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فالحت پیشه خبر داد:

بازدید کمیسیون امنیت ملی
از تاسیسات هسته ای
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سردار غیب پرور:

۱۱۷۱ میلیارد تومان کاالهای 
احتکار شده توسط بسیج کشف شد

3

بازی در زمین رقیب! 

حسن اختری

hassanakhtari@yahoo.com

گرچه مطابق اصل 88 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، سوال از رئیس جمهور از اختیارات 
نمایندگان مجلس است، اما از آنجایی که در ادوار 
گذشللته مجلس جمهوری اسللالمی ایران- به غیر 
از مجلللس اول که رأی به بللی کفایتی بنی صدر 
داد- اتفاق نادری بوده اسللت، لذا سللوال از رئیس 
جمهللور و حضور وی در جلسلله علنللی مجلس و 
پاسخ به پرسش نمایندگان مردم به تابویی تبدیل 
شده بود که این تابو بدست مجلس دهم در سوال 
از آقای روحانی شکسللته شد. این پرسش و پاسخ 
یک بار دیگر اقتدار و ثبات سیاسی نظام جمهوری 
اسللالمی ایران، مردم سللاالری دینی و کارآمدی 
نظام سیاسللی اسللالم علوی را به نمایش گذاشته 

و به رخ جهانیان کشید.
 حال جای این سوال در افکارعمومی همچنان 
باقللی اسللت، مجلسللی کلله اکثریللت نمایندگان 
آن بللا گرایش بلله دولللت یازدهم و تحللت لوای 
شللعار»اعتدال« و با عنوان لیسللت »تدبیروامید« 
وارد شللده و بعنوان قدرشناسی، دولت دوازدهم را 
با رأی باالی خود بر مسللند قدرت نشللانده اند، در 
طی کمتر از یکسللال چه اتفاق مهمی افتاده است 

که کمر همت به استیضاح دولت بسته اند؟ 
وزیللر کار و اقتصاد را بعد از اسللتیضاح برکنار 
کللرده و وزرای صمللت و آمللوزش و پللرورش را 
در دسللتور کار خللود قللرار داده انللد. باالتر از آن 
رئیللس جمهور مللورد حمایت خود را در سللخت 
ترین شللرایط که مورد هجمه دشللمنان خارجی 
و فشللارهای رقبای داخلی اسللت مورد پنج سوال 
قرارداده و از توضیحات ایشللان تنها در یک مورد 
قانع می شللوند و چهار مورد دیگللر را قانع کننده 
تشخیص نمی دهند. به راسللتی در یکسالی که از 
عمر دولت دوازدهم می گذرد چه تغییرات اساسی 
در مواضللع راهبللردی و مدیریتی آقللای روحانی 
صورت گرفته که اکثریللت نمایندگان مجلس آن 
را مغایر منافع ملی تشللخیص داده و با جدیت در 

مقابل آن ایستاده است. 
از طرف دیگر چه تغییری در مواضع سیاسللی 
نماینللدگان رخ داده کلله جای اکثریللت و اقلیت 
عوض شللده و دولت مورد ستایش اکثریت ناگهان 

مورد بی مهری قرار گرفته است؟
 خود شللیفتگی برخی از دولتمردان وابسللته 
به جناح »کارگزاران سللازندگی« که شاکله اصلی 
دولت را تشللکیل می دهند در ادامه سیاسللت های 
تعدیل اقتصادی دولت سللازندگی، کارخرابی را به 
جایللی رسللانده اند که عملکرد دولللت دوازدهم را 
درهمین کمتر از یکسال هم غیر قابل دفاع نموده 
است. جریان اصالح طلب با قرار گرفتن در آستانه 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شللورای اسالمی 
در صدد برائت از دولللت و گذر از "روحانی" را در 
دسللتور کار قرار داده است. لذا نمایندگان طرفدار 
سرسللخت دیروز دولت که بسیاری از آنان با اتکاء 
به پایگاه اجتماعی دولت و قرار گرفتن در»لیسللت 
امیللد« وارد مجلس شللده اند بلله منتقدین امروز 

»روحانی« تبدیل گشته اند. 
اما آیا این گروه فرصت طلب و رقبای سللنتی 
دولللت از جریان اصول گرا هر یک به تنهایی قادر 
بلله برکنللاری وزراء و یا سللوال از رئیللس جمهور 
بوده اند؟ تجربه همین دوره مجلس در اسللتیضاح 
وزرای دولت یازدهم نشللان می دهد که به سادگی 
امکان پذیر نبوده است. بنا بر این بخشی از رقبای 
سللنتی و بعضاً تندرو دولت »اعتدال« که در طول 
خدمت دولتهللای یازدهم و دوازدهم منتقد جدی 
آنهللا در تئللوری و عمل بوده اند بللا جریان اصالح 
طلب در مواضع اجرایی دولت »اشللتراک منافع« 
پیللدا کرده اند یا بلله عبارتی صریح تر بخشللی از 
جریللان اصول گللرا در پازل اصللالح طلبان ایفای 
نقللش کرده اند. هر دو گروه در حرکتی مشللترک 
و هماهنللگ کوشللیده اند تللا بلکلله از ایللن نمد 
»ناکارآمللدی دولت دوازدهللم« کالهی برای خود 
در جلللب آراء مردم در دوره بعد مجلس شللورای 

اسالمی و ریاست جمهوری بافته باشند. 
بلله نظر می رسللد که هردو گللروه بیراه رفته 
باشللند چرا کلله اوالً اگر اصولگرایان توانسللتند از 
جریللان »دولت مهرورزی« اعللالم برائت نمایند و 
تبعات هشللت سال در قدرت بودن را از دامن خود 
بزدایند آنگاه اصالح طلبان نیز خواهند توانست که 
از »دولللت اعتدال« عبور کللرده و بار دیگر خود را 
در دل مردم جای دهند. ثانیاً از مجموع رفتارها و 
گفتارهای نظام این چنین بر می آید که در شرایط 
کنونی انتظار می رود کلله هر یک از قوای تقنینی 
و قضائللی و نهادهای حاکمیتی بللا وجود اختالف 
سلللیقه هر یک در عمل بلله وظایف قانونی و ذاتی 
خللود مقوم و پشللتیبان دولللت در صحنه اجرایی 
کشللور برای عبللور از گردنه ها و پیللچ های تند و 
سرنوشللت سللاز باشللند. تنها چنین احساسی در 
مردم باعث همدلی و مشللارکت بیشللتر آنان برای 
کمک به نظام جمهوری اسالمی جهت فائق آمدن 

بر مشکالت خواهد شد. 
دبیر شورای سیاست گذاری روزنامه 
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قاسم غفوری، مائده شیرپور  گفت و گـــو
جمع  در  که  صحبت هایی 
طالب قم توسط رحیم پور ازغدی عضو شورای 
انقالب فرهنگی بیان شد گرچه حواشی زیادی 
را باعث شد و حتی برخی مراجع را ناراحت و 
اغلب  نهایت  در  اما  کرد  پاسخ  به  وادار 
با  تنها  و  داشته  قبول  را  او  منتقدان سخنان 
نحوه بیان آن مشکل داشتند، آیت اهلل محسن 
قم  در  که  است  علمایی  جمله  از  نیز  غرویان 
عضو  این  به  انتقاد  ضمن  و  می کند  تدریس 
شورای عالی فرهنگی خودش انتقاداتی را به 
و  بوده  تأمل  قابل  که  می داند  وارد  حوزه 
نقدپذیری روحانیت و نقد از خود را به نمایش 
با این مقدمه بخوانید ماحصل این  می گذارد، 

گفت وگو را.

نمای نزدیک

آیت اهلل محسن غرویان:

مردمبهطورنسبی
ازروحانیتفاصلهگرفتهاند
پست، مقام، عناوین، مناصب و قدرت ها 
در روحانیت نیز اثر منفی گذاشته است

مباحثی که درباره صحبت های آقای رحیم پور ازغدی 
مطرح شـده بود دیده اید؟ دیدگاه شما دراینباره که 

حوزه نیاز به تحول دارد چیست؟
اتفاقاً من هم دوست دارم چند نکته را درباره مطالب 
ایشللان بیان کنللم. آقای رحیم پور در قم و در مدرسلله 
فیضیه قم که به قول آیت اهلل مکارم شیرازی کانون حوزه 
اسللت مطالبی کلی را بیان کرد که اتفاقاً باید نوشت که 

به نحو موجبه کلیه صحت ندارد.
با کدام قسمت از این مطالب مشکل داشتید؟

ببینید باید بررسللی کرد، مثال مطلبی درباره اینکه 
گفته اند ریشه سکوالریسم در حوزه های علمیه است آن 
هم به نحو مطلق و عام، امر درسللتی نیسللت و آیت اهلل 

مکارم نیز گفتند که از این حرف ها ناراحت شده ام.
توضیح دادند که این سخنان از امام...

ببینید بیایید ریشه یابی کنیم، ریشه سکوالریسم یک 
اصطالح غربی است با معنای جدایی دین از دنیا اگر این را 
بگوییم و یا این کلمه را به معنای جدایی دین از سیاسللت 
بگیریم، اینها از مبانی لیبرالیسم غربی است. در حقیقت در 
فلسللفه غرب و برخی مکاتب غربی مطرح شللده است. در 
ایران هم بعد از ورود غرب زدگی به کشور در زمان رویکرد 
ایران به گرفتن فرهنگ غرب، سکوالریسم مطرح شده است. 
بنابراین اگر بخواهیم کار علمی بکنیم مسئله سکوالریسم 
در فلسفه اروپاست و تقی زاده ها و دانشگاهیانی که در ایران 
بودند با اندیشه های لیبرالیستی و سکوالریستی آشنا شدند 
و این اندیشلله را به ایران آوردند، لذا این را نسبت دادن به 
حوزه های علمیه خالف بین است و اینها را آقای رحیم پور 
در قم مطرح کردند که موجب ناراحتی برخی مراجع شد و 
واکنش تندی را نشان دادند. مطلب دیگر اینکه شعارهایی 
که در آن جلسلله مطرح شده و پالکاردهایی که آنجا بوده 
تناسبی با موضوع سخنرانی نداشته و او باید اینها قبال سوال 
می کردند که جلسه سیاسی است یا اقتصادی است، چراکه 
موضوع جلسلله عدالت اقتصادی و هللم دردی روحانیت با 
مردم در مسائل اقتصادی است اما می بینیم که آنجا تهدید 
به ترور صورت می گیرد در حالی که محور جلسه سخنران 

است و مردم آمده اند که آن سخنان را بشنوند.
خب این طبیعی نیسـت؟! کم نبودنـد تهدیدات تک 
نفره ای که شاید همه مسئوالن را یکبار هدف گرفته اند، 
اما عجیب برجسته شدن یک حرکت خودسری بود که 

صورت گرفت؟! این انحراف افکار عمومی به قصد...
امللا آنجا شللعارهای تهدید آمیز و اشللاره به مرگ 
آیللت اهلل هاشمی رفسللنجانی صللورت می گیللرد. به هر 
حللال آقای رحیم پور باید مراقب این حواشللی می بودند 

حواشی ای که از متن پررنگ تر شده است.
اما به نظرم سـخنران نمی تواند تک تک پالکاردها را 
چک کند که به کسـی توهین نشـده باشـد، دیگر با 

کدام بخش از سخنان او مشکل داشتید؟
به نظللرم در عین حال نسللبت بی سللوادی دادن به 
برخی فقها و علمای حوزه امر درسللتی نبوده است و اینکه 
او می گوید من 100 مسللئله مطرح می کنم که مجتهدین 
نمی توانند جواب دهند این هم حرف درستی نیست به هر 
حال بسیاری در فضالی حوزه ای  هستند که 100 سوال که 
هیچ هزار سوال را هم می توانند جواب دهند. آقای رحیم پور 
بهتللر بود این صحبت ها را بویللژه در قم مطرح نمی کردند. 
بیللش از آنچه که آقای رحیم پور می گوینللد در حوزه های 
علمیه گروه های کارشناسی حضور دارند که به مباحث روز 
می پردازند.  آقای رحیم پور به صورت کلی نباید این مباحث 

را به حوزه نسبت می دادند.

بررسی سیاست روز از تخلفات نظام بانکی؛

بانکهاچهغلطیمیکنند؟!
پس لرزه ها پس از سوال از رئیس جمهور 

قانع نشدن نمایندگان 
و ابهام مردم 

هفته گذشته رییس جمهور برای پاسخگویی به 
سواالت پنجگانه نمایندگان مجلس در صحن علنی 
خانه ملت حاضر شد، اما این زلزله ای بود که پس 

لرزه های آن همچنان ادامه دارد


