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گروه سیاســی – خاطره میرزا: پانزدهــم آذرماه 
مهلتی اســت که قانــون، برای ارائه الیحه بودجه ســال 
آینده از ســوی دولت بــه مجلس قرار داده اســت و بر 
اســاس اخباری که منتشر می شود دولت درصدد ارسال 
این الیحه اســت، اما آنچه در این روزها درباره این الیحه 
مورد توجه قرار گرفتــه پیش بینی میزان افزایش حقوق 
کارمندان دولت در این الیحه است. تورم ساالنه باالی 40 
درصــد قاعدتا این انتظار را ایجاد کرده که افزایش حقوق 
کارمندان الاقل باید مساوی با نرخ تورم باشد تا این قشر 
بتوانند همچنان زندگی خود را بر مبنای وضعیت ســال 
قبــل ادامه دهند اما گویا دولت عــزم خود را جزم کرده 
که افزایش حقوق کارمندان به طور متوســط 10 درصد 
باشــد؛ اگرچه این افزایش به شــکل پلکانی است، اما با 
ایــن همه باز هــم هیچ کدام از حقوق بگیــران دولت به 
اندازه نرخ تورم افزایش حقوق نخواهند داشت و این یعنی 
ســال آینده وضع جماعت حقوق بگیر از امسال هم بدتر 

خواهد شد. 
پنج شــنبه گذشــته اعالم شــد که جزییات، بندها و 
تبصره های الیحه بودجه پیشنهادی سال 1401 با حضور 
رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت مورد بررســی قرار 
گرفت و در این جلســه درمــورد افزایش حقوق کارکنان 
مقرر شد کمیته ای این موضوع را بررسی کند به گونه ای 
که افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام شود تا کارکنانی 
که حقــوق کمتری دریافــت می کننــد افزایش حقوق 

بیشتری داشته باشند.
رئیس کمیتــه اقتصادی کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس نیز روز شنبه در بیان برخی جزییات بودجه گفت: 
افزایش حقوق ســال آینده تمامی شــرکت های دولتی از 
جمله شرکت هایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت 
حقوق و مزایا پیروی می کنند به طور علی الحســاب 10 
درصد محاسبه خواهد شــد. البته این 10درصد افزایش 
حقوق به طور متوســط منظور خواهد شــد. یعنی نحوه 
محاســبه دریافتی حقوق شــرکت های دولتی به گونه ای 
است که افراد و مدیرانی که حقوق بیشتری دارند، افزایش 
دریافتی آنها با ضرایب کمتر از 10درصد محاسبه خواهد 
شد و آن دســته از کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، 
محاســبه حقوق آنها به صورت پلکانی با ضرایب بیشــتر 

لحاظ شود.
ایــن موضــوع البته ســابقه ای چند ماهــه دارد. در 
مهرماه خبر رســید که در بخشــنامه بودجه سال 1401 
دســتگاه های دولتی مکلف شــدند میزان افزایش حقوق 
کارکنان را به طور متوســط 10 درصد در نظر بگیرند که 
اعالم این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش هایی 

از جمله برخی نمایندگان مجلس  همراه بود.
در آن زمان میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان این که در ســال آینده افزایــش حقوق به صورت 
پلکانی انجام خواهد شــد، اظهار کرد: بر این اساس تالش 
بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق های 
پایین ممکن است تا باالی ۳0 درصد نیز افزایش یابد اما 
کســانی که چندین بار افزایش حقوق داشته اند کمترین 
درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای 

تمامی کارکنان یکسان نیست.
با این حساب می توان گفت که در خوش بینانه ترین 
حالت، حقــوق جداقلی کارکنان دولت ۳0 درصد افزایش 
خواهــد یافت که تقریبا 15 درصد کمتر از تورم ســاالنه 
اســت. به تعبیر دیگر سفره کارکنان دولت در سال آینده 

حداقــل 15 درصد کوچک خواهد شــد. با این حال گویا 
مجلس نســبت به این موضوع توجیه شــده است و بعید 
اســت که مجلسی که شــعارهای معیشت مردم می دهد 
در این مورد مشــکلی با دولت داشته باشد. این موضوع را 
می توان به وضوح در سخنان نیکزاد نایب رئیس مجلس 
در هفتم آذرمــاه دید. وی در آن زمان گفت: »از دولت و 
ســازمان برنامه و بودجه انتظار می رود حقوق کارکنان در 
ســال آینده 10 درصد افزایش یابد تا نســبت به کنترل 
تورم و کاهش قیمت  برخی کاالهای اساسی اقدامات الزم 

انجام یابد«! 
همین امــر دیروز باعــث انتقاد تند یکــی از اعضای 
کمیســیون اقتصادی مجلــس از حامیــان افزایش 10 

درصدی حقوق کارکنان دولت شد.
ســید غنی نظــری در بیــان مخالفتش بــا افزایش 
10درصــدی حقــوق گفت: کســانی که بحــث افزایش 
10درصدی حقوق را پیش کشــیده اند و از آن دفاع می 
کنند یا حقوق شان باالست یا از کف جامعه خبر ندارند و 

یا نمی دانند در بازار چه خبر است. 
وی با اشاره به بحث افزایش 10درصدی حقوق در سال 

آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس 
میــزان تورم حقوق ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق ها به 
انــدازه یک چهارم تورم افزایش پیــدا کند، معنایش این 

است که حقوق بگیر ثابت زمین گیر می شود.
وی ادامــه داد: االن تــورم در کشــور بــه 40درصد 
رســیده اســت و طبق قانــون برنامه ششــم، حقوق ها 
بایــد همان 40 درصــد افزایش پیدا کنــد. با 10 درصد 
افزایــش حقوق، یعنــی، ۳0درصد مخــارج و هزینه های 
زندگــی کارمند در هواســت. این فرد اگر دهک شــش 
اســت، به دهک چهار ســقوط می کنــد، ضریب جینی 
افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشــتر می شــود 
 . حقوق ها باید متناســب با تورم و شــرایط فعلی افزایش 

داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که 
منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود اســت، 
گفــت: دولت می تواند از جاهای دیگر بزند؛ شــرکت های 
زیــان ده را جمع آوری یا ادغام کند. به گفته این نماینده 
مجلــس، دولت باید حقوق های نجومــی را کاهش دهد،  
در یکی از شــرکت های که بالغ بر پنجاه هزار نفر پرسنل 
دارد، متوسط بیست و پنج میلیون تومان حقوق می دهند. 
ببینیــد هیات مدیره بانک ســپه چقدر حقوق می گیرند 
هیات مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوق 
شان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق 

کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند.
عضو کمیســیون اقتصادی گفت: مــا  هر کاری را می 
خواهیــم انجام دهیم، فقط حقــوق کارمندان، معلمان و 
کارگران را زیــاد می بینیم؛ نمی توانیم مالیات بگیریم، از 
گرده کارمنــد آنرا می گیرم، ولی در مورد مولد ســازی 
دارایی های دولــت کاری نمی کنیــم در حال حاضر در 
تهران برخی دســتگاه های دولتی 15ساختمان دارند. با 
این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می شــود 

چه لزومی به این تعداد ساختمان است.
وی بیان کرد: باید مدیریت انرژی ساختمان های دولتی 
به درستی انجام شود. میزان مصرف انرژی در دستگاهایی 
دولتی زیاد اســت در ساختمان شرکت ملی گاز ایران هم 
بخاری روشن است هم پنجره باز است باید فکری به حال 

این نوع هزینه ها در دستگاه های دولتی شود.

پیام تسلیت رهبری
 برای درگذشت حاج شیخ عباسعلی صادقی

آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ 
عباسعلی صادقی را تسلیت گفتند.

در پیام رهبر انقالب اســالمی آمده است: درگذشت عالم خدمتگزار جناب 
حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج شــیخ عباسعلی صادقی رحمةاهلل علیه را 
به عموم مــردم مؤمن و انقالبی خرم آباد و حــوزه ی علمیه و جامعه ی علماء 
منطقه و بویژه به خاندان مکرم و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم 

و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسألت مینمایم.

پیام تسلیت حسن روحانی به مناسبت درگذشت
 مرحوم سیدرضی شیرازی

رئیس جمهوری پیشین کشــورمان، طی پیامی ارتحال عالم ربانی و فقیه 
اهل بیت علیهم الســالم، آیت اهلل حاج آقا رضی شــیرازی )رضوان اهلل علیه( 
را تســلیت گفت. به گزارش ایســنا،  در پیام حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانــی آمده اســت: ضایعه رحلــت عالم و مجاهد پارســا، حضرت آیت اهلل 
ســیدرضی شیرازی، موجب تأثر خاطر  فراوان گردید. این  اندیشمند و استاد 
مبرز حوزه های علمیه، سالیان متمادی از عمر پربرکت خود را وقف آموزش و 
ترویج علوم و معارف اســالمی کرد و منشا تألیف آثار متعدد و ارزشمند دینی 
شــد و  همواره خدمات و همراهی های او با نهضت امام خمینی)ره( در یاد و 

خاطر ملت شریف و قدرشناس ایران اسالمی باقی خواهد ماند.
اینجانــب این ضایعــه را به حوزه هــای علمیه، علمای اعالم، شــاگردان، 
ارادتمنــدان و به ویژه خاندان بزرگوار آن مرحوم تســلیت می گویم و از درگاه 
خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با اجداد طاهرینش و برای 

بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم.

گفت وگوی محسنی اژه ای با قاضی فداکار کرمانی
رئیــس قــوه قضائیه با قاضی کرمانــی که در جریان نجــات یک متهم از 
خودکشــی دچار آسیب از ناحیه مهره های کمر شد، به صورت تلفنی گفت و 

گو کرد و جویای احوال وی شد.
به گزارش قوه قضائیه، حجت االســالم والمســلمین محسنی اژه ای صبح 
اشنبه )1۳ آذر( به صورت تلفنی با »مسعود توکلی « قاضی فداکار کرمانی که 
در جریان نجات یک متهم از خودکشی، دچار آسیب جدی از ناحیه مهره های 
کمر شــده، گفت وگو کرد. رئیس عدلیه ضمــن قدردانی از اقدام به موقع این 
قاضــی فداکار، برای وی از درگاه خداوند متعال طلب شــفای عاجل و کامل 
کرد و گفت: دستگاه قضایی به وجود قضاتی اگاه و شجاعکه در راه خدمت به 
ملــت از جان مایه می گذارند، افتخار می کند. محســنی اژه ای در گفت وگو با 
»یداهلل موحد« رئیس کل دادگستری کرمان نیز خواستار تشویق و حمایت از 
قضات فداکاری  شــد که در مسیر خدمت خالصانه به خلق، حتی از بذل جان 
خود دریغ نمی کنند و رســیدگی به امور مردم را بر هر اقدام دیگری اولویت 
می دهند. رئیس قوه قضائیه در این تماس تلفنی همچنین پیگیر روند درمان 
قاضی توکلی زاده شد و دستورات الزم  برای رسیدگی به وضعیت وی را صادر 
کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص ضرورت انجام مراقبت های الزم 
و ایمن سازی اماکن قضایی جهت پیشگیری از بروز اینگونه حوادث، دستورات 
الزم را صادر کرد.   »مســعود توکلی « قاضی شــعبه 10 مجتمع شهید باهنر 
کرمان که به شــعبه صلح و ســازش معروف اســت، طی روزهای گذشته در 
حین اقدام برای ممانعت از خودکشی یک متهم، دچار آسیب جدی در ناحیه 

مهره های کمر شد و به زیر تیغ جراحی رفت.
در این حادثه، به متهم پرونده هیچ آسیبی وارد نشد.

 این قاضی فــداکار که هم اکنون در منزل خود مشــغول گذراندن دوران 
نقاهت اســت، اعالم کرده هیچ شکایتی از متهم ندارد و همچنان پیگیر جلب 

رضایت شاکیان پرونده ها از جمله پرونده این متهم است.

اخبار کوتاه

بی اعتنایی دولت به لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم  

سفره کارمندان در سال آینده حداقل 15 درصد کوچک خواهد شد

علی مطهری نماینده پیشــین مجلس بر 
این باور اســت که دولت روحانــی از قدرت 
قانونی خود بهره مند نبود و تاکید دارد، رویه 
سیاسی  ســرخوردگی  باعث  نگهبان  شورای 
شده اســت. او معتقد اســت، مردم از جنگ 
قــدرت سیاســیون، ضرر کرده انــد. وی در 
گفتگو با خبرآنالین تصریح کرد: شــرایط به 
شکلی شده که فقط افراد مشخص می توانند 
وارد مجلس، دولت و نهادهای دیگر  شــوند، 
افرادی که نظرات رسمی نظام را تکرار  کنند.

متن این گفتگو به شرح زیر است: 
و حال  پاسخگویی دولت های گذشته 
در برابر مــردم را تا چه حد ضروری می 

دانید؟
دولت هــا در همان حدی کــه قدرت در 
دستشان باشــد باید به مردم پاسخگو باشند. 
در کشــور ما همیشه به این شکل نیست که 
یک دولت اختیارات قانونــی خود را به طور 
کامل داشته باشــد. آیا می توان گفت دولت 
گذشته در 8 ســالی که حاکم بود، قدرت را 
کامال در اختیار داشــت؟ خیر، به این شکل 

نبود.
از قدرت  میــزان  دولت روحانی چه 

قانونی خود بهره مند بود؟
 دولت گذشــته ، حدود 60 درصد قدرت 
قانونی خود را در اختیار داشت و بقیه قدرت، 
بیشتر در دست نهادهای دیگر بود. اگر قدرت 
کامال در دســت دولت گذشــته بود و دست 
دولــت در تصمیم گیری باز بود، برجام به این 

سرنوشت دچار نمی شد.
انتقاد  نباید  سیاســی  گروه های  آیا 
دولت  حامیان  باشــند؟  داشته  خود  از 
گذشــته چند وقتی اســت که سکوت 

کرده اند. علت سکوت را چه می دانید؟
در بیــن دو گروه اصالح طلــب و اصولگرا 
افراد و احزابی هســتند کــه از گروه و جناح 
خود انتقاد می کنند و مسئولیت پذیر هستند. 
اگر گروهی ســکوت کرده اند شــاید به این 
علت باشــد که دیگر امیدی به بازگشــت به 
قدرت سیاســی ندارند و تصور می کنند راهی 
بــرای ورود آنها به حاکمیت نیســت و دیگر 

نمی توانند مؤثر باشند.

این ناامیدی ریشه در کجا دارد؟
با روشــی که شــورای نگهبــان در پیش 
گرفتــه و در انتخابات ریاســت جمهوری و 
مجلس شــاهد آن بودیم، می توان ریشه این 
ســرخوردگی را دید. دیگر برای افراد مستقل 
و آزاده ای کــه اهل فکر و اظهارنظر هســتند 
جایی در سیاســت کشــور نیســت مگر این 
که نظام رویه خود را تغییر دهد. شــرایط به 
شکلی شده که فقط افراد مشخص می توانند 
وارد مجلس، دولت و نهادهای دیگر  شــوند، 
افرادی که نظرات رسمی نظام را تکرار  کنند 
و از خودشان نظری نداشته باشند. به همین 
دلیل انگیزه ای برای بســیاری از افراد وجود 
ندارد که بخواهند مشــارکت سیاسی داشته 

باشند.
اکنون کــه تمامی نهادهای قدرت در 
دست یک جریان مشخص متمرکز شده، 
عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟

در شــرایط فعلی که مجلــس و دولت در 

دست یک گروه خاص اســت، دیگر بهانه ای 
ندارند که بخواهند بگویند اجازه ندادند ما کار 
تا حدودی می توانست  کنیم.دولت گذشــته 
ایــن حــرف را بزند کــه اجــازه کار کردن 
انجام  او  علیــه  ندارد،چون کارشــکنی هایی 
می شد اما دولت فعلی درآینده نمی تواند این 

ادعا را داشته باشد.
اند  مطهری: فعاالن سیاسی سکوت کرده 

چون امید بازگشت به قدرت ندارند 
تفاوت رویکرد با توجه به تغییر موازنه 

قدرت، خود را در کجا نشان داده؟  
همیــن برجامی کــه مخالفــان علیه آن 
تبلیغات بســیار کردند حــاال می بینید خود 
آن مخالفــان در حال بازگشــت بــه برجام 
هســتند. اگر توافقی صورت بگیرد، مطمئن 
باشید نه موشکی هوا می شود، نه آن را آتش 
می زننــد و نه آن را خســارت محض معرفی 
می کنند، چون خودشان توافق می کنند. اصاًل 
مشکلشان همین بود که توافق باید به دست 

ما انجام شود.
علت این تغییر رویه چیست؟

این ها ناشــی از کم تقوایی اســت و نشان 
از ایــن دارد که تقوا میان سیاســتمداران ما 
کم اســت. از نظر این افراد برجام خوب است  
اگر خود آنها توافــق را انجام دهند، و برجام 
بد اســت اگر رقیب آنها انجام دهد و در این 
صورت تالش می کنند آن را منهدم کنند. آن 
زمان همیــن کار را انجام دادند. برجام توافق 
خوبی برای کشــور بود و در دو ســالی که تا 
حدی اجرا شد آثار خوبی داشت و باعث رونق 
اقتصادی شــد، نرخ رشد اقتصادی باال رفت و 
تورم پاییــن آمد، اما دیدیم که چگونه زمینه 

انهدام آن را فراهم کردند.
مردم در این بازی سیاسی چه نقشی 

دارند؟
جنگ قــدرت به ضــرر مردم اســت. در 
این چند سال، بخشــی از آنچه مردم تحمل 
کردند ناشــی از جنگ قدرت بود. سیاسیون 
مــا باید تقوای الهی و سیاســی پیدا کنند و 
مصالح انقالب، مردم و کشور را بر منافع خود 
ترجیح دهند و صــرف تصاحب قدرت هدف 

آنها نباشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: تنها راه مصون ماندن از موج 
جدید کرونا، رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پیشگیری و 

نظارت جدی است.
به گزارش ایســنا، ســید ابراهیم رئیسی روز شنبه در 
جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از همه دست 
اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشــت و درمان، 
اظهارداشــت: کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن 
شــرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای شــیوه  نامه های 

بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.
 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در 
کشــور وجود داشته باشد، گفت: با توجه به افزایش تولید 
واکسن داخلی و تامین واکسن های وارداتی پیش بینی های 

الزم انجام شــود تا حتی با تزریق دوز سوم، کمبودی در 
این زمینه در کشور وجود نداشته باشد.

وی بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی، 
هوایــی و دریایی و جدیت در  اعمال قرنطینه برای موارد 

مشکوک تاکید کرد.
 رئیسی همچنین نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی 
مــدارس، ادارات و کســب و کارها را بــه منظور رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی برای صیانت از جــان مردم، 

ضروری دانست.
رئیــس جمهور در ادامه با اشــاره به کمبود پزشــک 
متخصص در شهرســتان ها، گفت: در این باره مقرر شــده 
کارگروهی از موافقین و مخالفین افزایش جذب پزشــک، 

مشــکالت موجود در این زمینه از جمله توزیع ناعادالنه 
پزشک در سطح کشور را بررسی و پیشنهادات کارشناسی 
خود را برای تصمیم گیری نهایی به شــورای عالی انقالب 

فرهنگی ارائه دهند.
رئیس جمهور با بیان خطرات ناشــی از آلودگی هوا به 
ویژه در کالن شهرها، گفت: دستگاه های ذیربط با جدیت 
برای رفع مشکل آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره 

اندیشی کنند.
 رئیســی با تاکید بر پرهیز از واکسیناســیون کودکان 
زیر1۲ ســال تصریح کــرد: تا زمانی که کار پژوهشــی و 
علمــی دقیقی در این زمینه انجام نشــده و اتقان حاصل 
نشده اســت نباید این کار انجام شــود و دولت به عنوان 

مجری قطعا از امور مشکوک و تجربه نشده،  در بخش های 
مختلف بویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.

رئیــس جمهور با تاکید بر ادامه واکسیناســیون اتباع  
خارجی بیان داشــت: بعضی از کشورهای اروپایی تازه به 
فکر اینکار افتاده اند درحالی که جمهوری اسالمی ایران از 
همان ابتدا به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون 
تمامــی اتباع خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه 

خواهد داد.
در این جلسه گزارش های جداگانه ای از وضعیت کرونا 
در ایران و جهان و شــیوع ســویه جدید اومیکرون، روند 
واکسیناســیون در کشــور و عملکــرد دولت در خصوص 

مقابله با کرونا ارائه شد.

رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح با اشــاره به 
ابهامات قانون به کارگیری ســالح بــه خصوص در مرزها 
گفت: باید همه شــبهات این قانون برطرف شود چون در 
کاهش آمــار پرونده های تیراندازی منجر به جرح و مرگ 

موثر است.
بــه گزارش ســازمان قضایی نیروهای مســلح، حجت 
االســالم والمســلمین احمدرضا پورخاقــان در دیدار با 
فرمانــده مرزبانــی ناجا و هیئــت همراه گفــت: این که 
پرونده های مرزبانی به نسبت مأموریت های محوله درصد 
پایینی دارند جای خوشــحالی اســت و نشان از سالمت 
تشــکیالت و مدیریت فرماندهان و سایر دست اندرکاران 

دارد.
وی به جایگاه مهم عقیدتی سیاســی مرزبانی در حفظ 
و صیانــت از نیروها اشــاره کرد و گفت: فــرد به گونه ای 
تربیت شــود که یک خودنظارتی در درونش به وجود آید؛ 
حتی اگر یک نفر از لغزش و آســیب حفظ شود ارزش آن 
به مراتب باالتر از حکمی اســت کــه مرجع قضایی صادر 
می کند و جدایی یک نظامی از تشکیالت می تواند ضربات 

جبران ناپذیری برای نظام داشته باشد.
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح تیراندازی های 
مرزی را چالش مهمی برشــمرد و تصریــح کرد: وظیفه 
ســنگینی برعهده مرزبانی برای حفظ مرزهای جمهوری 

اســالمی گذاشــته شــده اســت، از یک طرف ورود یک 
تروریســت به کشور می تواند تبعات جبران ناپذیر امنیتی 
برجای بگذارد و از طرف دیگر افراد بی گناه به خاطر عدم 
اطــالع از قوانین مرزی و مشــکالت مالــی و اقتصادی و 
معیشتی گرفتار کولبری شده اند که کار را سخت می کند.
وی با اشــاره به ابهامات قانون به کارگیری ســالح به 
خصــوص در مرزهــا گفت: باید همه شــبهات این قانون 
برطرف شــود چون در کاهش آمار پرونده های تیراندازی 

منجر به جرح و مرگ موثر است.
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح تالش تمامی 
نهادهای ذی ربط برای ایجاد مشــوق های مناســب برای 
ســربازان مرزبانی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: باید 
فکری کرد که سربازان برای خدمت در این مناطق اشتیاق 
داشته باشند چون خدمت در مرزها به خصوص استان های 

پرخطر سخت و دغدغه خاطر سرباز و خانواده اش است.
وی یکــی از ایــن مشــوق ها را پرداخــت درصــدی 
و  کاشــفین  بــه  قاچــاق  کاالهــای  حق الکشــف  از 

می کنــد، خدمــت  دل  و  جــان  بــا  کــه   ســربازی 
 برشمرد.

 پورخاقان آمادگی ســازمان قضایی نیروهای مسلح را 
برای برپایی کالس های آموزشی جهت مرزبانان اعالم کرد 
و گفت: هرچه در میدان آموزش عرق بیشتری ریخته شود 
در میــدان مبارزه از نیروهای خودی خون کمتری ریخته 
می شــود و ورای آموزش، با اصالح قوانین و سایر برنامه ها 
به دنبال آن هستیم که به نیروهای مرزبانی توجه بیشتری 

شود تا دلگرمتر شوند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اعتقاد ما بر این است که 
نیروی مسلح اقتدارش باید حفظ و بین شخصیت حقیقی 
و حقوقــی مجرم تفکیک قائل شــد و مراقب شــخصیت 
حقوقــی افراد باشــیم و اگر ابهت نظامــی و نظامی گری 
ریخته شود جایگاه نیروهای مسلح و امنیت کشور خدشه 

دار خواهد شد.
فرمانده مرزبانــی ناجا در ابتدای ایــن دیدار انتصاب 
حجت االســالم والمســلمین پورخاقان را تبریک گفت و 

ضمن اعــالم آمادگی جهت همکاری، از رئیس ســازمان 
قضایی نیروهای مســلح برای بازدیدهای مرزی به منظور 

افزایش روحیه معنوی و ارشاد و راهنمایی دعوت کرد.
امیر احمدعلی گودرزی با اشــاره به ســاختار مرزبانی 
گفت: نیروهــای مرزبانی در 8۷55 کیلومتر مرز زمینی و 
دریایی در 16 اســتان کشور مسئولیت سرزمینی دارند و 
ادامه دهنده راه رزمندگان هســتند و معنویات خاصی بر 

این نیرو حاکم است.
این مقام انتظامــی به اقدامات مرزبانــی در مبارزه با 
قاچاق از جمله طرح رعد 6 اشــاره کرد و افزود: در قالب 
این طرح در یک هفته 1000 میلیارد تومان کاالی قاچاق 
کشف و ضبط شده و سه کشتی با بیش از هزار تنی کاالی 

قاچاق با پرچم سه کشور توقیف شده است.
وی با اشاره به هماهنگی خوب موجود میان مرزبانی با 
سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان های مرزی گفت: 
بازدیدهای منظم مرزی مدیران و قضات ســازمان قضایی 
نیروهای مسلح اثربخش اســت و برای مرزبانان هم قوت 

قلب است هم هماهنگی ها دو چندان می شود.
حجت االسالم موسوی رئیس عقیدتی سیاسی، سردار 
سجادی رئیس بازرسی و سرهنگ اخشابی مشاور و رئیس 
دفتر فرمانده مرزبانی، ســردار گــودرزی را در این دیدار 

همراه می کردند.

بــا رای هیات عمومی دیــوان عدالت اداری، 
انحصــار در عضویــت اعضــای هیــات مدیره 
اتحادیه های صنفی برداشــته شد و اگر عضوی 
دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در 
هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت 
جدید در هیات مدیره را ندارد. به گزارش ایسنا به 
نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی 
به خواســته ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 
سرپرســت  مورخ 1۳۹۹/11/1۲   60/۲۷۳45۹
مرکــز اصنــاف و بازرگانان ایــران و دبیر هیات 
عالی بر ســازمان های صنفی که به استناد رای 
شماره ۳8۳ مورخ 1۳۹4/1۲/۳ هیات تخصصی 

اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مفاد 
تبصره ۳ ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری 
انتخابــات هیات مدیره و بازرســان اتحادیه های 
صنفی را به قــوت خود باقی اعــالم کرده بود، 
موضــوع در هیات عمومی دیــوان عدالت اداری 
مطرح شــد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، 
پس از بحث و بررسی و براساس حکم ذیل تبصره 
1 ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال 1۳۹۲ 
اعالم کرد؛ اعضــای هیات مدیره اتحادیه ها نمی 
تواننــد بیش از دو دوره متوالــی و یا چهار دوره 

متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته 
باشــند و همچنان که در رای شــماره 1165- 
1166 مــورخ 1۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری تصریح شده است، منطوق و مفهوم 
حکــم ذیل تبصره 1 ماده ۲۲ قانون نظام صنفی 
این اســت که فارغ از اینکه عضــو هیات مدیره 
اتحادیه پیش یا پس از الزم االجرا شــدن قانون 
عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره 
متوالی یا چهــار دوره متناوب عضویت در هیات 
مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید 

در هیــات مدیره را ندارد و تبصره ۳ ماده 6 آیین 
نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و 
بازرسان اتحادیه های صنفی نیز در مقام بیان این 
حکم نیست که شرایط تحقق ممنوعیت مقرر در 
تبصــره 1 ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، صرفا باید 
پس از الزم االجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد 
شــده باشد. بنابراین با توجه به اینکه برداشت از 
قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳45۹/60 مورخ 
1۳۹۹/11/1۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان 
ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر ســازمان های 

صنفی این اســت که با صدور رای شماره ۳8۳ 
مورخ 1۳۹4/1۲/۳ هیــات تخصصی اقتصادی، 
مالــی و اصناف دیوان عدالت اداری و عدم ابطال 
تبصره ۳ ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری 
انتخابــات هیات مدیره و بازرســان اتحادیه های 
صنفی، شــرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره 
1 مــاده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفا پس از الزم 
االجرا شدن قانون مزبور قابل تحقق خواهد بود، 
این اســتنباط با مفاد رای شماره 1166 -1165 
مــورخ 1۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری مغایرت دارد و مقرره مذکور خالف قانون 

و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می گردد.

علی مطهری: 

دیگر برای افراد مستقل جایی در سیاست کشور نیست

تاکید رئیس جمهور بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای مصون ماندن از موج جدید کرونا

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

باید شبهات قانون به کارگیری سالح برطرف شود

انحصار در عضویت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی برداشته شد

تفکر ملوک الطوایفی، آفت وحدت و هویت ملی
ادامه از صفحه 1

در دوران ما، انقالب اســالمی با وحدت رویه و وحدت و حساســیت ملی 
با فرهنگ مســلمانی به ثمر نشســت و همین تفکر وحــدت ملی بود که در 
صحنه های زشــت و زیبــای عملکردها با همه حمایتی که شــرق و غرب از 
دشــمن داشت، وجبی از خاک ایران در اشغال بیگانه نماند که اگر این اقتدار 
حکومت مرکزی و وحدت ملی در دوران قاجار می بود، به جرات می توانستیم 
بگوییم که ما از سیاســت اســتعماری غرب مرعوب نمی شــدیم و از روسیه 
تــزاری شکســت نمی خوردیم و آن همه شــهر و دیار را به دشــمن غدار وا 
 نمی نهادیــم و پای عهدهای ننگین گلســتان و ترکمانچای، به اکراه و اجبار،

 امضا نمی گذاشتیم!
در ارتبــاط با موضوع وحدت ملی در مزار شــهیدان، این جمله را می توان 
خوانــد که در کجا و در چه ســالی همه وجودشــان را برکف اخالص و ایثار 
نهادنــد و با خدای خود در راه وطن، معاملــه کردند. و حال در کدام نقطه از 
ایران، از شــرق و جنوب و شــمال و مرکز و مغرب اعم از شهر و روستا، سراغ 
دارید که مزار شــهیدان نباشــد درحالی که شهر و روستای این مناطق به جز 
خوزستان و ایالم و... که مورد تهاجم عراق قرار نگرفته بود، پس با چه علقه ای 
خون خود را در ســرزمین تفته خوزســتان فدا کردند آیا بدون علقه خونین  
شهر دوباره خرمشهر می شد؟ این که چه کسانی در این  میان از خون شهید و 
ایثار جانبازان و رزمندگان مصادره به مطلوب کردند و آقازاده پروردند و ثروت 

اندوختند بماند برای مقاالت دیگر.
بنابراین، جــز وحدت ملی، جز هویت اعتقادی هیچ چیزی نمی توانســت 
رشــته این انتظام باشد و صفی با بنیان مرصوص بسازد که تمامی توطئه های 
شــرق و غرب خنثی شــود و حال چه؟ ما را چه شــده  اســت که هر کس 
داشــته های شــهر و اســتان خود را کنز کرده می خواهد به  دور از دسترس 
استان و شهر همسایه باشــد. به فضاهای مجازی و مکتوب مراجعه کنید که 
حکایت چیست؟ مگر نه این که به گفته شهید مطهری، اختالف در استعدادها 
شاهکار آفرینش است مگر نه این که ما یک ملتیم، ملتی که معدن دارد، مس 
دارد، طال دارد، نفت دارد، جنگل دارد و به کشــور چهارفصل معروف اســت، 
خب! طبیعی اســت که نعمت های بی دریغ خداونــدی در یک مکان متمرکز 
نشــده  باشد، هر دیاری واجد نعمتی است در خور شکر و سپاس. و آنگاه یک 
ملت هســتیم که با هم تعامل داشته باشــیم. حال اگر مازندران حرف خود را 
بزنــد و خوزســتان و اصفهان و چهارمحال و بختیــاری هم، پس چگونه یک 
ملتیم و چگونه در روابط متقابل، همزیســتی مسالمت آمیز می توانیم داشت؟ 
 آیا وقت آن نیست که در رفتار و گفتار و احساس کاذب تملک خود، تعمق و 

تأمل کنیم؟
در این جا بحث بی حقی نیست بلکه تعامل با حقوق یکدیگر است، به عنوان 
موجود اجتماعی که جهت برآوردن نیازها و پرورش اســتعدادها نیاز به روابط 

حقوق مند متعارف و متقابل دارد.
البته جای بســی تاسف اســت از اینکه بگوییم بذر این بزرگ پنداری ها و 
بــه خود حق دادن ها و دامن زدن به ایــن تفاوت های غیر تعاملی را برخی از 
نمایندگان خانه ملت کاشــتند، نمایندگانی که به جای تفکر توسعه متوازن و 
وحدت ملی و به جای اینکه نماینده ملت ایران باشند، فقط برای ارضای حس 
جاه طلبــی و به هر طریقی در قدرت ماندن، به منطقه گرایی توجه کردند و با 
روابط ناســالم به عنوان مثال صنایعی که می بایست باتوجه به شرایط طبیعی 
آنجا بنیان گذاشــته شود به جایی بردند که مقدمات و زمینه آن فراهم نبود، 
رویه احساســی و دور از تعقلی که هم اکنون در عالم سیاســت، یک ارزش و 
قــدرت تلقی می شــود و عجیب این که ثروت ملت را به جایــی بردند که نیاز 
نبود و شــگفت این که این تفکر و قدرت نمایی مخرب به دولت هم ســرایت 
کرد و بر سردر روستایی تابلوی بزرگ شهر کوبیدند بدون اینکه، اسباب مهیا 
باشد، شهرهای دستوری، صنایع دستوری، دانشگاه های دستوری و هم اینک، 
اصالحات دستوری، اقتصاد دستوری، فرهنگ دستوری و... این همه، خوره ای 
اســت که به جان مــردم افتاده و وحدت ملی و هویــت فرهنگی اش که دارد 
رنــگ می بازد درحالی که ما در فکر دیگری هســتیم و این راهی که در پیش 
گرفته ایم، هیچ نیازی نیست که دشمن به ما حمله کند چرا که درعین غفلت 
ما شــرایطی پدید آمده اســت که ما خودمان، خودمان را در هم می شــکنیم 
چون بــه تنها چیزی که فکر نمی کنیم وحدت ملی اســت و به آنچه با قوت 
می اندیشــیم و عجیب این که فخر هم می فروشــیم و ادای روشــن فکری هم 

درمی آوریم، تفکر ملوک الطوایفی است!

سرمقاله


