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سرمقاله

خبر
کمالی ،رئیس فراکسیون
اصالحطلبان خانه احزاب شد

دبیرکل حزب اسالمی کار به عنوان رئیس
فراکسیون اصالحطلبان خانه احزاب انتخاب
شد.
به گزارش ایسنا ،حسین کمالی قائم مقام
خانه احزاب ایران و دبیرکل حزب اسالمی کار
به عنوان رئیس فراکسیون اصالحطلبان خانه
احزاب در دور جدید انتخاب شد.
در تازهترین جلسه فراکسیون اصالحطلبان
که با هدف هماهنگی و همافزایی بیشتر
اصالحطلبان عضو خانه احزاب توسط این
فراکسیون برگزار میشود ،رئیس فراکسیون
خانه احزاب این جریان سیاسی نیز انتخاب
شده است .پیش از این روسای فراکسیونهای
اصولگرایان و اعتدالگرایان خانه احزاب انتخاب
شدند و جلساتی را برای هماهنگی برگزار
کردند.

خبر

رئیسجمهوری در دیدار با جمعی از علما و شخصیتهای حوزوی:

خودزنی سیاسی
برای عبور از بحران ناامیدی
ادامه از صفحه یک
بدون تردید افکار عمومی به این مسئله واقف
خواهد بود که بخشی از مشکالت امروز اقتصادی
کشور معطوف به عملکرد دولت نیست ،اما
انتظارات مردم زمانی که پای صندوقهای رأی
رفتند فراتر از دستاوردهایی بود که روند معکوسی
در تحقق پیدا کرده است .باید بپذیریم در
زمانهای که فقر ،فساد ،بحرانهای اقتصادی و
شکاف روبهتعمیق میان دارا و ندار ،نسل نومیدی
را تحویل کشور داده است ،استفاده از واژه امید
تنها به کلیشهای بیکاربرد تبدیل شده است.
مسئله عدم امید به آینده ،پیامدهای سنگینی
برای آینده عینی کشور خواهد داشت که اگر برای
آن اقدام عاجل صورت نگیرد تبدیل به بحرانی
مهارناشدنی خواهد شد.
در این میان شاید علوم اجتماعی ِ قدرتمند
بتواند به موازات اصالحات اساسی از سوی
تصمیمسازان در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور،
روند سقوط جامعه به دره بیاعتمادی را تغییر
دهد .آنچه مسلم است هراس از آینده در مردم
آنقدر در زوایای مختلف تصمیمهای سیاسی
پیچیده شده است که حاال برای رهایی از آن
چارهای جز ازخودگذشتگی سیاسی وجود ندارد.
هرچند در شرایط فعلی آسانترین کار هجمه به
عملکرد دولت است ،اما شرایط بحرانزده اقتصاد
کشور در این روزها نیازمند نوعی ازخودگذشتگی
سیاسی برای جراحی در درون نیروهای خود
است .از این منظر شاید دولت بتواند پرچمدار این
خودگذشتگی باشد و کشیدن این اقدام به پای
قضاوت افکار عمومی ،سایر نهادهای تصمیمساز
را نیز تشویق به این خودزنی مبارک کند .تردیدی
نیست که عملکرد بخشی از دستگاههای اجرایی
به واسطه انتخابهای نامناسب مدیران دچار
ضعفهای آشکاری است .بنابراین شاید در قدم
اول نیاز باشد تا بخشی از این افراد با هر رتبه و
درجهای در معرض تغییر شخص رئیسجمهوری
قرار گیرند .در عین حال شاید الزم باشد تا بدنه
کارشناسی دولت برای حرکت سریعتر و منطقیتر
تقویت شود .این تغییرات میتواند درخواست
اختیارات بیشتر از سوی رئیسجمهوری را با
حمایت مردمی بیشتری همراه کند .بدون تردید
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی کشور نیازمند بازنگریهای اساسی است.
شاید دولت باید اولین گامها را بدون هیچ تعارفی
با هیچ دسته ،گروه و شخصی بردارد؛ هرچند که
کمی دیر شده باشد.

سیاستروز
رهبر انقالب در دیدار شاعران
و اهالی فرهنگ و ادب:

دولت نیازمند اختیارات ویژه است
حسن روحانی شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از
ی تصریح کرد :روحانیت
علما و شخصیتهای حوزو 
همواره برای منافع ملی دنیای اسالم ،نقش پیشتاز و
مبارز داشته است و این نقش و مبارزه با استعمار و
استثمار از زمان شیرازی بزرگ ،مبارزه علمای نجف با
استعمار انگلیس و علما و فضالی ایران در مشروطه و
نهضت اسالمی ،بسیار اساسی بوده است.
به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به نفوذ کالم و عمل
روحانیت بین مردم از گذشته تاکنون به عنوان قشری
که همواره مورد احترام جامعه بودهاند ،افزود :طی
 ۴۰سال گذشته و پس از پیروزی انقالب اسالمی بار
مسئولیت اداره جامعه نیز بر عهده روحانیت گذاشته
شد.
روحانی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،همواره قدرتهای بزرگ به دنبال این بودند
که حکومت اسالمی به مفهومی که امام راحل و علما
دنبال میکردند ،به وجود نیاید ،تأکید کرد :قدرتهای
بزرگ میدانستند با پیروزی این انقالب منافع آنها در
منطقه و جهان به خطر میافتد و رو در روی آنها
خواهد ایستاد.
رئیسجمهوری با اشاره به شرایط پیچیده کنونی
تأکید کرد :کسانی در کاخ سفید هستند که طی ۴۰
سال گذشته همیشه علیه جمهوری اسالمی ایران و
نظام اسالمی عمل میکردند و راه مقابله با کشور ما
را فشار و جنگ میدانستند و امروز همه این افراد در
کاخ سفید یکجا جمع شدهاند.
روحانی با تأکید بر اینکه خوشبختانه مردم باور
دارند که در این برخورد و تنش ما آغازگر نبودیم،
افزود :دشمن همواره به دنبال این بود که ما آغازگر
باشیم و یکی از اقداماتی که از این دولت در تاریخ
ثبت خواهد شد ،همین مهم است که جمهوری
اسالمی ایران آغازگر تنش نبود.
وی ادامه داد :البته برخی نیز در کشور با استدالل و
دالیلی به دنبال این بودند که ما از برجام خارج شویم
و ایستادگی در این زمینه هم کار سختی بود.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه اگر با تحریکهای
آمریکا از برجام خارج میشدیم ،امروز دفاع از اقدامات
دولت در برابر مردم بسیار سختتر و پیچیدهتر بود،
افزود :در چنین فضایی عالوه بر آمریکا ،جهان و
سازمان ملل نیز تحریمهایی را علیه کشورمان اعمال
میکرد.
روحانی با اشاره به احاطه و اطالعات کافی دولت
بر شرایط اقتصادی مردم و توجه به اقشار آسیبپذیر
گفت :تالش دولت همواره این بوده که به وضعیت
این قشر آسیبپذیر جامعه رسیدگی کند و ۵۰۰
میلیارد تومان برای یاری این قشر جامعه اختصاص
دادیم تا با پرداخت مبلغ  ۱۰۰هزار تومان و باالتر فشار
و مشکالت آنها کمتر شود.
رئیسجمهوری ادامه داد :طی  ۲.۵سال گذشته
میزان پرداختی به این اقشار را  ۳.۵تا  ۴برابر افزایش
دادیم و همواره تالش بر این بوده تا حقوقبگیران
همانند کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم ،اضافه
حقوق داشته باشند که این امر در دولتهای گذشته
سابقه نداشته است و حقوق کارمندان  ۲۰درصد و
کارگران  ۳۶درصد اضافه شد.

راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم

رئیسجمهوری نقش روحانیت را در دفاع از منافع ملی و جهان اسالم ،نقشی پیشتاز برشمرد و تأکید کرد :روحانیت همواره به عنوان مرجع جامعه،
نقش ارزشمندی در عرصه دینداری ،علم و فرهنگ ،هدایت مردم ،کاستن از اختالفات درون جامعه و تقویت صلح و برادری داشته است.

در شب والدت با سعادت کریم اهلبیت
حضرت امام حسن مجتبی (علیهالسالم)
جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران
جوان و پیشکسوت با حضرت آیتالله خامنهای
رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ

و نشر آثار رهبری ،آیتالله خامنهای در

این دیدار ،حرکت و پیشرفت جریان شعر

انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند :البته

جریانهای شعری دیگری نیز وجود دارد اما
این جریان شعر انقالب است که از لحاظ

مضمون ،نوآوری در مضامین و صیقلیافتگی ِ
الفاظ پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است.

همانگونه که در
جنگ۸ساله
اختیارات
ویژهای را از امام
راحل گرفته
وتوانستیم
جنگ را اداره
کنیم  ،امروز
هم به چنین
اختیاراتینیاز
داریم
روحانی افزود :تالش دولت بر این بوده که اقشار
آسیبپذیر ،آسیب کمتری ببینند اگرچه در شرایط
امروز مردم با سختی و مشکالت زیادی مواجه
هستند ،اما آیا همه این مشکالت از ناحیه دولت
است؟
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :برخیها در زمینه
مشکالت اقتصادی کارآمدی دولت را مطرح میکنند،
اما چطور همین دولت در دوره یازدهم توانست تورم
را مهار و رشد اقتصادی را ارتقاء دهد .لذا کارآمدی
دولت فرقی با گذشته نکرده و ما همان دولت
هستیم ،اما در دوره یازدهم مردم امیدوار بودند که
مشکالتشان حل و فصل میشود ،اما در این دوره
و به هر دلیل مقداری امید مردم نسبت به رفع
مشکالت کمتر شده است ،لذا همه برای ارتقای امید
و نشاط اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند.
روحانی کاهش درآمد دولت و محدود شدن
ارتباطات بانکی با دنیا را از جمله مشکالت موجود
دانست و اظهار کرد ۸۷ :درصد گردش پول دنیا با
دالر انجام میشود و امروز گردش تجاری با دالر برای
کشورمان به شکلی یکجانبه و غیرقانونی تحریم است.
وی با تأکید بر اینکه امروز در تولید بسیاری از
کاالهای اساسی از جمله گندم ،خودکفا هستیم و
نیاز به واردات نداریم ،اظهار کرد :اگر چه در کاالهای
اساسی خودکفا هستیم ،اما برای آنچه نیاز به واردات
داریم به محض اینکه برخی سودجویان در داخل
کشور متوجه میشوند که به فرض مثال حمل کاال به
تأخیر افتاده است ،قیمت آن کاال را افزایش میدهند.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :اگر چه امروز مردم

در زندگی خود احساس سختی و مشکل میکنند ،اما
دولت با اقدامات خود اجازه نداده که کاالهای ضروری
که برای مردم حساسیت دارد ،با کمبود مواجه شود.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز برای مدیریت بهتر
شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیمگیری هستیم،
اظهار کرد :در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی
که با مشکل مواجه شدیم ،شورای عالی پشتیبانی
جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا
بود و حتی مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه نیز
در تصمیمگیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم
در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.
رئیسجمهوری تصریح کرد :همانگونه که در
جنگ  ۸ساله اختیارات ویژهای را از امام راحل گرفته
و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیتهای
بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین
اختیاراتی نیاز داریم.
روحانی گفت :در هیچ دورهای در تبادالت بانکی
و فروش نفت با مشکالت و شرایط امروزه مواجه
نبودهایم ،لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ
اقتصادی از سوی همه هستیم.
رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز وارد دوره و
صحنه جدیدی شدهایم ،اظهار کرد :خوشبختانه
امروز اتفاقنظر داریم که باید در برابر آمریکا و تحریم
بایستیم و در این زمینه هیچ اختالفنظری بین مردم
و مقامات کشور وجود ندارد.
روحانی با اشاره به اینکه بنده طرفدار مذاکره و
دیپلماسی هستم ،اما انجام آن را در شرایط کنونی
به هیچ عنوان قبول ندارم ،گفت :در مهرماه سال

گذشته در جریان سفر به سازمان ملل ۵ ،نفر از
س ایاالت
رهبران معروف دنیا واسطه شدند که با رئی 
متحده آمریکا مذاکره کنیم و سال پیش از آن نیز
وزارت خارجه آمریکا  ۸بار درخواست مذاکره داد ،اما
شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و
امروز شرایط ما شرایط مقاومت و ایستادگی است.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط مقاومت
و ایستادگی روحانیت میتواند نقش ارزشمندی ایفا
کنند ،اظهار کرد :البته نقشآفرینی روحانیت نیازمند
برخورداری از اطالعات کافی است لذا باید اخبار و
اطالعات حتی جزئی در اختیار بزرگان و شخصیتهای
حوزوی و حوزه علمیه قرار بگیرد و شما روحانیت
معزز میتوانید به ملت امید و اعتماد بدهید.
روحانی تصریح کرد :راه پیشرو را به هیچ عنوان
بنبست نمیبینم و طی هفتههای گذشته به خاطر
وحدت و برنامهریزی درست توانستهایم از شرایط
بسیار سختی عبور کنیم و امروز شرایط ما به مراتب از
شرایط هفتههای گذشته مناسبتر است.
رئیسجمهوری تأکید کرد :برای اینکه بتوانیم به
اهداف بلند خود دست پیدا کنیم و مشکالت کمتر
شود همه باید متحد و همنوا باشیم و همه باید
احساس کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم
و یکدیگر را یاری کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد :علیرغم همه سختیها و
مشکالت قرار است پروژه بزرگی با اعتبار حدود  ۴هزار
میلیارد تومان در آذربایجان غربی افتتاح شود و بعد از
ماه رمضان هم طرحهای بزرگی دیگری افتتاح خواهد
شد و بهرغم تحریمها کشور را پیش میبریم.

شعر از جنب ه جمال و زیبایی برخوردار است
و این امتیاز ،شعر را به یک رسان ه اثرگذار و

مسئولیتآور تبدیل میکند که باید این تعهد
را در خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار

داد.

ایشان با اشاره به یک مغالط ه ناشیانه که

شعر را به «شعر هنری» و «شعر متعهد»

تقسیم میکند و میکوشد با شعار قلمداد
کردن شعر متعهد ،از آن ارزشزدایی کند،

خاطرنشان کردند :اشعار بزرگان و قلههای
شعر فارسی همچون حافظ ،سعدی ،فردوسی
و مولوی آکنده از اخالق ،تعلیم ،تعهد،
حکمت ،عرفان ،معنویت و اسالم ناب است،

بنابراین تفکیک جنب ه هنری و زیباشناختی
شعر از جنب ه رسالت و تعهد آن ،مغالطهای
واضح و ناشی از غفلت یا کمسوادی است.

آیتالله خامنهای قرار دادن شعر در

خدمت معارف توحیدی ،فضائل اهلبیت

(علیهمالسالم) ،انقالب و حوادث مهم کشور
و مسائل گوناگون دنیای اسالم را موجب

اعتالی شعر دانستند و افزودند :در اشعار خود

زیباییهای رفتاری ملت ،همانند حماس ه زیبا و

پ ُرشکوه حضور فداکاران ه مردم در کمکرسانی
به سیلزدگان را به تصویر بکشید ،زیرا این
کار ،شعر شما را به پرچم هویت ملت تبدیل

میکند.

ایشان تأکید کردند :حفظ هویت ملت بسیار

مهم است ،چراکه ملتی که هویت خود را گم

کند ،در مشت بیگانگان آب میشود و از بین

میرود.

آیتالله خامنهای در بخش دیگری از

سخنانشان ،درخصوص زبان فارسی ابراز
نگرانی کردند و گفتند :من راجع به زبان فارسی
حقیقتا ً نگرانم زیرا در جریان عمومی ،زبان
فارسی در حال فرسایش است.

رهبر انقالب اسالمی افزودند :من از

صداوسیما گلهمندم ،بهدلیل اینکه به جای

ترویج زبان صحیح و معیار و زبان صیقلخورده

و درست ،گاهی زبان بیهویت و تعابیر غلط و

بدتر از همه تعابیر خارجی را ترویج میکند.
انتشار فالن لغت فرنگی یک مترجم یا نویسنده
از تلویزیون ،موجب عمومی شدن آن لغت و
ایشان با تقبیح استفاد ه فراوان از لغات بیگانه

در رسانهها ،خطاب به مسئوالن تأکید کردند:

شده ،میگذرد .مجلس وقت زیادی برای تصویب طرحها و لوایح
میگذارد و وقت زیادی ندارد که موضوعی را تصویب و به شورای
نگهبان بفرستد و بعد که به مجمع ارسال میشود بگوید که
تشخیص داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود .امیدوارم
این حرف درست نباشد.
این اظهارات درحالی از سوی محمد صدر مطرح شده است که
غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت از این
تصمیم دبیرخانه ابراز بیاطالعی کرده است.
همچنین احمد توکلی با رد از دستور کار خارج شدن این دو
الیحه مهم از دستور کار مجمع گفت :نه این لوایح از دستور کار
مجمع خارج نشده است بلکه زمینه بررسی آن وجود ندارد.
وی افزود :وقتی آمریکا به گونهای دیگر رفتار میکند و نمیشود
به او اعتماد کرد ،وقتی اروپاییها میگویند باید برجام اجرا شود

یطبا:
مصطفیهاشم 

را از معجزات آفرینش خواندند و افزودند:

آلوده شدن زبان به زوائد مضر میشود.

سرنوشت مبهم CFTو پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
«از دستور کار خارج شدن دو الیحه مهم  CFTو پالرمو از
دستور کار مجمع تشخیص با دستور دبیرخانه مجمع» خبری
بود که روز دوشنبه از سوی محمد صدر ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام اعالم شد .علنی شدن این تصمیم دبیرخانه مجمع
اما با پسلرزههایی در فضای سیاسی کشور همراه شد و به صحن
علنی مجلس هم رسید.
به گزارش خبرآنالین ،مصطفی کواکبیان ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با اظهارات محمد
صدر گفت :اخیرا ًشنیدهایم که دبیر مجمع تشخیص دستور داده
که لوایح پالرمو و  CFTاز دستور کار مجمع خارج شود.
کواکبیان به طرح این سوال که «آیا دبیر مجمع چنین اختیاری
را داشتهاند یا خیر؟» ،ادامه داد :بیش از چهار ماه از زمانی که
لوایح  CFTو پالرمو برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاده

رهبر انقالب اسالمی ،بیان و پدید ه شعر

ولی خودشان تعهداتشان را اجرا نمیکنند یا در مورد اینستکس
به گونهای دیگر رفتار میکنند یا وقتی میگویند ما برجام را قبول
داریم ولی به آن عمل نمیکنند ،در این شرایط خود به خود اگر ما
کوتاه بیاییم فشار آنها بیشتر میشود .اگر ما مقاومت کنیم فشار
آنها کمتر میشود .ما اگر بخواهیم سریع این لوایح را بررسی کنیم
و فقط معیشت مردم را مالک قرار دهیم به اعتقاد من بیشتر به
ضرر مردم میشود.
در همین راستا ،آیتالله محسن مجتهد شبستری ،عضو مجمع
م با رد این خبر
م در گفتوگو باتسنی 
تشخیص مصلحت نظا 
گفت :این لوایح هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی مجمع
در حال بررسی است .به محض اتمام بررسی این دو الیحه در
کمیسیونهای تخصصی مجمع ،این لوایح در دستور کار جلسات
صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت.

نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی

شود.

آیتالله خامنهای همچنین از ولنگاری زبانی

و ساخت لفظی بسیار نازل برخی ترانهها

و پخش آنها از صداوسیما در سریالها نیز
انتقاد کردند و گفتند :زبان فارسی قرنهای
متمادی است که عمدتا ً بهوسیل ه شاعران
بزرگ حفظ شده و اینگونه سالم و فصیح به
دست ما رسیده است ،بنابراین ما باید حرمت

زبان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بیمباالتی

آن را به دست فالن ترانهسرای بیهنر بدهیم
که الفاظ را خراب کند و بعد نیز با پول

بیتالمال در صداوسیما و دستگاههای دولتی

و غیردولتی پخش شود.

وزیر کشور:

اختیارات دولت متناسب با توقعات نیست

امنیت مردم در مناطق مرزی اهمیت باالیی دارد

حسن روحانی ،رئیسجمهوری طی روزهای اخیر بارها از وضعیت حساس کشور سخن به میان آورده ،اوضاعی که به تعبیر او بسیار
سختتر از دوران جنگ تحمیلی و نیازمند تدابیر ویژهتری است.
در همین راستا ،مصطفی هاشمیطبا وزیر صنایع دولت دوران جنگ ،با مقایسه وضعیت امروز کشور با زمان جنگ ،به
خبرآنالین گفت :واقعیت این است که شرایط امروز کشور نسبت به دوران جنگ متفاوت و سختتر است زیرا هم سبک زندگی
مردم تغییر کرده ،هم تهدیدها و محدودیتها بیشتر شده و هم هزینههای کشور ،به ویژه هزینههای دولت به شدت افزایش
یافته است.
وی با یادآوری اتخاذ تمهیدات الزم از سوی دولت در زمان جنگ ،ادامه داد :در آن زمان به دلیل کاهش درآمد نفتی ،کاهش
واردات و مشکالت اجتماعی تصمیمات الزم از سوی دولت اندیشیده و در بخشهای مختلف اجرایی میشد ،امروز هم با گذشت یک
سال از زمان خروج آمریکا از برجام و با توجه به تهدیدهای ترامپ ،ضروری است که تمهیدات الزم از سوی مسئوالن کشور اندیشیده شود.
هاشمیطبا تاکید کرد :در زمان جنگ شورای خاصی برای اتخاذ تصمیمات وجود نداشت اما خوشبختانه ما امروز شورای روسای سه قوه که اختیارات الزم
هم از سوی مقام معظم رهبری به آن داده شده وجود دارد ،خب در شرایطی که این شورا و همچنین شورای اقتصاد و هیئت دولت وجود دارد به راحتی
میتوان در زمینههای مختلف هماهنگی و تصمیمگیری و برای اجرا به بخشهای مختلف ابالغ کرد.
وی درباره انتقادات رئیسجمهوری مبنی بر نبود اختیارات در دولت متناسب با توقعات آن هم در شرایط جنگ اقتصادی فعلی ،گفت :بله واقعیت آن
است که محقق کردن همه آنچه که مورد توقع مردم است در اختیار دولت نیست ،بهتر است برای شفافسازی ،دولت دست به کار شده و درباره مشکالت
و میزان اختیارات با مردم گفتوگو کند.
وی با تاکید براینکه نباید شرایط فعلی را عادی جلوه داد ،تصریح کرد :عادی جلوه دادن مسائل راهکار نیست ،ما باید بپذیریم که آمریکا در جهت حل
مسائل حرکت نمیکند ،بنابراین ما هم در جهت تسلیم حرکت نمیکنیم بلکه در مسیر مقاومت هستیم .بنابراین اگر قرار بر مقاومت است باید زمینههای
مقاومت در سیستمهای مختلف کشور طراحی و مردم هم درجریان اقدامات قرار گیرند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه امنیت و آسایش مردم در مناطق مرزی برای وزارت کشور در حوزه امنیتی دارای اهمیت باالیی است،
گفت :برای ما امنیت و آسایش مردم در مناطق مرزی با توجه به استقرار در منطقه و امر پدافند غیرعامل نقش مهمی در حوزه
امنیتی دارد و تمام تالش خود را برای ثبات بخشیدن در مناطق مرزی به کار بستهایم.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال جلیل رحیمی
جهانآبادی و جمعی از نمایندگان در رابطه با حریم امنیتی در مرزهای شرقی کشور به ویژه خراسان رضوی ،بیان کرد :موضوع
حریم امنیتی در مناطق مرزی هم با توجه به ترددهای غیرقانونی و حضور اشرار در منطقه و همچنین تردد قاچاقچیان اهمیت
باالیی دارد.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به تمرکز وزارت کشور در فراهم کردن امکانات و امنیت بیشتر در مناطق مرزی ،بیان کرد :برای ما
مردم در مناطق مرزی دارای اهمیت باالیی هستند چرا که هم از لحاظ پدافند غیرعامل و هم از لحاظ استقرار در منطقه نقش مهمی را در حوزه امنیتی
برعهده دارد .تمام تالش وزارت کشور برای ثبات بخشیدن در مناطق مرزی است .حتی در تالش هستیم تا امکانات بازگشت مهاجرین از شهرها به این
مناطق را با توجه به کاهش حریم امنیتی در برخی مرزها فراهم کنیم.
وی ادامه داد :باز کردن بازارچههای مناطق مرزی ،تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت در مرزها از جمله اقداماتی است که وزارت کشور
برای فراهم کردن زمین ه حضور افراد در مرزها انجام داده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به حمایت وزارت کشور از ساکنان مناطق مرزی در حوزه امنیتی قرمز بیان کرد :با توجه به تصویب شورای عالی امنیت ملی
ما در تالش هستیم تا تمام خسارتهای وارده به افراد ساکن در این مناطق را جبران کنیم.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به بخش دیگری از سوال درخصوص علت بالتکلیفی افراد فاقد شناسنامه ،مشکوکالتابعیت و ممنوعالخدمت ،اظهار کرد:
بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یکدیگر ادغام شوند .در هویت ،ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است ،اما در تابعیت کسانی هستند که
خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند.

