
t oseei r ani . i r
سياست2

شــاید اگر حادثه متروپل آبادان 
رخ نداده بود، سفر خوزستان محسن 
رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
به اندازه کافی حاشیه ســاز می شد. 
محســن رضایی در ابتدای ماه سوم 
ســال گفته کــه »امســال و 10 ماه 
پیش روی مردم سخت خواهد بود.« 
در میان مردم به سختی بتوان فردی 
را پیدا کرد که نســبت بــه وضعیت 
معیشتی خود در ادامه سال امیدوار 
باشــد ولی بیان این موضوع از سوی 
یک مقام رســمی، ناراحتی مضاعف 

می آورد.
 معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
با بیان اینکه در چند سال اخیر تورم 
۴0 درصدی را تجربه کردیم و امسال 
هم شرایط ســختی خواهیم داشت 
ادامه داد: باید با مردم صحبت شود که 
دولت برنامه دارد و به دنبال این است 
که با تحول در اقتصاد کشور معیشت 

مردم را درست کند.
البتــه محســن رضایی کــه در 
گردهمایی ائمه جمعه استان سخن 
می گفت، اظهــار داشــت: دولت به 
دنبال تحول اســت و خوشــبختانه 
رئیس جمهور چندین اندیشــکده را 
بســیج کرده تا برای تدوین و ســند 
تحول کشــور همفکری و همکاری 

کنند.
معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
همه دولت ها از زمان مرحوم هاشمی 
رفسنجانی تا حسن روحانی را مقصر 
و ناکارآمد معرفی کرده و گفته است: 
»بیش از ۲۶ سال است که مقام معظم 
رهبری از همه دولت ها ایجاد تحول در 
بخش های مختلف را خواستار است، 
اما تاکنون اقدام موثری انجام نشــده 
اســت. هر جامعه ای کــه می خواهد 
متحول شــود باید در تمام جنبه ها 
متحول شــود، عدم تــوازن در یک 
بخش و ندیدن تعادل در بخش های 
دیگر باعث می شود تا آرام آرام موتور 
سیاســت کم تحرک شــود. از نظر 

تاریخی هم باید این انقالب یک توازن 
همه جانبه داشته باشد.«

البته محسن رضایی راهکار را هم 
در رویکرد انقالبی تعریف کرده است: 
»انباشتگی و تراکم مشکالت در مسئله 
اقتصادی و فرهنگی روز به روز اوضاع 
کشور را با خطر مواجه کرده است به 
همین دلیل باید تحــول و انقالبی در 

کشور ایجاد شود.«
از تصمیم سخت تا سال سخت

»ســخت و ســختی«، واژه های 
مشــترک امروز مردم و مســئوالن 
است. رئیس جمهور از تصمیم سخت 
می گوید. معاونش امسال را سال سخت 

می داند و مردم با همه وجود این سختی 
را در زندگی خود احساس می کنند.

پس از آنکه ابراهیم رئیسی گفت که 
باید تصمیم سخت گرفت، تفسیرها و 
نگرانی ها به اوج رسید. عده ای تصمیم 
سخت دولت را افزایش قیمت بنزین 
دانستند. عده ای خبر از گران شدن گاز 
و گازوئیل دادند. تیم رسانه ای دولت به 
تکاپوی تکذیب افزایش قیمت بنزین 
افتاد. روزنامه دولت تصمیم سخت را 
اصالح نظام بانکی خواند و سخنگوی 
دولت آن را با موضوع انتزاعی مبارزه با 

فساد پیوند زد.
این میزان آشــفتگی در تفســیر 
ســخنان ابراهیم رئیســی توســط 
نزدیــکان رئیس جمهور نشــان از 
بی سامانی در بخشــی از دولت دارد و 
این دقیقا همان نقطه عطفی است که 

مردم را سر بزنگاه ها نگران می کند.
حاال پس از فروکش کردن التهاب 
تصمیم ســخت رئیســی، محسن 
رضایی در قامت تئوریســین حذف 
ارز ۴۲00 تومانــی و افزایش یارانه ها 
می گوید که باید با مردم حرف بزنیم تا 
بدانند دولت برنامه دارد: »به دنبال این 
هستیم یارانه به دست مردم برسد، اگر 

گرانی و تورم را حل نکنیم تمامی این 
اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد، 
باید بین نقدینگی کشور و تامین کاال 
توازن ایجاد شود. باید با مردم صحبت 
شود که دولت برنامه دارد و به دنبال 
این است که با تحول در اقتصاد کشور 

معیشت مردم را درست کند.«
رضایی قانون مردمی کردن یارانه ها 
از سوی دولت را با قاطعیت یک تصمیم 
منطقی می دانــد و می گوید: »طبق 
محاسبه انجام شــده پرداخت چهار 
میلیون ریال به طبقات پایین جامعه و 
سه میلیون ریال به طبقات باال موجب 
تعادل در زندگی مردم خواهد شد. این 
طرح آنقدر منطقی است که مشکالت 

فعلی را مرتفع خواهد کرد.«
قاطعیــت او در بیــان منطقــی 
بودن تصمیم دولــت و ایجاد تعادل 
در زندگی مــردم با پرداخــت یارانه 
300 و ۴00 هزار تومانی بی شباهت 
با برنامه ســازی های ایــن روزهای 
صداوسیما نیســت و به نظر می رسد 
این گونه برنامه ها که قبل از آنکه برای 
مردم مفید باشــد، برای مسئوالن و 
تصمیماتشان توجیه گر خوبی بوده 

است.

پیشنهادهایی برای تصمیم 
سخت و رهایی از سال سخت

محمدرضــا جالیی پــور ، فعال 
سیاسی در یادداشتی با عنوان »چند 
گزینه پیشنهادی برای تصمیم سخِت 
دولت« نوشت: ابراهیم رئیسی گفته 
است که دولت قرار است »تصمیم های 
سخت« بگیرد. دولت هنوز توضیحی 
درباره موضوع این تصمیم های سخت 
نداده، اما اگر بــرای این تصمیم های 
سخت در حال ارزیابی گزینه هاست، 
آیا موارد زیر ضروری تر، نیک اثرتر و در 

اولویت نیست؟
  او ســپس برای تصمیم ســخت 
دولت پیشنهادهایی داده است و گفته 
تصمیم گیری در این زمینه ها زندگی 
مردم را بهتر می کند: »تصمیم سخت 
برای مذاکرات مستقیم با آمریکا )بدون  
واسطه گری روسیه و اروپا( برای رفع 
تحریم ها، تصمیم سخت برای پذیرش 
اقتضائات و تمهیِد افزایش سهم ایران 
از بازار گاز اروپا، سخت برای تصویب 
فوری FATF، تصمیم سخت برای 
توسعه محورکردن سیاست خارجی 
از جمله تصمیماتی است که ابراهیم 
رئیسی باید در عرصه سیاست خارجی 

بگیرد.
او به مسائل اجتماعی هم اشاره ای 
دارد و می نویسد: »تصمیم سخت برای 
فراگیرسازِی شــموِل بیمه بیکاری و 
بیمه درمانی، تصمیم ســخت برای 
برچیدن تبعیض های پرشمار و انواع 
ســهمیه ها و گزینش های ویژه پرور 
در فرآیند اســتخدام و ارتقا در دولت 
و دانشــگاه ها به نحوی که شفافیت 
و ســالمت و شایســته گزینِی ایــن 
فرآیندهــا به مرور کیفیــت مدیران 
دولتی و دانشــگاه ها و ظرفیت حل 
مساله ای نهادهای حکمرانی را ارتقا 
دهد، تصمیم سخت برای پذیرش تکثر 
ســبک های زندگی ایرانیان و توقف 
تحمیل پوشش خاص و سبک زندگی 
بخشــی از جمعیت به همه،تصمیم 
سخت برای رفع انواع فیلتر و ممیزِی 
تنگ نظرانه در حوزه های مطبوعات، 
فضای آنالین، کتاب و هنرها وتصمیم 
سخت برای لغو پیگیری و اجرای طرح 
صیانــت 1 و ۲.« از جمله تصمیماتی 
است که بهتر اســت ابراهیم رئیسی 
برای بهتر کردن حال جامعه و مردم 

بگیرد.
این فعال سیاسی و اجتماعی البته 

به تصمیمات سیاســی هم نظر دارد: 
»تصمیم ســخت بــرای ارائه الیحه 
اصالح »قانون انتخابات« برای حزبی 
کردن انتخابــات و عادالنه ســازی 
رقابت های انتخاباتی و تمهید افزایش 
مشارکت سیاســی، تصمیم سخت 

برای رفع حصر«
البته مجموعــه ایــن اتفاقات را 
شــاید خوش بینانه بتــوان از دولت 
انتظار داشــت، اما سیاســت عرصه 
واقعیت هاســت و اگــر قــرار بــود 
رئیس جمهور این پیشنهادها را عملی 
کند، هرگز ابراهیم رئیسی با شرایط 
انتخابات و حذف رقبــا رئیس دولت 

سیزدهم نمی شد.
 دولت به دنبال 

گفتاردرمانی بی فایده
»با مردم حرف بزنیم و از مشکالت 
بگوییم. به مردم بگوییــم که برنامه 
داریم. دولت قبــل از تصمیم با مردم 
حرف بزند« اینها گزاره هایی است که 
خود مقامات دولت و یا حامیانش در 
این روزها برای نزدیکی به مردم بیان 
می کنند. با این حال بازار و قیمت ها 
تاکنون مسیر خود را رفته اند و نه اقالم 
و اجناس به دســتورهای باال نروید 
و پایین بیاییــد اعتنــا کرده اند و نه 
مردم با گفتاردرمانــی دولت زندگی 
خود را سامان داده اند. گفتاردرمانی 
نیازمند صداقت زمامداران و سرمایه 
اجتماعی اســت. در ایران ســرمایه 
اجتماعی در پس وعده های اجرا نشده، 
غیرعملی و شــعارهای کاندیداهای 
ریاست جمهوری که امروز اکثرشان 
صاحب منصب هســتند، از بین رفته 
است. مسیر گفتاردرمانی سال هاست 

که برای مردم رنگ باخته است.

چشم انداز تیره معاون اقتصادی رئیس جمهور برای زندگی مردم؛

»سختی« معیشت، منطقی است!
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بازار و قیمت ها تاکنون 
مسیر خود را رفته اند 
و نه اقالم و اجناس به 

دستورهای باال نروید و 
پایین بیایید اعتنا کرده اند 

و نه مردم با گفاردرمانی 
دولت زندگی خود را سامان 

داده اند. گفتار درمانی 
نیازمند صداقت زمامداران 

و سرمایه اجتماعی است. 
در ایران سرمایه اجتماعی 

از بین رفته است

»سخت و سختی« 
واژه های مشترک امروز 
مردم و مسئوالن است. 
رئیس جمهور از تصمیم 

سخت می گوید. معاونش 
امسال را سال سخت 

می داند و مردم با همه وجود 
این سختی را در زندگی 

خود احساس می کنند

طهمورث حسینی

وزیر خارجه عربستان: 
 پیشرفت مذاکرات با تهران

 کافی نیست
وزیر خارجه عربستان سعودی اعالم کرد که پیشرفت 
در مذاکرات با ایران حاصل شده است اما »کافی نیست«.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، فیصل بن فرحان 
آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه شنبه در 
فروم اقتصاد جهانی گفت که پیشرفت های در مذاکره با 
ایران حاصل شده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه به این 
مذاکرات »کافی نیست« عنوان کرد که دست عربستان 

سعودی به سوی تهران دراز است.
    

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :
 ترور شهید صیاد خدایی
 بی پاسخ نخواهد ماند

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت 
شهادت ســرتیپ صیاد خدایی گفت: ترور این شهید 
واالمقام نشانه زبونی و خواری مدعیان دروغین حقوق 
بشر و تالش مذبوحانه شان در جهت سرپوش گذاشتن 
به شکست های مفتضحانه برابر جبهه مقاومت است و 

مطمئناً بی پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش سپاه نیوز، محمد باقری، در این پیام تاکید 
کرده است: بی شــک صیاد عزیز برای همیشه الگوی 
مهاجران الی اهلل و پاسداران فداکاری و سلحشور است که 
در اخالص، گمنامی و ساده زیستی در سپهر شرافت و 

مردانگی اوج می گیرند.
    

یک مقام سپاه:
 4 هزار نفر از فرزندان مسئوالن در 

خارج زندگی می کنند
رئیس اداره عملیات زمینی سپاه گفت: حدود ۴ هزار 

نفر از فرزندان مسئوالن در خارج زندگی می کنند.
به گزارش خبرآنالین، سردار میریان، در برنامه زنده 
تلویزیونی صبح بخیر ایران گفــت: زمان جنگ کدام 
فرمانده جنگ، خانواده اش پیش صدام زندگی می کرد؛ 
امروز نزدیک ۴ هزار فرزند برخی از مسئوالن در آمریکا 
و اروپا و کانادا زندگی می کنند. کســانی که از بچگی در 
خارج دارند تربیت می شوند، هیچ مسئولیتی در آینده 

کشور نباید بگیرند.
    

دیدار و گفت وگوی برجامی 
انگلیس و رژیم صهیونیستی

نماینده انگلیــس در مذاکرات ویــن از گفت وگو با 
مقامات رژیم صهیونیستی درباره ایران و توافق هسته ای 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، اســتفانی القــاق، رئیس هیات 
مذاکره کننــده انگلیس در مذاکــرات وین در صفحه 
توییترش از دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی از جمله 
با ایال هوالتا، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و 
جاشوا زارکا، معاون مدیرکل وزارت امور خارجه و الون 
بار، مدیرکل سیاسی وزارت خارجه این رژیم خبر داده و 
نوشت: مباحثات دو روزه مترکزی درباره ایران و منطقه 

با اسراییل داشتیم.
القاق به محورهــای این گفت وگوها اشــاره کرده 
و نوشــت : چشــم انداز برجام، تبادل نظر درباره برنامه 

هسته ای ایران و فعالیت های گسترده منطقه ای.
    

 سقوط هواپیمای آموزشی ارتش
 و شهادت دو خلبان

یک فروند هواپیمای آموزشــی F7صبح امروز در 
منطقه انارک اصفهان سقوط کرد.

به گزارش ایلنا، این هواپیما متعلق به ارتش است و 
از پایگاه هشتم شــکاری اصفهان برای اجرای عملیات 
آموزشــی در منطقه انارک اصفهان به پرواز درآمده بود 

که هنگام عملیات دچار نقص فنی شده و سقوط کرد.
روابط عمومی پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با 
تایید این خبر اعالم کرد: صبح امروز یک فروند هواپیمای  
اف 7 در منطقه عمومی نایین اصفهان و در حین  تمرینات 
تیراندازی آموزشی هوایی، به علت نقص فنی دچار سانحه 

شد و سقوط کرد.
در این سانحه سرگرد خلبان قاسم زمانی و دانشجوی 
خلبانی محمد جواد بای به شهادت رسیدند. علت سانحه 

توسط گروه تخصصی هوایی در دست بررسی است.
    

تیراندازی در پتروشیمی دهلران 
یک مجروح بر جای گذاشت

فرماندار دهلران گفت: تیراندازی در پتروشــیمی 
دهلران یک مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش ایســنا، لطیف صادقی معاون استاندار و 
فرماندار ویژه دهلران در این بــاره  اظهار کرد:  نیروهای 
حراست پتروشیمی دهلران در محیط کار در حال گشت 
زنی بودند که به خودروی آنها توســط  افرادی ناشناس 
تیراندازی شد.وی با بیان اینکه دراین حادثه یک نفر از 
نیرو های حراست از ناحیه فک و صورت دچار مصدومیت 
شد،  گفت: فرد مجروح بالفاصله توسط نیروهای امدادی 
به مرکز درمانی دهلران منتقل شــد که جهت مداوا به 

استان اعزام شده است.

روی موج کوتاه

خبر

سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود 
تاکید کرد که پرونده احمدرضا جاللی در مرحله اجرای حکم 

است و موضوع تبادل با حمید نوری مطرح نیست.
به گزارش ایسنا مسعود ستایشی، در پاسخ به پرسشی درباره 
زمان اجرای حکم اعدام احمدرضا جاللی یا احتمال مبادله وی با 
حمید نوری مطرح گفت: فرایند رسیدگی به اتهامات احمدرضا 
جاللی  به پایان رسیده و حکم شرعی در خصوص ایشان صادر 
شده و پرونده در مرحله اجرای رای است و  مساله مبادله  نیست؛ 

لذا بحث اجرا را داریم و در اختیار دادستان مربوطه است.
وی با طرح این پرســش که وضعیــت احمدرضا جاللی 
مشخص است، ولی حمید نوری کجاست و چه سرنوشتی پیدا 
کرده است؟ ادامه داد: موازین قانونی و حقوقی در حوزه داخلی 

و بین المللی در خصوص حمید نــوری صورت نگرفته و جای 
اعتراض است. شرایط حمید نوری تحت تاثیر القائات گروهک 
منفور معاندین با جمهوری اسالمی با انگیزه سیاسی است.  از 
آقای نوری حق دسترسی به وکیل را منع کردند که  جزو حقوق 
مسلم دادرسی هاست.  ما در زندان دغدغه چه داریم و دیگران 
چه می کنند؟ برای جامعه بین الملل متاسفم. قریب ۲0 روز 
تماس تلفنی آقای نوری را  قطع کردند و دو ســال در انفرادی 
است و اجازه مالقات ندادند و منع کردند. این ها حقوق بشری 
است که از آن تعریف می کنند و تعریف آن را در شرایط نوری 

می بینیم.
ستایشی تاکید کرد: مبادله ای وجود ندارد. وضعیت حمید 
نوری وخیم است؛ چشم هایش ناراحتی  دارد. مظلومیت آقایان 

نوری و اسدی را باید تبیین کنیم . وظیفه ذاتی ماست.  روز ، روز 
شهادت مظلوم است. بیاییم مظلومیت ها را تبیین کنیم؛ چراکه 
آن هایی که دم از حقوق بشر می زنند، موجبات شرمندگی را 

فراهم  آوردند.
وی در پاسخ به پرسشــی  درباره بازداشت اسداهلل اسدی 
دیپلمات کشورمان گفت: باید بیانیه داد؛ زیرا بدن انسان به تکان 
می افتد.  آقای اسدی بازداشت و تعقیب جزاییش و صدور حکم 

قضایی او و هرآنچه در این حکم صورت گرفته قانونی نیست. 
وی افزود: اسداهلل اســدی دیپلمات کشور است و براساس 
طراحی از پیش طرح شده و استفاده ابزاری گروهک تروریستی 
نفاق اورا بازداشت کردند که دقیقا خالف مقررات بین المللی 
و خالف کنوانسیون وین است. در مقاطع مختلف اعتراضات 
رسمی ایران  به کشورهای آلمان و اتریش و بلژیک داده شده 
است. فرایند دادرسی در آلمان و بلژیک را ناعادالنه می دانیم. 
عالوه بر این که آقای اســدی مثل آقای نوری از ابتدایی ترین 
حقوق برخوردار نبوده است حتی به حقوق بنیادین برای ایشان 

بی توجه بودنــد. نظام مقدس جمهوری اســالمی از ظرفیت 
حقوقی و دیپلماتیک بصورت فعاالنه برای این موضوع استفاده 
خواهد کرد. از دولت بلژیک می خواهیم که بدون درنگ و بدون 
قید و شرط نسبت به آزادی ایشان اقدام کند. نگهداری ایشان 

وجاهت قانونی ندارد و مکلفند آن را جبران کنند. 

سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری:

موضوع مبادله جاللی با نوری مطرح نیست

رئیس سازمان صداوســیما گفت که 
مدیریت چهره ها بسیار سخت مساله ای دو 
طرفه است. آن فرد هم باید بخواهد و قواعد 
بازی تیمی را بداند.به گزارش انتخاب، پیمان 
جبلی، در جمع دانشــجویان افزود: تمام 
دولت های ۲0 سال گذشته همه به نوعی از 
صداوسیما ناراضی بودند و دلیل این بوده که 
صداوسیما دولتی نیست. فشار بر صداوسیما 
زیاد است و این طبیعی است. تمام نهادها 

به صداوسیما نیاز دارند.وی افزود: روز گذشته برای مسائل 
آبادان شــبکه خبر را به خط کردیم. دســتور و خواهش از 
گوشه و کنار بود که بس کنید و دو سه ساعت فقط بپردازید. 
انعکاس اعتراضــات ریزه کاری هایــی دارد. قبل از این که 
مطالبات مردم به اعتراض تبدیل شود باید کاری کنیم. مردم 
اعتراض خودشان را باید روی آنتن ببینند نه کف خیابان. 

گره های ذهنی باید روی آنتن مطالبه شود. 
اعتراضات اصفهان را که پوشــش دادیم 
مطالبه مشخصی داشت اما آیا اعتراضاتی که 
بانک را آتش می زنند را باید پوشش بدهیم؟ 
جبلی در مورد وضعیت عادل فردوســی 
نیز در پاسخ به ســوال دانشجویان گفت: 
من میراث دار وضعیتی هســتم. همه فکر 
می کنند با امضای طالیی من کاری درست 
می شود. اما این مساله دو طرفه است. آن فرد 
هم باید بخواهد و قواعد بازی تیمی را بداند. او اصول کاری 
خودش را دارد. خودم با آقای فردوســی پور صحبت کردم. 
تالش می کنم سرمایه ای را از دست ندهیم. مساله دو طرفه 
است. آنتن وقتی در اختیار هنرمند است نباید فکر کند که 
چه اتفاقی افتاده است. مدیریت چهره ها حساسیت دارد. 

مساله فقط فردوسی پور نیست.

نماینده مردم نیشابور در مجلس، 
گفت: در راســتای احقاق حقوق زنان 
از آنجا که برای نواب رییس دو کرسی 
در هیات رییســه مجلس داریم بنده 

داوطلب نایب رئیسی مجلس شدم.
هاجــر چنارانــی نماینــده مردم 
نیشــابور و فیروزه در گفت وگو با ایلنا، 
بگفت: از آنجا که حــوزه انتخابیه بنده 
یک حوزه ۲ نمایندگی است، از همان 

زمان کاندیداتــوری برای نمایندگــی مجلس این 
موضوع را مطرح کردم که باتوجه به اینکه زنان نیمی از 
جامعه ما هستند و همواره نادیده گرفته می شوند، هر 
کرسی و مسئولیت تصمیم گیری یا اجرایی که شرایط 
تصدی دو یا چند نفره دارد باید نیمی از آنجا به زنان 
اختصاص داده شود.وی ادامه داد: به همین منظور و 

در راســتای احقاق حقوق زنان از آنجا 
که برای نــواب رییس دو کرســی در 
هیات رییسه داریم بنده داوطلب نایب 

رئیسی مجلس شدم.
نماینده مردم نیشابور همچنین با 
اشاره به اهمیت فعال تر شدن و حضور 
اثرگذار زنان در دستگاه قانونگذاری، 
تصریح کــرد: معتقدم کــه زنان باید 
حضور و نقشی اثرگذار در عرصه های 
تصمیم گیری و اجرایی کشــور داشته باشند چراکه 
آمارها نشــان می دهد مدیریت زنان همواره موفق تر 
بوده است. همچنین براســاس موازین اسالمی زنان 
می توانند در کنار فعالیت های خانــه که همواره آن 
را به خوبی برعهده داشته اند، در عرصه های تقنینی، 

اجرایی، علمی و آکادمیک نقش آفرین باشند.

رئیس سازمان صداوسیما: 

فردی که با ما کار می کند باید قواعد بازی را بپذیرد
هاجر چنارانی:

با هدف احقاق حقوق زنان، داوطلب نایب رئیسی مجلس شدم


