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معاون اول رییس جمهور:

فینالیست جام ملت ها شویم، با وزیر ورزش در کنار 
ملی پوشان خواهیم بود

معاون اول رییس جمهور گفت: برنامه ریزی کردم در صورت فینالیست 
شدن تیم ایران در جام ملت های آسیا، به همراه وزیر ورزش و جوانان در 

کنار ملی پوشان باشیم.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه دومین مجمع ملی سازمان های مردم 
نهاد جوانان کشور در کرمان گفت: بازی های تیم ملی فوتبال ایران را در جام ملت های 
آسیا دنبال و از زحمات همه آنها تشکر می کنم. وی افزود: خوشحالم که این جوانان با 
پیروزهای خود موجب مسرت و شادکامی مردم و سربلندی کشور هستند و همیشه 
مایه افتخارند. معاون اول رییس جمهور درباره حضور خود در کنار ملی پوشان ایران، 
گفت: برنامه ریزی کردم در صورت فینالیست شدن تیم ایران در جام ملتهای آسیا به 
همراه دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در کنار ملی پوشان باشیم. جهانگیری 
در گفت وگویی که با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان انجام داده در پایان گفت: 

ان شاءاهلل جام قهرمانی در دستان بازیکنان پر افتخار ایران قرار بگیرد. 

واکنش آیت اهلل مکارم شیرازی به اظهارات اخیر 
رییس جمهور

آیت اهلل مکارم شیرازی به سخنان اخیر رئیس جمهور واکنش نشان داد 
و گفت: اخیرا جناب رئیس جمهور دو جمله درباره مسئله حجاب و فضای 
مجازی گفتند که متأسفانه هر دو زننده بوده است؛ ان شاءاهلل در زمان 
مناسب، مفصل درباره این موضوع سخن خواهم گفت، اما امروز اشاره ای 

به آن خواهم داشت.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل مکارم شیرازی صبح امروز در درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم با اشاره به اینکه مساله حجاب جزو مسائل ضروری است، ادامه داد: رئیس 
جمهوری که قسم خورده است  ارزش های اسالمی را حفظ کند، باید به قسم خود 

پایبند باشد؛ ما اگر این همه شهید دادیم، برای ارزش های اسالمی بوده است.
این مرجع تقلید افزود: اگر به قول غربی ها در منطقه اولین قدرت هستیم، آن هم 
بر اثر اسالم است؛ این را باید حفظ کرد، شما رئیس جمهوری اسالمی هستید، نه 
رئیس جمهور کشور دموکراتیک سکوالر. مکارم شیرازی اضافه کرد: درباره فضای 
مجازی هم ببینید که چه فسادهایی رخ داده است، ما منکر این فضا نیستیم، اما باید 
جلوی مفاسد را گرفت، بنده از برخی از قضات محترم دادگستری شنیده ام که می 
گفتند اکثر طالق هایی که واقع می شود مرتبط با وسوسه های فضای مجازی است 
و اکثر بدآموزی ها و انحرافات هم مربوط به این فضاست. این استاد برجسته حوزه 
بیان کرد: کسی نمی گوید فضای مجازی را حذف کنید، بلکه باید این فضا را اصالح 
کرد، رئیس جمهور در سخنان خود می گوید؛ وقتی مردم همه چیز را خواستند، نباید 
جلوی خواست آنان را گرفت؛ که در پاسخ باید گفت: اگر مردم همه چیز را می فهمند، 
پس در دادگستری و تعزیرات را هم ببندید، یقینا یک عده خطاکار در کشور وجود 
دارند که باید جلوی آنان را گرفت. مکارم شیرازی با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید 
اشتباهات خود را اصالح کند، اظهار کرد: یکی از اصول سیاست این است که اگر در 
یک جا مسئله بغرنجی پیدا کردید، به سراغ مسائل حاشیه ای بروید؛ این جزو مسائل 
سیاست است؛ حاال هم که این مشکالت اقتصادی وجود دارد، مسئوالن سراغ مباحث 

حاشیه ای می روند؛ سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست.

اخبار

تفسیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد 
فصل هفتم منشور یا بازی با هفت سنگ،بازی به 
قصد کوبیدن به هفت عضو از اعضای پیکر جامعه 
و  امنیت،اقتصاد،فرهنگ،نژاد،اسمان،زمین  یعنی 

غیرت
داشتن نیروی نظامی قوی جزء اصول بنیادین 

همه جوامع بشری از اغاز تا پایان میباشد.
پس خط قرمزی به سرخی غیرت غیرتمندان 
جامعه و امنیت بدون پاسدار و اسلحه معنی ندارد.
بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مصوب 

26 جون1945،دفاع مشروع را چنین توصیف می نمایند.
حق دفاع در برابر هرگونه تجاوز مسلحانه بطور انفرادی یا جمعی،پیش بینی شده و 
به عنوان یک اصل حقوقی در حقوق بین الملل مورد قبول واقع شده است. محتویات 
مندرج در ماده 51 به وضوح میرساند که کلیه ی کشور ها حق دارند از خود در برابر 
تجاوز دول غیر دفاع نموده و هیچ حکمی از احکام مندرج در منشور حق دولت ها 
مبنی بر دفاع مشروع را محدود نمی سازد.دفاع مشروع نیز بدون اسلحه و نیروی 
نظامی میسر نمی باشد قرار نیست دشمن هم مرز باشد چنانچه دشمنی در دور 
دست ها کشوری را تحدید نماید متناسب با نوع تحدید اسلحه ی مورد نیاز جهت 
استفاده برای دفاع مشروع باید در اختیار باشد.چه تضمینی در جامعه بین الملل 
وجود دارد که کشوری قدرت نظامی دفاع از خویش را نداشته باشد و از دست 
شیطان صفتان قدرت طلب در امان باشد.پس به بهانه تجمیع کشور ها در فالن 
کشور نه ایرانی بی تدبیر میشود که از خط قرمز های دفاعی خود چشم بپوشد نه از 
قوانین حقوق بین الملل بی اطالعند که انها به نام احقاق حقوق جامعه بین الملل مارا 
از حق مسلم خود محروم نمایند. آنچنان که در ادبیات به ما آموخته اند میازار موری 
که دانه کش است.نه موری را می آزاریم نه خود موری در دست متجاوزین خواهیم 
شد تاریخ 8 ساله جنگ تحمیلی،نقش داعش در سوریه،حمله عربستان به یمن و 
... به ما آموخته خانه ای بس گران در ثروتمند ترین نقطه جهان یعنی خاورمیانه را 
داریم اگر خانه مان را دوست داریم نباید هیچ نسلی از ایران و ایرانی بپذیرد که امریکا 
هژمون جهان باشد.پس مارا از اجرای فالن فصل و فالن فصل منشور هراسی نیست.                 
  نویسنده:زهره فوالدی وندا دانشجوی دکتری حقوق بین الملل 
دانشگاه ازاد واحد بین الملل کیش

یادداشت
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اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت های اربعین در سال ۹۸
یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 9۸ از مصوبه این کمیسیون برای اختصاص 1۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت های اربعین در سال آینده خبر داد. جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در جلسه صبح امروز 

چهارشنبه با پیشنهاد جمعی از نمایندگان برای تخصیص 1۰۰ میلیارد تومان برای زیر ساختهای اربعین موافقت کرد.
به گفته  وی از این مبلغ ۵۰ درصد به ایالم، ۲۵ درصد به کرمانشاه و ۲۵ درصد به استان خوزستان اختصاص می یابد.

واعظی خبر داد

FATF پاسخ رهبر انقالب به نامه چند عضو کابینه در مورد

داداشی:

استانی شدن انتخابات، شأن نمایندگی مجلس را باال می برد

واعظی با بیان اینکه تصمیم دوستان این بود که ما جمع 
بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، 
گفت: این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله 
و  فرمودند  محبت  هم  رهبری  و  است  نبوده  خاصی 
پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام 
شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار 
خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگاران 
درباره نامه وزرا به رهبری گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم 
ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط 
بسیار نزدیکی بوده است. بنده زمانی که وزیر ارتباطات بودم 
نامه های متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که 
هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت 

کرده ام.
وی افزود: نامه هایی هم پیش از این با سه یا چهار امضا 
داشتیم که این یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده 
است و نامه ای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای عالی 
پول شویی نوشته شده است.در این شورا 8 نفر از اعضای کابینه 
عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم 
تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت هایی که در 

این زمینه ایجاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
واعظی با بیان اینکه تصمیم دوستان این بود که ما جمع 
بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، گفت: 
این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده 
است و رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که 
تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ 
خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم 

این نامه نوشته شد.
رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نامه به رهبری 
و  ها  خبرسازی  نحوه  از  من  و  است  بوده  عادی  روال  یک 
فضاسازی هایی که در این زمینه انجام شده، بسیار متاسف 
اختالف  و  بین همه  اندازی  فاصله  این  تصریح کرد:  هستم، 
دولت  و  رهبری  دفتر  بین  اینکه  و  کابینه  داخل  در  افکنی 
اختالف وجود دارد، کذب است. به هیچ وجه نه بحثی از استعفا 
مطرح شده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم 
رهبری بسیار صمیمانه است و لذا خواهش بنده این است که 

رسانه ها به این قبیل مسائل توجه نکنند.
وی یادآور شد: ما در دفتر رئیس جمهوری پیگیر این مسئله 
هستیم تا مشخص شود چه رسانه ای برای بار نخست چنین 
موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاری ها هم با استناد 

به این خبر بی پایه آن را توسعه داده اند.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره بازداشت مرضیه هاشمی، 
خبرنگار شبکه پرس تی وی ایران در آمریکا نیز اظهار کرد: 
رنگین پوستان در آمریکا همواره با مشکل مواجه بوده اند آنچه 
درباره خانم مرضیه هاشمی هم مشاهده شد یکی از تبعیض 

هایی است که رنگین پوستان در آمریکا با آن مواجه هستند.
وی افزود: ایشان دو اتهام دارد اتهام نخست رنگین پوست 
مسلمان  است.  ایشان  بودن  مسلمان  هم  دوم  اتهام  و  بودن 
ستیزی در دولت آقای ترامپ بیشتر خود را نشان می دهد 
و ما موظف به حمایت و بسیج افکار عمومی دنیا برای آزادی 

وی هستیم.
هیات  امروز  مصوبات جلسه  به  اشاره  با  همچنین  واعظی 
از وقت جلسه، صرف  قابل توجهی  تاکید کرد: بخش  دولت، 

الیحه جامع انتخابات شد و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار 
گرفت. آقای حجتی امروز گزارش بسیار خوبی درباره قاچاق 
دام و گوشت ارائه کردند و درباره برخی از اقالم و گرانی ها 

صحبت شد.
وی ادامه داد: بحث دیگر درباره لوایحی بود که در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. به لحاظ اهمیتی 
که این لوایح برای هیات دولت دارد، تصور دولت این است که 
در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم، با تصویب نکردن این 
لوایح نباید خود را تحریم کنیم. دولت آمادگی پاسخ گویی به 
سواالت و ابهامات اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را چه به صورت جداگانه و چه در مجمع دارد.
واعظی تاکید کرد: نکته ای که در این شرایط بسیار مهم 
است، این است که با توجه به تحریم و التهاباتی در جامعه وجود 
دارد و فضای جنگ روانی و تبلیغاتی که از طرف آمریکا و برخی 
کشورهای معاند انجام می شود در جلسه بحث شد که بیش 
از هر زمانی نیازمند این هستیم که مردم یک نماینده از نظر 

مسائل کنترل کاال و قیمت ها در دولت داشته باشند.
وی یادآور شد: در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام 
می شد و آقای رئیس جمهور فرمودند ما باید تالش کنیم و 
از مجلس خواهش کنیم که هر چه سریعتر و باقید دو فوریت 
و یا سه فوریت وزارت بازرگانی تشکیل شود تا اینکه ما وزارت 

بازرگانی را داشته باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از اختیارات 
بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی 
است و بنابر این هماهنگی های الزم انجام نمی شود، گفت: 
مأموریت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی مسئله کشاورزی 
است و مأموریت اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت هم تولید 

و صنعت و معدن است، لذا االن بیش از هر زمان دیگری به 
وزارت بازرگانی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته هم الیحه تشکیل وزارت 
بازرگانی در دولت تصویب شده بود، ادامه داد: ما این الیحه را 
هم فرستادیم و با شرایطی که االن با آن مواجه هستیم و نیز 
مطالبات مردم مبنی بر لزوم نظارت و کنترل، ما بیش از هر 

زمان دیگر نیاز داریم که وزارت بازرگانی تشکیل شود.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  رییس جمهوری  دفتر  رئیس 
اینکه برخی در کشور موضوع خروج از برجام را مطرح می 
کنند و جان بولتون نیز مدعی است اطالعات ایران به آژانس 
انرژی اتمی، غلط است، اظهار کرد: آقای بولتون چه االن و چه 
زمانی که سمتی هم نداشت مخالفت و دشمنی وی با دولت، 
ملت و حکومت ایران علنی بوده است و االن که مسئولیت 
گرفته می خواهد از هر ابزاری استفاده کند و معلوم هم نیست 
که همه حرف هایی که ایشان می زند نظر کلیت دولت آمریکا 
باشد ولی ایشان چون خودشان تالش کردند از برجام خارج 
شدند و کشورهای اروپایی و بقیه کشورها مثل روسیه و چین 
مقابل آن ایستادند و هر تالشی هم که کردند منزوی شده اند.

واعظی ادامه داد: االن هم آنان عالقمند هستند به روش های 
مختلف فضاسازی کنند تا به نوعی در دنیا تنها نباشند و تالشی 

هم که می کنند، نتیجه نخواهد داد.
گونه  این  تأثیر  تحت  ایران  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جوسازی ها و فضاسازی ها و تبلیغات قرار نمی گیریم، تصریح 
کرد: ما دنبال این هستیم که خودمان آگاهانه و بر اساس منافع 
کشور تصمیم بگیریم و تا زمانی که برجام منافع سیاسی و بین 
المللی و اقتصادی ما را تامین می کند ما در برجام خواهیم ماند.
وی همچنین درباره تاکید برخی جریانات در کشور برای 

خروج از برجام، گفت: این مسئله چیز جدیدی نیست. از زمانی 
که برجام تصویب شد در داخل کشور عده ای مخالف بودند. 
االن هم همان ها مخالف هستند اما مهم این است که ما بر 
اساس نظر آنها عمل نمی کنیم مهم برای ما مراجع رسمی 
کشور و نظر مقام معظم رهبری است؛ چرا که ما مراجعی داریم 

که دولت خود را با آن مراجع تنظیم می کند.
برای 80  "بنزین  ایده  به پرسشی درباره  پاسخ  واعظی در 
میلیون نفر"، گفت: همانطور که اشاره کردید این تنها یک ایده 

است.
رییس دفتر رییس جمهوری درباره وضعیت انتخاب دستیار 
حقوق شهروندی برای رئیس جمهوری نیز اظهار کرد: برای 
دستیار حقوق شهروندی حتما ان شاءاهلل یک خانم مناسب را 

انتخاب خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهار نظرهای اخیر از سوی 
برخی چهره ها درباره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و این تحلیل 
که هدف از این اظهار نظرها،شخص حسن روحانی است، اظهار 
کرد: نمی دانم این دو موضوع چه ربطی به هم می تواند داشته 
باشد اما آنچه می توانم بگویم این است که خدماتی که آیت 

اهلل هاشمی رفسنجانی به این کشور کرده غیرقابل انکار است.
واعظی تاکید کرد: ایشان همواره مواضع معتدلی داشته و 
ایشان هم در دوران ریاست جمهوری و هم دوران  عملکرد 
ریاست مجلس و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن 
است که رویکرد ایشان چگونه بوده است و با یک مصاحبه 
نمی شود کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی را از آنچه که 
به آن اعتقاد داشته، تغییر داد. به نظر می رسد مردم ما همواره 
قدرشناس مسئولین کشور هستند و با این گونه مصاحبه ها 

چیزی تغییر نمی کند.

استانی  گفت:  مجلس  در  آستارا  مردم  نماینده 
و  می برد  باالتر  را  مجلس  شأن  انتخابات  شدن 
به  رسیدگی  درگیر  نمایندگان  می شود  باعث 

مسائل جزئی نباشند.
ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در موافقت 
با طرح استانی شدن انتخابات اظهار داشت: این طرح 
شأن مجلس را باالتر می برد و منجر می شود که دیگر 

نمایندگان درگیر رسیدگی به مسائل جزئی نباشند.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح نمایندگان به 
داد:  ادامه  روند،  می  ملی  و  کالن  مسائل  دنبال حل 
یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
نظارت است که با استانی شدن انتخابات، آنان بیشتر 

در این راستا حرکت خواهند کرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس با تاکید بر اینکه نظام 
قانونگذاری در کشور با تصویب این طرح ارتقا می یابد، 

تصریح کرد: از سوی دیگر، این طرح باعث می شود 
که مردم هم نسبت به مجلس امیدوارتر شوند چرا که 
در شرایط فعلی اغلب نمایندگان به طرح ها و لوایح 
نگاه منطقه ای دارند و اگر به نفع منطقه شان باشد، 
به آن رأی مثبت می دهند و اگر به نفع منطقه شان 
نباشد، آن را رد می کنند. با استانی شدن انتخابات دید 

نمایندگان و کارکرد مجلس ملی می شود.
وی با تاکید بر اینکه شأن مجلس محلی و استانی 
نیست بلکه ملی است، گفت: الزم است قانونی برای 
شود  تهیه  روستا  و  شهر  شوراهای  وظایف  ارتقای 
به  نظرشان  مورد  جزئی  مسائل  حل  برای  مردم  تا 

مسئوالن شوراهای شهر و روستا مراجعه کنند.
البته  کرد:  تاکید  مجلس  در  آستارا  مردم  نماینده 
هر  نمایندگان  باز هم  انتخابات  استانی شدن  از  پس 
کاری که از دستشان برآید برای مردم و حل مشکالت 

آنان  اول توجه  اما در وهله  انجام خواهند داد  استان 
باید معطوف به مسائل اصلی کشور باشد و مسائل و 
مشکالت جزئی شهرها باید از سوی مسئوالن شوراهای 

شهر و روستا حل و فصل شود.
داداشی متذکر شد: بعضا پیش می آید که موضوعی 
درباره رفع تحریم های ظالمانه آمریکا در صحن علنی 
نمایندگان  از  برخی  اثنا  این  در  اما  می شود  مطرح 
مجلس به جای توجه به این موضوعات کالن، درگیر 
»تیر  مانند  خود  انتخابیه  حوزه  جزئی  مشکالت  حل 

برق« هستند.
وی در واکنش به کسانی که معتقدند برای اداره کشور 
باید دومجلسی شویم، اظهار داشت: این مسئله مستلزم 
تغییر در قانون اساسی است و فعال این ظرفیت وجود 
ندارد و اگر وارد آن فاز شویم مسائل دیگری چون پارلمانی 

کردن دولت هم مطرح می شود.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد

مصوبات شورا انعطاف الزم برای اجرایی شدن و امکان بازنگری را داشته باشند
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اجرایی شدن مصوبات این شورا را از 
اولویت های مهم این نهاد عنوان کرد و گفت: این مصوبات باید انعطاف الزم 

برای اجرایی شدن و همچنین امکان بازنگری را داشته باشند.
به گزارش ایسنا، سید سعیدرضا عاملی در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه 
شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران اجرایی شدن 
مصوبات شورا در حوزه های علمی و فرهنگی را از اولویت ها عنوان کرد و افزود: نسبت 
رابطه این مصوبات با رویه های مالی و اداری بسیار مهم است و الزم است این ارتباط 

به صورت نظام مند برقرار شود.
وی با اشاره به تغییرات و تحوالت در حوزه فناوری خاطرنشان کرد: این تحوالت در 
حوزه هایی چون علمی و فرهنگی ایجاد خواهد شد. لذا الزم است انعطافی در مصوبات 

شورا وجود داشته باشد تا امکان بازنگری این مصوبات فراهم باشد.
عاملی با تاکید بر اینکه این بازنگری باید بر اساس نظر اعضای شورای عالی انقالب 
فرهنگی، رییس جمهور و توصیه های مقام معظم رهبری باشد، یادآور شد: ما باید 
بازنگری مصوبات شورا را پیگیری کنیم که در این زمینه هم سند نقشه جامع علمی 
کشور مورد نظر است و هم سند مهندسی فرهنگی و هم سند تحول آموزش و پرورش.

وی همچنین در خصوص برگزاری نامنظم جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی 
توضیح داد: بر اساس آیین نامه، پیش بینی شده است که جلسه می تواند با ریاست 
با جلب رضایت  این جلسات  امیدوارم  و  برگزار شود  رییس جلسه هم  قائم مقام 

رییس جمهور در جلساتی که نمی تواند شرکت کند نیز برگزار شود.
عاملی اضافه کرد: بر اساس جدول برنامه، هر دو هفته یک بار باید جلسات شورای 

عالی انقالب فرهنگی برگزار شود؛ ولی کیفیت جلسات از اصل آن مهمتر است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به برخی تاکیدات برای تحوالت فرهنگی، 
اظهار کرد: ما از طریق مقررات زدایی و افزایش آگاهی عمومی می توانیم اصالح فرهنگی 
را انجام دهیم؛ ضمن آنکه باید توجه شود که بسیاری از عوامل مرتبط با فرهنگ بیرون 
از حوزه فرهنگی است. به طور مثال اگر عدالت اجتماعی به صورت نهادینه در جامعه 
اجرایی شود، قدرت صندوق تامین اجتماعی برای حمایت از افرادی که قدرت مالی 
کمتری دارند، موجب رضایت عمومی خواهد شد و متعاقب آن دنبال کردن ارزش های 

اسالمی-ایرانی نیز با سهولت انجام خواهد شد.
عاملی اضافه کرد: در مقابل اگر جامعه ای ناراضی داشته باشیم، ممکن است افراد 
جامعه در بسیاری از موارد از قوانین تمکین نکنند؛ از این رو عدالت اجتماعی بنیانی 
است که همواره به عنوان یک ارزش اسالمی و انقالبی مورد نظر بوده و باید در این 

زمینه حرکت کنیم.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه در بسیاری از موارد عدالت اجتماعی 
یک امر شخصی تلقی می شود، افزود: فناوری اطالعات ظرفیت استبداد خیر را که به 
معنی سیستم است، ایجاد خواهد کرد. ما در خارج از سیستم نمی توانیم حرکت کنیم.
وی به عنوان مثال به وضعیت فروش تراکم شهری اشاره کرد و گفت: اگر در 

فروش تراکم شهری تعرفه ها و اشخاص باشند، فرد با نظر خودش اقدام به فروش 
تراکم می کند؛ ولی اگر سیستم در این زمینه وارد شود، سیستم راه فرار را برای کسی 

فراهم نمی کند.
به گفته وی، عقالنیت سیستمی راهبرد بسیار بنیادی می دهد که آن اصالح اوضاع 

فرهنگی است.


