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تولیت آستان قدس رضوی :تبیین اهمیت حجاب زمینهساز گسترش آن در جامعه است
تولیت آســتــان قــدس رض ــوی در همایش «حماسه
حجاب» که همزمان با سالروز قیام مسجد گوهرشاد
در تــاالر قــدس حــرم مطهر رضــوی بــرگــزار شــد ،ضمن
گرامیداشت یــاد و خاطره شهدای ایــن قیام خونین
گفت :در این حادثه جمعی از مردان غیرتمند ،مؤمن و
فداکار جان خود را در راه حفظ ارزشهای متعالی دینی

خبر
ويژه

روحانی:
وظیفهای برای
ساخت مسکن
نداریم

رئیسجمهور با بیان
اینکه ناچار بودیم تعهد
دولت قبل درباره مسکن
مهر را ادامه دهیم و
دوسوم کار آنها به
دوش دولت ما افتاد،
گفت :دولت موظف
نیست خانه بسازد بلکه
باید فقط تسهیالت
ساخت و ساز بدهیم.
به گزارش فارس ،حسن
روحانی دیروز اضافه
کرد :مسئله دیگر زمین
مناسب است؛ دولت باید
بتواند زمین مناسب در
جای مناسب و با قیمت
مناسب در اختیار مردم
قرار دهد .باید زمین
رایگان یا با قیمت کم در
اختیار مردمی که در
عسرت هستند،
قرار بگیرد.

خبـر

در حاشيه

گالی هرئیسی
ازفشارهاو
تهدیدهای
برخی
نمایندگان
روزنامه جوان نوشت:
برخی با البی ،برخی
با ژست پیشنهاد،
برخی با ابزار رسانه و
برخی با سوءاستفاده
از حق قانونی خود در
رأی اعتماد به وزیران
در مسیر اعمال فشار
بر ابراهیم رئیسی برای
به کارگیری فرد دلخواه
خود هستند .یکی از
راههای اعمال فشار،
ساختن فهرستهای
دروغین از کابینه و
انتشار گسترده آن
و انداختن نام خود
بر سر زبانهاست.
گالیههایی غیررسمی از
رئیسجمهور منتخب
در جلسات غیررسمی
و خصوصی شنیده
میشود که نگران گرفتن
رأی اعتماد از مجلس
برای وزیرانش است .از
آنسو شنیدههایی هم
وجود دارد که حکایت از
باجخواهی معدودی از
نمایندگان مجلس دارد:
«یا حرف من در چینش
کابینه باید اعمال
شود یا در هنگامه
رأی اعتماد به کابینه
میدانم چه کنم!».
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سال سی و چهارم

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
مهدی خالدی بــه تازگی
طــرحــی بــا ام ـضــای  36تــن از
نمایندگانباعنوان«ممنوعیت
مــذاکــره مـسـئــوالن جمهوری
اســامــی بــا مقامات آمریکا»
اعــام وصــول و در دستور کار
مجلس قــرار گرفت .با تصویب ایــن طــرح که به
صورت عادی اعالم وصول شده« ،هر گونه اقدام
به مذاکرۀ مسئوالن و مقامات کشورمان با مقامات
آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس ممنوع
میشود .تخلف از احکام این قانون مستوجب
مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج
تا  10سال تا جزای نقدی و انفصال دائم از خدمت
دولتی و عمومی) است».
در مقدمه و دالیــل توجیهی طــرح به اقــدامهــای
مقامات آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی در
حوزههایمختلفیازجملهنظامی،اطالعاتی،ضد
حقوق بشری و همچنین تحریمهای مستقیم
اشاره شده و آمده است« :متأسفانه در برجام نیز
شاهد بدعهدی آمریکا بودیم .لذا برای جلوگیری
از سوءاستفاده دوباره مقامات و مسئوالن ،الزم و
ضروریاستهردولتیپیشازهرگونهگفتوگوبا
مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات
آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از
اجازه مجلس مجاز خواهد بود که اقدام کند».

◾

◾سرنوشت مذاکرات برجام

با انتشار خبر اعالم وصول طرح مذکور ،منتقدان
ب ه سرعت علیه آن جبهه گرفته و مدعی شدهاند با
توجه به روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی و
سرنوشت مذاکره با ایاالت متحده؛ به نظر میرسد
با توجه به محتوای ایــن طــرح بــهزودی مذاکرات
برجام متوقف شــود .ایــن عــده معتقدند حرکت
مجلس دخالت در حوزه سیاست خارجی است و

و انسانی از دست دادند.
وی شهدای حادثه گوهرشاد را شهدای راه پاسداری
و صیانت از کرامت زن خواند و یــادآور شــد :جامعه
ما مدیون فداکاری و ایثار شهدای گرانقدر این حادثه
بــزرگ و از جهتی افتخارآفرین است.تولیت آستان
قدس رضوی در ادامه به آیه «مَن ْ عَمِ َ
ل َصالِحًا مِن ْ ذَكَر ٍ

 9150000065در محدوده سهراه فلسطین تا
چهارراه خیام هشت تا نانوایی هست که همه روز
جمعه تعطیل هستند .مردم باید چکار کنند.
 9150000819پلیس نوشته :بین خطوط برانید! در
جواب؛ ما خطی نمیبینیم که بینشون برانیم!

أَو ْأُنْثَى وَهُو َ م ُؤْمِن ٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاه ًطَيِّبَهً» اشاره و گفت:
از این آیه چنین استنباط میشود که در انجام عمل
صالح و قرب الیهللا و پیشرفت و ترقی معنوی انسان،
تفاوتی میان مرد و زن نیست و خداوند متعال راه کمال
برای زن و مرد را یکسان قرار داده است.
وی کرامت را گوهری در وجود انسان برای رسیدن

 9220000239قطعی برق واقع ًا غیرقابل تحمل بوده
و توجیهی هم ندارد .برای جبران کمبودهای
نیروگاههای برقی اجرای روش استفاده از انرژی
طبیعی خورشیدی که خیلی هم مقرون به صرفه
بوده امکانپذیر است.

نگاهی به طرح خانه ملت برای «ممنوعیت مذاکره مسئوالن با مقامات آمریکایی»

شخصه این طرح را یک گشایش و نه انسداد تلقی
میکنم ،چون قفل روی قفل نمیزنند.

انسداد یا گشایش؟
مسئله این است

گزيده

 9150000625ناگهان دستور دادند غیر از آرا تمام
محتویات پروندهها در بایگانى راکد به بهانه
کمبود جا خمیر شود! حقوقی و کیفری! همه
صورتجلسههای دادگاه ،شهادت متضاد شهود!
لوایح طرفین دعوی که با اقاریری همراه بود!

◾

نعمت احمدی ،حقوقدان اصالحطلب :بر این بــاورم ظرافتی در این طرح
نهفته اســت که رابطه با آمریکا را از سیاســت کالن نظام که باید در جای
دیگر تصمیمگیری شود به مجلس محول کرده و به معنای گشایش است
و نه انسداد.

دست مذاکرهکنندگان و آزادی عمل آنها را در نوع
برخورد با طرف مقابل خواهد بست .برخی دیگر
از تحلیلگران نیز معتقدند این حرکت خانه ملت
گامی قانونی ،رو به جلو و با هدف جلوگیری از تکرار
برخی کجرویهای گذشته در موضوع مذاکرات
است .نعمت احمدی ،حقوقدان در یادداشتی که
در پایگاه اطالعرسانی و خبری جماران منتشر کرده
در این باره مینویسد :بر این باورم ظرافتی در این

طرح نهفته است که رابطه با آمریکا را از سیاست
کالن نظام که باید در جای دیگر تصمیمگیری شود
به مجلس محول کرده و به معنای گشایش است.
این چهره اصالحطلب تصریح کرد :با این طرح یاد
موضوع گروگانهای آمریکایی در ایران میافتم که
به یک بنبست سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
تبدیل شده بود تا اینکه ناگهان تصمیم گرفته شد
تکلیف گروگانها را مجلس روشــن کند .پس به

◾طرحی از سوی دلواپسان عرصه دیپلماسی
اگرچه دفاع احمدی به عنوان چهرهای اصالحطلب
از طرح اخیر مجلس را در واقع باید نوعی فرافکنی
برای موجه جلوه دادن کمکاریهای دستگاه خارجه
دولت روحانی در نوع تعامل با طرف غربی و تالش
وی برای شریک کردن خانه ملت در این موضوع
دانست ،با وجود این ابراهیم عزیزی این طرح را با
نگاهی آیندهمحور و در راستای منافع ملی میداند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس که یکی از اعضای امضاکننده این
طرحنیزهستدرگفتوگوباقدسدراینبارهگفت:
مجلس به عنوان چکیده ملت ،محل تبادل طرح،
اندیشهونظراتمختلفاستلذاارائهچنینطرحی
با توجه به نگرانیهایی که در باب مذاکرات وجود
داشتچیزعجیبینیست.ویاینطرحراروبهجلو
دانسته و افزوده است :این طرح از سوی دلواپسان
عرصه دیپلماسی ارائه شده ،افرادی که نسبت به
ولنگاری هشت سال گذشته در این حوزه معترض
بودند .با این کار موضوع نظارت نمایندگان مردم بر
حوزهسیاستخارجیجدیتردیدهشدهامادخالت
در کار دستگاه دیپلماسی نیست .عزیزی دربــاره
برخیانتقادهایمطرحشدهبهاینطرحهمتصریح
کرد:انتقادسازندهازهرطرحینهتنهامذمومنیست
بلکهسببمیشودایرادهایآنگرفتهشود.امانباید
از یاد برد که این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار
دارد.عموما ًدرکمیسیونهارویاینطرحهامتمرکز
شده و کار کارشناسی انجام خواهد شد .اگر نقصی
باشددرمراحلبعددیدهمیشودولیدرنهایتبادر
نظر گرفتن همه دیدگاهها و پس از چکشکاریهای
الزم در راستای اهداف نظام و تأمین منافع ملی گام
مهمیخواهدبود.

مجلس

سياست خارجی

دولت

لغوبخشنامهجهانگیری
دربارهافزایشحقوقمدیران

دودسفید
از اتاق ایران و مصر!

خطیبزاده:کرهجنوبیگامعملی
برنداشتهاست

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :بخشنامه معاون اول
رئیسجمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیئت تطبیق
مصوبات با قوانین مجلس رد شده است .به گزارش فارس،
حاجی دلیگانی افــزود :پس از از سرگیری جلسات علنی
مجلس از 27تیرماه ،تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی
در صحن مجلس بــه رأی گذاشته خــواهــد شــد .اسحاق
جهانگیری به تازگی با صدور بخشنامهای مدعی شده سقف
در نظر گرفت ه شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در
قانون بودجه 1400که به میزان 2.5میلیون تومان است شامل
سقف پرداختی نمیشود و فقط شامل پایه حقوق میشود.

منابع آگاه مدعی رایزنیهای اطالعاتی قاهره و تهران با هدف
دستیابی به دیدگاه مشترک در قبال پروندههای منطقهای
شدند .به گ ــزارش خبرگزاریها به نقل از پایگاه «العربی
الجدید» در هفته گذشته هیئت اطالعاتی ایران با مقامهای
بلندپایه دستگاه اطالعات مصر دیــدار کرده و در این دیدار
پروندههای حساس که در طوالنیمدت محل اختالف دائم و
عامل تیره شدن روابط بودهاند ،مورد بررسی قرار گرفته است .به
نوشتهاینپایگاهخبری،کاهشفشارکشورهایخلیجفارسبه
قاهره و قطع حمایتهای مالی توسط قدرتهای این منطقه از
مهمترین تحوالت روابط ایران و مصر بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد
اخبار منتشر شده مبنی بر توافق کرهجنوبی و آمریکا
برای همکاری درباره داراییهای مسدود شده ایران گفت:
کرهجنوبی تنها وعده میدهد و گا م عملی برنداشته است.
به گزارش مهر ،سعید خطیبزاده خاطرنشان کرد :تجربه
نشان داده اقدامهایی از ایــن دســت و اکتفای صــرف به
اظهارات رسانهای ،رویه معمول کره جنوبی است که باز
هم روی خواهد داد و تا زمانی که جمهوری اسالمی ایران
شاهد نتیجه عملی و مؤثر نباشد ،اهمیتی به ژستهای
رسانهای نخواهد داد.

گزارش 2

 10دستور اژهای برای ادامه تحول قضایی
رئیس قوه قضائیه در نخستین
جلسه شورای عالی قضایی در
زمان مدیریتش 10 ،دستور مهم
خطاب به معاونان و مسئوالن
عالی قضایی کشور صادر و تأکید کرد مسیر
«تحول و تعالی» در دستگاه قضایی باید با
سرعت بیشتری ادامه یابد .یکی از دستورات
ح ـج ـتاال ســام والمسلمین غالمحسین
محسنی اژهای خـطــاب بــه معاونت منابع
انـســانــی ق ــوه قضائیه ب ــود کــه از ای ــن حــوزه
خواست در طول سه هفته مشکالت کارکنان
دستگاه قضا را احصا و راهکارهای پیشنهادی
خود را بــرای حل این مشکالت همراه با یک
زمانبندی مشخص ارائــه دهــد .رئیس قوه
قضائیه همچنین به بازرسی ویژه مأموریت داد
که حداکثر در مدت سه هفته با همکاری دیگر
بخشها مشکالت مراجعان به دستگاه قضا را
احصا و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص
بــرای اقــدام الزم ارائــه کند .محسنی اژهای با

ی ــادآوری اینکه مــردم حین ورود به دستگاه
قضایی نمیدانند باید به کجا مراجعه کنند،
به مسئله بیاطالعی خانواده افراد از بازداشت
موقت فرد پرداخت و این دو موضوع را نمونه
مشکالت مراجعان دستگاه قضا دانست.
بررسی عملکرد نمایندگیهای قوه قضائیه در
دستگاهها و میزان کارآمدی آنها ،ریشهیابی
علت بر زمین ماندن برخی مصوبات سفرهای
استانی رئیسی و آملی الریجانی ،شناسایی
نیروهای انقالبی و جهادی قــوه قضائیه در
مدت دو ماه و نحوه تعامل ضابطان و قضات
و نیروهای امنیتی و اطالعاتی و انتظامی با
قوه قضائیه از جمله دیگر دستورات محسنی
اژهای بود .در همین حال تابناک مدعی شد بر
اساس شنیدهها معاون اولی حجتاالسالم
والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» رئیس
اسبق سازمان بازرسی کل کشور و سخنگویی
«محمدباقر الفت» معاون سابق پیشگیری از
جرم در قوه قضائیه قطعی شده است.

قاب

یا لیتنی کنت حجراً!

توییت یک کاربر برای تصویر سنگفرش کردن حرم مطهر امام حسین(ع)

شماره 9576
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به حیات طیبه و مقام خلیفهاللهی دانست و تأکید
کرد :همه دستورات اسالم بر محور کرامت انسانی
اســت و خــداونــد بــا بیان احــکــام الهی و دســتــورات
شــرعــی حفظ ایــن کــرامــت را بــرای انــســان تضمین
کرده است.
...ادامه در صفحه  4رواق
نظرات کارشناسان! همه و همه خمیر شد! بدون
اسکن! االن که مردم به این مستندات برای طرح
دعاوی جدید نیاز دارند هیچ اثری از این اسناد
و مدارک نیست! جرم خیانت در امانت و امحای
اسناد و مدارک در سطح وسیع واقع شد!

يادداشت
دو نگاه درباره نظرخواهی
رئیسی از منتقدان

فداحسین مالکی
عضوکمیسیونامنیتملیمجلس
مـ ــردم ب ــرخ ــاف تبلیغات س ــوء دشــمــنــان در
انتخابات ریاست جمهوری مشارکت پررنگی
داشتند اما برخی گروههای سیاسی که از آنها
انتظار همراهی با مــردم مـیرفــت ،در ایــن موج
همراه نشدند و تالش کردند با عدم حضور خود
مشروعیت نظام را زیر ســؤال ببرند .اما شاهد
بودیم که پس از برگزاری انتخابات ،رئیسجمهور
منتخب از برخی از همین افراد و جریانها برای
اداره کشور نظرخواهی کرد و برنامه خواست که
این موضوع در رسانهها بازتاب زیــادی داشت.
درخــواســت همفکری از صاحبنظران ناشی از
منش و شخصیت چندبعدی آق ــای رئیسی
است .تنها یک شخصیت ملی و کالننگر به این
مسئله باور دارد که از نگاه همه گروهها در اداره
کشور ب هویژه سه حوزه اقتصاد ،سیاست داخلی
و دیپلماسی استفاده کند.
رئیسجمهور جدید میتواند از همه سالیق
و ظرفیتها در اداره قــوه مجریه استفاده کند
اما نکته مهم آن است که این مسئله نباید به
بستری برای سهمخواهی یا ایجاد توقع تبدیل
شود .در اینباره دو دیدگاه وجود دارد؛ یک نگاه
معتقد است شرایط و مشکالت کشور به حدی
پیچیده و خطیر اســت کــه جــز بــا حضور همه
سالیق امکان عبور از مشکالت وجــود نــدارد و
گرهگشایی از بنبستهای اقتصادی و معیشتی
مردمجزباهمافزاییهمهجریانهایداخلکشور
ممکن نیست و با توجه به روحیهای که آیتهللا
رئیسی دارد ،قطعا ًدر راه رفع مشکالت اقتصادی
و معیشتی از هیچ اقدامی در اینزمینه فروگذار
نخواهد کــرد .در مقابل عــده دیگری معتقدند
که مــردم در انتخابات ایــن سلیقه را بــرای اداره
کشور انتخاب کــردهانــد و به تبع ایــن جریانها
هم باید اجــازه بدهند که دولــت منتخب مردم
کار خود را انجام دهد .استدالل این دسته این
است که اگر جریانهای فکری متفاوت و معارض
با رئیسجمهور منتخب بخشی از مدیریت
میدانی کشور را در دست بگیرند ممکن است
سیاستهای دولت جدید را اجرایی نکنند.
اما در هر حال یک بعد تصمیم و نگاه رئیس
دولت جدید ،این است که به خارج از کشور پیام
همگرایی و وحدت ارسال میکند.

نکته

شکست برجام هم گردن
دلواپسان افتاد؟

امید ادیب «اگر سنگاندازیها نبود ،موفقیت
حاصل میشد» ایــن شاهکلید جمالت ظریف
در نامه به رئیس کمیسیون امنیت ملی است.
موضوع نامه هم علل عدم موفقیت و شکست
بــرجــام اســت .بله درســت متوجه شــدیــد! وزیــر
خارجه جمهوری اسالمی ،کارآمد نبودن توافق
هستهای را معلول سنگاندازی داخلی میداند؛
آ ن هم در شرایطی که ایران تمام تعهدات خود را
در نخستین ساعت اجرای برجام در دی  94انجام
داد اما دولت دموکرات اوباما با وضع چند قانون
خالف برجام و سفرهای جان کری به کشورهای
مختلف مانع هر گونه استفاده اقتصادی ایران از
برجام شد .دولــت ترامپ هم که نیازی به گفتن
نــدارد .اما با همه این احــوال دستگاه دیپلماسی
در آخرین گزارش سهماههاش به مجلس درباره
نحوه اجــرای برجام معتقد است سرمایهگذاری
نـکــردن شرکتهای غربی در ای ــران هــم معلول
همکاری نکردن دلواپسان است! ظریف همچنین
از جناحی شدن سیاست خارجی انتقاد کرده اما
شاید فراموش کرده فهرست رخدادهای زیر را در
آخرین نامه خود قید کند:
اعــام خالی بــودن خزانه در شب مــذاکــرات با
هدف تخریب دولت قبل
اقداماتنابجاییچونگفتوگوبااوباما کهپالس
ضعف به دشمن میداد
گره زدن آب خوردن مردم به توافق با آمریکا
عـجـلــه در بــدســت آوردن ت ــواف ــق ب ــه دلـیــل
انتخاباتهای 94و96
رعایت نکردن خطوط قرمز نظام در دو مقطع
انعقاد به خصوص اجرای توافق
اظ ـهــار سرمستی مـقــامــات دول ـتــی از هجوم
شرکتهای غربی و بیمحلی به دوستان شرقی
تمسخر هشدارهای دلواپسان مبنی بر خروج
رئیسجمهور آمریکا از برجام

