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چرا مناظرات باید اخالق
مدارانه باشد؟
مناظره دوم اگرچه به گمان برخی هیجان انگیز
نبود اما به گمان خیلی ها برنده های زیادی
داشت .گروهی قدرت تکلم نامزد خود را عنصر
پیروزی او در مناظره و گروهی دیگر کارنامه
قابل دفــاع و برنامه های آتی را عامل موفقیت
نامزد مطلوبشان معرفی کردند .اما یک چیز
را همه اذعــان دارنــد ،با این که مناظره دوم بی
رمــق و ســرد بــود که آن هم به شیوه مناظرات
تــوســط صــدا وسیما بــرمــی گ ــردد امــا درکــنــار
این نبود هیجان ،خوشبختانه می تــوان گفت
نسبتا اخالق مدارانه برگزار شد .نقل است که
سیاست ما باید عین دیانت ما باشد .در واقع
منشأ و خاستگاه کنشگری و حکمرانی اجتماعی
ما باید از دیــن و در حقیقت از قلب دیــن یعنی
اخــاق گرفته شــود .مفاهیمی چــون عدالت،
گزاره هایی چون قانون گرایی ،تعبد به اصول
قانون اســاســی ،مدیریت و مــوارد مشابه همه
مدلول مفهوم اخــاق هستند و بــدون اخالق
هیچ کدام از این مفاهیم قابل نمایش نیست.
امــا چــرا مناظرات باید اخــاق مــدارانــه باشد؟
 -1از انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری در
سال  ،76این اخالق بود که هر دوره الغرتر شد.
عمال در سال های بعد گزاره های غیر واقعی و
اتهامات بی اساس جای خود را به ارائه برنامه
تحمیلکردورقیبهراسی،جانشینپاسخگویی
شد .رئیس جمهور که خود را باید رئیس یک
جمهور و پاسخگوی یک جمهور بداند با رقیب
هراسی عمدتا بر کرسی قوه مجریه تکیه کرد و
در نهایت پس از دوره خود و در پاسخ به عملکرد
شفاف مدعی شد اگر نبودم رقیب بالیی بدتر سر
شما می آورد! بزرگ ترین آفت رخت بستن اخالق
در مناظرات و رقیب هراسی ،خروج مردم ساالری
دینی از پاسخگویی شفاف به عملکرد و مطالبه
گری اجتماعی و نظارت مردم بر مسئوالن است!
 -2رقیب انتخابات  92 ،88 ،84و  96با «بگم
ها» و رقیب هراسی به پیروزی رسید! نتیجه چه
شد؟! بخش حامی رقیب ،خود را از بدنه رئیس
جمهوری منتخب دور ساختند و هیچ گاه از ته
قلب نپذیرفتند طرف مقابل رئیس جمهور همه
جمهور است! تجربه مهم چند انتخابات گذشته
و تاثیرات این رفتار و نبود اجماع و شکاف حاصل
از آن در جامعه پس از انتخابات باید بــرای هر
یک از نامزدهای انتخابات  1400الگو شود.
هر کدام از رقبا باید بدانند کشور برای رسیدن
به نقطه شکوفایی نیازمند استفاده از تمامی
ظرفیت های موجود است و هرز رفت نخبگان و
سرمایه های اجتماعی در رقابت های ناسالم،
می تواند لکوموتیو هر جناحی را پس از پیروزی
در انتخابات با توقف و کندی جدی مواجه کند.
خطری به مراتب سهمگین تر از ذبح کوتاه مدت
اخالق؛ هر کدام از نامزدها باید هوشیار باشند
در صورت پیروزی بر رقیب خود پس از خرداد
 1400تنها رئیس جمهور یک جناح یا آرای
ماخوذه نیستند ،آن ها نماینده همه  85میلیون
شهروند ایرانی هستند! چه آنان که به او رای
دادند و چه آنان که با رای مخالف ،سبد رقیبش
را تقویت کردند.
 -3در کنار موارد فوق چهره یک نامزد متدین
و رجل سیاسی و مذهبی هم اهمیت ویــژه ای
دارد .ذبح اخــاق در واقــع نمایش نامیمون از
چهره یک رجل سیاسی و مذهبی است! کسی
که قرار است الگوی حکمرانی جمهوری اسالمی
ایران بر پایه نظام مردم ساالری دینی باشد ،با
خراشیدن چهره رقیب تنها دستان خودش را
به خون آلوده می سازد! بیراه نیست که بگوییم
امید پابرهنگان جهان و بسیاری از شهروندان
کشورهای منطقه به منتخب کرسی ریاست
جمهوری ایران است .قرار است آن ها از همین
شخصیت ها الگو بگیرند؛ این گونه نباشد که آن
ها فرقی میان انتخابات ریاست جمهوری در یک
کشور با متد اسالمی و یک الگوی دموکراسی
در یک کشور غربی قائل نباشند! صدور انقالب
همانند حفظ انقالب اهمیت دارد و با پرخاش به
یکدیگر این خط مهم را نابود نسازیم!
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نصرا :...تعرض به قدس یعنی جنگ منطقهای

حرف مردم

زوال اسرائیل مسئله امروز و فردا شده است
دبیر کل حزب ا ...زوال رژیم صهیونیستی
را نزدیکتر از قبل دانست و با بیان این که
تعرض به قدس باید معادل جنگ منطقهای
باشد ،تأکید کرد که نتیجه این جنگ چیزی
جز زوال اسرائیل نخواهد بود«.سید حسن
نــصــرا »...دبیرکل حزب ا ...در سخنرانی
خود به مناسبت سالروز فرار نظامیان رژیم
صهیونیستی از جنوب لبنان ،علت
غیبتش در روزهـــای گذشته پس
از مــاه رمــضــان را بیماری اعــام
کرد.وی خطاب به صهیونیستها
تأکید کــرد :تجاوز به قدس و
مسجداالقصی به معنای
ج ــن ــگ مــنــطــق ـهای
اســـت.دبـــیـــرکـــل

حــزب ا ...ادامـــه داد :زمــانــی کــه دشمن
اسرائیلی بداند در برابر ایــن معادله قرار
دارد ،میفهمد نتیجه هر اقدامی در آینده،
زوال ایــن رژیــم اســت.نــصــرا ...گفت ،همه
جهان در نبرد شمشیر قدس احساس کرد در
برابر ملت فلسطینی متحد قرار دارد که برای
هدفی واحد در حرکت است .نبرد شمشیر
قدس ،اعتبار را به مسئله فلسطین در جهان
بازگرداند و آن را بر رسانهها تحمیل کرد.
از جمله نتایج این نبرد احیای فرهنگ و
روحیه مقاومت به عنوان تنها مسیر برای
بازپسگیری سرزمین بــود .نبرد
شمشیر قدس ضربهای محکم
به روند عاد یسازی روابط
و رسانههای آن زد.

سنت شکنی بازارها!

برخالف روال معمول یک سال گذشته ،تنها بازار مثبت روز
سهشنبه ،بازار بورس بود و رمزارزها ،دالر و بیشتر بازارهای دیگر با
کاهش قیمت مواجه بودند
روز سه شنبه برخالف روال عادی یک سال
گذشته بازارهای مالی سنت شکنی کردند.
بعد از رکوردشکنی های پیاپی بورس تا سال
گذشته ،بازار سرمایه طی چندماه قبل فقط
ریــزش هــای شدید را تجربه کــرد .آن هم در
حالی که بازارهای سفته بازی ارز ،سکه و طال،
بازار خودرو و مسکن و حتی رمزارزها حسابی
ســودده بودند امــا روز سه شنبه ایــن قاعده
باالخره تغییر کرد.
سقوط  11درصدی رمزارزها

روز سه شنبه بیتکوین با حدود  ۱۰درصد
افت به کانال  ۳۲هــزار دالری سقوط کرد.
ارزش کل بــازار هم  ۱۰درصد کاهش یافت
و به  1.5هــزار میلیارد دالر رسید .افت ۱۰
درصــدی بیتکوین در حالی به ثبت رسیده
که کمی بعد بازار کمی متعادلتر شده و اکثر
رمزارزها بازدهی یک ساعته مثبت داشته اند.
بازار رمزارزها با شدت گرفتن فروش در روز
سهشنبه ۲۰۰ ،میلیارد دالر از ارزش خود را از
دست داد و در مجموع طی  ۲۴ساعت گذشته
 ۱۱درصد سقوط کرد و مجموع ارزش آن از
 1/74تریلیون دالر به  1/55تریلیون دالر
کاهش یافت.
افت اندک دالر

روز گذشته ما شاهد افزایش نسبی قیمت ها
در بازار بودیم اما با ادامه نوسان ها ،قیمت طال
و دالر کاهش یافت و سکه نیز دچار حرکات
کاهشی شد .دالر که با نوساناتی وارد کانال
 ۲۴۱۰۰شده بود ،روز دوشنبه با افت حواله
درهم مواجه شد و قیمت آن به زیر  24هزار
تومان بازگشت .شاید هم موضوع صادرنشدن
قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران بر این
کاهش قیمت ها تاثیر گذاشته باشد .قیمت

دالر روز سه شنبه به  23900تومان رسید.
افت چندهزارتومانی سکه و طال

دیروز و در بازار آزاد قیمت تمام انواع سکه و
همچنین طال کاهشی بــود به نحوی که هر
قطعه سکه تمام بهار آزادی با  ۶۵هزار تومان
افت نسبت به روز گذشته اش  ۱۰میلیون و
 ۸۰۵هزارتومانمعاملهمیشد.هرقطعهسکه
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۵۰هزار تومان
در مدت مشابه افت داشت و ۱۰میلیون و۶۸۰
هزار تومان فروخته میشد.
خریداران برای خرید هر قطعه نیم سکه بهار
آزادی باید پنج میلیون و  ۹۵۰هــزار تومان
میپرداختند که  ۱۰۰هــزار تومان از روز
دوشنبه کمتر اســت .ربــع سکه هم با ۱۰۰
هــزار تومان افــت نسبت به روز گذشته سه
میلیون و  ۸۷۵هزار تومان داد و ستد میشد.
در بازار آزاد هر قطعه سکه گرمی دومیلیون
و  ۳۵۰هزار تومان قیمت خورده بود که پنج
هزار تومان افت را نسبت به روز گذشته نشان
میداد .در بازار آزاد هر گرم طالی  ۱۸عیار
یک میلیون و  ۷۷هزار و  ۲۰۰تومان ارزش
گذاری شده بود که هشت هزار و  ۱۰۰تومان
از روز گذشته کمتربود.
پایان هراس بورس؟

شاخص بورس در معامالت سه شنبه با افزایش
بیش از سه هزار واحدی به محدوده یک میلیون
و  ۱۶۰هزار واحد رسید .سوالی که این روزها
پرسیده می شود این است که آیا هراس بورس
تمام شده است؟ به گفته برخی تحلیل گران
نشانههایی از بازگشت آرامــش به معامالت
بورسی و پایان هراس از ریزش دیده می شود اما
همچنان ترس از ریزش و کاهش قیمت بیشتر
دالر و تاثیراتش بر بازار سرمایه وجود دارد.

سقوط  ۲۹تبعه افغانستانی به درون چاه

 ۲نفر دراین حادثه جان باختند

توکلی-مدیرعامل جمعیت هــال احمر
استان کرمان ،از رهاسازی و امدادرسانی
 ۲۹نفر از اتباع خارجی ،از حفره چــاه در
مسیر فرعی محور منوجان به بندرعباس خبر
داد.به گزارش خراسان ،رضا فالح با اشاره
به سقوط  ۲۹تبعه افغانستانی در حفره چاه
در مسیر فرعی محور منوجان به بندرعباس
گفت :در ساعت  23:20دوشنبه هفدهم
خــردادمــاه ،بالفاصله امــدادگــران پایگاه

امدادونجات هالل احمر منوجان به محل
حادثه اعــزام شدند.وی با اشــاره به این که
عملیات امدادرسانی سه ساعت طول کشید،
افزود :امدادگران جمعیت هالل احمر ۲۷
مصدوم این حادثه را از حفره چاه رهاسازی
کردند و نجات دادنــد و یک زخمی نیز به
بیمارستان امام حسین (ع) منوجان منتقل
شد.فالح خاطر نشان کرد :در این حادثه دو
نفر از اتباع افغانستانی جان باختند.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خیلی جالب شــده .در انتخابات قبلی،
دول ـتهــا در هنگام نــزدیــک شــدن بــه زمــان
انتخابات سعی می کردند حداقل حفظ ظاهر
کنندوتازمانبرگزاریانتخاباتحداقلقیمت
ها ثابت می ماند و از گران شدن کاال و ارزاق
جلوگیری می کردند ولی در این دوره شاهد
روند افزایش قیمت ها و کمبودها و مشکالت
در روزهای منتهی به انتخابات هستیم .آیا قرار
است مردم را بیشتر از این عصبانی کنیم و در
مشارکت آن ها تاثیر بگذاریم؟!
•• لطفا خروج مسئوالن از کشور بعد از اتمام
مسئولیت شــان حداقل تا دو ســال ممنوع
بشود تا خدای ناکرده اگر خطایی از آن ها
سرزده باشد جوابگوی ملت باشند.
•• اگــر اعتماد به نفس کاذبی را که برخی
از مــســئــوالن مملکتی دارنــــد الک پشت
میداشت مثل خرگوش می دوید!
•• اگر کرونا هست وقرنطینه و سفر ممنوع
چرا پس پروازهای کیش انجام می شه که یک
عده کم خرد سفر کنند به یک جزیره کوچک و
اون همه آدم و ویروس رو منتقل کنند؟ شما از
چین بدتر هستید در انتشار ویروس!
•• از قدیم می گفتند به انــدازه دخــل ،خرج
کنید اگر دولت هم به اندازه درآمدش خرج
می کــرد ایــن قــدر تــورم ایجاد نمی شد که
مجبورشود با چاپ پول مردم را فقیرتر کند.
•• با توجه به این که زمان تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی است
به نظرم باید سفرهای دولتمردان که این
روزها زیاد شده و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد
متوقف شود.
••هــر کسی مــی خــواد رئیس جمهور بشه
فقط مردانه یک ضمانت بده .ما چیز دیگری
نمیخوایم .حداقل یک کوپن الکترونیکی
داده شود که هر شش ماه یک بسته غذایی
کوچک شامل یک کیلو نخود و لوبیا و برنج و
ماکارونی به هر نفر برسه .بنزین و نان و بیمه
یارانه ای هم حذف نشه.
در جواب کسی که گفته محدودیت رو بردارن
ن شب تو پارک برن مثل این که
مردم می خوا 

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شما تو این مملکت که چه عرض کنم تو این
دنیا نیستی که ببینی مردم از کرونا دارن پرپر
می شن...
••دانشگاه آزاد بر خالف اسم زیبایش آزاد است
به هر طریقی شده شهریه را افزایش دهد و با
کمترین بدهی هیچ گونه خدماتی به دانشجو
که چندین سال از او شهریه گرفته نمی دهد.
با توجه به ایــن که کــاس ها مجازی بــوده و
مردم در این ایام گرفتارند ولی شهریه افزایش
داشت .این هم از درس خواندن جوانان.
••یکی نیست به برخی ازاین صاحبخونه ها
بگه آیا فکر کردین چرا به تازگی پول تون به
نون نمی رسه؟ چون فشاری که به مستاجرها
بابت کرایه های زیاد میارین و از حقتون بیشتر
می خواین خدا هم این طوری ازتون می گیره.
باز خدا رو شکر کنین به دوا و درمان نمی دین.
پس کمی فکر کنین و به فکر مستاجرهاتون
باشین تا خدا به مالتون برکت و به خودتون
سالمتی بده.
••کسی نیست جلوی  ...ایرانسل را بگیرد؟
پنج هزار تومان و دو هزار تومان شارژ را دو
ساعته بلعید.
••چه عجب که بعد از  ۴۲ســال ،یک نامزد
ریاست جمهوری از زنان ایران دفاع می کند
و برایشان ارزش قائل می شود.
••بــایــد قانونی تصویب شــود کــه افـــراد دو
تابعیتی ،تحصیل کرده های خارج و خانواده
های خارج نشین نتوانند در ایران مسئولیت
داشته باشند.
••من یک صاحبخانه ام و به شکرانه نعمت
سالمتی و رضــای خــدا ،خانه ام را در شهر
مشهد با همون مبلغ سال قبل اجاره دادم.
سال قبل هم با مبلغ پایین تر از عرف اجاره
داده بودم ،مستاجرم کلی خوشحال شد ،به
مستاجر هم گفتم من حالت رو خوب کردم ،تو
هم حال هر کس رو که دوست داری خوب کن.
بیاییم خودمان هوای هم رو داشته باشیم.
•• آقایان دولتی ها از صدا وسیما خواستند
برایپاسخگوییبهمنتخبانریاستجمهوری
که عملکرد دولــت فعلی را نقد کــرد هانــد از
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آن ها دعــوت کنند تا پاسخگو باشند! چه
ادعای مضحک و خنده داری! مگر شما بعد
از انتخابات عملکرد دولــت احمدی نــژاد را
سال ها بیرحمانه و ناجوانمردانه و با انواع
تهمت های دروغ هدف هجمه و تخریب قرار
ندادید؟ چرا آن زمان از صدا و سیما نخواستید
تا فرصت پاسخگویی به تهمت ها را به دولت
قبل بدهند؟ آقایان محترم تازه این اول راه
است منتظر محاکمه اعمال خود باشید.
•• مناظره نامزدها برای کرسی ریاست خراب
کردن هم بود .کسی از ثبات و عدالت حرفی
نزد .دو نفر واریــز یارانه اشتباه دولت قبل رو
زمزمه کردند .نه برنامه مدونی و نه طرحی.
کسینگفتهیچکدامهماقتصادداننیستند.
•• چرا قطار کوپه خالی دارد ولی توی سایت
ها اعالم می کنند ظرفیت تکمیل است؟ یا می
خواهندمردمراسرگردانکنندیاازبیمدیریتی
مدیران فروش است .لطفا توضیح دهید.
••اکــثــر بــرنــامــه هــای شبکه پــویــا جذابیت
وآمــوزش الزم را نــدارد ،معموال کودکی را
نشان می دهد که یک جوجه یا عروسکی دارد
و تنهاست و مادرش می گوید بیا کیک تولدت
را بگیر یا بیا غذایت را بخور و بخواب ،کودکان
یا تمایلی به دیدن ندارند یا از سر اجبار نگاه
می کنند و معموال افسرده هستند .نکته دیگر
این که بیشتر برنامه های این شبکه بیش
از10بار در هفته تکرار می شود.
•• از سخنان مسئوالن اقــتــصــادی کشور
مشخص است که هر بخش و عرصه اقتصاد
کشور از یک کشور متفاوت الگوبرداری شده
است .مث ً
ال در بحث مالیات از یک کشور  ،در
بحث بیمه و تأمین اجتماعی از کشوری دیگر،
از نظر ساعات کاری نگاه مان به یک کشور
و از نظر سود سپرده های بانکی و تسهیالت
بــه یــک کشور دیگر اســت و ...همین الگو
برداریهای نامناسب ،اقتصاد کشور را تبدیل
به شتر گاو پلنگ کرده است .لطف ًا اگر مایل به
الگوبرداری هستید تمام مجموعه اقتصادی
کشور را از یک کشور و آن هم کشوری در حال
توسعه الگو برداری کنید.

رفع فیلتر توییتر برخی کاربران؟

روحانی :برای قانونمند شدن رمز ارزها چاره اندیشی شود

روز گذشته برخی از کاربران توییتر از رفع فیلتر این پلتفرم خبر
دادند .طی روز های گذشته برخی از کاربران اعالم کرده بودند
که بدون استفاده از فیلترشکن توانسته اند وارد توییتر شونداما
این اظهارت روز گذشته بیشتر شد .ظاهرا این موضوع هم شامل
اپراتورهای سیار و هم کاربران سرویسدهندههای اینترنت ثابت
خانگی بوده است .با این حال بررسی ها نشان می دهد که تا لحظه
تنظیماینخبر(ساعت)23بسیاریازکاربرانتوییترهمچنانبدون
فیلترشکن امکان دسترسی به توییتر را نداشتند .این موضوع در
حالیاتفاقافتادهکهدرماههایاخیربارهادربارهرفعفیلترسایتها
و سرویسهای فیلتر شده برای بخشی از اقشار جامعه نظراتی از
سویمسئوالنمختلفمطرحشدهبود.مشخصنیستاتفاقکنونی
ارتباطی به این موضوع دارد یا خیر ،اما در ماههای اخیر موضوعی که
با عنوان «فیلترینگ هوشمند» نام گذاری شده ،مطرح بوده است.

رئیس جمهور خواستار قانونمند شدن فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال شد و با
توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادالت رمز ارزها بر آگاهی بخشی به
مردم برای پرهیز از ورود غیرکارشناسانه در این زمینه تاکید کرد.در جلسه ستاد
اقتصادی دولت که با ریاست روحانی برگزار شد ،وضعیت عرضه و تقاضای رمز
ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی
از وضعیت تولید و تبادل رمز ارزها در اقتصاد ایران ارائه کرد.رئیس جمهور
درخصوص فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و
حمایت از منافع ملی در این حوزه گفت :امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک
الزام محیطی است و باید به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت
عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کالن کشور
اقدامات الزم را انجام داد.روحانی تصریح کرد :باید برای قانونمند شدن فعالیت
رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چارهای اندیشید و
قوانین و دستورالعمل های الزم را وضع و ابالغ کرد.

