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افشاگری ابطحی 

مهدی چمران هم !

دیدار یک ساعته 

اعتراضات صنفی 

بی ارزش است

هیچ امتیازی داده نشد

مقصر حادثه متروی تهران

کمر مردم را شکسته

محمدعلی ابطحی، فعال سیاســی اصــاح طلب و رییس دفتر خاتمی 
در دوران ریاست جمهوری، در توضیح اینکه قبا در صفحه ی شخصی اش 
نوشــته بود که ممنوع الخروج است، ولی نمی داند چرا، گفت: این نمی دانیم 
به این دلیل اســت که هیچ حکمی نیست و ما بی دلیل ممنوع الخروجیم. من 
گذرنامه ام داشتم، یکی دو تا سفر هم بعد از سال ۸۸ رفتم؛ یک بار در فرودگاه 
امام حدود ۷ سال پیش در حال رفتن به پرواز بودم، بارهایم را هم تحویل داده 
بودم که دیدم نوشــته اند ممنوع الخروج و گذرنامه ی مرا گرفتند. خیلی جاها 
سر زدم و پیگیری کردم، چون این گرفتن گذرنامه یک روال قانونی یا حقوقی 
نبود، بلکه یک تصمیم سیاسی بود و برای خیلی از دوستان این تصمیم گرفته 
شده بود. پیگیری های زیادی من داشتم با آدم های مختلف در سطوح مختلف 
مذاکره هم کردم، ولی نتیجه نداده و گذرنامه  من همچنان دست خودم نیست.
ابطحی در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوع الخروجی برای شما یا کار 
شما مشکلی ایجاد کرده است، گفت: یک بار به من پیشنهاد یک بار خروج را 
دادند که من نپذیرفتم. یک بار خروج معنی اش این است که برو برنگرد. من 

تمام سرمایه ام و هویت ام داخل ایران است. 
او درباره ی پیگیری هایش توضیح داد: من تقریباً به هر کســی که آشــنا 
بوده و مقامی داشته برای گذرنامه گفته ام ولی برایم آنقدر مهم نبوده که بیایم 
مصاحبــه کنــم و تبلیغ کنم. دفعه قبل هم که گفتــم به این خاطر بود که یک 
عده ای از این ســایبری ها پیله کرده بودند که بلند شــوید بروید برای دفاع از 
آقای احمدشاه مسعود در مقابل طالبان. یک عده از این طالبان دوستان گفتند 
بلند شوید بروید افغانستان که گفتم ممنوع الخروج هستم. ابطحی تاکید کرد: 
من ممنوع الخروج نیســتم، من در لیســتی که در کامپیوتر بزنید، جزو ممنوع 
الخروجی ها نیستم، اصل گذرنامه ی مرا به من نمی دهند. یک مرحله جلوتر 

از ممنوع الخروجی ها هستم!

مهدی چمران، رئیس شــورای شهر تهران، به تازگی در یک ویدئوی 
تبلیغاتی برای »عینک ســازی بینا«، متعلق به محمود نکوگویان دیده شــده. 
چمران به ســبک تبلیغات اینستاگرامی بعد از سام می گوید ۴۰سال است 
عینک هایش را از این فروشــگاه می خرد. مشخص نیست که آیا رئیس ۸۰ 
ســاله شــورای شــهر انقابی و اصولگرا برای این تبلیغ پولی نیز دریافت 

کرده یا نه؟!

محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: »حتی اگر از 
محتوای دیدار اخیر یک ساعته حسن روحانی با رهبر معظم انقاب، هیچ خبری 
منتشر نشود، اصل خبر، پیام مهمی دارد برای اهالی سیاست؛ چه راست، چه چپ، 

چه دلواپس، چه...«

غامرضا ظریفیان، فعال و تحلیلگر سیاســی، درباره اعتراضات صنفی 
چنــد وقت اخیر گفت: »می توان ریشــه مهم ترین علت اعتراض های متعدد 
صنفی در چندســال اخیر را در مشکات اقتصادی کشور جست وجو کرد. 
وقتی صادرات و واردات به مشکل برمی خورد، کشور در شرایط تحریم قرار 
می گیرد، تورم افزایش می یابد، فقر گسترده می شود و ارزش پول ملی به شدت 
کاهش می یابد، طبیعی است که مردم تحت فشار شدید اقتصادی قرار گیرند. 
از طرفی گفت وگویی هم با مردم نمی شود و اگر شود هم ناقص است. وقتی 
فقر گســترش یافته و گفت وگوی مناسبی میان دولت و مردم نیست، سرمایه 
اجتماعی کاهش می یابد و مردم اعتمادشان را به مسئوالن از دست می دهند و 

تنها راهشان اعتراض می شود«. 

پناهیــان با تاکید بر اینکه نمی توان فرهنــگ و دین را در جهان بدون 
پشتوانه قدرت ماندگار کرد، افزود: در جهانی که سرتاسر توطئه و دشمنی 
با مسلمانان است، حتما باید مسلمان از مسیر قدرت برای مقابله با دشمنان 
وارد شــوند. وی گفت: پیشرفت های مادی و ساختمان های آسمان خراش 
که در کشورهای منطقه مشاهده می شود، تکیه بر قدرت های پوشالی غربی 
دارد و از ایــن رو بی ارزش اســت و پشــتوانه مردمی نــدارد و محکوم به 
شکست هستند. این سخنران در بخش دیگر سخنان خود به محرومیت های 
قشــم اشــاره کرد و افزود: دولت ســیزدهم عزم خود را برای محرومیت 
 زدایی ها جزم کرده و امیدواریم مشــکات قشــم هم در این دولت مرتفع 

شود.

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا، اظهار کرد: »در مذاکره شما همیشه باید 
حداکثر امتیازات را برای کشور مطالبه کنید. اگر حداکثر ها به دست آمد که 
چه بهتر، اما اگر مقداری هم کاهش پیدا کرد، اشکالی ندارد.« محمد صادق 
کوشــکی در پاسخ به سوالی درمورد اعتراض مدیرمسئول کیهان به حسین 
امیر عبداالهیــان و علی باقری کنی در مورد طلب لغو همه تحریم ها به جای 
تحریم هــای برجامی گفت: »من کاری به آقای شــریعتمداری ندارم، ولی 
شــخصا یک نقدی داشتم در خصوص مقوله نصب دوربین ها که به آژانس 
اجازه داده شد که در مجموعه کرج دوربین گذاشته شود. بحث من این بود 
که ما در حوزه هسته ای و در عرصه های مختلف از نحوه همکاری با آژانس 
تا مذاکرات وین، یک تجربه هشــت ساله را پیش روی خود داریم؛ در این 
تجربه ما با حسن نیت، هرگونه همکاری ممکن را با آژانس یا با طرف های 
۱+۵ انجام دادیم و خروجی همه این همکاری ها و حســن نیت ها این بود 
که هم به تاسیســات و دانشــمندان هســته ای ما حمله شد و هم اینکه هیچ 
امتیازی در این عرصه به ما داده نشــد؛ یعنی عما دســت ما از بدیهی ترین 

امتیازات خالی ماند.«

ســیدمجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره 
به جزئیات حادثه برخورد دو قطار مترو در خط ۵ گفت: در جلسه کمیسیون 
سوانح مشخص شد، راهبر یکی از قطار ها هوشیاری و تمرکز کافی نداشته و 
۴ خطا همزمان صورت گرفته است. شفیعی خاطرنشان کرد:  به نظر می رسد که 
راهبر قطار از لحاظ روحی و جسمی هوشیاری و تمرکز کافی نداشته؛ علیرغم 
اینکه این راهبر ۱۸ سال سابقه کار داشته و به هر حال غیرحرفه ای نبوده؛ البته 

دو مورد خطا هم در گذشته داشته است.

مجتبی ذوالنور در تذکری شــفاهی در جریان جلسه علنی مجلس بیان 
کرد: گرانی خودرو کمر مردم را شکســته اســت و بر روی همه چیز تاثیر 
می گذارد. باید هر چه ســریعتر فکری به حال مافیای خودروسازی داخلی 
کــرد و تدبیــر برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کنیم. وی در ادامه اظهار کرد: 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعا تبعات ســنگینی برای مردم به دنبال دارد. ما 
بایــد عرضه خود را در نظارت بر توزیع نهادهای دامی و کنترل بازار انجام 
دهیــم. قطعــا زحمت این کار کمتر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. 
نماینــده مردم قم در مجلس تصریح کرد: جامعه کشــش و تحمل تبعات 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد انتظار می رود هیات رئیســه در تعامل با 

دولت این موضوع را به صورت جدی دنبال کند.

اخبار ویژه ... فعاالن سیاسی چه می گویند؟

مسیر پرپیچ وخم اعتمادسازی دولت؛ از 
»هانیوان« تا »گرگو«

سرویس سیاســی-در جامعــه 
شناسی می خوانیم اعتماد عمومی یک 
سرمایه اجتماعی است و یکی از ارکان 
مهم روابط انسانی به شمار می رود، این 
مقوله برای جامعه یک امر حیات بخش 
است زیرا نبود اعتماد عمومی منجر به 
تضعیف جامعه می شــود. در سیاست 
هم از ضروریات پیشرفت یک جامعه 
و موفقیت دولت هــا افزایش "اعتماد 
عمومی" است. اگر در جامعه ای اعتماد 
وجود نداشــته باشد مشارکت به مقدار 
قابل توجهی پاییــن می آید و به مرور 
باعث واگرایی آن جامعه خواهد شــد. 
دولت ســیزدهم از زمان شروع فعالیت 
تا کنون بــرای افزایش اعتماد عمومی، 
افزایش امید و حفظ سرمایه اجتماعی 
تاش های زیادی انجام داده و برنامه های 
زیادی برای بهتر شدن وضعیت معیشت 
مردم در نظــر دارد؛ برنامه هایی که هم 

مخالف دارد و هم موافق.
رئیــس جمهور بایــد قبل 
رســیدن گزارش به دســتش، 
خودش در جریان امور کشــور 

باشد
پرویز ســروری نماینده پیشــین 
مجلس شواری اسامی در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان در این مورد 
گفت مهم ترین موضوع که ســرمایه 
ملی و اجتماعی ماســت، اعتماد مردم 
اســت که در پی عملکرد دولت قبل به 
آن ضربه وارد شده است. اولین اقدامی 
که دولــت باید انجام می داد احیای این 
اعتماد بود که آقای رئیسی از چند جهت 
به این موضــوع ورود کرد، اولین اقدام 
حضور بی واســطه در بین مردم با یک 
مدیریت آگاهانه و کارشناســانه برای 
حل مشکات و معضات مردم است، 
رئیس جمهور باید قبل رسیدن گزارش 
به دســتش، خودش در جریان امورات 
کشــور باشد، یعنی با اطاعات غلط به 
اصطاح دورش نزنند و به محاســبات 
اشــتباه وادارش نکنند. آقای رئیســی 
و وزرا نشــان دادند بــا حضور میدانی 
خود بدون واســطه با مردم توانسته  اند 
تا حدودی این لطمه را که به ســرمایه 

اجتماعی دولت وارد شده جبران کنند.
با آغــاز به کار دولت ســیزدهم 
عما رویکرد دولتمــردان در تعامل و 
مواجهه با مردم تغییر کرد و شاید یکی 
از ملموس ترین این تغییرات در دیدار 
چهره به چهره رئیس جمهور با مردم رقم 
خورد، موضوعی که برای مردم بیگانه 
شــده بود. خوزستان و سفر ناگهانی به 
منطقه محروم جفیر و منطقه زلزله زده 
اندیکا، حضور در سیستان بلوچستان و 
روســتایی که ۱۰۰ متر با مرز افغانستان 
فاصلــه دارد، ایــام و محلــه محروم 
هانیوان، دیدار با عشــایر  تنگه گرگو  در 
ســیاه چادر و حضور در زنجان و کوی 
فلسطین در حاشیه این شهر تنها بخشی 
از مصادیق انتقال قدرت از پشت میز به 
میدان در دولت سیزدهم هستند. سروری 
یادآور شد نظرسنجی ها نشان می دهد با 
تمام فشــار ها که به مردم وارد شــده و 
با تمام نقد و انتقــادات که به عملکرد 
دولت وجود دارد، اما مردم نســبت به 
عملکرد شــخص رئیــس جمهوری 
نگاه مثبت دارند. نظرسنجی هایی مثل 
موسسه گالوپ نشان می دهد مردم باور 
دارند اراده رئیس جمهور بر این اســت 
که خدمت کند تا مســائل کشــور را با 
حضور میدانی حل و فصل کند. هدف 
گذاری های درست مانند ساخت یک 

میلیون مسکن در سال از امید بخش ترین 
اقدامات دولت است که اگر اجرایی شود 
باعث رونق اقتصاد می شود. در موضوع 
کرونا که کشور را فلج کرده بود و مردم 
باور کرده بودند دولت قادر نیســت بر 
این موضوع فائق بیاید، اما خوشبختانه 
دولــت در یک اقدام کار آمد و صحیح 
با خرید واکســن توانست این بیماری 
را کنترل کند. وزارت بهداشــت درمان 
و آموزش پزشــکی درباره آخرین آمار 
واکسیناســیون کرونا در کشور اعام 
کرده که بر اساس آخرین آمار تا جمعه 
سوم دی ماه مجموعاً ۵۹ میلیون و ۴۱۸ 
هزار و ۵۷۱ نفر دز اول واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند. ۵۰ میلیون و ۹۸۵ هزار 
و ۳۹۷ نفر دز دوم واکسن و پنج میلیون 
و ۱۸۸ هزار و ۸۳۶ نفر دز سوم واکسن 
را دریافت کرده اند. با احتساب این تعداد 
مجموع دزهای واکسن تزریق شده در 
کشور به شمار ۱۱۵ میلیون و ۵۹۲ هزار 
و ۸۰۴ مورد رسید. محمدحسن زروق 
کارشناس مســائل سیاسی هم معتقد 
اســت دولت سیزدهم تا امروز کارنامه 
درخشــانی داشــته و در جلب اعتماد 
عمومی بســیار موفق عمل کرده است. 
دولت آقای رئیســی در زمینه بهداشت 
و واکسیناســیون کرونا، در گســترش 
روابط با کشور های همسایه و در زمینه 
سفر های استانی و رسیدن به مشکات 

مردم توانسته بسیار خوب عمل کند.
وضع اقتصادی بدتر شــده 

است
علی محمد نمازی عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اما 
نظر دیگری درباره اقدامات اعتمادساز 
دولت سید ابراهیم رئیسی دارد. به گفته 
نمــازی آقای رئیســی در حال تاش 
است، اما نســبت به قول ها و وعده ها 
و مواردی کــه به عنوان برنامه در زمان 
انتخابات اعام کرد هیچ گشایشی اتفاق 
نیفتاده و حتی بعضا وضع اقتصادی بدتر 
هم شده است.   شاخص های اقتصادی 
را که بررسی می کنیم می بینیم نقدینگی 
که رشــد خود را دارد، حتی از ۴۰ هزار 
میلیارد تومان گذشــته، نــرخ تورم با 
افزایش روبه رو بوده و کاهشی نداشته، 
نرخ ارز نیز از مرز ۳۱ هزار تومان عبور 
کرده، نرخ بیکاری هم نه تنها حتی یک 
دهم درصد هم اضافه نشده و رشد هم 
کرده، معیشت مردم با مشکل مواجه و 

سفره ها هم کوچک تر شده است.
نمازی همچنین می گوید در مورد 

بودجه هم که دولت آقای رئیســی یک 
شــاهکار تحویل داده اســت، یکی از 
نکات بــد این بودجه این بود که اعام 
شده بعد از یک ســال این بودجه باید 
به رشــد ۸ درصدی برسد، کدام کشور 
توانســته در عرض یک سال به رشد ۸ 
درصدی برسد؟ حتی آمریکا و چین هم 
که با بحران اقتصادی رو به رو شدند بعد 
از چهار یا پنج سال توانستند به رشد %۴ 

برسند؛  رشد ۸% اصا پذیرفته نیست.
حجت االسام سید ابراهیم رئیسی 
روز بیست و یکم آذر ماه الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور را به مجلس 
شورای اســامی تحویل داد که در آن 
رشــد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی 

شده است.
دولت به دنبال مردم اســت 

برای زدن واکسن کرونا
الله افتخاری نماینده سابق مجلس 
شــورای اســامی هم معتقد است که 
اقدامات خوبی در دولت ســیزدهم تا 
به امروز صورت گرفته، اما برای نتیجه 
گیری و ارزیابی بسیار زود است و باید به 
دولت زمان داد. در بحث سامِت مردم و 
واکسن، دولت قوی عمل کرد، در پایان 
دولت دوازدهم صف های طوالنی برای 
دریافت واکسن کرونا وجود داشت، اما 
اکنون دولت به دنبال مردم اســت برای 
زدن واکســن، می شنویم که می گویند 
واکسن در دولت قبل خریداری شد، اما 
خب اگر خریداری شــد چرا به کشور 
نیاوردند؟ در ها که به یکباره باز نشده اند 
پس آقای رئیســی توانست این در ها را 
باز کند. حضور میدانی رئیس جمهور و 
از زبان مردم مشکات را شنیدن بسیار 
تاثیرگذار است؛ این جمله را افتخاری می 
گوید.  حسین نقاشی عضو حزب اتحاد 
ملت و فعال سیاسی هم در مورد پروژه 
اعتمادسازی دولت سیزدهم یادآور شد 
اقدام اول آقای رئیســی در شروع کار 
دولت راه اندازی سامانه ای بود که گفته 
بود در آن نخبگان را به ما معرفی کنید و از 
مردم برای انتخاب مدیران ارشد  دولتی 
نظرخواهی کرد و می خواست با استفاده 
از آن ســامانه کابیه ی دولت را تشکیل 
دهد؛ این کار از نظر بســیاری از فعاالن 
سیاسی و حتی فعاالن سیاسی اصولگرا 
هم یک کار غیرکارشناســی و در عین 
حال تبلیغاتی محسوب می شد. زیرا در 
هیچ دولتی بر طبق نظرسنجی در سطح 
عالی مدیران سیاسی یعنی همان وزرا را 
انتخاب نمی کنند، این یکی از اقداماتی 

بود که در شــروع کار دولت عمل غیر 
کارشناسانه ای بود که نه تنها موجب امید 
اجتماعی نمی شد، بلکه حتی غیر واقع 
بینانه بود. نخســتین روزهای تابستان 
۱۴۰۰ بود که ســید ابراهیم رئیســی، 
سامانه ای را برای مشــارکت مردم در 
معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم 
معرفی کرد. در این ســامانه که با عنوان 
"یاران رئیســی" راه اندازی شد، از همه 
نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، 
تشــکل ها و آحاد مردم دعوت شــد تا 
چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی 
می شناســند نسبت به معرفی وی اقدام 
کنند. "کارآمدی"، " فسادســتیزی"، 
" روحیه انقابــی" و "مردمی بودن" 
از جملــه ویژگی هایی بــود که رئیس 
جمهــوری منتخب بر آن ها تاکید کرد. 
آقای نقاشی داشــتن امید اجتماعی را   
به وضعیت اقتصادی و معیشــتی مردم 

مرتبط دانست. 
روحانی فکر می کرد رئیس 
جمهــور نباید تحــرک آنچنانی 

داشته باشد
این فعال سیاســی اصاح طلب 
معتقد اســت هنوز بــرای صحبت در 
مورد کارنامه دولت سیزدهم زود است؛ 
او می گوید دولت آقای رئیســی کم تر 
از چهارماه است که تشکیل شده و برای 
هرگونه ارزیابی بسیار زود است، آقای 
رئیســی دولت را در شرایطی تحویل 
گرفت که وضعیت بسیار بد اقتصادی 
و کرونایی بر کشور حاکم بود، حداقل 
یک سالی باید این دولت مجال پیدا کند 
تا چشم انداز های چهارساله ی او را بتوان 
ارزیابی و قضاوت کرد.این عضو حزب 
اتحاد ملت درباره سفر ها و بازدید های 
میدانی دولت سیزدهم گفت: نسبت به 
شخص آقای روحانی و مدل سیاست 
ورزی کــه فکر می کرد  رئیس جمهور 
نباید تحرک آنچنانی داشته باشد، چون 
کابینه سیاســت گذار است و این کار ها 
عوام فریبانه یا پوپولیســتی هستند من 
خــودم به این منش انتقــاد دارم، یعنی 
فکر می کنم یک مدیر عالی در کشــور 
از رئیــس جمهور تا وزیر در کنار اینکه 
یک سیاســت گذار است و باید به زیر 
مجموعه خود و نظام بروکراسی کشور 
را تحت نظارت داشــته باشد؛ باید در 
حضور میدانی هم فعال باشد و این نقطه 
ضعف دولت ســابق و به ویژه شخص 
روحانــی بود، اما نباید در مورد حضور 

میدانی افراط و تفریط صورت بگیرد.

از ضروریات پیشرفت یک جامعه و موفقیت دولت ها افزایش "اعتماد عمومی" است.

وزیر  سیاســی-  ســرویس 
کشــور گفت: امیدوارم بــا رعایت 
خــوب پروتکل ها نیــازی به اعمال 
محدودیت های جدید نباشــد اما در 
صورت رشــد سویه اُمیکرون ممکن 
است مجبور به اعمال محدودیت های 
جدیدی شــویم. احمــد وحیدی در 
حاشیه نمایشــگاه جهاد دانشگاهی 
در جمــع خبرنگاران گفــت: جهاد 
دانشگاهی با داشتن ۲ دانشگاه و تعداد 
قابل توجهی مراکز و پارک علمی سهم 
بسیار زیادی در تولید علم ایفا می کند.

وزیر کشور افزود: این نمایشگاه 
نشــانه ای از ظرفیت و توانایی بسیار 
گسترده جهاد دانشگاهی پژوهشگران 
و محققان مراکز پژوهشی است.  برخی 
از عزیزان کارهای بسیار گسترده ای به 
ویژه در حــوزه نفت انجام داده اند که 

به لحاظ فناوری بســیار مهم و حائز 
اهمیت است.

وحیدی تصریح کرد: دوســتان 
در حوزه انســانی هم کارهای بسیار 
ارزشــمندی در ارتباط با فعالیت های 
وزارت کشــور داشــته اند کــه این 
فعالیت ها را توســعه خواهیم داد و در 
حوزه های مرتبط با ایــن وزارتخانه 
در سطح اســتان ها، اســتانداری ها،  
شهرداری ها و همچنین سازمان های 
وابسته به وزارت کشور حداکثر استفاده 
را خواهیم کرد. وزیر کشــور درباره 
محدودیت های احتمالی در کشور با 
توجه به ورود سویه جدید اُمیکرون، 
گفت: فعًا با توجه به سرعت انتشار 
این سویه محدودیت های ترددی در 
سطح خارجی پیش بینی شده و رفت 
و آمدها کنترل و محدودتر شده است.  

رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق 
ُدز ســوم جزو الزاماتی است که بسیار 

مورد تاکید قرار گرفته است.
وحیدی ادامه داد: تاکنون اضافه بر 
آن محدودیت های جدیدی پیش بینی 
نشــده اســت. امیدواریم با رعایت 
خــوب پروتکل ها نیــازی به اعمال 
محدودیت های جدید نباشــد اما در 
صورت رشــد قابل توجه این سویه 
جدید ممکن اســت مجبور به اعمال 

محدودیت های جدیدی شویم.
وی درباره وضعیت سامانه سما 
وزارت کشــور و گایــه  راننده های 
اینترنتی از عدم واریز به موقع سهمیه 
آنها، گفت: از آنجایی که سامانه بعد از 
پیمایش محاسبه می کند و پیمایش ها را 
بعد از آن انجام می دهد طبیعتا زمان بر 
است. سامانه براساس میزان پیمایش ها 

ســوخت را تخصیــص می دهد که 
زمان می برد. وحیــدی ادامه داد: البته 
از دوستان خواســته ایم که هرچقدر 
می تواننــد این زمان را کاهش دهند تا 
کسانی که در حمل و نقل عمومی داخل 
شهر کار می کنند راحت تر باشند. وزیر 
کشــور در ارزیابی خود از توانمندی 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی، گفت: 
کارهایی انجام شده،  بسیار ارزشمند و 
همه جانبه هستند و در همه حوزه های 
انسانی، فنی، مهندسی و در حوزه های 
سخت و نرم فعالیت های گسترده ای 
صورت گرفته است. وحیدی افزود:  
زنجیره  عزیزان در جهاد دانشــگاهی، 
به جهت دانشــگاه، پژوهش، پارک ها 
و شــرکت های دانش بنیانی و بعد هم 
عرضه آن پیش بینی شده است زنجیره 

بسیار مناسبی است. 

وزیر کشور با تاکید بر تزریق ُدز سوم واکسن کرونا:

اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

سرویس سیاســی-یک نماینده 
پیشین مجلس شورای اسامی گفت: 
گاهــی اوقات بســیار شــرم می کنم 
چگونه نمایندگان مجلس می توانند در 
شرایطی که مردم با کوهی از مشکات 
دســت به گریبان هستند، حرف هایی 

بزنند که دود از سر آدم بلند می شود.
پروانــه سلحشــوری درباره این 
که  ۲ سال از روی کارآمدن یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسامی می گذرد 
و نمایندگان این مجلس به جای این که 
بــه مشــکات معیشــتی و اقتصادی 
مردم بپردازند خودشــان را سرگرم طرح هایی مانند »طرح صیانت از حقوق 
کاربــران در فضــای مجازی« کرده اند و علیرغــم این که مرکز پژوهش های 
مجلس شورای ایردات اساسی به این طرح گرفته است، با تغییر نام این طرح 
باز هم می خواهد آن را بررســی کنند، گفــت: معتقدم از نمایندگان مجلس 
باید پرسید چرا در زمانی که مشکات اقتصادی و معیشتی مردم جدی شده 
اســت و حتی درصدی از مردم ایران در فقر به سر می برند، سراغ طرح هایی 
می روند که موجب بسته شدن روزنه های مردم برای برای گفت وگو و کمی 

احساس آزادی می شود. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: اگر امروز ما 
متوجه مشکات معیشتی و یا پیگیری های مجلس در زمینه های دیگر علیرغم 
قول هایی که داده بودند می شویم به دلیل وجود چنین فضایی )فضای مجازی( 
اســت؛ ما درک می کنیم بســتن فضای مجازی از طرف این افراد با چه هدفی 
دنبال می شود، چراکه می خواهند اطاعات کمتر منتقل شود، زیرا هرچه مردم 

از اخبار کمتر مطلع شوند، برای آن ها بهتر است.
وی ادامه داد: امروز کارکرد و عملکرد ۲ ساله نمایندگان و مجلس را به 
واســطه فضای مجازی می توان متوجه شد اما اگر این فضا بسته شد، چگونه 

می توانیم بفهمیم چه اتفاقی رخ داده است؟ 
سحلشوری با بیان این که اگر آنچه که به دنبالش هستند اتفاق بیفتد دیگر 
وسیله ارتباطی برای مردم نمی ماند، عنوان کرد: ضرورت حذف چنین فضای 
برای آنان مشخص است اما برای مردم ضرورت چیز دیگری است و متاسفانه 
خواست و اولویت های کشور با نظرات نمایندگان مجلس بسیار فاصله دارد.
وی افزود: در حالت خوشــبینانه می توانیــم بگوییم این گونه اقدامات 
غیرعامدانه اســت و در حالت بدبینانه هم می توانیم آن ها را عامدانه در نظر 
بگیریم، اما متاســفانه باید بگویم آن ها می دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن 

است.
این فعال سیاســی تاکید کرد: اگر مشــکات مردم را حل کنند، نیازی 
به بســتن فضای مجازی ندارند، اخبار خوب منتقل می شــود و مردم زندگی 
عادی شان را مثل بقیه مردم دنیا خواهند داشت اما متاسفانه آن ها همیشه یک 

نعل وارونه می زنند. 
وی با اشــاره به موضوع مطرح شــده در کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسامی مبنی بر اینکه »زنان فقط باید به پزشک خانم مراجعه 
کنند« گفت: هر دم از این باغ بری می رسد. برخی از این آقایان گویا با طالبان 
کورس گذاشــته باشــند و هر روز یک فرمان جدید می دهند؛ به کسانی که 
عضو کمیسیون بهداشت هستند می گوییم ما زنان امیدی به خیر این مجلس 

نداریم، شر نر سانید.
این فعال سیاسی ادامه داد: بسیار شرم آور است در زمانی که عکس هایی 
منتشــر می شود که زنان، پیرزنان و کودکان سر در سطل زباله می کنند، آقایان 
در فکر این هستند که چگونه می توانند زنان را از حداقل امکاناتی که دارند، 
محروم کنند. آیا برای این آقایان غیر از مقوله محدودســازی زنان مقوله  مهم 
دیگــری هم وجود ندارد؟ زنان مســلمانی که امروز در قدرت هســتند، آیا 
می توانند چنین چیزی را بپذیرند؟ من نمی دانم زنان مجلس واکنشــی نشان 
داده اند یا خیر؟ اما در حال حاضر هم وظیفه نمایندگان زن مجلس و هم زنانی 
که در معاونت زنان ریاســت جمهوری قرار دارند اســت که به این موضوع  
بپردارند و یکبار برای همیشه بگویند آقایان دست بردارید لطفا. قدرت برای 

خودتان،  زندگی را بر  زنان ایرانی سخت تر نکنید.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسامی تاکید کرد: آقایان دست به 
کاری بزنند که بتوانند مشکل گشا باشند، اگر حداقل هم نمی توانند این کار را 
انجام دهند، مشکات را بیشتر نکنند. گاهی اوقات بسیار شرم می کنم چگونه 
نمایندگان مجلس می توانند در شرایطی که مردم با کوهی از مشکات دست 

به گریبان هستند، حرف هایی بزنند که دود از سر آدم بلند می شود. 
وی ادامه داد: این تئورســین ها چه کســانی هســتند که نظریه پردازی 
می کننــد؟ امروز قرار اســت دســت در جیب مردم بــرود و از دارایی نه از 
درآمدشــان مالیات بگیرند! یعنی امروز آن کارگر ، کارمند و استادی که یک 
خانه دارد باید مالیات بدهد. توجه داشــته باشید یک زمانی مردم دست  شان 
به جیب شــان می رسد اما در حال حاضر نمی توانند از عهده خرج و مخارج  
روزانه شــان بربیایند؛ این گونه که نمی شود برای درآمد از جیب شان مالیات 

بگیریم!
سلحشــوری با بیان این که متاســفانه امروز به جای اینکه به مشکات 
مردم رســیدگی شود، سعی در افزایش نارضایتی آنان  و مشکل افزایی دارند، 
اظهار داشــت: من مدت هاست سکوت کرده ام و حرفی نمی زنم و می گویم 
بگذاریم دولت که تازه بر سرکار آمده است کار خودش را انجام دهد و احیانًا 
نقد غیرمنصفانه ای نداشته باشم، اما هر آدم منصفی هم تا یک حدی می تواند 
ســکوت کند و بگوید مهلت دهیم و چیزی نگوییم و اجازه دهیم دولت کار 

خودش را انجام دهد. 
وی ادامه داد: امروز مجلس باید روی بودجه ای که دولت داده است، کار 
کند؛ آن هم در حالی که کمر مردم از مشکات خم شده است، باید هر چیزی 
را گران بخرند،  مردم امروز باید نان و دارو را گران بخرند، ســوال این اســت 
اگر بنا باشد مردم نان را گران بخرند، چه چیزی در سبد خانواده می ماند؟ نان 
از سفره خانواده ایرانی حذف شود، چه می شود؟ امروز طبقات فرودست ما 

در جامعه نماینده ای ندارند که صدای شان را به آنها برسانند.
این فعال سیاســی بیان کرد: تهیه دارو مشکل همه ماست، اگر بخواهیم 
آن را حذف کنیم، دیگر حتی از حداقل های یک زندگی ســاده هم برخودار 

نیستیم.
وی تاکید کرد: مســئول بودن حکومت یعنی مســئولیت داشتن در قبال 
همه موضوعات اما متاسفانه مشاهده می کنیم طوری فضا را مدیریت می کنند 
کــه گویی مردمی وجــود ندارند و تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد هســتند که فقط 

دغدغه های آن ها باید مورد نظر قرار گیرد.
این فعال سیاســی اصاح طلب گفت: آستانه صبر و تحمل مردم کاهش 
پیدا کرده اســت و معتقدم انتخابات مفهومش را در هر دو طرف از دســت 
داده اســت و عمًا نهادهای تصمیم گیر بســیار آشکار می گویند رأی و نظر 
مردم اهمیتی ندارد و مردم هم می دانند نظرشــان چندان در تصمیم سازی ها 

لحاظ نمی شود. 
سلحشــوری یادآور شد: همین مجلس که امروز روی کار است برآیند 
مشــارکت چند درصد مردم ایران اســت؟ مجلس آتی هم همین خواهد بود 
و شــاید به مراتب مشــارکت کمتر هم شــود. اما برای نهادهایی که در حال 
حاضر قدرت را در دســت دارند و تعیین کننده هستند مشارکت مردم مفهوم 
چندانی ندارد و مردم هم دیگر تاب و توانی ندارند که بخواهند این رفتارها 

را جدی را بگیرند.

سلحشوری؛ فعال سیاسی اصالح طلب  :

دست در جیب مردمی که از عهده 
خرج و مخارج شان برنمی آیند، نکنید

از شــروع کار دولــت کم تر از چهار مــاه می گذرد و کارشناســان می گویند بــرای ارزیابی دولت 
ایــن مقدار زمان بســیار کم اســت و بــرای اینکه دولت بتوانــد برنامه  های خود را پیــاده کند به 
زمــان بیشــتری نیاز دارد، دولت ســیزدهم مثــل دولت های پیشــین خود هم موافــق دارد و هم 
مخالــف. حــاال باید دید آیا دولت قادر اســت به وعده هایــی که داده عمل کند یــا اتفاق دیگری می 
افتــد، وعــده هایی کــه دولت برای عملی کــردن آن های قطعا بــه مردم و اعتمادشــان نیاز دارد.
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