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روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1751یک س��ال از آم��وزش در فضای
مجازی به خاطر ش��یوع کرونا میگذرد.
متاس��فانه بچههای ما ب��ه خاطر آموزش
مجازی افت ش��دیدی در آم��وزش پیدا
کردن��د .حت��ی دل به فراگی��ری دروس
نمیدهند)12/9( .
 -1745رئیسجمه��ور آمری��کا دم از
بازگشت دیپلماسی میزند سپس حمله
نظامی به سوریه میکند .آیا این بازگشت
دیپلماسی است؟ ()12/9
 -1731رئیسجمهور آمریکا اگر راس��ت
میگوید باید بنسلمان ولیعهد سعودی را
هم تحری م کند)12/9( .
 -1721لطفا بگویند س��ود سهام عدالت
چگونه پرداخت میشود؟ ()12/9
 -1710آیا آقای علی مطهری واقعا قصد
دارند کاندیدای انتخابات بش��وند؟ به نظر
من کاندیدا بش��ود تایید صالحیت بشود
حتی رای باالیی خواهد آورد)12/9( .
 -1702ش��هرداری خیابانهای��ی را که
آس��فالت آنها را کنده تا آس��فالت کاری
مجدد کند ،چرا زودتر این کار را نمیکند؟
این خیابانها با آسفالتهای کنده شده به
خودروها آسیب میزند)12/9( .
 -1645مش��خص نش��د نتیج��ه کار
کمیس��یون مش��ترک مجمع تشخیص
مصلحت درباره لوایح پالرمو و س��یافتی
به کجا انجامید؟ ()12/9
 -1631اینکه اعالم کردند برای سفرهای
ن��وروزی ب��ا اتوب��وس بلیت فق��ط برای
صندلی کنار پنجره فروخته میش��ود آیا
این طرحها عملی اس��ت؟ آیا شرکتهای
مس��افربری به این قان��ون تن میدهند؟
()12/9
 -1621این درست نیست که شبکههای
نمایش��ی خانگی فیلم ب��رای خود بتازند.
این کار سینماگران را خراب میکند .باید
سینماگران ورشکست بشوند؟ ()12/9
 -1610اگ��ر با واکسیناس��یون مصونیت
ایج��اد میش��ود همه مردم را واکس��ینه
کنند ،زودتر به مردم واکسن بزنند .روزی
چند نفر باید فوت کنند؟ ()12/9
 -1601آمریکا با حمله به س��وریه اوضاع
منطق��ه را متش��نجتر از قبل ک��رده .این
حمله نش��ان داد بایدن هم رفتار منطقی
در پیش نمیگیرد)12/9( .
 -1551کش��ورهایی مث��ل کرهجنوبی یا
ع��راق وعده میدهند اموال بلوکه ش��ده
ما را برمیگردانن��د اما تا حاال که خبری
نیست)12/9( .
 -1541موضوع نارضایت��ی مردم از یک
جن��اح خاص��ی نیس��ت .م��ردم از نحوه
مدیریته��ا و نظارت بر ب��ازار و قیمتها
ناراضی هستند)12/9(.
 -1521اینک��ه م��ردم دیگ��ر رغبتی به
کاندیداهای انتخاباتی نش��ان ندهند چیز
خوبی نیس��ت .مردم در فش��ار هستند از
زندگی ناراضیاند .از وعدههای عمل نشده
مایوس شدهاند)12/9( .
 -1510اگر الزم اس��ت خوزس��تان را به
خاطر این وضعیت وخیم کرونایی تعطیل
کنند وضع بدتر از این نشود)12/9( .
 -1440ب��رای مردم این روزها هم مقابله
با ویروس کرونا هم گرانیها شرایط بسیار
طاقتفرسایی را ایجاد کرده)12/9( .
 -1430آی��ا آمریکا ب��ا پرداخت پولهای
بلوکه شده ما در کرهجنوبی موافقت کرده
یا این خبر فقط جوس��ازی رسانههاست؟
()12/9
 -1420ب��ه نظر از رفتاره��ای جو بایدن
رئیسجمهور چین به نظر میرسد که او
هم رفتارهای عجیب��ی مثل ترامپ دارد.
()12/9
 -1402آیا قرار اس��ت جرای��م رانندگی
برای سال آینده هم افزایش یابد؟ ()12/9
 -1312اگ��ر مس��ئوالن خوزس��تان
صالح میدانن��د خوزس��تان را به خاطر
ش��رایط خیلی بد کرونایی مدتی تعطیل
کنند)12/9( .
 -1302ح��اال اگ��ر پالسه��ای منفی از
س��وی آمریکا آمد باید بازار دوباره شاهد
گرانیهای بیش��تر باشد؟ یعنی چه همه
چی��ز ما ربط به برجام و این حرفها پیدا
کرده؟ بازار را کنترل کنند)12/9( .
 -1231ظاه��را رئیسجمه��ور آمریکا یا
هنوز هیچ سیاس��ت مش��خصی در قبال
ایران یا برجام ن��دارد یا خالف وعدههای
خود شاید عمل کند .شاید این هم بدتر از
ترامپ باشد)12/9( .
 -1220آیا برخی س��ینماها باز هستند؟
مردم میتوانند به سینما بروند؟ ()12/9
 -1212بچههایمان به خاطر ایام کرونایی
و در خانه ماندن خیلی پرخاشگر و عصبی
ش��دهاند .آموزشها هم که مجازی شده
و ب��ه مدرس��ه نمیروند ،اما درس��ت به
تکالیف خود عمل نمیکنند .نمیدانیم با
بچههایمان و این رفتارهای عصبی چگونه
برخورد کنیم)12/9( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

یادداشت

رهبر انقالب اسالمی پس از کاشت دو اصله نهال میوه در روز درختکاری:

گرانی و مشکل معیشتی مردم راهحل دارد

بیراههای چون
افزایش وام ازدواج
امیر محمود حریرچی
جامعه شناس

به تازگی نمایندگان مجلس به منظور حمایت
از ازدواج جوان��ان وام ازدواج را به هفتاد میلیون
تومان افزایش دادند و همچنین به منظور کاهش
سن ازدواج این تسهیالت را برای زوجهای کمتر
از  ۲۵س��ال و زوجه��ای کمتر از  ۲۳س��ال به
صد میلیون رس��انده اند .در نگاه اول شاید این
افزایش وام امری خوشحالکننده به نظر برسد
اما بیراههای اس��ت که باعث دردسر است .نکته
اینجاست که مسئوالن اساس مشکل را نمیدانند
کجاست و نمیدانند که چرا سن ازدواج باال رفته
و فقط میخواهن��د از طریق افزای��ش وام این
مش��کل را حل کنند آنهم وامهایی که گرفتن
آن دردسرهای بس��یاری دارد که مهمترین آن
ضامن اس��ت و از آن بدتر نحوه بازپرداخت این
وام اس��ت .ش��رایطی که بانک برای وام گیرنده
در نظ��ر میگیرد که دیگر جای خ��ود دارد .اما
سوال اینجاس��ت فردی که کار ندارد چگونه از
پس پرداخت این وام بر خواهد آمد .نکته دیگر
اینکه قطع به یقین عدهای از افراد از این افزایش
وام سوءاس��تفادههایی خواهند کرد یعنی آنکه
برخیها برای آنکه این وام را به دس��ت بیاورند
ممکن است ازدواج صوری کنند .در حال حاضر
مشکلی در کشور ما وجود دارد مبنی بر پنجره
جمعیتی .یعنی جمعیت ما دارد پیر میشود که
برای جلوگیری از این اتفاق مسئوالن راهکارهایی
بعضا اشتباه را برای ازدواج جوانان و به دنبال آن
فرزندآوری انتخاب میکنند در صورتی که باید
در راس��تای حمایت از خانواده قوانین را اصالح
کنند .اما متاسفانه مسئوالن هیچ وقت روی این
موضوع که چگونه میتوانیم از خانوادهها حمایت
کنی��م کار نکردهاند و فکر میکنند همه چیز با
پول حل میشود آنهم از طریق همین وامهایی
که اثرگذاری نخواهد داش��ت .از همین رو بهتر
است که مس��ئوالن به این موضوع بپردازند که
چرا جوانان ازدواج نمیکنند ،چرا س��ن ازدواج
باال رفت��ه و فرزندآوری پایین آمده اس��ت .اگر
از خانواده و فرزن��دآوری حمایت واقعی صورت
بگیرد( یعنی آنکه از کودکی تا  ۱۵سالگی فرزند
را تحت حمایت خود قرار دهند و امکانات ویژه
چون تحصیل ،بهداشت و ...رایگان را برایشان در
نظر بگیرند و اینکه بستههای تشویقی برای زنان
جهت فرزندآوری داشته باشند) و از سوی دیگر
و مش��کالت اقتصادی را برطرف کنند میتوان
امیدوار بود که ازدواج در کشورمان رشد کند.

قضایی
دادگسترییزدامیدیتازهوسربلند
درآزمونیسختوتعیینکننده!

محاکمهرشوهدهندگان
ورشوهگیرندگان
بیهیچگذشتواغماضی

دس��تگاه های قضایی ،امنیتی و نظارتی با فشار
و هیاه��و بیگانه ان��د .این درس��ت ترین عبارت
ب��رای برخی فش��ارها و دایه مهربان ت��ر از مادر
شدنهااستکهاگربرخوردکنیدفعاالناقتصادی
دلسرد می شوند و تولید و اشتغال دچار مشکل
می شود و ...در صورتی که قوه ی قضائیه به درستی
ثابت کرده نه تنها حامی فعالیت های اقتصادی و
تولیدکنندگان و کارآفرینان شریف است که حتی
با هر نیرویی که خواسته باشد برای آنان مزاحمتی
ایجاد کند برخورد نیز خواهد کرد.این روزها ،همان
روزهایی اس��ت که مردم عیدی خود را در دوران
سخت کرونایی از دستگاه قضایی ،دوهفته مانده
به نوروز  1400دریافت کرده اند زیرا شنیده شده
با هوش��یاری و همت دستگاههای امنیتی برای
تعدادی که خود را فعال اقتصادی مینامند به اتهام
پرداخت رشوه و چند مدیر دولتی به جرم دریافت
رشوه ،اختالس ،جعل اسناد دولتی ،تضییع حقوق
دولتی و ...از سوی دادسرای عمومی و انقالب یزد
کیفرخواست صادر که به زودی در محاکم قضایی
استان یزد محاکمه خواهند شد و بار دیگر آزمونی
پیش روی دستگاه قضایی یزد قرار می گیرد که
س��ربلند از این آزمون بیرون آم��ده و امید را در
دلهای ملت به ویژه یزدیها بکارد.
مدتها پیش در فضای استان یزد خبری به سرعت
منتشر شد که چند مدیردولتی به جرم دریافت
رشوه ،اختالس ،تضییع حقوق دولتی و ...با تالش
وهوشیاریدستگاههایامنیتیشناساییوتوسط
دستگاه قضایی دستگیر و بازداشت شدند حجم
و شدت خبر منتشر شده به حدی بود که مردم
منتظر نتیجه این گونه پروندهها ماندند تا باالخره
ش��نیدهها حاکی از آن اس��ت که کیفرخواست
این گ��روه که چند مدیر دولتی به اتهام دریافت
رشوه ،اختالس ،تضییع حقوق دولتی ،مشارکت
و اختالس جعل اسناد دولتی ،تبانی در معامالت
دولتی و  ....صادر شده و به زودی در محاکم قضایی
استان محاکمه خواهند شد .با انتشار غیررسمی
این خبر بار دیگر بذر امید در دلهای مردم کاشته
ش��ده و امیدوار ش��دند در دوره تحول دس��تگاه
قضایی ،دس��تگاه قضا ب��دون هیچگونه اغماض
و به دور از هیاهو ،به اتهامات رس��یدگی و حکم
شایسته جهت اعتماد بیشتر مردم صادر خواهد
کرد .گفتنی است؛ در یکسال گذشته با مدیریت
جدید قوه قضائیه که «دوره تحول نام گرفته مبارزه
با فساد به اقتدار بیشتری درحال انجام است» و
برخی افراد تصمیم دارند با بیان اینکه شاید فعاالن
اقتصادی دلسرد شوند آنها را محاکمه نکنید و یا
به صورت دس��تهجمعی محاکمه و حکم ندهید
قصد دارند دستگاه قضایی را در برخورد با اینگونه
فسادها منفعل نمایند ولی مردم مطمئن هستند
دستگاه قضایی درگیر جوسازیها نخواهد شد و
وظیفه خودش را با قدرت انجام خواهد داد و مردم
یزد منتظر نتیجه اینگونه پروندهها میباشند.

به مناس��بت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی ،رهبر معظم
انقالب اس�لامی دو اصله نهال میوه کاش��تند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای
سپس در سخنانی ،گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و
در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشههای معرفتی
و دینی توجه به محیط زیست ،گفتند :کاشتن درخت و نشاندن
نهال از جملهی حس��ناتی است که در شرع مقدس اسالم بر آن
تأکید شده است.
رهبر انقالب اس�لامی به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی
نیز اش��اره و خاطرنش��ان کردن��د :فعالیتهای محیط زیس��تی،
فعالیتهای دینی و انقالبی اس��ت و نبای��د به آنها نگاه تجمالتی
و تزئینی شود.
ایش��ان تنوع زیس��تی و اقلیمی کشور را بس��تری مناسب برای
فع��ال ش��دن آحاد م��ردم و جوان��ان در زمینه محیط زیس��ت
خواندن��د و با ابراز تأس��ف از تخریب جنگله��ا ،منابع طبیعی

این وضع(گرانی) در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد
کرده اس��ت .البته اجناس مانند میوهها فراوان است اما
قیمتها بس��یار باال است که سود این قیمت باال هم به
جیب باغداران زحمتکش نمیرود بلکه نصیب داللها و
واسطههای سودجو میشود و ضرر آن به مردم میرسد

رهبر معظم انقالب درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمد الزین را تسلیت گفتند
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حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به آقای حاج سید حسن نصراهلل ،درگذشت عالم مجاهد قاضی
شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجةاالسالم آقای حاج سید حسن نصراهلل دامت برکاته
خبردرگذش�ت عالم مجاهد قاضی ش�یخ احمد الزین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مس�لمین در لبنان را دریافت کردم.
وظیفهی خود میدانم این حادثهی مولمه را به علمای معزز و بازماندگان و ارادتمندان و شاگردان ایشان در لبنان و سایر بالد
عموم ًا و جنابعالی خصوص ًا ،تسلیت بگویم.
دفاع مس�ئوالنه و عالمان ه او از نهضت امام خمینی و از مقاومت علیه جبهه اس�تکبار و صهیونیزم و همراهی با ثبات ایشان با
مبارزات ضداستکباری ملتهای منطقه در طول سالیان طوالنی ،هیچگاه از خاطره تاریخ مقاومت نخواهد رفت.
اینجانب ضمن تسلیت مجدد به مردم لبنان و خصوص ًا به همراهان و همرزمان ایشان در تجمع علمای مسلمین لبنان ،رحمت
و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستارم.
س ّید علی خامنهای

و س��فرههای زیرزمینی بهدس��ت افراد س��ودجو ،تأکید کردند:
تخریب محیط زیس��ت بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر
میده��د ،بنابرای��ن مس��ئوالن و همه مردم بای��د در مقابل آن
بایستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به حوادثی مثل آتشسوزی
جنگلها و یا خش��ک ش��دن دریاچهها و تاالبه��ا ،گفتند :این
حوادث قابل پیش��گیری است و مس��ئوالنی که به وظایف خود
عمل نمیکنند ،دچار تقصیر هستند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی در بخش دیگ��ری از سخنانش��ان به
مس��ئله کرونا در آس��تانه س��ال ن��و پرداختند و گفتند :س��ال
گذش��ته در ای��ام عید ،مردم عزی��ز به توصیهه��ا کام ً
ال عمل و
بالی بزرگی را از س��ر کش��ور دور کردند اما امسال خطر بیشتر
و فراگیرت��ر اس��ت بنابراین امس��ال ه��م هم��گان توصیهها را
رعایت کنند.
ایشان تأکید کردند :هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
باید عمل ش��ود .اگر سفر را ممنوع کردند ،مردم به سفر نروند،
بنده هم قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به مشکالت معیشتی مردم
در اثر کرونا ،گفتند :اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکالت معیشتی
بیش��تر خواهد ش��د ،بنابراین باید با همکاری همه ،این بیماری
هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقالب اس�لامی با ابراز ناخرسندی از گرانیها و مشکالت
معیش��تی ،افزودند :این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد
کرده است .البته اجناس مانند میوهها فراوان است اما قیمتها
بس��یار باال است که س��ود این قیمت باال هم به جیب باغداران
زحمتکش نمیرود بلکه نصیب داللها و واس��طههای س��ودجو
میشود و ضرر آن به مردم میرسد.
ایشان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی
را حل کنند ،گفتند :این مشکالت ،همه راهحل دارد و بارها در
جلس��ات متعدد این نکات را تذکر داده و راهحلهای مورد نظر
کارشناسان را به مسئوالن گفتهایم.

رئیس قوه قضائیه:

ساماندهی بازارچههای مرزی و وضعیت کوله بری ضرورتی اجتناب ناپذیر است

آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه ش��ورای اداری آذربایجان
غربی اظهار کرد :خدمت به مردم در نظام اس�لامی برای خداست و
همین موضوع تفاوت ماهوی میان خدمت در نظام اسالمی با خدمت
در سایر جوامع اس��ت .به گزارش میزان ،رئیس دستگاه قضا افزود:
بر مبنای فرهنگ دینی و علوی ،عش��ق به مردم و دوس��ت داشتن
مردم مرتبهای از عش��ق به خداس��ت و رفع مشکالت مردم و حفظ
کرامت آنها ،یک وظیفه اس��ت.آیت اهلل رئیس��ی ادامه داد :دشمنان
تالش داشتند با دمیدن در موضوع فساد بین مدیران جامعه ما ،یک
فض��ای بدبینی و ناامیدی در می��ان مردم ایجاد کنند؛ اما بر مبنای
هدایتهای مق��ام معظم رهبری امروز فضای غالب کش��ور فضای
برخورد عملیاتی با فساد و مفاسد و ریشه کن کردن بسترهای فساد
است و همین امر ،اعتماد مردم به نظام اداری کشور را افزایش داده
اس��ت.رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنای دس��تگاه قضا
مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و در جریان قرار دادن مردم در این

رابطه اس��ت ،تاکید کرد :توجه به قانون ارتقاء س�لامت نظام اداری
از ضروریات اس��ت و مدیران دستگاهها باید هیئتهای رسیدگی به
تخلفات اداری و بازرسیهای درون سازمانی را فعال کنند.
آیت اهلل رئیس��ی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری که فرمودند
«قاچاق کاال خنجری بر پش��ت تولید است» ،گفت :اولین اقدام در
امر مبارزه با قاچاق ،اقدام اقتصادی اس��ت؛ یعنی باید کاری صورت
بگیرد که قاچاق کاال برای قاچاقچی صرفه نداش��ته باشد و در کنار
آن نیز باید اقدامات اطالعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.
رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینکه س��اماندهی بازارچههای مرزی و
وضعی��ت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت،
گفت :یکی از اقدامات در این راستا تهیه فهرست کاالهای مجاز برای
صادرات و واردات و بازنگری در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور
کارتهای الکترونیک برای مرزنش��ینان فع��ال در عرصه کوله بری
است .آیت اهلل رئیسی همچنین در خصوص تغییر کاربری اراضی نیز

سید حسن خمینی:

یکدست شدن حاکمیت به ضرر کشور است

یادگار امام با بیان اینکه امروز هیچ چیزی واجبتر از برگزاری یک
انتخابات پرش��ور نیس��ت ،گفت :فکر نمیکنم بتوانیم از مشکالت
بزرگ��ی که پیش رو داری��م بدون اعتماد کالن م��ردم و همدلی و
همراهی آنان عبور کنیم.به گزارش جماران ،سیدحسن خمینی در
دیدار با دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی
مدرس��ین دانشگاه ها ،با بیان اینکه انتخابات بحث مهمی در کشور
اس��ت ،گفت :باید بسیار به این موضوع فکر کنیم که آیا نفع کشور
در حاکمیت یکدست است یا اینکه به نفع کشور است که حاکمیت
یکدست نباشد و چند صدایی حاکم باشد .تلقی من این است که در
شرایط موجود هر یکدست شدنی در حاکمیت به ضرر کشور است
و چندصدایی برای ما یک فرصت است.
یادگار امام با بیان اینکه اعتیاد ،فحشا و طالق معلول اصلی بیکاری
اس��ت ،اظهار کرد :اگر شغل درس��ت کنیم همه اینها حل میشود
اّ
وال پول دادن به صورت صدقهای خاصیتی ندارد .اش��تغال ،نیازمند
سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری امنیت میخواهد .پس باید فضا
را امن کنیم که سرمایهگذاری انجام شده و کارها حل شود .آن گاه
دس��ت گروههای ناتوان را طبیعتا باید با کمک نهادهای اجتماعی
گرفت .گاهی هم خود دولت دست آنها را میگیرد و یا مشوقهایی
میگذارد که افراد به بقیه کمک کنند.
باید مشکل کشورمان در عرصه جهانی را عزت مندانه حل کنیم

وی با تأکید بر اینکه بدون شعاردادن و تعارف بگویم که باید مشکل
کشورمان در عرصه جهانی را عزت مندانه حل کنیم ،اظهار داشت:
ب��ه همان اندازه که رفاه برای یک ملت الزم هس��ت ،عزت هم الزم
اس��ت .یعنی ملتی که عزت نداشته باشد همان مقدار در رنج است
که رفاه و معیشت نداشته باشد .ممکن است اآلن یک دردی آنقدر
شدید اس��ت که مردم بخواهند اول آن را حل کنیم ولی به محض
اینکه از آن مش��کل عبور کردند آن وقت میفهمند چه چیزی را از
دس��ت داده اند .عزت ،امنیت و رفاه در عرض هم برای یک جامعه
الزم است و مردم به آنها نیاز دارند.
سیدحسن خمینی ادامه داد :اگر همه جریانات داخلی با هم باشیم
قدرت ما خیلی بیشتر است و باید بدانیم که از مشکلی که با سلطه
گران داریم میتوانیم و باید با عزت عبور کنیم.
>هیچ چیزی واجبتر از برگزاری یک انتخابات پرشور نیست

وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود گفت :امروز ب��ا توجه به
پایین آمدن س��رمایه اجتماعی ،هیچ چیزی واجبت��ر از برگزاری
یک انتخابات پرش��ور نیس��ت .یعنی من فکر نمیکنم ما بتوانیم از
مش��کالت بزرگی که پی��ش رو داریم بدون اعتم��اد کالن مردم و
همدلی و همراهی آنان عبور کنیم؛ اگر هم بش��ود ،هزینه سنگینی
دارد .هیچ عاملی به اندازه اینکه یک همدلی ،همراهی ،وفاق و موج

موسوی الری:

اصالحطلبان خودشان را اصالح میکنند

موس��وی الری فعال سیاس��ی اصالحطلب در
انتق��اد از عملکرد برخی اح��زاب در انتخابات
 ۱۳۹۸گفت :بعضی از احزاب خودش��ان خراب
کردن��د .اول کارگ��زاران قرار بود چن��د نفر را
معرفی کند ،بعد وسوس��ه ش��دند یک لیست
س��ی نفره دادند .خب معلوم اس��ت در آن فضا
کس��ی میگوید س��ی نفر کاندی��دا دارم از دو
حال خارج نیس��ت؛ یا اینهایی که هستند واقعا
اصالحطلب نیستند یا این افراد همه اصالحطلب
هس��تند و اح��زاب دروغ میگفتند که کاندیدا
نداری��م .لیس��ت را نگاه میکردی��د میدیدید
نهایت  ۸نفرش��ان مشی اصالحطلبی دارند؛ در
آن انتخابات احزاب ما اشتباه کردند .به گزارش
ایس��نا ،وی ادام��ه داد :حاال برای یک اش��تباه
غی��ر راهبردی نمیش��ود گفت ک��ه نباید در
انتخاب��ات  ۱۴۰۰حضور داش��ته باش��ند .خب
اصالحطلبان خودشان را اصالح میکنند.
این فعال سیاسی اصالحطلب درباره نهاد اجماع
ساز اصالحطلبان نیز ابراز عقیده کرد :خیلی از
چهرههای ملی نخواس��تند یا نتوانستند در این
نهاد اجماع ساز حضور داشته باشند .اما به طور
کلی احزاب ما میدانند که باید در کنار هم قرار
بگیرند .چون موضوع ریاست جمهوری متفاوت
است .این ترکیب جدید میتواند به گزینه واحد
برس��د .البته در انتخابات شوراها ممکن است

باز هم به مش��کل بخوریم .هم در زمان اجماع
بر س��ر اف��راد و هم پیشتر از ای��ن موضوع در
زمان مواجهه با هیئت نظارت که از نمایندگان
فعلی مجلس تش��کیل ش��دهاند و ممکن است
رون��د حذف��ی در پیش بگیرند .وی در پاس��خ
به این پرس��ش که آیا امکان ائتالف اصالحات
ب��ا چهرههای معتدل سیاس��ی وج��ود دارد یا
خیر گف��ت :به نظر من تا اینج��ا اصالحطلبان
مصمم هستند در انتخابات  ۱۴۰۰با کاندیدای
خودش��ان وارد عرصه رقابت بشوند .تلقی من
این است که اصالحطلبان در این راهبرد مصمم
هستند.
وی در واکنش به پرس��ش دیگری درباره تعهد
چهرههای میانه رو به اصالحطلبان برای رعایت
میث��اق نام��ه آنان نیز خاطرنش��ان ک��رد :این
موضوع بحث دیگری اس��ت؛ اگر اتفاقی بیفتد
که ش��ورای نگهبان همه نیروهای اصالحطلب
را تایید نکند ،میشود دربارهاش صحبت کرد.
در آن صورت در میان کاندیدها اگر ش��خصی
باش��د که آرمانهای اصالح��ات را تایید کند و
میث��اق نامهای باش��د ک��ه آرمانه��ا و اهداف
اصالحطلبی در آینده گم نش��ود میش��ود در
موردش فکر کرد ،اما این موضوع هم یک بحث
جداگانه است و هم شرایط ویژهای میطلبد که
من تردید دارم به آن شرایط برسیم.

بیان کرد :در موضوع تغییر کاربریها و قلع و قمع ساخت و سازهای
غیرمجاز ،اولویت با س��اختمانها و خانههای کذایی است که توسط
افراد سودجو در بستر رودخانهها ساخته شده اند .نمایندگان مجلس
باید در اصالح ماده  100اقدامات مقتضی را انجام دهند .ماده 100
تبدیل به منبع درآمد شهرداریها و خرید تخلفات از سوی متخلفان
شده اس��ت؛ حال آنکه فلسفه اس��تقرار این ماده قانونی ریشه کن
کردن تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود.
رئی��س قوه قضایی��ه با بیان اینک��ه نظارت بر بخ��ش خصوصی و
توانمندس��ازی این بخش از ضروریات است و این امر مهم در وهله
نخس��ت بر عهده دولت اس��ت ،گفت :با تعدد پروندههای تخلفات
تعاونیها در دادگستریهای استانهای مختلف مواجه هستیم؛ حال
آنکه قرار نبود تخلفات از اسم افراد به اسم تعاونیها تغییر پیدا کند
و این تخلفات به اس��م تعاونیها مجاز باش��د .حقوق مردم باید در
تعاونیها حفظ شود.

اجتماعی بیاید ،نمیتواند راهگش��ا باشد .البته باید همه طبقات به
صحنه بیایند.
یادگار امام با بیان اینکه دولتی که یک طبقه اجتماعی را نمایندگی
کن��د با مقاوم��ت دهکها و طبقات دیگر مواجه میش��ود ،تصریح
کرد :دولت فقرا ب��ا مقاومت اغنیاء و یا دولت اغنیاء با مقاومت فقرا
روبرو اس��ت .یکی از قدرتمندترین کارهای انقالب این است که در
همه دهکهای اجتماعی ،دهکهای منزلت اجتماعی و دهکهای
جمعیتی باالی  80درصد طرفدار داشته است .انقالب ایران انقالب
کارگری نیست .یعنی انقالب در میان ثروتمندان و بازاریان به همان
اندازه مدافع داش��ت که در میان کارگران و فقرا داش��ت .چون دین
پشتوانه آن انقالب بود و به همین دلیل از همه بحرانها عبور کرده و
میزان کسانی که همدلی کردهاند از کسانی که مشکل ایجاد کردهاند
بیشتر بوده است.
>همه باید نمایندهای در انتخابات داشته باشند

وی اف��زود :اآلن هرکس��ی باید ت�لاش کند که انتخابات��ی با موج
اجتماعی و دولتی نماینده همه طبقات برای ایجاد دوباره س��رمایه
اجتماعی بیاید .اولین الزمه آن عملکرد درست متصدیان و ناظران
انتخابات است و البته عوامل دیگر هم هست.خدای نکرده اگر نظم
اجتماعی فرو بریزد فقط یک گروه و یا گروه دیگر آسیب نمیبینند.
طبیعتا ما که عالقه مند به انقالب هس��تیم و پشت سر ما عظمتی
است که از آن پاسداری و به آن افتخار میکنیم در این مسئله بیشتر
ناراحت میشویم.

فاطمه هاشمی :

دعوا و تنشی میان محسن و فائزه رخ نداد

عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتدال و توس��عه
تأکید کرد انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال
 1400فع ً
ال برای محسن هاشمی جدی نیست.
به گزارش پانا ،فاطمه هاشمی رفسنجانی فعال
سیاسی اصالحطلب درباره کاندیداتوری محسن
هاش��می در انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال
 1400توضی��ح داد« :محس��ن برنامهای جهت
نام��زدی در انتخابات ن��دارد و این موضوع فع ً
ال
ب��رای او جدی نیس��ت».این فعال سیاس��ی در
ادامه س��خنان خود به بحثهای ش��کل گرفته
بین محس��ن رفسنجانی و فائزه هاشمی نسبت
به انتخابات ایاالت متحده آمریکا و دونالد ترامپ
واکنش نش��ان داد و گفت« :اص ً
ال دعوا و تنشی
میان فائزه و محسن به وجود نیامد ،باالخره افراد
برای بیان نظراتشان آزادند و همانطور که یاسر
گفت اینگونه اظهارنظرهاست که به آزادی بیان
معنا میبخش��د».وی به حم�لات و انتقاد تند
برخی اش��خاص به نظر فائزه هاشمی اشاره کرد
و افزود« :بعضی افراد اص ً
ال انعطافپذیر نیستند
نه فقط نس��بت به نظر فائزه ،بلکه هرکسی که
صحب��ت میکند موضعگی��ری میکنند؛ هنوز
ع��ادت نکردیم که حرف مخالفمان را اگر خوب
هم نباشد حداقل بشنویم .هنوز یاد نگرفتیم اگر
جوابی ه��م داریم الاقل منطقی و محترمانه آن
را بی��ان کنیم».رئیس بنیاد ام��ور بیماریهای

خاص در پاسخ به اینکه مشکل خرید یا واردات
داروه��ای خ��اص تا چ��ه اندازه ب��ه  FATFو
تحریمها مربوط میش��ود ،گفت« :محدودیتی
برای خرید دارو وجود ندارد ،مش��کل ما انتقال
ارز و کمبود ارز است؛ داروها باید ارزی خریداری
شوند ولی ارز کم اس��ت و انتقال هم به راحتی
صورت نمیگی��رد».وی در این باره اضافه کرد:
«هی��چ دارویی تحریم نش��ده و خری��د آن آزاد
است ،اما تأمین مسائل مالی دچار مشکل شده
و نمیتوانن��د هزینه یا پول آن را پرداخت کنند
که البته بخشی از مشکالت کمبود ارز و انتقال
ارز مجموع��اً به «تحریمه��ا» و «افای تی اف»
مربوط میشوند».
فاطمه هاش��می حضور کاندیدای مورد اعتماد
جامعه را یکی از راههای اساسی برای مشارکت
حداکثری مردم در انتخابات  1400دانس��ت و
گفت« :بنده با مردم بخص��وص بیماران و افراد
متوس��ط به پایین جامعه ارتباط زیادی دارم و
متوجه مش��کالت آنها هستم؛ اکثرا ً از وضعیت
موجود رضایت ندارند و این حس به وجود آمده
که حاکمیت کار خ��ودش را میکند و مردم به
آن مطالبات��ی که دارند ،نمیرس��ند».این فعال
سیاس��ی تأکید کرد« :وقتی مردم در انتخابات
ش��رکت میکنند و رأی میدهن��د قطعاً دنبال
هدفی هستند» .

