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شماره

صفحه

روزنامه

گرانی چه تدریجی باشد چه ناگهانی، 
فشار واردکردن به ملت است.

ناگهانی اش،  با  آن  تدریجی  فرق 
و  »شوک«  یک  شدن  وارد  فقط 
است  مردمی  فوری تر  عکس العمل 
گرانی  و  تدریجی  گرانی های  که 
آنان سخت و  بر  را  ناگهانی، زندگی 
تیره ساخته و آنان را در موضع دفاعی 
قرار داده است. جای تعجب است که 
برای همدردی و رفع  نماز جمعه که 
توسط  شود  اقامه  باید  مردم  مشکل 
می شود  گفته  دولت  به  جمعه ای  امام  
فشار  ناگهانی،  فشار  به جای  باید  که 
آن   کنید  وارد  مردم  به  را  تدریجی 
و  نکنند  اعتراض  اینکه  خاطر  به  هم 
کنند!  تحمل  را  فشارها  این  بتوانند 
توجیه گر  نباید  جمعه  نماز  خطبه های 
گرانی و فشار بر مردم، چه به صورت 
تدریجی و چه به صورت ناگهانی باشد. 
اینکه  به جای  دادن ها  راه حل  این گونه 
مردم را آرام کند، عصبانی تر می کند 
و  هیچ کس  می کنند  احساس  چراکه 
نمی کنند  درک  را  آنان  درد  هیچ جا، 
داده اند  هم  دست به دست  همگی  بلکه 

تا روزگار را بر آنان سخت تر کنند. 
مراجع  همانند  جمعه  ائمه  کاش 
صافی  شیرازی،  مکارم  آیت اهلل  تقلید 
و...  گرگانی  علوی  و  گلپایگانی 
گرانی  ماجرای  اصل  با  علنًا  و  رسمًا 
بنزین مخالفت می کردند و تجدیدنظر 
توجیه  می شدند.  خواستار  را  آن  در 
شدن  گران  »نوع«  به  فقط  و  کردن 
بنزین اعتراض کردن، مردم را بیشتر 
ناراحت می کند و نمک بر زخم آنان 
می پاشد. به قول ایشان، پس از اعالم 
مصوبه سران قوه، حادثه ای رخ داد که 
منجر به کشته و زخمی شدن عده ای 
گردید و اموال عمومی مورد تخریب 
این  پیامد  همگی  که  گرفت  قرار 
تصمیم بود. پس همه دست اندرکاران 
باید از مردم عذرخواهی کنند و قول 
را  اقتصادی  شرایط  و  دهند  جبران 
قابل تحمل(  )نه  قابل قبول  مردم  برای 
کنند. چراکه اقتصاد با دارو و درمان 
و خوراک و مسکن و... سروکار دارد 
با  و  می رساند  استخوان  به  را  و کارد 
قابل  استقامت و تحمل،  شعار صبر و 

گره گشایی نیست.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از 
در  رحیمی  عنایت اهلل  دکتر  فارس 
بابیان  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه 
در  اجرایی  دستگاه های  آمادگی 
پذیرش ایده های پژوهشی در  این 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  حوزه  
موضوع  طبیعی  بالیای  گستردگی 
برنامه ریزی در مقابله با این حوادث 
تلفات  کارکرد مؤثری در کاهش 
مالی و جانی دارد و پیش شرط این 
مختص  عملیاتی  برنامه  وجود  امر 

هر دستگاه است.

دیگر  از  را  وظایف  تقسیم  وی 
از  پیشگیری  برای  الزم  اقدامات 
وقوع حوادث دانست و گفت: تهیه 

پهنه بندی زلزله ضروری  نقشه های 
است و پیش بینی در این حوزه مانع 

از تشدید بحران خواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان فارس 
از  بهره گیری  کرد:  خاطرنشان 
کاهش  باعث  نوین  فناوری های 
توان  افزایش  و  بحران  هزینه های 

عملیاتی می شود.
بهره برداری  به  اشاره  با  رحیمی 
منابع  عرصه های  از  مختلف  اقشار 
منابع  بهره برداران  افزود:  طبیعی 
این  از  حفاظت  در  باید  طبیعی 
مناطق نیز سهیم باشند و محدودیت 

مند  وظیفه  در  دولتی  امکانات 
طبیعی  منابع  بهره برداران  کردن 

ضروری است.
استاندار فارس بابیان اینکه وظایف 
مدیریت  در  اجرایی  دستگاه های 
اظهار  است  شده  تعریف  بحران 
نیازمندی های سخت افزاری  داشت: 
دستگاه ها باید قبل از وقوع بحران 
باید  زمینه  این  در  و  شود  دنبال 

جذب کامل اعتبارات دنبال شود.
گفتنی  جلسه ستاد مدیریت بحران 
تخصصی  مباحث  بررسی  با  استان 

پایان یافت.

جامعه  اسالمی  انجمن  کل  دبیر 
اگر  کرد:  خاطرنشان  پزشکان 
امکان حضور همه وجود تفکرات 
نباشد  فراهم  مجلس  در  مختلف 

دلیلی ندارد در انتخابات باشیم
ایلنا،  سیاسی  خبرنگار  به گزارش 
بیست  در  قندی  ظفر  محمدرضا 
انجمن  عمومی  مجمع  هفتمین  و 
با  ایران  پزشکی  اسالمی  جامعه  
سال   ۳۰ مطلب که  این  یادآوری 
شده  پایه گذاری  انجمن  این  پیش 
اصلی  علت  اساسًا  گفت:  است، 
راه  پیگیری  مجمع  این   تأسیس 
راستین اسالم و همراهی با مردم، 
تکریم جمهوریت نظام، خدمت به 
انحرافاتی است  با  کشور و مقابله 

که آن زمان وجود داشت.
جامعه  اسالمی  انجمن  کل  دبیر 
ما  کرد:  خاطرنشان  پزشکان 
هستیم  ملت  و  ملک  این  طبیبان 
حال وروز  کشور  روزها  این  و 

و  حیاتی  عالئم  ندارد،  خوبی 
باثباتی مشاهده نمی شود و درمان 

ضروری نیاز است.
این  ریشه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  حکمرانی  کیفیت  در  بیماری 
و  اشتباه  پرتکرار  مسیر  بر  اصرار 
و  اساسی   تغییرات  پذیرش  عدم 
نشنیدن فریاد ناصحان، دلسوزان و 

مظلومان است.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه 
و  بی اعتمادی  فزاینده  رشد  داد: 
عمده  بخش های  نبودن  پاسخگو 
را  اصالحات  ظرفیت  حکومت 
و  است  داده  کاهش  به شدت 
پرتنش  خارجی  سیاست  همچنین 

هم مزید بر علت ها شده است.
وی ادامه داد: از عدم توسعه کشور 
تبعیض  و  بی عدالتی  و  فقر  و 
هرج ومرج  جز  نتیجه ای  گسترده 
حاصل نمی شود، واقعیت این است 
ساده  اعتراض  یک  امکان  وقتی 

به ساده ترین صورت وجود ندارد 
باید منتظر ناآرامی بود.

جامعه  اسالمی  انجمن  کل  دبیر 
یک  کرد:  خاطرنشان  پزشکان 
تحمل  اما  می شود  نوشته  بیانیه 
عده ای  مقابل  در  و  نمی شود 
باال  عربستان  سفارت  دیوار  از 
چالش های  با  را  کشور  می روند 
می کنند  مواجه  جبرانی  غیرقابل 
اتفاقی نمی افتد و مواخذه  اما هیچ 
نمی کنند اما یک بیانیه ساده کلی 

احضار پشت سرش دارد.
ادامه داد: گستره جغرافیایی   وی 
فقر،  داد  نشان  اخیر  اعتراضات 
نسبت  و  بود  تبعیض  و  فساد 
از کشور  به خارج  دادن همه آن 

حکایت سر در برف بردن بود.
جامعه  اسالمی  انجمن  کل  دبیر 
پزشکان تأکید کرد: گسست بین 
جوانان و مسئوالن تاکنون بعد از 
نبوده است،  این حد  به  تا  انقالب 

و  است  کاهش یافته  تعامل  امروز 
حرف  اساسًا  حاکمان  و  جوانان 
امروز  نمی فهمند.  را  یکدیگر 
از کشور  نابغه  از جوانان  بسیاری 

خارج می شوند.
از  برون رفت  برای  داد:  ادامه  وی 
اصالحات  جز  راهی  شرایط  این 
اساسی باقی نمانده است. اصالحات 
جزئی و موردی شاید خوب باشد 

اما راه درمان دائمی نیست.
امروز  کرد:  تأکید  ظفرقندی 
مجلس باید نماد ایستادگی باشد و 
فراگیری همه تفکرات ملت باشد 
اما نظارت های سلیقه ای باعث شده 
به جز موارد نادر چیزی از مجلس 

ندیدیم.
جامعه  اسالمی  انجمن  کل  دبیر 
پزشکان خاطرنشان کرد: دخالت 
باعث  قانون گذاری  امر  در 
شده  مجلس  شأن  تهدید  و   افول 

است.

مصلحت  تشخیص  مجمع  اگر 
معطل  را  لوایح  این  همچنان  نظام 
بگذارد تا فرصت بگذرد قطعًا دچار 
مشکالت بیشتری در سایر بخش ها 

خواهیم شد.
علی مطهری در مورد عدم پرداخت 
خارجی  مربی های  قراردادهای  پول 
نپیوستن  با  ارتباط آن  لیگ برتر و 
اعمال  همچنین  و   FATF به  ایران 
آثار  از  یکی  گفت:  تحریم ها، 
پالرمو  الیحه  دو  تصویب  در  تعلل 
که  باشد  همین  می تواند   CFT و 
پول  پرداخت  برای  ورزش  وزارت 
ورزشی  تیم های  خارجی  مربیان 

این  باید  است.  شده  مشکل  دچار 
برای  که  غیرضروری  مشکالت 

کشور ایجادشده است حل شود.
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
ادامه  ایران  عصر  با  گفت وگو  در 
مصلحت  تشخیص  مجمع  اگر  داد: 
معطل  را  لوایح  این  همچنان  نظام 
بگذارد تا فرصت بگذرد  قطعًا دچار 
مشکالت بیشتری در سایر بخش ها 
نظیر  کشورهایی  حتی  شد.  خواهیم 
با  امروز  روسیه، چین و ترکیه که 
برای  دستشان  می کنند  همکاری  ما 
می شود.  خود  بسته  ما  با  همکاری 
این  اگر  که  کرده اند  تأکید  آنها 

لوایح تعیین تکلیف نشوند نمی توانند 
چون  کنند  همکاری  ایران  با 

بانک های آنها تحریم می شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی خاطرنشان 
کرد: در آن صورت ما در بهمن ماه 
همکار  غیر  کشورهای  لیست  در 
کره  کنار  در  سیاه  لیست  همان  یا 
مشکالت  و  می گیریم  قرار  شمالی 
از آن  بیشتری پیدا می شود. خروج 
این گونه  و  دارد  مراحلی  نیز  لیست 
نیست که بتوانیم سریع خارج شویم.
برخی  رفتار  کرد:  تصریح  مطهری 
است.  سیاسی  لوایح  این  مخالفان 
منافع  نیز  نهادها  و  افراد  برخی 

اگر  دارند.  قضیه  این  در  اقتصادی 
بود  افراد  این  خود  دست  دولت 
مطمئن باشید هم برجام اجراشده بود 
و ما به اینجا نمی رسیدیم و هم ماه ها 
بود که مشکل FATF حل شده بود 
و حتی معتقدم که رابطه با آمریکا 
کار  چون  ولی  بود.  برقرارشده  هم 
نمی خواهند  نیست  خودشان  دست 
پیشرفت ها و گشایش معیشت مردم 

به نام رقیبشان ثبت شود.
وی در پایان افزود:  متأسفانه هوای 
نفسانی در بروز اتفاقاتی مثل معطل 
 CFT و  پالرمو  لوایح  نگاه داشتن 

نقش دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 
وجود قرص و کپسول کاماًل سالم و 
یا  رنگ  تغییر  بدون  و  دست نخورده 
تغییر در قوام آن در بسته بندی برخی 
محصوالت کیک، ویفر و... منسوب 
به ۱۲ برند تولیدی، نشان می دهد که 
در  تولید،  از  بعد  و  تعمدًا  موارد  این 
در  مختلف  انحای  به  عرضه  سطح 

برخی بسته ها قرارگرفته است.
کیانوش  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
اجسام  مشاهده  درخصوص  جهانپور 
قبیل قرص و کپسول در  از  خارجی 
کیک،  محصوالت  برخی  بسته بندی 
ویفر و... منسوب به ۱۲ برند تولیدی 
و  قرص  است  مشخص  آنچه  گفت: 
کپسول بعد از خط تولید و در سطح 
خرابکارانه،  اقدامی  در  و  عرضه 
بسته بندی  به  سازمان یافته  و  هدفمند 
و  شده  وارد  محصوالت  از  تعدادی 
و  تولید  خطوط  سطح  در  مشکلی 
از  کالن  عرضه  حتی  و  بسته بندی 
و  مجاز  پخش  شرکت های  مسیر 

رسمی مشاهده نشده است.
اظهارنظر  مرجع  تنها  افزود:  وی 
و  قرص  این  محتوای  مورد  در 

کپسول ها، آزمایشگاه مرجع سازمان 
لحظه  این  تا  و  است  دارو  و  غذا 
مخدر  داروهای  وجود  از  گزارشی 
ارسالی  نمونه های  در  برنج  قرص  یا 
اغلب  شده  بررسی  داروهای  نداریم، 
استامینوفن،  ازجمله  داروهای خانگی 
بروفن، ستیریزین، هیدروکسی زین، 
خالی  بلیستر  حتی  و  متوکلوپرامید 
رعب  ایجاد  می رسد  نظر  به  و  بوده 
صنایع  وجهه  تخریب  و  وحشت  و 
بوده  هدف  مورد  عام  به طور  غذایی 

است.
و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
در  بهداشت  وزارت  اطالع رسانی 

کپسول  و  قرص  وجود  گفت:  ادامه 
بدون  و  دست نخورده  و  سالم  کاماًل 
در  آن  قوام  در  تغییر  یا  رنگ  تغییر 
می دهد  نشان  مورداشاره  محصوالت 
تولید،  از  بعد  تعمدًا و  این موارد  که 
در سطح عرضه به انحای مختلف در 
شرکت  و  قرارگرفته  بسته ها  برخی 
اقدام  این  هدف  هم  خاصی  تولیدی 
خرابکارانه قرار نگرفته، بلکه تخریب 
شکالت  و  غذا  صنعت  کل  وجهه 
پیشرو  صنعت  یک  به عنوان  کشور 

هدف گذاری شده است.
تاکنون  افزود:  جهانپور  دکتر 
بازداشت  و  شناسایی  از  گزارشی 
نیست  دسترس  در  اقدام  این  عاملین 
لکن موضوع فراتر از مأموریت حوزه 
سالمت بوده و ابعاد امنیتی و سیاسی 
جهت  مسئول  دستگاه های  و  داشته 
روشن شدن ابعاد آن به موضوع ورود 

کرده اند.
 سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید 
غذایی  مواد  فروشگاه های  کرد: 
از  فرآورده ها  تأمین  به  مکلف 
در  مجاز  و  معتبر  پخش  شرکت های 
و  هستند  فروش  رسمی  فاکتور  قبال 

در صورت خرید از توزیع کننده های 
آن  پیامدهای  قبال  در  غیرمجاز 

پاسخگو خواهند بود.
عرضه  محصوالت  کرد:  تأکید  وی 
مجاز  پخش  شرکت های  توسط  شده 
است  پیگیری  و  رهگیری  قابل 
و  فروشگاه ها  برخی  متأسفانه  ولی 
غذایی  محصوالت  عرضه،  محل های 
و  غیرمجاز  توزیع کننده های  از  را 
بدون شناسنامه به قیمت هایی پایین تر 
دقیقًا  مسیر  این  و  می کنند  تهیه 
مدخل کاالها و فرآورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، جعلی و 

تقلبی است.
سخنگوی  وبدا،  گزارش  اساس  بر 
از  پایان  در  دارو  و  غذا  سازمان 
و  آموزان  دانش  و  مدارس  اولیای 
مصرف کنندگان خواست محصوالت 
غذایی را صرفًا از فروشگاه های معتبر 
سالم  به  خرید  هنگام  و  تهیه کرده 
نشدن  بسته بندی و دست کاری  بودن 
و  نموده  دقت  محصوالت  بسته های 
موارد  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
مراتب  کشور  سراسر  در  مشکوک، 
را به سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش کنند.

دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفر به شهرستان های غرب استان تهران با خانواده جان باختگان حوادث 
آبان ماه سال جاری دیدار کرد. به گزارش ایلنا، دریابان شمخانی در این دیدارها که در جوی صمیمی انجام شد؛ ضمن دلجویی از خانواده جان باختگان 
از عزم مسئوالن نظام  برای ترمیم سریع خسارت ها و کاهش آالم خانواده شهدا و جان باختگان حوادث اخیر خبر داد و تأکید کرد: الزم است از همه 
ظرفیت های ملی برای تسریع در انجام این وظیفه ملی استفاده شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بیش از ۸۵ درصد از جان باختگان رخدادهای اخیر 
در شهرستان های تهران در هیچ یک از تجمع های اعتراضی حضور نداشته اند و به صورت مشکوک با سالح های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده اند لذا 
اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است. استانداران سراسر کشور با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعالم 
شده ایشان و همچنین اختیارات ویژه ای که از طرف رئیس جمهور به آنها واگذار شده باید با اقدامات جهادی، ضمن رسیدگی سریع به وضعیت خانواده 

شهدا و جان باختگان، با برنامه ای دقیق و هماهنگ نسبت به جبران و ترمیم خسارت های وارد شده به مردم اقدام کنند.

با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
به  هنوز  اصالحات  اینکه  بر  تأکید 
بن بست نرسیده است، بیان کرد: عدم 
به  ایران  ملت  قالب  اکثریت  تمایل 
می شود  باعث  خشونت آمیز  تغییرات 
که اصالحات هنوز توان این را داشته 
انجام اصالحات الزم  به شرط  تا  باشد 

در خود، مطرح باشد.
ایلنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
سیاسی  فعال  تاج زاده  مصطفی  سید 
عمومی  مجمع  هفتمین  و  بیست  در 
ایران  پزشکی  جامعه  اسالمی  انجمن 
بابیان اینکه در وضعیت بسیار دشوار 
می بریم  سر  به  بی سابقه ای  و  پیچیده 
مشکالت  از  شدیدًا  مردم  و  کشور 
اقتصادی رنج می برند و تحریم ها نیز 
روزبه روز فشار بیشتری وارد می کند، 
اعتراض های  به  نسبت  باید  گفت: 
یا  حقیقت یاب  کمیته ای  آبان 
تفحص  و  تحقیق  جهت  کمیسیونی 

درباره حوادث آبان ماه ۹۸ شود.
با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
امروز  ایران  در  آیا  اینکه  به  اشاره 
اظهار   است؟  ممکن  سیاست ورزی 
بتوانیم  که  زمانی  تا  دست کم  کرد: 
مسائل  از  را  خود  روایت  و  سخن 
رسمی  سخن  از  مستقل  حوادث  و 
تشکیالت،  و  کنیم  عرضه  حاکمیت 
داشته  را  خود  رسانه های  و  تجمعات 
وجود  سیاست ورزی  امکان  باشیم، 

دارد.
وقتی که  تا  کرد:  خاطرنشان  تاجزاده 
باقی  همچنان  را  فرصت  این  نظام 
را  خود  سخن  بتوانیم  که  گذاشته 
ممکن  ورزی  سیاست  کنیم،  مطرح 
است. فضای مجازی نیز این امکان را 

خیلی گسترش داده است.
از  بیانیه ای  انتشار  به  اشاره  با  وی 
سوی تعدادی از فعاالن سیاسی درباره 
یادآور  امسال،  ماه  آبان  حوادث 
که  است  این  سر  بر  دعوا  همه  شد: 
وجود  بیشتر  روایت  دو  می گویند 
ندارد؛ یکی آنچه صداوسیما می گوید 
در  رسانه ها  که  روایتی  دیگری  و 
ما  می کنند.  مطرح  آب ها  آن سوی 
تمام تالشمان را می کنیم که بگوییم 

روایت سومی نیز وجود دارد.
ادامه داد: اگر سیاست ورزی  تاجزاده 
ممکن است، آیا اصالحات نیز ممکن 
است؟ گر چه این موضوع روزبه روز 
ناممکن تر  حدودی  تا  و  دشوارتر 
می شود، اما همچنان امکان آن وجود 
بتوانند  اصالح طلبان  مادامی که  دارد؛ 
به عنوان یک جریان سیاسی تشکیالت 
انتخابات  در  و  باشند  داشته  را  خود 
نامزدهای  و صالحیت  کنند  شرکت 
آنها تائید شود مستقل از اینکه مردم 
به آنها رأی بدهند یا خیر، برنامه های 
از مشکالت  خود را برای برون رفت 
به  اصالحات  کنند،  عرضه  جامعه 
ازنظر  اما  است  ممکن  نظری  لحاظ 

عملی با مشکالتی مواجه است.
این فعال سیاسی اصالح طلب با تأکید 
بن بست  به  هنوز  اصالحات  اینکه  بر 
تمایل  عدم  کرد:  بیان  است،  نرسیده 
اکثریت قالب ملت ایران به تغییرات 
که  می شود  باعث  خشونت آمیز 
داشته  را  این  توان  هنوز  اصالحات 
انجام اصالحات الزم  به شرط  تا  باشد 
دیگر  دلیل  باشد.  مطرح  خود،  در 
اینکه هنوز اصالحات به پایان نرسیده 
است این است که تجربه ما در طول 
سالیان گذشته به ویژه بعد از حوادث 
اسالمی  جمهوری  که  داده  نشان   ۸۸
با  و  دیر  اگرچه  سخت  شرایط  در 
توانسته  اما  غیرضروری،  هزینه های 
تصمیمات درستی اتخاذ کند؛ با توجه 
به این تجربه، این امید ایجاد می شود 
که باز هم تصمیم درستی اتخاذ شود 
برای  بنیادین  اصالحات  برای  راه  و 
جامعه ما پیدا شود. تاجزاده ادامه داد: 
در سال ۸۸ بعدازآن اتفاقات بسیاری 
به  ایران  در  انتخابات  می کردند  فکر 
کسی   ۹۲ سال  در  اما  رسیده،  پایان 
که روایت رسمی جامعه را نمایندگی 
انتخابات  و  رئیس جمهور  نمی کرد، 
 به نوعی احیا شد و مردم دوباره آشتی 

شش  در  مردم  درمجموع  کردند. 
که  کردند  عمل  به گونه ای  انتخابات 
۸۸ را هرگز فراموش نکردند اما آن 
را پشت سر گذاشتند و برای حرکت 
رو به آینده وارد عصر جدیدی شدند.

در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
ممکن  انتخابات  آیا  شرایطی  چنین 
و  بست  دل  آن  به  می توان  و  است 
در آن مشارکت فعال کرد؟ با تأکید 
بر اینکه انتخابات نهاد بی بدیلی برای 
سرنوشت  عرصه  در  مردم  حاکمیت 
است، گفت: هنوز بشر هیچ نهادی را 
مهم تر از انتخابات برای حاکم کردن 
پیدا  کشورشان  سرنوشت  بر  مردم 
پیشرفت های  تمام  به رغم  و  نکرده 
مختلف  کشورهای  در  دموکراتیک 
سمت  به  چشم ها  همچنان  دنیا، 

انتخابات است.
این فعال سیاسی با اشاره به رویکرد 
اسفندماه  انتخابات  در  اصالح طلبان 
امسال، اظهار کرد: اصالحات هم هنوز 
مؤثرترین،  انتخابات  که  است  معتقد 
و  کم هزینه ترین  مستقیم ترین، 
حاکمیت  برای  راه  مطمئن ترین 
است  خودشان  سرنوشت  بر  مردم 
انتخابات  در  شرکت  بااین وجود،  اما 
هر  به  انتخابات  در  نامزد  معرفی  و 
بلکه  نیست،  مفید  نه تنها  قیمت، 
همراه  به  باری  زیان  آثار  می تواند 

داشته باشد.
هرگز  ما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اما  انتخابات را رها نمی کنیم، گفت: 
انتخابات  دو  یکی  در  است  ممکن 
شرکت نکنیم؛ یا نامزد معرفی نکنیم 
یا اینکه رأی ندهیم یا اینکه اگر ملت 

بخواهند، آن را تحریم کنیم.
االن  تا  اگرچه  افزود:  تاجزاده 
هیچ کسی در بین اصالح طلبان طرفدار 
نامزد  اینکه  از  همه  و  نبوده  تحریم 
معرفی نکنیم، فهرست ندهیم یا اینکه 
گفته اند،  سخن  ندهیم،  رأی  حداکثر 
اما تأکید می کنم انتخابات موقعی معنا 
معنادار  تفاوت  ایجاد  امکان  دارد که 
با انتخابات وجود داشته باشد اما اگر 
شود،  منتفی  دلیل  هر  به  امکان  این 
هیچ دلیلی برای شرکت در انتخابات 
وجود ندارد. چراکه مردم در انتخابات 
تغییر  را  می کنند که شرایط  شرکت 
دهند؛ اگر قرار باشد هیچ چیزی تغییر 

نکند، چرا ما رأی بدهیم؟
اصل  درباره  ما  وی خاطرنشان کرد: 
و  نمی کنیم  تردید  هرگز  انتخابات 
و  انتخاباتی  اصالح طلبان  شعارهای  با 
اما  نمی خوریم  فریب  انتخاباتی  غیر 
معتقدیم اساس اصالحات بر انتخابات 
نبود،  انتخابات  اگر  است.  آزاد 
نمی توانستیم مسیر کشور را در سال 

۹۲ تغییر دهیم.
مجلس  اگر  گفت:  سیاسی  فعال  این 
سیاست های  اصالح  برای  مقدمه ای 
انتخابات  در  شرکت  شود،  حکومتی 
توجیه دارد، حتی اگر اکثریت جامعه 
رأی ندهند؛ در این شرایط وظیفه ما 
این است که به محض آنکه حکومت 
برداشت،  اصالحات  جهت  در  گامی 
وظیفه  همچنین  کنیم.  استقبال  او  از 
دیگر ما این است که با مردم سخن 
تا  کنیم  تشویق  را  آنها  و  بگوییم 

درصحنه بیایند.
ملت  اینکه  بر  تأکید  با  تاجزاده 
برخالف  و  هستند  کشور  صاحب 
امروز  شرایط  می گویند،  برخی  آنچه 
غلط  ملت  انتخابات  حاصل  کشور، 
مردم  کرد:  خاطرنشان  است،  نبوده 
که  میزانی  در  همواره  علی االصول 
انتخاب  را  بهترین ها   می توانستند، 
کردند. وی بابیان اینکه ما راهی جز 
بازگشت به رأی ملت نداریم، عنوان 
کرد: به تجربیات  کشورهای تونس 
و مراکش در پذیرش نظر مردم نگاه 
کنید در عرصه های داخلی و خارجی 
محکوم به گفت وگو و مذاکره هستیم 

و راهی جز آن نداریم.
عدم  صورت  در  گفت:  تاج زاده 
اجرای اصالحات ساختاری روزبه روز 
بر  و  می رود  باال  کشور  اداره  هزینه 

خشم جامعه افزوده می شود.

امام جمعه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هفته  این  خطبه های  در  تهران  موقت 
برخی  کرد:  اظهار  تهران  جمعه  نماز 
وقت  فالنی  به  می گویند  مسئوالن 
را  تلفن  جواب  نمی دهم،  مالقات 
آیا  نمی خوانم،  را  نامه  آن  نمی دهم، 
خودتان را گم کرده اید؟ خیال کردید 
هستید؟  کسی  دارید  مسئولیتی  چون 
کسی  کند  فکر  که  کسی  بر  وای 

است.
بگویند  مسئوالن  شاید  افزود:  وی 
خب  است،  زیاد  ما  مشغله های 
نماینده ای مشخص کنید تا مردم بیایند 
و  بزنند  نماینده  این  به  را  و حرفشان 
منتقل  شما  به  را  مطالب  نماینده  آن 
ندادن،  جواب  و  ندادن  مالقات  کند. 

مردم را ناراحت می کند.
تهران گفت: آقایان  امام جمعه موقت 
در  تا  کنند  مأمور  را  نفر  یک  باید 
و  یابد  حضور  حسینیه ای  و  مسجد 
مردم هم بیایند و کارها و مشکالتشان 
انجام  کار  این  چرا  بگویند؛  او  به  را 
کرمانی  موحدی  آیت اهلل  نمی گیرد؟ 
شما  از  خدا  کشور!  مسئولین  گفت: 
و  کربال  و  عمره  حج  و  واجب  حج 
می خواهد  شما  از  نمی خواهد،  مشهد 
وفادار  امانت  به  هستید  مسئول  چون 

باشید و به داد مردم برسید.
به  که  هستند  مسئولینی  افزود:  وی 
حج  اعمال  و  می روند  مستحب  حج 
را انجام می دهند اما به وظایف اصلی 
موحدی  آیت اهلل  نمی کند.  عمل  خود 
کرمانی با اشاره به عملکرد دولت در 
بنزین،  قیمت  افزایش  طرح  اجرای 
تدبیر  یک  دلیل  به  حادثه ای  گفت: 
و  کشته  به  منجر  که  داد  رخ  غلط 
زخمی شدن چند نفر شد و بخشی از 
تدبیر چرا  تخریب شد. دولت  کشور 
غفلت کرد و درست عمل نکرد تا این 

وضع پیش نیاید.
بنزین  قیمت  باید  البته  گفت:  وی 
واقعی شود ولی با حساب و برنامه، نه 
مثل آن آقایی که گفت شب خوابیدم 
و صبح بیدار شدم و دیدم قیمت بنزین 
مطلع  شما  عجب!  است؛  شده  گران 

اطالع  کشور  وضع  از  شما  نبودید؟ 
نداشتید؟

خدا  افزود:  تهران  موقت  امام جمعه 
کند این جمله دروغ باشد که من خبر 
ببینید  است.  عجیبی  چیز  این  نداشتم. 
پیش  فجایعی  چه  نداشتن  خبر  یک 
آورد و چه خون هوایی به ناحق ریخته 
فقط  شد؛  انجام  تخریب ها  چه  شد. 
صحیح  این  آیا  غفلت،  یک  دلیل  به 

است؟
کرد:  بیان  کرمانی  موحدی  آیت اهلل 
گرفت.  تدریجی  باید  را  تصمیمات 
اطالع رسانی  و  ملی  اقناع  از  بعد  باید 
به مردم این تصمیم اجرایی می شد نه 
بگیرد.  صورت  کار  این  دفعی  اینکه 
و  شد  گرفته  تصمیمی  به یک باره 
مردمی که خسته از گرانی شده بودند، 
و  کشورداری  اینکه  شدند.  عصبانی 

تدبیر نیست. بیدار باشید.
درخصوص  کرد:  اضافه  وی 
آشوب های اخیر روشنگری الزم انجام 
نشد. این تصمیم نه تدریجی بود و نه 
گام به گام عمل شد و نه اقناع صورت 
مردم،  مطلع شدن  از  بعد  باید  گرفت. 
افزوده  بنزین  قیمت  به  تومان   ۵۰۰

می شد.
کرد:  تصریح  تهران  موقت  امام جمعه 
حضرت  بگیرید.  یاد  خدا  رسول  از 
با  و  شد  وارد  مرحله به مرحله  ابراهیم 
بیدار کردن حس مردم نسبت به بت ها 
درنهایت اقدام به شکستن و سوزاندن 
آنها کرد. پیامبر اسالمی نیز، ۱۳ سال 
در مکه و مدینه ۳۱۳ نفر را ساخت و 
مرحله به مرحله پیش رفت تا درنهایت 
با استدالل و آگاه کردن مردم، دشمن 

را شکست داد و به او ضربه زد.
تأکید کرد:  آیت اهلل موحدی کرمانی 
رفت.  پیش  مرحله به مرحله  حضرت 
با مشروب خوار هم مدارا کرد و اول 
و  درنهایت  ولی  پرداخت؛  توحید  به 
با  ابتدایی،  گام های  برداشتن  از  بعد 
آنها هم برخورد کرد. در بحث شرب 
خمر، حضرت مردم را گام به گام آماده 
مشروبات  فروش  و  تولید  اول  کرد. 
انجام  که  کرد  توصیه  مسلمین  به  را 
نمازخواندن  موقع  در  بعدازآن  نشود. 
ممنوع کرد. بعد از آماده شدن مردم، 
این  کرد.  ممنوع  را  مشروبات  شرب 
باید  امور  همه  در  است.  نبوی  سیره 
مرحله به مرحله پیش رفت و تصمیمی 

را اجرا کرد.

آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران: 
 بنزین باید تدریجی گران 

می شد

علم الهدی: 
 برخالف کشور های دیگر، ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم نه پایان آن را!

تاجزاده:
اصالحات هنوز به بن بست نرسیده است

دربارهاصلانتخاباتهرگزتردیدنمیکنیم
راهی جز بازگشت به رای ملت نداریم

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

نقدوتحلیلاینخبر
درستونباالبخوانید

از هر دری کالمی

شمخانی:

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد؛

استاندار فارس خطاب به دستگاه های اجرایی:

دبیر کل انجمن اسالمی جامعه پزشکان:

علی مطهری: 

هوای نفسانی در معطل نگاه داشتن لوایح پالرمو و CFT نقش دارد

آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:


