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 همچنان دولت سالمندان
هنوز چند هفته از وعده جوانگرايي در كابينه دوازدهم نگذشته بود كه 
آشكارشدن تركيب كابينه پيشنهادي رئيس جمهور اين رويا را بر باد 
داد. در تركيب وزراي پيش��نهادي براي دولت آتي هرچند يك متولد 
سال 1360 نيز حضور دارد اما حضور او نتوانسته برايند كلي كهنسالي 
دولت جديد را بكاهد و حتي با تأسف بايد گفت ميانگين سني وزراي 
پيشنهادي از ميانگين سني وزراي پيشنهادي در چهارسال پيش دو 
سال، مسن تر است. به اين ترتيب مي توان ادعا كرد كه همچنان با تسلط 

مديران كهنسال و معضل مديريت سالمند مواجهيم. 
اينكه چرا با وجود آنكه چهره كش��ور سال هاست جوان شده، جرياني 
قدرتمند در مديريت كالن خصوصاً در چهارسال اخير بر خالف طبيعي 
جامعه حركت كرده و حاضر به تحويل مديريتي بين نسلي نيست،  هنوز 
پاسخ روشنی بدان داده نشده است. اگرچه گاه تالش مي شود با معرفي 
يك مدير جوان، ادعای جوانگرايي شود اما نكته بينان خوب مي دانند كه 
اين نوع انتخاب ها و انتصاب ها بيشتر در حكم »زينت المجالس« است 

و به هيچ روي گردش نسلي مديران را نشان نمي دهد. 
اين در حالي است كه الگوي كالن گفتمان انقالب اسالمي چيز ديگري 
را نشان مي دهد و توصيه هاي اكيد امام خامنه اي به مسئوالن در تضاد 

اين روند ناصواب است. 
نگاهي به بيانات و پيام هاي راهبردي معظم ل��ه، خصوصاً در تخاطب 
مس��ئوالن و كارگزاران نظام اسالمي نش��ان از تأكيد مكرر ايشان در 
خصوص اهميت جبهه جوانان و رويش هاي انقالب دارد كه اين مسئله 
از جنبه هاي مديريت كالن و راهبري كلي نظ��ام نيز حامل پيام هاي 
مهمي است. براي فهم نگاه كالن انقالب اسالمي به اين مقوله ناچاريم 

به تحليلي نسلي انقالب بيپردازيم. 
در تحليل نس��لي كالن انقالب اس��المي تاكنون با س��ه نسل سرمايه 
انساني مواجهيم. نسل اول انقالب اسالمي كه در پيروزي انقالب نقش 
اصلي را ايفا كرد در س��ال هاي اخير به تدريج از مديريت هاي اجرايي 
كشور خارج شده و جاي خود را به نسل دوم انقالب سپرده است. اين 
در حالي است كه نسل دوم انقالب نيز به واسطه شرايط خاص ابتداي 
انقالب، خيلي زود و در عنفوان جوان��ي وارد حوزه مديريتي راهبردي 
كشور شده بود و از اين جهت اكثر مديران نسل دوم انقالب اكنون در 
دهه چهارم عمر مديريتي خويش هس��تند. با توجه به استانداردهاي 
معمول دني��ا، بخش عم��ده اي از اين مديران ديگ��ر آمادگي پذيرش 
فعاليت هاي اجرايي پر تحرك را نداشته بنابراين به نظر مي رسد اكنون 
و در سال هاي پاياني دهه چهارم انقالب اسالمي، نظام اسالمي، ناگزير 
از يك گردش مديريتي و نخبگاني در سطوح مياني به سوي نسل سوم 

انقالب اسالمي است. 
 از سويي نسل سوم انقالب، اولين نسلي است كه كل دوره حيات خود 
را در طول عمر نظام جمهوري اسالمي گذرانده و تحت چارچوب هاي 
تربيتي اين نظام رشد و پرورش يافته است. از اين رو به نظر مي رسد، 
نسل سوم را حقيقتاً مي توان اولين ثمرات انقالب اسالمي دانست. اين 
نسل، نسلي است كه شبيخون بي سابقه فرهنگي غرب را تجربه كرده 
و به رغم فش��ار ابزارهاي تهاجم نرم جديد، اگر از مؤلفه هاي مؤمنانه 
بيشتر از نسل هاي قبلي برخوردار نباشد، قطعاً كمتر نيست. مروري 
بر اقبال وسيع نسل جوان به مناسك عبادي همچون اعتكاف، احياي 
ش��ب هاي قدر و. . . و نيز مظاهر فرهنگي انقالب��ي همچون اردوهاي 
جهادي و راهيان نور خود بهترين ش��اخص را براي ارزيابي اين نسل 

در اختيار مي گذارد. 
شرايط خاص و ويژه كشور در مواجهه با يك جنگ تمام عيار اقتصادي 
و فرهنگي كه از دشمن بر ما تحميل شده است، نيز خود عامل تأكيد 
ديگري بر لزوم بهره گيري از اين نس��ل راهبردي اس��ت. ابتكار عمل 
دشمن در به كارگيري آخرين تاكتيك ها و فنون جنگ نرم و اقتصادي، 
حضور نسلي مؤمن، تربيت يافته در بستر انقالب اسالمي، با نشاط، پر 
جنب و جوش و متخصص است كه نه تنها بتواند تحركات دشمن را زير 
نظر بگيرد و براي مقابله با آن چاره انديشي كند، بلكه با »تفرس عالمانه 

و مؤمنانه« اقدامات و راهبردهاي دشمن را پيش بيني كند. 
همچنين ابتكار عملي كه نسل جوان مؤمن و متخصص در سال هاي 
اخير چه در عرصه ه��اي پيش��رفت هاي علمي و فناوران��ه و چه در 
فعاليت هاي خودجوش فرهنگي رسانه اي از خود بروز داده اند، خود 
كارنامه اي قابل اعتماد از اين نسل در جهت تحقق اهداف عالي انقالب 
اسالمي، چه در مقطع كنوني و چه اثرات و نتايج آن در بلندمدت به 

نمايش گذارده است. 
اگر با همان نگاه تحليل نس��لي به عرصه هاي مديريتي كشور نظري 
بيفكنيم، نسل اول انقالب اس��المي در دهه دوم عمر انقالب، كم كم 
جاي خود را به نسل دومي ها دادند و نسل دومي ها نيز در دهه چهارم 
انق��الب كم كم آماده تحويل عرصه هاي كش��ور خصوصاً در ش��ئون 
اجرايي به نسل سوم ش��دند. با اين حال پس از روي كار آمدن دولت 
يازدهم، ناگهان اين مسير منطقي و معقول متوقف و حتي معكوس 

گرديده است. 
اكن��ون ف��ردي در دول��ت يازده��م س��كاندار يك��ي از مهم ترين 
وزارتخانه هاي كش��ور اس��ت كه 43درصد عمر خود را پشت ميز 
وزارت گذرانيده و روشن اس��ت كه با وجود چنين مديراني فرصت 
براي كارآموختن نس��ل هاي بعدي پيش نمي آيد. فراموش نكنيم 
تربيت مدير نياز به اعطاي فرصت مديريت دارد و قطعاً اگر فرصتي 
كه به واسطه فروپاش��ي رژيم ستمش��اهي و نيز تأسيس نهادهاي 
انقالبي در سال هاي ابتداي پيروزي انقالب براي نسل اول و دومي 
كه عمدتاً فاقد هرگونه تجربه مديريت بودند، پيش نمي آمد، امروز 
نس��لي از مديران كارآزموده و توانمند در حوزه هاي گوناگون را در 
اختيار نداش��تيم. چه بخواهيم و چه نخواهيم دي��ر يا زود مديران 
نسل اول و دومي رمق خدمت را از دست مي دهند و آن زماني است 
كه به ناچار بايد عرصه را به دس��ت نسل س��ومي هايي بسپارند كه 
هنوز مجال سعي و تالش در محيط حقيقي را نيافته اند. در چنين 
شرايطي كشور بايد هزينه هنگفتي را بابت چرخش ناگهاني و وسيع 
مديريتي به نسل بدون تجربه بدهد كه روشن نيست چگونه جبران 

خواهد گرديد؟

نامه صادقي به رئيس جمهور 
وزراي پيشنهادي دارايي هاي خود را اعالم كنند

رئي�س فراكس�يون شفاف س�ازي مجل�س ط�ي نام�ه اي ب�ه 
رئيس جمهور خواس�تار اعالم ص�ورت اموال وزراي پيش�نهادي 
به نماين�دگان مجل�س پي�ش از زم�ان رأي اعتماد به وزرا ش�د. 
به گزارش ايس��نا، در نامه محمود صادقي به دكتر روحاني آمده است 
نظر به نقش شفافيت وضعيت مالي مسئوالن دولتي در ايجاد و تقويت 
اعتماد عمومي و پيشگيري از سوء استفاده احتمالي از امكانات عمومي 
و موقعيت هاي حاكميتي و حس��ب تكاليف مختلف قانوني، از جمله 
اصول 141 و 14۲ قانون اساسي و قانون رسيدگي به دارايي مقامات، 
مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي مصوب ۹ آبان 13۹4 و نيز 
فرامين مؤكد رهبر معظم انقالب كه شفاف سازي را شرط فسادستيزي 
دانسته اند، از جنابعالي درخواست مي شود به وزراي محترم معرفي شده 
به مجلس شوراي اسالمي تكليف بفرماييد اطالعات دقيقي از وضعيت 
مالي و فعاليت اقتصادي خود، همسر و فرزندانشان، به ويژه فعاليت هايي 
را كه زمينه تعارض منافع بين فعاليت در بخش خصوصي و موقعيت و 
اختيارات حاكميتي فراهم مي كند، در اختيار نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي قرار دهند. 
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آيت اهلل نوري همداني: 
شهيد حججي فصل جديدي
 از فرهنگ شهادت را باز كرد

در پى شهادت مظلومانه شهيد مدافع 
حرم محسن حججى، حضرت آيت اهلل 
ن�وري همدان�ي پيام�ي ص�ادر كرد. 
به گزارش رس��ا، در اين پيام آمده است: 
س��الم و درود ب��ه ارواح مق��دس هم��ه 
شهدا خصوصاً ش��هداي مدافع حرم كه 
با جوانمردي و ايثار بار ديگر براي دفاع از 

ارزش هاي ناب به عرصه جهاد پا نهاده تا فرهنگ بزرگ ايثار و شهادت را 
زنده نگه دارند و خواب را از همه مستكبران و متجاوزان بگيرند. و سالم 
و درود بر خانواده هاي آنان كه با الگوپذيري از بانوي صبر و اس��تقامت 
زينب كبري سالم اهلل عليها حماسه مقاومت خلق كردند و اما اين روزها 
شهادت مظلومانه و همراه با صالبت شهيد عزيز محسن حججي توانست 
فصل جديدي از فرهنگ ش��هادت باز كند و مرز حقيقت و انسانيت و 
شرافت را با خباثت و تكفير و آدم كشي به جهانيان نمايان سازد. اميد 
آنكه مدعيان دروغين آزادي و دموكراسي و حقوق بشر از خواب غفلت 
بيدار شوند و دست از حمايت گروه هاي تكفيري بردارند و سرنوشت هر 
ملتي را به خود آنان واگذارند. در خاتمه ضمن احترام و تكريم به همه 
شهدا خصوصاً شهداي مدافع حرم و خانواده هاي آنان شهادت شهيد 

محسن حججي را تبريك و تسليت مي گويم.

 آيت اهلل جنتي: 
تحريم ها ملت ايران را تسليم نخواهد كرد

رئي�س ش�وراي هماهنگ�ي تبليغ�ات اس�المي ب�ا اش�اره ب�ه 
تحريم هاي بي س�ابقه اخي�ر امريكا گف�ت: تحريم ه�اي ظالمانه 
امريكا، مل�ت بزرگ ايران را هيچ گاه تس�ليم نخواه�د كرد و اين 
نش�انه اوج خصومت و دش�مني امري�كا عليه ملت ايران اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل جنتي، نماينده ولي فقيه و رئيس ش��وراي 
هماهنگي تبليغات اس��المي در گفت  وگويي با اش��اره به تحريم هاي 
ظالمانه و بي س��ابقه اخير امري��كا عليه ايران گفت: امري��كا در اعمال 
تحريم ها، حداكثر دش��مني را با اين انقالب، مردم و اس��الم نشان داد 
و تنها چيزي كه مي تواند اين نقش��ه ها را نقش برآب كند، مشاركت و 
همدلي و همكاري مردم است. وي افزود: در اين مقطع حركت نظامي 
عليه نظام و ملت ايران صورت نمي گيرد و دشمنان با تحريم و تهديد و 
جنگ نظامي عليه ملت ايران كار مي كنند و تنها چيزي كه در اين زمان 
مي تواند به نظام و ملت كمك كند، وحدت كلمه اس��ت، يعني همان 
چيزي كه اين انقالب و نظام را برپا كرد و در طول دفاع مقدس توانست 
دشمن را شكست دهد و اكنون هم مي تواند دشمن را نااميد و توطئه ها 
را خنثي كند. رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي با اشاره به اتحاد 
مردم در خلق حماسه هاي عظيم گفت: به وجودآورنده اين حركت هاي 
عظيم حماسي و به صحنه آورنده مردم كاري است كه شوراي هماهنگي 

تبليغات اسالمي انجام مي دهد. 
در اين حماسه هاي عظيم، مردم با اش��تياق حضور پيدا مي كنند زيرا 
مردم ايران به اس��الم، انقالب، واليت فقيه و ارزش هاي انقالبي پايبند 
هستند و هر وقت شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي فراخواني داده، 
مردم به دعوت ش��ورا لبيك گفتند و من به سهم خود از مردم تشكر و 
تقدير مي كنم و اميدوارم با وحدت كلمه و حضور مردم در صحنه، همه 

توطئه ها عليه ايران خنثي شود. 

با انتقاد از سياسي شدن بيشتر وزارتخانه ها 
پزشكيان: به نيروهاي خدماتي  هم 

نگاه سياسي مي شود
نايب رئيس مجلس معتقد اس�ت بيش�تر وزارتخانه ه�اي دولت، 
سياسي شده و حتي به نيروي خدمات يك مجموعه سياسي نگاه 
مي شود؛ در دنيا دولت ها و وزرا تغيير مي كنند و بقيه كارشناسان در 
جايگاه خود حضور دارند، اما در ايران با تغيير يك استاندار بيشتر 
فرمانداران و رؤس�اي ادارات و سپس همه سيستم تغيير مي كند. 
به گزارش دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم تبريز در مجلس، مسعود 
پزشكيان با اشاره به معرفي وزراي كابينه دولت دوازدهم به مجلس و 
چينش تيم اقتصادي كابينه، اظهار داشت: تيم اقتصادي دولت جديد 
تغيير چنداني نكرده است و نه تنها تيم اقتصادي دولت جديد قوي تر 
نشده، بلكه يك ظرفيت و مهره خوب به اسم طيب نيا را نيز از دست داد، 
چراكه طيب نيا فردي باتجربه بود و كرباسيان نيز كه به جاي وي معرفي 
شده، يكي از معاونان طيب نيا بوده و اينكه چه اتفاقي افتاده كه طيب نيا 
برداشته شده و آقاي كرباسيان آمده و چه برنامه اي براي اين وزارتخانه 

دارد، مشخص نيست. 
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بنده معتقد به تغييرات زياد 
در سيستم نبودم، ادامه داد: تغيير بايد در جهت گيري ها و مهارت هاي وزرا 
ايجاد شود و اگر شخصي در سيستم اشتباهي انجام داده، بايد اشتباهات وي 
اصالح و نقاط مثبت تقويت شود. وي با بيان اينكه هر شخصي كه بخواهد 
وارد كابينه شود بايد ابتدا مشكالت را شناسايي كند، تأكيد كرد: ممكن 
است هر وزير جديدي كه انتخاب مي ش��ود هر اتفاقي را به گردن مدير 
گذشته بيندازد، پس اگر به دنبال اصالح راه و ادامه مسير هستيم، بايد در 
چارچوب قانون فعاليت كنيم، چراكه قانون است كه در بخش هاي مختلف 
كشور مبنا و پايه كارشناسي، علمي و تجربي دارد. وي افزود: نبود مجيد 
انصاري در كابينه جاي سؤال دارد چراكه آقاي انصاري براي دولت كار كرده 
و اينكه چرا از سيستم حذف شده، جاي سؤال است. نايب رئيس مجلس 
شوراي اسالمي همچنين با اشاره به جايگزيني بيطرف به جاي چيت چيان 
در وزارت نيرو، ادامه داد: بيطرف سابقه حضور و سكانداري وزارت نيرو را 
دارد، اما چيت چيان نيز اقدامات خوبي در اين وزارتخانه داشته و اينكه چرا 
بركنار شده و بيطرف به جاي او انتخاب شده، جاي سؤال است. پزشكيان 
با انتقاد از اينكه متأسفانه بيشتر وزارتخانه هاي دولت، سياسي شده و حتي 
به نيروي خدمات يك مجموعه سياسي نگريسته مي شود، يادآور شد: در 
حالي كه در دنيا نيز دولت ها و وزرا تغيير مي كنند و مابقي كارشناس��ان 
در جايگاه خود حضور دارند، اما در ايران با تغيير يك اس��تاندار بيش��تر 
فرمانداران و رؤساي ادارات نيز به ترتيب تغيير مي كنند و به همين نحو نيز 
تمام سيستم تغيير مي كند. وي افزود: اگر دولت بپذيرد قانون را اجرا كند 
و مجلس بپذيرد كه بر قانون نظارت كند مشكلي به وجود نمي آيد و اگر 

ضعفي در اجراي قانون وجود دارد بايد كمك كرد كه اصالح شود. 

    رس�ا: رئيس مجلس خبرگان رهبري در پيامي ش��هادت محسن 
حججي، رزمنده مدافع حرم اهل بيت )ع( را تسليت گفت. 

    فارس: بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه 
جلسات رأي اعتماد به كابينه پيشنهادي به صورت زنده و مستقيم از 
شبكه خبر پخش مي شود، گفت: رئيس جمهور روز سه شنبه ۲4 مرداد 

براي دفاع از كابينه پيشنهادي اش به مجلس مي آيد. 
     تسنيم: اسحاق جهانگيري، معاون  اول رئيس جمهور در نامه اي به 
رئيس سازمان انرژي اتمي، شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي 
اتمي ايران موظف به طراحي، س��اخت و بهره ب��رداري از رآكتورهاي 
تحقيقاتي در راس��تاي تحقق اهداف و مأموريت هاي س��ازمان انرژي 

اتمي ايران شد. 

محمدجواد اخوان

برنامه وزراي پيشنهادي در ترازوي نقد نمايندگان مجلس 

 وزير پيشنهادی روحانی:  شنود  نياز كشور است!

ب�ه فاصل�ه دو روز ب�ه حض�ور روحان�ى  در 
مجلس و دف�اع از كابينه پيش�نهادی دولت 
دوازدهم، روز گذش�ته نيز تع�دادی از وزرای 
پيش�نهادی ب�ا حض�ور در فراكس�يون های 
مجلس ضمن پاس�خ به س�ؤاالت نمايندگان 
ب�ه ش�رح برنامه ه�ای خ�ود پرداختن�د. 
 گرچه همچنان بازخوردي از جلسات نمايندگان 
با وزرا به بي��رون درز نكرده اما هنوز گس��ل هاي 
پنهان بين مجلس و دولت در خصوص بررس��ي 
صالحيت وزرا ب��روز نكرده اس��ت.  نگاهي كوتاه 
به برخي اظهارنظرهاي پراكن��ده نمايندگان به 
خصوص نمايندگان ليس��ت اميد نشان مي دهد 
كه حداقل برخي از وزراي پيش��نهادي از جمله 
وزير پيشنهادي آموزش و پرورش با چالش هايی 
براي كسب آراي نمايندگان مواجه هستند. وزراي 
اقتصادي نيز با برخي انتقادهاي سخت مواجهند و 
اتفاقاً در اين ميان انتقادات نمايندگان اصالح طلب 
كمي صريح تر است.  در مجموع به نظر مي رسد 
كه پيش بيني نتيجه جلسات رأي اعتماد از هم 

اكنون تا حدودي سخت باشد. 
    آذرجهرمي: شنود الزم است!

 محمدج��واد آذري جهرمي، وزير پيش��نهادي 
ارتباطات ديروز با حضور در كميسيون اجتماعي 
به بيان نظرات خود پرداخت. وي در اين كميسيون 
با اشاره به برنامه خود براي ايجاد اشتغال در اين 
حوزه گف��ت: برنامه اصلي ما اس��تفاده از فرصت 
انقالب ديجيتال و هدف اصلي رسيدن به اشتغال 
است؛ بخش فناوري اطالعات بخش كوچكي از 

ثروت عمومي را تشكيل مي دهد. 
وي اف��زود: اص��الح نظام هاي حقوق��ي، اصالح 
نظام ه��اي حريم خصوص��ي و اعتم��اد مردم به 
سرويس هاي داخلي كش��ور از موضوعاتي است 
كه نيازمند حمايت مجلس است. هدف ما ايجاد 
اش��تغال در حوزه فناوري اطالعات است و بايد 
با نگاه توس��عه اي و توجه به خطوط قرمز كشور 
اين موضوع را م��ورد توجه ق��رار داد. در اين باره 
نيازمند حمايت ويژه مجلس به ويژه كميسيون 
اجتماعي براي توسعه كسب  و كارهاي اينترنتي 
هستيم.  جهرمي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به بخشي از ابهامات در خصوص فعاليت 
وي در وزارت اطالعات و بحث ش��نود در كشور 
گفت: اعتقاد به دسترس��ي آزاد اطالعات داشته 

و با جدي��ت در برابر تمامي فش��ارهاي امنيتي و 
قضايي براي مس��دودكردن ايستادگي كردم. در 
اين رابطه بارها بازخواست ش��دم و انواع و اقسام 
فش��ارها را متحمل ش��دم. كشور به ش��نود نياز 
دارد زيرا با موضوعات و مشكالت امنيتي روبه رو 
است. در اين رابطه شنود قانوني داريم و قانون را 
مجلس مصوب كرده و در ماده 150 قانون آيين 
دادرسي كيفري تشكيالت ش��نود بررسي شده 
كه تش��كيالت ش��نود بايد در ادارات كل تمامي 
دادگستري ها تشكيل شود و قاضي آن نيز رئيس 
قوه قضائيه اس��ت.  آذري جهرمي، ادامه داد: در 
دوران فعاليتم مس��ئوليت شنود را نداشتم، بلكه 
مسئول زيرساخت هاي فني س��اخت تجهيزات 
صنايع اين موض��وع را بر عهده داش��تم و اين را 
افتخار مي دانم. در برابر حقوق قانوني ايستادگي 
و مقابل بي قانوني ها ايستادم و امروزه محكوم به 

شكستن حريم خصوصي مردم شده ام. 
    ظريف: دربرجام به اهداف رسيديم 

همچنين محمد جواد ظريف در فراكسيون اميد 
حضور يافت و گفت: در حوزه سياس��ت خارجي 
طبق قانون وزارت خارجه صرفاً مس��ئول روابط 
خارجي نيس��ت و تمامي امور ب��ه خصوص اين 
حوزه زير نظ��ر مقام معظم رهبري اس��ت كه در 

چارچوب ها تعيين مي شود. 
وزير پيشنهادي امور خارجه كشورمان در ادامه 
با بيان اينك��ه هماهنگي اين وزارتخانه با س��اير 
وزارتخانه ها در دولت يازدهم مناسب بود، عنوان 
كرد: در اجالس اخير به رغ��م اينكه برنامه كاماًل 
داخلي بود اما از ۲7 كشور اروپايي در آن حضور 
داشتند بنابراين بايد به واقعيات آنگونه كه هست 

نگاه كرد. 
وزير پيشنهادي امور خارجه در ادامه با اشاره به 
تغييرات س��اختاري كه اين وزارتخانه در دستور 
كار دارد، عنوان كرد: متناسب با اولويت ها تغيير 
در ساختار خواهيم داش��ت كه بر همين اساس 
معاونت هاي منطق��ه اي حذف ش��ده و معاونت 
سياس��ي با تمركز بر حوزه هاي م��ورد نياز فعال 

مي شوند. 
وي در ادامه با اش��اره به هماهنگي هاي داخلي 
كه وزارت خارجه با ساير دس��تگاه ها دارد آنها 
را در چارچوب دانست و اظهار داشت: در حوزه 
برجام به اهداف خود رسيده ايم و تا كنون موانع 

حمل و نقل، حوزه نفت و بانك برداش��ته شده 
اس��ت و از آنجايي كه در مذاكرات درباره ساير 
حوزه ها صحبت نش��د بنابراين نمي توان انتظار 
داشت تحريم ها در حوزه هاي ديگر نيز برداشته 
ش��ود.  ظريف در ادام��ه با بيان اينك��ه تاكنون 
ميلياردها دالر س��رمايه خارج��ي بعد از برجام 
وارد كشور ش��ده، ابراز داش��ت: البته بدعهدي 
امريكا بايد به نحوي پاسخ داده شود كه در پايان 
اين اقدامات به نفع امريكايي ها نباش��د چنانكه 
س��رمايه گذاري توتال در ايران يك پله جهش 

محسوب مي شود. 
   علوي: بستر اقدامات ضدامنيتي دشمنان 

فراهم نخواهد شد
همچنين حجت االسالم سيد محمود علوي پس 
از جلسه با فراكسيون اميد گفت: جلسات خوب و 
صميمانه با نمايندگان مجلس داشتيم كه تالش 
ش��د به دغدغه هاي آنها پاس��خ الزم داده شود. 
احساس مي ش��ود پاس��خ ها متقاعدكننده بوده، 
زيرا سؤاالت تنها شبهاتي بود كه با شفافيت كامل 

پاسخ داده شد. 
وزير پيشنهادي اطالعات دولت دوازدهم ضمن 
تش��كر از نمايندگان و فراكس��يون هاي مختلف 
مجلس گفت: اميد اس��ت برادري و همدلي بين 
دولت و مجلس و ساير قوا به رفع مشكالت مردم و 

پيشرفت كشور منتهي شود. 
وي افزود: برنامه پيشنهادي براي دولت دوازدهم 
ارائه شد و س��ؤاالتي از س��وي نمايندگان كه در 
موارد مختلف با آن مواجه مي شوند، مطرح شد؛ 
برخي سؤاالت نيز پيرامون برنامه ارائه شده بود كه 

به طور كامل پاسخ داده شد. 
علوي درخصوص اولويت ه��اي وزارت اطالعات 
دولت دوازدهم گفت: برنامه پيشنهادي به تمامي 
نماينده ها ارائه ش��ده و اولويت ها ب��ر مبناي آيه 
شريفه قرآن اس��ت كه مي فرمايد »أَِش��ّداُء َعلَی 

الكّفاِر ُرَحماُء بَيَنُهم.« 
وزير پيشنهادي اطالعات دولت دوازدهم ادامه 
داد: وزارت اطالع��ات در دول��ت جدي��د، براي 
جامعه خود و نيروهاي درون نظام و شهروندان 
آسايش، آرامش، امنيت و تعبيه بسترهاي رشد 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي، رسانه اي، علمي، 
انرژي و تربيت��ي را در اولوي��ت كار قرار خواهد 
داد. از س��وي ديگر كوچك ترين بستري براي 

اقدامات ضدامنيتي دشمنان فراهم نخواهد شد، 
همانگونه كه تاكنون از آنها جلوگيري شده است، 
بنابراين اميدواريم امنيت را به صورت پايدار براي 

مردم حفظ كنيم. 
    امير حاتمي: برنامه من كاربردي است

همچنين امير س��رتيپ امي��ر حاتمي در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به برنامه هاي پيشنهادي 
خود گفت: برنامه اي كه آماده ش��ده برنامه اي 
كاربردي، واقعي و هماهنگ است و اين برنامه به 

محض تأييد مورد اجرا قرار خواهد گرفت. 
وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
با بيان اينكه اولويت ها متناسب با ظرفيت هاي 
وزارت دفاع تعيين مي ش��ود، بي��ان كرد: قطعاً 
اولوي��ت اول وزارت دفاع تقوي��ت بنيه دفاعي 
و قدرت بازدارندگي كش��ور اس��ت، با توجه به 
تهدي��دات تروريس��تي در منطق��ه، جمهوري 
اسالمي ايران برنامه هاي روشني را براي مقابله 
با تروريسم ارائه كرده اس��ت. وي افزود: وزارت 
دفاع و نيروهاي مس��لح اولين بخشي بودند كه 
صبح پس از پيروزي انقالب مورد تحريم دشمن 

قرار گرفت. 
حاتمي ادام��ه داد: امروز اي��ن تحريم ها تبديل 
به فرصتي مغتنم ش��ده تا در ش��رايط موجود، 
ايران با ات��كا به توانايي داخلي كش��ور و قدرت 
گسترده اي كه وجود دارد برنامه هاي خود را به 

پيش مي برد. 
   خاطره رحماني فضلي از انتخابات 96

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير پيشنهادي كشور 
نيز در مجمع نمايندگان خراسان رضوي حاضر 
شد و به بحث انتخابات سال ۹6 و حواشي مربوط 
به آن اش��اره كرد. وزير پيش��نهادي كشور در 
خصوص اينكه گفته مي شود در انتخابات سال 
جاري 4 ميليون رأي از دست داديم، گفت: واقعاً 
اينگونه نبوده است، اگر 4 ميليون نفر رأي نداده 
باش��ند و يك ميليون نفر از اين تعداد در تهران 
باشند، بايد همان شب انتخابات در تهران هزار 

كيلومتر صف تشكيل مي شد. 
وي افزود: اشكال انتخابات سال جاري اين بود 
كه از ساعت 1۲ به بعد ش��وراي نگهبان ايستاد 
و گفت بعد از 1۲ شب رأي گيري نمي كنيم و به 
نيروي انتظامي دستور دادند اماكن رأي گيري را 
ببندند و به نيروهاي خود نيز دستور دادند محل 

اخذ رأي را ترك كنند. 
رحماني فضلي با بيان اينكه در اين شرايط اگر 
ما يك رأي مي گرفتيم در سيستم ثبت مي شد 
و امكان داش��ت كل صندوق باطل شود، اظهار 
داش��ت: من براي اينكه كل صندوق ها را نجات 
بدهم، مانع از ادامه رأي گيري شدم. ضمناً قانون 
هم مي گويد فقط در روز جمعه و تا س��اعت 1۲ 

مي توان انتخابات را برگزار كرد. 
وزير پيشنهادي كش��ور گفت: يك بار در دوره 
قبل كه انتخابات مجلس ب��ود بنده انتخابات را 
بعد از س��اعت 1۲ نيز ادامه دادم كه پس از آن 
خدمت مقام معظم رهبري رس��يدم و ايش��ان 
فرمودند آقاي رحماني فضلي شنيده ام در بعضي 
از حوزه ها تا ساعت يك و نيم شب هم رأي گيري 
كرده ايد، پس از پاس��خ مثب��ت اينجانب مقام 
معظم رهبري فرمودند اين كار غيرقانوني است. 
در آن جلس��ه به رهبري معظ��م انقالب عرض 
ك��ردم از اول انقالب اين طور ب��وده كه افرادي 
كه در انتهاي صف بودند به داخل حوزه ها وارد 
مي ش��دند و رأي گيري انجام مي ش��د كه مقام 
معظم رهبري نيز در اين زمين��ه فرمودند اين 

شيوه خالف قانون است و نبايد انجام شود. 
همچنين وزراي پيش��نهادي صنعت و تجارت، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و رفاه نيز 
در فراكسيون هاي مختلف مجلس حضور يافتند.

ژه
وی

منطقآبکیروزنامهسابقهدار!

روزنامه قانون به بهانه تكريم شهيد محسن حججي، به انتقاد 
از سياست هاي ايران در س��وريه پرداخته و به طور تلويحي 
اشتباهات سياستمداران ايران و بعد خيانت روس ها را عامل 
شهادت محسن حججي مي داند! اين روزنامه همچنين با تكرار 
و نقل عبارتي شبهه آلود از روزنامه شرق، شليك موشك هاي 
ايران به سمت ديرالزور را در كنار تحركات امريكا و نيروهاي 
سوري تحت حمايت آن به عنوان عوامل تنش زاي آن منطقه 
نام مي برد.  ظاهراً از نگاه قانون، سوريه، منطقه آرامی بوده كه با 

شليك موشك های ايران دچار تنش شده است! 
 روزنامه قانون به همين هم اكتفا نمي كند و برخي مخالفان 
داخلي خود را هم جزو داليل شهادت حججي مي شمارد تا 
نشان دهد همه كساني را كه خود با آنها مشكل دارد، ليست 
كرده و جزو مقصران شهادت محسن حججي حساب كرده 
است؛ اين منطق شل و آبكی البته در اين روزنامه و همفكران 

او سابقه دار است. 
روشن است كه موشك هاي ايران تنش زا نبودند، بلكه شليك 
شدند تا عوامل تنش هاي پيش آمده عليه امنيت ملي كشور 
را سر جاي خود بنشانند. اگر ايران به داعش حمله نمي كرد، 
سطح سرخوردگي و خدشه دار شدن غرور و عزت ملي مردم 
ايران را پس از حمله عوامل داع��ش در تهران، با هيچ چيز 
ديگر نمي شد جبران كرد. سال ها پيش از اين، اكبر گنجي، 
روزنامه ن��گار اصالح طلب كه بعدها به خ��ارج رفت، خيلي 
مبس��وط در روزنامه صبح امروز )به مديرمس��ئولي سعيد 
حجاريان( با تيتر »خون به خون شستن محال آمد محال« 

مقاالتي نوش��ت كه در آنه��ا نتيجه گرفته ب��ود اگر غزوات 
پيامبر نبود، بني اميه هم خون امام حس��ين عليه الس��الم 
را نمي ريخت! حاال روزنامه قانون در س��طحي نازل  تر و كم 
مايه  تر كلي گزاره رديف كرده كه بگويد سپاه و سياستمداران 
ايران مسئول خون شهيد هس��تند و او را به كشتن داده  اند! 
در اوج وحدت مردم ايران در گراميداش��ت خ��ون ريخته  
محس��ن حججي اين فقط عوامل روزنام��ه قانون بودند كه 
مي توانس��تند، جرقه تفرقه بزنند و براي توحش تكفيري ها 
عليه يكي از پاس��داران انقالب اسالمي دنبال مقصر داخلي 

بگردند و پاي غواص هاي شهيد كربالي 4 را وسط بكشند!
روزنامه قانون البته سابقه توهين به سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي را هم دارد. اي��ن روزنامه بهم��ن ۹4 و در جريان 
دس��تگيري تفنگداران امريكايي توسط سپاه و انتشار فيلم 
اشك و گريه آنان، برخورد پاسداران را شبيه داعش دانست؛ 
آنجايي كه نوش��ت: »نوع برخورد و به زانو نش��اندن آنان با 
دس��ت هاي نهاده بر پشت س��ر براي آن جوان مي توانست 
يادآور ش��باهت صحنه با صحنه هاي اس��يران امريكايي و 
اروپايي با لباس نارنجي و دس��ت نهاده بر پش��ت گردن در 
صحنه اعدام داعش باشد كه لحظاتي بعد گردن شان بريده 
مي ش��د يا تير خالص دريافت مي كردند.« توهين آن روز 
قانون به پاس��داران انقالب اسالمي موجي حمايتي از سپاه 
و عليه روزنامه قانون را موجب ش��د،   بايد ديد آيا نهادهاي 
قضايي و نظارتي هم بر اغم��اض در مورد توهين هاي قانون 

اصرار خواهند داشت؟!
آیامجلسبهوزیرزنرأيميداد؟


روزنامه آفتاب يزد كلي آس��مون ريس��مون به هم بافته تا 

اقدام روحاني در عدم معرفي وزير زن بر خالف وعده هايش 
را توجيه كند.

 اين روزنامه اول تقصير را گ��ردن مجلس مي اندازد كه اگر 
دولت هم وزير زن معرفي مي كرد، مجلس رأي نمي داد: »از 
دل همان مجلس��ي كه اكنون نمايندگان زن آن فريادهاي 
حق طلبانه و دفاع از وزير شدن يك زن سر مي دهند، موردي 
كه بيانگر دفاع از رياس��ت و وزارت يك زن باشد، نديده ايم. 
مجلس دهم با تمامي داعيه علمدار بودنش درپيروي از تدبير 
و اميد، در اين دو سال، حتي نتوانسته به يك نفر زن به عنوان 
عضو هيئت رئيسه مجلس رأي دهد. شايد عطف به همين 
موضوع است كه عليرضا محجوب از نمايندگان فراكسيون 
اميد نوميدانه و با صراحت به تابناك مي گويد اين مجلس به 
وزير زن رأي نخواهد داد.« و بعد اقدام مجلس را از قول احمد 
مازني، نماينده تهران، مرتبط با فش��ارهاي بيروني )معلوم 
نيست از كجا!( مي داند: »مطلع شديم به مجلس فشارهايي 
وارد شده است تا به طور غيررس��مي به گونه اي عمل شود 
كه كانديداه��اي زن رأي نياورند.« آفتاب ي��زد در نهايت 
نتيجه گيري مي كند كه: »ظاهراً برخي فش��ارها به حسن 
روحاني در چينش كابينه و فقدان يك وزير زن نه تنها گزافه 
گويي نيست، بلكه مسبوق به سابقه نيز هست و ظاهراً قوه 
مقننه نيز تجربه اينگونه فشارها و درنتيجه شكست در بازي 
سياسي شكل گرفته آن را داشته است. از همين رو نمي توان 
با صراحت گفت اگر يك زن به عنوان وزير معرفي مي ش��د، 
مجلس هم با روي گشاده و با اس��تقالل به او رأي مي داد.« 
حاال همه چيز توجيه شد؛ نه روحاني مقصر است و نه مجلس 

و پيدا كنيم پرتقال فروش را!

حامد ملك پور|تسنيم


