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ادامه می دهیم

زمستان سرد 

فوت کرده است

فقط »پنج ثانیه« 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان مشارکت ۴۷ کشور در اغتشاشات 
گفت: دشمنان به دنبال بهانه ای برای ایجاد اغتشاش بودند و هدف آنها اول مهر ماه، 
همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بود؛ اما فوت مرحومه مهسا امینی باعث 
شــد موج سواری دشمنان علیه نظام جمهوری اسالمی زودتر از مهر آغاز شود. 
سیدعلی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان همواره صحبت از سقوط نظام جمهوری 
اسالمی می کردند و جان بولتن بحث ساقط شدن ایران را قبل از ۴۰ سالگی انقالب 
مطرح کرد و اکنون در ۴۳ سالگی انقالب، با توطئه اخیر سعی در ایجاد ناامنی دارند. 

حجت االســالم حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران، با اشاره 
به سفری که در راس هیاتی از سوی رهبر انقالب به استان سیستان و بلوچستان 
داشــت، گفت: این اســتان موصوف به غیرت و وطن دوستی است. با گروه های 
مختلف مردم دیدار کردیم. دیدگاه های علما، نخبگان و سران طوایف را دریافت 
کردیم. با توجه به حوادثی که رخ داده بود، بخشــی از هم وطنان بی گناه کشــته و 
مجروح شدند. این اتفاق برای امام عزیزمان رنج آور بود. علی رغم تدابیر استانی، 
ایشان فرمودند که این هیات به استان برود و مسائل را بشنود و تدابیر تکمیلی را 
ابالغ کند. ابراز شوق و شکر به درگاه خداوند را داریم به خاطر بلوغ سیاسی مردم 
در جریانات اخیر که واقعا انسان نمی داند چه بگوید و شما مردم دوست و دشمن 

را شگفت زده کردید. 

غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص نظام گفت: ساختار سیاسی 
ما در حال حاضر پارلمانی - ریاســتی اســت. معتقدم در بازنگری می توان آن را 
به ســاختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست 
اجرایی از سوی پارلمان تعیین می شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده 
قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب تر است. منتها 
پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این 

کار نمی خورد.

آیت اهلل جوادی آملی پس از پیروزی تیم فوتبال ایران بر ولز در جام جهانی 
نوشــت: یک قهرمان ورزشی با استعانت از ذات اقدس اهلل با رقابت نفس گیر به 
میدان می رود تا این پرچم را به اهتزاز در بیاورد. این غرور صادق است و تعصب 

داشتن به این قهرمانان باعث مباهات است.

مدیرمسئول روزنامه اطالعات در توئیتر نوشت: دوقطبی سازی مقدمه تجزیه 
ملی اســت. اگر پر آفت تر از تجزیه ســرزمینی نباشد، کم خطرتر از آن نیست. از 
دو قطبی هایــی چون متخصص و متعهــد، خودی و غیر خودی، اصالح طلب و 
اصولگــرا تا دوقطبی های جدید مانند مذهبی واقعی و مذهبی صورتی و..ادبیات 

تفرقه پیش درآمد تبعیض و نفرت است. با آن همدلی نکنیم.

وزیر خارجه آمریکا با اشــاره به برگزاری جلســه ویژه شورای حقوق بشر 
سازمان ملل درخصوص ایران مدعی شد که واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه 
خواهد داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت: امروز شورای 
حقوق بشــر سازمان ملل متحد جلسه ویژه ای برای رسیدگی به آنچه "وضعیت 
حقوق بشــر در ایران" خوانده برگزار کرد. وی مدعی شد، ما به حمایت از مردم 
ایران ادامه می دهیم و کسانی که به سرکوب مردم می پردازند، مواخذه خواهند شد.

کوروش احمدی، دیپلمات ســابق ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه در 
حال حاضر شــرایط و فضا برای احیای مذاکرات برجام ســخت شده است، می 
گوید: دو عامل ارسال پهپاد به روسیه و ناآرامی ها در ایران روی افکار عمومی اروپا 
اثر گذاشته و سیاست های غرب را تحت الشعاع قرار داده است. به گفته احمدی، 
از این رو حتی زمســتان سرد هم نتوانست باعث بازگشت اعضا به میز مذاکرات 

هسته ای شود.

معاون وزیر امورخارجه ایران با تاکید بر لزوم تقویت روابط و همکاری های 
دوجانبه تهران و دهلی گفت: سیاست های تحریمی آمریکا، امنیت انرژی در جهان 
را ثبات کرده است. علی باقری معاون سیاسی وزیر امورخارجه ایران در جریان سفر 
خود به هند درباره ناآرامی های اخیر در کشورمان با تاکید بر این که »خانم مهسا امینی 
کشته نشده، بلکه فوت کرده است«، اظهار داشت: ما در رابطه با تحوالت ایران شاهد 
فضاسازی هایی از سوی رسانه های غربی بوده ایم که بی اساس و مغالطه آمیز است. 

نماینده روسیه در مذاکرات وین با بیان اینکه موضع تهران در مذاکرات سازنده 
است اما غربی ها به جای نهایی  کردن توافق، قطعنامه تصویب کردند، گفت: به نظرم 
می توان مذاکرات احیای برجام را خیلی سریع و به  معنای واقعی کلمه ظرف چند 

روز تکمیل کرد. تقریباً همه مؤلفه های بسته پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت.

اخبار ویژه ...

 

ســرویس سیاسی- عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با اشاره به 
اینکه ترمیم کابینه آغاز شده است، گفت: گاهی اوقات با جوسازی های 
رســانه ای، فــردی را که خــوب دارد کار می کند بد جلــوه می دهند یا 
 وزیــری که عملکــرد مطلوب ندارد را حمایــت می کنند و خوب جلو 

می دهند.
حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص لزوم اعمال تغییرات در کابینه دولت ســیزدهم گفت: با توجه 
به گذشــت بیش از یک ســال از آغاز به کار دولت سیزدهم، آرام آرام در 
بعضی از زمینه ها از جمله ترمیم کابینه می توان یک تصمیمات مدیریتی 

را اتخاذ کرد. 
منتها گاهی وقت ها با جوســازی های رسانه ای فردی را که خوب 
دارد کار می کند بد جلوه می دهند یا وزیری که عملکرد مطلوب ندارد را 
حمایت می کنند و خوب جلو می دهند.میرزایی در ادامه عنوان کرد: یکی 
از مصادیق این رفتارها و قضاوت ها به عقیده بنده وزیر راه و شهرسازی 
بود که حاشــیه پردازی درباره بیماری ایشــان بسیار صورت گرفت در 

حالیکه به آن صورت که گفته می شد، نیست. 
اما از ســوی دیگر یک وزیری داریم ماننــد وزیر میراث فرهنگی 
به جــای اینکه وزارتخانه خود را اداره کند و مشــکالت و چالش های 
وزارتخانه اش را حل کند گویی مسئولیت خود را این می داند که در همه 
امور کشور مربوط و نامربوط اظهارنظر کند و حرف هایی را هم بزند که 
یک وقت هایی هم حرف های به نظر نادرست و شادی را مطرح می کند.

میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

وزیر میراث فرهنگی به اداره 
وزراتخانه اش بپردازد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح دیدگاههای خود پرداخت؛

از موافق نبودن با فیلترینگ تا تغییر 
ساختار سیاسی به پارلمانی  

غالمرضا مصباحی مقدم با تشریح دیدگاههایش درباره موضوعاتی چون شکاف نسلی، فضای مجازی و نظام بودجه ریزی؛ از لزوم 
تغییر ساختار سیاسی کشور سخن گفت.

حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

برخی حرف های رئیسی در دولت 
صاِحب ندارد 

میرتاج الدینی  :

باید اصالحاتی در حکمرانی انجام دهیم

سرویس سیاســی-غالمرضا مصباحی مقدم 
درباره اغتشاشات اخیر و اینکه این حوادث برخاسته از 
گسل  میان نسلی و در ادامه فعال شدن سایر شکاف ها 
است، گفت: تعبیر گسل های نسلی را چند دهه است 
می شــنوم. به نظرم شاهد گســل های نسلی نیستیم، 
بلکه در شــرایط کرونایی دو تا سه سال گذشته ارتباط 
دانش آموزان و دانشجویان با مراکز آموزشی از طریق 
فضای مجازی برقرار شد که عمال دست بیگانگان بود.

فضای مجازی دست بیگانه ها است
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: 
فضــای مجازی، فضای ویژه ای اســت. بســیاری از 
خانواده ها بر این فضا مســلط نیســتند و این موضوع 
موجب شــد معلم نتواند نقش مهمی در تربیت نسل 
جدید ایفا کند. در این شرایط فضای جامعه، دانشگاه و 
مدرسه و خانواده هم نتوانست نقش مهمی در تربیت 
نســل جدید ایفا کنند و آنچه که توانســت تاثیرگذار 
باشــد همین فضای مجازی بود که قوه قاهر و غالب 
آن دســت بیگانگان است. مصباحی مقدم خاطرنشان 
کرد: درصد اندکی از فضای مجازی در اختیار خانواده، 
نهاد آموزش و حاکمیت است و اکنون که دیگر کرونا 
همه گیر نیست مدرسه و دانشگاه برای دانش آموزان 
و دانشجویان تبدیل به محیطی بیگانه شده است. وی 
ادامه داد: بنابراین مســاله گسل  بین نسلی موضوعیتی 
ندارد بلکه به اعتقاد من اتفاق خاصی افتاده است و در 
شرایط جدید »دیگران« توانسته اند آرمان ها، ایده ها و 
اطالعات خود را به فرزندان ایران انتقال دهند و دیکته 
کنند و تحت تاثیر این فضا هیجاناتی هم پدید بیاورند.

موافق فیلترینگ نیستم
عضو مجلس خبرگان یادآور شد: طرفدار مسدود 
شدن فضای مجازی نیستم بلکه باید این فضا مدیریت 
شود. اگرچه دیر به فکر مدیریت فضای مجازی افتادیم. 
شاید باید بیش ۱۰ سال قبل به این فکر می بودیم تا از این 
فضای جدید به عنوان یک فرصت بهره برداری کنیم. 
نسل جدید می توانست در این فضا توسط هنرمندان، 
معلمان و استادان تربیت شوند. در این باره به طور قطع 

در تولید محتوا ضعیف عمل کرده ایم.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: خانواده و سیستم 
آموزشی در فضای مجازی باید بر مبنای هویت ملی و 
دینی به شکل نرم و فرهنگی تربیت نسل جدید را برعهده 
می گرفت تا این نسل متاثر از فضای بیگانه قرار نگیرد. 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز کشور درباره نحوه 
مواجهه اعضای خانواده اش با فضای مجازی، گفت: 
همه فرزندان من تحصیالت عالی دارند. ۸ نوه دارم و 
حقیقتا در این مدت با آنها کار شده است بطوریکه تحت 
تاثیر فضای بیگانه قرار نمی گیرند. کوچکترین نوه من 
چهار و نیم ســال ســن دارد. گاهی برای گرفتن تلفن 
همراه اشتیاق نشان می دهد اما مادرش مدیریت می کند 
و کامال بر مبنای فرهنگ خودمان تحت نظارت است.
نسل جوان خواهان تجزیه کشور نیست

وی درباره سردادن شعارهای قوم گرایانه و تجزیه 
طلبانه دربرخی تجمعات، گفت: نسل جوان خواهان 
تجزیه کشور نیستند و در این باره به راحتی ابزار دست 
بیگانه قرار نمی گیرند. از آنجایی که فضای مجازی در 
اختیار بیگانگان اســت با استفاده از این فضا، اهداف 
شــوم خود را دنبال می کنند اما مخاطبان از این نیات 
و اهداف دشــمن بی خبر هستند. مصباحی مقدم ادامه 
داد: فضای مجازی به ویژه درباره مســائل و تحوالت 
ایران پر از دروغ و فریب اســت. افشــای این دروغ ها 
در فاصله گرفتن افراد از تجمعات و جریان های معاند 
تاثیرگذار است. عضو مجلس خبرگان رهبری درباره 
اینکه »چرا کشورهای دیگر به اندازه ایران تحت تاثیر 
فضای مجــازی قرار نمی گیرند؟«، گفت: دشــمنی 
که با نظام جمهوری اســالمی ایــران وجود دارد قابل 
مقایسه با کشورهایی چون پاکستان، عراق، عربستان، 
ترکیه و مصر نیســت چون ایران ۴۴ ســال قبل با یک 
انقالب مردمی از حلقوم آمریکا بیرون کشیده شد. این 
انقالب مردمی موجب شــد ایرانی که از صدر تا ذیل 
به واشنگتن تعلق داشت از چنگ آمریکا خارج شود. 
آمریکایی که چند بار با روشهای مختلف چون جنگ، 
کودتا و تحریم های فلج کننده نقشه کشید تا بار دیگر 
بر ایران مســلط شود این بار از طریق فضای مجازی و 
تاثیرگذاری  فرهنگی ورود کرده است تا از طریق نسل 
جدید و تحت تاثیر آموزه هایش بتواند این نســل را به 

شکلی تربیت کند تا آنچه می خواهد محقق شود.
اقلیتهــای ایران مــورد حمایت اکثریت 

هستند
مصباحــی مقدم افزود: حدود ۲۰۰ ســال قبل با 
فروپاشی خالفت عثمانی از سوی استعمار انگلیس، 
۲۸ کشور تشکیل شد که بزرگترین آن ترکیه و عربستان 
هســتند. آنها چنین نقشه ای هم برای ایران دارند اما به 
رغم تعدد اقوام و مذاهب ایران نتوانستند این نقشه را 
پیاده کنند چون ملت ایران وحدت ملی، تمدنی، مذهبی 
و دینــی دارند و اگر اقلیتی هــم داریم مورد حمایت 
اکثریت است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خاطرنشان کرد: علمای ما صدها سال حامی اهل سنت 
و اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی بوده اند. برای 
همین در ایران فروپاشی نداشته ایم؛ »آنها نقشه داشته اند 
اما فروپاشی اتفاق نیفتاده است.« اما اکنون این موضوع 
را دنبال می کنند. وی سردادن شعارهای ساختارشکنانه 
و فحاشــی در تجمعات را مقتضــای فضای مجازی 
دانست و گفت: کسی که به فضای مجازی آشنایی دارد 
می داند که ناسزا و فحاشی ادبیات رایج این فضا است.
عده ای از همان آغاز با انقاب اســامی 

همراه نبوده اند
مصباحی مقدم درباره همفکری دو طیف بزرگ 

سیاسی برای حل مشــکالت کشور و سردادن شعار 
علیه هر دو طیف در تجمعات یادآور شــد: این شعار 
از ســال ۸۸ به بعد ســر داده شد و در حال حاضر هم 
ممکن است این شعار در برخی تجمعات تکرار شود. 
اما مهم آن است عده ای نه فقط دیروز و امروز، بلکه از 
آغاز پیروزی انقالب با انقالب اسالمی همراه نبوده اند. 
این فعال اصولگرا ادامه داد: دو مجموعه اصالح طلب 
و اصولگــرا با ارتباط باهم باید اختالفات سیاســی و 
مشترکات را مرور کنند و مورد گفت وگو قرار دهند که 
این کار را تاکنون انجام نداده اند که این ضعف بزرگی 

است.
مجلس نگاه محلی به بودجه دارد

مصباحــی مقدم درباره انتقاد محمدرضا باهنر از 
ساختار پارلمانی و لزوم تشکیل پارلمان محلی و ملی 
و اینکه »نمایندگان موقع بررســی بودجه کشور، آنرا 
به شــکل منطقه ای بررسی می کنند« گفت: موافق این 
موضوع هستم و قباًل هم در این زمینه مصاحبه کرده  و 
گفته ام به طور عمده مجلس نگاه محلی به بودجه دارد.

با بازنگری در قانون اساسی موافقم
ایــن فعال اصولگرا تاکید کــرد: ما احزاب ملی 
نداریــم تا نمایندگانی تربیت کند کــه آموزش دیده 
و با هم هماهنگ باشــند و بدانند که کشــور را باید با 
نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با در نظر گرفتن چنین 
شــرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را 
برطرف کند و یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل 
کند که مســتلزم بازنگری قانون اساســی است که از 

آخرین بازنگری حدود ۳۰ سال گذشته است.
ساختار سیاسی به پارلمانی تغییر کند

مصباحی مقدم دربــاره اینکه چه بخش هایی از 
قانون اساســی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ســاختار 
سیاســی ما در حال حاضر پارلمانی - ریاستی است. 
معتقدم در بازنگری می توان آنرا به ســاختار پارلمانی 
تغییر داد. در این ســاختار نخست وزیر به عنوان نفر 
نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می شود و رئیس 
جمهــور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. 
این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب تر است. 
منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این 

کار مناسب نیست و به درد این کار نمی خورد.
دادگاه قانون اساســی برای رسیدگی به 

تخلفات احزاب
سخنگوی جامعه روحانیت کشور تصریح کرد: 
نیازمند دو تا ســه حزب قوی و فراگیر هستیم تا میان 
آنها رقابت وجود داشته باشد. البته یکی از مسائل این 
اســت که این احزاب در چارچوب قانون اساســی و 
سیاســت های کلی نظام اداره و مدیریت شوند و خط 
قرمزهــای نظام را به طور کامل رعایت کنند و ما باید 
برای تخلفات آنها دادگاه قانون اساسی داشته باشیم اگر 
اینگونه باشــد می توانیم نقش  اول را به نظام پارلمانی 

دهیم.
نگاه مثبــت جامعه روحانیت به عملکرد 

دولت
مصباحی مقدم رابطه جامعه روحانیت با دولت 
را با مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر جامعه 
روحانیــت از دولت حمایــت می کند و در عین حال 
که عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می کنیم نســبت به 

اقدامات دولت پیشنهادات اصالحی هم داریم.
باید مانع هزینه تراشی مجلس شد

نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی درباره 
بارکــردن هزینه اضافــه بر الیحه بودجه از ســوی 
نماینــدگان مجلس گفت: در سیاســت گذاری های 
مجمع تشخیص به دنبال این بودیم که مجلس نتواند در 
بودجه هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند اما متاسفانه 
موفق نشدیم. البته نه اینکه تصویب نکردیم، تصویب 
کردیم اما نهایی و ابالغ نشد. مصباحی مقدم افزود: اگر 
نمایندگان در بررسی طرح ها هزینه برای دولت ایجاد 
کنند، شورای نگهبان مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی به 
آن ایراد می گیرد و برمی گرداند اما زمانی که در بودجه 
هزینه اضافه بوجود می آورند آن را بر نمی گرداند. این 
موضوع از سوی شورای نگهبان تبدیل به رویه شده و به 
اعتقاد من مناقشه همین جا است. وی عنوان کرد: یا باید 
سیاســتی وضع کنیم که آن سیاست مانع هزینه تراشی 
مجلس برای دولت شود مگر اینکه منبع هزینه تراشی 
را مطابق اصل ۷۵ قانون اساســی معرفی و ایجاد کند 
که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
نمایندگان مجلس باید توجیه شوند که کسری بودجه 
پدر مملکت را درآورده و منشــاء تضعیف ارزش پول 
ملی شده اســت. کسری بودجه موجب شده که پول 
ملی ما در ۵۰ سال گذشته از نظر رشد نقدینگی، یکصد 

هزارم شود.
نمایندگان برای هزینه اضافه، منبع درآمد 

معرفی کنند
مصباحــی مقدم در بیان راهــکار خود برای این 
مشکل خاطرنشان کرد: مجلس باید انگیزه قوی داشته 
باشــد که اجازه ندهد بودجه، بدون داشتن منبع قابل 
اعتماد، به بودجه تورم زا تبدیل شــود یا الاقل تدبیری 
بیندیشــد که هر کجا می خواهد هزینــه ایجاد کند، 

بالفاصله منبع معتبر و محکمی را برای آن ایجاد کند.
این نماینده ادوار مجلس افزود: به یاد دارم زمانی 
که نماینده مجلس هشتم بودم مالیات بر ارزش افزوده 
تصویب شد. یکی از موضوعاتی که یک تا دو سال بعد 
مطرح شد افزودن یک درصد بر مالیات ارزش افزوده 
برای بهداشت و درمان بود. شعار من همواره »بهترین 
مالیات برای بهترین خدمات« بود که تصویب شــد و 

همان یک  درصد بسیار تاثیرگذار بود.
وی یادآور شــد: بنابراین اگر مجلس می خواهد 
هزینه تراشی  کند باید درآمد ایجاد کند و اگر هنر دارند 
این دوطرف را با هم در نظر بگیرند چراکه در غیر این 

صورت چیزی جز دردسر برای کشور نخواهد بود.
موافق واردات خودرو هستم

وی درباره تالش دولت برآورده خواســت مردم 
بــرای واردات خودروی اقتصادی و با کیفیت، گفت: 
مجلس مصوبه ای برای واردات خودرو داشت که با آن 
مخالف بودم زیرا بدون سیاستگذاری بود. جالب است 
که بدانید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اصالح شد و من رئیس کمیسیونی بودم که آن مصوبه 
را اصالح کرد تا مطابق آن واردات خوردو انجام گیرد.
تغییری در جایگاه و عملکرد شورای فقهی 

رخ نداده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
اینکه »چرا شورای فقهی که قبال جنبه مشورتی داشت، 
در طرح بانکداری ایران جزو ارکان بانک مرکزی قرار 
گرفته است و آیا با این کار مثال مدیریت حوزه علمیه 
می تواند پاســخگوی تورم در کشور باشد؟«، گفت: 
چهار سال است که شورای فقهی بانک مرکزی رسمی 
اســت و جنبه مشورتی ندارد و مصوبات آن براساس 
ماده ۱۶ قانون برنامه ششــم الزم االجرا است بنابراین 
اینطور نیست که اتفاق تازه ای رخ داده باشد. مصباحی 
مقدم ادامه داد: مجلس شورای اسالمی عنوان جدیدی 
را تحــت عنوان رکن پنجــم تصویب کرده و نام آن را 
شورای فقهی گذاشته و هیچ تغییری ماهیتی در جایگاه 
و عملکرد شــورای فقهی رخ نداده است اما اینکه در 
آینده حوزه علمیه پاسخگو باشد یا خیر، باید گفت که 

این موضوع هیچ ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در حال 
حاضر رییس بانک مرکزی پس از تایید فقهای شورای 
نگهبان، حکم انتصاب اعضای شــورای فقهی بانک 
مرکزی را صادر می کند. مگر اعضای شــورای فقهی 
را حوزه علمیه تعیین می کند که بخواهد مســئولیت 
بپذیــرد؟ بنابراین مدیریت حوزه به شــورای فقهی 
ارتباطی ندارد. وی گفت: شــورای نگهبان اعضا را از 
نظر فقاهت بررســی می کند و وقتی تایید کرد، حکم 
می دهد. بنابراین مســئولیت )اعضای شورای فقهی( 
برعهده رییس بانک مرکزی است و ارتباطی به حوزه 
علمیه نــدارد. مصباحی مقدم درباره ارزیابی عملکرد 
شــورای فقهی در چهار ســال گذشته و اینکه چقدر 
توانسته جلوی انحرافات را بگیرد، تاکید کرد: شورای 
فقهی در این چهار ســال بیش از ۶۰ مصوبه داشته که 
مصوبات خوبی بوده اســت و می توانم بگویم در این 
دوره مقررات گذاری برای اصالح نظام بانکی صورت 
گرفته اســت؛ از جمله این مصوبات مساله لغو سود 
مضاعف بود که پیش از این وجود داشــت و دیگری 
موضوع غیرشرعی استمهال ها و استمهال بدهی ها بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
اینکه آیا سود مضاعف در کف بانک ها اجرایی می شود 
یــا خیر، نیازمند به نظارت در عمق بانک ها دارد و این 
تدبیری اســت که رئیس کل بانک مرکزی اجرایی و 

عملیاتی می کند.

ســرویس سیاســی- یک عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گفــت: یکــی از مشــکالت حرف های 
رئیس جمهور این اســت کــه حرفی که 
می زنــد در دولت صاحب ندارد که بتواند 
آن را اجرایی کند. شهریار حیدری درباره 
این که چقدر رفتارهایی مانند فرستادن یک 
هیات از ســوی مقام معظم به سیستان و 
بلوچستان و یا تشکیل کمیته هایی مشابه 
ایــن می تواند از بروز برخی از اتفاقاتی که 
امروز در کشور وجود دارد جلوگیری کند، 
گفت: اگر روز اول رویکرد اینچنینی با مسائل داشتیم اصاًل منجر به تنش در فضای 
جامعه نمی شدیم. من امروز نمی خواهم کسی را محکوم و حاکم کنم، زیرا مرجع 
قضایی نیســتم اما آنچه که تحلیل و تجربه بنده در مســائل امنیتی به عنوان عضو 
کمیسیون امنیت می گوید این است که می توانستند بسیار بسیار بهتر از این عمل 
کنند که منجر به تجمعات و تنش ها نشود. نماینده مردم قصر شیرین با بیان این که 
از اول هم گفتم نیروی انتظامی یک نهادی برای تامین امنیت داخلی اســت اصاًل 
مرجعی برای ارشاد نیست، ادامه داد: نیروی انتظامی آنقدر ماموریت های مختلف 
دارد که اضافه کردن یک امر بسیار مهم و اسالمی به نیروی انتظامی کار صالحی 
نبود. نیروی انتظامی به موضوعی ورود کرد که در تخصص ناجا نبود و مسائلی که 
متاثر از این موضوع بود، پدید آمد. نیروی انتظامی به جای اینکه درخواست کند 
و واکنش جامعه را به دولت منعکس کند که مردم نمی پذیرند، مقاومت کرد. اگر 
مردم نمی پذیرند این کارها به زور نمی شود، زیرا لسان امر به معروف و نهی از منکر 
لسان متفاوتی است. امر به معروف برگرفته از قرآن، دین و اسالم است خود خدا 
هم به پیامبر تاکید و توصیه می کند به چه نحوی باید امر به معروف کند. باالتر از 
پیامبر در جهان بشری نداریم که با زبان  آن هایی که قابل ارشاد هستند و می پذیرند 
ارشاد کند، قرار نبوده کسی که نمی پذیرد با شمشیر بپذیرد. مگر اینکه کافر بودند 
و خداوند را انکار می کردند آن وقت پیامبر شمشــیر می کشــید اما صرفاً به خاطر 
ابراز عقیده هیچ  موقع برخوردهایی در صدر اسالم نداشتیم. رهبری هم بارها طی 
۳۰ سال گذشته به دستگاه های فرهنگی تأکید کردند کار فرهنگی انجام دهید، هیچ 
زمان به نیروی انتظامی و نهادهای نظامی نگفتند امر به معروف و نهی از منکر کنید، 
تاکید ایشان بر کارهای فرهنگی بود. وی خاطرنشان کرد: با کمال تأسف هنگامی 
که پلیس وارد مسئله امر به معروف می شود و بلد هم نیست امر به معروف و نهی 
از منکر کند، منجر به تنش می شــود. از روز اول می توانســتند کارها را مدیریت و 
عذرخواهی کنند، یا اینکه به فرض می گوییم مقصر نیروی انتظامی نبوده است اما 
به خاطر حفظ امنیت جامعه و تنش زدایی مسائل اجتماعی می توانستند عذرخواهی 
کنند چراکه گاهی یک عذرخواهی ساده مسائل را جمع و جور می کند بعد هم تبیین 

می کردند اگر عذرخواهی کردیم به خاطر جامعه بوده است.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: بعد از حدود دوماه تنش و 
درگیری که این مسائل بر مردم، فضای اجتماعی و امنیتی اثر گذاشت که نیروهای 
پلیس، اطالعات و بســیج تابه حال این وقایع را جمع و جور کرده اند، اعتقاد دارم 
باید دولت جمهوری اسالمی ایران با یک نگاه واقعی به بازنگری درباره رفتار اداری 
و مدیریتی مســائل را در کشور پیگیری کند، از جمله رفع بیکاری، تورم و حذف 
پیچیدگی های اداری که خودش آفت مدیریتی در جامعه شده است این ها می تواند 
کمک کند تا در آینده شــاهد چنین مسائلی نباشیم. وی درباره این که رسیدگی به 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان چقدر می تواند کشور را از بروز وقایعی که 
این روزها کشور تهدید می کند در امان دارد، گفت: تعریفی که از مرزها داریم این 
است که می گوییم مرز یا تهدید است یا فرصت، همیشه متاسفانه به جای این که 
فرصت باشــد یک تهدید هم در کنارش برای مردم بوده اســت. معتقدم با ایجاد 
بازارچه ها و با دادن امتیاز به مرزنشینان باید مدیریت کنیم. در همه دنیا هم این قاعده 
امتیازدهی وجود دارد و برای حذف قاچاق، ایجاد اشــتغال و انضباط بر مرزها از 
این امتیازدهی ها استفاده و این گونه مشکالت مرزها را حل کرده اند. نماینده مردم 
قصرشیرین خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی بهترین 
امکانات را در اختیار مرزنشــینان قرار داده اند اما در کشــور ما محروم ترین قشر با 
کمال تأسف مرزنشینان هستند آن وقت مرزنشینان متهم به قاچاقچی بودن می شوند 
این رفتار درســت نیست. من اعتقاد دارم دولت جمهوری اسالمی ایران باید یک 
بازنگری جدی از فرصت مرز داشته باشد و فکری برای معیشت آنان کند. وی ادامه 
داد: طرح  مشترک بین مجلس و دولت آمده بود، رئیس کمیته هم من بودم طرحی 
تهیه کردیم که در کوتاه ترین زمان بهترین وضعیت برای مرزنشینان اجرا شود، در 
واقع جایگزین کولبری بود عنوانش هم "طرح ساماندهی معیشت مرزنشینان" بود 
خود آقای رئیس جمهور گفتند به زودی این طرح در سران قوا تصویب می شود اما 
از زمانی که رئیس جمهور گفته است به زودی تصویب می شود یک سال می گذرد. 
حرفی که رئیس جمهور می زند در دولت باید صاحب داشته باشد، یکی از مشکالت 
حرف های رئیس جمهور این است که وقتی حرفی می زند در دولت صاحب ندارد 
که بتواند آن را اجرایی کند. به طور مثال رئیس جمهور آمده است کرمانشاه و گفته 
وام های زلزله را یک سال استمهال می کنیم ۸ ماه است که رئیس جمهور به کرمانشاه 
آمده و صحبت کرده اســت. ۸ ماه گذشته است، من به عنوان نماینده منطقه رصد 
می کنم و می بینم یک نفر در دولت صاحب این حرف رئیس جمهور نیست. معلوم 
است اعتراض، تنش و انتقاد داریم و خیلی از مسائل پیش می آید. من همین االن باید 
به جای دولت پاسخگوی حرف های رئیس جمهور باشم در صورتی که من وظیفه 
نظارتــی دارم و مطالبه گری از خــود رئیس جمهور، عرایض و صحبت های های 
ایشان دارم؛ حرف هایی که با کمال تاسف اجرایی و عملیاتی نمی شود. حرفی که 
رئیس جمهور می زند را مردم مشاهده می کنند که این حرف عملیاتی می شود یا خیر 
که اگر عملیاتی شود مردم اعتماد پیدا می کنند و نسبت به دولت صادق می شوند و 
دولت هم نسبت به آنها صادق می شود وقتی نتیجه نمی بینیم طبیعی است که مردم 

هم به دیگر حرف ها توجه نمی کنند.

سرویس سیاســی- نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه باید در 
شیوه های حکمرانی کشور اصالحاتی انجام شود، گفت: باید با جوانان و نوجوانان 

برای مقابله با القائات منفی دشمن گفتگو کنیم.  
حجت االســالم سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اینکه حتماً باید در 
شیوه های حکمرانی کشور اصالحاتی انجام شود، اظهار داشت: این اصالحات باید 
در موضوعات مختلف، برخاسته از درون نظام اسالمی و مبتنی بر اصول و مبانی 
نظام اســالمی باشد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هر 
گونه اصالح در امور جامعه باید به گونه ای باشد که در آن هم اصول و ارزش های 
نظام اسالمی مورد توجه قرار گیرد و هم مطالبات مردم مورد توجه باشد تا منجر 
به رضایتمندی آنان شــود. میرتاج الدینی با اشــاره به اینکه مقوله عدالت باید در 
اصالحات نظام حکمرانی مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: در نظام جمهوری اسالمی 
عدالت مسئله ای مهم است، اما باید حرکت ما در مسیر عدالت جدی تر و سریع تر 
باشــد، به طوری که مردم آن را در زوایای زندگی خود احســاس کنند. وی با بیان 
اینکه اصالحات جامعه باید مبتنی بر ارزش های اسالمی و انقالبی باشد، تصریح 
کرد: ما باید با جوانان و نوجوانان که برخی از آنان تحت تأثیر القائات رسانه های 
بیگانه قرار گرفتند و در جنگ نرم و شناختی مورد هدف دشمنان هستند، با شیوه 
روشن گرانه و با تکیه بر مبانی جهاد تبیین گفتگو کنیم. نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان سرمایه های نظام هستند، گفت: 
ما باید با تبیین درست، درباره توانمندی ها و دستاوردهای انقالب اسالمی با نسل 
جدید صحبت کنیم و باید به گونه ای با آنان رفتار و گفتگو شود که بتوانیم جلوی 

القائات منفی دشمن را بگیریم.

در حــال حاضر رییــس بانک مرکــزی پس از تاییــد فقهای شــورای نگهبان، 
حکــم انتصاب اعضای شــورای فقهــی بانک مرکــزی را صادر مــی کند. مگر 
اعضــای شــورای فقهی را حوزه علمیــه تعیین می کند که بخواهد مســئولیت 
بپذیــرد؟ بنابرایــن مدیریــت حــوزه بــه شــورای فقهــی ارتباطــی ندارد
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