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پیام تبریک

مولوی عبدالحمید

سياسي

به

در پی انتصاب آیتاهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی بهعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری ،شیخاالسالم موالنا عبدالحمید این انتصاب را به وی تبریک گفتند.
متن پیام مولوی عبدالحمید بدین شرح است :بسماهللالرحمنالرحیم

برادر ارجمند حضرت آیتاهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی-دام اقباله -السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته؛ انتصاب شایسته جنابعالی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تبریک عرض میکنم .از آنجایی که مشورت و رایزنی
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دهی سیاستهای کلی نظام را بر عهده دارد و با کارشناسی دقیق راهکارهایی به قوای مختلف ارائه میدهد ،انتظار میرود در این زمینه از همهی
اساس حکومت در اسالم است و مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفهی خطیر شکل ِ

هاشمی شاهرودی
نخبگان کشور بهره گرفته شود .بنده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که عهدهدار این سمت بود ،برای حضرتعالی آرزوی توفیقات روزافزون و موفقیت در این مسئولیت مهم را دارم .و من اهلل التوفیق

مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمع تشخیص باید برای اجرای مطالبات رهبری برنامهریزی کند
آیت اهلل محســن مجتهد شبســتری عضو
دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رســا ،با اشاره
به جایگاه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
کشــور ،توجه جدی به مطالبــات رهبر معظم
انقالب از ســوی اعضای دوره جدید مجمع را
ضروری دانست.
وی افزود :مجمع تشــخیص مصلحت نظام طبق اصل
 122قانون اساســی برای مواردی مقرر شــده است که
مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف
موازین شــرع و قانون اساســی بداند و مجلس با در نظر
گرفتن برخی مصالح نظر شــورای نگهبان را تأمین نکند

بــرای حل این اختالف مجمع تشــخیص مصلحت وارد
میدان می شود .نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس
خبرگان رهبری با بیان این که کار دیگر مجمع تشخیص
مشــاوره در اموری است که رهبر معظم انقالب به مجمع
ارجاع می دهند ،اظهار داشت :در اصل  110قانون اساسی
یعنی وظایف و اختیارات رهبر آمده است که سیاست های
کلی نظام جمهوری اســامی ایران پس از مشــورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود.
وی ادامه داد :همچنین ســایر مواردی که رهبر معظم
انقالب صــاح بدانند به مجمع تشــخیص مصلت نظام
ارجاع می دهند ،از جمله آن ها مسأله سیاست های کلی
نظام و نظارت بر حسن اجرای آن است؛ طبق اصل 112

واکنش معصومه ابتکار به
«ادعاهای کذب کریمی قدوسی»

«معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانوادهی ریاست
جمهوری در یادداشتی تلگرامی به «ادعاهای کذب آقای
جواد کریمی قدوسی» واکنش نشان داد.
به گزارش انصاف نیوز ،ابتکار تاکید کرد:
«مایه تأســف اســت که نامبرده در سطحی از عدم آگاهی و
اطالع به ســر میبرد که در مورد اینجانــب موضوع دارا بودن
گرین کارت آمریکا را مطرح میکند و نمیداند به دلیل سوابق
انقالبی و نگارش کتاب تســخیر به زبانهای عربی ،فارســی و
انگلیســی در مورد رفتارهای خصمانه دولت آمریکا علیه ایران،
پس از انقالب هرگز به خاک آمریکا وارد نشــدهام .این اتهام و
سایر اتهامات مطروحه از طرف آقای کریمی قدوسی کذب بوده
و پیگرد قانونی خواهد شد.

مقرات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب
شده و به تأیید رهبر معظم انقالب خواهد رسید.
آیت اهلل مجتهد شبستری با بیان این که کیفیت نظارت
را باید خود اعضای مجمع تشــخیص تنظیم کرده و آیین
نامه و برنامه ای را در نظر بگیرند ،ابراز داشــت :اعضای
مجمع باید کیفیت نظارت را مشــخص کنند ،اگر چنانچه
برخــی از اعضا مثــا از دولت یا غیر آن ،با این مســأله
نظر مساعد نداشــته باشد معیار نیست بلکه معیار اکثریت
به شــمار مــی رود .وی عنوان کرد :وقتــی اکثریت نظر
بدهند که کیفیت نظارت چگونه باشــد طبق آن عمل می
شــود ،رهبر معظم انقالب هم در همین حکم اخیرشــان
بر ســاماندهی ،نظارت ،چابک سازی مجمع تأکید کردند

که دستورات کلی به شــمار می رود که خود مجمع باید
بــرای اجرای مطالبات رهبری طــرح هایی را آماده کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشــاره به انتصاب آیت اهلل
هاشمی شــاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت
خاطرنشــان کرد :آیت اهلل هاشمی شــاهرودی یک فقیه
بزرگوار و ســید جلیل القدر اســت که انسان شایسته ای
برای این کار هستند ،ایشان نائب رییس مجلس خبرگان
بوده و از شــاگردان مرحوم آیت اهلل سیدمحمد باقر صدر
صاحب کتاب های اقتصادنا و فلسفتنا هستند؛ بنابراین فرد
شایسته ای محسوب می شوند و امیدواریم که خداوند به
ایشان ســامتی و توفیق عنایت فرماید که جلسات را به
خوبی اداره کنند.

سه سناتور آمریکایی خواستار اطالعات بیشتر در موردارتباط
مشاور ضد تروریستی ترامپ با یک گروه نئونازی شدند
سه ســناتور آمریکایی خواســتار اطالعات
بیشــتر در مورد ارتباط مشاور ضد تروریسم
ترامپ بــا یک گروه نئونازی در مجارســتان
شدند.
به گزارش ایرنا ،تارنمای واشنگتن اگزمینر
نوشت :ســناتورهای امریکایی دیک دوربین،
ریچارد بلومنتال و بن کاردین روز گذشته در
نامه ای به وزارت امور خارجه ،وزارت امنیت
داخلی و دادگســتری آمریــکا عنوان کردند:
سباســتین گورکا به عنوان یک مشاور ارشد
ضد تروریســم در دولت ترامپ در جایگاه با
اهمیتی قرار داشته که اعتماد عمومی به وی
نیز در این راستا مهم به شمار می رود .مردم
آمریکا حق دارند بدانند که آیا یک مقام ارشد
کاخ سفید تحت تحقیقات جنایی قرار داشته
است یا خیر.
پیش از این گزارش شــده بود که رهبران
گروه ویتزی رند گروهی که براســاس اعالم
وزارت امور خارجه امریکا تحت هدایت نازی
آلمان بوده ،از گورکا به عنوان یک عضو وفادار

این گروه یاد کرده بودند.
این سه ســناتور امریکایی پیشــتر در ماه
مارس خواســتار تحقیقات در مورد عضویت
این مشــاور ترامپ در گروه ویتزی رند شده
بودند.
در نامه این ســناتورها آمده اســت :ما در
این رابطه نگران هستیم که براساس چندین
گزارش رسانه ای ،سباستین گورکا نتوانسته
مجوز های امنیتی را بدست بیاورد و این می
تواند نتیجه تحقیقات در حال انجام در مورد
وی باشد .مشخص نیســت که گورکا چگونه
مــی تواند به طور موثر بــه رئیس جمهوری
آمریکا در امور ضد تروریستی و دیگر مسائل
امنیــت ملــی مشــاوره بدهــد در حالی که
مجوز امنیتی از جمله دسترســی به اطالعت
محرمانه ندارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،سباســتین گــورکا
مجارســتانی االصل و متولد انگلیس اســت.
دکترای علوم سیاســی دارد که البته بسیاری
ازکارشناســان امنیت ملی و سیاسی آمریکا

در در مورد ســوابق تحصیلی و آگاهی گورکا
از مســائل مربوط به امنیت ملی ابراز تردید
کرده اند و معتقدند گورکا گرچه سعی کرده
اســت با اظهارات جانبدارانه خــود در مورد
ترامپ وسیاست های او جای خود را در دایره
نزدیکان رئیس جمهــوری آمریکا باز کند اما
در عمل یک شــخصیت حاشیه ای است و تا
کنــون نقش تاثیر گذاری در سیاســتگذاری
های ترامپ نداشته است.

بازداشت شهردار یکی از
مناطق شهرداری مشهد
شهردار مشهد خبر بازداشت شهردار یکی از مناطق شهرداری
این کالنشهر را تایید کرد.
ســید صولت مرتضوی در حاشیه مراســم پایان کار چهارمین دوره شورای
اســامی شهر مشهد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در همین ارتباط
گفت :یکی از شــهرداران مناطق در روزهای اخیر به دستگاه قضایی احضار و
بازداشــت شده اســت .وی در خصوص اتهام این شــهردار اظهار کرد :در این
خصوص ابالغ رسمی به شهرداری مشهد صورت نگرفته است.
شــهردار مشهد بدون توضیح بیشــتر افزود :در صورت اثبات تخلف ،از هیچ
متخلفی حتی فرزندم تحت هیچ شرایطی دفاع نکرده و نمی کنم.
کالنشــهر ســه و نیم میلیون نفری مشــهد دارای  13منطقه و  44ناحیه
شهرداری است .شهرداری مشهد افزون بر  10هزار کارمند دارد .این شهرداری
عالوه بر مدیریت و نظارت عالی بر شــهرداران مناطق  13گانه مشهد هشت
معاونت شــامل حمل و نقل و ترافیک ،خدمات شهری ،فرهنگی و اجتماعی،
فنی و عمرانی ،شهرســازی و معماری ،برنامه ریزی و توســعه ،مالی و اداری،
معاونت اقتصادی به اضافه تشکیالت مشاور و رییس حوزه شهردار را به عنوان
زیرمجموعه خود دارد .ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد
زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و توســعه شهرداری این شهر است .معاونت
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز حوزه های 'گروه نظارت بر حمل و
نقل ،شــرکت بهره برداری قطار شهری ،شرکت قطار شهری ،سازمان حمل و
نقل و بار درون شــهری ،سازمان حمل و نقل و ترافیک و سازمان اتوبوسرانی'
این شهر را مدیریت می کند .معاونت امور اقتصادی شهرداری مشهد هم ناظر
بر عملکرد و مســوول مدیریت حوزه 'سازمان زمین و مسکن ،مدیریت سرمایه
گذاری و مشــارکتها ،مدیریت بازاریابی و بهره برداری ،مدیریت اداری مالی و
پشتیبانی و مدیریت امالک' در چارچوب چارت سازمانی شهرداری مشهد است.

یادداشت

اصالح طلبان
در ساختار مدیریت کشور
سام سکوتی بداغ -روزنامه نگار

چقدر این روزها به شما سخت می گذرد دوستان .البته شاید بتوان تیتر را به سود کلیه مدیران ارشد دولت
تدبیر و امید تغییر داد و گفت چقدر اداره کردن کشور و تعامل با گروه های مرجع سخت شده است دوستان.
من تا نیمه ی کار را می توانم درک کنم و مشیت این است که شما در چرخش سنگ زیر و باالی آسیاب با
چنین روزهایی مواجه شوید ،.دلتان هم اگر گرفت یاد امام و آینده کشور می تواند آرامتان کند و البته اگر توان
داشتید مقاومت در برابر برخی تغییرات تحمیلی هم می تواند گزینه ی روی میز باشد.
خبر تغییر یکی از فرمانداران به دلیل اصالح طلب بودن از زبان یکی از نمایندگان تهران خیلی آزار دهنده
بود ،خبر مبارکی نبود که فرماندار مبارکه به دلیل فشار نماینده آن شهرستان پیش از رای اعتماد عزل شده
است و فعاالن سیاسی آن شهرستان و کشور بهتر است نسبت به این تغییر در صورت صحت آن ،واکنش
نشان دهند تا روزهای سخت برای اصالح طلبان سخت تر نشود.
اصالح طلب بودن برای هشت سال در این کشور کافی بود تا جایی در ساختار مدیریتی کشور داشته باشند
و هاشمی زدایی ،کارگزاران زدایی و اصالحات زدایی از اهم برنامه های دولت نهم و دهم بود ،کارگزاران
کارآزموده نظام در هشت سال پیش از دولت تدبیر و امید به بهانه هایی همچون لیبرالی بودن و غربی بودن
از چرخه اجرایی کشور حذف شدند و ارمغان این تصمیمات صرفا جناحی و سیاسی رکود ،تورم و رکود تورمی
بود که آوار برداری از آن همچنان ادامه دارد.
امروز اما داستان به گونه ای دیگر کام اصالح طلبان را تلخ کرده است ،اگر چه تلخی آن بسیار کمتر از
آن دوره محنت زاست اما در مواقعی که خبری مبنی بر برکناری مدیری صرفا به دلیل گرایش سیاسی اش(
که گفتمان پیروز انتخابات  ۹۶بود) شنیده می شود،آزار دهنده جلوه میکند.
مدیران ارشد هم مانده اند کدامین گروه مرجع را دریابند ،نمایندگان مردم را که با آرای مستقیم مردم به
پارلمان راه پیدا کرده اند و بدون توجه به تفکیک قوا سعی در چینش مدیران همسو با خود را دارند ،یا مدیران
مستقیم خودشان را در برخی شهرستان ها که در مواردی با نمایندگان هماهنگ عمل نمی کنند و سعی
دارند نماینده دولت باشند تا کارگزار نماینده شهرستان یا گروه های مرجع و ستادی که در روزهای تبلیغات
تمام تالش خود را برای پیروزی دولت تدبیر وامید به کار بسته اند؟
مدیریت موارد فوق در کنار برخی دیگر از کانون های قدرت در مراکز استان ها و شهرستان ها همان نیمه
ی دیگری است که از چشم بسیاری از فعاالن سیاسی مغفول می ماند اما کاش از چشم کنشگران سیاسی
دور نماند و با واکنش های به موقع تنگ نظری های سیاسی را مدیریت کنند.
خبر

نشست اخالق جنگ و صلح

سعید حجاریان :با عربستان در وضعیت
صلح مسلح قرار داریم؛ وظیفه اخالقی در این
مواقع چیست؟
شفقنا -نشست اخالق جنگ و صلح با حضور داود فیرحی ،سعید حجاریان و جواد
حیدری به همت انجمن علوم سیاسی در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و ارتباطات برگزار
شد.
به گزارش شفقنا در این نشست دکتر سعید حجاریان بحث خود را تحت عنوان «اخالق در وضعیت
اخالق جنگ و همچنین
صلح مسلح» ارائه و ابراز داشت :مقاالت و کتابهای مختلفی تاکنون درباره
ِ
اخالق صلح نوشــته شده است و حتی مراکزی مانند «مرکز پژوهشهای صلح استکهلم» به همین
ِ
جهت تأسیس شــدهاند اما موضوعی که من در اینجا بدان میپردازم حالت میانه جنگ و صلح یا به
«صلح مسلح» است.
عبارتی
ِ
وی ادامه داد :صلح مسلح در دو زمان حاکم میشود .نخست زمانی که طرفین منازعه به قدر کافی
از یکدیگر تلفات گرفت ه و انرژیشــان را از دست دادهاند و برای تجهیز نیرو و امکانات و از سرگیری
جنگ به صورت موقت و دوفاکتو اعالم صلح کردهاند و دوم زمانی که طرفین منازعه روابط اقتصادی و
سیاسی خود را قطع کرده و به اصطالح جنگ سرد را آغاز کردهاند و در آستانه جنگ واقعی قرار دارند.
وی افزود :اما چرا اخالقیات این وضعیت برای من اهمیت پیدا کرده اســت؟ اکنون ایران و بعضی
کشورها در چنین وضعیتی قرار گرفتهاند.
چنانکه مشاهده میکنیم روابط اقتصادی و سیاسی ما با اسرائیل ،عربستان سعودی و آمریکا بهکلی
قطع شده است و طرفین با شدت هر چه تمامتر به تبلیغات علیه یکدیگر میپردازند .ایران در مواجهه با
این گروه از کشورها در وضعیت ماقبل جنگ قرار دارد ،ولی در بعضی مناطق مانند سوریه بهخصوص
در منطقه جنوبی این کشور وضعیت ما نه جنگ است و نه صلح ،چرا که آتش جنگ فقط برای جابجایی
کشتهشدگان و احیان ًا تجدید قوا متوقف شده است.
حجاریان اظهار کرد :پس از این تعاریف باید به بحث درباره وظیفه در این وضعیت بپردازیم .وظیفه
در اخالق جنگ و صلح شــفاف است اما در اخالق صلح مسلح بسیار بغرنج و پیچیده است .میتوان
گفت تا پیش از کنوانسیون ژنو در وضعیت جنگ ،اخالقیات دینی حاکم بود بدین معنا که بیشتر ادیان
بودند که با توصیههایشــان مالکهای اخالقی جنگ را تبیین میکردند .بهعنوان مثال در اســام
آیات و روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در زمان جنگ نباید اســرا را کشــت ،نباید درختان را قطع
کــرد ،نبایــد آبها را آلوده کرد ،نباید خرمنها را آتش زد و قس علی هذا .اما کنوانســیون ژنو آمد و
حقوقی برای افراد غیرنظامی و اســرا قائل شد؛ آنگونه که براساس آن میتوان متخلفین را به علت
عدم مراعات قوانین به دادگاه کیفری الهه کشــاند مانند اقدامی که پس از قتل عام بوسنی صورت
گرفت.
وی گفت :امروز در یک نگاه جامع وضعیت ایران و عربســتان ســعودی بحرانی است چرا که)۱ :
حوثیها با موشک به مناطق داخلی عربستان حمله میکنند )۲ .در منازعه میان قطر و عربستان ،ایران
عم ً
ال جانب قطر را گرفته است )۳ .در منطقه شرقیه بعد از اعدام شیخ نمر درگیری میان پلیس و ارتش
و مردم شــیعه به شدت جریان دارد )۴ .دو سال پیش چند صد نفر از زائران ایرانی به علت بیکفایتی
دولت عربســتان به قتل رسیدند )۵.هر روز و هر هفته خبر میرسد که عربستان قایقهای ماهیگری
ش زدند و کنسولگری
ما را گرفتهاند یا بالعکس )۶ .گروههای خودسر سفارت عربستان در تهران را آت 
این کشور را اشغال کردند و ماجرا تا حدی کشدار شده است که اکنون آنها را آلیهود میخوانیم)۶ .
عربستان از ترس ایران با اسرائیل همپیمان شده و برای حمله به داخل ایران داعش را حمایت میکند
و از آمریکا حدود  ۴۵۰میلیارد دالر اسلحه خریداری کرده است.
وی با طرح این ســوال که پس وظیفه اخالقی در این مواقع چیســت؟ ابراز داشت :یکم) باید این
وظیفه را سرشکن کرد؛ به این معنا که از ظرفیتهایی همچون کمپینها ،عریضهنویسیها ،استمداد
از ریشســفیدان ،هنرمندان و غیره بهره گرفت .در چنین شرایطی حتی میتوان در جهت باال بردن
آستانه تحمل از طرف دیگر منازعه جذب نیرو کرد؛ بدین طریق که در میان سعودیها جستجو کنیم،
ک تعامل کنیم .دوم) باید جنگطلبان
روشنفکران و وظیفهمندانی را بیابیم و در راستای اهداف مشتر 
طلبان طرفین شرافت خود را به جنگ گره میزنند و بسیاری اوقات
را افشا کرد چرا که معمو ًال جنگ ِ
آنها هســتند که سیاسیون را به چاه جنگ فرو میغلتانند .در واقع باید نشان داد که این افراد سابقه
خوبی در کارنامه نداشتهاند و نمونههای جهانی را به مردم معرفی کرد که چگونه جنگطلبان کشورشان
را به نابودی کشاندهاند.
وی در همین بخش به برخی مقاطع تاریخ ایران از جمله هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد.
ســوم) باید از فاز نظامی به فاز سیاســی گذار کرد .معمو ًال میگویند جنگ هنگامی آغاز میشود
که سیاســت به پایان رسیده باشد .در وضعیت صلح مسلح باید از هر تالشی که وضعیت را به سمت
دیپلماسی و امر سیاسی سوق دهد ،استقبال کرد .فیالمثل درباره رابطه ایران و عربستان باید از اعزام
حجاج دفاع و از مصافحه ظریف و ُجبیر تقدیر ب ه عمل آورد و حتی در صورت امکان به برقراری مراودات
اقتصــادی و فرهنگی میان دول متخاصم کمک کــرد .از «دولت متخاصم» تا «دولت کاملهالوداد»
راه زیادی اســت که باید گام به گام طی شود و وظیفه اخالقی حکم میکند که بهخصوص در قبال
همسایگان این مسیر را طی کرد چرا که بیگانگان به هر حال روزی از منطقه میروند و ما میمانیم
و همسایگانمان .چهارم) این امکان وجود دارد که حالت «نه جنگ نه صلح» به «بعض ًا جنگ بعض ًا
صلح» بدل گردد؛ یعنی جنگ نقطهای شود .مانند وضعیتی که میان هند و پاکستان برقرار است .این
دو دولت در برابر یکدیگر صفآرایی کردهاند اما در بعضی نقاط مانند جامو و کشمیر منازعات عنیفی
برقرار است .در چنین شرایطی اطفاء جرقههایی که ممکن است هر آن به حریق تبدیل شوند وظیفه
اولیه هر انسان صلحطلبی است.

