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سرویس سیاسی-
روزنامه همدلی در مطلبی به بهانه طرح »صیانت از فضای مجازی« نوشت: مجلس یکدست 
اصولگرا، ضعیف، بی رمق و بی برنامه یازدهم، در وانفسای حال و روز به شدت غم انگیز اقتصادی 
و در حالی که مردمان این مرزوبوم از غم نان و داشتن حداقل امکاناتی مانند آب، برق، شغل 
و خدمات درمانی فریاد سر داده اند، تمامی توان خود را برای رویارویی با حقوق ابتدایی آنان، 

به کار بسته است.
در این مطلب آمده است: »در این بین، افرادی اکثراً تازه کار در عرصه نمایندگی مجلس 
و حتی هیات رئیســه آن، که مردم حتی غالباً با تصاویر آنها نیز آشــنا نبوده و ســابقه ای از 
کاربلدی در کارنامه آنان مشــهود نیســت، اکنون عماًل از خانه دفاع از حقوق ملت، کمر به 
تقابل با ابتدایی ترین حقوق مردم بسته و بر آن افتخار می کنند؛ مانند قیمی که حقوق اطفال 
صغیر خود را بسیار بهتر از آنان می داند و از موضعی باال، سعی در کوتاه کردن دست آنان از 

حلوایی ناخوردنی دارد.«
روزنامه ابتکار هم در مطلبی نوشــت: » این طرح نه تنها با ایجاد دو میلیون بیکار، فشــار 
معیشتی بر مردم را بیش تر می کند بلکه جریان اطالع رسانی و وضعیت آزادی در ایران را بدتر 
می کنــد. به نوعی می توان گفت جبهه مقاومت مقابل این طرح، دهک های مختلف و زیادی 

را شامل می شود.«
تالش مدعیان اصالحات برای انحراف افکار عمومی و عقده گشایی علیه مجلس انقالبی در 
حالی است که اوالً( آنها هیچ نقد فنی مطرح نکرده و ثانیاً( طرح صیانت از فضای مجازی هنوز 
تصویب نشده و آنچه در روز ۶ مرداد با رأی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد، ارجاع طرح 

به یک کمیسیون مشترک جهت بررسی دقیق و تخصصی طرح بوده است.
گرانی خودرو، سیاسی است!

روزنامه ابتکار در گزارشــی نوشت: پس از معضل کثرت دولت و تعدد نظرات این بار بازار 
خودرو درگیر بی دولتی شده است. گرانی خودروهایی که مدت ها خط تولید آن متوقف شده، 

جزء موضع گیری سیاسی هدف دیگری ندارد.
ابتکار به نقل از یک کارشــناس نوشت: با توجه به شرایط قیمت گذاری ها برای خودرویی 
مانند پراید و پژو ۴۰۵ این یک داستان اقتصادی نیست، موضوع این داستان سیاسی است و 
به نظر نمی رسد به این زودی ها این بحث در بازار خودرو تمام شود.. وضعیت اسفناک صنایع 
خودرو چه در کیفیت و چه در حوزه های مالی مدت هاست خطر جدی برای کل اقتصاد ملی 

شده است. یعنی صنعت خودرو از حیث بحران پیشتاز شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: جنگ سیاسی بین قدرت های داخلی باعث تشدید بحران 
در صنعت خودرو کشــور شده و این موضوع بر تعیین سرنوشت قیمت خودرو در بازار بسیار 
مؤثر است. بیش تر به نظر می رسد این فضای حاکم بر بازار کلی است. با توجه به خودروهای 
پارکینگی موضوع یک بحث و جدال سیاســی اســت و تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم 

ادامه خواهد داشت.
بازار خودرو گرفتار بی دولتی شده است!

ابتکار نوشت: بازار خودرو پس از یک دوره تعدد دولت امروز با پدیده بی دولتی مواجه شده 
و این موضوع بحران جدیدی را برای صنعت خودرو سازی کشورخواهد داشت. ناهماهنگی در 
دولت مشکالت بازار خودرو را بیش تر کرده است. پدیده چند دولتی و بی دولتی در حوزه خودرو 
با توجه به سناریوی ضعیف قیمت گذاری ها به وضوح طی سال های اخیر قابل مشاهده بوده است.

الزم به یادآوری است که در دولت تدبیر و امید و از رهگذر رهاشدگی مدیریت و نظارت 
بر صنعت خودرو در کشــور، پرونده های فســاد در این حوزه، به موضوعات جنجالی و چالش 
برانگیزی تبدیل شد و مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هم 

در این خصوص بازداشت و محاکمه شدند.
مشکالت کشور

 به خاطر تحریم و کرونا و سیل و زلزله است!
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم »علی ربیعی« سخنگوی دولت نوشت: »دولت و جامعه در 
۲ سال اخیر ترکیبی از سیل های طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از هم بسته تحریم و کرونا 
گرفته تا خشکسالی و مشکالت اجتماعی. هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای 
زمین زدن یک دولت کفایت می کرد؛ از ظهور ترامپ تا ســقوط قیمت نفت. اما دولت- ملت 
پیوند خورده با صندوق های رأی، گرچه آسیب بسیاری دید اما نیاز به امید برای پیمودن این 
شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که 
می بایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی 

را افزایش دهد.«
در ادامه  این مطلب آمده است:»یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصائب طبیعی 
و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بی حرفی تعبیر نشود؛ 
در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوش ها قبل از رسیدن 
صدای دولت، پر از پیش داوری و اتهام نشود. آنچه انجام می شود چیز دیگری نشان داده نشود«.
مدعیان اصالحات و برخی دولتمردان به جای عذرخواهی و سیاست های مبتنی بر نگاه به 
درون، مشکالت را به تحریم ها و کرونا و سیل و زلزله ربط می دهند تا در روزهای پایانی دولت 
تدبیر و امید از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنند. آیا حقوق های نجومی، سیاست 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرونده های فســاد و رانت در نزدیکان کابینه و عدم توجه به ظرفیت های 

داخلی هم به کرونا و تحرمی ها و بالیای طبیعی ربط داشت؟
هم ایران در برجام مقصر است و هم آمریکا!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»طرفین مذاکرات احیای برجام در وین مرتکب یک اشتباه 
اســتراتژیک شده اند. این اشــتباه آن است که مواردی در مذاکرات وین مطرح شده است که 
ارتباطی به برجام و برنامه های هســته ای و تحریم های هسته ای ندارد. اگر دو طرف این اراده 
را داشتند که در ابتدا فقط برجام را به نتیجه برسانند و احیا کنند تا به امروز این اتفاق افتاده 
بود. عدم وجود اطمینان و اعتماد سبب شده است تا ایران و آمریکا از یکدیگر خواسته هایی 

داشته باشند.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»نباید در این مذاکرات درخصوص تحریم هایی که 
ذیل برجام نبوده است صحبت می شد تا طرف مقابل نیز انتظارات تازه ای را مطرح نکند. این 
اشتباه را آمریکا با صحبت درخصوص مسائل منطقه ای نیز تکرار کرده و سبب شده تا امروز 
گره ای در مذاکرات وین به وجود آید. این اشــتباه محاسباتی طرفین برای به نتیجه رساندن 

مذاکرات بود.«
مدعیان اصالحات همواره با تطهیر خوی غارتگری و سلطه گری آمریکا، توپخانه خود را به 
سمت داخل نشانه رفته و اقدامات ایران در جهت مقابله با زیاده خواهی طرف مقابل را اشتباه 

و سهل انگاری جا می زند.
این در حالی است که در برجام ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و این آمریکا بود 
که از توافق خارج شــد. بنابراین ابتدا باید واشنگتن به برجام بازگشته و در ادامه تحریم ها را 

لغو کرده و این اقدام توسط ایران راستی آزمایی شود.
اصرار عجیب مدعیان اصالحات در گره زدن بازار 

به مذاکره 
روزنامــه اعتماد روز گذشــته در گزارش اقتصــادی خود با عنوان »رکــورد بعدی نرخ 
دالر کجاســت؟« نوشــت: »در روزهای گذشــته دالر باز هم افزایش قیمت داشت و به نظر 
می رســد این روند تا مشخص شدن آینده برجام و تیم اقتصادی دولت سیزدهم ادامه داشته 
 باشــد همچنین قیمت ســکه نیز با تغییرات در قیمت دالر به ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان

رسید. «
این روزنامه در ادامه به نقل از یک کارشــناس اقتصادی نوشــت: »در حال حاضر ابهامات 
زیــادی درخصــوص آینده برجام و تصمیمات تیــم اقتصادی دولت بعــدی وجود دارد که 
همین امر باعث رشــد قیمت دالر شده اســت و در درازمدت و در نیمه دوم سال و با آمدن 
رئیس جمهور در صورتی که تحریم ها برداشــته شــود ممکن است نرخ دالر افت کند. تغییر 
 دیدگاه ها نســبت به روند مذاکرات و وابســته شــدن آن به نتایج انتخابــات بر قیمت دالر

تاثیرگذار است«.
مدعیان اصالحات که طی 8 ســال گذشــته همه مســائل اقتصادی کشور را به آمریکا و 
برجام گره زده و سفره مردم را هر روز کوچک تر از روز قبل کرده اند، در آخرین روزهای عمر 
دولت تدبیر که مذاکراتش نتیجه جز افزایش چند صد درصدی قیمت دالر، مســکن ، خودرو 
 و مایحتاج عمومی مردم بود هم همچنان بر این مســیر خســارت بــار اصرار دارند و تالش
می کنند بازار تهران و متعاقب آن بازارهای سراسر کشور را از دوره ریاست جمهوری رئیسی 

بترسانند.
این جریان سیاســی که هیچ برنامه ای برای برون رفت از مشــکالت کشــور نداشــته اند 
 در تالشــند با ایجاد دوقطبی مخــرب دیگری و دادن آدرس غلط کشــور را وارد دور باطل

تازه ای کنند.

شب قدر درونی انسان
وقتي در روایات آمد که اگر کسي چهل حدیث حفظ کند برکات فراواني 
در دنیا و آخرت دارد)۱( غالب علما برابر رشــته هاي خاص خودشــان احادیث 
چهل گانه اي را انتخاب  کردند، آن که فقیه بود چهل حدیث فقهي مي نوشــت، 
آن که محدث بود چهل حدیث حدیثي مي نوشت، آن که حکیم بود چهل حدیث 
فلسفي و عقلي و اینها مي نوشت، آن که عارف بود چهل حدیث عرفاني انتخاب 

مي کرد. صدرالدین قونوي از این قبیل است.
دیدار تمام رخ پیامبر با مردم

 یکي از احادیثي که ایشــان در اربعین انتخاب کردند این حدیث نوراني 
است که سیره پیغمبر)صلي اهلل علیه و آله( را تشریح مي کند و آن، این است 
که حضرت اگر با کسي حرف مي زد و کسي را مورد خطاب قرار مي داد با تمام 
چهره به او نگاه مي کرد: »أَقَبَل إلَیِه بَِوجِهِه ُکلّه« هیچ گاه نیم رخ با کسي حرف 
نمي زد، این را ایشان به عنوان یکي از احادیث چهل گانه یاد مي کند و مي گوید 
سّر آن این است که اگر کسي آینه خداست و آیت خداست، خدا اگر بنا باشد 
که با کسي سخن بگوید با تمام چهره سخن مي گوید؛ زیرا خدا اعضا و جوارح 
نــدارد، جزء و کّل ندارد، باال و پایین ندارد، شــرق و غرب ندارد، اَمام و خلف 
ندارد، با کســي اگر بنا شد اظهار لطف کند با تمام چهره حرف مي زند، منتها 
گیرنــده به اندازه خود مي گیرد؛ اآلن این آفتاب با تمام چهره در برابر آینه ها 
ظهور مي کند، اگر شما صد آینه در برابر آفتاب داشته باشید که این صد آینه 
به صد وضع باشند، بعضي کوچک، بعضي کوچکتر، بعضي بزرگ، بعضي بزرگتر؛ 
همــه اینها در برابر آفتاب قرار مي گیرند،آفتاب با تمام چهره در این صد آینه 
مي تابد؛ منتها هر آینه به اندازه خودش آفتاب را نشان مي دهد. آفتاب، نیم رخ 

به کسي رخ نشان نمي دهد، با تمام رخ ظهور مي کند. 
فرصت های درونی ارتباط با خدا

خداي ســبحان گاهي در زمان، گاهي در زمین، گاهي با علل و اســباب 
بیروني و گاهي هم با علل و اســباب دروني با ما ســخن مي گوید، این انبیاي 
الهي و ائمه)علیهم السالم( هم اوضاع دروني را به ما گفتند، هم اوضاع بیروني 
را به ما گفتند؛ منتها چون همیشه متاسفانه بیرون نگریم از خود غافلیم، اوضاع 
بیرون را بیشــتر مي بینیم و مواظب هســتیم که ماه مبارک رمضان چه وقت 
مي آید، شب قدر چه وقت مي آید، اربعین، عاشورا، ۲8 صفر، سی صفر اینها از 
فرصت هاي زریني اســت که از بیرون است؛ اما به ما گفتند یک راه درون هم 
شــما دارید. درست اســت که  درسرزمین مکه مهمان خداي هستید. در ماه 
مبارک رمضان جزء »ضیوف الرحمان« هســتید اما این چنین نیست که همه 
آن فرصت هاي زرین، همیشه بیرون از شما باشد، بخشي از فرصت هاي زرین 
در درون شماست. درباره پیغمبر)ص( است که وقتي با مردم سخن مي گوید، 
بــا مخاطبین خود حرف مي زند بــا تمام چهره حرف مي زند ، در حدیثش هم 
همین طور است، وقتي با ما به عنوان امت آن حضرت سخن مي گوید، با تمام 
ُِّکم  چهره سخن مي گوید، با تمام ِسعه رحمت حرف مي زند، به ما فرمود: » إِنَّ لَِرب
ُضوا لََها و ال تَعِرُضوا َعنَها «؛ در ایام زندگی شما،  فِي أَیَّاَم َدهِرُکم نََفَحاٍت أاَل َفَتَعرَّ
اوقات و فرصت های مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار می دهد، بکوشید از آن 
فرصت ها استفاده کنید. )۲( کمتر عالِمي است که این را نگفته باشد یا نشنیده 
باشد ، مکرر این حرف ها را در فرصت هاي مناسب شنیدید. فرمود گاهي نفحه اي 
مي وزد، از آن نفحه حداکثر استفاده را بکنید، اما همیشه  بیرون نیست، این 
راه درون هم هست، آن راه درون را حضرت فرمود: » اذا أحسستم في ُقُلوبُِکم 
رِّقَّهًْ فاستعینوا بالدعاء «)3( فرمود شما در درون خودتان حاالت مختلفي دارید، 
همان طوري که فصول یکسان نیســت، ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک 
رمضان یکســان نیست، شــب قدر و غیر شب قدر، اربعین و ۲8 صفر با سایر 
شب ها یکسان نیست، حاالت شما هم یکسان نیست. یک وقت مریض هستید، 
یک وقت گرفتار هستید، یک وقت در اثر نماز یا غیر نماز حالي به شما دست 

داد، فرمود این شب قدر شماست.
رقت قلب، زمان رابطه نزدیک با خدا

 یک وقت انســان از کسي اهانت شنید پاسخ بدهد که در شأن او نیست، 
پاســخ ندهد با قلب شکسته با چه کسي درد  دل کند؟ فرمود چنین حالتي 
اگر در شما پیدا شد این را مغتنم بشمرید، این حالت رّقت دل معناي آن این 
اســت که دِر دل باز شد، باز شد به کدام طرف مي خواهید نگاه کنید، فرمود 
اگر دِر دل باز شــد؛ یعني شکســت از این فرصت برای دعا استفاده کنید، تا 
دل نشکســت انسان به حال عادي است، این در قفل است، وقتي قلب انسان 
شکســت، مثال بیماري دارد، اآلن بردند در اتاق عمل، ِدیني دارد مســتعَجل، 
ِدین ُمطالَب که طلبکار از او طلب دارد، باألخره مشکلي دارد یا خودش بیمار 
است یا بیماردار است یا وامدار است، در این حال قلب انسان مي شکند، حضرت 
فرمود: در این حال این شــب قدر شماست، از این فرصت حداکثر استفاده را 
بکن، چون نزدیک شدي به کسي که با تماِم چهره به تو نگاه مي کند، در آن 
حال بگو »یا اهلل«.فرمود اگر چنین حالي به شــما دســت داد بر فرض نگفتي 
مریض هســتم مرا شفا بده ، من به بهترین وجه تو را شفا مي دهم، چون شما 
مشغوِل به یاد من بودي. چه کسي است که قلب شکسته پیدا نمي کند؟ چه 
کسي است که مریض نمي شود؟ چه کسي است که وامدار نیست؟ چه کسي 
اســت که حیثیت او در خطر نیست؟ باألخره همه ما در معرض این خطرات 
هســتیم. فرمود: اگر قلب شما شکســت بگو »یا اهلل«، به دنبال این و آن نرو، 
آن وقت آن »اهلل« این و آن را به دنبال شــما مي فرستد و مشکل شما را حل 

مي کند، ما موحد هستیم و موحدانه باید زندگي کنیم. 
  بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله(

در جلسه درس اخالق؛ 93/10/4 
 مرکز اطالع رسانی اسرا 

 __________________
]۱[ . الکافی)ط ـ االسالمیه(، ج۱، ص۴9.

]۲[ .  بحار االنوار، ج۶8، ص۲۲۱.
ََّها َرْحَمهًٌْ «. قَِّة َفإِن َعاَء ِعْنَد الرِّ ]3[ .  ر. ک: بحار االنوار، ج9۰، ص3۱3؛ »اْغَتِنُموا الدُّ

خوان حکمت هر دو هفته یک بار روزهای یک شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

وقتی روحانی مهذب نباشد
مرحوم شــیخ فضل اهلل نــوری را کی محاکمه کــرد؟ یک معّمم 
زنجانی؛یک مــالی زنجانی محاکمه کرد و حکم قتل را او صادر کرد؛ 
وقتی معّمم، مال؛ مهذب نباشــد، فســادش از همه کس بیشتر است. 
در بعض روایات هســت که در جهنم، بعضی ها -اهل جهنم- از تَعُفّن 
بعض روحانیین در عذاب هستند و دنیا هم از تعفُّن بعضی از اینها در 

عذاب است .
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تعهد 89 نماینده مجلس درباره طرح شفافیت آرا؛
ریز مذاكرات و مصوبات غیرمحرمانه كمیسیون ها را اعالم می كنیم

جمعــی از نماینــدگان مجلس 
خواستند تا بار دیگر طرح شفافیت 
آراء نمایندگان مجلس به شور گذاشته 
شــود و تعهد دادند تــا در صورت 
عدم تصویب ایــن طرح، آرای خود 
را داوطلبانه اعالم و ریز مذاکرات و 
مصوبات غیرمحرمانه کمیسیون ها را 

منتشر کنند.
جمعی از هموطنان با ثبت مطالبه ای 
در سامانه مطالبه گری دیده بان شفافیت و 
عدالت از نمایندگان مجلس خواستند تا بار 
دیگر طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس 

به شور گذاشته شود.
در این مطالبه آمده است: تصویب طرح 
شــفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی به منزله برداشتن گامی بزرگ 
در جهت شفاف سازی بیشتر نمایندگانی 
خواهد بود کــه با انتخاب و اعتماد مردم 
در این جایگاه قرار گرفته اند و مردم آنان 
را محرم و وکیل خــود در اصالح امور و 
آبادانی کشــور دانسته اند. پس جای دارد 
تا در این اعتماد شــک و شبهه ای بوجود 
نیاید. همانطور که می دانیم این طرح در 
مجلس انقالبی فعلی به شــور گذاشــته 
شــد که متاسفانه با اختالف چند رأی به 

تصویب نرسید.
نمایندگان همچنین تاکید کرده اند: با 
توجه به همسو شدن بیشتر دولت منتخب 
و مجلس انقالبی در راستای مبارزه هرچه 
بیشــتر با دیو فساد و همچنین در جهت 
شفاف ســازی اقدامات نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی ، ما امضاء کنندگان 
این مطالبه از رئیس  و نمایندگان محترم 
مجلس شــورای اســالمی می خواهیم تا 
پیش از انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور 
منتخب آیت اهلل رئیســی بار دیگر طرح 
مذکور در صحن مجلس به شور گذاشته 

شود.
گفتنی است در آستانه انتخابات دور 
یازدهم مجلس شورای اسالمی نزدیک به 
۵۰۰ نفر از کاندیدای نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی با امضاء تعهدنامه ای تحت 
عنوان »پویش مجلس شفاف و ضد فساد« 
در ۱۰ بند با اثر انگشت و امضاء خود تعهد 
 نمودنــد تا در صورت نماینده شــدن به

تک تک بندهای مندرج در تعهدنامه وفادار 
بمانند و در صورت تخطی، دیده بان حق 
پیگیری مــورد تخلف را از طریق مراجع 

قضایی خواهد داشت.
آخرین وضعیت

 طرح شفافیت آرای نمایندگان
 از زبان عضو هیئت رئیسه مجلس

از ســوی دیگــر حســینعلی حاجی 
دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی، با  اشــاره به آخریــن وضعیت 
بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در 
قوه مقننه گفت: این طرح پس از چکش 
کاری ها در کمیســیون تدوین آیین نامه 

داخلی تصویب شده است.
وی با بیــان اینکه پــس از ارجاع از 
کمیســیون به هیئت رئیسه این طرح در 
دســتور کار پارلمان قرار خواهد گرفت، 
ادامه داد: با توجــه به اعمال دیدگاه ها و 
نظرات نمایندگان در این طرح قطعاً پس 
از مطرح شــدن در صحن علنی پارلمان، 

این طرح رای خواهد آورد.
عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: 
در دوره های گذشته نمایندگان پس از ارائه 
این طرح انتقاداتی به آن داشــتند که در 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در روند 
برگزاری جلســات تصویب این طرح، این 
انتقادات شنیده شده و برطرف شده است.
حاجی دلیگانی در گفت و گو با تسنیم 
بــا بیان اینکه امیدواریم این طرح هر چه 
سریعتر در دستور کار پارلمان قرار گیرد 
اظهار داشت: در جریان بررسی این طرح 
در صحن علنی پارلمان نیز می توان آن را 
چکش کاری کرد و انتقادات و پیشنهادات 
باقیمانده از سوی نمایندگان را نیز دریافت 

و در نسخه نهایی اعمال کنیم.
اصالح طرح شفافیت آرای نمایندگان 

با پیشنهادات و نظرات منتقدین
حجت االسالم محمدحسین  حسین زاده 
بحرینی رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی نیز درباره آخرین 

وضعیت نحوه بررسی طرح شفافیت آراء 
نمایندگان در صحن علنی مجلس اظهار 
داشت: نمایندگان مجلس طرح شفافیت 
آراء را امضا کــرده و قطعا بنای تصویب 

نهایی آن را دارند.
 وی افــزود:  مشــکالت،  ایــرادات و

کــم و کاســتی های این طرح از ســوی 
منتقدین بــا ارائه پیشــنهادات الزم در 
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برطرف 
شده و به زودی رسیدگی به آن در صحن 

علنی مجلس آغاز خواهد شد.
رئیس کمیســیون آئین نامــه داخلی 
مجلــس تصریح کرد: تــالش زیادی در 
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برای 
رفع مشکالت طرح شفافیت آراء صورت 
گرفته و بارها در این کمیســیون در این 
باره بحث و بررســی صورت گرفته است 
ضمن اینکه نظــرات منتقدین این طرح 
جمع آوری شده و بر غنای طرح شفافیت 

آراء نمایندگان افزوده شده است.

منبع آگاه: دولت سیزدهم هیچ دخالتی 
در فرایند انتخاب شهردار تهران ندارد

یک منبع آگاه اعــالم کرد که دولت ســیزدهم در فرایند 
تصمیم گیری اعضای شــورای اسالمی شهر تهران هیچ دخالتی 

نخواهد داشت.
یک منبع آگاه در گفت وگو با تســنیم با اعالم اینکه »دولت سیزدهم 
در فرایند انتخاب شــهردار تهران هیچ دخالتــی در تصمیمات اعضای 
شورای شهر نخواهد داشت« اظهار کرد: ان شاءاهلل پس از انتخاب شهردار 
شایســته برای تهران، دولت آینده تمام مســاعی خود را در مسیر حل 
 مشکالت این کالن شهر و توجه به نیازهای اولویت دار شهروندان آن به کار

خواهد بست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: دولت نیاز دارد که سایه به سایه 
توسط مردم دنبال شــود و از سوی 
گروه های مردمی به  اشکال مختلف به 

او مشورت داده شود.
ســعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در دیداری مجازی با جمعی 
از جوانان و فعاالن انقالبی استان خراسان 
رضوی، گفت: دولت سایه یک نوع حرکت 
عمومی و گفتمانی اســت که منحصر در 
هیچ گروه و تشــکیالتی نیســت. ویژگی 
این گفتمان این اســت کــه هیچ گروه یا 

تشکیالتی نمی تواند خود را محور انحصاری 
این حرکت بداند.

وی افزود: ایــرادی که به خودمحوری 
برخی تشکل ها و حرکت ها وارد است، نباید 

در این حرکت بروز داشته باشد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تاکید کرد: هــر ظرفیت انقالبی ولو به نام 
تشکل یا نهاد دیگری به دنبال اصالح روند 
امور است، می تواند یک دولت سایه باشد. 
دولت نیاز دارد که سایه به سایه توسط مردم 
دنبال بشود و از ســوی گروه های مردمی 

به اشکال مختلف به او مشورت داده شود.

جلیلی تصریح کرد: دولت سایه منحصر 
بر پیگیری اقدامات دولت نیست؛ قوه قضائیه، 
مجلس، شــوراهای شــهر، صداوســیما، 
شوراهای عالی و... می توانند جزو موضوعات 
دولت سایه باشــند. هدف آن است که به 
دنبال تأیید، تصحیح یا تکمیل روند کشور 

براساس اولویت و وسع خودمان باشیم.
وی گفت: مهم این است که فعالیت های 
کارگروه های استانی به حرکتی اجتماعی 
تبدیل شــود و نتایج آن در عمل و عرصه 

واقعی مقابل چشم مردم نمایان شود.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

در پایان سخنان خود اظهار داشت: وظیفه 
امروز جریان انقالبی آنست که در حد وسع، 
موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری 
کند و نباید به صرف انشــاء و صدور بیانیه 

اکتفاء نمایند.
به گزارش مهر، پیش از سخنان جلیلی 
نیز گزارشی از فعالیت های کارگروه استانی و 
 اشاره به مسائلی نظیر لزوم تخصصی کردن 
گروه های جهادی بویژه در حوزه بانوان، لزوم 
توجه هدفمند به کارشناسان جوان سراسر 
کشور و بستر سازی برای ارتقا آنها از سوی 

فعاالن استان خراسان رضوی مطرح شد.

خوزستان  مردم  گفت:  ساعدی 
و خوزســتان را به عنوان خط مقدم 
مجاهــدت در برابر فتنــه و تجاوز 

می شناسیم.
قاسم ســاعدی، نماینده مردم دشت 
آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که استان خوزستان و مردم این 
اســتان را به عنوان خط مقدم مجاهدت 
در برابر فتنه و تجاوز می شناسیم، اظهار 
داشت: زمانی که جنگ جهانی دوم رخ داد 
و در جهت جلوگیری از تجاوز انگلیسی ها 
مبارزه شــد، شــاهد جهاد عشایر عرب 
خوزستانی بودیم که این اتفاق در تاریخ 

وجود دارد و بر کسی پوشیده نیست.
مجلس  انرژی  نایب رئیس کمیسیون 
با اشــاره به این که در سال های اخیر مرز 
خوزســتان همیشــه حفظ شده است و 
یک ســانتیمتر هم از آن کم نشده است، 
گفت: این موضوع نشان می دهد این مردم 
سربازان وفاداری برای مملکت هستند و 
آنها امنیت مرزها را برقرار کرده و می کنند. 

خوزستان قلب تپنده ایران و موتور محرکه 
اقتصاد ایران است؛ لذا باید از ظرفیت های 
اقتصادی و فرهنگی خوزســتان استفاده 
کرد و دولت توجه بیشتری به این استان 
داشــته باشــد تا مردم احساس آرامش 

داشته باشند.
زمینه هــای  در  افــزود:  ســاعدی 
زیرســاختی، رفاه اجتماعی و  اشــتغال 
خوزســتان نیازمند رســیدگی بیشتری 
اســت. خوزســتانی ها از این بابت نگران 
هستند. متاسفانه مردم خوزستان بی مهری 
زیادی از دولت هــا دیده اند در حالی که 
فرزندانشان در سخت ترین ماموریت های 
جمهوری اسالمی ایران شرکت داشته اند 

و شهید شده اند.
وی ادامــه داد: مــردم خوزســتان 
والیت مدار هســتند، بیانات رهبر معظم 
انقالب حرف و اول و آخری است که باید 
برای مسئوالن سند باشد. همین موضوع 
باعث آرامش مردم خوزستان شده و مردم 
در میدان حاضر شــده و فتنه را خاموش 

کردند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه 
اظهار داشــت: از دولــت انقالبی جدید 
انتظار داریم به مشکالت مردم خوزستان 
رسیدگی کند و مسکنی بر زخم خوزستان 
باشد. خوزستان ۷۰ درصد برق آبی کشور 
را تولید می کند اما خودش با خاموشــی 

مواجه می شود.
وی افزود: خوزستان سدهای بزرگی 
دارد، امــا خــودش با مشــکل کم آبی 
مواجه می شود. پرآب ترین رودخانه ایران 
کارون است که امروز خشک شده است. 
دولت باید نســبت به سیاست انتقال آب 
تجدیدنظر کند و با مدیریت صحیح تقسیم 

آب صورت بگیرد.
ساعدی گفت: باید مافیای آب جمع 
شــود تا اســتان حاصلخیز ما به سمت 
نابودی نرود؛ این موضوع به مصلحت ایران 
نیست و امیدواریم حجت االسالم رئیسی با 
تشکیل کابینه دلسوز مشکالت خوزستان 

را حل کند.

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس:

خوزستان خط مقدم مجاهدت در برابر فتنه است

سعید جلیلی مطرح کرد

دولت سایه در انحصار هیچ گروهی نیست
لزوم مشورت به دولت

چند اندیشــکده در نامه ای به 
آمادگی  منتخــب،  رئیس جمهور 
خود را برای تدوین مرامنامه حافظ 
منافع عامه و تعیین شــاخص های 
از  یک  هر  با  متناظر  سنجش پذیر 
مدیران ارشد مرتبط با رئیس جمهور 

اعالم کردند.
»پژوهشــکده آیندگان، پژوهشکده 
اندیشکده  آینده پژوهشی،  و  چشم انداز 
معنا، مؤسســه فتوح، ای تان؛ شــبکه 
پژوهشــکده  ایران،  تفکر  کانون هــای 
سیاست گذاری شریف، اندیشکده اقتصاد 
مقاومتــی و بنیاد توســعه فــردا« در 
نامه ای به سید ابراهیم رئیسی آمادگی 
خود را بــرای »تدوین مرامنامه حافظ 
منافع عامه« و »تعیین شــاخص های 
ســنجش پذیر متناظــر با هــر یک از 
مدیران ارشد مرتبط با رئیس جمهور« 

اعالم کردند.

در ایــن نامــه آمده اســت: تجربه 
اندیشکده ها در بررسی مسائل اساسی 
کشور طی سال های اخیر نشان می دهد 
که نظام تصمیم گیری کشور را دو عامل 
مهم با اختالل جدی مواجه ساخته است:

۱. عامل نخســت »تعارض منافع« 
مدیران ارشد است؛ تعارض بین »منافع 
فــردی / گروهی / صنفــی« با »منافع 
عامــه« عامــل قدرتمندی اســت که 
به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مســیر 
اتخــاذ و اعمال تصمیمــات صحیح را 

مسدود می کند.
۲. عامل دوم نیز »فقدان نظام مؤثر 
پایش و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد« 
است. در نبود ســاختار معتبر ارزیابی 
عملکرد، اگرچه گــزارش عملکردهای 
متعدد و متنوع تولید می شــوند؛ اما در 
واقع هیچ کس در قبال مســائل کشور 
پاســخگو نیســت؛ از این رو مســائل 

اساسی کشور به صورت حقیقی مرتفع 
نمی شوند.

در ادامه این نامه آمده است: مبتنی 
بر مسئله شناسی فوق، به منظور تقویت 
و تسریع حرکت کشور در مدار پیشرفت 
و با توجه به اراده و انگیزه جنابعالی برای 

تحقق این مهم، پیشنهاد می شود:
- اوالً »فقــدان تعــارض منافع« به 
عنوان شرط الزم در معرفی مدیران ارشد 
دولت به مجلس شــورای اسالمی و یا 
انتصاب ایشان مدنظر قرار گیرد و تمامی 
ایشان نیز ملزم به امضا و انتشار عمومی 

»مرامنامه حافظ منافع عامه« باشند.
هر مدیری در این مرامنامه باید عدم 
تعارض منافع خود را حین و پس از اتمام 
مسئولیت تأیید نموده و در صورت اثبات 
خالف واقع بودن اظهارات، مجازات های 

مشخصی را بپذیرد.
- ثانیاً پیش از معرفی مدیران ارشد 

دولت به مجلس شــورای اسالمی و یا 
انتصاب ایشان، انتظارات شما از ایشان 
تصریح شده، به صورت تعداد محدودی 
»شاخص سنجش پذیر« با ایشان توافق 

و به صورت عمومی منتشر گردد.
این اندیشکده ها در نامه خودآورده اند: 
بدیــن ترتیــب اهّم وظایــف هر مدیر 
مشــخص می شــود و در نتیجه به طور 
واقعی در برابر آنها پاسخگو خواهد بود. 
بدیهی است همه گزارش های عملکرد 
دستگاه ها نیز باید بر اعالم وضعیت این 

شاخص ها متمرکز شود.
این نامه افزوده اســت: برای تحقق 
امضاکننده  اندیشــکده های  مهم،  این 
ایــن نامه آمادگی خود را برای »تدوین 
مرامنامه حافظ منافع عامه« و »تعیین 
با  متناظر  ســنجش پذیر  شاخص های 
هــر یک از مدیــران ارشــد مرتبط با 

رئیس جمهور« اعالم می دارد.

در نامه ای به رئیسی اعالم شد

آمادگی ۸ اندیشکده جهت تدوین »مرامنامه حافظ منافع عامه« برای دولت

بقیه از صفحه 2
یکی از فعاالن سیاسی اصالح طلب هم 
در مطلبی نوشت: »مردم االن دارند همین 
اینترنت ضعیف را با فیلترشکن و مصیبت 
و دردســر تحمل می کنند، شما می آیید 
همین را هم قطــع می کنید و راهی جز 
ریختــن در خیابان و آتش زدن ســطل 

آشغال باقی نمی گذارید!«
یا اینکه آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل 
حزب اتحاد ملــت هم در مطلبی با بیان 
اینکه خشم مردم را دریابید و با آن شوخی 
نکنید، نوشــت: »می دانید چند درصد از 
کسب وکارهای خرد و متوسط و کالن با 
طرح صیانــت از حقوق کاربران )بخوانید 
مسدودســازی( متوقف و تعطیل خواهد 
شد. با خیل عظیم این بیکاران در بحران 

کرونا و تحریم چه می کنید؟ خشم مردم 
را دریابید و با آن شوخی نکنید.«

همچنین، رئیس دولت اصالحات هم 
به خط شد و در پیامی نوشت: »آنچه از این 
تصمیم نادرســت و دارای هزینه سنگین 
مــادی و معنوی حاصل خواهد شــد، نه 
کارساز است و نه مفید. تنها نتیجه فوری 
آن پوشاندن ناتوانی در یافتن و ارائه راه های 
منطقی و معقول برای بهبود بخشیدن به 

زندگی مردم است.«
رئیس دولت اصالحات مدعی شــد: 
»ایــن طرح با روح قانون اساســی مغایر 
است و در کوتاه مدت حاصل آن نارضایتِی 
بحِقّ مردم و خلِل بیشتر در زندگِی تحت  
فشار آنان است و هزینه های بی فایده، بلکه 
پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد.«

نکتــه قابل تأمل آنکه آقــای »تَکرار 
می کنــم« در حالــی در پیام خــود از 
عباراتی مانند ضــرورت »برخورداری از 
زندگی مناسب انسانی«، »زندگی بهتر و 
ایجــاد زمینه برخورداری مردم از زندگی 
رضایت بخش تــر«، »حفــظ کرامت آنان 
و برخوردار کردنشــان از زندگی خوب« 
استفاده کرده و گفته طرح مزبور »موجب 
بیــکاری انبوهی از نیروهــای کارآمد و 
بازماندن از خدمت رسانی به مردم است« 
که دولت موردحمایت او باعث شد مردم 
8 سال گذشته در سختی و فالکت زندگی 
کننــد و روزها یا در صف مــرغ روزگار 
بگذرانند یا در غم گرانی گوشت و روغن 

و کمیابی سایر کاالها.
بر کســی پوشیده نیست که عملکرد 

دولت موردحمایــت اصالح طلبان، باعث 
تورم های چندصد درصدی در مســکن و 
ارز و خودرو و کاالهای اساسی مردم شده 
اســت. در همین دولت بــود که مردم با 
فاجعه بورس، ۷ برابری قیمت خودرو، 9 
برابری قیمت مسکن و ۱۰ برابری قیمت 
ســکه و ارز مواجه شــدند و سفره شان 

کوچک شد.
سوالی اساسی آنکه چرا اصالح طلبان 
همواره از دولت روحانی حمایت کردند؟ یا 
در مقاطعی سکوت اختیار کردند و یا هم 
در مقاطعی بر زخم مردم نمک پاشیدند!

آنهــا نمی توانند افــکار عمومی را از 
مسئله اصلی پاسخگویی و کارنامه دولت 
روحانی منحرف کنند و روی 8 سال فاجعه 

حقیقی! سرپوش بگذارند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

سرپوش مجازی روی 8 سال فاجعه حقیقی


