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دولتبایکوزارتخانهبیشترچابکترميشود؟!
 مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی می گویند با این اقدام، دولت بزرگ تر و بوروکراسی پیچیده تر می شود 

اما موافقان معتقدند چابک سازی دولت ارتباطی به تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه ندارد

پايمنبربزرگترها
برايعبورامیدوارانهازسختيها

روزنامه همشهری در يادداشتي با 
اشاره به فرمايش اخير رهبر معظم 
انقالب كه تصريح كردند: نااميد كردن مردم دانسته يا نادانسته خدمت 
به دشمن است، پيشنهاد كرده براي عبور اميدوارانه از دل سختي ها پاي 
منبر پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بنش��ينيم. در اي��ن زانوي ادب زدن، 
درس هاست براي اين روزهاي ما. قديمي ها حداقل با هفت ايمان و باور 

اكسيري، اميد را در بال و مشقت رها نمي كردند. 
اول اينكه وقتي با بال مواجه مي شدند، در كنارش پي نعمت بودند، مثاًل 
مي گفتند گرچه فالن مشقت رسيد، اما خدا را شكر سقف به سر دارم و 
صحت به بدن. بال را مي ديدند، اما در دل حركت. دوم اينكه بال را تجربه 
مي دانستند. مي گفتند رنج كشيديم اما سبب شد تجربه كنيم، مثاًل اگر 
گرفتار شريك بد مي شدند، مالباختگي را درس آدم شناسي و رفيق گزيني 
مي دانستند. سوم اينكه اعتقاد داشتند اقتضاي رحمت خدا چنين است 
كه مشقت فزون تر از توان آنها نيست، لذا يقين داشتند راهي هست براي 
فائق  شدن. چهارم حكيمانه مي ديدند. »تا نباشد ميل حق، برگي نيفتد 
از درخت«. مي گفتند در اين بال، خيري است و مي گشتند پي حكمتش. 
حكمت را هم اغلب در هدايت مي دانستند. بال براي شان امتحان بود، آن 
هم آزموني براي رش��د و رفتن و نه ماندن. پنجم اينكه هر كه در اين بزم 
مقرب تر است/ جام بال بيشترش مي دهند. روشن است، با بال فخر ايماني 
داشتند. ششم اينكه مشهور بود »پايان شب س��يه سپيد است«. پيران 
منبرديده و حكمت چشيده براي نوه هاي شان قصه يوسف مي گفتند تا 
آنجا كه خبر تلخ بنيامين به جناب يعقوب رسيد و غم ايشان فزون يافت، 
اينجا بود كه گلو صاف مي كردند و از زبان حضرت يعقوب اميد مي دادند 

كه »والتياسوا من روح اهلل« و اين غم را پاياني است. 
هفتم و آخر اينكه ورد زبان شان اين بود: ان اهلل معنا. اينكه وراي همه  چيز 
قدرت اوست. ايمان داشتند و كمتر از اين را شرك مي دانستند و از اينكه 
قدرت او برتر از همه اسباب عالم اس��ت، آرامش مي گرفتند. »چو تير از 
شست او باشد، خطا نيست...« و در نهايت اينكه راز معنوي تر شدن ملت 

ايران در كنار حوادث تلخ در همين حكيمانه هاي روايي و عرفاني است. 
........................................................................................................................
مذاكرهدرقطر،نگاهتاكتیكيیاراهبردي؟

 روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود در 
واكنش به ازس��رگيري مذاكرات هسته اي در 
كش��وري غيراروپايي)احتماالً قطر( نوش��ته 
است: اگر چه راهبرد جمهوري اسالمي هيچ  وقت ترك ميز مذاكره نبوده 
اما آغاز مذاكرات غيرمستقيم ميان ايران و امريكا در قطر، پيام اشتباهي 
را به طرف مقابل مخابره مي كند. موافقت با ادامه مذاكره با غرب بر سر 
احياي توافق هس��ته اي، ش��ايد با اين تلقي صورت گرفته باش��د كه ما 
ترك كننده ميز مذاكرات نيستيم و پاسخي به تبليغات امريكا باشد كه 
سعي مي كند ايران اسالمي را مسئول و مسبب بن بست فعلي جلوه دهد 
و اين تاكتيك روشي براي خنثي سازي اين نيرنگ باشد! اما آيا از منظر 
راهبردي هم، چنين است؟ شك و ترديد فراواني در اين خصوص وجود 

دارد. 
دولت سيزدهم يكي از سياست هاي اصولي و كالن خود را جدا سازي معيشت 
مردم از مذاكرات هسته اي اعالم كرده است. تصميم اخير در سطح كالن به 
اين سياس��ت اصولي ضربه مي زند، هر چند واقعاً دولت در سطح كالن خود 
قائل به اين جدايي باش��د. دو گروه هس��تند كه عالقه فراواني به پمپاژ اين 
گزاره غلط دارند؛ »بدون احياي برجام نمي توان مش��كالت كشور و مردم را 
حل كرد.« نويسنده اضافه كرده است: گروه نخست طرف غربي- از امريكا و 
تروئيكاي اروپا گرفته تا حتي رژيم صهيونيستي- است كه به شدت از بي اعتبار 
شدن اين گزاره در هراس است. گروه دومي كه اگر نگوييم بيش از گروه اول 
به جا انداختن اين گزاره عالقه دارند و تمايل ش��ان كمتر هم نيست، جريان 
غرب گراي داخلي است؛ جرياني كه اگر چه ظهور و نفوذ سياسي آن در ساختار 
رسمي قدرت با پايان دولت پيشين تا حد زيادي پايان يافته اما فضا سازي و 
عمليات رواني آن در سطح افكار عمومي همچنان ادامه دارد. آنان همچنان 
اصرار دارند كه وانمود كنند مس��ير برجام براي حل مشكالت كشور مسير 
درستي بوده و هنوز هم تنها مسير پيش روي كشور است. مذاكره غيرمستقيم 

با امريكا در قطر، هديه اي ناخواسته به دو گروه فوق است.
........................................................................................................................

»انقالباسالمي«
بزرگترینانقالبقرنبیستم

روزنامه جام جم در يادداشتي با اشاره 
ب��ه دي��دگاه انديش��مندان جهان و 
جامعه شناسان سياس��ي كه انقالب 
اس��المي را بزرگ ترين و آخرين انقالب قرن بيستم معرفي كرده اند، 
نوشته است: برجسته ترين وجه متمايز كننده انقالب اسالمي از ديگر 
انقالب ها در جهان، نقش تعيين كننده دين در تحوالت اجتماعي قرن 
بيستم بوده است. در اين قرن، نظريه كسوف خداوند و بي اثر بودن او 
در زندگي انسان تبليغ مي شد. پيام مهم چنين نظريه اي، اين بود كه 
دين نقش��ي در زندگي انس��ان به طور خاص و به  تبع آن در تحوالت 
اجتماعي ندارد و به حاشيه رانده شده است. وقوع انقالب اسالمي به 
رهبري يك انديشمند روحاني و خاستگاه آن كه در مساجد بود، همه 
معادالت و نظريه پردازي ها را چون توفاني س��همگين درهم پيچيد و 
نقص و ضعف آنها را در شناخت درست ريشه هاي انقالب آشكار كرد. 
در حالي كه ناكارآمدي دي��ن و معنويت گرايي در تحوالت اجتماعي 
تبليغ مي ش��د، ناگهان خيزش��ي آغاز ش��د كه اصلي تري��ن پيام آن 
معنويت گرايي بود. اين انقالب سبب شد امواج خداباوري و معناگرايي 
در كشورهاي اس��المي به طور خاص و در كل جهان به طور عام آغاز 

شود، دين مورد توجه قرار گيرد و در كانون مطالعات واقع شود. 
........................................................................................................................

آفتبزرگما
روزنامه صبح نو در س��رمقاله دي��روز خود در مذمت 
تجمل گرايي با اشاره به فرازي از بيانات رهبر معظم 
انقالب در 22ارديبهشت1388 در ديدار خانواده هاي 
ش��هدا و ايثاگران كردس��تان كه فرمودند: »... آفت بزرگ ما اشرافي گري و 
تجمل پرستي است، فالن مسئول اگر اهل تجمل و اشرافي گري باشد، مردم 
را به  سمت اشرافي گري و به سمت اسراف سوق خواهد داد. اينكه ما گفتيم 
امسال، سال حركت به سوي اصالح الگوي مصرف است، يعني امسال سالي 
است كه ملت ايران تصميم بگيرد كه با اسراف مبارزه كند. نمي گوييم به  كلي 
و يك باره و در طول يك س��ال، اسراف تمام بش��ود، نه، ما واقع بين تر از اين 
هستيم، مي دانيم اين كار مال ساليان پي درپي است و بايد كار بشود تا به اين 
فرهنگ برسيم، بايد اين كار را شروع كنيم«، نوشته است: اين نكات طاليي 
به موضوعي اشاره مي كند كه عامل بسياري از مسائل امروز جامعه است كه 
بايد به آن توجه كنيم. ايجاد فقر و نپرداختن حقوق يك كارگر براي منافع 
شخصي و رس��يدن به ثروت از جمله آفت هاي تجمل گرايي است كه براي 
تحول بايد ريشه كن شود. اينكه سن ازدواج باال رفته است، دليل عمده اش 
همين مسئله تجمل گرايي محسوب مي شود. در صورتي  كه ازدواج در زندگي 
هر فردي مبارك و جلوه مثبتي از زيس��تن را نمايان مي كند، رؤياپردازي و 
توجه به تجمل هاي زيادي به مانعي بزرگ تبديل شده است. ازدواج مي تواند 
با تأمل و تفكر درست به  سادگي تحقق پيدا كند، البته نجات كشور از بحران 
جمعيت تنها بخشي از دس��تاوردهاي پرداختن و رسيدن جامعه به ازدواج 
آسان است، اما ابعاد شاخص تر آن هدفمند شدن زندگي فرد و حفظ جامعه 
است. جامعه براي رهايي از يك تفكر مخرب و رسيدن به يك رفتار شايسته 

بايد تجمل گرايي را كنار بگذارد تا بهترين شويم.

س�خنگوي دولت در صفح�ه توئیتر خود از 
موافقت دولت با تش�کیل وزارت بازرگاني 
خب�ر داد؛ وزارت�ي ک�ه ه�م ادغ�ام و ه�م 
تشکیلش در س�ال هاي گذش�ته موافقان 
و مخالف�ان زیادي داش�ته اس�ت! اما حاال 
ضرورت تش�کیل آن چه ب�ود؟ آی�ا مغایر 
ب�ا بح�ث چابک س�ازي دول�ت اس�ت؟ آیا 
مي تواند کنترل دقیقي بر بازار ایجاد کند؟ 
علي بهادري جهرمي در تشريح داليل موافقت 
دولت با تصويب وزارتخانه بازرگاني نوشته است: 
»داليل اعالم موافقت تقويت و تجميع ابزارهاي 
نظارتي دولت بر بازار، كنترل مؤثرتر قيمت ها، 
تس��هيل تج��ارت و رون��ق تج��ارت خارجي، 
سياستگذاري واحد و چابكي در امور بازرگاني و 

حمايت جدي تر از مصرف كننده بود.«
 براي نخس��تين بار پ��س از چندين س��ال از 
تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادغام 

وزارت بازرگان��ي در اين وزارتخان��ه، موضوع 
تش��كيل وزارت بازرگاني با پيش��نهاد حسن 
روحاني، رئيس جمهور وقت و البته با مخالفت 
مجلس همس��وي ده��م در گام اول و نهايتاً با 
موافقت هم��ان مجلس روبه رو ش��د. موضوع 
تش��كيل اين وزارتخانه حاش��يه هاي زيادي 
براي دولت روحاني ايج��اد كرد تا جايي كه به 
گفته برخي منابع نزديك به دولت وقت، يكي 
از داليل اصل��ي بركناري رض��ا رحماني، وزير 
صمت در دولت دوازدهم، البي او با نمايندگان 
مجلس براي عدم تشكيل چنين وزارتخانه اي 

در دولت بود. 
اما هر چه ب��ود تش��كيل وزارت بازرگاني به 
عمر دول��ت دوازدهم كفاف ن��داد، اصالح آن 
به عم��ر مجلس ده��م هم كفاف ن��داد، حاال 
پس از گذشت نزديك يك س��ال از روي كار 
آمدن آيت اهلل س��يدابراهيم رئيسي، دولت با 

تشكيل اين وزارتخانه موافقت كرده و احتماالً 
كميسيون صنايع مجلس نيز جلسات خود را 
بري رفع ايرادات شوراي نگهبان به زودي آغاز 

خواهد كرد. 
از س��وي ديگ��ر، در صورت تصويب تش��كيل 
وزارت بازرگان��ي در مجل��س و رأي اعتم��اد 
نمايندگان مل��ت به وزير پيش��نهادي دولت، 
تعداد وزارتخانه هاي دولت به عدد20 خواهد 
رس��يد، به عبارتي دولت يك خان��ه بزرگ تر 
مي ش��ود! اما آيا اين بزرگي دولت اساس��اً يك 
فايده اس��ت يا ضرر؟ مخالفان مي گويند با اين 
اقدام، دولت بزرگ تر، ش��لوغ تر و بوروكراسي 
پيچيده تر خواهد شد! موافقان نيز مي گويند: 
كوچك سازي و چابك س��ازي دولت منافاتي 
ب��ا تفكي��ك وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صم��ت( و تش��كيل وزارت بازرگان��ي ندارد، 
چراكه ب��ا برنامه ريزي و بهره گي��ري از دولت 

الكتروني��ك، مي توان ضمن ايج��اد تمركز بر 
حوزه هاي تخصصي، اقدام به كوچك س��ازي 

دولت كرد. 
تقريباً اكثر كارشناس��ان بر اين موضوع تأكيد 
دارند كه كوچك س��ازي دولت ها امري واجب 
و همواره نيز م��ورد تأكيد قوانين باالدس��تي 
كشور بوده است و اساساً ادغام وزارتخانه ها نيز 
با چنين هدفي انجام شده بود، اما واقعيت آن 
است كه اين مسئله نيز مانند بسياري از مسائل 
جاري كشور سمت و سوي ديگر به خود گرفت 

و »هدف« تبديل به »غيرهدف« شد!
برخي مس��ئوالن ذي ربط نيز معتقدند در اين 
موضوع بيش از آنكه بحث ادغام عملي ش��ود، 
تنها به تجميع بسنده ش��د و كوچك سازي و 
چابك سازي دولت ها عماًل مغفول ماند. برآيند 
چنين مس��ئله اي اين بود كه بر اث��ر تجميع، 
بوروكراسي ها پيچيده تر شد و پيشبرد اهداف و 

برنامه ها سرعت كمتري به خود گرفت. 
برخي نمايندگان موافق در استدالل موافقت 
خ��ود مي گويند: ت��الش ب��راي جلوگيري از 
صادرات كاالهاي ايراني از يك سو و ايجاد مانع 
در مس��ير واردات كاالهاي مورد نياز كشور از 
سوي ديگر، سياس��تي است كه اياالت متحده 
با تهديد و تطميع ديگر كش��ورها، آن را دنبال 
مي كند. امريكا با اعمال چنين سياستي تالش 
مي كند بيشترين فش��ار را به طور مستقيم بر 
مردم ايران وارد كند تا در تأمين مايحتاج خود 
دچار مشكل جدي شوند و به زعم دولتمردان 
امريكا، اين مش��كالت نارضايت��ي عمومي در 
كش��ور ايجاد كند و از رهگذر آن، برنامه مورد 

نظر واشنگتن پيش رود. 
 تش��كيل وزارت بازرگاني از يك سو مي تواند 
تمركز در دو بخش توليد و بازرگاني را افزايش 
دهد و از سوي ديگر از آنجا كه گستره فعاليت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داخلي و خارجي 
پهنه وس��يعي از اقدامات است، با تشكيل اين 
وزارتخانه تمركز بهتري بر تمامي حوزه ها ايجاد 
و تصميمات مناسبت تري گرفته مي شود. اگر 
دولت بتواند پس از تش��كيل وزارت بازرگاني 
بازار را كنترل كند و س��امان ده��د، مي توان 
نتيجه گرفت تشكيل اين وزارتخانه اثر مثبتي 
بر رفع نيازهاي مردم و كاهش بي نظمي ها در 

بازار و قيمت گذاري دارد. 

سخنگوي کمیسیون امور داخلي کشور:

مجلسباجدیتشفافیتقوايسهگانهرا
دنبالميكند

س�خنگوي کمیس�یون ام�ور داخل�ي کش�ور و ش�وراها گفت: 
ای�رادات ش�وراي نگهب�ان ب�ه طرح ش�فافیت ق�واي س�ه گانه 
در کارگروه�ي تخصص�ي در حال بررس�ي اس�ت و ب�ه زودي در 
کمیسیون امور داخلي مورد جمع بندي نهایي قرار خواهد گرفت. 
علي حدادي در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت طرح شفافيت 
قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها در مجلس بيان كرد: 
پس از وصول ايرادات شوراي نگهبان در خصوص طرح شفافيت قواي 
س��ه گانه در كميس��يون امور داخلي كشور و ش��وراها، در كارگروهي 
تخصصي اين ايرادات و ابهامات در حال بحث و بررس��ي است و پس از 

جمع بندي نهايي در كارگروه به صحن كميسيون ارائه مي شود. 
وي گفت: پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون، طرح جهت 

رأي گيري نهايي به صحن مجلس مي رود. 
سخنگوي كميسيون امورداخلي كشور در پايان با بيان اينكه مجلس به 
طور جدي بحث شفافيت را در قواي سه گانه دنبال خواهد كرد، اظهار 
كرد: كميس��يون ايرادها و ابهامات ش��وراي نگهبان را با دقت بررسي 
خواهد كرد تا مرتفع شود. كميس��يون مستحكم ايستاده است و تمام 

تالش خود را براي رفع ايرادات و تحقق شفافيت به كار خواهد بست. 
........................................................................................................................

الیروبیحوضچهنیروگاه»نكا«
ازسوینیرویدریاییسپاه

فرمانده نیروي دریایي سپاه در بازدید 
از نیروگاه ش�هید س�لیمي نکا گفت: 
نی�روي دریای�ي س�پاه ب�راي م�ردم 
خدمتگزار خواهد بود و الیروبي محیط 
حوضچه آرامش نیروگاه شهید سلیمي 
نکا، از این دست خدمات جهادي است. 
به گزارش ايرنا به نق��ل از روابط عمومي 
نيروي دريايي سپاه، دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري كه براي بازديد 
از اس��تحكامات و پروژه هاي دفاعي- امنيتي به شرق استان مازندران 
سفر كرده بود، از اقدام جهادي نيروي دريايي سپاه براي رفع گل و الي 
از حوضچه آرامش نيروگاه شهيد سليمي نكا خبر داد و اظهار داشت: 
قبل از ورود نيروي دريايي سپاه دو مشكل تأمين امنيت و پايين آمدن 
سطح توليد برق نيروگاه به دليل وجود گل و الي در حوضچه آرامش 
نيروگاه وجود داشت، اينها موجب مي شد آب كافي براي خنك كردن 

توربين هاي نيروگاه نرسد. 
وی اضافه كرد: آخرين باري كه اليروبي انجام شد، 1۵سال پيش بود تا 
اينكه مديران نيروگاه از نيروي دريايي سپاه براي رفع اين مشكل كمك 
خواستند. فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: از سال13۹8 وارد عمل 
شديم و در 2/۵سال گذشته اليروبي بخش عظيمي از محيط دريايي 

مربوط به نيروگاه انجام شد.
........................................................................................................................

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملي:

احیایبرجامبهتصمیمسیاسیامریكا
بستگیدارد

نایب رئیس کمیس�یون امنی�ت ملي مجل�س با تأکید ب�ر اینکه 
امریکایي ه�ا و اروپایي ها باید تصمیم بگیرند ک�ه آیا مي خواهند 
مناف�ع ای�ران و حق�وق بین المل�ل را ب�ه نح�و شایس�ته در نظر 
بگیرند یا دنبال زورگویي هس�تند، گف�ت: زورگویي امریکایي ها 
و اروپایي ه�ا موج�ب همکاري نکردن ای�ران با آنها خواهد ش�د 
ام�ا اگ�ر درس�ت رفت�ار کنن�د، تواف�ق دس�ت یافتني اس�ت. 
عباس مقتدايي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به س��فر مس��ئول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا به تهران و اظهارات وي درباره احيای 
مذاكرات برجام گفت: مذاكرات سال هاست ادامه دارد، ما پيش از اين 
اعالم كرده ايم كه در مذاكراتي كه منافع ملت ايران را تأمين كند، حضور 
پيدا مي كنيم. طرف مقابل بايد تصميم سياسي بگيرد كه آيا مي خواهد 
منافع اي��ران را ناديده بگيرد ي��ا همچنان مي خواهد از س��ازمان هاي 
بين المللي نظير آژان��س بين المللي انرژي اتمي سوءاس��تفاده كند يا 

ترتيبات و حقوق بين الملل را ناديده بگيرد؟
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: اگر اروپا بنا دارد در فضاي شايسته، متعادل و مبتني بر 
تأمين منافع دو طرف موضوع را دنبال كند، بداند كه ايران همواره در 
نظم و امنيت منطقه اي و بين المللي مشاركت داشته است و همچنان 
ُمصر هستيم در مذاكرات به منافع ملت ايران برسيم و مي خواهيم به 

دنيا براي صلح و امنيت بيشتر كمك كنيم. 
وي در ادامه اظهار كرد: ايران نشان داده است عزتمندانه رفتار مي كند و 
زير بار فشار نمي رود، معنا ندارد كه ما از يك طرف تحت فشار بين المللي 
آژانس انرژي اتمي باش��يم و همان لحظه مذاكرات را ادامه دهيم. اين 
را به صراحت به طرف هاي مقابل اعالم كرده ايم. مقتدايي يادآور ش��د: 
امريكايي ها و اروپايي ها بايد تصميم بگيرند كه آيا مي خواهند منافع ايران 
و حقوق بين الملل و ابزارهاي بين المللي را به نحو شايسته در نظر بگيرند 
يا دنبال زورگويي هستند. زورگويي آنها موجب همكاري نكردن ايران با 
آنها خواهد شد اما اگر از سر عزتمندي رفتار كنند، توافق دست يافتني 
است. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم گفت: تمام مذاكرات سياسي 
و فني انجام شده است، آنچه اكنون بايد درباره آن تصميم گيري شود، 

تصميم سياسي طرف مقابل است كه منافع ايران را در نظر گيرد. 
........................................................................................................................

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

خدماتطائبدرخنثيسازيفتنهها
ماندگاراست

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
پیامي از خدمات رئیس س�ابق سازمان 
اطالعات س�پاه پاس�داران تقدیر کرد و 
گفت: خدمات حجت االس�الم حس�ین 
طائ�ب در عرص�ه اقت�دار، امنی�ت و 
خنثي سازي فتنه ها تا سال ها ماندگار و 

متبلور است. 
به گزارش مهر، در پيام غالمرضا جاللي، رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل 
كش��ور به حجت االس��الم حس��ين طائب آمده اس��ت: اكنون ك��ه دوره 
مسئوليت حضرتعالي در رياست سازمان اطالعات س��پاه به پايان رسيده 
است، بدينوس��يله مراتب قدرشناسي و سپاس��گزاري خود را از تالش ها و 
مجاهدات هاي خالصانه، فداكارانه و شبانه روزي شما كه منتج به اقداماتي 
ارزنده ، تأثيرگذار و سرنوشت ساز شده اس��ت، اعالم مي كنم. آثار و بركات 
مديريت عالمانه و نگاه راهبردي در كنار ويژگي هاي ش��اخص شخصيتي 
حضرتعالي در سازمان اطالعات سپاه در عرصه اقتدار، امنيت، خنثي سازي 
فتنه ها و پش��تيباني اطالعاتي از مأموريت هاي پدافند غيرعامل در كشور 
سرمنشأ خدماتي اس��ت كه براي س��ال ها، ماندگار و متبلور خواهد ماند. 
مجاهدت و فداكاري هاي حضرتعالي در هم��ه عرصه  هاي خدمت به نظام 
مقدس جمهوري اس��المي ايران، چه در معاونت فرهنگي سپاه و سازمان 
بسيج مستضعفين و چه در سازمان اطالعات سپاه، الگويي براي نسل جوان و 

انقالبي كشور در عرصه هاي مختلف دفاعي و امنيتي كشور خواهد بود.
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آريا محب
  گزارش يک

در ابتداي جنگ ش�خصي مسئولیت امور 
را داش�ت که مرتب آی�ه ی�أس مي خواند 
و مي گف�ت م�ا نمي توانیم، ارتش نیس�ت. 
همواره خاك مي دادیم و عقب مي نشستیم، 
مقاوم�ت مي کردیم و ش�هید مي دادیم اما 
زمان�ي ک�ه وي رف�ت، فرهن�گ حاکم بر 
جامع�ه تغییر پیدا ک�رد، امید ایجاد ش�د 
و همان مردم با دس�ت خالي و با پش�توانه 
همدیگر دشمن را از خاك وطن مان بیرون 
راندند و پیروزي هاي زیادي کسب کردند. 
اميرحس��ين قاضي زاده هاش��می، مع��اون 
رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد در گفت وگو 
با ايرنا در پاسخ به سؤالي درباره ميزان موفقيت 
دولت س��يزدهم در حوزه عدال��ت و مبارزه با 
فس��اد گفت: پس از گذش��ت 40-30روز از 
انتخابات ه��ر اتفاقي كه در عرص��ه اقتصاد و 
قيمت ها مي افتاد، مخالفان، دشمنان خارجي 
و رقباي داخلي سعي در القاي شبهاتي براي 
مردم داش��تند، در حالي كه هر كارش��ناس 
منصفي مي داند حصول نتايج ملموس نيازمند 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري زيادي است، البته 
اين مسئله به اين معنا نيست كه در اين مدت 
كارهاي جدي نشده، كارهاي جدي بسياري 

در اين راستا صورت گرفته است. 
وي اضافه كرد: در كلي��ات اصالح رويكردها، 
در حوزه هاي مذكور يعن��ي اقتصاد، مبارزه با 
فساد و عدالت موضوع بس��يار مفصل و قابل 
بحث اس��ت و به عنوان ناظري ك��ه ۹ماه در 
دولت و ناظر عملكرد كلي آن مجموعه هستم، 
مطالبي را عن��وان مي كن��م. در بحث اصالح 
س��اختار اقتصادي و اصالح قيمت ها يكي از 
رويكردهاي اصلي دولت برقراري عدالت بود 
چراكه معتق��د بود يارانه توزيع��ي به طبقات 
فرودست نمي رسد و سهم اين قشر از جامعه 
قاچاق مي ش��ود، همان طور ك��ه مطلعيد تا 
شعاع 300كيلومتري كشورهاي همسايه از 
يارانه اختصاص يافته براي كاالهاي اساس��ي 
استفاده مي كردند و اين يارانه توسط طبقات 
مرفه دريافت مي شد، بنابراين يكي از عواملي 
كه باعث اصالح قيمت ها ش��د، اي��ن بود كه 
يارانه به طبقاتي كه نيازمند هستند، برسد. از 
خطوط قرمز اين اصالحات جدي و فرايندي 
كه در حوزه مبارزه با فساد در دولت آغاز شده 
است، عدم به كارگيري  كساني است كه در اين 

حوزه ها سوابق و مس��ائلي داشتند و اين مهم 
در بيان رئيس جمهور و مسئوالن بخش هاي 

مختلف وجود دارد. 
 »تزری�ق روحی�ه ی�أس« بیش�ترین 

چالش
معاون رئيس جمهور همچنين در پاسخ به اين 
پرسش كه از نظر شما مهم ترين مانع پيش روي 
دولت چيست؟ و مهم ترين اقدامي كه دولت 
بايد انجام مي داد و از آن غافل بوده كدام است؟ 
گفته است: مانع را مي توان سطح بندي كرد. 
حضرت آقا مي فرمايند ملتي كه توكل به خدا 
دارد و اهل جهاد اس��ت، بن بست ندارد، پس 
عبور از بحران ها به روحي��ه، اميد، همدلي و 
حمايت از همديگر بس��تگي دارد. به زعم من 
بيش��ترين چالش موجود مربوط به آيه يأس 
خواندن ها و پمپاژ مرتب افكار منفي است كه 
از سوي دش��منان ما انجام مي گيرد و همين 
نااميدسازي اس��ت كه باعث مي شود تعدادي 
از نخبگان ما كشور را ترك كنند، در حالي كه 
اينها كساني هس��تند كه بايد با اتكا به دانش 
خود مسائل را حل كنند. زماني كه انجام امور 
را به مديران برجسته و نخبه محول مي كنيم، 
متوجه اثرگذاري آن مي شويم. اگر جامعه اي 
از افراد توانمند خالي ش��ود، كارها با زحمت 
بيش��تري انجام مي ش��ود. من مانع اصلي را 
س��ياه نمايي مطلق مي دانم، در حالي كه اگر 
همين پتانس��يل تبديل به اميدبخشي شود، 
حركت ما هزار برابر بيشتر می شود و با قدرت 
و قوت بيشتري مي توانيم كار را جلو ببريم و به 

نتيجه برسانيم. 
  سرنوشت جنگ با غلبه بر روحیه یأس 

عوض شد
جنگ م��ا يك مقط��ع يك س��اله اول و يك 
مقطع بعد دارد. م��ا چه اتفاقات��ي را در يك 
س��اله اول و بعد از آن ديديم؟ دش��منان ما 
عوض نشدند، فشار دشمن بيشتر شد و فشار 
اقتصادي ه��م افزايش ياف��ت. در ابتداي امر 
شخصي مس��ئوليت امور را داشت كه مرتب 
آيه يأس مي خواند و مي گفت ما نمي توانيم، 
ارتش نيست. همواره خاك مي داديم و عقب 
مي نشس��تيم، مقاومت مي كرديم و ش��هيد 
مي داديم ام��ا زماني كه وي رف��ت، فرهنگ 
حاكم بر جامعه تغيير پي��دا كرد، اميد ايجاد 
شد و همان مردم با دست خالي و با پشتوانه 
همديگر دش��من را از خاك وطن مان بيرون 
راندند و پيروزي هاي زيادي كس��ب كردند. 
اتفاق عجيبي نيفتاد. جامعه همان جامعه و 
مردم همان مردم بودند، امكانات و دشمني 
دشمن هم تغييري نكرده بود، از طرف ديگر 
امكانات ما كمتر شد كه بيشتر نشد و خيلي 
از زيرس��اخت هاي ما از بين رفت. ما در عصر 
حاضر اين را بارها تجربه كرده ايم كه عرصه 
همان عرصه اس��ت اما وقت��ي جهت گيري، 
نوع نگاه و رويكرد تغيير پيدا مي كند، شاهد 

دستاورد و توفيق مي شويم. 
اي��ن روحي��ه اي ك��ه در دول��ت، در آيت اهلل 
رئيسي، معاون اول و دوستان فعال در ميدان 
خدمت مش��اهده مي ش��ود، به گونه اي است 

كه مي خواهن��د در كنار مردم باش��ند، لذا با 
آنها وقت مي گذارند، به آنها س��ر مي زنند و از 
كنار موضوعات نمي گذرند و روي موضوعات 
و مشكالت مردم حساس هس��تند. شهادت 
مي دهم آقاي رئيس جمهور بعضاً روي قيمت 
يك كاال حساسيت نشان مي دهد و از نزديك 
سركش��ي مي كند. اگ��ر اين روحي��ه از رأس 
به بدنه س��رايت كند، بس��ياري از مشكالت 

حل شدني است. 
نظام ديوان ساالر س��نگين ما كه مثل زنجير 
مي مان��د، بس��يار نااميدكننده اس��ت. وقتي 
مي خواهيد كار قرارگاهي و سريع انجام دهيد، 
برخ��ي از امور تح��ت عنوان ديوان س��االري 
نمي گذارند ش��ما تكان بخوريد، مثاًل در حال 
حاضر با مش��كلي نظير نهاده ه��اي دامي در 
خوراك مرغ، طي��ور و غيره مواجه هس��تيم 
و بايد به  رغم مش��كالت تحريمي و مس��ائل 
اينچنيني پ��ول نه��اده را بدهي��م و آن را به 
مصرف كننده برس��انيم تا از وقوع مش��كالت 
احتمالي جلوگيري كني��م. اين اقدام در روال 
عادي و با اي��ن نظام هاي ديوان س��االري كه 
داريم دوس��ه ماه طول مي كش��د. بايد كسي 
در اين ميان موان��ع را كنار بزن��د چراكه اين 
عوامل باعث بروز تأخير در روند خدمات رساني 
می شود و زمينه سوءاس��تفاده دشمن را نيز 
فراهم مي كند تا كمبود لحظه اي و مقطعي را 
تبديل به ذهنيت منفي كنند كه كاال نيست و 

مشكالت اينچنيني وجود دارد. 
مع��اون رئيس جمه��ور همچني��ن درباره 
راهكارهاي رسيدن به ثبات نسبي و معيشت 
مردم گفت��ه اس��ت: اصلي تري��ن تمركز ما 
باي��د كنترل تورم باش��د. اگ��ر نتوانيم غول 
تورم را مه��ار كنيم، تالش هاي م��ا كم ثمر 
اس��ت. امس��ال در حوزه ايثار و ش��هادت با 
همراهي بي نظي��ر دولت و مجل��س روبه رو 
بوده ايم. ب��ا اينكه منابع ارزي دولت بس��يار 
محدود است اما با مساعدت هاي انجام شده 
توانس��ته ايم برخي حقوق ها را تا ۶0درصد 
افزايش دهيم. ۶0درصد هم كم اس��ت مثاًل 
حقوقي كه 3ميلي��ون و۶00 هزار تومان بود 
به ۵ميليون و۶00 هزار تومان رس��انديم كه 
اين ميزان هم در مقايسه با گراني شهرهاي 
بزرگ بس��يار كم اس��ت، ولي ب��ه هر حال 

۶0درصد افزايش داشته است.

دکتر قاضي زاده هاشمي، معاون رئیس جمهور:

نظام دیوان ساالر مانع حل سریع مشکالت جامعه است

گزارش2


