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رئیس کمیته امداد در پاسخ به سیاست روز:

سازمان های حمایتی 
متولی رفع فقر نیستند

5

وزیر اقتصاد مدعی شد؛

سهام عدالت 
دیگر بالتکلیف نیست

4

صفحه 3

این روزها در کنار انواع فشارها، 
رسانه های بیگانه تالش می کنند تا با 

بحران و تشکیک سازی و جنگ روانی 
سیاست های کشورمان را زیر سوال برده 

و ابعاد داخلی و خارجی نسبت به آن 
ایجاد تردید کنند. 

یکی ازاین مسائل هزینه ایران در نبرد با 
تروریسم در عراق و سوریه است.

شاهد هستیم که اخیراً رسانه های غربی 
در این باره گزارش های متعددی را منتشر 
کرده و این سوال را طرح می کنند که چرا 

با وجود فشارهای اقتصادی سنگین بر 
مردم ایران و وضعیت سخت معیشتی آنها، 

ایران در کشورهای دیگر هزینه می کند

 چرا ربیعي
استیضاح می شود؟!

rooznamenegarirani@gmail.com

فرهاد خادمی

قرار اس��ت كه عل��ي ربيعي وزير نام آش��ناي 
تع��اون كار و رف��اه اجتماعي اس��تيضاح ش��ود.

طي پنج س��ال گذش��ته بارها و باره��ا؛ عده اي از 
نماين��دگان مجلس ك��ه از بد حادث��ه در هر دو 
جناح هم هس��تند؛ ظاهراً در دفاع از منافع مردم 
به يكجا مي رس��ند!! همواره ميدان دار طرح سوال 

و استيضاح از وي بودند.
اينك��ه فردا ربيعي رأي بي��اورد يا نياورد مهم 
نيس��ت بلكه مهم اين است كه منطق و ادله اصلي 
استيضاح كنندگان چيست و هدفشان از استيضاح 
چيس��ت؟ طي عمر دولت يازدهم و چند ماهي كه 
از دولت دوازدهم می گذرد، زيرمجموعه وزارتخانه 
ربيع��ي يك برنامه مهم و زيربنايي كه انجام دادند 
تالش نمودند تا زيرس��اخت هاي ايجاد فقر و بروز 
مشكالت اجتماعي كه طي ساليان سال در كشور 
ريشه دوانده است شناسايي كنند. ربيعي كه خود 
كارگ��ر زاده بوده و طعم تلخ فق��ر و محروميت را 
چش��يده است، خوب می دانس��ت كه در سمت و 
مسئوليت جديد بايد كجا را هدف بگيرد تا بتواند 
ريشه فقر و بدبختي را از طيف گسترده آحاد جامعه 
ايراني بزدايد و بخش��كاند. به همين خاطر تصميم 
گرفت براي اين هدف دست به يك »ريل گذاري« 
در امور زيربنايي بزند تا بتواند بر مبناي آن »قطار« 

مبارزه با فقر را به حركت در آورد.
ربيعي يا ب��ه تعبير ديگر همان »برادر عباد« 
ني��روي امنيتي س��ابق ب��ه دليل اينكه حس��ب 
وظايف ش��غلي اش، ش��اكله رواج فساد سيستمي 
و كانون ه��اي فس��ادخيز و مفس��د را در كش��ور 
مي ش��ناخت و ب��ا چگونگ��ي رفت��ار و تحركات 
سرش��اخه ها و آبش��خور آن ها بخوبي آش��نا بود، 
حرك��ت قطار مبارزه با فقر و فس��اد را به گونه اي 
به حركت درآورد ك��ه گلوگاه هاي نفوذ برخي از 

مفسدين بسته شد.
خيلي ها از سياسيون و اقتصاديون در دوره اي 
كه ربيعي وزير نبود؛ ش��ركت شستا و آتيه صبا را 
حياط خلوت خود و همپالكي هايشان كرده بودند؛ 
در اين دوره نيز انتظار داشتند كه در، طبق روال 
س��ابق برهمان پاش��نه بچرخد و آن ها همچنان 
ميدان داري غارت و چپاول اموال بيمه ش��دگان و 

بازنشستگان را ادامه دهند.

اما ربيع��ي هن��گام روي كارآمدنش در بيان 
سياس��ت هايش سخن از شفاف س��ازي و سازمان 
شيش��ه اي گفت و اينك��ه حاضر نيس��ت فضا را 
ب��راي رانت خواري عده اي مهي��ا نمايد. اينجا بود 
آن عده اي كه همچن��ان در رؤياي چپاول مجدد 
شس��تا خيال های خام داش��تند متوجه ش��دند 

كه»اين تو بميري از آن تو بميري ها نيست!!«
و لذا از طريق عوامل و پادوهايشان در رسانه های 
قلم به مزد دست به كار شدند تا به زعم خودشان 
افكار عمومي را عليه ربيعي مهندسي كنند كه يا او 
را از سياست هايش وادار به عقب نشيني نمايند يا از 
صدارت و وزارت به زمينش بزنند و ربيعي همچنان 
حاضر به عقب نشيني از مواضعش نبود. فضاسازي 
كذب و س��ياه نمايي از عملكرد زيرمجموعه ربيعي 
متأسفانه به اش��تباه در ذهن برخي از نمايندگان 
مجلس رسوب كرده اس��ت و اينك عماًل می شود 
گف��ت كه نمايندگان مخالف ربيعي به دو دس��ته 

تقسيم شده اند.
1- عده اي كه واقعاً دغدغه درد مردم را دارند 
و نمي خواهن��د ك��ه موكلينش��ان در فقرغوطه ور 

باشند.
2- ع��ده اي ك��ه هدفمن��د و مغرضانه درپي 
اغراض سياسي چه با دولت و چه با شخص ربيعي 

مي خواهند او را زمينگير كنند.
در تحليل اين دو دس��ته بايد گفت؛ حرف و 
نظر دس��ته اول بحق و قانوني است و خود ما هم 
معترف هس��تيم كه نظام رفاه اجتماعي كشور به 
داليل مختلف نتوانس��ته است به اهداف از پيش 
تعيين ش��ده اش برسد ولي تالش��ش را مي كند. 
آس��يب هاي اجتماعي كه به تبع همين مشكالت 
اجتماعي در كش��ور رشد يافته و به گونه اي عيان 
ش��ده اس��ت كه معاون اول رئيس جمهور و وزير 
كشور براي ايجاد گشايشي در مبارزه با اين پديده 
خود را نيازمند راهكارهاي��ي وراي قوانين عادي 
ديدند و به مقام معظم رهبري متوس��ل شدند تا 
چ��اره اين مهم را از رهبر فرزانه انقالب بخواهند. 
كه حضرت آقا نيز در چندين جلس��ه مهم ضمن 
شنيدن ديدگاه هاي آنان دستورات و رهمنودهاي 
موكدي دادند.خب حساب نمايندگاني كه دغدغه 

درد مردم را دارند جدا كرديم.
مي ماند نمايندگاني كه صرفاً با نيت و اغراض 
سياسي، باندي و منفعت طلبانه خود متأسفانه از 
تريبون و جايگاه مجل��س می خواهند براي خود 
»از اين نمد كالهي بدوزند.« به عنوان مثال يكي 
از اس��تيضاح كنندگان محترم كه از قضا در طيف 
اصالح طلب��ان ق��رار دارد و خ��ودش هم صاحب 
امتي��از يك روزنامه سراس��ري اس��ت ب��ه همراه 
يك��ي از نمايندگان هم اس��تاني ك��ه رئيس يك 

كميسيون مهم در مجلس است، از مدعيان پرسر 
و صدا عليه ربيعي هستند. جالب است كه بدانيد 
فرزن��د همين »روزنامه ن��گار نماينده اصالح طلب 
از اعض��اي هيئ��ت مدي��ره يكي از ش��ركت های 
زيرمجموعه س��ازمان بازنشس��تگي كشوري بوده 
ك��ه چند ماه پي��ش وقتي موض��وع رانت خواري 
فرزندان مقامات و سياس��يون در رسانه ها مطرح 
شد، عكس و مشخصات فرزندش نيز افشا و از كار 
بركنار ش��د؛ حال ببينيد آيا اين نماينده محترم 
ك��ه فرزندش با رانت و ويژه خ��واري از بيت المال 
ارت��زاق مي كرده آيا و اقع��اًٌ صالحيت اين را دارد 
كه بخواه��د عليه ربيعي حرفي بزند؟ آيا واقعاً در 

اظهارات ظاهراً عامه پسندش صداقت دارد؟
قضاوت درخصوص اين دو طيف از نمايندگان 

را برعهده خوانندگان محترم می گذاريم.
اما مش��كل بزرگ عل��ي ربيعي ك��ه برايش 
دردسرساز ش��ده اس��ت يك چيز بيشتر نيست.
ما خ��ود معتقدي��م كه ربيع��ي به دلي��ل وجود 
مشكالت س��همگيني كه متأس��فانه دركشور ما 
ساختاري ش��ده است، نتواس��ته به خواسته ها و 
برنامه هايش برس��د. اما مشكل بزرگتر ربيعي اين 
است كه خويش��تن داري مي كند و نمي گويد كه 
چه كس��اني و در چه مناصب��ي از وي باج خواهي 

كرده و مي كنند؟
ربيعي نمي گويد ك��ه چقدر توصيه نامه را در 
كمده��اي بايگان��ي دفترش دارد ك��ه از مقامات 
مختلف و نمايندگان ريز و درش��ت مجلس براي 
بكارگماري نزديكان آن ها دريافت نموده اس��ت؟ 
وزير تعاون مش��كلش اين اس��ت ك��ه نمي گويد 
چه كس��اني براي »باال كش��يدن« ش��ركت ها و 
هلدينگ هاي شستا و آتيه صبا به وي پيشنهادهاي 
جورواجور داده اند! و خالصه ربيعي مشكلش اين 
است كه لب از لب باز نمي كند تا بگويد... و البته 
اين رازداري را از س��ال های قبل كه در سيس��تم 
امنيتي بود به ارث برده اس��ت تا همه چيز را در 

سينه اش مدفون كند و به زيرخاك ببرد.
اس��تيضاح ربيعي در اين ش��رايط كشور در 
روزهاي پاياني سال و نزديك شدن به عيد نوروز 
به نفع مردم و نظام رفاه اجتماعي كش��ور نيست. 
نماين��دگان مجل��س در هر طي��ف و گروهي كه 
هس��تند بايد ابتدا خدا و س��پس وجدانشان را به 
م��دد بگيرند و به منافع مردم و انقالب اس��المي 
بينديشند. نمايندگان مؤمن و متعهد مجلس بايد 
حس��اب خود را از آن معدود نماينده هايی كه در 
پس پرده اس��تيضاح به دنبال منافع خود هستند 
جدا نمايند و به سرنوش��ت بي��ش از 52 ميليون 
بيمه شده تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي 

كشوري بينديشند.

 روزنامه سیاست روز
88006969تلفنی آگهی می پذیرد

سیاست روز دالیل ناهمخوانی دخل و خرج دولت را بررسی می کند؛

دولت
بدهکاریبرایتمامفصول

براس��اس گ��زارش دفتر مطالع��ات بخش 
کــش خـط 

گروه اقتصاد
عموم��ی معاون��ت ام��ور اقتص��ادی وزارت 
اقتصاد نش��ان می دهد كه تامين اجتماعی، 
دارندگان اوراق بهادار اس��المی، بانك مركزی، بانك های دولتی و 
خصوصی؛ بزرگترين طلبكاران از دولت را تشكيل می دهند و در 
مقابل در بين بانك ها، ملی و تجارت مطالبات بيش��تری نس��بت 

به س��اير بانك ها دارند. اين گزارش همچنين حاكی از آن اس��ت 
كه روند نس��بت بدهی بانكی دولت به توليد ناخالص داخلی طی 
1۰ س��ال اخير نش��ان می دهد شاخص نس��بت بدهی بانكی به 
ظرفي��ت پرداخ��ت توليد ناخال��ص داخلی از ۷ درصد در س��ال 
1۳۸5 به 1۴ درصد )به طور متوس��ط ۹ درصد در طی دوره( در 

سال 1۳۹5 افزايش يافته است.

تالش رسانه های معاند
برای ایجاد بحران روانی 

دایه های 
مهربان تر از مادر

مسئول گروه جهادی مهاجر در گفت وگو با سیاست روز:

مدیون دعای 
آنهایی هستیم که از 

روستایشان بیرون نیامدند
ای��ن روزه��ا که ب��ه روزه��ای پایانی س��ال 

گفت وگـــو
گروه جامعه

نزدیک می ش��ویم هرکس به نوعی مشغول 
است. خانه تکانی از یک طرف، خرید عید از 
س��وی دیگر، آماده ش��دن برای س��فر و هر 
آنچه که به طور معمول برای اس��تقبال از س��ال نو انجام می شود 

همه و همه خالصه شده در این روزها. 

تنش های انگلیس و روسیه وارد ابعاد جدیدی شد

لندن – مسکو 
در نبرد مسمومیت جاسوس دو جانبه 

آن  سوی موفقیت مصدق و کاشانی 
در ملی کردن نفت؛

مبارزه ای ملی 
در حضور دیکتاتور


