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خبر

انتقاد عبدخدايي از دولت و مجلس

م�وج :محمد عبدخدايي با انتقاد از مجلس گفت
كه تفكر حال حاضر مجلس پول شده است .وي گفت:
بايد يك نگاه به اولين دوره مجلس بيندازيم و ببينيم
كه در آن دوره از مجلس شخصيتهايي مانند رهبري،
ش��هيد باهنر و مهندس بازرگان حضور داش��تند ،آيا
ميت��وان اين ش��خصيتهاي مبارز ،اس��تخواندار و
مجاه��د را با نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي
مقايسه كرد؟ وي همچنين با انتقاد از عملكرد برخي
نمايندگان گفت :تفكر حال حاضر مجلس پول شده
است ،همين موضوع است كه مجلس را تضعيف كرده،
مجل��س دوره اول حكم ع��دم كفايت رييسجمهور
منتخب امام(ره) را تصويب كرد و اين نشان از قدرت
مجلس است .عبدخدايي با انتقاد از دولت نيز گفت كار
دولت فعلي بد است كه همه دولتها را نقد ميكند و
خود را باالترين ميداند؛ بايد بگويم در برابر يك خطا
همهمقصريم.

درخواست جبهه پايداري
براي ديدار با مهدويكني

ايسنا :يك عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت
مبارز ،اعالم كرد كه اعضاي جبهه پايداري درخواست
ديدار ب��ا آيتاهلل مهدويكني را مطرح كردهاند و اين
ديدار بهزودي انجام ميش��ود .ن��واب درباره عضويت
حس��ينيان در كميت��ه داوري و نظ��ارت اصولگرايان
به نمايندگي از جبهه پاي��داري ،گفت :هيات داوري
اصولگرايان پذيرفته بود كه يك نفر از جبهه پايداري به
اين كميته اضافه شود ،ولي فرد خاصي مشخص نشده
اس��ت .همچنين تقوي ،عضو ارشد جامعه روحانيت
مبارز و عضو كميته هيات داوري و نظارت اصولگرايان
نيز درباره برخي اخبار مبني بر قطعي ش��دن حضور
حسينيان در كميته هيات داوري و نظارت اصولگرايان،
گف��ت :من در اين مورد اطالعي ندارم و بحثي در اين
مورد در جلسه اخير اين كميته (روز يكشنبه) صورت
نگرفته اس��ت .گفتني اس��ت اعضاي جبهه پايداري
از زمان تش��كيل خ��ود تاكنون چند بار ب��ا آيتاهلل
مهدويكن��ي كه در حقيقت به نح��وي پدر معنوي
اصولگرايان در حال حاضر محس��وب ميش��ود براي
رسيدن به توافق و بيان شروط خود ديدار كردهاند.

تاکید انصاريراد بر استفاده از
ظرفيت گروههاي اصالحطلب

ايلن�ا :نماينده مجلس ششم سخنان سيد حسن
خميني درباره متشكل شدن نيروهاي اصيل انقالب را
حرف تمام خردمندان دلسوز كشور و ديدگاه كساني
عنوان كرد كه خواه��ان تداوم حيات نظام جمهوري
اس�لامي ايران هستند .حس��ين انصاري راد ،با بيان
اينكه دلسوزان نظام ،خواهان متشكل شدن نيروهاي
اصيل و وفادار به انقالب هستند ،خاطرنشان كرد :همه
كساني كه به تداوم حيات و پيشرفت نظام جمهوري
اسالمي توجه ميكنند ،خواهان وحدت همه گروهها از
جمله گروههاي اصالحطلب هستند .وی گفت :ايجاد
وحدت و هماهنگي ميان نيروهاي اصيل و باتجربه و
همچنين اس��تفاده از ظرفيتهاي احزاب و گروههاي
اصالحطل��ب ميتواند به برونرفت از ش��رايط فعلي
كمك شاياني كند .انصاريراد تاكيد كرد :آقاي هاشمي
يكي از شخصيتهاي باتجربه انقالب و نظام است كه
در س��اختار كشور اعتبار ويژهاي دارد و ميتواند براي
كمك كردن به بهبود اوضاع نقش خوبي ايفا كند .اين
فعال سياسي با بيان اينكه وحدت اصالحطلبان حول
بزرگان و دلس��وزان انقالب به نفع نظام و مردم است،
افزود :خوب است كه اصالحطلبان حول محور بزرگان
نظام و كس��اني ك��ه داراي اعتبار داخل��ي و خارجي
هستند به وحدت الزم برسند و بايد گفت كه راه نهايي
و واقعي براي برون رفت از بحران در كش��ور ،عمل به
قانون اساس��ي بهعنوان يك اجتهاد معتبر و ش��رعي
است .انصاريراد خاطرنشان كرد :بايد تمام نيروهاي
دلس��وز كشور بهويژه اصالحطلبان كه طرفدار مصالح
اين كش��ور هستند ،در عمل به قانون اساسي متعهد
شوند و اعتقاد دارم كه در اين قانون تمام مسووليتها
انتخابي و متكي بر اراده ملت وجود دارد و نميتواند در
تعارض با خواست و اراده مردم ايران باشد و بايد گفت
كه الزم است اصالحطلبان در چارچوب همين مساله
وحدت الزم را به دست بياورند.
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح:

ميتوان با حفظ آبرو نيز
با افراد خاطي برخورد كرد

ايس�نا :معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح در
مراسم توديع و معارفه دادستان نظامي جديد استان
گي�لان با بيان اينكه ميتوان با حفظ آبرو نيز با افراد
خاط��ي برخورد كرد ،اظهار داش��ت :بايد با هرچه كه
در توان داريم از آشكار شدن بديها و عيوب ديگران
ممانعت كنيم .حجتاالسالم عباسعلي فراتي ،منشاء
بسياري از مس��ايل و مشكالت سازمانها و جوامع را
بيتدبيري و سوءمديريت برشمرد و تصريح كرد :مدير
يك مجموعه بايد شرافتمندانه مسايل و مشكالتي را
كه در يك سازمان نظامي يا غيرنظامي اتفاق ميافتد،
به دقت بررسي كرده تا ببيند چقدر از اين مشكالت
به مديريت بد او بازميگردد .وي با بيان اينكه س��يره
ائم��ه اطهار(ع) بايد الگو و سرمش��ق ما در مديريت و
رفتار با زيردس��تانمان باشد ،افزود :راوي ميگويد كه
من در طول زندگي خويش حتي يكبار هم نديدم امام
رضا(ع) در س��خنانش به يك نفر جفا كند يا س��خن
كسي را قطع كرده باشد و آن حضرت حاجت كسي را
رد نميكرد و در حد مقدورات جواب ميداد و سخن
ناشايستي نسبت به زيردستان نميگفت.

الو شرق 88654390

نگاه
سوم
نص�راهلل تراب�ی نماینده ش�هرکرد و عضو فراکس�یون
اصالحطلبان در مجلس شورای اسالمی روز گذشته در
نطق میان دستور سخنانی را بیان کرد که متن آن در ذیل
می آید:
سخني با موحدان

فكري بايد كرد

«اش��هد ان ال اله اال اهلل» حكايتي اس��ت حكايت ما با
خدا« ،ال» را ميگوييم ولي هزار «اله» را جايگزين «اهلل»
ميكنيم .پس از ته دل بگوييم خدايا از ما بگير هر آنچه
تو را از ما ميگيرند.

سخني با موكالن

بن��ده هم ابت��دا از نمايندگي تصوري داش��تم و فكر
ميكردم واقعا مجلس در راس امور است و نماينده چهها
كه ميكند!
ميخواستم ولوله برپا كنم كه نشد /با شور شعر محشر
كبرا كنم كه نشد
فرياد را پاي بكوبم بر سر سكوت /يا دستكم به زمزمه
نجوا كنم كه نشد
دل بركنم از اي��ن دل مردابوارتنگ /با رود به جانب
دريا روم كه نشد
ولي به هر تقدير س��عي كردم در اين مدت به وظايف
نمايندگي در حد توان و ش��رايط عمل كنم كه كمتر به
خود برسم و بيش��تر در خدمت مردم باشم و حرف آنان
را بزنم .با نمايندگان استان هماهنگ باشم و سنگ زيرين
آسياب .كمتر بگويم و بيشتر عمل كنم البته به لطف خدا
و همت مسووالن كارهايي هم انجام شده تا چه قبول افتد
و چه در نظ ر آيد.
آري عزيز همراه :تو مرا ياد كني يا نكني من به يادت
هستم آرزويم همه سرسبزي توست

سخني با مسووالن استاني و كشوري

از رن��دي پرس��يدند مفه��وم «چهارمح��ال» در نام اس��تان
چهارمحال و بختياري چيس��ت؟ گفت :از عهد الس��ت چهار امر
محال را در استان قرار بوده انجام دهند كه هنوز ممكن نشده است.
محال اول :آب اس��تان كه از زمان شيخ بهايي تاكنون
حل نشده.
محال دوم :راهآهن بختياري كه از زمان رضاشاه تاكنون
ممكن نشده ،البته بايد از مهندس نيكزاد كه اخيرا حداقل
كلنگ را زد تشكر كنيم.
محال سوم :مشكل پااليشگاهي كه از زمان مصدق و
ملي شدن نفت تاكنون حل نشده.
محال چهارم :اعتبارات ،انتصابات و تقس��يمات كه از
زمان قاجار تاكنون قاعدهمند نشده.
اخيرا محال پنجمي به نام مصوبات سفرهاي استاني
دولت اضافه ش��ده كه اگر حل نشود بايد نام استان را به
«پنج محال بختياري» تغيير داد.

سخنيبانمايندگان

شرق23:مهر سالروز شهادت آيتاهلل اشرفياصفهاني ،چهارمين
شهيد محراب توسط منافقين است .امامجمعه شهر كرمانشاه
هنگام ش��روع خطبه اول نمازجمعه بر اثر انفجار يك نارنجك
به ش��هادت رس��يد .امام درباره او فرمودهاند ك��ه او از مصاديق
ب��ارز رجال صديق ب��وده و رفتن او بر اس�لام صدم��هاي وارد
كرد .ش��هيد عزيز محراب يكي از آن ش��خصيتهايي بود كه
اينجانب يكي از ارادتمندان آن ش��خص واالمقام بوده و هستم
و اين وجود پربركت را قريب  60سال است كه ميشناختم .از
اينرو در آستانه سالگرد چهارمين شهيد محراب با پسر ايشان
گفتوگويي انجام شده است.

اول اين قضيه را روشن كنيم كه وظيفه مجلس نظارت
است .اصوال ناظر اشكاالت را منعكس ميكند وگرنه كار
خوب كه جزو وظايف مجري است و احتياج به تعريف و
تمجيد ندارد .پس اگر تذكر ميدهند ،سوال ميكنند يا
استيضاح و عدم كفايت انجام ميشود همه براي كمبودها
و اشكاالت است ،چون قاطيشدن ناظر و مجري يا سبب
خراب شدن كار ميشود يا فساد ايجاد ميكند .پس اگر
نطقي ه��م انتقادي و تاكيد بر كمبوده��ا دارد اين جزو
وظايف نمايندگي اس��ت و نياز به قيل و قال و برچسب
زدن و آتش زدن و تهديد به رد صالحيت نيست.
امام علي(ع) ميفرماين��د« :از ميان آنان افرادي را كه
در گفتن س��خن حق هرچند تلخ و ناگ��وار به تو از همه
صريحترند برگزين ».نمايندگان عزيز باور كنيد:
نه از مهر و نه از كين مينويسم /نه از كفر و نه از دين
مينويسم
دلم خون اس��ت ميداني برادر /دلم خون است از اين
مينويسم
سخني درگوشي با اصولگرايان «زبان حال دلسوختگان»

ش��هيدي كه بر خاك ميخفت سر انگشت در خون
خود ميزد و مينوش��ت به اميد پي��روزي واقعي نه «در
جنگ» كه «بر جنگ ».راستي ما را چه شده كمي به خود
بياييم و به جاي تراشيدن دشمن فرضي و حبس و حصر و
حذف رقباي سياسي ديروز و امروزمان را در خلوت خويش
مقايسه كنيم و به قول امام راحل به جهاد اكبر بپردازيم،
البته بدانيم جهاد اكبر نه جبه��ه و قرارگاه ميخواهد نه
سياهي لشكر ،بلكه ميعادگاه ميخواهد و بندگي خدا.
«ديروز از هر چه بود گذشتيم و امروز از هرچه بوديم».

«آنجا پشت خاكريز بوديم و اينجا در پناه پست و ميز».
«ديروز دنب��ال گمنامي بوديم و ام��روز جوياي نام و
تريبون».
«آنجا بوي ايمان ميداد و اينجا ايمانمان بو ميدهد».
«ديروز دخالت نظاميان در دس��تهبنديهاي سياسي
را خالف وصيت امام ميدانس��تيم و ام��روز آن را توجيه
ميكنيم».
«ديروز ما زندگي را به بازي گرفتيم امروز او ما را».
«ديروز تقوي را مالك برتري افراد ميدانستيم و امروز
حمايت از يك كانديدا».
«ديروز مجلس را عصاره فضايل ملت ميخواستيم و
امروز آن را در انحصار اصولگرايان ميخواهيم».
«ديروز رهبري را متعلق به همه ميدانس��تيم و امروز
براي گروهي خاص ميخواهيم».
«ديروز دولت را مولود اصولگرايي ميدانستيم و امروز
مسووليت آن را نميپذيريم».
«امروز زندگي ساختن را ياد گرفتهايم اما زندگي كردن
را نه».
«ساختمانها بلندتر شده اما طبعمان كوتاهتر».
«بزرگراهها پهنتر اما ديدگاهها باريكتر».
«بيشتر خرج ميكنيم اما كمتر داريم».
«بيشتر ميخوريم اما كمتر لذت ميبريم».
«درآمد باالتر داريم اما اخالق پايينتر».
«سياست بازيمان زيادتر شده اما سياستمان كمتر».
خدا عاقبت همه ما را ختم بخير كند.
نكويي كن امس��ال چون دهتر اس��ت /كه س��ال دگر
ديگري ده خداست

محمد اشرفی اصفهانی:

بازگردیم به اصالحات

 Á Áدر م�ورد روزي كه آيتاهلل عطاءاهلل اش�رفياصفهاني
شهيد ش�دند توضيح دهيد ،نحوه ش�هادت ايشان به چه
شكل بود؟

من در لحظه شهادت در كنار ايشان بودم .در روز  23مهر،
روز جمعه و در آستانه محرم بود در محل نمازجمعه كرمانشاه
در مسجد جامع شهر حضور پيدا كردند تا سخنراني ايراد كنند.
در جمع مردم س��ه نفر از منافقين حضور داشتند كه سنشان
بين  19 ،18و  20سال بود .اينان با لباس بسيجي آمده بودند و
پشت لباسشان نيز نوشته شده بود كه «پيش به سوي جبههها
براي فتح كربال» ،شعاري كه آن زمان اكثر بسيجيها ميگفتند.
در ابتدا لحظهاي كه ايشان وارد شدند ميخواستند حمله كنند
كه ديدند اوضاع مساعد نيست .بنده دست چپ ايشان نشسته
بودم و اس��تاندار آن زمان جن��اب آقاي دكتر رحماني نيز كنار
دست راست ايشان نشسته بودند .سخنراني تمام شد ،حضرت
آيتاهلل خواستند به جايگاه بروند و خطبهها را ايراد بكنند كه
جمعيت به احترام ايشان بلند شد و شروع به شعار دادن كرد،
در همين اثنا يكي از آن سه نفر خودش را با سرعت از يك نرده
خيلي كوتاه رد كرد ،ايش��ان را در آغوش گرفت و نارنجكي كه
به همراه داش��ت را منفجر ك��رد .تركشهاي آن نارنجك تمام
ديوار و حتي س��قف مسجد را س��وراخ كرده بود .عجيب اينجا
اس��ت كه هيچكس آسيبي نديد چرا كه در هنگام شهادت هر
يك از شهداي محراب عدهاي نيز همراه با آنان شهيد شدند به
طوريكه آيتاهلل دس��تغيب  13نفر را ب��ا خودش برد ،آيتاهلل
مدني دو نفر و آيتاهلل صدوقي دو نفر را با خودش��ان بردند .از
اينرو ايشان بارها ميفرمودند كه اميدوارند هنگامي كه شهيد
ميشوند كنار ايشان هيچكس شهيد نشود و همين دعاي ايشان
محقق شد چون تنها خود ايشان شهيد شد و آن منافق كه عامل
ترور ايشان بود از بين رفت.
 Á Áنحوه محافظت از آيتاهلل اشرفياصفهاني به چه شكل
بود كه عامل ترور به راحتي توانس�ت ايش�ان را در آغوش
بگيرد؟

حفاظت با كيفيت انجام نميش��د .بعد از شهادت مرحوم

چرا كه تحريمهاي بانكي و مالي اعمالشده
ادامهاز
صفحه اول توسط س��ازمانها و كش��ورها عليه ايران،
همكاري مالي هما با شركتهاي هواپيمايي
عضو «ياتا» را به شدت تحت تاثير قرار داده و تا حدودي
امكانات فعاليت اين ش��ركت در مجموعه اعضاي «ياتا»
را ناممكن كرده اس��ت كه اين ش��كل جديدي از اعمال
تحريمهاي غيرمس��تقيم عليه ايران تلقي ميشود و به
لحاظ حقوقي غيرقابل درك و توجيه است ،چراكه عمال

نبايد به رسم بد آيين نهاد /كه گويند لعنت بر آنكه
اين نهاد

سخني با نان به نرخ روزخورها

اين نوش��ته بوي نان نميده��د /بوي حرف ديگران
نميدهد
س��فره دلم دوباره باز ش��د /س��فرهاي كه بوي نان
نميدهد
وقتي كه جهان از ريش��ه جهنم و آدم از ريشه عدم
و سعي از ريشه يأس ميآيد وقتي يك لغزش ساده در
گفت��ار -كفتار را به كفت��ر و حريت را به خريت تبديل
ميكند بايد به بيتفاوتي واژهها و به واژه بيطرفي مثل
نان دل بس��ت چون كه ن��ان را از هر طرف بخواني نان
است.
اما متعجبم از برخي رجال كه آنها هم در اين صف
قرار گرفتهاند.
چ��ه شكرهاس��ت در اين ش��هر كه قانع ش��دهاند/
شاهبازان طريقت به مقام مگسي

سخني با مهدي موعود(عج)

مهديجان ك��ي ميآيي تا جهان را غرق عدالت
كني و داد مظلومان را بستاني .به اميد آن روز ،روزي
كه ش��اعران ناچار نباش��ند قافيه را بفروشند .روزي
كه روي قيمت احساس مثل لباس صحبت نكنند.
روزی که گلها اجازه داش��ته باش��ند هرجا دوست
داشته باشند بشكفند و آيينهها حق نداشته باشند به
چشمها دروغ بگويند .روزي كه دست خواهش كوتاه
و التماس گناه اس��ت .روزي كه بن��ده خدا زير پاي
رهگذران روي روزنامه نخوابد و خواب نان تازه نبيند.
روزي كه به عصاي سفيد احترام بگذاريم .روزي كه
روي درهاي صاحبان قدرت بنويسند تنها ورود گردن
كج ممنوع .روزي كه نمايندگان ب��ا اراده زر و زور و
تزوير به مجلس نيايند ،روزي كه هيچ فلسطيني آواره
نباش��د .روزي كه زانوان خسته مغرور جز پيش پاي
معبود با خاك آشنا نشود و قصههاي تلخ امروز خواب
و خيال باشند و مثل قصههاي قديمي پايان خوش
داشته باشند.
اي روز آم��دن اي مث��ل روز روش��ن آمدنت ،اين
روزها هر روز منتظر آمدنت هستم البته نه به سبك
مستندسازانظهور.
آخركالم

حرفه��اي ما هنوز ناتمام -تا نگاه ميكني وقت
رفتن اس��ت ،باز همان حكايت هميش��گي ،پيش از
آنكه باخبر شوي ،لحظه عزيمت است ،آه اي دريغ و
حسرت ،ناگهان چه زود دير ميشود ،اين  7دقيقه هم
مثل  70سال چه زود گذشت ،خوشا به حال آنان كه
هميشه آماده رفتناند.
در حال حاضر هيچ جريان سياسي در طيف اصالحطلبي به
نتيجه نرسيدهاند كه وارد صحنه انتخابات شوند يا خير و چطور
ميتوان كش��ور را از اي��ن حالت خارج كرد .انتخابات مجلس و
رياستجمهوري هر دو مساله مهمي است كه امام هم همواره
توصيه به حضور داش��تند اما اين وضعي كه اكنون مش��اهده
ميكنيد اگر ادامه پيدا بكند مطمئنا وضعيت مطلوبي نخواهيم
داش��ت چرا كه مردم براي حضور در انتخابات دلسرد هستند،
مگر اتفاقي بيفتد .اجماال بايد تغيير روشي در برنامهها داده شود
و انعطافي به وجود بيايد .بسياري از اين نيروهاي انقالبي همه
در خط امام و انقالب هستند و نبايد به بهانههاي واهي از صحنه
خارج شوند .وقتي هر كدام از سرمايههاي نظام از دست بروند به
تبع آن حاميانشان هم كنار ميكشند .ضعفها و مسايلي كه
موجب رنجش مردم ش��ده بايد جبران شود كه مردم به آينده
نظام اميدوار شوند..
Á Áچ�ه اتفاقي بايد بيفتد و چه تغييري بايد در كش�ور
رخ دهد كه مردم اميدوار ش�وند و باز آن اعتماد عمومي
برگردد؟

آي��تاهلل صدوق��ي ،ام��ام راجع به حف��ظ و حراس��ت آيتاهلل
اشرفياصفهاني ش��خصا مراقبت ايش��ان را تاكيد كرده بودند
اما سفارش��ات و توصيههاي امام محقق نشد و هر چند توسط
دادس��تان انقالب وقت آقاي موسوي تبريزي براي حاجآقا نامه
فرستاده بودند كه براي ما كامال مشخص است كه منافقين شما
را هدف قرار دادهاند و بنا است كه به سراغ شما بيايند كه البته
ايش��ان هم خيلي با آغوش باز و لبخند ميفرمودند كه آرزوي
من شهادت است و من از شهادت ترسي ندارم .اجماال با وجود
اينكه توصيه موكد حضرت امام و نامه كتبي امام در حفاظت و
حراست از ايشان تاكيد بر حفاظت از پدر بود ،متاسفانه آن روز
اينقدر راحت تصور نميشد منافقين ايشان را ترور كنند.

 Á Áفعاليتهاي سياسي ش�ما پس از شهادت پدرتان چه
سمت و سویی پیدا کرد؟

ما افتخارمان اين اس��ت كه در خط امام بوديم و هستيم.
بايد توجه كرد اصالحاتي كه در كشور مدنظر است ،چه به نحو
خاص و چه به نحو عام ،خواس��ت خدا و رسولاهلل است .اصالح
امر خوبي است و هركس دنبال اين است كه اصالح و تغييراتي
در جامعه شكل دهد و مردم هم دنبال همين هستند كه باالخره
تحول��ي در جامعه ايجاد ش��ود .در جامعه ما بايد تحولي ايجاد
ش��ود و در هر حال مردم به خواستههاي خودشان دست پيدا

كنند .بنابراين ما اگر ميگوييم اصالحات اينطور معني نشود
كه ميخواهيم خدايي نكرده يك چيزي را از ريشه دربياوريم،
يك تحولي اس��ت و بايد در جامعه صورت بگي��رد تا مردم به
خواستههايشان برسند و به اهدافشان دست پيدا كنند.
Á Áهمانطور كه فرموديد اصالحات خواست تاريخي و حتي
ديني مردم است ،پس چرا با آن مقابله صورت ميگيرد؟

گاهي اوقات مسايلي در كشور اتفاق ميافتد كه مدام رنگ
سياس��ي پيدا ميكند و براي اينكه بخواهند رقيب را از صحنه
خ��ارج كنند انگ به آن ميزنن��د و او را به طور كلي از جامعه
منزوي و طرد ميكنند كه اين راه اشتباهي است و بايد پذيرفت
كه اصالحات در كشور ضروري است و نبايد به دليل لجبازيهاي
سياس��ي و گروهي به آن بيتوجهي كرد .قش��ري از جامعه ما
که سرمايههاي ارزشمند انقالب هستند ،نخبگان كشور بودند
و از روز اولي كه انقالب پيروز شد تا اكنون كم هزينه ندادهاند،
سرمايهها نبايد كنار زده و منزوي شوند .نبايد اجازه داد بعد از
 30سال هزينه ،افراد بيتجربه با بيتجربگيشان كشور را دچار
سردرگمي بكنند و مسايلي در كشور به وجود بياورند كه ديگر
نتوان آنها را حل كرد كه اكنون متاسفانه اين اتفاق افتاده.
 Á Áبا توجه ب�ه اين صحبتها ،وضعيت پي�شرو را به چه
شكلميبينيد؟

تقابل «ياتا» با «هما»
هي��چ تخلفي از جانب «هما» در حوزه همكاري با «ياتا»
رخ نداده است و با اين وجود حقوق شركت هما در «ياتا»
تحت تاثير مناس��بات «ياتا» با اياالت متحده آمريكا به
تعليق درآمده اس��ت .البته «ياتا» به لحاظ حقوقي ،خود
را مس��وول نميداند ،چرا كه شخصا هيچ اقدامي خالف
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اساس��نامه خود عليه «هما» به اجرا نگذاشته است .ولي
عمال پيچيدگي مناسبات مالي و پولي جهاني و وابستگي
اين مناس��بات به منابع و امكانات اياالت متحده آمريكا
موجب شده است «ياتا» بدون اينكه هيچ اقدام تنبيهي
در قالب تحريمها عليه «هما» به مرحله اجرا بگذارد ،عمال

بايد يك بازنگري نسبت به كارنامه اين دو سالهمان داشته
باشيم و يك بررسي دقيق انجام دهيم .آقاي هاشمي امتحانش
را داده و ب��ا مقام معظم رهبري هر دو مثل دو س��تون نظام و
انقالب بودهاند و هستند اما متاسفانه با ايشان طوري برخورد شد
كه به نظرم امروز بهترين يار رهبري كنار زده شده و به حاشيه
رانده ش��ده است .ايشان بايد در تمام مسايل اظهارنظر كرده و
مس��ايل را براي مردم بيان كنند .همانگونه كه در طول دفاع
مقدس هم ايشان فرمانده جنگ بودند و جنگ را به خوبي اداره
كردند .بهترين رهنمود را ايش��ان در نمازجمعه داشتند و االن
هم گاهي اوقات در مالقاتهايي كه چهرهها و اقش��ار گوناگون
خدمت ايشان ميروند ،همه مسايل را به عنوان دلسوزي مطرح
ميكنند و تذكر ميدهند .باالخره اگر خواستيم مردم در صحنه
حض��ور پيدا كنند بايد حتما از نظرات آقاي هاش��مي در همه
مس��ايل استفاده شود .خير جامعه و كشور ما اين است افرادي
وسط باشند كه مسايل را با خوبي ،با بينش ،با درايت و با تجربه
دنبالميكنند.
 Á Áبه عنوان س�وال آخر امس�ال براي س�الگرد شهادت
آيتاهلل اشرفياصفهاني برنامه بيت ايشان چيست؟

سالگرد شهادت ش��هيد محراب هم در اصفهان ،هم در
كرمانش��اه و هم در تهران برگزار ميشود .همه ساله مراسم
اصلي شهيد محراب در كرمانشاه برگزار ميشد اما از آنجا كه
امسال در همان ايام سالگرد تقارن پيدا كرده با سفر پربركت
رهبر معظم انقالب به استان كرمانشاه ،طبيعي است مراسم
سالگرد شهيد محراب در دل حضور ايشان در كرمانشاه قرار
خواهد گرفت و مردم استان كرمانشاه هم تا آنجايي كه مطلع
هستند خود را براي استقبال پرشور از ايشان آماده كردهاند.
عضوي��ت ايران را به لحاظ مالي به حالت تعليق درآورد و
مساله قابل توجه اين است كه اين موضوع نميتواند حتي
از موارد اختالف بين ايران و «ياتا» محسوب شود كه حل
آن در صالحيت كميته حقوقي «ياتا» قرار بگيرد.به نظر
ميرسد تنها ابراز اعمال فشار عليه اقدامات اياالت متحده
آمريكا اس��تفاده از بسيج افكار عمومي توسط شهروندان
ايران عليه آمريكا و از جمله استفاده از نهادهاي بينالمللي
حقوق بشر است.

تفكيك جنس�يتي :دانش��گاه ،محل تحصيل و باال
بردن س��طح علمي ،فرهنگي و تبادلنظر درباره مسايل
درسي است .عدهاي ميگويند بايد در دانشگاهها تفكيك
جنسيتي اجرا شود و برخي مخالف اين موضوع هستند.
بايد گفت دانشگاه گرمابه نيس��ت كه زنان و مردان را از
يكديگر جدا كنند .محل رش��د و ش��كوفايي بايد بدون
هيچ س��دي باز باشد .دانشجويان براي كسب مدارك به
دانشگاه ميروند و نه هوسهاي زودگذر! تازه بسياري از
آشناييهاي دانشجويي به ازدواج ميانجامد و از كژروي
جوانان ميكاهد.
شهال حسيني از تهران
غبار فراموش�ي بزرگراه آزادگان :بزرگراه آزادگان به
توجه بيش��تري نياز دارد .نبود آس��فالت مناسب در اين
جاده موجب گاليه افرادي شده است كه مجبورند براي
رفت و آمد به تهران از اين مس��ير عبور كنند .اميدواريم
با چاپ اين مطلب مسووالن ذيربط آسفالت اصولي اين
جاده را در اولويت كارشان قرار دهند.
كوروش آسودهكار
ميدان قيام ،جوالنگاه گدايان! ميدان قيام به جوالنگاه
گدايان تبديل شده است .از مسووالن مربوط تقاضا داريم
اين افراد را جمعآوري و ساماندهي كنند.
سپيده انصاري
خشونتهاي خياباني و سالح سرد :عدهاي از جوانان
باوجود ممنوع شدن حمل سالح سرد -چاقو -به محض
درگيري و خش��ونتهاي خياباني از سالح سرد استفاده
ميكنند .صداوسيما و مطبوعات بايد بيشتر درباره حمل
سالح سرد اطالعرساني كنند .خانوادهها هم ضرورت دارد
فرزندان خود را كنترل كنند.
حميد جهانگيري از همدان
كارآي�ي دوربينهاي كنترل ترافي�ك :دوربينهايي
كه در برخي بزرگراهها و خيابانها براي كنترل س��رعت
و تخلف رانندگان نصب شده است ،توانسته است ضمن
نق��ره داغ كردن رانندههاي متخلف ،تا حدودي از ميزان
تخلفها بكاهد .به نظر ميرسد ميتوان با نصب دوربينها
در هم��ه معابر و بزرگراهها تا حدود زيادي رانندهها را به
رعايت مقررات رانندگي مجبور كرد.
حسينفراهاني
دوربينه�اي مداربس�ته :آي��ا نص��ب دوربينهاي
مداربس��ته در برخي مطبهاي پزش��كان قانوني است؟
اميدواريم به اين موضوع رسيدگي و اطالعرساني شود.
ميثم عابدي از تهران
رنجنام�ه :صفحههاي برخي مجلهه��ا به محل درج
مش��كالت اقتصادي و رنجنامه خانوادهها تبديل ش��ده
اس��ت .عدهاي از مردم كه بدهكاري دارند و گرفتارند به
مطبوعات متوس��ل ميش��وند .به دليل باال بودن تقاضا
براي درج اينگونه مطالب الزم است مسووالن مشكالت
اقتصادي مردم را ناديده نگيرند و براي پيش��گيري از به
خط��ر افتادن كانون گرم خانوادگ��ي و اختالفهايي كه
ب��ه دليل پايين بودن قدرت مالي م��ردان خانواده اتفاق
ميافتد ،چارهانديشيكنند.
جواد حيدري از تهران
افش�انهها را تعمير كنيد :يكي از باغبانهاي پارك
ابيانه واق��ع در انتهاي خيابان ش��هيد جمال تاجيك،
بزرگراه آهن ،ش��بها تمامي افشانههاي آبپاش را براي
آبياري درختان و فضاي س��بز باز ميكند كه به دليل
نقص در افش��انهها ،تمامي س��طح پ��ارك و خيابان را
آب ميگيرد و باعث مش��كالت فراواني براي مراجعان
ميش��ود .از مس��ووالن مربوط تقاضا داريم آبپاشها
را تعمير و نگهب��ان پارك را توجيه كنند تا از بازكردن
تمامي آنها براي آبياري خودداري كند.
حسن خادملو از تهران
قابل توجه شهرداري منطقه يك :در امامزاده صالح(ع)
كه روزانه مش��تاقان زيادي دارد و ع��دهاي از مردم براي
زيارت به تجريش سفر ميكنند ،بازار و محوطه حرممطهر
وضع اس��فباري دارد .كوچههاي منشعب از حرممطهر و
بازار ميوه و ترهبار حفاري ش��ده اما محلهاي آن ترميم
نشده است .از شهرداري منطقه يك تقاضا داريم ترميم
حفاريها را سريعتر انجام دهد.
معصومه از تهران
تاخير در حركت اتوبوسهاي برونش�هري :برخي از
اتوبوسهاي برونشهري از پايانههاي مسافربري از جمله
شرق با تاخير حركت ميكنند و ساعت تعيينشده روي
بليت مس��افران ناديده گرفته شده است .چرا براي وقت
مس��افران در برخي تعاونيهاي مس��افربري ارزش قايل
نميشوند؟
شيوا احمدي
نامنويسي براي حج يا تجارت؟ عدهاي از مردم براي
نامنويسي ح ج گوي س��بقت را از يكديگر ميربايند ،اما
به محض اينكه نامش��ان براي مشرفشدن به خانه خدا
درآمد ،فيش حج را ميفروشند .متاسفانه عدهاي زيارت را
وسيله تجارت كردهاند!
اميرهوشنگ باقري از گرگان
آگهيه�اي تجاري مضر :تبليغ پفك و س��س مايونز و
برخي خوراكيها كه هيچگون��ه ارزش غذايي ندارند و براي
كودكان و خانوادهها مضر هس��تند ،تا چه زمان قرار است از
صداوسيما ادامه داشته باشد؟ به راستي مسوول رسيدگي به
پخش آگهيهاي تجاري كه به نفع مردم نيست ،كيست؟
سيدطاهرواقفميانجي
درخواست از تاكسيراني :مسافران ميدان شهدا،
خيابان مخبر شمالي از سازمان تاكسيراني متقاضي
راهاندازي تاكس��ي براي اين مس��ير با نرخ مصوب
هستند.
زريمير
حلي�م بوقلمون ام�ا ب�دون بوقلمون! بس��ياري از
مغازهه��اي حليمفروش��ي در تبليغ��ات روي شيش��ه
مغازهشان نوشتهاند« :حليم بوقلمون» اما وقتي مراجعه
و خريد ميكنيم هيچ اثري از بوقلمون و نه حتي مرغ در
آن نميبينيم .فريب دادن مشتريان با ترفند جديد ،نياز
به رسيدگي مسووالن مربوط دارد.
يك مخاطب

