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دستور رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سقوط هواپیمای ارتش :

مسئوالن، نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی و 
پیگیری کنند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی حادثه تلخ سقوط هواپیمای حامل 
کارکنان نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفتند.

به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه ی تلخ و تأسف بار سقوط هواپیمای حامل کارکنان خدوم نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و جان باختن آن عزیزان و دیگر سرنشینان آن پرواز 
را با تأثر و اندوه و همدردی، به خانواده های داغدیده و به خانواده ی بزرگ ارتش و 
نیروی هوایی تسلیت میگویم و صبر جمیل برای بازماندگان و رحمت و مغفرت برای 
درگذشتگان مسألت میکنم. الزم است مسئوالن ذیربط با برررسی کامل این حادثه ی 

اندوهبار، نقاط ضعف و خألها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند.
سّیدعلی خامنه ای
25 دی ماه 1397

سردار جعفری:

نیازمندی مناطق محروم را باید از دستگاه های اجرایی 
مطالبه کنیم

رفع  برای  باید  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
نیازمندی های مناطق محروم، از دستگاه های اجرایی مطالبه گری کنیم تا 

تالش ها برای رفع محرومیت شتاب بیشتری بگیرد.
به گزارش ایسنا، سرلشکر جعفری در مراسم رونمایی از 5 هزار و 400 پروژه 
محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه نیروی زمینی سپاه با اقتداری 
بی نظیر برای دفاع از مرزهای کشور و انقالب اسالمی در سخت ترین شرایط و 
سخت ترین مناطق کشور حضور دارد، اظهار کرد: تالش های این نیرو نتایج بسیار 
مفیدی داشته است. اگر این تالش ها نبود منطقه جنوب شرق و شمال غرب دچار 

ناامنی می شد.
وی ادامه داد: مأموریت نیروی زمینی سپاه برقراری امنیت است، اما توجه اصلی 
ما در ماموریت ها، توجه به محرومان کشور است. قریب به 20 هزار بسیجی حقوق 
بگیر در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق در حال کمک به سپاه هستند و این به 

معنای مردمی کردن امنیت است.
فرمانده سپاه با بیان اینکه انسداد مرزها و توجه به مسائل آن طرف مرزها باید با 
همکاری دولت انجام شود، گفت: محرومیت زدایی نیز باید با کمک دولت دنبال شود. 
برای رفع محرومیت و فقر در کشور، بعد انقالب اسالمی تالش زیادی شده و فاصله 
فقرا و ثروتمندان کم شده است، اما باز هم محرومیت در کشور وجود دارد. علت اینکه 
فقر و محرومیت به چشم می آید این است که رشد طبقه متوسط چشمگیر بوده 
است. وقتی طبقه متوسط رشد می کند، محرومیت ها هم به چشم می آید، پس 

باید تالش شود که محرومیت ها برطرف شود.
خاطرنشان کرد: رهبر انقالب معتقدند نباید از اصطالح توسعه استفاده شود زیرا 
مالک ها و شاخص های توسعه درست نیست و معموال شاخص های غربی در 

توسعه به کار گرفته می شود. پس به جای توسعه باید بگوییم پیشرفت اسالمی.
وی همچنین بیان کرد: سپاه در محرومیت زدایی به دولت کمک می کند. در کنار 
محرومیت زدایی، اگر مطالبه گری از دستگاه های اجرایی انجام نشود، محرومیت 
زدایی سرعت نمی گیرد. باید نیازمندی های مناطق محروم را از دستگاه های اجرایی 
مطالبه کنیم. باید سراغ ادارات کل در شهرستان ها برویم یا نیازمندی ها را در رسانه 
ها انعکاس دهیم تا دستگاه های اجرایی پای کار بیایند. محرومیت زدایی از وظایف 

دولت است و ما از بودجه سپاه برای محرومیت زدایی استفاده می کنیم.
وی تاکید کرد: باید از مشارکت مردم هم بهره بگیریم و دنبال توانمندسازی مردم 
مناطق محروم باشیم تا آنها خودشان تولیدکننده باشند. اگر روند محرومیت زدایی 
با این شتاب پیش برود، شاهد رفع نسبی محرومیت خواهیم بود. حدود چهل هزار 
پروژه محرومیت زدایی از دهه فجر امسال  شروع می شود و در اواسط سال بعد به 
پایان می رسد.  فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه در حال جنگ اقتصادی هستیم 
و تحریم ها بر کشور اثر گذاشته و می گذارد، ادامه داد: اما اگر به نیروی انسانی و 
توانمندی داخلی و کمک مردم متمرکز شویم، شرایط خیلی بهتری خواهیم داشت. 
اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل باید دنبال شود تا مشکالت برطرف شود. در چهل 
سالگی انقالب اسالمی، دشمن تمام تالش خود را انجام می دهد تا کشور ما پیشرفت 
نکند. آنها دنبال این هستند تا انقالب را ناکارآمد جلوه دهند، اما ایران اسالمی مقتدر 
بوده و مردم با وحدت سختی ها را تحمل می کنند. وعده الهی است اگر در راه دین 
در برابر دشمنان ایستادگی کنیم، خدا به ما کمک می کند. وی افزود: دشمن همه 
امکانات خود را بسیج کرده تا پیشرفت های کشور خوب منعکس شود و با جنگ 
روانی و رسانه ای، مانع انعکاس پیشرفت های کشور می شود، البته ضعف رسانه های 
داخلی و ضعف گزارش دهی به مردم وجود دارد. اگر پیشرفت ها همراه با عدالت بود، 
محرومیت فعلی هم وجود نداشت، اما به هر حال کشور پیشرفت های چشمگیری 
داشته است. بر اساس این گزارش، پروژه های محرومیت زدایی از طریق ویدئو 
کنفرانس در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. همچنین سرلشکر جعفری 
و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از نمایشگاه اشتغال زایی و محرومیت 

زدایی بازدید کردند.

سخنگوی وزارت کشور:

الیحه تقسیمات کشوری تقدیم دولت شد
 سخنگوی وزارت کشور از تقدیم الیحه تقسیمات کشوری به دولت خبر 
داد و گفت: 20 پیشنهاد برای تاسیس شهر، بخش و شهرستان جدید به 

هیات دولت ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »سید سلمان سامانی« با اعالم این خبر افزود: 
الیحه تقسیمات کشوری پس از هم اندیشی با اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی 
استانی و ستادی ، دستگاه های ذیربط و نظارت مردمی تهیه و به هیات دولت ارائه 

شده است و در نوبت بررسی در کمیسیون سیاسی و دفاعی قرار دارد.
قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها با بیان اینکه بر اساس ماده 
13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، تغییرات تقسیماتی توسط وزارت 
کشور پیشنهاد و با رای و نظر هیات دولت به تصویب نهایی می رسد، اظهارداشت: در 
راستای همین اختیار و وظیفه قانونی در طول دو سال اخیر پس از بازدید از مناطق 
هدف، اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی ازشرایط الزم برخوردار بودند به هیات دولت 
پیشنهاد شده اند. سامانی اظهار داشت: بیش از 200 پیشنهاد مربوط به تقسیمات 

کشوری در قالب نزدیک به 85 طرح به هیات دولت ارائه شده است.

اخبار

چهارشنبه / 26 دی 1397 / شماره 330

 مرعشی: به مجلس دوم نیاز داریم
 سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است  برای حل رفع نقص در روند قانونگذاری در کشور باید به تشکیل مجلس دوم فکر کنیم . »حسین مرعشی« گفت: مجلس دوم می تواند تحت عنوان »مجلس نخبگان« یا »مجلس سنا« و از ادغام و ترکیب مجلس خبرگان 
رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای دیگری که قانونگذاری می کنند، تشکیل شود که انتخابات آن می تواند استانی برگزار شود. نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را در مجلس تدوین کرده و به کلیات آن رای داده اند که در صورت قانون شدن، 

انتخاب نمایندگان پارلمان به صورت استانی برگزار می شود، مدلی از انتخابات که دولت هم با آن موافق است؛ این در حالی است که الیحه جامع انتخابات را نیز در دولت در حال بررسی و نهایی شدن است و تا چند هفته دیگر به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.

نماینده ادوار مجلس بررسی کرد

معمای ۲۰ ساله استانی شدن انتخابات

 معاون رئیس جمهوری خبر داد:

۲894 میلیارد تومان برای 63 مصوبه در گلستان اختصاص یافت

وقتی انتخابات به صورت استانی برگزار می شود، دیگر رأی 
تک تک مردم تعیین کننده نیست. آن رأی تعیین کننده است 

که با البی گری به دست می آید.
فرارو- نماینده پیشین مجلس گفت: »خطری که انتخابات استانی 
را تهدید می کند، این است که رای خرید و فروش شود و زد و بند های 
و  قدرت سیاسی  افرادی که  و  بگیرد  اقتصادی صورت  و  سیاسی 
اقتصادی دارند، وارد لیست ها شوند. در این وضعیت دیگر مردم در 
شهر های کوچک نمی توانند به افرادی که دردشان را می فهمند و 
نماینده واقعی آن مردم هستند، رای دهند. زیرا فقط کسانی شانس 

رفتن به مجلس را پیدا می کنند که در مرکز هستند.«
حدود دو دهه است که در برهه های مختلف مسئله استانی شدن 
انتخابات مطرح می شود، اما تا امروز نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان 
عبور کند. با این حال مجددا مجلس دهم اخیرا با کلیات این طرح 
موافقت کرده است. با استانی شدن انتخابات، برای کل استان یک 
حوزه انتخاباتی اصلی تعریف می شود و نامزد ها باید از حوزه خودشان 
حداقلی از آراء را به دست بیاورند و در سطح استان هم جزو باالترین ها 

باشند تا انتخاب شوند. 
موافقان طرح معتقدند که برگزاری انتخابات در حوزه های بزرگتر، به 
انتخاب نمایندگانی می انجامد که در بین گروه بیشتری از مردم مقبول 
هستند. به عنوان مثال »سلمان خدادادی«، رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس که از جمله نمایندگانی است که در دوره های مختلف پیگیر 
طرح »استانی شدن انتخابات مجلس« بوده، معتقد است که یکی از 
چیز هایی که باعث نجات مجلس از شرایط فعلی است، استانی شدن 
است. حتما استانی شدن به افزایش کیفیت نمایندگان و بهتر شدن 
انتخاب آن ها و از همه مهم تر به رفتار نمایندگان در حین نمایندگی 
هم خیلی کمک می کند. واقعا با این طرح افراد با کیفیت، با نگاه ملی، 
شناخته شده، توانمند و مطلع انتخاب می شوند. ضمن اینکه هر کسی 

نمی تواند با این ساز و کار به عنوان نماینده مردم انتخاب شود.
البته تا اینجای کار دولت هم به این طرح روی خوش نشان داده، اما 
معتقدند که نیازمند مالحظاتی است که باید در طرح گنجانده شود. 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی عنوان کرده است که 
بعد از دو هفته بررسی، دولت با این طرح موافقت کرده است. ولی این 
طرح هم مانند باقی طرح ها مخالفان بسیاری دارد. آن ها امید دارند 
که استانی شدن انتخابات، مغایر بند 15 اصل سوم قانون اساسی است 
که »بر توسعه و تحکیم برداری اسالمی و تعامل عمومی داللت دارد«. 
ضمن اینکه معتقدند با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع 
تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه جامعه در تمام 
زمینه های مادی و معنوی داللت دارد هم مغایرت دارد. زیرا در شرایط 
کنونی اگر یک کاندیدا در یک شهرستان 10 درصد رأی بیاورد و 
فردی دیگر در همان شهرستان ۶0 درصد رأی بیاورد، احتمال دارد 
فردی که درصد کمتری رای را در شهرستان کسب کرده بتواند در 
سطح استان با توجه به نظر مرکز استان رای بیشتری کسب کند و 
به مجلس راه یابد و فردی که رأی بیشتری در شهرستان می آورد؛ 
اما پشتوانه ای در مرکز استان ندارد به مجلس ورود پیدا نکند که این 

نوعی تبعیض است.
به عنوان مثال جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیات رییسه 
رفتن در  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، معتقدد است که 
فهرست احزاب و استان ها کار هر کسی نیست؛ مضاف بر این که 
وضعیت فعالیت احزاب قدرتمند و واقعی نیست و در این صورت 
کسانی که شناخته شده نیستند یا توان هزینه مالی ندارند فرصت 
بروز و ظهور در مجلس را پیدا نمی کنند و در واقع مجلسی که به 

تبدیل  به یک مجلس طبقه خاص  تشکیل می شود  این صورت 
می شود که نمی تواند فضای مردمی داشته باشد، در حالی که اکنون 
نمایندگان در نطق، تذکر، قانونگذاری و مکاتبات خود مشکالت مردم 
را پیگیری می کنند؛ لذا با این کار فرصت مشارکت و اثرگذاری حضور 
مردم در تصمیم گیری ها گرفته می شود. وی تاکید دارد که ما تنوع 
قومی و مذهبی زیادی در کشور داریم. اهل سنت در کنار شیعه و 
قومیت های مختلف در کنار هم زندگی می کنند. با همین ترکیب و 
به تناسب قومیت ها، نمایندگانی هم در مجلس حضور دارند، اما وقتی 
این ترکیب به هم بخورد و افرادی انتخاب شوند که این تناسب برقرار 
نباشد، در این صورت حرف مردم هم شنیده نمی شود و این در دراز 

مدت آسیب جدی به امنیت کشور وارد می کند.
با اینحال مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
با بیان اینکه اصال این طرح در مجمع تشخیص رد شده است، عنوان 
کرد: علی رغم اینکه قانون انتخابات در چهل سال اخیر سه بار به کلی 
تغییر کرده و ده ها بار نیز اصالح شده است، ولى همچنان داراى 
اشکاالت متعددى است. براى برطرف کردن این اشکاالت، الزم است 
که شوراى نگهبان، مجلس شوراى اسالمى و وزارت کشور با اتکا 
بر سیاست هاى کلى ابالغى در شهریور ١٣٩٥، با یکدیگر همکاری 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  باشند.  و تعامل داشته 
خاطرنشان کرد: آنچه اخیراً تحت عنوان استانی شدن انتخابات از 
سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، منطبق بر سیاست هاى 
کلى نظام نیست و بعید است بدون اعمال تغییرات اساسى به تصویب 

نهایی رسیده و تبدیل به قانون شود.
استانی شدن انتخابات منجر به رأی فروشی و البی گری می شود

در همین خصوص مهدی آیتی نماینده ادوار مجلس طی گفتگو 
با فرارو عنوان کرد: »نخستین بار مسئله استانی شدن انتخابات در 
مجلس ششم مطرح شد و عمدتا اعضای حزب مشارکت به دنبال این 
موضوع بودند. در آن دوره توسط برخی نمایندگان به صورت طرح 
مطرح شد و هرچند مجلس با آن موافقت می کرد، اما توسط شورای 

نگهبان رد شد. یکی از کسانی که سردمدار این طرح بود، آقای جواد 
اطاعت بود. اما من همان زمان در مجلس ششم کامال با این طرح 
مخالف بودم و حتی یکبار هم صدا و سیما از من و آقای اطاعت دعوت 

کردند تا در این باره یک مناظره ای انجام بدهیم.«
وی ادامه داد: »با این حال همانطور که عرض کردم این طرح توسط 
شورای نگهبان رد شد و االن هم احتمال اینکه این نهاد مجددا با آن 
موافقت نکند بسیار زیاد است. زیرا شورای نگهبان معتقد است که 
مسئله استانی بودن انتخابات برخالف قانون اساسی است. زیرا در 
قانون به آرای شهرستان ها اشاره شده است و وقتی انتخابات استانی 
را تجمیع کردیم و  این معنی است که شهرستان ها  به  می شود، 

انتخابات را از حوزه شهرستانی به استانی انتقال پیدا می کند.«
او افزود: »اما در آن دوره که حزب مشارکت به دنبال این طرح بود 
به استناد یک سری از نظارات آقای خاتمی در تالش بودند که حتی 
کشور را به صورت فدراتیک در بیاورند. زیرا در آن دوره آقای خاتمی 
معتقد بودند که به جای اینکه تعداد استان ها زیاد شود، تعداد آن ها 
را کم و چند استان را با یکدیگر تجمیع کنیم چندین ایاالت تشکیل 
دهیم. یعنی همان حالتی که امروز در برخی کشور های اروپایی مثل 

آلمان یا ایاالت متحده وجود دارد.«
نمایندگان  که  دیداری  در  »اما  کرد:  تصریح  فعال سیاسی  این 
مجلس ششم با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان تاکید کردند که 
با این طرح موافق نیستند و این به معنی تجزیه ایران است و بعد 
از آن ممکن است صحبت خوزستان بزرگ یا کردستان بزرگ و... 
مطرح شود و برای امنیت ملی خطرناک است؛ لذا هنوز هم بحث 
استانی شدن انتخابات به نوعی با مسئله فدراتیک شدن ایران سنجاق 
می خورد و به همین دلیل است که شورای نگهبان یا برخی مسئوالن 

با آن مخالفت می کنند.«
وی تاکید کرد: »ولی اینکه من در آن زمان با این طرح مخالف بودم 
و االن هم اصال با آن موافق نیستم، دالیل دیگری دارد. من معتقدم که 
وقتی در انتخابات مردم به لیست رای می دهند، انتخاب اصلح انجام 

نمی شود. دقیقا همان اتفاقی که در انتخابات فعلی هم در شهر های 
بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان و... رخ می دهد. مثال در انتخابات 
سال ۹4 در تهران مردم به 4۶ نفر )نمایندگان مجلس و خبرگان 
رهبری( رای دادند، اما نتیجه اش همین مجلسی شد که می بینیم و 
اصال نتیجه خوبی در بر نداشت. یا همین وضعیت در انتخابات شورای 
شهر تهران هم بود و نتیجه اش شورای پنجم شد که آن هم بسیار 

ضعیف است.«
قرار  لیست  در  است که کسانی  این  داد: »دلیلش هم  ادامه  او 
می گیرند که نه تنها صالحیت الزم بلکه گرایش سیاسی روشنی 
قرار  لیست  در  ارتباطاتشان  یا  مالی  توان  دلیل  به  و صرفا  ندارند 
برگزار  استانی  صورت  به  انتخابات  وقتی  اینکه  ضمن  می گیرند. 
می شود، دیگر رأی تک تک مردم تعیین کننده نیست. آن رای تعیین 
کننده است که با البی گری به دست می آید. خطری که در استانی 
شدن انتخابات وجود دارد این است که احزاب یا جناح های سیاسی 
می توانند با البی گری و پول خرج کردن و رای خریدن یک لیستی 
مشخص کنند که وقتی مردم به آن رای می دهند، مثل این است که 
به خوب و بد رای می دهند. یعنی به یک مجموعه رای می دهند که 
منجر به این می شود که افراد سره در کنار افراد ناسره وارد مجلس 

یا شورا ها شوند.«
آیتی در پایان گفت: »بنابراین اولین مسئله ای که باید درباره آن 
آسیب شناسی صورت بگیرد همین مسئله رای دادن به لیست است. 
زیرا در 40 سال گذشته هربار مردم به لیست ها رای داده اند، نتیجه 
خوبی در بر نداشته است؛ لذا خطری که انتخابات استانی را تهدید 
می کند این است که رای خرید و فروش شود و زد و بند های سیاسی 
و اقتصادی صورت بگیرد و افرادی که قدرت سیاسی و اقتصادی دارند، 
وارد لیست ها شوند. در این وضعیت دیگر مردم در شهر های کوچک 
نمی توانند به افرادی که دردشان را می فهمند و نماینده واقعی آن 
مردم هستند، رای دهند. زیرا فقط کسانی شانس رفتن به مجلس را 

پیدا می کنند که در مرکز هستند.«

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور گفت: برای اجرای 63 طرح پیش بینی شده 
در سفر استانی رییس جمهوری به گلستان، دو هزار و 894 

میلیارد تومان تعهد شده است.
دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست شورای اداری گلستان 
با حضور رییس جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: یک هزار و 434 
میلیارد را خزانه، 250 میلیارد از محل منابع صندوق توسعه ملی، 
158 میلیارد از منابع داخلی دستگاه ها و یک هزار و 52 میلیارد 

تومان نیز توسط بخش خصوصی تامین می شود.
او ادامه داد: در سال های ۹2 تا ۹5 یک هزار و 585 میلیارد تومان 
اعتبار به استان گلستان اختصاص داده شده که در مقایسه با دولت 

قبل دو برابر بیشتر شده است.
وی افزود: سال گذشته و امسال یک هزار و 2۶۶ میلیارد تومان 
اعتبار از سوی سازمان مدیریت کشور به استان پرداخت شد که در 

مقایسه با دوره پیش 2.3 برابر افزایش یافت.
نوبخت با اشاره به تعهد مدیریت و برنامه ریزی در دور نخست سفر 
دولت به استان اشاره کرد و گفت: 121 مصوبه با اعتبار ۶31 میلیارد 
تومان به این سازمان ابالغ که 754 میلیارد تومان به صورت نقد و 

اسناد مالی مبادله و پرداخت شد.
او بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای کامل طرح 
های دور نخست سفر باید 85 میلیارد تومان دیگر به گلستان پرداخت 
کند. نوبخت به سفر دور دوم هیات دولت به استان گلستان اشاره کرد 
و گفت: برای ۶3 طرح پیش بینی شده، دو هزار و 8۹4 میلیارد تعهد 
شده است که یک هزار و 434 میلیارد تومان را خزانه، 250 میلیارد 
تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی، 158 میلیارد از محل منابع 
داخلی دستگاه ها و یک هزار و 52 میلیارد تومان نیز توسط بخش 

خصوصی تامین می شود.
ادامه داد: برای حذف نقاط حادثه خیز این استان نیز 30  وی 
میلیارد تومان و تکمیل زائرسرای رضوی و آسایشگاه معلوالن هم در 

مجموع 50 میلیارد تومان دیگر به اعتبارهای استان افزوده خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: همچنین قرار 
است سه سرمایه گذاری بزرگ صنعتی در سه استان شمالی کشور 

اجرا شود که یکی از این طرح ها مربوط به استان گلستان است.
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور در ادامه برنامه سفر هیات دولت به گلستان، صبح 

امروز وارد این استان شد و در نشست شورای اداری شرکت کرد.
کاروان دولت تدبیر و امید به همراه رییس جمهوری صبح دیروز 

وارد استان گلستان شد.
سخنرانی در جمع مردم گنبد، نشست با نخبگان و برگزیدگان و 
دیدار با علما و روحانیان، از جمله برنامه های روز نخست سفر رییس 

جمهوری در استان گلستان بود.
سفر دو روزه دکتر روحانی پس از برگزاری شورای اداری این استان 

و نشست خبری ظهر امروز به پایان رسید.
نخستین سفر دکترحسن روحانی به گلستان آذر ۹3 انجام شد.

مجید انصاری :

به لحاظ اخالقی دچار عقب گرد شده ایم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما به لحاظ اخالقی که یکی از پیام های 

مهم اسالم و انقالب بوده، دچار عقب گرد و افت شده ایم.
حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مردم ایران 
علیرغم تمام مشکالتی که با آن مواجه هستند، به خوبی نسبت به اهداف و آرمان های 

اولیه انقالب که امام)ره( مطرح کردند و شهدا برایش جان دادند، پایبند و وفادار هستند.
وی افزود: شهدا متعلق به همین مردم بودند. ما صدها هزار شهید و جانباز را از متن 
همین مردم داشتیم، از دورترین روستاها تا تمام اقشار، حتی غیر مسلمین یعنی هموطنان 
ارمنی و زرتشتی ما شهید داشتند. مردم حتما نسبت به آرمان های انقالب و ایران پایبند و 
وفادار هستند. ممکن است از عملکرد برخی جریان ها انتقاد داشته و خسته شده باشند اما 
مردم اصالح طلبی و اصولگرایی واقعی و اصل عمل را می پسندند و انتظارشان از مسئولین 

این است که امور را اصالح کنند و اصالح طلبی اصالح امور و مشکالت است.
انصاری با بیان اینکه اگر مردم دلخوری دارند و ضعفی را در جریان های سیاسی می دانند 
به معنای عبور از آن ها نیست که نیازمند جریان سومی باشد، عنوان کرد: همه چه اصولگرا، 
چه اصالح طلب، چه عامه مردم، چه جریانات سیاسی دیگر و چه افرادی که در قالب احزاب 

و گروه ها تعریف نمی شوند و خودشان استقالل سیاسی دارند، باید تالش کنیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در شرایط فعلی هویت اصلی 
کشور اتحاد و انسجام ملی برای حل مشکالت کشور است و در راس مشکالت، مشکالت 

اقتصادی، اجتماعی، امنیت روانی جامعه و روابط درست با دنیا قرار دارد.
وی ادامه داد: مردم از ما چیز غیر ممکنی نمی خواهند، آن ها باهوش و تحلیلگر هستند، 
اگر احساس کنند مسئولین و جریان های سیاسی در مسیر رفع مشکالت آن ها گام بر 

می دارند، همراهی می کنند؛ کما اینکه در چهل سال گذشته نیز در جنگ و غیر جنگ 
همراهی کردند و همواره مردم پیشتاز مسئولین بودند، بنابراین اگر همه بر محور وحدت 
نه برای خود، حزب، باند و گروه، بلکه برای مردم، ایران و انقالب تالش کنیم، مردم نیز 

اعتمادشان جلب و تقویت خواهد شد.
انصاری در خصوص بزرگ ترین چالش انقالب در دهه پنجم آن، تصریح کرد: ما به 
لحاظ اخالقی که یکی از پیام های مهم اسالم و انقالب بوده، دچار عقب گرد و افت شده ایم. 
اخالق پایه و اساس هر تمدن و اصالحی است و این بداخالقی های سیاسی و اجتماعی که 
متاسفانه بر بستری از فضای مجازی نیز سوار شده و امواج تهمت، تخریب، یاس آفرینی و 

بداخالقی های مختلف وجود دارد، باید متوقف شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما با نسل جوان بالنده و تحصیلکرده ای 
مواجه هستیم، متاسفانه میلیون ها نفر از دختران و پسران تحصیلکرده و توانمند ما به دلیل 
مشکالت، امکان اشتغال در مکان مناسب با تحصیل و عالقه خود را ندارند، ما باید بستری 
فراهم کنیم که زمینه سرمایه گذاری برای مردم، بخش غیر دولتی و سرمایه گذاران واقعی 

خارج از کشور فراهم شود.
وی اضافه کرد: باید تجربه های موفق دنیا و مسیری که دیگران همچون مالزی، اندونزی، 
چین و کشورهای دیگر رفتند و رشد اقتصادی دو رقمی را طی 10 سال تجربه کردند را 
کسب کنیم. باید تالش نماییم که در روابط ما با دنیا آرامش حاکم شود، نباید داوطلبانه 
با نادانی و بداخالقی در دام صهیونیست ها و دشمنان بیافتیم. دشمنان ما شامل اسرائیل 
و دیگران، روابط خوب ایران با اروپا و کشورهای منطقه را نمی خواهند، ما نباید بگذاریم 
که اهداف آن ها حاکم شود، بلکه باید با دیپلماسی عاقالنه و اقتصادی، با تالش مضاعف در 

داخل کشور و با تکیه بر توان داخلی خود موجبات اقتدار اقتصادی را فراهم کنیم.
انصاری با بیان اینکه اگر امروز اقتدار نظامی می خواهیم، باید اقتدار اقتصادی داشته 
باشیم، عنوان کرد: این امر بدین دلیل است که اقتصاد بزرگ است. حدود 5 درصد از 
بودجه عمومی ما خرج اقتدار نظامی می شود، این 5 درصد در اقتصاد کوچک فعلی یک 
عدد است اما اگر اقتصاد ما 5 برابر شد، این 5 درصد نیز 25 برابر خواهد شد، بنابریان اگر 
ما اقتدار نظامی و سیاسی می خواهیم، باید در حوزه اقتصاد قوی شویم. اقتصاد نیز جز با 
وحدت، انسجام ملی، همه با هم بودن و آرامش در فضای کسب و کار به دست نخواهد آمد. 

این موارد اولویت های فعلی ما بوده که باید به آن ها بپردازیم. 


