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نیازسربازاناسالمراتأمینمیکنیم
ما اعام می کنیم که جمهوری اســامی ایران برای همیشــه حامی و پناهگاه 

مسلامنان آزاده جهان است. و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر 

نیاز رسبازان اسام را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسام و همچنین 

به اصول و روش های مبارزه علیه  نظامهای کفر و رشک آشنا می سازد.
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شرق: مگر ترامپ جواب منتقدین را می دهد 
که رئیس جمهور  در ایران پاسخگو باشد!
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سرویسسیاسی-
در حالی که مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای در روزهای گذشــته بر شدت انتقادات خود به دولت 
افزوده اند و به این مسئله در گزارشی پرداخته ایم، روزنامه شرق در یادداشتی رئیس جمهور را در وضعیت کنونی 

کشور بدون مسئولیت و در نتیجه بی نیاز از پاسخگویی دید.
روزنامه های زنجیره ای از سویی چنان چه در گزارش مجزایی که کیهان امروز بدان پرداخته است با وضعیت بد 
اقتصادی موجود در سال 1400 و انتخابات ریاست جمهوری آینده با مشکالت متعددی در جذب افکار عمومی روبه رو 
می بینند و از سوی دیگر نمی خواهند این گونه القا کنند که این وضعیت ناشی از مدیریت دولت مطلوب آنان است!

به عنوان نمونه شرق دیروز در یادداشتی نوشت: »انگار ما دوست داریم یا نیاز داریم همیشه کسی را با سالم 
و صلوات بیاوریم و همه گناهان را به گردنش بیندازیم. خواهند گفت رئیس جمهور باید پاسخ گو باشد، باید انتقاد 

وجود داشته باشد و...، ولی آنچه ما می کنیم واقعا همین است؟ پاسخ گویی هم مکانیسم مشخصی دارد.«
نویسنده ادامه داده است: »در آمریکا نیز شبانه روز به رئیس جمهور حمله می کنند، اما آیا او هرروز می نشیند 
جواب مطبوعات را می دهد یا در مجلس و نیز در کنفرانس های مطبوعاتی چنین می کند؟  اینجا برخی ســوراخ 

دعا را گم می کنند.«
درباره آوردن افراد با ســالم و صلوات و انداختن همه گناهان به گردن وی، اصالح طلبان کافی اســت نگاهی 
به سابقه خود و برخوردشان با مرحوم هاشمی و احمدی نژاد بیندازند. هاشمی را عالیجناب سرخپوش نامیدند و 

احمدی نژاد را به هر فحشی نواختند.
حمله و توهین به روزنامه ها و رسانه های منتقد در پنج سال گذشته روند رو به رشدی داشته است، این رویه 
از دولت و شخص رئیس جمهور به بدنه حامیان نیز تسری پیدا کرده و همزمان که روحانی در سخنرانی های خود 
با انواع توهین ها و تعابیر عجیب منتقدین را مورد نوازش قرار داده است حامیان او نیز همین شیوه را پی گرفته اند.
رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه اختیارات باالیی را طبق قانون اساســی در اختیار داشــته، بودجه و 
اقتصاد کشور در اختیار او است، کافی است به اختیارات رئیس جمهور که در قانون اساسی ذکر آن رفته است توجه 
کنیم تا مشخص شود که او چه اختیاراتی داشته و در قبال این اختیارات و وظایف قانونی بایستی پاسخگو باشد.
اصل 113 قانون اساســی تصریح می کند: »پس  از مقام  رهبری  رئیس  جمهور عالیترین  مقام  رســمی  کشور 
اســت  و مســئولیت  اجرای  قانون  اساسی  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموری  که  مستقیماً به  رهبری  مربوط می  

شود، برعهده  دارد.« 
اصل 122 قانون اساسی نیز تاکید می کند: »رئیس  جمهور در حدود اختیارات  و وظایفی  که  به  موجب  قانون  

اساسی  و یا قوانین  عادی  به عهده  دارد در برابر ملت  و رهبر و مجلس  شورای  اسالمی  مسئول  است .«
اصل 126 نیز می گوید: »رئیس  جمهور مســئولیت  امور برنامه  و بودجه  و امور اداری  و اســتخدامی  کشور را 

مستقیماً برعهده  دارد و می تواند اداره  آنها را به  عهده  دیگری  بگذارد.«
اصول متعدد قانون اساسی اختیارات و وظایف رئیس جمهور را برمی شمرد و او نیز طبق قانون اساسی به اندازه 
اختیارات و وظایف خود بایســتی در برابر ملت، مجلس شورای اسالمی و رهبری پاسخگو باشد و این که روزنامه 
زنجیره ای شرق مدعی است رئیس جمهور اختیاراتی ندارد تا در برابر رسانه ها که نماد مطالبه گری مردم از مسئولین 

هستند پاسخگو باشد عجیب به نظر می رسد.

دولت بر سر مردم منت می گذارد!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت:»در چند روز اخیر هنگامی که به سخنان دولتمردان گوش فرا می دهیم، 
چیزی نمی شنویم جز منت گذاشتن بر سر مردم با این توجیه که به موجب گرانی بنزین برایتان شغل ایجاد خواهیم 

کرد یا در پی افزایش عوارض خروج از کشور، به گردشگری داخل رونق خواهیم داد.«
گفتنی است مرحوم هاشمی چند روز قبل از فوت، در آخرین جلسه یکی از کمیسیون های »مجمع«، گالیه و 
انتقاد های جدی نسبت به مدیریت رئیس دولت مطرح کرد؛ هم به این خاطر که وقت کافی روزانه برای رسیدگی 
به مســائل به ویژه مشــکالت اقتصادی نمی گذارد و هم اینکه از موضع باال برخورد می کند و مالقات با او حتی 
برای من )هاشمی( هم آسان نیست. آقای هاشمی 22 تیر 95 در دیدار جمعی از مدیران حوزه رسانه و صنعت، 
به انتقاد از افزایش 900 هزار میلیاردی نقدینگی )که اکنون بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان شــده( پرداخت و 
گفت: »اگر 20 درصد این نقدینگی  برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردد، عالوه بر برگشت 
رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده، مخصوصاً کارگران بیکار شده را حل می کند که معضل بسیار 

خطرناک برای جوانان، خانواده ها و جامعه شده است«.

سوداگری انگیزه ورود برخی نمایندگان به مجلس
روزنامه همدلی به نقل از  دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین نوشت : »یکی از مشکالت در مجلس این است 
که متاســفانه برخی نمایندگان وظایف شــان را چندان جدی نمی گیرند یا با انگیزه سوداگری به مجلس آمده اند. 
گاهی هم نمایندگان فکر می کنند به مجلس آمده اند تا به رفع و رجوع مسائل حوزه انتخابیه خود بپردازند یا اینکه 
بررسی کنند که کدام آقا مدیرکل کدام استان باشد یا اینکه در پشت پرده با دولتی ها رایزنی کند در حالی که هیچ 
کدام از اینها واقعا وظایف نمایندگان مجلس نیست و به نظرم باید در این زمینه یک تدبیر جدی اندیشیده شود.«
این روزنامه همچنین نوشت :» درباره لوایح و طرح هایی که به صحن می آیند بیشتر از آنکه از منظر تک تک 
نمایندگان به شکلی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد به این صورت مورد بررسی قرار می گیرد که یک نماینده با 
نگاه کردن به چند نماینده که درباره آن موضوع مخالفت یا موافقت هایی دارند واکنش نشان می دهد که یا موافقت 

با تصویب آن طرح است یا مخالفت با آن.«
گفتنی است نتیجه رفتار قبیله ای جریان مدعی اصالحات در جریان انتخابات مجلس شورای اسالمی و همچنین 
شورای شهر با رویکرد  سهمیه دادن به تمام گروه ها و راضی کردن آنها و در نهایت با تَکرار کردن و ژست دروغین 
امید و رأی دادن فله ای، لیست رانتی امید- بنابر افشاگری فعاالن اصالح طلب- به مجلس راه می یابد،  و نتیجه ای 
فراتر از این نمی توان برای آن متصور شــد. در حقیقت خروجی این لیست های رانتی و قبیله ای که بدون در نظر 

گرفتن اصل شایسته ساالری بسته می شود جز ثبت چنین نقاط تاریک و سیاه در تاریخ کشور نخواهد بود.

دولت قبل، خزانه و راهکاری که دیگر ممکن نیست!
روزنامــه اعتماد در گزارشــی با عنوان »برای طرح های عمرانی پول نداریــم« به اظهارات محمدباقر نوبخت، 

سخنگوی دولت پرداخته است.
در بخشــی از این گزارش آمده اســت: »وي با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه 
خواهد شــد که ما فقط مي توانیم 36٨ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشــت کنیم، گفت: جامعه حق دارد 
این ســوال را بپرســد که مابقي این هزینه را از کجا مي خواهید بیاورید؟... 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق 
گمرکي و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام 
در کشور داریم. وي ادامه داد: پس باید چیزي بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اوال ساختمان هاي 
دولتي است که پیش بیني کردیم یکهزار و 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت هاي دولت که آن نیز حدود 
106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و براي تامین بقیه آن مجبور شــدیم اوراق قرضه بفروشــیم که آن نیز حدود 

47 میلیارد تومان است.«
در ادامه این گزارش آمده است: »براي طرح هاي عمراني پول کافي نداریم و براي این کار مجبور شدیم سال 
گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهاي متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده 
و فرصت شغلي ایجاد کنیم. نوبخت خاطرنشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصالح قیمتي روي حامل هاي انرژي رخ 
دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان ٨3 هزار واحد صنفي 

نیمه کاره اي که باید کامل شود را تکمیل کنیم.«
وقتی دولت تدبیر و امید ســکان قوه مجریه را در دســت گرفت یکی از مواردی که توسط دولتمردان بسیار 
مطرح شــد »خزانه خالی« بود. آن زمان دولت همه چیز را با فرافکنی به دولت قبل منتســب می کرد. اکنون که 
دولت دوازدهم بر سر کار آمده چهارسال گذشته را نیز خود سکاندار قوه مجریه بوده است. از طرفی دیگر با وجود 
این همه گالیه از کمبود بودجه، دولت تدبیر و امید حقوق های نجومی پرداخت می کرد و پس از افشــای آن نیز 
از افشــاکنندگان ناراضی بود! ضمن آنکه دولت تدبیر و امید عنوان پرهزینه ترین دولت را یدک می کشــد. دولتی 
که هزینه یک وعده ناهار آن در ســفر اســتانی به البرز برای جمع چند ده نفری هیئت دولت مبلغی بالغ بر 500 

میلیون تومان شده است طبیعی است که با چنین کسری بودجه ای مواجه شود.
متاسفانه هر ساله مبالغ هنگفتی فرار مالیاتی در گمرکات کشور رقم می خورد. این فرار مالیات به مدد کارت های 
بازرگانی که به نام افرادی محتاج و با پرداخت چند میلیون تومان به آنها تهیه می شود برای مدت یکسال کاربرد 
دارد و زمانی که موعد پرداخت مالیات فرا می رسد دیگر از آن کارت استفاده نمی شود. در این فقره متاسفانه دولت 

هیچ تمایلی به جلوگیری از دور زدن قانون ندارد.

لفاظی های اروپا در دفاع از برجام، صدای زنجیره ای ها را درآورد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»ضروری اســت اروپا به طور جدی از آمریکا به عنوان یکی از اعضای موثر 
برجام بخواهد به تعهدات خود در برجام عمل کند و تکلیف خود را با برجام یکســره کند. بدیهی اســت اگر به 
برجام با دید برد-برد نگاه می کنیم، پس نمی تواند منافعش حاصل یک طرف مسئله شود، اما جمهوری اسالمی 
از توافق بهره ای نبرد. بنابراین دســتاورد برجام و پایبندی ایران به تعهداتش در توافق امری روشــن است، اما 
تایید آن به تنهایی کافی نیست، بلکه اروپایی ها باید زمینه اجرای مفاد برجام، توسعه مناسبات تجاری و ایجاد 
روابــط بانکی و بیمه ای میان خود و ایران را ایجــاد کنند و نگرانی های خود را با طرف آمریکایی به طور جدی 
مطرح کنند، اما به نظر می رسد که اروپایی ها نیز در این زمینه گروگان آمریکا شدند و به تدریج با گذر زمان به 
 این مسئله تن می دهند که برجام کماکان به صورت استندبای باقی بماند، اما هر از گاهی و به هر مناسبتی و در 
هر سفر و جلسه ای تنها به این مسئله اکتفا کنند که برجام دستاورد خوبی است و ایران هم تعهدات خود را در 
قبال برجام انجام داده است. به همین دلیل تصور می رود که اروپایی ها باید از این حالت کرختی خارج شوند و 
به طور جدی مسئله مباحث حقوقی را مبتنی بر مقررات بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل متحد با آمریکا 

آغاز کرده تا تکلیفشان با برجام روشن شود«.
جماعتی که دیروز- همزمان با عهدشکنی های گسترده آمریکا در برجام- تاکید داشتند که »امضای کری تضمین 
است«، پس از ناکامی در خوش بینی به آمریکا، به اروپای آقا اجازه- به تعبیر مقامات ارشد دولت روحانی- دل خوش 
کردند.در ماه های اخیر، موضع گیری هایی همچون »اروپا،آمریکا نیست«، »اروپا علیه تکروی ترامپ«،»اروپا برای 
حمایت از برجام جبهه واحد تشــکیل می دهد«، »هشدار برجامی سران 2٨ کشور اروپایی به ترامپ«و... در کنار 
دیگر موارد مشابه به تیتر اول و عنوان یادداشت ها و گزارش های روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات تبدیل شد.

گفتنی است پیش از این کارشناسان تاکید داشتند که به لحاظ راهبردی، منافع بلندمدت کشورهای اروپایی 
طرف برجام بیش از ایران به آمریکا گره خورده است و لفاظی های آنها در دفاع از برجام، خیلی زود رنگ می بازد.
مقامات اروپایی بارها مدعی شده اند که همه طرف ها- از جمله آمریکا- به تعهدات برجامی خود پایبند بوده اند 

و اعتراض ایران درخصوص عهدشکنی آمریکا در برجام را نپذیرفته اند.
به نظر شــما سکوت عملی اروپا در قبال پیمان شکنی آمریکا و در عین حال دادن هشدار درباره موشک های 
دفاعی ایران، به اندازه کافی روشن نیست که معلوم کند 3 دولت اروپایی، ادای »شریک قافله« را درمی آورند اما 

در اصل »رفیق دزد« هستند؟!

رئیسمجلسشــورایاســالمیگفت:
ســرمایهگذاربایدکفشآهنیــنبهپاکندو

یکیدوسالبهدنبالکارباشد.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی پیش از ظهر 
دیروز در مراســم رونمایی از محصوالت جدید گروه 
صنعتــی ایران خودرو اظهار داشــت: صادرکنندگان 
باید تکلیــف خود را بدانند که از چــه حمایت ها و 
پشتیبانی هایی برخوردارند. در زمینه تولید محصوالتی 
کــه رقابــت در آن وجود دارد باید تکلیف روشــن و 

شفاف باشد.
رئیــس قوه مقننه کشــورمان ادامه داد: در حال 
حاضر میزان توقف برای سرمایه گذاری در ایران زیاد 
است و گاهی باعث می شــود افراد از سرمایه گذاری 
منصرف شوند. این در حالی است که قانون رفع موانع 
تولید و برخی قوانین دیگر در مجلس برای تســهیل 
سرمایه گذاری مشخص شده و در برنامه ششم دریچه ای 
واحد برای سرمایه گذاری تعیین شده است که سرمایه 

گذار به یک جا مراجعه کند.
وی تصریح کرد: برای ما ارتقای ایمنی خودروها 
نکته بسیار مهمی است، چرا که جان مردم در تصادفات 
ناهنجار از هستی ساقط می شود. هر کسی باید در حوزه 

تخصصی خود کار خود را انجام دهد، اینکه خودروسازان 
بگویند جاده ها وضعیت خوبی ندارند و مسئوالن وزارت 

راه بگویند پلیس باید نظارت کند، قابل قبول نیست.
الریجانی گفت:  مدیران از نظر دینی، ملی و عقلی 
وظیفه دارند که سطح ایمنی تولید خودرو را باال ببرند. 
به طور مثال وضعیت کیفی صندلی های خودروهای 

تولیدی خوب نیست و اگر شخصی بخواهد به مشهد 
مسافرت کند، با کمردرد مواجه می شود و باید هزینه 

پزشکی نیز متحمل شود.
قانوناصل44

دراجرادچارسقطجنینشد
رئیس قوه مقننه کشــورمان با اشاره به اصل 44 

قانون اساسی گفت: متاسفانه قانون اصل 44 در اجرا 
دچار سقط جنین شد و اصطالحاً خصولتی ها به خاطر 
همین رفتار نادرست ایجاد شدند، بنابراین باید یک بار 
دیگر این قانون اجرایی و اشــتباهات رفع شود. حتی 
آقای روحانی نیز در هنــگام تقدیم الیحه بودجه به 
مجلس تاکید داشتند. به این موضوع توجه می شود و 

قوه مقننه نیز در این راستا تاکید دارد.
الریجانی ادامه داد: اینکه خودروسازان در زمینه 
ارائه وام گله داشــتند، فکر می کنم اگر خودروسازان 
اصالحــات الزم را انجام دهند، بانک ها نیز کمک می 
کننــد، هر چند که بانک ها نیز مســائل خاص خود 

را دارند.
الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:  
سرمایه گذار باید کفش آهنین به پا کند و یکی دو سال 
به دنبال کار باشد، البته شاید تعداد پرسنل زیاد اداری 
در کشور باعث شده تا کارهای جانبی بتراشند، اما در 
هر صورت باید روند سرمایه گذاری تسهیل شود چرا 
که ایرانیان زیادی در خارج از کشور و داخل عالقه مند 
به سرمایه گذاری هستند و ما در جلسات مختلف حرف 
های آنان را شنیده ایم، بنابراین سیستم دیوانی باید 

کمک های الزم را داشته باشد.

الریجانیدرمراسمرونماییازمحصوالتجدیدگروهصنعتیایرانخودرو:

سرمایه گذار بایدكفش آهنین به پا كند

بقیهازصفحه2
متاســفانه دستگاه دیپلماســی کارنامه قابل 
قبولی درخصوص اجــرای »قانون مقابله با نقض 
حقوق بشــر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی 
آمریکا در منطقــه« و پیگیری وضعیت ایرانیانی 
که به اتهام نقض تحریم هــای غیرقانونی آمریکا 
در زندان های آن کشــور محبوس هستند، ارائه 

نداده است.
یکمقایسه

در روزهــای گذشــته »بوریس جانســون« 

وزیــر خارجه انگلیس به ایران آمد. رســانه ها در 
گزارش های متعدد نوشتند که یکی از دالیل اصلی 
سفر جانســون به ایران، پیگیری پرونده »نازنین 
زاغری«- جاسوس دو تابعیتی که به جرم جاسوسی 
به 5 ســال حبس قطعی محکوم شــده است- و 
پرونده »کمال فروغی«- که به جرم جاسوس نفتی 
برای دول بیگانه از جمله انگلیس در زندان به سر 
می برد- و همچنین پیگیری پرونده »عبدالرسول 
دری اصفهانی« -جاسوس تیم مذاکرات هسته ای 
که با سرویس جاسوسی انگلیس همکاری داشته 

و در شرکت pwc، مسائل امنیتی- سیاسی ایران 
را جمع آوری و گزارش می کرده- بوده است. 

در حقیقت وزیر امور خارجه انگلیس با ژست 
طلبکارانه برای آزادی جاسوسان دوتابعیتی به ایران 
آمد، این در حالی است که وی باید درباره عملکرد 
دولت متبوعش درباره این اقدامات ضدایرانی در 

پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشد و نه طلبکار.
مقامات آمریکایی نیز پیش از این برای آزادی 
جاسوسان دوتابعیتی از جمله »جیسون رضائیان« 

با لحنی طلبکارانه با ایران برخورد کرده بودند. 

مقامات غربی همواره تالش کرده اند تا جای 
مدعی و متهم را عوض کنند و مداخله گری خود 
در امور داخلی ایران -که جاسوس های دوتابعیتی 
دستگیر شده از مصادیق آن است- را به موضوعات 

حقوق بشری تبدیل کنند.
متاسفانه تالشــی که در مقامات غربی برای 
آزادی جاسوسان دوتابعیتی وجود دارد، هیچگاه 
از سوی مقامات کشورمان برای آزادی شهروندان 
ایرانــی که به ناحق در زندان های آمریکا به ســر 

می برند، مشاهده نشده است.

توسطدادگاهیدرآمریکاصورتگرفت

محکومیت شهروند ایرانی كانادایی به تحمل ۳۲ ماه حبس  بابت نقض ادعایی تحریم ها

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
اجتماعی- بدونیــکنهضت ایران اقتصاد
اقتصادیموفقوشکوفانمیشودواقتصادباید

بهعزمیعمومیتبدیلشود.
بــه گزارش فارس، محســن رضایــی در جمع 
دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق)ع( که در قالب 
مجمع آل یاسین برگزار شد، گفت: در عراق مسلمانان 
انقالبی ســرکار آمدند. در افغانستان  هم آمریکایی ها 
توفیقی نیافتند. آمریکایی ها عراق را از دست دادند؛ 
به طوری که شیعیان در این کشور مسلط شدند و عراق 
پایگاه جدیدی برای خیزش مسلمانان شد. هنگامی که 
حــوادث داعش رقم خورد، آمریکایی ها هم مخالف و 
هم موافق داعش بودند. آنها بدشان نمی آمد که نظام 
عراق سرنگون شــود و امروز پس ازآن که جمهوری 
اسالمی توانسته است داعش را شکست دهد، کمربند 
جدیدی تشکیل شده که برای آمریکایی ها بسیار تلخ 
و ناگوار اســت. از این رو ترامپ قطعا به دنبال راهکار 
جدیدی است. از سویی حوادث یمن، قدرت نفوذ ایران 
را باالبرده و عربستان و اسرائیل در محاصره دوستان 

ایران قرارگرفته اند.

وی گفت: مهم ترین نقطه ای که دشمنان ما روی 
آن دست گذاشته اند، اقتصاد ایران است؛ چراکه در این 
مقوله ضعف داریم و همین موضوع آنها را به موفقیت 
امیدوار کرده اســت. بیش از 10 سال است که مقام 
معظم رهبری برای سال ها عناوین اقتصادی انتخاب 
می کنند؛ زیرا دعوای اصلی در اقتصاد است. در مصاف 
امروز ما در منطقه، اقتصاد می تواند اقتدار ما را حفظ 

کند و یا خدای ناکرده دستاوردهای ما را از ما بگیرد.
استاد دانشــگاه جامع امام حسین اظهار داشت: 
عده ای در داخل می خواهند با بحث های حاشیه ای، 
توجــه مــا را از اقتصاد دور کننــد. جنگ ما جنگ 
اقتصادی است و با جوشــش از درون قابل مدیریت 
اســت. اگر تحول اقتصادی را تسریع نکنیم، باید به 

مرزهای خود برگردیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این 
پرسش که اگر گفته شود دولت ها به فکر اقتصاد ملی 
نیستند، قابل پذیرش نیست اما به راستی چرا با وجود 
این همه متخصص موفق نمی شوند؟ افزود: اقتصاد ایران 
بدون یک نهضت اجتماعی - اقتصادی موفق و شکوفا 
نمی شــود. مهم ترین معیار، شاخص رشد اقتصادی 

است که در چهل سال بعد از انقالب، تغییر معناداری 
نداشته است. رشــد اقتصادی، مدیریت اقتصادی و 
بهره وری نظــم می خواهد و به آمدن این و رفتن آن 

مسئول ربطی ندارد.
رضایــی با تأکیــد بر لزوم برپایــی یک نهضت 
اجتماعی- اقتصادی در جامعه، گفت: جامعه ما باید 
آماده مجموعه ای از اتفاقات شــود. زندگی مردم باید 
تغییر کند و تولید به جایگاه خود برســد. دولتمردان 
ما باید از روحیات تکنوکراتی خارج شــوند. ما منابع 
مختلفی داریم و می توانیم با انرژی آزاد شده اجتماعی 

به شکوفایی اقتصادی برسیم.
وی خاطرنشــان کرد: چینی ها دو هدف را برای 
خود تعییــن کرده اند و می خواهند با اقتصاد خود تا 
هلند پیش بروند؛ به طوری که از طریق اقتصاد، فرهنگ 
و سیاســت خارجی خود را دنبال می کنند. اقتصاد 
وسیله ای برای مبارزه است. باید بازارهای منطقه را با 
خنثی کردن تحریم های آمریکا دنبال و ریال خود را در 
منطقه مانند دالر فراگیر کنیم. باید طریقت اقتصاد را از 
حالت کالسیک خارج کنیم و مردم را به صحنه بیاوریم. 
باید توزیع عادالنه ثروت را جدی بگیریم و فساد اداری و 

اقتصادی را که یک مانع جدی است، از سر راه برداریم 
تا ضمن مبارزه با فساد آن هم به طور بی رحمانه، بتوانیم 
به شکوفایی اقتصادی بیندیشیم.دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با انتقاد از اشتباهات دولت ها در عرصه 
اقتصاد و همین طور بودجه تنظیم شده برای سال آینده، 
گفت: برخی مسئوالن، اشتباهی در جایگاه مدیریت 
قرار گرفته اند. هر روز اتومبیل اقتصاد را به در و دیوار 
می کوبند. بودجه ای که تنظیم شده، چک کشیدن روی 
هوا است. مدیریت اقتصادی کشور به  اشتباه به بعضی 
از این آقایان سپرده  شده است. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد بومی و اسالمی به 
ما حکم می کند که اقتصاد را ایالتی کنیم و اجازه دهیم 
که شهرها و استان ها باهم رقابت کنند، تصریح کرد: 
در بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده 
اســت که رقابت های استانی و منطقه ای باید تقویت 
شود. این رقابت بدون اختیارات قابل دستیابی نیست. 
ما باید سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و اقتصاد ما باید 
کمترین تأثیر را از تغییر دولت ها و مجالس بگیرد. با 
چنین اصالحاتی، تولید فناوری و ثروت را در کشــور 

خواهیم داشت.

محسنرضاییدرجمعاساتیدودانشجویاندانشگاهامامصادق)ع(:

برخیمسئوالناشتباهیدرجایگاهمدیریتقرارگرفتهاند

2۰تشکلبســیجدانشجوییکشورطی
نامهایبهرئیسجمهورتقسیمقدسدرسازمان
همکاریهایاســالمیرااقدامیخیانتآمیز

دانستهونسبتبهآنانتقادکردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 20 تشکل 
بسیج دانشجویی کشور طی نامه ای به رئیس جمهور 
تقسیم قدس در ســازمان همکاری های اسالمی را 
اقدامی خیانت آمیز دانسته و نسبت به آن انتقاد کردند.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: جمهوری 
اســالمی ایران در همه ادوار گذشــته تنها راه حل 
مسئله قدس و فلسطین را مبارزه همه جانبه دائمی 
و خستگی ناپذیر دانســته و برحق بازگشت آوارگان 
فلســطینی و برگزاری انتخابــات آزاد به عنوان حق 
تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید کرده است که 
نمونه آن در کالم رهبر معظم انقالب، توجه ویژه به 
مسلح سازی کرانه باختری و مبارزه برای »آزادی نهر 

تا بحر و نه حتی یک وجب کمتر« است.
ایــن نامــه می افزاید: حضــور جنابعالی و وزیر 
امورخارجه در کنفرانس اخیر سازمان همکاری های 
اسالمی بود که سخنان دیپلمات مآبانه و غیرانقالبی 
حضرتعالــی و عدم شــفافیت و تبیین گری دیدگاه 
جمهوری اســالمی که توأم با سکوتتان در خصوص 

بیانیه پایانی این اجالس صورت گرفت، اندک امیدهای 
ملت ایران نسبت به دولت شما را رو به تباهی برد.

دانشــجویان ادامه داده اند: پر واضح است که از 
منظر جمهوری اسالمی ایران تقسیم قدس به بخش 
شــرقی و غربی از اســاس مردود بوده و شهر قدس 
پایتخت کشور و دولت فلسطین خواهد بود. خیانتی 
که هفته گذشــته در سازمان همکاری های اسالمی 
صورت پذیرفت، زمینه نابودی فلســطین و رسمیت 

بخشیدن به رژیم منحوس صهیونیستی بود.
در این نامه همچنین تصریح شــده است: قدس 
غربی-شــرقی شروع پروژه ای جدید برای برهم زدن 
معــادالت منطقه ای و ورود رژیم صهیونیســتی به 

عرصه های دیگر است.
دانشجویان تاکید کردند: تعجب آنجایی بیشتر 
شد که شما و وزیر خارجه تان را در اجالسی مشاهده 
کردیــم که نتیجــه آن رای به قدس شــرقی برای 
فلسطینیان شد! متاسفانه مطرح نکردن ایده، »همه 
قدس از برای همه فلســطینیان« از ســوی شما و 
دستگاه دیپلماسی تان در این چند ماه و چند روز و 
بدتر از آن سکوت در سازمان و عدم حمایت قاطع و 
 صریح، باعث مطرح و برجسته شدن این طرح کثیف 

گردید.

جزئیات تشــریح در نایبرئیسمجلس
نشستنمایندگانســرانسهقوهبرایحل
مشکالتمؤسساتمالیگفت:تاپایانآذرماه
ســپردهگذارانیکهدرکاسپین2۰۰میلیونو
بیشترسپردهگذاریکردندتا2۰۰میلیونتومان

پولشانرادریافتمیکنند.
مســعود پزشــکیان نایب رئیس  مجلس شورای 
اسالمی گفت: براســاس آخرین پیگیری ها تصمیم 
پرداخت تا مبلغ 200 میلیون تومان به سپرده گذاران 
تا سقف 200میلیون تومان سپرده و بیش از این در 
حال اجرا اســت و تا پایان آذر ماه نیز تمام کســانی 
که در موسســه کاســپین 200 میلیــون و بیش از 
این ســپرده گذاری کرده اند تا 200 میلیون تومان 

دریافت می کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
به ســپرده گذاران موسســات دیگر همانند وحدت 
ایرانیان، البرز ایرانیان و افضل توس نیز تا 100میلیون 
تومان به روش کاسپین پرداخت می شود، افزود: برای 
هر یک از این موسسات یک بانک تسهیل کننده برای 
پرداخت مطالبات ســپرده گذاران تا ســقف تعیینی 

مشخص شده است.
وی افــزود: باید در تســویه ســپرده های مردم 

تسریع شود و اظهار نکرد که تا دو سال می توان پول 
را تسویه کرد، چراکه تا دو سال مشخص نیست چه 
اتفاقی رخ می دهد، لذا اگر گروه شناســایی و تسویه 
نیز در فعالیت های خود تعلل کنند قوه قضاییه با آنها 

برخورد می کند. 
پزشــکیان با بیان اینکه مقرر شده تا قوه قضاییه 
با تمام افرادی که در این روند دخیل بودند و ســبب 
شدند که سپرده های مردم به مشکل برخورد کند و 
مردم نتوانند سپرده های خود را دریافت کنند برخورد 
قانونی کنــد، ادامه داد: با تمام افرادی که در هیئت 
مدیره ها پول های کالن دریافت کردند یا افرادی که 
موسس بودند و برای خود قصرهایی خریداری کردند 
و اقداماتی انجام داده اند که در عقل آدمی نمی گنجند 

باید برخورد شود. 
وی اظهار داشت: با حسابرسی که حساب بانک 
را به صورت کاذب باال نشــان داده و اظهار کرده که 
ســرمایه موسســه با فعالیت آن همخوانی دارد در 
حالی که همخوانی نداشته است و سرمایه آنها کمتر 
از تعهداتی بوده که آنها ایجاد کرده اند، باید برخورد 
شــود. قوه قضاییه باید با تمام افــراد دخیل همانند 
حسابرس ها، مدیران شبکه و تمامی مقصران در بروز 

این مشکالت برخورد کند.

طینامهایبهرئیسجمهورانجامشد

انتقاد ۲۰ تشکل بسیج دانشجویی 
نسبت به سکوت دولت درباره تقسیم قدس

پزشکیان:

همه سپرده های ۲۰۰ میلیونی كاسپین 
تا پایان آذر پرداخت می شود

وزیرکشــورگفت:درزلزلهکرمانشاهخأل
ســمنهارااحساسکردهودرحوزهمدیریت

بحرانسمنفعالینداریم.
به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر 
دیروز در همایش منطقه ای »صیانت و گفتمان سازی 
اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر« اظهار داشت: 
آســیب های اجتماعی از حوزه هایی است که توجه 
بیشتری باید به آن شود که در این راستا فعالیت های 
هماهنــگ و موثری را انجام داده ایم و با وجود اینکه 
سمن ها اقدامات خوبی را انجام داده اند اما اولویت بندی 
درست و اســتفاده از ظرفیت های موجود به خوبی 

انجام نگرفته است.
وزیر کشــور بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری در حوزه مشکالت اجتماعی و اعتیاد، 
نشســت هایی در وزارت کشــور برنامه ریزی شده و 
نخستین نشست آن با حضور سران قوا و مقام معظم 
رهبری تشــکیل و حاصل آن شــکل گیری جریان 

عمیق، هماهنگ و منسجم برای مدیریت آسیب های 
اجتماعی بود.

رحمانی فضلی با بیــان اینکه ضعف اعتقادی و 
دینی یکی از مسائل اصلی روی آوردن به آسیب های 

اجتماعی به شــمار می رود، اظهار داشت: بیش از 57 
درصد از افرادی که معتاد هســتند دارای شغل بوده 
و باید این موضوع که چه شــغل هایی آسیب پذیرتر 

هستند بررسی و علت   ها و ریشه ها را پیدا کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت : در 
زلزله کرمانشــاه خالء سمن ها را احساس کرده و در 
حوزه مدیریت بحران سمن فعالی نداریم؛ در این زلزله 
در 14 ساعت، 7 هزار مجروح را از مناطق زلزله زده به 
پشت مناطق راهی کرده و در ساعات اولیه 2 هزار و 
700 نفر از زیر آوار بیرون آمدند که این کمک رسانی 

در دنیا بی سابقه است.
رحمانی فضلی بیان کرد: ســپاه و هالل احمر و 
مردم با همه قوا آنجا حضور داشــتند و تا ساعت 10 
شــب، 25 هزار چادر توزیع کرده اما ما یک تشــکل 
توانمند و تقسیم کار شده در سرپل ذهاب نداشتیم 
که در این راستا پیشنهاد این است که همکاری های 

مردمی و سمن ها قوت گیرد.

وزیرکشور:

درحوزهمدیریتبحرانسازمانمردمنهادفعالنداریم

چگونهمحلزندگیخودرانورانیکنیم؟
انسان آن قدرت را دارد که گذشته از اینکه خود را نوراني کند، زمان و زمین 
خود را هم نوراني کند، این طور نیست که انسان تابع زمان خود باشد یا تابع سرزمین 
خود باشــد. افراد عادي در هر زمیني که زندگي مي کنند، زمیني فکر مي کنند و 
تابع ســّنت آن سرزمین  هستند، یا در هر عصر و زماني که به سر مي برند در َرهن 
همان زمان می باشند؛ اّما افراد میاني و برجسته مي توانند آن زمین خودشان، چه 
خانه ، محلّه ، روستا و شهرشان و چه کشور و قاّره شان را نوراني کنند، این سرزمین 
را انســان مي تواند نوراني کند. اگر در یک زمان و عصري به سر مي برد، افراد عادي 
تابع سّنت آن عصر میباشند، ولي مردان میانيـ  چه رسد به مردان اوحديـ  اینها 
مي توانند عصر خودشان را نوراني کنند. بیاني از وجود نوراني پیغمبر)ص( رسیده 
است که فرمود: شما بکوشید خانه  و آن محلّي که زندگي مي کنید را نوراني کنید: 
ُروا بُُیوتَُکْم بِِتاَلَوهًْ الُْقْرآن «.]1[ به این فکر نباشید که آن مکان و آن زمین، شما را  »نَِوّ
روشن کند، شما آن زمین را روشن کنید. زمین در برابر انسان اصل نیست، زمان 
در برابر انسان اصل نیست؛ این متمّکن است که مکان را شرف مي دهد و این متزّمن 
اســت که آن زمان را حیثیت مي بخشد. فرمود شما مي توانید خانه  خود را روشن 
کنید؛ اصِل این مطلب در ســوره مبارکه »نور« آمده است. در سوره مبارکه »نور« 
ــماواِت َو الْْرِض( معرفي کرد، فرمود رابطه  بعد از اینکه »اهلل« را به عنوان )نُوُر الَسّ
شما با آن نوِر »اهلل«  بسیار دشوار است، این نور یک نور دیگري دارد )َمَثُل نُوِرهِ(]2[ 
َمثل نوِر خدا این اســت؛ آنگاه این نور خدا که َمثلي دارد، درخصوصیت هایي است 
)في بُُیوٍت أَِذَن اهلل أَْن تُْرَفَع(؛]3[ مثل مسجد و مثل حرم و مانند آن. این نورِ نور در 
مراکز خاص است، چرا و به چه مناسبت مسجد مقدس است؟ به چه مناسبت حرم 
مقدس است؟چرا مسجد محترم اســت؟ چرا حرم محترم است؟ براي اینکه )فیِه 
ُروا(]4[؛ چون نمازگزارها به مسجد مي آیند و نماز مي گزارند  رِجاٌل یُِحُبّوَن أَْن یََتَطَهّ
، مسجد قداست پیدا کرد، چون معصوم در حرم آرمیده است حرم آبرو پیدا کرد، 
ُح لَُه فِیَها بِالُْغُدِوّ َو اْلصاِل* رِجاٌل  چرا )في بُُیوٍت أَِذَن اهلل أَْن تُْرَفَع(؟ براي اینکه )یَُسِبّ

ال تُلْهیِهْم تِجاَرهًُْ َو ال بَْیٌع َعْن ِذْکِر اهلل(.]5[ 
قداستیابیمسجدبهسببعبادتبندگان

بنابراین این طور نیست که مسجد ذاتاً قداست داشته باشد و انسانها به وسیله 
مسجد مقدس شوند، انسانها با عبادتشان به مسجد قداست مي دهند؛ اگر نمازگزار و 
نمازي نباشد، قداستي براي مسجد نیست، فقط نام مسجد است و اگر انسان کاملي 
در جایي نیارمد آن دیگر حرم نیست، وقتي از مّکه نام مي برد:)ال أُْقِسُم بِهَذا الَْبلَِد * 
َو أَنَْت ِحٌلّ بِهَذا الَْبلَِد(؛]6[ اگر سوگند به مّکه است، به احترام پیغمبري است که در 
مّکه به سر مي برد، این متمّکن است که فضاي مّکه را نوراني کرد، این نمازگزاران  
هستند که فضاي مسجد را نوراني مي کنند و این انسانهاي کامل  هستند که حرم ها 
را نوراني مي کنند؛ این انســان اســت که مکان را نوراني مي کند، چه اینکه همین 
انســان ، عصر و زمان و زمانه خود را نوراني مي کند. اگر گفتند عصر نبّوت یا عصر 
ظهور حضرت یکي از مصادیق بارزه )َو الَْعْصِر * إَِنّ اْلِنْســاَن لَفي ُخْســٍر(]7[ است، 
به همین مناسبت است. عصري که نبّي ظهور مي کند، قابل سوگند است؛ عصري 
که ولّي ظهور مي کند، قابل ســوگند اســت. سوگند به آن عصري که در آن نبّوت 
ظهور کرده و مي کند، والیت و امامت ظهور کرده و مي کند، پس این انســان است 
که مي تواند محّل زیســت خود را روشن کند! این بیان نوراني رسول خدا)ص( که 
ُروا بُُیوتَُکْم بِِتاَلَوهًْ الُْقْرآِن َو اَل تََتِّخُذوَها ُقُبورا«؛ ما یک قبرستان داریم، یک  فرمود: »نَِوّ
آرامگاه خانوادگي داریم و خانه ای هم در شــهر و روستا داریم، اگردرخانه اي قرآن 
خوانده نشود و آیات الهي تالوت نشود، آن خانه یک مقبره خانوادگي است که چند 
ُمرده در آن هستند! منتها مرده اي که حرف مي زند! خانه اي که در آن قرآن خوانده 
نشود، خانه اي که در آن کالم الهي تالوت نشود چنین است، فرمود خانه هایتان را 

قبرستان قرار ندهید! فرقي بین اینجا و مقبره خانوادگي نیست!
مردههایمتحرک

وَرهًُْ ُصورهًُْ  یک بیان نوراني از وجود مبارک حضرت امیر هست که فرمود: »َفالُصّ
إِنَْساٍن َو الَْقلُْب َقلُْب َحَیَواٍن... َو َذلَِک َمِیُّت الْْحَیاء«،]٨[ بعضي ها یک جنازه عمودي  
هستند و بعد مي شوند جنازه افقي؛ فرمود بعضي ها یک ُمرده متحّرک  هستند »َذلَِک 
َمِیُّت الْْحَیاء«. اگر پیغمبر )ص( فرمود: »َو اَل تََتِّخُذوَها ُقُبورا« و اگرامیرالمؤمنین)ع( 
اســت فرمود: ».. َو َذلَِک َمِیُّت الْْحَیاء«، پس انسان مي تواند خانه خودش را نوراني 
کند! فرمود یهودي ها و مســیحیانی که اهل عبادت بودند عبادتشان را در کلیسا و 
کنیسه مي گزاردند، آنان کارشان این بود؛ اما بیراهه رفتند و خانه شان را مرکز عبادت 
قرار ندادند. به ما گفتند نوافل را در خانه بخوانید و فرائض را در مســجد بخوانید، 

خانه تان جاي تالوت قرآن باشد.
پس انسان طبق این بیان نوراني مي تواند آن مکاني را که زندگي مي کند نوراني 
کند. اگر در سوره مبارکه »نور« خداي سبحان بعضي از مکانها را محترم شمرد و 
گفت: )بُُیوٍت أَِذَن اهلل أَْن تُْرَفَع( سبب آن را هم ذکر کرد، چون مردان الهي در آن 
خانه  هســتند! حتي قداسِت مسجد هم به وسیله نماِز نمازگزاران است! اگر مکاني 
به عنوان مســجد ساخته شد، ولي کســي در آن نمازي نخواند، این چه قداست و 
برکتي دارد؟! ِصرف نام مسجد که قداست نمي آورد، قداست آن براي این است که 
در آنجا ســجده مي شود، رکوع مي شود و نماز خوانده مي شود. این انسان است که 
مي تواند شرف ببخشد! اگر »سماوات و أرض« خلق شدند، براي آن است که خلیفه 
خدا در اینجا آنها را مدیریت کند و همچنین تنظیم امور روزگار را ذات اقدس اله 
مرهون عبادت عابدان دانست، فرمود: )لَْو أََنّ أَْهَل الُْقري آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْیِهْم 
بََرکاٍت(؛]9[ فرمود شما مي توانید با عبادت هایتان، با درست رفتار کردنتان، با صداقتتان، 
با امنیت و امانتتان طوري زندگي کنید که همه نیازهاي شما برآورده شود. فرمود 
آسمان و زمین مرکز روزي  هستند، یک؛ مخزن الهي  هستند، دو؛ کلید این مخزن 
ماواِت َو الْْرِض(،]10[سه؛ـ  این »مقالد« یعني  به دســت خداست که )لَُه َمقالیُد الَسّ
کلیدـ  به دســت ذات اقدس اله است، فرمود خدایي که به دست او کلید آسمانها 
و زمین است، اگر شما بیراهه نرفتید و راه دیگران را نبستید، اگر نگفتید کار، چیز 
بدي است، اگر نگفتید مگر من مي توانم کارگري کنم، اگر نگفتید تولید چیز بدي 
است و ما باید از بیگانه بیاوریم، اگر به خودتان استقالل بخشیدید، درست راه رفتید 
و ســعي کردید از بیگانه و کفار بي نیاز باشــید )لََفَتْحنا َعلَْیِهْم بََرکات(. این کلید را 
ذات اقدس اله بدون تفویض به افرادي که اهل نیایش و دعا هستند عطا مي کند!

سؤالکردن؛کلیدعلمودعا؛کلیدگشایش
 فرمود اگر مي خواهید باســواد شوید، مخزِن علم ،کلیدي دارد و کلید آن هم 
َؤاِل  ســؤال است، بپرسید! سؤال علمي از هر انساني صادر نیست، چون »ُحْسُن الُسّ
نِْصُف الِْعلْم «.]11[ اگر کسي شوق فهمیدن نداشته باشد، اهل فهم و اهل اینکه مطلب 
عمیق را درک بکند نباشــد، به دســت او کلید نخواهند داد، او هرگز هوس عالِم و 
ربّاني شدن در سر نپروراند، او عالِم نخواهد شد، یک آدم عادي درمي آید. اگر کسي 
دغدغه و استعداد فهمیدن دارد و براي فهمیدن جان مي دهد، خدا به دست او به 
َؤال« کلید مي دهد و اگر اهل فهمیدن اسرار الهي و حّل مشکالت  عنوان »ُحْسُن الُسّ
خود و دیگران اســت، کلیدي به نام دعا به او عطا مي کند که دعا کلید گشــایش 
اســت؛]12[ فرمود مخزن الهي پُر از نعمت است و اگر بخواهید که مشکالتتان حل 
شود کلیدي دارد به نام دعا، این کلید به دست شماست!فرمود دعا کلید گشایش 
درهاي رحمت الهي اســت، پس اگر کسي خواست اهل فهم شود به این شرط که 
درد فهمیدن داشــته باشــد، کلید آن سؤال است و اگر خواست سؤال علمي کند، 

مقداري باید تالش و کوشش کند و به راه بیفتد.
بیاناتحضرتآیتاهللجواديآملي)دامظله(درجلسهدرس
اخالقدردیدارباجمعیازدانشجویانوطالب،قم؛94/3/7

مرکز اطالع رسانی اسرا  
]1[. الکافي)ط ـ الســالمیهًْ(، ج2، ص610.   ]2[. نور ، 35.   ]3[. نور ، 36.   ]4[. توبه ، 
1 .   ]5[. نــور ،36 و37.   ]6[. بلــد، 1 و 2.   ]7[. عصــر ، 1 و 2.   ]٨[. نهج البالغة صبحي 
صالــح، خطبــه٨7.   ]9[. اعراف ، 96 .   ]10[. زمر، 63؛ شــوری ، 12.   ]11[. کنزالفوائد، 
َعاُء ِمْفَتاُح  ج 2، ص1٨9.   ]12[. الدعوات)للراونــدي(، ص2٨4؛ »َقاَل أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن)ع( الُدّ

لَْمهًْ«. ْحَمهًْ َو ِمْصَباُح الُظّ الَرّ
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
بخشمهمیازامنیت،امنیتشغلیاستوشاید
حتیبتوانامنیتشغلیرامهمترینمقولهدر

بحثامنیتدرذهنمردمدانست.
به گزارش فارس، سعید جلیلی در نشست تخصصی 
بررســی و نقد برنامه های علی ربیعی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم گفت: اگر از یک وزیر 
نقد می شود باید به نقاط قوت او هم توجه شود؛ برخی 
مباحثی که در شعارهای دولت دوازدهم مانند »حقوق 
شهروندی«، »آرامش« و »امنیت« بیان شده خوب و 
درست اســت ولی مردم باید این مولفه ها را در تمام 

وجوه زندگی خود احساس کنند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
برای مثال بخش مهمی از امنیت، امنیت شغلی است 
و شاید حتی بتوان امنیت شغلی را مهمترین مقوله در 

بحث امنیت در ذهن مردم دانست.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت ها 
باید فراتر از ارائه آمار هدفگذاری کنند، مثال وقتی یک 
ساعت کار در هفته هم شغل محسوب شود، این آمار 
نباید برای دولتمردان راضی کننده باشد زیرا کسی را 
که در طول هفته فقط یک ساعت کار دارد نمی توان 

شاغل محسوب کرد.

وی افزود: همچنین بخش دیگری از امنیت شغلی 
موضوع »ایمنی شــغلی« است که این مساله نیز باید 

مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه با 
اشاره به مشکالت موجود بین کارگران و کارفرمایان 
تصریح کــرد: گاهی اوقات برخی مشــکالت از عدم 
شــناخت قوانین نشات می گیرد لذا آشنایی با قوانین 
می تواند منجر به کاهش بخشــی از مشــکالت بین 
کارفرما و کارگران  شــود.جلیلی اظهار داشت: برخی 
از وظایف دولت با ســاز و کار موجود و ساختار فعلی 
عملیاتی نمی شود و باید شیوه های جدید برای غلبه بر 

مشکالت و موانع بوروکراسی به کار بست. مثال خیلی از 
مشکالت را می توان با مشارکت مردم حل و فصل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
دولت مقتدر دولتی است که تصمیم خود را در نهایت 
بتواند عملیاتی و اجرا کند نه آنکه صرفا جار و جنجال 

ایجاد کند.
وی در بخش پایانی ســخنان خــود با تاکید بر 
ظرفیت بزرگ تشکل های صنفی برای پیگیری و حل 
مشکالت، گفت: این تشکل ها می توانند اجرای قوانین 
را از مسئوالن مطالبه کنند تا مشکالت در این باره به 

حداقل برسد.

جلیلیدرنشستتخصصیبررسیعملکردوزیرکار:

ویژگیدولتمقتدرایجادجنجالنیست


