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کمالی رئیس خانه احزاب ایران شد
حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار در نشست خانه احزاب به
عنوان سومین رئیس این تشکل در دوره ششم انتخاب شد.
همچنین قدرتعلی حشمتیان با  ۱۳رای به عنوان نایب رئیس اول و
شهاب الدین صدر با  ۱۲رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند
و احمد شریف نیز با  ۱۲رای به عنوان منشی و خانم خانمحمدی هم
با  ۱۴رای به عنوان خزانهدار انتخاب شدند.

محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس عنوان کرد:

کارنامه موفق بیطرف در وزارت نیروی
دولت اصالحات

وزیر کار :دادستان کل اجازه بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران را نداد

ربیعی اسناد ادعایی را منتشرکند

صفحه 2

با ارسال نامهای خطاب به نمایندگان مجلس؛

انجمن نفت و فدراسیون صنعت نفت
ایران از زنگنه حمایت کردند

صفحه 3

سرمقاله
نگاهی به مرگ دو هممیهن در قم

ترس عامل تداوم ماست
امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

دستفروشــی در قم به علت ضرب و شــتم ماموران شهرداری کشــته شد .پیمانکاری که
چندی پیش مقابل شهرداری قم خود را آتش زده بود ،در گذشت .این حوادث چهار ضلع دارد.
 -1کارگر و دستفروش بینوایی که چیزی برای از دست دادن ندارد -2 .پیمانکاری که سرمایه
و زندگی خود را بر روی پروژههای شهرداری نهاده و االن نمیتواند پولش را بگیرد -3 .مامور
شــهرداری که با هزار رابطه و البیگری توانسته شــغلی در شهرداری بیابد و برای حفظ آن
حاضر است که دستفروش بیچارهای را تا دم مرگ کتک زند -4 .شهرداری که با کسب پست
و مقامی امکان ورود به حلقه تنگ قدرت را یافته است.
-1کارگران ،دستفروشــان ،دورهگردها ،بیکاران ،مردم بینوایی که صبحدم از شــب خود
خبری ندارند .نمیدانند که شب میتوانند لقمه نانی تهیه کنند تا شرمنده زن و بچه خود نباشند
یا خیر .حجم عمد ه جامعه ایرانی شــامل این افراد میشود .آنهایی که از مشکالت معیشتی
مستاصل شــده و برای تکه نانی دست به هر کاری میزنند .روزی کارگری برای پیمانکاری
را برمیگزیند و وقتی متوجه میشــود که پیمانکار دستمزدش را به موقع پرداخت نمیکند به
دستفروشــی روی میآورد .از ماموران شهرداری کتک میخورد و اگر زنده به خانه برگردد از
نگاه سنگین همسر و فرزند هزار بار میمیرد و زنده میشود.
 -2پیمانــکاران ،بخش خصوصی ،جوانان و آرزومندانی که رویاهای شــیرینی برای خود
بافتهاند .یکی گمان میکند تواناییهای شگفتی در خود ذخیره دارد که در بستر مناسب میتواند
همگان را غافلگیر کند و دیگری گمان میکند با دوست و فامیلی که در بدنه دولت میشناسد
میتواند قراردادهای پر و پیمانی منعقد کند .آنها گمان میکنند که عدالت یعنی فرصت برابر
برای همگان و این یعنی قابلیتها و امکانات فردی عامل رشد و پیشرفت انسانها است .این
دسته از مردم وقتی که با دیوار آهنین امور مالی ادارهها و سازمانهای دولتی برخورد میکنند
تازه متوجه موضوع میشــوند .از یک طرف باید جوابگوی بانکها ،نزولخواران و دوست و
آشنایی باشند که به آنها مقروض هستند و از یک طرف باید با کارگرانی بجنگند که دستمزد
خویش را میطلبند .تازه میفهمند پیمانکاری و بخش خصوصی یعنی ســربازی که باید دائما
بجنگد .صبحها فحش و بد و بیراه کارگران را بشــنود و شبها پیامکها و پستهای تهدید
آمیز را در گوشی موبایل خود بخواند.
 -3ماموران شهرداری ،کارگزاران دولتی ،حقوق بگیرانی که آب باریکه آخر ماه را به دعواها
و درگیریهای بیرون از بخش دولتی ترجیح دادهاند .کسانی که به قصد زندگی آرام و بیتنش
برای حفظ پست و مسئولیت خود مجبور به درگیری با مردم شدهاند .این دسته از مردم که به
دنبال زندگی آرام بخشــی بودهاند بعد از استقرار در محل کار خود متوجه میشوند که وظیفه
و چارت سازمانی یعنی کشک .تداوم و پیشرفت در سیستم دولتی تنها در گرو رضایت رئیس
و مدیر اســت .پس تا حد امکان باید پیش این حضــرات خودنمایی کرد ولو به قیمت قتل یا
نابودی دیگری.
 -4مدیران ،شــهرداران ،وزیران ،نمایندگان مجلس و شورا ،روسا ،کسانی که حلقه تنگ و
محدودی را شکل دادهاند .در طول چند دهه اخیر اگرچه به علت فوت یا کژراهه از این حلقه
بیرون رفته باشــند ،اما امکان ورود به آن سختتر و سختتر میشود .دیواره آهنین این حلقه
روز به روز متصلبتر و ســفتتر میشود .تغییر دولتها ،شهرداران ،مجلس و شورا یعنی فقط
جابجایــی این افراد محدود در مناصب داخل حلقه .گهگاهی شــعاری یا صحبتی از آزادی و
عدالت به میان میآید و این افراد جای خود را به همدیگر میدهند .نگران نیستند ،کسانی آن
بیرون از این حلقه دفاع میکنند.
این چهار قشــر از مردم ایران با باز تولید یکدیگر جایگاه خود را حفظ میکنند .مهمترین
عامل و رابط این چهار قشر ترس است .ترس ترس ترس .کارگر از ترس همسر و فرزند خود
با قشــر دیگر درگیر میشود .پیمانکار از ترس بدهکاران هر روز در باتالق قرض و دیون فرو
مــیرود و کارمند دولت از ترس مکافات بخش خصوصی و کارگری ذلت بار در حفظ و ارتقاء
رئیس و مدیر خود میکوشد .تنها آن حلقه تنگ قدرت واهمهای ندارد .سه قشر دیگر وجود و
تداوم این حلقه را باز تولید میکنند.

وزیر کار ،تعاون و رفاه درخصوص علت عدم موافقت وزراتخانه تحت امرش با انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران اظهار نظر کرد.
خبر گزاری خانه ملت به نقل از وی چنین نوشــت :بنده  4مرتبه با دادستان کل مالقات کردم و در جواب گفته شد اجازه بازگشایی این انجمن را
نمیدهیم .البته این اعالم نظر در آســتانه رای اعتماد مجدد ب ه دلیل فشارهای وارده از سوی جامعه رسانهای کشور است که آقای وزیر پس از  4سال
ناچار به اعالم آن شدهاند! اما در خصوص ادعای وزیر محترم باید عرض کنم در این دولت طی چهارسال گذشته وزرای اطالعات و ارشاد آقایان علوی
خبر اول
و جنتی بارها شفاف بیان داشــتند که انجمن صنفی روزنامهنگاران مانند سایر تشکلهای صنفی دیگر حق فعالیت دارند و طبق قانون ،هیچ مانعی
برای فعالیتهای صنفی این انجمن وجود ندارد .اما در این  4سال هرچه روزنامهنگاران و متصدیان انجمن صنفی به وزارت تعاون گفتند ،هیچ پاسخی
نشــنیدند! ادعای وزیر محترم کار در خصوص مخالفت مقام محترم دادســتانی کل قابل پیگیری است ،چراکه برای ممنوعیت کاری انجمن صنفی
روزنامهنگاران هیچ دادگاهی برگزار نشد و در سال  ،86در دوره اول احمدی نژاد زمانیکه مجمع این انجمن برگزار شد و وزارت کار با وزارت سیدمحمد
جهرمی -اولین وزیر کار دولت احمدی نژاد -تایید نشد ،سعید مرتضوی بدون بیان و اقامه هیچ دلیلی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران را پلمپ و از
ادامه فعالیتهای صنفی این انجمن ممانعت بهعمل آورد .در  4سال گذشته بیش از  100بار اعضای هیئت مدیره یا وکالی انجمن به وزارتخانه مراجعه کرده و خواستار روشن شدن دالیل
عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران شدند که همواره به درب بسته خوردند! آقای ربیعی چرا اکنون و در آستانه رای اعتماد این مخالفت دادستان را بیان میکند؟ آیا این رفتار
بیانگر این نیست که وی میخواهد برای فرار خویش از نهادهای قضایی خرج نماید؟ اگر مخالفت دادستان یک سال پیش توسط وی مطرح میشد مقامات انجمن صنفی ایران تاکنون
توانسته بودند با دادستان محترم کل کشور مالقات نمود و به تفاهم هم رسیده بودند! الزم به ذکر است که برای انجمن صنفی روزنامهنگاران در طول  10سال گذشته هیچ دادگاهی برپا
نشده است و هیچیک از محاکم تهران و سایر شهرستانها حکمی دایر بر تعطیلی انجمن روزنامهنگاران صادر نکردهاند!

یادداشتهای امروز
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مسئله روحانی نیست!

طی حکمی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی؛

رئیس ،دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند

حضرت آیت اهلل خامنــهای رهبر معظم
انقالب اســامی در حکمی رئیس ،دبیر و
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام را
برای یک دوره پنجساله منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح
است:
خداوند علیم و قدیر را سپاس میگویم که با
کمک و هدایت خود ،مجمع تشخیص مصلحت
را بــر ادای وظایف خطیر آن موفق فرمود و این
نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانســت نقشی
اثرگذار در اداره کشور داشته باشد .الزم میدانم
از همه اعضا و کارگزاران این نهاد تشــکر کنم
و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم،
مخصوص ًا جناب آقای هاشــمی رفسنجانی که
از اســتوانههای سیاسی کشــور بودند و سالها
مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده
داشــتند ،و نیز جناب حجتاالسالم والمسلمین
آقای طبســی و جناب آقای عســگراوالدی و
جناب دکتر حســن حبیبــی رحمتاهللعلیهم.
اکنون با آغــاز دوره جدید این نهــاد ،به حکم
تجربههای ارزند ه موجود ،تغییراتی در ســاختار

و محتــوا ضروری مینماید کــه عمدتا عبارت
است از:
 سامان بخشیدن به مجموع ه سیاستهایکلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین
و تنظیم آن.
 سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرایسیاستها.
 ســازوکار الزم بــرای ارزیابی کارآمدی واثربخشی سیاستها.
 ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیالتیو مدیریتی و تمرکز برنامهها بر اساس آئیننامه
مصوب.
 چابکسازی تشکیالت و حذف بخشهایموازی و غیر ضرور.
به جز اینها تغییرات اصالحی دیگری نیز در
خالل کار و در سای ه دقت نظر دستاندرکاران و
انعطافپذیری تشکیالت ،الزم خواهد نمود و به
کار گرفته خواهد شد انشاءاهلل.
بــا عنایت به آنچه گفته شــد آیت اهلل آقای
حاج سیدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست
و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری

مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و
حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دوره
پنجساله جدید منصوب میکنم:
اشخاص حقوقی:
الف) روسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
د) دبیر شورای عالی امنیت ملی
ه) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد
بحث ،به آن دستگاه مربوط است
و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث
از مجلس شورای اسالمی
اشخاص حقیقی:
آیات و حجج اسالم:
آقای حاج ســیدمحمود هاشمی شاهرودی،
آقــای حاج شــیخ احمــد جنتی ،آقــای امینی
نجفآبادی ،آقای موحدی کرمانی ،آقای ناطق
نوری ،آقای حاج شــیخ حســن صانعی ،آقای
محســنی اژهای ،آقای مجتهد شبستری ،آقای
ســیدابراهیم رئیســی ،آقای دری نجفآبادی،
آقای محمدیعراقی ،آقای مجید انصاری ،آقای

مصباحیمقدم.
و حضرات:
آقــای غالمرضــا آقــازاده ،آقــای علــی
آقامحمــدی ،آقای محمــود احمدینژاد ،آقای
محمدجــواد ایروانی ،آقــای محمدرضا باهنر،
آقای احمــد توکلی ،آقای ســعید جلیلی ،آقای
غالمعلی حدادعادل ،آقای داوود دانشجعفری،
آقای پرویــز داوودی ،آقای محســن رضائی،
آقای ســیدمحمد صــدر ،آقای محمدحســین
صفارهرنــدی ،آقای محمدرضا عــارف ،آقای
محمــد فروزنده ،آقای سیدحســن فیروزآبادی،
آقای محمدباقر قالیباف ،آقای حسین محمدی،
آقای حسین مظفر ،آقای سیدمصطفی میرسلیم،
آقای سیدمحمد میرمحمدی ،آقای سیدمرتضی
نبــوی ،آقــای علیاکبر والیتــی ،آقای صادق
واعظزاده ،آقای احمد وحیدی .حضرات آقایان را
به حضور و اتقان و دقت در تشخیص مصلحت
و نیز به صالح و سداد و انصاف دعوت میکنم و
توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسئلت
مینمایم .نکات یاد شــده در پیوست این حکم
الزم است مورد توجه قرار گیرد.

اکبر نوری
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آقایان! فتنه جای دیگر است

ابوالفضل بانی
صفحه 2
کاش اینها فقط
یک خواب باشند

جواد شقاقی
همین صفحه
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