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سرمقاله
لزوم جراحی در اقتصاد فوتبال
ادامه از صفحه یک
یراه نیست که برخی ،از تبعات
بنابراین ب 
اجتماعی واگذاری این دو تیم به بخش خصوصی
نگران هستند؛ تجربهای که ممکن است مانند
خصوصیسازیهای غیراصولی مانند واگذاری
هفت تپه با تبعات بدتری همراه باشد .این
نوشتار قصد ندارد اصل خصوصیسازی را
زیر سوال ببرد بلکه در وهله اول باید ساختار
اقتصادی فوتبال از تیم ملی تا تیمهای باشگاهی
را تغییر کند .باید بتوانند با الگوی مناسب اقتصاد
ورزشی در سراسر دنیا روی پای خود بایستند که
این مهم تنها با جراحی در ساختارهای فوتبالی و
نوع تیم تیمداری میسر میشود.
یراه نیست که گفته
بنابراین با این شرایط ب 
شود واگذاری سرخابیها به این آسانیها نیست.
به نظر میرسد عقالی اقتصادی به خصوص
متخصصان اقتصاد ورزشی باید پا پیش بگذارند
و با ارائه یک طرح تحولی ساختار فوتبال را از
گرداب نابسامانی نجات دهند .وعده دوباره
واگذاری این دو تیم بدون برنامه مشخص همان
راهی است که واگذاری شرکتهای دولتی به
بخش به اصطالح خصوصی طی کرد که نتیجه
جز خسران درپی نداشت.
به نظر میرسد همچنان باید مانند سالهای
گذشته شاهد مدیریت واحد بر دو تیم رقیب از
سوی یک وزارتخانه یعنی ورزش و جوانان باشیم
که این هم در نوع خود کمنظیر نیست؛ دو رقیب
با یک متولی.

خبر
رئیسکمیسیونعمران:

ایرالینها حق ندارند بلیت رفت و
برگشت زائران اربعین را بیش از ۵
میلیون بفروشند

اخبار

فصل تغییرات در راه است؟

سه دهه فراز و فرودهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش خبرآنالین ،منشاء تشکیل مجمع
تشخیص مصلحت نظام نامهای بود که در روز۱۷
بهمن سال  ،۱۳۶۶سران سه قوه و نخستوزیر و
نیز مرحوم حاج سیداحمد آقا نماینده حضرت امام
در جلسه هماهنگی سران سه قوه به حضرت امام
خمینی(ره) نوشتند و امام خمینی نیز برای حل
اختالفات میان مجلس و شورای نگهبان ،فرمان
تشکیل این نهاد را صادر کرد که اعضای آن را آیت
الله خامنهای ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،عبدالکریم
موسوی اردبیلی ،محمدرضا توسلی ،محمد موسوی
خوئینیها ،میرحسین موسوی ،سید احمد خمینی و
اعضای شورای نگهبان تشکیل می دادند.
اما نهادی که قرار بود از ایجاد بنبست در
تصمیمگیری کالن کشور جلوگیری کند و بشود
نهاد مصلحت سنج نظام؛ این روزها بیشتر از آنکه
مشغول ایجاد نقاط اشتراک باشد ،درگیر افتراقات
و یا تاخیر در تصمیمگیری شده است .مجمع
تشخیص مصلحت نظام در طی بیش از سه دهه
فعالیت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است،
فراز و فرودهایی که در شکل ،ماهیت و عملکرد آن
بیتاثیر نبوده است.
 ۴مدیریت متفاوت در مجمع تشخیص
مجمع تشخیص مصلحت از زمان شروع
شکلگیریاش تا به االن ۴ ،رئیس بغیر از ( یک
دوره رئیس موقت) را به خود دیده است .از آیت الله
خامنهای تا آیت الله آملی الریجانی و اگر عملکرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام را تابعی از مشی،
دیدگاه و نوع سیاست ورزی ریاست آن بدانیم؛ شاید
یکی از مهم ترین تغییرات مجمع را بتوان مدیریت
متفاوت آن دانست.
روزگاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با توسل
به شیوه مدیریت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی
برای خود اعتبار میخرید و به باور بسیاری از
صاحب نظران،مجمع در دوران مرحوم هاشمی
بیشترین کارکرد را در مصلحتسنجی کشور داشت،
به طوری که در طول نزدیک به  ۳۰سال جلوس آن
مرحوم بر کرسی ریاست ،دوره به دوره موضوعات
بیشتری برای پیگیری به مجمع سپرده شد.
اما پس از درگذشت آیت الله هاشمی ،ریاست
مجمع به دست آیت الله هاشمی شاهرودی افتاد ،او
که به خاطر بیماری در دوره  ۱۴ماهه ریاست از دور
در جریان مسائل قرار می گرفت ،شاید بتوان گفت
غیبتهای ناشی از بیماری و البته روحیه مسامحه و
مصالحهگر آیت الله شاهرودی در دوران حضور در
جلسات مجمع باعث شد مدیریت این نهاد حاکمیتی
از اقتدار الزم فاصله بگیرد و مجمع تشخیص از همان
زمان نیز دوران فترت را سپری کرد.
پس از درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی ،آیت
الله آملی الریجانی رئیس این نهاد شد و پس از آنکه
سکان اداره قوه قضائیه را تحویل سید ابراهیم رئیسی
داد ،به طور کامل توانست روی اداره و مدیریت

رئیس سازمان انرژی اتمی:

آمریکا باید تمام تحریمها
علیه ایران را لغو کند

مجمع تشخیص مصلحت نظام اگرچه با هدف عبور از نقاط اختالف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس شد اما عملکرد سینوسی این نهاد امروز خود به
محل انتقاد و چالش تبدیل شده است.

با تغییرات ایجاد
شده این امید
در افکار عمومی
بوجود آمده ،این
نهاد مشورتی که
محل تجمع افراد
بتواند با بازگشت
به جایگاه اصلی
خویش در تصمیم
سازیهای مهم
نظام نقش بی
بدیل از خود به
جای بگذارد
امور مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز شود.
با توجه به سابقه مدیریت آیت الله آملی الریجانی
در قوه قضائیه به نظر می رسید دوباره مجمع بتواند
به جایگاه اصلی خود که همانا نهاد مصلحت سنج
برای کشور است برگردد که تا به این لحظه این اتفاق
نیفتاده است.
ورود مجمع تشخیص به حوزه قانون گذاری؟
سال  97که موضوع لوایح چهارگانه دولت به میان
آمد و اختالف نظری بین مجلس و شورای نگهبان
شکل گرفت ،مجمع تشخیص مصلحت نظام به
یکی از داغترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شد؛
تا جایی که بعضی از نمایندگان صحبت از بدعت
در قانونگذاری به میان آوردند و این نهاد را شورای
نگهبان دوم خوانند.
علی الریجانی یکی از مهم ترین چهره هایی است
که درباره ورود این نهاد به حوزه قانون گذاری در یک
نشست خبری گفت« :در ایران یک مجلس وجود
دارد ،بنابراین مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری
کند».
همچنین مخالفت با برجام ،انتقاد به سیاست های
اقتصادی دولت روحانی ،زیر سوال بردن اقدامات
دستگاه های اجرایی در مواجهه با حوادث ،تنش با
مجلس از دیگر مصادیقی از حرکتهای تکروانهای
اعضای مجمع بود که با چراغ سبز و بعضا با هدایت
برخی چهره های سیاسی مجمع انجام میشد.
بالتکلیفی برای رد یا تصویب اف ای تی اف
نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط

رئیسی مراسم تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس:
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی ،تاکید کرد :اگر زائری متقاضی باشد که
بلیت رفت و برگشت به عراق را با هم بگیرد،
ایرالین موظف است که بلیت را همزمان با همان
مبلغ  ۵میلیون تومان برای فرد صادر کند.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا رضایی کوچی در
جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت برخورد با
گرانفروشی ایرالین ها ،بیان کرد :با توجه به اینکه
نرخ مصوب بلیت هواپیما برای رفت و برگشت به
کشور عراق برای زائران اربعین  ۵میلیون تومان
تعیین شده است ،همه ایرالین ها موظفند با
این نرخ بلیت را به فروش برسانند و حق ندارند
مبلغی بیش از این دریافت کنند.
وی در ادامه اظهار کرد :اگر ایرالینی بیش از ۵
میلیون تومان بلیت رفت و برگشت را به زائران
بفروشد و فرد یا کاروان از ایرالین شکایت کند،
آن ایرالین موظف است بعد از سفر مبلغ اضافه
را به فرد بازگرداند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :از وزیر
راه و شهرسازی نیز انتظار داریم با جدیت نظارت
کند .هیچ ایرالینی حق ندارد بیشتر از  ۵میلیون
تومان برای بلیت رفت و برگشت به عراق از مردم
پول بگیرد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای
اسالمی ،تصریح کرد :ایرالین ها موظف هستند
اگر فردی متقاضی باشد هم زمان با بلیت رفت،
بلیت برگشت را هم برای زائر صادر کند .اینکه
ما زائر را به عراق بفرستیم و زائر در آنجا مجبور
شود برای برگشت مبلغ هنگفتی را بدهد قابل
قبول نیست.
رضایی در پایان تاکید کرد :اگر زائری متقاضی
باشد که بلیت رفت و برگشت را با هم بگیرد،
ایرالین موظف است که بلیت رفت و برگشت
را همزمان با همان مبلغ  ۵میلیون تومان برای
فرد صادر کند.

سیاستروز

با گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFدر مجلس شورای
اسالمی میگذرد .اگرچه این لوایح با رأی مثبت
نمایندگان به شورای نگهبان رفت ،اما بررسی آن
به سبب مکاتبهای که هیات عالی نظارت بر حسن
اجرای سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت
نظام با شورا داشت متوقف شد و مجددا ً به مجلس
عودت داده شدند ،اما با اصرار بهارستان نشینان و
مخالفت شورای نگهبان ،این بار به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن
تصمیمگیریکند.
اختالفنظر بر سر الیحه پالرمو و الیحه سی اف
تی اما نقطه اوج اختالف نظرها درمجمع بود تا
جایی که به دلیل همین اختالفات لوایح پالرمو و
( CFTکنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی
تروریسم) از دستور کار این نهاد خارج شد .اسفند
ماه سال  98و در بحبوحه شیوع کرونا در ایران ،گروه
ویژه اقدام مالی  FATFنام ایران را در لیست سیاه
خود قرار داد و دشواریهای اقتصاد ایران در دوران
کرونا و تحریم چند برابر شد.
اما با وجود آنکه لعیا جنیدی ،معاون حقوقی
دولت روحانی در آذرماه  99از موافقت رهبر معظم
انقالب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی
لوایح « »FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
خبر داده بود ،تکلیف این لوایح همچنان نامعلوم
است و حال باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن
دولت جدید و تازه نفس ابراهیم رئیسی ،این لوایح به
تصویب میرسد یا خیر؟

فصل تغییرات در مجمع تشخیص از راه رسید؟
اگر چه تصور می شد که با روی کار آمدن ابراهیم
رئیسی و پایان دولت دوازدهم ،حسن روحانی به
عضو مجمع دربیاید و چه بسا سیاسیون پیشبینی
کرده بودند ،که به جای آملی الریجانی بر صندلی
ریاست آن تکیه بزند ،اما تا کنون حکمی برای او
صادر نشده است و همچنین آملی الریجانی نیز از
جایگاه خود استعفا نداده و با انتصاب دبیر نشان
داده که می خواهد در این جایگاه منشا اثر باشد.
از سوی دیگر ،محسن رضایی که دبیری این
مجمع را بر عهده داشت از سمت خود کناره گیری
کرد تا بتواند در دولت سیزدهم ایفای نقش کند و
محمدباقر ذوالقدر با حکم رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام بهجای محسن رضایی نشست.اگر
چه یک سالی تا پایان دوره هفتم مجمع تشخیص
زمان باقی مانده اما تغییر دبیر مجمع می تواند این
نوید را بدهد که این نهاد مهم بتواند به جایگاه اصلی
خود بازگشته و افکار عمومی را قانع کند که کارکرد
مناسبی برای مصلحت سنجی نظام دارد.
با توجه به تغییر دبیر و احتمال تغییرات در نفرات
مجمع تشخیص که آخرین سال این دوره را طی می
کنند ،این امید در افکار عمومی بوجود آمده ،این
نهاد مشورتی که محل تجمع افراد با سابقه و تجربه
هست بتواند با بازگشت به جایگاه اصلی خویش و
تحرک بخشی در بخش های مختلف به یک نهاد
موثر و پویا تبدیل شده و در تصمیم سازی مهم نظام
نقش بی بدیل از خود بجای بگذارد.

با جاهلیت مدرن در دنیا مواجه ایم

رئیس جمهوری در مراسم تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع
مقدس ،گفت :امروز با جاهلیت مدرنی مواجه هستیم که به علم،
فناوری ،سالح و قدرت مالی فراوان مجهز است و میتواند زشتترین
کارها را به عنوان ارزش به جامعه تحمیل کند و در واقع نداشتههای
خود را به دنیا تحمیل میکند که تجلیل از شهدا میتواند نقاب از
چهره این جهل مدرن بردارد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
در مراسم تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس ،با قدردانی
از برگزارکنندگان این مراسم در سراسر کشور ،اظهار کرد :راه صیانت
بخشی به نسل امروز و نسل های آینده آن است که عاشورا معرفی
شود ،باید معلوم شود عاشورا امتداد دارد.
رئیسی گفت :این مراسم جلوهای از روشنگری نسبت به یاد ،راه،
پیام و هدف شهیدان است که کسی در جهل نماند و اگر کسی بر
اثر فتنه فتنهگران میخواهد وارد ذاللت و گمراهی شود با نشان
دادن راه شهیدان رهایی پیدا کند؛ لذا در این مقطع الزم است هرچه
درباره راه و مسیر شهیدان هست در جهت تنویر افکار عمومی و
در جهت رهایی یافتن از فتنه های فتنه گران ارائه و تبیین شده
و این حرکت عظیم ادامه یابد .این مسیر راه مصون سازی نسل
جوان است.
رئیس جمهوری گفت :بسیاری جنگ می کنند اما کدام دفاع
مقدس است .چه چیزی باعث تقدس دفاع و بسیج ما است؟ رمز
قدسیت دفاع ما چیست؟ چرا نظام ما قدسی است؟ آنچه مسلم
است هیچ زمان ،زمین و امری قدسی نمی شود مگر در جوار
قدوس .اگر زمینی ،مکانی ،شخصی و زمانی قدسیت دارد در پرتو
با قدوس است.
وی افزود :نظام قدسی است چون مبتنی بر دین و کتاب و سنت
و آموزههای دین است .این رمز قدسیت نظام ما است .نظامی که
می خواهد همه آموزه هایش بر اساس آموزه های دین باشد نظام
قدسی می شود.
وی یادآور شد :در راس نظام ما حاکمیتی قرار دارد که نیابت
از حجت خدا ،ولی عصر(عج) دارد و امر ،دستور و نظر او برای ما
حجت امام زمان(عج) است.
رئیس جمهوری گفت :قدسیت حاکمیت بر آن است که این
جانشینی از طرف حجت خدا به نظام ،قدسیت میبخشد به

نحوی که امروز نیرویهای مسلح ما مفتخر به خدمت تحت فرمان
فرماندهی معظم کل قوا و اطاعت فرمان او هستند تا وظیفه و
تکلیف خود را انجام دهند.
وی ادامه داد :امروز افتخار همه ما این است که ما تحت نظر،
ولی فقیه جامعالشرایطی که جانشین امام زمان(عج) است قرار
داریم و این قدسیت است.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :در نظام ما هیچ قانون ،مقررات
و هیچ باید و نبایدی نمیتواند تصویب و اجرا گردد مگر اینکه مطابق
موازین شرعی باشد .برای مجلس ،شورای نگهبان را به عنوان
تضمین و برای دستگاه قضا ،دیوان عالی و یکسری از سلسله مراتب
را تعیین کردند تا هیچ حکم و قانونی برخالف شرع در مجموعه نظام
تصویب و اجرا نگردد .هر حکم و قانونی و هر مقررهای که بر خالف
موازین شرعی باشد از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امام خمینی(ره) از روز اول اعالم
کردند که قوانین باید منطبق با شرع و موازین شرعی باشد تصریح
کرد :عالوه بر این ما در قدسیت عمل هم میخواهیم یعنی هم
حسن فعلی میخواهیم و هم حسن فاعلی میخواهیم .مدافعان
و شهیدان ما قدسی شدند چون برای خدا از جان و آینده این دنیا
گذشتند و آینده جاودانه را به دست آوردند.
وی با اشاره به جایگاه و عرفان امام خمینی (ره) به دیدگاه ایشان
درباره شهیدان و مدافعان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت :کسی

که در لباس بسیجی و نظامی حاضر می شود باید به حالش غبطه
خورد که چه جایگاه پر عظمتی دارد .باید همواره از این خط نورانی
تجلیل شود.
وی افزود :وقتی دفاع قدسی شد پیام و راه مدافعان قدسی می
شود .خوش به حال کسانی که در این راه قرار میگیرند .اینها که
به چنین مکانی می رسند فرماندهان و سرداران بزرگی داشتند .خدا
رحمت کند سرداران بزرگ ما را .خانوادههای معزز شهدا در هر
حوزهای پرچم برافراشتهای است که راه شهید را معرفی می کند .باید
به نام و راه و خانواده های مکرم شان افتخار کنیم.
رئیسی در تجلیل از روش و منش مقام معظم رهبری گفت:
همه این سرداران فرمانده بزرگی دارند که هم در قبل از جنگ هم
در جنگ تحمیلی همواره در صفوف اول کنار امام خمینی بودند
که این نمایشگاه برخی از جلوههای زندگی ایشان را در قامت یک
شاگرد امام نمایان کرده است .باید برای جامعه ما روشن شود که
امروز جامعه ما توسط فقیه جامعالشرایطی اداره می شود که به
مردم نمی گوید بروید ،میگوید بیایید شما هم ملکوتی شوید .رمز
موفقیت امام در این بود که خود رسیده بود ،رهبری نیز خود به آن
جایگاه قیادت رسید.
وی گفت :بسیاری در عالم به مردم می گویند به راستی و درستی
بروید اما حرف کسی که خودش رسیده به آن قله در دلها بیشتر
اثر می کند.
رئیس جمهوری کشورمان گفت :صمیمانه از کسانی که در این
مراسم حضور دارند سپاسگزارم .این تعبیری که رهبر انقالب دارند
که برگزاری یاد شهدا خود شهادت است حقیقتا در کوی و برزن
کشور ما صورت می گیرد .باید همچنان جلوه های معرفی یاد و
خاطره شهیدان راه ما باشد.
رئیسی ادامه داد :امروز با جاهلیت مدرنی مواجه هستیم که به
علم ،فناوری ،سالح و قدرت مالی فراوان مجهز است و میتواند
زشتترین کارها را به عنوان ارزش به جامعه تحمیل کند و در
واقع نداشتههای خود را به دنیا تحمیل میکند که تجلیل از شهدا
میتواند نقاب از چهره این جهل مدرن بردارد.
رئیسی گفت :عاشوراییان در عاشورا متولد شدند .می خواستند
عاشورا پایان عاشورائیان باشد سرها را از بدن جدا کردند ،خیمه ها
را آتش زدند اما یاد آنان همواره زنده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تاکید کرد
که آمریکا باید تمام تحریمهای خود علیه ایران
را لغو کند.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران که این روزها برای شرکت در
کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در وین به سر می برد ،در گفتوگو با ان.اچ.
کی ژاپن لغو تمامی تحریمهای آمریکا علیه ایران
را خواستار شد.
اسالمی در ادامه خاطر نشان کرد :آمریکا به
تعهدات و وظایف خود طبق توافق هسته ای
 ٢٠١٥عمل نکرده است .این کشور اکنون باید
سیاست های غلط خود را تصحیح و جبران کند.
وی اظهار کرد :آمریکا باید تمام تحریم ها
علیه ایران را لغو کند و خیلی فوری به توافق
هستهای بازگردد .سپس ایران به صورت گام به
گام مطابق با آنچه آمریکا انجام می دهد ،دست
به اقدام خواهد زد.
محمد اسالمی روز گذشته با رافائل گروسی
مدیرکل آژانس بین المللی انرژ اتمی در وین
دیدار کرد.
گروسی در یک پیام توئیتری درباره این دیدار
نوشت :از اینکه از محمد اسالمی ،معاون
رئیسجمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
در نشست کنفرانس عمومی آژانس استقبال
کردم ،خرسند هستم تا به تقویت بیانیه مشترکی
که اخیرا در تهران به دست آمد ،بپردازیم.
وی افزود :اکنون کارهایی داریم که باید با
یکدیگر انجام دهیم.

رئیس شورای شهر تهران:

اجبار به استعفای مدیران و بانوان
در شهرداری صحت ندارد
رئیس شورای شهر تهران گفت :اجبار به
استعفای مدیران و بانوان در شهرداری صحت
ندارد.
به گزارش میزان ،مهدی چمران رئیس شورای
شهر تهران در حاشیه صحن امروز شورای شهر
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز مبحث
کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در صحن
شورا مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد .مطالعات
مفصلی در این زمینه شده و روز گذشته هم
مسئوالن شهرداری و معاونت شهرسازی و برخی
از اعضای شورا جلسهای در این زمینه داشتهاند
تا کارها با فوریت در این زمینه پیش رود.
وی افزود :گلوگاههای زیادی در زمینه صدور
پروانه وجود دارد از جمله در دفاتر الکترونیک،
سازمان نظام مهندسی و یا شهرداری و درصدد
هستیم تا برنامهای تدوین شود که اقدامات مورد
نیاز برای صدور پروانه همزمان در همه مراکز و
نه پشت سر هم انجام شود تا از این طریق زمان
صدور پروانه کاهش یابد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :همچنین
شهروندان زمانی که برای صدور پروانه مراجعه
میکنند ،در شهرداری نمیدانند چه اقدامی باید
انجام دهند و سردرگم هستند ،لذا پیشنهاد ما
تشکیل دفاتر خدمات راهنما است.
وی گفت :تشکیل این دفاتر مانع از فعالیت
دالالن و واسطهگران خواهد شد و تسریع در
صدور پروانه نیز شاهد خواهیم بود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه گفته میشود طی روزهای اخیر
به برخی بانوان و مدیران میانی شهرداری اعالم
کردهاند باید استعفا دهند ،نظر شما در این زمینه
چیست ،گفت :چنین چیزی صحت ندارد .البته
شاید استثنائاتی بوده ،ولی قانونی در این زمینه
وجود نداشته و لذا این قضیه کذب است.
وی گفت :اخیرا ً برخی در مورد فعالیتهای
مدیریت شهری اظهار نگرانی کردند وای کاش
این نگرانیهایشان را چهار سال پیش مطرح
میکردند .خوشبختانه ما جزو افرادی نیستیم
که سعی کنیم مشکالتمان را گردن گذشتگان
بیندازیم و سعی میکنیم برنامههایمان را پیش
ببریم.
چمران خاطرنشان کرد :متأسفانه برخی
مسئوالن و مدیران در شهرداری به دلیل اینکه
نمیدانند در دوره جدید فعالیت آنها ادامه
خواهد داشت یا نه ،از برخی مسئولیتها سر
باز زدهاند ،در حالی که هر فردی تا آخرین لحظه
حضورش باید مسئولیتها را عرفی ،شرعی و
اداری انجام دهد.

قالیباف در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

بی عرضگی در حل مشکالت نتیجه پشت کردن به سنت های الهی است
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه بقای جمهوری اسالمی نتیجه
اتکا و اعتماد به سنت های الهی در برهه های مختلف به خصوص دوران جنگ
تحمیلی است ،تاکید کرد :اگر شاهد بی عرضگی در اداره کشور و ناراحتی مردم
هستیم به این دلیل است که به سنت های الهی پشت کرده ایم و در اقتصاد،
سیاست ،روابط اداری و مدیریت کشور می خواهیم زمینی عمل کنیم.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف که در مراسم گرامیداشت هفته دفاع
مقدس سخن میگفت ،با اشاره به تحوالتی که انقالب اسالمی در  ۴دهه
گذشته و نیز دوران مبارزات نهضت  ۱۵خرداد پشت سر گذاشت است ،گفت:
در دوران نهضت امام خمینی(ره) همه پارامترهای مادی نشان میداد که اساسا
انقالب نباید پیروز می شد و از همان روزهای نخست نهضت ،به امام (ره) می
گفتند که با کدام طرفدار و با کدام سرباز و با کدام امکانات میخواهی قیام کنی؟
در حالی که گفتار و رفتار امام حاکی از اعتماد و اعتقاد حقیقی ایشان به سنت
های الهی بود و در حقیقت از همان نقطه اتکا به فرهنگ جهاد و شهادت جزئی
جدایی ناپذیر از انقالب اسالمی شد.
وی با اشاره به سختیهای دوران مبارزات انقالب اسالمی و نیز دوران دفاع
مقدس به ذکر خاطراتی تکاندهنده از روزهای مختلف جنگ تحمیلی پرداخت و

گفت :اتکا به سنت های الهی یعنی صبر و مجاهدت در راه خدا ،هرچند سخت
و غیرقابل تحمل باشد ،تا آنجا که صف مجاهدین و منافقین از هم جدا شود؛
البته این مسئله به راحتی که امروز بیان می کنیم نبود و نیست بلکه فرایندی
بسیار سخت است و به راحتی به دست نمی آید.
وی با اشاره به روزهای آغاز جنگ تحمیلی و ایستادگی رزمندگان و مردم
مقابل دشمن بعثی در مناطق مختلف خوزستان اظهار کرد :در آن روزها ،نه
تنها کالشنیکف کسی ندیده بود ،بلکه حتی اسلحه «ژ »۳-نیز بسیار کم بود و
مدافعان این کشور فقط با اسلحه «ام.یک» و یا «برنو» مقابل لشکریان صدام
ایستادند .رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :در چنان شرایطی بود که
رزمندگان و مجاهدان از مسیر خدا و دفاع در برابر دشمن پا پس نکشیدند و
خدا به سبب این مجاهدت ها و صبر در آن سختی ها ،به ملت ایران پیروزی در
جنگ و منزلت و عزت عطا کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سنتهای الهی طبق آیه قرانها نه
تبدیل میشود و نه تحویل ،خاطرنشان کرد :همان سنتها و قوانین الهی امروز
در عرصه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هم جاری است و در این عرصه ها باید
به همان سنت ها اتکا کرد.

وی افزود :اگر از سویی شاهد بی عرضگی در اداره کشور و از سویی شاهد
ناراحتی مردم هستیم به این دلیل است که به سنت های الهی پشت کرده ایم و
در اقتصاد ،سیاست ،روابط برادرانه و روابط اداری می خواهیم زمینی عمل کنیم.
قالیباف با تاکید بر این که اگر در اقتصاد هم به سنت های الهی و همان اعتقاد
رزمندگان دوران دفاع مقدس عمل کنیم ،در همین اقتصاد هم فراوانی های
زیادی هست ،گفت :اما بدانیم که اگر در محیطی دروغ ،ریا و ربا باشد خدا با
هیچ کس عقد اخوت نبسته و در چنین شرایطی خدا به هیچ کس وعده پیروزی
نداده است .رئیس مجلس تاکید کرد :همه باید به این سوال فکر کنیم که آیا در
هر بخش و قسمتی که حضور داریم و مسئولیت داریم ،رفتارها و باورهای مان
شبیه رزمندگان شلمچه آسمانی شده ایم؟ و اگر این نیست چه توقعی داریم که
مشکالت را حل کنیم .وی با تاکید بر این که در دوران دفاع مقدس ،برنامه ریزی
دقیق و عقالنیت داشتن البته با تکیه و اعتقاد به سنت های الهی جزو اصول ما
بود ،گفت :امروز در اداره جامعه هم باید با همان روش و اصول برنامه ریزی و
مدیریت کنیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
قالیباف در پایان تاکید کرد :آنهایی که اندیشه غربی و وادادگی در مقابل غرب
را در ذهن خود دارند بدانند که عزت دنیوی و اخروی و حل مشکالت در سایه

اعتقاد به سنتهای الهی ،اعتماد به مردم و تمسک به فرهنگ جهاد و شهادت
و کار و تالش به دست میآید و جز با اتکا به این اصول مشکالت حل نمیشود.

