
حكايتكشتيبانوغرقشدگان
وجود پديده  ريزش ها و رويش ها را مي ت��وان يكي از ويژگي هاي رايج 
جنبش هاي سياسي و اجتماعي و انقالبات در طول تاريخ دانست. اصوالً 
خصيصه هر حركت مستمري آن است كه عده اي به داليل مختلف از 
همراهي با آن بازبمانند و در طول زمان نيز عده اي به آن اضافه گردند. 
وجود ريزش و رويش در يك حركت سياسي �  اجتماعي )آن هم از نوع 
انقالبي( اصاًل عجيب و غيرمنتظره نيست. با اين حال، نوع مصاديق اين 
پديده، خصوصاً در بعد ريزش، گاهي سبب ايجاد شگفتي در تحليل گران 

و ناظران بيروني و دروني مي  شود. 
انقالب اس��المي نيز از اين قاعده مس��تثنا نبوده و از آغازين روزهاي 
پيروزي تا كنون، مصاديق قابل توجهي در ريزش و رويش )خصوصاً 
در سطوح عالي( داشته است كه همين امر مورد توجه طيف وسيعي 
از موافقان و مخالفان آن بوده و تحليل هاي گوناگوني در باب آن ارائه 
شده است. شايان ذكر است مسئله ريزش ها و رويش ها فقط به برهه 
خاصي متعلق نيس��ت، بلكه چه در دهه اول عمر انقالب  � كه با دوره 
زعامت امام راحل )ره( هم زمان ب��ود �  و چه در دهه هاي بعدي  � كه با 
دوره واليت حضرت آيت اهلل خامنه اي )مد ظله  العالي( مصادف است �  
بروز و ظهور داشته است. با اين حال و با توجه به آنكه در پروپاگانداي 
سياسي و جنگ رواني دش��من تالش مي  ش��ود وجود اين پديده به 
عنوان يك نقطه ضعف در مديريت و راهبري معظم له تلقي گردد، در 
اين نوشتار تالش خواهد شد با تبيين ابعاد اين مسئله، راهبرد مقام 
معظم رهبري در خصوص پديده ريزش ه��ا و رويش ها مورد مداقه و 

بررسي قرار گيرد. 
در ابتدا بايد ب��ه صورت كوتاه به اين نكته اش��اره كرد ك��ه اين نظريه 
اثبات نش��ده و مش��هور »فرانتس فانون« در خصوص انقالبات، بسيار 
شنيده ش��ده اس��ت كه »انقالب فرزندان خود را مي بلعد« و بسياري 
 � خصوصاً آنان كه خود در شمار ريزش هايند �  تالش مي كنند اين نظريه 
را به انقالب اسالمي تس��ري دهند. در اين خصوص، توجه به دو نكته 
حائز اهميت است: اول آنكه اين نظريه به هيچ عنوان اثبات شده نيست 
و يك تلقي شخصي به شمار مي آيد و در صورت پذيرش نيز نمي توان 
آن را به همه انقالبات، به  ويژه انقالب اس��المي )كه در ابعاد گوناگوني 
منحصربه فرد اس��ت( تعمي��م داد. در ثاني مروري كلي بر فهرس��ت 
ريزش هاي انقالب نش��ان مي دهد كه آنان كه در اين فهرس��ت جاي 
مي گيرند از دو حال خارج نبوده اند؛ يا از ابت��دا محبوبيت اختصاصي 
نداشته اند و به سبب همراهي با امام و انقالب اقبال عمومي پيدا كرده اند 
يا آنكه به تصري��ح و اعتراف خ��ود، از افكار انقالبي اوليه خود دس��ت 
 كشيده اند كه در هر دو حال، ريزش آنان طبيعي است و خللي به حركت 

اصيل انقالب نمي زند. 
طي 40 س��ال اخير، مش��ي مديريتي راهب��ردي امامي��ن انقالب بر 
جمع ك��ردن همه نيرو ه��اي انقالب -حت��ي با اغم��اض در خصوص 
ضعف هاي جزئي – بوده است، اما در عمل برخي از جريانات و نخبگان 
سياسي در مقاطعي نخواسته و نتوانسته اند از اين فرصت پرارزشي كه 
نظام براي ساليق گوناگون فراهم آورده استفاده كنند و عماًل راه جدايي 
از كش��تي نجات بخش نظام را طي كرده اند. ماجراي تلخ كژروي هاي 
برخي مديران اجرايي در دولت هاي گذشته و نيز فتنه تلخ ۸۸ به خوبي 
نش��ان داد كه رهبري انقالب، آغوش نظام را ب��راي همه آنهايي كه به 
كشور و نظام دلبس��تگي دارند، باز گذارده اس��ت، اما اين خود برخي 
از نخبگان سياس��ي هس��تند كه از راه انقالب و مردم فاصله گرفته و 

مسير هاي اعوجاج گونه را برمي گزينند. 
معظم له در همان س��ال ۸۸ فرمودن��د: »حضرت نوح نب��ي اهللهّ )ع( به 
فرزندش فرمود: » يَ��ا بَُنيَّ اْرَكْب َمَعَن��ا َواَل تَُكْن َم��َع الَْكافِِرين«. نظام 
اسالمي هم تأسياً به حضرت نوح، به همه مي گويد: بياييد با ما باشيد، 
بياييد وارد اين كشتي نجات شويد، »و ال تكن مع الكافرين«. هدف و 
مبنا اين است. ما هيچ كس را از نظام بيرون نمي كنيم؛ اما كساني هستند 
كه خودشان، خودشان را از نظام بيرون مي كنند؛ خودشان را از نظام 

خارج مي كنند. «
همان گونه كه روشن است، در چارچوب هندسه سياسي و اجتماعي 
اس��الم و نظام امام و امت، هيچ گاه بنا و اصل بر ريزش افراد نيست و 
تالش بر آن است كه كشتي انقالب و اسالم  كه همانا كشتي هدايت 
و س��بيل نجات اس��ت، ملجأ و پناهي براي همه ياران انقالب باشد. 
ازاين رو، امام ام��ت تا حد ممكن تالش مي كن��د از ايجاد انحراف در 

جامعه، كه مقدمه ريزش خواهد بود، جلوگيري به عمل آورد. 
در مرحله بعد و در زماني كه به رغم هدايت امام، عده اي از ياران و خواص 
گرفتار انحرافات شوند نيز باز دست هدايت امام به دنبال بازگرداندن 
منحرفان به مسير صحيح و صراط مستقيم است و ازاين رو، حتي از باب 
مؤلفه القلوب و نيز نقش پدري امام و ولي براي آحاد امت، بار ها عنايت 
ويژه و حمايت هاي مكرر و تعابير تشويقي از برخي خواص � كه دچار 
برخي غفلت ها شده اند� از امام شنيده مي ش��ود؛ به اميد آنكه آنها به 
دامان انقالب و نظام بازگردند. در اينجا حتي ممكن است امام از امت 
بخواهند برخي ضعف ها و قصور برخي خواص را به ديده اغماض بنگرند 

تا بلكه از ريزش بيشتر جلوگيري شود. 
بااين حال، با توجه به سنت هاي الهي و اختياري كه وديعه نهاده شده 
در وجود انسان و مايه تكامل اوس��ت، خواصي كه در ورطه انحراف 
س��قوط كرده اند، درصورتي كه به خود نيايند و تصميم به بازگشت 
به صراط مستقيم و حبل متين واليت نگيرند، متعاقب دستور الهي 
خواهند بود و از دامن اسالم، نظام و انقالب طرد خواهند شد. حتي 
ممكن است بزرگاني كه در تاريخ مصاديق فراواني براي آنها مي توان 

يافت، در اين زمره قرار گيرند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه در چارچوب نگاه نظام سياسي اسالم 
و انديش��ه امام راحل )ره(، حفظ اس��الم و نظام اسالمي بر همه چيز 
مقدم است و هيچ گاه و در هيچ شرايطي، نمي توان به سبب اهميت 
يا برجستگي يك فرد، نظام و انقالب را فداي او كرد. بنابراين اگر هم 
در بادي امر، تأكيد بر ريزش حداقلي است، نه از باب اهميت يك فرد، 
بلكه از باب ضرورت بروز حداقل خدش��ه به ساحت نظام و نيز رأفت 

الهي و ايماني امام امت است. 
اما اگر تداوم حضور يك فرد در ساخت نظام موجبات خدشه بدان را 
به وجود آورد، ريزش نمودن و جايگزيني با رويش هاي جديد انقالب 
در اولويت است. در سيره راهبردي رهبر معظم انقالب، نيز معظم له 
همواره تالش ش��ان در حفظ برخي خواص در حال سقوط يا احياناً 
منحرف بوده است و به هيچ عنوان شگفت آور نيست كه ايشان نقاط 
مثبت هرچند كوچك برخي از اينان را بازنمايي مي كنند، بلكه سبب 
تضعيف نفسانيات دروني و جلوگيري از غلبه وسوسه هاي شيطاني بر 
آنان گردد. حمايت هايي كه معظم له از نهاد ها و دستگاه هاي مسئول 
نيز مي كنند متعلق ب��ه يك زمان و مقطع خاص نيس��ت و در طول 
دوره واليت ايش��ان، به قواي س��ه گانه و ديگر دستگاه هاي مسئول، 
در مقاطع مختلف مديريتي و سياس��ي، تس��ري يافته است. دليل 
آن نيز روشن است و آن تقويت س��اختار نظام اسالمي و ارائه هر چه 
مناسب تر خدمات به ملت و الگوسازي از نظام در سطح خارجي است. 
تجربه سيره مديريتي امامين انقالب، نش��ان مي دهد كه براي همه 
نيرو هاي درون نظام فرصت كافي براي طي طريق در مسير خدمت 
به مردم و منافع كشور هست و به هيچ روي در ميان طيف هاي سياسي 
تبعيضي در كار نيست. مش��كل از آنجايي شروع مي شود كه برخي 
نخبگان سياسي كه از نردبان نظام اسالمي باال مي روند، چنان غرق 
در قدرت طلبي و آلودگي هاي دنيوي مي ش��وند كه راه رفته را از ياد 
برده و كار را به جايي مي رسانند كه قصد بر زمين زدن نردباني را كه 
خود روي آن ايس��تاده اند، مي كنند. بدون شك نتيجه چنين خبط 
و خطا هاي بزرگي، سقوط خود فرد است و نبايد ديگران را براي آن 

شماتت كرد. 

محمدجواد اخوان

ترس از شكست مانع رقابت رئيس فراكسيون اميد شد

ذوالنور و فالحت پيشه برای ریاست كميسيون امنيت ملی رقابت می كنند 

عارفانصرافداد،زاهدیرئيسشد

 در سال پایاني مجلس دهم، تركيب هيئت رئيسه 
كميسيون هاي مجلس جز كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مشخص ش�د. از مهم ترین 
تغيي�رات در این كميس�يون ها نامزد نش�دن 
محمدرضا عارف براي ریاست كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس بود. عارف قبل از اینكه وارد 
مرحله رأی گيری شود از رقابت با زاهدي نماینده 
مردم كرمان كنار كشيد كه به عقيده یك نماینده 
ناشي از ترس از شكست در این انتخابات پس از 
ناكامي در رقابت هيئت رئيسه مجلس بوده است. 
محمدجواد ابطحي در گفت وگو با مهر در خصوص 
انتخابات هيئت رئيسه كميسيون آموزش مجلس، 
گفت: محمدرضا عارف كه در اجالسيه سوم مجلس 
دهم رياست كميسيون آموزش را برعهده داشت، 
قرار بود براي رياست كميسيون، نامزد شود اما به 

داليلي انصراف داد. 
نماينده مردم خمينی شهر در مجلس ادامه داد: دو 
تن از نمايندگان )آقايان احمدي الش��كي و كارن 
خانلري( كه در اجالسيه س��وم به آقاي عارف رأي 
داده بودند اعالم كردند در اجالسيه چهارم به زاهدي 
رأي خواهند داد. وي افزود: آقاي عارف پيش از اين 
در انتخابات رياست مجلس شكس��ت خورده بود 
و فراكس��يون اميد هم يكي از نواب رئيس خود را 
در هيئت رئيسه از دس��ت داده بود، بنابراين براي 
جلوگيري از شكس��ت مجدد، وي از نامزدي براي 

رياست كميسيون آموزش انصراف داد. 
به اين ترتيب با كنار كشيدن عارف راه براي زاهدي 
هموار شد تا بر صندلي رياست كميسيون تكيه بزند. 
پيش از او نيز محمدرضا عارف، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي و رئيس فراكسيون اميد 

بر صندلي رياست كميسيون آموزش نشسته بود.   
بر اس��اس آراي مأخوذه محمدمه��دي زاهدي به 
عنوان رئيس كميسيون و قاسم احمدي الشكي و 
محمد نگهبان سالمي به عنوان نواب اول و دوم اين 
كميسيون انتخاب شدند. بر اين اساس، سيدحميد 
ميرزاده به عنوان سخنگو و فريده اوالدقباد و عليرضا 
صميمي به عنوان دبيران اول و دوم اين كميسيون 
انتخاب ش��دند .اين كميس��يون يكي از مهم ترين 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي 
بود كه اص��الح طلبان تالش فراواني براي كس��ب 
رياست آن كرده بودند كه تنها دو دوره موفق شدند 

آن را در اختيار بگيرند. 
     حضرتي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس  

كميسيون اقتصادي مجلس از جمله كميسيون هاي 
مهمي بود كه رياست آن تغيير كرد. محمد رضا پور 
ابراهيمي نماينده كرماني مجلس شوراي اسالمي سه 
دوره گذشته رياست اين كميسيون را بر عهده داشت 
و نقش مهمي در بس��ياري از تغييرات و همچنين 
بركناري برخي از وزراي دولت از جمله وزراي اقتصاد 
و تأمين اجتماعي داش��ت  .س��يد حسن حسيني 
شاهرودي عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به انتخابات ديروز هيئت رئيس��ه از انتخاب الياس 

حضرتي به عنوان رئيس اين كميسيون خبر داد. 
 وي افزود: اناركي محمدي و كعبي نيز به ترتيب به 
عنوان نواب اول و دوم و آقايان كبيري و اسماعيلي به 
ترتيب به عنوان دبيران كميسيون اقتصادي مجلس 
انتخاب شدند. عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصاد 
مجلس تصريح كرد: بنده از س��وي اعضا به عنوان 

سخنگوي كميسيون انتخاب شدم. 

   رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تغيير كرد
كميسيون اجتماعي مجلس از جمله كميسيون هايي 
بود كه رياس��ت آن با تغيير روبه رو ش��د و سلمان 
خدادادی كه در طول يك س��ال گذشته با برخي 
حاشيه ها روبه رو شده بود، از رياست آن كنار رفت و 
عبدالرضا عزيزي با رأي اكثريت اعضاي كميسيون 
اجتماعي مجلس به عنوان رئيس اين كميسيون در 

سال پاياني دوره دهم انتخاب شد.
   رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني 
خبرگزاري تسنيم با اش��اره به جزئيات انتخابات 
اين كميس��يون، گفت: در اين جلس��ه انتخابات 
هيئت  رئيسه كميس��يون براي س��ال پاياني دوره 
دهم برگزار شد كه بر اين اساس، عبدالرضا عزيزي 
به عنوان رئيس اين كميسيون انتخاب شد و علي 
ساري و محمد وحدتي به عنوان نواب رئيس، ناهيد 
تاج الدين و روح اهلل بابايي صالح ب��ه عنوان دبيران 

كميسيون انتخاب شدند. 
   نوبخت رئيس كميسيون بهداشت شد

علي نوبخت حقيقي هم در انتخابات ديروز رئيس 
كميسيون بهداش��ت مجلس ش��وراي اسالمي 
ش��د. نوبخت نماينده مردم ته��ران در مجلس و 
عضو فراكس��يون اميد اس��ت. بر همين اس��اس 
محمدحسين قرباني و س��يدمرتضي خاتمي نيز 
به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم اين كميسيون 
برگزيده ش��دند. منوچهر جمالي يوسفي و احمد 
حمزه توانس��تند با كس��ب اكثريت آرا از اعضاي 
كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس به عنوان 
دبيران اول و دوم اين كميس��يون براي اجالسيه 
چهارم مجلس انتخاب شوند، همچنين اكبر تركي 

به عنوان س��خنگوي اين كميسيون انتخاب شد.  
انتخابات رياست كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس قرار بود هفته گذش��ته برگزار شود كه به 
دليل س��فر خارجي نوبخت به اين هفته موكول 

شد. 
   رقاب�ت ذوالن�ور و فالحت پيش�ه ب�راي 

كميسيون امنيت ملي
رقابت در خصوص رياست كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس تنها انتخاباتي است كه 
به هفته آينده موكول شد و دليل آن رقابت نزديك 
برخي نامزدها براي رسيدن به رياست اين كميسيون 
است. البته طبيعي اس��ت كه به دليل جايگاه اين 
كميسيون در حوزه سياست خارجي و همچنين 
امنيت ملي طبيعي است كه گروه هاي مختلف به 

دنبال كسب رياست آن باشند. 
روز گذش��ته و در حالي كه تعدادي از نمايندگان 
اصولگ��راي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس قرار بود در يك جلسه رأی گيری 
اس��تمزاجي بين عالءالدين بروجردي و مجتبي 
ذالنوري برگزار كنن��د، بروجردي به نفع نماينده 
مردم قم از ش��ركت در انتخابات هيئت رئيس��ه 

كميسيون كناره گيري كرد. 
همچنين مصطفي كواكبيان، نماينده اصالح طلب 
مجلس كه پيش از اين خود را به عنوان ديگر نامزد 
اين دوره از انتخابات هيئت رئيس��ه كميس��يون 
معرفي كرده بود از شركت در آن به نفع حشمت اهلل 
فالحت پيشه كناره گيري كرد. با اين حال جلسه 
كميس��يون امنيت ملي مجلس كه قرار بود براي 
انتخابات هيئت رئيسه اين كميسيون برگزار شود 
به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا تشكيل نشد و 

به هفته آينده موكول شد. 
با وجود اين به نظر مي رس��د كه ب��ا توجه به نحوه 
جهت گي��ری نمايندگان در كميس��يون احتمال 

رأی آوري فالحت پيشه بيش از ذوالنور باشد. 
   تغيير چهره كاندیداها

يك هفته پيش نيز با رأی نمايندگان تكليف هفت 
كميس��يون تخصصي مجلس ش��وراي اسالمي 
مش��خص ش��د و در جريان تمامي آنها روس��اي 

كميسيون ها در جايگاه خود تثبيت شدند. 
غالمرضا تاجگردون به عنوان رئيس كميس��يون 
برنامه و بودجه، محمد ج��واد كوليوند به عنوان 
رئيس كميسيون شوراها، عزيز اكبريان در سمت 
رياست كميس��يون صنايع، فريدون حسنوند به 
عنوان رئيس كميسيون انرژي، الهيار ملك شاهي 
به عنوان رئيس كميس��يون حقوق��ي و قضايي 
مجلس، محمدرضا رضايي كوچي به عنوان رئيس 
كميس��يون عمران و محمدعلي كيخا به عنوان 
رئيس كميس��يون كش��اورزی در جاي��گاه خود 

تثبيت شدند. 
با اين حال بر خالف هفته قبل، روز گذش��ته و در 
جريان ادامه انتخاب رئيس و هيئت رئيسه تعداد 
ديگري از كميسيون هاي تخصصي مجلس شاهد 
تغييرات جدي بوديم. تغييراتي كه نشان مي دهد 
در سال آخر مجلس دهم شاهد چهره جديدي از 

برخی كميسيون هاي تخصصي خواهيم ديد. 

ژه
وی

 آزادمونيازيبهآزاديیواشكيندارم! 
سايه رحمتي، دختر مشهدي ش��عبده بازي كه اين روزها 
در فضاي مجازي معروف شده، مي گويد كه مسيح علي نژاد 
چندبار از او دعوت كرده ت��ا در برنامه اش از محدوديت ها در 
ايران براي زنان بگويد، اما او با پاس��خ هايي درخور، مجري 
آزادي هاي كذايي يواشكي را سنگ روي يخ مي كند! دختري 
كه مي خواهد شعبده باز شود، به او گفته مي شود تاكنون زني 
در ايران ش��عبده باز نبوده، اما منعي نيست و او ياد مي گيرد 
و به قول خودش اولين زن ش��عبده باز ايران مي ش��ود. او از 
ماجراهايش با مسيح علي نژاد در پنج سال گذشته مي گويد: 
»»ماجراي من و علينژاد به پنج سال قبل بر مي گردد. علينژاد 
وقتي عكس هاي من در فيس بوك را ديد به من پيام داد كه 
مي خواهد از عكس هاي من در صفحه آزادي هاي يواش��كي 
استفاده كند. آن زمان در طبيعت اسب سواري و موتورسواري 

مي كردم و عكسم را گذاشته بودم. به من گفت كه در ايران 
خبرنگار ساده اي بوده و شرايط خيلي سختي را گذرانده  است 
و االن كه از ايران رفته است به يك جايگاه بين المللي رسيده  
است. حاال كافی است كه من هم بعد از انتشار اين عكس ها به 
زندان بروم و بعد به راحتي مي توانم از مرز تركيه خارج شوم و 
او مي  تواند براي من پناهندگي بگيرد. به او گفتم من در كشور 

خودم آزادم و نيازي به آزادي يواشكي ندارم. «
مسيح علينژاد مجدد پنج روز قبل به او پيام مي فرستد و از او 
مي خواهد در مورد محدوديت در ش��هر مشهد صحبت كند 
و س��ايه در جواب او مي گويد: »خانم علينژاد بنده در مشهد 
دوچرخه سواري مي كنم كه بماند؛ موتورسيكلت هم دارم و 
تك چرخ مي زنم. در مشهد اجراي شعبده زياد دعوتم كردند، 
ولي به عنوان يك هنرمند مس��لمان بايد شعور داشته باشم 
و به احترام قلب ميليون ها مس��لمان كه در سراسر جهان به 

آقا امام رضا اعتقاد قلبي دارند، حرمت نگه دارم و اجرا قبول 
نكنم جز اجراه��اي خيريه. من آزادي كام��ل دارم و تا االن 

مشكلي نداشتم. «
او از چت ها اسكرين شات مي گيرد، چه آنكه چت هاي قبلي را 
علينژاد به سرعت پاك مي كند! و تصميم مي گيرد يك ويدئو 
بسازد: »تصميم گرفتم ويدئو را بسازم و از مردم بخواهم كه 
با وجود همه تفاوت ها و مشكالت باهم اتحاد داشته باشند و 
خوشبختانه با اينكه خيلي كار ساده اي بود با استقبال زيادي 
مواجه شدم. « و ادامه مي دهد: »خطاط حرفه اي نيستم ولي 
يكي از عاليقم اين است كه كتابت آيات قرآن كريم را انجام 
بدهم... من شايد نوع پوششم با مادرم تفاوت داشته باشد. اما 
اينكه نوع پوششم فرق مي كند دليل نمي شود كه اعتقاداتم 
فرق كند. من هم آرزوهاي بزرگي دارم اما اين دليل نشده كه 

بخواهم كشورم را ترك و سنگرم را خالي كنم. «

فراخوان قاليباف براي نامزدي جوانان 
در انتخابات مجلس 

راهبرونرفتازوضعيتكنوني
اعتمادبهجواناناست

دكتر محمدباقر قاليباف در پيامي با تأكيد 
بر اهميت جوان گرایی در تغيير شرایط 
سياسي و مناسبات قدرت در كشور، از 
جوانان انقالبي خواس�ت براي »اصالح 
ریل گذاری در مسير سياست گذاری« در 
انتخابات پيش رو مجلس به ميدان بيایند 
و خ�ود را در معرض رقابت ق�رار دهند. 

قاليباف در كانال اطالع رسانی خود، خطاب به جوانان گفت: كشور در وضعيت 
سختي به سر مي برد و راه برون رفت از اين وضعيت اعتماد به جوانان است. دو 
سال پيش هم در نامه اي به شما نوشتم و عرض كردم سياست ورزي جريان 
انقالبي ضمن حفظ مباني بايستي متحول شود تا چهره هاي نو حركت در مسير 
»نواصولگرايي« را هرچه زودتر آغاز كنند. وي با بيان اينكه راهي جز اعتماد 
مسئوالن به جوانان وجود ندارد، افزود: معتقدم كار سخت است و مانند شما 
باور دارم كسي به جوانان اعتمادي ندارد و حتي به جواناني كه به ميان سالی 
رسيده اند ميدان داده نمي شود. اما يك راه داريم و آن اين است كه نبايد منتظر 
دستور از باال به پايين باشيم. همان گونه كه رهبري به مفهوم »آتش به اختيار« 
اشاره كردند و در بيانيه گام دوم به جوان گرايی پرداختند، در واقع حجت بر همه 
ما تمام شد. شهردار پيشين تهران با تأكيد بر اينكه جوان گرايی به مطالبه اي 
عمومي تبديل شده است، خاطرنش��ان كرد: بايد كمك كنيم كه به دست 
جوانان تحول اتفاق بيفتد؛ همان طور كه در چهاردهه گذشته در پيشرفت 
كشور نقش اصلي را داشته اند. وي تصريح كرد: جوانان نخبه و مؤمن بدون 
دعوت در هر عرصه اي حاضر شويد يكي از اين فرصت ها انتخابات پيش رو 
است. تحول و پيشرفت كشور در گرو تشكيل يك »مجلس نو و كارآمد« است. 
معتقدم اگر شما جوانان همت كنيد مي توان به ظهور مجلسي نسبتاً جوان و 
با تجربه، اميد داشت. اين فعال اصولگرا يادآور شد: اگر جوانان به ميدان نيايند 
و مطالبه نكنند اين »َدر بر همان پاشنه خواهد چرخيد« و مشخصاً مجلس 
آينده تفاوت معناداري با گذشته نخواهد داشت. قاليباف در ادامه سخنان خود 
با معرفي تارنماي اينترنتي ))http: //jahad. net((براي معرفي افراد توانمند 
و با صالحيت به مردم، تصريح كرد: امروز زمان اصالح ريل گذاری در مسير 
سياست گذاری كشور است و ان شاء اهلل با همت و مشاركت شما جوانان، مردم 

عزيز ما طعم شيرين كارآمدي را از سوي نيروهاي انقالب خواهند چشيد. 

بازديدآيتاهللرئيسي
ازمركزارتباطاتمردميقوهقضائيه

رئي�س ق�وه قضائي�ه صب�ح دی�روز ب�ه ص�ورت س�رزده از 
مرك�ز ارتباط�ات مردم�ي ق�وه قضائي�ه )129( بازدی�د ك�رد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي 
در اين بازديد ضمن حضور در مركز مديريت خطوط، از نزديك در جريان 
روند اتصال خطوط تلفني مردم به كارشناسان حقوقي، ميزان تماس هاي 
تلفني، ميزان معطلي مردم و كيفيت پاسخگويي كارشناسان قرار گرفت و 

دستورات الزم را براي بهبود فرآيندهاي موجود صادر كرد. 
رئيس قوه قضائيه همچنين برخي از پيام هاي ضبط شده مردمي و مشكالت 
اعالم شده از سوي شهروندان را شنيد و مورد ارزيابي قرار داد. رئيس مركز 
ارتباطات مردمي قوه قضائيه نيز در حاشيه اين بازديد، توضيحاتي درباره 
فعاليت هاي مركز ارائه كرد. همچنين كارشناسان حقوقي و قضات مركز 
ارتباطات مردمي قوه قضائيه در جريان اين بازديد، به س��ؤاالت آيت اهلل 
رئيس��ي پاس��خ دادند و به ارائه آماري از فراواني موضوعات مطرح شده و 

دغدغه هاي مردم در تماس با مركز 129 پرداختند. 

در كميسيون مشترك به ریاست رضایي مقرر شد
ارجاع۱۱سؤالمجمعازرئيسجمهور

دربارهCFTوپالرمو
در كميسيون مش�ترك مجمع تش�خيص مصلحت نظام مقرر شد 
س�ؤاالت یازده گانه اعضاي مجمع به اطالع حس�ن روحاني برسد. 
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دومين جلسه 
كميسيون مش��ترك اين مجمع به رياست محس��ن رضايي با موضوع 
بررسي پيوستن ايران به CFT كنوانسيون پالرمو تشكيل شد. در اين 
جلسه سؤاالت و ابهامات اعضاي مجمع درباره پيوستن ايران به اين دو 
كنوانسيون جمع بندي شد و ضمن دعوت از بانك مركزي، وزارت اقتصاد، 
وزارت خارجه، معاونت حقوقي رياس��ت جمه��وري و وزارت اطالعات 
براي طرح نظرات كارشناس��ي خود، مقرر شد، س��ؤاالت يازده گانه به 
اطالع رئيس جمهور برسد و پاسخ رسمي دولت به آنها داده شود تا در 
كميسيون مشترك و صحن قرائت شود. همچنين كميسيون مشترك 
مجمع تا رسيدن به نتيجه نهايي براي طرح در صحن مجمع، جلسات 

خود را ادامه خواهد داد. 

طيفبندیپنجگانهاصالحطلبانازدرون
ادامه از صفحه یك 

در دسته بندی سه گانه ای كه از اصولگرايان ارائه می دهد تالش می كند باور 
آنها به مردم ساالری و انتخابات را مسدود نشان دهد.

وي معتقد اس��ت جناح مقابل از س��ه طيف طرفداران امارت،  خالفت و 
حكومت اسالمي تشكيل شده است. البته اين تقسيم بندي در يك قافيه 
به تنگ آمده ترسيم شده اس��ت و بس��يار آبكي، بدون استدالل و بدون 
معرفي كرسي  هاي  نمايندگي هر يك اس��ت. قباًل درباره نحله حكومت 
اسالمي،  آيت اهلل مصباح را محور معرفي مي كردند. اين در حالي است كه 
مصباح و شاگردانش داراي حزب سياسي »پايداري« هستند، در انتخابات 
همانند بقيه شركت مي كنند،  پيروز مي شوند  و شكست مي خورند و هر 
دو نتيجه را به رسميت مي شناسند،  اما جناب حجاريان و برخي دوستان 
اصرار دارند آن را جوهري نبينند چراكه با شاخص  هاي  دموكراسي غربي 
انطباق صد در صدي ندارند.  درباره خالفت اسالمي نيز دست به فريب خود 
زده اند چرا كه ايشان بهتر از بقيه مي دانند كه در سياست ورزي و مباحثات 
و مجادالت كالمي تشيع، واژه »خالفت« مربوط به غير است. نه بار معنايي 
آن را مي پذيرند و نه با كالم اماميه مورد تأييد قرار مي گيرد. امارت را نيز 
معلوم نيست از كجا مي آورد، اما ممكن است يك نفر در يك تريبون چنين 
گفته باشد آيا اين قابل تعميم است؟ اگر قابل تعميم است پس مي توان 
انكار مهدويت و عصمت توسط اكبر گنجي يا ازدواج سفيد يا كشف حجاب 

حقيقت جو را به نحله اي از جريان اصالحات منتسب دانست.
اگر اين مقاله حجاري��ان را همزمان ب��ا آگاهي وي از دو س��طح مذاكره 
اصالح طلبان با نظام و جناح مقابل بدانيم بايد بپذيريم كه وي به شدت 
نگران قرار گرفتن در اقليت است و محصول بيست و چند سال ايده پردازي 
و آسيب  جس��مي خود را بر باد رفته مي يابد و براي باز كردن جاي خود و 
حلقه همسو تالش مي  كند. نشانه  هاي  اين تأثير در درون اصالحات نيز 
قابل مشاهده است. آنجا كه موس��وي الري گفت: »حجاريان در اقليت 
است« يا صادق خرازي از عقالي اصالح طلب خواست آلود گان اصالح طلب 
را تصفيه كنند. به نظر مي رسد عقالي اصالح طلبان مي خواهند مسير خود 
را در دوراهي روشنفكري و اپوزيسيون بازي يا بخشي از ساخت قدرت و 
نظام بودن روشن كنند بنابراين ممكن است دست و پا زدن »اصالح طلبان 

مشروطه خواه« براي اختالل در اين تصميم و اين روند باشد. 

88498443سرويس  سياسي
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رئيس فراكس�يون اقدامات پيش دستانه عليه 
تهدی�دات امری�كا گف�ت: این فراكس�يون به 
آموزشكده ها و دیگر مراكز آموزشي فراخواني 
داده كه اگر طرح و پروژه اي در زمينه جدا كردن 
اقتصاد كش�ور از نفت دارند، ارائه دهند تا پس 
از بررس�ي و جمع بندی این طرح ها در شوراي 
هماهنگي اقتصادي و س�ران قوا مطرح ش�ود. 
اميرحس��ين قاض��ي زاده هاش��مي در حاش��يه 
جلس��ه علني ديروز مجلس ش��وراي اسالمي در 
جمع خبرنگاران از تشكيل فراكس��يون اقدامات 
پيش دستانه عليه اقدامات امريكا خبر داد و گفت: 
اين فراكسيون به دنبال اين است كه نقاط تهديد 
و طعمه را كه ممكن است امريكايي ها از طريق آن 
بر ايران فشار وارد كنند، شناسايي كند و راهكارهاي 
مقابله با آن را بررس��ي و ارائه دهد. وي درآمدهاي 
نفتي جمهوري اس��المي ايران را از م��وارد طمع 

دشمنان برشمرد و گفت: درآمدهاي ارزي كشور 
ناشي از درآمد نفت است و دشمن با محدودسازی 
فروش نفت ايراني مي تواند فشار سنگين اقتصادي 
را بر كشور وارد كند. اين نماينده مجلس به عنوان 
رئي��س فراكس��يون اقدامات پيش دس��تانه عليه 
اقدامات امريكا، اظهار داشت: رهبري انقالب اخيراً 
به پيش بينی مكانيزمي براي جايگزيني درآمدهاي 
نفتي اشاره كرد و گفت: به همين دليل به اين نتيجه 
رسيديم كه اين موضوع به عنوان نخستين موضوع 
در دستور كار فراكسيون اقدامات پيش دستانه عليه 

اقدامات امريكا قرار دهيم. 
قاضي زاده اقتصاد نفتي را از موانع رش��د و توسعه 
كشور در عرصه كنوني دانست و افزود: جدا از بحث 
تحريم ها، نفت جاي��گاه خود را به مرور از دس��ت 
مي دهد چرا كه ش��اهد جايگزيني تكنولوژي هاي 
برقي به جاي نفت ش��ده ايم و همچني��ن ارتقاي 

فناوري هاي جديد در حوزه پنل هاي خورشيدي 
و تبديل خودروها ب��ه خودروهاي الكتريكي باعث 
مي ش��ود كه به م��رور قيمت نفت كاه��ش يابد و 
پيش بينی مي شود كه در سال 1414 قيمت نفت 
بس��يار كاهش يابد. وي با بيان اينكه ش��غل ملي 
ايرانيان فروش نفت اس��ت، افزود: باي��د مواردي را 
جايگزين آن كنيم كه مركز پژوهش هاي مجلس، 
معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي و مركز 
تحقيقات اس��تراتژيك، مطالعاتي را در اين زمينه 
تاكنون انجام داده اند و مجلس هم به دنبال آن است 
كه راهكارهايي را در اين زمينه جمع آوری كند. عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
ما به آموزشكده ها و ديگر مراكز آموزشي فراخواني 
زده ايم كه اگر طرح و پروژه اي در اين زمينه يعني 
جدا كردن اقتصاد كش��ور از نفت دارند، به ما ارائه 
دهند تا ما پس از بررسي و جمع بندي در اين باره، 

طرح ها و پروژه هاي نهايي را در شوراي هماهنگي 
اقتصادي و سران قوا پيگيري كنيم؛ ما براي دريافت 
اين طرح ها و پروژه ها يك ماه زمان تعيين كرده ايم، 
اگر پروژه قابل قبول براي اجرا دريافت شود، آن را به 

شوراي سران سه قوه ارسال خواهيم كرد. 
قاضي زاده با اشاره به ملزومات طرح ها و پروژه هاي 
پيش��نهادي گفت: در اين طرح بايد عنوان منبع 
درآمدي، مزيت ايران در اين منبع درآمدي، پيشينه 
و امكانات ايران در اين منبع درآمدي و ميزان و نحوه 
دسترسي بازار جهاني در اين صنعت غالب قيد شود 
و در نهايت و پس از بررسي و داوري، طرح هاي نهايي 
را جهت اجرا ارسال خواهيم كرد. وي در پايان گفت: 
انديشمندان و پژوهش��گران جهت ارائه طرح ها و 
پروژه هاي مذكور افراد ذی ربط مي توانند به آدرس 
ايمي��ل anti. threat@parliran. ir و آدرس 

اينستاگرام anti. threat مراجعه كنند. 
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طرح جدا کردن اقتصاد کشور از نفت را آماده کنید 

 مهدی پورصفا
    گزارش

مهدي قرباني | ایرنا


