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ظریف برای یک سفر
سیاسی اقتصادی به هند رفت

...

در برنامه «این ج.ا» میان پزشکیان وپرویز امینی صورت گرفت:

ویژه های خراسان
هشدار جدید درباره نظارت بر
ذرت های دامی
یک نهاد مسئول طی روزهای اخیر با ارسال
بخشنامهایبرایتعدادیازمدیراناستانیاز
آنهاخواستهاست،باتوجهبهضرورتنظارت
دقیقتربرذرتهایمصرفیدرسراسرکشور،
مخاطبان باید توجه داشته باشند این ذرت ها
از مراکز معتبر و دارای قابلیت مصرف انسانی
تهیه و خریداری شود و در این چرخه نظارت،
بررسی مدارک و مجوزهای مربوط و ثبت آن
الزامی خواهد بود .در عین حال ،محصوالت
خام حتما باید پس از انجام آزمون های کنترل
کیفی ،وارد خط تولید شوند  ،در غیر این
صورت،اقدامغیرقانونیمحسوبمیشود.

دستبهوثیقههایدولتینزنید
یک مسئول اقتصادی در کابینه با ارسال
بخشنامه ای خطاب به مدیران مالی ادارات
و دستگاه های دولتی ،به آن ها متذکر شده
وجوهی که توسط وزارتخانه ها ،موسسات و
شرکت های دولتی و حتی نهادهای عمومی
غیردولتی به عنوان سپرده ،وثیقه یا وجه
الضماندریافتمیشود،حتمابایدبهحساب
مخصوصیکهازطرفخزانهدربانکمرکزی
افتتاحمیشود،واریزشودوبازگشتآننیزبا
دستورکتبیرئیسدستگاهاجرایییامقامات
مجازوتاییدمدارکمثبت،خواهدبود.

چهره ها و گفته ها

آیــت ا ...محمد یــزدی رئیس جامعه
مدرسین گفت :نظام بیشترین ترحم
و مهربانی را بــرای عناصر فتنه  ۸۸به
خرج داده ،اگر پروندههای این دو فرد
ب ــه ج ــری ــان بیفتد،
سنگینترین احکام
مــمــکــن بــرایــشــان
صــادر میشود.
/تسنیم

بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید با
اشارهبهاینکهارتباطاتمیانفراکسیون
امید و جریانات هم سوی خارج از مجلس
باید بیشتر شود ،گفت :فراکسیون امید
باید در قلب جریان اصالحطلبی باشد.
چهرههایشاخصاصالحطلبی،احزاب
و گــروههــای مختلف باید
بــا فــراکــســیــون جلسه
داشتهباشندوبهعنوان
مشاور پیشنهادهای
خــــود را ارائــــه
بدهند/.برنا
حجت االسالم پناهیان استاد حوزه و
دانشگاه با بیان این که دعوای انقالبی
و غیر انقالبی دعــوای عقالنیت و توهم
است ،افزود :واژه ارزشی
رابرایاینبهانقالبیون
و دیـــنـــداران نسبت
دادهانــــد کــه بتوانند
آن هــا را در مقابل
واقعبینی قــرار
دهند/.فارس

فارس-وزیرامورخارجهکشورمانعصرروزگذشتهدررأسهیئتیسیاسیواقتصادیوبهمنظوررایزنیبامقاماتهندیراهیدهلینوشد.بهگفتهبهرام
قاسمی،مدیرانارشددههاشرکتکارآفریندولتیوخصوصیوزیرامورخارجهرادراینسفرسهروزههمراهیخواهندکرد.دیداربامقاماتهندی،شرکت
درهمایشتجاریمشترکتجاردوکشور،حضوروسخنرانیدرکنفرانسبینالمللیساالنهگفتوگوی«رایسینا»ازجملهبرنامههایظریفاست.

مناظره درباره «ژن های خوب»

از «سندروم یادگار» تا نقد شیوه برخورد با آقازادگی
برنامه «این جمهوری اسالمی» (اینجا) شامگاه
یکشنبهبامحوریت«شایستهساالرییاآقازادگی»
از شبکه  4سیما با حضور مسعود پزشکیان نایب
رئیس اول مجلس و پرویز امینی جامعهشناسی و
تحلیلگرمسائلسیاسیپخششد.

▪امینی:درکشورماحرمتقانونکماست

▪پزشکیان :جو ناجوانمردانه ای علیه داماد
رئیسجمهوردرستکردند

مسعود پزشکیان در ابتدای ایــن برنامه تأکید
کرد :اگر قرار باشد به خاطر ترورها یا بحثهایی
که به خاطر شخصیت مسئوالن مطرح میشود
ما مسئوالن از مــردم فاصله بگیریم ،آن شعار
انقالبیگری و آن چــه را بــه خــاطــرش انقالب
کــرده بودیم  ،از دســت میدهیم .وی در ادامــه
سخنانش بیان کــرد :مشکل آقــازادگــی مشکل
ساختاری ماست .متأسفانه نــوع به کارگیری
نیروی انسانیمان از ابتدای انقالب تاکنون یک
شکل علمی و درست نداشته است .وی با اشاره
به ماجرای انتصاب داماد رئیس جمهور در پست
معاونت وزارت صمت گفت :من «( »cvرزومــه
علمی) وی را که دیدم واقعا تاسف خوردم به حال
خودمانواینجوناجوانمردانهایکهدرستشده
چراکهاینفرددرآمریکا،هنگکنگوچینمدال
طالیتحقیقاتعلمیداردامابهجرماینکهداماد
روحانی است از سمت اش کنار گذاشته شد .وی
افزود :این که ما بیاییم به اسم آقازادگی همه را به
یک چوب برانیم یا این که بخواهیم تسویه حساب
کنیم ،این حق و انصاف نیست .ما اگر بخواهیم
براساس شاخصها نیروها را به کار بگیریم چه
آقازاده باشد و چه نباشد ،فرقی نمیکند و خارج از
شاخص هم نیرو به کار بگیریم باز هم آقازاده بودن
یانبودنآنفرقینمیکند.
▪امینی:درجامعه«سندرومیادگار»داریم

در ادامه این برنامه پرویز امینی تحلیل گر مسائل
سیاسیبابیاناینکهدر بحثآقازادگیفقط توزیع
مواهب مادی مطرح نیست ،افــزود :ما در جامعه
سندرومیداریمکهبهآنسندرومیادگارمیگویم.
یک فرد نوجوان و جــوان را می خواهند برایش

مراسم عمامه گــذاری برگزار کنند و یک مراسم
بزرگ شکل می دهند و آدم های کوتاه و بلند در
صدر و ذیل نشسته اند ،چرا؟ چون آن فرد یادگا ِر
یادگا ِر یادگا ِر یادگا ِر  ...است .امینی تاکید کرد:
این ها یعنی مسئله آقازادگی ،مسئله مدیریتی
نیست و یک مسئله سیاسی و اجتماعی است و
ابعاد گسترده تری دارد و با حرف های کلی حل
نمیشود.اینکهباسیستمدیتاودادهمسئلهراحل
کنیمبههرعقلسلیمیمیرسدولی 40سالاین
سازوکارهااعمالنشده است .درادامهپزشکیانبا
اشارهبهسخنانامینیگفت:آقایامینیمیگوید
که این موضوع مدیریتی نیست بلکه سیاستی
است .حال بنده میگویم همان موضوع سیاستی
همبایدمدیریتشود.ویافزود:مشکلمادرکشور
این بوده که مدیریت برمبنای دادههــای علمی و
قانون برمبنای این دادهها نبوده است .امینی با
بیانپیشنهاددرخصوصاجرایقوانینمربوطبه
مقابلهبارانت،تبعیضوفسادگفت:آقازادگییک
مصداق از یک تبعیض ساختاری است بنابراین
پیشنهادهای ما باید مناسبات ساختاری را هدف
بگیردکهآنباشفافکردندادههاکافینیست.
▪پزشکیان :فهرستی از افرادی که در خارج به
سرمیبرند،تهیهشود

نایب رئیس مجلس ادامه داد :فرزندان من هیچ

کدام خارج نرفتهاند و در آن جا تحصیل نکردهاند
اما اگر میخواهیم در دنیا سری بین سرها داشته
باشیم ،باید ایرانیها ،فرزندان و نخبگان مان
را به کشورهای خارجی بفرستیم تا یاد بگیرند
و مجدد برگردند .وی در پاسخ به سؤال مجری
برنامه مبنی براین که چرا فرزندان مسئوالن
مشمول تحصیل و زندگی در خــارج هستند،
گفت :به نظر من یک فهرست از افرادی که در
خارج به سر میبرند تهیه کنید تا ببینیم چند
درصد از این افــراد فرزندان مسئوالن هستند
هرچند فرزندان مسئوالن هم ممکن است در این
فهرست باشند اما صرف ًا همه اعضای آن فهرست،
این افراد نیستند.
▪باید سیستم داده ها که در دنیا پیاده شده
است در ایران اجرا شود

پزشکیانتاکیدکرد:اگرمیخواهیمجلویفساد
و رانت و قاچاق و رشوه و فرار مالیاتی گرفته شود
باید سیستم داده ها که در دنیا پیاده شده است در
ایران اجرا شود .این مسئله البته قانونش هست
اما باید پیگیری کنیم که چرا اجرا نمی شود .مثال
ماده 169مکررمالیاتهاوزارتمالیاتیراموظف
کــرده که داده های هر مــودی مالیاتی را داشته
باشد.اطالعاتماهمهبایدآنجاثبتشود.اگرهم
چیزیندارمکهجاییثبتنمیشود.

درباره این موضوع ،پرویز امینی با بیان این که «در
کشورماحرمتقانونکماستویکیازعواملاش
مسئوالن کشور هستند» افزود :اگر می خواهیم با
دیتا و ضابطه شایسته ساالری مسئله را حل کنیم
باید قانون آن قدر حیثیت داشته باشد که همه به
قانونبهعنوانهنجاراجتماعیتوجهکنند.اما مثال
در همین توئیتر که رسما فیلتر شده ،بسیاری از
مسئوالن صفحه رسمی دارند .این یعنی حرمت
قانونوحاکمیتقانونشکستهشدهاست.ماباید
نشان دهیم که در هر شرایطی به قانون پایبندیم
وگرنه با ضابطه نوشتن و داده نوشتن که مسئله
حل نمی شود .امینی همچنین با بیان این که
نمی توانیم در مسئله و سازمان قدرت به ویژگی
های اولیه و درونی فرد اکتفا کنیم و نیاز به نظارت
عمومیداریم،افزود:ازطریقفراهمکردن،موجه
کردنوبسترسازیآزادیبیانوآزادیپسازبیان
میتوانیمجلویتبعیضرابگیریمآنهمبااستفاده
از قدرت فشار اجتماعی .وی تاکید کرد :رسانه
های جدید هم موقعیت اجتماعی بــرای جامعه
ساختهاستکهبتوانندحرفبزنند.ویادامهداد:
جمهوریاسالمیدرمسئلهآزادیمنفعلاست.
▪پزشکیان:آیاجایگاهنمایندهبایداینباشدکه
اجازه ندهند وارد اداره ای شود؟

پزشکیان نیز در اشاره تلویحی به ماجرای نماینده
سراوان با بیان این پرسش که در یک مملکت آیا
جایگاهنمایندهبایداینباشدکهاجازهندهندوارد
ادارهایشود؟افزود:ابتدامیگوییمنمایندهناظر
استوبعدمیگوییمکهدربانمیتوانداجازهندهد
وارد نشود .وی افزود :در حق همان نماینده هم
جفا شد البته نوع گفت و گوی آن نماینده غلط بود
ودرآنبحثینیستامامایکساختاریداریم،این
همهقاچاقاینکاالهاازکجامیآید،اگرقرارباشد
نماینده مجلس نظارت کند باید قبلش هماهنگ
کند؟چرابایددرسیستمهادمدرنگهبانبگذارند؟
اصال من نماینده نباشم ،چرا نباید بتوانم بروم؟ ما
یک طرف را می بینیم و برای طرف دیگر هرچه از
دهنماندرمیآیدمیگوییم  .

دستور آملی الریجانی به دادستان برای بررسی ادعای شکنجه
خبرگزاریمیزانگزارشداد:رئیسدستگاهقضا
با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها مبنی
بر شکنجه یکی از کارگران بازداشتی کارخانه
نیشکر هفت تپه ،دستور داد دادستان بالفاصله
یک هیئت را به منطقه اعــزام کند تا ادعاهای
مطرح شده بررسی و نتیجه آن به مــردم اعالم
شود .آیت ا ...آملی الریجانی با اشاره به این که
چنین تخلفاتی در جمهوری اسالمی غیرشرعی
و غیرقانونی است ،تأکید کرد« :ما پیش از بررسی
ها هیچ کس را تخطئه و تکذیب نمی کنیم ».دو
روز پیش محسنی اژه ای از بررسی ادعای شکنجه
اسماعیلبخشیدرقوهقضاییهدرصورتشکایت
فرد مدعی خبر داده بود .به گزارش میزان ،رئیس
قوه قضاییه نیز در جلسه دیروز مسئوالن عالی
قضایی درباره این شایعات گفت :تخلف احتمالی

یکبازجوهمنبایدبهحسابیکمجموعهگذاشته
شود؛ گرچه خود دستگاه های امنیتی و انتظامی
نیز موظف اند از طریق بازرسی ها و دیگر ساز و
کارهای نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند
امابههرحالمتهمکردنکلیکدستگاهبهدلیل
اقدام احتمالی یک فرد ،شایسته نیست.
▪افــراد و رسانه های مــروج شایعات پیش از
برخورد از هم صدایی با دشمن خودداری کنند

آیت ا ...آملی الریجانی با بیان این که گاهی نیز
ادعاهایی به دلیل عدم اطالع از حقوق قانونی
مطرح می شود یا زندانی تصور می کند محیط
زندان باید برایش مانند هتل باشد ،یادآور شد:
مجموع برخوردهایی که در رسانه ها به ویژه
رسانه های دشمن با این موضوع صــورت می

گیرد ،حاکی از امارات و قرائنی است که نشان
می دهد این ماجرا می تواند در ادامه پروژه های
پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.
البته ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود.
رئیس قوه قضاییه افزود :اظهارات و واکنش های
دشمن در این قبیل موارد ،در داخل کشور نیز
مشتریان خاص خود را دارد .اکنون نیز برخی
روزنامه ها و رسانه ها دفاع های نامعقولی از
افراد می کنند و به شایعات علیه نظام دامن می
زنند .آیا اگر دشمن یک موضوع را در بوق و کرنا
کرد ،مقتضای امنیت ملی این است که دنباله

...
نگاه

رو او شویم؟ آملی الریجانی ابراز امیدواری کرد
که افــراد و رسانه های مــر ّوج شایعات نیز پیش
از آن که مــورد برخورد قــرار بگیرند ،بصیرت
الزم را به خرج دهند و از هم صدایی با دشمن
خودداری کنند.

درفراقیکبهشتیبرایخامنهای!
حسین قدیانی فعال رسانه ای در یادداشتی
کــه در فضای مــجــازی منتشر کــرد نوشت:
این کسانی که دور رهبر انقالب نشستهاند،
انشـــاءا ...ســربــازان خوبی بــرای ولــی فقیه
هستند ام ــا هیچ کـــدام بـــرای خــامــنـهای،
بهشتی نمیشوند! باور دارم اگر خامنهای
نیز یک بهشتی میداشت ،الساعه از لسان
سیدالشهدای انقالب اســامــی ،چنین با
صالبتمیشنیدیمکههانایجوانانشاءا...
حزباللهی! چطور وقتی رهبر انقالب به
احمدینژاد حکم میدهد ،ولو انداز ه یک سر
سوزنهمشکبهحکمتحضرتآقانمیکنی
اماناظربرحکمبهدیگری،تشکیکمیکنیدر
تدبیررهبرانقالب؟!چندچندیتوباخودت؟!
چطوروقتیرئیسقو هقضابااحمدینژاد-که
وی را غاصب خواند! -برخورد نمیکند ،این
مهمهرگزدرنظرتو،مخلعدالتنیستوتنها
مسائل دیگر را ناقض عدل و داد میخوانی؟!
چندچندی تو با خودت؟! بله! احمدینژادی
نیستیامارفتاروگفتارتوتحلیلوتجلیلات،
درست مثل احمدینژاد است! پس آن قدر
درگیر تار و پود چفیه رهبر نشو که کالمش را
نشنوی! نردههای جهل را نیز باید کنار زد!
فقط درگیر نــردههــای نمازجمعه نباش! و
والیت را نیز به شرط چاقو قبول نداشته باش!
انگشتر رهبر را گرفتن ،زیباست اما گرفتن
حرف رهبر ،از آن هم زیباتر است! عقیق را
میبینی،دقیقهمبشنو!خامنهای،هاشمی
 ۸۸را زد ،نه هاشمی فرمانده جنگ را که
بارهاتامرزشهادترفت!چطورفقطبهنیمی
از خامنهای ،ایمان داری؟! رهبرت نهیب
میزند که مبادا معطوف به جبهه ،جنگ
سرداران و سیاستمداران را راه بیندازی و تو
اما حتی منبعث از هشت سال دفاع مقدس
هم ،هم سردار را خائن و منافق میخوانی،
همسیاستمداررا!ایناستآیاوالیتمداری؟!
این است آیا راه و رسم عمار؟! هان ای جوان
اگر خدا بخواهد انقالبی! دراز نکن این همه
پای سیاسیبازی را به بازیدراز! بازیدراز،
خانقاه فضیلت بود و نه باشگاه سیاست! اگر
«مالک ،حال فعلی افراد است» چه کار داری
پس با هاشمی دفــاع مقدس؟! آیا هاشمی
کربالی ۵همبدبود؟!وآیاتوجنگراازقاسم
سلیمانی هم بیشتر زندگی کردهای؟! چند
تاییدعامیکنیمدرنهایت!ایخدایبزرگ!
پروردگارا! به مدعیان عمار ما عمار را بیاموز!
و به هم ه ما یاد بده که حزبا ،...حزبالنفس
نیست! و حزبالهوا نیست! و حزبالهوس
نیست!خدایا!بهمااینفهمراتفهیمکنکهدر
قبالسخنرهبرحکیم،هرگزمصداق«نؤمن
ببعضونکفرببعض»نباشیم!خدایا!ماراباتو،
سخنبسیاراست!االایربودود!فرزندانما
رابهعاقبتپسرنوحمنتهیمکن!وروحمارااز
شراینانمعذبمکن!خدایا!مرزمارابافتنهو
انحراف،حفظکن!خدایا!ماراازنعمتشعور
محروممکن!

