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مردم باید با اجازه شما به مالقات این و آن بروند؟!

علی مطهری خطاب به آیت اهلل یزدی نوشت ... :در این نامه جناب آقای سید محمد
خاتمی و همفکران ایشان را «افراد مسئل هدار که برای نظام جمهوری اسالمی و مقام رهبری
احترامی قائل نیستند» معرفی کردهاید و مالقات با آنها را امری قبیح و موجب «ناراحتی و
تعجب مقلدین و حوزویان» دانستهاید .همه اینها نیاز به اثبات دارد .آیا شؤون مرجعیت را
جنابعالی بهتر از خود مراجع تشخیص میدهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به مالقات
این و آن بروند؟!

کارکنان بازنشسته تا  15آذر ب رای ترک پست فرصت دارند
ایرنا -عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت :آخرین فرصت مشموالن قانون
منع بکارگیری بازنشستگان برای ترک پستهای خدمت 15آذر ماه بوده و نظر مجلس در
این زمینه تغییری نکرده است.
محمدعلی وکیلی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت :طبق قانون مصوبات مجلس
 15روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی ماهیت اجرایی مییابد بنابراین مبداء  2ماه فرصت
قانونی ،از  15مهر شروع و  15آذر پایان مییابد.

بازداشت عضو شوراي شهر آبادان در جلسه!

توگو با خبرگزاری رسمی قوه
ناصر غالمی ،دادستان عمومی و انقالب آبادان در گف 
قضائیه (میزان) ،اعالم کرد :یک عضو شورای اسالمی شهر آبادان ،به اتهام «ارتشا» با صدور
قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده است .غالمی افزود :جلب این فرد بر اساس گزارش
اداره اطالعات آبادان به دادستانی مبنی بر «وقوع یکسری تخلفات و جرائم عمدتا مالی
توسط اشخاصی حقیقی با هویت معلوم و با همراهی یکی از اعضای شورای اسالمی شهر
آبادان» صورت گرفته است.

رنو ف رانسه فروش خودرو به ای ران را متوقف کرد

تسنیم نوشت :رنو فرانسه با پیروی از تحریمهای آمریکا علیه صنعت خودرو ایران
فروش محصوالت خود به ایران در سپتامبر ۲۰۱۸را به صفر رساند .جدیدترین آمار منتشر
شده از سوی شرکت خودروسازی رنو فرانسه نشان می دهد این شرکت با پیروی از تحریم
های آمریکا علیه ایران فروش محصوالت خود به ایران را به طور کامل متوقف کرده است.
رنو در گزارش ماهانه فروش محصوالت خود در ماه سپتامبر اعالم کرد طی این ماه هیچ
فروشی در بازار ایران نداشته است

رقم پیشنهادى عیدی کارمندان ب رای سال ۹۸مشخص شد
بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین الیحه بودجه سال۹۸مبلغ عیدی پایان سال
کارمندان نزدیک به یک میلیون و  ۸۰هزار تومان پیشنهاد شده است.
به گزارش تسنیم ،نگاهی به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین الیحه بودجه سال
 98نشان میدهد ،در سال 98مبلغ پاداش پایان سال کارمندان در بودجه سال بعد
 10.780.000ریال پیش بینی شده است .مبلغ قطعی پاداش در مصوبه هیئت وزیران
مشخص خواهد شد.
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اصالحات به شوخی
مهمانیها تبدیل شده
مح ّمدآزاد جاللی زاده  -بهارنیوز
الف :بر اساس تئوری خوب ،عملگرایان در همه جای
دنیا ،خوبی می خواهند که تئوری و حواشی آن را به
خوبی پوشش داده و عملیاتی نمایند؛ دموکراسی؛ عدالت؛
حقوق بشر؛ آزادی و مسایلی از این قبیل حاصل سال ها
مرارت و سختی ذهن نخبگان بشر برای تئوریزه کردن و
قالبندی آنها بوده است اما این دستاوردهای بزرگ ،وقتی
به دست سیاستمداران ناشایست و غیر اخالق مدار می
افتند خود تبدیل به آفت های ناسودمند و پلشت می
گردند.
ب  :بعد از پیروزی عجیب راستی افراطی همچون ترامپ
علیرغم همه وعدههای لیبرالیستی هیالری کلینتون-اکنون در برزیلی که حدود یک دهه و بیشتر توسط حزب
کارگر اداره می شد ،پیروزی ژایر بولسونارو کاندیدای
راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور،
کشورهای دیگری را هم در صف رفتن به سوی راست
افراطی ای که وعده اش بُکش و ببند است؛ انداخته است
و احتمال فراوان دارد که دنیای  ۲۰۲۰به بعد هم دنیایی
آکنده از راست افراط گرایی و ایده هایی همچون ناسیونال
سوسیالیسم و حذف هر نوع "دیگری"  ...باشد.
ج :امروز در ایران با کوتاه آمدنهای نمادهاي
اصالحطلبي و رضايتمندي محض به «استمرار» اوضاع
درهم ريخته اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي
كشور؛ عمال پروسه اصالحات به انزوا و حتي ابتذال کشیده
شد .اعتدال و اصالحات و مفاهیمی از این قبیل حاال دیگر
به شوخیهای مهمانیهای شبانهی ایرانیان بدل گشته
است و این مفاهیم با عملکرد عامالنش از ارزشهای
درونی خویش در این ُملک تهی شده و بیطرفدار ماندهاند.
د :با عملکرد نادرست اصالحطلبان و اعتدالیون در
ایران؛ و با عنايت به نمونههاي كنوني جهاني از اوجگيري
راستهاي افراطي (نتايج انتخابات اخير در برخي
كشورهاي اروپايي و برزيل  ،)...به نظر ميرسد نتايج
انتخابات آينده در ايران نيز بنابه دالیل مختلف که به
مجال و مقال دیگری واگذار خواهد شد ،به احتمال بسیار
زیاد از جنس اصولگرايان آن هم نه معتدل که راستی
به شدت افراطی از جنس راستهای افراطی جهانی با
چاشني مذهب خواهد بود و این کار این ُملک و ملّت را
بسیار سخت خواهد کرد.
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با نازلتریـن قیمت و تحویــل فـــوری

خرید و فـــروش انواع

خودروهای خارجـــی و ایرانــــی
آدرس :سیرجــــان  /خیابــــــان وحیــد
جنب رستوران خوش طعم ،روبروی خیابـان کارگـر
مدیریــت :نـــــادری 0 9 1 3 1 7 9 1 0 6 5 -

راهپیامیی اربعین مردم سیرجان تا اما مزاده علی(ع)
به بهانه جلسه رای اعتماد 4وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس

گوش نمیکنیم ،چون تصمیممان را گرفتهایم
نمایندگان مجلس قبل از نطق
ناطق ،تصمیم خود را گرفتهاند و کاری
ندارند که سخنران چه میگوید و از
چه استدالل و منطق و برهانی استفاده
میکند.
عصر ایران؛ مصطفی داننده -هفته
گذشته مردم شاهد جلسه رای اعتماد
نمایندگان مجلس به  4وزیر پیشنهادی
روحانی بودند .پخش مستقیم مجلس
از شبکه خبر باعث میشود تا مردم
شاهد حواشی این گونه جلسهها هم
باشند.
نکتهای که در جلسه مزبور و البته
بسیاری از جلسات پارلمان قابل
توجه است این معناست که برخی
نمایندگانی که بر کرسی سبز مجلس
تکیه زدهاند اهل گوش دادن نیستند.
سخنران ،نطق میکند حاال میخواهد
رییس جمهور باشد ،وزیر باشد یا
نماینده مجلس ،اهالی بهارستان کاری
به صحبتهای او ندارند برای خود
حرف میزنند ،داد میزنند و گعده
برگزار میکنند.
به نظر میرسد نمایندگان مجلس
قبل از نطق ناطق ،تصمیم خود را
گرفتهاند و کاری ندارند که سخنران
چه میگوید و از چه استدالل و منطق

و برهانی استفاده میکند.
چرا در مجلس کسی به حرف
گوش نمیدهد؟
به طور مثال وقتی رضا رحمانی وزیر
پیشنهادی صمت در حال سخنرانی
بود ،نمایندهای داد زد که ما به تو رای
میدهیم نمیخواهد سخنرانی کنی !
این چه رسمی است که در چند دوره
اخیر مجلس در پارلمان حاکم شده
است؟ چرا کسانی که خود را عصاره
فضائل ملت میدانند ،گوش به صدای
طرف مقابل نمیدهند و تصمیمات خود
را جای دیگر میگیرند و در صحن فقط
رای میدهند.
برای درک بهتر این معنا ،در یکی از
جلسات آینده مجلس از رادیو فرهنگ،
مذاکرات نمایندگان را گوش دهید.
بیشتر به مدرسهای میماند که معلم در
حال تصحیح ورقههای امتحانی است و
دانش آموزان همه با هم در حال حرف
زدند .بعضیها هم در این میان داد هم
میزنند.
خیلی دور نیست ،جلساتی که
نمایندگان بر اساس استداللهای
سخنران رای میدادند .بگذارید برایتان
مثالهایی بزنم .در مجلس پنجم،
نمایندگان راستگرا تصمیم گرفتند دو

وزیر خاتمی را استیضاح کنند .یکی از
آنها عطاهلل مهاجرانی وزیر ارشاد بود و
دیگری عبداهلل نوری وزیر کشور.
آنگونه که تاریخ روایت میکند تصمیم
قطعی نمایندگان استیضاح مهاجرانی بود.
تمام چهرههای شاخص جناح راست در
مجلس پنجم از باهنر تا حسینی اخالق
علیه مهاجرانی در مجلس حرف زدند .در
آن زمان موافق هم صحبت نمیکرد و
فقط مخالف پشت تریبون قرار میگرفت.
بعد از شنیدن صحبتها ،مهاجرانی
پشت تریبون رفت .سخن گفت ،استدالل
آورد و نمایندگان تمام حرفهای او را
شنیدند و در نهایت قانع شدند که به
استیضاح مهاجرانی رای ندهند .شاید اگر
این استیضاح امروز بود ،قطعا مهاجرانی از
وزارت افتاده بود.
عبداهلل نوری هم در روز استیضاح
سخن گفت و حرفها را شنید اما
نتوانستند نمایندگان را قانع کند و
نمایندگان مجلس پنجم وزیر کشور
خاتمی را در در  ۳۰خرداد ۱۳۷۷
استیضاح کردند.
مرور استیضاحهای مجلس پنجم یادآور
یک موضوع مهم است که تصمیمات
پارلمان باید در مجلس و صحن علنی
گرفته شود نه در گعدههای سیاسی.

