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استفاده ابزاری از زنان!

مائده شیرپور
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یکی طرح می نویس��د که تعداد نماین��دگان زن مجلس 
را بیفزای��د!! دیگ��ری ذوق می کن��د ک��ه دومین س��فیر زن 
جمهوری اس��امی برگزیده ش��ده اس��ت و این را گام مثبت 
عرصه دیپلماسی معرفی می کند! اتفاقا اینها )خانم حسینی و 
ابتکار( مدعی نگاه ارزش��ی و ارتقای جایگان زنان هستند اما 

متاسفانه برخاف ظاهرش��ان با نگاه جنسیتی به زن!! ارزش 
فعالیت او را پایین می آورند.

برای باز ش��دن این ماجرا و تحلیل درس��ت کافی  اس��ت 
همین دو ب��ه اصطاح تاش برای ارتقای جای��گاه زنان را با 

هم مرور کنیم.
طرح��ی ک��ه خان��م حس��ینی دخت��ر صفدر حس��ینی 
نجومی بگیر معروف از آن یاد کرده اس��ت که توسط زنان در 
مجلس امضا شده است این نقص را داراست که به جای ایجاد 
فضای باز رش��د ب��رای زنان اتفاقا فضا را ب��رای زنان نماینده 
محدود می کند. این اتفاق بر این اساس رخ می دهد که اکنون 
در صورت رای م��ردم به تخصص افراد می توانند 290 زن به 
مجل��س راه  یابند اگر مردم بخواهند! اما با انجام طرح مذکور 
توس��ط آن خانم ها! حضور زنان تنها براس��اس جنس��یت نه 
تخصص با تعداد معین زین پس صورت خواهد گرفت که این 
طرح به جز توهین به ش��عور مردم در انتخاب نماینده خود، 

توهین به زنانی اس��ت که سطح سواد و تخصص الزم را برای 
حضور در پارلمان دارا هستند.

اما تمجید خانم ابتکار از انتخاب دومین سفیر زن و دیدن 
پله های توسعه دیپلماسی جمهوری اسامی با چنین انتخابی! 
این اظهارات نیز دقیقا در جهت نگاه جنس��ی و ابزاری به زنان 
است چراکه جنسیت فرد منتخب بر توانایی او چیره شده است 
و اینطور به نظر می رسد که انتخاب چنین افرادی فقط برای پز 
دادن و اس��تفاده جنسیتی رخ داده است نه توانایی آنها! البته با 
بازگشت به عقب و توجه به صحبت های انتخاباتی رئیس جمهوری 
چنین نگاه هایی از سوی کابینه و اعضای همسو با دولت قریب 
و ناهمگون به نظر نمی رس��د، چراک��ه روحانی نیز در تبلیغات 
انتخاباتی خود به اس��تفاده ابزاری و جنسیتی از زنان پرداخته 
و وعده حض��ور زنان در کابینه و اس��تانداری و فرمانداری ها را 
بی��ان کرده بود! این اظهارات با توجه به قانون اساس��ی مترقی 
جمهوری اس��امی ایران که زن و مرد را برابر می بیند و حقوق 

آنها را در رسیدن به مناصب و جایگاه های مختلف به جز موارد 
خاصی که منع ش��رعی دارد مح��دود نمی  کند، توهین به همه 
زنان تلقی ش��ده و اینطور به نظر می رس��د که برای جلب نظر 
مردم امری بدیهی را با نگاه جنس��یتی خلط کرده و زنان را در 
حد استفاده ویترینی از آنها به جای نگاه تخصص محور و فارغ 

از جنسیت پایین آورده است.
 در نهایت باید اینطور عنوان کرد که هر نوع نگاه جنسیتی 
و بزرگ بین��ی مناصبی که به زنان براس��اس توانایی های آنها 
واگذار ش��ده اس��ت و دیدن نقش جنس��یت زودتر از توانایی 
خیانت به زنان و استفاده ابزاری از آنها حساب می شود و اگر 
قرار اس��ت براساس قانون اساسی به کرامت زن پرداخته شود 
الزم نیس��ت که بگوین��د در ادارات چند مدیر زن وجود دارد 
چون زنان براساس تخصص شان پست گرفته اند مانند مردان 
نه نگاه جنس��یتی و جلب رضایت افکار عمومی جهان و یا به 

اصاح محافل به اصاح حقوق بشری زنان!

یادداشت

معرفینمایندگانروحانیبرایبررسیسوالازرئیسجمهور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: هفت نماینده دولت 

برای پاسخ به سوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: مدتی پیش طرح سوال از رئیس جمهور با امضای 
بیش از 90 نماینده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود که به دلیل عدم معرفی 

نمایندگان رئیس جمهور برای پاس��خ به این سواالت، به هیات رئیسه مجلس ارجاع 
شد. وی گفت: اما اخیرا نامه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد که براساس این نامه 
هفت مسئول برای پاسخ به سوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.

وی اظهار داش��ت: وزرای اقتصاد، دادگس��تری، تعاون کار و رف��اه اجتماعی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به 

سوال نمایندگان به کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.  مهر

پارلمان
وزیرعلومدربارهبازرسیهایآژانسازدانشگاههاتوضیحدهد

عضو کمیس��یون آموزش مجلس ش��ورای اس��امی از حضور وزی��ر علوم در 
کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در برخی دانشگاه های کشور خبر داد.
حجت االس��ام علیرضا س��لیمی افزود: اینکه وزیر محت��رم علوم گفتند این 

بازرسی ها اخیراً انجام نشده بدان معنا است که قبًا این کار صورت گرفته است، 
و ایش��ان باید در این باره ش��فاف توضیح دهند که این بازدیدها با چه مجوزی انجام 

شده است. وی ادامه داد: این گونه اقدامات امنیت ملی ما را مخدوش می کند و اگر ادامه 
داشته باشد دیگر هیچ جای امنی در کشور باقی نمی ماند.

وی گفت: در دوره ای این بازرس��ی ها موجب ش��د تا اطاعات دانشمندان در اختیار 
دشمن قرار بگیرد و تعدادی از آنها به وسیله همین اطاعات ترور شدند. هشدار می دهیم 

که ممکن است اتفاقات گذشته دوباره تکرار شود.  تسنیم

وتوش بدون ر
آقازادههابهویژهخواریواختالسهاادامهمیدهند

دبی��ر کل ح��زب ایران زمین گفت: مردم از وضع موجود راضی نیس��تند در 
حالی که آقازاده ها به ویژه خواری و اختاس ادامه می دهند.

ابو القاسم رئوفیان  افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشاتی  که به مناسبت های 
مختلف در امر اقتصاد با دولت داش��تند، همواره بر حل مشکات معیشتی مردم 

تأکیدات��ی  کرده اند. وی با بیان اینکه ویژه خواری ها در هر 3 قوه وجود دارد، گفت: 
متأس��فانه این ویژه خواری ها وهن نظام جمهوری اسامی است و مقام معظم رهبری 

نگرانی شدیدی داشتند و فرمایشات ایشان به نحوی بود که تمام مسئوالن قوا و به ویژه 
مدیرانی که در امر اقتصاد فعال هستند را دربرمی گرفت.

وی ادامه داد: مقام معظم با تاکید به برخورد با فس��اد فرمودند؛ با دس��تمال آلوده 
شیشه تمیز نمی شود در این شرایط مسئوالنی  که صحبت های رهبری را  شنیده و آن را 

تکرار می کنند حتما این فرمایشات را متوجه خود بدانند  باشگاه خبرنگاران

احزاب

مابهآژانسبدبینیم
یک نکته ی اساسی دیگر اینکه لغو تحریمها منوط 
به اجرای تعّهدات ایران نیس��ت؛ نمیشود بگویند: شما 
رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها 
را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن 
کارها بکنید، بعد که کردید، بعد آن وقت آژانس بیاید 
ش��هادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و 
این کارها را انجام داده اید، بعد ما تحریمها را برداریم! 
نه، این را ما مطلق��اً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط 
به اجرای تعّهداتی که ایران میکند نیس��ت. البّته لغو 
تحریم یک مراح��ل اجرائی ای دارد، م��ا این را قبول 
داری��م؛ اجرائّیات لغو تحریم ب��ا اجرائّیاتی که ایران به 
عهده میگیرد، باید متناظر باش��ند؛ بخش��ی از این در 
مقابل بخش��ی از آن، بخش دیگ��ری از این در مقابل 

بخش دیگری از آن.
 ی��ک نکته ی اساس��ی دیگر این اس��ت ک��ه ما با 
موکول کردن هر اقدامی ب��ه گزارش آژانس مخالفیم. 
م��ا ب��ه آژان��س بدبینیم؛ آژان��س نش��ان داده که هم 
مستقل نیس��ت، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا 
تحت تأثیر قدرتها اس��ت؛ عادل نیست ]چون[ بارها و 
باره��ا برخاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به عاوه، 
اینکه بگویند »آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که 
فّعالّیت هسته ای در کشور نیست« این یک حرف غیر 
معقولی است. خب، چه جور میشود اطمینان پیدا کند؟ 
اصًا اطمینان پیدا ک��ردن ]یعنی چه [؟ مگر تک تک 
خانه ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند! 
چه جوری میشود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به 

این مسئله، نه منطقی است، نه عادالنه است.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
2 تیر 94

مخاطب شمایید

رهبریورانندگیبولدوزر
خاط��ره ی رهبر معظم انق��اب از نوجوانی که 
در زمان جنگ راننده بولدوزر بود نوشته شده 
اس��ت! در آن نوشته یاد شده اس��ت: حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار هزاران 
نف��ر از خانواده ه��ای معظ��م ش��هیدان، ایثارگ��ران و 
بسیجیان استان سمنان در آبان سال 85 خاطره ای از 
یک نوجوان ک��ه در دوران دفاع مقدس راننده بولدوزر 

بود، نقل کردند.
در خاطره حضرت آیت اهلل خامنه ای آمده است: نقل 
می کنند پسر بچه ی چهارده، پانزده ساله پشت فرمان 
بولدوزر نشسته بود و خاکریز می زد؛ از بس کوچک بود، 
پشت فرمان دیده نمی شد! گاهی می خواست جلوش را 
ببیند، مجبور بود از روی صندلی اش بلند شود و ببیند؛ 
ای��ن بچه تا صبح خاکریز زد. ای��ن جوانها کجایند؟ در 
بین شماهایند؛ در میان این ملتند. این اراده ها کجایند؟ 
اینها تشکیل دهنده ی اراده ی عمومی ملت ایران هستند 
و از بین نمی روند. آن اراده هایی که می ایس��تد و اعام 
می کند که در مقابل تهدید ابرقدرِت زیاده طلِب جهانی 
از چیزی نمی ترسد، همین اراده هاست؛ همین هایند؛ و 

جوانهایی که پشت سِر اینها آمده اند.

ممنوعالخروجیمفسدین
فاطمه س��عیدی نماین��ده ته��ران در مجلس 
ش��ورای اسامی نوش��ت: ممنوع الخروج شدن 
س��اده ترین و اولین کار برای برخورد با مفسدین است. 
مجازاتی ک��ه البته بیش��تر دامن گیر فعاالن سیاس��ی 
می شود تا چپاولگران بیت المال و هر از گاهی می شنویم 
که مفسدی گریخت. از قوه قضاییه می خواهیم توضیح 

دهند در این رابطه چه اقدامی انجام داده اند.

تالشمشترک
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نوشت: 
1- مطلع ش��دم جریان تشییع و تدفین پیکر 
شهدای تفحص شده به همت ستادکل نیروهای مسلح 
به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس واگذار 
شده اس��ت. این بنیاد نیز تشکیل شوراهایی در سطح 
ملی و اس��تانی برای هماهنگ��ی نهادی و مردمی را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. 2- تاش مشترک 
دول��ت، س��پاه و بنی��اد در این جهت خواه��د بود که 
شناسایی انتساب پیکر شهدای تفحص شده به خانواده 
شهدای مفقوداالثر س��امان و شتاب بیشتری بگیرد تا 
حتی المقدور کمتر شرمنده خانواده شهدایمان باشیم 

که سال ها منتظر عزیز خود مانده اند.

دیدگاهمسخره
لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه نوشت: 
مسخره  تر از این دیدگاه وجود ندارد که روسیه 
 ایران را مدیریت کرده یا آن ها را از  س��وریه بیرون کند، 
ایران بزرگ ترین متحد اس��د اس��ت - حتی بزرگتر از 
روس��یه. اینکه روس��یه ایران را مدیریت کند همانقدر 
منطقی اس��ت که اعتماد کردن به روسیه برای از بین 

بردن تسلیحات شیمیایی در سوریه.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
مردممحرماند

رهب��ر معظم انق��اب در 20 فروردین 1394 
درست زمانی که مدام درباره محرمم نبودن مردم 
توسط تیم هس��ته ای و یا کارشناسان سخن گفته 
می ش��د و مدام تکرار می شد که الزم نیست مردم 
عامی درباره جزئیات هس��ته ای بدانند در دیداری 
که با مداهان اهل بیت به نوعی جزو معمولی های 
جامعه هس��تند بیان داش��تند که اتفاقا جمهوری 
اس��امی چیزی را از مردم پنهان نمی :ند. در این 
بنایات گفتند:»ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد 
متقابل اس��ت؛ مردم به این حقی��ر ضعیف اعتماد 
کردند، بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد دارم؛ 
به این حرکت عمومی اعتم��اد دارم؛ معتقدم »یَُد 
اهللِ َمَع الَجماَعة«؛ اعتقاد دارم دست خدا است که 
دارد کار میکند. بیست ودّوم بهمن را نگاه کنید، در 
آن سرما، در آن مشکات؛ روز قدس را نگاه کنید، 
در آن گرم��ا با آن دهان روزه؛ چه کس��ی مردم را 
م��ی آورد در این خیابانها؟ چه گیرش��ان می آید از 
آمدن در این خیابانها؟ این دس��ت خدا است؛ خدا 
را می بینیم، اعتماد میکنیم به این حرکت مردمی، 
به این احس��اس مردمی، به ای��ن صدق و بصیرت 
مردم��ی اعتماد میکنیم؛ ح��رف میزنیم باهم؛ آنها 
]=طرف مقابل[ جور دیگ��ری عمل میکنند، ما را 
هم با خودشان مقایسه میکنند. بنابراین دغدغه ی 
ای��ن حقیر وجود دارد؛ االن ه��م من دغدغه دارم 
ک��ه اینها چه خواهند ک��رد و چگونه عمل خواهد 

شد.«
ایش��ان در ادامه درباره لزوم محرم دانس��تن 
مردم نی��ز فرموده اند:» بعضی ه��ا موافقت کردند، 
بعض��ی مخالفت کردند؛ در ای��ن مطبوعات ما، در 
این نوشته های ]کش��ور[ ما، در سایت های فضای 
مجازی و غی��ره، بعضی س��تایش میکنند، بعضی 
هم مخالفت میکنند؛ ب��ه اعتقاد بنده مبالغه نباید 

کرد، عجله ه��م نباید کرد، باید ببینیم چه اتّفاقی 
خواهد افتاد؛ البّته من به خود مسئولین هم این را 
گفته ام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم 
را و بخص��وص نخب��گان را از جزئّی��ات و واقعّیات 
مّطلع کنند؛ م��ا چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی 
نداریم. این مصداق همدلی با مردم است؛ همدلی 
و هم زبانی که ما گفته ایم، همدلی یک چیز زورکی 
نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور 
بدهد ک��ه مردم همدلی کنید، م��ردم هم بگویند 
چشم، این همدلی نمیشود؛ همدلی مثل یک گل 
است، مثل یک نهال و بوته ی گل است، باید نهال 
را نش��اند در زمین، بع��د از آن مراقبت کرد، آن را 
آبی��اری کرد، از لطمه زدن ب��ه آن باید جلوگیری 
کرد تا این همدلی رش��د کند؛ بدون این، همدلی 
نخواهد ش��د. همدلی از هم زبانی هم بهتر اس��ت، 

هم زبانی هم خوب است.«

بهآژانسبدبینیم
یادم��ان نرفته که همه مس��ئوالن حتی خود 
مذاکره کنن��دگان درب��اره بازدیده��ای آژانس چه 
گفتند و درباره انجام نش��دن تعهدات طرف مقابل 
متفق الق��ول بودند، اما رهبری نی��ز پیش از اینها 
درب��اره آژانس و اعتماد ب��ه آن در دوم تیر 94 در 
دیدار با مسئوالن عالی نظام بیان داشتند: »نکته ی 
اساس��ی دیگر این است که ما با موکول کردن هر 
اقدام��ی به گزارش آژانس مخالفی��م. ما به آژانس 
بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، 
هم عادل نیست؛ مس��تقل نیست زیرا تحت تأثیر 
قدرتها اس��ت؛ عادل نیس��ت ]چون[ بارها و بارها 
برخ��اف عدالت حکم ک��رده و نظر داده. به عاوه، 
اینک��ه بگوین��د »آژانس باید بیای��د اطمینان پیدا 
کند که فّعالّیت هس��ته ای در کش��ور نیست« این 
یک حرف غیرمعقولی است. خب، چه جور میشود 
اطمین��ان پیدا کن��د؟ اصًا اطمین��ان پیدا کردن 

]یعنی چه [؟ مگر تک تک خانه ها و وجب به وجب 
سرزمین کش��ور را اینها بگردند! چه جوری میشود 
اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مس��ئله، 

نه منطقی است، نه عادالنه است.«
همین بیانات نش��ان می دهد که رهبری راه را 
برای مس��ئوالن روشن بیان کرده و دشمنان را به 

آنها شناسانده اند.

بابازرسیغیرمتعارفمخالفم
رهبری در همان دیدار با مس��ئوالن نظام در 
تیرم��اه 94 تاکید کردند که »با بازرس��ی های غیر 
متعارف هم بن��ده موافق نیس��تم؛ پرس وجوی از 
شخصّیت ها را هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق 
نیس��تم؛ بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم 
همچنان که قبًا هم گفتیم؛ زمانهای 15 س��ال و 
25 س��ال - که مدام میگویند 15 سال برای فان 
چیز، 25 س��ال برای فان چی��ز - و این زمانهای 
این جوری را هم ما قبول نداریم؛ مش��ّخص است، 
این زم��ان اّول و آخری دارد و تمام خواهد ش��د. 

اینها موارد عمده و مهّمی اس��ت که روی آن تکیه 
داریم؛ البّته خطوط قرمز فقط اینها نیست؛ دوستان 
مذاکره کننده در جریان نظرات ما هستند؛ جزئّیات 
را با آنها در میان گذاشته ایم؛ ]البّته[ جزئّیات مورد 
نظر و آن چیزهایی که بنده وارد میشوم؛ در خیلی 
از جزئّیات هم ما وارد نمیشویم. ما دنبال توافقیم. 
اگر کسی بگوید که در مسئولین جمهوری اسامی 
کس��ی هست که توافق را نمیخواهد، خاف گفته؛ 
این را همه بدانند. مس��ئولین جمهوری اسامی - 
بنده، دولت، مجلس، قّوه ی قضائّیه، دس��تگاه های 
گوناگون امنّیتی، نظامی، غیره - همه در این جهت 
مّتفقیم و موافقی��م که توافق باید انجام بگیرد. در 
ای��ن جهت هم باز همه مّتفقند که این توافق باید 
عّزتمندانه باش��د، مصالح جمهوری اسامی بدّقت 
و با وس��واس باید در آن رعایت بشود؛ در این هم 
هیچ اختافی نیست؛ دولت، مجلس، بنده، دیگران 
و دیگران همه در این جهت مّتفقیم، نظرمان یکی 
است. توافق بایستی توافقی باشد منصفانه و منافع 
جمهوری اس��امی را بایس��تی تأمین بکند. این را 

هم عرض بکنیم ما دنبال از بین بردن و برداش��تن 
تحریمه��ا هس��تیم؛ هدف ما از ای��ن مذاکرات لغو 

تحریمها است.«

تجربهتلخ
یادم��ان نرفت��ه امث��ال داری��وش رضائیان و 
دانش��مندان هس��ته ای به واس��طه اعتماد برخی 
مسئوالن به آژانس و در اختیار گذاشتن اطاعات 
و درز این اطاعات به موساد شهید شدند. یادمان 
می ماند ت��ا از تکرار این ماجرا جلوگیری ش��ود و 
خدایی نک��رده در آینده یکبار دیگر ش��اهد تکرار 
اش��تباهات قبلی نباش��یم گرچه برخی اخبار که 
می گویند نگو اس��ت، خبره��ای نگران کننده ای را 
منتشر می  کند اما به عبرت مسئوالن اعتماد کرده 

و والیت پذیری شان ایمان داریم.
بر همین اس��اس سعی خواهیم کرد شنیده ها 
را باور نکرده و مطمئن باش��یم که مسئوالن مان از 
تک��رار واقعه ای تلخ که هن��وز داغ آن بر دل ملت 
باقی مانده اس��ت جلوگیری کرده و دیگر هیچ گاه 
اعتماد بی جایی به آنهایی که تعهداتش��ان را زیرپا 
گذاش��تند و حق مردم را ندادند نخواهند داش��ت. 
ای��ن امید را مردم ت��ا زمانی که خ��اف آن ثابت 
نشده باش��د خواهند داش��ت و اگر خدایی نکرده 
در ه��ر برهه ای از زمان ثابت ش��ود ه قصوری و یا 
خرابکاری عامدان��ه ای و یا یک س��اده لوحی ای در 
حراست از اطاعات دانشمندان صورت گرفته است 
تا خطری اندیش��مندان کش��ور را تهدید کند، آن 
مسئول قصورکننده را همانند کسی که در بیرون 
از مرزها دش��من جمهوری اسامی است نگریسته 
و قطعا برای مجازات و محکومیتش از دستگاه های 
ق��وه قضاییه و راهکارهای قانون��ی مراحلی را طی 
خواهن��د کرد. قطعا در این مس��یر نیز برای مردم 
فرقی هم نخواهد داش��ت ک��ه قصورکننده در درز 

اطاعات از چه جناحی و در چه جایگاهی است.

مردم نامحرم نیستند؛

بازرسی هایی که دانشمندان هسته ای را شهید کرد
Sh
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ن جانش��ین ق��رارگاه ثاراهلل س��پاه  ا ر ا ســد پاس��داران انق��اب اس��امی  پا
گفت: امنیت کشور به فعالیت اقتصادی در جهت 

رفع مشکات مردم قدرت می دهد.
سردار اس��ماعیل کوثری با اشاره به سخنان 
رهبر معظم انقاب در دیدار اخیر با اعضای هیئت 

دول��ت که فرمودند؛ "دولت به ش��رط انجام اقدامات 
الزم خواهد توانست برمش��کات فائق آید و توطئه های 

آمری��کا را ناکام بگذارد" گفت: دولت اگر بر توان داخلی تکیه 
کند می تواند مسائل موجود و مشکات اقتصادی را حل کند.

وی نقش امنیت و ثبات را در به نتیجه رس��یدن دولت 
و غلبه بر توطئه های دش��من بس��یار مهم و اساسی دانست 
و گف��ت: امنیت الزمه هر فعالیتی اس��ت، یعنی اگر امنیت 
نباش��د هیچ فعالیت و اقدام فرهنگی، ورزش��ی، اقتصادی و 
سیاسی قابل انجام نیست و امنیت شرط اساسی و الزم و به 

نوع توئم فعالیت در هر حوزه و عرصه ای است.
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران با اشاره به امنیت 
کش��ور تصریح کرد: بحمداهلل امنیت توس��ط س��ازمان ها و 
نهاد های مربوط و به ویژه مردم ش��ریف کشورمان به خوبی 
برقرار ش��ده اس��ت و می توان گفت امنیت کشور به فعالیت 

اقتصادی در جهت رفع مشکات مردم قدرت می دهد.
س��ردار کوثری افزود: مجلس و دولت باید با جدیت به 
دنبال حل مس��ائل اقتصادی باشند به همین دلیل است که 
مق��ام معظم رهبری در دیدار اخی��ر با اعضای هیئت دولت 
فرمودند دولت توان قلبه بر مشکات و توطئه های آمریکا را 
دارد. البته در طول سال های بعد از انقاب اسامی و بعد از 
شکست آمریکا در عملیات طبس آقای کارتر رئیس جمهور 

وق��ت از تاریخ 5 اردیبهش��ت 59 رس��ما اعام کر که 
ایران را تحریم اقتصادی می کنند.

وی ادام��ه داد: تحریم ها اقتصادی از ابتدای 
پی��روزی انقاب اس��امی وجود داش��ت اما هر 
موق��ع دولت با م��ردم در جهت سیاس��ت های 
اقتص��ادی با محوریت مش��ارکت م��ردم حرکت 
کرده اند و به توانایی های داخلی اتکا شده توانسته 
ایم بر مس��ائل غلبه کنیم، امروز هم نباید منتظر آینده 
برجام، اروپایی ها و اقدام بانک جهانی باش��یم، باید براساس 
توانایی های داخلی حرکت کنیم و به طور قطع می توانیم بر 

مشکات و توطئه های دشمنان فائق شویم.
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل س��پاه پاس��داران درخصوص 
س��خنان اخی��ر رئیس جمهور آمری��کا که گف��ت بود" من 
مطمئن��م چن��د روز دیگر از ای��ران با ما تم��اس می گیرند 
و التم��اس می کنن��د که با ما در ارتباط باش��ند" نیز گفت: 
حرف های ترامپ بدونه پشتوانه و بی اساس است و به قولی؛ 
شنونده باید عاقل باشد. او باید بداند که پیش از او هم این 
حرف ه��ا را بس��یار زده اند ولی کاری نتوانس��ته اند بکنند. 
ب��ه طور قطع آنها ملت و نظام اس��امی ایران را نش��ناخته 
اند و بدون پش��توانه و ش��ناخت و تحلیل هر حرفی را بیان 
می کنند و یا اینکه یک سری خود فروخته به آنها اطاعات 
نادرست می دهند که ش��هر ها به هم ریخته است در حالی 
که کش��ور ما ب��ا لطف الهی در امنیت کامل اس��ت و مردم 

دارند زندگی شان را می کنند.
سردار کوثری در پایان تاکید کرد: البته مشکل اشتغال 
و بیکاری مس��ائلی است که باید به سرعت به آنها رسیدگی 

و آنها را حل کرد.  مهر

سردار کوثری:
امنیت کشور به فعالیت اقتصادی قدرت می دهد

یک��ی از مراج��ع عظ��ام تقلید با  انتقاد از گرانی لجام گسیخته دیـــــدگاه
و افزایش قیمت ها گفت: ش��رایط حس��اس فعلی 
وقت تس��ویه حساب نیست و باید با اتحاد پیگیر 

حل مشکات باشیم.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار مسئوالن 

عقیدتی نیروی انتظامی به ش��رایط حساس کشور 
اش��اره کرد و گفت: دش��من بعد از ناامیدی برای ضربه 

زدن به نظام در عرصه نظامی، همه توان خود را در تحریم ها 
و مسائل اقتصادی متمرکز کرده است.

وی با اش��اره به عوامل داخلی دشمنان بیان کرد: یک 
دس��ته از افراد پیاده نظام دش��منان هس��تند و دسته دیگر 
عوامل آنها نیس��تند بلکه نارضایتی های��ی دارند به ویژه در 

شرایطی که نارضایتی های اقتصادی زیاد شده است.
ای��ن مرجع تقلید با انتقاد از وضعیت قطعی برق گفت: 
ب��روز قطع��ی برق موجب ش��ده که خلل های��ی در فعالیت 
کارخانه ها و زندگی مردم ایجاد شود؛ چرا نباید درخصوص 
این مس��ائل پیش بین��ی الزم از س��وی دولتمردان صورت 
می گرفت. باید قبا پیش بین��ی می کردید، چرا پیش بینی 
نش��ده است؟ حداقل از مردم عذرخواهی کرده و بگویید که 

در صدد حل مشکات هستید.
وی با انتقاد از گرانی و افزایش قیمت ها خاطرنشان کرد: 
گاهی ش��اهد هس��تیم که قیمت ها 50 درصد،100 درصد و 
حتی بیشتر افزایش یافته است؛ البته در این میان عده ای از 
مردم هم مقصر هستند و برخاف انتظار عمل کرده و تا وقتی 
کاالیی کم می شود دست به احتکار می زنند؛ در این خصوص 

نمی توان همه مشکات را ناشی از دولت دانست.

آیت اهلل مکارم ش��یرازی خاطرنش��ان ک��رد: برخی 
اوقات مس��ائلی می ش��نویم که تعجب آور اس��ت؛ 
برای مسائل ضروری ارز اختصاص نیافته از سوی 
دیگر 40 موسس��ه با ارز دولتی نسبت به واردات 
موبای��ل اقدام کرده و آن را با قیمت آزاد در بازار 
فروخته اند یا 4 هزار ماشین خارجی وارد کرده اند، 

این مسائل موجب ناراحتی مردم می شود.
وی با بیان اینکه نباید مش��کات را پرده پوش��ی 
کنیم، افزود: باید برای حل مش��کات ت��اش کرد، با خط 

زدن صورت مسئله، مسئله حل نخواهد شد.
این مرجع تقلید با اشاره به سخن رئیس جمهور آمریکا 
مبن��ی بر حمایت از هر اعتراضی در ایران بیان کرد: اینگونه 
و ب��ا صراح��ت در امور دیگران دخال��ت می کنند؛ در چنین 
دنیایی که بی قانونی حاکم ش��ده باید حواسمان خیلی جمع 
باشد. وی با بیان اینکه باید بپذیریم که مشکات وجود دارد 
گفت: هیچ عقل س��لیمی اجازه نمی دهد که در این شرایط 
تسویه حساب کنیم، بلکه باید با اتحاد مشکات را حل کرده 

و اعتقاد داریم که خداوند نیز کمک خواهد کرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به وظایف سنگین نیروی 
انتظام��ی در جامعه بیان کرد: در غ��رب نیروی انتظامی به 
مس��ائل مذهبی اعتقادی نداشته و فقط جنبه های مادی را 
در نظر می گیرند ولی در نیروی انتظامی ما امنیت اجتماعی 

و سیاسی از امنیت اخاقی و اعتقادی جدا نیست.
وی با اشاره به دو فسلفه وجود بخش عقیدتی و سیاسی 
در ناج��ا و دیگر نهادها اظهار کرد: یکی اینکه خود نیروها از 
نظر اعتقادی و اخاقی پرورش یافته و دیگر اینکه در انتقال 

عقاید به مردم نیز چنین باشند.  فارس

آیت اهلل مکارم شیرازی:
جلوی گرانی لجام گسیخته گرفته شود


