حفظ حقوق مردم اولویت دولت است

وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماع��ی با بیان اینکه حفظ حقوق مردم اولویت دولت
در حذف یارانه پردرآمدها اس��ت ،گفت :اگر نتوان تا پایان سال یارانه سه دهک
باالی جامعه را حذف کرد ،دولت این ضرر را تحمل کرده اما در روند شناسایی
و حذف دهکهای پردرآمد بیدقتی نمیکند.
«محمد شریعتمداری» با اش��اره به آخرین اقدامات وزارتخانه برای اجرای قانون
هدفمندی و حذف یارانه دهک های پردرآمد ،اظهار داشت :دولت با توجه به وضعیت
اقتص��ادی مردم ،تمام تالش خود را میکند تا شناس��ایی و حذف دهکهای پردرآمد با
دق��ت الزم صورت گیرد .اولویت اصلی دولت در حذف یارانه دهک های پردرآمد ،حفظ
حقوق مردم اس��ت .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان کرد :دولت اخیرا ۲۰۰
ه��زار خانوار پردرآمد را شناس��ایی و یارانه آنها را حذف ک��رد ،اما تنها حدود  ۴هزار و
مهر
 ۱۱۸خانوار نسبت به حذف یارانهشان شکایت کردهاند.

تغییر برجام توطئه غرب است

دریافتی برخی مدیران  ۴۰میلیون است

این روزها در محافل رس��انهای و سیاسی مباحثی در باب تغییرات در برجام مطرح
ش��ده اس��ت و مواضعی نیز در قبال این مسئله از سوی دولت صورت گرفته است.
در ادامه ارزیابیها از این مباحث نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس�لامی تغییر برجام را توطئه غرب دانست و
گفت کهتغییر جزئیات برجام خطرناکترین موضوعی است که مطرح میشود .سید
حس��ین نقوی حس��ینی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت« :تغییر برجام توطئه
غرب است و اگر فردی در زمین غربیها در دام آنها افتاده و صحبت از تغییر جزئیات برجام
را مطرح کند همه دستاوردهایمان از دست خواهد رفت.تغییر جزئیات برجام خطرناکترین
موضوعی است که مطرح میشود ضمن اینکه معنا ندارد کسی چنین حرفی بزند ».الزم به
ذکر است بسیاری از کارشناسان بر این عقیدهاند که هرگونه تغییری در برجام غیر قابل اجرا
بوده بویژه اینکه اروپا و آمریکا هیچ پایبندی به برجام نداشته اند .ایسنا

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه گفت :طبق بخش��نامهای که ش��ورای حقوق و
دس��تمزد صادر کرده ،در س��ال  ۹۸خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران
بیش از  ۳۵تا  ۴۰میلیون تومان است .سید محمد حسینی تصریح کرد :به عنوان
یکی از ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار میدهم؛ طبق بخشنامهای که
ش��ورای حقوق و دس��تمزد بعد از ماجرای حقوقهای نجومی صادر کرد و با توجه
به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو س��ال گذش��ته ،در س��ال  ۹۸سقف و خالص
دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از حدود  ۳۵تا  ۴۰میلیون تومان اس��ت.عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تاکید کرد :برازنده کارگزاران نظام اسالمی نیست که
در شرایط جنگ اقتصادی فاصله بین حداقل حقوق کارمندان و کارگران و سایر افراد در
بخشهای خصوصی تا این حد باشد .در شرایطی به سر میبریم که مردم با حداقل حقوق
و با استفاده از یارانهها و مستمری نهادهای حمایتی زندگی میکنند .مهر

رویـکرد
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مخاطب شمایید

یادداشت
جنگ برای همه هراسناک است ،ایران  8سال جنگ را تجربه کرده
و ب��ه همین خاطر عالوه بر پرهی��ز از جنگ ،به قدرت خود افزوده
است تا دشمن هوس حمله نکند.
شاید برای برخی از جوامع سایه جنگ فشارهای روحی و روانی بر
م��ردم آن وارد کند به گونه ای که تعادل آن را بر هم بزند و باعث
بروز مشکالت زیادی شود.
احتمال این که مردم از جنگ فرار کنند و مقابل دش��من نایستند
بس��یار اس��ت ،حتی برخی حاضر می ش��وند تن به ذلت دش��من
بدهن��د ،کش��ور را واگذار کنن��د و حکومت اجنب��ی را بپذیرند اما
مقاومت نکنند .چنین جماعتی از جنگ وحشت دارند ،ترس مردم
کشوری که از جنگ وحشت داشته باشد ،آنها را به ذلت و خواری
می کشاند ،زبون و ذلیل می کند تا جایی که هویت و ماهیت خود
را نیز فراموش خواهد کرد.
ما طعم جنگ را چش��یده ای��م ،میدانیم چه دردهای��ی دارد ،می
دانیم رفتن و باز نگشتن چه معنایی دارد ،می دانیم فرزند را راهی
کردن چه حالی دارد ،می دانیم رفتنش با خود اس��ت بازگشتش با
خدا .چگونه بازگش��تنش هم ماجرایی دارد ،مجروح است ،دست و
پاهایش قطع ش��ده یا نه ،شاید هم شیمیایی یا موجی شده باشد،
اسیر است؟
ویرانی های جنگ هنوز هس��ت ،تبعات آن جنگ تحمیلی  8ساله
را هنوز هم تحمل می کنیم ،جنگی که اجازه نداد ذره ای از خاک
میهن در دست دشمن باشد ،جنگی که ناموس وطن را حفظ کرد،
شکوه و سربلندی را برای ایران اسالمی به ارمغان آورد و اجازه نداد
پوتین های سربازان دشمن ،عزت وطن را لگدمال کنند.
همیش��ه جنگ تحمیل ش��ده است ،از س��وی دیگران ،آنهایی که
چشم استقالل ،پیشرفت ،سربلندی و اقتدار کشوری همچون ایران
اس�لامی را ندارند .مردم اکنون در س��ایه اقتدار و قدرت نیروهای
مس��لح جمهوری اسالمی ایران ،اسوده خاطر زندگی می کنند چرا
که میدانند آنها هوش��یار هس��تند و هر لحظه که احس��اس کنند
خط��ری ایران را تهدید می کند ،بی درنگ وارد عمل می ش��وند.
جان برکفان ارتش ،س��پاه ،بس��یج و نیروی انتظامی ،خود را فدای
ای��ران و ایرانی می کنند تا این مرز و بوم در امان باش��د ،گرگان و
الش��خورها در کمین نشسته اند تا ایران اسالمی را تکه پاره کنند،
هر بار بهانه ای می تراشند تا شاید دلیلی برای اقدام نظامی باشد،
اما پش��یمان می ش��وند چرا که وحشت دارند ،می ترسند از وجود
مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران .قوای مسلح ایران
با کس��ی شوخی ندارد ،دشمن دست از پا خطا کند ،واکنش نشان
می دهد ،تند ،قاطع ،سخت و بازدارنده ،همانگونه که تاکنون نشان
داده است .پهپاد فوق پیش��رفته متجاوز آمریکایی را سرنگون می
کند ،آمری��کای ابرقدرت هیج غلطی نمی توان��د بکند .اکنون اگر
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طرف مقابل با وقاحت تمام ما را تهدید نظامی میکند؛
با وقاحت ،مرتّب تهدید نظامی میکند؛ چند وقتی بود
س��اکت بودند ،ب��از چند روز قبل از ای��ن یکی از آنها
دهن باز کرد و راجع به گزینههای روی میز و گزینهی
نظام��ی بنا کرد حرف زدن .خ��ب این الف را میزنند،
این غلط زیادی را میکنند ،آنوقت میگویند جمهوری
اس�لامی قدرت دفاع را از خود سلب کند؛ این حرفی
که آنها میزنند ابلهانه نیس��ت؟ حتّی اگر ما را اینجور
صریحاً هم تهدید نمیکردند ،الزم بود به حکم « َواَع ُِّدوا
لَهُم مَا اس��تَطَ عتُم مِن ُق َّو ٍة و مِ��ن رِباطِ الخَ یل» ،ما به
فکر باشیم؛ حتّی اگر تهدید هم نمیکردند باید ما این
مراقبت را میکردیم ،این آمادگیها را افزایش میدادیم؛
حاال که صریحاً ه��م دارند تهدید میکنند .از آنطرف
تهدید میکند ،از آنطرف میگوید ش��ما نباید موشک
بس��ازید ،نباید چنین کنید؛ نبای��د چنان کنید ،مدام
دستورات بدون پشتوانه و ابلهانه در فضای تبلیغاتی یا
در قرارهای بینالمللی صادر میکنند .نخیر ،جمهوری
اسالمی ا ّوالً ثابت کرده است و نشان داده است که در
ال مقتدران��ه و در نهایت اقتدار عمل
دفاع از خود کام ً
میکند؛ همهی ملّت مثل یک مش��ت مس��تحکم گِرد
ه��م میآیند و در مقابل متج��اوز ،در مقابل متعرّض،
در مقاب��ل مهاجمِ غیر منطقی میایس��تند؛ در دفاع،
ملّت ما یکپارچگی کامل دارد و هیچچیز دیگری تأثیر
نمیگذارد؛ این یک .و جمهوری اس�لامی خود را آماده
نگه می��دارد و آمادگی خود را حف��ظ میکند .همهی
دس��تگاههای جمه��وری اس�لامی  -از وزارت دفاع تا
س��ازمانهای ارتش و سپاه و دیگر دستگاههای مختلف
 باید این را بهعنوان یک دس��تورالعمل بشناس��ند وآمادگیها را روزبهروز افزایش بدهند.
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از س��وی برخی رس��انه های معلوم الحال خارجی که س��ابقه آنها در
میان افکار عمومی کش��ورمان روش��ن است ،القاء می شود که هراس
جنک بر س��ر ایران است و مردم از این بابت نگرانند ،تنها یک هدف
را دنبال می کند ،خال��ی کردن دل مردم ،اما با وجود همه تبلیغاتی
که در این زمینه میش��ود ،مردم به زندگی عادی خود بدون توجه به
تبلیغات گس��ترده رسانه های خارجی ادامه می دهند .حتی آن زمان
که پهپاد آمریکایی س��رنگون ش��د ،کس��ی در ایران به خاطر انتقام
احتمالی آمریکا ترس به دل خود راه نداد و وحشت نکرد .اما دشمن
می خواهد این ترس و وحش��ت را در میان مردم جا بیندازد ،چرا که
میدان��د با ای��ن جنگ روانی چه تأثیری بر رون��د عادی زندگی مردم
خواهد گذاشت.
اما اگر چنین جنگی هم آغاز شود ،مختص ایران نخواهد بود ،دامنگیر
بس��یاری از رژیم ها و کشورها خواهد ش��د و چه بسا فراتر رفته و به
اروپا و آمریکا هم کشیده شود .آتش جنگ اینبار در محدوده مرزهای
ای��ران باقی نخواهد ماند ،دوران دفاع مقدس جنگ در مرزهای ایران
محدود بود چرا که ش��رایط آن زم��ان اجازه نمی داد جنگ تحمیلی
به ایران ،به دیگر کش��ورهایی که از صدام حمایت می کردند کشیده
ش��ود .اینبار اگر جنگی ش��ود ،تفاوت های بسیاری با  30سال پیش
خواهد داش��ت ،آغازگر جن��گ آنها خواهند بود اما پایان آن دس��ت
متجاوزان نخواهد بود ،پایان نبرد با جمهوری اس�لامی ایران است ،تا
زمانی که دش��من نابود ش��ود ،ادامه خواهد داشت .تهدیدات افزایش
یافته ،عربس��تان سعودی با پشت گرمی آمریکا زبان درازی می کند،
برای رژیم سعودی سخت است که از مردم مظلوم یمن ضربه بخورد،
ه��دف قرار گرفتن آرامکو با پهپاده��ای نیروهای مقاومت یمن ،برای
آل س��عود س��نگین بود ،برای همین در پی مقصری قوی و قدرتمند
است .ایران متهم به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو
ش��ده اس��ت ،آمریکا و اروپا ایران را متهم می کنند و سعودی ها که
دشمنی دیرینه ای با ایران دارند ،تهدید کرده اند اگر اتهام ایران ثابت
شود ،اقدام خواهد کرد.
فقط یک مس��ئله مهم باقی اس��ت که اگر عربستان سعودی دست به
اقدام علیه ایران بزند ،تاب تحمل واکنش جمهوری اسالمی را خواهد
داش��ت؟ س��عودی ها زیر بار پاس��خ های اندک مردم مقاوم و مظلوم
یم��ن ک��م آورده اند ،چگونه می توانند مقابل پاس��خ ایران از نابودی
خ��ود جلوگیری کنند؟! ایران و ایران��ی ،از جنگ دوری می کند ،اما
هراسی هم از جنگ ندارد ،حتی از القاء سایه جنگ نیز نمی ترسد و
به آن اهمیتی نمی دهد .جنگ ،بر سر رژیم های جنایتکاری همچون
سعودی ها و صهیونیس��ت ها بیشتر سایه انداخته است تا ایران .اگر
جنگی علیه کش��ورمان آغاز ش��ود ،همه مردم ایران در لباس رزم به
میدان خواهند آمد درس��ت مانند دوران دفاع مقدس و حتی پر رنگ
تر از آن .اتاق خبر 24
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دشمن در حال القاء هراس
از جنگ در ایران است

میگوین�د جمهوری اسلامی قدرت
دفاع را از خود سلب کند
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