
میان ماه من تا ماه گردون!

 محتوای این یادداش��ت ها نه قصد محاکمه کس��ی 
را دارد و نه می خواهد گذش��ته ها را نبش قبر کند 
ک��ه رئیس قوه مقننه ب��ا دو کلمه حرف به اصطالح 
حس��اب البته ن��ه از نوع گل آقای��ی بلکه از موضع 
قدرت پیرام��ون انتخاب رئیس دیوان محاس��بات 
گفتند: گذش��ته ها گذش��ته! اما از حق نگذریم قوه 
مجری��ه هم طی این س��ال ها گرد پی��ری به خود 
گرفت��ه که از خ��واص آن می توان ب��ه  نوعی کوتاه 

آمدن در برابر فشارها اشاره کرد! 
در ذهنمان مرور می کنی��م ورود کابینه یازدهم را 
به پاستور که چگونه پرانرژی و مملو از انگیزه هایی 
بودند که گرم نشده عرق کردند و به  نوعی چایمان 
تبدیل گردید. ش��اید همه این ه��ا براثر تالش های 
خس��تگی ناپذیر و ش��بانه روزی در اواخر س��ال ۹۱ 
و اوایل س��ال ۹2 بود تا اصالح��ات بتواند قاطعانه 
وارد می��دان ش��ده و روی دوکابین��ه نهم و دهم را 
به گونه ای کم کند اما متأس��فانه این ایدئولوژی هم 
پس از چند صباحی خس��ته شد و سعی کرد بقیه 
راه را تا پایان دولت دوازدهم لنگان لنگان طی نماید 
که خدا خدا می کرد مشکل تازه ای همچون برجام، 
زلزله، س��یالب و انفجار قیمت ارز و طال پیش��امد 
نکند. گویا قسمت چنین بود که امتحانی سخت تر 
از همیش��ه پیش پای این دولت در آخرین ماه های 
اقتدار قرار گیرد که البته بس��یار مشکل و شدت و 
حدت آن غیر قابل  انکار می باشد اما بازهم می شود 
همین مس��ئله به  ظاهر الینحل را که نوعی معادله 
چند مجهولی به نظر می رس��د به  گونه ای تبدیل به 
فرص��ت نمود و به  واس��طه آن تمامی نمرات منفی 
خواسته و ناخواسته گذشته را از کارنامه دولت های 

یازدهم و دوازدهم حذف کرد. 
ب��رای انجام این مهم هیچ پیش��نهادی در چنته ما 
نیس��ت بلکه نوعی کلی گویی اس��ت تا ش��اید یکی 
از مش��اوران بی ش��مار در عرصه ق��وه مجریه پس 
از س��ال ها حقوق های نجوم��ی گرفتن بتوانند حق 
مطل��ب را ادا و با یک محاس��به منطقی راه گریز از 
ای��ن گرفتاری را برای دولت اصالحات پیدا کنند و 
اجازه دهند حرف ها یک  کاسه شود و برای چند ماه 
باقیمانده همه مس��ئولیت های تصمیم گیری نهایی 
بر دوش کس��ی باش��د که در اولین ماه صدارت در 
س��ال ۹2 یکی از مجالت وابسته تصویر ایشان را با 
لباس و کاله و ردای امیرکبیر روی جلد خود چاپ 
نمود که امروز دیدیم »میان ماه من تا ماه گردون/ 
تفاوت از زمین تا آس��مان است«. شاید بهتر باشد 
این روزها را که رئیس جمهور در قرنطینه پاس��تور 
طی می کند و تنها متکی به مشاهدات روال ویروس 
کرونا از طریق مجازی است بیش از گذشته به رصد 
حرف هایی که از س��وی سخنگویان و اعضاء کابینه 
مطرح می ش��ود توجه بیشتری داشته باشد که اگر 
کارساز نیست باعث دوگانه اندیشی در جامعه نشود 
تا نداند قول و حرف چه کسی را بپذیرد زیرا مردم 
هم همچون مس��ئوالن و بخص��وص وزارتخانه های 
بهداش��ت، درم��ان، عل��وم و فن��اوری، وزارت نیرو 
و س��تاد مل��ی مقابله با کرونا مانده ان��د که کدام را 
بپذیرن��د و زندگی خ��ود را با آن منطب��ق نمایند. 
گفتیم که قصد موشکافی و یا مو از ماست کشیدن 
را نداریم اما ما هم به عنوان یک ش��هروند ساده قلم 
 به  دست هر لحظه در صدد افزایش داشته های خود 
هستیم و دلمان به آن خوش است که کالم ها واحد 
باش��ند. در اینجا بد نیست به چند مورد متضاد در 
گفته های مس��ئوالن اشاره شود تا شاید برای پایان 
بح��ث »میان ماه من تا ماه گردون« حس��ن ختام 
باش��د. وزیر نی��رو می گوید: مردم س��عی کنند که 
در مصرف آب صرفه جویی ش��ود اما وزیر بهداشت 
تأکی��د ب��ر آن دارد تا مرتباً دس��ت ها آنهم حداقل 
به م��دت 20 ثانیه شس��ته و دوش حم��ام گرفته 
ش��ود؟! وزیر اقتصاد توصیه مؤک��د دارد به  منظور 
رونق بخش��یدن به جامعه، بازاره��ا باید باز و فعال 
باشد اما س��تاد ملی مقابله با کرونا مصرانه از مردم 
می خواه��د تا از خانه ها خارج نش��وند؟! دکتر مینو 
محرز عضو برجس��ته کمیته فنی ستاد ملی مقابله 
با کرونا با برگزاری هرگونه اجتماع و مراس��می چه 
کوچک و چه بزرگ ازجمله کنکور موافق نبوده اما 
رئیس جمهور و وزیر بهداشت معتقد بودند کنکور و 
مراسم های مذهبی در دهه محرم باید انجام شود؟! 
ح��اال قضاوت با آحاد جامعه اس��ت که این تحلیل 

تفکرات به چه سرانجامی می رسد؟!

یادداشت

ابراز نگرانی وزرای کشور و بهداشت از 
موج اخیر سفرهای تابستانی

 قدردانی رئیس 
جمهور از هیأت ها و 

عزاداران حسینی

رئیس جمهور در گفت وگو با وزرای کش��ور و بهداشت، از 
رعایت دقیق دس��تورالعمل های بهداشتی توسط متولیان 
هیئ��ات، وعاظ، مداح��ان و عزاداران اباعبداهلل الحس��ین 
)ع( در ایام س��پری ش��ده از ماه محرم ابراز خرس��ندی و 
قدردانی کرد. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در گفت وگو با وزرای کش��ور و بهداش��ت، از رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی توسط متولیان هیئات، وعاظ، 
مداحان و عزاداران اباعبداهلل الحس��ین )ع( در ایام سپری 
ش��ده از ماه محرم، به ویژه در شب های تاسوعا و عاشورا، 
ک��ه در گزارش رحمانی فضلی و نمکی به عنوان روس��ای 
کمیته های امنیتی و بهداش��تی ستاد ملی مقابله با کرونا 
انعکاس یافته بود، ابراز خرس��ندی و قدردانی کرد. رئیس 
جمه��ور، روز یکش��نبه در گفتگو با س��عید نمکی، وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اخباری در 
خصوص دستیابی برخی کشورها به واکسن کرونا، دستور 
داد هر چه س��ریع تر اقدامات الزم برای خرید این واکسن 

و انجام مراحل آزمایش��ی و تشخیصی معمول انجام شود 
تا در صورت امکان هر چه س��ریع تر اقدامات مؤثر در این 

زمینه در کشور آغاز شود.
وی در ادامه افزود: با توجه گس��تردگی موج دوم ش��یوع 
بیماری کویید ۱۹، وزارت بهداش��ت، باید تمهیدات الزم 
ب��رای جلوگیری از خس��تگی و فرس��ودگی کادر درمانی 
کش��ور را فراهم کرده و در صورت لزوم نسبت به آموزش 
سریع تر نیروهای جدید و جایگزینی آنان ، اقدامات الزم را 
انجام دهد. روحانی تاکید کرد که البته مهمترین نکته در 
این زمینه آن است که مردم با رعایت دقیق پروتکل های 
بهداش��تی مان��ع از ایج��اد زحمت مضاع��ف و در نتیجه 
خس��تگی و فرس��ودگی برای حافظان و مدافعان سالمت 
کش��ور شوند که بیش از 6 ماه است در خط مقدم مبارزه 

با بیماری کرونا ایثارگرانه حضور دارند.
وی رفتار متدینانه و متعهدانه مردم در برگزاری شکوهمند 
و متف��اوت سوگواری هایش��ان، هم��راه ب��ا رعایت دقیق 
پروتکل های بهداش��تی را برآم��ده از فرهنگ غنی دینی 
مردم و تعهدشان نس��بت به مسائل انسانی و نوع دوستی 
توصیف کرد و اظهار داش��ت: امی��دوارم در مردم در تمام 
مراس��م ها و آیین های پیش رو در ماه ه��ای محرم و صفر 
همچنان دس��تورالعمل های بهداش��تی را به همین شکل 
دقیق رعایت کنند تا کسی در نتیجه شرکت در آیین های 
سوگواری امام حس��ین )ع( به بیماری کرونا مبتال نشود. 
رئیس جمهور همچنین در واکنش به ابراز نگرانی وزرای 
بهداش��ت و کش��ور از موج جدید س��فرهای تابستانی در 
روزهای تعطیل اخیر گفت: کسانی که در تعطیالت اخیر 
به سفر رفته اند، نباید اجازه دهند، عدم رعایت پروتکل ها 
از س��وی ایشان، باعث اوج گیری مجدد شیوع کویید ۱۹ 
شده و بر زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای کادر درمانی 

در مقابله با موج دوم شیوع کرونا تاثیر منفی بگذارد.
روحانی تصریح کرد: کس��انی که به س��فر رفته اند باید با 
رعایت دقیق دس��تورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و پرهیز از حضور در اماکن ش��لوغ، مانع از وارد 
ش��دن آس��یب به موفقیتی ش��وند که در مهار موج دوم 

بیماری کرونا حاصل شده است. 
 پایگاه اطاله رسانی ریاست جمهوری

رییس گ��روه ژئوپلیتی��ک مرکز راهب��ردی جمهوری 
اس��المی ایران با بیان اینکه شاهد جهانی دوقطبی یا 
چند منظومه قدرتی طی سال های آینده خواهیم بود، 
گفت: یک��ی از این منظومه های قدرت نظام جمهوری 

اسالمی ایران خواهد بود.
امیر محمدحس��ن نامی با اش��اره به بیانات راهگشای 
مقام معظم رهبری در دی��دار تصویری اخیر با هیئت 
دولت، گف��ت: مقام معظم رهبری با رهنمود های خود 
ب��ه ویژه راهبرد های مهم دفاعی در دفاع از کیان نظام 
جمهوری اس��المی به عنوان شاخص ارزشمندی برای 
نیرو های مس��لح و بس��یجیان عزیز و ملت ایران بوده 
است. رییس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی جمهوری 
اس��المی ایران با تأکید براینکه اگر رهنمود های مقام 
معظ��م رهبری نبود معلوم نبود وض��ع ما چگونه بود، 
تصریح کرد: اگر این رهنمود ها نبود ش��هر های ما هم 
وضعیت بهتری از حلب و س��ایر ش��هر های کشور های 
درگیر با استکبار جهانی و مزدوران داعش اش نداشت. 
نامی با اش��اره ب��ه از بین بردن ای��ران به عنوان هدف 
اصل��ی داع��ش که س��اخته و پرداخته س��رویس های 
جاسوس��ی آمریکا رژیم صهیونیستی و انگلیس است، 
اضاف��ه کرد: حمایت های مقام معظم رهبری در دوران 
دف��اع مقدس و به ویژه زمان در اختیار گرفتن جایگاه 
وی��ژه و ارزنده والی��ت از صنعت دفاعی ایران بس��یار 

ارزنده بوده است.
وی راهبرد ه��ای ارزنده مقام معظ��م رهبری را مبنای 
صعود س��اخت تجهیزات دفاعی و کلیه نیازمندی های 
نیرو های مسلح برشمرد و افزود: یک رهنمود می تواند 

هزار مشکل را در مسیر حل کند.

رییس گ��روه ژئوپلیتی��ک مرکز راهب��ردی جمهوری 
اسالمی ایران با تأکید برجایگاه ویژه اقتدار دفاعی ایران 
در منطقه و جهان، تصریح کرد: براساس رهنمود های 
مق��ام معظم رهبری و توانمندی ه��ای نظام جمهوری 
اس��المی به ویژه در حوزه صنایع دفاعی کشور اقتدار 

دست باالیی در منطقه و جهان داریم.
نامی با بیان اینکه اگر این رهنمود ها نبود ش��اید امروز 
ایرانی وجود نداش��ت، اضافه کرد: تجهیزات دریایی و 
هوایی و توان موشکی و در مجموع حوزه هوافضا ایران 

در جهان حرف های زیادی برای گفتن دارد.
وی با تأکید بر تأثیرگذاری نهضت قطعه س��ازی حوزه 
دفاعی کش��ور بر رفع مش��کالت صنعت خودرو افزود: 
حوزه های دیگر مثل لوازم خانگی و سایر صنایع بزرگ 
و زیربنایی کش��ور هم می توانند از این نهضت بهره مند 
ش��وند. نامی با بیان اینکه در دنیا رسم بوده که مسیر 
صنعت نظامی و دفاعی پایه و اس��اس س��اخت س��ایر 
تجهی��زات و ملزومات الزم ب��رای زندگی مردم و اداره 
کشور بوده است، گفت: قدرت دفاعی در حل مشکالت 
سایر حوزه ها در بحث قطعه سازی بسیار اهمیت دارد. 
رییس گ��روه ژئوپلیتی��ک مرکز راهب��ردی جمهوری 
اس��المی ایران به حضور ایران در بین چند کشور برتر 
جهان در حوزه هوافضا اشاره کرد و افزود: ایران در این 
ح��وزه حرف های زیادی برای گفت��ن دارد. نامی ادامه 
داد: جهت داش��تن منطق پای��دار پایه ها به هم وصل 
اند به ط��ور مثال رهنمود های ارزش��مند مقام معظم 
رهب��ری را در پایه های نظامی و سیاس��ی و اقتصادی 
و فرهنگ��ی و مجازی داری��م و همه ای��ن پایه ها باید 
قدرتمند باش��د واگر یکی از این پایه ها ضعف داش��ته 

باش��د دیگر پایه ها دچار مشکل می شوند. رییس گروه 
ژئوپلیتی��ک مرکز راهبردی جمهوری اس��المی ایران 
حوزه دفاعی و امنیتی را مهمترین پایه و اساس کشور 
برش��مرد و تصریح کرد: مقام معظم رهبری بروی این 
حوزه و اس��تفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی 
کش��ور تأکید دارند. نامی با اشاره به قدرتمندی ایران 
و بهره مندی از منابع زیاد اقتصادی، برلزوم تبدیل این 
منابع ب��ه ثروت تأکید کرد و گفت: باید در جهت حل 
مشکالت این مهم عملی شود. رییس گروه ژئوپلیتیک 
مرکز راهبردی جمهوری اسالمی با بیان اینکه آمریکا 
و صهیونیس��ت ها متوجه ش��ده اند که ای��ران تا آخر 
مقاومت خواهد کرد، اف��زود: این مقاومت جواب داده 
اس��ت و در آین��ده نزدیک پیروزی ه��ا و موفقیت های 

زیادی خواهیم داشت.
وی ب��ا تأکی��د برچالش ه��ای زی��اد آمری��کا از جانب 
توانمندی ه��ای ایران در حوزه های مختلف، حوزه های 
فرهنگ��ی و اقتص��ادی و نظام��ی را از ای��ن دس��ت 
حوزه های چالش��ی برای آمریکا برشمرد و اضافه کرد: 
توانمندی ه��ای فرهنگی ای��ران را اولین حوزه چالش 
زا ب��رای آمریکاس��ت. رییس گ��روه ژئوپلیتیک مرکز 
راهبردی جمهوری اس��المی ایران اقتصاد بزرگ چین 
را چال��ش دوم ب��رای آمری��کا دانس��ت و تصریح کرد: 
آمریکا مش��کالت زیادی در این راس��تا دارد و قدرت 
نظامی روس��یه چالش س��وم را برای اس��تکبار جهانی 
ایج��اد کرده اس��ت. نامی با بیان اینکه ش��اهد جهانی 
دوقطبی یا چند منظومه قدرتی طی س��ال های آینده 
خواهیم ب��ود، گفت: یکی از ای��ن منظومه های قدرت 

نظام جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.  میزان

توصیفات نماینده کلیمیان در مجلس 
دهم از سیدالشهدا

 امام حسین )ع( برای 
پیروان دیگر ادیان الهی 

ارزشمند است

نماینده کلیمی��ان ایران در مجلس دهم گفت: بزرگانی 
مث��ل امام حس��ین )ع( که جان خود را ف��دای دفاع از 
مظلوم��ان کرده ان��د نه تنها برای مس��لمانان بلکه برای 

پیروان دیگر ادیان الهی هم ارزشمند هستند.
س��یامک مرص��دق نماینده کلیمیان ای��ران در مجلس 
دهم گفت: بزرگانی همچون امام حس��ین)ع( که وجود 
خودشان را فدای دفاع از انسانیت و دفاع از مظلومان و 
مبارزه با ظالمان کرده اند، نه تنها برای مس��لمانان بلکه 
برای پیروان دیگر ادیان الهی و حتی برای کس��انی که 

ادیان غیرتوحیدی دارند، ارزشمند بوده و هستند.
وی افزود: تعاریفی که ش��خصیتی مث��ل گاندی از امام 
حس��ین )ع( دارد و یا صحبت هایی که نلس��ون ماندال 
راجع به امام حس��ین )ع( می کند نش��ان دهنده پاکی، 

بزرگی و درستی رفتار ایشان است.
نماین��ده کلیمیان ایران در مجلس دهم اظهار داش��ت: 
ایرانی��ان یه��ودی حدود  ۱300 س��ال ب��ا ارزش های 

مرب��وط به امام حس��ین )ع( و اهل بی��ت در کنار ملت 
مسلمان ایران زندگی کردند و همواره با هدف همراهی 
با هموطنان مسلمان ش��ان احترام زی��ادی برای تمامی 
ارزش ه��ای مقدس و بزرگان دین اس��الم قائل بودند و 
همواره در حد توان خود برای برگزاری مراسم دینی در 

این باره کمک کرده اند.
مرصدق خاطرنشان کرد: بسیاری از کلیمیان ایران هم 
به صورت شخصی در جهت برگزاری این مراسم اقداماتی 
داشته اند و حتی نذوراتی و درخواست هایی از اهل بیت 
)ع( داشتند که با برآورده   شدن و حتی برآورده نشدن 

درخواست هایشان نذر خود را ادا کرده اند.
وی اف��زود: باالتری��ن پیامی که ما از امام حس��ین )ع( 
و رفتارهای ایش��ان می توانیم بگیریم ش��هادت است در 
جریان جن��گ تحمیلی تعداد قابل توجه��ی از پیروان 
ادیان الهی غیرمس��لمان در جنگ به شهادت رسیدند و 
یا مورد ترورهای منافقین قرار گرفتند و هر جا که دفاع 
از ارزش ه��ای الهی و توحیدی نظ��ام الزم بوده پیروان 
ادیان توحیدی غیرمسلمان همراه با مسلمانان در صف 

مبارزه قرار گرفتند.
نماین��ده کلیمیان ایران در مجلس دهم اظهار داش��ت: 
این همراهی یکی به خاطر فطرت همه انس��ان ها است 
که برای ارزش های پاک، ارزش های الهی احترام قائلند 

و در درون خود به این ارزش ها احترام می گذارند.
نماین��ده کلیمیان ایران در مجلس دهم اظهار داش��ت: 
صفاتی مثل ش��جاعت، دالوری، دف��اع از حق، دفاع از 
مظلومان، ریشه فطری در انسان دارند و در بین تمامی 
انسان هایی که اندکی از فطرت آنها باقی مانده باشد این 
صفات برجس��ته می شود.نه تنها پیروان ادیان توحیدی 
بلکه حتی کسانی که ماتریالیست و مارکسیسم هستند 
در درون و فطرت خودش��ان نسبت به ارزش های پاک 

عالقه مند هستند.
مرص��دق در پای��ان خاطرنش��ان کرد: هی��چ فردی در 
دنیا نیس��ت که از عدال��ت، از احقاق حقوق مظلومان از 
شجاعت، از خودگذشتگی و در اوج از خودگذشتگی که 
شهادت است تعریف نکند و در برابر آن سر تسلیم فرود 

نیاورد.  فارس

شجاعی:

کمیسیون مقابله با تحریم ها 
تشکیل شود

عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای 
اس��المی گفت: اگر عده ای از نمایندگان، 
دور ه��م جمع ش��وند و در کمیس��یونی 
ب��ه موضوع مقابله ب��ا تحریم ها بپردازند، 
قاعدتاً می توانیم کارهای موثری را انجام 
دهیم. حجت االس��الم حس��ن ش��جاعی 
درباره تش��کیل کمیس��یون ویژه باشگاه 
تحریمی ه��ا در مجل��س، گفت: موضوع تحریم یک��ی از مهم ترین 

مسائل بنیادین کشور ما طی یک دهه اخیر است.
وی بیان کرد: طبیعتاً اگر ما موضوع تحریم را به شکل خاص مورد 
توجه قرار دهیم و متمرکز روی این موضوع باش��یم، قاعدتاً قدرت 

مواجهه بهتری با تحریم ها پیدا می کنیم.
نماینده مردم ابهر در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: دولت 
تالش ه��ای زیادی در جهت خنثی س��ازی تحریم و آثار تحریم ها 
داشت، اما در عین حال آن تمرکزی که انتظار داشتیم دولت روی 
موضوع مقابله با تحریم ها داش��ته باشد و به صورت هوشمندانه در 

این زمینه عمل کند، آنطور که باید و شاید محقق نشد.
ش��جاعی تصریح کرد: اگر عده ای از نماین��دگان که در این زمینه 
تخصص دارند، دور هم جمع ش��وند و در کمیس��یونی به موضوع 
مقابله با تحریم ه��ا بپردازند، قاعدتاً می توانی��م کارهای موثری را 
انج��ام دهیم. وی تاکی��د کرد: زمانی که کمیس��یونی برای مقابله 
با تحریم ها وجود نداش��ته باشد، قطعاً موضوع تحریم در البه الی 
س��اختارهای مجلس و تخصص هایی که در مجلس وجود دارد به 
حاش��یه می رود و گم می شود. عضو کمیس��یون اصل ۹0 مجلس 
ش��ورای اس��المی اظهار داشت: ش��اید به ظاهر تحریم یک واژه و 
یک موضوع باش��د، اما ابعاد متنوع سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و 
مالی دارد. شجاعی ادامه داد: بر این اساس اگر بگوییم که موضوع 
تحریم ها صرفاً در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
مورد بررسی قرار گیرد، ابعاد دیگر این مسئله مغفول باقی می ماند 
و باید همه جوانب موضوع تحریم در نظر گرفته شود و راهکارهایی 

برای مقابله با آن اندیشیده شود.
وی گف��ت: با توجه ب��ه اهمیتی که موضوع تحری��م دارد، یکی از 
مهمترین قله هایی که ما باید برای گش��ایش اقتصادی فتح کنیم، 

قله تحریم است.
نماینده مردم ابهر در مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد: بر 
این اس��اس اگر جمعی در مجلس ش��کل گیرد ک��ه متمرکز روی 
موضوع مقابله با تحریم ها باش��ند و همه ابعاد این موضوع را مورد 

بررسی قرار دهند، قطعاً می تواند موثر باشد.  مهر

ادامه از صفحه اول
قی��ام عاش��ورا ب��ه انقالب حض��رت ولی عص��ر )عج( 
متصل اس��ت.تا آن زمان، لبیک یا حس��ین )ع( نباید 
از زب��ان بیفتد و ای��ن لبیک نه در زب��ان که در عمل 
نیز باید جاری ش��ود. قیام فرزند حسین )ع( هم خون 
می خواه��د؛ مبادا در روز موعود، حس��ین )ع( زمان را 
تنه��ا بگذاریم که دیگر جای جبران نیس��ت. فرصتی 
برای آن دیده نش��ده اس��ت چرا که آخرین ولی خدا 
قی��ام می کن��د و هر که در راه او ق��دم بگذارد، با خدا 

معامله کرده و هرکه مقابل او قرار گیرد هالک خواهد 
شد و هالکت این قوم را شفاعتی نشاید.

راه را گ��م نکنیم، بیراهه نرویم که راه را حس��ین )ع( 
هموار کرده و نشان گذاشته  روشن و واضح؛ نشاید که 
گویی ولی نشناس��ان رفتند از این والیت، حکایت من 
و شما شود. داس��تان حسین بن علی )ع( عشق است 
و رندان تش��نه لب می خواهد که آبش ندهند و باز هم 
بر سرپیمان بماند. دش��وار است، طاقت فرسا است؛ و 
ش��اید هم ش��ک در دل بیندازد.اما این ش��ک باید به 

یقین برسد، تبدیل شود، خود را متحول کند تا آن که 
بتواند در رکاب عاشوراییان پذیرفته شود.

زمان��ه ما ش��باهت های زی��ادی دارد با واقع��ه کربال، 
عاش��ورایی دیگر در راه است و این عاشورا هنگامه ای 
اس��ت که ولی عصر امام زمان )ع��ج( قیام می کنند و 
آزمون س��ختی برای والیت پذیری است.آیا قرار است 
شب نش��ده کاروان حسین )ع( را تکرک کنیم و او را 
تنها بگذاریم یا این بار پشت به پشت صف شکن قیام 

را به سرانجام برسانیم؟
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گزارش

سرمقاله

چاره اندیشی برای مشکالت معیشتی دهک های پایین
رییس کمیس��یون »ش��ورا ها و امور داخلی کشور در مجلس« معتقد است 
در برخی موارد پیرو اولویت های کش��ور حرکت نمی کنیم و برنامه هایی را 
اجرای��ی می کنیم که فوریت و اولویت الزم را ندارد و حتی منابع را به آن 

سمت سوق می دهیم. 
محمدصالح جوکار با اشاره به رفع مشکالت اقتصادی در کوتاه مدت اظهار 
داشت: مهم ترین مسئله در کشور اولویت دادن به برخی از موضوعات است. وی 
افزود: اگر امروز ما با مشکالت معیشتی دهک های پایین جامعه مواجه هستیم باید 
با قید فوریت و در کوتاه مدت برای این مس��ئله چاره اندیشی کنیم. جوکار با بیان 
اینکه باید دغدغه های معیش��تی مردم جدی گرفته ش��ود، اظهار داشت: در شرایط 
فعلی باید کس��انی که بیشترین آس��یب را دیده اند حمایت شوند لذا این مسئله در 

کوتاه مدت باید مدنظر قرار گیرد.  میزان

تقدیر واعظی از رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت ها
رئی��س دفتر رئیس جمهور نوش��ت: ب��ه نمایندگی از دول��ت از وعاظ، 

مادحین، مدیریت هیئات و عموم سوگواران قدردانی می کنم.
محمود واعظی در اینس��تاگرام نوش��ت؛ایام محرم امس��ال در حالی از 
راه رس��ید که مواجهه کش��ور با بیماری کرونا شرایط ویژه ای را بوجود 
آورده بود. مایه ی خرس��ندی ا س��ت که با مدیری��ت و برنامه ریزی خیلی 
خوب هیئات و همراهی حداکثری مردم، مراس��م های س��وگواری با رعایت 
دس��تورالعمل های بهداش��تی در سراسر کشور برگزار ش��د. عزاداری سیدالشهدا 
)ع( جز مؤلفه های هویتی ایرانیان اس��ت و تداوم این سنت همزمان با صیانت از 
س��المت مردم دغدغه مهمی بود که خوش��بختانه با درایت و همراهی عزاداران 
حس��ینی محقق ش��د. ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها، به نمایندگی از دولت از 

وعاظ، مادحین، مدیریت هیئات و عموم سوگواران قدردانی می کنم.  مهر

استفاده از فرصت یکساله نیازمند اصالح رویه دولت است
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: یک س��ال فرصت مناس��بی برای 
پیش��برد امور و انجام کارهای مؤثر در حوزه اجراس��ت که البته این امر 

نیازمند تغییر رویکرد دولت است.
احمد علیرضابیگی با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقالب مبنی بر 
استفاده مناسب از فرصت یکساله پایان کار دولت گفت:  متأسفانه بسیاری 
از کاره��ا در دولت آقای روحانی مغفول مانده که بس��یاری از کارخانجات و 

واحدهای تولیدی مواد اولیه موردنیازشان از گمرک ترخیص نشده است. 
علیرضا بیگی گفت: موضوع دیگر بحث بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کشور 
اس��ت که امروز مبلغی معادل 27 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کش��ور 
بازنگش��ته و این در حالی اس��ت که 20 میلیارد دالر آن مربوط به ش��رکت های 

دولتی است که این مبلغ را بازنگردانده اند.  فارس

رییس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی:

ایران یکی از منظومه های قدرت جهان طی سال های آینده است

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


