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علی باقری با اشاره به سخنان جهانگیری:

دیگه
چه خبر

پروژه یأس آفرینی  ،امید مردم به صندوق رأی را هدف گرفته است

متانت دولت روحانی باعث تجری دولتمردان گذشته شده است
سینا رحیم پور

ایران

معاون اول رئیس جمهوری روز سهشنبه
در جمع اســـتانداران کشور با بیان اینکه
اعتراض حق مردم اســـت ،تأکید کرد که
نبایـــد بگذاریم اعتراضها به خشـــونت
تبدیـــل شـــود .جهانگیـــری همچنین با
انتقـــاد از مواضـــع رئیس دولـــت نهم و
دهم گفت که کسانی نگذاشتند اقدامات
دولت قبـــل را بیان کند و اگر الزم باشـــد
دوباره موتور را روشـــن خواهد کرد .تأکید
توگو بیـــن احزاب و جامعه مدنی
بر گف 
هم از محورهای دیگر این ســـخنان بود.
جهانگیری همچنین خطاب به مخالفان
دولـــت تأکید کرد که نباید این احســـاس
در بین مردم ایجاد شـــود کـــه انتخابات
مطالبـــات آنهـــا را بـــرآورده نمیکند .به
گفتـــه وی راه حـــل مشـــکالت در حـــوزه
اقتصادی و اجتماعی هم راهکار سیاسی
دارد .درباره این موضوع ها با علی باقری
رئیس دفتر سیاســـی حزب توسعه ملی
ایـــران و مدیـــر کل وزارت کشـــور دولـــت
اصالحات گفـــت و گو کردیم که در ادامه
میآید.
اینسخنکهاعتراضحقمردماست
از ســـوی دولتمردان چه تأثیری به لحاظ
روانیدرجامعـــهداردوتأکیدجهانگیری
براینکهنگذاریماعتراضهاتبدیلبهنفی
وخشـــونتشـــودناظربرچهپیامدهایی
است؟
پذیرش حق اعتراض مردم از ســـوی
دولتمـــردان ،نخســـتین گام تعامل بین
مردم وحکومت است،البته گام بعدی در
این جهت ،تعبیـــه راههای جریان یافتن
قانونـــی اعتراضـــات و مطالبـــات مردم

است .پذیرش این حق از سوی حاکمان،
در جوامعـــی که مردم ســـاالری نهادینه
شده است ،امری بدیهی است و امتیازی
برای حاکمیت محســـوب نمیشـــود اما
در جوامعی کـــه این امر نهادینه نشـــده
اســـت ،پذیرش حـــق اعتراض مـــردم از
جانـــب حاکمـــان ،یقینـــاً امتیـــازی مهم
بـــرای حاکمیت بـــه حســـاب میآید که
موجب تلطیف و نزدیکـــی روابط دولت
و ملت میشـــود و آرامش روانی را برای
جامعه و مردم بـــ ه دنبال دارد .اما اینکه
اعتراضات نباید به خشـــونت بدل شود،
حرف صحیحی است که الزمه آن ایفای
مســـئولیتهایی دو سویه از جانب ملت
و دولت است .مردم در بیان اعتراضات
خود میبایست خود را مکلف به رعایت
حریـــم قانـــون و هنجارهـــای موجود در
جامعـــه باشـــند .حاکمـــان نیز بایـــد راه
قانونـــی بـــروز اعتـــراض را در جامعه باز
کنند .در این صورت قطعاً اعتراضات به
خشونت نخواهد گرایید.
ب ه نظر شـــما شـــنیدن صـــدای مردم
و بـــه تعبیـــر جهانگیـــری پاســـخ دادن به
اعتراضهـــا چه ملزومـــات و راهکارهایی
دارد؟
از مهمتریـــن ملزومات پاســـخ دادن
به اعتراضات ،شـــنیدن صدای اعتراض
آنـــان و محتوای اعتراضات اســـت ،البته
به همانگونه مد نظـــر اعتراضکنندگان
است .چون یکی از آفاتی که در این زمینه
وجود دارد این اســـت که برخی مسئوالن
پوسته اعتراض را میشنوند اما محتوای
آنان را آنگونه که میخواهند میشنوند.
پس از شنیدن درســـت و فهم کردن آن،
آن زمان اســـت که حاکمان میبایســـت

بـــه شـــکل واقعـــی در پـــی تحقـــق ایـــن
خواســـتهها باشـــند و جهتگیری امور را
به گونـــهای اصالح کنند و تغییر دهند که
نهایتاً اصالحات واقعی م د نظر مردم را
محقق کنند.
اشاره جهانگیری به اینکه اگر الزم باشد
موتور را روشـــن میکنـــد و حقایق درباره
دولتهای نهم و دهـــم میگوید ناظر به
چه واقعیتهایی است و به نظر شما این
واقعیات باید گفته شود یا لزومی ندارد.
واقعیـــت آن اســـت کـــه بســـیاری از
مشکالت کنونی کشور ،محصول عملکرد
دولـــت های نهـــم و دهم اســـت .در این
دوره ،فســـاد ســـازمانی شـــکل گرفـــت،
ســـامانه مدیریتـــی کشـــور فـــرو ریخت،
بنیانهای اقتصادی کشـــور دســـتخوش
آسیبهای جدی شد ،سرمایه اجتماعی
لطمه اساســـی خورد ،ارتباطات خارجی
کشور با جهان به بنبست رسید و تبدیل
بـــه بحـــران شـــد .آزادیهـــای قانونی و
عمومـــی به محاق رفـــت ،فرهنگ و هنر
بـــا تنگناهای بیســـابقه مواجه شـــد .به
اعتقاد مـــن ،دولت یازدهـــم و دوازدهم
متانت و نجابت زیادی در قبال عملکرد
دولت ســـلف خـــود نشـــان داده اســـت
که محصـــول نـــگاه معطوف بـــه منافع
ملـــی بـــوده اســـت .در این میان ،شـــاید
ایـــن متانت و خـــودداری باعـــث تجری
دولتمـــردان گذشـــته شـــده اســـت .من
معتقـــدم باید آرامش جامعـــه را حفظ
کرد تا دولت مجال خدمت بیشتر بیابد،
اما اگر این آرامش طلبی موجب طلبکار
شدن بدهکاران کالن ملت شود ،باید به
طریقی دیگر عمل کرد.
این روزها دولت همچنان در معرض

نقـــد مخالفانـــی قـــرار دارد که عمدتـــاً از
حامیان دولتهای نهـــم و دهم بودهاند.
عملکـــرد دولـــت روحانـــی در قیـــاس با
دولتهای یاد شـــده چه فرازهای مثبتی
دارد؟
دولت روحانی ،با ب ه نتیجه رســـاندن
برجام ،کشـــور را از لبه پرتگاه برگرداند و
بســـتر الزم را برای پرش و ارتقای کشـــور
مهیـــا کرد .بـــه رغم تنگناهـــای موجود و
مخالفتهـــای جـــدی ،دولت توانســـته
اســـت تا حدود زیادی آزادیهای قانونی
بـــه محاق رفتـــه را احیـــا کند .بـــا اعمال
انضباط مالی و پرهیز از ریخت و پاشها
و مهـــار تورم ،آرامش را تـــا حدود زیادی

بـــه اقتصاد کشـــور بازگردانـــد .فرهنگ و
هنر کشـــور را تـــا حدود زیادی از فشـــارها
رهانید .اینها در شـــرایطی رخ داده است
که اختیارات و مقدورات مجموعه دولت
برای اعمال سیاســـتهای خود ،بشدت
ناکافی بوده و فشـــارهای بیرونی و درونی
در پـــی آن بـــود تـــا دولت به هـــر قیمتی
موفق نباشد .اینها واقعیاتی است که هر
منصفی به آن گواهی خواهـــد داد،البته
آنچه گفتم ،نافی وجود مشکالت عدیده
مردم و کشـــور نیســـت که میبایســـت با
توگوی
عزمی عمومـــی و مبتنی بـــر گف 
ملی محقق شود.
ایشـــان تأکیـــد کردهانـــد کـــه راه حل

مشـــکالت ولو اقتصـــادی و اجتماهی هم
راهکارهای سیاســـی اســـت .نظر شما در
این باره چیست و این سخن معطوف بر
چه شرایطی است .به تعبیر دیگر چگونه
مشـــکالت اقتصادی هم راه حل سیاسی
دارد؟
 ایـــن نـــگاه کامالً درســـتی اســـت .در
کشـــورهایی مانند ما کـــه تداخل مرئی و
نامرئی قدرت در عرصههـــای گوناگون،
در عرصههـــای مختلف دخیل اســـت و
مناسبات را تعیین میکند تا روابط حاکم
بر قـــدرت ،اصالح نشـــود ،امکان اصالح
اساسی وجود نخواهد داشت.
بهنظرمیرسدیکیازمحورهایاصلی
مخالفان دولت ناامید کردن مردم از روند
سیاســـتهای جاری اســـت .به نظر شما
این رویکـــرد یأس آفرینی چـــه اهدافی را
دنبالمیکند؟
بزرگترین اهرم مـــردم برای اعمال
خواستههایشـــان ،امیدشـــان به صندوق
آرای و پشـــتیبانی از دولـــت برآمـــده از
صندوق رأی اســـت .پروژه یأس آفرینی
این مزیت نســـبی را هدف گرفته اســـت.
بدون آنکه به منافع و امنیت ملی کشـــور
توجه داشته باشد.
آقـــای جهانگیری بـــرای چندمین بار
ت و گو میان اقشار مختلف
بهموضوع گف 
ت وگوها ب ه نظر شما
اشاره کردند .این گف 
چه تأثیراتی معطوف بر حل مشـــکالت و
بحرانهامیتواند داشته باشد.
توگو باطل السحر خشونت ،عدم
 گف 
تحمل و نابردباری و زمینه تفاهم ملی و
تالش همگانی برای اصالح امور و آبادی
ایران است ،چرا که ایران ب ه دست و اراده
همه ایرانیان ساخته میشود.

مثلث استیضاحها در آخرین هفته کاری مجلس

هـــر چنـــد اعالم وصـــول اســـتیضاح
همزمان دو وزیر در جلســـه روز سهشنبه
مجلـــس قـــدری غافلگیر کننـــده بود اما
هیأت رئیســـه غافلگیری اصلـــی را برای
جلســـه روز چهارشـــنبه گذاشـــته بودند.
جایی که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
هم اعـــام وصول شـــد تا برنامـــه کاری
مجلســـیها در آخرین هفته ســـال پر از
استیضاحهای رنگارنگ شـــود .هفتهای
کـــه معمـــوالً در ســـالهای مختلـــف به
دلیل نزدیکی به عید نوروز خیلی جدی
گرفتـــه نمیشـــود و عمومـــاً هـــم تعداد
غایبـــان جلســـات افزایش چشـــمگیری
پیـــدا میکنند .همین دیروز هم جلســـه
مجلس بیش از نیم ســـاعت در ساعت
پایانی به دلیل نبودن نمایندگان از عدد
افتاده بـــود و بـــه همین دلیـــل پارلمان
نتوانســـت مصوبه خاصی داشته باشد.
در چنیـــن شـــرایطی معلـــوم نیســـت
جلســـات اســـتیضاح ســـه وزیر در هفته
آینده چقـــدر میتواند جـــدی و جاندار
باشـــد .این تردید وقتی جدیتر میشود
که تعداد امضاهای هر کدام از طرحها را
یادآوری کنیم؛ جایی استیضاح وزرای راه
و شهرســـازی و تعاون هر کدام  24امضا
و اســـتیضاح وزیـــر جهاد کشـــاورزی هم
تنها  10امضا ،یعنـــی حداقل حدنصاب
امضـــای طرحهـــا در مجلـــس را به خود
اختصاص داده اســـت .دیروز سخنگوی
هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با ایسنا
از تعیین زمان برگزاری جلسه استیضاح
وزرای کار و راه خبر داد و گفت :بر اساس
توافق صورت گرفته بین دولت با هیأت
رئیسه مجلس ،جلسه اســـتیضاح آقای
ربیعـــی و آقای آخونـــدی وزرای کار و راه
صبح و بعد از ظهر سه شنبه و استیضاح
آقـــای حجتی هم روز چهارشـــنبه برگزار

می شود.
مطابق مـــاده  225آییننامه داخلی
مجلـــس وزرایـــی که طـــرح اســـتیضاح
آنهـــا اعـــام وصـــول میشـــود حداکثـــر
ظـــرف مـــدت  10روز موظف بـــه حضور
در مجلس و ارائه توضیحات در جلســـه
علنی مجلس خواهند بود.
دیـــروز البتـــه قبـــل از اعـــام وصول
رسمی طرح استیضاح حجتی ،اعتراض
چنـــد تـــن از متقاضیان اســـتیضاح او به
هیأت رئیسه مجلس ،درباره عدم اعالم
وصـــول ایـــن اســـتیضاح دقایقی صحن
پارلمان را به حاشـــیه بـــرد .زمانی که در
میانه نشســـت علنـــی ،علـــی الریجانی
رئیس مجلس در حـــال ترک مجلس و
سپردن جایگاه ریاست به علی مطهری
نایب رئیس مجلس بود ،صادق حسنی
نماینده مردم رشـــت به حالت اعتراض
به ســـمت وی رفت که الریجانی پس از
شنیدن اعتراض این نماینده ،دست وی
را گرفته و او را به جایگاه هیأت رئیسه برد
تا اعتراضش را که ظاهـــراً درباره ترتیب
دســـتور کار صحن بود به اکبر رنجبرزاده
عضو هیأت رئیسه بگوید.
در ایـــن زمـــان ،چنـــد تـــن دیگـــر از
نمایندگان از جمله عزتاهلل یوســـفیان
مـــا نماینـــده آمـــل و مهـــرداد الهوتی
نماینـــده لنگرود نیـــز به جایـــگاه هیأت
رئیســـه رفتنـــد و در حمایـــت از نماینده
رشـــت ،مراتـــب اعتـــراض خـــود را بـــه
اعضـــای هیـــأت رئیســـه اعـــام کردند.
بعد از جلســـه دیـــروز ،مهـــرداد الهوتی
اذعـــان کرد کـــه اعتراض نماینـــدگان به
عدم اعالم وصول اســـتیضاح وزیر جهاد
کشـــاورزی بود .گویا قبل از جلسه هیأت
رئیسه موافقت خود را برای اعالم وصول
این طـــرح به طراحـــان آن اعـــام کرده

بود .طرح اســـتیضاح حجتی در حالی به
جریان افتاده که پیشتر با  90امضا تقدیم
هیأت رئیســـه مجلس شـــده بـــود اما در
همین مدت  80نفر از امضاکنندگان آن
امضاهای خود را پس گرفتند.
مصوبـــات مجلـــس در روز کـــم رمق
بهارستان
از جملـــه دســـتور کارهـــای دیـــروز
مجلس یکـــی ادامه رســـیدگی به طرح
اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی
مجلس بود و دیگری هم بررسی الیحه
اصـــاح قانون مالیات.دیـــروز در جریان
اصالح موادی از قانون آییننامه داخلی
مجلس ،نمایندگان ترتیبی برای بررسی
سؤاالت مطرح نشده در صحن علنی از
وزرا در نظـــر گرفتند .براین اســـاس یک
تبصره به ماده  209الحاق می شـــود که
تأکید دارد جهت رعایت حق نمایندگان
بـــرای ایفـــای وظایـــف نظارتـــی هیأت
رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا
سؤاالت نمایندگانی که در صحن علنی
مطرح نشده یا تعداد کمتری از سؤاالت
آنـــان در دســـتور قـــرار گرفتـــه اســـت؛ با
اولویت بررسی و در دستورکار قرار دهد.
همچنیـــن نماینـــدگان مـــردم در خانه
ملت تصویب کردند کـــه در صورتی که
اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع
نشـــوند به منزله وارد بودن سؤال است
و رئیس مجلس موظف اســـت موضوع
را بـــه رئیس جمهوری جهت رســـیدگی
ارجاع دهد.
در تصمیـــم دیگری هم مجلســـیها
شـــرایط معرفـــی وزرای پیشـــنهادی را
برعهده رئیس جمهوری باقی گذاشتند.
بر اســـاس پیشـــنهاد ارائه شـــده در طرح
اصالح موادی از قانون آییننامه داخلی
مجلـــس قرار بـــود که رئیـــس جمهوری

حاشیهسازی نماینده اصولگرا و خواهرش در صحن مجلس

برش

صحـــن علنی مجلـــس دیـــروز در دو نوبت توســـط خواهر یکـــی از نماینـــدگان مجلس به
تنش کشیده شـــد .هنگامی که هاجر چنارانی نماینده اصولگرای نیشـــابور که از جمله ناطقان
میاندستور دیروز بود ،نطق خود را آغاز کرد ،یکی از همراهان این نماینده که در ادامه مشخص
شـــد خواهر او بوده ،با فریاد در جایگاه میهمانان ویژه نســـبت به کم شدن صدای میکروفن در
ایـــن جایگاه انتقاد کرد .اتفاقی که با واکنش مســـئوالن حفاظت مجلس نیز روبهرو شـــد و آنها
ســـعی کردند این فرد معترض را آرام کنند اما در این کار ناکام ماندند .خواهر نماینده نیشابور
بـــا تأکید بر اینکه به عنوان خواهر نماینـــده میتواند اعتراض کند ،به فریادهای خود ادامه داد.
این در حالی اســـت که دخالت تماشاچیان جلسات علنی مجلس به هر شکلی در روند جلسه
غیرقانونی اســـت .در نهایـــت پس از آنکه چنارانی خود نیز در جایگاه میهمان حاضر شـــد و با
خواهـــرش صحبت کرد ،انتقـــادش را به هیأت رئیســـه انتقال داد و علی مطهری که ریاســـت
جلســـه علنی را برعهده داشت ،در توضیحاتی گفت :خانم چنارانی گفت که صدای میکروفن
در جایگاه میهمانان هنگام نطق ایشـــان کم شـــده است که از مســـئوالن میخواهم موضوع را
رســـیدگی کنند .نکته جالب توجه این بود که وقتی مطهری این توضیحات را ارائه کرد ،خواهر
نماینده نیشابور بار دیگر عصبانی شد و با فریادهای مکرر از جایگاه میهمانان ،رئیس جلسه را
خطاب قرار داد و نسبت به مشکل پیش آمده اعتراض کرد .این در حالی است که گفته میشد
خواهر نماینده نیشـــابور به اتفاق همراهانش شـــکایتی هم بابت پایین بودن صدای بلندگوها
هنگام نطق هاجر چنارانی خطاب به هیأت رئیســـه مجلس نوشـــته بودند .چنارانی پیشـــتر در
تابستان سال جاری هم حاشیهساز شده بود ،جایی که در یک مراسم رسمی با پایه میکروفن به
معاون استاندار خراسان رضوی بابت اعتراضی که به عملکرد استانداری داشت ،حمله کرد.

از این پس بر اســـاس شـــروطی همچون
داشتن حداقل  10سال سابقه کار مرتبط
و داشـــتن حداقـــل مـــدرک کارشناســـی
مرتبـــط وزرا را بـــه مجلـــس معرفی کند
که البته این پیشـــنهاد با رأی نمایندگان
حذف شـــد و شیوه معرفی وزرا بر اساس
قانون فعلی باقی ماند.
نماینـــدگان همچنیـــن بـــا بررســـی
الیحـــه اصالح قانـــون مالیات بـــر ارزش
افزوده براســـاس اصل  ۸۵در کمیسیون
اقتصـــادی مخالفت کردنـــد .این الیحه
باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس

بررسی شـــود و ســـپس به صورت عادی
در صحـــن علنی مجلس مـــورد بحث و
تصویب قرار گیرد.
محمدرضـــا پورابراهیمی بـــه عنوان
طراح درخواست بررســـی الیحه اصالح
قانون مالیات بر ارزش افزوده براســـاس
اصـــل  85قانون اساســـی در کمیســـیون
اقتصادی با بیان اینکه مشکالت فعاالن
اقتصادی با تمدید آزمایشـــی این الیحه
تـــا حدود زیادی میتواند برطرف شـــود،
افـــزود :اصـــاح ایـــن الیحه بایـــد ظرف
مدت  3ســـال به صورت آزمایشـــی اجرا

شـــود تا بتوان نقـــاط ضعـــف و قوت آن
را پیـــدا کـــرد و ســـپس تبدیل بـــه قانون
دائمی شـــود .براســـاس بخشـــی از اصل
 ۸۵قانون اساســـی ،مجلس میتواند در
مـــوارد ضـــروری اختیار وضـــع بعضی از
ل هفتـــاد و دوم
ت اص 
قوانین را بـــا رعای 
قانون اساســـی به کمیسیونهای داخلی
و تخصصی خـــود تفویض کنـــد .در این
صـــورت این قوانین در مدتی که مجلس
تعیین میکند به صورت آزمایشـــی اجرا
میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس
خواهد بود.

دادستان تهران خبرداد

 24ماه حبس تعزیری برای یکی از دختران معترض به حجاب

دادســـتان تهران از صـــدور حکم  24ماه
حبـــس تعزیری بـــرای یکـــی از دختران
موســـوم به خیابان انقالب خبـــرداد و از
حکـــم دادگاه تجدیدنظـــر بابت تعلیق
این حکم به مدت  21ماه انتقاد کرد .وی
همچنین تأکید کرد که مدیـــران ادارهها
باید پاســـخگوی حجـــاب کارمندان خود
باشند.
بهگزارش میـــزان ،عبـــاس جعفری
دولـــت آبـــادی در هفتمیـــن جلســـه
دادســـتانی تهران پیرامون آســـیبهای
اجتماعـــی ،با موضوع عفـــاف و حجاب،
درباره پرونـــده زنی که در خیابان انقالب
با برداشتن روســـری کشف حجاب کرده
بود ،گفت :این زن به اتهام تشویق مردم
به فساد از طریق کشف حجاب در منظر
عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن
در اماکن عمومی بدون حجاب شـــرعی

به  ۲۴ماه حبس تعزیری محکوم شـــده
اســـت .وی ،ضمـــن انتقـــاد از تعلیق ۲۱
ماه از این مجازات برای مدت پنج سال،
درباره اعتراض دادســـتانی به این بخش
از رأی افزود :تعلیق حکم دادگاه در امور
منافی عفـــت برخالف بنـــد پ ماده ۴۷
قانون مجازات اسالمی است و دادستانی
تهران پیگیر نقض این حکم است.
جعفـــری دولـــت آبـــادی همچنین
درباره پرونده وضعیت نخستین متهمی
که به جرم تجاهر به کشف حجاب تحت
تعقیـــب قرار گرفت ،اظهارکرد :حســـب
اعالم پزشکی قانونی ،نامبرده «نیازمند
درمـــان دارویی طوالنی مدت تحت نظر
روانپزشک است» .وی مقابله با هرگونه
تجاهـــر ،تظاهر ،ساختارشـــکنی در مورد
حجـــاب را ضـــروری خوانـــد و از پلیس و
قضات خواست از هیاهوها نترسند.

دادســـتان تهـــران در ادامـــه ،رویکرد
فعلـــی نســـبت بـــه بدحجابـــی را در
دو عنـــوان مســـامحه و ساختارشـــکنی
تقســـیمبندی کرد و اظهار داشـــت :عدم
رعایت حجاب از سوی بانوان غالباً از باب
مســـامحه و بدون عمد اســـت ،اما اخیراً
رویکرد ساختارشـــکنانه از سوی تعدادی
انگشتشـــمار از زنـــان اتخـــاذ شـــده که
ناشی از تبلیغات شبکههای ماهوارهای و
شبکههای اجتماعی معاند نظام است.
دادســـتان تهـــران در ادامـــه یکـــی از
پروندههای دادســـرای تهران را تشـــریح
کرد و گفت یک مرد دارای تابعیت ایرانی
امریکایی و همسرش در جهت استحاله
فرهنگی جامعه تالش میکردند.
وی تبلیـــغ علیـــه حجـــاب را یکـــی از
برنامههای این زوج عنـــوان کرد و افزود:
از خانـــه این زن و شـــوهر بیـــش از ۲۸۰۰

لیتر مشروبات الکلی خارجی و دستساز
کشـــف شـــده اســـت ،آنان در خانه خود
میهمانیهای مختلط برگزار میکردند و
میهمانان مدعو آنان غالباً دیپلماتهای
کشـــورهای خارجـــی بودهانـــد .متهمان
اقـــرار کردنـــد برخـــی هنرمنـــدان را بـــه
افتتاحیههای مراســـم دعوت میکردند
تا آنـــان را به دیپلماتهـــا معرفی کنند.
آنان با تهیه ویزا ،هزینه ســـفر هنرمندان
مســـألهدار را بـــه خـــارج از کشـــور جهت
فعالیت تأمین کـــرده و وامهای متعدد
بـــه برخی از هنرمنـــدان دادهاند و اذعان
کردهاند راهاندازی گالری هنری از ســـوی
آنان که با حمایت مالی بیگانگان صورت
گرفته ،پوششـــی برای جـــذب و فراخوان
هنرمندان ایرانی بوده است.
دادســـتان تهران از جملـــه اقدامات
دیگر متهمـــان را پیشبینـــی اتاقهایی
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بـــرای انجـــام اعمـــال منافـــی عفـــت و
اســـتعمال مواد مخدر برشمرد و گفت:
متهمـــان غیر از خانه و گالـــری هنری در
تهران ،محلهای دیگری را برای همین
منظور در شـــهرهای تهران ،یزد و شیراز
در اختیـــار گرفتـــه بودنـــد و بـــا برگزاری
تئاتر بـــا موضوع فمینیســـت ،در اجرای
بخشـــی از پـــروژه اســـتحاله فرهنگـــی به
نـــام «پیله حجـــاب» از هنرمنـــدان برای
اجرای نمایشهایی دائر بر نفی حجاب
و ارزشهـــای اســـامی بـــا هـــدف تغییر
ذائقه فرهنگی دینـــی جامعه مخاطبان
بهرهبرداری میکردند .به گفته جعفری
دولت آبادی ،این زن و شوهر به موجب
حکـــم دادگاه بـــه حبسهـــای ســـنگین
محکوم شدهاند.دادستان تهران سیاسی
کردن حجاب را برنامه دشمن دانست و
با تأکید بر تـــداوم برخورد پلیس با افراد

ساختارشکن در حوزه حجاب اظهارکرد:
دادســـتانی تهران بـــرای توقف خودروی
رانندگانـــی که حجـــاب شـــرعی ندارند،
دســـتور کتبی صادر کرده و حسب اعالم
پلیـــس ،ظـــرف دو مـــاه گذشـــته ۳۱۲۰
دســـتگاه خودرو بهدلیل کشـــف حجاب،
مزاحمـــت نوامیـــس ،آلودگـــی صوتی و
مانند آن توقیف شده است.
وی توجـــه دســـتگاههای دولتـــی بـــه
حجاب را شـــرط اصلی بـــرای احترام به
ایـــن ارزش در جامعه دانســـت و افزود:
دســـتگاههای دولتی بویژه بیمارستانها
کـــه با مردم زیـــاد ســـر و کار دارند باید به
رعایت حجـــاب و پوشـــش کارکنان خود
اعـــم از زن و مرد توجه داشـــته باشـــند و
پاســـخگوی بدحجابی کارمندان ادارهها
مدیـــران آنها هســـتند که بایـــد معرفی
شوند.
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ادامه مباحثه ایازی و مطهری درباره حجاب

بحث درباره موضع شهید مطهری درباره حجاب اجباری
با پاسخ آیتاهلل سیدمحمدعلی ایازی عضو مجمع محققین
و مدرســـین حـــوزه علمیه قم بـــه علیمطهـــری نایب رئیس
مجلس ادامه یافت .در حالی که علی مطهری ضمن رد وجود حجاب اجباری گفته
بود« :اینکه گفته میشـــود شـــهید مطهری با حجاب اجباری مخالف بود ســـندیت
نـــدارد» و از مجموع مســـتندات برمیآید که «نظر اســـتاد مطهری این بوده اســـت
که مطرح شـــدن الزام حجاب در اســـفند  ١٣٥٧زودهنگام بوده اســـت»؛ روز گذشته
آیتاهلل ایازی در کانال تلگرامی خود نوشـــت« :جناب آقای علی مطهری در نقدی
کـــه به اینجانب دربار ه حجاب اجباری و توضیح کالم وارد کردهاند ،بهخوبی به کالم
اســـتاد شهید مطهری توجه نکردهاند .واکنش استاد به سخنرانی امام دربار ه حضور
زنان بیحجاب در ادارات بود و نه در خیابانها و دلیلش این بود که دولت میتواند
در محدود ه تشـــکیالتی که بودج ه آن را خود میدهـــد ،قوانین و مقررات وضع کند و
اتفاقاً صحبت ایشان هم انتقاد به این صحبت بود و معتقد به این کار نبودند و کالم
ایشـــان در این باره صراحت دارد .شاهد بر این مسأله هم این است که وقتی امام در
ســـالهای  61به بعد شنیدند که حاجی بخشـــی  -از افراد حزباللهی -در خیابانها
متعرض زنان بیحجاب شـــده ،دســـتور دادند که با او برخورد بشـــود .یعنی ایشـــان
نظرشان حتی پس از شرایط استقرار ،مخالفت با برخورد با افراد بیحجاب بود».

افشای نقشه موساد برای ترور 15دانشمند ایران
«رونـــن برگمن» ،روزنامهنگار صهیونیســـت در کتاب خود از نقشـــه چند
ســـال پیش موســـاد برای ترور  15دانشـــمند هســـتهای ایران و نیز صرف
هزینـــه دو میلیارد دالری تلآویو جهت «مقدمـــات» حمله هوایی علیه
ایـــران پرده برداشـــت.به گـــزارش ایرنا ،تارنمـــای امریکایـــی پولیتیکو با
انتشـــار بخشهایی از کتاب این روزنامهنگار رژیم صهیونیســـتی نوشت:
ترور دانشـــمندان هستهای ،بخشی از راهبرد اســـرائیل برای جلوگیری از
دســـتیابی ایران به سالح هســـتهای بود .پولیتیکو با اشاره به سفر بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امریکا و دیدار با دونالد ترامپ
رئیس جمهوری امریکا علیه توافق هستهای ایران نوشت اکنون که این دو
علیه توافق هستهای ایران نقشه میکشند ،ارزش آن را دارد تا بار دیگر به
این فصل از تاریخ نگاهی بیندازیم.

اعتراف قطر به اشتباه در پیروی از عربستان
ســـخنگوی وزارت خارجه قطر به اشتباه کشـــورش در پیروی از عربستان سعودی
و فراخواندن سفیر خود از تهران در ماجرای قطع رابطه دیپلماتیک ریاض با تهران
معترف شد .بهگزارش ایســـنا ،لولوه الخاطر سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر در
گفتوگو با روزنامه الشـــرق گفت« :کشـــور قطر بهمنظور منسجم شدن با محیطش
و بدون اینکه منافع مســـتقیم داشته باشد سفیرش را از تهران فرا خواند و بعد از آن
دیدیم کشورهایی که بهخاطر آنها روابطمان را قطع کردیم درهایشان را به روی ما
بستند و کسانی که روابط دیپلماســـیمان را با آنها قطع کرده بودیم درهایشان را به
روی ما باز کردند»او همچنین با اشـــاره به اینکه بیشتر کاالهای وارداتی قطر از مسیر
ایران آورده میشود ،ادامه داد« :از سرگیری روابط دیپلماسی با ایران امری طبیعی
اســـت زیرا ما هر روز نیازمنـــد هماهنگی و همکاری با آنها هســـتیم و قطع روابط در
این وضعیت معنا نمیدهد» .همزمان با این اظهارات محمدبنســـلمان ،ولیعهد
عربستان در جریان سفرش به مصر با این ادعا که «ایران ببر کاغذی است» در رابطه
بـــا بحران در روابط ریاض -دوحه گفت« :خودم را مشـــغول این مســـأله نمیکنم و
پرونده قطر را به فردی سپردیم که رتبه آن کمتر از وزیر است».
درگفتوگوبا«ایران»:

اخبار

کرباسچی :به حکم
حبس یکساله ام اعتراض کردم

دبیـــرکل حزب کارگزاران از اعتراض به حکم یک ســـال
حبـــس خـــود به اتهـــام «تبلیغ علیـــه نظام» خبـــر داد.
غالمحســـین کرباســـچی در گفتوگو با «ایران» در تشـــریح جزئیات این پرونده
گفت :این پرونده تقریباً دو ســـال در جریان بود و در این مدت در جلســـه دادگاه
حاضر شدم و به اتهامات مطرح شده از سوی دادگاه پاسخ دادم.وی افزود :شاکی
این پرونده اطالعات ســـپاه اســـت و ابتدا این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت
ارســـال شـــد که بعد از اینکه این دادســـرا پرونده مذکور را قبول نکـــرد ،پرونده به
دادســـرای انقالب اوین ارســـال شـــد .دبیرکل حزب کارگزاران در رابطه با آخرین
جلســـات دادگاه پیش از صدور حکم گفت :آخرین جلســـه دادگاه حدود  20روز
قبل برگزار شـــد و در این جلســـه از ســـوی قاضی پرونده اتهـــام تبلیغ علیه نظام
مطرح شـــد .کرباســـچی افزود :دیروز صبح حکم یکسال حبس به من ابالغ شد
کـــه طبق قانون به حکم اعتـــراض زدم و باید منتظر ادامـــه روند پرونده و نتیجه
اعتـــراض بود .به گـــزارش ایران آنالین به نقل از حزب کارگـــزاران ،موارد اتهامی
کرباســـچی برخی سخنانش در مصاحبهها و ســـخنرانیها ،انتشار عکس رئیس
دولت اصالحات و وزیر اطالعات در صفحه اینســـتاگرامش ،موارد ســـخنرانی در
جلسه افطار رئیس جمهوری و مواردی دیگر است.
سردار سالمی:

توان دفاعی غیر قابل مذاکره است

جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه ما امروز از مرز مهار فناوریها
عبـــور کردهایم ،تأکیـــد کرد :تـــوان دفاعی کشـــور غیر قابـــل مذاکره و
توقـــف اســـت و هیچ کشـــوری توانایی کنترل قـــدرت دفاعـــی ایران را
ندارد.بهگزارش فارس ،ســـردار حســـین سالمی در حاشـــیه بازدید از
نمایشگاه دســـتاوردهای صنعتی سپاه که در محل سپاه تهران بزرگ
برگزار شـــد ،افزود :رابطهای که کشورهای دیگر و قدرتهای متخاصم
میتوانند با ما ایجـــاد کنند ،چیزی جز پذیـــرش واقعیت ظهور ایران
بهعنـــوان قدرتی دارای منطق و اعتبار در عرصه بازدارندگی نیســـت.
ســـردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای ســـپاه هم طی
سخنانی در جشنواره سرباز گفت :امروز با وجود دشمنیها و اقدامات
اســـتکبار و دشمنان ،مدافعین توسعه دفاعی در کشور بیش از گذشته
اســـت و دولت و مجلس و همه و همه در موضوع موشکی بخصوص
موشـــکهای زمین بهزمین یکپارچه شده و پای کار هستند .در گذشته
مـــا باید کلی بـــه نهادها برای اقدامـــات توضیح میدادیـــم ولی االن
اینطور نیست و تولیدات ما نسبت بهگذشته  3برابر شده است.
آیتاهلل سبحانی:

غیرمجتهدان درباره حجاب اظهارنظر نکنند

یکی از مراجع تقلید شـــیعیان با بیان اینکه حجاب واجب الهی است ،گفت:
افراد غیرمجتهد نباید درباره حجاب که جزو مســـلمات دین اســـت ،اظهار نظر
کنند .به گزارش انتخاب آیتاهلل العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول
خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد ،با بیان اینکه عالمه طباطبایی هیچ وقت
«من مـــن» نمیکرد ولی کلمه «نمیدانم» خیلی بر زبان ایشـــان جاری بود ،به
سفارشی از امام خمینی(ره) به روحانیت ،اشاره کرد و افزود« :ایشان میفرمودند
مبادا روحانیون در کاری دخالت کنند که صالحیت آن را ندارند».وی در این باره
تأکید کـــرد« :همان طور که روحانیت در مســـائل فیزیک و شـــیمی و علوم دیگر
اظهار نظر نمیکنـــد دیگران هم نباید در مورد حالل و حرام و مســـائل دینی که
در آن علم ندارند دخالت کنند».آیتاهلل سبحانی با تأکید بر اینکه اظهار نظر در
مورد حجاب نباید از ســـوی افراد غیرمجتهد باشد ،اضافه کرد« :چیزی که حرام
است اجباری بودن و نبودن آن معنایی ندارد .حجاب جزو مسلمات دین است و
در قرآن کریم آیههای زیادی در این مورد وجود دارد».

