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 امین زاده:

نگاه بخشی به بودجه خودتحریمی بزرگ است

نماینده پیشین مردم تهران در مجلس، نگاه  ملی را حلقه اصلی سند ساالنه 
کالن اقتصادی کشور دانست و گفت: حتی اگر در تحریم های ظالمانه امروز 
نیز قرار نداشته باشیم نگاه بخشی و منطقه ای یک خودتحریمی بزرگ 

خواهد بود.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور از روز شنبه 22 دی ماه 
بررسی جزییات الیحه بودجه را آغاز کردند، اعضای این کمیسیون تاکنون در 10 

جلسه بخش درآمدی این الیحه را رسیدگی کردند.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، اگر هیچ پروژه عمرانی جدیدی در کشور 
آغاز نشود، 25سال زمان برای اتمام پروژه های نیمه کاره کنونی الزم است. بر این مبنا، 
نگاه ملی به بودجه و پرهیز از توجه به منافع محلی و منطقه ای، می تواند در روند 

توسعه کشور راهگشا باشد.
»الهام امین زاده« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در این باره 
اظهار داشت: نگاه بخشی و منطقه ای همواره در کشور آسیب زا بوده و تبعاتی را به 

دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: بودجه ای که امروز در جریان نهایی سازی آن هستیم تا پایان 
سال 98، مخارج کشور را در بر می گیرد که باید نسبت به این مهم با آینده نگری 
و نگاه ملی حرکت کنیم چرا که آفت و آسیب نگاه منطقه ای و بخشی می تواند با 
تخصیص برخی اعتبارات در مسائل و مناطق فاقد اولویت، بودجه را از مسیر اصلی 

خود منحرف کند.
نماینده پیشین مردم تهران در مجلس موضوع مهم دیگر را شفافیت دانست و 

تاکید کرد باید ردیف های بودجه ای هر استان را به تفکیک شاهد باشیم.
امین زاده همچنین خاطرنشان کرد: اکنون نمی دانیم تضمین درآمدهای نفتی 
ایران در کوتاه مدت با توجه به تحریم های یک سویه و ظالمانه، چه میزان خواهد بود 
و از این رو، نداشتن نگاه ملی و فرابخشی به بحث اعتبارات و بودجه می تواند در حوزه 

سرمایه های اجتماعی نیز آسیب زا باشد.
وی همچنین گفت: نکته مهم در سال آینده، موضوع کسب و کارهای نیمه دولتی 

در حوزه های مختلف، مانند گردشگری است که باید آن را نیز جدی بگیریم.
برشمردن  امور حقوق شهروندی ضمن  در  رییس جمهوری  پیشین  دستیار 
آسیب های نگاه بخشی در بودجه، تاکید کرد: بخشی نگری، توجه بدون منطق 
اقتصادی و نیازسنجی برخی از نمایندگان به حوزه های انتخابیه موجب راه اندازی 

برخی صنایع یا مراکز آموزشی در برخی شهرستان ها شد.
امین زاده ادامه داد: این پروژه ها نیز عموما جزو نیازهای این مناطق نبوده و بعضاً 
نیمه تمام باقی مانده است. پروژه هایی که نه تنها به توسعه مناطق کمکی نکرد بلکه 
با عدم بهره وری، سرمایه اجتماعی آن را نیز دچار آسیب کرده و همه این رخدادها 

در واقع، محصول نگاه بخشی و انتخاباتی است.
وی یادآور شد: باید در بررسی بودجه، نیازهای اصلی کشور را مبنا قرار داده و با 
اولویت بندی کالن، نسبت به رفع محرومیت ها از مناطق کم برخوردار و ایجاد توسعه 

متوازن و هم افزا در کل کشور اقدام کنیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد: بدون 
شک، فقدان این نگاه و فراموشی رویکرد فرابخشی در بودجه، می تواند آسیب های 

زیادی را در روند توسعه ای کشور بر مبنای سند چشم انداز توسعه ایجاد کند.

 الیحه پالرمو در کمیسیون امنیتی مجمع تشخیص 
بررسی شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
با جرائم سازمان  یافته فراملی )پالرمو( امروز - سه شنبه - در  مبارزه 

کمیسیون امنیتی سیاسی این مجمع بررسی شد.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم روز سه شنبه در گفت وگو با 
خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: جلسه علنی مجمع برای بررسی الیحه پالرمو روز شنبه 

برگزار می شود.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی از معاهده های چندجانبه 
مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع 

عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای 
دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این 

کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب 
و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین 
از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این کنوانسیون 
و پروتکل های آن عمل می کند. دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح 
چهارگانه مرتبط با FATF است، الیحه ای را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد 
که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در 
سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس 
بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 

256 نماینده حاضر با اصالح آن موافقت کردند.

افتتاح کارخانه فوالدسازی بردسیر با حضور جهانگیری
با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، استاندار کرمان و مسئولین 
استانی و محلی؛ واحد فوالد سازی بردسیر با ظرفیت یک میلیون تن 

افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، واحد فوالد سازی بردسیر به ظرفیت یک میلیون تن و سرمایه 
گذاری 1500 میلیارد تومان با اشتغال 600 نفر با حضور معاون اول رییس جمهور، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 

استاندار کرمان و مسئولین استانی و محلی افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، کلنگ احداث کارخانه فوالد سازی بردسیر در سال 1392 به 
زمین زده شد و در آذرماه سال جاری با یک 1500 میلیارد تومان این پروژه به اتمام 
رسید، شایان ذکر است که ظرفیت تولید این کارخانه ساالنه یک میلیون تن شمش 
فوالدی است که برای 600 نفر به صورت مستقیم و برای 6500 نفر به صورت غیر 

مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
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سوال خجسته از وزیر آموزش و پرورش اعالم وصول شد
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی سوال امیر خجسته، نماینده مردم همدان از وزیر آموزش و پرورش را اعالم وصول کرد. به  گزارش  ایسنا، در جلسه علنی امروز )سه شنبه( علیرضا رحیمی سوال امیر خجسته، نماینده مردم همدان از 

وزیر آموزش و پرورش با موضوع علت کوتاهی در نظارت بر مدارس غیر انتفاعی را اعالم وصول کرد.

حمله حسین شریعتمداری به روحانی

شریعتمداری: آقای روحانی! اینجا که واتیکان نیست!
نمی توان  بودند  گفته  هم  این  از  پیش  روحانی  آقای 
مردم را با زور شالق به بهشت برد! که باید پرسید: مگر 
کسی یا کسانی در پی آن بوده اند مردم را با زور شالق 
به بهشت ببرند که حضرت ایشان نگران شده و قصد 
به  را  مردم  نمی توان  زور  به  بله  داشته اند؟!  پیشگیری 
بهشت برد، ولی وظیفه دولت اسالمی است که با آنچه 
باعث گمراهی مردم و مانع خیر و صالح و نهایتا بهشتی 

شدن آنان می شود به جد مقابله کند.
امروز  شماره  سرمقاله  در  شریعتمداری«  »حسین  فرارو- 
روزنامه »کیهان« با نقد سخنان حسن روحانی درباره فضای 

مجازی و فیلترینگ نوشت:
بر  می توانیم  که  داریم  آسمان  از  اختیاری  ما  »انگار   -1
اینطور نیست، چنین  نه  زمینیان هر فرمانی را صادر کنیم، 
چیزی وجود ندارد. اینطور نیست که ما اختیار داشته باشیم. 
تو  بَِوِکیٍل،  َعلَْیِهْم  أَنَْت  ما  پیغمبرش می گوید: »َو  به  خداوند 
وکیل مردم نیستی، تو چکار به کار مردم داری؟ »و ََما َعلَْیَنا 
إاَِلاّ الَْباَلُغ«؛ تو باید پیام برسانی، حاال مردم یا گوش می کنند و 
هدایت می شوند یا گوش نمی دهند... مردم باید انتخاب کنند، 
اگر انتخاب نکنند که دین نمی شود، با تحمیل که نمی شود 
دین درست کرد. »ال اکراه فی الدین«. اساس دین باید با فهم و 

درک و پذیرش باشد. بقیه مسائل هم همینطور است«.
این، بخشی از سخنان دیروز رئیس جمهور محترم در جمع 
مدیران وزارت ارتباطات است که سخن حق و بایسته ای است 
چرا که دین یک باور قلبی است و باور قلبی افراد را نمی توان 
با توسل به زور تغییر داد. اما این نکته که بدیهی نیز هست از 
مسئولیت مسئوالن در قبال دین مردم نمی کاهد چرا که ابالغ 
الَْباَلُغ« تنها ابالغ زبانی و  إاَِلاّ  َعلَْیَنا  دین در آیه شریفه »َوَما 
بیان مبانی دینی نیست بلکه مقابله با موانعی که از فهم دین 
و رسیدن پیام اسالم به مردم جلوگیری می کند نیز بخشی 
از همان ابالغ دین است. جناب رئیس جمهور یک شخصیت 
در  باید  را  قرآن  آیات  یقین می دانند که  به  و  است  روحانی 
آیه شریفه »یداهلل  در  مثال  تفسیر کرد.  دیگر  آیات  با  ضرب 
فوق ایدیهم... دست خدا باالی دست آنهاست« نمی توان »ید« 
را به معنای »دست« گرفت! زیرا خداوند تبارک و تعالی منزه 
از جسم و ماده است. »ید« هم به معنای دست است و هم 
به معنای »قدرت« و در آیه مورد اشاره معنای قدرت مورد 
نظر بوده است چرا که در آیه دیگری می فرماید »لیس کمثله 

شیء... هیچ چیز مانند او-خدا- نیست«.
حال اگر مفهوم آیه شریفه »وما علینا اال البالغ« و یا »َو ما 
أَنَْت َعلَْیِهْم بَِوِکیٍل« رها کردن امور به حال خود باشد! ضمن 
تناقض  در  )ع(  ائمه هدی  و  با سیره رسول خدا )ص(  آنکه 
تضاد  و  مغایرت  نیز  قرآن  دیگر  فراوان  آیات  با  است،  آشکار 
جدی دارد و این در حالی است که به مصداق » َو لَْو کاَن ِمْن 
ِ لََوَجُدوا فِیِه اْخِتالفاً َکِثیراً...  اگر )قرآن( از جانب غیر  ِعْنِد َغْیِر اهلَلاّ
خدا بود در آن اختالفی بسیار می یافتند«.   در قرآن اختالف 
از  روحانی  منظور جناب  بنابراین، چنانچه  نیست  تناقضی  و 
استناد به آیات یاد شده، رفع مسئولیت از دولت و مسئوالن 
باشد، با عرض پوزش باید گفت: برداشت و تفسیر نا صواب و 

خطایی داشته اند! به عنوان مثال:   
هست،  نیز  پاسداران  سپاه  آرم  زینت بخش  که  آیه ای  در 
ةٍ َو ِمن ِرباِط الَخیِل  وا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقَواّ آمده است؛ » َوأَِعداّ
دارید،  توان  در  نیرو  چه  هر  َوَعُدَواُّکم...   ِ اهلَلاّ َعُدَواّ  بِِه  تُرِهبوَن 
برای مقابله با آن ها ]= دشمنان[، آماده سازید! و )همچنین( 
اسب های ورزیده )برای میدان نبرد(، تا به وسیله آن، دشمن 
خدا و دشمن خویش را بترسانید«. بدیهی است که این آیه 
به  بلکه  ندارد  مغایرتی  الَْباَلُغ«  إاَِلاّ  َعلَْیَنا  ََما  آیه »و  با  شریفه 
وضوح نشان می دهد که تهیه ساز و برگ جنگی برای مقابله با 

دشمنان نیز بخشی از همان ابالغ است.
تعبیر  خصوص  این  در  مطهری  آیت اهلل  شهید  استاد   -2

حکیمانه ای دارند؛
در  دین  ضد  حکومتی  که  کفری  کشور  در  عده ای  »مثاًل 
آنجاست زندگی می کنند و، چون آن حکومت وسیله ای است 
برای به زنجیر کشیدن مردم و جلوی هر ایدئولوژی را می گیرد، 
چنین وضعی اجبارپذیر است که با شمشیر موانع را بردارند 
این است  پیدا کند.  آزاد دین وجود  تبلیغ  برای  زمینه ای  تا 
یِن«،  که در عین اینکه برای قبول دین داریم: »ال اْکراَه فِی الِداّ
یعنی دین اجباربردار نیست، ولی در عین حال بایستی خرطوم 
ابوجهل ها و ولید بن مغیره ها را زد. تا بعد از رفع موانع، از راه 
تبلیغ، مردم محاسن دین را بفهمند، و مسئله جهاد همین 

است«.
3- اساسا اگر مسئوالن نظام اسالمی در قبال مردم وظیفه ای 
را در مقابل  بود ملت  قرار  نداشتند و  ابالغ مبانی اسالم  جز 
پلیدی ها و پلشتی هایی که از سوی دشمنان اسالم به جامعه 
تزریق می شود، تنها بگذارند، اینهمه تاکید بر وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر معنا و مفهومی نداشت. توضیح آنکه 
امر به معروف و نهی از منکر عالوه بر آنکه یک فریضه دینی 
نظام حکومتی- هیچ  و  نیز هست  عقلی  یک ضرورت  است 

که  یافت  نمی توان  را  حکومتی-  نظام  هیچ  می شود،   تاکید 
به  »امر  دولت ها  و  نظام ها  همه  باشد.  مستثنا  قاعده  این  از 
معروف و نهی از منکر« دارند و تفاوت فقط در معروف ها و 
منکرهاست. مثال امروزه در فرانسه حجاب خانم ها در مراکز 
علمی و دانشگاهی را »منکر«! می دانند و با همه توان با آن به 
عنوان یک منکر! مقابله می کنند تا آنجا که فرانسه کاپیتالیست 
چند دوره ریاست جمهوری میتران سوسیالیست را می پذیرد، 
ولی حجاب یک زن مسلمان را تحمل نمی کند! و یا در آلمان 
و برخی دیگر از کشور های اروپایی اعتقاد به »هولوکاست« را- 
که یک افسانه ساخت صهیونیست هاست- معروف می دانند و با 
هرکه هولوکاست را باور نداشته باشد به شدت برخورد می کنند 
تا آنجا که نفی هولوکاست در آلمان رسما جرم تلقی شده و 

نفی کنندگان به تحمل زندان محکوم می شوند!
4- اگر دولت اسالمی در قبال مردم، غیر از بیان مبانی دینی 
و نهایتا تبلیغ شفاهی آن مسئولیت دیگری نداشته باشد، اساسا 

تشکیل حکومت معنی و مفهومی نخواهد داشت. این قاعده در 
نیز ساری و جاری است. ژان-ژاک  سایر نظام های حکومتی 
روسو متفکر سوئیسی قرن 18 میالدی در کتاب معروف خود 
»قرارداد های اجتماعی« وظیفه حکومت ها را ایجاد هماهنگی 
میان آزادی های فردی و مسئولیت های جمعی می داند و بر 
این باور است که حکومت ها نمی توانند و نباید مردم جامعه 
را به حال خود رها کنند و از تنبیه مجرمان چشم بپوشند. 
در  آن ها  ایدئولوژی  و  نوع حکومت ها  از  قاعده صرفنظر  این 
تمامی نظام های حکومتی به عنوان یک اصل ضروری شناخته 
می شود و بدیهی است که در اسالم عزیز که برداشتن غل و 
َاِّتی َکانَْت  زنجیر های وابستگی- یََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواْلَْغاَلَل ال
َعلَْیِهْم- را شعار خود می داند، ضرورتی به مراتب بیشتر و برتر 
دارد و دولت اسالمی نمی تواند و نباید از این مسئولیت شانه 

خالی کند.
5- آقای روحانی پیش از این هم گفته بودند نمی توان مردم 
را با زور شالق به بهشت برد! که باید پرسید؛ مگر کسی یا 
کسانی درپی آن بوده اند مردم را با زور شالق به بهشت ببرند 
داشته اند؟!  پیشگیری  و قصد  نگران شده  ایشان  که حضرت 
بله به زور نمی توان مردم را به بهشت برد، ولی وظیفه دولت 
اسالمی است که با آنچه باعث گمراهی مردم و مانع خیر و 
صالح و نهایتا بهشتی شدن آنان می شود به جد مقابله کند و از 
آنجا که رستگاری در جهان آخرت، هدف نهایی همه انسان ها 
و مخصوصا امت اسالمی است، مسئولیت یاد شده بیش از هر 
مسئولیت و وظیفه دیگری روی شانه همه مسئوالن به ویژه 

دولتمردان است.
6- بخش نخستین سخنان رئیس جمهور محترم این تصور 
بیان  پی  در  فقط  ایشان  که  می رساند  ذهن  به  را  تلقی  و 
به عنوان  ایشان  از  بوده اند که  تبلیغ مبانی اسالمی  ضرورت 
و مخصوصا یک شخصیت  اسالمی  رئیس جمهور یک کشور 
روحانی جز این نیز انتظاری نمی رود اما، با کمال تاسف باید 
گفت که بخش های بعدی اظهارات آقای روحانی این برداشت 
را تائید نمی کند و نشان دهنده آن است که جناب ایشان برای 
ایران اسالمی نسخه ای شبیه واتیکان را توصیه می کنند و بر 

این باورند - و ان شاءاهلل نباشند- که حکومت در قبال خیر و 
صالح مردم و سعادت و شوربختی آنان غیر از ابالغ شفاهی و یا 

کتبی مبانی دینی وظیفه و مسئولیت دیگری ندارد!
به این بخش از سخنان ایشان توجه کنید؛

»ال اکراه فی الدین«. اساس دین باید با فهم و درک و پذیرش 
باشد. بقیه مسائل هم همینطور است. طرف باید تفهیم شود 
و ارزش کار را بداند تا خودش دنبال کند. نیاز نیست ما به 
ماشین  که  می بینند  وقتی  مردم  بله؛  بیاوریم.  فشار  مردم 
خطراتی دارد، خودشان هم به بچه شان نصیحت می کنند و 
می گویند از قسمت عابر پیاده باید عبور کنی و صبر کن تا 
چراغ سبز شود، درواقع شروع می کنند به یاد دادن فرهنگ 
به او. در همه فناوری های روز هم همینطور است... مقاومت 
در برابر فناوری ها و تحوالت نوین، رویکردی قدیمی است... 
فناوری های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد. شناخت 
از  پیشگیری  و  مدیریت  راه  تنها  فرهنگ سازی،  و  درست 
مشکالت فناوری است. نمی توانیم زندگی مردم را از تحوالت 
فناوری و ارتباطی جدا کنیم. مبارزه با خواست عموم مردم، 
شرعی و قانونی نیست... در جهان شبکه ای، درخت ممنوعه 
نسازیم، فرهنگ سازی کنیم. جوانان و نوجوانان بیش از همه از 
اثرات منفی فیلترینگ آسیب می بینند. نه مسدود کردن و نه 
رها کردن ما را به مقصد نمی رساند، سواد رسانه ای جامعه را 
باید افزایش دهیم. انحصار در هیچ پدیده ای جواب نمی دهد. 

چه در رسانه و چه در فناوری«؟!
یک بار دیگر این بخش از سخنان ایشان را بخوانید. ظاهر 
زیبایی دارد! و از آزادی انتخاب حکایت می کند! و اینکه دخالت 
دولت در فضای مجازی چه مفهومی دارد؟! باید همگان بتوانند 
بدون کمترین مانع و بی آنکه فیلترینگی در میان باشد وارد 
فضای مجازی شوند! و انتخاب خوب و بد و مطالب مفسده انگیز 
نسخه  از  دیدگاه  این  باشد!  خودشان  عهده  بر  سودمند  و 
واتیکانیسم نیز به مراتب خطرناک تر است و مفهوم آن، دقیقا 
این است که جوانان و نوجوانان و همه مردم را در وادی پر 
مخاطره فضای مجازی به حال خود رها کنیم و فقط خوب و بد 
را به آنان معرفی کنیم! بی آنکه برای پیشگیری از آسیب های 
جدی و خطرناک این فضا کمترین مسئولیتی داشته باشیم! 
باید از جناب روحانی پرسید چه تضمینی هست که یک جوان 
یا نوجوان با مشاهده بخش های پلشت و مفسده انگیز فضای 
مجازی که این روز ها به فراوانی در این عرصه وجود دارد در 
گرداب هالک کننده آن غرق نشود؟! در کجای دنیا و با کدام 
عقل سلیم گرداب های خطرناک را که ظاهری فریبنده دارند، 
پیش پای مردم قرار می دهند و مسئولیت مقابله با آن را از 
دوش خود برمی دارند! بر اساس این دیدگاه می توان دزدان و 
قاتالن را به حال خود رها کرده و مانعی برای آنان ایجاد نکرد و 
فقط مشخصات آن ها را برای مردم برشمرده و مقابله با آن ها را 
بر عهده خود مردم گذاشت؟! آیا این دیدگاه حضرتعالی - البته 
بی آنکه بدانید- ترویج همان حکومت عرفی -نرمالیسم- نیست 
که مقامات و اندیشکده های آمریکایی بی وقفه از تالش خود 
برای حاکمیت آن در ایران اسالمی و نهایتا نه فقط وابستگی 

بلکه بردگی ملت در قبال آمریکا َدم می زنند؟!
کوتاه سخن و جان کالم آنکه جناب روحانی! بر فرض که از 
مسئولیت خود به عنوان رئیس قوه مجریه با خبر نباشید آیا 
به عنوان یک شخصیت روحانی از سفارش های اکید اسالم بر 
ضرورت مقابله با گسترش دهندگان و مروجان فساد و فحشا 
و دروغ پراکنان نیز با خبر نیستید؟! نظر جنابعالی درباره مثال 
ممنوعیت کتب ضاله و حفاظت از سالمت روحی و اخالقی 

مردمان چیست؟!
در خاتمه، این گالیه دوستانه از عالمان دینی در میان است 
تالش  انحرافی  دیدگاه های  و  نظرات  این  مقابل  در  چرا  که 
چندانی نمی کنند تا ورود افرادی نظیر نگارنده به این وادی 

ضرورتی نداشته باشد؟!

رحمانی فضلی:

دولت مجری سیاست ها و اهداف نظام است
جانشین رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور در سیزدهمین جلسه 
ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، بر ضرورت هنجارمند و قاعده 
مند کردن گفتارهای ابراز شده از تریبون های مختلف در هر یک از بخش 

های جامعه، در راستای همبستگی اجتماعی تاکید کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی  وزارت کشور،  اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  به گزارش 
وزیرکشور در سیزدهمین نشست ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که 
شامگاه اول بهمن در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به سوگیری مثبتی که در 
نتیجه هدایت های رهبر معظم انقالب و تالش های ستاد، در روندهای اطالع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی کشور واقع شده، بر تداوم تالش ها برای توجه به اقتضائات شرایط 
جاری کشور و تحقق رویکرد مسئوالنه و زمان شناسانه، در گفتارها و تحلیل های 

سیاسی اقتصادی رسانه ای تاکید کرد.
وی با مرور برخی از تحرکات وحدت شکن و یأس آفرین در کشور، این پدیده 
نامبارک را ناشی از تنگ نظری ها، زمان ناشناسی ها و فقدان چارچوب جامع تحلیلی 
و درک صحیح از منافع وامنیت ملی دانست و با ابراز تأسف از عدم توانایی برخی چهره 
ها و شبه جریان ها برای تفکیک بین حب و بغض های شخصی و جریانی نسبت به 
مسئوالن فعلی دولت با اصول پایه و برسازنده منافع ملی و امنیت ملی، لزوم اصالح 
اینگونه نگاه ها و تحلیل های یک جانبه سیاسی اقتصادی و اقدامات رسانه ای مترتب 

بر آن را خواستار شد.
وزیر کشور با اشاره به برخی زمینه های پیش رو؛ مانند ورود به سال انتخابات که به 
طور طبیعی، میل به فعالیت های سیاسی را تشدید می کند، با یادآوری واقعیت های 
شرایط جاری کشور ازجمله برخی دشواری های حادث در وضعیت معیشتی جامعه، 
تحقق موفق امور سیاسی در این شرایط را در گروی فعالیت های موفق و مؤثر در 

جهت اصالح شرایط اقتصادی و خیر عمومی حاصل از این فعالیت ها ارزیابی کرد.
رحمانی فضلی در ادامه به برخی تحلیل ها و اظهارنظرهای غیر منصفانه و ناروا علیه 
بخش های مختلف کشور و به طور خاص دولت اشاره کرد و افزود: در شرایطی که 
دشمنان کشور در نتیجه مقاومت مردم و اقدامات شبانه روزی بخش های مختلف به 
طور ویژه دولت، از به نتیجه رسیدن فشارها و توطئه های خود ناامید شده و پی در 
پی در صدد یافتن راه های جدید برای جبران ناکامی های خود هستند، بموازات و 
همزمان با فشار دشمن، برخی سیاسیون و تحلیلگران، با انگیزه رقابت های سیاسی و 
یا به تصور غلط ضربه به دولت برای دفاع از نظام، دولت را آماج حمالت خود قرار داده 
اند؛ در حالیکه همه ما در یک کشتی هستیم و همه باید باهم برای منافع ملی و امنیت 

ملی کشور تالش کنیم و در این مسیر دولت مجری سیاست ها و اهداف نظام است.
رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه در طول 
چندماه فعالیت ستاد، همواره بر مواجهه اصالحی، تذکر، راهنمایی و ارشاد گویندگان 
و ترویج کنندگان گفتارهای یأس آفرین و وحدت شکنانه تأکید شده است، استمرار 
یأس آفرینی و وحدت شکنی علیرغم همه تذکرات قبلی را غیر قابل قبول برشمرد و 
کمیته حقوقی قضایی ستاد را موظف به پیگیری اجرای قانون در این عرصه کرد و از 
قوه قضاییه خواست در چارچوب اصول قانونی و از جمله برابر مصوبات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، به طور جدی و مؤثر از اعمال قانون در این خصوص 

حمایت کند.
رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت انسجام داخلی و ضرورت پایبندی به لوازم تقویِت 
وحدت و همبستگی داخلی برای خنثی سازی توطئه های دشمن، از همه جریان 
ها و دستگاههای مختلف در قوا و بخش های مختلف کشور و همچنین جریان 
های سیاسی خواست اقدام عملی رهبری فرزانه انقالب اسالمی در تشکیل شورای 
هماهنگی قوا و تنفیذ بهنگام مصوبات این شورا از سوی ایشان را به عنوان یک الگوی 
راهبردی و کاربردی در این عرصه دنبال کرده و همین رویکرد را در همه عرصه ها و 

همچنین در همه بخش ها و مناطق کشور از جمله استان ها اجرایی کنند.
رئیس شورای امنیت کشور با مرور دیگرباره تالش های ناکام دشمن برای تبدیل 
مطالبات صنفی و خواسته های عمومی معیشتی و نظایر آن به تنش های اجتماعی 
و امنیتی، نقش آفرینی موثر همه چهره های عالقمند به کشور، فعالین و نخبگان 
بخش های مختلف و جریان های سیاسی اشاره کرد و یادآور شد: رسالت تاریخی 
همه دستگاه ها در عرصه های مختلف نظام، صیانت از مردم در برابر بمباران تبلیغاتِی 
یأس آفرین و تحریک کننده دشمن، و اتخاذ یک ساز و کار موثر در امر اطالع رسانی و 

تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک مردم است و این مهم ضرورت دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به وجود خألهای ارتباطی و عدم استفاده از ظرفیتهای 
رسانه ای در جهت آگاهی بخشی به مردم، از دستگاههای مختلف خواست با ارتقاء 
روند پاسخگویی به افکار عمومی و برطرف کردن شبهات جامعه و همچنین ارائه 
مؤثرگزارش های واقع بینانه و اطالعات صحیح از اقدامات خود به مردم، زمینه نشاط 

افزون تر و امید بیش از پیش مردم را مستمراً فراهم سازند.
وی بر اهمیت توجه به اهمیت مراسم چهل سالگی انقالب و دهه مبارک فجر امسال 
تاکید کرد و گفت: با توجه به هجمه دشمنان علیه این موضوع و تاکید آنها بر اهداف 
شومی چون براندازی نظام پیش از 40 سالگی انقالب، برگزاری باشکوه مراسم دهه 

فجر اهمیتی دوچندان می یابد، چراکه حضور مردم و حمایت مردم از کشور، همواره 
موجب یأس و ناامیدی دشمنان و نظام سلطه بوده است و حضور حداکثری و با شکوه 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهد داد که آنها در اهدافشان به نتیجه ای 
نخواهند رسید و این دشمنان خواهند بود که مأیوس و ناامیدی از برنامه های خود 

علیه کشورمان خواهند شد.
وزیر کشور مردم را قوی ترین عنصر در برابر دشمن برشمرد و عنوان کرد: شکوه 

حضور مردم در 22 بهمن، توطئه دشمن را بر باد خواهد داد.
جانشین رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود 
در سیزدهمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با مرور نتایج واحد 
و هماهنگ پژوهش ها و پیمایش های علمی انجام شده در حوزه های اجتماعی، بر 
ضرورت هنجارمند و قاعده مند کردن گفتارهای ابراز شده از تریبون مختلف در هر یک 

از بخش های جامعه، در راستای همبستگی اجتماعی تاکید کرد.
رحمانی فضلی فاصله بسیار زیاد پنداشته های عمومی مردم و واقعیت های جامعه 
و کشور را، نتیجه تبلیغات غلط، رقابت های غیر سازنده سیاسی و تبلیغات ناشی از 
آن، سیاه نمایی ها و مهمتر از همه، گفتارهای ناآگاهانه و غیرمسئوالنه از تریبون های 
گوناگون دانست و از همه صاحبان دغدغه و دلسوزان انقالب اسالمی و ایران خواست 
با اهتمام به اصالح این وضعیت، زمینه های نظری و عملی این اصالح را فراهم آورند.


