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بیژن نوباوه:

حضور در انتخابات جزو
ضروریات زندگی اجتماعی است

بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند .امام علی
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جلیل رحیمیجهانآبادی

عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

نب��ود نظ��ام حزبی
در س��اختار سیاسی
کش��ور مشکالتی
را در پ��ی دارد،
احزاب م��ی توانند
نقش تاثیرگذاری را در مش��ارکت مردمی
در عرص��ه های مختلف ایف��ا کنند ،کما
اینکه چنین موضوعی در کش��ورهایی که
احزاب فعالی دارند نمایانگر اس��ت .احزاب
براساس قوانین عمده ای که در کشورهای
دموکراتیک وجود دارد کارهای ویژه ای را
انج��ام میدهند و به ط��ور مثال باید بیان
کرد که رابط میان مردم و س��اختار قدرت
هس��تند و البته آموزش سیاسی به افراد را
ه��م در اولویت قرار میدهن��د .احزاب در
دیگر کش��ورها برنامه ریزی مش��خصی
برای اداره امور کش��ور دارن��د و پس از آن
نیز پاسخگوی عملکرد نیروهای به قدرت
رسیده زیر مجموعه خود هستند و مردم هم
متوجه هستند که به کدام احزاب یا تفکر
رای بدهند .در حال حاضر هم مشکل این
است که احزاب موجود در کشور فقط یک
نام بر روی کاغذ هستند و البته دفتری هم
در پایتخت دارند و به همین اندک بسنده
کردند؛ ضمن اینکه هی��چ برنامه دیگری
ندارند .احزاب در کش��ور برای ساماندهی
و افزایش مش��ارکت م��ردم و ارائه برنامه
به کاندیداها هیچ برنام��ه ای ندارند ،همه
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری و مجلس
خودشان برنامه را تنظیم می کنند؛ لذا چنین
موضوعی نشان میدهد که جایگاه احزاب
در کش��ور خالی است؛ بنابراین اگر احزاب
بتوانند ش��کل بگیرند قطعا به نفع کشور
خواهد بود و با این کار مش��ارکت در امور
را افزایش خواهیم داد .دو نکته باعث شده
در بعضی بخشها موفق به اجرای عدالت
نش��ویم؛ اگر عدالت را به یک شمشیر دو
لبه تشبیه کنیم لبهای که به سمت خودی
اس��ت ،باید برندهتر از لبهای باش��د که به
طرف دیگری است .نکت ه دیگر اینکه لبهای
از شمش��یر که به سمت گردنکلفتها و
اقویا اس��ت ،باید برندهتر و تیزتر از لبهای
باشد که به سمت ضعفا است.

www.asre-iranian.ir
صفحه2

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت با بیان اینکه قطعا تا
پایان س��ال دز اول واکسن را به همه گروههای هدف
خواهیم زداز واکسیناسیون اساتید ،اعضای هیأت علمی
و کارکنان دانشگاهها در مردادماه جاری و واکسیناسیون
همه دانشجویان تا پایان فصل پاییز خبر داد.به گزارش
«عصر ایرانیان» علیرضا رئیسی،معاون بهداشت...
صفحه5

آیتاهلل مکارمشیرازی:

رأی دادن برای حفظ
کشور واجب است
همین صفحه

ی در ترخیص  120هزار حلقه الستیک؛
ناهماهنگ 

الستیککامیوننایابشد

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کش��ور با
بیان اینکه در س��امانه تخصی��ص و توزیع کاال و تایر
مربوط به وزارت صمت الستیک کامیون اصال موجود
نیست ،گفت :کامیون داران اعالم کردند روغن کامیون
هم نایاب شده یا بسیار گران است...

احزاب کارآمد افزایش مشارکت

مردم در انتخابات را رقم میزنند

روزنامهصبحايران

تزریق ُدز اول واکسن
به همه ایرانیان تا پایان سال

یادداشت

سعید جلیلی:

برجام یک
چک بالمحل بود
امکان تعامل گسترده و سازنده با جهان به ویژه در زمینه اقتصادی وجود دارد
برخی افراد میخواهند ناکارآمدیهای خود را گردن تحریم بیندازند
امضای کنوانسیونها هیچ فایدهای برای کشور ما ندارد

سیاست خارجی چهار سال آینده باید اقتصادمحور باشد
چرا به جای  FATFاز داخل کشور طلب کارید؟
باید اهرم تحریم را از دست دشمن بگیرید

صفحه6

توجیه ناکامیها با توسل

به موضوع تحریم فرافکنی است
صفحه3

صفحه2

آیتاهلل مکارمشیرازی:

رأی دادن برای حفظ کشور واجب است

مرجع تقلید ش��یعیان در پاس��خ به اس��تفتایی درباره
انتخاب��ات گف��ت :رأی دادن به عن��وان مقدمه حفظ
ج��ان ،مال ،ناموس ،دین و کش��ور واجب اس��ت .به
گزارش مهر ،آیت اهلل مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید
شیعیان به استفتایی در خصوص انتخابات پاسخ داد.
متن اس��تفتاء و جواب آیت اهلل مکارم شیرازی بدین
شرح اس��ت :سؤال :با سالم خدمت مرجع عالیقدر؛ با
توجه به نزدیکی برگزاری انتخابات  ،۱۴۰۰مش��تاق
دریافت پاس��خ پرسشهای ذیل میباشیم .۱ :از نظر
ش��ما حکم ش��رکت در انتخابات ریاس��ت جمهوری

چیست و شرکت در انتخابات تا چه اندازه میتواند در
آینده کشور و جمهوری اسالمی نقش ایفا کند؟ مردم
چه وظیفهای دارند؟  .۲ب��ا توجه به اینکه مقلدانی از
نقاط مختلف جهان دارید و نیز اشراف شما به مسائل
جهانی ،به نظر شما مشارکت مردم در انتخابات از حیث
منطقهای و بینالمللی چه تأثیراتی خواهد داشت؟ .۳
از نظر حضرتعالی ف��رد اصلح دارای چه ویژگیهایی
است؟  .۴چه توصیههایی برای رعایت اخالق از سوی
کاندیداهای انتخاباتی و طرفداران ایشان دارید؟ پاسخ:
 -۱همانطور که حفظ جان ،مال ،ناموس ،دین و کشور

واجب است و باید اینها را حفظ کنیم ،رأی دادن نیز که
مقدمه حفظ این موارد اس��ت ،واجب است .به عبارت
دیگر مقدمه واجب نیز واجب اس��ت -۲.تقویت نظام،
بی شک تأثیر بسیار زیادی بر تقویت روحیه مسلمانان
و مظلوم��ان سراس��ر عالم خواهد داش��ت و هرگونه
حرک��ت و کاری که موجب تضعیف این نظام ش��ود
زمینه ناراحتی و نگرانی آنها را فراهم میکند -۳.جهت
ش��ناخت اصلح میتوانید از اشخاص آگاه و متدین و
دلسوز کمک بگیرید و همچنین مطالعه سوابق ایشان
میتواند به شما کمک کند.

سعید جلیلی:

حل مشکالت مردم ،قدرتی فراتر از بازیهای سیاسی میخواهد

نام��زد س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری
گفت :مش��کالت مردم راه حلهای روشن دارد ،فقط
اراده جدی میخواه��د و قدرتی که فراتر از بازیهای
سیاس��ی وجناحی بتواند به آن دغدغهها پاس��خ دهد.
به گزارش مهر ،س��عید جلیلی نامزد سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری در بدو ورود به صدا و سیما
گفت :دغدغه مردم چیزی نیست که با یک گزارش یا
با یک حضور در جمع مردم فهمیده شود ،به ویژه برای
کسی که رئیس جمهور است .وی افزود :رئیس جمهور
باید دغدغه همه مردم ایران را در همه موضوعاتی که
مربوط به دولت اس��ت ،بداند .رئیس جمهور یک وزیر
نیس��ت که فقط یک موضوع را بداند ،از آن طرف هم

فقط رئیس بخش��ی از مردم نیس��ت ،بلکه رئیس همه
کش��ور اس��ت و باید اداره کند .لذا نه با یک روز حاضر
ش��دن در جمع مردم و نه با دو گزارش��ی که به دست
رئی��س جمهور میرس��د ،دغدغههای م��ردم فهمیده
نمیشود .جلیلی تصریح کرد :ما در هشت سال گذشته
این بنا را داش��تیم که در  ۳۱استان ،شهرها ،روستاها،
شهرکهای صنعتی و دانشگاهها جلسات متعدد برگزار
کنیم .همچنین با اصناف ،اس��اتید دانشگاه و با کسانی
که موضوعات مختلفی را طرح میکردند ،جلس��اتی را
برگزار کردیم .وی اظهارداشت :شاید بیش از  ۱۲۰سفر
داش��تیم و هزاران ساعت جلسه داش��تیم تا بتوانیم به
معن��ای واقعی آن چیزی را که دغدغه مردم اس��ت و

همه کشور نسبت به آن اجماع دارند ،بشناسیم و سپس
برای آنها راه حل و پاسخ داشته باشیم .نامزد سیزدهمین
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری گفت :بس��یاری از
مش��کالت و دغدغههای مردم شاید سختتر از کرونا
باش��د اما شکل کرونا نیست که ناشناخته باشد چرا که
کرونا هم خودش ،هم راه حلش و هم آنچه باید برای
مداوای آن صورت بگیرد ،ناشناخته است .جلیلی گفت:
ما در این هشت سال ،زمانی که دغدغهها را شناختیم،
فهمیدیم که خوشبختانه پاسخهای آن مشخص است
و راه حلهای روش��ن دارد ،فقط اراده جدی میخواهد
و قدرتی که فراتر از بازیهای سیاسی وجناحی بتواند
به آن دغدغهها پاسخ دهد.

عبدالباری عطوان:

تالشهای آمریکا علیه ایران برعکس نتیجه داد

سردبیر روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم چاپ لندن در
س��رمقاله خود نوش��ت :تالشهای آمریکا علیه ایران
برعک��س نتیجه داد .ب��ه گزارش مه��ر« ،عبدالباری
عطوان» سردبیر روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم چاپ
لندن در س��رمقاله خود تاکید کرد :تالشهای آمریکا
علیه ایران کام ً
ال برعکس نتیجه داد .عطوان عالوه بر

نوار غزه از ایران ،سوریه ،لبنان و یمن به عنوان چهار
کش��ور قرار گرفته در «محاصره اقتصادی خفقانآور
آمری��کا» نام برد و افزود :محاصره اعمال ش��ده علیه
آنها نه تنها شکست خورده بلکه کام ً
ال نتایج معکوسی
به دنبال داشته است .این تحلیلگر سرشناس مسائل
سیاس��ی جهان عرب با اش��اره به بحرانهای فزاینده

آگهي

داخلی سیاس��ی و اقتصادی فراروی کشورهای عرب
ب��ه ویژه در منطق��ه خلیج فارس تاکید ک��رد :این در
حالی است که اکثر نش��انههای موجود حکایت از آن
دارد که ایران ،سوریه ،لبنان ،یمن و نوار غزه با قدرت
و صالبت و استحکام بیشتری از حلقه محاصره خارج
خواهند شد.
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