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تخفیف ویژه بیمه البرز به مناسبت دهه فجر

شرکت بیمه البرز به مناسبت دهه مبارک فجر ،تخفیفهای ویژهای را برای بیمهنامههای
باربری ارائه میدهد .به گزارش روابط عمومی بیمه البرز ،تخفیفهای این شرکت به
مناسبت دهه فجر برای بیمه نامههای باربری داخلی و صادراتی  10درصد و بیمههای
باربری وارداتی پنج درصد در نظر گرفته شده است .بر این اساس ،هموطنان میتوانند
از تاریخ  12بهمن تا پایان سال جاری از این تخفیف ویژه بهرهمند شوند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1510امیدواری��م واکس��ن ایرانی کرونا
بس��یار خوب و موفقیتآمی��ز عمل کند.
مس��لم اس��ت در ای��ن صورت ه��ر ایرانی
احساس غرور میکند)11/13( .
 -1501ظاهرا اجرای پروتکلها در برخی
سینماها برای جشنواره فیلم فجر مناسب
نب��وده .اگر رعایت ش��ود احتمال تعطیلی
جشنواره وجود دارد)11/13( .
 -1435وزی��ر خارج��ه آمری��کا گفت��ه ما
آمادهای��م به برج��ام بازگردی��م .خب اگر
آمادهاید بازگردید .حرف نزنید عمل کنید.
ش��ما از توافق خارج شدید حاال برگردید.
()11/13
 -1420آلمان هم قرار است واکسن روسی
را خریداری کند اما چرا در داخل عدهای با
آن مشکل دارند؟ ()11/13
 -1416رئی��س بان��ک مرکزی براس��اس
ک��دام دالیل گفت��ه نبای��د واردات خودرو
آزاد باش��د؟ چند سال باید واردات نباشد؟
 4دهه گذشته است)11/13( .
 -1322پیام��ی ب��رای جناحه��ای چپ و
راست دارم .آیا آقای احمدینژاد این حق و
اختیار را داشت که به رئیسجمهور آمریکا
نامه بنویسد؟ حتی آقای ظریف میتوانست
ای��ن کار را بکن��د؟ آن وقت اصولگراها چه
عکسالعملی نشان میدادند؟ ()11/13
 -1051جناب دلیگان��ی نماینده مجلس
فرمودند ضمن تحس��ین نماینده مجلس
آقای عنابس��تانی از ایشان باید عذرخواهی
ش��ود .م��ن تقاضا میکن��م این اف��راد به
سخنان خود توجه کنند)11/13( .
 12 -0814س��ال اس��ت در مس��کن مهر
ثبتن��ام ک��ردم بعد  12س��ال هنوز هیچ
جوابی نگرفتم 77 .س��ال هم س��ن دارم.
صاحبخانهام حکم تخلیه گرفته)11/13( .
 -1220حاال اگر حداقل یک ساعت ساعت
ممنوعیت تردد ش��بانه در تهران را کاهش
بدهند .چه اشکالی دارد؟ ترافیک هم کمتر
میشود)11/14( .
 -2121این میلیونها دوز واکسن خارجی
وارد شده چه زمانی در دسترس مردم قرار
میگیرد؟ ()11/14
 -1020امیدواریم روشنایی معابر تهران به
حالت عادی برگردد و این خاموش��یهای
اخیر پایان یابد)11/14( .
 -0812هم��ه باید توجه کنند نمیش��ود
نقش تحریمها را در س��خت شدن اوضاع
اقتصادی مردم نادیده گرفت .چرا برخیها
اص�لا توجهی ب��ه ای��ن موض��وع ندارند.
()11/14
 -2120ما  4س��ال با ترام��پ تحریمهای
ظالمانه را تحمل کردیم حاال وقت آن است
این تحریمها لغو شود)11/14( .
 -0811با چه مستنداتی آقای جهانگیری
میگوید دالر  4200تومانی به داد کش��ور
رسید؟ ()11/14
 -2310ح��ذف ارز  4200تومان��ی ب��ه
هیچوجه به صالح نیست .مجلس طرحهای
غیرقابل اجرا ندهد)11/14(.
 -2301آمریکاییها نه تنها باید تحریمها
را لغو کنند بلکه خس��ارت این چند سال
تحری��م را هم ب��ه م��ردم ای��ران بدهند.
()11/14
 -2201چرا گفته میشود برخی فشارهای
داخلی بر دولت از فشارهای خارجی بیشتر
اس��ت؟ چرا برخیها آنقدر با دولت مخالف
هستند؟ ()11/14
 -2114دائم مسئوالن دم از مردم میزنند
ام��ا برای نظ��ر مردم چ��ه کار کردند؟ اگر
دلس��وز مردم هس��تند چرا آنقدر مردم در
ی زندگی میکنند)11/14( .
گرفتار 
 -2102آق��ای روحانی! ای��ن را بدانید که
تحم��ل مردم در دوره تحریمها س��تودنی
بوده است)11/14( .
 -2051ط��رح آق��ای ظری��ف مبن��ی بر
همزمان��ی بازگش��ت ایران ب��ه تعهدات و
بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام طرح بس��یار
هوشمندانهای است)11/14( .
 -2031اینک��ه آقای حریرچ��ی میگوید
رعای��ت پروتکلها  81درصد کاهش یافته
یعن��ی یک فاجع��ه .مردم لطف��ا به خاطر
خودشان رعایت کنند)11/14( .
 -2021آق��ای روحان��ی چ��ه تعری��ف و
تمجیدی از نقش زنان در انتخابات کردند.
اگر چنین است چرا خودشان یک وزیر زن
هم ندارند؟ ()11/14
 -2014دلی��ل تغیی��ر مس��یر هواپیمای
ترکیش ایر مشخص شد؟ ()11/14
 -2011بازگشت روشنایی به شهر و روشن
ش��دن چراغهای خیابانها را به فال نیک

میگیریم .چون خاموشیها خیلی مشکلزا
بود)11/14( .
 -1952چرا دولت فرانسه اظهارات عجیب
و غری��ب در م��ورد برجام میکن��د؟ چرا
مانعتراشی میکند؟ ()11/14
 -1941متاس��فانه برخ��ی خودروس��ازان
برای افزایش قیمت به ترفندهایی متوسل
میش��وند .این کارها درس��ت نیست .اگر
مش��کل تامین بودجه دارند از جیب مردم
این مشکل حل نمیشود)11/14( .
 -1931چرا برخی رس��انههای اصولگرا به
هر کسی که مخالف نظر آنها حرف میزند
انگ و تهمت وابستگی به بیگانهها میزنند؟
این رفتارها درست نیست)11/14( .
 -1910چه شد که خانم آنک سان سوچی
در میانمار را برکنار کردند .علت کودتا چه
بود؟ ()11/14
آفتاب ی�زد :گزارش روز چهارش�نبه
گذشته آفتاب یزد را بخوانید.
 -1901چ��را ای��ن هم��ه از هنرمندان و
ورزش��کاران جلوی بیمارس��تانی که علی
انصاریان در آن بس��تری شده تجمع کرده
بودن��د؟ این تجمعها خود خطرآفرین بود.
کاری از دس��ت آنها س��اخته نبود .تماس
میگرفتند پی��ام میدادند ک��ه بهتر بود.
()11/14
 -1831آق��ای وزیر راه! اگ��ر میخواهید
مش��کل مس��کن رانندگان برون ش��هری
را ح��ل کنید فک��ری هم ب��رای رانندگان
درون شهری کنید)11/14( .
 -1821واکنش آق��ای ظریف به اظهارات
وزی��ر خارجه آمریکا بس��یار قدرتمندانه و
منطقی بود)11/14( .
 -1801س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی در
متناسبس��ازی حقوق بازنشستگان دقت
کافی کند .این قش��ر نیاز به حمایت دارد.
()11/14
 -1745این یک درد بزرگ است که تورم
مهار نشد .عدم مهار تورم باعث گرانیها و
مشکالت بیشتر مردم شده است)11/14( .
 -1735مجلسیها! نگذارید موضوع بودجه
 1400آنقدر پیچیده شود .تقریبا شب عید
هس��تیم هنوز تکلیف این بودجه مشخص
نیست)11/14( .
 -1721آق��ای نوبخت! حق با شماس��ت.
درآمد کشور در سه سال اخیر در محاصره
اقتصادی کاهش یافت اما سوءاس��تفادهها،
رانتبازیها و داللیس��م هم افزایش یافت.
()11/14
 -1710چ��را برای انتخاب��ات  1400یک
آدم جدید مطرح نمیشود؟ چرا چهرههای
جدید وارد عرصه نشوند؟ ()11/14
 -1703آمری��کا بای��د بدون پیش ش��رط
ب��ه برجام بازگردد .اگر حس��ن نیت دارند.
()11/14
 -1642م��ردم ش��هر ته��ران توجه کنند
شرایط تهران شکننده است .برخی از مردم
رعایت پروتکلها را نمیکنند .حتی برخی
ماسک استفاده نمیکنند چرا با جان خود
و دیگران بازی میکنند؟ ()11/14
 -1641ای��ن بازیهای��ی که س��ر قیمت
مرغ و تخمم��رغ درمیآورند تمامی ندارد؟
()11/14
 -1631آق��ای روحان��ی چرا ب��ه مجلس
نرفتی؟ باید میرفتی و حرف میزدی و از
بودجه دفاع میکردی)11/14(.
 -1621چ��را بانکها ب��ه برخی بدهکاران
وامه��ای آنچنانی دادند؟ ای��ن تبعیضها
درست نیست)11/14( .
 60 -1612هزار خودرو دیشب در ساعت
منع تردد جریمه شدند .چرا اینها به قوانین
احترام نمیگذارند؟ ()11/14
 -1602اقتصاد کشور و مردم مشکل دارد
که آمار چکهای برگش��تی افزایش دارد.
همه که بدحس��اب یا کالهبردار نیستند.
مردم گرفتارند)11/14( .
 -1541واکس��ن هن��دی که قرار اس��ت
خریداری ش��ود چقدر قابل اعتماد است؟
()11/14
 -1520در خبری ش��نیدم ی��ک خانواده
خاص در گمرک خودرو وارد میکند .این
خبر چقدر صحت دارد؟ ()11/14
 -1430مشکل ش��ورای شهر با شهرداری
چیست؟ دلیل تذکرات شورای شهریها را
به شهردار اعالم کنید)11/14( .
 -1420فکری به حال این موسیقی بکنند
که ای��ن خانم پ��ری ملکی نگوی��د اهالی
موسیقی یتیم شدهاند)11/14( .
 -1410آی��ا آق��ای احمدین��ژاد درحال
تحرکات��ی ب��رای انتخابات  1400اس��ت؟
ایشان که از مقام دل بکن نیست)11/14( .
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خبر

سید هادی خامنهای:

مخالف نهاد اجماعساز اصالحطلبان هستم

حجت االس�لام و المسلمین سید هادی خامنه ای ،دبیرکل مجمع
نیروهای خط امام میگوید :اگر در انتخابات همه س�لایق سیاس��ی
حضور داش��ته باشند و از امکان و شرایط مساوی و قانونی برخوردار
باش��ند ،حضور چهرهای با س��ابقه نظامی ،شاخص یا غیرشاخص به
گونهای که ناقض قانون اساسی هم نباشد ،بالمانع است.
حجت االسالم و المسلمین س��یدهادی خامنه ای ،دبیرکل مجمع
نیروه��ای خط امام اس��ت که در آس��تانه چهل و دومین س��الگرد
پیروزی انقالب تاکید دارد باید منافع ملی اساس دوستی و دشمنی
با دیگر کش��ورها باشد ،معتقد است«دشمنی امریکا با ما تمام نشده
حت��ی کاهش هم نیافته؛ اما وضعیت ما فرق کرده اس��ت .ما اکنون
آنقدر توان و قدرت داریم که بتوانیم در برابر امریکا مقاومت کنیم و
سیاستهای خود را پیش ببریم».
مشروح گفتگوی خبرآنالین با حجت االسالم و المسلمین سیدهادی
خامنهای را در ادامه بخوانید.
بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اس�لامی میگذرد ،آیا
امروز میتوانیم بگوییم انقالب به اهدافش رسیده است؟
ابتدا باید ببینیم هدف از انقالب اسالمی چه بود ،یعنی انقالب برای
تحقق چه اهدافی به وقوع پیوست .برای روشن شدن موضوع به دو
نکته توجه کنیم .اول اینک��ه هر انقالبی متکی بر آرمانهای کالن،
دراز مدت و افقنگر اس��ت .دوم اهداف کوتاه مدتِ واقعی و ملموس
است که مبتنی بر جزئیات زندگی مردم است.
هدف کالن و دراز مدت انقالب اس�لامی ،تقویت زندگی و
زیست مؤمنانه یا به تعبیر درستتر اداره جامعه مبتنی بر تعالیم
اسالم است .نباید انتظار داشت چنین هدفی در چهار یا چند دهه
به طور کامل تحقق یابد .مهم این اس��ت که ببینیم در این مسیر
قرار داریم یا نه .پاس��خ به این سوال فرصت بیشتر و مناسبتری
میطلبد .اما درباره نکته دوم که ملموستر و عینیتر است ،میتوان
داوری بهتری کرد .ببینیم اهداف انقالب اسالمی در کوتاه مدت و
در جریان زندگی روزمره مردم تا چه اندازه محقق شده است؟
ب��ه نظر من اهداف انقالب در ه��ر دو جنبه کوتاه مدت و درازمدت،
ذیل یک ش��عار راهبردی خالصه میش��د که همان شعار استقالل،
آزادی ،جمهوری اس�لامی بود .شاید نسلهای بعد از انقالب اطالع
چندانی از وضع جامعه در رژیم شاه نداشته باشند .واقعیت این است
که خفقان سیاسی ،تبعیض ،بیعدالتی و فقدان نقش مردم در اداره
جامعه از علل رویگردانی مردم از رژیم پهلوی بود که تحقق همه این
آمال در مفهوم آزادی امکانپذیر است.
>جامعهای که استقالل و آزادی نداشته باشد
دچار استبداد و فساد میشود

آزادی یعنی برخورداری از حق انتخاب در همۀ عرصههای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی ،دینی و سلوک و رفتار فردی و عمومی .استقالل
ه��م پیوند عمیقی با همین مفه��وم دارد؛ این دو مکمل و مرتبط با
هم هستند .استقالل هم به معنای داشتن حق زندگی بدون مداخله
بیگانگان اس��ت .چیزی که در رژیم گذش��ته و زمان پهلوی نبود و
موجب ش��ده بود مردم احساس حقارت کنند ،این وضعیت از زمان
اشغال ایران در سال  ۱۳۲۰و پس از آن ،شکست نهضت ملی به بعد،
روز به روز در جامعه بیشتر شد.
جامعهای که آزادی و اس��تقالل نداشته باشد دچار دو بالی
بزرگ میشود یکی استبداد و دیگری فساد و این دو از اصلیترین
موانع رشد و توسعه است .شاید به نظر بعضی چنین برسد که در
اسالم ،بیش از هر چیز بر مسئله عدالت تکیه و تأکید شده است
و آزادی به عنوان یک حق اساس��ی و عمومی در شرایطی تأمین
میشود که عدالت پذیرفته شده باشد و عدالت یعنی اعطای حقوق
مردم بدون تبعیض!
این مطلب درس��تی است؛ ولی قرآن ،درباره عدالت گفته است :لَقَد
اس
ِتاب َو
َ
ِالب ِّیناتِ َوأَن َزلنا َم َع ُه ُم الک َ
أَ َ
المیزان ل َِیقو َم ال ّن ُ
رس��لنا ُر ُس��لَنا ب َ
ب ِالقِسطِ  ...ما رسوالن خود را مبعوث کردیم تا مردم ،عدالت را برقرار
سازند و مردم زمانی قادر به انجام این مسئولیت هستند که بتوانند
فک��ر کنند و تفکر نیازمند آزادی اس��ت و تنها با تحقق اصل آزادی
اس��ت که مردم در همه عرصههای سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی
حق انتخاب پیدا میکنند.به گمان من یکی از دالیل اقبال مردم به
«جمهوری» مبتنی بر «اس�لام» هم تضمین آزادی و استقالل بود
که فکر میکردند بیش از س��ایر مدلهای حکومتی میتواند این دو
اصل را محقق کند .اتفاقاً امام (ره) هم بر قدرت و جایگاه مردم بویژه
در تشکیل و حمایت از نظام چه در وجه اسالمیت آن و چه در وجه
جمهوریت تأکید زیادی داشتند .اساساً اصرار زیاد ایشان به برگزاری
انتخابات و میزان بودن رأی مردم از همین منظر است.
چ��را تاکید امام روی جمهوری ص��رف نبود ،بلکه تاکید بر
جمهوری اسالمی داشت؟
هر نظام سیاسی برآمده از آرای مردم ،نیازمند یک مرجع الهام بخش
است .همۀ نظامهای سیاسی اینگونهاند .یعنی یک مرجع الهام بخش
دارن��د .در غرب این مرجع قرارداده��ای اجتماعی و ایدئولوژیهای
سیاسی مثل لیبرالیسم ،سوسیالیسم یا ناسیونالیسم است .در ایران
به دلیل مسلمان بودن اکثریت جامعه و تجربیات ناموفق تاریخی و
بدبینی عمیقی که نسبت به این نوع ایدئولوژیها وجود داشت ،امام
به عنوان یک مرجع تقلید و مفس��ر دین ،راه جدیدی را پیش روی
مردم گذاش��ت و اسالم را مرجع الهام بخش نظام سیاسی مورد نظر
خود معرفی کرد که با استقبال آحاد مردم مواجه شد .چرا که اسالم
به عنوان یک دین الهی ،با آزادی ،اس��تقالل و جمهوریت که همان
رأی و خواست و نظر مردم است سازش کامل دارد.
با توج��ه به واقعیاتی ک��ه امروز در جامعه ملموس اس��ت،

فعلی نگاه کنید ،یکدستی حاکم بر آن پویایی را از آن گرفته است.
وضعیت فعلی مانند این اس��ت که ماشینی هشت یا دوازده سیلندر
دارد اما شما فقط از یک یا دو سیلندر آن استفاده میکنید .طبیعی
است این ماشین با دو سیلندر خوب کار نمیکند و فرسوده و ناتوان
میشود .اکنون ما به چنین وضعیتی دچار شدهایم.

>اعتراض و حرفهای متفاوت ،ابزار پیشرفت نظام است

ه��م در امریکا و بعضی کش��ورهای منطقه و هم در
ایران گروهی اس��اس کارش��ان جلوگی��ری از تحقق
برجام است .برای این کار هم برنامه دارند و هم منافع.
مهم این اس��ت که ببینیم در ایران چه کسانی و با چه
هدفهایی میخواهند در نتیجۀ کار تأثیرگذار باشند؟
به نظر میرسد تاکنون رهبری در چارچوب منافع ملی
پیش��برد برجام را مدیریت کردهاند و من خوش بین
هستم این مدیریت هوشیارانه استمرار خواهد یافت
آیا به نظر شما اهدافی مثل استقالل تحقق یافته است؟
در این زمینه باید واقع بین باشیم .روشن است که امروز هیچ مستشار
امریکایی و انگلیسی در ایران نیست و کشورهای بیگانه مانند گذشته
در جزئیات امور دخالت ندارند .امروز میتوانیم بگوییم از نظر سیاسی
کش��ور و دولتی مستقل و متکی به خود هستیم؛ اما از این استقالل
باید ب��ه گونهای بهره ببری��م که مبتنی بر عقالنیت ،حس��ابگرانه و
هوش��مندانه باشد تا منجر به انزوا و حصر خود خواسته ما در جهان
نشود ،مفهوم استقالل نزاع با دیگران نیست ،البته باید همیشه آماده
دف��اع از منافع و امنیت ملی بود ،لکن نباید به گونهای عمل کرد که
ان��گار ما توان تعامل با دیگران را نداریم .امروز اس��تقالل معنایش با
گذشته فرق کرده اس��ت .امروز استقالل باید مبنایی برای همکاری
و همیاری حسابگرانه با همۀ کشورها بدون دخالت دیگران باشد.
>نیاز به گفتگوی ملی برای شناخت دوست و دشمن واقعی داریم

در گذش��ته گاهی دش��منیها و نزاعه��ا میان کش��ورها بر مبنای
ایدئول��وژی بود و به همین دلیل ثابت و دائمی فرض میش��د .مث ً
ال
کشورهای بلوک شرق مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیسم یا کمونیسم
همیش��ه با کشورهای غربی دش��من بودند؛ اما امروز نزاع بر مبنای
منافع است ،این منافع ملی کشورهاست که اساس دوستی یا دشمنی
است .استقالل در این چارچوب معنا مییابد .به نظر میرسد ما باید
درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم .یک گفتگوی ملی و عمومی
با مشارکت مردم الزم است تا ببینیم در چارچوب منافع ملی دوست
و دشمن ما کیست و چه رفتاری باید با آن داشته باشیم.
یعنی ش��ما میگویید رویکرد سیاس��ت خارجی باید مبتنی
بر منافع ملی باش��د .در آن ص��ورت تعارضی بین این رویکرد با
شعارهای امریکا ستیزی که جزئی از شعارهای اولیه انقالب بود،
بوجود نمیآید؟
امریکا از اول انقالب تا امروز برای ما نماد اس��تکبار و دشمنی است.
اگر این دشمنی استمرار داشته باشد منافع ملی ایجاب میکند که
همچنان در تقابل با آن باش��یم .بر این اس��اس باید توجه کنیم که
دشمنی امریکا با ما تمام نشده حتی کاهش هم نیافته؛ اما وضعیت
ما فرق کرده اس��ت .ما اکنون آنقدر توان و قدرت داریم که بتوانیم
در براب��ر امریکا مقاومت کنیم و سیاس��تهای خود را پیش ببریم.
همانگونه که در بسیاری از امور این کار را کردهایم.
>دیپلماسی با منافع ملی بهتر حفظ میشود تا با روشهای تبلیغاتی

گاه��ی ایجاب میکند ش��ما مناف��ع ملی را در قالب سیاس��تهای
تهاجم��ی پیش ببری��د ،گاهی هم پیش��برد منافع با هوش��یاری و
برنامهریزی دراز مدت ممکن اس��ت .ما در حال حاضر نیاز به اصالح
بعضی روشها داریم .توانایی ما به حدی رس��یده اس��ت که خود را
محدود به روشهای ش��عاری و تبلیغاتی صرف نکنیم .باید با متانت
و برنامهریزی و هوش��مندی بیش��تر پیش بروی��م ،اکنون جهان در
وضعیتی اس��ت که این نوع سیاس��تها بهتر نتیجه میدهد .امروز
ب��ا توجه ب��ه صفبندیهای جدیدی ک��ه در دنیا ش��کل گرفته با
دیپلماسی ،منافع ملی بهتر حفظ میشود تا با روشهای تبلیغاتی.
یک��ی از اه��داف مهم انقالب و خواس��ته م��ورد تأکید امام،
انتخاب��ات و تحکیم قدرت مردم و جلوگیری از انحصار و تمرکز
ق��درت بود .در انتخابات اخیر مجلس ،مش��ارکت مردم کاهش
چشمگیری داشت ،به نظر میرسد آن روند همچنان ادامه دارد،
علت آن چیست و چگونه میتوان این مسیر را اصالح کرد.
ببینی��د ،یکی از ثمرات آزادی این اس��ت که م��ردم بتوانند آزادانه
در سرنوش��ت خود و جامعه موثر باش��ند .تأکید امام بر نظر مردم و
برگزاری انتخابات هم به همین علت بود .اگر مشارکت مردم کاهش
پیدا میکند باید علت آن را درس��ت بشناس��یم ،چه چیزی آنها را
از ش��رکت در انتخابات منصرف نموده اس��ت؟ آیا همچنان مس��یر
انتخاب��ات را در اصالح امور و تعیین سرنوش��ت مؤثر میدانند؟ آیا
گزینههای مطلوب خود را در انتخابات دیدهاند؟
>ه��ر اقدامی در مس��یر تضعی��ف جمهوریت نظام باش��د ،با اهداف
انقالب سازگاری ندارد

به نظر من هر اقدامی که در مسیر تضعیف جمهوریت و تکثرگرایی
ق��رار گیرد ،با اهداف انقالب و مش��ارکت م��ردم همخوانی نخواهد
داش��ت .حتی به امنیت ملی هم آس��یب میزند ،به همین مجلس

همزمان با ایام ا ...دهه فجر صورت پذیرفت:

پروژه گازرسانی به  4روستای شهرستان میبد
در استان یزد به بهرهبرداری رسید

همزم��ان با ایام ا ...دهه فجر پروژه گازرس��انی به
 4روستای شهرستان میبد در استان یزد با صرف
اعتباری معادل  152میلیارد ریال به بهرهبرداری
رس��ید.طي مراس��مي که با حض��ور مدیرعامل
ش��رکت گاز استان یزد ،استاندار یزد و همچنین
فرماندار و جمعی از مس��ئولين شهرستان میبد
برگزار ش��د ،پروژه گازرسانی به  4روستای درین،
م��رور ،فیض آباد و متکس��تانه انجی��ره با اجرای
 61كيلومتر شبكه توزیع پلی اتیلن 5 ،کیلومتر
خ��ط تغذیه فوالدی ،نصب یک ایس��تگاه تقلیل
فش��ار به ظرفیت  5هزار متر مکعب بر ساعت و
قابليت نصب  100عدد انشعاب مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.علی اکبر میدانشاهی با اشاره به پوشش

 99درصدی شهرستان میبد از گاز طبیعی گفت:
جهت دس��تیابی به ای��ن مهم در س��ال جاری
 79کیلومتر ش��بکه اجرا و  634عدد انش��عاب
نصب شده که بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی
 39پروژه گازرسانی با اعتبار  181میلیارد ریال در
ایام ا ...دهه فجر صورت پذیرفته است .مدیرعامل
شرکت گاز استان یزد در بخش دیگری از سخنان
خود یادآورد شد :در کنار گازرسانی به  100روستا
و  520واحد صنعتی در سال جاری ،در دهه فجر
امس��ال  289پروژه با اعتباری مع��ادل  4هزار و
 100میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد
شد و درصد تحت پوشش استان از گاز طبیعی به
 99درصد خواهد رسید.

وقتی جمهوریت نظام کم رمق میشود طبیعی است که آزادیها هم
محدود میشود .چون فکر میکنیم هر کس اعتراض کند ،یا حرف
متفاوتی بزند ،یا انتقاد کند ،یا خواستهای متفاوت داشته باشد ،همراه
دشمن است .در حالی که اینطور نیست انتقاد ،اعتراض ،خواستهها
و حرفهای متفاوت ابزار پیش��رفت است .رهبری معظم انقالب هم
بارها بر این موضع تأکید کردهاند .وقتی قوانین درونی برای مدیریت
ای��ن خواس��تهها و اعتراضها نباش��د و در چارچ��وب قانون به این
مطالبات پاسخ داده نشود ،انباشت آن موجب ترس و دلهره کسانی
میش��ود که جامعه را مدیریت میکنن��د و آنها هم فکر میکنند با
بگیر و ببند و محاکمه میشود این مسائل را مدیریت کرد که البته
تجربه نشان داده اش��تباه میکنند .بهترین راهکار همان احترام به
اص��ل آزادی و جمهوریت و نهادینه کردن آن و تبدیل آن به قوانین
و قراردادهای اجتماعی است.
بحث حضور نظامیان در انتخابات بس��یار پررنگ است شما
چه ارزیابیای درباره این موضوع دارید؟
در ای��ن رابطه دو موض��وع را باید از هم تفکیک ک��رد؛ موضوع اول
حضور یک یا چند چهره با سابقه نظامی در میان نامزدهای ریاست
جمهوری است ،دوم تشکیل یک دولت نظامی.
اگر انتخابات آزاد باشد و همه سالیق سیاسی حضور داشته باشند و
از امکان و شرایط مساوی و قانونی برخوردار باشند ،حضور چهرهای
با س��ابقه نظامی ،شاخص یا غیرشاخص به گونهای که ناقض قانون
اساس��ی هم نباشد ،بالمانع است .به هر حال فردی با سابقه نظامی
ه��م از این حق برخوردار اس��ت؛ به ش��رطی که متک��ی به خود و
برنامههایش باشد نه متکی به سازمان یا نهاد نظامی خاص به عنوان
پشتیبان.
>کاندیداتوری فردی با سابقه نظامی ناقض قانون نیست اما...

چون اگر این چنین باش��د هم نقض قانون اساسی است و هم نقض
آزادی و جمهوریت .امام (ره) با مداخله نظامیان در سیاست مخالف
بودند و دلیل آن هم همین موضوع است .پس نامزد شدن فردی با
سابقه نظامی به تنهایی مشکلس��از و ناقض آزادی و قانون نیست؛
اما اگر قرار باش��د یک نظامی به اتکای سازمان و نهاد وابسته به آن
وارد عرصه شود و بخواهد قدرت اجرایی را با نظامیان مرتبط سازد،
این معنایش تش��کیل یک دولت نظامی است و ناقض قانون اساسی
است و تاریخ هم ثابت کرده که دولت نظامی تجربه موفقی در هیچ
کجای دنیا نبوده است.
>برجام،تصمیمعاقالنهوهوشمندانهمجموعهنظامبود

برگردیم به موضوع سیاست خارجی و برجام که با روی کار
آمدن دولت بایدن زمزمه احیای برجام به گوش میرسد.
برجام تصمیم عاقالنه و هوشمندانه مجموعه نظام بود که با بدعهدی
امری��کا در دوره ترامپ ناکام ماند .اگر دول��ت بایدن بخواهد به این
بدعهدی پایان دهد ،طبیعی اس��ت که منافع ملی ایجاب میکند ما
هم به آن خوشبین باشیم.
>دستهایی در کار است تا برجام تحقق پیدا نکند

متأسفانه به نظر میرسد دس��تهایی در کار است که نمیخواهند
این خوشبینی منطقی جلوه کند ،هم در امریکا و بعضی کشورهای
منطقه و هم در ایران گروهی اس��اس کارش��ان جلوگیری از تحقق
برج��ام اس��ت .برای این کار هم برنامه دارن��د و هم منافع .مهم این
است که ببینیم در ایران چه کسانی و با چه هدفهایی میخواهند
در نتیج��ۀ کار تأثیرگذار باش��ند؟ به نظر میرس��د تاکنون رهبری
در چارچوب منافع ملی پیش��برد برج��ام را مدیریت کردهاند و من
خوش بین هس��تم این مدیریت هوشیارانه اس��تمرار خواهد یافت؛
ش��اید رهبری با توجه به تجربیات قبلی به دنبال شرایطی هستند
ک��ه طرف مقابل را با اراده قویت��ر و مصممتر در این عرصه ببینند
که البته سیاس��ت درس��تی اس��ت؛ ل��ذا پیشبینی من این اس��ت
ک��ه احیای برجام امکان پذیر اس��ت؛ اما نه به س��رعتی که عدهای
تصور میکنند.
>مخالف شکلگیری نهاد اجماع ساز هستم زیرا...

اخیرا ً فعالیتهایی در شورای هماهنگی جبهه اصالحات برای
تشکیل یک نهاد جدید شکل گرفته که مدعی اجماع است ،آیا
شما در روند آن هستید؟
تمایلی ندارم درباره این موضوع صحبت کنم.
ب��ه هر حال این مس��ئله از مس��ائل مورد بح��ث در محافل
اصالحطلبی است .در صورت امکان نظر اجمالی خودتان را بگویید.
من وارد جزئیات نمیشوم ،مواضع مجمع نیروهای خط امام از طریق
نماینده آن در جلسات شورای هماهنگی بیان شده و عمدتاً مخالف
روندی اس��ت که دوستان در پیش گرفتهاند؛ این مواضع را قب ً
ال هم
در جریان تش��کیل و فعالیت شورای موسوم به سیاستگذاری گفته
بودیم.
به نظر من هر س��ازوکاری که به تضعیف تح��زب بینجامد ،دارای
اش��کال است .دوستانی که مدافع توسعه سیاس��ی بودهاند ،نباید با
روندهای ش��به دموکراتیک احزاب را تضعی��ف کنند و برای افراد و
محافل خاص ،هژمونی بسازند و از احزاب هم صرفاً به عنوان سازمان
رأی استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد:

فتوحات و دستاوردهای انقالب اسالمی
چیزی نیست که قابل کتمان باشد

رئیس کل دادگس��تری استان یزد گفت :انقالب
اس�لامی ایران با تجمیع آرم��ان عدالت و آزادی
بزرگتری��ن انقالب با جامعی��ت آرمانی در قرون
اخیر است.غالمعلی دهش��یری در جمع قضات
دادگستری اس��تان یزد افزود :اگر انقالب بزرگ
فرانس��ه تنها به آرم��ان آزادی پرداخت و انقالب
روس��یه در پی تحق��ق آرمان عدالت بر اس��اس
تئوریه��ای کمونیس��تی بود ،انقالب اس�لامی
ای��ران به رهب��ری امام خمین��ی(ره) متفاوت از
آنها هم منادی توامان عدال��ت آرمانها و آزادی
در قام��وس و قالب دینی اس��ت و هم خود را به
عنوان یک الگوی تمام عیار به تمام جهان معرفی
کرد.وی توجه به نقاط محروم ،توسعه بهره وری،

ایجاد روحیه جهادی ،تعدی��ل قوانین مرتبط با
کار و کارگ��ری و افزایش صادرات غیرنفتی را از
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی ذکر کرد و بیان
داشت :دس��تاوردهای مهم کشور در عرصههای
فرهنگی ،علمی ،نظامی و فناوری چیزی نیست
که به س��ادگی بتوان از کنار آنها گذش��ت یا آن
را کتم��ان کرد.این مقام قضائ��ی ،تصریح کرد:
تمام پیش��رفتهای س��الهای پس از انقالب در
عین وجود تحریمهای ظالمانه ،جنگ تحمیلی
نابرابر و بسیار از کارشکنیها و ناجوانمردیها در
عرصههای بینالملل رخ داده اس��ت که اگر نبود
این سنگ اندازیها بدون تردید ،جایگاه کشور در
بسیاری از امور حتی بهتر از این بود.

