
در دیدار سفیر آلمان با وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید شد:

گزارشخبری
| ســفير آلمان در تهران در ديدار با وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى كشــورمان اعالم كرد كه ما نظر مثبتى به 
خروج آمريكا از برجام نداريم و خواســتار گسترش، تقويت 
وتعميق روابط فرهنگى تهران و برلين هستيم.سيدعباس 
صالحى روز گذشته درديدار «ميشــائيل كلوربرشتولد» با 
وى، ضمن استقبال از سخنان سفير آلمان در تهران به سابقه 
روابط ديرينه ايران و آلمان درزمنيه هاى مختلف سياسى، 
اقتصادى و فرهنگى اشاره كرد و افزود: پس ازحضور دولت 
دكتر روحانى فرصت هاى زياد و متنوعى در روابط دو كشور 
از جهات مختلف فرهنگى ايجاد شده و اين مسير با اراده دو 
كشور رو به تكامل است.وى همچنين اضافه كرد: هرچه از 
روابط ديرينه دو كشور گذشته همواره بر اجزا و دامنه هاى 
آن افزوده شــده و دو ملت و دولت به طور جدى بر توسعه 
روابط فرهنگى مصمم بوده و هستند.وزير فرهنگ و ارشاد 
اســالمى در بخش ديگرى از ســخنان خود گفت: ايران به 
عنوان كشور صاحب تمدن كهن در خاورميانه و كشور آلمان 
نيز از نظر جايگاه فرهنگى و تمدنــى در اروپا، مى توانند با 
يكديگر ارتباطات را گسترده تر كنند. در ارتباطات فرهنگى 
دو كشور فرصت هاى فراوانى پيش آمده ولى كافى نيست.
عضوكابينه دولت دوزادهم تاكيد كرد: دولت فعلى ايران و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مصمم هستند كه دريچه هاى 

ارتباطى فرهنگى ايران و آلمان بيش از پيش گسترده تر شده 
و دو ملت از زاويه هــاى فرهنگى زمينه هاى همكارى هاى 
مشترك بسيارى را فراهم كنند.صالحى دربخش ديگرى از 
سخنان خود به خروج كشور آمريكا از توافق برجام اشاره كرد 
و اظهارداشت: خروج اين كشور از برجام شرايط جديدى را 
ايجاد كرده و بر بسيارى از حوزه ها از جمله فرهنگ و هنر نيز 
تاثير داشته است.به گفته وى اين امر از عزم جمهورى اسالمى 
ايران در گسترش روابط فرهنگى نكاسته و كشورما در شرايط 
تعريف شده و روشنى بعد از برجام درهمه زمينه ها در حركت 
بوده و حوزه هاى فرهنگى و اقتصادى با همين مسير روشن 
تعريف شده است.عضوشــوراى عالى انقالب فرهنگى ادامه 
داد: خروج آمريكا از برجام منجر به كاهش اعتمادها شد زيرا 
دولت ايران سرمايه گذارى زيادى دراين زمينه كرد و مردم 
نيز آن را همراهى كرده ودرنتيجه اين خروج منجر به ايجاد 
شكســتى درپاره اى از اعتمادها شد.صالحى اظهار داشت: 
البته دولت هاى اروپايى به ويژه آلمان همراهى هاى خوبى 
در حفظ برجام داشته اند ولى تالش هاى زيادى الزم است 
تا اين اعتماد بازسازى شود و اميدواريم با تالش دولت هاى 
اروپايى در روزها و ماه هاى آينده به بازسازى بخشى از اين 
اعتماد دست يابيم.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى درعين حال 
تصريح كرد: گفت و گوها در سطح نخبگان و دانشگاهيان و 

مبادالت فرهنگى دو كشور به بازسازى اين اعتماد كمك مى 
كند.صالحى با اشاره به ضرورت امضاى توافقنامه فرهنگى 
دوكشورادامه داد: امضاى ســريع تر اين توافقنامه به ايجاد 
مسيرى روشن براى ادامه فعاليت هاى مشترك فرهنگى و 
هنرى منجر مى شود.عضو كابينه تدبيرواميد افزود: جامعه 
ايرانى نسبت به فرهنگ، انديشه و هنر آلمان عالقه مند بوده 
و هست و بخش قابل توجهى از حوزه هاى فلسفى و معرفتى 
اين كشــور در ايران دنبال مى شــود و آلمان در دوره هاى 
مختلف شــريك خوبى براى ايران بوده است.صالحى ادامه 
داد: همچنين فضاى مشترك نخبگانى و عمومى بين ايران و 
آلمان مسئوليت دولتمردان دو كشور در زمينه هاى مختلف 
از جمله حوزه هاى فرهنگى و هنرى را مضاعف مى كند.وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به نقش حوزه هاى مختلف 
فرهنگى و هنرى كشــورمان در گســترش روابط فرهنگى 
با ديگر كشورها از جمله كشــور آلمان افزود: جايزه جهانى 
كتاب ســال يكى از اين حوزه ها است كه هرساله با بررسى 
هاى الزم به نويسندگان كشورهاى مختلف كه در حوزه ايران 
شناسى و اسالم فعاليت داشته اند جوايزى را اهدا مى كند.
در اين ديدارسفير آلمان در تهران نيز ضمن اشاره به روابط 
ديرينه ايران و آلمان در زمينه هاى مختلف از جمله زمينه 
هاى فرهنگى و هنرى گفت: نقاط مشترك فرهنگى و هنرى 

بسيارى در ميان دو كشور وجود دارد و مردم ايران و آلمان در 
امور فرهنگى و هنرى همواره ارتباط و همكار ى هاى خوبى 
با يكديگر داشته اند.ميشــائيل كلوربرشتولد  افزود: آلمان 
توجه زيادى به تعميق و تقويت روابط فرهنگى با ايران دارد و 
عالقه منديم توافق نامه فرهنگى ميان دو كشور هر چه سريع 
تر به امضاى طرفين برسد.سفير آلمان در تهران ادامه داد: 
نگاه مثبتى نســبت به خروج آمريكا از برجام نداريم و نبايد 
اين اتفاق مى افتاد زيرا اين توافق نامه مصوبه شوراى امنيت 
بوده است و اين خروج از نگاه ما ضربه اى به توسعه روابط در 

چارچوب برجام بود.

ســرمقاله
قانون و وزرا

| رضا امیری مهر- براساس قانون 
اساسى جمهورى اســالمى ايران، رئيس 
جمهور با رأى مستقيم مردم از طريق انجام 
انتخابات سراسرى در كشور تعيين مى شود. 
رئيس جمهور در قانون اساســى وظايفى 
دارد و از آن جمله انتخاب وزيران و تشكيل 
هيئت دولت (كابينه) اســت كه در اصل 
يكصد و سى و ســوم آمده: «وزراء توسط 
رئيس جمهور تعييــن و براى گرفتن رأى 
اعتماد به مجلس معرفى مى شوند. با تغيير 
مجلس، گرفتن رأى اعتمــاد جديد براى 
وزراء الزم نيســت. تعداد وزيران و حدود 
اختيارات هر يك از آنــان را قانون معين 
مى كند.»قانون اساسى انتخاب وزير براى هر 
يك از وزارتخانه ها را در اختيار رئيس جمهور 
قرار داده است و او را مدير و مسئول هيئت 
دولت (كابينه) دانسته است. براساس قانون 
اساسى هر وزير عالوه بر مسئوليت و مديريت 
وزارتخانه خاص، عهده دار مجموعه مصوبات 
قانونى هيئت دولت و عضوى از مجموعه 
اعضاء هيئت دولت است. هر وزير براساس 
قانون دو مسئوليت اصلى دارد. مسئوليت 
مديريت و انجام برنامه ها در وزارتخانه خاص 
خود و دوم، مسئوليت عضويت در هيئت 
دولت(كابينه) كه تعريف جمعى از دولت 
مستقر را دارد. در اصل يكصد و سى چهارم 
«رئيس جمهور در برابر مجلس مســئول 
اقدامات هيأت وزيران اســت.» و در اصل 
يكصد و سى و هفتم آمده است: «هر يك 
از وزيران مســئول وظايف خاص خويش 
در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در 
امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد 
مسئول اعمال ديگر نيز هست.»براساس 
اصل 122 قانون اساسي «رئيس جمهور 
در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب 
قانون اساســي و يا قوانين عادي به عهده 
دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي 
اسالمي مسئول است.» از وظايف رئيس 
جمهور براساس اصل 123 قانون اساسي 
امضاي مصوبات مجلس و نتايج همه پرسي 
البته پس از طي مراحل قانوني و ابالغ به وي 
مي باشــد. هر چند كه اعطاي نشان هاي 
دولتي و امضاي استوارنامه سفرا نيز مستند 
به اصول 128 و 129 قانون اساســي نيز از 
وظايف رئيس جمهور مي باشد. طبق اصل 
133 «وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و 
براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي 
مي شــوند با تغيير مجلس، گرفتن راي 
اعتماد جديد براي وزرا الزم نيست. تعداد 
وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را 
قانون معين مي كند.»عبارت «وزرا توسط 
رئيس جمهور تعيين مي شوند» جمله اي 
عام است و در مفاهيم حقوقي يك مفهوم 
عام در قانون بر عموميت خود باقي اســت 
مگر آن كه با قانوني ديگر تخصيص بخورد. 
اختيارات رئيس جمهور در انتخاب وزرا در 
قانون اساسي مطلق برشمرده شده است زيرا 
كه در قبال اين اختيارات، وظيفه سنگين 
رياست قوه مجريه و پاسخگويي به مجلس 

را برعهده دارد. 

آلمان خواستار 
تعمیق و 
گسترش 
روابط فرهنگی 
با ایران است

خاک می خوریم، اما خاک نمی دهیم!
قصه مقاومت مردم و شــان و غرور و عزتشــان در طول 
ساليان متمادى نشان از همراهى و تداوم راهشان دارد. اگر 
چه در اين ستون طنز نوشــته مى شود اما گاهى بد نيست 
گريزى به افتخارآفرينى مردم مان بزنيم و لبخندمان اين بار 

نه از روى «طنز» كه از روى «شادمانى و آبرودارى» باشد:
مى گويند ستارخان، سردار مقاومت آذربايجان و جنبش 

مشروطيت در جايى نوشته است:
من هيچ وقت گريه نمى كنم، چون اگر اشك مى ريختم، 
آذربايجان شكســت مى خورد و اگر آذربايجان شكســت 
مى خورد ايران، زمين مى خورد... اما در جريان مشروطه دو 

بار آن هم در يك روز اشك ريختم.
حدود 9 ماه بود تحت فشار بوديم، بدون غذا، بدون لباس. 
از قرارگاه آمدم بيرون... چشــمم به زنى افتاد با بچه اى در 
بغلش... ديدم كه بچه از بغل مادرش پايين آمد. چهار دست 
و پا رفت به طرف بوته علف. علف را از ريشه درآورد و از شدت 
گرسنگى شروع كرد خاك ريشه ها را خوردن... با خود گفتم 
اآلن مادر آن بچه به من فحش مى دهد و مى گويد: لعنت به 

ستارخان كه ما را به اين روز انداخته است.
اما... مادر كودك آمد بچه اش را بغل كرد و گفت:

عيبى ندارد فرزندم!
«خاك مى خوريم، اما خاك نمى دهيم»!

آن جا بود كه اشكم در آمد.

کاتومات
نویسنده:کیشمیش

 امریکایی ها
در بحران

در جريان بحران موشكي كوبا، جان اف كندي رئيس 
جمهوري وقت آمريكا 22 اكتبر 1962 دستور محاصره 
دريايي اين جزيره را صادر كرد و گفت اگر كشتي هاي 
باري شــوروي كه عازم كوبا هستند پس از رسيدن به 
خط محاصره به دستور «ايست» متوقف نشوند، غرق 
شوند!. اين دستور جهان را در يك گامي جنگ اتمي 
قرارداه بود؛ مخصوصا كه مسكو به چند زيردريايي خود 
كه در آبهاي اقيانوس اطلس بودند دستور داده بود كه 
با آخرين سرعت خود را به خط محاصره كوبا برسانند 
و يكي از ايــن زير دريايي ها كــه در محاصره نيروي 
دريايي آمريكا قرار گرفته بود، بدون استعالم از مسكو، 
براي پرتاب اژدر اتمي - حالت حمله به خود گرفته بود 
كه خروشچف نيمه شب دستور باز گشت كشتي هاي 
باري شوروي حامل قطعات موشــك به كوبا را صادر 

كرد.اين بحران هنگامي آغاز شده بود كه هواپيماهاي 
اكتشــافي آمريكا از نوع «يو - 2» از ســكوهاي نيمه 
تمام پرتاب موشك در كوبا عكسبرداري كرده بودند.
خروشــچف بعدا به خاطر شــتاب در صدور دســتور 
بازگشت به كشتي هاي روسي مورد انتقاد قرارگرفت 
و ادامه ايــن انتقاد به بركناري اش انجاميد. از ســال 
2008 مسكو كه بار ديگر فعاالنه وارد صحنه سياسي 
جهان شده اســت مناســبات خود با كوبا را تا همان 
حد دهه 1960 باال برده و صميمانه ســاخته اســت.
بحران موشــكى كوبا ايده ى تضمين امنيت جهانى با 
مسابقه ى تسليحاتى را با اشكال وترديد بزرگى مواجه 
ساخت ونگرانى فزاينده اى در سطح جهان در مورد به 
خطر افتادن امنيت جهانى به وجود آورد . اين بحران 
وضعيت دتانت (تشــنج زدايى )را بيــن دو ابر قدرت 

حاكم كرد اما در نهايت موجب شد در زمينه ى خلع 
سالح ˛ منع آزمايش ســالح هاى هسته اى وتحديد 
تســليحات توافق هايى بين دو ابر قدرت شكل بگيرد 
 salt  1 كه مجموعه ى اين ها به موافقت نامه ى سالت
معروف گرديد هرچند كه بازدهى كافى را نداشــت.با 
پايان بحران كوبا يك دوره نسبتا طوالنى تنش زدايى 
در روابط شرق وغرب آغاز شــد.ليكن اين بدان معنا 
نبود كه تالش دو ابر قدرت برا دســت يافتن به سالح 
مجهزتر نيز متوقف شــده است  .شــوروى در عوض 
صرف نظركردن از اســتقرار موشــك در خاك كوبا، از 
كندى قول كرفت كه ”دست از حمايت مخالفان فيدل 
كاســترو بردارد و در نتيجه اسراى زندانى در كوبا هم 
در 23 دسامبر همان سال به آمريكا بازگردانده شدند، 

(البته در برابر پرداخت 53 ميليون دالر به كوبا).
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وال استریت ژورنال نوشت:

خالد فیصل واقعیت قتل خاشقجی را می داند
| يك روزنامه آمريكايى نوشت، خالد فيصل، مشاور پادشاه عربستان در جريان نوار صوتى قرار گرفته 
كه روايت عربستان درباره چگونگى قتل خاشقجى و اينكه او در پى درگيرى در داخل كنسولگرى كشورش 
در استانبول كشته شده را رد مى كند. روزنامه وال اســتريت ژورنال چاپ آمريكا روز گذشته نوشت، خالد 
فيصل، مشاور پادشاه عربستان و امير مكه و رئيس كميته مركزى حج اين نوار صوتى را كه مشخص مى كند 

خاشقجى بيهوش شده، به قتل رسيده و سپس جسدش قطعه قطعه شده، گوش داده است.
وال استريت ژورنال در ارائه اطالعات خود به اظهارات دو تن از اعضاى خاندان حاكم در عربستان استناد 
كرده است.چند روز پس از ناپديد شدن خاشقجى كه بعدا مشخص شد به قتل رسيده، سلمان بن عبد العزيز، 
پادشاه عربستان خالد فيصل را براى پيگيرى روند تحقيقات به تركيه فرستاد.مطبوعات غرب خالد فيصل را 

دست راست پادشاه عربستان توصيف مى كنند.
طبق نوشته اين روزنامه آمريكايى، خالد فيصل به شواهد و مداركى دال بر بيهوش كردن، كشتن و قطعه 
قطعه كردن خاشقجى مدت كوتاهى پس از ورودش به كنســولگرى دست يافت.يكى از دو منبع ياد شده 
گفت، فايل صوتى بر آغاز درگيرى داللت نداشــت.روزنامه نيويورك تايمز چاپ آمريكا نوشت، خالد فيصل 
با پيامى نااميدكننده براى خاندان آل ســعود به عربستان بازگشت و به نزديكانش گفت، واقعا خروج از اين 

پرونده دشوار است.
نيويورك تايمز اين گفته فيصل را بر اساس اظهارات يكى از نزديكان او كه پس از بازگشتش از تركيه ابتدا 
با او صحبت كرده بود، نقل كرد.گزارش وال اســتريت ژورنال با روايت رسمى عربستان از اين اتفاق و ديگر 
روايت هاى غيررسمى منتشر شده در رسانه ها به نقل از برخى مسؤوالن عربستانى كه همگى بر كشته شدن 

خاشقجى در پى درگيرى با افرادى در داخل كنسولگرى داللت دارند، در تضاد است.

فرمانده ناجا:

زائران اربعین از مرز شلمچه تردد کنند
| فرمانده نيروى انتظامــى با بيان اينكه در 
مرزهاى سه گانه شــلمچه، چذابه و مهران تردد به 
صورت روان انجام مى شــود و مشكل امنيتى وجود 
نداشته اســت، گفت: به زائرين اربعين توصيه مى 
كنيم با توجه به وجود زيرساخت ها و امكانات الزم 
براى پذيرش زائر در مرز شــلمچه، حتما از اين مرز 
استفاده كنند. سردار حســين اشترى روز گذشته 
در حاشيه بازديد از مواكب و پايانه مرزى شلمچه و 
تردد زوار اربعين در اين منطقه در جمع خبرنگاران، 
اظهار كرد: جــا دارد از همين جا از زائران اباعبداهللا 
الحســين(ع) تشــكر كنم كه نهايت همكارى را با فرزندان خود در نيروى انتظامى داشــته اند. وى افزود: 
خوشبختانه تردد زائرين تسهيل شده و در مرزهاى سه گانه ما شلمچه، چذابه و مهران تردد به صورت روان 
انجام مى شود و مشكل امنيتى وجود نداشته است. فرمانده ناجا ادامه داد: در مسيرها همكاران من حضور 
دارند و توصيه هايى نيز به زوار دارند تا با همكارى و هماهنگى هاى كه صورت مى گيرد، شاهد هيچ مشكلى 
نباشيم.اشترى با بيان اينكه زائرين براى اخذ ويزا به مراكز اعالم شده مراجعه كنند، عنوان كرد: همچون سال 
گذشته تذكر مى دهيم كه افرادى كه قصد حضور در راهپيمايى اربعين حسينى و عزيمت به عتبات عاليات 
را دارند، گذرنامه و ويزاى خود را از شــهرها مبداء و مراكز مورد اعتمادى كه اعالم شده تهيه كنند تا دچار 
مشكل و افراد سودجو نشوند. وى اظهار كرد: در مرزها و پايانه ها امكان صدور ويزا و گذرنامه وجود ندارد. 

خبرجهان

امیری:
CFTامیدواریمشوراینگهبان

راتاییدکند
4ژنرال

یا4کماندو؟
تحریمهایآمریکا
باجگیریاست

معاون پارلمانى رييس جمهور با بيان اين كه رييس جمهور براى معرفى 
وزراى پيشنهادى در مجلس شوراى اسالمى حضور پيدا مى كند...

سیاست2سیاست2 سیاست2

پس از تغييرات جديد در كابينه روحانى، اين ســوال به ذهن مى آيد كه آيا 
دولت روحانى ركورد تغييرات كابينه را زده است يا...

معاون اول رئيس جمهورى با تاكيد بر اينكه تحريم هاى آمريكا عليه ايران 
زورگويى و باج گيرى از ملت ايران است، اظهار كرد: اينكه دولت با...

جهانگیری:روحانی چهار وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد؛

 لیست دونفره
اعدامـی ها!

معاون بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور: بعید می دانم احکام در مالء عام اجرا شود
| ســخنگوى قوه قضائيــه گفت: حكم اعــدام وحيد 
مظلومين ملقب به سلطان ســكه و محمد اسماعيل قاسمى 
معروف به محمد ســالم در ديوان عالى كشــور تاييد شــد. 
حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى عصر روز گذشته 
افزود: پرونده اين دو مفســد اقتصادى در ديوان عالى كشور 
مورد رســيدگى قرار گرفت و حكم اعدام آنها تاييد شد.وى 
افزود: رسيدگى و قطعى شدن حكم اين دو مفسد اقتصادى 
با برگزارى چندين جلسه در دادگاه و بررسى در ديوان عالى 
كشــور حدود يك ماه و نيم به طول انجاميــد.اژه اى گفت: 
دادگاه هاى ويژه رســيدگى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى 
در همه استان ها با قاطعيت و دقت رسيدگى به پرونده ها را 

ادامه خواهند داد.
گفتنى اســت، وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسم دو 
متهم پرونده هاى اخالل در نظام اقتصادى اند كه در شــعبه 
دوم دادگاه ويژه رســيدگى به پرونده هاى اقتصادى اخير به 

رياست قاضى زرگر به اتهام افساد فى االرض به اعدام محكوم 
شــدند. اين پرونده كه معروف به پرونده باند مظلومين است 
متهمان ديگرى نيز دارد كه آنها به حبس محكوم شــدند و 
بر اساس اســتجازه اخذ شــده از رهبر معظم انقالب در اين 
پرونده هــا احكام دادگاه به جز در مــوارد صدور حكم اعدام 
قطعى است.ارزش ريالى تخلفات اين پرونده 14 هزار ميليارد 
تومان بود.غالمرضا انصارى، معاون بازرســى و نظارت ديوان 
عالى كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا احكام اعدام وحيد 
مظلومين و محمد اسماعيل قاســمى معروف به محمد سالم 
در مالء عام اجرا مى شود يا خير به ايرنا گفته: در حكم دادگاه 
در اين مورد چيزى نوشته نشده است اما در مجموع بعيد مى 
دانم در مالء عام اجرا شود. وى افزود: پرونده اين دو محكوم 
به شعبه رســيدگى كننده در دادگاه انقالب ارسال و از آنجا 
به واحد اجراى احكام ارســال مى شود و پس از فراهم شدن 

مقدمات و تشريفات الزم احكام صادره اجرا مى شود.
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   آیا نقض قانون اساسی اتفاق افتاده است؟

سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام سلطان سکه تایید شد؛

ه همرا ما  شوـید ـبا 
www.kaenat.ir

| کامبیز نوروزی درباره دخالت های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام در قانون گذاری و اعمال نظر در لوایــح چهارگانه FATF گفت: 
درصورتی که تنها یك اظهارنظر کارشناســی باشد، اشــکالی ندارد زیرا نظر 
کارشناسی را هرکسی می تواند بر زبان آورد، اما درصورتی که مجمع درصدد برآید 
تا بر تصمیم گیری درباره این مصوبه تأثیرگذار باشد، باید اشاره داشت که وظایف 
کاماًل مشخص است و درباره مجمع شامل تصویب سیاست های کلی نظام و حل 
اختالف میان شورای نگهبان و مجلس درباره مصوبات مجلس است غیرازاین  هیچ 

وظیفه دیگری ندارد و چنین اقدامی نقض آشکار قانون اساسی است.

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
مورد فوق انجام داده است، بررسی میزان مطابقت این مصوبه با سیاست کلی نظام 
بوده که متأسفانه خالف قانون کارکرده و تجاوز از حقوق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام محسوب می شــود، این کار ابتکار هرکسی که بوده غیرقانونی و بی اعتبار 
است. امیدوار هستم  مجلس در برابر این اقدام منفعل نباشد.وی در این خصوص 
تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که سازمان های حکومتی 
به سازمان های سیاسی تبدیل شدند و این خیلی گسترده و آسیب زا شده است. 

شاید بتوان این مصوبه مجمع را در چهارچوب همین وضعیت نابهنجار دید.
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