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سرمقاله

خبر
ضرب و شتم مأمور نیروی انتظامی
توسط نماینده مجلس!
براساس گزارش رسانهها یکی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی روز گذشته به علت
ممانعت سرباز راهور از ورود وی به خط ویژه
اتوبوس ،عصبانی شده و به صورت این سرباز
سیلی زده است .در این رابطه ویدئویی نیز
منتشر شده است.
سرباز راهور امید اکبری مدعی است :این
نماینده مجلس قصد داشته است برای تردد
از خط ویژه استفاده کند و وقتی من مانع او
شدم و با این موضوع مخالفت کردم ،با برخورد
فیزیکی وی مواجه شدم و او مدعی شد من
نماینده مجلس شورای اسالمی هستم.
گفته میشود نماینده خاطی علی اصغر
عنابستانی نماینده سبزوار بوده است.
واکنش پلیس به ضرب و شتم مامور راهور
توسط نماینده مجلس
سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از ورود و
دستور ویژه سردار اشتری برای پیگیری پرونده
ضرب و شتم مامور وظیفه راهور توسط نماینده
مجلس خبر داد.
سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در
واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیلی یکی
از نمایندگان مجلس به مامور وظیفه راهور
در محدوده خط ویژه دروازه دولت پایتخت
و بازتاب آن در فضای مجازی ،اظهار کرد:
سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی
بالفاصله دستور ویژهای برای حمایت از حقوق
سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق
معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق
آحاد پرسنل ناجا از دستورات اکید فرمانده
ناجا است ،افزود :اعتقاد ،باور و تاکید سردار
اشتری همواره بر این است که سربازان وظیفه
را نیز چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از
شخصیت ،کرامت انسانی و حق و حقوقشان
لحظهای دریغ و درنگ نکنیم ،ایشان بارها به
همه فرماندهان تاکید کرده اند که این جوانان،
امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه را
نمیدهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم
ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی
شود.
سخنگوی ناجا تأکید کرد :در صورت احراز
تقصیر نماینده مجلس ،ناجا از حق کارکنان
خود به جدیت دفاع خواهد کرد.

اخبار

حسن روحانی اعالم کرد از بهمن ماه در کشور آغاز میشود

خطای شناختی از خواست مردم
ادامه از صفحه یک
آقای واعظی اگر فکر میکند که رای مردم نه
به اصالحات که به واسطه تالش ستاد ایشان
با مبانی اصولگرایی بوده است یا دچار خطای
شناختی از ساز و کار انتخابات در ایران شده
است یا فراموش کرده که اساسا ً مشارکتهای
باالی مردم در ادوار مختلف انتخابات از جمله
خرداد  76که ایشان خود جزو طرفداران جناح
رقیب یعنی آقای ناطق نوری بوده است؛ به
واسطه حضور جریان اصالح طلب در انتخابات
بوده است .اینکه جریان اصالح طلب با برخی
از چهره های اش نتوانستند آنطور که افکار
عمومی انتظار داشت عملکرد مثبتی داشته
باشد بحث جداگانه ای است.
اما درنهایت چیزی که در این مناظرات کالمی
در آستانه انتخابات مغفول مانده عدم شناخت
جریانهای سیاسی و افراد آن ،از فضای
اجتماعی کشور است .به بیان دیگر اگر مردم
دو جریان اصلی را به عنوان پیشران حضور در
مسئولیت چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه
می شناسند ،حاال به واسطه نتایج حضور هر
دو جریان اصالح طلب و اصولگرا در قدرت ،از
ی ندارند.
عملکرد این دو جریان چندان رضایت 
به بیان دیگر چه بخواهیم چه نخواهیم محمود
احمدی نژاد علیرغم انکار خود و اطرافیانش
محصول حمایت های جریان اصولگرایی در
کشور است که در بسیاری از عرصه کارنامه
موفقی نداشت و حسن روحانی نیز علیرغم
انکار اطرافیانش و حتی برخی افراد اصالحطلب،
محصول حمایتهای جریان اصالحطلبی است
که او هم در دور دوم کارنامه قابل قبولی
نداشته است .بنابراین آنچه امروز برای فضای
انتخاباتی سال  1400مخاطرهآمیز است همین
عدم درک مناسب از فضای اجتماعی و انفعال
جریان ها و احزاب سیاسی از واقعیت بطن
جامعه است .شرایطی که می تواند با توجه
به نداشتن مانیفست قدرتمند از سوی احزاب،
اقبال عمومی به سمت فردی رود که باز هم بر
شعارهای پوپولیستی تکیه داشته باشد .هرچند
شرایط به گونه ای است که حتی شعارهای
پوپولیسیتی نیز با رنگ و لعاب گذشته خریدار
چندانی نخواهد داشت .با این همه به نظر می
رسد مشارکت گسترده مردم در انتخابات 1400
فارغ از این بحث های تکراری و غیرکاربردی
میان افراد و گروهها رقم خواهد خواهد خورد.
هرچند که جریانهای سیاسی هنوز در
فاصله چند ماه مانده به انتخابات هنوز برنامه
مشخصی فارغ از این کشمکش های فرسایشی
برای افکار عمومی ارائه نکرده است.

سیاستروز
پیام تسلیت رهب ر انقالب درپی
درگذشت حجتاالسالم والمسلمین
علوی سبزواری

وعده تازه برای واکسیناسیون

به گزارش ایسنا وی افزود :ما نباید به خاطر کاهشی
شدن روند ابتال پروتکلهای بهداشتی را کمتر رعایت
کنیم و رفتوآمد خانوادگی و دروهمیها را افزایش
دهیم.
روحانی تاکید کرد :اگر رعایت نکنیم این ویروس
جهشیافته ممکن است ما را هم مبتال کند و نگرانی
جدید ما این است که در برخی استانها افرادی در
سن پایین هم مبتال به کرونا شدهاند .در حالی که قبال ً
بیماری بیشتر به افراد مسن مرتبط بود.
رئیس جمهوری گفت :ما باید حداقل تا شش ماه
آینده هم همین رعایت پروتکلهای بهداشتی را ادامه
دهیم تا واکسن برسد و روند واکسیناسیون انجام
شود .اگر ما رعایت نکنیم و وارد موج چهارم شویم
یعنی باید بسیاری از کسبوکارها تعطیل شوند.
وی با بیان اینکه شرایط ما نسبت به گذشته بهتر
است اما روند کاهشی باید ادامه پیدا کند ،تأکید
کرد :امروز در گزارشی که دکتر رئیسی از استانها
میدادند در بسیاری از استانها روند کاهشی بود ولی
در برخی استانها روند کاهشی آن متوقف شده بود و
در بعضی جاها شروع به افزایش تعداد بیمار شده بود
که این میتواند برای ما نگران کننده باشد.
روحانی با اشاره به اینکه نباید به خاطر کاهشی
شدن مسیر اهمال ،عادینگری ،عادیسازی در
رفتارهای خانوادگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد که
می تواند خطرناک باشد ،گفت :همچنان این نگرانی
وجود دارد که این ویروس جدید جهش یافته به نام
ویروس انگلیسی یا آنکه اخیرا در آفریقای جنوبی
مشاهده شده که بسیار نگران کننده است ،مواردی
از ابتال را در کشور داشته باشد .این ویروس ابتدا در
چین و ووهان بود و به کشورهای دیگر رسید بنابراین
از آفریقا یا اروپا رسیدن آن مشکلتر از چین نیست،
بنابراین اگر مراقبت و مواظبت نکنیم این ویروس
جهش یافته ما را نیز مبتال میکند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آمار نگران کنندهای از
ابتالی جوانان و نوجوانان در برخی استانها میتواند
در آینده برای ما مشکلآفرین باشد ،گفت :بنابراین
باید با همه توان تالش کنیم تا وارد موج جدید نشویم؛
چرا اگر وارد موج جدید شویم مهار کردن آن برای ما
سخت میشود.
وی افزود :تشدید نظارتها راه جلوگیری از بروز
موج جدید ابتال است و باید از لحاظ فرهنگی به مردم
تاکید شود و تبلیغات ادامه پیدا کند .تنها بیان مطلب
در صدا و سیما،روزنامهها و در سایر رسانهها کافی
نیست باید در بخش نظارتی ،نظارت را هم تشدید
کنیم.
روحانی ادامه داد :اعمال تشدید نظارتها با

واکنش قالیباف به سخنان روحانی

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینکه امروز نزدیک به یک سال از آغاز پاندمی کرونا میگذرد،
اظهار کرد :از همه آنانی که دستاندرکار این اقدام بزرگ برای مقابله با کرونا بودند تشکر میکنم .البته این روند کاهشی معنایش این نیست که شرایط
مطلوب است .االن هم مرگ  ۷۰تا  ۸۰نفر باز هم زیاد است .یک وقتی ممکن است این رقم به چهار یا پنج نفر برسد و ما بگوییم این روند مطلوب
شده اما االن چنین نیست.

رئیسجمهوری
گفت :در
ماه بهمن
واکسیناسیون
در کشور آغاز
میشود و
این کار بسیار
اهمیت دارد.
در عین حال
واکسن خارجی
تا وقتی واکسن
داخلی برسد
یک ضرورت
است
نرمافزارهای دیجیتالی بسیار خوب است و از طریق
اپلیکیشنها راحتتر میتوان نظارت را اعمال کرد.از
طریق این اپلیکیشنها بود که جلوی برخی مسافرتها
گرفته شد.
رئیس جمهوری گفت :اگر قرارگاه بتواند کاری کند
که سفرهای بینشهری را با این اپلیکیشن مرتبط کنیم
و مانع از سفر با خودروی شخصی افراد با تست
مثبت و مبتال شود ،خیلی خوب است که در قرارگاه
گفتند این کار پیچیدگیهایی دارد و به قرارگاه گفتم
این موضوع را دنبال کنند تا یک فرد مبتال با ماشین
شخصی به شهر و روستای دیگر نرود و مردم آن شهر
و روستا را مبتال نکند.
وی با اشاره به روند شیوع ویروس موتاسیونیافته
کرونا در جهان ،یادآور شد :در گزارش امروز احساس
کردیم ویروس کرونا نه تنها در سطح جهان تضعیف
یزایی و سرایت آن بیشتر شده است؛
نشده بلکه بیمار 
حتی دکتر نمکی امروز در گزارش گفت این ویروس

موتاسیون یافته خطرناکتر و مرگ و میر آن بیشتر
است .با وجود این ،شاید با شرایط خطرناکتری در
آینده مواجه شویم و درصورت کوچکترین غفلت و
اهمال ،تعداد افراد بیمار سرپایی ،بستری و به تبع آن
مرگ و میر افزایش مییابد و دچار مشکل میشویم.
روحانی با تاکید بر لزوم جلوگیری از وارد نشدن
ویروس جدید به کشور ،تصریح کرد :برای وارد نشدن
ویروس جدید از وزارت راه و سایر مسئوالن میخواهم
در فرودگاهها و همه مبادی ورودی از بندرها تا ریل
مراقبت کنیم و از افراد جدیدی که از خارج کشور
مخصوصا اروپا و اخیرا از آفریقا وارد میشوند،
تست بگیریم .رئیس جمهوری افزود :همچنان باید
با قاطعیت جلوی تجمع و ترددهای غیرضروری را
بگیریم و هیچ چیز نباید ما را از این حرکت باز دارد؛
رعایت پروتکلهای بهداشتی وظیفه ملی ،قانونی و
شرعی همه ما است.
روحانی همچنین با اشاره به وضعیت واکسیناسیون

در کشور ،تاکید کرد :در زمینه واکسن داخلی و
خارجی حرکتهای خوبی انجام شده است .در
زمینه واکسن داخلی میتوانیم بگوییم سال آینده سه
واکسن را پیش رو داریم و تا آخر بهار بخشی از آنها
به دست ما میرسد.
وی افزود :این سه واکسن «برکت»« ،رازی»
و «پاستور» هستند که سال آینده به بهرهبرداری
میرسد و البته امیدواریم برخی از اینها در فصل بهار
و برخی در فصل تابستان به دست ما برسد.
رئیس جمهوری با اشاره به تحویل واکسنهای
کواکس به کشور نیز اظهار کرد :تا آخر امسال هم
غیر از کواکس ،برای دریافت واکسن از جاهای دیگر
تالش میکنیم.
روحانی در پایان تاکید کرد :در ماه بهمن
واکسیناسیون در کشور آغاز میشود و این کار بسیار
اهمیت دارد .در عین حال واکسن خارجی تا وقتی
واکسن داخلی برسد یک ضرورت است.

چ کس قادر به تعیین نرخ ارز نیست
تهمت ناروا نزنید؛ هی 

رئیس مجلس با انتقاد از الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت :مجلس نرخ
ارز و سقف فروش نفت را تعیین نمیکند بلکه میخواهد مانع از
مزای دولت شود.
تصمیمگیریهای تور 
به گزارش تسنیم ،محمدباقر قالیباف با حضور در مراسم تقدیر از
پژوهشگران برتر مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تبریک والدت با
سعادت دخت نبی اکرم صدیقه کبری(ع) و آغاز دهه فجر و والدت
با سعادت حضرت امام خمینی(ره) گفت :از اینکه امروز توفیق پیدا
کردهام در جمع شما باشم بسیار خوشحالم ،چندماهی است که
تالش دارم چنین فرصتی ایجاد شود تا در خدمت شما باشم چرا
که اعتقاد قلبی بنده این است که مرکز پژوهشها اهمیت زیادی
برای کشور و تحول در کشور دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در ماه بهمن فرصتی را
برای حضور در جمع کارشناسان مرکز پژوهشها در نظر میگیرد،
نکاتی را درخصوص دفتر مرکز پژوهشها در قم و مرکز تحقیقات
مجلس در این استان بیان کرد و گفت :تصور نشود این دو مرکز
قرار است کار موازی و تکراری انجام دهند ،مرکز پژوهشها متمرکز
بر موضوعات کاربردی است و حتی در حد توسعهای باشد و مرکز
تحقیقات قم برای تحقیقات بنیادی در نظر گرفته شده است تا آغاز
و شروع هر قانون منطبق بر شرع مقدس و فقه اسالمی باشد.
وی با ابراز اینکه کشور امروز درگیر چالشی جدی است که آن را
در حکمرانی کشور میبینیم ،اضافه کرد :گفته میشود اشکال کار
در این است که جای علم بر پیشانی سیاست خالی است ،بهاعتقاد
بنده اشکال فراتر است چرا که کشور براساس سیستم بروکراسی
یکصدساله که به همه ما ارث رسیده است ،اداره میشود .این
سیستم نه در اختیار سیاستمداران است و نه در اختیار حوزه علم.
هر مدیری در بخش و قوایی بخواهد تصمیمی را اجرا کند یا هیچ
وقت اجرا نمیشود یا ناقص اجرا میشود.
قالیباف اظهار داشت :خروجی گزارشهای عملکرد برنامه توسعه
سوم تا ششم نشان میدهد که سوءمدیریت در بخشهای مختلف
کشور وجود دارد و اگر بهصورت پانسیونی برخی مجموعهها موفق
عمل کردهاند بهدلیل مدیریت درست مدیر آن مرکز بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :مرکز پژوهشها باید به
این سؤال پاسخ دهد که؛ رسالت آن چیست؟ چرا که اشکاالت ما از
جایی شروع شد که هر مجموعهای از فلسفه وجودی خود فاصله
گرفته و کارها روی زمین مانده است و به یک مجموعه بیخاصیتی
تبدیل شده که در کار دیگران دخالت کرده است و ایجاد مزاحمت
میکند در واقع باعث ایجاد نظام آشفته در این نظام بروکراسی
میشود.
وی با تأکید بر اینکه مجلس باید در رأس امور ،سیاستگذار و
ریلگذار باشد تا بتواند هم برنامه بدهد و هم نظارت کند ،گفت:
باید مشخص شود که مرکز پژوهشها چه رسالتی دارد چرا که مرکز
تنها متعلق به مجلس نیست و گنجینهای برای تحول در چالش و
اشکال اساسی کشور است.
قالیباف با تصریح به اینکه امروز در بودجه انضباط نداریم ،متذکر

شد :مجلس نرخ ارز را تعیین نکرده است ما نادان و ناشی به
اقتصاد نیستیم ،نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین
کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :ما در مجلس
ایستادهایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم که هر دولتی روی
کار آمد نتواند از این سیاست خارج شود ،این تهمت ناروا است
که میگویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است بلکه ما میگوییم؛
تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است
بهحدی که بیشتر از بودجه جاری است ،کجا خرج میشود؟ اکنون
ناراحت همین موضوع هستند.
وی ادامه داد :مسئله اصلی ما در مجلس است حتی گفته
میشود مجلس سقف درآمد نفتی را بسته است در حالی که
اینچنین نیست هرچقدر میخواهند این سقف را باال ببرند ولی
باید واقعبینانه به شرایط نگاه کنیم ،در شرایط سخت کنونی تحقق
فروش روزانه  1.5میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر
تحقق پیدا کند مهم است که بدانیم این درآمد نفتی کجا خرج
میشود آیا منجر میشود به این که دولت چاق شود و هزینهها
باالتر رود؟
قالیباف با اشاره به برخی جزئیات الیحه بودجه  ،1400گفت :در
بودجهای که دولت ارائه کرده است هزینهها بهنسبت سال گذشته
 46درصد افزایش یافته ،در مقابل میزان افزایش درآمد  10درصد
بوده است که این یعنی  36درصد گپ ایجاد شده است درواقع
قرار است از جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد داریم
سیاستهای مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار است و تورم
را باالتر میبرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد :وقتی گرانی و تورم در
جامعه رخ دهد کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند و وام بگیرند دیگر
باید آرزوی مسکن را فراموش کنند ،در واقع مجلس میخواهد
مزا در دولت را بگیرد.
جلوی تصمیمهای تور 
برای حل مشکالت مردم به دولت کمک خواهیم کرد
قالیباف ابراز کرد :میگویند ما به فکر معیشت مردم هستیم،
لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بودهایم و البته
خواهیم بود اما این سؤال وجود دارد که؛ چرا با ارز  4200تومانی
که قرار بود قیمتها ارزان شود ،تا اینکه کاالهای اساسی را در
اختیار مردم قرار دهند ،اما مشاهده کردهایم که نرخ ارز همچنان
باال میرود و قیمتها هم افزایش مییابد و این بهگونهای است که
با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساسی همچون تخممرغ و کاالهای دیگر
قیمت دوچندانی پیدا میکنند؟
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اگر به اعداد و ارقام
نگاهی بیندازیم چند ده میلیارد دالر رفته است و میخواهم بگویم
تا مهرماه سال  1400ب ه طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی 4.2
میلیارد دالر به نهادههای دامی اختصاص یافته است پس مرغ
باید با احتساب سالن اجارهای مرغداری ،دارو ،واکسن ،و همه این
مسائل ،کیلویی حدود  10هزار تومان یعنی باید یک و نیم دالر

باشد ،اما مرغ را در زمان حاضر کیلویی  25هزار تومان به مردم
میدهید ،این سؤال وجود دارد که؛ مابهالتفاوت این ارز کجا رفته
است؟
وی تأکید کرد :ما حتما ً باید در بودجه سال آینده تفکیک کنیم
و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد ،بنابراین مجلس
شورای اسالمی تعیین میکند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد
یا اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع
را مشورت گرفتهایم و البته مشخص هم هست.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت :حرفمان این است که وقتی
سیاست دولت بر این بوده که مردم رونق اقتصادی را بهگونهای
ببینند که دیگر  45هزار تومان را طلب نکنند و این آرزوی ما است
ولی این وعده دولت تحقق پیدا نکرده است ،ما در مجلس پای
این ایستادهایم ،حاال که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ
گرانتر شده است،مابهالتفاوت ارز مال مردم است ،بنابراین اجازه
نمیدهیم که دولت آن را خرج شرکتهای دولتی کند و تا 60
میلیارد در این زمینه به این شرکتها کمک شود و البته خدماتی را
که تولید میکنند نیز گرانتر برای دولت تمام شود لذا ما جلوی این
را میگیریم پس اگر این گران شد باید یارانه هم افزایش پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :من نمیخواهم آمار و
ارقام بدهم اما مابهالتفاوت ارزی که در این زمینه مشاهده میشود
حدود  80هزار میلیارد است ،پس این مبلغ باید به جیب مردم برود
تا مشکالت آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام
شود ،البته با رویکرد توانمندسازی ،توجه به سالمت ،معیشت،
محرومیتزدایی و تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.
وی تصریح کرد :تولید و اشتغال را نباید اشتباه فرض کنند ،باید
گفته شود چ ه میزان ارز برای تولید و اشتغال از صندوق توسعه
ارزی با اجازه حضرت آقا بهدرخواست دولت اختصاص یافته است
و البته چقدر بودجه برای اشتغال پیشبینی کردهاند ،بنابراین
برای اشتغال روشی میخواهد که باید نظام بروکراسی را حل کرد.
اشتغال این نیست که بگوییم پول دادهایم و یک شورای اشتغال
درست کنند و بگویند یک میلیون شغل ایجاد شده است ،اما درب
هر خانهای را که میزنید میگویند این موضوع محقق نشده است.
ک میلیون آن مشغول
ما وقتی میگوییم  3میلیون بیکار داریم و ی 
به کار شدهاند حداقل بایستی  30درصد آنها دارای شغل باشند.
رئیس نهاد قانونگذاری افزود :مشکل کشور درآمد نیست بلکه
هزینه است ،اختصاص  100میلیارد دالر اثری در تولید و اشتغال
ندارد ،این جایی است که باید به آن توجه کرد.
قالیباف گفت :اختالف دیدگاه در مسائل سیاسی با دولت وجود
دارد اما در جلسات مختلف گفتهایم که ما در مجلس برای حل
م قد در خدمت دولت برای افتخارآفرینی
مشکالت اقتصادی تما 
کشور قدم بر خواهیم داشت ،بنابراین بحثهای سیاسی در این
تصمیمات اثری ندارد و نمونههایی بوده که به دولت کمک شده
است ،امروز هم میگوییم برای حل مشکالت مردم به دولت کمک
خواهیم کرد.

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی
درگذشت عالم پارسا حجتاالسالم والمسلمین
علوی سبزواری را تسلیت گفتند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است:
درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار
جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای
سبزواری
علوی
سیّدمحمّدحسن
رحمتاللهعلیه را به خاندان مکرم و بازماندگان
و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز
سبزوار تسلیت عرض میکنم .همراهی آن
عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت
و با فعالیتهای انقالبی در دوران جمهوری
اسالمی ،حسن ه ارزشمندی در محاسبات الهی
و قدرشناسیهای مردمی است .علو درجات آن
مرحوم را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سیّدعلیخامنهای

مرتضینبوی:

کفه مخالفت با  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت سنگینتر است
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :دست دولت برای توجیه اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن
به لوایح باقی مانده از  FATFخیلی پر نیست.
مرتضی نبوی در گفت وگو با ایسنا ،درباره
آخرین وضعیت بررسی لوایح  FATFدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اظهار کرد:
دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن
به لوایح باقی مانده از  FATFپر نیست و با این
اطالعاتی که دولت داده است ،روند بررسی
خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری
نکرده است.
وی ادامه داد:یک بحثی در مجمع بوده است
که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی
مبارزه با تروریسم و فساد بپیوندیم اما بعد
از زمانی که تحریمها کامال برداشته شود که
معنای این هم در واقع نپذیرفتن  FATFاست.
نبوی با اشاره به اینکه در دوره قبلی در این
زمینه تعادلی میان استداللهای اعضای مجمع
و پاسخهای دولت برقرار نبود ،گفت :یعنی کفه
به این سمت بود که ضرر پیوستن به FATF
بیشتر از نپیوستن به آن است و هنوز هم
سنگینی کفه در مجمع تغییری نکرده است.
در واقع سوال اعضای مجمع این است که از
پارسال تا االن چه اتفاق جدیدی افتاده است و
آیا دولت می تواند بگوید اگر این لوایح تصویب
شود ،وضعیت معیشت مردم بهتر میشود؟
دولتیها می گویند تا تحریم ها باشد ،شرایط
تغییر نمی کند .به هر حال بنای نظام این است
که به معاهدات بین المللی بپیوندد و جایی
که الزم باشد ،حق تحفظ را داشته باشیم،
ولی شرایط فعال در مجمع نسبت به گذشته
تغییری نکرده است.

یک چهره سیاسی اصالحطلب:

گروههای زیادی دوست دارند
سیدحسنخمینیکاندیداآنهاباشد
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
گروههای زیادی دوست دارند سید حسن
خمینی کاندیدای آنها باشند اصولگرایان از او
دعوت کرده اند اما نپذیرفته است.
جواد امام ،فعال سیاسی اصالحطلب ،در
رابطه با کاندیداتوری سید حسن خمینی در
انتخابات  ۱۴۰۰به برنا گفت :گروههای زیادی
دوست دارند سید حسن خمینی کاندیدا آنها
باشد؛ اصولگرایان از او دعوت کردهاند اما
نپذیرفته است.
او افزود :اصالحطلبان هم به او پیشنهاد
دادهاند اما هنوز عزم جدی برای حضور در
انتخابات را ندارد.
او افزود :از افراد دیگری هم در سطح او برای
حضور در انتخابات دعوت شده اما هیچ کدام
نپذیرفتند از جمله آنها محمدجواد ظریف است
که بارها توسط گروه های مختلف اصالح طلبی
از او برای حضور در انتخابات دعوت شده اما
تاکنون نپذیرفته است.
این فعال سیاسی در ادامه بیان کرد :روز
شنبه تکلیف لیست نهاد اجماع ساز مشخص و
لیست ارائه و شخصیتها مشخص می شوند.
این فعال سیاسی اصالح طلب اضافه کرد:
اگر بنای حکومت انتخاباتی مشابه مجلس
یازدهم باشد هر تالشی برای انتخابات بیهوده
است.

