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رئیس جمهوري در جلسه هیأت دولت:

گــروه سیاســت| اظهــارات روز چهارشــنبه 
رئیس جمهــوری درباره حــدود آزادی و چارچوب قانون 
را می توان دومین واکنش حسن روحانی به خبر استقرار 
7هزار نیروی نامحسوس پلیس در معابر و بزرگراه ها برای 
مقابله با بدحجابی دانست.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه 
هیأت دولت با تبریک میالد امیرالمومنین علی)ع(، زندگی 
فردی و حکومتی ایشان را به عنوان الگوی بی بدیلی برای 
همگان دانست و ازجمله با اشاره به مولفه آزادی در زمان 
حکومت ایشــان گفت: در کدام حکومت سراغ دارید که 
مخالفان در مسجد مانع سخنرانی و نماز امیرالمومنین)ع( 
شــوند اما درعین حال امام علی )ع( آنهــا را آزاد بگذارد و 
به خوبی به همه بیاموزد که مخالفان تا کجا و چه اندازه حق 
دارند و مرز توطئه با آزادی بیان کجاست؟ روحانی در ادامه 

با اشاره به کالم پیامبر اســالم)ص( به امام علی)ع( مبنی 
بر این که ما پدران امت هســتیم، اظهار داشت: این جمله 
بدین معناست که حاکمان و کسانی که بر مردم حکمرانی 
می کنند از جایگاه پدرانه ای نســبت به مــردم برخوردار 
هستند. بنابراین باید مردم را فرزندان عزیز خود بدانند و 
حالت پدری نسبت به عموم مردم داشته باشند. دختران 
و جوانان را در جامعه دختــران و فرزندان خود بدانند و از 
موضع پدری و دلسوزی با آنان رفتار کنند. رئیس جمهوری 
با اشاره به این که چنین نیست که هرکس یا نهاد و ارگانی 
بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد، تصریح کرد: 
آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها 
نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ 
چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضائیه 

هم نمی توانند مردم را محدود کنند...

آزادی مردم با سلیقه 
افراد محدود نمی شود

دو وزیر در یک پیاده روی خانوادگی

هالل 

 صفحه ۶

کاهش بودجه هالل احمر 
نگران کننده است

قائم مقام سازمان امداد و نجات:

ضرورت تمايز ميان مشكل و راه  حل

اگــر بخواهیم یــک جامعه خوب و مناســب را 
توصیف کنیم؛ چــه نهادها یــا ویژگي هایي از آن 
جامعــه را باید معرفي و توصیــف نماییم؟ به طور 
قطع دو نهاد بســیار مهم پلیس و دستگاه قضائي 
در ردیف هاي اولیه نهادهایي هستند که باید براي 
توصیف وضع هر جامعه مورد توجه قرار گیرند، زیرا 
یکي به امنیت و دیگري به عدالت مربوط مي شود و 
هرچه این دو نهاد معتبرتر و مورد اعتمادتر باشند 
به همان نســبت امنیت و عدالــت در آن جامعه 
پایدارتر و قوي تر است. بنابراین وظیفه همه است 
که به اصالح و تقویت نهادهاي اجتماعي و حکومتي 
ازجمله این دو نهاد همت گمارنــد، ولي فراموش 
نباید کرد که بخشي از این کار نیز به عهده متولیان 
و مسئوالن این نهادهاست. به طور مشخص وقتي 
که وظیفه این نهادها ازجمله پلیس خدمت به مردم 
و تامین امنیت آنان است، انتظار مي رود که مردم 
در جریان جزییات مورد نیاز فعالیت هاي آنان قرار 
گیرند، زیرا اقدامات پلیس بدون همراهي و همدلي 

مردم موفق نخواهد بود.
هفتــه گذشــته فرماندهی پلیس اعــالم کرد 
که 7000 پلیس نامحســوس را به کار مي گیرند 
تا نســبت به امنیــت اجتماعــي در خیابان هاي 
پایتخــت رصد کننــد و گزارش دهنــد و پلیس 
امنیت اجتماعي براساس این گزارش ها متخلفان 
را احضار مي کند. پلیس نســبت بــه چهار مورد 
که شــامل بدحجابــي، مزاحمت بــراي بانوان، 
آلودگي هاي صوتي و رانندگي خطرناك اســت، 
هشدار داده اســت. تردیدي نیســت که یکي از 
مظاهر ناراحت کننده در سطح شهر و آن هم یک 
جامعه مســلمان این است که برخي از خودروها و 
حتي افراد پیاده مزاحم زنان و دختران مي شوند و 
هیچ اقدام موثري هم در این باره صورت نمي گیرد؛ 
در حالي که چنین کاري در جوامع توسعه یافته به 
نسبت جرم مهمي محسوب و متخلف با مجازات 
جدي مواجه مي شود. از این رو، توقع و انتظار مردم 
این است که پلیس در این گونه موارد اقدام کند و 
اینکه تاکنون چرا اقدام نشده یا ضعیف انجام شده، 
بحث دیگري است. با وجود این، درباره طرح جدید 
چند نکته مطرح اســت که مي توانــد مورد توجه 
پلیس قرار گیــرد و برای اقناع افــکار عمومی در 

این باره توضیح دهند.
1- ارزیابي پلیس از ناتواني یا تجربیات گذشته 
خود، در انجــام وظایف مرتبط بــا این موضوعات 
چیست؟ آیا موفق بوده اند یا نه؟ اگر موفق بوده اند، 
طبعا نیازي به طرح جدید نیســت ولي اگر موفق 
نبوده اند، علت آن عدم موفقیــت را چه مي دانند؟ 
براي نمونه چه ضعفي در اقدامات پلیس محسوس 
وجود داشــت که اکنون باید نامحســوس شود؟ 
به طور قطع منظور پلیس این نیســت که مردم در 
عدم حضور پلیس مرتکب تخلف شوند تا پلیس به 

صورت نامحسوس آنها را گزارش دهد، بلکه هدف 
کاهش پایدار تخلف باید باشــد که به طور طبیعي 
این کاهــش با حضور پلیس محســوس ممکن تر 
است؛ مگر اینکه بگوییم پلیس محسوس وظایف 
خــود را انجام نمي دهــد یا مردم از آنان حســاب 
نمي بردنــد. در این صورت معلوم نیســت که این 

مشکالت در پلیس نامحسوس بیشتر نباشد.
2- آیا این افراد به صورت تمام وقت به استخدام 
پلیس درمي آیند؟ در این صورت هزینه مســتقیم 
ســاالنه هر یک از آنان حداقل 50 میلیون تومان 
اســت که اگر هزینه هاي غیرمســتقیم آنان را نیز 
منظور کنیم، رقم نهایی خیلي زیاد خواهد شــد. 
آیا براي این اســتخدام و پرداخت بودجه، دولت یا 
مجلس مصوبه اي داشــته اند؟ مهم تر از همه اینکه 
این اســتخدام ها باید براســاس ضوابط استخدام 
دولتي انجام شــود و اگر آنان اســتخدام نیستند، 
موقعیــت و رابطه حرفه ای آنان بــا پلیس چگونه 
اســت؟ در هر حال مقر فرماندهــي آنان چگونه و 

کجاست؟
3- هم اکنون برخي افراد خالفــکار از موقعیت 
پلیس سوءاســتفاده کــرده و خــود را به صورت 
متقلبانه پلیــس معرفي کرده و نســبت به مردم 
ظلم مي کننــد. با توجه به اینکــه موقعیت پلیس 
نامحسوس، امکان بیشــتري را براي چنین افراد 
شیادي فراهم مي کند، چگونه مي توان مانع از رواج 

این پدیده شد؟
4- یکي از نــکات مهمي کــه در انجام وظایف 
چهارگانه مورد نظر وجــود دارد، انحصار پیگیری 
تخلفات از طریق خودرو یا وســیله نقلیه اســت. 
اجراي چنین کاري علیه موتورسواران عمال ممکن 
نیست. همچنین برخي از این اقدامات از سوي افراد 
پیاده نیز قابل انجام است که به نظر مي رسد برخورد 
با آنها در این طرح پلیس در نظر گرفته نشده  است. 
گویي که فقط موضوع منحصر به صاحبان خودرو 

است و ارتکاب آنها براي دیگران مشکلي ندارد.
5- از همــه مهم تــر اینکــه مبانــي حقوقي و 
مستندات قانونی در نحوه اقدامات، به ویژه احضارها 
و نیــز اقدامات مربــوط به ضمانت هــاي اجرایي 
دستورات پلیس براساس کدام قوانین و اختیارات 

رسمي خواهد بود؟
مشکل اصلي این است که ما تاکنون نتوانسته ایم 
میان اهداف و راه  حل هــا ارتباطي منطقي برقرار 
کنیم. اینکه مشکالت و ناهنجاري هایي در جامعه 
وجود دارد، فرض پذیرفتني اســت. اینکه هدف ما 
باید کاهش یا کنترل این موارد باشــد باز هم مورد 
تأیید است، ولي اینکه چه کسي و چه نهادي این کار 
را باید انجام دهد و با چه شیوه و اختیاراتي، بحثي 
جداگانه است که لزوما درست بودن و موافقت با دو 
مورد اول، منجر به تأیید مورد سوم نمي شود. برای 

درستی راه  حل ها باید مستدل نظر داد.

|  عبدالرسول وصال |   مدیرمسئول   |
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بازگشت دوباره زمستان

 بعد از 35 روز از فصل بهار، استان های اردبیل و گیالن شاهد بارش برف خواهند بود. در استان مازندران، 
شمال غرب و مناطق دامنه جنوبی و شمال شرقی نیز افت دما همراه با باران پیش بینی شده است

اقتصاد

    صفحه ۴

ظریف: مجبورند 
پس بدهند

جامعه

    صفحه ۱۷

سیاست

  صفحه 2

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای 
انجمن های اسالمی دانش آموزان 

سراسر کشور:

مقابله با جنگ نرم 
نيازمند تربيت 

جوانان انقالبی است

اعتراض به باال کشیدن دارایی های 
ایران از سوی آمریکا

یم
سن

س: ت
عک

  

هوا  12 درجه سردتر می شود

 »شهروند« از زندگی معتادان 
در »پاتوق« عبدی گزارش می دهد

    صفحه ۱۶

وزیر بهداشت با سفر به قم و دیدار با مراجع عظام تقلید 
گزارشی از عملکرد دولت یازدهم به آنان ارایه کرد.

آیت اهلل مــکارم  شــیرازی در دیدار با سیدحســن 
قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت با اشــاره به این که 
عــده ای در مورد برجام بی انصافــی می کنند، گفت: با 
وجودی که رهبر معظم انقالب با برجام موافقت کردند، 
برخی که ادعای پیروی از ایشــان را دارند باز در مسأله 
برجام تعبیر به خیانت می کنند. وی ادامه داد: در برجام 
در مورد مســائل، ذره ذره توافق کردنــد و ما باید طرف 
مقابل را هم در نظر بگیریم. آنها دوست ندارند جمهوری 

اسالمی ایران مقتدر و یکه تاز منطقه باشد. 
آیت اهلل مکارم  شیرازی بیان داشت: برخی غافل از این 
هستند که هر چه فشار دشمنان بیشتر شود، باید وحدت 
ما نیز افزایش پیدا کند؛ باید مســائل شخصی را کنار 
بگذاریم و گاهی این مسائل شخصی حاکم بر مقدرات 

جامعه نشود و منافع ملی و مردم باید اصل باشد. 

همچنین آیت اهلل حســین وحیدخراسانی از مراجع 
تقلید در دیدار وزیر بهداشت به وی گفت: دولت تالش 
گســترده اي را جهت خدمت به مردم انجام داده، سالم 
مخصوص مرا به دکتر روحانی رئیس جمهوری برسانید. 
این مرجع تقلید با اشــاره به خدمات ظریف در وزارت 
خارجه گفت: حقا و انصافا باید از تالش هاي آقاي ظریف 

در وزارت امور خارجه قدرداني کرد.
آیت اهلل عبدالکریم موســوی اردبیلی نیز در دیدار با 
قاضی زاده هاشمی با اشــاره به خدمات پزشکی که در 
کشور انجام می شود، تصریح کرد: اقدامات خوبی توسط 
وزارت بهداشت انجام شده که جای قدردانی دارد؛ دولت 
و وزارت بهداشــت در طرح تحول ســالمت توانستند 
اقدامات ارزشمندی به جامعه ارایه کنند. وی خاطرنشان 
کرد: اقدامات و خدمات ایشان بر کسی پوشیده نیست و 
من از مدت هاست با ایشان رابطه ای نزدیک و صمیمانه 

دارم.

آیت اهلل صافی گلپایگانی نیز به وزیر بهداشت گفت: در 
موضوع برجام باید بکوشید که آن چیزی که خیر برای 
مسلمانان است، انجام دهید و ارتباط با دنیا داشته باشید. 
وی اظهار کرد: در این رابطه باید ســوءتفاهم ها برطرف 
شود و همه برای همدلی و اتحاد در جامعه تالش داشته 

باشیم.
همچنین آیت اهلل نوری  همدانی نیز در دیدار ســید 
حسین قاضی زاده هاشمی مسأله فقر را مورد توجه قرار 
داد و گفت: فقر بالی بســیار بزرگی است؛ در حالی که 
اگر دستورات اقتصادی اســالم به درستی اجرا شوند، 
حتی یک فقیر هم در جامعه باقی نخواهد ماند؛ بنابراین 
سالم من را به جناب رئیس جمهوری برسانید و از ایشان 
بخواهید که به این امر توجه ویژه ای داشــته باشد. وی 
خاطرنشــان کرد: عدالت در همه زمینه ها باید به تمام 
معنا برقرار شود و امیدواریم مسئوالن به مسأله اقتصاد 

مقاومتی توجه کنند.

وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید دیدار کرد 

آیت اهلل مکارم  شیرازی: عده ای در مورد برجام بی انصافی می کنند 

خبر
ایرنا|  رابط مبارزه با موادمخدر ایران و افغانســتان 
گفت که 15 تن از افسران پلیس مبارزه با موادمخدر 
افغان امروز)شنبه( برای آموزش های عملیاتی در این 

زمینه به ایران اعزام می شوند. 
سردار »محمودرضا پورمنصور«، در کابل گفت: این 
افسران برای مدت 10روز به ایران اعزام خواهند شد و 
این اعزام ها برای مبارزه موثرتر با موادمخدر در سطح 

منطقه در آینده نیز ادامه خواهد یافت. 
او گفت: 10 تن از پزشــکان افغانســتان نیز که در 
زمینــه درمان معتادان فعال هســتند، بــا دو تن از 
پزشکان تاجیکســتان برای آموزش های تخصصی 
در زمینه درمان معتــادان به ایران اعزام می شــوند 
که وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
کشورمان مسئولیت آموزش این پزشکان اعزامی را 

پذیرفته اســت.    پورمنصور افزود: ایران و افغانستان 
توافق کرده اند تا در دو مقطع دیگر افســران مبارزه با 
موادمخدر افغان به ایران اعزام شوند که در دوره دوم 
افسران میانی و در دوره سوم افسران بلندپایه در سطح 

مدیریت مبارزه با موادمخدر اعزام خواهند شد. 
ســال گذشــته 10 تن از کارشناســان مبارزه با 
موادمخدر افغانستان برای پشت سرگذاشتن یک دوره 
آموزشــی در زمینه »جی ای اس« یا تجزیه و تحلیل 
داده های ماهواره ای و نیز چگونگی بررسی و تحقیق از 
جزییات زمین های زیر کشت خشخاش، به ایران اعزام 

شدند.  او گفت: ایران با افغانستان در زمینه های مختلف 
مبارزه با موادمخدر به ویژه با خانم »سالمت عظیمی« 
وزیر مبارزه با موادمخدر افغانســتان، همکاری های 
نزدیکی داشته اند و روند این همکاری ها رو به تعمیق 

و گسترش است. 
پیشــتر وزیر مبارزه با موادمخدر افغانســتان، از 
همکاری های پلیس ایران با افغانستان در زمینه مبارزه 
با موادمخدر سپاســگزاری کرده و گفته بود که ایران 

همواره درکنار افغانستان بوده است. 
به گفتــه پورمنصور ایــران قرار اســت اردوگاه 
»فنیکس« معتادان کابل را به تجهیزات ورزشی و 
ده ها  هزار جلد کتاب تجهیز کند و بخشــی از این 
اقدام ها انجام شده و بخش پایانی آن به  زودی انجام 

خواهد شد. 

افسران مبارزه با مواد مخدر 
افغانستان در ايران آموزش 

می بينند

خبر

طرح شناسنامه دار  شدن باغات 
پایتخت اردیبهشت  به شورا می رود

مهــر| مدیرعامل ســازمان بوســتان ها 
و فضای ســبز شــهر تهران گفــت: »طرح 
شناسنامه دار شدن باغات اواسط اردیبهشت 
به شــورا می رود.« علی محمــد مختاری با 
اشــاره به طرح شناســنامه دار کردن باغات 
و درختان شــهر تهران افزود: »شناســنامه 
باغات خصوصــی پــس از مطالعات صورت 
گرفته تهیه شــده و در اواسط اردیبهشت ماه 
به شــورای اســالمی شــهر تهــران ارایه 
می شــود«. مختاری بــا بیان این کــه آمار 
دقیقــی از وضع تعــداد درختــان و باغات 
خصوصی شــهر تهران وجــود دارد، گفت: 
»ایــن آمار بــه زودی اعالم می شــود.« او با 
بیان این که با تصویب ایــن طرح امیدواریم 
اقدامات ما در برابر قطع درختان منسجم تر 
شود، گفت: »درحال حاضر قوانین محکمی 
برای مقابله بــا متخلفان وجــود دارد و نیاز 
اســت اقدامات ما منسجم تر شود.« مختاری 
در پاسخ به ســوالی درباره قطع درختان باغ 
دروس گفت: »هیچ درختی در این باغ قطع 

نشده است.«

سلطانی: 

بابک زنجانی اعدام نمی شود
عضو کمیته پیگیری پرونــده متهم نفتی 
با تاکید بر این که تکلیف 10 مقام مســئول 
در پرونــده بابــک زنجانی هنوز مشــخص 
نشده اســت، گفت: اعدام بابک زنجانی گره 
کور پرونده فســاد نفتی را کورتــر می کند. 
امیرعباس سلطانی با اشــاره به پرونده بابک 
زنجانی گفت: در این پرونده رد پای 10 مقام 
مسئول دیده می شود که هنوز تعیین تکلیف 
نشده اند. به گزارش خانه ملت، نماینده مردم 
بروجن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
محکوم شــدن بابک زنجانی در پرونده سعید 
مرتضوی افزود: ما دو  سال پیش درخصوص 
این موضوع به مســئوالن هشدار داده بودیم؛ 
اما آنها اکنــون محکومیت متهــم نفتی در 
پرونده مرتضوی را اعــالم کردند. وی با بیان 
این که پرونــده بابک زنجانی نبایــد با اعدام 
مختومه شــود، تصریح کــرد: در این پرونده 
بازگشت بیت المال که در کار نیست از این رو 
باید دستگاه قضا دست های پشت پرده را رو 
کند. این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه 
داد: بابک زنجانی اعدام نخواهد شــد؛ زیرا با 
اعدام وی نه بیت المال باز خواهد گشت و نه 
از حجم پیچیدگی های پرونــده متهم نفتی 

کم خواهد شد. 
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  صفحه2

زندگی »سايه ها« 
زير پل مديريت 

تهران
  در روز هایــی که بحث جمع آوری معتادان 
متجاهر، درمان اجباری، کمپ شفق و مرکز 
بهاران داغ است، رئیس سازمان بهزیستی 
به پاتوق های مصرف مواد مخدر در حاشیه 
بزرگراه ها رفت، جایی نزدیک یکی از پل های 
شمال شــهر تهران که سال هاست پابرجا 
مانده و تهدید هــا و بگیر و ببند ها ویرانش 
نکرده است.  برای رسیدن به پاتوقی که به 
آن می گویند پاتوق »عبدی« باید از جاده ای 

عبور کنیم...
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