
  گزارش

انسداد در عناصر گفتمان اصالحات
پيدايش انقالب اسالمي در سال ۱۳۵۷ و شکل گيری گفتمان اسالم سياسي 
)گفتمان امام خميني يا گفتمان اسللالم ناب(، عماًل نظريه هاي گفتماني 
ميشل فوكو، آدام اسميت، ارنستو الكال، شانتال موف و مکاتب سوسياليستي، 

ليبراليستي و همچنين مدرنيته و پست مدرنيته را به چالش كشيد. 
گفتمان امام راحل بالفاصله در چارچوب قانون اساسللي به گفتمان انقالب 
اسللالمي تبديل و به عنوان ميثاق گفتماني انقالب فراروي انديشمندان و 
نخبگان و سياستمداران كشور قرار گرفت. گفتمان انقالب اسالمي مشروعيت 
نظام را از خدا و دين اسالم )شريعت اسالمي( مي داند و واليت مطلقه فقيه را 
سبب مشروعيت نظام مي داند كه بر اساس مقبوله عمربن حنظله و توقيع 
شريف و مبارك حضرت ولي عصر با  ساز و كار معين شده در قانون اساسي 
تعيين مي گردد و چون شريعت اسالمي الزمه تحقق و تشکيل حکومت ديني 
را »مقبوليت اجتماعي« آن مي داند، رأي مردم موجب تشکيل حکومت شده و 
نظام اسالمي مقبوليت خود را از مردم اخذ مي كند. گفتمان انقالب اسالمي در 
دنياي سياسي امروز عالوه بر دال »مردم«، »استقالل«، »آزادي«، »پيشرفت« 
و... دال هاي جديدي نظير »اسالم«، »واليت مطلقه فقيه«، »وحدت كلمه«، 
»عدالت خواهي«، »جمهوري اسللالمي«، »حراسللت از ارزش هاي ديني و 
فرهنگي«، »آرمان خواهي«، »ظلم ستيزي«، »ايستادگي در برابر مستکبران«، 
»حکومت ديني«، »مقاومت«، »ايجاد جبهه مستضعفين در برابر مستکبران«، 
»رابطه امت با امام«، »جنگ فقر و غنا«، »وحدت مسلمين« و... را نيز با خود 
همراه دارد. دال مركزي اين گفتمان كه پوشش دهنده همه دال هاي مذكور 
است سه عنصر »حکومت ديني يا قانون اساسي«، »واليت مطلقه فقيه«، و 

»مردم« است. 
در دهه اول انقالب به رغم تحركات گسترده دشمن اعم از جنگ تحميلي، 
كودتا، فتنه گروهك ها، تالش هاي جدايي طلبانلله، ترور ها، انفجارات و... به 
دليل پويايي گفتمان انقالب اسالمي، پايگاه حمايت مردمي، شخصيت ويژه 
امام خميني )ره( و... هرگز دشمن موفق نشد غيريت سازي بيروني را به داخل 
مرزهاي كشور و غيريت سللازي داخلي تبديل كند اما با پايان يافتن جنگ 
تحميلي و ارتحال بنيان گذار جمهوري اسالمي، به داليل مختلف از جمله 
ضرورت بازسازي كشور، ضرورت دولت وقت بر استقراض خارجي و شروط 
سازمان هاي بين المللي و روي كار آمدن طيفي از تکنوكرات ها كه عمدتاً در 
غرب تحصيل كرده و تحت تأثير انديشه هاي سياسي غرب بودند، حركت كشور 
به سمت اقتصاد ليبرالي و نظام سرمايه داري غربي آغاز شد و به رغم توسعه 
صنعت، توليد ثروت، عمران و آباداني كشور و... متأسفانه نظام اسالمي از عناصر 
گفتمان انقالب اسالمي فاصله گرفته و سنگ بناي بي عدالتي، رانت خواري، 
سهم طلبي از سفره انقالب، پشت  كردن به آرمان هاي انقالب، كاخ نشيني، 
اشللرافي گري، تبعيض، مفسللده های كالن مالي و اخالقي، بي بند و باري و 

اباحيگري و... بر زمين زده شد كه تا امروز هم بالي جان مردم و نظام است. 
نتيجه ظهور تکنوكرات ها در عرصه سياسي كشور، گرايش روشنفکران و برخي 
از سياسيون به پست مدرنيته و تبعيت از قواعد آن و شکل گيري گفتماني در 
تقابل با گفتمان انقالب اسالمي در كشور بود كه تحت عنوان گفتمان اصالحات 
از آن ياد مي شود. اصالح طلبان با تقليد محض از الگوهاي غربي اساس گفتمان 
خود را بر دال هاي »آزادي«، »توسعه سياسي«، »جامعه مدني« و... حول محور 
دال مركزي »مردم« استوار ساخته و هيچ حرف نو و جديدي براي جامعه و 
نظام ارائه نداده و صرفاً با موج سواري بر احساسات پاك مردم و فريب افکار 

عمومي بخش مهمي از ساليق سياسي جامعه را مديريت كرده اند. 
در اينجا ذكر سه نکته ضروري است: اوالً اين رويکرد عمدتاً متأثر از هدايت و 
مديريت خارجي و مبتني بر تقابل با گفتمان انقالب اسالمي بوده است در حالي 
كه به نظر بسياري از نخبگان سياسي كشور گفتمان هايي نظير اصالحات، 
اعتدال، سازندگي، اصولگرايي و... هيچ كدام گفتمان مستقل نبوده و ضرورتاً و 
بايد به عنوان خرده گفتمان هايي از گفتمان انقالب اسالمي اعتبار پيدا كنند. 
مستقل ديدن اين خرده گفتمان ها منطبق با رويکرد هدايت خارجي و سنگ 

زيربناي همه فتنه هاي ۳۰ سال گذشته بوده است. 
ثانياً گفتمان موسللوم به اصالحات از همان ابتداي شللکل گيري بر اساس 
دوپارگی فکری و سوءاستفاده  از نام امام خميني سالم اهلل عليه رخ نموده و در 
حالي كه در تمام اين ۳۰ سال در جهت محو و نابودي عناصر گفتماني امام 
حركت كرده اند همواره منافقانه و به دروغ، خود را پشت تابلو پيروي از خط 

امام پنهان كرده اند. 
ثالثاً به دليل عدم توجه به نيازهاي واقعي مردم و كپي برداري غيرعاقالنه از 
مدل هاي غربي، عناصر گفتماني اصالحات در شرايط وخيم اقتصادي )كه 
بي شك خود اصالح طلبان عامل موجده آن هستند( اعتبار خود را در بين مردم 
از دست داده و عموم مردم خواهان رجعت فوري به گفتمان انقالب اسالمي و 
بهره گيري از ظرفيت هاي اين گفتمان نظير: فقرزدايي، عدالت ورزي و مديريت 
جهادي و انقالبي هستند اما اصالح طلبان بر اين باورند كه اگر در عناصر گفتمان 
خود تغيير ايجاد كنند ماهيت اصلي گفتمان خود را از دست خواهند داد، به 
همين دليل با انسداد عناصر گفتماني خود و ناتواني و فقدان شهامت اعتراف به 
اشتباه در انتخاب عناصر مذكور مواجه هستند و همين امر بر سرعت بخشي به 

بي اعتباري و انزواي آنان در بين مردم افزوده است. 
با توجه به اينکه بيش از ۸۰ درصد پست هاي سياسي دولت روحاني، در انحصار 
اصالح طلبان بوده و مردم آنان را عامل اصلي وضع موجود و همه گرفتاري ها 
و نابساماني هاي كشور مي دانند، اصالح طلبان با بن بست تصميم گيري براي 
رفع انسداد از عناصر گفتمان خود مواجه هسللتند كه ذياًل به برخي از آنها 

اشاره مي شود: 
۱ - اصالح طلبان همواره بر اسللتقالل گفتمان خود اصرار داشته و با عبور از 
گفتمان حضرت امام و انتخاب »مطلق مردم« به عنوان دال مركزي گفتماني، 
عمالً گفتمان انقالب اسالمي را )شايد ناخواسته( به رقيب خود واگذار كرده و با 
اين دوقطبي )شايد ناخواسته( در نقش اپوزيسيون داخل نظام قرار گرفته اند. 
۲ - چون اساس گفتمان اصالح طلبان صرفاً معطوف به نگاه سياسي بوده و 
از جامعيت الزم برخوردار نيست، و از طرفي كماكان بر اين نگاه جزمي تأكيد 
داشته و قادر به استفاده از دال ها و واژگاني نظير فقرزدايي، محروميت زدايي، 
خدمت رساني و... نيستند هم اينك در تله انتظارات واقعي مردم )كه اقتصادي 
و معيشتي است( گير افتاده اند و راه معقول و عامه پسندي براي اين برون رفت 

را متصور نيستند. 
۳ - مشکل و درد مزمن )و ظاهراً غيرقابل درمان( اصالح طلبان وجود طيف 
گسللترده، نامتجانس و ناهمگون از طرفداران نظام اسللالمي تا اپوزيسيون 
ضدنظام خارج نشللين در حلقه اصالحات اسللت كه هم رسيدن به وحدت 
رفتاري و هم مديريت اين طيف از ساليق سياسي و ضدنظام و هم رسيدن به 
يك تصميم عاقالنه را الينحل ساخته و فقر انسجام داشتن رهبر مورد قبول 
همه طيف ها را فرياد مي زند، مضافاً بر اينکه در چنين شرايطي به داليل كاماًل 

آشکار، امکان پنهان شدن پشت خط امام هم براي آنان وجود ندارد
۴ - اينك مردم، فقر معيشتي خود از يك سو و اشرافي گري اصالح طلبان از 
سوي ديگر را در عصر سلطه اصالح طلبان به عينه مشاهده می كنند و عماًل 
صداي وحشتناك به زمين افتادن طشت رسوايي آنان از بام گفتمان اصالحات 
گوش فلك را كر كرده و اعتبار آنان را نزد افکار عمومي به شللدت مخدوش 

ساخته است. 
در شرايط موجود كه انسداد گفتماني اصالح طلبان از هر زمان ديگر مشهودتر 
است، قطعاً برجسته سازي موضوعات و مسائل فرعي و كم اهميت، شايعه 
سللازي، آلوده كردن افکار عمومي و پي گرفتن ادبيات پوپوليسللتي نظير 
رفراندوم براي انتخاب: »تسليم غرب شللدن« و يا »مقاومت و ايستادگي در 
برابر زياده خواهي غرب« با پوشللش دروغين و مردم فريب »تعامل/تقابل« 
دردي از آنان دوا نکرده و به انزواي بيش تر اصالح طلبان خواهد انجاميد بر اين 
اساس، توصيه اكيد و خيرخواهانه به زعما و عقالي اين اردوگاه اين است كه 
»اصالحات براي ماندن به انقالب جامع در اصالحات نياز دارد« و اين انقالب 
در بازگشت به گفتمان انقالب اسالمي است و شجاعانه ترين و عاقالنه ترين كار 
اين است كه در گام دوم انقالب، با اتخاذ تصميم كبري و بزرگ، گفتمان خود 
را از مرگ حتمي نجات داده و با تطبيق با گفتمان اصلي انقالب اسالمي به 
عنوان خرده گفتمان درون نظام با تأكيد بر عناصر گفتماني انقالب اسالمي 

به راه خود ادامه دهند. 

سيدعبداهلل متوليان

رئيس قوه قضائيه: 

شفاف سازی کنید تا فساد نباشد 

شفاف س�ازی در حوزه هاي مختلف از مجلس و 
دولت گرفت�ه تا قوه قضائي�ه و همچنين دارايي 
مس�ئوالن اين روزها به يكي از مطالبات اصلي 
افكار عموم�ي از صاحبان قدرت تبديل ش�ده 
اس�ت؛ مطالبه اي كه گرچه با دس�ت اندازهايی 
در برخي بخش ها مواجه ش�ده است، ليكن قوه 
قضائيه به عنوان پرچمدار اين مطالبه، نس�بت 
به ساير قوا پيش�تاز است. اين مس�ئله در قوه 
قضائيه اتفاقًا  از درون آغاز ش�ده و طي قريب به 
يک س�ال از انتصاب آيت اهلل رئيسي به عنوان 
رئيس قوه قضائي�ه، تحوالت گس�ترده اي رقم 
خورده است كه شفاف سازی در برخورد با مفاسد 
درون و برون دستگاه قضايي از مظاهر آن است. 
اما آيا برخورد با فسللاد بلله تنهايي راهگشاسللت؟ 
ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه وجللود دارد، اما 
بسياري بر اين اعتقادند كه در حوزه مبارزه با فساد، 
مانند بيماري، پيشگيري بهتر از درمان است و بايد 
منافذ و بسترهاي ايجاد فساد را كنترل و سپس مسدود 
كرد. در اين زمينه رئيس قوه قضائيه نيز معتقد است، 
اصلی ترين راهکار پيشگيري از فساد، شفاف سازی در 

نظام اقتصادي كشور است. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سلليدابراهيم رئيسللي در جلسه شللوراي عالي قوه 

قضائيه،   در سللخنان خود بر ضرورت پيشگيري از 
مفاسد اقتصادي تأكيد كرد و گفت: اصلی ترين راهکار 
پيشگيري از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادي كشور و 
نهادينه سازی شفافيت است. بر اين اساس، سامانه هاي 
مربوط در بخش گمركات، بانك هللا، امور مالياتي و 
... بايد فعال و به يکديگر مرتبط شللوند تا كارآفرين، 
سرمايه گذار، بازرگان و تسهيالت گير، در يك بستر 

هوشمند، نظارت پذير شوند. 
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم نظارت های هوشمند 
و رصد به هنگام و دائمي، به قانون ارتقاي سالمت نظام 
اداري اشاره و اظهار كرد: اين قانون بسيار قانون خوبي 
است كه البته در بعضي حوزه ها عملياتي نشده است. 
ما از نمايندگان محترم مجلس مي خواهيم كه زمان 

اجراي اين قانون را تمديد كنند. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به نقش هيئت های رسيدگي 
به تخلفات اداري در پيشگيري از مفاسد نيز گفت: اين 
هيئت ها ابزاري براي خود ادارات و دستگاه ها هستند 
كه البته نبايد فقط به كارمندان پايين بلکه در همه 
سطوح بايد توجه الزم را داشته باشند و فعال كردن اين 
هيئت ها مي تواند بسيار كارآمد باشد. از سوي ديگر، 
فعال شدن حراست ها به عنوان چشم بيناي مديران 
بسيار مهم است و بايد با بينايي، شنوايي، حساسيت 
و پيگيري جدي، اجازه شکل گيری فساد را ندهند. به 

هر حال نظارت های درون سللازماني بهترين راهکار 
براي ديدن مسائل و رفع كاسللتي ها و نواقص پيش 
از تبديل شدن مسئله به بحران و معضل است. همه 
اين اقدامات در كنار رسيدگي هاي منصفانه و عادالنه 
دستگاه قضايي مي تواند در مقابله با فساد مؤثر باشد 
و ما اميدواريم نظام اداري ما روز به روز بيشتر در تراز 

انقالب اسالمي و به دور از هر فسادي باشد.
 رئيسی همچنين در بخشی از سخنان خود راهپيمايي 
اربعين را حماسلله اي عظيم، با شللکوه و مثال زدنی 
توصيف كرد و گفت: ايللن جمعيت ميليوني با نداي 
لبيك يا حسين گرد هم آمدند و يك جبهه متحد در 
مقابل دشمني ها شکل دادند كه بايد قدر اين سرمايه 
عظيم را دانست و شکرگزار خدا بود كه دل ها را اينگونه 
متوجه وجود مقدس حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( 
كرده اسللت. رئيس قوه قضائيه با بيللان اينکه مردم 
مؤمن، با اراده و مخلص به رغم خواست دشمنان بدون 
كوچك ترين حادثه اي گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز 
حماسه بزرگ اربعين، رمز وحدت، آرامش و پيشرفت 

امت اسالمي است. 
   شكست دشمن در فتنه انگيزی ميان ملت 

ايران و عراق
رئيسي با قدرداني از رهبر معظم انقالب به دليل تدابير 
حکيمانه شان در تشويق و ترغيب براي شکل گيری 

حركت عظيللم اربعين، افزود: از هملله دولتمردان و 
مسللئوالن و همچنين نيروهاي نظامللي و انتظامي 
به ويژه مرزبانان صبور كه تللالش كردند زائران بدون 
هيچ مشکلي به عراق مشرف شوند، تشکر مي كنم. 
همچنين بايد از دولت، ملت و مرجعيت عراق تشکر 

و قدرداني كرد. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه همبستگي و همدلي 
ملت ها اين بار بيش از هميشه بود، اظهار كرد: هر چه 
دشمنان تالش كردند با اختالف و فتنه انگيزی ايجاد 
مشکل كنند، با بصيرت و چشللم هاي باز مردم ايران 
و عراق و دولتمردان دو كشللور، شکسللت خوردند. 
اميدواريم خداوند به بركت نام اباعبداهلل الحسين )ع(، 
انسللجام، وحدت، همدلي و آرامش را در ميان امت 

اسالمي افزون كند. 
   دشمنان در مذاكره دنبال رفع مشكل ملت 

ايران نيستند
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به راهبرد جمهوري اسالمي از ابتداي پيروزي 
انقالب اسللالمي، تصريح كرد: براسللاس آنچه امام 
راحل )ره( و مقللام معظم رهبري براي ما ترسلليم 
كرده اند، تعامل سللازنده و همکاري بللا دولت ها و 
ملت ها و همچنين مقاومت و ايسللتادگي فعال در 
مقابل دشمناني نظير امريکا، راهبرد اصلي و اساسي 
جمهوري اسالمي در همه اين سللال ها بوده است 
و همچنان خواهللد بود. رئيس قللوه قضائيه با بيان 
اينکه مردم و دولتمللردان نيز همواره به اين راهبرد 
پايبند بوده اند و امروز همين راهبرد مي تواند موجب 
توانمندي همه ملت های مسلمان باشد، خاطرنشان 
كرد: دشمناني كه امروز دم از مذاكره مي زنند، دنبال 
رفع مشکل ملت ما نيستند بلکه با تحميل توافق هاي 
ظالمانه در پي كاهش نقش جمهوري اسللالمي در 
منطقه، شکسللت راهبرد مقاومت و ايجاد اختالف 

در داخل كشورند. 
    دس�تور مج�دد در جه�ت سياس�ت 

حبس زدايي
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود بر 
لزوم توجه هر چه بيشتر به زندان ها و بهبود وضعيت 
زندانيان در سراسللر كشللور تأكيد كرد و بار ديگر از 
هملله مراجع قضايي خواسللت كه بللا بهره مندی از 
ظرفيت هاي قانوني، در جهت سياست حبس زدايي و 
كاهش جمعيت كيفري حركت كنند. آيت اهلل رئيسي 
همچنين با اشاره به اعالم آمادگي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر براي ايجاد اردوگاه هاي بازپللروري معتادان، 
دستور پيگيري اين موضوع را صادر كرد تا با ايجاد اين 
اردوگاه ها، هيچ معتادي در زندان ها نباشد. رئيس قوه 
قضائيه در پايان با اشاره به استقبال دستگاه ها از سامانه 
ثبت اموال مسئوالن، اين سامانه را در صيانت از مديران 

و اطمينان بخشي به مردم بسيار مؤثر دانست. 

ژه
وی

 راهدركآسيباجتماعي،تعطيليمراسم 
دینينيست

مسيح مهاجري، مديرمسئول روزنامه جمهوري اسالمي در 
سرمقاله اين روزنامه از بزرگان)!( خواسته كه به گزارش هاي 
پيرامون تعداد افراد شللركت كننده در مراسم هاي مذهبي 
توجه نکنند! او در ابتدا با انتقاد از تبليغات براي مراسم هايي 
همچللون پيللاده روي اربعيللن، راهپيمايي جامانللدگان و 
شيرخوارگان حسيني  سللؤال مي پرسد »افزايش چشمگير 
و جهشللي پرداختن به ظواهر در سال هاي اخير آيا توانسته 
ميزان پايبندي مردم، به ويژه نسللل جديد به محتواي دين 
و تعاليم اهل بيت به ويژه مکتب امام حسللين عليه السالم را 

افزايش دهد؟«
و سپس در عباراتي كه خود آن را »پاسخ كلي« به اين پرسش 
مي نامد، پاي طالق برخي زوجات و مفاسللد اقتصادي را به 
ميان مي آورد و مي نويسللد: »اگر به بزرگان ما گزارش داده 
مي شود كه به دليل شركت اين تعداد افراد در اين مراسم و 
فالن دعا و فالن گردهمايي، اوضاع بسيار خوب است و همه 
چيز به طرف بهتر شدن به پيش مي رود، درخواست صاحب 
اين قلم اين است كه بزرگان، به اين گزارش ها اعتماد نکنند 
و به اين نکته بسلليار مهم توجه نمايند كه مجموع اين افراد 
فقط به زير ۵ درصد جمعيت كشللور مي رسند. قطعاً اعمال 
و رفتار و افللکار ۵ درصد يك جامعه را نمي تللوان به كل آن 

جامعه تعميم داد. «  و بعد در پايان مي نويسد: »واقعيت اين 
است كه مسئوالن ما در تمام بخش هاي دولتي و حکومتي 
»جاماندگان« از تحوالت اجتماعللي جامعه امروز خودمان 
هسللتند و بايد فکري به حال جاماندگي خودشان بکنند و 
به اين سؤال اساسي پاسخ بدهند كه چرا نتوانسته اند حيات 
طيبه انسللاني را آن طور كه در شأن نظام جمهوري اسالمي 

است تحقق ببخشند. «
در مورد آنچه مهاجري نوشته، چند سؤال قابل تأمل است: 
آيا حذف اين مراسم ها به آنچه مدنظر او از جامعه ديني است، 
كمك خواهد كرد؟ آيا اين مراسم ها به خودي خود موضوعيت 
ندارند؟ و آيا جامعه اي با اين سطح از آسيب هاي اجتماعي كه 
مهاجري توصيف كرده، اگر مراسم مذهبي داشته باشد بدتر 
است از جامعه اي كه با همين سطح آسيب، مراسم مذهبي 
هم ندارد؟! از سويي بزرگان كشور طبيعتاً فقط آمار را خواهند 
گرفت و تحليل اينکه اين آمار نشانه اوضاع خوب است يا نه، 
با خودشان است. اگر بزرگان هستند كه بايد اين قوه تحليل 
جامعه را داشته باشللند. طبيعتاً خوب هاي جامعه هم فقط 
كساني نيستند كه در مراسم هاي مذهبي شركت مي كنند و 
توجه به آسيب هاي اجتماعي كه حرف حقي هم است، نبايد 
باعث انکار خوبي هاي جامعه شللود. مسيح مهاجري لباس 
دين به تن دارد و از او انتظار بيشتري است كه قلم و زبانش 
عليه مناسك ديني يا مراسم هايي كه مردم مي گيرند، نباشد. 

به آسلليب هاي اجتماعي بايد پرداخت، امللا راه آن تعطيلي 
مراسم هاي ديني نيست و نبايد بي جهت دوگانه ساخت. 

كرباسچيدولتروحانيرادولتمدیران
ناكارآمدخواند!

غالمحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران در مصاحبه 
با روزنامه اصالح طلب اعتماد گفته: »به نظر من مشکل دولت 
دوم روحاني، بيش از آنکه به عوامل خارجي و آمدن ترامپ يا 
مسائل داخلي بيرون دولت و كارشکني هاي مخالفان داخلي 
نسبتي داشته باشد، به خود اين دولت و عملکردش در اين 
دوره، يعني از فرداي انتخابات ۲9 ارديبهشت ماه 96 مربوط 
اسللت؛ چنان كه در دولت دوم روحانللي از انتخاب نيروها تا 
انتخاب سياسللت هاي خود، رويکردهايي پيش گرفته شد 
كه مسللبب وضعيت امروز اسللت... بحران مديريت مديران 
ناكارآمد در دولت اول آقاي روحاني در دولت دوم نيز نمايان 

شد و مشکالت امروز را به وجود آورد. «
و بعد اشاره كرده: »امروز صحبت از ميلياردها دالر ارز ۴۲۰۰ 
توماني است كه فساد و اختالس مالي به وجود آورده است«. 
اين در حالي اسللت كه روحاني اخيراً تأكيد كرد ارز ۴۲۰۰ 
توماني به مردم داده شده اسللت! ناكارآمدي دولت روحاني 
زياد شللده و حاميان دولت هم ديگر حتي براي اعتبار خود 

صالح نمي دانند كه از بيان واقعيت پرهيز كنند. 

الريجاني در ديدار سفير سوريه  مطرح كرد
حمايت  ايران از تمامیت ارضي سوريه

رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي 
ب�ا بي�ان اينك�ه خدش�ه ب�ه تماميت 
ارض�ي س�وريه، مش�كات م�ردم 
س�وريه را افزاي�ش مي ده�د، گف�ت: 
جمهوري اس�امي اي�ران از امنيت و 
ثبات س�وريه حماي�ت خواه�د كرد. 
به گزارش خبرگزاري خانلله ملت، دكتر 

علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسللالمي روز گذشته در ديدار 
عدنان محمود، سفير سوريه در تهران تأكيد كرد: حفظ تماميت ارضي 
سوريه هميشه موردنظر جمهوري اسالمي ايران بوده و از اين ديدگاه با 
ساير كشورها رايزني الزم را مي كند. وي با بيان اينکه خدشه به تماميت 
ارضي سوريه، مشکالت مردم سوريه را افزايش مي دهد، افزود: جمهوري 

اسالمي ايران از امنيت و ثبات سوريه حمايت خواهد كرد. 
عدنان محمود، سفير سوريه در تهران نيز در اين ديدار با اشاره به تجاوز 
تركيه به خاك سوريه، اظهار كرد: با وجود توافق تركيه با امريکا مبني بر 
توقف جنگ، تجاوز تركيه به سوريه همچنان ادامه دارد و ارتش تركيه 
نيروهايي را به مرز و داخل خاك سللوريه اعزام كرده اسللت. حتي روز 
گذشللته اردوغان تأكيد كرد منطقه امني كه تركيه به دنبال ايجاد آن 
در سوريه است، ۴۴۴ كيلومتر طول و ۳۲ كيلومتر عمق خواهد داشت. 
سفير سوريه در تهران ضمن تشللکر از تالش هاي جمهوري اسالمي 
ايران، ادامه داد: با شکست طرح امريکا در سوريه، بايد از ايجاد منطقه 

امن موردنظر تركيه جلوگيري شود. 

معاون عمليات ستادكل نيروهاي مسلح: 
امريكا با تجاري سازي امنیت
 دنبال فاشیسم جهاني است

غرب به ويژه اياالت متحده تاش دارند با دكترين جديد و سياست 
»تجاري سازي امنيت« شكل جديدي از »فاشيسم جهاني« را به 
نمايش بگذارند و نقش آتي خود را در نظام بين الملل تثبيت كنند. 
به گزارش ايرنا، سردار مهدي رباني، معاون عمليات ستادكل نيروهاي 
مسلح جمهوري اسللالمي ايران روز گذشته طي سللخناني در نهمين 
اجالس امنيتي »شيانگ شللن« پکن ضمن ارائه تحليل و برآوردي از 
مسائل امنيتي منطقه، آسلليا غربي و جهان افزود: نتيجه اين سياست 
خلق تهديدات موهوم و ساختگي و تقسلليم كار با متحدان منطقه اي 
و فرامنطقه اي در القاي دگرهراسللي به ويژه در خصوص كشللورهاي 
روسيه، چين و ايران است تا با توجيه حضور، استقرار پايگاه هاي جديد 
و مداخله بيشتر در مناطق مختلف از جمله غرب آسيا، آسياي شرقي 
و جنوب شرق آسيا و مرزهاي اروپاي شرقي، بازگشت به دوران جنگ 
سرد، ضمن چپاول ثروت اين مناطق به بهانه تأمين امنيت كشورهاي 
متحد، از ضروری ترين نياز كشللورهاي جهان كلله همانا تأمين صلح، 
امنيت و توسللعه پايدار اسللت جلوگيري به عمل آورند. سردار رباني 
مهم ترين ويژگي هاي نظم امنيت بين الملل در دو دهه گذشته از قرن 
۲۱ را بی نظمی، عدم قطعيت و سيال بودن آن عنوان كرد و گفت: اين 
نظام امنيتي در حال گذار اگرچه بر اصول و قواعدي همچون پذيرش 
حق تعيين سرنوشت ملت ها، احترام به حاكميت ملي، عدم مداخله در 
امور داخلي ديگر كشورها و غيرقانوني بودن توسل به زور منتج از منشور 
ملل متحد اسللتوار بود، اما با اقدامات غيرقانوني غرب و به ويژه اياالت 
متحده در سال هاي اخير و به ويژه با روي كار آمدن ترامپ در امريکا و 
نقض اين اصول در مناطق مختلف، جهان با چالش هاي نظامي و امنيتي 
متعدد، پيچيده، تركيبي و سيال مواجه شده و با توسعه ناامني، بي ثباتي 
و آشوب، امنيت جهان را در وجوه زيست محيطي، فرهنگي، سياسي، 

اقتصادي و امنيتي به صورت جدي به خطر انداخته است. 
معاون سللتاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسللالمي ايران در ادامه 
بی مسللئوليتی در گفتار، رفتار و تصميمات رئيللس جمهوري فعلي 
اياالت متحده، استمرار بحران منطقه غرب آسيا و به طور خاص عدم 
تحقق خواست و آرمان تاريخي ملت فلسطين و ارائه طرح هاي تنش 
آلود نظير معامله قرن، واگذاري جوالن و انتقال پايتخت رژيم غاصب 
صهيونيستي و گسترش تروريسللم در منطقه و ادامه حمايت اياالت 
متحده و رژيم صهيونيستي از جريانات تروريستي تکفيري را از جمله 
تهديدات امنيت جهاني برشمرد. او از تالش براي ادامه سياست تصاعد 
انباشت سالح در منطقه با شعار ايجاد حفظ موازنه نظامي، توسعه و 
افزايش حضور تروريسللت هاي تکفيري شکسللت خورده در عراق و 
سوريه به ساير مناطق و كشورها، فعال شدن تنش تاريخي شبه جزيره 
كره با سياسللت هاي بي ثبات گونه امريکا و ايجاد مناطق جديدي از 
بحران از جمله در درياي جنوبي چين و اقيانوس هند به عنوان ديگر 

تهديدات امنيتي ياد كرد. 
سللردار رباني گفت: امروز ما نيازمند عزم جدي تمامي كشورها براي 
مبارزه قاطع با تروريسللت ها و از بين بردن عوامل بروز، رشد و تشديد 
جريانات تروريسللتي هسللتيم و فوری ترين نياز جهان امروز، محکوم 
كردن ترور و خشونت، توقف كمك ها و پشتيباني هاي سياسي، نظامي 
و مالي از تروريست ها و كمك به دولت هاي قانوني و مشروع و تن دادن 
به خواست و اراده مردم و امدادرسللانی های انسان دوستانه به آسيب 
ديدگان از جنگ و كمك به اسللتقرار ثبات، امنيللت، صلح و آرامش و 
رفع مشکالت ملت ها اسللت. وي از بي ثباتي، ناامني، خشونت گرايی 
و تروريسللم در جهان امروزي به عنوان زاييده شرايطي ياد كرد كه در 
سه دهه اخير بر مناسبات جهاني و در جهت تثبيت نظامي تك قطبي 
توسط اياالت متحده ايجاد و توسللعه يافته است و گفت: تنها راه برون 
رفت از اين شرايط، گذار به نظم جديد مبتني بر نظامي چند قطبي با 
شاخصه هاي مهمي چون نفي سلطه، نفي هرگونه هژمون منطقه اي و 

جهاني است. 

شفافيت داوطلبانه در شوراي نگهبان
استدالل  شورای نگهبان 

در بررسي طرح ها و لوايح منتشر مي شود
عض�و حقوق�دان ش�وراي نگهب�ان از انتش�ار دالي�ل موافقت و 
مخالفت با طرح ها و لوايح در س�امانه ش�وراي نگهب�ان خبر داد. 
سيامك ره پيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت وگو با فارس، 
در خصوص شفافيت آرا اظهار داشت: مذاكرات عمومي كه در روند 
مصوبات انجام مي دهد در شللوراي نگهبان انجام مي شللود، اكنون 
به مرور در چندين جلد از سوي پژوهشللکده شورا و سايت منتشر 
مي شود. وي افزود: اگر به سامانه نظرات شوراي نگهبان مراجعه كنيد 
در جريان مشروح و جزئيات جلسللات شوراي نگهبان براي بررسي 

مصوبات قرار خواهيد گرفت. 
عضو حقوقدان شللوراي نگهبللان در ادامه عنوان كرد: ما مشللروح 
مذاكرات را منتشر كرديم و در آن مشخص شده كه فالن عضو فالن 
حرف را زده؛ ديگر از اين شفاف تر كه نمي شود، چرا كه همه نظرات 

قيد شده است.  
ره پيك ادامه داد: البته حجم مشللروح مذاكرات شوراي نگهبان زياد 
اسللت و چون در گذشللته  با تأخير پياده سازي شللده به مرور منتشر 
مي شود. عالوه بر اين حالت ديگري هم منتشر كرديم يعني استدال ل ها 
هم منتشر شده است. مثالً در خصوص طرح تشکيل وزارت بازرگاني دو 
استدالل در شوراي نگهبان وجود داشت و داليل موافقان و مخالفان را 

هم به صورت جداگانه در حال منتشر كردن هستيم. 
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      خبر

هيچ كشوري در دنيا شفافيت مالي ندارد و FATF سازوكار تشريفاتي 
و دروغين است تا كشورهاي غيرهمس�و با خود را محدود كنند. 
محمدعلي پورمختار، عضو كميسلليون قضايي و حقوقي مجلس در 
گفت  وگو با خبرگزاري خانه  ملللت در خصوص تمديد چندباره مهلت 
FATF به ايران اظهار داشللت: FATF قبل از اينکلله براي ايران مهلت 
بگذارد و تهديد كند، بايد مقابللل زياده خواهی و تحريم هاي ضدايراني 
امريکا بايستد، اگر ايران لوايح مرتبط با FATF را بپذيرد اين نهاد چه تواني 
براي مقابله با تحريم هاي امريکا دارد؟ اين در حالی است كه هرگز امريکا 

دست از شيطنت برنمي دارد. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شللوراي اسالمي بيان كرد: 
پذيرش لوايح مرتبط با FATF هيچ سللود و منفعتللي براي جمهوري 
اسالمي ايران نخواهد داشت كما اينکه تاكنون نداشته است. وي افزود: 
كشورهاي عضو اين ساز و كار جرئت مقابله با اقدامات ضد بشري و ضد 
منشور سازمان ملل متحد امريکا را ندارند، وقتي چنين جرئتي ندارند 
اينکه بخواهند فقط به ايران فشار بياورند نشانه ضعف كشورهاي عضو 
FATF است. پذيرش FATF تا زماني كه آنها در مقابل تحريم هاي ضد 
ايراني امريکا نايستاده اند، اشتباه محض است. پورمختار در خصوص اينکه 
عضويت ايران در FATF مانع از دور زدن تحريم ها مي شود يا خير، ادامه 

داد: ايران در زمينه دور زدن تحريم ها كار خود را انجام مي دهد و از همه 
امکانات استفاده مي كنيم اما اينکه همه تراكنش ها را جمع كنيم و در 

اختيار FATF قرار دهيم طبيعتاً راه ها را به دست خود مي بنديم. 
نماينده مردم كبودرآهنگ و بهار در مجلس شوراي اسالمي با طرح اين 
سؤال كه مگر كشوري در جهان وجود دارد كه شفافيت مالي داشته باشد، 
گفت: كشور هايي مانند امريکا، فرانسه و آلمان نيز كه مدعي شفافيت 
 FATF هستند، شفافيت مالي ندارند. پورمختار اظهار داشت:  ساز و كار
نه تنها يك ساز و كار تشريفاتي اسللت، بلکه سازوكاری دروغين است، 
كشورهاي تشکيل دهنده آن چنين سازوكاری را براي ايجاد محدوديت و 
تحريم كردن كشورهاي غيرهمسو با خود به و جود آورده اند تا آنها نتوانند 

به صورت معمول به امور تجاري خود بپردازند. 
   بيانيه FATF عليه ايران سياسي است

در همين ارتباط يك عضو كميسلليون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از بيانيه اخير FATF و تند شدن لحن 
اين سللازمان نسللبت به ايران، گفت: بيانيه اخير FATF نشان دهنده 
فشارهاي سنگين سياسي در گروه اقدام ويژه مالي عليه ايران است كه 
به دليل نبود ايران در اين گروه سياست هاي خصمانه عليه جمهوري 
اسالمي ايران شکل گرفته است.  حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو 

 )FATF( با ايسنا با اشاره به تمديد مهلت چهارماهه گروه اقدام ويژه مالي
به ايران براي اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان 
يافته فراملي )پالرمو( و الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم )CFT( گفت: شايد تند شدن لحن بيانيه اخير FATF در مقابل 
ايران بيشتر از آنکه براساس داده های موجود در قبال رفتارهاي مرتبط 
با جمهوري اسالمي ايران با FATF باشد ناشي از ايجاد يك فضاي تند 
سياسي است. براساس عرف روابط كشورها در مقابل FATF نوع رفتار و 
تالش هاي صورت گرفته توسط ايران در پاسخ به سؤاالت و ابهامات مطرح 
شده معقول بوده و براساس همين عرف نبايد FATF چنين اتهاماتي را 
عليه جمهوري اسالمي ايران مطرح مي كرد. اين موضع نشان مي دهد 
جريان سياسي تند و قدرتمندي عليه ايران در FATF شکل گرفته كه 
سعي مي كند ايران را تهديد نمايد.  فالحت پيشه در توضيح اقدامات ايران 
در برابر بيانيه FATF، گفت: ايران در قالب اصالحيه اي در قوانين داخلي 
خود عمالً از سؤاالت و ابهامات FATF ابهام زدايي كرده است. اقدامات ما 
شبيه اقدامات مان در قالب NPT است كه به داليلي تالش شد مقررات و 
نظارت ها و بازرسي ها تحت پروتکل الحاقي دوباره به ايران تحميل شود. 
ما با انجام اين اصالحيه هاي داخلي از FATF بهانه زدايي كرديم اما آنها 

تحت فشارهاي سياسي موضوعات تازه اي را مطرح كردند. 

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: 

FATF سازوكاري تشريفاتي و دروغين است


