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رهبر انقالب درگذشت عالم پرهیزگار 
حجت االسالم حسینی را تسلیت گفتند

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در پیامی، درگذش��ت عالم پرهیزگار و معلم 
اخالق حجت االس��الم حاج س��ید علی اکبر حس��ینی 

موسوی را تسلیت گفتند.
مت��ن پی��ام رهبر انقالب اس��المی به این ش��رح 

است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذش��ت عالم پرهیزگار و معلّ��م اخالق جناب 
حجةاالسالم آقای حاج سید علی اکبر حسینی موسوی 
رحمةاهلل علیه را به خاندان گرامی و فرزندان محترم و 
دیگر بازماندگان و نیز به شاگردان و ارادتمندان ایشان 

تسلیت عرض میکنم.
خدمات ارزنده ی این روحانی بااخالص و پرتالش 
چه در آموزش��های س��ودمند در رس��انه ی ملی و چه 
در مجلس ش��ورای اس��المی و چه در محیط مسجد 
و محراب، مع��ّرف چهره ی نورانی یک عالِم خدمتگزار 

و باابتکار است.
از خداون��د متع��ال عل��ّو درج��ات آن مرح��وم و 
رحمت و مغفرت الهی برای ایش��ان و صبر و اجر برای 

بازماندگانشان مسألت میکنم.
سید علی خامنه ای
۲ تیر ۱۳۹۷«

بررسی دستور کار جلسات علنی مجلس 
اعالم شد

الیح��ه »اصالح قان��ون مب��ارزه با تأمی��ن مالی 
تروریسم« این هفته در جلسات علنی مجلس بررسی 
می ش��ود. جلسات علنی مجلس ش��ورای اسالمی این 
هفته در روزهای یکش��نبه، س��ه ش��نبه و چهارشنبه 
برگزار خواهد ش��د. همچنین در این جلسات از وزیر 
کش��ور برای پاس��خگوئی به س��واالت نمایندگان در 

مجلس حاضر خواهد شد.  مهر

 جدیدترین ناوشکن ایرانی
با نام »دنا« می آ ید

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش از الحاق ناوش��کن 
»دنا« به ناوگان جنوب تا پایان آذرماه خبر داد.

امی��ر دریادار حس��ین خانزادی فرمان��ده نیروی 
دریای��ی ارت��ش جمه��وری اس��المی ای��ران گف��ت: 
ای��ن ناوش��کن که توس��ط س��ازمان صنای��ع دریایی 
وزارت دف��اع س��اخته ش��ده، ب��زودی ب��ه ن��اوگان 
 دریای��ی ارت��ش در آب ه��ای جن��وب کش��ور ملحق 

خواهد شد.
وی  افزود: »دنا« جدیدترین ش��ناور ساخته شده 

از کالس موج است.  فارس
 

 دیدار فرماندهان هوانیروز ارتش
و سپاه پاسداران 

فرمانده هوانیروز س��پاه با فرمانده هوانیروز ارتش 
دیدار و گفت وگو کردند.

به دعوت رس��می امیر س��رتیپ یوس��ف قربانی 
فرمان��ده هوانیروز ارت��ش جمهوری اس��المی ایران، 
اعضای هیئت رئیس��ه، فرماند هان گروه  های بالگردی 
فت��ح و سیدالش��هداء و فرمانده مرکز آم��وزش عالی 
هوانوردی هوانیروز س��پاه پاس��داران دیروز در س��تاد 
فرماندهی هوانیروز ارتش حضور یافته و به تبادل نظر 
و همفکری برای هم افزایی و هماهنگی در اجرای هر 
چه بهتر مأموریت ها و آمادگی بیش��تر با مسئولین آن 

فرماندهی پرداختند.
س��ردار رحمانی فرمانده هوانیروز سپاه پاسداران 
با اش��اره به تدابی��ر مقام معظم رهب��ری در خصوص 
هم افزایی هرچه بیش��تر نیروهای مس��لح تاکید کرد: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و به خصوص 
ارتش و س��پاه با یک اتحاد مثال زدنی نقشه های شوم 
دش��منان قسم خورده انقالب اس��المی را نقش برآب 

خواهند کرد.   باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

گزارش های مجلس در هیات نظارت بر برجام مطرح نمی شود
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: گزارش های شش ماهه مجلس 
در خص��وص برجام که طبق قانون تهیه می ش��ود، هیچوق��ت در هیات نظارت 

مطرح نشده است.
حشمت اهلل فالحت پیش��ه در خصوص آینده توافق هسته ای اظهارداشت: 
تصمیم گیری در خصوص باقی ماندن در برجام برای آن دس��ته از ش��رکت های 
بزرگ اروپایی که ش��أن بین المللی دارند، به تصمیم خود این ش��رکت ها واگذار شده 
اما واقعیت این اس��ت که منافع این قبیل ش��رکت ها در گرو ارتباط با آمریکاس��ت و لذا 

شاهد راکد شدن مناسبات آنها با ایران هستیم.
وی بیان اینکه هیات نظارت بر برجام هر تصمیمی بگیرد سایر ارکان نظام می پذیرند،  
گفت: مجلس در دوره قبل، قانون »اقدام متقابل و متناس��ب در اجرای برجام« را تصویب 

کرد اما گزارش های شش ماهه هیچ وقت حتی در هیات نظارت مطرح هم نشد. مهر

پارلمان
نظر رئیس جمهور در مورد توقع مردم روشن بود

رئی��س دفتر رئیس جمهور در تش��ریح منظور س��خن رئیس جمهور درباره 
عملکرد رس��انه  های داخلی گفت:  برخی هنوز فکر می کنند در ش��رایط قبل از 

تحریم آمریکا هستیم، منظور روحانی روشن بود.
محم��ود واعظی افزود: ش��ما ببینید وقتی طرح و ی��ا مصوبه ای در مجلس 
می خواهد تصویب ش��ود 290 نماینده هر کدام بر اس��اس منافع منطقه ای خود 

صحبت هایی را می کنند و توقعات خود را مطرح می کنند.
وی افزود: نتیجه  این صحبتها این می ش��ود که کس��انی که پشت پرده را نمی دانند 

مطالباتی را مطرح می کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: نظر رئیس جمهور این اس��ت که بدانیم 
اآلن با برخی محدودیت ها از س��وی آمریکا مواجه هس��تیم باید بتوانیم محدودیت ها و 

توانایی را به نحوی درست به مردم منتقل کنیم .  تسنیم 

خیابان پاستور 
 شورای نگهبان بادقت پالرمو را بررسی می کند 

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان، با اش��اره به بررس��ی الیحه الح��اق ایران به 
کنوانس��یون پالرمو گفت: شورا با دقت و بر اساس موازین شرع و قانون اساسی، 

این قبیل لوایح را بررسی می کند.
عباس��علی کدخدایی اظهار داشت: پس از اینکه ایراد شکلی شورای نگهبان 
در خصوص مشکل ترجمه ای الیحه پالرمو در مجلس حل و مجددا به شورا ارسال 

شد، از هفته گذشته بررسی ماهوی این الیحه آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در هفته جاری نیزاین  بررس��ی ادامه دارد تا بتوانیم در مهلت 20 

روزه قانونی اعالم نظر کنیم.
کدخدایی در خصوص آخرین وضعیت بررسی الیحه »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« 
گفت: پس از آنکه اعضای شورا آن را یک الیحه قضایی تشخیص دادند، به مجلس ارجاع 

شد تا پس از رفع ایراد شکلی، بعدا در محتوای آن نظر داده شود.  مهر

سخنگو

فاطمي مع��اون امنیتی وزارت کش��ور گفت:  تامی��ن کنن��دگان امنیت کش��ور باید میدان 
مورد توجه مس��ئوالن باش��ند ت��ا خود تبدیل ب��ه مخالف 

امنیتی نشوند.
حس��ین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کش��ور دیروز 
در نشس��ت »ش��نبه های انقالب« با موضوع دستاوردهای 
40 س��اله انقالب اسالمی با اشاره به شرایط امنیتی ابتدای 
انق��الب گفت: امروز همه اذعان دارند که ش��رایط ایران به 

لحاظ امنیتی خوب است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این میزان امنی��ت باالی ایران 
برای کش��ورهای اروپایی س��وال ایجاد کرده اس��ت، افزود: 
هرزمان که تهدیدات خارجی و آس��یب های اجتماعی یک 
کش��ور باال رود و توان کنترل سیس��تم پایین بیاید، امنیت 

کاهش می یابد.
ذوالفق��اری با ذکر اینکه نظام اس��تکبار با همه توانش 
علیه ایران بس��یج شده اس��ت، گفت: امروز به خاطر اجرای 

حک��م اعدام به جرم زیر گرفتن س��ه نفر، همه ش��بکه های 
خارجی، برنامه های زنده خود را قطع می کنند و به گونه ای 
موضوع را منعکس می کنند که گویی کس دیگری مرتکب 

این جرم شده است.
وی با یاداوری اینکه امنیت کشور باالترین رضایتمندی 
را میان مردم داشته است، بیان داشت: اساس محور امنیت 
جمهوری اسالمی ایران، جامعه محور بودن آن است، حتی 

ساختارهای امنیتی ما هم جامعه محور است.
مع��اون امنیتی وزارت کش��ور گف��ت: در جریان تنش 
های دی 96 باز هم مردم علیرغم گالیه هایی که داش��تند، 

استقبال نکردند و بلکه خودجوش مقابله کردند.
وی تصریح کرد : اگر ش��هید بروجردی در غرب کشور 
می کوش��ید با اقناع مردم امنیت را برقرار کند ریشه در نگاه 
به قدرت نرم و فرهنگی داش��ت. ذوالفقاری اظهار داش��ت: 
چ��را مردم به صحن��ه آمدند؟ چون خ��ود را متولی انقالب 

می دانستند.  فارس

ذوالفقاری تاکید کرد 
ضرورت توجه مسئوالن به تامین کنندگان امنیت کشور 

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و  ن سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: بر گفتمــــا
اس��اس آنچه رهبر معظم انقالب فرمودن��د، الحاق به گروه 
وی��ژه اقدام مالی  و کنوانس��یون های مربوط��ه باید منتفی 

شود.
س��ید حسین نقوی حس��ینی در خصوص بیانات هفته 
گذش��ته رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس 
در زمینه پش��ت پرده کنوانس��یون های بین المللی و درباره 
سرانجام کنوانس��یون های مطرح در مجلس، اظهار داشت: 
کمیس��یون امنیت ملی هن��وز در این خصوص جلس��ه ای 
تشکیل نداده اس��ت، اما بر اساس آنچه رهبر معظم انقالب 
فرمودن��د، الحاق به گروه ویژه اقدام مالی اف. ای. تی. اف و 

کنوانسیون های مربوطه باید منتفی شود.
وی افزود: بر این اس��اس، مجلس خ��ودش باید ابتکار 
عمل را به دس��ت بگیرد و قوانین مربوط��ه را تصویب کند 
با صراحت مطلب را گوش��زد و راه حل ه��م ارائه کردند که 

مجلس باید مستقال قانونگذاری کند.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کرد: بعد از مس��کوت مان��دن الیحه الحاق 
ایران به کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریسم ) سی. 
اف. ت��ی( ، کمیس��یون در حال تدوین ش��یوه نامه ای برای 
بررسی این الیحه در دوره مسکوت بودن آن - دو ماه آینده 
- ب��ود، اما در حال حاضر و ب��ا توجه به صحبت های صریح 
مقام معظم رهبری، ش��رایط متفاوت شده و اولویت نخست 

کمیسیون باید تعیین تکلیف اصل این الیحه باشد.
نقوی حس��ینی همچنین در خص��وص اقدامات صورت 
گرفته در کمیس��یون امنیت ملی پس از سخنان ۱4 خرداد 
ماه امس��ال رهبر معظم انقالب و فرمان ایش��ان برای فراهم 
کردن مقدمات غنی س��ازی ۱90 هزار سو، گفت: ظاهراً یک 
نشست در کمیس��یون با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی 
برگزار ش��ده که البته من حضور نداش��ته ام، ام��ا غیر از آن 

گزارشی از سازمان انرژی اتمی دریافت نکرده ایم.   مهر

نقوی حسینی:
مجلس باید مستقاًل درباره تروریسم قانونگذاری کند

س
فار

دیدار نمایندگان با رهبری و چند نکته
ادامه از صفحه اول

و سوال این است که چرا برای پیگیری و تصویب 
ط��رح و لوایحی که بر روی حل مش��کالت اقتصادی 
کش��ور تاثی��ر دارد کمتر اهتمام می ش��ود اما بر روی 
طرح ه��ا و لوایحی همچ��ون اف.ای.ت��ی.اف، پالرمو و 
حت��ی برجام در کمترین زم��ان ممکن تصمیم گیری 

می شود؟
نماین��دگان مجلس باید س��عی کنن��د همچون 
تعبیر امام)ره( عمل کنن��د، همان جمله ای که رهبر 
معظم انقالب نیز در دیدار نمایندگان با ایش��ان به آن 
اش��اره کردند و فرمودند؛ »مجلس عصاره فضائل ملت 
است. این نکته، نکته مهمی است. توجه کنید، عصاره 
فضائل نه عصاره هم��ه خصلت ها! بعضی از خصلت ها 

خود فضائل نیست.«

سرمقاله

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

بی��ش از یکس��ال اس��ت که  دول��ت دوازده��م  روی کار گـــزارش دو
آم��ده و اکنون با توجه به نابه س��امانی های مداوم 
اقتصادی، تش��دید ت��ورم و گرانی هم��راه با رکود 
اقتصادی،  مردم می پرس��ند که دولت چه اقدامی 

عملی را برای حل این مشکل انجام داده  است ؟
اف��کار عموم��ی بر این باور اس��ت ک��ه دولت 
روحانی دولتی تازه کار نیس��ت بلکه دولتی اس��ت 
که 5 س��ال از عمر آن می گذارد از این رو بایستی 

چاره ای کارا برای این وضعیت بیاندیشد. 
برخ��ی در ای��ن ب��اره تاکی��د دارند ک��ه چرا 
دولت برای ترمیم کابینه دس��ت به کار نمی ش��ود 
و مدیری��ت اقتصادی خود را ب��ا تغییر و تحوالت 

نیروی انسانی سامان نمی بخشد.
پیش از این در پاسخ به این خواسته سخنگوی 
دولت با اش��اره به اینکه تغییری در کابینه نیست، 

آب پاکی بر دست همگان ریخته بود.
اما رس��انه ها و سیاس��یون با نظ��ر وی موافق 
نبوده و با اس��تناد ب��ه نارضایتی ه��ای عمومی از 
عملکرد دولت و انتقادهای ش��خص رئیس جمهور 
از همکارانش یقین حاصل کرده بودند که  کابینه 

دوزادهم در آینده ترمیم خواهد شد.
ح��اال زمزمه هایی مبنی بر تغییرات و تحوالت 
در دولت و س��اختارآن شنیده می ش��ود، تا شاید 
انتظ��ارات مردمی را که منتظ��ر تغییر و تحول در 

عملکرد دولت تا حدودی پاسخ گوید. 
ب��ا این حال م��ردم می گویند ای��ن تحول نیز 
دردی از دول��ت دوا نمی کن��د حتی اگ��ر با ایجاد 

تغییرات و ترمیم کابینه همراه باشد.

خبر تازه از رئیس دفتر
س��ی ام خرداده م��اه بود که محم��ود واعظی، 
رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات 

دولت از این تغییر و تحوالت خبر داد.
وی در این باره گفت: هفته آینده الیحه اصالح 
تشکیالت دولت در مجلس بحث می شود، امیدواریم 
با تشکیل وزارت مس��کن، صنعت، راه، بازرگانی و 
س��ازمان جوانان تحول ایجاد کرده و مش��کالت را 
حل کنیم. با این تح��والت چهره های جدیدی در 
کابینه خواهیم داش��ت که امی��دوارم این چهره ها 

جوان تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.
رئی��س دفتر رئیس جمه��ور درحالی از اضافه 
ک��ردن چن��د وزارتخان��ه جدید به دولت س��خن 
می گوید ک��ه رئیس جمهور باره��ا در این باره به 
مدیران خود انتقاد کرده و حتی  در موردی درباره 

آنها  به سخنانی چون  پاشنه ورنکشنیده ها و روزه 
س��کوت گرفته ها متوسل شده است. در این میان 
دولتی ها هم  معض��ل دولت را مدیران بی انگیزه و 
خس��ته می دانند که می توان نمونه این ابراز نظر 
را در گالیه اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهور از مدیران دولتی عنوان کرد. 

مهره چینی های جدید 
 حاال س��والی که مطرح می شود، آن است که 
دولت چه هدفی از تشکیل وزارت خانه های جدید 

دارد؟ 
مردم مدتهاس��ت ک��ه منتظر ترمی��م کابینه 
هس��تند ام��ا دول��ت تاکنون دس��ت ب��ه تعویض 
مهره های بی انگیزه خود نیز نزده اس��ت و  اکنون 
می خواه��د وزارتخانه ه��ای جدید را ه��م افتتاح 
کند.  وزارتخانه هایی که خود  مش��کالت جدیدی 
به همراه دارند و به نظر می رس��د مش��کل آنها به 
مشکالت پیش��ین نیز اضافه شود. جالب آنجاست 
که مردم باید منتظر سروساماندهی، آزمون و خطا 
و ... این وزارتخانه ها و ابالغ دستورات جدید به آنها 
نیز بمانند تا شاید گره ای از کارآنها گشوده شود.

از س��وی دیگر موضوع کوچک سازی دولت و 
کاهش وزارتخانه ها که برای چابک سازی دولت از 
دوران دولت هاش��می تدوین ش��ده بود و همواره 
مسئوالن تاکید داشتند که باید وزارتخانه ها را کم 
کرد تا دولت چابک شود، با ایجاد این وزارتخانه های 
جدید زیر س��وال می رود. در نتیجه دولت باید به 
این س��وال پاسخ دهد که آیا سیاستی که در طول 
سالهای گذش��ته دنبال در این باره می شده است، 
سیاستی درست بوده یا خیر؟ اکنون دولت در این 

باره چطور باید به مردم پاسخ بدهد. 
از س��وی دیگر دولت باید به مردم بگویید چرا 
بعد از 5 س��ال کش��ور داری ت��ازه متوجه این امر 
ش��ده و پیش از این دولت مش��غول به چه کاری 

بوده است ؟

  کدام اعضای دولت
در معرض تغییر هستند؟ 

اگرچ��ه برخی معتقدند که دولت بجای تمرکز 
بر افراد باید نوع نگ��رش خود را به وظایف دولت و 
ریاست جمهوری عوض کند و به قولی به جای ژنرال 
بازی کمر همت برای رفع مشکالت مردم ببندد، اما 

برخی دیگر نیز از این امر استقبال می کنند. 
علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه فراکسیون 
امید با بیان اینک��ه  »رئیس جمهور برای تغییرات 
احتمال��ی در کابینه منتظر تعیی��ن تکلیف لوایح 
تفکی��ک وزارتخانه هاس��ت« در ای��ن ب��اره گفت: 
مجلس از ترمیم کابینه استقبال می کند چون هر 

تغییری باعث بهتر شدن وضعیت می شود.
ح��اال برخ��ی نی��ز خب��ر از تغیی��رات کابینه 
می دهند که  پیش بینی آن چندان سخت نیست. 
تغیی��ر وزرایی مثل وزیر کش��ور، اطالعات و علوم 

همان قدر بعید اس��ت که تغیی��ر رئیس کل بانک 
مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت محتمل است.

بیش��ترین تغییرات در تیم اقتص��ادی دولت 
روی می ده��د . آش��فته بازار ارز و س��که ، کاهش 
قدرت خرید مردم و ...صبر همه را به س��رآورده و 

اغلب کارشناسان در این خصوص انتقاد دارند.
اعتراضات به عملکرد ولی اهلل س��یف و جنجال 
مجل��س واظهارات��ش در مورد س��فر رفتن خارج 
رفتن م��ردم ، کلید خوردن طرح اس��تیضاح وزیر 
اقتصاد،  انتقادات گسترده از عملکرد شریعتمداری 
، اقدام��ات دیرهن��گام و انعف��ال وی و از س��وی 
دیگرانتقاد از  عملکرد نزدیکانش، می توانند دالیلی 

برای این مدعا باشد. 
همچنین بسیاری می گویند که شریعتمداری 
به تجار ات��اق بازرگانی، قول داده ب��ود که از آزاد 
شدن نرخ ارز دفاع می کند اما در بحبوحه نوسانات 
ارزی ساکت ماند. ماجرای واردات خودرو در زمان 
بس��ته بودن س��ایت ثبت س��فارش هم موضوعی 
نیست که بتوان آن را از مردم پنهان کرد به همین 
دلیل اگر اراده ای برای ترمیم تیم اقتصادی دولت 

شکل بگیرد او رفتنی ترین وزیر است .
کاندید دیگر این تغییر وزیر راه و شهرس��ازی 
است که به خاطر س��وء عملکردش در بسیاری از 
مس��ائل مورد انتقاد است. عباس آخوندی با وجود 
برجام در قراردادهای بوئین��گ و ... موفقیت قابل 
توجه��ی حاصل نک��رد و به واس��طه حوادثی مثل 
سانچی و هواپیمای مسافربری در معرض انتقادات 
تند ق��رار گرفت. نوبخ��ت رئیس س��ازمان برنامه 
بودجه، زنگنه وزیر نفت و کالنتری رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت نیز در زمره ناامیدهای 

دولت قرار دارند.

در عین حال برخی از تغییر نوبخت سخنگوی 
دولت و جایگزین��ی مجید تخت روانچی به عنوان 

گزینه اصلی این سمت نام می برند.
قاضی زاده هاش��می وزیر بهداشت، و محمود 
حجتی وزیر کش��اورزی گزینه ه��ای بعدی دولت 

برای تغییر هستند. 
برخی غیبت های متعدد وزیر بهداش��ت که از 
ژنرال های روحانی محس��وب می ش��د در جلسات 
هی��ات دولت و دلخ��وری قاضی زاده هاش��می از 

دولت را دلیل این امر می دانند. 
در همی��ن حال عضو کمیس��یون ش��وراهای 
مجلس از ارسال دومین نامه نمایندگان مجلس به 
رئیس جمهور برای برکناری ۳ تن از وزرای کابینه 

خبر داد.
حس��ین مقصودی گفت: 50 نماینده این نامه 

را امضا کردند.
وی ب��ا بی��ان اینکه این دومین نامه ای اس��ت 
ک��ه نمایندگان ب��ه رئیس جمهور ارس��ال کردند، 
اف��زود: در چند ماه گذش��ته نماین��دگان نامه ای 
به رئیس جمه��ور واصل داش��تند و در آن نامه از 
رئیس جمهور درخواس��ت کردند وزرای تعاون،کار 
و رف��اه امور اجتماعی، جهاد کش��اورزی و اقتصاد 
را برکنار و افراد دیگ��ری جایگزین آنها در کابینه 

شوند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: 
رئیس جمهور  تاکنون هیچ پاس��خی به اولین نامه 

نمایندگان  در این زمینه نداده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
اف��زود: ب��ه دلیل ع��دم توج��ه رئیس جمه��ور به 
توصیه های نمایندگان، اس��تیضاح علی ربیعی در 
پارلمان کلید خورد و این طرح با بیش از 50 امضا 

تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد. 

 زمان تغییرات 
در همی��ن ح��ال علیرض��ا رحیم��ی نماینده 
ته��ران درباره زمان تغیی��رات ترمیم کابینه گفت: 
رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی که با نمایندگان 
داش��تند، اع��الم کرد که ب��رای ترمی��م کابینه و 
جابجایی ه��ا منتظر تعیین تکلی��ف لوایح تفکیک 
وزارتخانه ها است و به نوعی انتظار خود از مجلس 
را مط��رح کرد ت��ا در تصویب این لوایح س��رعت 
بیشتری داشته باش��ند لذا اگر قرار به ترمیمی در 
کابینه باش��د رئیس جمهور منتظ��ر تعیین تکلیف 
این لوایح اس��ت تا نسبت به جابجایی وزرا تصمیم 

گیری کند.

در نهایت 
در این میان بس��یاری از کارشناس��ان عقیده 
دارند که تغییر س��اختاری در شرایطی که اقتصاد 
کش��ور بدحال اس��ت، می تواند اقدامی برای برای 
اصالح��ات بعدی و مدت دار محس��وب ش��ود اما 
افکارعموم��ی در  انتظ��ار اقدام��ی عاجل و فوری 

است.
این گ��روه می گویند تغییرات در دولت باید با 
موافقت مجلس انجام شود که این اقدام پروسه ای 
طوالنی مدت است و چنین اقدامی مانند آن است 
که به یک بیماری که در شرایط حاد بسر می برد و 
نیاز به اقدامی فوری دارد، دارویی تقویتی بدهیم.

مردم پنج س��ال ک��ه منتظر تحق��ق وعده ها 
هس��تند و تازه دولت به فکر این افتاده اس��ت که 
تغیی��ر س��اختار بده��د. افکارعموم��ی می گویند 
ای��ن نوعی روش حواله کرد مش��کالت به آینده و 
س��رگرم کردن مردم اس��ت تا اف��کار عمومی را از 
حل مش��کالت م��ردم منحرف و حساس��یت ها را 
کمت��ر کند. با این حال کارشناس��ان عقیده دارند 
که دول��ت در ابتدا می توانس��ت با کنارگذاش��تن 
مدیرانی ک��ه خود آنها را بی انگی��زه و ناالیق می 
خواند، خدمت رس��انی خود را به مردم نشان دهد  

و سپس ساختارها را عوض کند.
آیا دولت نمی توانس��ت در ای��ن مدت با تغییر 
کابین��ه از نیروهای ج��وان ، کارآم��د و منتقدین 

دلسوز نیز استفاده کند ؟
اگرچ��ه دولتمردان مردمی را ک��ه در طی این 
سالها با تمام سختی ها کنار آمده و با دولت همراهی 
کردند پر توقع می دانند اما  مردم دیگر نمی خواهند  
تاوان سیاس��ی بازی ه��ای دولت را پ��س دهند و 

تغییرات باید در جهت منافع مردم صورت گیرد.
اف��کار عمومی نمی پذیرد که در کش��وری که 
قوانین آن بر اس��اس ش��رع مقدس اسالم تدوین 
ش��ده اس��ت، عده ای با ارائه تفکرات لیبرالیستی 
قش��ر ضعیف کش��ور را زیر چرخه های به اصطالح 
توسعه له کنند تا کشور از نظر اقتصادی رشد کند، 

آنهم رشدی که هیچگاه دیده نشده است. 

نگاهی ضرورت تغییرات در ساختار دولت و کابینه 

حواله کرد مشکالت به آینده 

رئیس کمیسیون امنیت ملی  با ابراز تأسف از بحران انسانی دیـــــدگاه
بوجود آمده در یمن، گفت: کشتار کودکان بیگناه 
، زن��ان و افراد غیرنظام��ی در یمن نتیجه حمایت 
مس��تقیم آمریکا از عربس��تان و دخال��ت در امور 

داخلی یمن است.
ش��الوا کیکناولی��دزه رئی��س گروه دوس��تی 
پارلمانی گرجس��تان و جمهوری اس��المی ایران با 
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار 

و گفتگو کرد.
عالءالدین بروجردی در ابت��دای این دیدار با 
ابراز خرس��ندی از روند رو به رشد ارتباطات میان 
دو کش��ور، گفت: ظرفیت ه��ای فراوانی در عرصه 
های مختلف سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی بویژه 
رواب��ط پارلمانی می��ان جمهوری اس��المی ایران 

و گرجس��تان وج��ود دارد که می ت��وان از آن در 
راستای ارتقاء سطح مناس��بات دوستانه فی مابین 

بهره برد.
نماین��ده م��ردم بروجرد در مجلس ش��ورای 
اسالمی، افزود : مجلس شورای اسالمی از هرگونه 
اقدام��ی در جه��ت تحکی��م و تقویت مناس��بات 

فی مابین استقبال و حمایت می کند.
رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران در مبارزه 
با تروریس��م، گفت: توسعه نیازمند برقراری امنیت 

پایدار و مبارزه همه کشورهای جهان است.

وی تصریح کرد: سیاس��ت های جنگ افروزانه 
و حمای��ت علنی آمریکا از گروه های تروریس��تی 
و نق��ض تعهدات بین المللی مورد تأئید س��ازمان 
ملل متحد از جمله توافق برجام سبب بی ثباتی و 

تداوم بحران در منطقه شده است. 
بروج��ردی با ابراز تأس��ف از  بحران انس��انی 
بوجود آمده در یمن، گفت: کشتار کودکان بیگناه 
، زن��ان و افراد غیرنظام��ی در یمن نتیجه حمایت 
مس��تقیم آمریکا از عربس��تان و دخال��ت در امور 

داخلی یمن است.
وی افزود: مردم یمن بعد از سه سال مقاومت 
ب��ا حداق��ل امکان��ات، مهاجمین را زمی��ن گیر و 

شکس��ت نظامی فاحشی به عربستان و متحدانش 
وارد ک��رده ان��د. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان 
بر تداوم برگزاری نشست کمیسیون های اقتصادی 
دو کش��ور و اجرایی شدن توافقات فی مابین تأکید 

کرد.
در ادامه این دیدار  ش��الوا کیکناولیدزه رئیس 
گ��روه دوس��تی پارلمانی گرجس��تان و جمهوری 
اسالمی ایران با اش��اره به ارتباطات تاریخی میان 
دو مل��ت، گفت: هم��واره در ط��ول تاریخ روابطی 
دوس��تانه بر اس��اس احترام متقابل میان دو ملت 

وجود داشته است.

وی اف��زود: تش��کیل گروه دوس��تی پارلمانی 
در مجلس گرجس��تان نش��ان دهنده عالقمندی 
مقامات عالیرتبه سیاس��ی و پارلمانی این کش��ور 
جهت توس��عه و گس��ترش ارتباطات با جمهوری 

اسالمی ایران است.
رئیس گروه دوس��تی پارلمانی گرجس��تان و 
جمهوری اس��المی ایران با تأکید بر لزوم برقراری 
آرام��ش و امنیت در منطق��ه، افزود: اس��تفاده از 
امکان��ات بالق��وه اقتصادی در کش��ورهای منطقه 

نیازمند برقراری صلح و امنیت است.
شالوا کیکناولیدزه در پایان بر توسعه همکاری 
ها در عرصه توریس��م، همکاری ه��ای اقتصادی، 
ان��رژی، حمل و نقل، فراه��م آوردن زمینه حضور  
بخش های خصوصی و عملیاتی ش��دن پروژه های 
مش��ترک اقتصادی میان گرجس��تان و جمهوری 

اسالمی ایران تأکید کرد.  خبر دانشجو

بروجردی مطرح کرد:
کشتار افراد غیرنظامی در یمن نتیجه حمایت مستقیم آمریکا از عربستان است


