
ویترین آخر

اظهارات  از  یادداشتی  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
نوروزی نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان ۹۸ انتقاد 
کرد و نوشت:" یکی از آن هایی که به مردم شلیک کرد من 
بودم، ما ُکشتیم. حاال چه کسی می خواهد ما را محاکمه 
را  او  ما هم  و  را آتش زده است  بانک  آمده  کند؟! طرف 
ُکشتیم. چه کسی را می خواهید محاکمه کنید؟" این را 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید 
تا روی هوا بودن و نمایشی بودِن دادگاهی که در انگلیس 
دهد.  نشان  می شود،  برگزار   ۹۸ آباِن  ماجراهای  درباره 
می گوید  صحبت هایش  پایان  در  نوروزی   حجت االسالم 

که »شوخی کردم«.
نگفته هم پیداست که "من بودم، ما بودیم که ُکشتیم" 
شیخنا!  که  است  این  گفت  باید  آنچه  اما  است.  شوخی 
شوخی آن هم قشنگ نیست بماند که قبیح هم هست به 
ویژه از جناب تان که سابقه ای روشن در دفاع از وطن دارید 
و تلخی های اسارت را با صبر به حالوِت آزادی رسانده اید. 
شانی  که  شما  از  باشد  نازیبنده  دیگران  از  بیان  این  اگر 
حقوقی دارید نازیبنده تر خواهد بود. جامعه توقع دارد که 
شما "حقوقی" جواب دهید هرچند کاِر انگلیسی ها جای 

هزار اما و اگر حقوقی داشته باشد.
اگر گفتِن این شوخی از دیگران زشت باشد قطعا از شما 
که به لباِس پیامبِر رحمت، ملبس هستید زشت تر است. 
باشید.  متخلق  هم  نبوی  اخالِق  به  که  است  این  انتظار 
آموزه های دیِن ما در برابر جاهالن، "سالم" و در مواجهه 
با لغو، "مروا کراما" را رسِم رفتار می کند. این رسم هم باید 

سیره رفتاری ما باشد.
 در آن ماجرا، "ِدماء مسلمین" - ولو به فرمایش شما، 
بانک آتش زده باشند - برزمین ریخته شده است. قطعا 
هم  از  باید  بی گناه  و  گناهکار  شود.  رسیدگی  بدان  باید 
مشخص شوند. اندازه "مجازات" با "جرم" ها تراز شود و 
به احدی "ظلم" نشود حتی اگر خود او ظالم باشد. این که 
اغتشاشگران حریم شکستند و جرم و حتی جنایت کردند 
افراد،  ادعایی و احتمالی برخی  دلیل نمی شود که برحق 
چشم بپوشیم. بله، قرار نیست در زمین روباه پیر گرفتار 
شویم و در برابر تیرهای مشقی شان، دست ها را باال ببریم 
ماجراها  همه  به  نسبت  که  هست  و  بوده  قرار  قطعا  اما 
دادخواهان  شمار  در  هم  را  شما  شود.  رفتار  عدالت  به 

می خواهیم.

آرمان ملی: یکی از شروطی که وزیرخارجه ایران در هفته های گذشته اعالم 
کرده بود تا به دنبال انجام آن حسن نیت آمریکا مشخص شود، آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران بود که به نظر می رسد پس از رایزنی های انجام شده 
تا حدودی محقق شده است. آزادسازی 3.5 میلیارد دالر پول های بلوکه شده 
ایران قطعا با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است و باید آن را یک پالس 

مثبت از سوی آمریکا دانست تا روند مذاکرات احیای برجام بهتر پیش رود.

       گوناگون

آمریكا گام اول را براى مذاكرات برداشت

گرفتن  اوج  اسالمی:  جمهوری 
روزها  این  در  فامیلی  انتصاب های 
اساسی  سؤال  این  با  را  عمومی  افکار 
در  کنونی  دولتمردان  که  کرده  مواجه 
برمی آوردند  فریاد  انتخاباتی  تبلیغات 
به طرف  را  فامیلی کشور  انتصابات  که 
را  حکمرانی  اگر  ما  و  می برد  فساد 
خالف  کار  این  از  بگیریم  اختیار  در 
همین  که  حاال  کرد.  خواهیم  اجتناب 
بیشترین  رسیده اند،  قدرت  به  افراد 
انتصاب های فامیلی در تاریخ دولت های 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی را به ثبت 
رسانده و در برابر اعتراضات متوسل به 

توجیه کردن می شوند!
یک نماینده مجلس یازدهم در دفاع 
از انتصابات فامیلی گفته است: »نسبت 
فامیلی مقامات، عیب نیست، اگر داماد 
بنده گزینه پیشنهادی وزارتخانه ای بود، 

یعنی من بد هستم؟«
یک روزنامه نگار حامی دولت سیزدهم 
نیز در مقاله ای نوشته: »باید قبول کنیم 
نیروی  تربیت  در  مسئوالن  از  بخشی 
بوده اند.  موفق  خانواده هایشان  همتراز 
برادر  وزیر،  فالن  بگویند  برخی  اینکه 
داماد فالن فرد است که نشانه رانت بازی 

نیست.«
مجلس  نماینده  یک  سخن  شاید 
فامیل ساالری  بودن  بی اشکال  درباره 
از  انتقاد  در  روزنامه نگار  یک  نوشته  و 
اعتراض  فامیل ساالری  به  که  کسانی 
آنها  شخصی  نظر  عنوان  به  می کنند، 
می توان  نرسد.  نظر  به  مهم  چندان 
شخصی  نظر  دارند  حق  هم  آنها  گفت 
به  و  بنویسند  و  بگویند  را  خودشان 
اینجای  تا  کنند.  منتقل  عمومی  افکار 
این مبحث را می توان در عرصه تبادل 

اگر  ولی  پذیرفت،  آراء  تضارب  و  نظر 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  فامیل ساالری 
باید  را  نظریه پردازی ها  قبیل  این  شود، 
انداختن  جا  برای  غیرموجه  توجیهاتی 
اینصورت  این فرهنگ غلط دانست. در 
است که نمی توان از کنار خطری که در 
کمین نظام جمهوری اسالمی و جامعه 

ایرانی است بی تفاوت عبور کرد.
کلیت این سخنان را نمی توان نادرست 
مورد  باید  که  مهمی  نکته  ولی  دانست 
توجه قرار گیرد اینست که فقط زمانی 
افراد واجدصالحیت  انتصاب  از  می توان 
داشته  قرار  فامیلی  دایره  در  اگر  حتی 
باشند دفاع کرد که بررسی همه جانبه ای 
در سرتاسر کشور صورت گرفته باشد و 
تمام نیروهای واجدصالحیت وارد دایره 
باشند  شده  موردنظر  دستگاه  گزینش 
از  که  فردی  از  شایسته تر  نیروئی  و 
است  تصمیم گیرنده  مسئول  منسوبین 
نه تنها  اینصورت،  در  باشد.  نشده  یافت 
انتصاب فامیلی اشکالی ندارد، بلکه الزم 

و مفید هم هست. 
بررسی  چنین  اصوالً  اگر  اما 
اگر  یا  و  نگیرد  صورت  همه جانبه ای 
یافت  شایسته تری  افراد  باشد  گرفته 
شوند، قطعاً انتصاب فامیلی جایز نخواهد 
بود و توجیهات آن نماینده مجلس و آن 
خواهند  بالوجه  محترم،  روزنامه نگار 
بود، زیرا این انتصابات، از مصادیق بارز 

تبعیض و استفاده از رانت هستند.
کنند  ادعا  نمی توانند  حضرات  این 
مسئولیت های  واجدشرایط  نیروهای 
موردنظر توسط مسئولین مورد بررسی 
آنکه  از  بعد  و  گرفته اند  قرار  همه جانبه 
فامیل ها  از  معلوم شد کسی شایسته تر 
یافت نمی شود، اقدام به چنین انتصابی 

و  ایرادها  دلیل،  همین  به  کرده اند. 
وارد  فامیلی  انتصاب های  به  اعتراضات 
خطرناک  عوارض  از  باید  همه  و  است 
نگران  کشور  آینده  برای  روشی  چنین 
باشند. خوشبختانه 35 نماینده مجلس 
خواستار  رئیس جمهور  به  نامه ای  در 

برخورد با این انتصابات شده اند.
اعتراض  و  ایراد  همین  ساختن  وارد 
به دولت های قبل هرچند درست است 
ولی با این پاسخ روشن نیز مواجه است 
آمده  پدید  مفاسد  از  باید  اوالً همه  که 
ضدشایسته ساالری  روش  همین  از 
آن  به  و  بگیریم  پند  قبل  دولت های 
کنونی  دولتمردان  ثانیاً  و  ندهیم  ادامه 
شان،  شعارهای  اصلی ترین  از  یکی  که 
دولت های  روش  همین  به  اعتراض 
که  داده اند  قطعی  قول  و  بود  قبل 
فامیلی  انتصابات  مرتکب  بهیچوجه 
خود  مرام  را  شایسته ساالری  و  نشوند 
به  نمی توانند  دهند،  قرار  انتصابات  در 

چنین توجیهی پناه ببرند.
 در همینجا بی مناسبت نیست ضمن 
انتصابات  مشابه  ایراد  دانستن  وارد 
فامیلی به رئیس دولت دوازدهم به این 
که  باشیم  داشته  اشاره ای  هم  واقعیت 
آقای روحانی در برابر اعتراضات رسانه ها 
به  اسالمی  جمهوری  روزنامه  ازجمله 
توسط  رئیس جمهور  داماد  انتصاب 
از  یکی  ریاست  به  وقت  صمت  وزیر 
سازمان های تابعه آن وزارتخانه، دستور 
چنین  کرد.  صادر  را  انتصاب  آن  لغو 
انتظاری از مسئولین دولت سیزدهم نیز 
وجود دارد، انتظاری که برای جلوگیری 
در  شایسته ساالری  شدن  قربانی  از 
جمهوری  نظام  در  فامیل ساالری  برابر 

اسالمی، بسیار مهم است.
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مسئولین به فکر باشین لطفآ

اعالم مقررات جدید سفر ایرانی ها به تركیه
ایلنا: مسافرین با ملیت ایرانی به مقاصد کشور ترکیه از مبدأ ایران از تاریخ 
۱5 نوامبر ۲۰۲۱ )۲۴ آبان ماه( در صورت واکسینه شدن و گذشت ۱۴ روز از 
تزریق دوز دوم واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی اعم از فایزر، مدرنا، 
آسترازنکا، اسپاتنیک، سینوفارم، سینوواک )و یا گذشت ۱۴ روز از تک دوز واکسن 
جانسن(، بدون نیاز به انجام تست PCR اجازه ورود خواهند داشت. همراه داشتن 

کارت واکسن انگلیسی دیجیتال یا فیزیکی به همراه QR الزامی است.

بر اساس آنچه که در حال تصویب است موضوع قرنطینه هوشمند به زودی 
اجرایی می شود و کم کم داشتن کارت واکسن برای افراد اجباری می شود. مصوبه 
اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا و اظهارات مسووالن وزارت راه و شهرسازی به زودی، 
طرح کنترل هوشمند کرونا در کشور اجرایی می شود و بر این اساس مردم بدون 
داشتن کارت واکسن یا تست منفی PCR بسیاری از فعالیت های معمول از جمله 

سفرهای زمینی، ریلی، هوایی و دریایی را نمی توانند، انجام دهند.

زوم

همه کشور را گشتید و شایسته تر از دامادتان پیدا نکردید؟

ایرنا: مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی امسال مصوبه ای 
درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی نداشته است.»مصطفی قمری وفا« در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: »فیلمی که امروز درباره مصوبه افزایش خدمات 
بانکی در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است، مربوط به امسال نیست. وی 
اظهار داشت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کارمزدهای خدمات بانکی 

بیشتر جنبه توضیحی و رفع ابهام دارد. 

سفرهاى هوشمند و شرط اجبارى كارت واكسن

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

مجلس به وزیر پیشنهادى آموزش و پرورش راى اعتماد نداد
ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصدی مسعود فیاضی برای کرسی 
وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
صالحیت  و  ها  برنامه  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  اسالمی،  شورای 
»مسعود فیاضی«برای تصدی پیشنهادی آموزش و پرورش مخالفت کردند. از 
مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه، ۱۱5 نماینده به وی رای موافق دادند، ۱۴۰ نفر با وی 

مخالفت کردند و پنج نفر از نمایندگان هم به وی رای ممتنع دادند.

آقای نماینده!
 شوخی اش هم زشت است

تكذیب افزایش كارمزد خدمات بانكی


