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رضايت ۷۲درصدي مردم از دولت رئيسي 

مؤسس��ه نظرس��نجي گالوپ در 
نخستين هفته هاي ورود رئيسي به 
كاخ رياس��ت جمهوري نظر مردم اي��ران را درباره عملك��رد دولت او 
پرسيده است كه بر اين اس��اس، ۷۲درصد مردم از عملكرد رئيسي و 
كابينه او راضي اند. اين در حالي اس��ت كه در آخرين ماه هاي رياست 
جمهوري روحان��ي ميزان رضايت مردم از عملك��رد دولت جمهوري 

اسالمي ايران به ۳۲درصد رسيده بود. 
آمار رضايت بيش از ۷۰درصدي از عملكرد رئيسي در حالي به دست 
آمده كه غرب او را يك چهره »محافظه كار اصولگرا« مي داند. از سوي 
ديگر با اينكه حس��ن روحاني براي غربي ها همواره يك چهره ميانه رو 
متمايل به اصالح طلبي بوده اما هرگز در دوران رياست جمهوري خود 

نتوانست رضايت ۵۰درصدي مردم ايران را جلب كند. 
در آخرين نظرسنجي گالوپ كه در پاييز ۱۳۹۹ همزمان با اوج گرفتن 
همه گيري كرونا در ايران انجام ش��د، فقط ۳۲درصد مردم از ش��يوه 
حكمراني روحاني رضايت داش��تند و ميزان نارضايتي از عملكرد او و 
دولتش به رقم ۶۳درصد رسيده بود. گالوپ كه از مهم ترين و معتبرترين 
نهادهاي نظرسنجي و فعاليت هاي پژوهشي در امريكا و جهان است، 
نظر مردم ايران را درباره عملكرد رئيس��ي بين روزهاي ۲۴ تا ۳۱ اوت 
سنجيده است؛ درست س��ه هفته پس از آغاز رس��مي دوران رياست 
جمهوري س��يزدهمين رئيس جمهوري ايران. يكي ديگر از يافته هاي 
اين نظرس��نجي ميزان اعتماد مردم به حكومت اس��ت كه از كمتر از 
۵۰درصد در يك سال گذشته به حدود ۵۹درصد در آغاز دوران رياست 
جمهوري رئيسي رسيده است. بخش��ي از افزايش اعتماد مردم ايران 
به حكومت ناش��ي از جهش در تأمين واكس��ن كرونا به ويژه از منابع 
غير غربي بالفاصله پس از به قدرت رسيدن رئيسي بوده است. بر اساس 
نظر كارشناسان گالوپ، رئيسي حتي پيش از روي كار آمدن هم درباره 
شيوه مهار كرونا به مردم وعده داده بود و توانست اين وعده را تا حدودي 
عملي كند. حاال نوبت به بهبود اوضاع زندگي مردم ايران مي رسد كه اگر 
رئيسي و دولت او در اين مسير هم موفق باشند، بي ترديد ايران مي تواند 

بيشتر و بهتر برابر فشارهاي خارجي تاب بياورد. 
........................................................................................................................

بيرون از اين خانه هيچ خبري نيست
مدير مسئول كيهان در شماره روز شنبه خود 
در يادداشتي با عنوان »بيرون از اين خانه هيچ 
خبري نيست« نوشت: روز نهم آذرماه ۱۳۵8 
خبرنگار مجله امريكايي تايم در مصاحب��ه اختصاصي خود با حضرت 
امام)ره( از ايشان پرسيده بود: »ش��ما يك زندگي جدا از دنياي جديد 
داشته ايد. مباحث مربوط به اقتصاد مدرن و حقوق و روابط بين الملل را 
مطالعه نكرده ايد. تحصيالت شما در علوم اسالمي و الهي است. شما با 
دنياي كنوني، سياست و معادالت جاري آن در زندگي اجتماعي درگير 
نبوده ايد. با اين وجود، آيا احساس نمي كنيد كه بايد در راهي كه اعالم 
كرده ايد تجديد نظر كنيد«؟! و حضرت امام در پاسخ او گفته بودند: »ما 
معادله جهاني و معيارهاي اجتماعي و سياسي كه تا به حال به واسطه 
آن تمام مسائل جهان سنجيده مي شده اس��ت را شكسته ايم. ما خود 
چارچوب جديدي س��اخته ايم كه در آن عدل را مالك دفاع و ظلم را 
مالك حمل��ه گرفته ايم. از ه��ر عادلي دفاع مي كنيم و ب��ر هر ظالمي 
مي تازيم ، حال شما اسمش را هرچه مي خواهيد بگذاريد، ما اين سنگ 
بنا را خواهيم گذاشت، اميد است كساني پيدا شوند كه ساختمان بزرگ 
سازمان ملل و شوراي امنيت و ساير سازمان ها را بر اين پايه بنا كنند. نه 
بر پايه نفوذ سرمايه داران و قدرتمندان كه هر موقعي خواستند هر كسي 
را محكوم كنند، بالفاصله محكوم نمايند. آري با ضوابط شما، من هيچ 

نمي دانم و بهتر است كه ندانم«. 
به نوش��ته كيهان نگاه بس��ياري از صاحبنظران به انقالب اسالمي با 
 اندكي تفاوت، همان نگاه خبرنگار مجله تايم ب��ود و از اين رو دوام آن 
را باور نداشتند! ولي با گذشت چند سال از عمر انقالب تقريباً همگان 
به اين باور رسيدند كه باورشان با واقعيت فاصله اي پر ناشدني داشته 
است و انقالب اسالمي و نظام برخاسته از آن همانگونه كه امام راحل ما 
پيش بيني كرده بود، سقف ظلماني جهان سلطه را شكافته و طرحي نو 
در  انداخته است و بنايي را بنيان نهاده است كه طي چهل و چند سال 
اخير علي رغم انواع توطئه ها و دش��مني هاي بي وقفه قدرت هاي ريز و 
درشت، نه تنها آسيب نديده بلكه در سراسر منطقه نيز تكثير شده است. 
نويسنده اضافه كرده است:انقالب اسالمى در عصر غربت دين كه دين 
به عنوان مخّدر جامعه معرفى مى شد، به وقوع پيوست و شعار ضرورت 
مهندسى دين در حيات فردى و اجتماعى بشر را سرلوحه خويش قرار 
 داد و الگوى خود را بعثت پيامبر)ص( در صدر اسالم و رسالت خود را نيز 
رسالت انبيا )ع( معرفى كرد. همانگونه كه اسالم، يك مكتب و طرحى 
براى زندگى و اساساً يك انقالب است، بالطبع انقالبى كه متكى به آن 
باشد، خاصيتش نيز خاصيت اسالم است. نظر به الگوپذيرى انقالب از 
بعثت پيامبر اعظم)ص(، رهيافت ش��باهت جويى بين اين دو، ما را به 
يگانه و منحصر به فرد بودن انقالب اسالمى در دوران معاصر رهنمون 
مى سازد«. بزرگ ترين دستاورد انقالب اسالمي آن است كه نشان داده 

است، بيرون از خانه معصومين)ع( هيچ خبري نيست. 
........................................................................................................................

 عضويت دائم ايران در شانگهاي
آغاز يك راه بزرگ

روزنامه اطالعات در آخرين شماره خود، 
از عضوي��ت دائ��م اي��ران در س��ازمان 
شانگهاي به عنوان آغاز يك راه بزرگ ياد 
كرد و نوشت: عضويت ايران در سازمان ش��انگهاي با توجه به تركيب 
قدرت هاي حاضر در اين سازمان حامل فرصت هاي بزرگ اقتصادي و 
سياس��ي براي كش��ور خواهد بود. دو قدرت بزرگ و نوظهور اقتصاد 
جهاني يعني چين و هند عضو اصلي اين س��ازمان هستند. نيازهاي 
انرژي اين كشورها به ايران و موقعيت استراتژيك جمهوري اسالمي 
ايران مي تواند يك تحرك جدي در تعميق مناسبات اقتصادي ايران با 
اين دو قدرت بزرگ جهاني ايجاد كند. هم چين و هم هند عالقه مند به 
حضور در پروژه توسعه چابهار هستند. براي هند بندر چابهار مجراي 
ورود به بازار ۴۰ميليون نفري افغانس��تان و در مراحل بعدي آسياي 
مركزي است. جايگاه ايران هم در اس��تراتژي منطقه اي و بين المللي 

چين امري كاماًل ثابت شده و محرز است. 
 محور و قلب اصلي جاده ابريشم موسوم به طرح يك كمر بند يك جاده 

)Initiative Road and Belt( ژئوپلتيك ايران است. 
نويسنده اطالعات اضافه كرده: عضويت ايران در اين سازمان، عالوه بر 
دستاوردهاي سياسي و امنيتي، فرصت هاي اقتصادي گسترده اي را 
نيز پيش روي فعاالن اقتصادي كشورمان قرار مي دهد و مسير مبادالت 
تجاري با كشورهاي عضو را تسهيل مي كند. سازمان همكاري شانگهاي با 
حدود ۲۵درصد توليد ناخالص ملي جهان از جمله معدود سازمان هايي 
با ماهيت همزمان اقتصادي و امنيتي- نظامي است. بر اساس گزارش 
گمرك، ميزان تجارت ايران با مجموعه كشورهاي عضو پيمان شانگهاي 
درسال ۹۹به ۵۵ميليون تن كاال به ارزش ۲8ميليارد دالر رسيد كه سهم 
صادرات ۴۶ميليون تن به ارزش ۱۴ميليارد و ۶۰۰ميليون دالر و سهم 
واردات ۹ميليون تن به ارزش ۱۳ميليارد و ۴۰۰ميليون دالر بوده است. 
بيشترين حجم تجارت ايران با چين به ارزش ۱8ميليارد و ۹۰۰ميليون 
دالر است و هند با ۳ميليارد و ۴۰۰ميليون دالر، افغانستان با ۲ميليارد و 
۳۰۰ميليون دالر، روسيه با يك ميليارد و ۶۰۰ميليون دالر و پاكستان با 
يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دالر به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
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گمش�ده ام�روز ام�ت اس�الم را آگاهي و 
شناخت ارزيابي كرد و گفت: جنبش تقريب 
مذاه�ب ص�داي متح�د مس�لمانان عليه 
افراطي گري و تكفير است و مسلمانان بايد 
چنان درباره جريان تكفير آگاه ش�وند كه 
اين انحراف هي�چ جاي�گاه اجتماعي پيدا 
نكند و در همي�ن آغاز به تاري�خ بپيوندد. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، محمدباقر قاليب��اف در 
اختتاميه سي و پنجمين كنفرانس بين المللي 
وحدت اسالمي با تبريك به مناسبت سالروز 
والدت با س��عادت نبي مكرم اسالم حضرت 
محمد مصطف��ي)ص( به تمامي مس��لمانان 
و حقيقت جويان جهان گفت: س��يره پيامبر 
اعظم)ص( وحدت و اتحاد ميان امت اس��الم 
از هر رنگ و نژاد و قبيله اي اس��ت و امروز ما 
نيز با تأس��ي از همين روش گرد هم آمده ايم 
تا بتوانيم پي��ام وحدت و ب��رادري را به آحاد 
مسلمانان جهان منتقل كنيم و گامي در جهت 

تشكيل امت واحده اسالمي برداريم. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه 
وقتي از وحدت مس��لمين صحبت مي كنيم 
اولين س��ؤالي كه بايد به آن پاسخ دهيم اين 
است كه وحدت چگونه ش��كل مي گيرد؟ در 
پاس��خ به اين س��ؤال گفت: بر اين ب��اورم كه 
وحدت حول اهداف و رويكردهاي مش��ترك 

شكل مي گيرد. 
م��ا مس��لمانان از هر مذه��ب و س��ليقه اي 
مش��تركات محكمي همچون ق��رآن، پيامبر 
اعظ��م)ص( و قبله يكس��ان داري��م اما دليل 
اينكه چرا به  رغم اين محكمات مشترك دچار 
اختالفات متعددي هستيم، چيزي نيست جز 
اينكه براي خود اهداف و رويكردهاي مشترك 

تعريف نكرده ايم. 
وي با تأكيد بر اينكه تجربه نشان مي دهد به 
ميزاني كه هدف و رويكرد مش��ترك در امت 
اسالم ايجاد شود، وحدت نيز حاصل مي شود 
و مهم ترين تجربه و شاهد تاريخي ما موضوع 
مهم فلسطين اس��ت، تصريح كرد: فلسطين 
توانسته است امت اس��المي را گرد هم آورد و 
عامل شكل گيري جبهه متحد مقاومت مقابل 

رژيم غاصب صهيونيستي شود. 
قاليباف ب��ا تأكيد بر اينكه ام��ام خميني)ره( 
با پايبندي به راهبرد نه ش��رقي و نه غربي به 
همه مسلمانان دنيا نش��ان داد با خداباوري و 
اعتماد به سنت هاي الهي و تكيه بر توان مردم 
مي توان برابر هر قدرت به ظاهر بزرگي پيروز 

ش��د، اظهار كرد: نخبگان امت اس��المي در 
نقاط مختلف كشورهاي مسلمان با اعتقادات 
مذهبي متفاوت ضرورت مبارزه با منكرهاي 

اصلي را تبيين كردند و شناخت و آگاهي امت 
را نس��بت به رهيافت جديد از اسالم سياسي 
مبتني بر تفكر ن��اب محمدي)ص( باال بردند 

و در اي��ن مي��ان مجاهداني همچون ش��هيد 
حاج قاس��م س��ليماني براي عملي شدن اين 
رويكرد جهاد كردند و نتيجه آن شد كه مردم 
مسلمان از اهل تشيع و تسنن بدون پشتيباني 
دولت ها در كنار هم متحد شدند و با تكيه بر 
س��نت هاي الهي توان قدرت هاي ت��ا دندان 
مس��لح را چيزي جز سس��تي خانه عنكبوت 
نديدند و شكس��ت هاي پي در پ��ي را بر آنها 
تحميل كردند و اينگونه بود كه با ش��ناخت و 
آگاهي امت مسلمان از اسالم سياسي و تكيه 
بر س��نت هاي الهي معجزه عصر جديد شكل 
گرفت و هيمنه جبهه اس��تكبار با همه قدرت 

ظاهري اش فروريخت. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: 
همين هدف و رويكرد مشترك باعث نگراني 
جبهه اس��تكبار ش��د و با بدل س��ازي هاي 
انحرافي در قالب اس��الم تكفيري و شعله ور 
ك��ردن جنگ ه��اي داخلي و عادي س��ازي 
ظلم پذيري برخ��ي دولت ه��اي منطقه در 
قالب پذيرش طرح هايي نظير طرح آبراهام 
و طرح موسوم به معامله قرن به مقابله با آن 

برآمدند. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: 
نخبگان جوامع اسالمي بايد به امت اسالمي 
نشان دهند كه بر اس��اس تعاليم قرآني منكر 
اصلي كه بايد با آن مبارزه كرد، ظلم ظالمان 
جهاني است و راهبرد اصلي مبارزه با استكبار 
نيز مقابله هم��راه با تدبير و عقالنيت اس��ت، 
بايد نقشه هاي دش��من را شناخت و براي آن 
طراحي دقيق مبتني بر آگاهي بخش��ي امت 

اسالم داشت. 
قاليباف با بيان اينكه يكي از حلقه هاي مفقوده 
حل مس��ائل كش��ورهاي اس��المي »راهبرد 
گفت وگوي سراسري و فراگير« در اين حوزه 
تمدني اس��ت، تصريح كرد: علماي مسئول و 
فضالي دغدغه مند كشورهاي اسالمي از هر 
مذهب و قوميتي كه هستند بايد با يكديگر به 

تبادل فكري بپردازند. 
اين راهبرد دقيقاً نقطه مقابل تكفير است كه 
جز جنگ هاي خونين و هدر رفتن سرمايه هاي 
مسلمانان چيزي براي كشورهاي اسالمي به 

ارمغان نياورده است. 
رئيس مجلس در پايان تأكيد كرد: جمهوري 
اسالمي ايران هميشه در مسير ايجاد صلح و 
ثبات و جلوگيري از تفرقه جنگ هاي داخلي 
دخالت خارجي يا تجزيه كشورهاي منطقه گام 
برداشته اس��ت و از هيچ تالشي براي تشكيل 

امت واحده اسالمي دريغ نخواهد كرد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

آگاهي و شناخت، گمشده امروز امت اسالم است

استراتژی وحدت، پادزهر ويروس تفرقه
»وحدت اس��المي« به عنوان يكي از بنيادي تري��ن موضوعات ديني 
به ش��مار مي رود كه آثار و بركاتش به گس��تره جوامع اسالمي است. 
اين عنصر مهم و حيات��ي زمينه  را براي »ايس��تادگي جمعي در برابر 
زورگويي هاي نظام سلطه« و »دفاع از منافع و حقوق ضايع شده جهان 
اس��الم« فراهم مي كند. اين مس��ئله كه از آن به خميرمايه و جوهره 
انسجام بخشي به جبهه اسالم ناب و شكل گيري تمدن نوين اسالمي 
ياد مي شود از چنان اهميتي برخوردار اس��ت كه مقام معظم رهبري 
مي فرمايند: »بنده آرزويم اين است كه حياتم در راه وحدت مسلمين 

باشد، مماتم هم در راه وحدت مسلمين باشد«. 
وحدت اس��المي به معناي وحدت عقايد و مذاهب و انصراف مسلمانان 
از اصول اعتقادي شان نيست بلكه به معناي اعتصام و تمسك جمعي به 
حبل اهلل، عروه الوثقي، كفر به طاغوت و مبارزه با سلطه ظالمين و ستمگران 
است كه طبق فرموده مقام معظم رهبري »امروز طاغوت اعظم در دنيا، 
رژيم اياالت متحده امريكاس��ت«، به تعبير ديگر وحدت اسالمي يعني 
آنكه مسلمانان با نگاه و در نظر گرفتن مشتركات عقيدتي خود، همچون 
قرآن كريم و وجود مبارك نبي مكرم اسالم)ص(، در برابر دشمن مشترك 
متحدانه ايستادگي كنند. اين معنا از وحدت از اصول مسلم قرآني است 
كه مسلمان در آياتي چون: »َواعَتِصموا بَِحبِل اهللِ َجميًعا َوال تََفرقوا« )آل 
عمران/۱۰۳( و »َفَمن يَكُفر بِالطاغوِت َويُؤِمن بِاهللِ َفَقِد اسَتمَسَك بِالُعرَوه 

الُوثقى« )البقره/۲۵۶( به انجام آن مأمور شده اند. 
اما دشمن اهداف ديگري دارد و ترس و طمع او دو عامل مهم جهت اتخاذ 
»تاكتيك تفرقه« در ميان مسلمانان است؛ ترس از غلبه تفكر وحياني و 
كلمه توحيد بر مباني سلطه جو و شيطانيِ غرب و چشم طمع به منابع 
طبيعي و ذخاير نفتي در كشورهاي اسالمي. دشمن به خوبي مي داند 
كه تنها مباني توحيدي اس��الم مي تواند به عنوان سد عظيمي در برابر 
زياده خواهي هاي او قرار گيرد، بنابراين اسالم يك تهديد جدي براي او 
محسوب مي شود و به نيك مي داند كه منطقه غرب آسيا سوق الجيشي و 
سرزميني سرشار از منابع طبيعي است، پس اين منطقه يك گنج عظيم 
براي او به شمار مي آيد. با وجود اين تهديد و طمع به منابع عظيم طبيعي 
در اين منطقه، دش��من به فكر چاره افتاده و سال هاست براي استحاله 
اس��الم حقيقي و غارت منابع طبيعي در كش��ورهاي اس��المي به يك 

استراتژي و تاكتيك مهم روي آورده و آن »تفرقه« است. 
»اس��تعمار« از كج فهمي ها، احساساِت س��طحي و بي اطالعي برخي 
مسلمانان نسبت به نقشه كلي دشمن سوءاستفاده كرده و در پيشبرد 
منافع خود از آن بهره مي گيرد و با دميدن در ش��عله اختالف به دنبال 
سوزاندن هويت و حقيقت اسالم ناب است. امريكا و انگليس به عنوان 
دو رژيم استعمارگر با ش��عار »تفرقه بينداز و حكومت كن« عده اي از 
مسلمانان س��هل انديش را بازيچه اهداف سياسي و اقتصادي ظالمانه 
خود قرار داده و با كمرنگ و بي اهميت جلوه دادن مشتركات و برجسته 
ساختن اختالفات، مهم ترين دشمن اهل سنت را شيعه و دشمن شيعه 
را اهل س��نت معرفي مي كنند و به جاي جنگ رودررو با مس��لمانان، 
جنگ هاي نيابتي به راه انداخته و آنها را در مقاب��ل يكديگر قرار داده 
و به جان هم مي اندازند. به طور كلي دش��من براي س��لطه بر منطقه 
غرب آسيا و كشورهاي اسالمي به دو حربه و تاكتيك نياز دارد؛ تجزيه 
و تفرقه. تاكتيك امريكا ايجاد گروه هاي تكفيري در بين اهل س��نت و 
برپايي پادگان هاي نظامي در قلب منطقه غرب آسيا، خصوصاً مرزهاي 
ميهن اسالمي ايران و تاكتيك انگليس ايجاد پادگان هاي فكري در قالب 
هيئات مذهبيِ سكوالر به دنبال تربيت شيعيان افراطي و وحدت شكن 
است كه تنها وظيفه ديني خود را توهين به مقدسات اهل سنت تعريف 
مي كنند تا با ايجاد اختالف و كشمكش در بين مذاهب اسالمي قدرت و 

شوكت جامعه اسالمي را تضعيف و به كجراهه سوق دهند. 
از آنجا كه »تفرقه« همچون سم مهلكي مي تواند جان جامعه اسالمي 
را به خطر اندازد، خداوند متعال به مسلمانان دستور مي دهد: »َوأَطيُعوا 
اهللَ َوَرسولَُه َوال تَناَزعوا َفَتفَش��لوا َوتَذَهَب ريُحُكم: و خدا و پيامبرش را 
اطاعت نماييد! و نزاع نكنيد تا سست نشويد و قدرت )و شوكت( شما از 

ميان نرود! « )األنفال/۴۶(
مسلمانان بايد بدانند دشمن با حربه »اختالف« و »شقاق« در بين آنها به 
دنبال آن است كه اسالم را به قربانگاه برده و با ايجاد زخم عميِق تفرقه بر 
پيكر اسالم و مسلمين، آنان را به بردگي گرفته، اموال و منابعشان را به تاراج 
برده و سلطه و قدرت خود را بر تمام دنيا تحميل كند، بنابراين در زماني 
كه دشمنان اسالم و در رأس آنها امريكا و انگليس »تفرقه« را به عنوان يك 
استراتژي مهم در دستور كار قرار داده اند، »استراتژي وحدت و برادري« 
به عنوان پادزهر چنين ويروسي و به فرموده مقام معظم رهبري تنها نسخه 
شفابخش براي التيام دردهاي پيكر زخم آلود امت اسالم در جامعه اسالمي 
الزم و ضروري تر است تا با چنين استراتژي مهمي از فتنه و شكاف مذهبي 

بين مسلمان و تبديل آن به گسل و تنازع جلوگيري كنيم. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 »FATF« قرار گرفتن ايران در ليست سياه

تغييري در مراودات ما ندارد
عضو مجمع تش�خيص مصلحت نظام با بيان اينكه با قرار گرفتن 
مجدد نام ايران در ليست سياه FATF تغيير تازه اي در مراودات 
تجاري اي�ران رخ نمي ده�د، گفت: FATF ن�ه داغ�ي دارد و نه 
درفش�ي، فقط در اين حد اعالم مي كند كه كش�ورها غيرهمكار 
هس�تند و در اين موضوع نتيجه را دولت ها و شركت ها مي گيرند. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدمي در گفت وگو با ايرنا، درباره قرار 
گرفتن مجدد نام ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به 
FATF و وضعيت مراودات اقتصادي ايران اظهار كرد: گروه ويژه اقدام 
مالي هر سه ماه يك بار ليست خود را به روز كرده و گزارش جديد ارائه 
مي دهد. وي اضافه كرد: اگر كشوري شروط اين گروه را پذيرفته و به آن 
عمل كرده باشد، از اين ليست حذف مي شود، در غير اين صورت اسم 
آن تكرار مي شود، بنابراين هيچ اتفاق تازه اي رخ نخواهد داد، چون كار 

FATF همين است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: FATF در مورد برخي 
كشورها اعالم مي كند كه اين كشورها در ليست كشورهاي غيرهمكار 
هستند، معنا و مفهوم آن اين است كه اين كشورها استانداردهاي اين 
گروه را رعايت نكرده اند. مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: در واقع اين 
گروه نه داغي دارد و نه درفش��ي، فقط در اين حد اعالم مي كنند كه 
اين كشورها غيرهمكار هس��تند و در اين موضوع نتيجه را دولت ها و 
شركت ها مي گيرند. وي اضافه كرد: آن كشورها بخواهند مي توانند به 
توصيه هاي اين گروه ترتيب اثر بدهند، معناي آن اين اس��ت كه اين 
هشدار را جدي تلقي كرده و بر اساس آن در تعامالت اقتصادي خود 
احتياط مي كنند، در كشوري س��رمايه گذاري نكرده يا با شركتي كه 
منطبق با شرايط مقرر در FATF عمل نمي كند، تعامل نمي كنند اما 
اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم مي توانند به مراودات خود ادامه 

دهند و كسي نمي تواند مانع آنها شود. 
اين كارشناس مسائل اقتصادي اين موضوع را غير از تحريم هاي امريكا 
عنوان كرد و گفت: تحريم هاي امريكا از نوع تحريم هايي است كه اگر 
كسي رعايت نكند، نمي تواند با اين كشور تجارت كند و اگر كسي تخلف 
 FATF كند، توسط اين كشور تنبيه و جريمه خواهد شد، در حالي كه
چنين ترتيب اثرهايي ندارد. عضو مجلس خبرگان تأكيد كرد: با اقدام 
FATF در قرار دادن مجدد نام ايران در ليست سياه اين گروه، تغيير 

تازه اي در مراودات ما رخ نمي دهد.

اواخ�ر هفت�ه گذش�ته ب�ود ك�ه خب�ري 
از  آنق�در  و  چرخي�د  دست به  دس�ت 
گزاره هاي جذابيت خبري پر بود كه خيلي 
زود هم�ه را باخب�ر ك�رد. اين خبر نش�ان 
م�ي داد نفيس�ه س�نگدويني، دختر يكي 
از نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي با 
وجود آنكه در آزمون اس�تخدامي وزارت 
نفت قبول نش�ده ام�ا بنا به دس�تور وزير 
نفت به اس�تخدام اي�ن وزارتخانه درآمده 
اس�ت. بر اس�اس نامه منتش�ر ش�ده كه 
مه�ر »محرمانه« نيز دارد با جذب نفيس�ه 
س�نگدويني در قالب قرارداد مدت معين 
موافقت ش�ده است. نفيسه س�نگدويني 
با مدرك كارشناس�ي فن�اوري اطالعات و 
ارتباطات IT از دانش�گاه آزاد س�اري و با 
معدل 14/67 در س�مت مسئول دبيرخانه 
و اسناد معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انس�اني وزارتخانه نفت جذب شده است. 
با اس��تخدام ي��ك آق��ازاده در وزارت نفت به 
رغم رد شدن در آزمون استخدامي، خشمي 
عموم��ي در فض��اي مجازي ش��كل گرفت و 
طبيعي هم بود. در ه��ر دولتي چنين خبري 
اعتراض عموم��ي را برمي انگيخت، در دولت 
سيدابراهيم رئيسي اما به دو دليل اين اعتراض 
شديدتر ش��د؛ اول آنكه حاميان دولت انتظار 
شكل گيرى چنين چيزى را نداشتند و از اين 
رو بسياري از معترضان كساني بودند كه خود 
ب��ه او رأي داده بودند. طبعاً حاميان رئيس��ي 
بدون در نظر گرفتن اولويت هاي سياس��ي و 
جناحي به اين اقدام معترض بودند. دوم آنكه 
رئيسي مخالفان اصالح طلبي دارد كه منتظر 
بهانه براي تخريب دولت او هستند تا بگويند او 
نيز مديريتي بهتر از روحاني بر دولتش ندارد، 
از اين رو اعتراضات به اين اتفاق گسترده شد. 
يك دليل ديگر ه��م مزيد بر علت ش��د و آن 
اينكه يك سوي ديگر ماجرا نماينده مجلس 

اصولگرا بود. 
به رغم اين تحليل هاي سياس��ي، آنچه انجام 
شده بود، واقعاً جاي اعتراض داشت. چرا يك 
آقازاده بايد خالف روال قانوني در وزارت نفت 
استخدام شود؟ جواب اين سؤال در روزهاي 

پس از اع��الم خبر روش��ن ش��د، البته همه 
معترضان به اين اتفاق، دنبال جواب نبودند، 
با اين حال براي آنهايي كه عالقه مند به كشف 

حقيقت ماجرا بودند، خبر روشن شد. 
طبيعي است كه نامه معاون وزير نفت در امور 
منابع انساني به شخص جواد اوجي، وزير نفت 
براي استخدام دختر يك نماينده مجلس ذهن 
هر فردي را به سمت اعطاي رانت و بده  بستان 
بين يك عضو كميسيون انرژي و وزارت نفت 

هدايت مي كند، اما ماجرا از چه قرار است؟
   آزمون چراغ خاموش براي خودي ها 

در دوره زنگنه
در دولت دوازدهم و دوران رياس��ت زنگنه بر 
وزارت نف��ت، بحث ج��ذب فارغ التحصيالن 
نخبه دانش��گاهي در قالب مدت معين نوين 
پيگيري مي ش��ود. هر چن��د كلمات »جذب 
فارغ التحصيالن نخبه« قشنگ هستند، اما در 
واقعيت اتفاقات ديگري مي افتد. وزارت نفت 
دولت دوازدهم براي جذب مدت معين نوين، 
يك س��امانه به نام س��امانه فارغ التحصيالن 
دانشگاهي راه اندازي مي كند. در اين سامانه 
حدود ۲8ه��زار فارغ التحصيل از دو اس��تان 
كش��ور كه يكي از آنه��ا تهران ب��ود ثبت نام 
مي كنند. دق��ت كنيد كه اي��ن ثبت نام بدون 
فراخوان عمومي و به صورت سفارشي انجام 

شده است. 
ثبت نام انجام ش��ده و از بين اين ۲8هزار نفر، 
حدود ۴۵۰نفر در آزم��ون جذب نهايي مركز 
ارزيابي وزارت نف��ت قبول مي ش��وند. نكته 
جالب توجه اينكه وزارت نفت دولت دوازدهم 
به گون��ه اي برنامه ريزي مي كن��د كه تمامي 
اين ۴۵نف��ر پذيرش ش��ده از هم��ان ابتدا با 
حقوق هاي نجومي )بيش از ۱۵ميليون تومان 
در م��اه( وارد وزارت نفت ش��وند، ام��ا ظاهراً 
جذب اين ۴۵۰نفر در ي��ك فرآيند خودماني 
و غيرش��فاف مس��ئوالن وقت وزارت نفت را 
راضي نمي كند، در نتيجه بي��ژن زنگنه وزير 
س��ابق نفت، آيدين ختالن و فرزي��ن مينو از 
معاونان وي حدود ۷۵۰نفر را دوباره خودشان 
دستچين كرده و براي استخدام آنها در وزارت 
نفت اقدام مي شود. نفيسه سنگدويني دختر 

رمضانعل��ي س��نگدويني، عضو كميس��يون 
انرژي مجلس نيز يك��ي از اين ۷۵۰نفري بود 
كه ظاه��راً با چانه زن��ي اين نماين��ده با بيژن 
زنگنه در ليست قرار گرفت، سپس دوباره اين 
۷۵۰نفر براي تعيين تكليف به مركز ارزيابي 
رفتند و از اين تعداد ۶۰نفر مورد پذيرش قرار 
گرفتند، البت��ه پذيرش اين ۶۰نف��ر به دليل 
توانمندي آنها نبود بلكه حتي تعدادي از آنها 
در آزمون مركز ارزيابي رد ش��دند ولي به هر 
حال با توصيه ها و آزمون هاي چندباره باالخره 
با حضور آنها در وزارت نفت موافقت ش��د. در 
نتيجه در اين فرآيند غيرشفاف حدود ۵۱۰نفر 
از خودي ها جذب وزارت نفت شدند، آن هم با 

حقوق هاي نجومي. 
   پاپوش مديران زنگنه براي وزير نفت 

جديد
در دولت جدي��د و دوران وزارت جواد اوجي، 
وزير نفت جديد، رمضانعلي سنگدويني بابت 
اس��تخدام افرادي كه در قال��ب جذب مدت 
معين نوين پذي��رش ش��ده اند، از وزير نفت 
پيگي��ري و اذعان مي كند ك��ه دختر وي نيز 
از جمله قبول ش��دگان در آزمون وزارت نفت 
است. جواد اوجي نيز كه از فرآيند غيرشفاف و 
رانت طي شده در جذب مدت معين نوين در 
دولت قبل مطلع نبود، اين پيگيري رمضانعلي 
سنگدويني را به مهدي علي مددي سرپرست 
معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انساني 

وزارت نفت ارجاع مي دهد. 
نكته جالب ماجرا در اين بخش اتفاق مي افتد؛ 
جايي ك��ه طبق پيگي��ري خبرن��گار فارس، 
معاون توس��عه مديريت و س��رمايه انس��اني 
وزارت نفت جهت بررس��ي درخواست وزير، 
موضوع استخدام دختر رمضانعلي سنگدويني 
را از معاونان خود جويا مي ش��ود و آنها نيز به 
وي اطالع مي دهند كه نفيس��ه س��نگدويني 
در اين آزمون قبول ش��ده اس��ت. در نتيجه 
بر مبناي اي��ن گزارش غل��ط معاونان مهدي 
علي م��ددي، سرپرس��ت توس��عه مديريت و 
سرمايه انساني وزارت نفت، وي نامه استخدام 
دختر نماينده را به وزير نفت ارسال مي كند. 
نكته جالب اينكه همان معاونان منابع انساني 

كه اين اطالعات غلط را به مهدي علي مددي 
داده اند، از طرف ديگر خودشان اسناد مربوط 
به عدم پذيرش وي در آزمون مركز ارزيابي را 
رسانه اي مي كنند. در واقع مديران باقي مانده 
از دولت روحاني براي وزير نفت جديد پاپوش 

درست مي كنند. 
  دس�تور لغو اس�تخدام از قب�ل صادر 

شده بود
نكته جالب ديگر اينكه دس��تور لغو استخدام 
دختر عضو كميس��يون انرژي از قبل صادر و 
حتي فرآيند اس��تخدام وي قبل از رسانه اي 
ش��دن ماجرا متوقف شده اس��ت. همچنين 
وزير نفت دستور بررسي آزمون اعالم نشده و 
غيرفراگير سال ۹۹ را كه بدون اطالع بسياري 
از متقاضيان برگزار ش��ده اس��ت صادر كرده 
و جذب تمامي اف��رادي كه ذي��ل آن آزمون 

پذيرش شده اند، متوقف شده است. 
نماين��ده گرگان ه��ر گونه مداخل��ه خود در 
ماجراي استخدام دخترش در وزارت نفت را 
رد كرده اس��ت. رمضانعلي سنگدويني، عضو 
كميس��يون انرژي مجل��س و از حاميان وزير 
نفت در زمان كس��ب رأي اعتماد در مجلس، 
در واكنش ب��ه نامه محرمانه براي اس��تخدام 
دخترش گفت: »در اين خصوص بايد از وزارت 
نفت سؤال ش��ود. من در اين قضيه هيچ گونه 
دخالتي نداش��ته ام و در اين مورد بايد وزارت 
نفت و روابط عمومي اين وزارتخانه پاس��خگو 

باشند«.
   عبرت هاي يك ماجرا

اول آنكه الزم اس��ت مكاتب��ات نمايندگان با 
وزارتخانه هاي مختلف ش��فاف شود تا امكان 
رانت بازي و درخواست هاي خارج عرف شود. 
دوم آنك��ه چرا باي��د موضوع اس��تخدام يك 
فرد مه��ر محرمانه بخورد؟! به نظر مي رس��د 
طبقه بندي اس��ناد مورد سوءاس��تفاده براي 
اقدامات خالف قانون قرار گرفته و اين موضوع 
بايد پيگيري شود. س��وم آنكه مديران دولت 
جديد بايد مراقبت بيشتري در عملكرد داشته 
باش��ند تا مورد سوءاس��تفاده ق��رار نگيرند و 
موجب تخري��ب دولت و بر ب��اد رفتن اعتماد 

مردم نشوند.

يك استخدام لغو شده و چند عبرت
فرآيند استخدام دختر عضو كميسيون انرژي قبل از رسانه اي شدن ماجرا متوقف شده است

سیدمحمد كاظمي شیخ شباني

زينب شريعتي
   گزارش يک

مش�اور رئيس جمه�وري در ام�ور اقوام و 
اقليت هاي ديني و مذهبي با تأكيد بر اينكه 
طب�ق آيات و رواي�ات وحدت مس�لمانان 
از واجبات دين مبين اس�الم است، گفت: 
در نظام جمهوري اس�المي وح�دت امت 
اس�المي اس�تراتژي اس�ت ن�ه تاكتيك. 
ماموس��تا عبدالس��الم كريمي در اختتاميه 
س��ي و پنجمين كنفرانس بين المللي وحدت 
اسالمي اظهار كرد: ان ش��اءاهلل هفته وحدت 
منحصر به يك هفته نباشد و به هفته ها، ماه ها 
و سال ها تسري پيدا كند و به مثابه امري دائمي 
به آن بنگريم و همه عمر ما در سايه وحدت و 
ترقي و تعالي اين مفهوم س��پري شود. وي با 
تأكيد بر اينكه طبق آي��ات و روايات وحدت 
مسلمانان از واجبات دين مبين اسالم است، 
افزود: وحدت از نظر نظام جمهوري اسالمي 
ما يك اس��تراتژي اس��ت نه تاكتيك. به قول 
رئيس جمهوري محترم، ش��يعه و سني دوتا 

نيستند بلكه يك نفس واحدند. 
كريمي خاطرنش��ان كرد: پن��ج مذهب مدون 
جهان اس��الم مانند پنج انگش��ت يك دست 
هستند كه از يك خون و ريشه ارتزاق مي كنند. 

ريش��ه همه مذاهب پنج گانه اسالم يكي است 
و اختالف در ش��اخ و برگ و استنباط هاس��ت. 
هر چه انگش��تان از هم دورتر شوند هم مسير 
دورتر و ش��كننده تر خواهند ش��د، لذا بايد در 
مقابل دشمنان به هم نزديك و تبديل به مشت 
شوند. مش��اور رئيس جمهوري در امور اقوام و 
اقليت هاي ديني و مذهبي در بيان راهكارهاي 
وحدت امت اسالمي گفت: بايد قرآن و سنت را 
مبنا قرار دهيم و به مراجع مراجعه كنيم. مراجع 
ما چگون��ه بودند؟ امام جعفر ص��ادق)ع(، امام 
ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي و امام احمد 
حنبل چگونه بودند، ما هم مانند آنها باشيم. با 
احترام و بدون اهانت به هم تابع رفتار و سيره آنها 
باشيم. وي افزود: بذرهاي اختالف را بخشكانيم 
و بر مش��تركات تأكيد كنيم. مشتركات آنقدر 
زياد است كه سال ها طول مي كش��د تا آنها را 
عملياتي كنيم ولي اختصاصات ويژه هر مذهب 

را به رسميت بشناسيم. 
ماموستا كريمي خاطرنشان كرد: مقام معظم 
رهبري در اين عصر رافع اختالفات بين امت 
اس��الم و عامل اقتدار مملكت ايران هستند و 

اطاعت از ايشان واجب است.

 وحدت در نظام جمهوري اسالمي 
استراتژي است نه تاكتيك

نمای  نزدیک


