
 ايران نمي گذارد حوثي ها را 
قتل عام كنيم!

ساالر افشار توييت كرد: نماينده امريكا در س��ازمان ملل گفته است: 
»ارسال اسلحه از ايران براي حوثي ها جنگ يمن را طوالني تر مي كند.« 
به عبارتي: »اگر كمك هاي ايران به يمن نبود، تا امروز همه  حوثي ها را 

قتل عام كرده بوديم و جنگ تمام شده بود.« 

 كمك 38 ميليارد دالري امريكا 
به صهيونيست ها بد نيست؟!

محمد پازوكي در توييتر نوش��ت:  امريكا حماي��ت ۳۸ميليارد دالري 
از رژيم جنايتكار صهيونيس��تي رو تصويب كرد، اونم براي 10 سال، 
يعني سالي ۳/۸ ميليون دالر! اما هيچ غرب ليسي اين اقدام رو محكوم 
نكرد. انگار فقط مشكل كمك به سوريه اونم براي مبارزه با داعشي كه 
هدفي جز رسيدن به ايران نداشت، بود! كمك به ظالم خوبه و دفاع از 

مظلوم نه؟  اي جان...

پناه بردن از كرونا به ايدز!
حميدرضا ابراهيمي توييت كرد: برخي با ذوق زدگي رياست جمهوري 
»بايدن« را موجب شكوفايي اقتصاد ايران مي دانند! پناه بردن از بوش 
و ترامپ به اوباما و بايدن، مثل پناه بردن از كرونا به ايدز اس��ت! كرونا 
مرموز و پرس��روصدا راه نفس را مي بندد، ولي ايذر، آرام، س��لول هاي 
مهم دفاعي خون )CD4( را نابود مي كند و در نتيجه بدن در برابر هر 
تهديدي بي دفاع ش��ده و از بين مي رود. )ايدز: مخفف التين سندرم 

نقص ايمني اكتسابي است(

 ادامه دوركاري بزرگ ترين غول فناوري 
جهان )گوگل( تا سال آينده

به گزارش كانال تلگرامي »روزنامه نگاري« جديد، گوگل در ميان افزايش 
موارد ابتال به كروناويروس در سراسر جهان، كار از خانه را براي كارمندان 
خود تمديد كرده اس��ت. اين باعث مي شود غول اينترنت جهان، اولين 
شركت امريكايي باشد كه چنين تصميمي گرفته است. اين حركت بر 
200 هزار كارمند گوگل از جمله پيمانكاران و كاركنان تمام وقت در گروه 
آلفابت تأثير دارد و پيش  از اين نيز اين موتور بزرگ جست وجو اعالم كرد: 
»گزينه كار از خانه را تا ژانويه 2021 ادامه خواهد داد. « ساندرا پيچاي، 
مديرعامل آلفابت، در نامه اي خط��اب به كارمندان گفت: »با اين روش 
شما توانايي پيش��برد اهداف خود و كارهاي داوطلبانه جهاني با گزينه 
كار از خانه را تا ۳0 ژوئن 2021 براي نقش هايي كه نيازي به حضور در 
دفتر نيست، خواهيد داشت و اميدوارم اين امر انعطاف پذيري الزم براي 
تعادل كار را با مراقبت از خود و عزيزانتان طي 12 ماه آينده ايجاد كند.« 
وال استريت ژورنال گزارش كرد، ساندار پيچاي، مديرعامل آلفابت، پس 
از بحث و گفت وگو ميان Google Lead و گروه داخلي اين شركت اين 
تصميم را اتخاذ كرده است. اياالت متحده، وطن اصلي گوگل، از بيماري 
همه گير كرونا بيشترين آسيب را ديده است. بر اساس اطالعات دانشگاه 
جان هاپكينز، اين كشور تا دوش��نبه بيش از 4/2 ميليون مورد ابتال و 

146هزار و900 كشته گزارش كرده است.

   محمد حسين:
سپاه تو تنگه هرمز رزمايش برگزار كرده و 
ماكت ناو هواپيمابر امريكايي رو به عنوان 
دش��من فرضي منهدم ك��رده. امريكا هم 
تا فهميده به تم��ام پايگاه هاي نظاميش 
تو منطقه اعالم هش��دار ك��رده و گفته تا 
اطالع ثانوي سوراخ موش هاي خود را ترك 

نكنند. همينقدر ترسو. 
   جواد نيكي ملكي:

امري��كا: »هدف اي��ران از رزمايش پيامبر 
اعظ��م، ارع��اب و ُقلدريه!« آره درس��ت 

فهميدي؛ فرمايش؟!
   علي چاهخوزاده:

س��ايت گاردين از رزمايش سپاه گزارش 
داده و گفته »ناو ي��و  اس اس نيميتز هفته 
گذشته از اقيانوس هند وارد منطقه شده 
است. « اين ماكتش بود! خودشون هم بايد 
جمع كنن برن، وگرنه با نيروي دريايي و 

هوا و فضاي سپاه طرفند. 
   آدم:

40س��ال پي��ش س��يم خ��اردار ه��م 
نمي تونستيم بسازيم و امروز بعد از 40سال 
تحريم تسليحاتي، رسيديم به شليك موفق 
موشك بالستيك از اعماق زمين به صورت 
كاماًل استتار ش��ده، اونم براي اولين بار در 
جهان! مقايسه كنيد با صنعت خودروسازي 

تا بفهميد معناي »تحريم نعمته« چيه!
   سيد امير:

بعد از رزمايش چند روز گذشته سپاه، قطعاً 
پايان تاريخ منحوس صهيون و س��عودي، 
خيلي خيلي نزديك تر شده است و بدانيد 
آنچه رونمايي شده است، با آنچه بر سرشان 
فرود مي آيد، متفاوت است. به كلي سري ها، 

هنوز در اعماق زمينند. 
   علي بيطرفان:

اكبر تركان: »قدرت رقابت در هيچ صنعتي 

جز قرمه سبزي و آبگوشت بزباش را نداريم« 
سردار حاجي زاده: »امروز تكنولوژي ساخت 
موشك بدون النچر براي اولين بار در جهان 
توس��ط ما اتفاق افتاد. « اين اس��ت تفاوت 
تفكري كه يه ملت رو ذليل ميكنه با تفكري 

كه ظهور رو شكل ميده. 
   هستي:

يكي به اون امريكايي هايي كه با رزمايش 
س��پاه تو خليج فارس و هدف ق��راردادن 
ماكت ناو امريكايي، فرار كردن و پناه بردن 
به پناهگاه بگه اين يه مان��ور بود، تو مدل 
واقعيش شما فرصت رسيدن به پناهگاه رو 
پيدا نمي كنيد، پس بهتره قبل از جزغاله 

شدن گورتونو از منطقه گم كنيد. 
   باقر وليان:

پرتاب موفق ماهواره نظامي سپاه به فضا 
و كشت موشك هاي بالس��تيك در عمق 
زمين، براي دش��منان ايران اسالمي يك 

پيام مشترك دارند و آن اينكه: ديگر فصل 
»بزن و دررو« گذشته و اگر حماقتي كنند، 

هيچ جا براي آنها امن نخواهد بود!
   سيد رضا تقوي زاده:

اقتدار يعن��ي ايراني كه جه��ان را مات و 
مبهوت خود كرده و در سايه بيرحمانه ترين 
تحريم ها و بزرگ تري��ن مهره هاي نفوذي 
بيشترين كارآمدي را داشته است. رزمايش 

سپاه ايران با اقتدار نگاه به داخل. 
   محمد حسين بهمدي:

خبر رسيده نيروهاي تروريست امريكايي 
تو پايگاه هاي امارات و قطر از ترس رزمايش 
سپاه داخل پناهگاه پنهان شدن! آخه شما 
ك��ه از رزمايش ما وحش��ت كردين، غلط 
مي كنيد برامون خط و نشون مي كشيد؟ 
پس وقت جنگ مي خوايد چيكار كنيد؟ 
البت��ه توصيه مي كن��م قب��ل از خوردن 

موشك، حتماً پوشك ببندين!
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به كلي سري ها هنوز در اعماق زمينند
حمايت كاربران شبكه هاي اجتماعي از رزمايش مشترك پيامبر اعظم)ص( ۱۴ در خليج فارس

رزمايش مشترك پيامبر اعظم)ص( ۱۴ در صبح روز 7 مرداد ماه در منطقه خليج فارس 
آغاز ش�د. به گفته فرمانده نيروي هوا و فضا سپاه پاس�داران در وصف اين رزمايش و 
دستاوردهاي آن گفت: »رزمايش هاي سپاه به طور معمول با ابتكارات همراه بوده و در 
اين رزمايش براي نخستين بار در دنيا، ش�ليك موشك هاي بالستيك از اعماق زمين 
توسط نيروي هوافضاي س�پاه انجام ش�د. « س�ردار حاجي زاده افزود: »در رزمايش 
پيامبر اعظم)ص( ۱۴ بدون استفاده از سكوها و تجهيزات مرسوم، موشك هاي مدفون 
شده زمين را شكافتند و اهداف از پيش تعيين شده را با دقت بااليي مورد اصابت قرار 

داده و منهدم كردند. « اين رزمايش و دس�تاوردهاي آن با استقبال و حمايت كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي همراه ش�د. كاربران ضمن تقدير از زحم�ات نيروهاي نظامي 
به ويژه در شرايط تحريم و بيماري كرونا به پيشرفت هاي رخ داده افتخار كرده و آن را 
به رخ دشمنان ايران به ويژه رژيم صهيونيستي كشاندند. كاربران همچنان پيشتازي 
در صنايع دفاعي به نسبت صنايع خودروس�ازي را حاصل تفكري دانستند كه با اتكا 
به خود اقتصاد مقاومتي را پيش�ه كرده و ب�ا خود باختگي توانايي اي�ران را با تمثيل 
آبگوشت بزپاش به سخره نمي گيرند. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

واي به حال كسي كه انديشه اش 
مزاحم خودش باشد

استادشهيدمرتضي مطهري:
عادت به فكر و انديشه، البته انديشه هاي عالي و لطيف و همچنين 
عادت به دعا و نيايش و استغفار و ذكر حق، وحشت را از بين مي برد و 
انس مي آورد. آدمي كه از تنهايي وحشت مي  كند از خودش وحشت 
مي  كند، زيرا در تنهايي ذهن به باطن منعطف مي  شود و افكار دور و 
دراز به مغزش مي آيد. خود به خود به فكر مي  افتد كه »ِمن أين؟ و في 
أين؟ و الي أين؟« ]از كجا آمده ايم؟ كجا هستيم؟ و به كجا مي رويم؟[ 
بعضي افراد اساساً عقل را مزاحم حساب مي  كنند و براي رهايي از 
چنگال عقل مزاحم، به امور بيهوش كننده از ترياك و شراب و قمار و 
موسيقي پناه مي برند. واي به حال كسي كه عقلش يعني انديشه  اش 
و بهتر بگوييم انديشه هاي ناپاكش مزاحم خودش باشد. واي به حال 
آن كس كه خودش و افكار و انديشه هاي خودش شر و موذي خودش 
باشد و براي رهايي از اين موذي دست به دامن ترياك و قمار بشود. 

منبع: كانال تلگرامي »بنياد شهيد مطهري« به استناد يادداشت هاي 
استاد مطهري، جلد 1۳، صفحه 10۸

   سبوي دوست

 »USA TODAY«به گزارش كانال تلگرامي
س��ي ان ان خب��ر داد: اقتص��اد امري��كا به 
علت پيامده��اي به جا مانده از گس��ترش 
همه گيري ويروس كرونا در جهان، بدترين 
سقوط تاريخ اين كشور را در سه ماهه دوم 
سال جاري به ثبت رس��اند و توليد ناخالص 
داخلي )GDP( با نرخ ساالنه ۳2/9درصد 
از آوريل تا ژوئن كوچك تر شد. اداره تجزيه 
و تحليل اقتص��ادي روز پنج ش��نبه اعالم 
كرد اين س��قوط، بدترين سقوط اقتصادي 
ثبت شده در تاريخ امريكا به شمار مي آيد. 
بدترين سقوط اقتصادي ثبت شده در تاريخ 
امريكا در س��ال 195۸ با رقم 10درصدي 
كاهش جي دي پي در سه ماهه نخست آن 
س��ال اتفاق افتاد و در جريان ركود بزرگ 
در فاصله س��ال هاي 2007 و 200۸ توليد 

ناخالص داخلي ۸/4 درصد كاهش يافت. 
كاه��ش ۳۳ درص��دي جي دي پ��ي در 
س��ال جاري در ش��رايطي اتف��اق افتاد كه 
امريكايي ها به علت گس��ترش همه گيري 
ويروس كرونا مجبور شدند در خانه بمانند 
و بخ��ش بزرگي از اين كش��ور در قرنطينه 
قرار گرفت. كسب و كار در بهار سال جاري 
به عل��ت قرنطين��ه متوقف ش��د و امريكا 
نخستين ركود اقتصادي خود را در 11سال 
گذش��ته تجربه كرد. اين سقوط سبب شد 
طوالني ترين دوره رشد و گسترش اقتصادي 
در تاريخ امريكا پايان يابد و هر چه اين كشور 
در پنج سال گذشته رش��ته بود، در عرض 
چند ماه پنبه ش��د. ركود اقتصادي معموالً 
در شرايطي اتفاق مي افتد كه توليد ناخالص 
داخلي يك كشور در دو دوره سه ماهه پشت 
سر هم كاهشي باشد. توليد ناخالص داخلي 
امري��كا در فاصله ماه ه��اي ژانويه و مارس 
با نرخ س��االنه برابر با 5درصد كاهش يافته 
بود، ام��ا اين ركود، ركودي عادي نيس��ت. 
تركيبي از بحران هاي اقتصادي و بهداشت 

عمومي بي س��ابقه اس��ت و رنج و مشقتي 
را ك��ه ميليون ه��ا امريكايي ب��ا آن روبه رو 
هس��تند، نمي توان با آمار و ارق��ام به طور 
كامل نش��ان داد. در ماه آوريل همزمان با 
تعطيل شدن كس��ب وكارها و در شرايطي 
كه بيش��تر مردم دستور داش��تند در خانه 
بمانند، بيش از 20 ميليون شغل در امريكا 
از بين رفت. اين حجم بيكاري و از دس��ت 
رفتن مشاغل، بزرگ ترين رقمي بود كه پس 
از ركورد گيري در بيش از ۸0 سال گذشته 
به ثبت رسيده است. ثبت نام براي دريافت 
بيمه و مزاياي بيكاري سر به فلك گذاشته 
و همچنان روند افزايشي خود را حفظ كرده 
است. در حالي كه بازار كار پس از بازگشايي 
ايالت ه��ا رو به رونق گذاش��ت و ميليون ها 
نفر دوباره مشغول به كار ش��دند، اما هنوز 
هم نزديك به 15ميليون فرصت شغلي در 
مقايسه با فوريه گذشته احيا نشده اند. انتظار 
مي رود در گزارش ب��ازار كار ژوئن كه هفته 
آينده منتش��ر مي ش��ود 2/۳ميليون شغل 
ديگر ايجاد شده باش��د. بدين ترتيب نرخ 
بيكاري به 10/۳ درصد كاهش خواهد يافت. 
همه گيري ويروس كرونا، اقتصاد امريكا را از 
باالي تپه به پايين ه��ل داد. كاهش توليد 
ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال جاري 
ميالدي نزديك به چهار براب��ر بدتر از اوج 
بحران اقتصادي بود؛ يعني زماني كه رشد 
اقتصادي با نرخ س��االنه ۸/4درصد در سه 

ماهه چهارم سال 200۸ كاهش يافت.
 هر طور بررسي كنيم، كاهش ۳۳درصدي 
توليد ناخال��ص داخلي در س��ه ماهه دوم 
سال جاري، بدترين كاهش در تاريخ امريكا 
به شمار مي آيد. ثبت ركورد توليد ناخالص 
داخلي در هر سه ماه در امريكا از سال 1947 
ميالدي آغاز شد. گفته مي شود با توجه به 
ادامه دار ش��دن همه گيري ويروس كرونا، 

احتمال دارد اوضاع از اين هم بدتر شود. 

 بدترين سقوط اقتصادي امريكا 
در تاريخ

بعد از صحبت با مولويني با پمپئو صحبت ك��ردم و بدترين لحظات اتفاقات ديروز 
]دستور ترامپ براي توقف حمله به ايران[ را مرور كرديم. درباره خبر واهي حمله 
به س��فارت انگليس نيز حرف زديم. پمپئو نقل كرد كه وقت��ي جرمي هانت، وزير 
امور خارجه انگليس، را بيدار كرده تا واقعيت را از او بپرسد، او ايميلي زده و در يك 
پاراگرف نوشته است: »هميشه خوشحال مي شوم كه با شما صحبت كنم، اما چرا 
من را نيمه شب بيدار كرديد؟! چند راننده كله خر در برابر سفارت تصادف كرده اند؛ 
فقط همين! در دنياي ما خبري نيست. « فردای آن روز باز هم با پمپئو صحبت كردم 
و پمپئو مجدد به اتفاقات پنج شنبه واكنش نشان داد و گفت: »من نمي توانم كاري 
را كه ترامپ از من خواسته است، انجام دهم؛ اين بسيار ناعادالنه است و مردم را در 
خطر قرار مي دهد. مي دانی چه اتفاقي خواهد افتاد وقتي امروز ترامپ را براي نهار 
ببينم؟ او سر من را مي خورد و هي مي گويد مايك اين]لغو حمله به ايران[ بهترين 
كار ممكن ب��ود كه انجام دادم! نه؟« من از پمپئو پرس��يدم ك��ه چطور مي خواهد 
حرف هاي ترامپ را كنترل كند، به ويژه اينكه ترامپ نمي خواست تا پمپئو با اعالم 
نظر مخالف در او ش��ك و ترديد ايجاد كند، بلكه مي خواست حرف هايش را تأييد 
كند و خطش را بپذيرد. پمپئو جواب داد: »به او خواهم گفت: عاليجانب، اين يك 
ديدگاه است و اجازه دهيد من نظر خودم را داشته باشم. اگر من جاي والدين يك 
كودك در پايگاه هوايي اسد بودم، بيشتر احساس خطر مي كردم. اين را به ترامپ 
مي گفتم تا با شخصي كردن مس��ئله بهتر به او بفهمانم كه اگر ما پاسخ به ايران را 
رها كنيم، خطر ايران هس��ته اي باال مي گيرد. « اين حرف ها و منطق هايي كه ارائه 
مي شد همگي درست بود، اما همه ما معتقد بوديم اميدي نيست كه بتوان ترامپ 
را تحت تأثير قرار داد. او بر عكس تالشي كه براي پمپئو مي كرد، هرگز سعي نكرد 
من را با خود هم نظر كند، شايد به خاطر اين بود كه او ديگر اهميتي به نظرات من 
نمي داد و بلكه از اول هم براي او هرگز اهميتي نداشتند. پمپئو گفت كه تا ساعت دو 
بعد از نيمه شب نخوابيده و اين نشان مي داد كه واقعاً مضطرب بود. او فكر مي كرد 
اجماعي كه بر سر طرح در صبحانه كاري روز پنج شنبه رخ داد آنقدر محكم است كه 
مي تواند مبناي يك حمله و ضربه زدن به ايراني ها باشد و حاال تصميم به سادگي 
رد شده و زيرآب تمام بحث هاي استداللي و تصميمات ما درباره ايران را زده بود. 
او گفت: »من مي توان به ترامپ در تصميم گيري نس��بت به آنچه مي خواهد انجام 
دهد، كمك هايي بكنم، اما واقعاً نمي توانم بفهمم كه چگونه بايد آنچه را مي خواهد، 
عملياتي كنم. ما بايد به مردم بگوييم كه نگران برنامه موش��كي ايران هستيم، اما 
با اين وضعيت چه كسي حرف ما را باور خواهد كرد؟« اين حرف هاي پمپئو نشان 
مي داد بين من و او واگرايي ها و تفاوت هاي اساس��ي وج��ود دارد من مثل پمپئو 
نمي توانس��تم ترامپ را در تصميم گيري ها كمك كنم، چون به نظرم خيلي از اين 

تصميمات به طرز وحشتناكي اشتباه بود. 
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ترجمه: محمدصادق عبد اللهي

 پمپئو: چه كسي حرف ما را 
باور خواهد كرد؟

محمد عبداللهي طي يادداش��تي در كانال 
تلگرام��ي »تحليل سياس��ي و جنگ نرم« 
نوشت: مقام معظم رهبري در گفت وگوي 
تصويري با نمايندگان مجلس با گاليه صريح 
از كم توجهي ها به بحث جمعيت فرمودند: 
»اين موضوعي اس��ت كه بنده بارها در اين 
چندسال تأكيد كرده ام؛ متأسفانه حاال كه 
انسان نتايج را نگاه مي كند، معلوم مي شود 
كه اين تأكيدها تأثير زيادي نداشته. اينها 
به قانون و دنبال گيري جدي دستگاه هاي 

اجرايي احتياج دارد«.
شيب نزولي نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري 
ايران به قدري تند اس��ت كه در س��ال هاي 
اخير ما را به نرخ رش��د زير سطح جانشيني 
رس��انده! خطر كاهش مواليد و س��المندي 
جمعيت و افت شديد جمعيتي در دهه هاي 
نزديك، چش��م انداز تاريك��ي از تبعات اين 
مخاط��ره را براي كش��ور ترس��يم مي كند، 
اما با وجود اين چش��م انداز، ما ش��اهد هيچ 
حركت مؤثري در حوزه قانونگذاري و اجرا در 
زمينه افزايش مواليد نيستيم. همانطور كه 
رهبري عزيز هم در گاليه خود مطرح كردند، 
عالوه بر دستگاه هاي اجرايي، نمره دستگاه 

قانونگذاري ما هم در اين زمينه صفر است!
در سال 72 مجلس ش��وراي اسالمي قانون 
تنظيم خانواده و جمعيت را تصويب كرد كه 
محدوديت هاي شديدي در جهت فرزندآوري 
ايجاد نمود. اين قانون در سال 92 اصالح شد 
و محدوديت ه��اي مقرر در قان��ون مصوب 
سال 72 )محروميت فرزند چهارم از بيمه و 
مزايا( در آن لغو گردي��د. همچنين به دولت 
اجازه داده شد مرخصي زايمان مادران را به 
9 ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته 

مرخصي اجباري )تشويقي( برخوردار شوند. 
اين تنها اتفاقي بود كه از س��ال 90 تاكنون 
توسط قانونگذار در جهت سياستگذاري هاي 
افزايش جمعيت افتاده كه البته همين قانون 
مرخص��ي زايمان ه��م به طور ناق��ص اجرا 
مي ش��ود. يعني درحالي كه 9 سال است در 
حرف، مسئوالن كشوري متوجه خطر كاهش 
جمعيت هستند، در عمل هيچ اتفاق خاصي 
نيفتاده است. كش��وري كه در سال گذشته 
به رش��د جمعيتي زير يك درصد رس��يده 
و بايد هم��ه زنگ هاي خط��ر را براي بحران 
هولناك پيش رو به صدا دربياورد، در زمينه 
قانونگذاري كه پيشران هرگونه تحول است، 

در نقطه صفر قرار دارد!
در اين زمينه هر چه گاليه مطرح شود، كم 
اس��ت؛ چراكه ما در زمينه سياس��تگذاري 
جمعيت��ي اس��ناد باالدس��تي خوبي چون 
سياست هاي كلي جمعيت ابالغي مقام معظم 

رهبري و نيز سياست هاي جمعيتي مصوب 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي را داشته ايم، 
اما اين سياس��ت ها هرگز به قان��ون تبديل 
نش��د. طرح »جمعيت و تعالي خانواده« كه 
مردادماه 92 توس��ط نماين��دگان مجلس 
نهم تهيه و تنظيم ش��د، هفت سال است در 
كميسيون هاي خانه ملت در گردش می باشد 
و با گذشت دو دوره از مجلس بر آن حتي به 
دست هيئت رئيسه مجلس هم نرسيده است. 
اين طرح شامل تس��هيالتي براي ازدواج و 
مشوق هاي فرزندآوري است كه بارها به دليل 
بار مالي با مخالفت برنامه و بودجه مواجه شد؛ 
درحالي كه هم كميسيون فرهنگي در چند 
نوبت در هزينه هاي آن بازنگري كرده است، 
هم برخي هزينه هاي آن از محل بودجه هاي 
سنواتي دس��تگاه هايي چون صداوسيما كه 
مجري طرح هستند قابل اجراست و توجيه 

بار مالي بيشتر بهانه به نظر مي رسد. 

در قانون جمعيتي مصوب سال 72 مواد 2 و۳، 
صداوسيما و وزارتخانه هاي ارشاد، آموزش و 
پرورش، آموزش عالي و بهداشت موظف به 
اجراي برنامه هايي در جهت سياس��ت هاي 
كاهش��ي جمعيت در زمينه آموزش تنظيم 
خان��واده و تروي��ج آن ش��دند. در اصالحيه 
اين قانون كه در سال 92 تصويب شد، هيچ 
اشاره اي به لغو اين موارد و اصالح آن قانون 

اشتباه، شامل مواد 2 و ۳ نشده است. 
اخي��راً زمزمه ه��اي اميد بخش��ي از طرف 
نمايندگان مجلس يازدهم شنيده مي شود كه 
نشان مي دهد دغدغه هاي جمعيتي براي آنان 
اولويت دار است؛ اعالم وصول طرح جمعيت 
و تعالي خانواده توسط هيئت رئيسه مجلس 
در روزهاي ابتدايي ش��روع به كار مجلس، 
پيگيري ايجاد كميس��يون ويژه جمعيت و 
خانواده توس��ط جمعي از نمايندگان، وعده 
بازنگري در قانون تسهيل ازدواج و نظارت بر 
عملكرد دستگاه ها در اجراي آن، لغو مصوبه 
ضد جمعيت��ي اخير دولت درباره مش��روط 
شدن يارانه مواليد جديد... از اقداماتي است 
كه اميد متفاوت عمل ك��ردن قانونگذاران 
دور يازدهم نسبت به ادوار پيشين در زمينه 

معضل كاهش جمعيت را ايجاد مي كند. 
عملكرد ماه هاي آتي مجلس يازدهم نش��ان 
خواهد داد آيا اين مجلس موفق خواهد ش��د 
نمره صفر قانونگذاري در حوزه جمعيت را ارتقا 
دهد يا همچنان سياست هاي جمعيتي در پله 
اول لنگ خواهد زد. مطمئناً قانونگذاري نيمي از 
ماجراست و ثقل ديگر كار بر عهده دستگاه هاي 
اجرايي اس��ت كه البته با تقويت بعد نظارتي 
مجلسي كه بر امر جمعيت دغدغه دارد، مي توان 

با همين دولت فعلي هم به اجرا اميدوار بود. 

نمره »صفر« قانونگذاري در زمينه افزايش جمعيت
   گزارش


