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درمکتب امام

دل مردم را به دست بیاورید
کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا 

کردید، خدا از شام راضی است؛ ملت از شام راضی است؛ قدرت در دست شام باقی می ماند، و مردم 

هم پشتیبان شامیند؛ اگر یک کسی بیاید بخواهد به شام یک تعدی بکند، ملت به او حمله می کند.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اگر نمایندگان چشم بسته به کابینه  رای ندهند
بی معنا و سوال برانگیز است!

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در مطلبی نوشت:»اگر نمايندگان به وزراي »دور دومي« به بهانه نداشتن صالحيت مديريتي، رأي ندهند، 
علي القاعده اين پرســش در ذهن مردم مطرح مي شود که پس چرا نمايندگان محترم مجلس دهم، در مدت نسبتا شايان 
 توجهي که از عمر اين مجلس مي گذرد، نه اين وزرا را استيضاح کرده اند، نه تالش جدي کرده اند که آنان را به مجلس احضار 
کرده و مورد بازخواست قرار دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارايي اين يا آن وزير دور دومي شده اند؟ چگونه مي شود که 
در چهار سال گذشته، وزراي دور دومي نوعا مشکلي با مجلس نداشته اند؛ اما يکباره اکنون نمايندگان مختلف متوجه شده اند 

کارايي ندارند؟ واقعيت اين است که مخالفت نمايندگان با هرکدام از وزراي دور دومي، بسيار سؤال برانگيز خواهد شد«.
شرق در ادامه نوشت:»از اين نکته مهم هم نمي توان غافل شد که انگيزه هاي مردم در انتخابات اسفند ٩٤ در مجلس 
دهم و رأي دادن به چهره هاي فهرست اميد که قرار بوده فضايي متفاوت از مجلس نهم در قبال دولت پيش بگيرند، خيلي 
متفاوت از انگيزه هاي آنان از انتخاب مجدد آقاي روحاني در انتخابات رياســت جمهوري دوازدهم نيست. بنابراين مخالفت 
احتمالي اين چهره ها و همچنين جريان هاي سياسي اصالح طلب، با وزراي دور دومي که در دوران سخت دولت اول روحاني، 

تالش هاي درخور توجهي در آواربرداري داشتند، از اين بابت هم بي معنا و سؤال برانگيز خواهد شد«.
اين روزنامه زنجيره ای که پيشتر مدير مسئولش گفته بود »در شرايطی که نگاه ها نسبت به آمريکا مثبت نبوده است 
وظيفه آنها بزک کردن مذاکرات بوده است«، در حال حاضر نيز به نمايندگان مجلس توصيه می کند که حقوق مردم مهم 
نيســت، بايد وکيل الدوله باشــيد. بر طبق قانون نمايندگان مجلس می بايست در شــروع کار هر دولت، برنامه های وزرای 
پيشنهادی را به دقت بررسی و در صورت احراز صالحيت وزرات، به او رای دهند. در اين ميان مواردی از اين قبيل که فرد 
مورد نظر در دولت قبل بوده يا نه و همچنين در نظر گرفتن منافع قبيله ای و شخصی با رعايت حقوق ملت در تعارض است.

نجفی و سکان شهرداری تهران 
روزنامه آفتاب يزد در گزارشــی نوشت:»ســرانجام انتظارها به سر رســيد و تهران تقريبا شهردارش را شناخته است. 
محمدعلی نجفی، نيرويی توانمند و قابل اعتماد که اگر محدوديتی برای کارش پيش نيايد و اگر حلقه نزديکان و اطرافيانش 
در امور مديريتی او دخالتی نکنند، می تواند بعد از سپری کردن حداقل چهار سال، شرايط ساز و کار موجود در شهرداری 
و مديريت پايتخت را از منفی بی نهايت به صفر برساند...نجفی گزينه ای کارآمد و قابل اتکا در راه مديريت و ساماندهی شهر 

تهران به حساب می آيد که اگر در روند کاری خود با اخالل رو به رو نشود، بدون شک تهران نفس تازه ای خواهد کشيد«.
فرآيند انتخاب شهردار تهران توسط شورای شهر پنجم در حالی به پايان رسيد که از ابتدا نيز مشخص بود که نام »محمد 
علی نجفی« از گردونه رقابت ها خارج خواهد شد. پيش از اين و به اذعان رسانه های مدعی اصالحات، اعضای حزب کارگزاران 
نقش به سزايی در بستن ليست اميد برای شورای شهر تهران ايفا کردند. اولين بار »فاطمه دانشور« عضو شورای شهر چهارم، 
خبر »ليست فروشی« شورای سياست گذاری اصالح طلبان مبنی بر پيشنهاد ۲ ميليارد تومانی برای گنجاندن نام وی در ليست 
اصالح طلبان را رسانه ای کرد. پس از آن روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد، خبر ليست فروشی اصالح طلبان در انتخابات پنجمين 

دوره شورای شهر تهران را تأييد و تصريح کرد که دبيرکل حزب کارگزاران در اين خصوص نقشی کليدی داشته است.
در اين ميان، بيماری قلبی نجفی نيز مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است و حتی رسانه های مدعی اصالحات نيز مسئوليت 
سنگين شهرداری تهران و بيماری قلبی نجفی را در تناقض با يکديگر ديده اند. گفتنی است در متن نامه استعفای نجفی از 
رياست سازمان ميراث فرهنگی در دولت يازدهم آمده است:»مشکالت ناشی از بيماری قلبی و برخی فشارهای کاری تدريجاً 

شدت يافته و عرصه را بر اين جانب تنگ نموده است«.
در هفته های اخير مدعيان اصالحات به دفعات هشدار داده اند که نبايد شورای شهر پنجم به سرنوشت شورای شهر اول 
دچار شود. گفتنی است پس از اختالفات شديد در ميان اعضای اصالح طلب شورای شهر اول و حواشی متعدد و فساد گسترده 
اقتصادی شهرداران منتخب اين شورا، اين شورا در نهايت توسط وزارت کشور دولت اصالحات منحل شد. دو طيف افراطی 
مدعی اصالح طلبی با گروکشی در شورای شهر اول تهران، موجب ايجاد بن بست و نهايتاً انحالل شورای شهر تهران شدند.

مطالبات سیاسی اصالح طلبان، هم ردیف مطالبات اقتصادی مردم!
يک نماينده مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»[روحانی] از يک طرف بايد به مطالبات سياسی اصالح طلبان 
که تمام تخم مرغ های خود را در انتخابات در سبد وی قرار داده اند پاسخ بدهد و از سوی ديگر نيز بايد به مطالبات جدی 

مردم در زمينه مسائل اقتصادی و معيشتی پاسخ مناسب بدهد«.
در هفته های اخير، روند عجيب سهم خواهی و منفعت طلبی مدعيان اصالحات در پيشنهادات و حتی تحميل وزرا به 
دولت، جايگزين کمک به روحانی برای شکل دادن به کابينه ای کارآمد شده است.  اين طيف در فشار خود به روحانی برای 
شکل دهی کابينه مطلوب آنها تا آنجا پيش رفتند که برخی منابع خبری از خروج قهرگونه اسحاق جهانگيری از دولت در 
اعتراض به چينش کابينه خبر دادند و محمد علی ابطحی مشاور رئيس دولت اصالحات نيز در حساب کاربری خود در توئيتر 

روحانی را تهديد کرد که کابينه اگر آن طور که آنها می خواهند نباشد پشت او را خالی می کنند!
مدعيان اصالحات در پی آن هستند تا ضمن سهم خواهی حداکثری از کابينه، در ظاهر فاصله خود با دولت را نيز حفظ 

کرده تا در زنگ حساب از پاسخگويی درباره وضع موجود شانه خالی کند و ژست منتقد به خود بگيرد.
حمله روزنامه زنجیره ای به فرهنگ مقاومت 

پس از انتشار خبر شهادت محسن حججی که بامداد سه شنبه گذشته در منطقه التنف )مرز سوريه و عراق( به اسارت 
داعش در آمده بود، نوع شــهادت اين شــهيد و تصوير مقتدرانه و ويژه ای که از وی در زمان اســارت منتشر شده بود، موج 
واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برانگيخت. ساعاتی از انتشار اين خبر در شبکه های مجازی نگذشته بود که بسياری از 
مقامات سياسی، بازيگران و هنرمندان و... به آن واکنش نشان دادند و شجاعت و دليری اين رزمنده مدافع حرم را ستودند.
اما در ســوی مقابل برخی روزنامه های زنجيره ای به اين موضوع نپرداختند. در اين ميان روزنامه قانون به اين موضوع 

پرداخت اما در متنی توهين آميز!
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان »پشت صحنه يک شهادت« نوشت:»جف ديويس، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا اعالم 
کرد:»جنگنده های ائتالف[ پوشالی آمريکا عليه داعش]  در روزهای گذشته با پرتاب اعالميه به نيروهای هم پيمان ارتش 
سوريه هشدار داده اند که از مناطق کاهش تنش، دور شوند. مشخص نيست که نيروهای ايرانی نيز در اين منطقه حضور 
دارند يا خير، اما نيروهای حاضر، دست کم به وسيله تهران، تقويت شده اند«. سخنرانی اين مقام ارشد نظامی آمريکا سبب 
شد تا خبرگزاری فرانسه اعالم کند که اين ادعای پنتاگون احتمال حمله مجدد جنگنده های ائتالف به نيروهای هم پيمان 

ارتش سوريه را افزايش می دهد. ولی با اين حال چرا توجهی به اين ادعا يا هشدار نشد، مشخص نيست«.
اين روزنامه زنجيره ای به صورت غيرمستقيم، فعاليت سپاه قدس و نيروهای مقاومت در منطقه را زير سوال برده و تصريح 

کرده است که چرا با آمريکا هماهنگ نيستيد! و موجب شهادت جوانان ايرانی می شويد!
اين روزنامه زنجيره ای همچنين در بخش ديگری از اين گزارش نوشت:» بيشتر از همه اين دردها، حماقت های جريانی 
خودبرتربين بالی جان است. جريانی که تصور می کند شهدا و شهادت در سيطره فکری آن ها خالصه شده است و هرکس 
به بازی های سياسی شان توجهی ندارد، از اين ميدان به دور است. بی شک آن ها نيز در شهادت اين عزيزان، تقصير دارند و 
دست شان آلوده به انحرافی است که در اذهان ايجاد می کنند. مشخص نيست که چرا اين جريان در تالش است تا شهدا،ايثار 
و فداکاری را از ملت دور و به يک تفکر خالصه کند ولی  ای کاش بزرگان شان، آن ها را از خواب غفلت بيدار کنند و جلوی 

اين رويه غلط را بگيرند«.
اين روزنامه مدعی اصالحات با بيان اين ادعا که جماعتی به دنبال سياسی کردن موضوع شهادت هستند، در مجموع 

فرهنگ مقاومت در مقابل نظام سلطه و در هم شکستن هيمنه آمريکا در منطقه را زير سوال برده است.
بی توجهی به پیوستگی ملی پوش بودن و ارزش های ملی

روزنامه ايران ديروز در گزارشی به موضوع محروميت دو بازيکن فوتبال از تيم ملی به دليل بازی مقابل تيم صهيونيستی 
پرداخت و در اين زمينه، پيام يکی از بازيکنان فوتبال ايران که اکنون در خارج از کشــور به ســر می برد را بازنشر کرد. اين 
شخص نوشته است: »لحظاتی که باعث خوشحالی مردم ايران شديد، هيچ وقت از ياد نخواهد رفت. به اميد روزی که سياست 
دست از سر ورزش بردارد و عمل جای شعار را بگيرد.  ای کاش به فکر زيرساخت های ورزش، ساختن چند ورزشگاه آبرومند 
و توجه به ورزش های پايه اين مملکت، از بين بردن فقر، اعتياد، بيکاری و... بوديم.« در ادامه اين پيام که روزنامه ايران آن 

را حذف کرده آمده است: »نه اتفاقات سوريه و لبنان و عراق!«
اظهار اينگونه مطالب بی اساس به وضوح بيانگر آن است که اين فرد با وجود اينکه سال ها عضو تيم ملی فوتبال کشورمان 
بوده اما درک درستی از »ملی پوش« بودن ندارد، چراکه پيوستگی و پيوند ميان پوشيدن پيراهن تيم ملی و پايبندی به 
اصول و ارزش های ملی موضوعی بديهی و حداقل انتظار از ملی پوشان است. همچنين با وجود اينکه توجه به اين موضوع 
می بايست موجب افتخار و مباهات اعضای تيم های ملی باشد، مايه تأسف است که شخصی پيراهن تيم ملی را به تن کند 

اما ادراک استواری نسبت به آن نداشته باشد.
اين در حالی اســت که عدالت طلبان و آزادی خواهان در سراسر جهان اقدامات ددمنشانه رژيم کودک کش اسرائيل را 

محکوم می کنند و رهايی قدس و نابودی رژيم غاصب صهيونيسم به آرمانی جهانی تبديل شده است.
درباره بخش پايانی پيام اين فرد بجاست يادآور شد که پس از شهادت مظلومانه »محسن حججی« در سوريه بازيگران 

و ورزشکاران در پيام هايی شجاعت، شرافت و بزرگمردی وی را ستودند. 
در بخش ديگری از اين گزارش آمده اســت: ابراهيم اصغرزاده، فعال سياسی اصالح طلب هم در واکنش به محروميت 
حاج صفی و شجاعی از تيم ملی نوشت: »احتياج به تحريم آمريکا نيست، هميشه بهانه هست که ملت را از ظرفيت هايش 
محروم کند.« از مدعيان اصالحات که اسرائيل آنها را سرمايه های خود در ايران می داند و چندی پيش وزير خارجه آمريکا 
نيز بر حمايت از آنان تصريح کرد، عجب نيســت که نه تنها معترض اين اقدام ناشايســت نشــوند بلکه با طعنه و کنايه به 

منتقدان، از آن حمايت هم کنند.

ضرورت گردش عادالنه ثروت
 در جامعه

حضرت امير)ع( در عهدنامه مالک اشــتر به وی فرمود: مالک! دين بود، نماز بود، روزه 
يَْن َقْد َکاَن أَِسْيراً فِي أَيِْدي الْْشَراِر  بود، مکه بود، حج بود، عمره بود؛ اما اسير بود:»َفإَِنّ هذا الِدّ
نَْيا«. مگر االن اســالم در ســعودي نيست، مگر در بحرين  يُْعَمُل فِْيِه بِالَْهوي َو تُْطلَُب بِِه الُدّ
نيســت، مگر در اين کشورهاي مزدور بيگانه نيست؟ فرمود نماز، اسيِر اينهاست، نمازجمعه 
اســير اينهاست، سخنراني اسير اينهاســت، حج و عمره اسير اينهاست. پس معلوم مي شود 
ممکن اســت جمعيتي نماز بخوانند، روزه بگيرند، حج بروند، نمازجمعه داشته باشند، نماز 
جماعت داشــته باشند، سخنراني داشته باشند؛ اما سخنرانِي اسير، نماِز اسير، آن نماز اسير 
که ديگر عمود دين نيست. فرمود مالک! ما نيامديم قيام کنيم که خودمان راحت باشيم، ما 
آمديم دين را آزاد کنيم، ديِن آزاد به مردم شرف مي دهد؛ آن وقت ما نه اختالسي داريم، نه 
نجومي داريم، نه زنداني داريم. اين حرف هاي ضروري حوزه اســت، حوزه و دانشگاه اينها را 
بايد از حفظ بداند. علي که خانه نشين بشود، صديقه کبرا )سالم اهلل عليهما( که خانه  نشين 

بشود، دين به اسارت مي رود.
ضرورت مبارزه با حیف و میل کنندگان بیت المال

حضرت در نامه اي که براي مردم نوشــت، فرمود شــما اگر بخواهيد بخوابيد، رهبِر تنها 
چه کند؟ اســتاندار و مســئوِل خوب چه کند؟ محور اصلي قيام، مردمند، مردِم متفّکر، آنها 

کشورشان را حفظ مي کنند.
 فرمود اگر مردم خواب باشند ما سه اصل را از دست خواهيم داد: يک خطر متوجه دين 
مي شــود، يک خطر متوجه مملکت مي شود، يک خطر هم متوجه خود مردم مي شود؛ اين 
درس ها خواندني نيســت؟! حوزه که از اينها خبر ندارد، حداکثر خبري که حوزه و دانشگاه 
از نهج البالغه داشــته باشند آن کلمات قصار اســت و چند جمله نصيحت! چطور مي شود 
علي بن ابي طالب را بگذارد کنار و عثمان را مطرح کند؟! وجود مبارک حضرت امير فرمود اينها 
که بر مالک و عمار مسلّط شدند، اينها مثل گوسفند و گاو به بيت المال حمله نکردند، بلکه 
مثل شتر حمله بردند. مي دانيد گوسفند و گاو وقتي وارد مزرعه مي شود، علف را مي خورد، 
تمام که شــد می رود، اين علف بعد از دو روز باز رشــد مي کند؛ اما شتر چون گرسنه است 
خبري از علف ندارد، آنچه را که در بيابان اســت از ريشــه مي َکند؛ لذا جايي که شتر تغذيه 
کرد، مدت ها علف روييده نمي شود، چون ريشه اي نمي ماند. تعبيري که وجود مبارک حضرت 
امير درباره حکومت عثمان دارد که اينها با بيت المال چه کار کردند، اين است: »يَْخَضُموَن 
بِيِع « )همچون شــتر گرســنه ای که در بهار به علفزار بيفتد و با  َماَل اهلل َخْضَم اْلِبِِل نِْبَتهًَْ الَرّ
ولع عجيبی گياهان را ببلعد به خوردن اموال خدا مشــغول شدند()1(، نه »خضمهًْ البقر«، نه 
»خضمهًْ الشاهًْ«، گوسفند و گاو روي علف را قطع مي کنند و چون ريشه هست، بعد روييده 
مي شود؛ اما بهار که شد شتر وقتي وارد آن منطقه بيابان مي شود که چهارتا علف روييده اين 
را با آن دهن پهني که دارد از ريشه مي َکند، اين مي شود اختالس چند هزار ميلياردي، اين 
مي شود نجومي! آن وقت مالي در مملکت نمي ماند که شما بخواهيد اشتغال و توليد ايجاد 
با«)۲(که  کنيد، بايد برويد بانک وام بگيريد که اّول بدبختي اســت. اين جمله »يَْمَحُق اهلَل الِرّ
با« کسي با وجود بانک های  فعل مضارع اســت و مفيد استمرار است، فرمود: »يَْمَحُق اهلَلُ الِرّ
ربوي قدرت توليد و اشــتغال ندارد. اين حرف ها در حوزه، درس خواندني اســت با مطالعه و 
درس هم حّل نمي شود، چون با بناي عقال و فهم عرف و لغت، مراجعه کردن به نهج البالغه 
حلّ شدني نيست، اين استاد قوي غني مي خواهد تا کلمات را براي ما معنا کند و ما بفهميم 

حضرت امير چه مي خواهد بگويد.
مصمم بودن حضرت امیر برای مبارزه با فساد

حضرت در اين نامه به مالک اشــترخودش را معرفي کرد، فرمود: »إِنَّي َو اهلَل لَْو لَِقْيُتُهْم 
َواِحداً َو ُهْم ِطاَلُع الْْرِض ُکلَِّها َما بَالَْيُت«؛ من خودم را معرفي کنم، من ادعايم نسبت به آينده 
نيست، من نسبت به گذشته مي گويم، اين کارها را کردم، نه اين کارها را مي کنم، اگر کسي 
بگويد من اين کارها را مي کنم، مي شود اّدعا و بايد بّينه بياورد؛ اما کسي که اين کارها را کرده. 
فرمود تنها کسي که در تمام اين صحنه ها پيروز بود ما بوديم. االن هم ما همان هستيم. من 
سوگند ياد مي کنم اگر تمام اين منطقه زمين پر از دشمن باشد و من تنها باشم روي برگردان 
نيستم، از عهده اينها برمي آيم؛ هيچ وحشتي از اينها ندارم، اين از نظر نيروي نظامِي من. از 
نظــر نيروي اعتقادي: »َو إِنِّي ِمْن َضاَللِِهُم الَّــِذي ُهْم فِيِه َو الُْهَدي الَِّذي أَنَا َعلَْيِه لََعلَي بَِصيَرهًٍْ 
ِمْن نَْفِســي َو يَِقيٍن ِمْن َربِّي«؛ از نظر اعتقاد ديني هم مثل روز براي من روشن است که من 
بر حّق هستم و آنها بر باطل  هستند، من ترديدي ندارم. پس از نظر نظامي از هيچ کسي ما 
هراسي نداريم و از نظر اعتقادي هم صد درصد حق با من است و آنها صد درصد باطل؛ اين 

دو مطلب مربوط به خود من.
از طرفي هم من عاشــق رفتن هســتم: »َو إِنِّي إِلَي لَِقاءِ اهلل لَُمْشَتاٌق َو ُحْسِن ثََوابِِه 
لَُمْنَتِظٌر َراج«؛ من اصاًل براي شهادت روزشماري مي کنم. پس از نظر نظامي ما هراسي 
نداريم، از نظر فرهنگي و اعتقادي در حق بودن خود و بطالن آنها ترديدي نداريم، آدم 
ترسو هم نيستيم، ما اصاًل مشتاق شهادت هستيم؛ اين براي ما، پس اين نگراني ما براي 
هًِْ ُسَفَهاُؤَها  چيست؟ نگراني ما براي سه اصل است. »َو لَِکَنِّني آَسي أَْن يَلَِي أَْمَر هِذه اْلَُمّ
يَن ِحْزباً«؛ من  الِِحيَن َحْربا َو الَْفاِســقِ ِخُذوا َماَل اهلَلُ َواًل َو ِعَباَدُه َخَواًل َو الَصّ اُرَها َفَيَتّ َو ُفَجّ
مي ترسم مملکت آشوب شود و کار به دست افراد غيرصالح بيفتد، افراد صالح خانه نشين 

بشوند، ماِل خدا ُدَول بشود. 
تاکید قرآن بر گردش ثروت در جامعه

از نظر اقتصاد، مال و ثروت مملکت نه بر اساس دولت ساالرِي سوسيال شرق بايد 
توزيع شــود، نه بر اساس کاپيتال غرب که سرمايه ساالري است بايد اداره شود، االن 
ثروت در دنيا اين طور است. در کشورهاي کمونيستي دسِت دولت است، دولت ساالرند، 
در کشورهاي ســرمايه داري در بخش خصوصي است، بقيه کارگرند. آ ن کسي که با 
تلفن دوتا کشتي مي فروشد، چهارتا هواپيما مي خرد، چهارتا کارخانه مي خرد، دويست تا 
اتومبيل مي خرد در يک روز؛ بقيه َعمله اند، اين طور نيست که در غرب سرمايه دست 
همه مردم باشــد. اين را قرآن نهي کرده و فرموده: »َکْي ال يَُکوَن ُدولَهًًْ بَْيَن الْْغِنياِء 
ِمْنُکم «)3( فرمود مردم کشور مثل اين دايره 360 درجه اي هستند، يک؛ ثروت و ماِل 
مملکت مثل خون است، دو؛ اين خون بايد در تمام اين مملکت جريان داشته باشد، 
سه؛ منتها هر عضوي به اندازه استعداد خودش چهار؛ يعني آن استخوان بزرگ با آن 
پوست کوچک يک انگشت، به اندازه هم نمي توانند خون بگيرند، هر کسي به استعداد 
خود، مثل حوزه و دانشگاه؛  اين راه باز است، هر کسي به اندازه استعداد خودش درس 
مي خواند تا به جايي مي رسد، جلوي کسي هم نگرفتند. در سوره »حشر« فرمود: مبادا 
ثروت در يک مدار خاص يک نيم درجه يا منحني خاص بگردد، بقيه فلج باشند. چقدر 

اين کتاب شيرين است!
 ما در فارســي به کســي که مال ندارد مي گوييم گدا؛ گدا يک بار علمي ندارد، گدا 
يعني ندار؛ اما قرآن به کشوري که جيبش خالي است، کيفش خالي است نمي گويد گدا 
می گويد فقير؛ معادل عربي گدا فاقد است، »فاقد« يعني ندار، اگر ما به کسي بگوييم اين 
َدقاُت لِلُْفَقراء«)٤(، فقير  فاقد است، همان است که در فارسي مي گويند گدا، فرمود: »إِنََّما الَصّ
به معني گدا نيســت، اين فعيل به معني مفعول است. فقير يعني کسي که ستون فقرات 
او شکســته اســت. ملّتي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، اين گدا نيست، اين 
فقير است، اين ويلچري است، اين قدرت قيام ندارد چه برسد به مقاومت. شما با سفارش 
مي خواهيد اقتصاد مقاومتي درســت کنيد؟ اگر گدا بود يعني ندار؛ اما قرآن که نمي گويد 
گدا؛ مي گويد فقير، مي گويد مســکين، مســکين يعني زمين گير، ساکن، بي حرکت، اين 
قدرت پويايي ندارد، کشوري که جيبش خالي است، مردمي که کيفشان خالي است، فقير 
و ويلچري  هستند. چقدر اين کتاب شيرين است! اي کاش هر شب به ما دستور قرآن به 

سر گرفتن مي دادند و مي بوسيديم.
حضرت امير فرمود: آنها که مال و ثروت و بيت المال دستشان است، اينها مثل شتر، آن 
را از ريشه َکندند، چيزي دست ديگري نمي رسد، حاال چهارتا باران هم بيايد وقتي که اينجا 
ريشه نباشد چه چيزي را سبز کند؟! اين کتاب )نهج البالغه( االّ و البد در حوزه  ها بايد درسي 
باشــد، تا فکر نباشد، فرهنگ نباشد، عقيده نباشد، علم نباشد، سواد نباشد، خبري از انقالب 
نيست. فرمود اينها اين طوري هستند، اينها مال را ُدَول قرار دادند، در حالي که سوره مبارکه 
»حشر« فرمود: »َکْي ال يَُکوَن ُدولَهًًْ بَْيَن الْْغِنياءِ ِمْنُکم « مال بايد تداول داشته باشد، در اين 

360 درجه به دست همه برسد.
کراهت مزدوری در اسالم

 چرا مزدوري در اســالم مکروه اســت؟ ما نتوانستيم مردم را مزدور هم بکنيم. چندين 
روايت درباره نهي از مزدوري اســت؛ منتها اين فقهاي ما)رض( اين نهي  ها را حمل بر تنزيه 
کردند، نه تحريم. اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در بخش هاي مسکن و کتاب اجاره ذکر 
کرده که مزدوري در اسالم مکروه است. آدم براي ديگري کار کند يعني چه! انسان بايد براي 
خودش کار کند محترمانه و کريمانه محصول کار خودش را کنار ســفره خودش بياورد، ما 
نتوانستيم مردم را مزدور هم بکنيم. وجود مبارک پيغمبر که دست مزدور را نبوسيد، دست 
کارگر را بوســيد،)5( آن کسي که کشاورز بود، باغدار بود براي خودش کار مي کرد، حضرت 

دست او را مي بوسيد، اسالم يعني اين! 
 بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق در 
دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 96/2/7 

مرکز اطالع رسانی اسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. نهج البالغه، خ 3      ۲. بقره، ۲76.      3. حشر، 7 .   ٤. توبه، 60     5. اسد الغابه، ج۲، ص۲6٩.
خوان حکمت روزهای يک شنبه منتشر می شود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

كابینه را مدعیان اصالحات چیده اند 
اما نمی خواهند پاسخگو باشند!

بقیه از صفحه 2
آن ها نقش پررنگی در به قدرت رسيدن دولت يازدهم و دوازدهم داشته اند. در برهه رقابت های انتخاباتی، اصالح 

طلبان همه توان رسانه ای، اجتماعی و سازمانی خود را برای زدن رقبای روحانی و تبليغ او به ميدان آوردند.
اصل منطقی و عقلی اين است که وقتی جريانی سياسی، تمام توان خود را، نه يک بار که دوبار، وقف به قدرت 

رسيدن يک چهره سياسی و تيم او می کند، الجرم در کليه عملکردها و کارنامه او شريک هستند. 
اگر به هر دليل، اصالح طلبان از عملکرد روحانی در ٤ سال نخست رياست جمهوری راضی نبودند، چه به لحاظ 
سياسی و چه اخالقی، موظف بودند که يا با يک نامزد مجزا از روحانی که کامال هويت اصالح طلبانه داشت وارد عرصه 
رقابت می شدند، يا اين که ديگر حمايت همه جانبه خود را مصروف روحانی نمی کردند. اما با وضعيت کنونی، همان 

کسانی در خوب و بد دولت دوازدهم شريک هستند که شعار »با روحانی تا 1٤00« را مطرح کردند.
براساس آنچه گفته شد  اصالح طلبان تا همين جا هم شريک عملکرد دولت حسن روحانی هستند و برگه قديمی 
»اپوزيسيون نمايی« و »منّزه نمايی« آن ها ديگر کارکرد خود را از دست داده است.  کوبيدن دولت روحانی و انتقادات 
به نسبت تندی که اين روزها، رسانه ها و شخصيت ها وابسته به اصالحات نثار حسن روحانی می کنند، آن هم تنها 
دو ماه بعد از آن که تمام توان خود را مصروف انتخاب مجدد او نمودند، باعث آلزايمر سياسی ملت ايران نمی شود، 

و اين جريان سياسی هم بايد به سهم خود، در کنار روحانی، پاسخگوی عملکرد دولت باشد.

روز گذشته بیش از 10 نفر از وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم برای ارائه و تشریح برنامه های خود در جلسات فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس حاضر شدند.
در اين جلسات، وزيران پيشنهادی برنامه های خود را ارايه کردند و همچنين به مطالبات و دغدغه های نمايندگان در حوزه های مربوطه پاسخ دادند.

وزرا در فراکسيون هايی همچون مستقلين واليی، اميد و کميسيون های اجتماعی و فرهنگی حضور يافتند. الزم به ذکر است که حضور ظريف در فراکسيون اميد مجلس، در گزارشی جداگانه 
پرداخته شده است. بر اساس آئين نامه داخلی مجلس، روحانی روز سه شنبه ۲٤ مرداد برای دفاع از 17 وزير پيشنهادی کابينه دوازدهم در مجلس حضور می يابد. خبرها حاکی است امروز وزير 

پيشنهادی علوم، تحقيقات و فناوری هم معرفی خواهد شد.

10 گزینه كابینه دوازدهم در فراكسیون های مجلس
از برنامه های خود گفتند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزير پيشــنهادی کشور در مجمع نمايندگان 
خراســان پيرامون تشريح برنامه های خود اظهار داشت: بنده هيچ استانداری 
را بــدون هماهنگی انتخاب نکرده ام؛ هماهنگی به معنای مشــورت کردن و 
رعايت اصول اســت. در دور قبل اعالم کرديم که با شــاخص های مشخص 

استانداران تعيين می شوند.
وی افــزود: در دور قبل به جز يک اســتاندار که خود نمايندگان گفتند 
نمی توانيم به توافق برســيم و هرکسی را وزير کشور انتخاب کند می پذيريم 

در بقيه موارد متناسب با شاخص ها به توافق رسيديم.

هیچ استانداری بدون هماهنگی با نمایندگان 
انتخاب نشد

وی ادامه داد: متولی توسعه روستايی وزارت کشور نيست بلکه 10 متولی دارد که يکی از مشکالت نيز 
عدم وجود متولی واحد برای توسعه روستايی است. دهيارها را نيز شوراها تعيين می کنند.

وزير پيشــنهادی کشور اظهار داشت: اولويت وزارت کشور ايجاد توازن و تعادل است و تالش می شود 
تا اختيارات بيشتری را برای استان ها تعيين کنيم تاکنون 8٤ اختيار جديد از هيئت دولت برای استان ها 
گرفته ايم همچنين با دستگاه های اجرايی نيز توافق کرديم و اختياراتی را به استان ها دادند که البته هنوز 
هم کافی نيســت. رحمانی فضلی با بيان اينکه آموزش های مستمر و کارگاه های آموزشی برای فرمانداران 
و بخشــداران در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از رئيس جمهور درخواست کردم تا 3هزار نفر نيروی 
جديد بگيريم و ظرف ٤ ســال در حد بخشــدار، فرماندار و معاون فرماندار آموزش بدهيم، وزارت کشور با 

ضعف نيرو مواجه است و من نخواستم از بيرون نيرو بياورم چون اين روند غلط ادامه می يافت.

علی ربيعی وزير پيشــنهادی تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نيز ديروز با 
حضور در نشســت فراکسيون مســتقلين واليی با بيان اينکه در مقابل فقر 
فراگير، بيکاری ناشی از توليد کم، رکود طوالنی و تغييرات جمعيتی مسئول 
هســتيم، افزود: همچنين با معضالت مربوط به صندوق ها در سال 1٤0٤ به 
عنوان يک مشکل در نظام سياسی روبرو خواهيم بود؛ همچنين بحث پيگيری 
مشکالت در آسيب های اجتماعی نيز بسيار قابل توجه است که اگر بخواهيم 
بحران های پيش روی ايران را به تصوير بکشــيم، به طور حتم اين موارد در 
دل اين بحران ها قرار خواهد گرفت. وی با تأکيد بر تفاهم های صورت گرفته 

استراتژی وزارت کار
 پیشی گرفتن دستمزد بر تورم

با رئيس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهم ترين برنامه های ٤ سال آينده، گفت: همچنين رفع 
مشکالت برای بازماندگان از تحصيل و حمايت از مسکن گروه های آسيب پذير، افزايش چتر حمايتی برای 
افراد ناتوان و آنهايی که به هيچ عنوان از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار نيستند نيز يکی از برنامه های 
اين وزارتخانه در دولت دوازدهم خواهد بود. ربيعی همچنين به اســتراتژی پيشــی گرفتن مزد بر تورم به 
عنوان يک سياســت مهم در رفع فقر مطلق  اشاره کرد و مهارت افزايی مبتنی بر آمايش  اشتغال استان ها 

را از ديگر برنامه هايش دانست.
وزير پيشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پيش بينی 600 هزار شغل در برنامه رشد  اشتغال فراگير 
ضد فقر نيز  اشاره کرد. وی اظهار داشت: برنامه بعدی بيمه اجتماعی فراگير است، در حال حاضر 7 ميليون 

ايرانی هيچ بيمه ای ندارند. همچنين يکی از برنامه ها، آرامش فضای کار خواهد بود.

طيبه سياوشی شاه عنايتی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با  اشاره به 
نشست کميسيون فرهنگی مجلس با محمد بطحايی، گزينه پيشنهادی وزارت 
آموزش و پرورش، گفت: وزير پيشــنهادی آموزش و پرورش معتقد است که 
اگر مشکل معيشتی و امنيت شغلی معلمان برطرف شود، بسياری از مسائل 

آموزشی کشور بهبود خواهد يافت.
وی گفت: در ادامه اين نشســت با توجه به سؤاالتی که از آقای بطحايی 
مطرح شد، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش از نابرابری های آموزشی انتقاد 
و تأکيد کرد که با مدل های نوين آموزشــی تالش می کنيم دانش آموزان در 

آموزه های دینی و پرورشی دانش آموزان 
تقویت می شود

سراسر کشور از فرصت برابر برای تحصيل برخوردار باشند.
 نماينده مجلس شــورای اســالمی بيان داشــت: موضوع ديگر که در کميسيون از سوی اعضا مطرح 
شــد، تأکيد بر اين مسئله بود که آموزش و پرورش صرفا به مباحثی آموزشی می پردازد و موضوع پرورش 
دانش آموزان کامال رها شده است، وزير پيشنهادی نيز با برخی اعضا که اين مسئله را مطرح کردند، هم نظر 
بودند و نتيجه اين شد که برای مسائل فرهنگی و به ويژه آموزه های دينی و تقويت بعد پرورشی دانش آموزان 

برنامه های جدی در نظر گرفته شود.
 سياوشی خاطرنشان کرد: همگان به مشکالت و ضعف سيستم آموزشی کشور واقفيم و می دانيم که 
اين سيستم نياز به روش های نوين  سازی دارد اما اينکه افرادی از درون سيستم که مديريت ميانی و کالن 

در حوزه آموزش و پرورش داشته باشند و امروز نيز به اين روش منتقد باشند، جای سؤال دارد.

سيد حسن قاضی زاده هاشمی وزير پيشنهادی بهداشت دولت دوازدهم 
با حضور در فراکسيون اميد عالوه بر پاسخ به سؤاالت نمايندگان، برنامه خود 

برای ٤ ساله آتی وزارتخانه بهداشت و درمان را تشريح کرد.
قاضی زاده هاشمی گفت: در دولت جديد طرح تحول سالمت بايد ادامه 
يابــد، رئيس جمهور نيز در نطق انتخاباتی و بعد از آن تأکيد داشــتند حوزه 

سالمت و طرح تحول در اولويت قرار دارد.
وی در پاســخ به سؤال نمايندگان در خصوص رفع مشکالت بين 
وزارت بهداشــت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 

ادامه طرح تحول سالمت
 و ابهام در منابع مالی

منابع وزارت بهداشت و درمان از سازمان برنامه و بودجه و بيمه ها تأمين می شود؛ با توافقی که 
با آقای نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه و دستور رئيس جمهور که گفتند در 3 ماهه اول 
در شــورای اقتصاد منابع اين وزارتخانه برای ٤ ســال آتی مشخص خواهد شد تا منابع ساالنه و 
يک دوازدهم آن تعيين و تخصيص يابد اما منابع مربوط به بيمه ها نيز بر اساس تصميم دولت 

و قوانين نيز تأمين خواهد شد.
در اين جلسه، فريد موسوی نماينده مردم تهران در مجلس گفت: دستاوردهای طرح تحول سالمت به 
جهت درآمد و هزينه بايد شفاف شود، ادامه اجرای اين طرح نيازمند منابع مالی بسيار است بنابراين دولت 
بايد نحوه تأمين اين منابع را شفاف کند، همچنين درخواست می شود در دولت جديد از نخبگان و فعاالن 

اجتماعی توانمند و متخصص در اين مجموعه استفاده شود.

عليرضا آوايی وزير پيشنهادی دادگستری برای ارئه برنامه های پيشنهادی 
خود در جهت اداره وزارت دادگستری در فراکسيون مستقلين واليی حضور 

يافت.
وزير پيشنهادی دادگستری در خصوص سؤالی مبنی بر ارتباطش با اهل 
تصوف گفت: تاکنون چون در معرض چنين پســت هايی قرار نداشتم چنين 
مسائلی نيز تاکنون مطرح نشده است اما در طی چند روز گذشته که به عنوان 

وزير پيشنهادی مطرح شده ام از رسانه ها متوجه شدم که درويش هستم!

از رسانه ها متوجه شدم 
که درویش هستم!

وی با  اشاره به يکی از مهم ترين وظايف وزير دادگستری افزود: نحوه ارتباط بين قوا نيز بسيار قابل اهميت 
است در حال حاضر برخی اختالفات ميان قوا به تريبون ها کشيده می شود که آثار آن متاسفانه قابل قبول 
نيست بنابراين بايد اختالفات را به نحوی رفع کرد که نيازی به طرح آن ها در فضای رسانه ای کشور نباشد. 

همچنين برنامه های مبارزه با فساد نيز در دستورکار اين وزارتخانه قرار دارد.
وزير پيشــنهادی دادگســتری در اين نشست با  اشــاره به يکی از مهم ترين دغدغه های نمايندگان در 
خصوص پاسخگو نبودن وزير دادگستری به مسائل و موارد مورد نظر در اين وزارتخانه گفت: نمايندگان در 
طی جلسات چند روز گذشته بارها مطرح کرده اند که وزرای دادگستری در هيچ دوره ای از اختيار الزم و کافی 
برای پاسخگو بودن نسبت به عملکرد سيستم قضايی برخوردار نيستند. آوايی تاکيد کرد: با بررسی های انجام 
شده مشخص شد که سؤاالت مطرح شده از سوی نمايندگان در بخش قابل توجهی پاسخ داده شده است 
بنابراين اميدوارم که پاسخگويی وزارت دادگستری به تعامل و همکاری منسجم ميان قوای سه گانه کمک کند.

محمدجواد آذری جهرمی وزير پيشنهادی ارتباطات درجلسه کميسيون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: يکی از معضالت اجتماعی بحث اشتغال 
است در اين ٤ سال بايد از اين فضا استفاده و خود را به استاندارد جهانی در 
حوزه  اشتغال در بحث فناوری اطالعات برسانيم؛ در برنامه ای که دولت تدوين 
کرده و به مجلس ارايه کرده و در واقع دولت تعهد ٩00هزار  اشتغال را داشت 

که 100هزار شغل آن مربوط به وزارت ارتباطات است.
وی با بيان اينکه 17 درصد فارغ التحصيالن به عرصه فناوری اطالعات و 
کامپيوتر اختصاص دارد، ادامه داد: ارزش اين  اشتغال در اينجا مشخص می شود 

اولویت وزارت ارتباطات استفاده از
 فرصت انقالب دیجیتال و  اشتغال زایی است

و در اين باره مهاجرت ها معکوس شد؛ البته با موانع جدی در اين عرصه روبرو هستيم.
جهرمی آذری با بيان اينکه سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور حدود ۲ درصد است، تصريح 
کرد: در برنامه ششم ۲ و نيم درصد ديده شده و بنا است از اين ميزان ۲ درصد سهم فناوری اطالعات باشد.
وی ادامه داد: برنامه اصلی ما استفاده از فرصت انقالب ديجيتال و هدف اصلی رسيدن به  اشتغال است؛ 

بخش فناوری اطالعات بخش کوچکی از ثروت عمومی را تشکيل می دهد.
وی افزود: هدف ما ايجاد  اشــتغال در حوزه فناوری اطالعات اســت و بايد با نگاه توسعه ای و توجه به 

خطوط قرمز کشور اين موضوع را مورد توجه قرار داد . 
وزيرپيشــنهادی ارتباطات دولت دوازدهم گفت: در اين دنيا اين حوزه توســط جوانان اداره می شود و 

اقتصادی اين موضوعات سن جوانی را می طلبد.

محمد شريعتمداری وزير پيشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
فراکسيون توليد و  اشتغال حضور يافت.

شريعتمداری با بيان اينکه مهم ترين نياز اقتصادی کشور در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت ايجاد تقاضا در بازار داخلی است که با قدرت خريد مردم ارتباط 
مســتقيم دارد، تصريح کرد: نرخ بهره بانکی يک موضوع پيرامونی محسوب 

می شود ولی کيست که نداند توليد با نرخ بهره 36درصدی شدنی نيست.
وی با تاکيد بر اينکه بايد موانع پيش روی صادرات کشــور بر طرف شود، 
بيان کرد: يک زمانی نرخ سود ارز ثابت بود مشوق های صادراتی فراوان وجود 

تولید صنعتی با نرخ  بهره 3۶درصدی 
شدنی نیست

داشت اما امروز به قيمت آن زمان ميزان حمايت های انجام شده در حد صفر است. وزير پيشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با  اشــاره به اينکه يکی از تالش  هايی که بنده به آن اهتمام می ورزم اين اســت که 
فضای پيرامونی صنعت را بايد باز کنيم، اضافه کرد: قدم هايی در زمينه ســرمايه گذاری خارجی برداشــته 
شده است که بايد بيشتر در اين مسير حرکت کنيم. شريعتمداری با  اشاره به اينکه با آقای کرباسيان وزير 
پيشــنهادی وزارت اقتصاد و دارايی يک زبان مشــترک 1۲ ساله داريم و بخش عمده ای از نيازهای حوزه 
اقتصادی کشــور با ايجاد هماهنگی ها رفع می شــود، اضافه کرد: ثبات در اقتصاد يک امر الزامی اســت اما 
بايد مراقب بود تا اين مسئله به  سکون تبديل نشود. بهروز نعمتی نماينده تهران نيز در اين جلسه با بيان 
اينکه پيش فروش پژو ۲008 يک حقه بازی نوين صنعتی است، اظهار داشت: بايد برای خودروسازی ها يک 
تعريف جديد داشته باشيم، تا چه زمانی بايد نگاه ما به پژو باشد، مردم ما حق استفاده از خودروهای خوب 

را دارند بايد اين موضوع متحول شود.

محمود حجتی، وزير پيشنهادی جهاد کشاورزی نيز با حضور در فراکسيون 
توليد و اشــتغال به ارائه برنامه های خود پرداخت و گفت: بخش کشاورزی را 

نمی توان در اقتصاد کشور رها کرد و انتظار پايندگی و زايش از آن داشت.
وی با  اشــاره به اينکه توليد محصول با نرخ سود پايين صرفه اقتصادی 
ندارد، افزود: بسيار تالش کرده ايم ارزانترين تسهيالت را در کشاورزی داشته 
باشيم، محصوالت توليدی بايد با نمونه خارجی توان رقابت پذيری داشته باشد، 

هميشه سرمايه به سمتی می رود که بازگشت داشته باشد.

محصوالت کشاورزی
 باید قدرت رقابت خارجی داشته باشند

حجتی با تاکيد بر اينکه طبق گزارش های موسسات آب و خاک راندمان در مصرف آب از 38 درصد 
به ٤8 درصد رســيده اســت، بيان داشت: در بهره وری از آب وضعيت ما قابل قبول نيست اما شتاب خوبی 
داشته و تنها به واسطه سيستم های آبياری اين مسئله امکان پذير نيست از بذر تا نشاء کاری در اين مورد 

اثر گذار است. وی خاطرنشان کرد: نشاء کاری در محصوالت کشاورزی را روز به روز بايد افزايش دهيم.
حجتی با  اشاره به اينکه 700هزار هکتار زمين کشاورزی در کشورهای مختلف تحت کشت کشاورزان 
ايرانی قرار گرفته است، افزود: باالترين نرخ بهره وری آب را داشته ايم. به همين منظور بحث کشت سيفی جات 
و ســبزی جات را در گلخانه مطرح کرديم و از مجلس درخواســت ممنوعيت کاشت خيار و گوجه را داديم 
تا اين محصوالت نيز در گلخانه توليد شــوند که مجلس موافقت نکرد. وزير پيشنهادی جهاد کشاورزی با 
تاکيد بر اينکه 1 ميليارد و 700ميليون مترمکعب در مصرف کشت خيار و گوجه صرفه جويی داشته ايم، 

اظهار داشت: در دهه 80 با يک متر مکعب آب ۲00 گرم شکر توليد می کرديم.

فاطمه ذوالقــدر در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره نشســت 
کميسيون فرهنگی مجلس با سيدعباس صالحی، گزينه پيشنهادی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، خاطرنشــان کرد: در اين نشست دکتر صالحی 
برنامه هــای خود را در حوزه  های مختلف ارائه و با توجه به ســوابق طوالنی 
خود در حوزه فرهنگی، درباره عملکرد خود در بخش های مختلف از جمله 

معاونت فرهنگی وزارتخانه توضيحاتی ارائه کرد.
وی ابراز داشت: يکی از ويژگی های مثبت گزينه پيشنهادی دولت برای 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارتباط سازنده و مثبت وی با ساير نهادهای 

سوال از ولنگاری فرهنگی
 اکران فیلم ها و ممیزی  کتاب ها

فرهنگی از جمله حوزه های علميه و سازمان تبليغات و ساير نهادهای مرتبط با فرهنگ است و با اين تعامل 
گسترده بسياری از مشکالت را می توان حل کرد. نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس با تأکيد بر اينکه در 
اين نشست عنوان شد که انتظار می رود دکتر صالحی تعامل مناسبی نيز با کميسيون فرهنگی مجلس داشته 
باشــد، گفت: دکتر صالحی همچنين درباره نحوه تعامل خود با دولت و قدرت چانه زنی خود برای ارتقای 
بودجه فرهنگی کشور سخن گفت. ذوالقدر ادامه داد: نمايندگان همچنين درباره ولنگاری فرهنگی، اکران 
فيلم ها، مميزی  کتاب ها و ساير برنامه های فرهنگی سؤاالتی مطرح کردند و دکتر صالحی نيز به اين سؤاالت 
پاسخ داد. عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگی مجلس تصريح کرد: نتيجه گيری نهايی در خصوص رأی 
اعتماد يا عدم اعتماد به دکتر صالحی با خود اعضای کميسيون است و کميسيون فرهنگی به شکل واحد 

و هم صدا در خصوص وزير پيشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهارنظر نخواهد کرد.

حبيب اهلل بيطرف که در جلسه فراکسيون نمايندگان مستقلين واليی 
حاضر شده بود پيرامون آن گفت: در اين جلسه نمايندگان مشکالتی از قبيل 
چالش های پيش روی تأمين آب در مناطق روســتايی مطرح کردند که در 

اين زمينه برنامه داريم.
وزير پيشنهادی نيرو در ادامه با  اشاره به عدم تعادل ميان منابع و مصارف 
آب در کشــور عنوان کرد: ما کشوری کم آب هستيم اما ميزان مصرف آب 
نســبت به ميزان جهانی بسيار بيشتر اســت که بخش اعظم آن در بخش 

کشاورزی مصرف می شود که بايد آن را کاهش دهيم.

ایجاد تعادل در منابع و مصرف و تأمین
 آب سالم روستایی

تأمين آب بهداشــتی با اســتانداردهای جهانی برای مصارف شرب همه کشور به خصوص مناطق کم 
آب مورد ســؤال نمايندگان بود که وی گفت: در اين روش اســتفاده از منابع جديد مثل نمک زدايی و آب 

شيرين کن ها را مد نظر داريم.
بيطرف در ادامه عنوان کرد: مهم ترين مسئله در کاهش بحران آب در ايران تعادل بخشی در منابع و 
مصارف آب است که در اين زمينه رويکرد تأثيرگذار مديريت يکپارچه آب مهم بوده و همزمان به بحث های 

تأمين آب و مصرف و توزيع آب بايد توجه شود.
وزير پيشنهادی نيرو در پايان جنبه های زيست محيطی و اجتماعی و اولويت گذاری در تأمين آب سالم 
روستايی را از مهم ترين کارهای اين وزارتخانه در آينده برشمرد و گفت: استفاده از پسآب ها برای مصارف 

کشاورزی و صنعتی می تواند راهکار تعديل بحران در ايران باشد.


