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 مردانی که فحش می دهند در حالی که خود 
را سزاوار فحش نمی دانند!

سیاست ورزی 
هتاکانه در سایه 

یزی مسئولیت گر

سياست  2

چه خوشمان بیاید، چه خوشمان نیاید، توهین و فحاشی و هتاکی 
بخشــی پررنگ از ادبیات سیاسی ماســت؛ حاال اینکه کجای سفره 
سیاست نشسته باشــیم تعیین می کند که بیشتر امکان فحش دادن 

داریم یا بستر مناسبی هستیم برای فحش خوردن. 
مثال یک نماینده مجلس بســیار دســتش باز اســت برای فحش 
دادن؛ مخصوصا که »انقالبی!« هم باشــد؛ ولی خــوب در عوض یک 
وزیر فحش خورش َملَس است. این فحاشی چنان در تار و پود سیاست 
ما آمیخته اســت که چند صباحی دیگر بدون آن اموراتمان نخواهد 
گذاشت. در حال حاضر که به روال جاری سیاست ورزی آقایان مدعی 
سیاست تبدیل شده و اصال از همان موقع که می آموزیم از هر کس که 
با آن مشکل داریم می توانیم »مرگ« نثارش کنیم، فرش قرمز فرهنگ 

فحاشی را هم پهن می کنیم. 
و اساســا از همین جا می شــود که وقتی نماینده مجلسمان هم از 
رئیس جمهورمان یا عملکردش یا ســلیقه اش یا سیاستش خوشش 

نمی آید، در اوج »انقالبی گری!« لعن و نفرینش می کند. 
مجلس یازدهم با ادعای »انقالبی گری«، ظاهرا مجلسی عصبانی هم 
هست؛ تحلیل رفتار نمایندگان آن در موقعیت های مختلف موید همین 
عصبانیت است و احتماال از آن جایی که فرد عصبانی نمی تواند تصمیم 

درستی بگیرد و گره ای باز کند است که...

مذاکرات ترسیم مرزهای لبنان و اسرائیل به موازات رونمایی از حریری برگزار شد 

بیروت در محاصره دو پروژه ناتمام
جهان 3

 هم زمان با رکوردهای جدید مرگ و ابتالی کرونا اعالم شد

 ممنوعیت سفر برای 
پنج کلان شهر کشور

رئیس جمهور گفت: امام مجتبی به ما می آموزد که مرد جنگ باشیم به 
روز جنگ، و مرد صلح باشیم به روز صلح.  اگر در روز صلح، جنگیدیم و در 
روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. به موقع باید بایستیم 

و بجنگیم و به موقع باید صلح کنیم.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره به 
ایام رحلت پیامبر )ص( و شهادت امام حسن، با بیان اینکه پیامبر )ص( 
حکومت را بر مبنای قانون و پیمان اداره می کرد، تصریح کرد: ایشــان 
پیامبری بود که وقتی با مردم مکه صلح کرد، قرآن آن فتح مبین نامید و 
بزرگترین پیروزی های پیامبر )ص( در سایه آن صلح به دست آورد، بیش 

از آنچه در میدان جهاد کسب کرد.
وی یادآور شد: پیامبر )ص( هم جنگ و هم صلح داشت. این مرد نمونه، 
هم عملیات تهاجمی و هم عملیات تدافعی داشت. این پیامبر، روزهایی 

پیروز شد و هم در روزهایی دچار شکست شد.

 ۱0 سال تحریم ظالمانه یکشنبه آینده رفع می شود
روحانی یادآور شد: ما هفته آینده به مردم این خبر خوش و تبریک را 
می دهیم ده سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یکشنبه هفته آینده رفع می 
شود چهار سال سر این موضوع با آمریکا جنگیدیم چهار سال آمریکا این 
در و آن در می زد این که روز ۲۷ مهرماه اتفاق نیافتد این روز اتفاق می افتد 
که به خاطر ایستادگی مردم اســت. این به خاطر تالش دیپلمات های 
ماست که آمریکا موفق نشــد. آن هایی که می گویند برجام برای ما چه 
کرده این یکی از کارهای برجام اســت.  تحریم تسلیحاتی را برداشت و 
از یکشنبه میتوانیم از هر کس می خواهیم اســلحه بخریم و به هر کس 

می خواهیم اسلحه بفروشیم.
روحانی ادامه داد: این یکی از اقدامات مهمی بود دولت تدبیر و امید 
انجام داد البته بعضی وقت ها صبر الزم دارد که ما به همه نکاتی که مورد 
توجه است برسیم. البته این وسط شری در دنیا پیدا شد به نام حاکمان 
کاخ سفید که این شر را نه بر سر مردم ما بر سر همه آورد ببینید. چه بالیی 
سر افغانستان آورد افغانستانی که کاخ سفید نشینان هر روز می گفتند 
امنیت آن را تضمین خواهیم کرد االن ببینید در افغانستان چه خبر است 
غرب و شرق افغانستان دست کیست. شرایط بســیار خطرناکی که در 

افغانستان با آن مواجه هستیم.
 

لحظه ای از درد مردم غافل نیستیم
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم در فشار اقتصادی قرار دارند تاکید 
کرد: به مردم اطمینان می دهیم دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور و 
کاالهای مورد نیاز همه توان خود را به کار برده و می برد لحظه ای از درد 

و مشکالت و مصایب مردم غافل نیست.
روحانی گفت: دولت برای مقابله با کرونــا از کادر درمانی تا نیروهای 

مسلح، از بخش های اقتصادی تا شرکت های داشــن بنیان با همکاری 
همه مردم هر چه در توان داشــته و توانســته انجام داده و می دهد و به 

خدمتگزاری به مردم افتخار می کند.
روحانی با بیــان اینکه »دولت فقط شــعار نمی دهد« بــه برخی از 
 آمارهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: امســال گندمی که از کشاورزان 
خریدیم ۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است پس شرایط 
کشاورزی ما امروز حتی در زمینه تولید گندم نسبت به پارسال یک قدم 

جلو هستیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه تولید و فروش در بسیاری از موارد 
مخصوصا در بخش صنعت رشد داشــته ایم در یک ماه گذشته نسبت به 
ماه مشابه سال گذشــته  در تولید ١١ درصد و در فروش ١۴ درصد رشد 

داشته ایم.

شرایط اقتصادی در ۶ ماهه دوم بهتر می شود
روحانی با بیان اینکه روند صعودی افزایش صادرات غیرنفتی شروع 
شده است، گفت: صادرات غیرنفتی در یک ماه اخیر )شهریور( نسبت به 
مرداد ماه، ۲۵ درصد رشد داشته است؛ چند هفته پیش هم اعالم شد که 
انشاءاهلل شرایط اقتصادی کشور در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ بهتر خواهد شد 

و تالش ها مستمر به نتیجه خواهد رسید.
رئیس دولت دوازدهم ســخنان برخی افراد را که می گویند »مردم 
خسته شده اند و می خواهند کشــور را رها کنند و بروند« ناروا دانست و 
افزود گفت: تقاضای سرمایه گذاری در کشور در ۶ ماهه سال ۹۹ نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشــته ۳۷درصد رشد داشته است پروانه بهره 

برداری نسبت سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است
رئیس جمهوری گفت: درست است که مردم احساس فشار می کنند، 
اما آمار و ارقام نشــان می دهد دولت با همه توان در ســال جهش تولید 
در حال تالش اســت و آن را ادامه می دهد؛ البته ما در تولید و صادرات 
غیرنفتی و مبارز با کرونا زمانی موفق می شویم که همه دست به دست هم 

دهیم و یکدیگر را یاری کنیم.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت؛

جنگیدن در زمان صلح و صلح کردن به وقت جنگ خطاست
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