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هفته آینده ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه رای گیری می شود
یادداشت روز 

جواد شقاقی  - روزنامه نگار 

به گزارش ايســنا، محمدباقر نوبخت در خصوص حاشــيه های راهپيمايی روز قدس تصريح کرد: آنچه در حاشيه راهپيمايي بزرگ مردم 
فهيم و متدين تهران در روز قدس توســط عده معدودي به طور ســازمان يافته نســبت به رييس جهموري اتفاق افتاد که در ماه گذشته با 
اکثريت قاطع مردم تهران مورد اعتماد قرار گرفت، از نظر سياســي خطايی بزرگ و از نظر حقوقي جرمی آشــكار بود که براي جلوگيري از 
تكرار و پيامدهاي آن ارکان مســئول در نظام بايد اقدام کنند. وی افزود: اگر حاکميت قانون مخدوش شــود دستاوردهاي نظام در شرايط 

نامناسب منطقه دچار مخاطره خواهد شد؛ رخدادي که تشنج آفرينان مسئول آن خواهند بود.

بي احترامي به رييس جمهور 
اهانت به جمهوريت نظام 

است

رييس کميســيون اقتصادی مجلــس، از رای گيری 
درباره اهمال بانک مرکزی در ســاماندهی موسسات 
مالی و اعتباری به ويژه کاسپين در نشست هفته آينده 
کميسيون متبوعش برای ارســال به قوه قضاييه خبر 

داد.
محمدرضــا پورابراهيمی در گفت وگــو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، با اشــاره به اينكه کميســيون 
اقتصادی از ســال گذشته جلســاتی با بانک مرکزی 
درباره وضعيت موسسه مالی و اعتباری کاسپين برگزار 
کرده اســت، يادآور شد: در سال جاری نيز 3 نشست با 
رييــس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شــده که 
در جمع بندی جلســه پايانی کميســيون اقتصادی به 
اين نتيجه رســيد که اقدامات بانــک مرکزی کافی و 
پاســخگوی نيازهای جامعه نيست و بايد برنامه ريزی 
دقيقی برای حل مشكالت ســپرده گذاران موسسات 

مالی و اعتباری انجام دهد.
نماينــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی، افزود: کميســيون اقتصادی در نخســتين 
جلســه پس از تعطيالت مجلس موضوع کاســپين را 
در دســتورکار قرار می دهد و با توجه به نشست های 
قبلــی، رصد فعاليت ها در اين زمينــه و اقدامات بانک 
مرکــزی در اين خصوص مــاده 236 آيين نامه را به 

رای می گذارد.

بانک مرکزی  تعیین تکلیف اختالف جدی   
و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضاوی 
ادامــه داد: اگر ماده 236 آيين نامه داخلی مجلس رای 
آورد، گــزارش با فوريت به صحن علنی مجلس ارجاع 
می شــود، تا در صورت نياز و درخواســت نمايندگان 
در دســتورکار صحن علنی قرار گيــرد، که در صورت 
تصويب در صحن علنی با فوريت به دســتگاه قضايی 
ارجاع می شود، تا پرونده کوتاهی ها، تخلفات، اهمال و 
قصور بانک مرکزی و ساير دستگاه ها بتواند به عنوان 

نخستين پرونده تعيين تكليف شود.
رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
با بيان اينكه مهم ترين اقدام مجلس ارســال پرونده 
به دستگاه قضاء است، تصريح کرد:اختالف جدی بين 
بانک مرکزی و ســپرده گذاران کاســپين و موسسات 
وابســته وجود دارد، که بايد در دستگاه قضايی تعيين 
تكليف شــود. خبرگزاری خانه ملــت؛ ماده 236 آيين 
نامه داخلی مجلس؛ هر گاه حداقل ده  نفر از نمايندگان 
و يا هر کدام از کميســيون ها، عدم رعايت شؤونات و 
نقض يا اســتنكاف از اجرای قانون يــا اجرای ناقص 
قانون توســط رئيس جمهور و يا وزير و يا مســؤوالن 
دستگاه های زيرمجموعه آنان را اعالم نمايند، موضوع 
بالفاصله از طريق هيأت رئيســه جهت رســيدگی به 
کميســيون ذی ربط ارجاع می گردد.کميسيون حداکثر 

ظــرف ده  روز موضوع را رســيدگی و در صورت وارد 
بودن بــا اظهارنظر صريح، گزارش خــود را از طريق 

هيأت  رئيسه به مجلس ارائه می دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد 
موضوع جهت رســيدگی به قوه قضاييه و ساير مراجع 
ذی صالح ارســال می شــود تا خارج از نوبت و بدون 

تشريفات دادرسی رسيدگی نمايند.
تبصــره 2- در صورتی که مجلــس در مورد رئيس 
جمهور يا هر يک از وزيران ســه نوبــت  رأی به وارد 
بودن گزارش بدهد طرح اســتيضاح درصورت رعايت 
مفاد اصل هشــتاد و نهم )89( قانون اساسی در دستور 

کار مجلس قرار خواهد گرفت.

دولت سازندگی دولت نظر و عمل بود اما نمی انديشيد. دولت سازندگی 
که بعد از جنگ هشــت ســاله روی کار آمده بود و همچنين به دليل 
جبران عقب ماندگی ها در حوزه آبادانی کشور، نياز به بازسازی کشور را 
حس می نمود و می بايســت به عرصه عمل توجه زيادی نشان می داد. 
اين دولت همراه با عمل، به عرصه نظر و تئوری نيز توجه داشــت اما 
خودش نمی انديشيد. تئوری های اقتصادی، بدون هيچ دخل و تصرفی، 
همان تئوری های اقتصاد ليبرال و بازار آزاد بودند و انديشه و تفكری که 
از داخل جامعه برآمده، و با توجه به عينيت ها و واقعيت ها باشــد، وجود 
نداشت. در ساير حوزه های زندگی به مانند فرهنگ و مسائل اجتماعی 
نيز، در دولت سازندگی تئوری و نظريه مشخصی وجود نداشت. همين 
عدم توجه به واقعيات ملموس جامعه، اين دولت را با مشكالت فراوانی 
مواجه نمود؛ شــكاف های گســترده طبقاتی و ناعدالتی های  اجتماعی، 
تشــديد فقر گروه های پايين دست جامعه، تعارضات و تناقضات شديد 
فرهنگی و عدم توجه به توسعه سياسی، نتيجه عملكرد دولت سازندگی 

بودند. 
در واکنش به همين مشكالت، دولت اصالحات روی کار آمد. دولت 
اصالحات، می انديشــيد؛ دولت نظر بود؛ امــا بدون عمل بود. در دولت 
اصالحات هر  چند که نظريه هــای گوناگون غربی، مدام در حوزه های 
آکادميک، عمومی و سياســی جهت حل مشــكالت کشــور مطرح 
می شــدند، ولی روشنفكران جامعه، همزمان ســعی در ارائه انديشه ها 
و تئوری های مناســب با واقعيت ها و ارزش های جامعه ايران داشــتند. 
ظهور و نمود حلقه های روشــنفكری متعدد در اين دوره گواهی بر اين 
مدعاست. اما به دليل ضعف تاريخی روشنفكری در ايران و همچنين به 
خاطر مقاومت هايی که از سوی برخی نهاد های سنتی و محافظه کار در 
برابر اين جريانات انديشه شكل گرفت، پروژه های روشنفكری نتوانستند 
به مرحله عمل برســند و در در نهايــت دولت اصالحات با بی عملی و 

استيصال انديشه پايان يافت.
در شــرايطی که روشنفكران به استيصال رسيده بودند و تئوری های 
غربی راه گشای جامعه و کليد حل مسائل نبودند، احمدی نژاد روی کار 
آمد. احمدی نژاد فقط اهل عمل بود. وی نه می انديشــيد و نه اهميتی 
به نظر می داد. سرگذشت دولت های سازندگی و اصالحات، احمدی نژاد 
را به اين نتيجه رســانده بود که به کل وارد مســائل فكری، که حالت 
فرسايشی پيدا کرده بودند، نشــود. کار و تالش بدون پشتوانه نظری، 
رويكــرد اصلی دولت احمدی نژاد بود. اين دولت هر چه تالش می کرد، 
کار می کرد و عمل می کرد، به هيچ جايی نمی رســيد و هر روز نسبت 
به تالش حريص تر می شــد. عدم توجه به زيربناهای تئوريک در پس 
سياســت ها و نيز بی تفاوتی به نتيجه کارهــای صورت گرفته، عاقبت 

خوشايندی برای دولت محمود احمدی نژاد در برنداشت. 
دولــت تدبير و اميد حاصل وفــور عمل و عدم نظــر در نزد دولت 
احمدی نژاد بود. جبهه گيری دولت حسن روحانی در مقابل سياست های 
دولت احمدی نژاد، وی را به عمل کمتر و احتياط در حوزه نظر ســوق 
داد. دولت حسن روحانی نمی انديشد؛ چون انديشه در سال های اخير کم  
توان تر از آن شده است که بتواند حرکتی بكند. دولت تدبير و اميد چشم 

به نظريه های اقتصادی ليبرال دارد، البته با احتياط و مالحظه کاری. 
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                                   علی محمد نظری - استاد دانشگاه 

پورابراهیمی با اشاره به وضعیت موسسات مالی و اعتباری:

به گــزارش خبرگزاری خانه ملت، علی مطهری نايب 
رئيس مجلس شــورای اسالمی، در اينســتاگرام خود 
با تصويری از حســن روحانی رئيس جمهور کشورمان 
و علی جعفری دولت آبادی دادســتان تهران، نسبت به 
شعارهای صورت گرفته عليه رئيس جمهور در راهپيمايی 
روز قدس واکنش نشــان داد و خواســتار پيگيری اين 
موضوع از ســوی دادستان کل کشــور شد که متن آن 

بدين شرح است:

شعارهايی که عده ای با برنامه ريزی قبلی عليه رييس 
جمهور در راهپيمايی روز قدس ســر دادند قطعا مصداق 
جرم است و اســناد آن نيز موجود است. بايد ببينيم قوه 
قضاييه که بــه صرف احتمال وقوع جــرم يک برنامه 
ســخنرانی را در روز اربعين در مشهد لغو می کند اکنون 
که با يک جرم مشهود مواجه است چگونه رفتار می کند. 
دادســتان تهران اکنون در معرض يک آزمايش بزرگ 
اســت که آيا با تعقيب مجرمان، استقالل و عدالت خود 

و قوه قضاييه را نشــان می دهد يا با چشــم پوشــی از 
آن، گرايش سياسی را بر اجرای حق و عدالت مقدم می 
دارد؟ البته توهين هايی که به خود من شــد مورد نظرم 
نيســت چون معموال اين افراد مستضعف فكری هستند 
کــه با چند دقيقه صحبت با آنهــا و آگاهی از واقعيات، 
طرفدار می شوند و روبوسی می کنند ولی توهين های به 
رئيــس جمهور که از روی عناد صورت گرفت حتما بايد 

پيگيری شود.

شعارهای عليه رييس جمهور در راهپيمايی قدس مصداق جرم است

محســن رهامــی تأکيد کــرد: حرف 
شورای عالی سياستگذاری اصالح طلبان 
کــه می گويد هر مجموعه ای خارج از اين 
شــورا برای انتخابات ليست بدهد تقلبی، 
بدلی و غضنفر است، ديكتاتوری محسوب 

می شود.
به گــزارش ديده بان ايــران ؛ حجت 
االســالم محســن رهامی در بخشی از 
صحبت های خود گفت: شورای هماهنگی 
احزاب اصالح طلب، تشكل هايی هستند 
جبهه  هماهنگــی  که عضــو شــورای 
اصالحات و شــورای عالی سياستگذاری 
نيســتند. اين حــرف که شــورای عالی 
سياســتگذاری اصالح طلبــان می گويد 
هر مجموعه ای خارج از اين شــورا برای 
انتخابات ليســت بدهد تقلبــی، بدلی و 
غضنفر است، به لحاظ مبنايی مشكل دارد 

چون ديكتاتوری محسوب می شود.
وی افــزود: 18 حزب تقاضای عضويت 
در شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب 
را داشــتند اما اين شــورا تقاضای آنها را 
تاکنون نپذيرفته است. بنابراين در شورای 
عالی سياستگذاری نيز حضور ندارند، خود 
اين 18 حزب مجموعه ای را تحت عنوان 
شــورای هماهنگی احزاب اصالح طلب 

تشكيل دادند و من را هم برای هماهنگی 
و ســاماندهی امور انتخاباتی شان دعوت 
کردند، منتها خودشــان قرار بود ليســت 

بدهند، نه من.
اين فعال سياســی اصالح طلب يادآور 
شد: کمونيست ها هســتند که می گويند 
»مــا کارگر و پرولتاريا هســتيم و غير ما 
ضدپرولتاريا اســت« در واقع با اين حرف 
برای ســرکوب کردن سياســی ديگران 
فضاســازی می کننــد. معتقدم شــورای 
هماهنگــی احــزاب اصالح طلــب نيز 
می توانســت ليســت بدهد و هيچ منعی 
در اين رابطه برايش وجود نداشــت. من 
نيز همانطــور که با شــورای هماهنگی 
جبهه اصالحات همكاری دارم با شورای 
هماهنگی احزاب اصالح طلب نيز مرتبط 

هستم.
وی ادامــه داد: عيــب شــورای عالی 
اين اســت کــه حضور  سياســتگذاری 
اشــخاص حقيقی و غيرحقوقــی در آن 
بيشــتر از افــراد حقوقی اســت. در واقع 
شورای عالی سياســتگذاری سعی کرده 
نقش احزاب را کمرنگ کند حال آنكه ما 
معتقديم دموکراسی از کانال تحزب محقق 
می شود. هيچ جای دنيا دموکراسی بدون 

حضور احزاب نيســت. بعضی از دوستانی 
که در شورای عالی هماهنگی می دانستند 
100 درصد رأی نمی آورند، آمدند به جمع 
احزاب عضو شــورای هماهنگی تعدادی 
افراد حقيقی را اضافه کردند! به طوری که 
تعداد اشخاص حقيقی بيشتر از اشخاص 

حقوقی شد.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
يادآور شــد: اينكه حاال در يكی دو مورد 
شورای عالی سياســتگذاری موفق عمل 
کــرد، ايــن موفقيت مقطعی اســت، در 
بلندمــدت به علت اســتفاده نكــردن از 
ظرفيــت احــزاب، جايــگاه آن تضعيف 
می شود. بايد اجازه داد همه احزاب با نام و 
عنوان خودشان ليست بدهند و حق نداريم 
به آنها بدلی و قالبی بگوييم. کدام مرجع 
تعيين کــرده که فقط احــزاب حاضر در 
شــورای عالی سياستگذاری اصالح طلب 
واقعی و خــارج از آن، اصالح طلب بدلی 
هستند. آقای ســيد هادی خامنه ای که از 
قبل انقالب سابقه فعاليت سياسی داشته 
اصالح طلب نيست؟ اما فالن آقايی که تا 
قبل از دولت اصالحات نامش مطرح نبود 
و در دولت اصالحات وزير شــد او اصالح 

طلب است!

رهامی اظهــار کرد: من و آقايان هادی 
خامنــه ای و منتجب نيا و تعداد زيادی از 
دوستان ديگر بخشی از جريان اصالحات 
را رهبــری و هدايت می کنيم. امروز بايد 
چندصدايی را در مجموعه اصالح طلبان 
بپذيريــم. اين مجموعه بيشــتر معتقد به 
اعتدال و ميانه روی است، با تندروی هايی 
همچون اتفاقات مجلس ششــم مخالفت 
دارد. ما مخالف حمله به ســفارت آمريكا 
در ســال 58 و حمله به سفارت عربستان 
در ســال 94 هستيم. اين بخش از جريان 
اصالحــات در چارچوب قانون اساســی 
حرکت می کند رهبــری را به عنوان ولی 
فقيه و ستون خيمه نظام قبول دارد و هر 
کاری می کند نگاهش اين است که خود را 

با رهبری هماهنگ کند.

                               حجت السالم محسن رهامی: 

         واکنش مطهری نسبت به حوادث راهپیمایی قدس در تهران:

من و هادی خامنه ای و منتجب نيا بخشی از جريان اصالحات را هدايت می کنيم

عضو شورای مرکزی فراکسيون اميد مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
اهانت های صورت گرفته به رييس جمهوری و نايب رييس مجلس در جريان 
راهپيمايی روز قدس، هرگونه مشابهت ســازی ميــان روحانی و بنی صدر را 
خطرناک دانســت و گفت: يک جريان خاص بعد از شكست در انتخابات از 

هر بهانه ای برای تخريب رييس جمهوری استفاده می کند.
بــه گزارش ايلنا جالل ميرزايی با انتقــاد از اهانت های صورت گرفته به 
رييس جمهــور و نايب رييس مجلس در مراســم روز قدس امســال، اعالم 
کرد: متاســفانه جريانی که در انتخابات شكســت خورده ، دســت به چنين 
واکنش های ناشی از عصبانيت می زند که به نظر می رسد بسيار برای کشور 
خطرناک باشد.او گفت: به هرحال اختالف نظر در هر جامعه ای طبيعی است 
امــا نبايد اجازه دهيم که اين اختالف ديدگاه ها تبديل به شــكاف در جامعه 
شــود که فاصله زياد شود؛ ما بايد ســعی کنيم تا حد ممكن اين فاصله ها را 
کــم، و افراد را به هم نزديک کنيم. او با بيان اينكه روز قدس می تواند بنابر 
بيانات مقام معظم رهبربی به فرصتی برای نزديک شــدن ديدگاه ها تبديل 
شود، در تهران و برخی شهرستان ها شاهد بوديم که جريان شكست خورده 
در انتخابات سعی دارد همين محورهای وحدت بخش را نيز به عامل اختالف 

تبديل کند.
او همچنين به شــعارهايی که درباره ســند 2030 بيان شد، اشاره کرد 
و گفت: مناســبت روز قدس هيچ ربطی به موضوع ســند يونسكو يا همان 
ســند 2030 ندارد. روز قدس مربوط است به حمايت از مظلومان و آوارگان 

فسطينی و نبايد آن را تبديل به يک موضوع اختالف جناحی کرد.
عضو هيات رييسه کميته سياسی فراکســيون اميد همچنين با انتقاد از 
مقايســه نابجای روحانی و بنی صدر يادآور شــد: اين مقايسه ها کاری بسيار 
خطرناک اســت و انســجام جامعه را به مخاطره می اندازد . شاهد بوديم در 
جريان انتخابات نيز همين اهانت ها عليه روحانی صورت گرفت اما در نهايت 

24 ميليون نفر از مردم به او رای داده و روحانی را انتخاب کردند.
ميرزايی در پايان تصريح کرد: مردم به همان اندازه که به استقالل کشور 
اهميت می دهند، به حق انتخاب خود حساســيت دارند و اجازه نمی دهند به 
رييس جمهور منتخب شــان توهين شده يا با تعريف پروژه ای و تالش برای 

مشابهت سازی های ساختگی با دهه 60 اين اقدامات به نتيجه برسد.

معاون حقوقی رئيس جمهور، شعار عليه رئيس  جمهور منتخب ملت و توهين به 
او را ايســتادن در برابر جمهوريت نظام و شعار عليه ملت ايران دانست.به گزارش 
انتخاب، حجت االســالم و المسلمين مجيد انصاری در خصوص برخی شعارها که 
در راهپيمايی روز قدس عليه رئيس جمهور ، اظهار کرد: شــعار عليه رئيس جمهور 
منتخب ملت و توهين به ايشــان، ايســتادن در برابر جمهوريت نظام و شعار عليه 
ملت ايران است. وی ادامه داد: متأسفانه در نمايش وحدت و يكپارچگی ملت ايران 
و همه مسلمانان جهان در روز جهانی قدس در برابر رژيم اشغال گر صهيونيستی و 
دشــمنان ملت ايران، عده ای دانسته يا نادانسته در جهت منافع اسرائيل و آمريكا و 

حكام مزدور سعودی اقدام به شعارهای تفرقه افكنانه و توهين آميز کردند.
انصــاری با تأکيد بر اينكه بی ترديد پشــت صحنه اين اقدامات خالف منافع و 
امنيت ملی عناصر نفودی اســرائيل و منافقين قرار دارند، تصريح کرد: مســئوالن 
امنيتی، اطالعاتی و قضايی کشور بايد به شناسايی و برخورد قاطع با آنها بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: متاســفانه علی رغم تأکيدات رهبر معظم انقالب بر پرهيز از 
دوقطبی کردن جامعه، عده ای همچنان در فضای رقابت های انتخاباتی و عصبانی 
از رای مــردم با توهيــن به رئيس جمهور منتخب ملــت در حقيقت از مردم انتقام 

می گيرند و خوراک تبليغاتی مناسب برای رسانه های بيگانه را فراهم می کنند.

 مقایسه روحانی و بنی صدر انسجام جامعه 
را به مخاطره می اندازد

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

معــاون رئيــس جمهورگفــت: کابينه 
دوازدهم براســاس مطالبات و خواســت 

مردم تشــكيل خواهد شد و به طور حتم 
شاهد يک کابينه کارآمد خواهيم بود.

به گزارش ايلنا، معصومه ابتكار، معاون 
رئيس جمهور و رييس ســازمان حفاظت 
محيط زيســت درباره تــاالب هورالعظيم 
گفت: متاسفانه ما در سال 92 هورالعظيم 
را خشک تحويل گرفتيم، اما اکنون بيش 
از 80 درصــد تاالب هورالعظيم آب گيری 
شده و وضع بسيار بهتری نسبت به سال 

92 دارد.
او با اشــاره بــه اينكه ايــن تاالب در 
معيشت مردم منطقه بســيار موثر است، 
گفت: ايــن که تصور کنيــم هورالعظيم 

کانون گرد و غبار اســت، تصور اشتباهی 
اســت. با تالش و اقداماتی که در دولت 
يازدهم صورت گرفته وضعيت اين تاالب 

بهتر شده و بايد ادامه پيدا کند.
او در پاســخ به ســوالی درباره ترکيب 
کابينه دوازدهــم اظهارکرد: کابينه دولت 
دوازدهم براساس مطالبات و خواست مردم 
تشكيل خواهد شد و ما شاهد يک کابينه 
کارآمد خواهيم بود. ابتكار با اشاره به اعمال 
جوان گرايی در کابينــه دوازدهم تصريح 
کرد: ادامه و استمرار برنامه ها را در دولت 
دوازدهم شاهد خواهيم بود تا ان شاءاهلل به 
توسعه خوبی در ابعاد و حوزه های مختلف 

اقتصادی و محيط زيستی برسيم. او درباره 
عبارت آتش به اختيار در فرمايشات اخير 
رهبر انقالب خاطرنشان کرد: مفهوم آتش 
به اختيار اين اســت که هر شــهروندی 
مســئوليت دارد و بايد در چارچوب قوانين 
و مقررات کشــور مســئوليت پذير باشد و 
مفهوم آن آنارشيسم، بی قانونی و هرج و 

مرج نيست.
وی ادامــه داد: آتش به اختيار در حوزه 
محيط زيســت به اين معنی است که هر 
شهروند مسئوليت دارد باتوجه به مقررات 
و ضوابــط برای حفظ محيط زيســت در 

مقابل تخريب آن بايستد.

       به طور حتم شاهد يک کابينه کارآمد خواهيم بود

برخورد نامناســب و دور از انتظار عده ای نيروی خودســر و اهانت به مقام اول اجرايی و مقام دوم 
کشور در روز جهانی قدس دور از انتظار نبود که اين گروه های خودسر مدت هاست هر گونه بخواهند 
عمل می کنند. سال گذشته با مرحوم آيت اله هاشمی و سال های قبلش با سيد حسن خمينی و علی 
الريجانی و علی مطهری هرچه خواستند کردند. راستش  اين ها نماينده دولت با تفنگ هستند، که با 
استفاده از تفنگ هر وقت بخواهند به دولت بی تفنگ حمله می کنند. دولت با تفنگ در زمان احمدی 
نژاد همه چيز را داشــت و احتماال در دوره حسن روحانی  بخشی از قدرتش حذف شده است  که اين 
چنين بی محابا حمله می کند. بر قوه قضائيه واجب است که برخورد نمايند که اگر اين افراد اين چنين 
حرمت بدرند و خود را مصون از برخوردهای قضايی ببينند، جری تر شده و فردا دودش به چشم همگان 
خواهند رفت. حاال نتانياهو در روزی که بايد به خاطر خروش مردم در اين روز از غصه عزا گرفته باشد 
ته دلش غنج می زند که اصال هدف روز قدس تغيير کرده اســت و به جای دشمن فعال دوست هدف 
گرفته شده است. حسن روحانی االن رئيس جمهور است و منتخب دوره دوازدهم رياست جمهوری! 
برادر عزيز برداشــتت از آتش به اختيار اشتباه اســت که رهبری معظم خدا وکيلی تو می دانی و من 
می دانم منظورش چنين نبوده، شما را به خدا حرمت نگه داريد، فكر کنيد که ما دشمن مشترک زياد 
داريم و فعال رژيم صهيونيســتی گروهی خشک مغز مثل داعش را اجير کرده که ايران و ايرانی را از 
اهــداف و آرمان های رهبری فقيد انقالب و مقام عظمــای واليت دور کند و در روز تجديد ميثاق با 
آرمان های اين دو بزرگوار آب به آسياب دشمن نريز! درست نيست دولت مظلوم بی تفنگ را به جای 

رژيم صهيونيستی هدف بگيری فكر کن در کنار دشمنان ما نباش، خواهش می کنم.

الف « از زمانی که افالطون -- اين غول تفكر و دشمن تمام قد دموکراسی آتنی - دموکراسی و به 
تعبير ما » مردم ساالری « را آفتی برای يونان و در کل سّمی برای جوامع  دانست و تمام قد در برابر 
رأی و نظر اکثريت ايستاد و از شاه فيلسوف نخبه  گريزان از عامه ی مردمان گفت و نوشت تا به امروز، 
فراوان افراد و متفكران و گروه ها و جريانات بوده اند که با نيتی درست و خير يا نادرست و پلشت گونه 
به جنگ ايده  شرکت عامه و اکثريت مردمان در تصميم گيری های کالن و خرد سياسی و اجتماعی و 
اقتصادی رفته اند و مستقيم يا غيرمستقيم به تعبير » پوپری « به دشمنان جامعه ی باز تبديل شده اند و 

اين روند مبارزه ی دموکراسی و جمهوری خواهان با انحصارگران همچنان باقيست.
ب « هر نظام سياســی و نظم مستقر، کلّيتی دارد و به اصطالح دارای شمايی گشتالت گونه است، 
چنانكه با نشان و نمايش دادن اين کليت و يا گفتن و نوشتن از آن، طرف يا طرف های مقابل می دانند 
منظور چيست و گوينده يا نويسنده از چه نوع نظم سياسی و اجتماعی دفاع و يا با آن مخالفت می کند. 
اين کلّيت نظم مســتقر سياسی ست که در مناسبات داخلی و يا بين الملل، خويش را آشكاره می کند 
و نظمی پيدا و پنهان به ســاختار می بخشد. اساسا ساختار را جزييات می سازد، اّما اين کليت برساخته 
از اين جزئيات اســت که هارمونی و هماهنگی سياســی و اجتماعی می ســازد و در نهايت تبديل به 
مشروعيت داخلی و هژمونی خارجی می گردد، بايستی خاطر نشان کرد هر چند که کليت برساخته فارغ 
از جزئياتش خود امر و پديده ای مستقل محسوب می گردد، اما اين هماهنگی و روانی چرخ دنده های 

جزئيات است که کل سيستم را به حرکت وامی دارد.
ج « نظام برآمده از انقالب اســالمی پنجاه و هفت، خود با عنوان و کلّيت »جمهوری اســالمی« 
شناخته می شود و اساسا وجه تمايزش با رژيم های سياسی در منطقه و خاورميانه آنست که نه پادشاهی 
و مطلقه اســت و نه روی به سوی اليگارشی نموده و نه سيســتم متحجری چون طالبانيسم و شبه 
طالبانيســم پرورده و نه دموکراسی خالص از نوع دموکراسی های سكوالر غربی ست، بلكه با ترکيب 
و کيمياگری عناصری از جمهوريت - بخوانيد دموکراســی - و اسالمّيت، به ترکيبی تقريبا بی مانند 
دست يازيده است، و بر ساختن چنين ترکيبی در منطقه ای پرآشوب و نابسامان همچون خاورميانه خود 

هنرمندی و نگارگری بيشينه ای می طلبد.
د« اساسا رمز ماندگاری نظم مستقر سياسی حاکم در ايران در اين منطقه ی بی ثبات نگاه داری تعادل 
بين دو وجه اساســی و زيرمجموعه ها و جزئيات آنان است و اين آن مطلبی ست که عده ای هنوز به 
درستی درکش نكرده اند، اگر قرار بود که اين نظم تنها »حكومت اسالمی ايران «- که هستند کسانی 
که به جّد دلشــان در پی ايجاد چنين سازه ای ســت- و يا »جمهوری ايران « باشد و رهبر و يا رئيس 
جمهور - به عنوان دو نماد و نشــان از وجه اسالميت و جمهوريت - به تنهايی حكم رانند، اين نظم 
مدتها پيش از اين به محاق رفته و شكســت خورده بود، اتفاقا رمز ماندگاری ايجاد تعادل بين اين دو 

جزء و برساختن سيستم و کليتی تكيه داده بر هر دو وجه است.
ه « اتفــاق عجيب و غريب در راه پيمايی روز قدس که عده ای با توهين و هتک حرمت نســبت 
به مقام حقيقی و حقوقی، رئيس جمهور روحانی آشــوب تازه ای آفريدند،  محصول ذهنی و عملياتی 
ناآگاهانيســت که بارها در دوره های مختلف، رکن »جمهوريت« نظم مستقر را نشانه رفته و می روند 
و بر اين باورند که با نشــانه رفتن رکن جمهوريت، اسالميت نظام تقويت شده و در نهايت جمهوری 
اسالمی قدر  قدرت خواهد شد، غافل از آنكه با اين کنشگری ها و تضعيف پاره ای از اين نظم، تعادل 

کليتی سيستم به هم خواهد خورد و زمينه برای ايجاد آشوب واپاشی کلی فراهم خواهد شد .
و « تمام مسئوالن و دلسوزان از هر جناح و جريانی در داخل کشور، بايستی با برخورد جدی با اتاق 
فكر و عمليات چنين کنشــگری های نابخردانه ای، تعادل را به نظم موجود برگردانند و اجازه ندهند، 
عده ای با شعار دلسوزی و دوستی، مسير را به سمت و سويی راهنمايی کنند که نه از تاک اثری ماند 
و نه از تاک نشــان. همچنين بزرگان بايستی نگذارند عده ای با ايجاد آشوب و ناپايداری، سيستمی را 
که با جانبازی ها و ايثارگری های فراواْن افرادی بدينجا رسيده، به خطر بيندازند و شرتيط را به سمتی 

هدايت کنند که کسی ديگر نتواند »جمهوريت« و »اسالميت« نظام را نشانه رود .

رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه کارگری کشور می گويد چهار بيمارستان خصوصی استان گيالن 
بدون توجه به خوش حسابی های سازمان تامين اجتماعی لبه تيز نامهربانی را متوجه افراد تحت پوشش 

صندوق درمان تامين اجتماعی کرده اند.
به گزارش ايلنا حسن صادقی رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه کارگری کشور، اظهار داشت: چهار 
بيمارســتان خصوصی استان گيالن بدون توجه به خوش حسابی های سازمان تامين اجتماعی لبه تيز 
نامهربانی را متوجه افراد تحت پوشش صندوق درمان تامين اجتماعی کرده و به صورت ناجوانمردانه از 
پذيرش دفترچه بيمه های آنان خودداری ورزيده اند. هفته گذشته؛ ايلنا خبری در رابطه با عدم پذيرش 
دفترچه بيمه های سازمان تامين اجتماعی و بيمه سالمت در بيمارستان های خصوصی استان گيالن 
منتشر کرد. سال گذشته نيز چند بيمارستان دولتی در مازندران و اصفهان از پذيرش دفترچه بيمه های 
ســازمان تامين جلوگيری کرده بودند. صادقی با بيان اينكه سازمانهای بيمه ای می بايست نمونه بارز 
خوش حســابی با بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد باشــند و در وفای به عهد، الگوی تمام عيار 
باشند، گفت: الزم است بيمارستان های خصوصی طرف قرارداد نيز مقداری جانب انصاف را پاس بدارند 
که هميشه زمستان نيست و بهاری نيز در پيش است همانطور که در گذشته نيز صندوق های بيمه ای 

همواره در بهار بودند و کمک دهنده به فصل زمستان بيمارستان های خصوصی بوده اند.
وی با بيان اينكه بخش خصوصی درمان کشور بايد بداند که ثروت امروز آنان که به بيمارستان های 
شــيک با هتلينگ های عالی تبديل شــده؛ حاصل درآمدهای سرشــار از قبل صندوق های بيمه ای 
علی الخصوص تأمين اجتماعی بوده اســت، گفت: از اين رو هر آنچه امروز تحت عنوان ســهام داران 
اينگونه بيمارستان ها رونمايی می شود اکثرا از درآمد پزشكانی بوده که با قالب شدن به حوزه درمانی 

صندوق های بيمه و تأمين اجتماعی صاحب اين سهام و ثروت سرشار گرديده اند.
صادقــی با بيان اينكه چينی ها در اين خصوص الگوهای درخوری را اتخاذ کرده اند، گفت: چينی ها 
صاحب واقعی سهام و ثروت خود را مردم می دانند و آنها را ولی نعمت خود خويش می دانند و همواره 
سعی می نمايند برای بقای ثروت و محبوبيت آينده خود، مردم را ببينند سپس منافع بخشی و شخصی 

خود را.
وی با اشاره به اين شعر سعدی که بنی آدم اعضای يكديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند گفت: 
ما مسلمان هستيم و مكتب غنی اسالم تأکيد بر دستگيری از ضعفا، فقرا و محرومين دارد و از طرفی 
فرهنگ غنی ايرانی را داريم که شــاعر بزرگ معاصر ايران شــعری بــه اين زيبايی در خصوص آن 

سراييده است.
رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه کارگری افزود: به بخش خصوصی توصيه می کنيم مراقب باشند 
روزی دچار زمستان خواهند شد بنابراين کاری کنند که در چنين زمانی صندوق های بيمه ای دستگير 

آنها باشند.

دولت بی تفنگ

   جالل ميرزايی عضو فراکسيون اميد مجلس : 

      محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت :

دبيرکل جامعه اسالمی مهندسين تاکيد 
کرد: معتقــدم 40 درصد رای اصولگرايان 
خــدای ناکرده نبايد مزاحمتی برای دولت 
ايجاد کنند بلكه بايد رفيق شــفيقی برای 
دولت باشند و دولت را به سمت شعارهايی 

که داده، ياری  کنند.
به گزارش انتخاب، محمدرضا باهنر در 
پاسخ به اين سوال که آيا پس از شكست 
انتخابــات اخير، جبهه  اصولگرايــان در 
مردمی نيروهای انقالب )جمنا( همچنان 
محوريت اصولگرايــان را برعهده دارد؟، 

گفت: مساله شكست را که شما دائم تكرار 
می کنيد حرف درســتی نيست، بعضی از 
دوستان اصالح طلب ما 30 سال است که 

آرزو دارند، ما شكست بخوريم.
او در پاســخ به اينكه مگــر کانديدای 
جبهه مردمی شكست نخورده است، اظهار 
داشت: بله، يک زمانی نيروهای اصولگرا 
در انتخابات وارد می شدند و 12 درصد رای 
داشتند اما امروز رای 40 درصدی متراکم 
و بســيار باال است.عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با بيــان اينكه البته دولت 

بايد روی کمک اين 40 درصد حساب کند 
و نقدهای مشفقانه آنان را بشنود، تصريح 
کــرد: معتقدم آن 40 درصــد هم خدای 
ناکرده نبايــد مزاحمتی برای دولت ايجاد 
کنند بلكه بايد رفيق شــفيقی برای دولت 
باشــند و دولت را به سمت شعارهايی که 
داده، ياری  کنند. باهنر ادامه داد: اگر دولت 
در مسيری غير از شعارهايش حرکت کند 
و متن به حاشيه رود و حاشيه متن اصلی 
بشــود آنگاه اين 40 درصد گروه بســيار 
مقتدر و متراکمی اســت که می تواند کار 

را جلو ببرد.او در پاســخ به اينكه آيا جمنا 
همچنان مديريت و محوريت اصولگرايان 
را برعهده خواهد داشت، خاطرنشان کرد: 
خير، هنوز معلوم نيســت. در حال بحث 
هســتيم و احتمال تجديد سازمان وجود 
دارد. البته جمنا ظرفيت بزرگی است ولی 
کامل نيســت و بايد تكميل شود. رئيس 
جبهه پيروان خط امام و رهبری در پاسخ 
بــه اينكه آيا اصولگرايان با رئيس جمهور 
ديدار داشــته اند، ابراز داشت: خير. تا االن 

ديداری انجام نشده است.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

نحوه ادامه کار جمنا هنوز معلوم نيست

                                  محمدآزاد جاللی زاد - روزنامه نگار 
نشانه  گيری عليه جمهوريت 

ثروت بخش خصوصی، 
درمان حاصل درآمدهای 

سرشار از صندوق های 
بيمه ای و تامين اجتماعی  

است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور: 

جايگاه نظر و عمل نزد دولت ها  

واکنش معاون حقوقی رئیس جمهور نسبت به حواشی روز قدس:

 پشت صحنه اين اقدام، عناصر اسرائيل و 
منافقين هستند


