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 ثبت نام افراد در انتخابات مجلس:

اگر توان مدیریتی ندارید، 
مسئوليت نپذیرید

سياست 2

 الریجانی در نشست خبری 
به مناسبت روز مجلس:

 شورای هماهنگی 
سران قوا موقتی است

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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حضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر انقالب 
اســالمی، با شــرح روایتی دربــاره توصیه 
پیامبر اعظــم )ص( خطاب بــه ابوذر، ضمن 
انتقــاد به ثبت نــام بی محابای برخــی افراد 
در انتخابــات مجلــس، تاکیــد کردند: هر 
مســئولّیتی، هر ِســَمتی، هر توانایی ای، در 
کنارش یــک مســئولّیتی دارد، یک تعّهدی 
وجود دارد. باید دیــد که آیــا می توانید آن 
 تعّهــد را انجــام بدهید یــا نه؟ ایــن خیلی 

درِس بزرگی است.
به گــزارش ایلنــا،  متن کامل  ســخنان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلســه درس 
خارج فقه صبح دیروز ایشان به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّســالم 
علی ســّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنة اهلل 

علی اعدائهم اجمعین.
َعن اَبی َذرٍّ )َسالُم اهلّل َعلَیِه( اَنَّ النَّبیَّ )َصلَّی 
اهللُّ َعلَیِه َو آلِِه( قاَل یا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحبُّ لََک ما اُِحبُّ 
لَِنفسی اِنّی اَراَک َضعیفاً َفال تَُؤمََّرنَّ َعلی   اِثَنیِن 

ََّینَّ ماَل یَتیم. )1( َو ال تََول
قاَل یا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحــبُّ لََک ما اُِحبُّ 

لَِنفسی
خــود جنــاب ابــی ذر ایــن توصیــه ی 
پیغمبــر به خــودش را ذکر می کنــد؛ برای 
ما ها هم درس اســت، درس بســیار بزرگی 
اســت. حضرت به او فرمود من هــر چه برای 
خودم دوســت می دارم، برای تو هم دوست 
می دارم؛ یعنــی آن چیزی کــه می خواهم 
به تــو بگویــم، از روی کمال محّبت اســت؛ 

چون انســان به خودش کمال محّبت را دارد. 
 خب حاال آن حرفی که حضــرت می خواهد 

به ابی ذر بزند چیست؟
اِنّی اَراَک َضعیفا

مــن جنابعالــی را در مدیریّــت، ضعیف 
میبینــم. خیلی آدم خوبی هســتی، مجاهد 
فی سبیل اهلّل، ُرک گو، و آسمان بر راست گوتر 
از او سایه نیفکنده، زمین راست گوتر از او را بر 
خودش حمل نکرده؛ اینها همه به جای خود 

محفوظ، اّما شما آدم ضعیفی هستی.
َفال تَُؤمََّرنَّ َعلی اِثَنین

حاال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش 
بر دو نفر هم ریاســت نکنی! یعنی پیدا است 
آن ضعفی هم که حضــرت فرمودند، ضعف 
در مدیریّت اســت؛ یعنی تو آدمی هستی که 
مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشتر 
ریاســت پیدا کردی، نمی توانی کار آنها را به 
سامان برســانی. این، درس برای ماها است. 
ما -حاال همه ی ما نــه؛ بعضی مان این جوری 
هســتیم- به مجّرد اینکه یک مسندی، یک 
جایی، یا خالی می شــود یا ممکن است خالی 
بشود، فوراً چشم می دوزیم که برویم آنجا! خب 
شما اّول نگاه کن ببین می توانی یا نمیتوانی. 
حاال بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس 
است، گفتند شروع شــده، همین طور بدون 

محابا میروند! 
خب شــما که می خواهی بروی آنجا، آنجا 
ســؤال دارد؛ این توانایی ای کــه خدا به من و 
شــما می دهد، کنارش مسئولّیت هست. این 
]مطلبی[ که عرض می کنم، در مورد خود این 

حقیر از همه بیشتر است. شما هم همین جور؛ 
یعنی آن کسانی که مسئولّیتی دارند، همین 
جور. هر مسئولّیتی، هر ِسَمتی، هر توانایی ای، 
در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک تعّهدی 
وجود دارد. می توانید آن تعّهد را انجام بدهید 

یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی است.
ََّینَّ ماَل یَتیم َو ال تََول

هیچ مال یتیمی را هم شما به عهده نگیر. 
نه از بــاب اینکه احتمال این وجــود دارد که 
خدای نکرده مثاًل ایشان دست درازی می کند 
به مال یتیــم. خب مقام ابــی ذر خیلی باالتر 
از این حرف ها اســت، نزدیــک مقام عصمت 
اســت مقام او؛ پس این احتمال در او نیست. 
علّت اینکه می گویند تولّیت مال یتیم را قبول 
نکن، این است که نمیتوانی حّق یتیم را به او 
بدهی؛ دیگران می آیند دست درازی می کنند، 
جنابعالی هم آدم ضعیفی هستی، تدبیر الزم 
را نداری و نمیتوانی. برجســتگی های نظام 
اسالمی و نظام ارزشهای اسالمی اینها است؛ 
یعنــی در درجه ی اّول، من و شــما خودمان 
مســئولیم که ببینیم این کار را قبول بکنیم؟ 
نکنیم؟ می توانیم؟ نمی توانیم؟ این بســیار 

مسئله ی مهّمی است.
1( امالی طوســی، مجلس سیزدهم، ص 
۳۸۴؛ »از ابوذر روایت اســت که رسول خدا 
)صلّی اهلّل علیــه و آله( فرمــود: ای ابوذر! من 
آنچه برای خود دوســت می دارم برای تو نیز 
دوســت می دارم؛ همانا تو را ناتوان می بینم، 
پس هیچ گاه به دو نفــر امر نکن و به هیچ وجه 

عهده دار مال یتیم مباش.«

خبر

نظر رهبر انقالب درباره ثبت نام افراد در انتخابات مجلس:

اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید

 برج های لوکس همچنان خارج 
از شمول نظام مالیاتی قرار دارند

و   وکا  کند
در   یک  ظرفیت  

! ه کتشاف نشد ا

چرتکه 3

بخش مستغالت، پرسودترین بخش سرمایه گذاری در ایران است 
که هرچند مخاطبان گسترده ای دارد، اما همچنان از رانت برخوردار 
اســت و حتی در حد پرداخت مالیات بر مستغالت مسکونی خالی نیز 
دولت به سراغشــان نمی رود. طبق آمار مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در سال ۹۷ کل بخش مستغالت ۳.1 هزار میلیارد تومان 
مالیات می پردازد. نه تنها فرار مالیاتــی در این بخش وجود دارد بلکه 
خانه های خالی نیز که طبق قانون مصوب سال ۹۴ باید مالیات بپردازند، 

ریالی پرداخت نمی کنند.
هرچه تهیه مسکن برای دهک های پایین جامعه روز به روز سخت تر 
می شود و کارگران و بی ثبات کاران بیشــتری از دهانه تنِگ قیِف فقر 
به حاشیه نشینی، چادرنشــینی، کانکس نشــینی، ماشین خوابی و 
کارتن خوابی سوق داده می شوند؛ اجرایی شــدن مالیات مستغالت 
مســکونی خالی طبق قانون مالیات های مســتقیم مصوب سال ۹۴ 

ضروری تر می شود.
ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در محاق!

طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم؛ واحدهای مسکونی واقع 
در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره ۷ ماده 1۶۹ مکرر این قانون( به 
عنوان »واحد خالی« شناسایی می شــوند، از سال دوم به بعد مشمول 

مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:...

حسام الدین آشنا در گفت وگو با ایلنا:

همه ما بايد پاسخگوی کشته شدگان بی گناه باشیم
سياست 2

جهان 5

گزارش »توسعه ایرانی« از سناریوی پیچیده آمریکا در شمال آفریقا

 بلوک بندی در
 قاره سیاه


