سیاسی
نماینده مردم بندرعباس:

مردم زلزلهزده روستایی را
در این هوای گرم فراموش نکنید
سرویس سیاسی -نماینــده مردم
بندرعباس در مجلس شورای اسالمی،
از گروهای امدادی و مردمی درخواست
کرد که مــردم زلزله زده روســتایی که
منازلشان غیر قابل سکونت شده است را
در این هوای گرم فراموش نکنند.
احمد مرادی در صفحه شــخصی
خــود در توئیتر ،با اشــاره بــه آخرین
وضعیتمناطقزلزلهزدهاستانهرمزگان
نوشت:
«با حضــور همه مســئولین امر،
وضعیت امدادرسانی به روستایسایه خوش به حد قابل قبولی رسیده است .از همه
گروه های امدادی و مردمی درخواست دارم در این گرمای هوا ،مردم روستاهای
درگیر زلزله که منازلشان غیرقابل سکونت شده را فراموش نکنند.
در دل هر مصیبت و گرفتاری ،امید و نشانه نو شدن وجود دارد .انشاءاهلل این
پیگیری و همراهی مسئولین منجر به رفع مشکالت به وجود آمده خواهد شد».
زلزله به بزرگی  ۶.۱ریشــتری ساعت  ۲و  ۲بامداد روز شنبه «بندرخمیر» در
س از آن دو زمینلرزه دیگر باالی  ۶ریشتر این استان را
استان هرمزگان را لرزاند .پ 
تکان داد .بالفاصله پس از وقوع زلزله تیم های امدادی در محل حادثه حضور یافتند.
این زلزله خسارت زیادی را به خانه های روستایی در این منطقه وارد کرده است.

ظریفیانفعالسیاسی:

دولت از ادعای منجی بودن دست بردارد و
سراغ ریشههای مشکالت برود
یک فعال سیاسی تاکید کرد :به نظر میرسد دولت باید از این ادعای منجی بود و پاکدست بودن دست بردارد و رجوع کند اوال در گذشته
چه رخ داده است .بر اساس قواعد؛ فرصتها ،تهدیدها ،ضعف و قوتهایش را مشاهده کند و مسائل را اهم فی االهم و مشاهده کند کجاها زخم در
استخوان و عمیق شده است.

تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی :

اشتباهات گذشته را در تفکیک وزارت
صمت تکرار نکنیم

ســرویس سیاســی -عضــو
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس
شورای اسالمی گفت :اگر قرار است،
طــرح تفکیــک وزارت بازرگانی از
صمت در دســتور کار قرار گیرد باید
کامل و بینقص باشــد و اشــتباهات
گذشته را تکرار نکنیم.
رضا تقیپور در خصوص تفکیک
وزارت بازرگانــی از وزارت صمت،
گفت :حدود  ۱۰سال از تصمیم قطعی
مجلس مبنی بر ادغام وزارت بازرگانی
در وزارت صنایع میگذرد ،اما هنوز ساختارهای جدید به صورت کامل مستقر
نشــدهاند تا بتوانیم آثــار و پیامدهای این تصمیــم را در عمل و در خروجی
اندازهگیری کنیم .سوال ما این است که آیا در مقایسه با ساختار قبلی اثربخشی
و کارایی بیشتری داشته است یا خیر؟
وی با بیان اینکه تفکیک و ادغام وزارتخانهها تصمیمات کالن و ساختاری
هســتند ،افزود :این تصمیمات کالن نیازمند بررسیهای طوالنی مدت است.
این بررسیها باید با مطالعات تفصیلی و مقایسهای با کشورهایی که این تجربه
را دارند ،انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با یادآوری اینکه در طول
 ۴۳سال اخیر چند بار تجربه ادغام و تفکیک وزارت صنایع و بازرگانی را داشتیم
و آزمــون کردیم ،تاکید کرد :منطــق حکم میکند تفکیک وزارت بازرگانی از
وزارت صمت آسیبشناسی شود.
تقیپور افزود :ساختارها قراردادهایی هستند که ما تنظیم و تدوین میکنیم
و مهم فرآیندهای داخلی این ســاختار اســت که به آن روح میبخشد .اگر این
اتفاق درست نیفتد ،تغییر ساختار به صالح نخواهد بود.
وی گفــت :تفکیــک وزارت بازرگانی از وزارت صمت به پژوهشهای
عملیاتــی و کاربردی نیازمند اســت و پیش از هر اقدامــی باید این مطالعات
صورت گیرد .با ســاختار فعلی نیز میتوان شرایط را مدیریت کرد ،به شرطی
که فرآیندها درست باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به موافقت هیئت دولت با تشکیل
وزارت بازرگانی تأکید کرد :تدوین الیحه از سوی دولت نیازمند کار تخصصی
است.
وی در خصــوص طرح تفکیــک وزارت بازرگانی از وزارت صمت در
مجلس ،گفت :پیشتر این وزارتخانهها از هم منفک بودند و سپس ادغام شدند،
بنابراین اگر طرح مجلس در دستور کار قرار میگیرد باید کامل و بینقص باشد
و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی تاکید کرد :امیدواریم با
تصمیم جدید و ساختار جدید ،ناهماهنگیهای گذشته بین بخشهای مختلف
زنجیره تولید را نداشته باشیم.

بــه جای اینکه باعث به انزوا کشــیدن نخبــگان و نهاد دانش شــویم ،از آنها کمک
بگیریــم و در کنــار این کار از شــیوههای حکمرانی خوب ،شفافســازی مســائل،
اصالح ســاختارها بهره ببریم .مــا امروز با یک معضل ســاختار-کارگزار روبهرو
هســتیم که در این شــرایط پیچیده در همتنیده مشکالت عالوه بر اصالح ساختارها
نیازمنــد بهرهگیــری از کارگــزاران توانمند و بــا تجربه اســت و نمیتوانیم این
مشــکالت انباشــت شــده را با ســعی و خطا و با نیروهــای کم تجربــه حل کنیم.
سرویس سیاسی -غالمرضا ظریفیان درباره
صحبتهــای اخیر رئیسجمهــور در خصوص
مســائل و مشکالت و اینکه علت تمامی اتفاقات
امروز کشور دولت گذشته است؛ حال چه باید کرد،
گفت :معتقدم مسائل بنیادیتر از این گفتههاست؛
کاندیدا و جریانات هنگامی که میخواهند سر کار
بیایند به نظر میرســد تصویر درســت و دقیقی از
مســائل کشــور ندارند بنابراین اگر رجوع کنیم به
گفتههای آقای رئیسی که هنگام انتخابات داشتند،
مخصوصا نقدهایی که ایشان به دولتهای پیشین
بــه خصوص دولت آقای روحانــی ارائه میکرد،
اینطور عنوان میشــد که جریانی سر کار میآید
میتواند منجی مسائل مختلف کشور باشد.
ایــن فعال سیاســی افزود :مســائل کشــور
ریشــه عمیق دارد و کســانی که خودشــان را در
ایــن موقعیتها قــرار میدهند ،دقیقــا نمیدانند
با چه مســائل و مشــکالتی روبهرو هستند با چه
انباشتهایی در مســائل ساختاری و رفتاری باید
چالش داشته باشــند ،بنابراین با وجود بیاطالعی
خودشــان را در ایــن معرکــه وارد میکنند و بعد
حرفهــا و قــول و قرارهایی را مطــرح میکنند.
جامعــه هم به دلیل مشــکالتی که به خصوص در
عرصه اقتصادی روبهرو اســت ،این تلقی برایش

پیش میآید که یک دســت غیب و پنهان به میدان
خواهد آمد و مسائل را رفع و رجوع خواهد کرد.
وی با اشــاره به این که اگر همین ســخنرانی
اخیر آقای رئیســی را بگذاریم کنار بیانات ایشــان
در بحثهای کاندیداتوری مشــخص خواهد شد
چه فاصلــه جدی بین آن بیانــات و این صحبت
اخیر ایشان اســت ،عنوان کرد :عمدتا این رفتارها
را باید گذاشــت پای یک عدم شــناخت عمیق از
مکانیزمها و مســائل عرصه سیاسی و اقتصادی؛ به
هر حال واقعیتها هنگامی که خودشان را آنگونه
که هستند نشان میدهند ،خطاها صورت میگیرد.
ظریفیان خاطرنشان کرد :در بحث اداره جامعه
ما با دو خطا روبهرو هستیم ،نخست عدم شناخت
عمیق ریشهها .خطای دوم این است که به جای این
که بروند ســراغ ریشههای مسائل واقعی همچون
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که بخشی
از آنها در ســاختار نهفته اســت و فهم عالمانه و
تحلیلی داشــته باشند و اینکه چه رفتارهای عمیق
و پیچیــدهای در این عرصه وجــود دارد و به اهل
دانش برای رفع و حلش رجوع کنند ،دچار فراکنی
میشوند.
در واقع با ضعف شــناختی که وجود دارد و
همچنین حجم مشکالت و انبوه آنان توانایی میزان

حل در خودشان پیدا نمیکنند و به جای ریشهیابی
مسئله و رجوع به اصحاب دانش ،نخبگان اقتصادی
و جامعهشناسی و حکمرانی خوب دوباره به سمت
اینکه دیگری را متهم کنیم ،میرویم و خودمان را از
موقعیت پاسخگویی مبرا میکنیم.
وی با بیان اینکه این درســت است که مسائل
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگیمان یک انباشتی از
تدبیرهــا و ســاختارهای غلــط دارد و این دولت
هم میراثدار همان ســاختارها و رفتارها است و
خودش هــم در همین متن عمل میکند ،افزود :به
نظر میرســد دولت باید از این ادعای منجی بودن
و پاکدست بودن دســت بردارد و رجوع کند اوال
در گذشــته چه رخ داده اســت بر اســاس قواعد،
فرصتهــا ،تهدیدهــا ،ضعــف و قوتهایش را
مشاهده کند و مســائل را اهم فیاالهم و مشاهده
کند کجاها زخم در اســتخوان و عمیق شده است
و اجــازه آن انعطــاف الزم را در دولت نمیدهد و
در عین حال برویم به ســمت این که اعتماد و اقناع
عمومی ایجاد کنیم.
این فعال سیاســی تاکید کرد :به جای اینکه
باعــث بــه انزوا کشــیدن نخبگان و نهــاد دانش
شــویم ،از آنها کمک بگیریم و در کنار این کار از
شیوههای حکمرانی خوب ،شفافسازی مسائل،
اصالح ساختارها بهره ببریم .ما امروز با یک معضل
ساختار-کارگزار روبهرو هستیم که در این شرایط
پیچیده در همتنیده مشــکالت عــاوه بر اصالح
ساختارها نیازمند بهرهگیری از کارگزاران توانمند
و با تجربه است و نمیتوانیم این مشکالت انباشت
شــده را با ســعی و خطا و با نیروهای کم تجربه
حل کنیم.
وی ادامه داد :اســتمرار و حاصل این بحثها
ایــن خواهد بود که تصور جامعه بر این باشــد که
همچنان در بر یک پاشــنه میچرخد .آیا وقت آن
نیســت بعد از  ۴دهه یک بار عمیقتر به مسئله نگاه
شــود و با یک نگاه ملی و دور شــدن از توهمات
منجیگرایانــه بیاییــم با واقعیــت و ظرفیتهای
بســیاری خوبی که داریم و با استفاده از نهاد دانش
در حکمرانــی و در عیــن حال تصمیــم به اتخاذ
سیاســتهای درســت در روابط بینالملل کمک
کنیم جامعه ما از آســیبهای ساختاری و رفتاری
عبور کند.
ظریفیان خاطرنشــان کرد :این نوع رویکرد به
مســائل حاصلش این خواهد بــود که همچنان ما
در واقع به جای رفتن ســراغ علتها ،سراغ معلول
برویم نهایتا نه اعتماد عمومی را ایجاد خواهد کرد
و نه چشماندازی برای حل اساسی مشکالت ایجاد
خواهد شد.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

الیحه دولت سیزدهم نرسد ،الیحه دولت قبل را
تصویب میکنیم

نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

مهلت دو ماهه مجلس به دولت،
فاطمیامین را مبرا نمیکند

سرویس سیاسی -نماینده مردم
اهواز در مجلس شــورای اســامی
گفت :ایــرادات جدی و حداکثری به
عملکرد وزارت جهاد کشــاورزی و
راه و شهرسازی وجود دارد ،برخی از
وزارتخانهها هم هستند ولی کمتر ،اگر
اصالحات مورد نظر نماینگان مردم در
دولت انجام شود ،ممکن است به تغییر
وزیر و استیضاح نرســد اما قطعا این
اصالحات مورد نظر نمایندگان است.
ســید کریم حسینی نماینده مردم
اهواز در مجلس شورای اسالمی درخصوص «لزوم تغییر و تحول در کابینه و
اینکه آیا تغییرات در وزارت صمت متوقف میشــود؟» ،گفت :ایراداتی که به
وزیر صمت وارد اســت ،هم درخصوص خودرو هم در رابطه با تنظیم بازار
همچنان به جای خودش باقی است و این مهلت دو ماهه ایشان را از اینکه زیر
سوال برود و اقدامات اصالحی انجام دهد ،مبرا نمیکند.
وی ادامه داد :بنابراین بحث اصالح وضعیت موجود بازار پابرجاســت و
این مسأله خواسته نمایندگان مجلس هم از دولت و هم از وزیر مربوطه است.
حسینی اضافه کرد :درخصوص اینکه االن به چه شکلی خواهد بود خب
این خواسته اکثریت نمایندگان مجلس است که وزارت بازرگانی تشکیل شود
و بتواند در حوزه توزیع و تنظیم بازار بهتر عمل کند.
نماینده مردم اهواز در پاســخ به اینکه آیا پیگیری انتقادات و مطالبات از
دولت توســط مجلس به صمت ختم میشــود؟ ،عنوان کرد :ایرادات جدی و
حداکثری به وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی وجود دارد ،برخی از
وزارتخانهها هم هســتند ولی کمتر .اگر اصالحات مورد نظر نمایندگان مردم
در دولت انجام شود ،ممکن است به تغییر وزیر و استیضاح نرسد اما قطعا این
اصالحات مورد نظر نمایندگان اســت و در ادامه مســیر هم اگر این ایرادات
برطرف نشود ،قطعا به استیضاح کشیده خواهد.
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ســرویس سیاســی -نایب رئیــس اول
کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی
گفت :لزوم تشکیل وزارتخانه بازرگانی به ویژه
در ایــن ایام بحث جراحی اقتصادی و به منظور
جلوگیــری از موازیکاریها و کارهایی که در
تناقض هستند ،ضروری به نظر میرسد.
ولی اســماعیلی نماینده مــردم گرمی در
مجلس شــورای اســامی و نایــب رئیس اول
کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی
درخصــوص «اعــام خبــر تشــکیل وزارت
بازرگانی و تمایل مجلس نســبت به این مسأله
در شــرایطی که مجلس در زمان دولت گذشته با
تمایل دولت برای این اقدام مخالفت کرده بود»،
گفت :اینکه مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی
مخالفت کرده نادرست است ،مجلس مخالفت
نکرد اما چون اوایل شــروع به کار دوره یازدهم
بود این مســاله را در دستور کار قرار نداد .یعنی
باید بررســی این مساله به ما به عنوان کمیسیون
اجتماعی ابالغ میشــد و ایــن ابالغیه نیامد اما
اینکــه طرح بیاید و مجلس مخالفت کند ،چنین
بحثی نبود در واقع در ابتدای مجلس مســکوت
ماند.
وی ادامــه داد :بعد از اینکــه دولت آقای

رئیســی آغاز به کار کرد هم این موضوع چندین
ماه مســکوت ماند تــا زمانی که مــا از دولت
خواســتیم و در دولت اعالم کردند که با تشکیل
وزارت بازرگانی موافق هستند و بعد از چند ماه
هم مصوبه هیات دولت آمد که سخنگوی دولت
هم ایــن خبر را اعالم کرد .البته ما قبل از آن هم
کارمان را شــروع کرده بودیم چون شفاهی به ما
گفته بودند که موافق تشــکیل وزارت بازرگانی
هستند.
نماینده مردم گرمــی در مجلس همچنین
ابراز داشت :تشــکیل وزارت بازرگانی مصوبه
مجلس دهم اســت و االن اگر ایرادات شورای
نگهبان را فاکتــور بگیریم ،تقریبا میتوان گفت
که قانون است؛ چراکه شورای نگهبان دو ایراد به
آن گرفته است که آن هم ایرادات سختی نیست
و ما در تالش هستیم تا این ایرادات رفع شود.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی در پاسخ
به این ســوال که اکنون باید الیحه دولت بررسی
شــود یا همان مصوبه قبلــی؟ ،عنوان کرد :ما در
کمیســیون در حال بررســی ایرادات شــورای
نگهبان بودیم که هفته گذشته آقای قالیباف اعالم
کردند دولت میخواهد یک الیحه جداگانه برای
تفکیک وزارت صمت و تشــکیل دو وزارتخانه
بدهند ،اگر طی این دو ماه ما توانســتیم مصوبه
قبلــی را رفع ایراد کنیم که داریم انجام میدهیم
براســاس آییننامه باید این را به صحن بیاوریم،
مگر اینکه تشــخیص هیات رئیسه این باشد که
مصوبــه قبلی و الیحه جدید را با همدیگر ادغام
کند و در دســتورکار قرار نگیرد تا الیحه دولت
بیاید.
وی خاطرنشــان کرد :امــا اگر آمدن الیحه
دولت طوالنی شــود ،چون الیحه قبلی مصوب
شده و فقط از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه
شــده اســت رفع ایراد همین مصوبه موجود و
تصویب نهایی آن در دستور کار خواهد بود.
اســماعیلی در رابطه با ایرادات شــورای
نگهبــان به مصوبه قبلی ،گفــت :ایراداتی که به

طرح وارد دانسته شده ایراد سختی نیست ،یکی
موضوع اصل  ۷۵است که دولت االن دیگر رسما
اعالم موافقت کرده اســت و این برطرف شــده
اســت .ایراد دیگر هم بحث ساختار است که ما
االن نامه زدیم کــه وظایف بازرگانی از وزارت
صمت و جهاد کشــاورزی احصاء شود و ما در
کمیســیون این را مشــخص کرده و ادغام کنیم،
شــورای نگهبان ایراد گرفته بود که بحث تعیین
وظایــف را نمیتوانید به دولت تفویض کنید و
باید مجلس وظایف را مشخص کند.
وی افزود :ما داریم این کار را انجام میدهیم
اگر الیحه به موقع رسید ،ادغام میشود و الیحه
اولویت خواهد داشــت اگر نه ،ما همین مصوبه
قبلــی را طبق آییننامه مجلس باید جلو ببریم و
کار را انجام دهیم.
نایــب رئیــس اول کمیســیون اجتماعی
مجلــس در رابطه بــا لزوم و اهمیت تشــکیل
این وزارتخانه اظهار کرد :اهمیت تشــکیل این
وزارتخانــه در بحث ســاختار توزیع ماســت،
ساختار توزیع ما در همه بحثها معیوب است،
اگر وزارت بازرگانی اکنون داشتیم میتوانست
به این شــرایط سر و سامان دهد چراکه در حوزه
توزیع ،ایــن وزارتخانه باید متولی اصلی توزیع
باشد.
موضوع دیگر بحث رایزنیهای بازرگانی
ماســت ،ما تا پیش از یکسال قبل کال  ۸-۷رایزن
بیشــتر نداشــتیم چون ایــن کار متولی خاصی
نداشــت در صورتی که اگر مــا رایزن فرهنگی
نداشته باشــیم ،اصال نمیتوانیم بازرگانیمان را
سر و سامان دهیم و تراز بازرگانی ما باال نمیرود؛
موضوعی که یکی از شــعارهای محوری آقای
رئیسی هم بود.
وی گفت :نظر شــخصی بنده این اســت
که لزوم تشــکیل این وزارتخانه به ویژه در ایام
جراحــی اقتصــادی و به منظــور جلوگیری از
موازیکاریها و کارهایی که در تناقض هستند،
ضروری به نظر میرسد.

اخبار ویژه ...
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خدمات ندهند
اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد با ارسال نامهای به فرمانداری مشهد
از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «ادارهها و بانکها»
ممنوع کنند .وی گفت :در اینباره مدیران و رؤســای ادارهها و بانکها موظف
هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها و  ...حاضر میشوند خدمتی
ارائه ندهند.

لذت میبرند

به دنبال نظرسنجی «گروه استاسیس» که در هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۱
انجام شــد ،میزان رضایت از عملکرد ابراهیم رئیســی ۲۸ ،درصد اعالم گردید.
روزنامه ایران در واکنش به این خبر گزارشی منتشر کرده که در بخشی از آن امده:
یافتههای نظرســنجیهای مراکز معتبر داخلی ،وضعیت کام ً
ال متفاوتی در زمینه
رضایت عمومی یا شــادی ایرانیان در زندگی ارائه میکند .برخالف ســیاهنمایی
مؤسسههای خارجی و تکرار آن از سوی برخی غربگرایان داخلی ،بررسیها نشان
میدهد در سال  ۱۴۰۱میانگین نمره شادکامی  ۶۴.۴۱از  ۱۰۰بوده است .در همین
رابطه ،سنجههای «خودم را فردی فعال و تأثیرگذار میبینم» با امتیاز « ،۷۲.۳نسبت
به آینده امیدوار هستم» با امتیاز « ،۶۹.۴از زندگی خود لذت میبرم» با امتیاز ۶۸.۷
و «احساس میکنم زندگی ارزشمندی دارم» با نمره  ۶۸.۵از  ،۱۰۰نشان میدهد که
ایرانیان در محدوده انسانهای شاد قرار دارند.

سفرش به مسکو

مذاکرهکننده ارشد ایران گفت :ما در طول دوران مذاکرات ،با همه طرفهای
مذاکرهازجملهچینوروسیهرایزنیومشورتمیکنیمروسها،چونمحدودیت
کررونایی ندارند ،بعضا یا آنها میآیند یا ما میرویم .علی باقریکنی معاون سیاسی
وزارت خارجه و مســئول تیم مذاکرهکننده ایران در پاسخ به این سوال که هدف
شما از سفر به روسیه بعد از پایان مذاکرات دوحه چه بود ،گفت :ما در طول دوران
مذاکرات ،با همه طرفهای مذاکره از جمله چین و روســیه رایزنی و مشــورت
کردیم .وی افزود :چین به دلیل وضعیت کرونا شــرایط مناسبی برای سفر ندارد
به این جهت ما با چینیها از طریق ســفارت آنها در تهران و ســفارت ما در پکن
و از طریق تلفن رایزنیهای مستمری داریم و به علت آنکه روسها محدودیت
یآیند یا ما میرویم.
کرونایی ندارند بعضی وقتها یا آنها م 

مرخصی بدون حقوق
ایمانیه ،استاندار فارس ضمن بیان اینکه با برخوردهای احساسی و ناصحیح
و رها کردن مشکالت اجتماعی نمیتوانیم مسائل را حل کنیم ،تاکید کرد :انتظار
میرود در ادارات کل ،فرمانداریها و بدنه دولت رعایت پوشش اسالمی مدنظر
باشد .استاندار فارس به سازمانها و ادارات هم تا پایان تیرماه برای برطرف کردن
مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داد و گفت :کسانی
که نمیتوانند در چارچوب حرکت کنند ،بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا
زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند .ایمانیه تاکید کرد :در بحث قوانین دینی
برخوردهای غیرعقالنی و غیرمنطقی نداریم و هرچه در دین خدا گفته شــده از
ســر دلسوزی برای مردم است و اگر تذکری هم داده میشود برای جلوگیری از
تباهیهاست.

در خانه ماندن زن

آیت اهلل محســن اراکی ،عضو شورای عالی حوزههای علمیه به بیان برخی
روایات توجه داد و افزود :در برخی روایات ما ،از ازدواج به «ما بُنی فی االســام
ُ
افضل مِن النّکاح» تعبیر شده ،به این معنا که ازدواج ساختن نهاد خانه است.
بیت
وی اضافه کرد :خانه در نگاه غربیان ،خوابگاه است ،اما همین خانه در نگاه اسالم،
یک نهاد و محل رشد و پرورش انسانیت و آرامش تعریف میشود و خانواده نیز در
درون همین خانه شکل میگیرد .رییس هیأت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان
در ادامه عنوان کرد :در نگاه اســامی و بر پایه تقســیم کار ،مسئول درون خانه یا
همان ربّه البیت ،خانم خانه و مسئول برون خانه ،مرد است .وی در توضیح بیشتر
این مطلب گفت :این که میگویند مسجد زن ،خانه اش است یا توصیه میشود
زن از خانه بیرون نیاید ،به معنای حبس خانم در خانه نیست ،بلکه به معنای عدم
ترک محل مسئولیت است.

تعداد مقلدان

علمالهدی گفــت :امروزه دیگر قلمروی فرماندهی رهبر معظم انقالب در
جغرافیای ایران اســامی محدود نیســت و تعداد مقلدان رهبر معظم انقالب در
کشورهای اسالمی حتی از جمعیت ملت ایران نیز بیشتر است .نماینده ،ولی فقیه
در خراســان رضوی افزود :زمانی خط مقدم جبهه ما در دزفول بود ،اما هماکنون
رزمندگان اسالم در ساحل مدیترانه پنجه در پنجه دشمنان انقالب هستند .به همین
خاطر اســت که امروز ،وجود سیاسی مستکبران عالم به براندازی ما بستگی پیدا
کرده است .وی ادامه داد :اکنون که زمزمه فروپاشی آمریکا و برگزاری همهپرسی
برای استقالل ایالتهای آن مطرح است ،حفظ حیات سیاسی این کشور به عنوان
یک ابرقدرت منوط به آن است که ایران به عنوان کشور داعیهدار دشمنی با شیطان
بــزرگ ،نتواند به انقالب خود پایبند بماند و بدین علت آمریکا تمام تالش خود
را بــر این متمرکز کرده که دینــداری را از جوانان ما بگیرد تا این ملت به انقالب
خود وفادار نباشد.

مشخص نیست

محمد مرندی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»
ضمن اعالم این خبر که محل برگزاری دور بعدی مذاکرات رفع تحریمهای ایران
هنوز نامشخص است و توافقی در خصوص آن صورت نگرفته است ،گفت که
آمریکا و اروپا به دلیل شیوع کرونا و بحرانی که در اوکراین ایجاد کردهاند تحت
فشار قرار دارند و به توافق با ایران نیاز دارند.

دل ببندند
فعالسیاسیاصولگراگفت:مردممیگویندآیابرجاممشکلماراحلخواهد
کرد؟منبهعنوانیکدانشجودراینحوزهمیگویمبهآمریکاهیچاعتمادینیست
و دولت هم باید در حوزه اقتصاد به گونهای عمل کند که مردم به جای دل بستن
به برجامی که سر و ته ندارد به دولت خودشان دل ببندند.

آمادگی کامل داریم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت :کشورهای منطقه خلیج فارس
به اندازه کافی بالغ هستند که بتوانند بر اختالفات خود غلبه کنند ،مکمل یکدیگر
باشند و از طریق طراحی یک سازوکار امنیت منطقهای رقابتهای تاریخی خود
را به همکاری تبدیل نمایند .ما آمادگی کامل را برای گفتگو با دولت عربستان در
همه موضوعات دوجانبه و منطقهای داریم و خرسندیم که با مساعی جمیله دولت
عراق ،تاکنون چند دور گفتگو میان دولتهای طرفین برگزار شده است.

عذرخواهی کرد
مهدی نصیری ،مدیر سابق روزنامهی کیهان و هفته نامهی صبح که در دههی
هفتاد منتشر میشد ،از غالمحسین کرباسچی به دلیل مواضع علیه او به اتهام فساد
عذرخواهی کرد .مهدی نصیری در الیو اینستاگرامی دربارهی سوتزنی و مبارزه
با فساد ،گفت :بعدها معلوم شد که برخورد با آقای کرباسچی کامال سیاسی بود.
در دادگاه هم تقریبا معلوم شد که آن کارها تخلفی نبود یا عمدتا در حدی بود که
بودجهای از اینجا به آنجا رفته؛ البته از لحاظ اداری تخلف بود ،اما این را با اتفاقات
و فسادهای دیگر مقایسه کنید .همینجا از آقای کرباسچی عذرخواهی میکنم .این
برخوردها را با دیگران هم میتوانستند ،اما انجام بدهند ،اما ندادند.

