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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

اقتصاد مقاومتی
تنها راه عالج مشکالت است

مردم باید تأثیر «اقتصاد مقاومتی» را در زندگی احساس کنند؛ اکنون اینگونه نیست
در قبال مسائل فرهنگی و معیشت مردم بشدت مسئول هستیم
مرحوم آقای هاشمی شخصیتی با ارزش و از عناصر مؤثر در نظام بود و یاد این برادر عزیز از ذهن ما فراموش نمیشود

معصومه ابتکار

اقتصاد امسال مقاومتیتر شد

مخاطــب سیاســتهای ابالغــی همــه ارکان نظام بودنــد و در این میــان دولت با وجود ســازماندهی ویــژه و اهتمام
گســترده بــه موضوع ،همواره مورد اســتیضاح کســانی قــرار میگیرد که خــود نیز باید پاســخگوی اقدامات خود باشــند
و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاستها چه اقداماتی انجام دادهاند
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عفت مرعشی

مسعود سلطانیفر

رخدادهای  ، 95چشم انداز 96

بهار امید

فائزه هاشمی

دکتر عبدالعلی قوام درگفت وگو با «ایران» تشریح کرد

هدفترامپ؛ انتقال دیپلماسی
از<وزارت خارجه> به <کاخ سفید>
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مصطفی معین

حسین عبدهتبریزی

تولیداتغذایی داخلی،میهمان ثابت سفره ایرانیان
کمپین13دانشآموز همدانی /جنس خارجی بخریم ،بابا بیکار میشود
روحاني ،دولت و پايبندي به اخالق

اول
در روزهاي پاياني سال ،مردم با جنب و جوش و تحرك
دفتر
بيشــتر ،بــراي اســتقبال از بهار آمــاده ميشــوند .گويي
رقابتي در شهر در گرفته تا شهروندان قبل از پايان سال،
با شــتاب بيشــتري كارهاي ناتمام را به اتمام برســانند.
آخرين اســفند دولت يازدهم نيز در حال ســپري شدن
اســت و از اين منظــر ،دولت از آخريــن فرصتها براي
تحقــق برنامههــاي خــود اســتفاده ميكنــد تــا گزارش
سیدرضا
عملكــرد قابل قبولي بــه ملت بزرگ ايــران ارائه دهد.
صالحی امیری
مــردم ما امســال عــاوه بــر اتمام كارهــاي ناتمــام ،به
وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی
ارزيابــي كارنامه دولت يازدهــم در بخشهاي مختلف
توگو خواهند
هــم خواهنــد پرداخت و پيرامــون آن گف 
كرد تا براي انتخابات سال آينده رياست جمهوري آماده شوند.
دركنار كاميابيها و ناكاميهاي دولت تدبير و اميد ،توجه به يك نكته كليدي
ميتواند تصوير روشن تري از سيماي دولت دكتر روحاني به نمايش بگذارد و آن
پايبندي به عمل اخالقي است .بدين معنا كه دولت يازدهم در سطوح مختلف
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،عمل اخالقي را به مثابه يك فضيلت،
مبنــا و معيار حركت خود قرار داد .دولت هيچگاه آمــار غيرواقعي به مردم ارائه
نكــرد ،همچنان كه هيچ وقت چشــم خود را بر واقعيتهاي اجتماعي نبســت و
آمار وضعيت اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي را انكار نكرد.
دولــت خــود را متعهــد به همه شــهروندان از هر قــوم ونژاد و با هــر گرايش و
سليقه دانست و براي احقاق حقوق زنان و مردان ايران اسالمي تمام همت خود
توگو با مخالفان و توجه به نقدهاي سازنده آنان مشي اصلي
را به كار بست .گف 
دولت يازدهم در اين ســالها بود .همچنــان كه پذيرش حق رأي مردم ،توجه به
ســرمايه اجتماعي و صيانــت از ارزشهاي حاكم بر جامعــه بهعنوان كانونهاي
عينــي اخــاق ،باور قلبي دكتــر روحاني بود .توجه به خواســتههاي اقوام يا تالش
براي تثبيت نقش زنان در فرآيند تصميمگيري و اداره كشــور ،نه تنها يك اعتقاد
كه يك امر اخالقي نيز محسوب ميشود .همچنانكه توجه به گروههاي محذوف
و طبقات فرودســت و آســيب پذير همچــون كولبرها يا هموطنان بيســرپناه نيز
عالوه بر وظيفه دولت و دستگاههاي حاكميتي ،يك عمل اخالقي است.
حوزه ســامت شــهروندان نيز از عرصههايي اســت كه هرگونه سياســتگذاري
و اقــدام در آن عمل اخالقي به شــمار مــيرود و دولت در ايــن عرصه نيز خود را
مكلف دانست و با اجراي طرح بيمه سالمت و تحت پوشش قرار دادن بيش از 10
ميليون نفر از شهروندان گام اخالقي ديگري براي تحقق عدالت كه محور حركت
نظام به سمت توسعه و تعالي است ،برداشت.
عبــور از ســالهاي ســخت و دشــوار  92تــا  94بــا كمتريــن درآمدهــاي نفتي و
بيشــترين مشــكالت دولــت ،جز با نــگاه اخالقــي امكانپذيــر نبــود .اگرچه حجم
مشكالت به قدري بود كه در سال  95نيز همه انتظاراتي كه از گشايشهاي پس از
برجام ميرفت حاصل نشد ،اما مردم ما مشاهده كردند كه دولت بر سر اصول و
وعدههاي خود محكم ايستاده است .سالي كه گذشت ،با تدبير هوشمندانه رهبر
معظــم انقالب در طرح شــعار اقتصاد مقاومتي ،دولــت اقدامات مهمي در اين
زمينه انجام داد و شخص معاون اول محترم ،از نخستين روزهاي سال تا همين
امروز ،با برنامهريزي و پيگيري مداوم و رصد دائمي تالش دستگاههاي مجموعه
دولــت ،نقــش ممتازي ايفا كــرده اســت .در مقابل پايبندي عملــي دولت به امر
اخالقي ،متأســفانه حجــم تخريبها ،انگ زنيها ،دروغهــا و تهمتها به قدري
زياد اســت كه انسان از اين همه بياخالقي متحير ميماند .آيا درگذشته با وجود
درآمدهاي انبوه نفتي؛ آمار غير قابل دفاع ،كتمان آسيبهاي جامعه ،تورم باالي
 43درصد ،گراني مهارگسيخته و تحميل قطعنامههاي ناعادالنه به ملت عمل
غير اخالقي نبود؟ پس چگونه است كه عدهاي با انكار واقعيتها ،از هيچ تالشي
براي نسبت دادن دروغ و افترا به دولت برآمده از آراي ملت فروگذار نميكنند؟
اي كاش در ســال پيش رو ،مهرباني به جاي قهر ،نقد ســازنده به جاي تخريب و
همگرايي و انســجام به جاي واگرايي و اختالف بنشــيند .آن گاه ديگر الزم نيست
براي اثبات خود ،ديگري را منكوب كنيم .بارها گفتهام كه اخالق اكسير نجاتبخش
جامعه براي رسيدن به قلههاي توسعه است و فراموش نكنيم كه عدم پايبندي
به مرزهاي اخالقي ،به فروپاشي جامعه ميانجامد.

فقط دولت ؟!

کیانوش عیاری

یادداشت
نامه اســحاق جهانگیری به رئیــس مجلس خبرگان
رهبری حــاوی نکاتی قابل تأمل درباره واقعیت های
اقتصــاد ایران اســت .امروز در مواجهــه با معضالت
اقتصــادی ،همــه انگشــت اتهــام را به ســمت دولت
بــه معنــای قــوه مجریــه نشــانه میگیرنــد .اگــر رکود
اســت ،تنهــا از دولــت انتظــار معجــزه دارنــد؛ اگــر
صادق زیباکالم
بیــکاری باالســت؛ از دولــت بــه معنــای قــوه مجریه
استاد دانشگاه
انتظار معجــزه دارند؛ اگر کســادی گریبانگیر اقتصاد
ماســت ،از دولت به معنای قوه مجریه انتظار توقف
رکــود دارنــد و قــس علی هذا .متأســفانه روالی باب شــده و بســیاری از اقشــار
تحصیلکرده هم ناخودآگاه به آن تأسی میکنند و آن روال اینکه صرفاً و فقط
دولت به معنای قوه مجریه را موظف و مکلف به پاســخگویی درباره مســائل
اقتصادی ،یا درســتتر گفته باشــیم ،کمبودهای اقتصادی میدانند .در اینکه
طبــق قانون اساســی ،قوه مجریه باید پاســخگوی اقتصاد باشــد ،هیچ ابهامی
وجود ندارد و در این هم تردیدی نیســت که اولین نهادی که برای پاسخگویی
پیرامون نابسامانیها و نامالیمات اقتصادی میبایست به آن مراجعه کنیم،
قوه مجریه است .اما (و این امای بزرگی است) این سؤال کمتر مطرح شده است
کــه چــه میــزان از اقتصــاد خــرد و کالن ایران در دســت دولت اســت؟ آیا تنها
دولت است که برای اقتصاد برنامه میریزد؟ آیا برنامههای ساالنه به معنای
بودجه و برنامههای  5ســاله توســعه فرهنگی ،اقتصــادی و اجتماعی ،تنها از
سوی دولت و بدون مشارکت قوا و نهادهای دیگر ،تنظیم و تصویب میشود؟
رخــداد تلــخ آن اســت کــه مــا در ایــران ،نهادهــا ،بنیادهــا ،ســازمانها و
بخشهــای بــزرگ و کوچکــی داریم که با وجــود نقشهای بعضــاً مهمی که
در قبض و بســطها و سیاســتهای کالن اقتصادی کشــور دارند ،متأسفانه نه
تنهــا به دولت به معنای قوه مجریه پاســخگو نیســتند و گاهــی حتی مالیاتی
هــم بــه خزانــه نمی پردازند ،بلکه مهمتر از آن ،به مجلس شــورای اســامی
هم پاســخگو نیســتند .ضمــن اینکه نقش همــه بخشهای نظــام در تدوین
برنامههــا کــه از آنها به عنــوان ریلهای اجرایی ســخن گفته میشــود هم به
درستی تبیین نمیشود.
هیچ کس به درستی نمیداند که اگر به فرض کل اقتصاد ایران را از صفر
تا صد تقسیم بندی کنیم ،از این صفر تا صد ،چه بخشی از آن زیر نظر دولت
به معنای قوه مجریه اســت یا دولت بر چه بخشــی از آن کنترل و آگاهی دارد
و میتوانــد سیاســتهای آن را تنظیــم کند و چه بخشــی از ایــن صفر تا صد،
خارج از کنترل دولت است.
تا آنجا که من سراغ دارم ،هیچ مطالعه دقیقی صورت نگرفته است .اما کم
نیستند بنگاههای بزرگ اقتصادی که یا به اسم «خصولتی» یا غیر آن ،اساساً
دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد .متأسفانه منتقدان دولت هرگز این مسأله
را مطــرح نمیکنند که چه میزان از اقتصاد کالن ایران زیر نظر دولت اســت و
چه میزان خارج از کنترل آن؟ در ارزیابی عملکرد دولت -چه این دولت و چه
هــر دولت دیگری – هرگز نمیخواهنــد به نقش نهادهای اقتصادی که خارج
از حوزه قوه مجریه اســت ،اشــاره کنند .حاجت به گفتن نیســت که این وظیفه
مجلس اســت کــه اجازه ندهــد نهادها و ســازمانهای دیگری کــه به مجلس
پاســخگو نیســتند ،آزادانه  ،بدون هیچ گونه نظارتی از جانب مجلس شــورای
اسالمی ،چه رسد به قوه مجریه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
در ایــن میان ،آنچه که میتواند همســنگ این پاســخگو نبــودن به برنامهها
و ظرفیتهای اقتصادی موجود کشــور آســیب برساند ،سیاســی کردن اقتصاد
است .به بیانی دیگر ،داشتن عینک سیاسی ،هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی
دولت ،مانع ارزیابی منصفانه و کارشناســانه عملکرد دولت میشود .به عنوان
مثــال ،امــروز اقتصــاد ایــران نیازمنــد ســرمایههای داخلــی و خارجــی اســت و
حضور ســرمایهگذاران ،هم نیازمند آرامش سیاســی و امنیت اقتصادی اســت.
امــا بحثهای سیاســی و داوری سیاســی عملکــرد اقتصادی دولــت ،تصویری
مخدوش از اقتصاد ایران به درون و بیرون مخابره میکند که تالش دولت برای
جــذب ســرمایهگذاران را ناکام میســازد ،در چنین مواردی باید پرســید مقصر
اصلی این گونه رخدادها ،قوه مجریه است یا نهادهای خارج از حوزه دولت؟

عکس :محمد برنو « ،ایران»  /طرح  :آتلیه «ایران»

ایجاد نظام یکپارچه رفاهی
برای  80میلیون ایرانی

سیدرضا صالحی امیری

عباس آخوندی
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نامه معاون اول رئیس جمهوری به آیت اهلل جنتی:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درگفت و گو با « ایران» اعالم کرد

علی الریجانی

محمدجواد ظریف

لوریس چکناواریان

فردا ؛ رونمایی از «اطلس مسائل اجتماعی ایران»

مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد سیاســتی نوین در قبال آســیبهای
اجتماعــی از رونمایــی اطلس مســائل اجتماعی ایران در روز یکشــنبه  22اســفند
مــاه خبــر داد .دکتــر روزبه کردونی در گفتوگــو با «ایران» با بیــان اینکه این پروژه
ملــی با تأکیــد و حمایت وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه شــده اســت گفت:
«اطلس مسائل اجتماعی ایران» بهعنوان گامی آغازین برای انجام مداخله مؤثر
در زمینه کنترل و کاهش مسائل اجتماعی در کشور محسوب میشود.
متن گفتوگو را در صفحه  7بخوانید.

دمشق ازآنکارا به سازمان ملل شکایت کرد

وزارت امورخارجــه ســوریه با ارســال دو نامه جداگانه به دبیرکل ســازمان ملل متحد و
رئیــس دورهای شــورای امنیت این ســازمان ،اعتــراض خود را به تداوم تجــاوز ترکیه به
حاکمیت ارضی سوریه و خاک این کشور ابراز داشت .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
رسمی سوریه (سانا) در این نامهها آمده است :سوریه ،دولت ترکیه را مسئول حمایت
از تروریســتهایی میداند که هزار تن از شــهروندان بیگناه سوری را به قتل رسانده و با
دســتورات مستقیمی که از رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه و دستگاههای
امنیتی این کشور دریافت کردهاند ،اقدام به تخریب تأسیسات زیربنایی سوریه کردهاند.
دولت ســوریه از آنتونیوگوترش ،دبیرکل ســازمان ملل متحد،جامعه جهانی و شورای
امنیت خواسته است تا ترکیه را ملزم کنند نیروهای خود را از خاک سوریه بیرون کشیده
و به تجاوز به خاک سوریه پایان دهند و به حفظ امنیت و ثبات در منطقه و جهان پایبند
باشــند .وزارت خارجه ســوریه  29بهمن ماه گذشــته نیز در دو نامه به دبیرکل و رئیس
شورای امنیت سازمان ملل با محکوم کردن تجاوز ترکیه به خاک و یکپارچگی سرزمین
و حاکمیت ملی سوریه این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل ،قوانین بینالمللی
و قطعنامههای شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم دانسته بود.

روسیه به نشست ضدداعش امریکا دعوت نشد

دولت جدید امریکا در ادامه سیاســت ضدروســی باراک اوباما رئیس جمهوری سابق
این کشور و در مخالفت با عملیات روسیه برای سرکوبی گروههای تروریستی در سوریه،
مســکو را به نشست بینالمللی ضدداعش در واشنگتن دعوت نکرد .به گزارش ایرنا،
به نقل از روزنامه کامرســانت چاپ مســکو ،امریکا از  68کشور برای شرکت در اجالس
امریکایی موســوم به ائتالف علیه داعش که دوم فروردین در واشــنگتن آغاز میشود،
دعوت کرده اســت ،اما نام روســیه در فهرســت دعوت شــدگان دیده نمیشود .مارک
تونــر ،ســخنگوی موقــت وزارت خارجــه امریکا در پاســخ به ســؤال خبرنــگاران در این
خصوص گفتهاســت :روسیه عضو ائتالف بینالمللی مبارزه با گروه تروریستی داعش
نیست و به اجالس واشنگتن دعوت نشده است.

بانک< :اعتدال و توسعه> باید پرچم وحدت را باال بگیرد

مرتضــی بانک ،رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توســعه گفــت :این حزب نیازی
ندارد چند نفر در شورای شهر داشته باشد بلکه نیاز دارد پرچم وحدت را در انتخابات
باال بگیرد و حتی اگر الزم باشــد ،بخشــی از خودش را فدا کند .به گزارش ایسنا ،وی در
مراســم افتتاح دفتر حزب اعتدال و توســعه اســتان خراســان رضوی با تأکید بر اینکه
انتخابات شورای شهر پاشنه آشیل اصالحطلبان است ،اعالم کرد :آقای روحانی بیان
کردند که به ضرس قاطع در انتخابات شورای شهر ،هیچ فرد و حزب خاصی نمایندگی
از طرف ایشــان ندارد .اگر در انتخابات شــوراها بین دو جریان همســو اصالحطلبان و
اعتدالگرایان اختالف ایجاد شود ،تأثیر مستقیمش روی رأی آقای روحانی است.

عکاسان «ایران» در فهرست برگزیدگان <تصویر سال>

چهاردهمیــن «جشــن تصویــر ســال»برگزیدگانش را شــناخت .بــه گــزارش
«ایــران» ،ابوالفضــل نســایی دبیــر گــروه عکــس «ایــران» در «بخــش
موبایــل» به عنــوان رتبــه اول برگزیــده شــد و ســجاد صفــری نیز در فهرســت
برگزیــدگان «بخــش ایران مــا» قــرار گرفــت .همچنیــن در «بخــش پالســکو»
امین خسروشاهی ،در «بخش مادربزرگ و پدربزرگ ایرانی» ،افشین میرزایی
و در «بخش ایران ما» امیر قیومی حائز رتبه اول شدند.

