یادداشت

مصائبدولتهاینااجتماعی
حسام رضایی
مدتیاست کهشاهدبروزاختالفیتازهمیاندولتومجلساینبار
ی که مجلس روی سیاست
بر سر توزیع کاالهای اساسی هستیم .درحال 
کاالبرگ الکترونیک یا کوپن کاال پای میفشرد ،دولت به بهانه نبود
اعتبارات الزم ،زیر بار اجرای آن نمیرود .مخالفت اخیر دولت باسیاست
ت گرانه مجلس ،البته صرفا موردی از میان صدها مورد اختالفات
حمای 
ت گذاری ایران طی بیش از چهار دهه
این دو نبردگاه در میدان سیاس 
گذشته است.
ی که قوه اجرایی ،عمده تمرکز خود را روی رشد اقتصادی و ارائه
درحال 
ی گذارد،رویکردقوهمقننهبهدلیلارتباط
کارنامهقابلدفاعدراینحوزهم 
تنگاتنگنمایندگانبامردمدرحوزههایانتخابیه،عمدتاسمتوسوی
عدالتمحورانه با خوانش حمایتی ،توزیعی دارد.
تأ کید بر لزوم َد َوران همزمان چر خهای سانتریفیوژ و اقتصاد که تبدیل
به شعار محوری روحانی در انتخابات سال  92شد ،نشان از این داشت
کهاواساس کارکرددولتخودرابرپایههایاقتصادی گذاشتهب ه گونهای
که بقیه عرصهها ازجمله عرصه اجتماعی ،فر ع بر آن شدند .البته اتخاذ
سیاستهاینااجتماعی،فقطمختصدولتآقایروحانینیستوبقیه
دولتها نیز کموبیش چنین بودهاند اما کابینه اعتدال بهموجب یک
سویهنگری به امر توسعه اقتصادی  -که در نوع خود میراث راست مدرن
در دولت سازندگی است  -جلوه و جالل ویژهتری در این زمینه دارد.
در دولت هاشمی نیز نگاه صرف اقتصادی با سویه توسعهای ،باعث شد
تا بقیه موضوعات به حاشیه کشیده شوند .مصائب و مسائل برآمده از
جنگتحمیلیازجملهآسیببهزیرساختها،هاشمیرفسنجانیوتیم
تکنوکرات او را مجاب ساخت تا عمده منابع و امکانات کشور را دائرمدار
مسائل اقتصادی کرده و بقیه موضوعات ازجمله بحرانهای اجتماعی
را فدای خوانش نئولیبرالی از اقتصاد کنند.
ازجمله ثمرات قرائت نوع آدام اسمیتی از ارزشها و هنجارها توسط
هاشمی رفسنجانی و یارانش ،تمرکزگرایی و الیگارشیساالری ،همزمان
با فشارهای روزافزون معیشتی بر محرومین و طبقات کمتر برخوردار بود
امادرعینحال،بیکاریوتورمورواجرفاهزدگیدر عرصهپایینوتمایلبه
گریزناپذیر اجتماعی
تفاخر و تجمل در ساحت باال ،بهعنوان پیامدهای
ِ
فرهنگی حل مسائل اقتصادی تلقی شدند.
و
ِ
دفعیویکشبهتصورنمودن گرایشسیاستهایاقتصادیدولتمرحوم
هاشمی به مفاهیم و بنیانهای نئولیبرالی ،البته فرضی گمرا ه کننده
و راهزنانه است .ساختار اندیشگی دولت سازندگی در حوزه اقتصاد،
درواقع برآمده از استحاله ذهنی تکنوکراتهای دولت اول موسوی بود
که از نیمه نخست دهه شصت و همزمان با تبلیغات گسترده نهادهای
پولی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی درباره برنامه تعدیل
ت گرایانه
ساختاری(از سال 1982تا )1985تحتتأثیرسیاستهایراس 
قرار گرفتند .تقویت گرایش راست به حدی بود که مختصات برنامه اول
خ گوییبهمسائلروز،دربطندولتهای
توسعهبارویکردتعدیلبرایپاس 
پ گرایموسویوباهمکاریوهمراهیمجالستحتریاستهاشمی
چ 
رفسنجانی ،پختوپز شد.
بهبیاندقیقترمیشودچنین گفت کهتفوقمسائلاقتصادیو کنارزده
شدن مسائلاجتماعیدر ایرانپساجنگ،حاصلبرجست ه گشتننگاه
ایدئولوژیکی توصیهشده از سوی نهادهای پولی بینالمللی بود که هیچ
نسبت و تناسبی با شرایط آن برهه کشورمان نداشت.
سیاستهای راست گرایانه دولت سازندگی ،منجر به میل به کاهش
ی گریدولتوبرونسپاریمسئولیتها(بخوانیدرفعمسئولیت)
تصد 
افزایش معمول
به بخش خصوصی(بخوانید خصولتی) شد .این امر،
ِ
مطالبات اجتماعی و مدنی در دوران پساجنگ را بیجواب گذاشت و
تدریجا موجب بروز برخی شورشهای پرا کنده گشت .سیاست کالن
تعدیلساختاری،جناحچپ(درمقاماپوزیسیوندولتسازندگی)رابرآن
داشتتابامصادره گفتمانمعطوفومربوطبهحوزهاجتماعی/مدنی،
تدریجااز جلدعدالتخواهیپیشیندرآمدهودر پوستینآزادیخواهی
درآید .راهبرد هوشمندانهای که در انتخابات سال  ،76زمینه پیروزی
جناح چپ را فراهم کرد.
رویکرد تعدیل ساختاری که دولت سازندگی را از سیاست گذاری
حمایتی،عدالتی دور کرد ،دقیقا خالف آن روندی بود که دولتهای
اروپایی ،پس از جنگ جهانی دوم طی کردند .با وجودی که خسارات
واردهبر کشورهایاروپاییبابتاینجنگ،بسیاربیشترازخساراتجنگ
تحمیلیعلیهایرانبود،لیکنایندولتهاهرکدامباایجادهمترازیمیان
مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی و فدا نکردن یکی بهپای دیگری،
بنیان برنامههای بازسازی خود را بر مبنای سیاستهای اجتماعی یا
اجتماعی-اقتصادی ،گذاشتند.همینرویکردنیزباعثبرآمدندولتهای
رفاهی( )Welfare Stateبر اساس مدل اقتصادی کینز شد و تا پایان دهه
هفتاد میالدی در اروپا و حتی در آمریکا پایدار ماند.
هدف از جستار مذکور ،تأ کید روی این مسئله است که در میدان
ت گذاری ایران ،دولتها با طی طریق تکخطی بهسوی آنچه
سیاس 
رشد اقتصادی مینامند ،معموال سیاستهای مربوط به حمایت از
ی گذارند .در این میان ،دولت اعتدال و پیش
تودهها را مغفول باقی م 
از آن ،دولت سازندگی ،بیشتر از سایرین چنین بوده و هستند و به نظر
میرسد مخالفت اخیر دولت تدبیر با طرح باز توزیعی مجلس یازدهم نیز
در همین راستا قابل تفسیر باشد.
باری،تشدیدنظامتحریمهااز یکسوونا کارآمدیدستگاههایاجرایی
برایحلمسائلازسویدیگر،باعثشدهتاتدابیراقتصادیبدونلحاظ
مسئولین کشور
کارکردی
بند
جوانباجتماعیوفرهنگی،بدلبهترجیع ِ
ِ
ِ
شود.بر کسیپوشیدهنیست که«برخورداریازرفاهنسبی»مهمتریننیاز
و حق مردمان هر کشور و بهتبع آن ،تأمین این رفاه ،ویژهترین مسئولیت
هر نظام سیاسی است لیکن نگاه یکسویه و بسته به مسائل و متعلقات
اقتصادی بدون توجه به ملزومات و پیامدهای اجتماعی ،کشور را دچار
آفات پیش آزمودهشده خواهد کرد .اقتصاد بیشک امری مهم است
اما قطعا همهچیز نیست.

خبر
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس:

حمله به دانشگاه کابل خللی در اراده
ملت افغانستان ایجاد نمیکند
رئیسمجلسدرپیامیبهرئیسمجلسولسیجرگهجمهوریاسالمیافغانستان
حمله تروریستی به دانشجویان دانشگاه کابل را محکوم کرد.
به گزارشمهر،محمدباقرقالیبافدرپیامیبهمیررحمانرحمانیرئیسمجلس
ولسیجرگهجمهوریاسالمیافغانستانحملهتروریستیبهدانشجویاندانشگاه
کابل را محکوم کرد و بر همفکری و همکاری کشورهای منطقه برای خشکاندن
افراطی گری و تروریسم تأ کید کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
جناب آقای میررحمان رحمانی
رئیس محترم ولسی جرگه جمهوری اسالمی افغانستان
سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
با کمال تأسف و تأثر از حمله تروریستی به دانشگاه کابل که منجر به شهادت
و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان و اساتید این مرکز علمی و آموزشی شد،
مطلع گردیدم.
ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه که موجب جریحهدار شدن
وجدانهایبیداربشریاست.یقیندارماقدامتروریستیدربهشهادترساندن
مجاهدان عرصه علم ،آموزش و فناوری نمیتواند خللی در اراده ملت مقاوم
افغانستان در مسیر امنیت ،آبادانی و تقویت صلح و ثبات ایجاد نماید.
اعتقاد راسخ دارم با وحدت ،همفکری و همکاری کشورهای منطقه میتوان
ی گری و تروریسم را خشکاند و مانع تکرار چنین جنایتهای ناقض
ریشه افراط 
صلح و امنیت شد.
عالی جناب ،با اغتنام از فرصت؛ ضمن ابراز همدردی با جنابعالی ،دولت ،ملت و
نمایندگان شریف پارلمان کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی افغانستان ،از
درگاه خداوند منان برای شهدا اجر جزیل ،برای مجروحان شفای عاجل و برای
بازماندگان صبر و بردباری مسئلت مینمایم.
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«رسالت» بازتاب های سیاسی انتخابات ایاالت متحده را بررسی می کند؛

اثباتناکارآمدینظاملیبرالدموکراسی

معصومه پورصادقی -دبیر گروه سیاسی
اینروزهاغالبادرهر کویوبرزنسخن
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؛
انتخاباتی که روز سهشنبه هفته قبل برگزار
شدوهنوزنتیجهآناعالمنشدهاست.حتی
ا گر اعالم شود هم تأثیر قابلتوجهی در امور
داخلی کشورمان نخواهد داشت ،چرا که
اقتصاد فعلی ما از بیماری بیتدبیری رنج
میبردومتأسفانهبرخیهادرداخلفضارابه
سمتیبرد هوذهنهاروطوریشرطی کردهاند
ی کنند
کهشایدافکارعمومیاینطورتصورم 
بهصرفروی کارآمدندموکراتها(پیروزی
بایدن) مشکالت ما حل میشود.
اما هرگز گفته نمیشود که دموکرات یا
جمهوریخواه هیچ فرقی باهم ندارند و
شاید تنها در تا کتیکها با یکدیگر متفاوت
باشند ،مثال جمهوریخواهان به برخورد
چکشیمعتقدباشندودموکراتهابهدنبال
سربریدن با پنبه باشند ،اما درنهایت هر دو
زائیده نظام لیبرال دموکراسی هستند.
نظامی که از یک قرن قبل بهعنوان الگوی
تمدن ساز معرفی و به شرق و غرب گسیل
دادهشدوحتیبرخیغربیزدههایداخلی
برای اجرای آن در داخل نیز تالشهای
زیادی کردند.
نظاممعرفتیلیبرالدموکراسیمؤلفههای
مختلفیداردکهچندیپیشپايگاهاطالعرسانی
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب در

قالبمجموعهیادداشتدستگاهمحاسباتی
توحیدی و غربی ،مهمترین آنها را بهقرار
زیر برشمردند« :جدایی از اعتقاد به خدا،
سکوالریسم،تحولانحرافیانسانوانزوای
معنویت و اخالق انسانی ،انسانمحوری
مادی ،حا کمیت هو اهای نفسانی و
ّ
خودخواهیهای انسان ،تفکر سودمحور،
حا کمیت لذ ت گرایی ،سرمایه محوری
و پو لپرستی ،حفظ ثروت شخصی،
استعمارگراییواستثمارمحوری،نهیلیسم،
ت گیری
چ گرایی و معنویتزدایی ،جه 
پو 
غلط علوم انسانی و »....
بانگاهیبهمؤلفههاینظاملیبرالدموکراسی
پیمیبریم کهباوجودحتیفقطیکیازآنها،
هرگز نمیتوان این نظام را بهعنوان نظامی
الگو در نظر گرفت چرا که سرمایهمحوری و
پولپرستییااستعمارگراییواستثمارمحوری
هرکدامبهتنهاییقادربهانحطاط کشاندن
یک مملکت هستند.
در حال حاضر نیز ،فرآیند انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا تا این لحظه نشان داده
است که حتی نظام لیبرال دموکراسی
برخالف اسم بیمسمای آن نه به آزادی
اعتقاد دارد و نه به مردمساالری ،چرا که
ا گر به آزادی اعتقاد داشت حتی به بیانیه
ی کرد کهحدود
استقاللنامهآمریکاتوجهم 
 250سال قبل مدعی شده است «برابری،
حقی همگانی است و آن را خدا به انسانها

داده است» و یا اینکه در ماده یک اعالمیه
جهانیحقوقبشرتصریحشدهاست«تمام
ابنایبشرآزادزادهشدهودر حرمتوحقوق
باهم برابرند».
اما در نظامی که اساس آن سرمایه محوری
و پولپرستی است ،حتما استعمارگرایی
و استثمارمحوری به وجود میآید و برای

چاپیدناموالملتهارویبهاستثمارآنها
میآورند .در کشور خودمان چندین سال
قبل ،یعنی قبل از پیروزی انقالب اسالمی
همین رویه حا کم بود و ضمن غارت اموال
ما،حتیحکومتمصدقرانیزبرنتافتندوآن
راباهزینهپولهایبادآوردهنفتیخودمان
سرنگون کردند.

حالدر کشوریکهیکقرنشعارفریبنده
لیبرالدموکراسیسرمیدادوبااستناد
بههمینشعارها،حکومتهایمستقل
را سرنگون کرده و دستنشاندههای
ی کردند،ورقبرگشته
خودرامنصوبم 
است و از البهالی صفحات قطور
انتخابات پر از خشونت ،دروغ و تزویر

آمریکا میتوان به نا کارآمدی نظام
لیبرال دموکراسی پی برد ،نظامی که
از حل مشکالت داخلی آمریکا عاجز
است چگونه میتواند الگویی برای
سایر کشورها معرفی شود؟
بحثاصلیانتخاباتآمریکامشخص
شدن رئیسجمهور نیست چرا که
انتخاب بایدن یا ترامپ تازه آغاز راه
استوپسازآنبایدشاهددرگیریهای
خیابانی این دو نماد تفکر لیبرال
دموکراسیباشیمکهنتیجهرابرنخواهند
تافتوطبقچندروز گذشتهبهجان
هم افتادند ،رویهای که از چندی
قبل با افزایش خریدوفروش اسلحه
در آمریکا تشدید شده و میرود تا به
یک بحران تبدیل شود.
آمریکایی کهروزگاریبرایدیگر کشورها
نسخهفتنهوآشوبمیپیچید،امروزبا
نسخهداخلیآشوبودرگیریخیابانی
مواجهشدهوبایدمنتظرباشیموببینیم
ه گریهایسالیانسال
فرجاماینفتن 
آمریکا چه خواهد بود.
ختمکالمآنکهبهفرمودهرهبرمعظمانقالب،
تفاوت نظام معرفتی لیبرالدموکراسی
دروغین پایدر ِگل غربی و نظام معرفتی
هتقابلدوحرکت
توحیدیاسالمیمسئل 
َ ْ ُ
جاءال َح ّق َوما
است؛تقابلحقوباطل«:
ُْ ُ ْ ُ
باطل َو ما ُیعید».
یب ِدئ ال ِ

احد آزادیخواه ،عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد:

سازناکوکدولتباطرحتأمینکاالهایاساسی
حانیه مسجودی
 7آبان ماه سال جاری ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی با
 215رأی موافق از مجموع  249نماینده حاضر به طرح «الزام دولت
به پرداخت یارانه تأمین کاالهای اساسی» رأی دادند .تصویب این
طرح در مجلس یازدهم همانا و مخالفتهای پیدرپی دولت به
بهانههای مختلف با آن همان.
در مادهواحدهاینطرحآمدهاست«:دولتمکلفاست،بهمنظور
تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بهویژه
خانوارهای کمبرخوردار از ابتدای6ماههدومسال1399بهصورت
ماهانه،نسبتبهتأمینوپرداختیارانهاعتبارخریدبههرفردایرانی
شناساییشدهدر طرحمعیشتخانوار (موضوعردیف()31جدول
تبصره  14قانون بودجه سال  1399کل کشور) به تعداد حداقل
 60میلیون نفر ،از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست
خانوار به مبلغ یکمیلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد
سهدهکاولازجملهافرادتحتپوشش کمیتهامدادامامخمینی،
سازمان بهزیستی ،رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل
حقوق و دستمزد و مبلغ ششصدهزارریال برای هر یک از افراد سایر
دهکها اقدام نماید».
ن کهبسیاریاز کارشناساناقتصادیبه کمکویارانههای
باوجودای 
مستقیم دولت به مردم در شرایط فعلی بهویژه در اوضاع کرونایی
تأ کید کردند ،اما دولت هر بار بهیکدلیل این طرح را رد و با آن
ی کند.
مخالفت م 
یکبار می گویند طرح مجلس تورمزاست و یکبار منابع آن را
ی کهحسینعلیحاجیدلیگانی،عضو
نامشخصمیدانند.ایندرحال 
هیئترئیسه مجلس هفته گذشته در گفتوگویی که با «رسالت»
داشت تأ کید کرد که مجلس حتی پیشنهادات مشخصی برای

چگونگیتأمینمنابعطرحمذکور بهدولتارائه
کردهاست،امابازهمآقایانسرناسازگاریدارند.
اما با چه کسی؟ با مجلس انقالبی یا مردم؟
*خروج  3هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی
از کشور
احد آزادیخواه ،عضو هیئترئیسه کمیسیون
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیطزیست
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت»
ضمن اشاره به مخالفت دولت با طرح «الزام
دولتبهپرداختیارانه کاالهایاساسی» گفت:
در سالهای  97و  98نیز این بحث مطرح بود.
پسازآنکهدولتتصمیم گرفت کاالهایاساسی
از طریق ارز دولتی  4200تومانی تأمین شوند ،قرار شد که مجلس
طرح تأمین کاالی اساسی را به شکل کاالبرگ الکترونیکی عرضه
کند ،من آن زمان در صحن بودم و آقای نوبخت مانع شده و گفتند
که دولت خودش این کار را انجام خواهد داد.
وی در ادامه گفت :باوجود مخالفت نوبخت با اجرای این
طرح توسط مجلس و وعده انجام آن توسط دولت ،متأسفانه
سوءاستفادههای بسیار زیادی از ارز  4200تومانی صورت گرفت
و طبق گزارش تفریغ بودجه دیوانمحاسبات که قابلدسترسی
ی کنم حدود  3هزار
نیز هست ،اتفاقات بسیار بدی رخ داد و فکر م 
میلیارد تومان ارز از کشور خارج شد اما کاالیی به کشور وارد نشد و
ن کننده است.
این بسیار نگرا 
آزادیخواهابراز کرد:بهدلیلسوءمدیریتدولت،ارزترجیحیاز کشور
خارج شد و کاالیی به کشور وارد نشد و واردکننده نیز در این میان
سوءاستفاده کرد و این نتیجه وظیفهای بود که دولت میخواست

به عهده بگیرد.
نمایندهمردممالیردرمجلسبااشارهبهتصویب
طرح تأمین کاالی اساسی در مجلس یازدهم،
افزود:باتوجهبهتفکرانقالبی کهبرمجلسیازدهم
حا کم است و نمایندگان با نگاهی کامال پا ک و
با راهبرد خدمت کارشان را انجام میدهند،
طرح تأمین کاالی اساسی با فوریت به مجلس
آمد .در این طرح حدود  30هزارمیلیاردتومان
برای تأمین کاالی اساسی 10 ،هزار میلیارد برای
پروژههای عمرانی و  10هزار میلیارد تومان نیز
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان که
درمجموع  50هزار میلیارد تومان است ،دیده
شد که از محل یارانهها تأمین خواهد شد.
عضوهیئترئیسه کمیسیون کشاورزیمجلساظهار کرد:نمایندگان
به این طرح رأی دادند و ا گر اجرایی شود ،حدود  60میلیون نفر برابر
ی که طراحی آن هستیم و کارهای مربوطه
با مهر قانونی که درحال 
آن را انجام دادیم ،از این خدمت بهرهمند میشوند .اما دولت از
ی کند
ن که چرا آنقدر مقاومت م 
این مسئله هراس دارد و دلیل ای 
از چند حالت خارج نیست.
* نبود مشکل توزیع و تأمین منابع برای اجرای طر ح تأمین
کاالی اساسی
آزادیخواه اولین دلیل مخالفت دولت با طرح مجلس را هراس و
نگرانی آنها دانست و اضافه کرد :این موضوع جای تأسف دارد.
آزمون وسیعی که هرماه در کشور انجام میشود و طبق اسناد و
منابعی کهبراییارانههاوجوددارد،میتوان گفت کهبههیچعنوان
مشکل توزیع در این طرح نداریم .ازقضا تعاونیها و شبکههای

عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه:

انهدام چهار شبکه بزرگ قاچاق ارز
توسط وزارت اطالعات

نتایج انتخابات آمریکا تاثیری برسیاستهای ایران نخواهد گذاشت
معاون وزیر امور خارجه گفت :سیاستهای اصولی
ایران که مبتنی بر مقابله با سلطه است ،تحت تاثیر
انتخابات آمریکا قرار نخواهد گرفت.
سیدعباسعراقچیمعاونسیاسیوزیرامورخارجهدر
برنامهرادیوتهرانبااشارهبهانتخاباتریاستجمهوری
آمریکاوتأثیراتآن گفت:نتایجانتخاباتریاستجمهوری
آمریکاتأثیریبرسیاستهایاصولیجمهوریاسالمی
ایراننخواهد گذاشت.معاونوزارتامورخارجهادامه
داد :سیاست سلطهطلبانه و قلدرمآبانه آمریکا با تغییر رئیس
جمهوری در آن کشور تغییر نخواهد کرد ولی با تغییر افراد ممکن
است شیوهها و رویکردهای جدیدی بر سیاست آمریکا حا کم
شود.عراقچی با بیان اینکه سیاستهای اصولی ایران که مبتنی

بر مقابله با سلطه و مقاومت برابر فشارهای غیرقانونی
است مسلما تحتتأثیر انتخابات آمریکا قرار نخواهد
گرفت ،اظهار داشت :طبیعی است که در صورت بروز
شرایطجدیدجمهوریاسالمینیزشیوههاوراهحلهای
مناسبومنطبقباآنشرایطرابرایتأمینمنافعخود
و برای مقابله با هر گونه فشار یا تهدید احتمالی جدید،
اتخاذ خواهد کرد.
وی در پاسخ به احتمال بازگشت رئیسجمهور جدید
آمریکا به برجام و وا کنش ایران تصریح کرد :هنوز برای صحبت در
این زمینه زود است .چالشهای بسیاری وجود دارد اما پیش از
هر چیز باید منتظر ماند و سیاستهای احتمالی جدید در آمریکا
را مالحظه کرد.

قوی فروشگاهی که در سراسر کشور وجود دارد نشان از این است
که بهراحتی میتوانیم کاالها را توزیع کنیم.
ویخاطرنشان کرد:ا گردالیلمخالفتدولتمواردمذکور نباشد،
ممکن است مشکل در تأمین ارز وجود داشته باشد که بازهم باید
ی کهتأمینارزموردنیاز کشور
تأ کید کرد کههرگزاینطورنیست.درحال 
نسبت به  6ماه گذشته بسیار بهتر شده است .بهطور مثال فروش
نفت و سایر منبعهای درآمدی به شرایطی رسیدهاند که دستکم
برای تأمین کاالی اساسی کافی هستند و هیچ مشکلی نداریم.
نماینده مردم مالیر در ادامه ابراز کرد :خدا نکند شک سوم ،دلیل
مخالفتدولتباشد کهنفعآنهااز واردات کاالهایاساسیاست.
متأسفانهدر واردات کاالهایاساسیدستسوءاستفاد ه کنندگان
و رانت را دیدهایم و ثابت شد که این افراد با برخی از شخصیتهای
دولتبیارتباطنبودهاند.بنابراینا گراینطرحاجراشوددستهای
ی کند و ارز موردنیاز را صرفا برای
پیداوپنهان پشت پرده را قطع م 
تأمین کاالی اساسی هزینه و به دست مردم میرساند.
عضوهیئترئیسه کمیسیون کشاورزیتأ کید کرد:مجلسمصمم
ن گونه طر حها را به اثبات برساند و مطالبه عموم مردم را
است تا ای 
نه در شعار و حرف بلکه در عمل دنبال کند.
ن که آیا این طرح باوجود
آزادیخواه در پایان ضمن وا کنش به ای 
مخالفتدولتاجراییمیشودیاخیر،افزود:اینطرحبایداجرایی
ی کنیم،دولتملزم
شود.زمانی کهمایکطرحرابهقانونتبدیلم 
به اجراست .ما میخواهیم با منبع مشخص برای 6ماه این طرح
را به قانون تبدیل کنیم و ا گر شورای نگهبان ایراد نگیرد ،در عمل
الزماالجرا خواهد بود .درنهایت و پس از تصویب باید ببینیم دولت
ی کندیاخیروا گربهآنعملنکرد،قانونبهمجلسایناجازه
اجرام 
را داده است که خودش قانون را اجرا کند.

اخالل گران شبکه بزرگ قاچاق حرفهای ارز به اتهام
عدم ثبت معامالت ارزی در سامانه سنا در استان یزد
شناسایی و مورد ضربه وزارت اطالعات قرار گرفتند.به
ل گرانشبکه
گزارشفارس،وزارتاطالعاتاعالم کرداخال 
بزرگ قاچاق حرفه ای ارز به اتهام عدم ثبت معامالت
ارزیدرسامانهسنادراستانیزدشناساییوموردضربه
سربازان گمنانامامزمان(عج)قرار گرفتند.در راستای
ل گران بازار ارز ،با اقدامات اطالعاتی و
برخورد با اخال 
عملیاتیسربازان گمنامامامزمان(عجلاهللتعالیفرجهالشریف)
دراداره کلاطالعاتاستانیزد4،شبکهبزرگقاچاقارزشناسایی
وموردضربهقرار گرفت.اینشبکهبهمنظور پنهانساختنماهیت
مجرمانهفعالیتخود،معامالتارزیرابدونثبتدر سامانهسناو

بااستفادهازحسابهایشخصیمرتبطینخودانجام
میدادند.برابراسنادپرونده،حجمقاچاقارزمتهمین
بیشاز۳۰هزارمیلیاردریالارزیابیشدهاست کهدراین
عملیات بیش از  ۳۰نوع ارز مختلف به ارزش ریالی بالغ
بر  ۴۵۰میلیارد ریال کشف و ضبط شد؛ بر همین اساس
تا کنونبیشاز۵۰۰حساببانکیمسدودوحدود۵۰نفر
از مرتبطین این شبکه جهت رسیدگی پرونده تحویل
مراجع قضائی گردید.وزارت اطالعات ضمن هشدار
به سودا گران و سوءاستفاده کنندگان بازار ارز ،با هرگونه فعالیت
غیرمجاز در این حوزه برخورد جدی خواهد نمود و به اطالع مردم
شریف ایران میرساند؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب
را با ستاد خبری  ۱۱۳در میان بگذارند.

روحانی درستاد ملی مقابله با کرونا:

امیدواریم دولت آینده آمریکا در برابر قانون و مقررات تسلیم باشد
م کنندگانبفهمندراهشاننادرستبوده
رئیسجمهوربابیاناینکهتحری 
استوبههیچعنوانبهاهدافشاندستنخواهندیافت ،گفت:دولت
جدید آمریکا به تعهداتش برگردد و در برابر قانون تسلیم باشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،حجتاالسالم حسن روحانی
رئیسجمهور صبح دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار
داشت :مردم ما هشتمین ماه است که با این بیماری و ویروس و
ً
مشکالت فراوان آن مواجه هستند ،مخصوصا در این موج سوم که
هم ه گیری آن بیشتر و میزان ابتالء شدیدتر بود و البته در همه دنیا
چنین شرایطی وجود داشت.
وی افزود :امیدواریم با همکاری یکدیگر و چارچوبهایی که ستاد
ی کندوهمهمواردی کهقرارگاهمرکزیستاد کرونا
ملی کرونامصوبم 
ی کند ،ما بهتدریج شاهد کاهش این
در اجرای مصوبات پیگیری م 
شرایط باشیم یعنی همانطور که مردم مراعات خودشان را باالتر
میبرند ،ما آرامش بیشتری را در جامعه داشته باشیم.
روحانی تأ کید کرد :مردم ما در طول سه سال گذشته با تروریسم
اقتصادی مواجه بودند و در این زمینه مقاومت ،صبر و ایستادگی
شایان توجه و بینظیری از خود نشان دادند.
وی اضافه کرد :تصمیم ملت ما همیشه روشن بوده است و در هر
شرایطی که باشد ،ملت ما مقاومت و صبوری خود را ادامه میدهد تا
طرفمقابلدر برابرقانونومقرراتسرفرودبیاورد.ماامیدوار هستیم
شرایط ب ه گونهای باشد که تحریم کنندگان متوجه شده باشند که

راهشان نادرست و ناصحیح بوده و بههیچعنوان به اهداف خود
دست نخواهند یافت و این تجربه سهساله برای آنها درسی باشد.
امیدواریمدولتآیندهآمریکادر برابرقانون ومقرراتتسلیمباشدوبه
همه تعهدات خود برگردد و مردم عزیز ما هم پاداش صبر ،مقاومت و
ایستادگی خود را لمس کنند و ببینند.
ٔ
درزمینه کووید۱۹باتوجه
رئیسجمهورعنوان کرد:
به موج جدید ،هم در این جلسه و هم جلسات
گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای
دقیقتروشدیدترپروتکلهایبهداشتینیازداریم
تمهیدات بیشتری را مدنظر قرار دهیم .موضوع
کروناتنهاموضوعسالمتنیست.مهمترینمسئله
سالمت است اما معیشت مردم ،فرهنگ جامعه
همه تحت تأثیر است و ما باید مراعات زنجیرهوار
انجامدهیم.مراعاتیکیازپروتکلهامارابهمقصد
نمیرساند.ماسکزدنبسیار حائزاهمیتاست
و پروتکل بسیار مهمی است اما درعینحال ،تنها
ا کتفا به ماسک نمیتواند ما را به نتیجه نهایی برساند.
روحانی تصریح کرد :باید فاصل ه گذاری اجتماعی را هم مورد مراعات
قرار دهیم .برای کاهش اجتماعات و افزایش فاصله فیزیکی تنها با
قانون و مقررات به نتیجه نهایی نمیرسیم .مردم عزیز باید ما را در
اینزمینهیاری کنند.اجتماعاتخانوادگیودورهمیهااز مشکالت

ماست و این در فصل زمستان مرسومتر و اجتماعات بیشتر است به
همیندلیلدر اینزمینه گفتیمقرارگاهبررسیهایخودراانجامدهد
تا ا گر مقرراتی الزم است برای هفته بعد در این جلسه تصویب کنیم.
روحانیافزود:دراینجلسهمطرحشد،بههرحالفضاهایسرپوشیده
باتوجهبهشرایطتهویهمیتواندمشکلآفرینباشد،
بنابراین زمستان غیر از آنفلوآنزا و سرماخوردگی
ی کند که مردم مجبور
این مشکل را هم ایجاد م 
هستند در فضاهای بسته قرار بگیرند و فضاهای
ی کند .بنابراین در این
بسته مشکالتی را ایجاد م 
فضاها باید پروتکلها را بیشتر مراعات کرده و
زمان اجتماعات را کوتاهتر کنیم .در این جلسه
توضیحات خوبی در این زمینه داده شد .مردم
ما صاحب حقوق شهروندی هستند .بر مبنای
حقوق شهروندی رفتوآمد مردم آزاد است،
انتخاب کوتاهمدت و بلندمدت محل سکونت
برای مردم آزاد است ،بر مبنای حقوق شهروندی
حضور در جامعهواجتماعاتبرایمردمآزاداستاماهمهاینحقوق
یک قیدی دارد و آن قید این است که به یک حق مهم یعنی سالمت
عموموسالمتجامعهلطمهنزند.بنابرایندر حقوقشهروندیباید
به این اصل بنیادی توجه کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ سالمت جامعه ،خودمان و مردم مهمترین

اصلی است که میتواند مادر مادهقانونی و حقوق در این زمینه باشد
و همه باید آن را مراعات کنیم ،خاطرنشان کرد :همانطور که حقوق
شهروندی حق مردم است مسئولیتهای شهروندی و تکالیف
شهروندیهممسئولیتهمهاستودراینزمینهبایددرمسائلدینی،
اخالقی و انسانی خود در کرونا مراعات بیشتری داشته باشیم .تمام
تالش ما این است که تولید بتواند مسیر خود را ادامه دهد ،معیشت
مردم دچار مشکل نشود اما سالمت مردم هم تأمین شود .تالش ما
ی کند.
در تصمیمات حول همه این محورها گردش م 
رئیسجمهور گفت :برای اینکه جهادگران ما در عرصه سالمت که
امروز در خط مقدم هستند را بتوانیم پشتیبانی کنیم ،هر چه مراعات
ی کنندوبیمارستانهایماشرایط
کنیمآنهافرصتبیشتریپیدام 
مناسبتری خواهند داشت .موضوع کرونا موضوع سهل و ممتنع
است و هم مردم میتوانند با مراعات حداقلها ،فاصله گذاری و
بهداشت الزم از کرونا عبور کنند و هم خداینا کرده با مراعات نکردن
وبیاعتناییبهپروتکلهامیتوانندمشکلیبهوجودبیاید کهنجات
از آن سخت و ممتنع باشد.
وی ادامه داد :ما چارهای نداریم که ارتباطات اجتماعی را از چهره
به چهره به ارتباطات الکترونیکی و فضای مجازی منتقل کنیم .چه
در ارتباط با مسائل مربوط به مشورتها و اقدامات اداری باشد چه
مربوط به مسائل تولید و معیشت .تا جایی که میتوانیم باید مسیر
را در فضای مجازی ببریم تا از این شرایط عبور کنیم.

