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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن سازمان پدافند 
غیرعامل:

پدافند غیرعامل در مقابل تهاجم دشمنان علمی، جدی 
و همه جانبه باشد

رئیس و مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور با رهبر انقالب دیدار 
کردند.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر 
امروز )یکشنبه( در این دیدار با اشاره به اهمیت روزافزون پدافند غیرعامل در مقابله 
با تهدیدهای نو شونده دشمنان، تأکید کردند: در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم 
دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کامالً هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، 

دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توجه مسئوالن در همه بخشها به اهمیت پدافند 
غیرعامل را الزم دانستند و افزودند: اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک 
نکنند و پدافند غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض 
تهدیدهای بعضاً غیرقابل جبران قرار خواهد گرفت، بنابراین مسئوالن بخش های 
مختلف کشور چه بخشهای نظامی و چه بخشهای غیرنظامی، باید با پدافند غیرعامل 

همکاری کامل و الزم انجام دهند.

ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانک های تهران اعالم شد

صدور حکم اعدام برای بار دوم
ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانک های ملی، اقتصادنوین، ایران زمین 
و تجارت تهران پس از رفع نواقص دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه 

انقالب اسالمی، اعالم شد.
به گزارش ایسنا، پرونده سارق مسلح بانک های ملی، اقتصادنوین، ایران زمین و 
تجارت تهران پس از رفع نواقص دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 

اسالمی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
ح.ر.ب. در آخرین دستبرد مسلحانه خود از بانک تجارت واقع در خیابان شریعتی 

در تهران ناکام ماند و پس از دستگیری با حکم دادگاه، محارب تشخیص داده شد.
با اعتراض متهم به حکم صادره، پرونده جهت بررسی به دیوان عالی کشور رفت. 
دیوان عالی در بررسی های خود از این پرونده نقایصی را مطرح کرد و آن را به دادگاه 

ارجاع داد.
هیئت قضایی شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی پس از رفع نواقص،  متهم را یک 

بار دیگر محارب تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد. 
گفتنی است، پس از اخذ آخرین دفاعیات از ح.ر.ب.، وی از بابت اتهاماتی از قبیل 
اسلحه کشیدن از طریق سالح گرم و جنگی، ایجاد رعب و وحشت و ناامنی و سرقت 

وجوه نقد از چهار بانک در سطح تهران محاکمه و ختم دادرسی اعالم گردید.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان ، این سارق میانسال ساعت یک بعدازظهر ۱8 
اسفند سال گذشته در حالی که سالحی به دست داشت، با چهره گریم شده خودش 
را به جای یک پیرمرد جا زد و وارد بانکی خیابان شریعتی شد و با تهدید افراد حاضر 
در بانک به سرقت مسلحانه اقدام کرد و حین فرار توسط ماموران گشت پلیس خلع 

سالح و بازداشت شد.
پس از دستگیری وی، ماموران اطالعاتی به  دست آوردند که نشان می داد او در 
طول یک سال گذشته به شیوه ای مشابه به سه بانک دیگر در محله های تهران به 

صورت مسلحانه دستبرد زده است.

الهوتی: اعضای تیم اقتصادی دولت روحیه پذیرش 
مسئولیت دارند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پذیرش مسئولیت توسط چهار وزیر 
اقتصادی را نوعی ایثار دانست و گفت: در شرایط بحرانی مدیریت کردن 
بسیار دشوار است و این نشان داد که آنها روحیه پذیرش این مسئولیت 

را دارند.
مهرداد بائوج الهوتی عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره 
اقدامات قابل انجام توسط تیم جدید اقتصادی دولت در شرایط جنگ اقتصادی، 
اظهار داشت: در شرایط فعلی دولتمردان آمریکا سخت به دنبال ایجاد اختالل در 

نظام اقتصادی کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید در این شرایط اقدامات اتاق جنگ آمریکا را مدیریت 
کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف آنها کاهش فروش نفت و به صفر رساندن آن 

است و ما باید تالش کنیم فروش نفت محدود نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اقدامات مناسب وزارت نفت برای فروش آن 
اشاره کرد و افزود: فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس یکی از اقدامات 

مناسبی است که در این شرایط در حال انجام است.
الهوتی در ادامه با یادآوری این که شرایط اقتصادی کشور برای قشر آسیب پذیر 
جامعه مناسب نیست، تاکید کرد: در این شرایط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید وضعیت رفاهی و معیشتی این گروه از مردم را بهبود بخشیده و نسبت به حمایت 
از این افراد اقدام کند. الهوتی با بیان این که افزایش قیمت ارز باعث کاهش نگاه به 
واردات و افزایش نگاه به صادرات شده است، اظهار داشت: این موضوع نکته مثبتی 
در عرصه اقتصادی است و وزیر اقتصاد می تواند بانک ها را از بنگاهداری خارج کرده 

و به سمت تولید سوق دهد.
وی به موضوع خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد می تواند 
نقدینگی را در جهت اجرای اصل 44 به سمت تولید هدایت کند که در این زمینه 

سازمان خصوصی سازی باید با قدرت وارد عمل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: باید اجازه دهیم بخش خصوصی سود 
بیشتری ببرد و نباید با گرفتن ذره بین به سمت این بخش، مانع هدایت نقدینگی 
به سمت آن ها شویم. الهوتی استفاده از فاینانس های داخلی و حضور بخشی 
خصوصی در پروژه های وزارت راه و شهرسازی را باعث تسریع در پروژه های این 
بخش اعالم کرد و یادآور شد: انجام این نوع پروژه ها باعث جمع شدن نقدینگی 
در اقتصاد کشور می شود. وی پرداخت خسارت به پروژه های عمرانی در کشور را 
سالیانه 40 درصد دانست و گفت: اگر این پروژه ها در اختیار بخش خصوصی قرار 
گیرد دیگر نیاز به پرداخت این خسارت هم نخواهد بود. نماینده مردم لنگرود در 
خصوص رای اعتماد مجلس به چهار گزینه پیشنهادی مجلس هم اظهار داشت: ما 
برای این رای چند معیار را در نظر گرفته بودیم که یکی از آن ها پیام به آمریکا و 

شخص ترامپ در قبال ژست سیاسی آن ها برای تحریم ها بود.

اخبار
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 قاسمی: ظریف امروز به استانبول می رود
 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه در صدر هیاتی امروز - دوشنبه - به استانبول سفر می کند. به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی افزود: محمد جواد ظریف در صدر هیاتی به منظور شرکت در 

ششمین نشست وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و آذربایجان به استانبول سفر می کند. به گزارش ایرنا، نشست سه جانبه پیشین محمد جواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و المار محمد یاراف وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و جمهوری 
آذربایجان آذر ماه سال 96 در باکو برگزار شده بود. وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار است دیدگاه های خود را درباره چشم انداز تقویت همکاری های منطقه ای و بازبینی تصمیمات اتخاذ شده در نشست های قبلی تبادل کنند.

کارشناسان بررسی کردند

چالش های پیش روی چهار وزیر 
 وزرای اقتصاد، صمت، راه و کار روز گذشته شب گذشته 
رای آوردند، برخی تحلیل ها کابینه حسن روحانی حاال 
می رسد.  نظر  به  گذشته  از  هماهنگ تر  و  یکدست تر 
این  از  یک  هر  کنونی  شرایط  در  اینجاست  سوال  اما 

وزارتخانه ها با چه چالش هایی رو به  روست؟ 
اگر این چهار وزیر نتوانند چالش های پیش روی خود را حل 
کنند با چه وضعیت اقتصادی رو به رو خواهیم بود؟ در ادامه 
پاسخ کارشناسان را به این دو سوال می خوانید. روند خاموشی 
اسماعیلی،  حاجی  حمید  است  افزایش  حال  در  بنگاه ها 
با چالش های پیش روی  ارتباط  کارشناس حوزه اشتغال در 
مدتی  می گوید:  فرارو  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
آنقدر زیاد نیست  به وزارت خانه می رود  آقای شریعتمداری 
که فکر کنیم می تواند طرح یا برنامه خاصی اجرا کند. شناخت 
و اشراف او و هم تنظیم جایگاه او در وزاتخانه چند ماه زمان 

می برد. 
درگیر  کمتر  سال  پایانی  ماه های  در  دولت ها  هم  معموال 
بنابراین  وزارتخانه هستند؛  اصلی  کار های  و  اجرایی  کار های 
مدت مفید ایشان چیزی حدود یک سال است. در این مدت 
کرد.  اجرا  کارشناسی  و  فنی  طرح های  می توان  کمتر  کوتاه 
و  کار های جدی  در چند بخش می تواند  ایشان  این حال  با 
مفیدی انجام دهد. مهمترین آن ها مساله رسیدگی به مشکالت 
بنگاه هاست. روند خاموشی و کاهش ظرفیت بنگاه های کشور 
چندماه است که شروع شده و به تدریج افزایش پیدا می کند. به 
وجود نیامدن کنترل جدی و ثبات در بازار کار دلیل این دلیل 
اصلی این موضوع است. مشکل بنگاه های متوسط و کوچک 
این کارشناس بازار کار ادامه می دهد: آقای شریعتمداری باید 

امکانات و شرایط موجود را حفظ کند.
 ما تاکید جدی می کنیم که او از بنگاه های متوسط و کوچک 
دولتی  یا شبه  دولتی  به خاطر  بزرگ  بنگاه های  کند.  شروع 
بودن کمتر دچار مشکل هستند و در مقابل بنگاه های متوسط 
به پایین که مثال در شهرک های صنعتی قرار دارند برای ادامه 
فعالیت به شدت دچار مشکل اند. یکی از مشکالت آن ها در 
تامین سرمایه در گردش است که وزیر باید وارد رایزنی جدی 
و سریع با بانک ها شود. وزیر همچنین باید برای واردات مواد 
خام و تسهیل شرایط صادرات کاال ها باید در مساله ارز دخالت 

جدی داشته باشد.
 بی ثباتی بازار ارز اثر مستقیمی بر روی بنگاه ها گذاشته 
است. موضوع دیگر حفظ اشتغال است. اگر بیکاری ادامه پیدا 
کند، معضل بزرگی در کشور ایجاد می شود و دولت و حاکمیت 
باید سال های سال باید هزینه بپردازند.   مدیریت هزینه در 
لزوم مدیریت  بر  تاکید  با  اسماعیلی  اجتماعی حاجی  تامین 
تامین  سازمان  می گوید:  اجتماعی  تامین  سازمان  در  هزینه 
این معنا که  به  به سر رسیده  نقطه سر  به  اکنون  اجتماعی 
با مقدار خروجی آن نزدیک به هفت  میزان ورودی سازمان 
مدیریت هزینه ای  در سازمان  اگر  است.  تومان  میلیارد  هزار 
جدی در کوتاه مدت صورت نگیرد ممکن است سازمان نتواند 
در  مستمری ها  پرداخت  برای  را  الزم  منابغ  کافی  اندازه  به 
اختیار داشته باشد. من فکر می کنم یکی از کار های جدی وزیر 

در سازمان تامین اجتماعی مدیریت هزینه است. 
با  شکلی  به  که  مختلف  افراد  به  زیادی  بسیار  هزینه های 
سازمان تامین اجتماعی مرتبط هستند، اما جزء کادر و پرسنل 
و  فرعی  هزینه های  مدیریت  می شود.  پرداخت  نیستند  آنجا 
جزء  بوده  مطرح  اجتماعی  تامین  سازمان  در  که  حاشیه ای 

کار های اساسی است که وزیر باید انجام دهد. 
تامین اجتماعی هم سرنوشت مابقی صندوق ها می شود این 
کارشناس حوزه اشتغال ادامه می دهد: اصالح نظام بازنشستگی 
باید مد نظر قرار  از کار های اساسی است که وزیر کار  یکی 
دهند. اگر اصالحاتی صورت نگیرد در آینده نزدیک سرنوشت 
بقیه صندوق های  سرنوشت  به  نیز  اجتماعی  تامین  صندوق 
بازنشستگی که االن تقریبا ورشکسته اند و بیش از 80-۷0 
درصد منابع آن ها را دولت تعیین می کند دچار می شود. بزرگ 
بودن این صندوق و گسترده بودن ذی نفعان آن همتی جدی 
می گوید:  ادامه  در  او  می طلبد.  حوزه  در  ریزی  برنامه  برای 
وزیر باید به دنبال ایجاد یک اعتماد دو طرفه و تنظیم روابط 
با ایجاد هماهنگی بین گروه های کارفرماییی و کارگری  کار 

است.  کامل شده  فروپاشی  دچار  در کشور  کار  روابط  باشد. 
جدی  بی اعتمادی  یک  کشور،  اقتصادی  مشکالت  خاطر  به 
شکل گرفته که نوعی بدبینی بین کارگر و کارفرما ایجاد کرده 
است. کارگر و کارفرما در چنین شرایطی یک هدف مشترک 
را دنبال نمی کنند بلکه هرکدام دنبال منفعت خود هستند. 
نمره ربیعی در تعاون صفر است حاجی اسماعیلی می گوید: 
بخش تعاون در زمان آقای ربیعی به شدت مورد غفلت قرار 
گرفت. در شروع دولت یازدهم تعداد تعاونی های ما به بیش 
و  نبود  اجرایی  فرد  اوال  ربیعی  آقای  می رسید.  هزار  از ۱۱0 
ثانیا به تعاون اعتقادی نداشت و هیچ وقت در بخش تعاون 
فعالیت خاصی انجام نداد. کار های او بیشتر در بحث بیمه ها 
او صفر است.  بود و در سایر بخش ها نمره کارنامه  و رفاعی 
ایم. روند  ما حدود پنج هزار تعاونی در کشور از دست داده 
خاموشی تعاونی ها با سرعت ادامه پیدا می کند. در ایران در 
رابطه با بخش تعاون ظرفیت های خوبی در قانون اساسی و در 

دستورات مقام رهبری وجود دارد. 
از آنجایی که در کشور ما حساسیت زیادی بر روی بخش 
تعاوت  بخش  ظرفیت  از  می توانیم  ما  دارد،  وجود  خصوصی 
برای مشارکت مردم استفاده کنیم. تعاون می تواند به نقطه اتکا 
برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی باشد.   بیشتر 
بخوانید: رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی روحانی 
صنایع  کمیسیون  عضو  زرآبادی،  حمیده  صمت  چالش های 
به  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  با  ارتباط  در  نیز  مجلس 
فرارو می گوید: واحد های تولیدی به خاطر وضعیت اقتصادی 
کشور، از ابتدای سال ۹۷ با چالش های زیادی رو به رو بوده 
اولیه،  مواد  سفارش  ثبت  به  چالش ها  این  از  بخشی  است. 
ترخیص کاال ها از گمرک یا اتفاقاتی از این قبیل برمی گردد 
که بر روی میزان تولید واحد ها تاثیر گذاشت. صادرکننده ها 
هم مشکالتی دارند که بخشی از آن ها به ثبات نداشتن قوانین 

مربوط می شود. 
مصوبات متعدد باعث ایجاد اختالل در فعالیت این واحد ها 
می شود. با این حال در شش ماه نخست سال به خاطر این که 
مثال ذخایر  داشتند  قبلی  توان  و  پشتوانه  تولیدی  واحد های 
مواد اولیه داشتند یا از قبل سفارش گرفته بودند فعالیت شان 

به صورت قبل ادامه داشت.
 از خواندن برنامه وزرا نمی توان به نتیجه رسید مشکالت 
حل می شود یا نه زرآبادی ادامه می دهد: اکنون زمانی است 
که مشکالت خود را نشان می دهد. اگر یک برنامه ریزی دقیق 
نباشد هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان با بحران رو به 
رو می شوند. در حوزه صنعت موضوع تنظیم بازار نیز اهمیت 
به خوبی مدیریت شود  باید  آینده  باالیی دارد و در ماه های 
ها، حوزه های  ثبت سفارش  بحث  باشد.  اولویت ها  از  یکی  و 
خودرو، پتروشیمی و عرضه کاال ها در بورس هم از دیگر اولویت 
هاست. این نماینده مجلس در ارتباط با برنامه رحمانی، وزیر 

صمت نیز می گوید: انتخاب آقای رحمانی توسط رئیس جمهور 
با توجه به شرایط موجود این انتخاب صورت گرفته است. آقای 
رحمانی گفته اند که برای حوزه هایی که درباره آن ها صحبت 
شد برنامه دارند. اما برنامه های وزرا بسیار کلی است. راهکار ها 
خیلی عملیاتی نیست. من خودم از خواندن برنامه وزرا به این 
نتیجه نمی رسم که این مشکالت صددرصد حل می شود یا نه. 
معاونین نقش آفرین او می گوید: اگر چالش های موجود حل 
نشود واحد های صنعتی تعطیل می شوند و این موضوع نیز به 
معنای بیکاری کارگران است. این ها تبعاتی اجتماعی به همراه 
خواهند داشت. آقای رحمانی هم باید هرچه سریعتر تیم خود 
بازنشست شده  را مشخص کند. هفت معاون وزارت صنعت 
اند و آن ها باید طبق قانون منع به کار گیری بازنشستگان از 
وزارتخانه خداحافظی کنند. اولین کاری که آقای رحمانی باید 
انجام دهد این است که این هفت معاون را از بین متخصصین و 
افراد مجرب که می توانند در شرایط بحرانی برنامه ریزی داشته 
باشند انتخاب کند. معاونین او در موفقیت او بسیار می توانند 
نقش آفرین باشند.   بیشتر بخوانید: حاشیه های مجلس در روز 
طوالنی رای   اعتماد وزیِر غیرتصمیم گیر اما پاسخ گو پویا جبل 
عاملی، اقتصاددان نیز درباره چالش های وزارت اقتصاد به فرارو 
می گوید: وزارت اقتصاد یک ابروزارتخانه است که شرکت ها و 
بانک های مختلفی زیر نظر آن کار می کنند. از این وزارتخانه 
انتظار می رود نسبت به متغیر های کالن پاسخ گو باشد. اگر 
مواخذه  را  کسی  تورم  باالی  نرخ  خاطر  به  بخواهد  مجلس 
کند نمی تواند سراغ رئیس کل بانک مرکزی برود، بلکه تنها 
راهش بازخواست وزیر اقتصاد است؛ بنابراین وزیر ضمن آنکه 
مسئول شرکت های زیر نظر وزارت اقتصاد است باید پاسخ گوی 

وضعیت اقتصاد ملی نیز باشد. 
در شرایط کنونی هم بیشتر ریسک های اثرگذار بر وضعیت 
وزیر  دیگر  عبارت  به  هستند.  غیراقتصادی  مردم  معیشتی 
متغیر های  نتیجه  پاسخ گوی  باید  که  دارد  مسئولیت  جایی 
غیراقتصادی باشد و در عین حال نمی تواند برای متغیر های 

اقتصادی نیز چندان تصمیم گیری کنند.
کاری  اقتصادی  گذاری  سیاست  حوزه  در  می تواند  فقط   
بسته  و  محدود  بسیار  نیز  حوزه  این  فضای  که  دهد  انجام 
است. ونزوئال پیش روی ماست این اقتصاددان ادامه می دهد: 
آقای دژپسند کار بسیار سخت و دشواری پیش رو دارد. من 
او بتواند در شرایط فعلی موفق باشد را  اینکه آقای  احتمال 
بسیار پایین می دانم. ما اگر در نظر بگیریم که تا چهار سال 
آینده یک وضعیت رکود تورمی حتمی را خواهیم داشت، یعنی 
از طرفی با یک تورم دو رقمی باال رو به رو هستیم و حتما رشد 

اقتصادی منفی نیز وجود خواهد داشت.
 شاید مسئولیتی که وزیر می تواند برای خود تعریف کند 
هماهنگی  باید یک  او  است.  اتفاق  این  دامنه  کردن  محدود 
مناسبی با بانک مرکزی و سازمان برنامه ایجاد کند. در عین 

حال از حرکت های پوپولیستی در شرایط فعلی جلوگیری کند 
که می تواند به بدتر شدن شرایط بینجامد. آنچه رو به روی 
نباید  وزیر  دارد.  وجود  ونزوئال  در  که  است  وضعیتی  ماست 
گام هایی بردارد که اقتصاد به آن سو حرکت کند. وزیر باید 
از پوپولیستی شدن سیاست ها جلوگیری کند جبل عاملی در 
ادامه می گوید: وزیر باید از پولی شدن کسری بودجه و تا جای 

ممکن از مالکیت شرکت های تولیدی جلوگیری کند.
همین  می شود  بغرنج  وضعیت  وقتی  حال  عین  در  اما   
شرکت های تولیدی به عنوان آنکه احتکار می کنند تحت فشار 
قرار می گیرند. صادر کننده ها را نیز با پیمان سپاری ارزی تحت 
به طرق مختلف تحت  نیز  واردکننده ها  قرار می دهند.  فشار 
فشار قرار می گیرد. به این ترتیب سیاست ها عمال پوپولیستی 
می شوند و وزیر باید تا جای ممکن از این پوپولیستی شدن 

سیاست ها جلوگیری کند.
شود.    بغرنج  بسیار  می تواند  وضعیت  نشود  اینگونه  اگر   
بیشتر بخوانید: پنج نکته مهم درباره وزرای پیشنهادی روحانی 
در شرایط کنونی به مدیریت بهینه نیاز داریم شهرام کوسه 
غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به فرارو می گوید: 
بزرگترین چالش، چالش مدیریت های بهینه ای است که باید از 
سطح وزیر و معاونین تا سازمان ها به آن پرداخته شود. آنچه 
اعتبار  برنامه و  نیاز است، مدیریت، تخصص،  این شرایط  در 
است. شاید در برهه ای اعتبارات بسیار زیاد بود. اما در شرایط 
فعلی ما با اعتبارات محدود رو به رو هستیم. تخصص و برنامه 
هم داریم. اما آنچه باید بیشتر بر روی آن تاکید شود مدیریت 
متفاوت و مدیریت بهینه است. مدیریت های بهینه توانسته اند 

کار های متفاوتی انجام دهند.
 به عنوان مثال شما اگر دو فرزند داشته باشید و به هرکدام 
یک میلیون تومان پول بدهید، هرکدام می توانند با شرکت های 
متفاوت آن یک میلیون تومان را به گونه ای مدیریت کنند که 
اما  از یک ماه دوباره یک میلیون تومان دیگر بخواهند.  بعد 
فرد دیگر شاید بتواند میلیون ها تومان دیگر به آن اضافه کند. 
برنامه مدون و یک  افراد هم یک  این  ممکن است هر دوی 

تخصص داشته باشند.
 اما این موضوع با یک مدیریت جامع تر رقم می خورد. این هم 
می تواند در وزارتخانه ها و وزرا با یک تغییر اساسی و مدیریت 
متفاوت سرایت کند. این موضوع می تواند این می تواند با جذب 
بخش خصوصی، چابک سازی مدیران و جوان گرایی محقق 
باشد که وزیر در وزارتخانه  این ها می تواند مدلی  شود. همه 
خود این رویکرد را انجام دهد. این نماینده مجلس در ارتباط 
با رای آوردن اسالمی نیز می گوید: در چارچوب برنامه ششم 
حرکت کردن، مدیریت خوب، چابک سازی و جوان گرایی در 
برنامه آقای اسالمی بود. او حتما می تواند این ها را رقم بزند، 
اما برای اینکه ببینیم این موارد عملیاتی می شود یا نه باید 

مقداری صبر کنیم.

مطهری خطاب به آیت اهلل یزدی:

 آیا شئون مرجعیت را جناب عالی بهتر از خود مراجع تشخیص می دهید؟
نامه شما موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شد.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی در واکنش به نامه محمد یزدی به آیت اهلل 
شبیری زنجانی، درباره دیدار وی با سیدمحمد خاتمی، اظهارات وی را تهدیدآمیز و 
موجب وهن روحانیت و حوزه توصیف کرد و گفت: چه کسی گفته مالقات یک مرجع 
تقلید با افراد سابقه دار در انقالب که احیاناً انتقاداتی نیز دارند خالف شؤون مرجعیت 
است؟ آیا شؤون مرجعیت را جناب عالی بهتر از خود مراجع تشخیص می دهید؟ مگر 

مردم باید با اجازه شما به مالقات این و آن بروند؟!
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، در نامه علی مطهری خطاب به آیت اهلل محمد 

یزدی آمده است:
»جناب آقای محمد یزدی دامت برکاته

با اهداء سالم، در خصوص نامه جناب عالی به آیت اهلل شبیری زنجانی، مرجع تقلید، 
چند نکته قابل ذکر است:

۱. در این نامه جناب آقای سید محمد خاتمی و همفکران ایشان را »افراد مسئله دار 
که برای نظام جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی قائل نیستند« معرفی کرده اید 
و مالقات با آنها را امری قبیح و موجب »ناراحتی و تعجب مقلدین و حوزویان« 

دانسته اید.
همه اینها نیاز به اثبات دارد. »مسئله دار« کسانی هستند که در سال 88 تحت این 
عنوان که مقام رهبری از یک کاندیدای خاص حمایت می کند انتخابات را از حالت 
طبیعی خارج کردند و حق اعتراض معترضان را نیز به رسمیت نشناختند و آنها را 
برانداز نامیدند و شد آنچه که نباید می شد. در واقع افرادی برای نظام جمهوری اسالمی 

و مقام رهبری احترامی قائل نشدند.
فرضاً بپذیریم جناب آقای خاتمی و همفکرانشان افرادی مسئله دار هستند که برای 
نظام جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی قائل نیستند، قباحت مالقات یک 
مرجع تقلید با آنها را از کجا درآورده اید؟ اگر مسئله دار هستند آیا نباید مسئله آنها 
حل شود؟ مراجع تقلید به مثابه چتری بر سر همه مردم و گروه ها هستند نه عناصری 

حزبی و جناحی.

ثالثاً ناراحتی و تعجب اکثر مقلدین و حوزویان از این مالقات را از کجا به دست 
آوردید؟

۲. خطاب به آیت اهلل شبیری گفته اید »مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام 
اسالمی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است«.

به عرض می رساند مقام و احترام یک مرجع تقلید صرفاً در سایه احترام به نظام 
اسالمی حاکم نیست، بلکه بیشتر بستگی دارد به رفتار او در مقابل آن نظام که کارهای 
درست آن را تأیید کند و از کارهای نادرست آن انتقاد و از حقوق مردم دفاع کند. 
اساساً احترام هرکس تابعی از احترام و پایبندی او به حق و عدالت است. این تفکر شما 

ناشی از این فکر غلط است که نظام را معصوم می دانید.
عالوه بر این، مسئله طرفینی است، یعنی همان طور که مقام و احترام یک مرجع 
تقلید در سایه احترام او به نظام اسالمی حاکم است، احترام نظام اسالمی نیز در سایه 

احترام آن به مرجعیت است.
مسئله استقالل روحانیت و حوزه علمیه و مراجع تقلید از دولتها و حکومتها، 
مسئله ای است که سابقه طوالنی در تاریخ تشیع دارد و به شدت مورد تأکید امام 
خمینی)ره( و شهید آیت اهلل مطهری حتی برای دوره جمهوری اسالمی بوده است. 
از نظر شهید مطهری روحانیت شیعه از نظر روحی متکی به خدا و از نظر اجتماعی 
متکی به مردم است و همیشه از دولتها جدا و در کنار مردم بوده است. این ویژگی 
حتی در جمهوری اسالمی نیز باید رعایت شود و روحانیت نباید دولتی و حکومتی 
شود. اصل والیت فقیه در نگاه امام )ره( و شهید مطهری و مقام رهبری به این معنی 
نیست که سایر مراجع نادیده گرفته و احیاناً سرکوب شوند. به یاد دارم چند ماه قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی در مجلسی در قم فردی فریاد زد »برای سالمتی یگانه مرجع 
عالم تشیع حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی صلوات«. پدرم ناراحت شد و آن فرد 
را صدا زد و به او گفت »این چه جمله ای بود که گفتی؟! ما غیر از امام مراجع دیگری 
هم داریم.« همین طور می دانید که ایشان در کتاب نهضتهای اسالمی از مراجع ثالث 
آن روز و نقش آنها در پیشبرد نهضت در کنار امام خمینی به نیکی یاد می کنند؛ همه 

برای این که نهاد روحانیت اصالت دارد و باید حفظ شود نه فقط ولی فقیه.

۳. در پایان نامه خطاب به آیت اهلل شبیری فرموده اید »الزم است شؤون مرجعیت را 
رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد.«

اوالً خود شما با این جمله تهدیدآمیز شأن مرجعیت را رعایت کرده اید یا نه؟ ثانیاً 
چه کسی گفته مالقات یک مرجع تقلید با افراد سابقه دار در انقالب که احیاناً انتقاداتی 
نیز دارند خالف شؤون مرجعیت است. آیا شؤون مرجعیت را جناب عالی بهتر از خود 
مراجع تشخیص می دهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به مالقات این و آن بروند؟! ثالثاً 
این جمله را که به این مرجع عالیقدر دستور می دهید »این گونه مسائل دیگر تکرار 
نگردد« از چه موضعی می فرمایید. این جمله را فقط امام زمان علیه السالم می تواند به 
یک مرجع تقلید بگوید. در مجموع، نامه شما موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شد. 

امیدوارم به نحوی جبران بفرمایید.
با تقدیم احترام
علی مطهری«


