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اين روزها می توان ردپای ويروس بيرحم 
كرونا را در نقطه نقطه جهان ديد  ويروسی 
كه س��فر مرگبار خود را از چين آغاز كرد 
و اين روزها كمتر جايی در دنيا اس��ت كه 

اين ويروس سر به آن نزده باشد. 
بايد گفت كه ايران س��ی و دومين كشور در جهان بود كه 

موارد ابتال به كرونا در آن گزارش شد. 
 ش��يوع كرونا در ايران مطابق انتظار با س��رعت بااليی در 
حال افزايش بود و  چند روزی ايران جزو كش��ورهايی بود 

كه آمار باالی مبتاليان به كرونا را داشت. 
در همي��ن زمان بود كه كش��ورهای امريکايی و اروپايی با 
بزرگنمايی های خبری در اين باره مدعی شدند كه مديريت 
درس��ت برای كنترل اين بيماری در كشورمان وجود ندارد 
و همچني��ن برخ��ی از باورهای مذهب��ی و ايرانی را عامل 

افزايش اين همه گيری عنوان كردند. 
آنه��ا حتی از در دلس��وزی برای مردم ايران وارد ش��ده و 

مدعی كمك به ايران برای كنترل شيوع كرونا شدند. 
ب��ا اين حال همدل��ی و همراهی از يك س��و و آموزه های 
فرهنگی – مذهبی در كشورمان كمك كرد تا ايران بتواند 
همزمان با تحريمها، اين روي��داد غير قابل پيش بينی را تا 

حد بسيار بااليی كنترل كند. 
ام��ا مدتی بعد ورق برگش��ت و اروپايی ها و به دنبال آن ها 

آمريکايی ها ركورد دار بيماری كرونا شدند. 
اكنون به گفته منابع خبری اين احتمال وجود دارد كه بعد 
از اروپ��ا، امريکا به كانون آلودگی ب��ه ويروس كرونا تبديل 
شود تا جايی كه اخيراً مارگارت هريس سخنگوی سازمان 
بهداشت جهانی نسبت به شيوع گسترده و پرشتاب ابتال به 

كرونا در امريکا ابراز نگرانی كرده است. 
به گفت��ه وی در حال حاضر 85 درصد از آمار مبتاليان به 
كرون��ا در جهان به امريکا و كش��ورهای اروپايی اختصاص 
داشته و آمريکا 40 درصد از اين موارد را به خود اختصاص 
داده است.  در اين ميان يك سوال مطرح است و اين سوال 
آن اس��ت كه چرا آمار مرگ و مير ناش��ی از كرونا و ميزان 
ابتالی به كرونا در اين كشورها كه به ظاهر از لحاظ علمی 
پيش��رفته هستند و همچنين خود را بسيار با فرهنگ تر از 
ديگر كشورهای جهان می دانند با اين شدت رو به افزايش 
است و هيچ برنامه و هماهنگی برای رفع اين چالش بزرگ 

طراحی نشده است؟ 
 از س��وی ديگر چرا امريکا كه خود را ابرقدرتی پيش��رفته 
می داند و بر اين باور اس��ت كه بس��ياری از پيشرفت های 
دقيق در جهان ام��روز منبعث از فعاليت های علمی دنيای 
غرب اس��ت و ديگر ملل دنيا بايس��تی رفتار و رويکردهای 
خ��ود را در هر موردی مانند آمريکايی ها كنند، نتوانس��ته 
در دس��ت و پنجه نرم ك��ردن با اين وي��روس به موفقيت 

دست يابد. 
مقامات اين كش��ور كه نتوانس��تند به اندازه نياز خود كيت 
آزماي��ش كرونا و اقالم محافظتی مانند ماس��ك پزش��کی، 
روپوش بهداشتی و عينك های جراحی و محافظتی را تهيه 
كنند و همين امر س��بب شده تا در بس��ياری از بخشهای 
اين كشور شاهد تجمعات اعتراضی به سياست های دولت 
امريکا باش��يم. اين كمبودها تا به آنجا كشيد كه اين كشور 

ماسك را از ديگر متحدان خود دزديد.
باي��د گفت اگر چه هنوز هم برخی در كش��ورمان، چش��م 
اميد ب��ه دنيای غرب دارند و معقتد هس��تند كه پيروی و 
وابستگی به كش��ورهای غربی هر چه زودتر ما را به مدينه 
فاضله می رس��اند اما ويروس كرونا نشان داد كه بسياری از 
آموخت��ه های فرهنگی و دينی مردم دنيای ش��رق به ويژه 
ايران پيشرفته تر و كامل تر و ضامن سالمت زندگی است. 

 ضعفزيرساختهایبهداشتی
دراي��ن ميان آنچه كه بيش از همه به چش��م آمد اين بود 
كه عليرغم ادعای مديريت پيشرفته و تأمين بهداشت برای 
مردم در بس��ياری از كشورهای اروپايی و آمريکايی، شاهد 
بوديم كه اين كش��ورها در پوش��ش بيم��ه ای مبتاليان به 

ويروس كرونا ناتوان هستند. 
عل��ی اكبر حق دوس��ت معاون وزير بهداش��ت در اين باره 
گفت: نمی توان نمره خوبی به سيس��تم سالمت امريکا داد 
ش��اخص اميد به زندگی نسبت به بس��ياری از كشورها در 

آمريکا بسيار پايين است.
وی يکی از ديگر داليل افزايش تعداد بيماران در كشورهای 
اروپايی از جمله ايتاليا را فرسودگی نيروهای انسانی عنوان 
كرد و گفت: ايتاليا يکی از كش��ورهايی اس��ت كه پيرترين 
جمعي��ت دنيا را دارد و اين موضوع س��بب افزايش مرگ و 
مير در اين كشور ش��ده است. می توان گفت از بين رفتن 
كيان خانواده در كش��ورهای غربی يکی از مس��ائلی است 
ك��ه در اين دوران موجب ش��د تا از خانه های س��المندانی 
در كش��ورهای غربی خبر بدهند كه همگی ساكنان آن از 
بيماری كرونا درگذشته اند و بعد از چند روز ديگران از اين 

موضوع خبردار شدند.  
يکی از داليل كاهش اميد به زندگی در اين كشورها همان 
رويکرد بی تفاوتی نس��بت به ديگران است كه سالها بر آن 
تبليغ می ش��د و اين بی تفاوتی به خانواده ها هم س��رايت 

كرد. 
آي��ا می ت��وان اميد به زندگی و ش��رايط مطل��وب زندگی 
سالمندی در كشورهای مسلمان و حتی شرقی را كه هنوز 
به آداب و رسوم و تکريم سالمندان خود در خانواده معتقدند 

با ايجاد خانه های سالمندان درغرب مقايسه كرد؟
*فقدان حركت ملی و وحدت اجتماعی

از س��وی ديگر اگر نگاهی در زندگی غربی در اين كشورها 
داشته باشيم خواهيم ديد كه به دليل فرهنگ ليبراليستی 
حاك��م در اي��ن كش��ورها اكثراً ب��ه فکر جان ب��ه در بردن 
ازاين ش��رايط و حفظ منافع مادی خود هس��تند و در اين 

مي��ان فرهنگ از خود گذش��تگی و حركت ملی در جامعه 
سرمايه داری چندان معنايی ندارد. 

نمون��ه ای از اين عدم اتحاد را می توان در عدم توافق اروپا 
بر سر بس��ته كمك های مالی ديد و دريافت عليرغم آنکه 
اين كش��ورها تالش می كنند تا خ��ود را متحد و هماهنگ 
نش��ان دهند اما هيچ گونه وحدتی در زمان سختی ها ميان 

آنها وجود ندارد. 
اي��ن درحالی اس��ت كه زمان ش��يوع كرونا و درس��ت در 
هنگام��ی كه ايران با كمبود ماس��ك و تجهيزات پزش��کی 
روبرو شد بسياری از مردم بدون هيچگونه توقع و انتظاری 
پ��ا به ميدان گذاش��ته و جانی و مالی در اي��ن عرصه وارد 
ش��دند. مردم كشورمان بارها نش��ان دادند كه برای خروج 
از بح��ران كرونا و هر بحران ديگری ظرفيت و پتانس��يل و 
همدل��ی باالی آنها از توان و ظرفي��ت دولت ها با اهميت تر 
اس��ت. اين همدل��ی از فرهنگ غنی ايرانی – اس��المی در 
كشورمان نش��أت گرفته و تاكيدی بر آن دارد كه بنی آدم 

اعضای يکديگرند. 
 كروناودستوراتدينی

يک��ی از نکات جالب در مورد مقابله با كرونا تفاوت ديدگاه 
كش��ورهای غربی و اسالمی در به كارگيری دين در زندگی 
بش��ر امروز است، غربی ها معتقدند احکام دينی مربوط به 
ساليان بس��يار دور است و در زندگی بش��ر امروزی جايی 
ندارد و قوانين مذهبی س��خت گيرانه و غير منطقی است، 
كرونا نشان داد كه دين اسالم تا چه اندازه پيش رفته است 
و عمل به احکام آن نه تنها ضامن دنيا و آخرت افراد است 

بلکه جامعه را از شر باليای بزرگ در امان می دارد. 
كرونا نشان داد بر اساس آموزه های دين اسالم و دستورات 
آن، رعايت بهداش��ت تا چه اندازه می تواند بر سالمت بشر 
اثرگذار باش��د. همچنين دس��تورات اس��الم برای نخوردن 
گوش��ت حيوانات حرام گوش��ت، نش��ان می دهد كه اين 
دس��تورات تنه��ا برای دنيای ديگر نيس��ت بلک��ه عمل به 
دستورات اسالم دنيايی را هم كه در آن زندگی می كنيم به 

جايی زيبا تر و مطمئن تر مبدل می سازد. 

ب يدليل نيست كه اسالم شراب را حرام كرده است،  چرا كه 
اين نوش��يدنی حرام سيستم ايمنی بدن را تضعيف می كند 
و عقل را نيز زائلف اما می بينيم كه مصرف مشروبات الکلی 

در دنيای غرب به شدت رواج دارد.
از گذش��ته های دور تاثير مصرف نوش��يدنی های الکلی بر 
س��المت افراد از سوی جامعه پزشکی مطرح شده بود و در 
طی س��الهای اخير نيز شاهد بيماری هايی بوديم كه ناشی 

از استفاده از گوشت حيوانات حرام گوشت بوده است . 
 تاكيدبرارتباطاتانسانیبراساسمفاهيمالهی

همچنين آموزه های اس��الم ثابت كرده كه انسان ها مادی 
در سختی ها از هم گريزان می شوند مگر آنکه ارتباط شان 

بر اساس مفاهيم الهی و دينی باشد.
دنيا گرايی كه توسط اروپايی ها و سکوالرها تبليغ می شود 
در هنگام درگيری با ويروس كرونا زير س��وال رفت و نشان 
داد كه دين امری فردی نيس��ت بلکه موضوع اجتماعی به 

شمار می رود.
همچنين برخالف همه ظلم هايی كه در اين مقطع غربی ها 
ب��ه جامعه ايرانی كردند، مردم ايران برای كمك به يکديگر 
در رتبه اول جهان ايستاده اند. آنها يکديگر را غارت نکردند، 
فروشگاه ها را به يغما نبردند و تالش كردند با بودن در كنار 
هم مش��کالت را رفع كنند. آنها نمايش خوب يك كش��ور 
دين��ی و مس��لمان را كه با وجود همه مش��کالت و تحريم 
ها در كنار هم ايس��تاده اند اجرا كردند و نش��ان دادند كه 
كشوری می تواند خود را از مهلکه نجات دهد كه احتياجش 
به ديگران در حداقل باش��د. م��ردم ايران ياد گرفته اند كه 
روی پای خود بايستند چرا كه می دانند در شرايط بحرانی 
هي��چ كس به كمك آنها نمی آيد، به خصوص غربی ها كه 
حتی به خودش��ان هم رحم نمی كنند و اين روزها بحران 

بيش از ديگران آنها را درگير كرده است.
 قدردانی 

كرونا با همه اس��ترس، ترس و دلهره اش، باعث شد قدر آن 
چيزی هايی را كه داريم بيشتر بدانيم . قدر دانستن نعمت 

سالمتی و هرآنچه پيرامون مان هست.

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره گزارش تخلف بودجه توس��ط ديوان محاسبات، 
گفت: جهانگيری و رئيس جمهور بايد پاسخگو باشند كه 
چرا در آستانه تحريم های همه جانبه سال 97 اين ذخيره 
ارزی جمع ش��ده برای كشور را به راحتی در اختيار افراد 
گذاشتند. حسينعلی حاجی دليگانی ا، با اشاره به گزارش 
تفري��غ بودجه و تخلف های صورت گرفت��ه در آن اظهار 
كرد: عدد 4 ميليارد , 800 ميليون دالری كه در گزارش 
تفريغ آمده زير در واقع در درون عدد بزرگتر 21 ميليارد 
و 300 ميليون دالری اس��ت كه ظ��رف چهارماه ابتدای 
سال 1397 از 21 فروردين تا 16 مرداد با قيمت 4 هزار 
و 200 تومان از سوی دولت عرضه شد. وی افزود: در آن 
زمان مباحث زيادی مطرح ش��د و ما هم در مجلس اين 
بحث را دنبال كرديم، ولی متأسفانه ديوان محاسبات آن 
زمان به صورت جدی به موضوع ورود پيدا نکرد؛ بنابراين 
همه پيگيری هايی كه از س��وی نمايندگان صورت گرفت 

بی حاصل شد.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
تأكيد كرد: يك پوشه مفصلی از اقدام ها و مسائل مربوط 
به اين موضوع را دنبال كرديم و تالش داشتيم از ابزارهای 
نظارتی مجلس اس��تفاده كنيم، حتی نام شركت هايی كه 
اين مبالغ را گرفتند دنبال كرديم مش��خص ش��د، حدود 
90 درصد ش��ركت هايی كه مبالغی از 21 ميليارد و 300 
ميليون دالر را به منظور واردات كاال دريافت كرده بودند، 
عموماً ش��ركت هايی بودند ك��ه تاريخ ثبت آنها مربوط به 
سال 96 بود و عمدتاً هيچ سابقه كار تجاری هم نداشتند، 
اما ارز دولتی در اختيارشان قرار گرفته بود. نماينده مردم 
شاهين شهر در مجلس ش��ورای اسالمی اضافه كرد: اين 
ش��ركت ها حتی ضمانت هايی كه كفايت كند تا ملزم به 
بازگش��ت به بيت المال باش��د نداده بودند و همين سبب 
ش��ده امروز اعالم شود كه 4 ميليارد و 800 ميليون دالر 

تکليفش مشخص نيست.
وی با بيان اينکه اگر به مبالغ ديگر هم درست رسيدگی 
ش��ود اشکاالتی در آن موجود اس��ت، تصريح كرد: ما در 
آن زمان هرچه در مجلس فرياد زديم چرا ذخاير كش��ور 

را آتش می زنيد ترتيب اثری داده نشد. اكنون هم ديوان 
محاس��بات در گزارش های خود بيان كرده معلوم نيست 
اي��ن ارقام به بيت المال باز گش��ته يا خي��ر كه كاماًل اين 

موضوع صحيح است.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
عنوان كرد: ديوان محاسبات خالصه اين گزارش در اواخر 
سال 98 به مجلس داد و در كميسيون برنامه و بودجه هم 
آمد اما درآن زمان بودجه 98 در دس��تور كار كميسيون 
تلفيق بود و كميس��يون نتوانس��ت آنگون��ه كه بايد برای 
آن وقت بگذارد، لذا اكنون كميس��يون موظف اس��ت به 
گزارش ديوان رسيدگی و گزارش های ديگر كميسيون ها 

را هم دريافت كند و به صحن مجلس ارائه دهد.
وی خاطرنش��ان كرد: ش��يوع بيماری كرون��ا در ماه های 
گذش��ته نگذاش��ت مجلس نقش��ی كه بايد در مس��ائل 
كش��ور ايفا كند را داشته باش��د؛ اما اين موضوع قطعاً در 
مجلس دهم و حتی يازدهم دنبال می ش��ود. چون تخلف 
به اينجا ختم نمی ش��ود. هرس��اله با ارائه گزارش تفريغ 
بودج��ه تخلفات��ی ديده می ش��ود كه الزم اس��ت قوانين 

سختگيرانه تری برای كاهش اين تخلفات وضع شود.
نماينده مردم شاهين ش��هر در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اينکه س��ازمان برنامه گزارش را ناقص می داند، 
گفت: از س��ازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی دعوت 

می كنيم برای شفافيت فضا نام تمامی كسانی كه ارزهای 
دولتی گرفته اند را منتشر كنند. باالخره آقای جهانگيری 
و رئيس جمهور بايد پاس��خگو باش��ند كه چرا در آستانه 
تحريم های همه جانبه س��ال 97 اين ذخيره ارزی جمع 

شده برای كشور را به راحتی در اختيار افراد گذاشتند.
حاج��ی دليگانی با اش��اره ب��ه تخلف��ات در آژانس های 
مس��افربری در س��ال 97 ب��ه دنبال دس��تور دولت برای 
تخصيص ارز دولتی اظهار كرد: اينگونه نبود كه ارز فقط 
4 هزار و 200 هزار تومان فقط به واردكنندگان كاالهای 
اساسی تعلق بگيرد، بلکه شرايط به گونه ای پيش رفت كه 
صاحب��ان آژانس به افراد زنگ می زدند و كد ملی آنان را 
دريافت می كردند و مجانی هتل و هواپيما در اختيار آنان 
می گذاش��تند. يعنی تفاوت قيمت ارزی كه دولت می داد 
آنقدر قابل توجه بودكه اينها مجانی و بدون دريافت هيچ 
وجه��ی مس��افران را به خارج از كش��ور می بردند. وی با 
تأكي��د بر اينکه عم��ده اين ش��ركت های دريافت كننده 
ارز س��ال 96 ايجاد ش��ده بودند، خاطرنشان كرد: دولت 
بگوي��د با چه ضمانتی ارز كش��ور را به ش��ركت هايی داد 
كه هيچگونه س��ابقه تجاری نداش��تند. به نظر می رس��د 
مجموعه ای اين ش��ركت ها را ترغيب كرده تا در سال 96 
ايجاد ش��وند و لذا زمانی كه دولت در سال 97 اعالم كرد 
همه شركت ها برای دريافت ارز دولتی بيايند و هر ميزان 
كه بخواهند در ارز در اختيارش��ان هست، اين شركت ها 
مفهوم آن را می دانس��تند. بنابراين دولت بايد پاسخگوی 

اين مسائل باشد.
 حاجی  دليگانی گفت: ما طرح تحقيق و تفحص از بانك 
مركزی را داديم اما متأسفانه رياست مجلس با مالحظاتی 
كه داش��ت احکام افرادی كه بايد كار را شروع می كردند 
را نزدند و طرح در كميس��يون اقتص��ادی ماند و اجرايی 
نش��د، در يکی از بندهای اين طرح آورده بوديم كه نحوه 
تخصيص اين ارزها مشخص شود. عضو كميسيون برنامه 
و بودجه كشور تأكيد كرد: اگر اين تحقيق و تفحصی كه 
با فشار دولت يکسال است در كميسيون اقتصادی خاك 
می خورد انجام شده بود، جلوی بسياری از اين مسائل را 

آنا گرفته بود و شفاف شده بود.

رسولاكرم)ص(:  در ماه مبارك رمضان درهای جهنم بسته و درهای بهشت  
گشوده  می شوند و شيطان به بند كشيده می شود.

گزارش

مأموريترئيسمجلسبهكميسيون
بودجهدربارهگزارشتفريغبودجه97

نماينده مردم خمينی ش��هر در مجلس از مأموريت 
رئيس مجلس به كميس��يون بودجه برای بررس��ی 
گ��زارش تفري��غ بودجه س��ال 97 در صحن علنی 
مجلس خبر داد. محمدجواد ابطحی اظهار داش��ت: 
با توجه به اينکه نمايندگان درخواس��ت رس��يدگی 
فوری و دقيق تر درباره گزارش تفريغ بودجه س��ال 
97 داش��تند، لذا هيأت رئيس��ه مجلس و در رأس 
آن رئيس مجلس مأموريتی به كميس��يون برنامه و 

بودجه مجلس محول كرده است. 
وی در همين زمينه افزود: هيأت رئيس��ه مجلس، 
كميس��يون برنام��ه و  بودجه را مأمور كرده اس��ت 
تا به بررس��ی دقيق و جزئ��ی گزارش تفريغ بودجه 
س��ال 97 بپردازد و گزارش آن را به هيأت رئيس��ه 
ارائه كند. اين نماينده مجلس دهم مجلس شورای 
اس��المی عن��وان كرد: قرار اس��ت پس از بررس��ی 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس درباره گزارش 
تفريغ بودجه سال 97، اين گزارش در صحن علنی 
مجلس به استماع نمايندگان مجلس برسد. فارس 

شوراینگهبانبهطرحاصالحقانون
نحوهفعاليتاحزابايرادگرفت

ش��ورای نگهبان در نامه ای به رئيس مجلس، ايراد 
خود نسبت به طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه 

فعاليت احزاب و گروه های سياسی را اعالم كرد.
شورای نگهبان طی نامه ای به رئيس مجلس شورای 
اس��المی نظر خ��ود را در خصوص يك طرح و يك 

اليحه اعالم كرد.
بر اين اس��اس، طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه 
فعاليت احزاب و گروه های سياسی مغاير با موازين 

شرع يا قانون اساسی يا ابهام شناخته شد.
همچنين عدم مغايرت اليحه كمك به س��اماندهی 
پس��ماند های عادی با مش��اركت بخش غيردولتی 
با موازين ش��رع و قانون اساس��ی اعالم شد.باشگاه 

خبرنگاران جوان

خبر

بررسی رفتارهای جوامع غربی در هنگام شیوع کرونا

درسهایی بزرگ 
وسی کوچک از ویر

حاجی دلیگانی:

جهانگیری پاسخگو باشد که چرا میلیاردها دالر ارز منحرف شد
استعفای موس��وی الری از نائب رئيسی شورای سياست 
گذاری اصالح طلب، گمانه زنی ها درباره احتمال استعفای 
عارف از رياست اين شورا را تقويت كرده است. عبدالواحد 
موسوی الری نائب رئيس شورای سياست گذاری اصالح 
طلبان طی نامه ای خطاب به محمدرضا عارف از س��مت 
خود در اين شورا استعفا كرد. هر چند موسوی الری علت 
اصلی استعفای خود را كسالت و مشکالت جسمانی اعالم 
كرده، اما بخش پايانی اس��تعفانامه او كم��ی درباره علل 
اين استعفا ايجاد تش��کيك می كند. آنجايی كه موسوی 
الری ضمن اش��اره تلويحی به شکس��ت اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس يازدهم، از لزوم بازنگری در ساختارها و 
سازوكارهای اجماعی اصالح طلبان به منظور ايفای نقش 
بهتر و مناسب تر و روز آمدن كردن چگونگی حضور اصالح 

طلبان در انتخابات 1400 سخن می گويد.
همي��ن بخ��ش از نامه موس��وی الری بود كه  
موجب ش��د تا ارگان رسمی حزب كارگزاران 
س��ازندگی كه از پي��ش از انتخابات مجلس 
بارها از عملکرد ش��ورای سياس��ت گذاری و 
رئيس آن انتقاد كرده و  درباره لزوم بازنگری 
در س��اختار اين ش��ورا به عنوان نهاد تصميم 

ساز و باالدستی در جريان اصالحات سخن 
گفته ب��ود، در ش��ماره ام��روز خود با 

پرداختن به اين نامه، آن را به عنوان 
آغازی بر بروز تغييرات ساختاری 
در ش��ورای سياس��ت گذاری و 
متعاقب آن پررنگ شدن نقش 
اح��زاب اصالح طل��ب در اين 

شورا قلمداد كند.
روزنامه س��ازندگی اس��تعفای 
موس��وی الری را اولي��ن ترك 
به بدنه شورای سياست گذاری 
اصالح طلبان دانس��ته و نوشته 
است: "اين استعفا پس از شکست 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
و افزايش انتق��ادات از محمدرضا 

عارف رئيس اين ش��ورا صورت می گيرد. برخی از اصالح 
طلبان معتقدند كه اصالحات بايد اصالح ش��ود و شورای 
عالی سياس��تگذاری كه از يك مقام ستادی به يك حزب 

تبديل شده بود، بازسازی شود و ذيل احزاب قرار گيرد.
س��ازندگی كه در ماه ه��ای  اخير به انح��ای مختلف به 
محمدرض��ا عارف حمله ك��رده و او را مته��م رديف اول 
شکس��ت اصالح طلبان در انتخاب��ات مجلس يازدهم می 
داند، از استعفای موسوی الری  از شورای سياست گذاری 
به عنوان مقدمه ای برای اس��تعفای عارف از رياست اين 
ش��ورا ياد كرده و ابراز اميدواری كرده است كه "استعفای 
موس��وی الری قدم اول برای بازس��ازی اصالحات بوده  و 
ق��دم بعدی نيز م��ی تواند اس��تعفای محمدرضا عارف و 
سپردن اين مسئوليت به فردی باشد كه آشنا به سياست 

و كار تشکيالتی است".
البته بحث بر س��ر ل��زوم تغييرات س��اختاری 
در ش��ورای سياس��ت گذاری تنها به حزب 
كارگزاران محدود نمی ش��ود. احزاب،گروه 
ها و چهره های  سياس��ی زيادی در جريان 
اصالحات هس��تند كه اين تغييرات را الزمه 
ادامه حيات  سياس��ی اين جري��ان قلمداد 
می كنند و معتقدند كه ش��ورای سياس��ت 
گ��ذاری  با مديريت عارف ب��ه پايان راه خود 
رسيده است. از جمله اين چهره ها می توان به 
عبداهلل ناصری از مش��اوران  سيدمحمد خاتمی 
در دول��ت اصالحات اش��اره كرد ك��ه اخيرا در 
مصاحب��ه ای گفته بود: "عمر ش��ورای عالی 
سياس��تگذاری با اين س��اختار و ماهيت و 
مديريت هم در شکل و هم در محتوا تمام 
است. چراكه اگر شکل اين مجموعه هم 
عوض شود مديريت و فرم آن هم تغيير 
كند اما ش��ورايی كه يك سر آن صادق 
نوروزی و ش��کوری راد باشد و سر ديگر 
آن كواكبيان و حس��ين كمالی اساس��اً 
نمی توان��د هي��چ كاری را پيش ببرد". 

تس�نيم

استقبال کارگزاران از کناره گیری عارف


