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مجمع تشــخیص مصلحت نظام کــه در ادواری مانند 
اعالم مخالفت با پذیرشFATF  از ســوی ایران در ســر 
خط خبرها قرار داشت، این روزها، نمود رسانه ای کمتری 
دارد و این ســوال پررنگ تر شــده که در اوضاع حساس 

کنونی ایران، مجمع تشخیص، مشغول چه کاری است؟
به گــزارش خبرگزاری خبرآنالین، مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام یکــی از مهم ترین نهادهــای قدرت در 
ساختار سیاســی ایران اســت. نهادی که هنوز برخی از 
اعضــای آن برای مردم ناشــناخته اند و کم تر عالقه ای به 
دیده شدن و در معرض قرار گرفتن دارند اما در مهم ترین 
تصمیمات کالن کشــوری اثرگذار هستند. طی چند سال 
اخیــر ، این نهــاد، رخدادهای مهمــی را تجربه کرده که 
درگذشت هاشمی رفســنجانی و ریاست آملی الریجانی، از 
جمله مهم ترین آنهاست. مجمع تشخیص مصلحت نظام 
کــه در ادواری مانند اعالم مخالفت با پذیرشFATF  از 
ســوی ایران در ســر خط خبرها قرار داشت، این روزها، 
نمود رسانه ای کمتری دارد و این سوال پررنگ تر شده که 
در اوضاع حساس کنونی ایران، مجمع تشخیص، مشغول 

چه کاری است؟
صورت جلســات منتشر شــده در پایگاه اطالع رسانی 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام  نشــان می دهد؛ طی 
یک ســال اخیر در جلســات مجمع موضوعاتــی مانند 
»سیاست های کلی تامین اجتماعی«، رسیدگی به الیحه 
»موافقتنامــه انتقــال محکومین بین دولــت جمهوری 
اســالمی ایران و دولت فدراســیون روســیه«، بررســی 
الیحــه »ایجاد مناطــق آزاد تجاری صنعتــی و مناطق 
ویژه اقتصــادی« و »آخرین وضعیت اقتصادی کشــور و 
تصمیمات جدید ارزی دولت و مجلس« توسط اعضا مورد 
بررسی قرار گرفته است. اما دستورکارهایی از این جنس 
با نیازهای روز سیاسی و اقتصادی کشور همخوان است؟

فرودین ماه ســال گذشته بود که محسن رضایی دبیر 
ســابق مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تاکید آملی 
الریجانی ریاست مجمع دســتور کار پنج گانه ای را برای 
بررسی راه های سرعت بخشیدن به مبارزه با کرونا و تحقق 
شعار جهش تولید ابالغ کرد. موضوعی که به مجمع ابالغ 
نشــده بود و خود این نهاد در دســتور کار قرار داد. البته 
تیرماه ســال جاری نیز رئیس مجمع بر لزوم اقدام فوری 
دولت مســتقر و دولت آینده برای رفع مشکالت معیشتی 

مردم به ویژه قشرهای ضعیف و محروم تاکید کرد.

در همین رابطه احمد توکلی عضو تشــخیص مصلحت 
نظام به »خبرآنالین« می گوید: »برخی موضوعات مجمع، 
مورد توجه عمومی اســت و گاهی مباحثی در دستور کار 
مجمــع قرار می گیــرد که توجه عمــوم را به خود جلب 
نمی کند. به همین دلیل این احســاس شکل می گیرد که 

مجمع، فعال نیست یا جلسه ای برگزار نمی کند.«
توکلی درباره شــائبه حضور کمرنگ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حوزه حل مشــکالت معیشتی بی سابقه  
مــردم تاکید می کند: »این ایراد به مجمع وارد اســت اما 
مجمــع یک کار و وظیفه اصلی دارد که آن هم مشــاوره 
به رهبری اســت. وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم، مصلحت سنجی است تا مصوبات مجلس خالف 

اصول قانون اساسی نباشد.«
او ادامــه می دهد: »مواردی وجود داشــته که مجمع 
تشــخیص در مســائلی خارج از چارچوب وظایفی خود 
ورود کرده اســت. اما در بسیاری از موارد نیز مجمع ورود 
نمی کنــد. من به اعضای مجمع بــه همین دلیل اعتراض 
کردم. چرا که اعضای مجمع، مشــاور رهبری هســتند و 
نباید حتما از ما در خواســت استشار شود، مواردی را که 
متوجه می شــویم باید به رهبری بیان کنیم، ما مشــاور 

هستیم.«

این عضو تشــخیص مصلحت نظام می گوید: »اعضای 
مجمع در مقام مشــورتی، منفعل هستند.مردم از مجمع 
انتظارشان باالست که مسائل را بسنجند. معتقدم مجمع 
باید بیشتر تحرک داشــته باشد، جلسات بیشتری برگزار 

کند و مشورت بیشتری به مقام رهبری بدهد.«
غالمرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، نظری متفاوت در برابر احمد توکلی دارد. 
او به »خبرآنالین« می گوید: »انفعال مجمع واقعیت ندارد. 
جلسات مجمع به صورت فعال و هر دوهفته یک بار برگزار 
می شــود و تمامی اعضا حضور پیدا می کنند. هیچ مشکلی 

از لحاظ برگزاری جلسات و خروجی آن وجود ندارد..«
او درباره این شائبه که مصوبات اخیر مجمع و مواردی 
که این نهاد به آنها ورود کرده از مشکالت معیشتی مردم 
فاصلــه دارد، توضیح می دهد: »مجمــع،  همانند مجلس 
شورای اسالمی نیست که موضوعات مورد بررسی را خود 
انتخــاب کند. مهم ترین دســتورکار و وظیفه مجمع حل 
موارد اختالفی میان مجلس و شــورای نگهبان است. آن 
هم در صورتی که خروجی های آن دو نهاد به مجمع ورود 
کند، بررســی می شود. وظایف مجمع به این شکل نیست 

که دستوری داشته باشد و مستقیما به آن ورود کند.«
او در پاســخ به این که در شرح وظایف مجمع مواردی 

دیگر نیز تعریف شــده، توضیح می دهــد: »از موارد دیگر 
در وظایف مجمع، نظارت بر اجرایی شــدن سیاست های 
کلی ابالغی مقام رهبری است. مجمع در چارچوب وظایف 

محول اقدام می کند.«
از کاخ مرمر تا ساختمان مجلس قدیم

مجمــع تشــخیص مصلحت نظام کــه روزی با هدف 
داوری و حل اختالف مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده 
بود در ســال ۱۳۶۸ و پس از تغییر قانون اساسی، وظایف 
این نهاد دولتی افزایش پیدا کرد و از سال ۱۳۸۵، نظارت 
بر حسن اجرای سیاســت های کلی نظام که از اختیارات 
رهبر است، توسط رهبر انقالب به این مجمع واگذار شد. 
اولیــن رئیس مجمع، آیت اهلل ســید علی خامنه ای بود و 
بعد از آن به مدت ۲۷ ســال آیت اهلل هاشمی رفســنجانی 
بــر صندلی ریاســت آن تکیه زد. پس از درگذشــت او، 
محمدعلــی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شــد و 
محمود هاشمی شــاهرودی با این که حکم ۵ ساله ریاست 
مجمع به نام او خورد اما کمتر از دو ســال ریاســت را بر 
عهده داشــت و با درگذشــت او در اواخر سال 9۷، حکم 
ریاســت به نام صادق الریجانی صادر شد. اما تغییرات در 
مجمع تشــخیص در این ســال ها فقط محدود به انتقال 
جلســات از کاخ مرمر به ســاختمان مجلس قدیم نبوده 

است.
ابراهیم رئیســی زمانی که به عنــوان رئیس دولت بر 
جایگاه خود تکیه زد، در اولین جلســه تشخیص مصلحت 
نظام به عنوان رئیس جمهور شــرکت کرد. صندلی او در 
تشــخیص مصلحت نظام پیش از ایــن و حاال که عنوان 
رئیس جمهور را با خود دارد در مجمع حفظ خواهد شــد 
اما اهمیت شــرکت او در این جلسه زمانی معنادارتر شد 
که حسن روحانی رئیس دولت گذشته، عالقه ای به حضور 
در این جلسات نداشت و همین غیبت های او در جلسات 
مجمع تشــخیص، پیامدهایی داشت که ناتوانی دولت در 
مجاب کردن اعضای مجمع تشخیص به ضرورت موافقت 

با پذیرش FATA  در زمره آنهاست.
از ســوی دیگر محســن رضایی، دبیر ســابق مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نیز حاال بــه دولت نزدیک تر از 
دوره گذشــته اســت و به عنوان معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری منصوب شــده تــا در تصمیمات مهم اقتصادی 
یاریگــر دولت باشــد و از این حیث می تــوان وجود او را 

بعنوان یار کمکی دولت مفروض دانست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
در غرب، احزاب مردم را سازماندهی می کنند

اما ما بسیج را داریم
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین، انضباط اســالمی را متفاوت از غربی 
دانســت و گفت: برای ایجاد تحول نیاز بــه حرکت عمومی هدفمند و منضبط 
داریم. سردار غالمرضا سلیمانی با بیان این که در گام دوم انقالب اسالمی قرار 
داریم، گفت: رهبر معظم انقالب اســالمی ایران فرمودند که الگوی جمهوری 
اســالمی ایران از ســوی امام راحل برای ایران صادر شده است که 9۸ درصد 
مــردم با آن موافقت کرده اند. ایــن الگو یک الگوی منحصر به فرد و برآمده از 
مکتب اســالم است.  سردار سلیمانی با اشاره به این که این الگو عاریه گرفته 
شــده از دموکراسی غربی نیست، خاطرنشــان کرد: شاید این سخنرانی بارها 
باید شنیده شود تا وقوف کامل به همه مشخصه ها و زوایای الگوی امام راحل 
به عنوان یک الگوی منحصر به فرد برای اداره کشــور و برای رشــد و سالمت 
و موفقیت یک ملت بزرگ به دســت آید. وی، نظام جمهوری اسالمی ایران را 
نظام امام و امت دانســت و گفت: مطالب بسیار زیادی در همین جمله است. 
در غرب احزاب هستند که مردم را سازماندهی می کنند و با توجه به گرایشی 
که دارند دولت ها را جهت می دهند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح 
کــرد: در الگوی جمهوری اســالمی ایران در این نظام علوی و عاشــورایی که 
برآمده از اســالم ناب است، یک تشکیالت بزرگ و مردم پایه برای تحقق همه 

زوایا به نام بسیج وجود دارد.

معاون بین الملل بسیج:
ترور شهید سلیمانی را 

در فضای جدیدی پیگیری می کنیم
معاون بین الملل ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: با همکاری سازمان 
بســیج حقوقدانــان یک فضــای جدیدتری را بــرای پیگیــری عامالن ترور 
 شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس رقم
 خواهیم زد. محمدعلی مومنی ها خاطرنشان کرد: خداروشکر کارهای ابتدایی 
انجام شــده و ما در هر موضوع بین المللی که نیاز باشــد حاضریم که اقدامات 
جدی تری هم از سمت بسیج برای پیگیری و مطالبه قصاص عامالن جنایت و 
تروریســتی شهید حاج قاسم سلیمانی انجام دهیم. وی درباره جایگاه معاونت 
بین الملل در ســند اعتالی بسیج عنوان کرد: یکی از مسائلی که در سند اعتال 
توجه ویژه ای به آن شده است، مسائل بین الملل بسیج است. شاید تا به امروز 
به فعالیت های بین المللی بســیج، به طور کامل پرداخته نشده بود اما در سند 
اعتال در بندهای زیادی اشارات دقیقی به فعالیت بین الملل بسیج شده است. 
ما باید بتوانیم که نخبگان دنیا را بســیج کنیم و شبکه ســازی نخبگان جهان 
اســالم را که مطالبه حضرت آقا هم در دیدار با دانشــجویان بســیجی بود را 

انجام دهیم.

اخبار کوتاه

احمد توکلی و مصباحی مقدم پاسخ می دهند

مجمع تشخیص مصلحت؛ منفعل و ساکت یا فعال و پرتحرک؟!

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت گزارشــی از 
اقدامات ســتاد تنظیم بــازار در زمینه کنترل 

قیمت ها بویژه اقالم خوراکی بیان کرد.
به گزارش ایســنا،  در جلسه یکشنبه شب 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت 
اهلل رئیسی، گزارشی از وضع شاخص های کالن 
اقتصادی کشور و روند تنظیم بازارهای مختلف 

ارائه شد.
در ایــن گــزارش، وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت ضمن تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار 
در زمینه کنترل قیمت ها به ویژه اقالم خوراکی 
تصمیمات این ســتاد را در جهت تثبیت بازار 

موثر دانست.
رئیس جمهــور با تاکید بــر اهمیت ثبات 
در بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای اساسی 
تــداوم اجــرای تصمیمات ســتاد هماهنگی 
 اقتصــادی دولــت و ســتاد تنظیم بــازار را 

ضروری خواند.
در این جلســه همچنین گزارشــی از روند 
افزایش تولید خودرو در کشــور ارائه و راه های 
تقویت تولید داخلی با اســتفاده از سرمایه های 

مردمی بررسی شد.

اصالح نظام اداری و تقویت کارآمدی با 
روحیه بسیجی 

رئیــس جمهــوری، اصالح نظــام اداری و 
تالش برای تقویت کارآمدی در ســازمان ها و 
ادارات را ضروری دانســت و گفــت: یقینا اگر 
نظام اداری کشــور از روحیه بسیجی برخوردار 
باشد، شاهد بسیاری از مشکالت و ناکارآمدی 
موجود نخواهیم بــود بنابراین برای کارآمدی 
نظام اداری، الزم اســت این روحیه را ترویج و 

گسترش دهیم.
ســید ابراهیــم رئیســی دیــروز در دیدار 
بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان های 
تابعه بــا گرامیداشــت هفته بســیج، با بیان 
اینکه مســئولیت پذیر بــودن و خطرپذیری از 
ویژگی ها و شاخصه های اصلی بسیجیان است، 
گفت: اگر در نهاد ریاســت جمهوری کارکنان 
مســئولیت پذیر بوده و به مردم و ارباب رجوع 
پاسخگویی شایسته و مناســب داشته باشند، 
بدون تردید بقیه ســازمان ها نیــز از این نهاد 
الگو خواهند گرفت. رئیــس جمهوری اصالح 
نظــام اداری و تالش برای تقویت کارآمدی در 
ســازمان ها و ادارات را ضروری دانست و گفت: 
کارآمدی در سیســتم اداری به این اســت که 

کارکنان نســبت به وظیفه خود شناخت کامل 
داشته و با احساس مسئولیت و محبت نسبت 
به رفع مشــکالت مردم و اربــاب رجوع عمل 

کنند.
آیت اهلل رئیســی با تاکید بر اهمیت روحیه 
مســئولیت پذیری انســان در نهــاد خانواده و 
جامعــه، ادامــه داد: در فرهنــگ دینی، همه 
مسوول هســتند و باید نســبت به موضوعات 
اطراف خود احساس مســئولیت کنند و همه 
وظیفــه داریم بــرای ترویج عدالــت، صفا و 
صمیمیــت، امانت داری، گســترش خوبی ها و 

نهی از منکر در جامعه تالش کنیم.
روحیــه  از  برخــورداری  افــزود:  وی 
مسئولیت پذیری اجازه نمی دهد تا انسان نسبت 
به اطراف خود و مشکالت مردم بی تفاوت باشد.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در جامعه 
قرآنی، صبر در مقابــل نامالیمات و مصائب و 
ایستادگی در برابر دشمنی ها از اصول اساسی 
است، خاطرنشــان کرد: در جامعه دینی صالح 
بودن به تنهایی کافی نیســت، بلکه انسان باید 
مصلح باشــد و دیگران را نیز به کارهای خوب 
دعوت و از منکرات نهی کند و باید فرد بسیجی 
در اداره و ســازمان خــود، روحیه بســیجی و 

جهادی را در بین همکارانش نیز گسترش دهد.
رئیسی با انتقاد از نارســایی ها و مشکالت 
موجود در سیســتم اداری کشور، گفت: یقینا 
اگر نظــام اداری کشــور از روحیه بســیجی 
برخوردار باشــد، شاهد بســیاری از مشکالت 
و ناکارآمــدی موجود نخواهیم بــود لذا برای 
کارآمدی نظام اداری، الزم است این روحیه را 

ترویج و گسترش دهیم.
وی، برپا داشــتن نماز، ارتبــاط صمیمی با 
مــردم، تالش برای گســترش خوبی ها و نهی 
از زشــتی ها در جامعــه و برپایــی عدالــت و 
مســئولیت پذیری را از اصول محوری تشکیل 
جامعه صالــح و قرآنی دانســت و اظهار کرد: 
باید تــالش کنیم در جامعه پاکــی، صداقت، 
امانت داری، اخالق، معنویت و عدالت گسترش 
پیدا کند و الزمه تحقق آن توجه به این اصول 

محوری از درون نهاد خانواده تا جامعه است.
رئیس جمهوری در ادامه وظیفه شناســی و 
عمل به وظیفه را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
همه باید وظیفه خود را به درســتی شــناخته 
و بــه بهترین نحو ممکــن آن را انجام دهند و 
در اصول فکری حضرت علی)ع( اگر کســی در 
ســنگر وظیفه شناســی و عمل به وظیفه  خود 

فوت کند این فرد از درجه شــهادت برخوردار 
است.

رئیســی با تأکید بر اینکه با روحیه بسیجی 
می توان مشکالت کشور را برطرف کرد، اضافه 
کرد: تفــاوت و وجه امتیاز نظــام اداری ایران 
اسالمی با سایر کشــورها برخورداری از روحیه 
بســیجی اســت. وی با تأکید بر اینکه تحریم 
هرگز کشور را متوقف نخواهد کرد، بیان کرد: 
هر روز که از عمر دولت می گذرد به پیشــرفت 
کشــور امیدوارتر می شــوم و یقیــن دارم که 
گشایش های جدی در مســایل مختلف ایجاد 
خواهد شــد و امروز دشمنان به خوبی متوجه 
شــدند که ایران در موضع اقتدار ایستاده است 
و این اقتدار را از خون شــهیدان خود داریم و 

اجازه نمی دهیم آثار خون شهدا از بین برود.
رئیس جمهــوری عنوان کرد: باید با روحیه 
بســیجی و همت و کار مضاعف در مسیر رفع 
مشــکالت و ایجاد گشــایش حرکت کنیم و 
بی تردیــد اگر درســت حرکت کنیــم، یاری 

خداوند نیز برای جبهه حق حتمی خواهد بود.
رئیســی تأکید کرد: با پیشــرفت در ابعاد 
مختلف، روزهای روشــنی برای کشــور انتظار 

می کشیم.

وزیر امورخارجه عراق میزبانی کشــورش برای برگزاری 
مذاکرات میان ایران و عربســتان را بخشــی از تالش های 

بغداد برای حل مشکالت منطقه برشمرد.
به گزارش ایسنا، فواد حســین، وزیر امورخارجه عراق 
در حاشــیه کنفرانس امنیتی منامه در گفت وگو با شبکه 

صهیونیستی آی۲٤ نیوز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا ممکن است باتوجه به توافق عادی سازی روابط، عراق 
نیز با رژیم صهیونیســتی ســازش کند؟ تاکید کرد که به 
دالیل متعددی همچون مســئله فلسطین، پارلمان عراق 
و فرهنگ سیاســی مردم کشــورش چنین چیزی اتفاق 

نخواهــد افتاد. وی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره 
امنیت عراق گفت: ما کشــوری هســتیم که به وعده های 
خود عمل می کنیم. عراق به کشــوری تبدیل شــده است 
که ســایر کشورها را گرد هم جمع می کند اما تنش ها در 
منطقه خاورمیانه زیاد است. مناقشات زیادی در خاورمیانه 

وجود دارد. فواد حسین افزود: عراق به جای اینکه بخشی 
از مشکل باشــد به بخشی از راه حل تبدیل شده است. به 
عنوان مثال میانجی گری میان ایران و عربســتان سعودی. 
تاکنــون چهار دوره مذاکره میان این دو کشــور در عراق 

برگزار شده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه 
وزارت آموزش و پرورش طی ۲۰ سال گذشته 
بی ثبات ترین وزرا را داشــته اســت، گفت: در 
چنین شــرایطی چه انتظــاری از این وزارت 
داریم وقتــی حکمرانی و تعلیم و تربیت ایراد 
دارد و خواســته و ناخواســته با روند فعلی به 
آمــوزش و پرورش ضربه زده ایم که باید آن را 

جبران کنیم.
محمدباقر قالیباف صبح دیروز در هفتمین 
اجالســیه کنگــره ملــی همفکری بســیج 
دانش آموزی که در محل مجلس ســنا برگزار 
شد، با اشــاره به تأکید رهبر معظم انقالب بر 
جوانگرایــی عنوان کرد: با ایــن حال در طی 
٤۰ ســال بعــد از انقالب به صورت اساســی 
به جوانگرایی و نوجوانگرایی پرداخته نشــده 
است لذا شما باید عملکرد نامناسب در حوزه 
جوانگرایی را فراموش کنید و خود را دســتم 

کم نگیرید و به سن پایین خود فکر نکنید.
داد:  اســالمی ادامه  رئیس مجلس شورای 
زمانی که ۲۰ سال داشتم وقتی به فردی ۵۰ 

ســاله نگاه می کردم، تصور می کردم نمی تواند 
کار طراحی انجام دهــد و تصور می کردم هر 
کاری می توانســته، تاکنون انجام داده است، 
حتی در انتخاب افراد در جبهه، افراد ۵۰ ساله 
را تمام شده محســوب می کردم در حالی که 
اکنون که ۵۰ ســالگی را گذرانده ایم، به فرد 
۲۰ ســاله به گونه ای می نگریــم که جوان و 
بی تجریه اســت و قدرت تصمیم گیری ندارد؛ 
لذا قصد دارم نگاه خود را در زمان های مختلف 

به گروه های سنی متفاوت بگویم.
وی در ادامه با اشاره به زمانی که فرماندهی 
نیروی انتظامی را بر عهده داشــت، اظهار کرد: 
آن زمان وارد یکی از ستادهای مهم ناجا شدم 
و دیدم جوانی را به نگهبانی آن گذاشــته اند 
که به خود گفتم چگونه یک فرد کم ســن و 
سال را به نگهبان جای حساسی گذاشته اند و 

با مســئول مربوطه تماس گرفتم و گفتم باید 
فردی در اینجا قرار گیرد که پخته تر باشــد؛ 
زمانی که تلفــن را قطع کردم به خودم گفتم 
قالیباف! خیلــی بی انصافی! مگر زمانی که در 
جبهه مســئولیت داشتی چند ســال با این 
نگهبان اختالف ســنی داشــتی؟ حداکثر دو 
ســال. پس چــرا آن روز به تو اعتماد شــد و 
اکنون که خودت دســت پروده همین انقالب 
هستی به این جوان بی اعتمادی می کنی؟ لذا 
خودم را نبخشیدم و تماس گرفتم و دستوری 
را کــه داده بودم لغو کردم که این موضوع در 
ذهنم ماند که باید به زن و مرد و جوان فرصت 
داده شود و ما مکلف هستیم ظرفیت های آنها 

را بالفعل کنیم.
وی اضافــه کرد: یک دهه قبل در جلســه 
مهــم عمومی اشــاره کــردم که اگــر روزی 

مســئولیتی داشــته و در دولت اثرگذار باشم 
حتما تمشــیت امور وزارت آموزش و پرورش 
را به صورت جزئی خــودم پیگیری می کنم، 
معتقــدم یک دهه، این آمــوزش و پرورش با 
ســند تحولی که برای آن پیش بینی شــده، 
متأســفانه زمین مانده و همه ما مســئوالن 
باید نسبت به آن پاســخگو باشیم،  ستون و 
اســاس آموزش و پرورش، ساختمان مدرسه 
نیست بلکه معلمان هســتند که اگر منزلت، 
معیشــت و مهارت آنها افزایش یابد می توانند 
 موثر باشند که البته بخش اداری آن نیز جای

 خود را دارد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی همچنین با 
تأکید بر پیگیری با وسواس و با دقت موضوع 
آموزش و پــرورش در مجلس برای ادای دین 
نســبت به آن اظهارکرد: علیرغم وجود سند 

تحــول، وزارت آمــوزش و پــرورش تاکنون 
بی ثبات ترین وزیر را داشــته و ۲۰ سال است 
مدیریت باثباتی در این وزارتخانه نداشــته ایم 
پس چــه انتظاری از این حــوزه داریم وقتی 

حکمرانی و تعلیم و تربیت ایراد دارد.
قالیباف همچنین با بیان اینکه خواســته و 
ناخواســته با روند فعلی طی ۲ دهه گذشــته 
به آمــوزش و پرورش ضربــه زده ایم که باید 
آن را جبران کنیم، خطــاب به دانش آموزان 
این نشســت گفت: در گام دوم انقالب تردید 
نکنید و بدانید من و امثال من پیشــقراوالن 
آن نیستیم بلکه شما هستید لذا به آن ایمان 

و باور داشته باشید.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر موضــوع 
شفاف سازی عنوان کرد: این موضوع را از پیش 
از ورود بــه مجلس پیگیری می کردم و اکنون 
خود را متعهد به آن می دانم اما شفاف ســازی 
فقــط برای مجلس نیســت و بایــد در همه 
دستگاه ها اجرا شــود اما گام اول را خودمان 

برمی داریم تا بعد از آن نیز پیگیر باشیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امروز ناامیدی 
در اردوگاه دشمن خیمه زده است، هرچند که این موضوع را به 

روی خود نمی آورد.
به گزارش ایرنا، سردار رمضان شریف روز دوشنبه در همایش 
سراســری بسیجیان راه آهن جمهوری اسالمی ایران به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج گفت: بنیانگذار انقالب اسالمی بسیج را 
برای حفظ آرامش و امنیت و در صحنه نگه داشتن جوانان برای 

دفاع از این کشور بنا نهادند.
ســخنگوی سپاه پاســداران انقالب اســالمی افزود: ملت ما 
اخالص و صداقت و تالش ارزشــمند بسیجیان در دوران دفاع 
مقدس را به عنوان یک تابلوی ماندگار و حماســی در شــرایط 
سختی که صدام به نمایندگی از همه دشمنان اسالم و ایران قد 

علم کرده بودند، به یاد دارند.
وی گفــت: امام راحــل و مقام معظم رهبــری در جمالت 

مشابه فرمودند اگر بسیج در عرصه دفاع مقدس حضور نداشت 
سرنوشــت کشــور ما چیز دیگری بود و به گونــه ای دیگر رقم 

می خورد.
سخنگوی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی اضافه کرد: امام 
خمینی)ره( با شناخت عمیقی که از بنیان های قوی موجود در 
کشور داشتند و با شناخت عمیقی که از عملکرد دشمنان انقالب 
اسالمی ایران داشتند بسیج را بنیان گذاشتند. ایشان بسیج را با 
افق بلندی که ترســیم کردند برای زمانی بود که کشور ما ۳۵ 
میلیون جمعیت داشــت، قطعا امروز انتظار مقام معظم رهبری 

خیلی بیشتر از این عدد و رقم است.

وی با بیان اینکه در دو ســال اخیر بعد از همه گیری ویروس 
کرونا بسیجیان در عرصه های مختلف حضور پیدا کردند، ادامه 
داد: کمک های بســیار موثــری که در حوزه کمــک به تامین 
نیازهای اولیه ای که برای کرونا وجود داشت، از بسیج پزشکان، 
کارگری و کارخانجات گرفته تا حضور میدانی بســیجان دانش 
آموز و دانشــجو و بســیج طالب در این مراحل سخت در کنار 
مردم عزیزمان بودند و روحیه بســیار امیدبخشــی را به جامعه 

تزریق کردند.
رمضان شریف اظهار کرد: در اوایل اوج گیری کرونا اروپاییان 
خودشان نه تنها به خودشان بلکه به دیگران هم رحم نمی کردند 

و وسایل بهداشتی و ماسک را به سرقت می بردند که زبانزد خاص 
و عام شــده بود اما ملت ما با صبر و استقامت و روحیه بسیجی 
توانست این عرصه را پست سر بگذارد و بسیج و بسیجیان نقش 
ماندگاری در کمک به عبور از این بحران ملی داشتند. سخنگوی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به تجربه موفق و ماندگار 
بسیج در مقابله با فلج اطفال در دولت های گذشته گفت: سازمان 
جهانی بهداشــتی در آن مقطع اعالم کرد که ایران در موضوع 
مقابله با فلج اطفال یک نمونه و الگوســت که باید به کشورهای 
دیگر گسترش دهیم. رمضان شریف عنوان کرد: در موضوعاتی 
مثل ســیل و زلزله و کمک های جهادی و رفع محرومیت همه 

کارهایی که در جریان هســتید بســیج در گوشه و کنار کشور 
حضور دارد. وی گفت: کشور با حرکت بسیجیان رو به جلو است 
اما دشمن تالش می کند ما را ناامید و مایوس کرده و شرایط ما 
را بحرانی نشــان دهد. اما مردم ما می دانند که از اول انقالب تا 
امروز از چه گردنه های سختی عبور کردند و چه موانع بزرگ را از 
پیش روی خود برداشته اند یا آن موانع را دور زدند و برای عمران 
و آبادانی و سرافرازی این ملت تالش کردند، استقامت کردند و 
بیش از ۲۰۰ هزار شهید دادند. سخنگوی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با بیان این که افق آینده برای ملت ما بسیار روشن است، 
بیان کرد: ناامیدی در اردوگاه دشــمن خیمه زده است. هرچند 
آنها این موضوع را به روی خود نمی آورند. در افغانستان هزاران 
نفر را به خاک و خون کشــیدند، کشته و زخمی های متعددی 
دادند اما ســرانجام با خفت و خاری کشــور همسایه ما را ترک 

کردند.  

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

تاکید رئیسی بر اهمیت منطقی شدن نرخ کاالهای اساسی

وزیر امور خارجه عراق:

مذاکرات ایران-عربستان نشانه تالش  ما برای حل مشکالت منطقه است

قالیباف در هفتمین اجالسیه کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی:

آموزش و پرورش در ۲۰ سال گذشته بی ثبات ترین وزرا را داشته است

سخنگوی سپاه:

ناامیدی در اردوگاه دشمن خیمه زده؛ به روی خود نمی آورد

گره های گریزناپذیر معیشت مردم 
با شکستن تحریم ها

خوب اســت بدانیم مســائل اقتصادی و 
سیاسی در عرصه واقعیت بیرونی و خارج از 
ذهن و فکــر و تصمیم ما حرکت می کنند و 
در امواج خروشان، سیال و پردامنه فرایندها 
به گونه ای وقایع و رخدادها را رقم می زنند که معموال وعده های سیاسی، طبق 

آنچه سیاستمداران می خواهند محقق نمی شوند!
یکــی از مصادیق این بحث، موضوع حل مشــکالت معیشــتی و مســائل 
اقتصادی در داخل کشــور بدون گره زدن آنها به تحریم ها و مذاکرات موسوم 

به برجام یا گفتگوهای وین است که به زودی دور جدید آن آغاز می شود.
در شرایطی که واقعیت بیرونی حکایت از تورم فزاینده و روز افزون نرخ ارز 
اعم از ملی یا آزاد و افزایش مداوم قیمت کاالهای اساســی و معیشتی به رغم 
واردات حجــم قابل توجهی از آنان با ارز دولتی ٤۲۰۰ تومانی دارد، گوشــت 
مرغ و تخم مرغ سه نرخه شده و قیمت تمامی اقالم لبنی به رغم اعالم عرضه 
ســه قلم از آنها با ۱۰ درصد کاهش قیمت، همچنان در مســیر صعودی قرار 
دارد و بازار نتوانسته است وارد فرایند تثبیت و تک نرخه شدن کاال شود و به 
آرامشــی قابل اتکا برسد، شاکله دولت به راستی و بدون شائبه، از معاون اول 
رئیس جمهور گرفته تا وزیر جهاد کشــاورزی و معاونان تولیدی وی از جمله 
معاونت امور دام، با تمام ابزارهای ممکن و در تالشــی شــبانه روزی هم و غم 
خود را بر تامین کاالهای اساســی در گام اول و جلوگیری از افزایش قیمت ها 

در گام دوم متمرکز کرده اند!
امــا همان طوری که در مقدمه این نوشــته آمده؛ اقتصــاد و بازار، اراده و 
عزم پذیر نیســتند. در اقتصاد، حتی اقتصادهای نیمه دولتی نیمه آزاد، همواره 
معادالتی فرادســتی وجود دارند که سیاســت وزری را، چــه صادقانه و چه 

ریاکارانه زیر چرخ های خود له می کنند و راه خود را می روند.
به واقع آبشــخور اقتصاد نه دستور است نه سیاست، بلکه در نقطه ای فراتر 

از اینها وجود دارد.
در شــرایطی که اقتصاد کشــور در ســایه تحریم ها و چنبره پیچیده ای از 
محدودیت های بانکی ناشــی »اف ای تی اف«، سوئیفت و بعضا قرارداد پالرمو 
قــرار گرفته و امکان مبــادالت بازرگانی حتی برای داروهای انســانی، دامی، 
مواد غذایی یا نهاده های کشــاورزی و دامی به مخمصه افتاده؛ وعده های گره 
نزدن اقتصاد و معیشــت مردم به سرنوشت مذاکرات برجام یا گفتگوهای وین 
و در عین حال ثبات و پایداری وضعیت اقتصاد داخلی، محقق نخواهند شــد، 
کمااینکه در واقعیت بیرونی، نشــانه هایی جامع و مانع از ثبات و آرامش دیده 

نمی شود!
گرچــه در مــواردی کم و بیش می تــوان این یــا آن کاالی وارداتی را با 
قیمت های پایین تری خریداری کرد و شــاید ســاز و کار جدید ارسال پستی 
آنها بتواند در قسمت های کوچکی از ابر شهر تهران یا چند شهر بزرگ عملی 
شود، اما این نمونه ها را نمی توان عمومیت داد و با صراحت گفت بازار کاالهای 

معیشتی مشکلی ندارد. 
می تــوان با به به و چه چه غیرصادقانــه و نوعی تعریف و تمجید تبلیغاتی 
دولت را اغفال کرد که اگر خیانت نباشد دولت فریبی است، اما اقتصاد آسیب 
دیــده از تحریم های ایران و مســدود بودن مبادالت بانکــی، در خط مقدم 
شــبیخون های اقتصادی و بازرگانی ناشناخته ای قرار دارد که در صورت وقوع 
حتما اعتمــاد عمومی را به صورت بنیادی از دولت ســلب می کند و موجب 

رخدادهای غیرقابل پیش بینی خواهد شد!
لذا باید رفت ســراغ اصل مطلب یعنی تابندی و انعطاف پذیری واقع بینانه 
برای شکســت تحریم ها، حتی اگر به صورت گام به گام و مرحله به مرحله و 
خارج از سیاست به ظاهر انقالبی »همه یا هیچ« باشد. ریسک سیاست »همه 

یا هیچ« بسیار باالست و در عین حال نتیجه بخش نخواهد بود. 
سیاســتمداران بزرگ همــواره گفته اند سیاســت ورزی در فضایی ولو غیر 
عادالنه، نتایج و دســتاوردهایی به دنبال دارد. سیاست ورزی در مقاطعی الزاما 
بــا عدالت جویی و احقاق حقــوق مطابقت کامل ندارد، وگرنــه در مذاکرات 
مخاصمه آمیز، می بایست حقوقدانان به جای سیاست مداران ایفای نقش کنند!
در آنارشــی واقع گرایانــه روابط بین الملــل، دادگاهــی عدالت جو وجود 
 نــدارد، سیاســت الزامــا عرصــه هوشــمندی و شــگردهای معقوالنــه و

 واقع بینانه است.
*پژوهشگر سیاسی اقتصادی

سرمقاله

منصور انصاری*


