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یادداشت

سالم به چهلویکمینسال طلوع انقالب

ای شکوه پابرجا

اصالحات ساختاری بودجه در خدمت شفافیتها

دیروز حرفهای علــی الریجانی در مورد دســتور جدید
رهبرمعظم انقالب فضای رســانهای و شبکههای اجتماعی را
به شدت تحتتأثیرخودش قرار داد .رئیس مجلس در نشست
شورایاداریاستانقمحرفهاییدربارهلزومتوجهمسئوالنو
مدیرانبهمسائلداخلیکشورزد،امامهمترینبحثحرفهای
او ،آنجا بود که گفت« :مقام معظم رهبری دســتور دادند که
ظرف ۴ماه آیندهاصالح ساختاری در کشور صورت گیرد .شاید
این اصالح ساختاری به اصالح بودجه نیز بینجامد بنابراین در
شرایطفعلیکشورمااحتیاجبهدرکبهتروهمتمشترکتمام
مسئوالن داریم .» اما مدتی بعد به تقل از روابط عمومی مجلس
مشخص شد که منظور الریجانی ســاختار بودج ه ریزی بوده
است.
ازاصالحساختاریاستقبالمیکنیم
اینحرفهاباعثشدکهخیلیهادرموردمنظوررهبرمعظم
انقالب از تغییر ســاختارها گمانه زنی کنند مثال امیرحسین
قاضی زادههاشمیعضو هیأت رئیســه مجلس اعالم کرد که
اصالح ســاختاری مربوط به بودجه است و نه مسائل دیگر اما
بهزعم خیلیها آنچه ازحرفهای الریجانی بر میآمد چیزی
بیشتر از این بود .سهیال جلودار زاده نماینده تهران در مجلس
درباره این ماجرا به «شــهروند»می گوید« :ما خودمان بارها
برای اصالح ساختارها پیشــنهادهایی دادهایم اما نمیدانم که
منظور رهبری چه بوده است ».او ادامهمی دهد« :هر فرد عاقل
و دلسوزی میداند که کشور نیاز به اصالحات ساختاری زیادی
دارد اما فکر نمیکنم در مورد اینکه چهنوع اصالحاتی مدنظر
رهبری بوده است ،شــخصی غیراز آقای الریجانی که شنونده
حرفهای ایشان بوده بتواند توضیح بدهد،آنهم اصالحاتی که
بتوان آنها را ظرف مدت چهار مــاه انجام داد .بههرحال ما از هر
نوع اصالحاتی که منجر به اتفاقات خوبی مانندوفاق ملی شود
استقبالمیکنیم .»
اصالحساختارهادرراستایشفافیت
طیبهسیاوشینمایندهمردمتهراندرمجلس،گمانهزنیاش
را درباره دستور رهبری در قالب ابراز امیدواری اعالم میکند و
میگوید« :درست مشخص نیست که دستور رهبری به آقای

الریجانی دقیقا چه بوده اســت آیا این دستور شفاها به شکل
توصیه دادهشده یا به شکلی دیگر ،بههرحال امیدواریم ایشان
توضیحات بیشــتری بدهند ،با این وجــود من فکر میکنم و
امیدوارممنظوررهبریودستوریکهایشاندادهاندبرایاصالح
ساختارها و مقابله با بروکراسی عظیمی باشد باعث شده هر نوع
تالش،نوآوریومشقتیکهعدهایبرایبهبوداوضاعمیکشند
چنان که باید و شاید نتیجه ندهد».او ادامه میدهد« :با توجه
به بخشهای دیگر صحبتهای آقای الریجانی که معطوف به
بحث وفاق ملی ،افزایــش وحدت و درکمتقابل در میان همه
مســئوالن بوده اینطور به نظر میرسد که موضوع باید کالن
باشدومنفکرمیکنمآنچهمیتوانددرابعادکالنظرفچهار
ماه نتیجه بدهد تالش برای اصالح ساختارها به نفع شفافیت
است».سیاوشی حرفهای الریجانی در مورد وفاق ملی را تأیید
میکند و میگوید« :کاهش شــکاف و افزایش وحدت و وفاق
یکی ازاصلیترین نیازهای سیاست داخلی ما در برهه کنونی
است و به نظرم حصول این هدف منوط به افزایش شفافیت و
مقابلهبارانتوفسادیاستکهدرحالحاضرمشاهدهمیکنیم.

موتورهای فرسوده
باید اسقاط شوند

مردم االن شرایط بسیار ســختی دارند که یکی از اصلیترین
عواملآنتحریمهاوتاثیراتروانیآنهااستامامگرهمینمردم
درشرایطهشتسالجنگتحمیلیفشاربهمراتببیشتریرا
احساس نکردند؟همین مردم در آن وضع طوالنیترین جنگ
قرن را دوام آوردند آن هم با همدلی و احساســی بهتر اما االن
وضع فساد و رانتکه حاصل عدم شفافیت است کاری کرده که
این وفاق و همدلی چه در سطوح مسئوالن و چه در بین مردم
کاهش پیدا کند .مردم میدانند که منابع کم نیست اما در حوزه
توزیع منابع و نظارت بر آن مشکالت ســاختاری وجود دارد.
بنابراین امیدوارم اصالحاتی کهرهبری دستورش را دادهاند در
مسیر شفافیت هرچه بیشتر باشد».او در جواب اینکه چطور
این اصالحات ظرف چهار ماه ممکن است ،میگوید« :همین
حاال هم سنگ بنای اصالح ساختارها درقالبهایی مانند دولت
الکترونیکوسامانهشفافیتحقوقومزایاگذاشتهشده،برخی
دستگاهها به آن پیوستهاند و برخی دیگر نه،بنابراین میتوان با
تکیه بر همین زیرساختها دست به اصالحات ساختاری زد و
گرفت».

نتیجه

عیســی کالنتری،
رئیس ســازمان محیط
زیســت بــه دنبــال
درخواســت وزارت
صنعت برای حذف یکی
از مواد قانون هــوای پاک گفت« :ما مخالف
«حذف اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده»
هســتیم و حتما موتورهای فرســوده باید
اســقاط شــوند ».او با بیان اینکه در حال
حاضر بیش از هفتمیلیون موتورســیکلت
در کشــور وجود دارد که بخش عمده آنها
کاربراتــوری و آالینــده هســتند ،گفت:
«متاســفانه وزارت صنعــت و
موتورسیکلتســازان دنبال حــذف ماده
مربــوط به «اســقاط موتورســیکلتهای
فرســوده در ازای تولید موتورسیکلتهای
جدید بنزینی» هستند».

نگاه

نهادها و سازمانها ،مراجع و علما ،چهرهها و مقامات سیاسی ،لشکری و کشوری مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی دعوت کردند

قیمت مسکن تا پایانسال تغییر
نمیکند

باشکوهترین راهپیمایی در آستانه پنجمین دهه انقالب

شهروند| انقالب اسالمی ایران در آستانه پنجمین دهه
خود قرار گرفته است؛ این درحالی است که در آغاز همین
دهه از انقالب ،یک جنگ ترکیبی ـ پیچیده علیه ایران از
طرف سرویسهای اطالعاتی و امنیتی غرب توسط آمریکا
و اســراییل راهاندازی شده است .بر این اســاس دعوت از
اقشار مختلف مردم و حضور گسترده آنان میتواند تا حدود
زیادی فکرها و واکنشهای خصم گونه را از ســر دشمنان
نظام خارج کند و بیش از پیش آنها را دچار یأس و ناامیدی
کند .در همین راستا نهادها و سازمانهای هماهنگکننده
راهپیمایــی ،مراجع و علما ،چهرهها و مقامات سیاســی،
لشکری و کشــوری نظرات خود را در مورد شرکت در این
راهپیمایی و ضرورتهای آن بیان کردهاند؛ حسن روحانی
رئیسجمهوری ،علی الریجانــی رئیس مجلس ،آیتاهلل
صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه ،محمدجواد ظریف وزیر
امورخارجه ،آیتاهلل احمد جنتــی ،آیتاهلل جوادی آملی،
آیتاهلل مکارم شــیرازی ،آیتاهلل نوری همدانی ،مجلس
خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسالمی ،جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم و بسیاری دیگر عالوه بر طرح دستاوردهای
چهل ساله انقالب ،مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی
چند روز آینده دعوت کردهاند .گذشــته از این ،امســال
برنامههایویژهاینیزتدارکدیدهشدهاست؛کمپینبزرگ
سرودی «ایران افتخار من» که با اجرای همزمان در چهل
استان کشور برای نخســتین بار در ایران برگزار میشود،
ازجملهاینبرنامههاست.
حضورمردمپاسخیقاطع
بهتوطئههایدشمناناست
رئیسجمهوری همه ملت ایران را به حضور گســترده
و پرشکوه در راهپیمایی  ۲۲بهمن فرا خواند و اظهار کرد:
«حضور حماســی و باشــکوه مردم در نیمروز  ۲۲بهمن
میتواند پاسخی قاطع به همه توطئههای یکسال گذشته
دشمنانباشدوایننیمروزدرحقیقتساعتهایقدرملت
ایران است ».حســن روحانی روز چهارشنبه پس از پایان
جلسههیأتدولتگفت«:مردمبزرگایرانصاحباناصلی
انقالب اسالمی هســتند و روز  ۲۲بهمن روز ایران و همه
ایرانیان است ».روحانی با تأکید بر اینکه ایام دهه فجر و۲۲
بهمن باید ایام وحدت ،اتحاد ،یکپارچگی ،همنوایی باشد،
اظهار کرد« :در این ایام ،همه احزاب ،گروهها ،ادیان ،اقوام و
اقشارمختلفبایستیبهصورتیکپارچهدرکنارهمباشند
و اگر هم اختالف سلیقهای وجود دارد در این ایام باید آن را
کنار گذاشته و به صحنه بیایند ».رئیسجمهوری تصریح

کرد« :حضور گسترده در  ۲۲بهمن تضمینکننده امنیت،
استقاللوآزادیماناستوبایدباحضورپرشکوه،دشمنرا
ازادامهتوطئههایخودمأیوسکنیم».
درحالجشنگرفتنچهلسالپیشرفت
هستیم
محمدجواد ظریف ،وزیــر امور خارجه نیــز در پیامی
توییتری به ادعاهای ترامپ در نشســت ســاالنه کنگره
واکنش نشان داد و گفت« :درحال جشنگرفتن چهلسال
پیشرفت هستیم ،خصومت آمریکا آن را به سمت حمایت
از دیکتاتورها ،آدمکشها و افراطگرایانی هدایت کرده است
که تنها ویرانی برای منطقه ما به بار آوردهاند ».او در توییتر
نوشت« :ما ایرانیها ،ازجمله هممیهنان یهودیمان ،بهرغم
فشار آمریکا ،درحال جشــنگرفتن چهلسال پیشرفت
هستیم».
انقالباسالمیعزترابهمسلمانانبازگرداند
آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر شــورای نگهبان نیز گفت:
«پیروزی انقالب اســامی ذلت تحمیلی به مسلمانان را
گرفت و عزت را به آنان برگرداند ».دبیر شورای نگهبان در
جلسه دیروز  -چهارشنبه  -این شــورا بیان کرد« :انقالب
اســامی نعمت بســیار بزرگی بود که خداوند به وسیله
آن دشــمنان خود را ذلیل و دوســتان خود را عزیز کرد».
وی با بیان اینکه این انقالب شکوهمند ذلت تحمیلی به
مسلمانانراگرفتوعزترابهآنانبرگرداند،تصریحکرد:
«همه دنیا با انقالب و حکومت اســامی مخالف بودند؛
چراکه آن را نمیفهمیدند و بــه همین دلیل از آن ناراضی
بودندواینمخالفتهاونارضایتیهابهصورتهایمختلف
بروز پیدا میکرد که بزرگتریــن آن جنگ تحمیلی بود».
آیتاهلل جنتی بــا شــکرگزاری از درگاه الهی برای چهل
سالهشدن انقالب اســامی اضافه کرد« :دشمن با به کار
بستن همه توطئهها نمیخواست ملت شریف ایران چهل
سالهشدنقیامبزرگخودراببیند».
نجاستاستعماردرایران
باخونشهداتطهیرشد
آیتاهلل عبداهلل جوادی آملــی از مراجع عظام تقلید با
تأکید بر اینکه انقالب کشور را از استعمار بدخیم خارجی
تطهیر کرد ،از همه آحاد ملت خواست که تا در راهپیمایی
 ۲۲بهمنشرکتکنند.ویروزچهارشنبهدرجلسهتفسیر
در مسجد اعظم قم ،دهه مبارک فجر را دهه تطهیر کشور
از استعمار خارجی دانست و افزود« :ایران پیش از انقالب
کشوری استعمارزده و غارت شــده بود و این استعمار که

نوعی نجاســت بود با خون شهدا تطهیر شــد و ما در دهه
فجر مدیون این تطهیر هســتیم .بر همه الزم است با جان
و تمام توان خود راه شــهدا و امام راحل را ادامه دهند ».این
مرجع تقلید با بیان اینکه کشوری که با خون پاک شد ،باید
میوه خوب بدهد ،افزود« :مسئوالن کشور باید میوه طیب و
طاهر از این انقالب که همان خدمت به مردم است ،به دست
آورند».
دعوتمجلسخبرگانرهبری
ومجلسشورایاسالمی
مجلس خبــرگان رهبری بــا صدور بیانیــهای ضمن
گرامیداشت چهل ســالگی انقالب اســامی و تأکید بر
دستاوردهای انقالب اسالمی از اقشار مختلف مردم برای
حضور پرشور در راهپیمایی 22بهمن دعوت کرد .همزمان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز از مردم برای حضور
درراهپیمایی۲۲بهمندعوتکردند.یکعضوهیأترئیسه
مجلس با قرائت بیانیه  ۱۹۱نماینده مجلس ،ضمن دعوت
از مردم برای شرکت در راهپیمایی  ۲۲بهمن ماه خواستار
رســیدگی به موضوع لغو ســخنرانی رئیس مجلس شد.
وضعیتامنیتیکشورمطلوباست
فرمانده نیروی انتظامی نیز با بیان اینکه وضع امنیتی
مطلوبی در کشور حاکم اســت ،گفت« :برآوردها حاکی
از این اســت که حضور مردم در این راهپیمایی پرشورتر از
سالهای گذشــته خواهد بود ».سردار حسین اشتری در
حاشیه برگزاری ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه
جهاد و شهادت نیروی انتظامی درباره تمهیدات ناجا برای
برگزاری راهپیمایی  22بهمن و جشن چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی اظهار کرد« :نیروی انتظامی با
آمادگی صددرصدی بــرای انجام مأموریتها ایفای نقش
میکند و نیروهای پلیس با هوشیاری و آمادگی کامل در
صحنه حضور خواهند داشــت ».فرمانده نیروی انتظامی
خاطرنشــان کرد« :برنامهریزیها و تمهیدات الزم برای
برگزاری راهپیمایی  22بهمن توسط پلیس صورت گرفته
است و برآوردها حاکی از این است که حضور مردم در این
راهپیمایی پرشورتر از سالهای گذشته خواهد بود ».وی
با بیان اینکه وضع امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است،
تصریح کرد« :تاکنون هیچ مورد امنیتی گزارش نشــده و
همکارانم در اقصی نقاط کشــور هرگونه تحرکی را رصد
میکنند ».اشتری متذکر شــد« :تالش گروههای معاند
برای تحرکات مذبوحانه نشانه ضعف آنها در مقابل مردم و
توانمندیهاینیروهایمسلحواقتدارکشوراست».

خودروسازان باید از مردم
عذرخواهی کنند
رضــا رحمانی ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت
گفــت« :در صنعــت
و
خودروســازی
قطعهســازی قراردادها
باید بــه گونهای تنظیم شــود کــه حقوق
مصرفکننــده پایمال نشــود؛ لــذا بابت
عملینشــدن برخی تعهدات خودروسازان
باید از مــردم عذرخواهی کنند ».او در ادامه
افــزود« :دســتوردادهایم قراردادهــا باید
بازنگــری شــود ،قوانیــن مطابــق بــا
دستورالعملها تنظیم شــود و تأکید شده
اســت کــه در صنعــت خودروســازی و
قطعهسازی قراردادها باید به گونهای تنظیم
شود که حقوق مصرفکننده پایمال نشود».

ایرج رهبــر ،عضو
انجمــن انبوهســازان
مسکن استان تهران با
بیــان اینکه تــا پایان
ســال هیچ تغییری در
وضع کنونی بازار مســکن ایجاد نمیشود،
گفت« :در چند ماه گذشــته طبق آمارهای
بانــک مرکــزی شــاهد افزایــش  ۹۱تا
۹۲درصدی قیمت مسکن بودهایم ،بنابراین
بازار مسکن دیگر کشــش افزایش قیمت را
ندارد ».او در ادامه افــزود« :در صورتی که
نرخ ارز تغییر کند و یا ثابت بماند میتوانیم
به آینده این بازار امیدوار باشیم».

حاشیه

ســحاب شــکیبا| خودم را به نفهمیدن
نمیزنم ،شــوخی هم ندارم ،چشــمهایم را به
سمت حقیقت نبســتهام؛ خوب میدانم که در
یکی از سختترینروزگارهای این چهلسال
زندگی میکنیم .روزگاری که صف گوشــت و
قیمت دالر و محدودیتهــای دارویی و نبود
برخی مایحتاجها بدجورکمر هموطنانم را خم
کرده.
جلــوه نداریها بیشــتر به چشــم میآید،
تصاویرش را که میبینم دلــم آتش میگیرد،
درد میپیچید الی رگهایمغزم .راســتش
چندیــن و چنــد رفیــق دارم که آنقــدر به
مهاجــرت فکر کردنــد و حرفــش را زدند که
خالصه به هر ضرب و زوری بود ،عطایماندن
را به لقایش بخشــیدند و االن هــر کدام یک
گوشه دنیا -البد و انشــاءاهلل -خوشبختند و
شکرخدا هیچوقت ســاعتهای روزمرگیمان
باهم کوک نمیشود که در گروههای دوستی
باهم گپ بزنیم؛ یا اینجا شــب است یا آنجا
روز! چند همکار دیگرم برای تمام کردن تافل
وآیلتس مرخصــی گرفتهاند .اصال همه اینها
به کنار!
در همین فضای مجازی که در دسترس همه
کاســبی تحریم خبره
هست ،یکی آنقدر در
ِ
شــده که رنج مردمش را به فروش گذاشته ،به
دیدارشبا حاکمان تحریم فخر میفروشــد،
خود را نماینده مــا میپنــدارد و عدهای هم
برایش هورا میکشند.
فکر میکنــم اینجــا و ایــن روزگاری که
ما هســتیم ،جایی اســت که نامش شــاید نه
شعبابیطالب است و نه پساتحریم و ریاضت
اقتصادیو فرهنگی .اصال هنوز اســاتید علم و
هنر و فن برایش اسمی تعیین نکردهاند.
اما انگار حافظ از البهالی تاریخ ،به درســتی
کشفمان کرده و نامگذاشــته« :صعب روزی،
بوالعجب کاری ،پریشان عالمی» درست عین
همانی که روانشناسها خیلی دوستش دارند
و میگویند « :بحرانچهل سالگی! درست در
دل التهاب دورانها ،دقیقا در وســط روزهای
دشوار ،مشخصا در جغرافیای زخمی و سربلند
بحرانها.»
اما من در میانه این پریشانحالیها که از هر
طرف بهما هجوم آوردهاند ،همه حواســم جای
دیگری اســت؛ به اینکهمثل همه بحرانهای
گذشته تاب میآوریم ،توانمان طاق نمیشود،
دوره رنجــوری مــا باالخــره میگــذرد ،هر
دردمنــدی را مرهم و راه چارهایهســت ،ما
میمانیــم ،صبــر میکنیم ،میســازیم و این
چهلمینســال را با امید از ســر میگذرانیم و
شیرین میکنیم ،که تنها ماندهترینریسمان
ماست این امید.
من درســت در این روزهــای -بیتعارف-
ســخت ،همهاش به آن جمله و عکس مشهور
روی دیوار یکی از خانههایحلب فکر میکنم.
آنجایی که با یک اســپری بیجان نوشته بود:
«وطن هتل نیســت که وقتی خدماتش خوب
نبود ،ترکش کنیم .ما اینجــاخواهیم ماند».
چون به این شکوه پابرجا دل بستهایم.
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رئیسجمهوری با بیان اینکه آمار و ارقام حاکی از آن است که پیشرفتها و دستاوردهای بزرگی
در طول ۴۰سال گذشته داشتهایم ،گفت« :در کنار این دستاوردها از توطئههای بزرگی نیز عبور
کردهایم ».او در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه دولت جدید آمریکا معموال با لحن ناصحیح و
نادرست نسبت به ملت ایران سخن میگوید ،اظهارداشت« :همه دنیا میدانند مشکالتی که در
منطقه و جهان با آن مواجه هستیم ،ناشــی از مداخالت و حضور نابجای آمریکا در منطقه است و
ملتهایمنطقهبهخوبیآگاههستندکهایرانهموارهبهصلحوثباتدرمنطقهکمککردهاست».

حاشیههای افزایش حقوق
 20درصدی
اگر چــه پیشــنهاد دولت مبنی بــر افزایش
20درصدی حقــوق کارکنان درســال آینده
در کمیســیون تلفیق مجلس تصویب شد ،اما
همچنان پرونده آن باز است و مخالفان میگویند
این افزایش با نرخ تورم همخوانی ندارد؛ مثال در
همین زمینه ایســنا گزارش داده که فرشادان،
عضــو کمیســیون تلفیق مجلــس گفته حاال
نمیتوان حقــوق را به انــدازه قد و قــواره تورم
افزایش داد ،امــا باید حقوقهای زیر خط فقر که
بسیاری از کارمندان را شــامل میشود بیش از
۲۰درصد افزایش پیدا کند .از سوی دیگر افزایش
۲۰درصــدی حقوق برمیگردد؛ بــهطوری که
برخی نمایندگان مجلس تأکید دارند که افزایش
۲۰درصدی حقوقها در شــرایطی که نرخ تورم
بیشتر است ،ناچیز به نظر میرســد و میتواند
موجب ایجاد فاصله طبقاتی شــود .در هر حال
باید منتظر بود و در روزهای آینده دید که میزان
افزایشحقوقچقدرخواهدبود.

