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 سبقت مالیات
از طالی سیاه در بودجه

 جزئیات درآمد دولت از مالیات های مختلف
بررسی شد
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نیازمند تشکیل ستاد بحران مهار برخی 
تریبون ها هستیم!!

هنوز آتش اغتشاشات داغ است و التهاب ذهنی 
بن مایه  که  اعتراضاتی  است.  ننشسته  فرو  جامعه 
آن موضوع حجاب و گشت ارشاد بود. اجبار به یک 
حجاب خاص، جامعه را در نقطه ای نمادین به نام 
مهسا به انفجار رساند. این همه هزینه بر کشور و 
ملت تحمیل شد. هزینه هایی که هنوز قابل شمارش 
الطرفین،  جدل  امری  بر  اصرار  نیستند.  احصاء  و 
تحمیل  پوشش،  از  غیرتوافقی  روایتی  بر  پافشاری 
یک ارزشِ توافق نشده بر همه جامعه و در یک کالم 
عمومیت بخشیدن به امری غیرعمومی، بحرانی برای 
جمهوری اسالمی ساخت که در تاریخش بی سابقه 

بوده است. 
هر عقل سلیمی تصور می کرد اکنون دیگر نظام 
عموم  با  را  عمومی اش  ارزش های  می گیرد  تصمیم 
می افتد  صرافت  به  نظام  کند.  هماهنگ تر  جامعه 
چترش را بیشتر بگشاید. تریبون را ازافراطیون بگیرد 
و میانه روها را جلو بیندازد. زمامش را از تندروهای 
بی مسئولیت بستاند و به عقال بسپارد. طوری تدبیر 
کند که در میانه جامعه بیاستد و با میانگین جامعه 

هماهنگ تر شود که “خیراالمور اوسطها”. 
آنچنانکه انتظار می رفت رهبری نیز در جمع گزینش 
ارائه  حجاب  از  گزینشی  روایتی  بانوان،  از  شده ای 
ندادند. مخاطبان دارای حجابِ حداکثری بودند اما 
روایت ایشان حجاب حداکثری نبود. ایشان در آن 
جلسه فرموند که نباید بد حجاب یا ضعیف الحجاب 
را بی دین یا ضد انقالب قلمداد کرد و حتی در جایی 
به تمجید از همین گروه ها در همراهی نکردن با پروژه 

ضد انقالب پرداختند.

محمدعلی وکیلی  سرمقاله

محمدباقر قالیباف در یک برنامه تلویزیونی از برخی رویکردها 
به مردم، بحث حجاب و برخی رفتارها در حوادث اخیر انتقاد 
کرد. او صراحتا تاکید کرد که پلیس باید پس از درگذشت مهسا 

امینی عذرخواهی می کرد.
بخش هایی از اظهارات رئیس مجلس:

مهمترین هدف دشمن در سال ۱۴۰۱ ایجاد دوقطبی است. 
هر دوقطبی ای که در کشور ایجاد کنیم به نفع دشمن است.

باید حکمرانی را به سمت حکمرانی حاج قاسم برگردانیم. ما 
مسئوالن اگر می خواهیم جامعه را منسجم کنیم و بسازیم، 

نباید مردم را بسازیم، باید خودمان را بسازیم.
ما مسئوالن وقتی فهمیدیم اشتباه کردیم باید عذرخواهی 

می کردیم.
برای  بهانه ای  دنبال  به  قبلی  طراحی  با  دشمن  اینکه  در 
براندازی بود، سندهای دقیقی وجود دارد. اما به دوستان نیروی 
انتظامی گفتم به هر حال این خانم در مجموعه پلیس این 

اتفاق برایش افتاده، یک عذرخواهی که اشکالی ندارد.
می گوییم  وقتی  اما  می کند  هنجارشکنی  کسی  وقت  یک 
خانمی بدحجاب است نباید سوار مترو شود، آخر به چه حقی 

چنین چیزی را می گویید؟
قالیباف اما درخصوص مسائل سیاسی نیز به تفصیل سخن 

گفت که در ادامه می آید.
محمدباقر قالیباف در این برنامه تلویزیونی گفت: اصولگرایی 
در  امروز  که  اصلی   انتقاد  و  است  انقالب  و  امام  گفتمان 
خصوص جریان اصولگرایی مطرح می شود این موضوع است 
این جریان  در حقیقت  و  ندارد  اصولگرایی خودانتقادی  که 
اصالً اهل گفت وگو نیست. ما اگر بچه های انقالب و مردم را با 

گفتمان بتوانیم قانع کنیم، بی تردید پای کار می آیند.
نمی توانیم  و  است  همه  برای  اصول  و  مبانی  افزود:  وی 
گفتمان انقالب اسالمی را برای خودمان قبضه کنیم. بی تردید 
سایر جریان ها نیز گفتمان انقالبی را دارند اما مشکلی که امروز 
این است که بیشتر حرف  در جریان اصولگرایی وجود دارد 

انقالبی می زنیم اما آیا عملمان نیز به همان اندازه است؟
شهردار تهران ادامه داد: یکی از اصول گفتمان ما در جریان 
اصولگرایی، مردم مداری است اما متاسفانه اصولگرایان در این 

امر نقص جدی دارند.
وی دراین باره که اگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت 
نمی کرد و به جای آن با ارائه لیستی برای انتخابات شورای شهر 
توفیق بیشتری برای جریان اصولگرایی به همراه می آورد، گفت: 
چرا هنگامی که صحبت از جریان انقالب می شود، شخص 
قالیباف را می بینید؟ همان هایی که تصمیم می گیرند و اعالم 
می کنند که باید در انتخابات حضور پیدا کنم و هر چه برای آنها 
استدالل می آورم فایده ای ندارد؛  اگر شرکت نمی کردم اعالم 
می کردند که سرکش هستم و در صورت حضور در انتخابات نیز 
پاسخی برای مردم ندارم. من به هیچ عنوان قصد نداشتم برای 
یک دوره دیگر شهردار شوم؛ چرا که چرخ مدیریت را ضروری 
می دانم. در دوره سوم نیز داوطلب حضور در شهرداری تهران 

نبودم.
ادامه داد: حال در چنین شرایطی که قصد ندارم در  وی 

شهرداری تهران بمانم، چطور می توانم برای پیروزی به مردم 
بگویم که به لیستی که من معرفی می کنم، رأی بدهند. اگر 
چنین کاری می کردم و با توجه به اقبال مردم، لیست اعالم 
شده رای می آورد و من در شهرداری نمی ماندم، ظلم به مردم 
بود. از جنبه دیگر اگر فردی را به جای خودم معرفی می کردم، 
در حقیقت انتخاب شهردار که وظیفه شورای شهر است را از 

شورا سلب می کردم.
وی تاکید کرد: ما آمده ایم که خادم مردم باشیم؛ نه این که 
مردم خادم ما باشند. اگر این اعمال نفوذ را بر انتخاب شهردار 

انجام می دادم، در عالم سیاست معنایی نداشت.
بر  تاکید  با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
تشکیالتی بودنش، افزود: حضور من در انتخابات در حقیقت 
به گونه ای بود که برای دیگران عبرت شود؛ چرا که من ناچار 
شدم این کار را انجام دهم و در حقیقت انتشار نامه ای خطاب 
به جوانان برای تشریح رفتار سیاسی من به دلسوزان نظام و 

همین جوانان بود.
شهردار تهران ادامه داد: وقتی فرد محترمی اعالم می کند 

که ما مانیفست اصولگرایی را نوشته ایم و کسی حق تغییر 
آن را ندارد، چگونه ما می توانیم در این فضا کار حزبی انجام 
دهیم؟ ما با مردم سر و کار داریم و آیا مردم این حرف را از 
ما قبول می کنند؟ لذا باید در جریان اصولگرایی فکری به حال 
خودمان بکنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که مبنای 
اصولگرایی، انقالب اسالمی است. آیا می توانیم در مبارزه با 
تبعیض، فساد و فقر مبنای حزبی داشته باشیم؟ قطعا مالک 

مبارزه با این موارد انسانیت است.
قالیباف با تشریح معنای انقالبی گری گفت: اعالم می کنیم که 
گفتمان ما اصولگرایی است؛ نه به عنوان یک گرایش سیاسی 
بلکه به عنوان گفتمان انقالب اسالمی که آن نیز مردم گرایی را 
به صورت جدی پیگیری می کند. قطعا باید مردم همراه انقالب 
باشند. امروز به همه توان نظامی خود افتخار می کنیم اما عمق 

نظام ما پیوسته با مردم است.
افراد  اصولگرایی  جریان  اولویت  که  این  به  اشاره  با  وی 
مستضعف جامعه است، افزود: حتما اسالم فقاهتی، آزادگی و 
استقالل مبنای ماست. ما با همین مبنا انقالب کرده ایم. افراد 
زیر ۴۰ سال ما امروز نه در انقالب و نه در دفاع مقدس حضور 
نداشته اند و تنها از رفتار و گفتمان ما می توانند این مبانی را و 

به تبع آن نظام انقالب اسالمی را بشناسند.
وی با تاکید بر این که ما ارتقای کیفیت زندگی مردم را در 
بعد مادی و معنوی پیگیری می کنیم، افزود: قطعا نقاط قوتی 
داریم که باید در جای خود آنها را به طور جد مدنظر قرار دهیم 
اما صحبت های من از منظر آسیب شناسی است. قطعا امروز 
کسی که حرف و عملش یکی باشد، انقالبی محسوب می شود.

وی تاکید کرد: نباید از گفتار و حرف انقالبی خجالت بکشیم 
و همچنین باید کار انقالبی انجام دهیم. شعار مرگ بر آمریکا 
را به عنوان شعار مطرح می کنیم اما مصداق عملش به نظر من 
کار است. امروز فردی حزب اللهی است که گره ای از کار مردم 
بگشاید. برخی واقع گرا هستند اما آرمان خواه نیستند. اگر این 
طور حرکت کند قطعاً این فرد به سمت وادادگی پیش می رود.

محمد باقر قالیباف: 

و سوار شود؟ به چه حقی می گوییم خانم بدحجاب نباید متر

وی خردورزی گره ها و گشایش ها در تراز یادداشت

خبر

در نماز جمعه تهران مطرح شد
انتقاد از آلودگی هوا 

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه افزایش سرمایه اجتماعی باید به 
عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین سیاست ها در دستور کار قرار گیرد، اظهار 

کرد: بعضا توصیه های رهبر انقالب در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در 
نماز جمعه این هفته تهران که در مصلی تهران برگزار شد با اشاره به موضوع 
آلودگی هوا و با بیان اینکه آلودگی هوا منشاء خسارت ها و آسیب های جدی در 
کشور است، اظهار کرد: بر اساس آمار جهانی آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ 
و میر در سراسر دنیاست و بر اساس گزارش وزارت بهداشت کشورمان سالیانه 
حدود ۳۷۰۰ نفر از شهروندان تهرانی قربانی آلودگی هوا می شوند و میزان مرگ و 
میر به واسطه آلودگی هوا در کشور سالیانه حدود ۱۲ هزار نفر است. وی با بیان 
اینکه بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، خسارت 
آلودگی هوا به شهروندان تهرانی سالیانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده 
است، تصریح کرد: بر اساس همین گزارش خسارت آلودگی هوا به کشور به صورت 
میانگین سالیانه چندین هزار میلیارد تومان است و همانطور که اشاره شد آلودگی 
هوا منشاء خسارت ها و آسیب های جدی است و باید رفع این مشکل در دستور کار 
جدی مسئوالن قرار بگیرد. ابوترابی فرد در بخش دیگری از صحبت های خود در 
این زمینه ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسالمی قانون هوای 
پاک را در ۳۶ ماده تصویب کرد و در آن وظایف نهادهای مسئول در این حوزه 
از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما، وزارت صمت، 
سازمان استاندارد و ... را مشخص و تعریف کرد. وی ادامه داد: عملکرد دولتمردان 
در حوزه اجرای این قانون باید مورد نقد جدی قرار بگیرد. وی همچنین در بخشی 
از صحبت های خود با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ جمادی الثانی اظهارکرد: این روز به 
عنوان روز حضرت ام البنین )فاطمه ثانی( نامگذاری شده است. او در بخش دیگری 
از صحبت های خود در این زمینه به بخشی از زندگی ام البنین و فداکاری های این 
بانوی اسالم اشاره کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین با بیان اینکه در 
هفته های پیش بحثی را در مورد سرمایه اجتماعی آغاز کرده بودم، تصریح کرد: 
همانطور که پیش از این اشاره کردم سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین رکن برای 
توسعه و پیشرفت جوامع مطرح است و اعتماد و مشارکت اجتماعی دو شاخصه 
اصلی سرمایه اجتماعی است. وی با تاکید بر اینکه اعتماد افراد جامعه به یکدیگر 
و اعتماد دو نهاد دولت و ملت ریشه در اتحاد و استحکام نظام خانواده دارد، 
گفت: دفاع مقدس محصول نظام خانواده است و مادران شهدا بزرگترین سرمایه 
اجتماعی این کشور هستند. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه صحبت های 
خود در ارتباط با موضوع مورد اشاره تصریح کرد: از نگاه محققان مادر رکن خانواده 
و رمز پایداری آن است و در همین چارچوب ما شاهد این هستیم که اسالم و 
انبیاء الهی توجه ویژه ای به بانوان، منزلت و جایگاه آنها و همچنین موضوع حجاب 
و عفاف، پاسداری از ارزش ها، وفاداری به همسر به فرزند داشته اند و اینها همه 
ریشه در نگاه اسالم به نهاد خانواده دارد. وی ادامه داد: تمام سرمایه اجتماعی 
بر دوش مادران، خواهران و بانوان بزرگواری است که در این روزها و ماه های 
اخیر نشان دادند که پیوست ناگسستنی با ارزش های اسالمی، اخالقی و ملی 
دارد. وی با بیان اینکه در موضوع سرمایه اجتماعی نهاد خانواده بسیار مهم است 
و مادران و بانوان عمود این نهاد هستند ادامه داد: دفاع مقدس را نهاد خانواده 
خلق کرد. شهدای عالیقدری چون شهید سلیمانی ها، شهید صیاد شیرازی ها، 
شهید تهرانی ها، شهید فالحی ها، شهید تهرانی مقدم ها، شهید کاظمی ها و شهید 
باکری ها و ... این شخصیت های برجسته و تاریخ ساز و خالق اتحاد و امنیت تربیت 
شدگان مدارس و نهادی هستند که رکن و مربی این مدارس مادران این بزرگواران 
و همسران شهدای عالیقدر هستند که از بانوی بزرگ عاشورا حضرت زینب )س( و 

همچنین حضرت ام البنین الهام گرفته اند.

محمدعلی نویدی
گره ها و گشایش ها در ترازوی خردورزی طالعه و 
پژوهش و تأمل و تأنی در سیر جوامع مختلف 
می دهد  نشان  ما  به  آدمیت  تاریخ  و  بشری 
خاستگاه و عوامل گره ها و گرفتاری های زندگی 
انسان کجاها و چگونه ظهور و بروز یافته است 
و  کجاها  فتح ها،  و  فراخی ها  و  گشایش ها  و 
چگونه ممکن گردیده است. در این مقال و مجال 
فشرده به برخی از قواعد و اصول انقباض و انبساط 

زندگی آدمی می پردازم:  
۱- ریشه و بنیاد گره ها و حتی تعطیلی و تعلیقی و آچمز شدن امور زندگانی به 
دوری از ساحت عقالنیت و خردمندی برمی گردد. این دلیل را در سرتاسر تاریخ جهان 
و از جمله در شاهنامه فردوسی و سایر کتب تاریخی و تمدنی می توان به پژوهش 
نشست و دریافت. بنی آدم، هرجا و هر وقت از خرد و قواعد عقالنی یا منطق انسانی 
دور شده است در دام و تله انسداد و تنگی گرفتار آمده است. به سخن دیگر،  افتتاح 
و گشودگی با خردورزی و اندیشه آوری قرین و قریب بوده است. زیرا، خرد و منطق، 
راهبر و راهبرد بسوی افاقه و اثر و بهبودی و گشایش امور زندگی انسان است و 

تعصب و تصلب فکری و فرهنگی، انقباض و گرفتگی کارها و آچمز شدن امور جاری 
زندگی ست. خاصیت خرد و اندیشه ورزی، گشایش و رهایش زندگی است و ویژگی 
تعصب و تقلید کورکورانه یبوست و ماللت زندگی ها ست. همین مطلب، اصالت و 
اثرمندی انسان و زندگی و آزادی وی را می رساند. بنابراین، آنجا که عنان امور بدست 
میزان ها و معیارهای عقل و اندیشه و منطق سپرده می شود، آنجا محل سرزندگی و 
گشایش و رهایش است و آنجا که افسار حوادث و رخدادهای زندگی بدست جهالت 
و حماقت و تعصب و بی خردی داده می شود، همانجا محل مالل و اندوه و گره و 
گرفتاری آدمی ست. تنها راه گشایش افق های نوین، اندیشه ورزی و خردمندی است. 

جهان این راه را پیموده است.
۲- تجربه و کاردانی از دیگر قواعد گشایش و رهایش زندگانی انسانی است. در 
مقابل، خامیت و ناپختگی عامل بسیاری از ناکارآمدی ها و عدم اثرگذاری های 
سازنده است. مثل این است که یک بچه نو آموز را به معلمی و استادی بگمارند و 
انتظار سامان و رشد امور را داشته باشند!؟ تجربه منطق آزموده شده و راه و رسم 
رفته و بکار بسته است. کدام جامعه را می شناسید بدون تجربه و ریشه تاریخی و 
هویتی خود، راه آینده زندگی را بگشاید و پیش برود؟ مگر آلمان و ژاپن و غیره از 
آسمان افتاده اند؟ آنان با تفکر و اندیشه ورزی و همت بلند و سخت کوشی به ترتیب 
و تنظیم و پیشرفت امور خود پرداخته اند. در ایران نیز هر جا و هر وقت و دوران به 

اقبال و استقبال از خرد و خردورزی رفته اند، گشایش ها و رهایش ها ظهور یافته و 
مشاهده است. مگر تجربه قرون دوم تا پنجم هجری قمری را نداریم؟ کارهای گران و 
سنگین و پیچیده انسان های با تجربه و اندیشه ورز و علم محور و متعهد نیاز دارند، 

نه افراد بلی قربان گو و مطیع.
۳- شرط اصلی گشایش و رهایش امور در زندگی، منطقی بودن است. منطق » 
Logic « یعنی، تسلیم استدالل درست و معیارهای معقول. منطق، بکار بستن اصول 
و قواعد عقلی و علمی است تا آدمی در مسیر زندگی از خطاهای فراوان و بحران های 
ویران گر، نجات یابد و پرهیز کند. منطق، زندگی روشمند و علمی را به ما می آموزد و 
از هدر رفت نیروها و عمرها، هشدارها و حذر ها می دهد. منطق، پرهیز از فرقه گرایی 
و باند بازی و ندانم کاری است. بدین دلیل خرد و منطق، ترازوی گشایش می باشد. 
۴- عمر و زندگی انسان و جوامع بشری، تجدید پذیر و بازگشت پذیر نیست و حیات 
آدمی بین این افتتاح ها و اختتام ها در سیالن و جریان است. با عنایت به این واقعیت 
بدیهی، پرسش بنیادین این است که انسان و جوامع بشری چگونه می تواند  از گره 
ها و گرفتاری ها، از انسداد و انقباض ها، از ضیق و ضایع شدن ها، رهایی پیدا کند؟ 
شاید، پاسخ این پرسش را در کتاب » تفکراثربخش « بتوانیم پیدا کنیم؛ آنجا که از 
تحول و تغییر در سه سطح سخن می گوید: سطح دیدگاه، سطح راهبرد، سطح برنامه 

و عمل. حاصل این تغییر و تحول ظهور » اثرهای « سازنده است.  
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ماجراهای یک بودجه تاخیری
تبعات بودجه انبساطی بررسی می شود

ماجرای بی انضباطی اقتصادی و پولی
طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه سالیانه را حداکثر تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند که 
امسال این اتفاق با تاخیر رخ داد و دولت چند روز پیش بودجه الیحه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. از 
طرف دیگر موعد اجرای قانون برنامه ششم علی رغم تمدید یک ساله، پایان امسال به اتمام می رسد؛ 
یعنی باید از ابتدای سال آینده قانون برنامه هفتم در کشور اجرا شود، اما هنوز دولت الیحه برنامه هفتم 

را به مجلس تقدیم نکرده است.
در شرایطی که کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده، سوال این است که تکلیف لوایح برنامه هفتم 
و بودجه ۱۴۰۲ چه خواهد شد؛ محمدباقر قالیباف رییس مجلس در ۲۸ آذر یعنی قبل از تقدیم الیحه 
بودجه به مجلس، توضیح داده بود که »مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می کند اگر نتوانیم بودجه را 
تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن است برای دوماه بودجه دو دوازدهم بسته شود، اما همه تالش 

دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.«
بعد از تقدیم بودجه همچنان مجلس بر نظر قبلی خود یعنی تقدم بررسی بودجه بر برنامه پافشاری کرد 
تا جایی که عصر دوشنبه ۵ دی دولت بودجه را به مجلس ارسال می کند منتها هنوز این الیحه اعالم 
وصول نشده است؛ در این باره سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس به ایسنا گفته بود 
که »باید دولت ابتدا الیحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و بعد از آن مجلس الیحه بودجه سال 
آینده را اعالم وصول کند؛ بر این اساس با تصمیم هیئت رئیسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم 

مشخص نشود، الیحه بودجه ۱۴۰۲ اعالم وصول نمی شود.«
شنیده ها از تعدادی از نمایندگان حاکی از این است که دولت تا پایان دی ماه الیحه برنامه هفتم را به 

مجلس تقدیم می کند.  

 پشت پرده توافق
عربستان و چین

دستور رئیسی برای ساخت 
10 مدرسه در بهارستان

 توافق
یا پلن بی؟

محدود کردن ایران نقشه 
عربستان

در سفر یک روزه رئیس جمهوری به 
شهرستان بهارستان چه گذشت؟

» ابتکار«
بررسی می کند
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جناب آقای نادر خلیفه و خانواده محترم
درگذشت ناگهانی پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده از 
خداوند متعال برای آنمرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و اجر خواهانیم.
از طرف خانواده های حبیبی و سلیمان زاده
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