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خرب اول

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره ورشکستگی برخی بانک ها گفت: بانک مرکزی مرجع نظارتی 
بر بانک ها است. 

بانک مرکزی باید به صورت ایجابی عمل کند و در رفع مشکالت موسسات مالی اقدام کند، قصد ما تعطیل کردن آنها نیست بلکه رفع مشکالت 
است، بانک مرکزی به جای دامن زدن به دلخوری، باید رفع نگرانی کند.

او گفت: به همین جهت ادغام موسسات خودش در جهت رفع دلهره هاست. بانک مرکزی بگوید این خوب است و آن بد است که چه بشود. بانک 
مرکزی باید مشــکالت را حل کند. اگر بانک مرکزی آنها را رها کند نمی توان اقدام کرد، این بانک باید درســت عمل کند که در حال حاضر انجام 
می دهد. بانک مرکزی باید قبل از این که مردم متوجه شوند اقدام کند. البته رسانه ها هم باید درست اطالع رسانی کنند قوی ترین بانک های جهان 

هم وقتی مردم سپرده هایشان را بیرون بکشند ورشکست می شود و ما باید در جهت آرامش این فضا اقدام کنیم.
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سرمقاله

مصطفی چمران نامی بزرگ که نماد هویت جهادگرانه ملت ایران در 
سپهر مقاومت و وطن پرستی ایرانیان است.

دکتر چمران از نوابغ علمی نیم قرن اخیر بود. این دانشــمند بزرگ 
به دعوت امام موســی صدر به لبنان رفــت و در آن دیار َعلَم مبارزه با 

صهیونیسم را به دوش گرفت.
گروه های چریکی مســلمان شیعه نظیر جنبش امل از دستاوردهای 
وی بود. با پیروزی انقاب اســامی به وطــن مراجعت کرد. در کابینه 
دولت موقت وزارت دفاع را به عهده گرفت. با شروع جنگ 8 ساله ایران 

و عراق به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع برگزیده شد.
درسال59 و هنگامه نبرد با متجاوزان بعثی، ستاد جنگ های نامنظم 
را تشکیل داد و این گونه بود که نام چمران با حماسه دفاع مقدس گره 

خورد.
در اولین دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی از لیست حامیان 
مهندس بازرگان به مجلس راه یافت. در طول یک سال دوره نمایندگی 

به راه و رسم استادش زنده یاد مهندس مهدی بازرگان وفادار ماند.
علیرغم اینکه اکثر دوره نمایندگی را در جبهه گذراند اما هیچگاه از 

هجمه تندروهای مجلس اول مصون نماند!
وقتی چمران شهید شد از سوی کسانی مصادره شد که در انتخابات 
مجلس اول حاضر نشــدند نام ایشــان را در لیســت ســی نفره حزب 

جمهوری اسامی قرار دهند!
در مجلس اول به مقتدا و معلم چمران لیبرال و سازشکار می گفتند 
اما مصطفی را مالک اشتر دوران نامیدند. این طنز تلخ دهه اول انقاب 
را چگونه باید هضم کرد که چمران خوب است و از ماست ولی کسی که 
او را آموخته و چمران هم همیشه به پیرویش افتخار می کرد، بد است. 
اگر بازرگان عنصری سســت و متزلزل بود چگونه توانســت در نهضت 
آزادی ستارگانی چون شــهیدان رجایی و چمران را تربیت کند. آنانی 
که تاریخ انقاب را نخوانده اند کافی اســت نگاهی گذرا به لیست یاران 
بازرگان در نخستین دوره مجلس بیندازند و ببینند که رجایی و چمران 
از کدام لیســت به نخســتین پارلمان انقاب اسامی آمدند! اگر دولت 
موقت سازشکار و غیر انقابی بود چگونه وزرای دفاع و آموزش پرورش 
این کابینه به ستاره های بی بدیل ایثارگری کاروان انقاب اسامی مبدل 
شدند. درسی که شهادت چمران به ما می دهد و آن این که ما انقابیون 
ناچاریــم از ظلمی که به مرحــوم بازرگان کردیــم عذرخواهی کنیم. 
اگر بــازرگان انقابی نامطلوب بود چگونه مشــی اعتدالی آن بزرگمرد 
مانیفست رئیس جمهور محبوب کشور گردیده است؟ بازرگان روزی که 
هشدار داد ما در عرصه عمل باید از افراط و تفریط دوری جوییم، خیلی 
از انقابیون جوان آن روز، این مؤســس جنبش روشنفکری دینی ایران 

معاصر را "پیر خرفت" نامیدند.
در سالگرد شــهادت چمران دست پرورده" بنیانگذار نهضت آزادی" 
به خویش آییم و بانگی نهیب ســردهیم که بر ســر ما چه آمد که در 
دوران حیات بازرگان و چمــران قدر این گنجینه های گران بهای ایران 
را ندانســتیم. قبول کنیم که فرمانده بزرگ ستاد جنگ های نامنظم و 
آن عارف وارسته که قافله ســاالر شهیدان حماسه دفاع مقدس است، 

چمراِن بازرگان است.

انگشتاتهامسخنگوبهسویبانکمرکزی
سخنان نیش دار نوبخت

 در نشست خبری 

قصد ما تعطیل کردن مؤسسات 
مالی و اعتباری نیست

بانک مرکزی باید قبل 
از نگرانی مردم، درست 

اطالع رسانی کند

وزرایی که می مانند 

بــدون تردید هر گاه صحبت از تغییر در دولت 
شود از اولین نام هایی که به ذهن متبادر می شود 
نام محمد رضا نعمــت زاده وزیر صنعت و معدن 

است.
نعمت زاده همان گونه که گفته شد در حالی که 
خود تمایلی نداشــت به اصرار حسن روحانی و به 
دلیل شرایط بحرانی اقتصاد کشور، وزارت صنعت و 
معدن را پذیرفت. وی با توجه به شرایط کشور و با 
ایــن که دو بار از مجلس کارت زرد گرفت و گاهی 
مسائل و اظهارات حاشیه سازی داشت اما عملکرد 
نسبتاً موفقی داشت. به طوری که بیشتر انتقادها به 
او نه به عملکرد بلکه به سن باال و کم تحرک بودن 
او برمی گشــت. بنابراین او اولین گزینه تغییر در 
کابینه دوازدهم خواهد بود، هرچند به نظر خود او 
هم دیگر تمایلی به ماندن ندارد. محمد نهاوندیان، 
رضا ویسه و نوروز زاده  از جمله افرادی هستند که 
به احتمال زیاد برای تصدی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.
وزارت کشور و صف گزینه ها

وقتی روحانی عبدالرضــا رحمانی فضلی را به 
عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد، بسیاری 
این موضــوع را امتیاز روحانی بــه علی الریجانی 
رئیس وقت مجلس دانستند و گفتند رئیس جمهور 
بــه خاطر این که برای دیگر وزرای خود از مجلس 
مخالف خود)مجلس نهم( رأی اعتماد بگیرد وزارت 

کشور را در اختیار شخصی نزدیک به علی الریجانی 
قرار داده اســت.  این اتفاق انتقادات بســیاری از 
اصاح طلبان که بخش زیادی از مشــکات خود 
و کشور را در سیاست داخلی می  دانستند و معتقد 
بودند سیاســت خارجی دنباله سیاســت داخلی 
اســت و روحانی باید همزمان با سیاست خارجی 
اوضاع داخل کشور را نیز سامان می داد، برانگیخت. 
محمد شریعتمداری، مجید انصاری و موسوی الری 
مطرح ترین گزینه ها برای تصدی این  وزارت خانه 

مهم در دولت حسن روحانی هستند.
وزارت وعده های روحانی

علی طیب نیــا  و وزارت خانــه اش یکی از پر 
مناقشه ترین وزارت خانه های دولت یازدهم بود که 
از طرفی به دلیل عملکــرد مثبتش در مهار تورم 
و ایجاد ثبات در اقتصاد کشــور مــورد تقدیر قرار 
می گیــرد و از طرف دیگر به دلیــل رکود و وضع 
معیشت مردم مورد انتقاد شدید هم اصول گرایان 

و هم برخی از اطاح طلبان است.
مســعود نیلی، مشــاور اقتصــادی روحانی و 
طهماسب  مظاهری وزیر اقتصاد دولت خاتمی از 

گزینه های اصلی این وزارت خانه هستند.
وزارت علوم و تغییر مرد شماره 5 روحانی

وزارت علوم تحقیقات از جمله وزارت خانه هایی 
بود که عملکرد منفعانه آن را نمی توان به گردن 
حسن روحانی انداخت. روحانی در سال 92 بر سر 

گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزیر متبوعش 
در این وزارتخانه مناقشات زیادی را با مجلس وقت 
از سر گذراند. به نظر می رسد رضا فرجی دانا وزیری 
کــه بعد از مدت کوتاهی در کابینه اول از ســوی 
مجلس نهم استیضاح شد یک بار دیگر گزینه اصلی 
روحانی برای این وزارت خانه باشــد البته در کنار 

وی نام محمد علی نجفی هم مطرح است. 
دســت های  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 

پشت پرده
دانش آشــتیانی یکی از بهتریــن گزینه های 
تصدی این پست بود که مجلس دهم به وی رای 
مثبت داد. آشتیانی در مدت چند ماه وزارت خود 
بر این وزارت خانه عملکرد مناســبی داشته است 
و به نظر می رســد برنامه های طوالنی مدت خوبی 
برای تحول در نظام آموزشی کشور داشته باشد اما 
همین تحول خواهی او موجبات مخالفت بسیاری 

را با او فراهم آورد
کســانی ماننــد مرتضی حاجــی، محمد باقر 
نوبخت، شهیندخت ماوردی و محمد علی نجفی 
جزو گزینه های این وزارت خانه برای دولت دوازدهم 

هستند.
وزارت رفاه

تاکنــون گمانه زنی ها و شــنیده  ها از احتمال 
عدم حضور علی ربیعی در این مجموعه در دولت 

دوازدهم حکایت دارد.

وزارت اطالعات
 در مورد وزارت اطاعــات نیز در صورت عدم 
حضور سید محمود علوی، گزینه هایی مانند مجید 

انصاری و پورمحمدی مطرح هستند.
آنان که می مانند

محمد جواد ظریف در وزارت خارجه، حســن 
قاضی زاده هاشــمی در وزارت بهداشــت و بیژن 
زنگنه سه وزیر موفقی هستند که به نظر می رسد 
به کار خود ادامه خواهنــد داد؛ در این میان وزیر 
بهداشت بارها تأکید کرده است که در دوره بعد در 
 این وزارت خانه حضور نخواهد داشت و مسئولیت 

نمی پذیرد.
مسعود سلطانی فر، سید رضا صالحی امیری نیز 
به دلیل این که چند ماه پیش وزارت این دو وزارت 
خانــه را بر عهده گرفته اند و هنوز به صورت کامل 
وارد فاز اجرایی نشده اند، به احتمال قوی در پست 

خود باقی خواهند ماند.
 با عاقه ای که حسن روحانی به محمود حجتی 
در وزارت کشــاورزی دارد به نظر او هم در صورتی 
که به شــهرداری تهران نرود در وزارت کشاورزی 
باقــی خواهد ماند. همچنین محمــود واعظی به 
احتمال زیاد در پســت خود باقی خواهد ماند چرا 
کــه تا به حال گزینه ای برای ایــن دو وزارت خانه 

مطرح نشده است. 
منبع: سایت جماران

"چمران" خودش خوب بود ولی استادش بد!؟

چرا حاصل این همه تالش 
مبدل به هیچ شد؟

محمد آقازاده

جواد شقاقی 

نسخه عملی برای آن که 
شورای پنجم به ....

عابدین ساالری

سیستم حمل و نقل عمومی 
و کارکرد واقعی آن

شهال منصوریه

علی نظری- سردبیر

دیدار نخست وزیر عراق با رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس جمهور 
حیدر العبادی نخســت وزیر عراق پس از بازگشت از عربستان عصر روز 
 سه شــنبه با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی دیدار 

کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حیدر العبادی 
نخست وزیر عراق عصر سه شــنبه با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقاب اسامی دیدار کرد.
همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق صبح سه شنبه با حجت االسام 

حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران دیدار و گفت و گو کرد.
عبادی پیش از این نیز با اســحاق جهانگیــری معاون اول رئیس جمهور 

دیدار کرده بود.


