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عزاداریحضرتاباعبداهللالحسین
(علیهالسالم) در حضور رهبر معظم انقالب

اولین شب مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا علیهالسالم،
بــا حضور هــزاران نفر از مردم عــزادار ،جمعی از مســئوالن و
اخبــــار رهبر انقالب اســامی در حســینیه امام خمینــی (رحمهاهلل)
برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبر معظم انقالب این مراسم
با مرثیهسرایی آقای سید مجید بنی فاطمه آغاز شد و در ادامه حجتاالسالم
والمســلمین کاظــم صدیقــی و آقای منصــور ارضی بــه ســخنرانی و مداحی
پرداختند.

شبکههایفارسیزبانمعاند
نگرانشفافیتمنابعمالیخودهستند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه اگر شبکههای معاند فارسی
زبان در خارج کشور نسبت به شفافیت مالی خود اقدام کنند ،بی تردید میزان
مخاطبین آنها بیش از این کاهش مییابد ،گفت :این رسانهها نگران آشکار
شدن منابع مالی خود هستند.
حجت االســام احمد ســالک در گفتوگو با ایرنا درباره عدم شفافیت مالی
رســانههای فارســی زبان در خارج از کشــور ،اظهار داشــت :نزدیک به حدود
 250شبکه فارسی زبان معاند علیه جمهوری اسالمی ایران در حال فعالیت
اســت .وی با بیان اینکه این شبکهها وابســته به امریکا ،رژیم صهیونیستی و
آل سعود هستند ،افزود :آنها با طرح عناوینی همچون دفاع از حقوق ملت
ایــران ،علیه حاکمیت کشــور مســائلی را مطرح کرده و بــه دنبال منافع خود
هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این سؤال که چرا شبکههای فارسی
زبان مســائل مالی را به صورت شــفاف بیان نمیکنند ،تأکید کرد :حق ملت
ایران اســت که بدانند این شــبکههای فارسی منابع مالیشــان از کجا تأمین
شده و پشتیبان مالی آنها چه کسانی یا چه کشورهایی است.
ســالک یــادآور شــد :اگر آنها نســبت به شــفافیت مالی خود اقــدام کنند ،بی
تردید میزان مخاطبین آنها بالفاصله کاهش پیدا میکند زیرا مردم ایران با
پشــتیبانان آنها که به غیر از امریکا ،رژیم صهیونیســتی و انگلیس نیست ،در
تضاد هستند .نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد :باید اصرار کنیم
که این شبکهها ،شفافیت مالی خود را برای ملت ایران روشن کنند.

تکذیب دخالت ناطق نوری
در انتصابات دولت

دفتر حجتاالسالم والمسلمین ناطق نوری هرگونه اظهار نظری مبنی بر ورود
ایشان به عزل و انتصابات در دولت را رد کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،دفتــر وی در اطالعیــهای ضمن خــاف واقع دانســتن این
شــایعات تأکیــد کــرد :حجتاالســام والمســلمین ناطــق نــوری از ابتــدای
شــکلگیری دولــت یازدهــم تاکنــون صرفــاً نظــرات و مشــورتهای خــود را
درخصــوص موضوعــات راهبــردی مطرح میکردند و اساســاً هیــچ توصیه و
سفارشی چه ایجابی و چه سلبی درخصوص افراد نداشتهاند و این موضوع را
از اختیارات رئیس جمهوری محترم و رأی مجلس شــورای اسالمی میدانند.
در ادامه این اطالعیه آمده است :ایشان معتقدند انتخاب و انتصاب مسئولین
و مقامات باید بر اساس شایستگی و توانمندیها صورت گیرد و شیوه توصیه و
سفارش در جامعه رو به توسعه منسوخ شده است.
گفتنی اســت دیروز حســینعلی حاجی دلیگانــی ،نماینده مخالــف دولت در
مجلس ادعا کرده بود که علی اکبر ناطق نوری در پیغامی به رئیس جمهوری
عنوان کرده که دیگر از عباس آخوندی با عنوان وزیر راه و شهرســازی حمایت
نخواهد کرد و خبر این پیغامها به نمایندگان مجلس هم رسیده است.

جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور

براســاس اعــام وزارت اطالعات ســربازان گمنام امــام زمان(عــج) از خروج
غیرقانونی ارز از کشور توسط شبکه هرمی فایننشیال جلوگیری کردند.
به گزارش ایســنا ،در اطالعیه وزارت اطالعات آمده اســت :با تالش گســترده
ت کل اطالعــات اســتان فــارس و
ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) در ادارا 
هرمزگان و در راستای صیانت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از
هرگونه اخالل در نظام اقتصادی کشور ،تعداد  18نفر از لیدرها و اعضای فعال
دسیســه هرمی و کالهبردارانه جدید با نام فایننشــیال ( ،)financialدستگیر و
پرونده تخلفات آنها به مراجع قضایی ارجاع شد.
بنا بر این اطالعیه این افراد با استفاده از روشهای اغواگرایانه اقدام به جذب
سرمایه افراد و کالهبرداری از آنها و همچنین راهاندازی چندین هرم و زنجیره
انسانی کرده و مبالغ قابل توجهی ارز از کشور از طریق صرافیهای غیرمجاز یا
به صورت فیزیکی خارج کرده بودند.
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وزیر کشور :تعدادی از استانداران جابهجا میشوند
وزیر کشور گفت :تعدادی از استانداران با
ابالغ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
جابهجــا میشــوند .بــه گــزارش ایســنا،
عبدالرضــا رحمانــی فضلی روز گذشــته
در حاشــیه همایــش اســتانداران سراســر
کشــور در پاسخ به این ســؤال که استاندار
کرمــان چــه زمانــی معرفی خواهد شــد،
گفــت :ما منتظر بودیم قانون جدید منع
بهکارگیری بازنشستگان به ما ابالغ شود.

اکنون تعدادی از اســتانداران هســتند که
بایدجابهجاشوند.
طرح اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری
بازنشستگان در جلســه علنی دوم مرداد
مــاه  97در مجلــس شــورای اســامی ،به
تصویب رســید و در تاریخ  21شــهریور در
شورای نگهبان تأیید شد .علی الریجانی،
رئیس مجلس شــورای اسالمی روز شنبه
در نامــهای بــه رئیــس جمهــوری ،قانون

اصــاح «قانــون ممنوعیــت بهکارگیــری
بازنشســتگان» را برای اجرا ابــاغ کرد .بر
اساساینقانون،بهکارگیریبازنشستگان
دردستگاههایاجراییبهاستثنایرؤسای
قوا ،معــاون اول رئیس جمهــوری ،نواب
رئیس مجلس ،اعضای شورای نگهبان،
وزیــران ،نماینــدگان مجلــس و معاونان
رئیس جمهــوری ممنــوع اســت .بعد از
ابالغ این قانون ،رئیس بازرسی کل کشور،

به بازنشســتگان شــاغل در دســتگاههای
دولتی  60روز فرصت داد تا پســت خود را
ترککنند.
بر اساس گفتههای مسئوالن ارشد وزارت
کشور،شــماری از استانداران مشمول این
قانون خواهند شــد .پیش از این جمشید
انصاری رئیس ســازمان امور استخدامی
گفتــه اســت کــه  14اســتاندار بازنشســته
هستند.

ëëانتقادآشناازدرصدبگیرانحرفهای
قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان
با حاشــیههایی هم همراه شــده اســت
از جملــه اینکــه گفتــه میشــود برخــی
مدیران بازنشســته چــه بســا در پی دور
زدن قانــون از طریــق گرفتــن درصــد
جانبــازی باشــند .حســامالدین آشــنا،
مشــاور رئیس جمهــوری در همین باره
در توئیتی نوشته است« :وقتی جانبازی

را درصدی کردند ،باید حدس میزدند
روزی خواهــد آمــد کــه درصــد بگیــران
حرفــهای هــم ادعــای جانبــازی کننــد.
وقتی نشســتگان (قاعدین) اصل و فرع
جانبازی را قیمتگذاری و درصدبندی
کردنــد ،بایــد منتظــر بــود مدیــران در
آســتانه بازنشســتگی (جانبــازان )VIP
هم به دنبال افزایش درصد جانبازی به
صف شوند».

معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعالم کرد

رایزنی دولت با نمایندگان برای لوایح چهارگانه

کمتــر از یــک هفته مانــده به آغــاز به کار
صحن علنی مجلــس ،معاون پارلمانی
رئیــس جمهوری میگویــد« :نمایندگان
را در جریــان ضــرورت تصویــب الیحــه
الحــاق به کنوانســیون منع تأمیــن مالی
تروریسمقراردادیم».پیشترنمایندگان
مختلفی از مجلس گفته بودند که لوایح
مرتبط بــا  FATFبعد از پایان تعطیالت
تابستانی مجلس در دستور کار قوه مقننه
قــرار خواهند گرفت .این در حالی اســت
کــه کارگــروه  FATFروز دهــم مهرماه در
اجــاس دورهای خــود دربــاره اســتمرار
تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیمگیری
خواهــد کــرد ،تصمیمــی کــه خیلــی از
کارشناســان معتقدند بستگی به تعیین
تکلیف چهار الیحه مرتبط با این موضوع
در داخــل ایــران دارد .از ایــن چهار الیحه
تاکنون الیحه مبارزه با پولشویی تبدیل به
قانون شده ،دو الیحه الحاق به کنوانسیون
مبــارزه بــا پولشــویی (پالرمــو) و اصــاح
قانــون مبــارزه با تأمیــن مالی تروریســم
بعد از ایرادات شــورای نگهبان در انتظار
رســیدگی مجــدد در مجلــس هســتند و
نهایتــاً الیحه الحاق ایران به کنوانســیون
مبارزه بــا تأمین مالی تروریســم ()CFT
هم که ســه ماه پیش مسکوت مانده بود

باید تازه وارد دســتور کار بهارســتان شود.
حســینعلی امیــری بــه ایلنا گفته اســت
کــه دولــت ابهامــات ایــن الیحــه را برای
نمایندگان پاسخ داده .طیفهای منتقد
دولت در مجلس معتقدند پذیرش این
الیحه باعث تضعیــف نیروهای نظامی
و همیــن طــور دسترســی دولتهــای
متخاصم به اطالعات مالی کشور خواهد
ف نظرها هم
شــد .همین دســت اختــا 
موجب گردید کــه الیحه  CFTخردادماه
امسال مسکوت گذاشته شود.
پیش از مسکوت گذاشته شدن این الیحه
در روز  20خــرداد ،منتقــدان و مخالفــان
دولــت تــاش مجدانــهای بــرای رد آن
انجــام داده بودند .در همان روزها ســیل
پیامکهــای اعتراضــی و هشــدارآمیز
بــه نماینــدگان از جملــه ســرخطهای
خبرهای سیاســی روز ایران بود .آن زمان
مصطفــی کواکبیــان تعــداد پیامکهای
ارســال شــده بــرای هــر نماینــده را باالی
 600پیامــک اعالم کرده بــود .پیش از آن
در مناسبتهایی چون نمازهای جمعه
و همیــن طــور راهپیمایــی روز قــدس
شــعارهای زیادی علیه لوایــح چهارگانه
مطرح شــده بود .معترضــان در مواردی
معتقــد بودند که مجلســیها در صورت

تصویــب ایــن لوایــح «خائــن» خواهنــد
بود .بــا وجود این اما هنوز دولت حســن
روحانــی تأکیــد دارد کــه پذیــرش ایــن
لوایــح کــه در واقــع جــزو شــروط FATF
بــرای ایران هســتند یک ضرورت اســت.
حســینعلی امیری دیــروز در گفتوگو با
ایلنــا ،درخصــوص رایزنی برای بررســی
الیحه الحــاق به کنوانســیون منع تأمین
مالــی تروریســم در مجلــس و پیوســتن
بــه آن گفتــه اســت« :الیحــه الحــاق بــه
کنوانســیون منــع تأمین مالی تروریســم
از ضرورتهــای غیرقابل اجتناب کشــور
است که ما برای رفع بخشی از مشکالت
بانکی به پیوستن به آن نیاز داریم».
یــک هفته قبلتــر حشــمتاهلل فالحت
پیشــه ،رئیس کمیســیون امنیــت ملی و
سیاســت خارجی مجلس هــم گفته بود
مدیران عامل بانکها در جلسه مشترک
بــا اعضــای ایــن کمیســیون خواســتار
تصویب ایــن لوایح شــدهاند .امیری هم
بــه ایلنــا گفتــه اســت« :همــه مشــکالت
بانکی بــه تحریمهــا ربطی نــدارد ،برای
ســاماندهی بانکهــا و مــراودات بانکی،
شفافســازی و ارتباطگیری با بانکهای
بزرگ به قوانینی از این جنس نیاز داریم.
بررسی این الیحه با تصمیم مجلس دو

ماه مســکوت مانــد که زمــان آن به پایان
رســیده اســت و امیدواریــم ایــن الیحــه
در مجلــس مــورد توجه نماینــدگان قرار
بگیــرد و رأی بیــاورد ».معــاون پارلمانی
رئیــس جمهــوری ادامــه داده اســت:
«شفافســازی مناســبات بانکی و مبارزه
با تأمین مالی تروریســم و پولشویی قبل
از دولتهــای یازدهــم و دوازدهم هم به
عنــوان یک ضــرورت مورد توجــه بوده و
اقدام در این باره ربطی به برجام ندارد».
امــا قســمت مهمتــر ســخنان امیــری
جایــی اســت که اشــاره میکنــد دولتیها

در حدود ســه ماه گذشــته بیکار نبودهاند
و گفت و گوهایــی بــا مجلســیها بــر ســر
موضــوع  FATFترتیب دادهانــد .او گفته
اســت« :در جریــان بررســی ایــن الیحــه
در ماههــای گذشــته بــا نماینــدگان در
ایــن بــاره رایزنــی شــده و نماینــدگان در
جریــان ضرورتهــای پیوســتن بــه آن
قــرار گرفتهانــد ».امیری حتی افــزوده که
«در صورتــی که آنها در این باره ســؤاالت
و ابهاماتــی داشــته باشــند ،وزیــر امــور
خارجه ،رئیس سازمان برنامه و بودجه و
سرپرســت وزارت امور اقتصادی و دارایی

آماده توضیح دادن ،رفع ابهام و شــنیدن
نظراتودغدغههاینمایندگانهستند».
هــر چند در فضــای بیــرون مجلس هنوز
تکاپوهایــی بــرای خیانــت بــار خوانــدن
تصویب این لوایح در جریان اســت اما به
طور مشــخص موج حمــات نمایندگان
منتقــد و مخالــف دولت به ایــن موضوع
به مراتب نسبت به سه ماه قبل فروکش
کرده؛ وضعیتی که میتواند نشانه مثبتی
باشد برای امیدواری درخصوص بررسی
سه الیحه باقیمانده از چهار الیحه مرتبط
با  FATFدر دو هفته پیش رو.

موافقان ،مخالفان اف.ای.تی.اف را توجیه کنند
امروزه مســائل مربوط به پولشــویی
و مبــارزه بــا این پدیــده در بانکها و
یادداشت
سیســتمهای مالــی دنیــا از اهمیت
بســیار باالیــی برخــوردار اســت .در
چنیــن شــرایطی طبیعــی اســت که
اگــر نظامهــای مالــی و بانکهــای
حسینمیرمحمدصادقی کشورهای مختلف دنیا که با موضوع
حقوقدان پولشــویی و فســاد مالــی مقابلــه
میکنند ،از اجــرای چنین قانونی در
کشــوری اطمینان نداشــته باشــند و از ســوی دیگر هم ساز و
کار الزم در این زمینه در کشــوری وجود نداشته باشد ،قطعاً
بــا سیســتم مالــی و بانکهــای آن کشــور کار نمیکنند .این
مســأله امــروزه در نظام مالی جهــان به مراتــب از مواردی
ماننــد تحریمهای امریکا مهمتر اســت .کشــور ایــران نیز از
این قاعده مستثنا نیست .اگر ما قصد داریم که با نظامهای

مالی دنیا کار کنیم ،طبیعی اســت که باید کارهای جدی در
رابطــه با تصویب لوایح چهارگانــه مرتبط به اف.ای.تی.اف
انجام دهیم.
البتــه این امــر منوط به آن اســت که متن لوایــح به صورت
دقیــق خوانده شــده و مورد بررســی قرار بگیــرد و اطمینان
هم دارم که از نگاه مقامات و مسئوالن ایرانی هیچ مشکلی
برای اجرای این لوایح وجود ندارد.
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم کاری اســت که مــا آن را
اجرایــی کرده و قوانینــی را هم در این زمینه داریم .بنابراین
تنهــا بحثی کــه در این زمینه وجود دارد ،بیشــتر حول محور
مصادیق میچرخد .تعدادی از سازمانها و گروهها ممکن
اســت برای برخی به یک دغدغه بزرگ تبدیل شــده باشد.
امــا ناگفته نماند که هدف این لوایح این گونه نیســت که در
خصــوص مصادیق ،مــوردی را به نظام مالی کشــور دیکته
کنند .مــا میتوانیم مصادیق خاص خودمان را در مبارزه با

پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشیم اما میتوانیم
که در کنار آن با پیوستن به این قوانین نظر قطعی خود را به
جهان اعالم کنیم و با صدای رســا به کشورهای دنیا بگوییم
کــه قصد مبــارزه و مقابله بــا پ ولهای کثیــف و تأمین مالی
تروریسم را داریم.
بــا انتقاداتــی که در چنــد وقــت اخیر درخصــوص تصویب
لوایــح چهارگانــه دولت از ســوی برخی چهرههای سیاســی
دیــد ه و شــنیدهایم -کــه البتــه بایــد بــه برخــی از آنهــا حق
داد کــه دغدغــهای در مورد این لوایح داشــته باشــند -باید
بــرای دولت هــم وظیفــهای قائل شــویم .دولــت در چنین
فضایــی بایــد ســعی در رفــع چنیــن دغدغههایــی داشــته
باشــد .نمیشــود گفت که همه انتقاداتی که بعضاً از ســوی
نماینــدگان مجلــس یا برخــی دیگــر از چهرههای سیاســی
مطرح میشــود ،از خاستگاه مبارزه و مقابله با دولت است؛
از ســوی دیگــر هم نمیشــود گفت کــه برخی از ایــن اظهار

نظرات بدون انگیزههای سیاســی است .در چنین شرایطی
کــه مجموعهای از دو حالت فوق را شــاهد هســتیم ،وظیفه
دولــت و طرفــداران ایــن لوایح این اســت کــه مخالفان این
طــرح را توجیه کنند و مهمتر از همه اینکه تکلیف خودمان
را روشن کنیم که آیا میخواهیم با نظام مالی دنیا کار کنیم
یرســد گزینه
یــا نه؟ اگــر میخواهیم کار کنیم -که به نظر م 
منطقیتــری باشــد -طبعاً باید در مورد پیوســتن به اســناد
بینالمللــی در رابطــه با مقابلــه با پولشــویی و تأمین مالی
تروریسم تصمیم جدی بگیریم.
سیســتم مالی و بانکی کشور در صورت عدم تصویب لوایح
چهارگانــه دولــت سرنوشــتی جــز تحریــم نخواهد داشــت.
اتفاقــی کــه اثــر آن مهمتــر از تحریمهایــی خواهــد بــود که
کشوری مانند امریکا در رابطه با ایران وضع میکند .چرا که
در صــورت عــدم تصویب چنین لوایحــی در مجلس ایران،
اجماع جهانی در مورد بانکهای ایران ایجاد خواهد شد.

عارف  :اصالحطلبی به پوستاندازی نیاز دارد

افراد متدین و متخصص را به نام دین و با گزینشهای کذایی از تصدی مسئولیت محروم کردند
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس اظهار
کــرد :بعــد از انقــاب و بخصــوص در
دهــه اخیــر شــائبه بــی تفاوتــی جریــان
اصالحــات بــه فعالیتهــای مذهبــی
در بخشهــای متدیــن جامعــه ایجــاد
ی کــه اعتقاد ،بــاور و پایبندی
شــد در حال 
اصالحطلبــان بــه ارزشهــا بیــش از
برخــی مدعیــان و صاحبــان تریبــون
اســت؛ متأســفانه به نام دیــن و ارزشها
گزینشهــای کذایی راه انداختــه بودند و
افــراد متدیــن و متخصــص را از تصدی
مســئولیتهای مختلف محروم کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا عــارف
در آســتانه ســال تحصیلی دانشــگاهها و
مراکــز آمــوزش عالی کشــور در دیــدار با
فعاالن طیفهای مختلف دانشــجویی،
تشکلهایدانشجوییرابهحفظسرمایه

اجتماعــی توصیه کرد و با انتقــاد از رکود
فعالیتهــای دانشــجویی در دانشــگاه،
بــی انگیزگی را آفت جنبش دانشــجویی
دانســت و گفت :تشــکلهای دانشجویی
نبایــد پاســخگوی عملکــرد دولتهــا
باشــند بلکه بایــد مطالبهگــر باشــند و از
مســئوالن کشــور در همــه قــوا بخواهنــد
پاسخگویعملکردشانباشند.متأسفانه
دانشگاههایمادرجایگاهاصلیخودقرار
ندارند.عارفحضورتشکلهایمختلف
دانشجوییباگرایشهایمختلفرابرای
دانشــگاه فرصت دانســت و از مســئوالن
خواســت در ارائه مجوزهای قانونی برای
فعالیت تشــکلهای دانشــجویی با آنها
همراهی داشته باشند و با همه تشکلها
و اتحادیههــای دانشــجویی صرفــاً بــر
اســاس قانون عمــل کننــد .وی با تقبیح

پرهیز از نگاههای سیاسی به اف.ای.تی.اف

امــا دیدیم که پس از ارائهای راه حل از ســوی دولت ،چگونه برخی
ادامـــــه از
تــاش کردند به هر صورتی قراردادهای جدید را تخطئه کنند .این
صفحه اول
اقدامات درحالی بود که ما نه فقط به ســرمایهگذاریهای کالن در
حوزه نفت و گاز نیاز داریم ،بلکه توانایی ما برای اکتشــاف در زیر ســطح آب ،به مراتب
کمتر از تواناییهای اکتشاف در خشکی است .اما متأسفانه دیدیم که این مسأله نیز به
درگیــری جناحها با یکدیگر تبدیل شــد .امروز فراتر از «اف.ای.تــی.اف» یا قراردادهای
نفت و گاز ،آنچه باید پیشتر روشــن شــود ،این اســت که رویکرد و موضع ما نســبت به
ســرمایهگذاری خارجی چیســت .آیا ما خواهان ســرمایه خارجی هســتیم یــا خیر؟ اگر
هستیم ،چنان که هستیم و منابع مالی کشور کفاف نیازهای توسعهای کالن را نمیدهد،
باید مبادالت دنیا را به رسمیت بشناسیم.
امــروز هم با رد لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» ارتباط ایران با بانکهای جهان قطع
خواهد شد و در این صورت ،نه تنها از سرمایهگذاری خارجی خبری نخواهد بود ،بلکه در
مبادالت عادی تجاری و بازرگانی با دنیا نیز دچار مشکل خواهیم شد.

سوءاستفاده از ارزشها برای حذف رقیب
تأکیدکرد:متأسفانهبهنامدینوارزشها
گزینشهــای کذایی راه انداختــه بودند و
افــراد متدیــن و متخصــص را از تصدی
مســئولیتهای مختلف محروم کردند.
عــارف بــا بیــان اینکه بــرای تشــکلهای
دانشــجویی اثرگذاری در فضای دانشگاه
و جامعــه بایــد مهــم باشــد نــه ســر و
صــدا در فضــای مجــازی ،گفــت :یکی از
چالشهای پیش روی کشور کمبود منابع
انســانی متخصــص اســت چرا که نســل
اولیهــا به دلیــل اینکه تصــور میکردند
همیشــه در قدرت خواهند بــود به دنبال
کادر ســازی نبودنــد و از تربیــت نیــروی
انســانی متخصص غفلت شد به همین
دلیــل زمانی که طــرح عدم بــه کارگیری
بازنشستگان تصویب شد عدهای نگران

شــدند که با کمبود نیروی انسانی مواجه
خواهیم شــد .وی با تأکید بــر اینکه برای
مقابله بــا چالشهای پیــش روی نظام،
باید حاکمیت گفتوگــوی ملی در همه
ســطوح و در میــان نخبــگان و جریانات
سیاســی را پذیرفــت گفــت :مســئولیت
ســنگینی در ایــن مــورد برعهــده جریان
اصالحطلبی اســت و بایــد در این زمینه
تالشجدیتوسطهمهدلسوزانانقالب
انجامشودتابهراهکارهایاجماعیبرای
حل مشکالت و معضالت برسیم .عارف
در پایــان تأکید کرد :جریان اصالحطلبی
بایــد به دنبــال رویکــرد جدیدی باشــد و
یک نوع پوستاندازی در این جریان نیاز
اســت تا بهتر بتواند در خدمت انقالب و
مردم عزیز کشورمان و پاسخ به مطالبات
بحق آنها در همه زمینهها باشد.

کاندیدای صدر
عادل عبدالمهدی؛
ِ

این دو بازوی قدرتمند یــک مانع بزرگ دارد و آن اتوریته
ادامـــــه از
سیاســی مرجعیــت نجف اســت کــه جنبه سیاســی آن را
صفحه اول
میخواهــد .اتوریتــهای کــه شــاید آلصــدر بــودن و بیــت
پدرش آن را یاری کند و شــهریههایش به بخشــی از طالب نجف مقدماتش
را فراهم کند.
ایــن رؤیای صــدر بــرای دوره پساسیســتانی اســت؛ چراکه میدانــد آیتاهلل
آنچنان اقتداری دارد که ن ه توان رقابت دارد و نه نخبگان سیاسی و حوزوی و
جامعه میپذیرند و امروز باید فرمانبر نجف باشد و همراه .از این رو «عادل
عبدالمهــدی» با تشــکیل کابینهای منعطف و نامقتــدر میتواند دولت گذار
مطلوبــی برای او باشــد کــه ضعفش را به دیگــران حواله دهــد و در آینده در
شوک خأل قدرت در نجف ،بر کرسی نایافته پدر بنشیند و آرزوهای سیدمحمد
صدر را محقق کند و شــاید روزی فرا رســد که خطبههای نماز جمعه کربال را
سیاسی نجف شود.
آقای
بخواند و ِ
ِ

