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نظام تصمیمی درباره تصویب لوایح مرتبط 
با اف. ای . تی. اف نگرفته است

عضو کمیس��یون امنیت ملی گفت: بعید می دانم 
نظام به این تصمیم رس��یده باش��د که لوایح مرتبط با 

اف. ای . تی. اف تصویب شود.
مجتب��ی ذوالنوری با اش��اره به اظه��ارات یکی از 
اعضای فراکس��یون امی��د در توئیتی مبن��ی بر اینکه 
اطالعات��ی داریم ک��ه مجموعه نظام ب��ه این تصمیم 
رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین 
مال��ی مبارزه با تروریس��م را تصویب کند، اظهار کرد: 
اگر منظور این نماین��ده از نظام، رهبر معظم انقالب، 
روسای قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ش��ورای نگهبان و زی��ر مجموعه های مرتب��ط با آنان 

باشد، چنین مطلبی صحت ندارد.
وی ادامه داد: ممکن اس��ت منظور این نماینده از 
نظام، روس��ای سه قوه باشد که بر اثر مصلحت اندیشی 

تقاضای تصویب این لوایح را داشته باشند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
تصریح کرد: بعید می دانم نظام به معنای کاملش شامل 
جایگاه منیع رهبر معظم انقالب و همه دس��تگاه های 
زیرمجموعه از جمله روس��ای قوای سه گانه به چنین 

تصمیمی رسیده باشند.
ذوالنوری با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار با نمایندگان درباره این موضوع، گفت: تاکید 
ایش��ان آن بود که نیازی نیس��ت جمهوری اس��المی 
معاهده ها و قوانین بین المللی را بپذیرد و ما می توانیم 
قوانین متناس��ب با این موضوع را در کش��ور خودمان 

وضع کنیم.  باشگاه خبرنگاران جوان 

برگزاری اجالس اساتید و نخبگان بسیجی 
حوزه های علمیه 

اولین اجالس اس��اتید و نخبگان بس��یجی حوزه 
های علمیه در مشهد مقدس برگزار شد.

در این همایش که با شعار  "حوزه انقالبی، رسالت 
اس��اتید انقالبی و بسیجی"  برگزار شد  بیش از ۳۰۰ 
نفر از اس��اتید و نخبگان  بس��یجی حوزه های علمیه 

حضور داشتند.
اعالم حضور انقالبی اس��اتید بس��یجی حوزه های 
علمی��ه در دفاع از انقالب و دس��تاوردهای آن، تقویت 
انس��جام فعالیت اس��اتید حوزه های علمیه در جهت 
ماندگاری انقالب اسالمی، آمادگی بیشتر برای بصیرت 
افزایی روحانیون اثرگذار در هدایت اقشار بسیج، اگاهی 
و بصیرت نسبت به توطئه های استکبار و راهکار های 
مقابل��ه با آن و نمایش والیت م��داری و تبعیت حوزه 
های علمیه از رهبری معظم انقالب اس��المی از جمله 

اهداف این همایش است. سپاه نیوز

 بازدید فرمانده کل ارتش
از یگان های مستقر در کردستان 

فرمانده کل ارتش  با حضور در استان کردستان، 
از یگان های ارتش مس��تقر در س��قز، بان��ه و مریوان 

بازدید کرد.
امیر سرلشکر س��یدعبدالرحیم موس��وی در این 
بازدید ضمن دیدار با کارکنان، وضعیت آمادگی رزمی 

یگانها را مورد ارزیابی قرار داد.
بنا بر این گزارش، چگونگی پیش��رفت طرح های 
تعال��ی معن��وی و بصیرت��ی و نیز وضعیت معیش��تی 

کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت خانه های سازمانی اتخاذ تصمیمات الزم 
برای ارتقای کمی و کیفی آنها بخش دیگری از بازدید 

فرمانده کل ارتش از این مناطق بود.  فارس

 سه تصمیم مهم دولت
برای نوسازی بافتهای فرسوده

جلسه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی 
ش��هری امید ) نوس��ازی بافت های فرسوده( دیروزبه 
ریاس��ت رئیس جمهور برگزار شد و سه تصمیم مهم 

اتخاذ شد.
در این جلس��ه تصمیمات مهمی در جهت تسریع 
و توس��عه طرح از جمله در ارتباط با تسهیالت بانکی 

اتخاذ شد.
بر این اس��اس یکی از مولفه های تشویقی در این 
برنامه، س��پرده وجوه اداره شده توسط سازمان برنامه 
و بودجه به منظور کاهش نرخ س��ود تس��هیالت برای 
توسعه گران مشارکت کننده در این برنامه خواهد بود. 
همچنی��ن در رابطه با مقررات س��هم مالکانه، هم در 
مورد زمین های دولتی که شناس��ایی ش��ده و هم در 
مورد زمین هایی که تملیک می ش��ود، تصمیماتی در 
راستای رفع موانع در تسهیالتی که بانک مسکن ارائه 

می دهد، اتخاذ شد.
در این جلس��ه مقرر ش��د عالوه بر بانک مس��کن 
دیگ��ر بانک ه��ا ه��م بتوانن��د در اج��رای برنامه ملی 

بازآفرینی شهری مشارکت کنند.
در ادامه جلسه پیگیری اجرای طرح ملی بازآفرینی 
ش��هری امید، گزارش��ی درباره چگونگی پیشرفت کار 
از س��وی استانداران و ش��هرداران کالنشهرها ارائه شد. 
سازمان ثبت و خزانه نیز پیشرفت کار طرح جامع امالک 
دولتی را گزارش کردند و قرار ش��د در آینده نزدیک به 
طور ویژه در ارتباط با بررس��ی مس��ائل کالنش��هرهای 

هشت گانه کشور جلسه ای برگزار شود. ایرنا

اخبار

تولید محصوالت دفاعی مشترک با پاکستان 
رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: تالش می کنیم محصوالت دفاعی 
مش��ترک با پاکستان تولید کنیم که به عنوان یک محصول مشترک کشورهای 

اسالمی مطرح شود. 
س��ردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس س��تاد کل نیروهای مسلح در 
دومین روز از سفر به پاکستان با ممنون حسین رییس جمهور پاکستان دیدار و 
گفتگو کرد. در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، طرفین با اشاره به 
اشتراکات فراوان دو کشور و نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک بین ایران و پاکستان 

بر تقویت همکاری های بین دو کشور در زمینه های مختلف تاکید کردند.
باقری  درباره این دیدار گفت: در این س��فر درباره مس��ائل آموزش نظامی، آموزش 
خلبان��ی و آموزش عالی نظامی و س��ایر ابعاد نظامی و ارتباط��ات صنایع دفاعی بین دو 

کشور مذاکره می شود.  مهر

امنیت و اقتدار
بسته ۱+۴ هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت: براساس فتوای رهبری و نظارت های 
آژان��س بی��ن المللی انرژی اتمی برنامه غنی س��ازی ایران صلح آمیز و ش��فاف 

است.
بهروز کمالوندی گفت: خروج آمریکا از برجام موجب تاسف عمیق بسیاری 

از کشورهای دنیا و جامعه بین الملل شد.
وی با اش��اره به تصمی��م ایران برای بررس��ی ماندن یادمان نرفت��ه در برجام و 
مذاکرات با ۱+۴ گفت: بس��ته ای دریافت ش��ده و در س��طوح مختلف در حال بررس��ی 
اس��ت. در عین حال مذاکرات در این باره تخت نظارت مراجع و مقامات ارش��د کش��ور 

ادامه دارد.
کمالوندی گفت: بدون برجام روند فعالیت و گس��تره فعالیتهای هس��ته ای  افزایش 

می یابد و سناریوهایی مختلف در این باره وجود دارد.  ایسنا

سخنگو
دولت با برنامه فوری جلوی آسیب دیدن زندگی مردم را بگیرد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام از دولت خواست با اجرای یک برنامه 
فوری و عالمانه، جلوی آسیب رسیدن به زندگی مردم را بگیرد.

حجت االس��الم س��یدابراهیم رئیس��ی، تولیت آس��تان ق��دس رضوی طی 
یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به جلسه اخیر رهبر معظم انقالب 
اس��المی با اعض��ای هیئت دولت دوازدهم درباره مس��ائل و مش��کالت اقتصادی 
کش��ور، تصریح کرد: این جلسه نش��ان دهنده آن است که ایشان از مشکالت زندگی 
مردم و نقاط ضعف اقتصاد کش��ور کاماًل آگاه هس��تند و برای حل آنها راهکارهای علمی 

و عملی و پیگیری جدی دارند.
وی افزود: مردم انتظار به حقی دارند که کار و انگیزه و روحیه مسئوالن، قبل و بعد 
از این جلس��ه تفاوت محسوس��ی داشته باش��د و اثر آن را در افزایش تحرک مسئوالن و 

شبانه روزی شدن تالش شان برای حل مشکالت ببینند. فارس 

مصلحت

رئیس س��ازمان بس��یج گفت: دشمن  امروز با ایجاد یک امپراطوری خبری و بسیـــجي ها
رس��انه ای قدرتمن��د، در پ��ی تل��خ کردن ح��الوت انقالب 

اسالمی است.
سردار س��رتیپ پاسدار غالمحس��ین غیب پرور رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در اولین اجالس اساتید و نخبگان 
بس��یجی حوزه های علمیه کشور انقالب اسالمی ایران را از 
نعمت های بزرگ پروردگار برش��مرد و اظهار کرد: امروز با 
گذشت ۴۰ س��ال از انقالب اسالمی و برغم هزینه هایی که 
در این مس��یر نورانی داده ایم، به دستاوردهای ارزشمندی 

چون عزت، اقتدار و استقالل و آزادی دست یافته ایم.
غیب پرور در ادامه خاطرنشان کرد: پس از انقالب کبیر 
فرانس��ه تفکر لیبرالیستی در عالم منتشر شد، آنها داعیه دار 
اداره م��ردم و جوامع بودن��د و این تفکر نه تنها در محدوده 
اروپا و دنیای مس��یحیت، بلکه کش��ورهای اس��المی را نیز 

درنوردید که امام خمینی )ره( این تفکر که چندین قرن در 
جوامع حاکم بود را بر هم زد.

وی اف��زود: از روزی که انقالب اس��المی ایران ش��کل 
گرفت، دش��من تمام ق��د در برابر ما ایس��تاد و یک لحظه 
ه��م از خباثت و توطئه خود کوتاه نیامد، اما علیرغم تمامی 
توطئه ها، انقالب اسالمی با قوت و قدرت مسیر تعالی بخش 
خود را طی می کند. رئیس س��ازمان بس��یج مستضعفین با 
اشاره به خباثت و دشمنی ها علیه انقالب اسالمی در مقاطع 
مختلف خاطرنش��ان ک��رد: دوران دفاع مق��دس را می توان 
روزهای غربت انقالب اسالمی نامید و در آن دوران مردم ما 

با ایستادگی و مقاومت، دشمنان را ناکام گذاشتند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ام��روز تهدید اول متوجه انقالب 
اس��المی عملیات روانی دشمنان است، گفت: در این عرصه 
نخبگان جامعه و علما می بایست دستاوردهای انقالب را با 

مردم در میان بگذارد.   باشگاه خبرنگاران جوان 

سردار غیب پرور:
امروز تهدید اول عملیات روانی دشمنان است

ی��ک عضو مجمع تش��خیص مصلحت  نظام ب��ا انتقاد از ع��دم تبیین جایگاه دیـــــدگاه
حوزه علوم انس��انی در کش��ور، اظهار کرد: رسالت مستقیم 

پیامبران در حوزه علوم انسانی بوده است.
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری با تاکید 
بر اینکه جوامع پیش��رفته ب��ا تکیه بر حوزه علوم انس��انی، 
نظام ه��ای مختل��ف را تدوین می کنند، اظه��ار کرد: یکی از 
دغدغه های کش��ورهای پیشرفته، داشتن یک سیاستگذاری 
در حوزه علوم انسانی برای تربیت جامعه است. جامعه ای که 
می خواهد رشد کند، باید مدیریتی فهیم بر آن حاکم باشد.

ناطق نوری اس��تفاده بهین��ه و بجا از نیروهای متعهد و 
متخصص در کش��ور را از ملزومات پیشرفت جامعه عنوان و 
تاکید کرد: آنچه که امروز در اداره کش��ور مورد نیاز اس��ت، 
تخص��ص و تعهد در کنار اخالق و داش��تن فرهنگ برخورد 
مناسب با مردم بر اس��اس عقالنیت است. اگر در جامعه ای 

مدی��ری هم تخصص و تعهد داش��ته باش��د و هم از اخالق 
خوب برخوردار باش��د بر اساس عقالنیت آن جامعه رشد و 

پیشرفت خواهد کرد.
وی در ادامه با اش��اره به تاکیدات شهید بهشتی درباره 
ویژگی های ش��خصیتی یک مدیر، خاطرنش��ان کرد: شهید 
بهشتی معتقد بود که مدیر کسی نیست که زیاد بدود و کار 
کند بلکه مدیر فردی است که بیندیشد، فکر و برنامه ریزی 
کن��د و از انس��ان های متخص��ص و متدی��ن در جای خود 
اس��تفاده نماید. یکی از مشکالت امروز کشور نیز مربوط به 

حوزه مدیریتی است.
رییس پیشین دفتر بازرس��ی مقام معظم رهبری افزود: 
گاهی برخی از مدیران آنقدر سرگرم مسائل خرد می شوند که 
به برنامه ریزی، فکر کردن و استفاده بهینه از نیروها نمی رسند 
و گاهی نیز بر این بی برنامگی مس��ائلی از جمله گرایش��ات 

سیاسی، جناحی و باندی اضافه می شود.  ایسنا 

ناطق نوری:
نیاز امروز کشور تعهد، تخصص و عقالنیت است
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درحالی که این روزها تنگنای  اقتص��ادی گریبان کش��ور را گـــزارش دو
گرفت��ه و م��ردم عالوه ب��ر مش��کالت اقتصادی با 
مس��ائلی چون قطعی برق و کمبود آب نیز مواجه 
هستند، باز هم مطالبی از بی توجهی دولت به این 
شرایط به گوش می رسد که خشم افکار عمومی را 

به دنبال خود دارد. 
خبرهای اعطای پادش های نجومی به مدیران 
دولتی موضوعی اس��ت که این روزها مجدداً توجه 

رسانه ها به خود جلب کرده است. 
این سیاست فربه سازی مدیران دولتی در حالی 
در جریان اس��ت که پیش از این مردم انتقادهای 
گسترده ای نسبت به حقوق های نجومی داشتند و 
کار به آنجا کش��ید که روحانی با بیانیه ای به مردم 
وعده داده بود که جلو نجومی بگیران را می گیرد، 
اما نه تنها این وعده مانند سایر وعده های او عملی 
نش��د بلکه  اکنون در رویک��ردی تعجب برانگیز از 
سوی دولت ش��اهد اعطای پاداش های نجومی به 

مدیران دولتی هستیم.
در این زمینه محمد حسینی عضو کمیسیون 
برنام��ه و بودجه مجلس گف��ت: برخی حقوق های 
بسیار باال و پاداش های پایان خدمت نجومی درپی 

خألهای قانونی پرداخت شده است. 
وی اف��زود: یازده تن از این افراد درخواس��ت 
بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند و 

مجددا در سال ۹۷ بازگشت به کار داشته اند.
 وی با اشاره به پاداش های یک میلیارد تومانی 
پایان کار برخی مدیران دولتی گفت: مجلس برای 
این ارقام س��قف تعیین کرد تا از پرداخت رقمهای 
باال خ��ودداری ش��ود؛ بنابراین، بس��یاری مدیران 
تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش 

خود را دریافت کنند.
از سوی دیگر مهرداد الهوتی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در خصوص 
پاداش بازنشستگی نجومی گفت: با توجه به تصمیم 
مجلس در قانون بودجه جهت تعیین سقف پاداش 
پایان خدمت؛ بازنشستگی خودخواسته مدیران با 

حقوقهای نجومی دور از انتظار نبود.
وی افزود: س��ال گذش��ته حداقل حقوق ۱.2 
میلی��ون تومان بوده و طی ۳۰ س��ال این رقم ۳6 
میلیون تومان شده است و ۷ برابر آن حدود 25۰ 
میلیون تومان می ش��ود. این در حالی است که در 
سال ۹6 سقف دریافتی برای پاداش  پایان خدمت 
لحاظ نشده بود و مدیران می توانستند با پاداشهای 

نجومی نیز بازنشست شوند.
الهوت��ی ادام��ه داد، در س��ال ۹۷، هفت برابر 
حداقل حقوق حدود ۳۰۰ میلیون تومان اس��ت و 
هر فردی در س��ال ۹۷ بازنشس��ت شود نمی تواند 
بی��ش از این رقم دریافتی داش��ته باش��د. به این 
ترتی��ب تعداد زیادی از مدیران تصمیم گرفتند در 
پایان س��ال ۹6 بازنشست ش��وند تا مشمول حکم 
قان��ون بودجه ۹۷ ک��ه همان تعیین س��قف برای 

پاداش پایان خدمت است، نشوند.
نکته جالب توجه این اس��ت ک��ه نه تنها این 
پاداش��ها از س��وی برخی از میدیران دریافت شده 
اس��ت بلکه آنها مجدداً در بدنه دولت مش��غول به 

کار شده اند.
در همین خصوص دلیگانی عضو کمیس��یون 
برنامه و بودجه با بیان اینکه، س��یف در اواخر سال 
گذشته یکی ازمعاونان خود را بازنشسته کرد و به 
این مع��اون ۷۰۰ میلیون تومان ب��ه پاداش پایان 
خدم��ت و 5۰۰ میلیون هم به عناوین دیگر مانند 
طلب مرخصی ها و... پرداخ��ت کرد، گفت: معاون 
س��یف بالغ بر یک میلی��ارد و 2۰۰ میلیون تومان 
به پاداش گرفته اس��ت؛ اما سیف بالفاصله مجدداً 
او را به سرکار برمی گرداند؛ بدون اینکه این مبالغ 
)پاداش میلیاردی( برگشت داده شود و این معاون 

دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وی افزود: به نظر می رسد اینجا انصاف رعایت 
نشده است. اگر سیف به این معاون را نیاز داشت؛ 
چرا او را بازنشسته کرد و اگر نیاز نداشت چرا بعد 
از ی��ک هفته که پاداش میلیاردی به وی داد، او را 

مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد. 

تجربه خشم افکار عمومی 
ای��ن پرداختها در حالی صورت گرفته اس��ت 
ک��ه پیش��تر ماج��رای حقوق های نجومی خش��م 
اف��کار عمومی را برانگیخت و کار به جایی رس��ید 
ک��ه  رییس جمهوری مجبور ش��د تا در بیانیه ای  
تاکید کند که : »حساس��یت افکارعمومی و رسانه 
ها به پرداختهای نامتعارف قابل س��تایش است و 
دولت از این فرصت برای س��اماندهی "نظام شفاف 

اطالعات" بهره خواهد برد.«
همچنی��ن مع��اون اول رئی��س جمه��ور نیز 
شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران 

دولتی کرد.
اما به نظر می رس��د که دولت نه تنها با فساد 
و ران��ت که در درون سیس��تم دولتی بود، برخورد 
و مقابله نکرد، بلکه این رانت و فس��اد در دولت با 

همان شدت قبل ادامه دارد.

فراموشی بحران 
ای��ن نوع رفتار ای��ن تص��ور را در میان مردم 
تداعی می کن��د که دولت تنه��ا در مواقع بحرانی 
برای خالصی از فش��ار افکار عمومی به مردم قول 
می دهد و پس از رهایی از فش��ار وعده های خود را 

فراموش می کند.
در ماجرای برجام هم همین اتفاق افتاد. دولت 
به م��ردم قول داد که پس از توافق با کش��ورهای 
۱+5 ، تحریمه��ای اقتص��ادی را رف��ع ک��رده و 
گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند. حتی دولت 
برای جلب نظر مردم به این وعده از تمام امکانات 
رسانه ای خود استفاده کرد، اما نتوانست نتیجه ای 
از اعتم��اد به غب��ر حاصل کن��د و در نتیجه حاال 
ش��اهد س��رخوردگی، بی اعتمادی و ناامیدی افکار 

عمومی نسبت به دولت هستیم. 
البته دولت باید در نظر داشته باشد که حافظه 
افکارعمومی چنین قول هایی را فراموش نمی کند 
و دول��ت می توانس��ت ب��ا اجرای درس��ت فرامین 
رهب��ری در زمان مذاکرات برجامی از یک س��و و 
از س��وی دیگر گره نزدن اقتصاد به مذاکرات راهی 
را برای خ��ود باز بگذارد تا به م��ردم توانمندهای 
خود در اداره مطلوب کش��ور را نشان دهد، اما این 

طور نشد.
دولت در مورد پیگیری حقوق های نجومی نیز 
به مردم قول داد اما متاس��فانه این امر نیز محقق 
نش��د. در صورتی که این ق��ول برای دولت فرصت 
س��از بود و با انجام آن ، دولت می توانست اعتماد 
عمومی مردم و همبس��تگی مل��ی را تقویت کرده 
و ب��ه مردم برای حمایت از خ��ود انگیزه دهد، اما 
متاسفانه دولت با کم کاری و بی عملی یا فراموشی 

فرصت  خود را هدر داد. 

تفکر واقعی دولت 
در ای��ن میان اما ب��ه نظر می رس��د که تفکر 
واقعی دولت چیز دیگری اس��ت. اگر به س��خنان 
سخنگوی دولت درباره صفدر حسینی وزیر دولت 
اصالحات توجه کنی��م می بینیم که دولت تفکری  
مبنی بر حمایت از سرمایه داری ، زندگی اشرافی، 
اختالف طبقاتی و خودبرتر بینی نس��بت به مردم 

را دنبال می کند.
صف��در حس��ینی در دول��ت روحان��ی عهده 
دار ریاس��ت  صندوق توس��عه ملی شد اما پس از 
چندی به علت افش��ای مفاد فی��ش حقوقی اش با 
فش��ار افکار عمومی استعفا کرد و این درحالی بود 
که محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت در مراسم 
تودی��ع و معارف��ه مدیران صندوق توس��عه ملی با 
ده��ن کجی به تفک��ر عموم ، صفدر حس��ینی را 

ذخیره نظام و امانتدار خطاب کرد.
همین دیدگاه دولت اس��ت که روحیه اشرافی 
و خ��ود برتر بینی را در مدیران دولتی ایجاد کرده 
و باعث ش��ده تا آنها وظیفه خدمتگزاری به مردم 

را فراموش کنند.

توصیه مقام معظم رهبری 
باید در نظر داشت که اکنون کشور با مشکالت 
بسیاری بخصوص در حوزه اقتصادی مواجه است، 
موضوعی که موجب ش��د تا مقام معظم رهبری را 
در نشستی با اعضای هیات دولت و رئیس جمهور 
موضوع��ات اقتصادی روز را بررس��ی و راهکارهای 
الزم ب��رای برون رف��ت از مش��کالت اقتصادی را 

مطرح کنند.
ایشان در این نشست بیان کردند: »اگر نقشه 
راه اقتصاد تهیه ش��ود، مردم و فع��االن اقتصادی 
تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و 

آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.«
رهبری در این دیدار بر »ش��فافیت با مردم«، 
»تقویت بخ��ش خصوصی« و »ض��رورت برخورد 
قاط��ع با متخلف��ان« نیز تاکید کردن��د، موضوعی 
که به نظر میرس��د ت��ا کنون علیرغم ش��عارهای 
دولتم��ردان اقدام مناس��بی در م��ورد آنها صورت 

نگرفته است.
فرصتها برای دولت زود می گذرد و دولت نباید 
این فرصت مغتنم را که با توصیه های رهبر معظم 
انقالب همراه ش��ده اس��ت، برای اصالح رویکرد و 

ساختار اقتصادی خود از دست بدهد. 
پیش��تر عدم برخورد و اقدام مناسب در مورد 
حقوقهای نجومی س��بب شد که نتیجه درستی از 
این دو مس��ئله عاید مردم نشود و اگر حاال دولت 
در عرص��ه زیاده خواهی و زیاده خ��واری مدیران و 
مس��ئوالن دولتی، نتواند موضوع پاداش نجومی را 
به س��رانجام برس��اند و در اقدامی عاجل این وضع 
را سروس��امان دهد ممکن اس��ت شاهد مشکالت 
بیش��تردر این زمین��ه و انتقاد مجدد مردم باش��د 
و حمایت ه��ای مردم��ی از دول��ت کاه��ش یابد ، 

موضوعی که حل آن بسیار دشوارتر است.
نبای��د فراموش کنیم که بس��یاری از مردم در 
رکود فعلی جامعه به س��ختی ام��رار معاش کرده 
و گروهی هم چشمش��ان به همان یارانه ای اس��ت 
که ه��ر ماه ب��ه حساب ش��ان واریز می ش��ود. در 
بس��یاری از ادارات دولتی کارمندانی کار می کنند 

که با انواع و اقس��ام قراردادهای ش��رکتی با اضافه 
کاری و هزارگون��ه س��ختی کار، در ح��دود یک تا 
ی��ک و نیم میلیون توم��ان حقوق دریافت می کند 
و ای��ن درحالی اس��ت ک��ه از هیچگون��ه امنیت و 
حمایت ش��غلی برخودار نیستند و در مقابل شاهد 
آن هس��تند که مدیر باال دس��تی آنها که معموالً 
زمان خود را پش��ت میز ریاس��ت با خوردن چای 
و جلس��اتی باری به هر جه��ت که معموالً نتایجی 
نیز ندارند می گذارند و با استفاده از تمام امکانات 
دولت��ی، از حقوق و پاداش ه��ای چنانی برخوردار 

هستند.
آی��ا دولت می تواند پاس��خگوی همین قش��ر 
کارمندان ک��ه جزئی کوچک از مردم را تش��کیل 

می دهند باشد؟
از س��وی دیگر درکشوری که برخی خانواده ها 
ب��رای زندگ��ی و ام��رار و مع��اش کلیه خ��ود را 
می فروشند و یا افرادی هستند که  چون 2 میلیون 
توم��ان برای عمل جراحی چش��م ندارند، کور می 
شوند، حق است که کس��ی در این شرایط حقوق 
ماهان��ه چند صد میلی��ون تومانی بگیرد و بعد هم 
با پاداش چنانی بازنشس��ته و فردای همان روز به 

کار گرفته شود ؟ !
عذرخواه��ی دولت م��ردان آنچنان که محمد 
باقر نوبخت از تریبون ملی استفاده و بابت دریافت 
حق��وق نجومی مدیران از م��ردم عذرخواهی کرد، 

دردی از آنها دعوا نمی کند.
برخوردهای نمایش��ی با ای��ن وضعیت ، برای 
مردم که خواس��تار برخورد جدی دولت هس��تند 
قاب��ل قبول نیس��ت و آن��ان این س��وال را مطرح 
می کنند که چرا دولتی که می خواهد رفاه وعدالت 
بیاورد، نباید قوانینی در دستگاه های اجرایی وضع 
کن��د که مجوز چنی��ن پرداخته��ای را به مدیران 

نورچشمی   بدهد. 
پیش��تر آیت اهلل موحدی کرمان��ی در خطبه 
های نماز جمعه در مورد حقوق های نجومی گفته 
بود: وقتی حقوق های نجومی مطرح می شود برخی 
می گویند این حقوق ه��ا را به طور قانونی دریافت 
کردند،آقای��ان حرمت قان��ون را حفظ کنید،مردم 
را نس��بت به قان��ون بدبی��ن نکنید، کج��ای این 
حقوق های نجومی با عدل س��ازگار است؟مسامحه 
و غفلت��ی ک��ه در رابطه با ابطال این قانون ش��ده 
است را به حساب دین و اسالم نیاورید،اگر قانونی 
گرفته اند چ��را وقتی ع��ده ای برمی گردانند قبول 

می کنید؟!
وی تأکید ک��رد: اگر این حقوق ه��ا را قانونی 
گرفته اند چرا عذرخواهی می کنید؟! عمل به قانون 
که عذرخواهی ندارد،عجیب است برای قطع یارانه 
نقدی ۴۰ هزار تومانی ده ها جلسه برگزار می کنید 
و مصاحبه ه��ا انج��ام می دهید،اما ب��ه حقوق های 

نجومی که می رسد دست روی دست می گذارید!
از ای��ن رو اصالح فرم��ول پاداش ها موضوعی 
اس��ت که باید هرچه زودتر در دس��تور کار دولت 
قرار گیرد و مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن 
نظ��ام حق��وق و پ��اداش مدیران دولت��ی هموار و 
خالهای قانونی که باعث چنین اتفاقی شده است 

را شناسایی کند.
حقوق وپادش��های نجومی نباید به فراموشی 
س��پرده شود و الزم اس��ت که برخورد ریشه ای با 

این امر صورت گیرد 

سیاست فربه سازی مدیران دولتی ادامه دارد

پایان خدمت نجومی درپی خالءهای قانونی

وزیر کشور:
 دشمنان باورهای دینی 

را هدف گرفته اند 
وزیر کش��ور گفت: دش��منان  فاطمي باورهای دین��ی و فرهنگی و میدان 
ارزش های اصیل اعتقادی ما را هدف گرفته اند و 

به شدت این موضوع را دنبال می کنند.
»عبدالرضا رحمانی فضلی« در آیین افتتاحیه 
همای��ش ملی » مواجهه با آس��یب های اجتماعی 
از دیدگاه اس��الم « اظهارداش��ت: برای حل کردن 

موضوعات و مس��ایل اجتماعی م��ردم باید محور 
باشند، مس��ایل اجتماعی کش��ور را با »اجتماعی 
شدن « می توان حل کرد.در هر حوزه ای هر جایی 

که مردم حضور داشتند، موفق بوده ایم.
وزیر کشور بیان داشت : مهمترین مسأله امروز 

جامعه تغییر نسل و تغییر سبک زندگی است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: متاسفانه تغییرات 
در جامع��ه ب��ر مبن��ای تفک��رات لیبرالیس��تی و 
پوزیتیویس��تی مادی گرایانه غربی سازمان دهی و 

برنامه ریزی شده است.
وزیر کش��ور افزود: قدرتمندان جهان در حوزه 

سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تبلیغ به دنبال کسب 
منافع و مصالح خودش��ان از هر طریق هس��تند و 
البته بیش��تر ابزار این برنامه ریزی ها هم دس��ت 

آنها است.
رحمان��ی فضلی گفت: محور تغییرات با هدف 
منفعت جویی جهان بینی مادی و ابزارهای بسیار 

وسیع و با تمرکز بر لیبرالیسم صورت می گیرد.
رحمان��ی فضلی با بیان اینکه م��ا باید به این 
تغییرات در جامعه پاس��خ بدهیم گفت : دش��من 
در تالش اس��ت اس��اس و اصول ارزش های ما را 

نابود کند.

وزیر کش��ور گفت: ۴۰ سال از انقالب گذشته 
ولی برخی از تحلیل ها و نگاه ها هنوز در روزهای 
اول انقالب قرار دارد؛ همه روش ها رفتیم اما روش 
هایی که بر اساس تفکرات اصلی خودمان است را 

باید حفظ کنیم و اعمال کنیم.
وی خاطر نش��ان کرد: اگر به اصول اسالم باور 

داشته باشیم، واقعا می شود مسائل را حل کرد.
رحمان��ی فضلی با اش��اره به تاکی��دات رهبر 
معظ��م انقالب در خصوص اهمیت حل مس��ائل و 
آس��یب های اجتماعی گفت: اگر نگاه ما اس��المی 
شود همه چیز اس��المی می شود، باید نگاه ها در 

جامع��ه تغییر کند و ذهنیت منفی به افراد از بین 
برود، زیرا این نگاه ها موجب گسترش بی اعتمادی 

و یاس و نا امیدی در جامعه می شود.
رحمانی فضلی با انتقاد از نظرات برخی که می 
گویند »نشاط درونی همان شادی است و شادی را 
منحصر به کنسرت می کنند و چون کنسرت برگزار 
نمی شود پس در جامعه نشاط نیست«؛ اظهار داشت: 
چرا مفهوم نش��اط اجتماعی را تقلی��ل می دهید؟ 
نشاط »رضایت و آرامش درونی« است؛اگر کارهای 
مردم در جامعه با سرعت انجام شود، نشاط و رضایت 

در جامعه گسترش پیدا می کند.  ایرنا 


