
  گزارش

حل ريشه اي مشكل معيشت و گراني
 رهبر معظم انقالب اسالمي در ضمن بيانات خود پس از كاشت نهال 
در روز درختكاري به مشكل معيش��تي و گراني هاي افسارگسيخته 
اشاره كرده و فرمودند: »متأس��فانه امروز وضع معيشت مردم خوب 
نيس��ت؛ اين غّصه  بزرگي اس��ت براي ما. گراني ها زياد اس��ت؛ شما 
مالحظه كنيد شب عيد، قيمت ميوه و مانند اينها خيلي گران است؛ 
ميوه فراوان اّما قيمت ها بس��يار باال. متأسفانه ]س��ود حاصل از[ اين 
قيمت ها به جيب باغدار ه��م نمي رود كه ما مثاًل بگوييم يك قش��ر 
زحمتكشي يك سودي مي برند؛ نه، متأس��فانه اين سود را دالل ها و 
واسطه ها و اين دست هاي وسط و سودجو مي برند و به باغدار چيزي 
نمي رسد، به مردم هم كه ضرر مي رس��د؛ بنابراين بايستي مسئولين 
محترم اين مشكل معيشتي مردم و مش��كل گراني را هم حل كنند. 
و اين ممكن اس��ت، راه حل دارد؛ بنده در جلسات متعّدد اين را تذكر 
داده ام و نظرات و راه حل هايي كه كارشناسان در اين زمينه گفته اند، 
مطرح كرده اي��م و بيان كرده ايم؛ راه حل دارد؛ ان ش��اءاهلل كه بتوانند 

اينها را انجام بدهند. «
همانگونه ك��ه معظم له اش��اره فرموده اند براي رفع اي��ن معضل راه 
حل هاي كارشناس��ي وجود دارد كه در گذش��ته در م��ورد آن مكرر 
بحث ش��ده، اما از آنجايي كه اقدام چنداني براي گش��وده شدن اين 
گره انجام نگرفته، شايسته است باز هم ابعاد اين مسئله مورد بررسي 

قرار گيرد. 
حدود ۳ ميليون واحد صنفي در كش��ور فعالي��ت مي كنند كه ۸۰۰ 
هزار واحد آن فاقد پروانه اس��ت و اين يعني تعداد واحد هاي صنفي 
در ايران دهها برابر نرم جهاني است؛ چراكه به تعداد هر ۳۰ نفر يك 
واحد صنفي در كشور وجود دارد. درحالي كه اين رقم در كشور هاي 
پيشرفته تر بين ۷۰۰ تا يك هزار نفر اس��ت. معناي دقيق تر اين آمار 
آن اس��ت كه تعداد قابل توجهي از جمعيت كش��ور به خريدوفروش 

مشغولند، بي آنكه در توليد سهمي داشته باشند. 
همه ما باره��ا و بارها خبر هاي تلخ »گراني مي��وه در بازار مصرف« از 
يك سو و »ماندن محصوالت روي دست كشاورز« و يا »ناچاري او به 
ارزان فروشي دسترنجش« را ش��نيده ايم. درحالي كه فاصله مزرعه تا 
بازار ميوه شايد چند كيلومتر بيشتر نباشد، وجود دهها واسطه و دالل 
كه كاري ج��ز »تأثيرگذاري مخرب روي قيمت تمام ش��ده محصول 
و به جيب زدن س��ود آن« ندارند، س��بب مي ش��ود هم توليدكننده 
و هم مصرف كننده نهايي بازنده ماجرا باش��ند. اين چنين اس��ت كه 
گاه مي بينيم قيمت يك مي��وه داخلي كه چند كيلومت��ري راه را با 
وسيله نقليه باري سبك تا پايتخت طي مي كند از فالن ميوه خارجي 
كه هزاران كيلومتر راه دريايي و زميني را براي رس��يدن به دس��ت 

مصرف كننده سپري كرده، گران تر است. 
اگر روند تحوالت اقتصادي چن��د دهه گذش��ته را دقيق تر بنگريم، 
هرچند سال يك بار ش��اهد بروز نوسان گس��ترده اي در قيمت ارز و 
به تبع آن فلزات گرا نبها بوده ايم. فارغ از چرايي تكرار اين واقعه تلخ، 
در اين روند تكراري هرچند سال يك بار ش��اهد بروز دگرگوني هاي 
جدي در ثروت هاي افراد و طبقاتي خاص مي ش��ويم. كافي است به 
يك سال اخير و نوسانات بازار نگاه بيندازيم: عمده كساني كه در طول 
يك سال اخير در حوزه واس��طه گري، داللي به خصوص در بازار ارز و 
فلزات گرانبها و نيز واردات كاالي مصرفي بوده اند، عماًل از سود ۱۰۰ 
درصدي و بيش��تر برخوردار ش��ده اند! آيا حقوق بگيران، كشاورزان، 

كارگران و توليدكنندگان نيز چنين افزايش درآمدي داشته اند؟
در چنين نوس��اناتي عماًل آنها  برنده آش��فته بازار ارز و طال مي شوند 
كه همه دارايي خود را به كار داللي و خريدوفروش چنين كاال هايي 
بيندازن��د و حقوق بگيران ثابت و آنه��ا  كه چنين رفت��اري را به دور 
از ش��رافت اجتماعي خود مي دانند و همراه ش��دن با سيل جمعيت 
هجوم برده به خريد ارز و يا ثبت نام س��كه را به نوعي »سوراخ كردن 
كشتي اي كه همه در آن سواريم« مي دانند، عماًل بايد تلخي هرروزه 
ارزش پول ملي و به تبع آن كاهش قدرت خريد س��رمايه هاي خود را 

به نظاره بنشينند!
گاه شنيده ايم كه فالن فرد كه ۴۰ سال پيش آهي در بساط نداشت و 
در زمره محروم ترين طبقات اجتماعي قلمداد مي شد، امروز از ثروت 
آالف و الوفي برخوردار است كه در ش��مار محاسبه نيست! عجيب تر 
اينكه بشنويم او در طول اين سال ها مسئوليتي سياسي و اجتماعي 
نيز داشته و فرصت تمركز در كار اقتصادي را نيز نداشته، پس چگونه 
توانسته هيچ را به هزار ميليارد تبديل كند؟! براي پاسخ دادن حتماً 
الزم نيس��ت ذهن تان به س��مت حرام هاي بين برود، در يك اقتصاد 
غيرمولد اندكي هوشياري نسبت به روند هاي اقتصادي و نيز دسترسي 
ناچيزي به رانت هاي اقتصادي با چاش��ني بي مس��ئوليتي اجتماعي 

مي تواند شما را از هيچ به هزاران برساند!
نوع تصميمات و ش��يوه رفتار برخي مس��ئوالن در مواجهه با شرايط 
اقتصادي به گونه اي است كه انسان تصور مي كند گويا در حال تشويق 
كردن اين رويكرد غيرمولد هستند! درست در ميانه آشفتگي بازار ارز و 
طال، بانك مركزي ما چوب حراج به ذخاير طالي كشور، به ثمن بخس 
مي زند. گويي برخي مي خواهند مس��ابقه اي ميان مردم براي سوراخ 
كردن كش��تي در حال حركت اقتصاد كش��ور به راه بيندازند. نكته 
تأسف بارتر اينكه بعدازآنكه عمق فاجعه رخ مي نمايد، خريداران سكه 
را مقصر معرفي مي كنند، بي آنكه ب��ه تصميمات غلط و اعجاب انگيز 
خود خرده اي وارد ببينند! اين تازه بخشي از واقعيت هاي تلخ است، 
اعطاي يارانه براي سفر تفريحي به خارج در قالب ارز مسافرتي، اعطاي 
ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كاال هاي لوكس و غيرضرور، دريافت 
ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات و فروش محصول با قيمت ارز آزاد در 
بازار، نشان از تصميمات و تدابيري است كه در اين سال ها به فربه شدن 
بخش غيرمولد اقتصاد مي انجاميد و آشكارا از توصيه و تشويق عملي 
براي نامولد كردن هرچه بيش��تر اقتصاد كشور حكايت دارد. اگر اين 
روند معيوب و تلخ ادامه يابد دي��ري نخواهد پاييد كه به جامعه تمام 
مصرف كننده تبديل خواهيم ش��د كه تمام نياز خود را بايد از بيرون 

تأمين كند و در واقع بايد دست التماس جلوي ديگران دراز كند!
اكنون تا فرصت هست بايد در اين روند تجديدنظر و روند »نامولدترشدن 
اقتص��اد« را معكوس ك��رد. بايد با تم��ام توان جنبه ه��اي غيرمولد و 
واس��طه گرانه اقتصاد كوچك ش��ده و با ابزارهاي حاكميتي همچون 
ماليات، هزينه فعاليت سوداگرانه نامولد و سرمايه گذاري در بخش هاي 
غيرتوليدي به گونه اي افزايش يابد كه اين بخش ها چندان مقرون به 
صرفه نباشد و عموم مردم به فعاليت هاي مولد ترغيب گردند. البته قوه 
مجريه ابزارهاي بسياري براي اعمال حاكميت بر اقتصاد دارد، ابزارهايي 

به حل ريشه اي مشكل معيشتي مردم خواهد انجاميد. 

محمدجواد اخوان

فرمانده كل سپاه در كردستان:

ملت ايران با  نگاه  به رهبری خطا  نمی کند 

داستان محاصره اقتصادي داستان خطاي دشمن 
در ش�ناخت حقيقت دروني جامعه ما اس�ت. 
وقتي دشمن قدرت تشخيص نداشته باشد در 
برآوردش خطا مي كند طرف مقابل را به اشتباه 
مي بيند و دچار خطا در محاس�به مي ش�ود اما 
چون نمي شناسد اشتباه مي كند و چون اشتباه 
مي كن�د هزينه مي دهد و شكس�ت مي خورد. 
به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار سرلشكرپاس��دار 
حسين س��المي، فرمانده كل س��پاه روز گذشته 
در دهمين پاسداش��ت ادبيات جهاد و مقاومت و 
انتشار تقريظ مقام معظم رهبري )مدظله العالي( بر 
كتاب »عصرهاي كريسكان« كه با حضور مقامات 
كشوري و اس��تاني و مهماناني از اقليم كردستان 
عراق در سنندج برگزار شد، گفت: »امروز مفتخر 
هستيم كه در جمع مردمان شريف، عزيز و كريم 
كردستان هستيم، مردمان كردستان به طبيعت 
اين سرزمين كامالً شبيه هستند، مردماني هستند 
رفيع با قامت هاي برافراشته، قلب هايي سرشار از 
ايمان، روح هاي لطيف و مهربان با طراوت و با نشاط 
همانند طبيعت آن، جاري در حيات ايران همانند 
رودخانه هايشان، مردماني كه نقش زيباي وفاداري 
و تعهد به عظمت و استقالل و هويت و شخصيت اين 
ملت را در تاريخ كهنسال خود به خصوص در اين 
چهار دهه انقالب اسالمي به زيبايي هرچه تمام تر 
اثبات كردند. كردستان بخش مهمي از هويت ايران 
عزيز اس��ت، كردس��تاني كه مردمان آن ريشه در 
حيات ازلي اين سرزمين و در آينده در حيات ابدي 

و جاودانه آن خواهند داشت.« 
سرلش��كر س��المي اظهار كرد: »نقطه نقطه اين 
سرزمين وقتي از آسمان به آن نگاه كنيد، كهكشاني 
پر از ستاره را نشان مي دهد، شهيداني كه توسط 
مردمان اين خطه به استقالل، اسالم، آزادي و ايران 
هديه شدند، ستارگاني كه همواره بر سپهر افتخارات 
كردستان مي درخشند و هرگز غروب نمي كنند.« 
وي عنوان كرد: »اينجا س��رزمين مقاومت است، 

بخشي مهم از هويت مقاومت ملي ملت ايران است، 
داستان هاي شگفت انگيز و ماجراهاي دل انگيزي 
از ايس��تادگي و ثبات قدم، پايداري، جوانمردي و 
غيرت و تعصب و ش��هامت اين ديار سروده شده 
است، داس��تان هاي بس��ياري مكتوم و نانوشته و 

ناگفته باقي مانده است.« 
   هر ملتي در صحنه هاي حساس نايستد، 

مي شكند
فرمانده كل س��پاه افزود: »عصرهاي كريس��كان 
جلوه اي از مقاومت، جوانمردي و ايثار و گذش��ت 
است. بنابراين، بنده ش��خصاً دست بوس مردمان 
اين ديار پرافتخار هستم.« وي گفت: »جغرافياي 
مقاومت ما وس��يع اس��ت، تاريخ مقاومت مان هم 
همين گونه اس��ت، هر ملتي اگ��ر در صحنه هاي 
حس��اس خود نايستد، مي ش��كند و مي ميرد و از 
جغرافياي سياس��ي عالم حذف مي ش��ود، تاريخ 
قضاوت مي كند. ما چهار دهه يك مقاومت استثنايي 
و تكرارناپذير در تاريخ حيات بشر را طي كرده ايم.« 
سرلشكر سالمي اضافه كرد: »يك ملت با انقالب 
ش��كوهمند خود ايستاده اس��ت، از زمين، هوا و 
دريا به او حمله شده اس��ت، دشمناني به بزرگي 
بزرگ ترين امپراتورهاي تاريخ بشر او را محاصره 
و بر او يورش آوردند. دروازه هاي كش��ور و مرزها 
را به روي او بس��ته اند تا اقتصادش فلج شود در 
طول اين ۴۲ س��ال مقاومت صفحات درخشان 
و دل انگيز و احساس برانگيزي از نمايش شكوه 
ايمان و اتحاد يك ملت بزرگ به نمايش درآمده 
است«. وي عنوان كرد: »ايران كه نقشه رنگارنگ 
و زيبايي از اقوام مختلف و با شرافت است نقشه اي 
يكرنگ از ثبات قدم، ش��رافت، از رأفت و منزلت 
يك ملت را به تصوير كش��انده است. هيچ قدرت 
شيطاني نيست كه به اين ملت تهاجم نكرده باشد 
همه اشرار عالم به هم پيوسته اند و هنوز هم اين 
داستان ادامه دارد. ولي هيچ كس در اين سرزمين 
قد خم نكرده و هيچ كرنشي ديده نشده است، زره 

اين ملت بدون پشت بوده است و همواره پيشاني 
دفاع به روي دش��من و جبين مل��ت ايران رو به 
دشمن بوده است، س��ختي ها تحمل شده است 
ملت ايران از مسير جهاد و شهادت عبور كرده اند 

و اين رمز سعادت ما است.« 
   دشمنان ما كهنه و پوسيده شده اند

سرلشكر س��المي عنوان كرد: »وقتي ملتي با اين 
داستان هاي واقعي اما شگفت انگيز كه فراتر از قوه 
خيال است زندگي مي كند و ادبيات آن را مي سازد 
و آن را نش��ر مي دهد و جامعه را از عطر ش��يرين 
ناشي از ايثار و شهادت سرشار مي كند چنين ملتي 
هرگز در مقابل هيچ دشمني شكست نمي خورد. 
اين سرزمين هم كه بخشي الينفك از جغرافياي 
مقاومت اسالمي و ملي ايران سربلند است امروز يك 
س��رزمين آرام، مطمئن، امن و در حال رشد است 
با فرهنگي غني در اينجا اصوات هم زيبا هستند، 
صوت هاي دلنشين، ادبيات زيبا و اشعار دل انگيز 
كه همه نش��ان دهنده غناي فرهنگي و طبيعت 
روحان��ي مردمان آن اس��ت كه دل انگيز س��خن 
مي گويند و ش��ورانگيز رفتار مي كنند و تحسين 
برانگيز مي ايستند و اين داستان ادامه دارد.« وي 

خاطرنشان كرد: »دشمنان سرشكسته هستند نه 
امريكايي ها نه فقط متحدهاي آنها، همه آنهايي كه 
فكر مي كردند در پرتو قدرت ظاهري اين امپراتوري 
بي نظير تاريخ بش��ر مي توانند بر ملت ايران غلبه 
كنند همه شكسته شدند، دشمنان ما پيرشدند و 

براي ما كهنه و پوسيده و مندرس شده اند.« 
   خط�اي دش�من در داس�تان محاص�ره 

اقتصادي
سرلشكر سالمي گفت: »داستان محاصره اقتصادي 
داستان خطاي دشمن در شناخت حقيقت دروني 
جامعه ما اس��ت. وقتي دش��من قدرت تشخيص 
نداشته باشد در برآوردش خطا مي كند طرف مقابل 
را به اشتباه مي بيند و دچار خطا در محاسبه مي شود 
اما چون نمي شناسد اشتباه مي كند و چون اشتباه 
مي كند هزينه مي دهد و شكست مي خورد. امروز به 
اينجا رسيده ايم به معناي واقعي تحريم شده بوديم 
در قياسي جهاني، اما حاصل آن اين كشور است كه 
امروز مي بينيد مي سازد، پيشرفت می كند، هرگز 
سيماي يك كشور تحريم شده را ندارد و مردمانش 
هميشه در صحنه و دشمنانش مي گريزند. اما در 
ايران همه صاحب حكومت هس��تند؛ همه مردم 
حاكم هستند، حاكمان در اينجا خادم و مردم حاكم 
هستند و اين استثنايي ترين حكومت تاريخ است 
كه به نام اسالم در اين سرزمين شكل گرفته است.« 
وي افزود: »اينجا فرماندهان و سردارانش سرباز و 
خاك كف پاي مردم هس��تند و از پايين به مردم 
نگاه مي كنند و براي همين همه مردم حاكميت 
را ازآن خود مي دانند و همه به هم كمك مي كنند 
اينجا هيچ كس نمي تواند بدون آرامش همس��ايه 
خ��ود آرام زندگي كند اينجا س��رزمين قلب هاي 

پرعاطفه است. «
  مقاومت مسيري كه نبايد سست شود

وي اظهار كرد: »ما را اس��الم و ايران به هم پيوند 
داده است از هر قومي كه باشيم، فارس، كرد، ترك، 
بلوچ و تركمن و عرب هرچه كه هستيم اين نژادها 
از ديد قرآن فرصتي است براي اينكه اقوام گوناگون 
به يكديگر محبت و همديگر را بشناسند اما همه 
كريم هستند و كريم ترين و با تقواترين هستند.« 
سردارسالمي اضافه كرد: »ملت ايران همه كريم 
هستند و ما اين كريمي را در عمل تجربه كرده ايم 
ملتي كه در مقابل اين همه قدرت بايستد و گوش 
خود را در برابر همه نجواه��اي آنان ببندد و هرگز 
پژواك صداي بيگانه را نش��نود اين ملت شريف، 
عزيز و ستودني است و بايد سجده شكر براي داشتن 

چنين ملتي بجا آورد«. 
فرمانده كل س��پاه گفت: »اين ماجرايي است كه 
ملت ايران به وسيله آن زنده ماند مقاومت يك مسير 
است، هيچ نقطه اي از آن را نبايد سست گرفت، در 
طول مسيري كه مي روي اگر يك جا اشتباه كنيد 
همانجا ممكن است نقطه سقوط باشد و ملت ايران 
خطا نمي كند، زيرا نگاهش به س��تاره اي است در 
آسمان هدايت اين امت به نام رهبر معظم انقالب 
است آن رهبر عظيمي كه همانند جد بزرگوارش 

رئوف و رحيم است«. 
كت��اب »عصر هاي كريس��كان«، خاط��رات امير 
سعيدزاده )سعيد سردشتي( از فعاليت هاي دوران 
پي��ش از انقالب و مجاهدت هاي دف��اع مقدس تا 
رنج هاي اس��ارت در زندان هاي كومله و دموكرات 
است كه به قلم كيانوش گلزار راغب تدوين و از سوی 

انتشارات سوره مهر منتشر شده است. 

     خانه ملت: محسن فتحي رئيس مجمع استان كردستان از نظارت 
ميدانی رئيس مجلس از اين اس��تان خبر داد و گفت: آقای قاليباف از 
حوزه های انتخابيه استان بازديد خواهد كرد و اميدواريم با استفاده از 
ظرفيت مجلس بخشی از عقب ماندگی های اس��تان جبران شود. وي 
گفت: نظارت ميدانی رئيس مجلس از اين استان از امروز  سه شنبه ۱9 

اسفند ماه آغاز خواهد شد.
     ايرنا: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مديريت جهادی 
پشت هيچ مش��كل و مانعی متوقف نمی ش��ود و با خالقيت و نوآوری 
جلو می رود. محسن رضايی عصر ديروز در هفتمين همايش مديريت 
جهادی كشور كه با ش��عار »مديريت جهادی الزمه توسعه و پيشرفت 
كشور« برگزار شد، گفت: پيشرفت كشور نيازمند كار تيمی و جمعی 

است.

ژه
گره زدن انتخابات ايران به تصميمات دولت وی

امريكا كاري ا ست كه اصالح طلبان بارها انجام 
داده اند، با اين حال اتهام آن را به طرف مقابل 
مي زنند. عملكرد ضعي��ف دولت روحاني در 
ابعاد مختلف و نيز شكس��ت برجام، فضايي 
را ب��راي اصالح طلبان ايجاد ك��رد كه براي 
انتخابات ۱۴۰۰ همه اميدشان به رأي آوردن 
جو بايدن باش��د تا به زعم آنان با گش��ايش 
به نفع ايران، راه پي��روزي در ۱۴۰۰ را براي 

اصالح طلبان ممكن كند. 
»آمدن باي��دن اميدي ب��راي اصالح طلبان 
ايجاد كرده اس��ت«. اين جمله علي صوفي، 
فعال سياس��ي اصالح طل��ب در گفت وگو با 
روزنامه شرق است. او ابتدا مي گويد:  »بايدن 
اظهار كرد و نشان داد كه مي خواهد قدم هايي 

بردارد و آنچه را  كه كاماًل تاكتيك خروج از 
برجام بود، به بازگش��ت به برجام و مذاكره 
تغيير دهد. مردم اميدوارند اگر تيمي باشد 
كه بتواند از اين فرصت استفاده كند، اوضاع 
را بهتر خواهد ك��رد و برعكس قطعاً مردم با 
شناخت از جريان ها مي دانند اگر تيمي كه 
اعتقاد و هنري براي مذاكره نداشته باشد و 
خواهان سوءاستفاده از همين فضاي تحريمي 
باشد، روي كار بيايد، اوضاع بدتر خواهد شد«. 
و بعد مصداق اين تيم را روشن بيان مي كند: 
»آمدن بايدن اميدي براي اصالح طلبان ايجاد 
كرده اس��ت و درصدد هستند از اين فرصت 
اس��تفاده كنند و با كاندي��داي اصالح طلب 
و شناخته ش��ده و ارائ��ه برنام��ه و رويك��رد 

اعتمادساز، مردم را به صحنه بياورند«. 

آنچه صوف��ي توصي��ف مي كند و ب��ه نفع 
اصالح طلب��ان نتيجه گي��ري اش مي كند، 
تكرار هم��ه اتفاقات 9۲ تا 9۷ اس��ت؛ بازي 
مذاكره كه حتي اگر فرض بگيريم همه آنچه 
دولت روحاني در مورد برجام و مذاكره گفت، 
درس��ت بوده و همه چيز به نفع ايران تمام 
شده، هيچ بنيان مستحكمي وجود ندارد و در 
نهايت با راي آوردن كسي همچون ترامپ در 
امريكا، همه چيز خراب مي شود. پس چرا باز 

اين بازي تكرار شود؟
احم��د نقي��ب زاده، ديگ��ر فعال سياس��ي 
اصالح طلب و عضو ح��زب كارگزاران اخيراً 
در اظهارنظري مش��ابه گفته ب��ود: »بايدن 
احتماالً تا انتخابات)رياس��ت جمهوري در 
ايران( گام هاي ديگري نيز برخواهد داشت 

تا گروه هاي راديكال به رياست جمهوري در 
ايران نرسند. به همين علت به نظر مي رسد 
دستان ايران در عمل در هفته هاي آتي بازتر 

از گذشته باشد«. 
در واق��ع مردم اي��ران مهم نيس��تند و همه 
چيز حول دستيابي اصالح طلبان به قدرت 
مي چرخد و آنان ديگر حتي ابايي ندارند كه 
بگويند دولت دموكرات امريكا هم پشت سر 
آنان ايستاده است. خود هم كه عملكرد قابل 
دفاعي ندارن��د و صرفاً به باي��دن و اوباما دل 
بسته اند تا برايشان و نه براي مردم، گشايشي 
ظاهري و نمايشي ايجاد كنند. قبل از اينها 
اصالح طلبان غرب گرايي را اتهامي از سوي 
منتقدان ب��ه خود مي دانس��تند؛ حاال به آن 

افتخار مي كنند. 

رئيس قوه قضائيه: 
برخي پرونده های قضايي 

محصول دروغ است
ريش�ه برخ�ي از پرونده ه�ای ام�روز دس�تگاه قضاي�ي محصول 
»دروغ« اس�ت، اگ�ر همي�ن دروغ از جامع�ه بش�ري رخ�ت 
بربن�دد، بس�ياري از مس�ائل و مش�كالت از بين خواهن�د رفت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي 
دوشنبه )۱۸ اسفند( در جلسه ش��وراي عالي قوه قضائيه، تكبر فردي و 
دروغ را منشأ بسياري از مشكالت بزرگ بشر دانست و با بيان اينكه ريشه 
برخي از پرونده های امروز دستگاه قضايي محصول »دروغ« است، اظهار 
كرد: اگر همين دروغ از جامعه بشري رخت بربندد، بسياري از مسائل و 

مشكالت از بين خواهند رفت. 
آيت اهلل رئيسي توجه به كرامت هاي اخالقي در دستگاه قضايي را نيز يك 
ضرورت دانست و افزود: حفظ كرامت ارباب رجوع، اصحاب دعوا، متهمان 
و همچنين همكاران به عنوان جلوه هايي از رعايت كرامت اخالقي، بايد 
همواره مدنظر كاركنان دستگاه قضايي باشد. رئيس قوه قضائيه با بيان 
اينكه ضرورت حفظ كرامت انسان در همه دستگاه ها و سازمان هاي كشور 
وجود دارد، تأكيد كرد: اين موضوع در دستگاه قضا در حد يك سخنراني، 
بخشنامه يا دستورالعمل نيست بلكه مسئله اي محوري است كه همواره 

بايد به آن توجه داشت. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تأكيد بر ضرورت 
ايستادگي و مقاومت در مقابل مستكبران و متجاوزان، تصريح كرد: توجه 
به راهبرد خنثي سازي تحريم ها كه مقام معظم رهبري طي سخنراني هاي 
اخيرشان براي ملت ايران تبيين كردند، راهگشاي وضعيت امروز كشور 
است. رئيس قوه قضائيه در ادامه، ارسال پالس ضعف به خارج را خالف 
شأن و خواست ملت بزرگ ايران عنوان و تأكيد كرد: خواست مردم ايران 
ارسال پالس هاي قوت و توليد قدرت اس��ت. آيت اهلل رئيسي با اشاره به 
شرط جمهوري اسالمي مبني بر رفع تحريم ها كه از سوي مقام معظم 
رهبري مطرح شد، افزود: در موضوع راستي آزمايي نيز ابعاد موضوع به 
روشني بيان شده و نبايد خالف آن رفتار كرد. انجام راهبرد خنثي سازي 
تحريم از داخل و تأكيد بر ش��رط رفع تحريم ها در خارج، هم دشمن را 
وادار به عقب نش��يني خواهد كرد و هم گش��ايش ها را براي كشور ما به 

ارمغان مي آورد. 
رئيس دس��تگاه قضا س��پس با اش��اره ب��ه نارضايت��ي توليدكنندگان، 
توزيع كنندگان و مصرف كنندگان از وضعيت بازار به ويژه كاالهاي مورد نياز 
مردم، تصريح كرد: مديريت زنجيره توليد، تأمين و مصرف آنچنان دست 
نيافتني و پيچيده نيست كه در فقدان آن وضعيتي براي دالالن فراهم شود 
تا آنها عرصه را بر مردم، توليدكنندگان و توزيع كنندگان تنگ كنند. رئيس 
قوه قضائيه زنجيره توليد، تأمين و مصرف را فرايندي قابل مديريت كردن 
دانست و با بيان اينكه اين مديريت مي تواند مردم را در دستيابي به كاالي 
مورد نظرشان كمك كند، افزود: امروز سازمان حمايت از توليدكننده و 
مصرف كننده، تعزيرات حكومتي، وزارت صمت و بخش هاي مختلف در 
خصوص مديريت زنجيره توليد، تأمين و مصرف، مسئوليت قانوني بر عهده 
دارند. آيت اهلل رئيسي همچنين با بيان اينكه مسئوالن و دولتمردان وظيفه 
دارند در شب عيد با رفع دغدغه هاي جامعه، دسترسي مردم به كاالهاي 
مورد نظرشان را تسهيل كنند، گفت: قوه قضائيه آماده است كه در تمام 
شهرهاي كشور به دولت و بخش هاي مسئول در جهت دستيابي به مديريت 

بهتر زنجيره توليد، تأمين و مصرف كمك كند. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 
رئيس جمهور اختيارات بسيار زيادي دارد

متأس�فانه برخ�ي از دولتم�ردان م�ا ت�الش مي كنن�د ب�ه 
ج�اي تمرك�ز ب�ر اج�راي وظايفش�ان و وق�ت گ�ذاري كاف�ي و 
مؤث�ر، ب�ا توئي�ت نويس�ي برنام�ه هايش�ان را ب�ه پي�ش ببرند. 
علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، در گفت و گويي تفصيلي 
با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه همه رؤساي جمهور در سال هاي اخير 
رياست جمهوري خود از كمبود اختيارات اجرايي گفته و نسبت به آن 
اعتراض دارند. آيا واقعا اختيارات اجرايي كشور به حدي نيست كه رؤساي 
جمهور بتوانند وعده هاي خود را عملياتي كنند، گفت: كسي كه مي خواهد 
رئيس جمهور شود، حتماً و بايد قانون اساس��ي را بخواند و بايد تجارب 
دولت هاي قبلي را در نظر بگيرد و مبتني بر اين دو ركن كانديدا شود و به 
مردم قول دهد كه چه اقداماتي انجام مي دهد. اگر فردي با در نظر گرفتن 
اختيارات قانوني و تجارب دولت هاي قبلي بپذيرد كه در عرصه انتخابات 
وارد شود، فرض اين اس��ت كه پذيرفته با استفاده از همين اختيارات به 

وعده هايش جامه عمل بپوشاند. 
    در ادوار مختلف اختيارات فراق�وه اي به رئيس جمهور اعطا 

شده
شمخاني اضافه كرد: در ادوار مختلف شاهد بوده ايم كه اختيارات فراقوه اي 
و ويژه نيز به رئيس جمهور اعطا شده اما بازهم انتقاد هميشگي در مورد 
كافي نبودن اختيارات مطرح شده اس��ت. در كشور ما حدود اختيارات 
اركان مختلف كشور كامال روشن است و رئيس جمهور نيز اختيارات بسيار 
زيادي دارد. اگر معني اختيار كافي اين اس��ت كه همه اختيارات اركان 
كشور در اختيار رئيس جمهور قرار بگيرد طبيعتاً اين اتفاق به دليل قانوني 

نبودن هيچ گاه رخ نخواهد داد و البته به صالح كشور هم نيست. 
مسئوليت دستگاه اجرايي فوق العاده س��نگين و پيچيده است و فردي 
كه در اين جايگاه ق��رار مي گيرد عالوه بر ويژگي هاي ش��خصي ممتاز، 
بايد دانش، تجربه، تدبير، ش��جاعت، توان جسمي و روحي و سعه صدر 
كافي براي گام برداشتن در اين عرصه را داشته باشد. متأسفانه برخي از 
دولتمردان ما تالش مي كنند به جاي تمركز بر اجراي وظايفشان و وقت 
گذاري كافي و موثر، با توئيت نويس��ي برنامه هايشان را به پيش ببرند. 
طبيعتا بس��ياري از الزاماتي كه گفته شد مربوط به س��اير قوا يعني قوه 
قضائيه و مجلس نيز هست. دولت ها در اجراي وظيفه خدمت به ميليون ها 
ايراني و حل معضالت اجتماعي، فرهنگي، تحصيلي، اقتصادي، معيشتي و 
ارتقاي جايگاه بين المللي، افزايش ارزش پول ملي و كنترل و كاهش تورم 

اختيارات مبسوطي دارند و از سوي اركان كشور حمايت مي شوند. 
    حوادث بنزيني 98 ريشه در سوء مديريت داشت

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا نحوه اجراي تصميم افزايش 
قيمت بنزين توسط دولت در سال 9۸ و نوع برخورد با معترضان را مي توان 
استفاده نادرس��ت از اختيارات قوه مجريه دانست، تصريح كرد: تعديل 
قيمت حامل ه��اي انرژي همواره در رديف پرحاش��يه ترين تصميمات 
دولت ها بوده است. يكي از داليل آن هم نگاه سياسي به اين موضوع است. 
برخي تصميمات غلط در گذشته و متوقف سازي روند افزايش سنواتي 
قيمت حامل هاي انرژي باعث شد كه فنر قيمت ها خيلي متراكم شود و 
طبيعتا آزاد سازي تدريجي انرژي اين فنر به صورتي كه موجب شرايط 
غيرقابل كنترل شود هر روز سخت تر از روز گذشته مي شد. اين تصميم 
با توجه به اينكه يكبار در گذش��ته هم اتخاذ شده بود، مي توانست بهتر 
گرفته شود و موجب شكل گيري هزينه هاي سياسي، امنيتي، اجتماعي 
و اقتصادي براي كشور نش��ود. به طور قطع بايد در زمينه تعديل قيمت 
حامل هاي انرژي اقدام مي شد ولي انتقادات جدي به نحوه اعالم، اجرا و 
مديريت كاهش هزينه هاي اجراي طرح وجود دارد كه موجب وارد شدن 
خسارت هاي قابل پيشگيري به كشور شد. در وقايع سال 9۸ در كنار برخي 
ناهماهنگي هاي اجرايي و سوء مديريت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با 
جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و اين بار موجب شكل گيري 
بحران امنيتي براي كشور شد. گاهي يك تصميم مناسب و ضروري به 
دليل نداشتن راهبردها و سياست هاي رسانه اي تبديل به ضد خودش 
مي شود. الزم بود در مورد قيمت بنزين هم، كار با مشاركت برنامه ريزي 

شده رسانه ها و مردم اجرا مي شد. 
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اميدمان به امريكاست!

جغرافياي مقاومت ما وسيع است، 
تاريخ مقاومت مان هم همين گونه 
اس�ت، هر ملتي اگر در صحنه هاي 
حس�اس خود نايس�تد، مي شكند 
و مي ميرد و از جغرافياي سياس�ي 
عالم حذف مي شود، تاريخ قضاوت 
مي كند. ما چهار دهه يك مقاومت 
در  تكرارناپذي�ر  و  اس�تثنايي 
تاريخ حيات بش�ر را طي كرده ايم

خبرگزاری مهر    

      خبر

وزي�ر كش�ور در حال�ي دس�تور ش�روع فراين�د انتخاب�ات 
شوراهاي اسالمي شهر و روس�تا را به فرمانداران و بخشداران 
سراس�ر كش�ور صادر كرد كه ثبت نام از داوطلب�ان انتخابات 
ش�وراهاي اس�المي ش�هر از روز پنج ش�نبه  آغاز مي ش�ود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، عبدالرضا رحماني 
فضلي در ابالغيه اي به فرمانداران و بخش��داران سراسر كشور، در 
اجراي ماده )۴۸( قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كش��ور و ماده )۲۲( آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي 
اس��المي ش��هر و ماده )۲۱( آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي 
اسالمي روستا، دستور ش��روع فرايند انتخابات شوراهاي اسالمي 

شهر و روستا را صادر كرد. 

در اين ابالغيه خطاب به فرمانداران و بخشداران آمده است: ضروري 
است بر اس��اس مواد )۳۵( و )۳۶( قانون مذكور نسبت به تشكيل 
هيئت هاي اجرايي و انجام ساير برنامه هاي انتخابات ششمين دوره 
شوراي اسالمي ش��هر و روس��تا طبق برنامه زمانبندي ابالغي و در 
مهلت هاي قانوني مقرر اقدام و وصول اين بخش��نامه را مطابق فرم 
شماره )۲( از طريق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات كشور 

اعالم نماييد. 
همچنين در ابالغيه وزير كشور اشاره شده است با توجه به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي انتخابات مورد نظر ستاد ملي مديريت كرونا و 
براساس توافق سه جانبه ستاد انتخابات كشور و هيئت هاي مركزي 
نظارت موضوع نامه شماره ۱9۴۳۲۲ مورخ سوم اسفند ماه ۱۳99 

انتخاب معتمدي��ن هيئت هاي اجرايي مطابق با مفاد نامه ش��ماره 
۲۰۴۸۳۱ مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳99 انجام مي پذيرد. 

انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري همزمان با انتخابات 
ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي در شش حوزه، ميان دوره اي 
مجلس خبرگان رهبري در سه حوزه انتخاباتي و انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روس��تا در يك هزار و ۳۷۲ ش��هر و ۴۰ هزار و ۶۲۰ 
روستا و تيره عش��ايري ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار مي شود. ثبت نام 
نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسالمي شهرها از روز پنج شنبه ۲۰ 
اسفند آغاز و تا ۲۶ اس��فند ادامه خواهد داشت. ثبت نام نامزدهاي 
شوراهاي اس��المي روستاها و عش��اير هم از ۱۶تا ۲۲ فروردين ماه 

سال ۱۴۰۰ خواهد بود. 

با دستور وزير كشور به فرمانداران و بخشداران

فرايند انتخابات شوراها آغاز شد


