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گروه سیاســت: حجت اهلل عبدالملکی، وزیر 40ســاله 
دولت ســیزدهم، در حالی از همان آغاز به کار خود با 
انتصاب های عجیبش حاشیه ســاز شده است که حاال 
خبر از دســتور رئیســی به صولت مرتضــوی، معاون 

اجرائی خود، برای بررسی...

گروه سیاست: محمدرضا عارف در ایام پیروزی انقالب 
اسالمی در یادداشتی اینستاگرامی خطاب به مسئوالن 
نوشــت: »در آســتانه چهل و سومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، یــاد و خاطره رهبر فقیــد انقالب و 

شهدای انقالب را گرامی می دارم. انقالب ۵۷...

به سهم خود عذرخواهی  
می کنم

 ورود دولت
به انتصابات وزیر کار

عارف ضمن پیشنهاد به مسئوالن  برای عذرخواهی از ملت: با دستور رئیسی به   معاون اجرائی خود رخ داد

کی بود، کی بود؟ 

اینکه هرکسی باید مسئولیت 
اقدامات خود را بپذیرد، طبعا امر 
نیکویی است و این نباشد که اگر 
کسی مسئولیتی پیدا کرد، هرچه 
بخواهد عمل کند یا اگر نخواهد 

به دلخــواه خود عمل نکنــد و کار را زمین بگذارد 
و پس از آن به دوران بازنشســتگی یا تغییر شــغل 
برود و گویی آب از آب تکان نخورده باشــد و پیامد 
کارهای غلط یا کارنکردن ها را برای مردم به میراث 
بگذارد. اینکه آقای رئیس جمهور مجددا در سفر به 
گیالن فرموده اند که بانیان )یا مسببان( وضع فعلی 
نباید ادامه کار بدهند، در ظاهر امر، بیانی نیکوست 
اما اوال ابهام دار اســت و ثانیا درباره مقصود ایشان 
الزم است توضیح بیشــتر و دقیقی داده شود. اول 
وضع موجود امری کلی اســت و این سؤال مطرح 
می شــود که آیا وضع فعلی شامل همه زمینه های 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی اعم از وضع 
نیکو یا وضع ناهنجار و نادرســت می شــود یا فقط 
شامل آن دســته از وضع کنونی که ناراست است، 
می شود؟ هرچند بیان مبهم است، اما علی االصول 
و حســب اســتنباط معقــول مقصود ایشــان باید 
اوضاع نامیمون باشــد و نه آنچه در مسیر مطلوب 
ســیر می کند. پس باید زمینه های وضع نامطلوب 
مورد توجه قرار گیــرد و ببینیم کدام امر نامطلوب 
در کشــور وجــود دارد و عامــل یا عوامــل آن چه 
کسانی هستند و البته مطابق معمول این نشود که 
فــرد یا افرادی را تحت تعقیب قــرار دهند و همه 
آوارها را بر ســر او خراب کنند. البته در نظام هایی 
مثل نظام ما که آکنده از شــوراها و ناظران و افراد 
تصمیم گیر است، معموال مقصر یا مقصران اصلی 
شــناخته نمی شــوند و اصل موضوع به فراموشی 
سپرده می شود. حال به چند موضوع از مواردی که 
شامل وضع نامطلوب موجود می شود می پردازیم 
تا ببینیم چگونه می توان به آنها ورود کرد. حســب 
بیانات ریاســت جمهور محترم در زمان تصدی قوه 
قضائیه و نیز تصریحات ریاست حاضر قوه قضائیه، 
شرایط وجودی این قوه مناسب نیست. مسبب این 
امر چه کســی است و آیا رؤسای قوه قضائیه قبلی 
مسبب هستند یا افراد دیگر؟ چگونه می توانیم آنها 
را رصد و حداقل معرفی کنیم. بگذریم که آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی در هنگام تصدی این قوه گفتند 
ویرانه ای به ما تحویل داده شــد! و البته برخی این 
بیان را درباره تعدادی اشــیا و اماکن ویرانه قلمداد 

کردند!
1- می دانیــم که با گذشــت 43 ســال از پیروزی 
انقالب، ســاالنه حــدود 2۵ میلیــون تن محصوالت 
کشــاورزی وارد می کنیم و حتی بــا وجود آنکه چند 
ســال قبل جشــن خودکفایی گندم گرفتیــم، امروز 
واردکننده بزرگ گندم هســتیم. بانی و مســئول این 

خسارت عظیم کیست؟
2- انبــوه نقدینگــی رو بــه تزاید بر چــه مبنایی 

درست شده است و بانی و مسبب آن کیست؟
3- مســبب و بانی ســاخت ویالهای طاغوتی و 
برج هایی بــا آپارتمان های تا هزار متری فوق لوکس 
در این 40ساله چه کسی است؟ آن هم برج هایی که 
روی گســل زلزله و در کوچه های باریک ساخته شده 

است.
4- طبق نظر رئیس اســبق بانــک مرکزی در این 
40ســاله 3۵0 میلیــارد دالر ارز و طال در بــازار آزاد 
فروخته شــده که خریداران آن بیشــتر قاچاقچیان و 
خارج کنندگان سرمایه بوده اند. مسبب آن چه کسی 
است که امروز با وجود آن همه دارایی ارزی، مشکل 

ارزی داریم.
۵- مســبب آنکه افراد شریف مجبور به کولبری، 
زباله گردی، مشاغل پست و غیرقانونی می شوند، چه 

کسی است؟

سرمقاله

سیدمصطفیهاشمیطبا
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حرف اول

زنگ خطر کرسی های خالی

چندی قبــل با یک زیر نویس جالب 
در شبکه خبر صدا و ســیما روبه رو 
شدیم... . چیزی که قبال کمتر دیده 
شده بود. فراخوان تکمیل ظرفیت 
برای  پزشکی  تخصصی  رشته های 
جلب دســتیار تخصصی. این قبیل اخبار و فراخوان ها 
کمتر ســابقه حضور در پایین صفحــه باالترین تریبون 
خبری رسانه ملی را دارد. فراخوان ها و پذیرش هایی که 
زمانی برای اولین بار مفهوم »رانت خبری و اطالعاتی« 
را بر ســر زبان هــا انداخته بودنــد، االن برای بیشــتر 
دیده شدن دســت به دامان رســانه های خیلی خیلی 
جمعی می شوند. حیاط خلوت سیستم آموزش پزشکی 
کــه فقط بعضی هــا بعضی وقت ها از بــاال و پایینش 
خبردار می شدند، حاال خبر های سابقا طالیی اش را در 
بوق شــبکه خبر می کند. خیلی ساده بخواهیم بگوییم 
هرچه التماس می کنند، کسی متخصص نمی شود. آن 
هم در رشــته های مهم مثل زنان و جراحی و داخلی، 
یعنی دقیقا همان رشــته های ارزشــمندی که در بازار 
داغ طب زیبایی شــاید دست بر قضا جان کسی را هم 
نجات بدهند؛ یعنی دقیقا همان هایی که مردم به آنها 
نیاز دارنــد؛ یعنی دقیقا متضاد کلمه طب آرایشــی و 
بهداشــتی. متخصصان طب آرایشی و بهداشتی یعنی 
همان پزشکانی که مخلصانه و صادقانه و بی ادعا قدم 
به وادی بوتاکس و فیلــر و باالبردن ابرو و صاف کردن 
پلک و پرکردن لب و اتوکردن گردن و زاویه دارکردن فک 
و کمی پایین تر بزرگ و کوچک کردن ... گذاشتند و آبروی 

»علم االبدان« را دستاویز حرص الیتناهی خود کردند.

امیرعربی.چشمپزشک
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 واکنش مجری 
شبکه افق به یک گزارش
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همه مجر ی های خاص 
تلویزیون

 پیشنهاد 8 ماده ای 
مرکز پژوهش ها جایگزین 

طرح مجلس می شود؟

قصه پریان روسی در 
سرمای جانسوز سیبری

 تولد دوباره 
ژن خوب در ایران

 یمن به ما
 چه ربطی دارد؟

یادداشت

بیژن و منیژه)9(

 رســتم با آگاهی از اینکه بیژن به فرمان افراسیاب 
در چاهی به زنجیر کشیده شده، در جامه بازرگانان به 
توران رفت و منیژه، دخت افراســیاب که دل در گرو 
بیژن داشت، رســتم را از محل چاه بیژن آگاه گرداند 
و چون نیمه شــبان، رســتم خود را به بیژن رساند، از 
او قول گرفت چون آزاد شــود، از کین جویی با گرگین 
بپرهیزد که آن رنج را بر او تحمیل کرده بود و اگرچه 
بیژن ســوداى کشــتن گرگین را داشــت، اما به شوق 
آزادى و اجراى فرمان رستم، گرگین را به خود وانهاد. 
چون رســتم اطمینان یافت گرگین از گزند کین جویی 
بیژن در امان اســت، کمند خویش بــه چاه افکند و 
بیژِن پاى بســته را با موى پریشاِن تا پشت کمر رسیده 
و ناخن هــاى دراز، گدازیــده از رنــج و تنی پرخون و 
رخسارى زرد از زنگار زنجیر بیرون کشید. رستم چون 
بیژن را این گونه پریشان و ژولیده موى دید، به خروش 
آمده، از خشــم بر خود لرزید که چــرا این چنین او را 
در غل و زنجیر به بند کشــیده اند. دست برد و زنجیر 
پاى بیژن بگسست و حلقه پاى بند را از او جدا گرداند 
و از آنجا به ســوى کلبه اى رفتند که در اختیار رستم 
قرار گرفته بود، در حالی که در یك جانب بیژن، رستم 
بر رخش و در جانب دیگــر، زواره می تاخت. تهمتن 
فرمان داد تا بیژن را بشــویند و مویــش را بپیرایند و 
ناخن هایــش را کوتاه گردانند و ســرانجام تصویرى 

هرچند تکیــده از بیژِن روزگاران گذشــته از میان آن 
همه آشفتگی ها پدیدار گشت. به فرمان رستم انواع 
خوراکی را در پیش  روى بیژن نهادند و از آنجا که خو 
کرده بود به کم خوردن، شوقی به آن خورش ها نشان 
نداد و بخش بزرگی از خوراکی ها به جاى ماند. آن گاه 
رستم به اشارتی گرگین را به نزد بیژن فرستاد. گرگین 
چون با بیژن مواجه گشــت، شرمگنانه سر فروافکند 
و ســپس در برابرش زانو زده، پیشانی بر خاك سایید 
و از کردار بد خویش پوزش خواســت و گفت گرچه 
ســالیانی چند از بیژن بزرگ تر اســت، امــا خامی و 
سست اندیشی، بزرگ و کوچکی نمی شناسد. بیژن از 
او دل آرام گرداند و بر آن شــد که آن گناه ببخشــاید، 
بی مکافاتــی. اما آتش خشــم رســتم از افراســیاب 
خاموشی پذیر نبود و فرمان داد همه آنچه به تجارت 
به توران آورده بود، دگرباره بار شتران کنند و اشکش 
را فرمــان داد که بیژن را همراه کاالهاى بازرگانی نزد 
سپاهی ببرد که در دوردست ها به انتظار فرمان رستم 
آمــاده نبرد بود. آن گاه رســتم و هفت نام آورى که با 
او بودنــد، جامــه رزم بر تن کرده، شمشــیرها از نیام 
برکشــیدند و گرز گران بر حلقه زین بیاویختند. رستم 
پیش از حرکت اشــکش، بیژن را گفت که منیژه را با 
خــود همراه کن که آن دختــر از جان و تن و ثروت و 
آرامش خود گذشــت تا او را از مرگ نجات بخشد و 
شایسته اســت که درباره منیژه به نیکی رفتار شود و 
دوستش بدارد و در شبستان خویش بانوى بانوانش 
گرداند و افزود: »امشــب از کین افراسیاب لحظه اى 
آرام نخواهم داشــت؛ با او چنان کنم که مردم توران 

بر او بخندند«.

یادداشت

اعتراض از نوع جعفری دولت آبادی

آمدوشــد  و  ویــن  مذاکــرات   گرم شــدن 
مذاکره کنندگان ایرانی بــه تهران و مراجعت آنان 
به وین که نشانه خوبی از به نتیجه رسیدن برجام 
اســت، اعتراضات معلمان و بازنشستگان هم که 
به تکرار هر روزه رســیده اســت، اما یک اعتراض 
در هیاهــوی خبرهای ریز و درشــت این روزها گم 
شــد؛ اعتراض آقای عبــاس جعفری دولت آبادی، 
دادستان سابق تهران، مردی که بعد از آقای سعید 
مرتضوی، اولین دادســتان پرحاشــیه دادســرای 
عمومی و انقالب تهران، ســکان اداره دادســرای 
عمومی و انقالب تهران را بر عهده گرفت. اهمیت 
پســت دادســتانی تهران در صالحیت مضاعفی 
است که این دادســرا را از دیگر دادسراهای کشور 
متمایز کرده اســت. بعــد از ضربــه هولناکی که 
حذف دادســرا در زمان آیت اهلل شیخ محمد یزدی 
به ســازمان قضائی کشــور وارد کــرد و زمانی که 
آیت اهلل شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب 
شد و جمله معروف »ویرانه ای را تحویل گرفتم«، 
مجددا دادسرا و پست دادستانی در نظام قضائی 
کشــور اعاده شــد. در اصالحیه ای کــه در قانون 
تشــکیل دادگاه هــای عمومی و انقــالب صورت 
گرفت، ذیل تبصره 4 اصالحیه فوق، رســیدگی به 
کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، شــورای نگهبان، نماینــدگان مجلس، وزرا 
و معاونان آنها، معاونان و مشــاوران رؤسای سه 
قوه، ســفرا، دادســتان و رئیس دیوان محاسبات، 
دارندگان پایه قضائی، اســتانداران و فرمانداران و 
جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه 
ســرتیپ به باال و مدیران کل اطالعات اســتان ها، 
صرف نظر از محل اشــتغال آنان در دادگاه کیفری 
اســتان تهــران به عمــل می آیــد. دادگاه کیفری 
اســتان هم در معیت دادسرای عمومی و انقالب 
قــرار داد و همین گســترش صالحیت دادســرای 
عمومــی و انقــالب تهــران، منصب دادســتانی 
تهــران را فراجغرافیایــی تعریف می کنــد. برای 
نمونه، به ســفرای ایران در کشــورهای خارجی، 
اســتانداران و فرمانداران هر اســتان، مدیران کل 
استان ها، افســران نظامی از سرتیپ به باال در هر 
کجــای جهان و کشــور اتهامی متوجه باشــد، در 
دادســرای عمومی و انقالب تهــران به اتهام آنان 
رسیدگی می شود. به همین اعتبار، پست دادستانی 
دادســرای عمومی و انقالب تهران از اهمیت ویژه 
و باالیی برخوردار اســت. نخســتین دادستان بعد 
از اعاده دادســرا، آقای ســعید مرتضــوی بود که 
بی نیاز از تعریف است و تقریبا اکثر قریب به اتفاق 
فعــاالن سیاســی و مطبوعاتی پرونــده ای در ایام 
دادســتانی ایشان مفتوح داشــته اند. وقتی پست 
دادســتانی تهران بعد از حوادث تیرماه ســال 88 
و وقایع کهریزک و تعقیب آقای مرتضوی به آقای 
جعفری دولت آبادی رســید، ایشــان راه و روشی 

برخالف آقای مرتضوی در پیش گرفت. 
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اصالح طلبان در آستانه 
تشکیل دولت در سایه

ضرب االجل ۶0روزه رئیسی برای تهیه الیحه جامع ایرانیان خارج از کشور

 صندلی خارج نشينان در بهارستان
 صفحه 2

 روحانی و جهانگیری با خاتمی، ناطق نوری
 باهنر و الریجانی جلساتی داشته اند

گروه سیاســت: چندی پیش که خبر دیدار ســیدمحمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و 
سید حســن خمینی به گوش رسید، همه گمانه زنی ها به این ســمت رفت که آیا این جمع و البته دیگر 
اصالح طلبان بنای ترمیم تشــکیالتی خود و احیانا برنامه ریزی برای انتخابات های آینده را دارند یا خیر 
کــه جواد امام، از نزدیــکان خاتمی، گفت این دیدارها صرفا دیدوبازدید اســت و نباید آنها را انتخاباتی 
دانســت و حتی گفت ناطق نوری اصالح طلب نیســت و او »یک اصولگرای باسابقه و میانه رو« است. 
حاال اما ســید محمود علیزاده طباطبایی، از اعضای حزب کارگزاران ســازندگی، خبر داده است روحانی 
در روزهای اخیر با شــخصیت هایی مانند ناطق نوری، خاتمی، باهنر و الریجانی جلساتی داشته است و 
آنکه او می گوید قرار است این جلسات به تشکیل دولت در سایه ختم شود: »آقای روحانی در روزهای 
اخیر با آقایان ناطق نوری، خاتمی، باهنر و الریجانی جلســاتی داشته است. سران اصالحات می خواهند 
جمهوریت نظام را احیا کنند. اســحاق جهانگیری هم در جلســات روحانی با سران اصالحات حضور 
دارد و همفکــری می کند. همتی و اســحاق جهانگیری با کارگزاران در ارتباط هســتند و موضوعاتی را 
در زمینه های مختلف مورد بحث و بررســی قرار می دهند«. او همچنین خبر از دیدارهای اخیر محسن 
هاشمی رفسنجانی با روحانی و الریجانی داده و گفته است که به زودی سید حسین مرعشی نیز جلسه ای 
را با آقای روحانی خواهد داشت و احزاب همگی دولت در سایه هستند. جلسات مشترکی را در خصوص 
تشــکیل دولت در سایه داشته ایم و صحبت هایی شده است. این فعال سیاسی درباره تشکیل دولت در 

سایه از سوی اصالح طلبان گفته است: »احزاب اصالح طلب درصدد تشکیل دولت در سایه هستند.
مشروح گزارش را در صفحه 2 بخوانید

یمن برای عربستان بیشتر یک تهدید پرهزینه است


