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ویژه نامه نماز جمعه

مدیـرکل  گـرویس،  رافائـل  دوشـنبه  روز 
آژانـس بنی  امللـی انـرژی امتـی، بـه هتـران 
یر امور خارجه و مهچننی  سفر کرد تا با وز
ایـران دیـدار  امتـی  انـرژی  رئیـس سـازمان 
کند. »رایزین ها با مقامات ایران یب نتیجه 
بـود؛ مـا نتوانسـتم بـه نتیجـه برسـم. مـن 
و  متوقـف منی شـوم  راه حـل  یافـن  بـرای 
ادامـه می دهـم.« ایـن خبـی از اظهـارات 
او بعـد از پایـان سـفرش بـه هتـران اسـت.

یـکا از برجام بنای  ایـران پـس از خـروج آمر
پا گذاشـت  خـود را بـر ادامـه مهکاری با ارو
کانال هـای مـایل  و مدت هـا بـرای اجیـاد 
پـا انتظار کشـید اما نتیجه این  احتادیـه ارو
انتظـار فقـط یک بدعهدی دیگـر از طرف 
مقابـل بـود. ایـن در حـایل اسـت کـه طـی 
ایـن سـال ها مکـررا آژانـس انـرژی امتـی از 
کـه مطابـق پروتـکل  طریـق بازریس هـایی 
احلایق از تاسیسات هسته ای ایران داشته 
بـه صـورت رمسی پایبندی ایـران به توافق 
مسـت  بـه  ایـران  احنـراف  عـدم  و  برجـام 
ساخت سالح هسته ای را تایید کرده  بود.

یاده خواهی هـای  بـرای جلوگیـری از ایـن ز
بنی امللـی و مهچنـنی اجیـاد تغییـر در رونـد 

قانـون  جملـس  هسـته ای،  امتیازگیـری 
تصویـب  را  حترمی هـا«  لغـو  »راهبـردی 
کـرد کـه منجـر بـه توقـف اجـرای تعهـدات 
برجامی ایران و لغو نظارت های فراپادماین 
شـد. امتـی  انـرژی  بنی امللـی  آژانـس 

ایـران  بـه  چانـه زین  بـرای  گـرویس  حـال 
آمـده اسـت تـا بتوانـد مسـئوالن ایـراین را 
متقاعـد کنـد کـه جمـددا دسـتریس نظـاریت 

ماجـرا  شـود.  داده  آژانـس  بازرسـان  بـه 
در  گـرویس  کـه  می شـود  جالب تـر  آجنـا 
مصاحبـه خـود بـا پـرس یت وی صراحتـا 
ظرفیـی  هیـچ  »آژانـس  کـه  کـرد  اعـالم 
نـدارد« اطالعـات  درز  کنتـرل  بـرای 

کـه مهـواره  آژانـس بنی امللـی انـرژی امتـی 
ژست یک هناد یب طرف را گرفته و ادعا 

کرده اسـت که در مناقشـات میان 
نـدارد،  موضعـی  کشـورها 

نـه فقـط امـروز، کـه 

سال هاست نقش پیاده نظام آمریکایی ها 
برای اجیاد فشار علیه ایران را به خویب ایفا 
کـرده اسـت. در مهـنی سـال هایی کـه ایـران 
یب حدومـرز  بازریس هـای  کامـل  طـور  بـه 
بـه  هنـاد  ایـن  بـود،  پذیرفتـه  را  آژانـس 
اصطـالح بنی امللی و یب طـرف، 92 درصد 
از  بازریس هایـش را فقـط از تاسیسـات 
اسـت!  داده  اجنـام  ایـران  هسـته ای 

اطالعـات درز کـرده از مهنی هناد یب طرف 
منجـر بـه شـهادت شـهید فخـری زاده شـد 
ایـران  هسـته ای  سـایت های  در  بارهـا  و 
خرابکاری صورت گرفت. حال در سالگرد 
شهادت شهید فخری زاده گرویس به ایران 
یـد  می آیـد، در دوربـنی زل می زنـد و می گو
»مـا ظرفیـی بـرای کنتـرل درز اطالعات 
نـدارمی امـا مشـا بایـد اجـازه بـازریس 
جمـدد را بـه مـا بدهیـد«! 
مـدیت قبل نیـز در جریان 

بـازریس آژانـس از سـایت های هسـته ای 
ایـران نیروهـای حفاظی از برخی بازرسـان 
جتهیزات غیرمرتبط با کارشان مانند فلش 
کرده انـد. ضبـط  ممـوری(  اس یب  )یـو 

البتـه انتظـار یب طـریف از آژانس مثل انتظار 
شیریین داشن از منک است؛ اصوال بنای 
تشکیل اغلب هنادهای بنی امللی امروز که 
پس از جنگ جهاین دوم شـکل گرفتند، 
جهـاین  نویـن  نظـم  برقـراری  در  کمـک 
یـکا و مپپـاژ اقتصـاد لیبـرال بـه  مدنظـر آمر
کشـورهای جهـان اسـت. آژانیس کـه امروز 
پسـوند بنی امللی را با خود یدک می کشـد 
جاسـوس  و  پیاده نظـام  مهـان  واقـع  در 
هسـته ای  برنامـه   کنتـرل  بـرای  یـکا  آمر
کشـورهایی اسـت کـه آمریکایی هـا عالقـه 
برسـند. هسـته ای  پیشـرفت  بـه  ندارنـد 

جتربه سیاست خارجی این سال ها نشان 
می دهد اعتماد به آژانس و خوش بیین به 
غـرب هیـچ اثـری جز هزینه هـای بیش تر و 
عایدی کم تر برای مجهوری اسالمی ایران 
نداشـته اسـت. ایـن مهـان چیـزی اسـت 
کـه دولـت سـیزدهم بـه خـویب مدنظـر قـرار 
داده است و در برابر آن ایستادگی می کند. 

کـه پـس از جنـگ   اصـوال بنـای تشـکیل اغلـب هنادهـای بنی امللـی امـروز 
جهـاین دوم شـکل گرفتنـد، کمـک در برقـراری نظـم نویـن جهـاین مدنظـر آمریـکا و مپپـاژ 
اقتصـاد لیبـرال بـه کشـورهای جهـان اسـت. آژانـیس کـه امـروز پسـوند بنی امللـی را بـا خـود 
یـدک می کشـد در واقـع مهـان پیاده نظـام و جاسـوس آمریـکا بـرای کنتـرل برنامه  هسـته ای 

کشـورهایی اسـت کـه آمریکایی هـا عالقـه ندارنـد بـه پیشـرفت هسـته ای برسـند.
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منـاز مجعـه یـک اجتمـاع سـیایس اسـت. منـاز مجعـه یـک عبـادت سـر تا پا سـیایس اسـت، 
بـوط بـه چیزهـایی کـه   مر

ً
و مـع االسـف در جاهـایی انسـان می بینـد کـه در منـاز مجعـه ابـدا

ملت ها به آن احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمنی، اجتماع مسلمنی بر آن احتیاج دارند، 
خبری نیسـت. مناز مجعه ها را مهان طوری که در صدر اسـام، مسـاجد، حمافل و منازها 
جنبه سیایس داشته است، از مسجد راه می انداختند لشکر را به جنگی که باید بکنند 
یزی می شد- از مسجد-  و به آجنایی که باید بفرستند. از مسجد مسائل سیایس طرح ر

مسـجد حمل این بود که مسـائل سـیایس در آن طرح بشـود.

کسن ستیزی  وا آن  مقابل  در  و  اجباری  کسیناسیون  وا
که دنیای امروز با آن بیش تر مواجه شده.  چالیش است 
کسیناسیون  حال این سواالت مطرح می شود که اصا وا
داشته  می تواند  انواعی  چه  معناست؟  چه  به  اجباری 
و  دارد؟  را  کاری  چننی  اجنام  حق  دولت  آیا  باشد؟ 
را ذکر می کنند؟ درهنایت موافقنی و خمالفنی چه دالییل 
انواع  به  آن  یف  عر معنای  به  اجباری  کسیناسیون  وا
وضع  با  دولت  گاهی  شود.  اعمال  می تواند  خمتلیف 
اجتناب  شدن  کسینه  وا از  که  کساین  کیفری  قواننی 
ما  کشور  در  آن  بارز  منونه  می کند.  جمازات  را  می کنند 
و  آمیزیش  بیماری های  از  جلوگیری  قانون  تصویب 
آن  طبق  که  بود   ۱۳۲۰ سال  در  گیردار  وا های  بیماری 
که از آبله کویب امتناع می کنند به حبس و جزای  کساین 
کمیت در نوع خفیف تر   نقدی حمکوم می شوند. اما حا
کیفری  قواننی  وضع  به  دیگر  اجباری،  کسیناسیون  وا
کساین  اقدام منی کند بلکه در ارائه خدمات عمومی به 
کنند حمدودیت اجیاد می کند. کار اجتناب می  که از این 
کسیناسیون اجباری بعضا تئوری های توطئه  خمالفان وا
کرده و به دولت ها و یا شرکت های تولیدکننده  را مطرح 
کم نسبت به عوارض  کسن یب اعتمادند. آن ها دست  وا
کسن در تردید هستند. از نظر آن ها قانون گذار  بلند مدت وا
هیچ گونه  کسن  وا تولیدی  شرکت های  یا  دولت  برای 
احتمایل  آسیب  جبران  جهت  در  مدین ای  مسئولیت 

کسن زدن در نظر نگرفته و مهنی خأل می تواند  نایش از وا
باشد. کسن زدن  وا برای  آن ها  خودداری  عوامل  از  یکی 
از منظر حقویق نیز حق بر متامیت جسمی یکی از انواع 
بوط به شخصیت هر انسان است و لذا هرگونه  حقوق مر
تعرض جسمی و حیت مداوای طیب بدون رضایت شخص 
گاهی این امر بنا به مصلحت  ممنوع است. با این حال 
اجتماعی به موجب قانون بر افراد حتمیل می شود. توضیح 
که بر مبنای قاعده  آنکه طبق اصل چهلم قانون اسایس 
کس  فقهی »الضرر و ال ضرار یف االسام« است. هیچ 
یان برساند.  منی تواند با استفاده از حق خویش به دیگران ز
یبا می توان گفت اصا  یعین سوء استفاده از حق ممنوع تقر
هیچ حیق یب قید و بند و بدون حمدودیت وجود ندارد)به جز 
که از این قاعده مستثناست(.  حق خداوند بر خملوقات 
از مجله شیخ طویس و امام  نیز بسیاری  از منظر شرعی 
با  جامعه  مصالح  بنی  هرگاه  که  دارند  بیان  مخیین)ره( 
قاعده  )طبق  آید  پیش  تزامحی  یا  تعارض  فرد  مصالح 
اهم بر مهم( مصالح عموم جامعه مقدم است. لذاست 

شخصیت  متامیت  بر  خود  حق  از  منی توانند  افراد  که 
جسمی سوء استفاده کنند چون در اینجا حبث جلوگیری 
است. مطرح  عام  مصلحت  و  ویروس  مهه گیری  از 
که برای امتناع  گر مسئولنی این قصد را داشته باشند  ا
قانون گذاری  شود،  تعینی  جمازات  کسن  وا از  کنندگان 
در  حمدودیت  اعمال  صرف  هرچند  است؛  الزم  جملس 
ارائه خدمات عمومی نیاز به فرایند قانون گذاری جملس 
برای  اجبارگونه  اقدامات  این  آنکه  نکته  اما  ندارد. 
کرونا و تامنی سامت عمومی که  جلوگیری از مهه گیری 
طبق اصل بیست و هنم قانون اسایس از وظایف دولت 
حمدودیت  اعمال  یعین  نیست.  کایف  تهنایی  به  است 
می بایست توامان با اقدامات اقناعی در جهت تامنی 
با  باید  قانون گذار  گرفته شود.  کار  به  سامت عمومی 
گرفنت مسئولیت مدین برای دولت و شرکت های  درنظر 
کسیناسیون متهیدایت  کسن، در قبال عوارض احتمایل وا وا
اندیشیده و با اقناع افکار عمومی)از مجله اجیاد شفافیت 
کند.  ترغیب  را  بیشتری  افراد  شهبات(  به  پاسخ  و 

از واکسیناســـیون اجبـــاری 
ــتیزی ــن سـ ــا واکســـــــــــــــــــــــ تـ

صحیفه امام؛ ج 18، ص424

نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسی

محمدحسین مکرمی



گر هبتر بگویمی »منی توانند«  آن ها نیز دست منی یابند و ا
برای  ناچیز-  -هرچند  تایش  که  چرا  یابند؛  دست 
گر  ارتباط با فرزندان و حمیط آن ها صورت منی گیرد و ا
هم بگیرد هنایتا به متسخر و اسهتزا جهان آنان منجر 
که  ک تر می شود  می شود. اما ماجرا از آجنایی خطرنا
یابمی از دهه  ی هشتاد با گسترش و رشد تکنولوژی،   در
اینترنت،  شبکه های جمازی و پیامرسان ها، از سویی 
و  شده  رو به رو  اطاعات  از  انبوهی  با  جدید  نسل 

جهاین جمازی برای خودش ساخته و از سویی دیگر 
در  فراوان  کوشش  و  جهد  با  نسیل  چننی  والدین 
ین قدم تهنا به آشنایی نسبتا سطحی و استفاده   آخر
قلییل از این امکانات نو ظهور دستریس پیدا کرده اند. 
یب گمان آشنایی هرچه بیش تر والدین از فضای جمازی 
ین مسائل و اطاعات فضای  یزتر گاهی آن ها از ر و آ
با  نیست.  یب مورد  و  ناصواب  جدید  نسل  مهبم 
گسست رابطه  عاطیف، فکری  ادامه ی روند موجود، 
و خانوادگی میان نسل والدین و نسل فرزندان ادامه 
جوان  نسل  بیت  تر خطیر  امر  نتیجه  در  و  می یابد 
در  مناند  نا گفته  پایان  در  می کند.  خمتل  را  آینده ساز 
که  نه و دقیق نوجوانان -تا آجنا  این مسیر فهم مهدال
کنند نه یک  آن ها والدین شان را هم سال خود فرض 
بزرگسال- و پرهیز از جهبه گیری، ارزش گذاری، و متسخر 
یب مورد فضای فکری فرزندان، کلیدی و راه گشاست.

ُگســـــــــِل نســــــــــــل  ها
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احتماال  باشید،  قبل  به  شصت  دهه  متولد  گر  ا
منی توانید »رل« بزنید، »دایرکت« بدهید یا حیت»حق« 
بگویید! متاسفانه نه »پاینی می آیید« تا »سر کیس 
درد نگیرد« و نه حمل صحیح به کار گیری »خنواندم«، 
بار  از  گر  ا را می فهمید. حیت  »ندیدم« و »نشنیدم« 
ین  خوشبینانه تر در  می،  بگذر دقیق»تتلییت«  ارزیش 
دارد-  سیایس  معنایی  صرفا  برایتان  »تتلو«  حالت 
که  البته با این فرض خوشبینانه تر و آرامش  خبش تر 
باشید! داشته  »تتلییت«  و  »تتلو«  از  اصا تصوری 
گیج و اندکی نیز مهبوت شده باشید،  کمی  گر حیت  ا
ورود سر زده تان را به دنیای جمازی زده و نسبتا پیچیده  
»دهه هشتادی«ها و بعضا »دهه نودی«ها خوش آمد 
کلمه ی دست چنی  می گومی. در بدو ورود صرفا چند 
کج و معوج نسل جدید را  کم بر جهان  از ادبیات حا
کشورتان خواندید و بعید نیست  به زبان رایج و رمسی 
که معنای لفظی برخی از آن ها را دست و پا شکسته 
فهمیده باشید. اما شورخبتانه حیران شده اید و حیرت 
کی از این نکته ی گران سنگ است که تفاوت  مشا حا
که فرزندانتان  میان معین لفظی ذهن مشا با معنایی 
و  است  آمسان  تا  زمنی  از  می کنند،  هضم  و  درک 
سوزی  خامنان  و  جان  مشکِل  مهان  این  مع االسف 
که اصطاحا آن را »گسست نسیل« می ناممی.  است 
یعین نه تهنا نسل پدر و مادر ها از فهم تفکر، خواسته ها 
و متنیات نسل جدید عاجزند، بلکه به فهم ادبیات 

رابطه   گسست  موجود،  روند  ادامه ی  با 
عاطیف، فکری و خانوادگی میان نسل والدین و 
نسل فرزندان ادامه می یابد و در نتیجه امر خطیر 
می کند. خمتل  را  آینده ساز  جوان  نسل  بیت  تر

هـــــــــرسال دریــــــــــــغ 
پارســـــــــــــــــــــــــــــال از 
کاه کپ؛ شلوار جنی کوتاه؛ پیراهین با رنگ و نقش برجسته 
کتوین اسپورت! برایتان  و بعضا عجیب، به اضافه یک 
گذر  کوچه ای  آشناست نه؟ امروزه تقریبا از هر خیابان یا 
می کنمی، با چننی پوشیش مواجه می شومی. دیگر عادی شده 
کرونا  یق میان دختر و پسر هم ندارد. مثل ویروس  است؛ فر
شیوع پیدا کرده و ماندگار است! مدهای عجیب و غرییب که 
هرسال پوست می اندازند و چالش برانگیزتر از قبل می شوند.
مد جمموعه تغییرایت است که در پوشش و رسوم یک جامعه 
به وجود می آید. لذا اساسا مدگرایی را منی توانمی پدیده ای جدید 
و برای دوره معاصر بدانمی. هر زمان که جامعه ای بوده، مد و 
الگوهای خمتلیف هم وجود داشته است. اما داستان مدگرایی 
یف و تقلیدی  در ایران کمی متفاوت است؛ کاما جنبه مصر
گذرا به خیابان یا مغازه ها و  کرده است. با یک نگاه  پیدا 
یا پاساژها می توانید به این موضوع یپ ببرید. مدگرایی به 
معنای جدید آن، نوعی ازخودبیگانگی و تقلید از فرهنگ 
غریب را القا می کند، تا آن جا که حیت وقیت به زندگی جوانان 
کلمات یا مجایت بر روی لباس یا  نگاه می کنمی، شاهدمی 
آینه و کمد شخیص یا در ورودی مغازه شان نوشته شده که 
کم تر ارتباطی با زندگی شخیص یا آرمان ها و عایق فردی 
آن ها دارد. عبارایت مثل: »ما پسران شیطانمی«، »گروه جلن!«، 
»زیبایی  بوگندو!«،  سیاهان  »گروه  آشغال«،  اما  »سفید، 
کثیف«، »عشق نشئه«، »گناه تا مرگ«، »خوک « و...که 
جوانان خود حیّت معنای این کلمات را نیز به درسیت منی دانند و 
گر بدانند، موجب شگفیت، خنده یا ناراحیت شان بشود. شاید ا
اما اشتباه برداشت نکنید؛ اشکال در غرب پرسیت جوانان 
که جوان دارد آن را با  کار در خایئ است  نیست. مشکل 
الگوهای پذیرفته شده در جامعه پر میک ند. به جوان باید 
حق داد؛ شناخیت از پوشش متناسب با فرهنگ ندارد. اصا 
این مجله برایش قلمبه سلمبه است. به بازار هم که می رود، 
یاد است  آن قدر طیف این لباس های عجیب و غریب ز
که اصا انتخاب دیگری برایش وجود ندارد. آن لباس هایی 
گران است و  که به اصطاح مناسب است، آن قدر  هم 
نایاب  اند، که مهان اول تصممی به کنار گذاشتنش می گیرد. 
اشکال در مسئوالن خسته ای است که چندین سال است 
فقط صحبت از برنامه ریزی فرهنگی می کنند اما به عینه 
خواب اند! چندین و چند سازمان و وزارت متویل امر پوشش 
یف شده اند و هرکدام ساز خود را می زنند. هراز  و حجاب معر
گاهی هم مدیر عوض می کنند و شعاری جدید سر  چند 
می دهند. دم از تغییر می زنند؛ اما هر سال دریغ از پارسال!

محمدمهدی مولی دادمحمدحسین قدمی
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نه! مسئولیت اضافه نمی پذیریمتقوای نقد

وه ها دبیر کارگر

با  تا  بودمی  کرده  خوش  را  دل مان 
خداحافظی مسئولنی غرب زده  و سرکار 
که خود را فرزندان انقاب  آمدن افرادی 
می نامیدند و عکس هم نشیین هایشان 
با شهدا را به در و دیوار اتاق هایشان قاب 
کباز  کرده  بودند، شاهد تایث از آن مردان پا
و خملص خدایی باشمی که نه دنبال پست 
و مقام بودند و نه پول و ثروت. منتظر 
انقاب،  اصیل  وارثان  بار  این  تا  بودمی 
مهمان سفره ی انقاب باشند.  مردمی 
که پای این انقاب جان هایشان را کف 
گرفتند، مشت هایشان  دست هایشان 
گره  سرزمنی  این  دمشنان  مست  به  را 
انقاب،  از  سهمشان  تهنا  و  کردند 
ایستادگی  و  مقاومت  سال  چهل 
برای  انتظاری  چشم  سال  چهل   بود. 
امید... سال  چهل  عدالت.  حتقق 
اما ظاهرا بای سهم خواهی و قدرت طلیب 
جناح  از  گاه  افکنده؛  سایه  انقاب  بر 

گاه به اسم   گاه از جناح راست و  چپ، 
جناح انقاب. گاه فرزندان و اهل و عیال 
گاه دوستان را. را از آن مرتزق می کنند و 
سودجویی  چیه  باز که  انقاب  بیچاره 
گرفته. قرار  راست  و  چپ  سیاسیون 
برا پذیرش  که  آیا یادتان هست  آقایان 
مناصیب که پذیرفته  بودید، چه وعده ها 
کرده اید؟  یاد  سوگندها  چه  و  داده 
تشنگان  مظان  از  را  خود  کاش 
می داشتید. برحذر  منصب  و  قدرت 
کاش متام هم و غمتان را پای وعده هایی 
می کردید. خرج  دادید  ملت  به  که 
تا  می کردید  کاری  کاش 
»دست  بزنند:  تیتر  خبرگزاری ها 
منصب!« سینه  به  انقابیون  رد 
می گفتید:  کام  یک  در  کاش 
می.  منی پذیر اضافه  مسئولیت  نه، 
هستند افراد متخصِص خملیص غیر از مشا 
یزان که دلشان برای انقاب بتپد... عز

مسئول فضای مجازی: احمدرضا حبیبی

محمدمهدی محمدزاده

یه: محمد بوالحق یر دبیر هیئت تحر

کلیــی از اســتاد حســن عبــایس در فضــای جمــازی منتشــر شــده  اخیــرا 
کشــور را نتیجــه 20ســال مســئولیت  کــه در آن وضعیــت اقتصــادی  اســت 

اســاتید دانشــگاه امــام صــادق در مناصــب اقتصــادی می دانند. متاســفانه در 
ایــن کلیــپ اطاعــات نادرســیت ارائه شــده اســت. اوال شــخص آقای مصباحی 
کلیــپ مذکــور بعنــوان رئیــس دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه امــام  کــه در  مقــدم 
ــه رئیــس  ــد و ن ــه دانشــجوی ایــن دانشــگاه بوده ان ــرده می شــوند ن صــادق نامب
کشــور متامــا  دانشــکده اقتصــاد. ثانیــا ادعــای ایشــان مبــین بــر اینکــه اقتصــاد 
کــذب اســت.  کامــا  ادعــایی  نیــز  ایــن دانشــگاه اســت  اســاتید  در اختیــار 
کــه در دانشــگاه امــام صــادق علیه الســام حتصیــل  مســئولنی اقتصــادی ای 
کشــور را تشــکیل می  دهنــد. کرده انــد درصــد ناچیــزی از مســئولنی اقتصــادی 
ــد  ــا علمــی نیازمن ــه اجــرایی ی وی ــک ر ــا جــدای از مهــه ایــن مســائل نقــد ی ثالث
ــا اظهارنظرهــای  ــب امــر و حتقیــق علمــی در ایــن رابطــه اســت. ب ــرریس جوان ب
شــخص  علمــی  عملکــرد  نــوع  منی تــوان  ل  اســتدال بــدون  و  عوام پســند 
در  کــه  اســت  بعیــد  ایشــان  ماننــد  کارشناســاین  از  کــرد.  نقــد  را  هنــادی  یــا 
بیفتنــد. غیرواقعــی  و  شــاذ  ســخنان  زدن  بــا  خماطــب  نظــر  جلــب  ورطــه 

عزم هایی که بوی امید می دهد

کوتاه نوشت فتح

  کم توجهی خانمان سوز برای دولت

طبــق اعــام ســازمان اداری و اســتخدامی، در راســتای اجــرای 
ــان، از  کارکن ــون بودجــه و شفاف ســازی پرداخــت حقــوق  تکلیــف قان

بوطــه  ود اطاعــات مر کــه نســبت بــه ور ــرای هــر دســتگاهی  آبــان مــاه ب
یــز  کارمنــد ایــران اقــدام نکــرده باشــد، وار در ســامانه حقــوق و مزایــا و 
ــر  ــد آغــازی باشــد ب ــر خــوب می توان حقــوق اجنــام خنواهــد شــد. ایــن خب
مســیر شفاف ســازی درآمدهــای مــایل دســتگاه های دولــیت و جلوگیــری 
از مفاســد اداری. بایــد یــک خداقــوت بــه آقــای دکتــر لطیــیف بابــت ایــن 
ــوت و  ــا ق ــیر ب ــنی مس ــز مه ــه نی ــت در ادام ــد اس ــمی. امی ــادی بگوی کار جه

جدیــت ادامــه یابــد.

ــهنادی  ــای پیش ینه ه گز ــان  کارشناس ــر  کث ــان ا ــه  اذع ــفانه ب متاس
ورش از ســطح مناســیب  رئیــس مجهــور بــرای تصــدی وزارت آمــوزش و پر

ورش  کم ارتبــاط بــا حــوزه آمــوزش و پــر برخــوردار نیســتند. اغلــب ســوابق 
ایــن  مســئولیت  بــا   نامرتبــط  یــا حتصیــات دانشگاهی شــان  دارنــد 
بــرای  خــور  در  و  مناســب  ینــه  گز یــک  نتوانــد  دولــت  اینکــه  اســت. 
کاهــش  تصــدی  ایــن وزارت خانــه بســیار مهــم، بیابــد قطعــا منجــر بــه 
کــه حبــث حضــوری شــدن  اعتمــاد مــردم می شــود.  آن هــم در شــرایطی 
ــد  ــر توامنن ــک مدی ــری ی ــر و تصممی گی ــه تدبی ــاز ب مــدارس داغ اســت و نی
کــه هرچقــدر  ــه موجــب خواهــد شــد  وی احســاس می شــود؛ ادامــه ایــن ر
ــا مفاســد و... دولــت خــوب عمــل  زه ب در حــوزه سیاســت خارجی، مبــار
کارهــا در نظــر مــردم  زش ایــن  یئ ار کم توجهی هــای جــز کنــد بــا ایــن قبیــل 

کوچــک شــود. 


