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 رهبر انقالب اسالمی خطاب به جانبازان و معلولین ورزشکار:

مشکالت اقتصادی حل خواهد شد

 رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر این که ورزش جانبازان و معلولین به 
کار انداختن ظرفیت های پنهان موجود در انسان است، فرمودند: »ما همه و 
در هر سنی به خصوص جوانان باید از شما یاد بگیریم؛ شما مدال گرفتید و 

قهرمان شدید و مظهر به کار انداختن ظرفیت ها بودید«.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار 
مدال آوران و قهرمانان کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا ۲۰۱۸، ضمن تجلیل از افتخارآفرینی قهرمانان جانباز و معلول، این قهرمانی 
را نشان دهنده ی عزم راسخ و به کار انداختن ظرفیت های پنهان دانستند و خطاب به 
آنان گفتند: کار باارزش شما این بود که نشان دادید اگر ظرفیت های مغفول در وجود 
انسان و یا در کشور به کار انداخته شود، قطعاً زمینه ساز پیشرفت و موفقیت های 

بزرگ خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه کاروان ورزشی جانبازان و معلوالن در 
بازی های پاراآسیایی، ملت ایران را روسفید کرد، افزودند: »ورزش قهرمانی« برای 
هر کشوری یک ارزش افزوده است، به گونه ای که برخی کشورها برای کسب عناوین 
قهرمانی، حتی با وجود شعار غیرسیاسی بودن ورزش، مسائل سیاسی را در چارچوب 
فضای مربوط به ورزش های قهرمانی قرار می دهند، و در ورزش قهرمانی نیز کسب 
مقام به وسیله ی افراد جانباز یا معلول، بیانگر یک ارزش و عزم راسِخ مضاعف است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تقدیر از اقدام مدال آوران بازی های پاراآسیایی در شکر 
این نعمت و لطف الهی، خاطرنشان کردند: مشکل اصلی انسان های طغیانگر، غافل 
شدن از خدا است و اینکه قهرمانان کاروان ایران بعد از کسب مدال، برای شکرگزاری 
این افتخار، دست به آسمان بلند و یا سجده می کردند، اقدام ارزشمندی بود که قطعاً 

زمینه ساز موفقیت های بیشتر خواهد شد.
ایشان اعتمادبه نفس ورزشکاراِن جانباز و معلول به ویژه بانوان ورزشکار را در دفاع 
از ارزش های دینی و ملی خود، اقدامی بسیار برجسته و ستودنی خواندند و گفتند: 
پرچم داری کاروان ورزشی ایران به وسیله ی یک بانوی دارای حجاب چادر و یا 
اقامه ی نماز جماعت و حضور در نماز جمعه، به معنای ایستادن یک تنه در مقابل 
تهاجم بی بندوباری و ولنگاری روزافزون دنیا و کم نیاوردن در مقابل این هجوم است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: در شرایطی که برخی در میادین جهانی توانایی 
و  ندارند  را  استکبار  و  کفر  جبهه ی  بی پایان  توقعات  هجوم  مقابل  در  مقاومت 
عقب نشینی می کنند، شما ایستادگی کردید و با »قدرت نمایی فرهنگی« از حجاب و 
عفاف و لباس ملی و دینی خود دفاع کردید که من به همین دلیل صمیمانه و عمیقاً 

از اعضای کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران تشکر می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جنگ کنونی در دنیا را »جنگ اراده ها« خواندند و تأکید 
کردند: شما با حرکت ارزشمند خود نشان دادید که از اقتدار و استقالل فرهنگی و 

اراده ی قوی برخوردار هستید.
را،  معلول  و  جانباز  ورزشکاران  قهرمانی  در  درس آموز  نکات  از  یکی  ایشان 
به کارگیری ظرفیت های پنهان در وجود انسان برشمردند و تأکید کردند: یکی از 
مشکالت بزرگ کشور در شرایط کنونی، استفاده نکردن از ظرفیت های فراوان 
ملی همچون ظرفیت های جغرافیایی، فرهنگی، انسانی، منابع زیرزمینی، تجاری و 

رفت وآمدهای بین المللی است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگر از این ظرفیت ها به درستی استفاده 

شود، قطعاً بسیاری از مشکالت کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: همه ی ما به ویژه جوانان باید از قهرمانی جانبازان 
و معلوالن، درس بگیریم و از ظرفیت های پنهان خود استفاده کنیم تا بتوانیم به 

پیشرفت و سعادت دنیا و آخرت دست بیابیم.
ایشان، کسب شش مدال در رشته ی شنا به وسیله ی یکی از ورزشکاران معلول را 

الهام بخش و نمونه ی بارز به کار انداختن ظرفیت های درونی دانستند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین ضمن تشکر از صرفه جویی های انجام شده در 
کاروان ورزشی جانبازان و معلوالن، ورزش قهرمانی را همچون یک قله و انگیزه بخش 
برای ترویج ورزش در عموم مردم دانستند و گفتند: انگیزه ای که ورزشکاران جانباز و 

معلول به جامعه می دهند، دو برابر بیشتر از سایر قهرمانان ورزشی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشاره به سخنان و درخواست های قهرمانان، 
از وزیر ورزش و جوانان خواستند این مطالبات را با جدیت در دولت پیگیری کند و 

به سرانجام برساند.
در این دیدار، آقای مهدی علیزاده، جانباز و آزاده ی دوران دفاع مقدس و دارنده ی 
مدال طالی بازی های پاراآسیایی و خانم ها ساره جوانمردی، الناز دارابیان و عشرت 

کردستانی از مدال آوران بازی های پاراآسیایی جاکارتا به بیان نکاتی پرداختند.

واکنش رییس سازمان بازرسی کل کشور به خبر 
"دادگاهی شدن بازنشستگان از ۱۵ آذر"

بر  او مبنی  از  نقل قولی  با  رابطه  بازرسی کل کشور در  رییس سازمان 
اینکه بازنشستگان شاغل که پست های خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، 
به دادگاه معرفی می شوند، گفت: مگر می شود این افراد فوری به دادگاه 
معرفی شوند؟ پانزدهم آذر ماه این مدت تمام می شود و از 1۶ آذر ماه 
هر کسی که سر کار باشد، خالف قانون است و مدیری که وجهی به آن 

پرداخت می شود، قطعا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.
ناصر سراج در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با پایان مهلت قانونی مشموالن "قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان" و در واکنش به خبر معرفی بازنشسته های شاغل به 
دادگاه از تاریخ ۱۵ آذر، اظهار کرد: من چه زمانی گفتم که برای این افراد دادگاه 
تشکیل می شود؟ پانزدهم آذر ماه پایان مهلت قانونی به کارگیری بازنشستگان شاغل 
دولتی است. رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه  داد: مگر می شود این افراد فوری 
به دادگاه معرفی شوند؟ پانزدهم آذر ماه این مدت تمام می شود و از ۱۶ آذر ماه 
هر کسی که سر کار باشد، خالف قانون است و مدیری که وجهی به آن پرداخت 
می شود، قطعا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد. وی با اشاره به این که در صورت 
تخلف این افراد دادسرا مرجع رسیدگی کننده به این موضوع است، خاطر نشان کرد: 
پرونده این افراد در این صورت برای دادسرا ارسال می شود و هر سازمان و نهادی که 

از دولت بودجه دریافت کند، مشمول این قانون می شود.
سراج در رابطه با این که آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اطالعیه شرکت 
خودروسازی سایپا در خصوص تحویل پراید و تیبا به جای خودروهای ثبت نامی 
خانواده رنو ورود کرده است یا خیر؟  پاسخ داد: آن را پس گرفتند. همانطور که قبال 
هم گفته ام در شرکت ایران خودرو و سایپا گروه سازمان بازرسی کل کشور مستقر 
است و به صورت دائم موضوعات را رصد می کند، در نتیجه  هر موضوعی خالف قانون 

اتفاق بیافتد، قطعا رسیدگی می شود.
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یکشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان در الیحه CFT با حضور ظریف و علوی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کمیسیون امنیت ملی از وزرای خارجه و اطالعات برای بررسی ایرادات شورای نگهبان در الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( دعوت کرده است. 

حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی در جلسه روز یکشنبه 27 آبان به بررسی ایرادات شورای نگهبان در الیحه CFT می پردازد که از علوی و ظریف وزرای اطالعات و خارجه، جنیدی معاون حقوقی 
رئیس جمهور و مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز پژوهش ها و شورای نگهبان دعوت شده است. وی گفت که جلسه روز سه شنبه 29 آبان کمیسیون امنیت ملی نیز با حضور وزیر دفاع برگزار خواهد شد.

تحلیل مانیفست نواصولگرایی در گفت وگو با کارشناسان 

کسی از »نواصولگرایی« خبر ندارد!

مطهری با طرح 4 سوال از مصباحی مقدم

چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!

»مشخص نیست این مانیفست چه حرف تازه ای برای گفتن 
دارد.«، »ما که ندیده ایم و در جریانش هم نیستیم.«، »چیز 
تازه ای در آن نیست.« و »موضوع مانیفست در جلسات ما 
مطرح نشده«؛ اینها جمالتی است که محمدرضا باهنر رئیس 
جبهه پیروان خط امام و رهبری، غالمرضا مصباحی مقدم 
ترقی عضو  مبارز، حمیدرضا  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
سیدمحمد  و  اسالمی  مؤتلفه  جمعیت  مرکزی  شورای 
حسینی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره مانیفست نواصولگرایی که 
ماه پیش از سوی نزدیکترین حزب به محمدباقر قالیباف، 

رونمایی شده، بر زبان آوردند.
به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری 
روزهای  واپسین  هنگام،  آن  در  که  قالیباف  محمدباقر  یازدهم، 
نامه ای  می گذاشت،  پشت سر  را  تهران  در شهرداری  حضورش 
»گالیه آمیز« خطاب به اصولگرایان منتشر کرد؛ نامه ای که مخاطب 
آن البته نه رؤسا و بزرگان جناح راست که »جوانان انقالبی و دلسوز 
ایران« بودند. کاندیدای مستعفی انتخابات در نامه اش از باور به 
»تغییر اساسی در نحوه کنش جریان اصول گرایی« سخن گفته و 
آن را »یکی از مطالبات اصلی امروز جوانان مؤمن و دلسوز انقالب 
و کشور« خوانده و تأکید کرده بود که »اصولگرایی باید با حفظ 
مبانی و ارزش های انقالبی جمهوری اسالمی، حرکت در راستای 

"نواصولگرایی" را هرچه زودتر آغاز کند.«
قالیباف که تا یک ماه پیش از انتشار این نامه، چشم به اجماع 
اصولگرایان بر نام خودش به عنوان کاندیدای نهایی کارزار ۹۶ داشت 
و در نتیجه ظاهراً چه در آن ایام و چه حتی پیش از آن هنوز 
به »باور« تغییر اساسی در نحوه کنش راست گرایان نرسیده بود، 
بعد از کناره گیری شبه اجباری اش از رقابت  با حسن روحانی، انتقاد 
از عملکرد جناح متبوعش را نخست با انتشار این نامه و سپس 
با حضور در برنامه تلویزیونی »جهان آرا« کلید زد؛ او در روزهای 
آغازین مردادماه ۹۶ روبه روی دوربین صداوسیما نشست و در سه 
محورِ اصلِی »حضور در انتخابات ۹۶«، »طرح ایده نواصولگرایی« 
و »عملکرد شهرداری تهران« به پرسش های مجری پاسخ داد. 
مهمترین بخش از این گفت وگو اما سخنان صریح او درباره جریان 
اصولگرایی بود؛ قالیباف انتقاد اصلی  از اصولگرایان را بی بهره بودن 
آنان از »خودانتقادی« دانست و با تاکید بر اینکه »در حقیقت 
این جریان اصالً اهل گفت وگو نیست«، به ماجرای حضورش در 
انتخابات اشاره کرد و گفت: »قصد آمدن به صحنه انتخابات را 
نداشتم اما بعد از ورود هم قصدی برای کنار رفتن در ذهنم نبود.«

او در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد بر اساس نظرسنجی ها 
فاصله وی و حسن روحانی »حداکثر ۱.۵ درصد بود« و کناررفتنش 
از انتخابات سبب شده که »۴۰ تا ۵۰ درصد آرا« به نفع روحانی 
به صندوق ریخته شود و توضیح داد: »همه آمار و اطالعات نشان 
می داد من باید در صحنه بمانم اما فضای اردوگاه به این شکل بود 
که وقتی می گفتند یکی باید کنار برود همه به من نگاه می کردند. 
ما کامالً می دانستیم انتخابات قواعدی دارد اما پایبند به یک سری 
اصول هم بودیم که بعضی ها پایبندش نبودند.« قالیباف به بیان این 
ناگفته ها اکتفا نکرد و در نهایت بر وجود زدوبندهایی در پشت پرده 
جریان اصولگرایی و بی خبری مردم از آن اشاره کرد و دوباره از ایده 
خود و همفکرانش سخن گفت: »یک آقایی که من به ایشان ارادت 
دارم، گفت "مانیفست اصولگرایی را ما نوشته ایم و هیچکس حق 
تغییر آن را ندارد"؛ شما در این فضا می خواهید کار حزبی کنید؟ این 
یعنی همه در خانه هایتان بنشینید تا برایتان تصمیم بگیریم! مردم 

این حرف را از ما قبول می کنند؟«

از آن روز به بعد، تیم همراه قالیباف یعنی همان جمعیت پیشرفت 
و عدالت ایران اسالمی، کار تدوین و تهیه مانیفست نواصولگرایی را 
آغاز و ۱۵ ماه بعد از نامه قالیباف، در نهمین روز مهرماه ۱۳۹۷ 
محسن  کردند.  رونمایی  مانیفست  این  از  خبری  نشستی  در 
پیرهادی دبیرکل این تشکل سیاسی در این نشست با تاکید بر 
اینکه »نواصولگرایی به دنبال این است که در رویکردها، راهبردها، 
ساختار و عملکرد تغییراتی ایجاد کند.« گفت: »می خواهیم بنای 
جدیدی را بر مبنای گذشته گفتمان اصولگرایی بنا کنیم و شاخص 
مردم باوری را به عنوان تاکتیک در نظر گرفته ایم.« سخنانی که البته 
دقت به مفهومش نشان می دهد »نواصولگرایان« تازه نفس یا از 
معنای اصطالحاتی همچون »استراتژی« و »تاکتیک« و تفاوت شان 
اعالم کنند  ابایی ندارند صراحتاً  اینکه  یا  با یکدیگر بی اطالعند 
»مردم باوری« برای آنان نه یک »استراتژی« و هدف بلندمدت بلکه 
تنها یک »تاکتیک« یا برنامه موقت و مقطعی جهت عبور از شرایط 

فعلی و رسیدن به مقاصدشان است.
با این همه، گذشت بیش از یک ماه از رونمایی این مانیفست، 
پیگیری خبرنگار ایسنا از اعضای تأثیرگذار مهمترین احزاب اصولگرا 
نشان می دهد که آنان یا از محتوای این مانیفست بی خبرند یا اینکه 

برنامه ای برای طرح آن در جلسات شورای مرکزی شان ندارند.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگویی 
با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع رونمایی از مانیفست 
نواصولگرایی در جلسات هفتگی جامعه روحانیت مبارز مطرح شده 
یا خیر، اظهار کرد: »شما این مانیفست را دیده اید؟ ما که ندیده ایم 
و در جریان آن نیستیم.« او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
برگزاری جلسات مشترک با جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
برای انتخابات مجلس شورای اسالمی، گفت: هنوز هیچ طرح تازه ای 

در این زمینه در جامعه روحانیت مبارز مطرح نشده است.

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسالمی نیز در پاسخ 
به پرسشی مشابه درباره مانیفست نواصولگرایی به ایسنا گفت: 
»نخیر. بحثی راجع به مانیفست در مؤتلفه انجام نشده است. البته 
خیلی وقت است که این مانیفست پخش شده و چیز تازه ای هم 
در آن نیست. همان گرایش به جوانان و تغییر گفتمان اصولگرایی و 

به روزکردن گفتمان است که مطرح شده.
او در توضیح علت بررسی نکردن این مانیفست در جلسات شورای 
مرکزی مؤتلفه را اینگونه توضیح می دهد: »مانیفست آنان مانیفست 
اصولگرا  احزاب  کل  برای  که  آنان  است.  خودشان  حزب  همان 
راه و روش خودشان طراحی اش کرده اند  برای  نکرده اند؛  تهیه اش 
و امتیازش برای خودشان است. به هرحال بقیه احزاب اصولگرایی 
قدیمی هستند و خودشان از گذشته دارای مرام نامه بوده اند که تغییر 
در آن ملزم به برگزاری نشست های متعددد با اعضاست. این احزاب 
در حال حاضر مشغول تطابق مرام نامه هایشان با قانون جدید فعالیت 
احزاب هستند تا مجوزشان را حفظ کنند، بنابراین دیگر دنبال این 

نیستند که بیایند و یک مانیفستی را هم به آن اضافه کنند.«
سیدمحمد حسینی سخنگوی جمنا هم در گفت وگویی کوتاه 
با ایسنا، با اشاره به اینکه به علت برگزاری راهپیمایی اربعین و 
حضور بخش عمده ای از اعضای شورای مرکزی جمنا در آن، جلسه 
هفتگی این تشکل سیاسی اصولگرا برگزار نشده است، پاسخش 
به پرسشی درباره طرح موضوع مانیفست نواصولگرایی در جلسات 
گذشته جمنا، اظهار کرد: »نه. چنین موضوعی در جلسات ما مطرح 

نشده است.«
پیش از این، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
به  نواصولگرایی«  »مانیفست  موضوع  طرح  درباره  نوبت  دو  در 
رسانه ها گفته بود: »من هنوز تسلطی بر محتوای این مانیفست 
ندارم و مشخص نیست که این مانیفست چه حرف تازه ای دارد. 

اینکه می تواند مانیفستی برای همه اصولگرایان باشد یا نه و اینکه 
همه می توانند بر آن تمرکز کنند و توافق داشته باشند، باید منتظر 

ماند و دید.«
باهنر در نشست خبری ۱۴ آبان ماه خود با اهالی رسانه در پاسخ 
به پرسشی درباره محتوای این مانیفست و با گذشت نزدیک به دو 
ماه از اظهار نظر قبلی اش در این زمینه، بازهم جمالتی مشابه بر 
زبان آورد و تصریح کرد: »هنوز موفق به مطالعه اصول و مانیفست 
این گروه )جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی( نشدم؛ معتقدم 
بیش تر از شکل و اسم احزاب و گروه ها باید به دنبال محتوا باشیم. 
ما باید چند حزب فراگیر و چارچوب دار و صاحب دار داشته باشیم. 
ما احزاب زیادی داریم اما خیلی از آن ها کاغذی هستند و جزایری 
کوچکند که تا به هم نپیوندند، تحولی ایجاد نمی شود. نواصولگرایی 

هم شاید از همین دست باشد.«
پدیده  حالی  در  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس 
»جزیره ای  به  و  می خواند  »کاغذی«  تلویحاً  را  »نواصولگرایی« 
این  طراح  قالیباف،  محمدباقر  که  می کند  تشبیهش  کوچک« 
ایده همان شخصیتی است که جایگاهش در جریان اصولگرایی 
از انتخابات ۸۴ تا امروز، ارتقاء مشهودی یافته و اکنون حتی از 
سوی برخی همچنان جزو »امید«های جریان اصولگرایی برای 
کارزار ۱۴۰۰ محسوب می شود. حال معلوم نیست با بی توجهی اکثر 
احزاب تاثیرگذار جریان راست به راه و روش قالیباف و دوستانش 
در جمعیت پیشرفت و عدالت، داستان دنباله دار وحدت اصولگرایان 
در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ چه پایان بندی خواهد داشت؛ داستانی 
که گاهی همچون انتخابات ۹۲ از بیخ وبن با بی توجهی راستگرایان 
همراه شده و گاهی همچون انتخابات ۹۶ به وحدتی اجباری رسیده 
و صدای طبل اعتراض به آن، صبح فردای پایان رای گیری به صدا 

درآمده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات یک 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی 
هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در ارتباط با 
مصوبات مجلس، گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای 
مصوبات مجلس باقی نمی ماند، چون مجلس هر طرح یا 
الیحه  ای را تصویب کند این هیأت می  تواند به استناد بندی 
از صدها سیاست  کلی آن را رد کند و چون خود را قائم 
مقام رهبری در این موضوع می  داند حق الزام را هم برای 
خود محفوظ می  شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس 

باقی نمی  ماند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی که در اختیار ایسنا 

قرار داد، نوشت:
محترم  عضو  مقدم  مصباحی  آقای  االسالم  حجت  »جناب 
مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه  ای رویه فعلی هیأت نظارت 
بر اجرای سیاست  های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را 

منطبق با قانون اساسی  دانسته  اند.

از ایشان سؤال می  کنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان 
هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از 

نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد ؟
پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می  دهند که چون مقام 
رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست  های کلی موضوع بند ۲ 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به این هیأت تفویض کرده  اند، پس این 
هیأت می  تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را 
از نظر انطباق با سیاست  های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس 

ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.
از ایشان سؤال می  کنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور 
به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل 

قانونگذاری کشور فهمیده می  شود؟
بند ۲ اصل ۱۱۰ می گوید : نظارت بر "اجرای" سیاست های کلی، 
نه ورود در روند قانون گذاری ، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود 
و آن چه خالف  سیاست  های کلی است به دولت ، مجلس و قوه 
قضاییه ابالغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، الیحه یا طرح 

ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها 
در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط 
ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که الیحه یا طرحی 
مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان 
دوم انطباق مصوبه با سیاست  های کلی را بررسی و مجلس را ملزم 
به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به 
بند ۲ اصل ۱۱۰ برای ورود این هیأت به روند قانون گذاری و 
سیاست های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری 
است خالف قانون اساسی، چون عالوه بر این که بحث در نظارت 
بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع 
و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، 
نه می توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست های کلی افزود و نه 

می توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.
از آقای مصباحی مقدم می پرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و 
اختیار خود را به این هیأت تفویض  نمی  کردند، خودشان چگونه 

عمل می کردند ؟
آیا می  گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق 
آن ها با سیاست  های کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری 

می  شدند؟
هرگز،  پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد.

از نمایندگان خوش فکر  از جناب آقای مصباحی مقدم که 
مجالس هشتم و نهم بوده اند و قطعاً واقعیت مطلب را می  دانند، 
درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از 
قانون اساسی و بعد مردم ساالری نظام جمهوری اسالمی دفاع 
نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور 
دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر می
 دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا الیحه  ای را 
تصویب کند این هیأت می  تواند به استناد بندی از صدها سیاست  
کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع 
می  داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می  شمارد و در این 

صورت چیزی برای مجلس باقی نمی  ماند«.

وزیرعلوم و دو وزیر دیگر هم کابینه را ترک می کنند؛

تغییرات غیراقتصادی دولت در راه است
به دنبال مشکالت اقتصادی ایجاد شده در کشورـ  که عمده آن به واسطه خروج 
آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم های ظالمانه انجام شدـ  مجلس، دولت 
و برخی وزارتخانه ها را در تشدید مشکالت مقصر دانست و به همین دلیل، 
وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح کرد. 
پس از این اقدام، دولت هم بررسی های جدی خود را برای مشخص کردن نقاط 

ضعف در تیم اقتصادی خود آغاز کرد.
 گفته می شود، رئیس جمهور در بررسی هایی که آن را به یک تیم کارشناسی از داخل 
و خارج دولت سپرده بود، به این نتیجه رسید که باید برخی تغییرات را در بدنه دولت انجام 
دهد؛ تغییراتی که تنها محدود به تیم اقتصادی نبود و برخی حوزه های دیگر در دولت را 
نیز در بر می گرفت؛ اما آنچه طبیعتا اهمیت و اولویت زیادی داشت انجام تغییرات جدی 

در تیم اقتصادی کابینه بود که باید هرچه زودتر انجام می شد.
بنابراین، رایزنی های زیادی از سوی رئیس جمهور و برخی اعضای دولت از شهریور ماه 
و قبل از رفتن رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل انجام شد که در وهله نخست تغییراتی در بدنه تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، اما 
همان طور که »حسن روحانی« در برخی سخنرانی هایش به صراحت عنوان کرد، برخی 
افراد به دالیل مختلف که احتماال بخش مهم آن سختی کار در برهه فعلی است، حاضر 

نشدند مسئولیتی در تیم اقتصادی دولت بپذیرند.
در مورد دالیل عدم پذیرش مسئولیت اقتصادی در دولت از سوی برخی گزینه هایی که 
رایزنی هایی با آنها انجام شده، عالوه بر سختی شرایط اقتصادی کشور، موضوعاتی نظیر 

اینکه برخی گزینه ها ایده هایی داشته اند و در زمینه انجام وظایف محوله آزادی عمل 
و استقالل بیشتری هم می خواسته اند که با مخالفت مواجه شده است هم شنیده می 

شود؛؛ موضوعی که تا به حال کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده است.
به هر حال، پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، زمزمه های زیادی در خصوص تغییر 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در کنار 
وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعیـ  که استیضاح شده و از دولت 
کنار رفتندـ  شنیده می شد؛ اما سرانجام شاهد تغییرات منهای تغییر »محد باقر نوبخت« 
رئیس سازمان برنامه و بودجه بودیم. در نهایت رئیس جمهور »محمد شریعتمداری« را 
از وزارت صمت برداشت، ولی او را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
معرفی کرد. »عباس آخوندی« را برکنار و اسالمی را برای وزارت راه و شهرسازی، رحمانی 
را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دژپسند را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی 
معرفی کرد که هر ۴ گزینه توانستند رأی مثبت مجلس برای مشغول به کار شدن در این 
چهار وزارتخانه را بگیرند. حاال که دغدغه های مربوط به ترمیم تیم اقتصادی دولت رفع 
شده، مجلس و دولت بنا دارند دست به ترمیم کابینه در سایر حوزه ها بزنند. بر اساس 
خبری که پیش از این سایت »تابناک« درباره هفت تغییر احتمالی در دولت منتشر کرده 
بود و چهار مورد از تغییرات مذکور انجام شد، قرار بر این بوده که در مورد وزیران علوم، 
تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی و دادگستری نیز دولت و مجلس تصمیم بگیرند، اما 

گویا مجلسی ها رضایت چندانی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش نیز ندارند.
هفته آینده و پس از بازگشت نمایندگان به خانه ملت، قرار است در مجلس پیرامون 

طرح استیضاح وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تصمیم گیری شود. 
با توجه به اینکه به دلیل محقق نشدن خواسته های رئیس جمهور و دولت از وزیر علوم، 
دولت در مورد انجام تغییر در این حوزه مصمم است، می توان این گونه گفت، تغییر بعدی 
در دولت را می توان تا حدود زیادی قابل پیش بینی دانست. حتی گفته می شود، در 
سفر رئیس جمهور به نیویورک، »حسن روحانی« از آمریکا پیغام داده و نارضایتی خود را 
از عملکرد وزارت علوم عنوان کرده است. گفته می شود، روحانی خواسته تا هرچه زودتر 
برای »منصور غالمی« جانشینانی به او معرفی شوند تا بتواند در مورد آن ها تصمیم بگیرد. 
در کنار این از قرار معلوم، طرح استیضاح وزیر علوم هم به طور موازی در مجلس با سی 
امضا آماده شده است. در مورد دو تغییر بعدی محتمل ترین گزینه ها را می توان از میان 
وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دادگستری عنوان کرد که باید هم مجلس 
و هم دولت در خصوص آنها تصمیم بگیرند. از قرار معلوم، دولت نکته ای در خصوص 
عملکرد بطحایی در وزارت آموزش و پرورش ندارد، ولی مجلسی ها چندان رضایتی از 
عملکرد و اقدامات این وزارتخانه ندارند. مجلس همچنین در مورد وزیر جهاد کشاورزی، 

پیگیر طرح استیضاح حجتی است که تاکنون البته نتیجه آن مخشص نشده است.
با توجه به اتفاق نظر دولت و مجلس درباره عملکرد نامناسب »منصور غالمی« در وزارت 
علومـ  همان طور که پیشتر هم عنوان شدـ  می توان او را از کاندیداهای اصلی تغییرات 
غیر اقتصادی در کابینه دانست، ولی در مورد دو تغییر دیگر انتخاب باید از بین سه وزیر 
صورت بگیرد که در مورد این مسأله احتماال در هماهنگی مجلس با دولت تصمیم نهایی 

گرفته خواهد شد.


