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وزیر کشور :مجوز فعالیت سپاه برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز صادر شد
وزیر کشور در نشست ستاد مقابله با قاچاق
کاالهای اساسی از صدور مجوز دولت برای
فعالیت سپاه در حوزه مبارزه با قاچاق کاال
خبــر داد .به گزارش ایرنا ،رحمانی فضلی
در این نشســت گفت :در شــرایط کنونی و
بــا وجود تحریمهــا و فشــارهای خارجی و
افزایــش قیمت ارز شــرایطی پیش
آمــده که وضعیت تعادل و توازن
در بــازار ،بــا اشــکال مواجــه شــده
اســت و بــه همیــن دلیــل نیــاز به

مدیریت بیش از پیش شرایط داریم .وزیر
کشور در ســخنان خود به اهمیت موضوع
کنترل قاچاق در کشــور پرداخت و با اشاره
بــه توجــه ویژه دولــت و شــورای امنیت به
این موضــوع گفت :به منظــور رفع برخی
نواقــص در روند مبارزه بــا قاچاق کاالهای
اساســی ،جلســات ویــژهای برگــزار شــد و
ایرادات و اشــکالهای موجود در روندهای
جــاری مبــارزه ،مورد بررســی و پــی جویی
قــرار گرفت .همچنین در این زمینه ســپاه

پاســداران انقالب اســامی اعالم آمادگی
کــرد با امکانــات و تجهیزاتی کــه در اختیار
دارد وارد عمل شــود که این مجوز از ســوی
دولت صادر شد .رحمانی فضلی در ادامه
به نقش و اهمیت شوراهای تأمین استان
و اســتانداران در تثبیــت وضعیــت کنترل
قاچاق در استانهای مختلف به خصوص
اســتانهای مرزی اشــاره کرد و ادامــه داد:
اختیارات کامل به شــوراهای تأمین استان
داده شــده اســت تــا درخصــوص کنتــرل

قاچاقدرمرزونواحیمرزیتصمیمگیری
کننــد .وی ادامــه داد :رئیــس جمهــوری
و معــاون اول در نامههــای جداگانــه
تأکیــد کردهانــد که در ایــن زمینه ،تصمیم
استانداران تصمیم دولت است و نظارت
بر عرصههــای واردات و صادرات از مرزها
به وزارت کشــور محول شــده است .رئیس
شــورای امنیت کشــور تأکید کــرد :از منظر
اعمــال حاکمیــت در کنتــرل قاچــاق ،این
قابل قبول نیست که چون افزایش قیمت

ارز ،توجیه اقتصادی قاچاق را افزایش داده
است ،افزایش قاچاق را تحمل کنیم ،بلکه
باید به صورت ویژهای شرایط را مدیریت و
با تشدید مبارزه و اصالح راهبردها ،شرایط
را متعادل کنیم .رحمانی فضلی تصریح
کرد :روشــن اســت که برای تحقــق اهداف
در کنترل قاچاق ،دادستانی و دادگاهها نیز
باید قوی تر وارد عمل شوند و درخصوص
پروندههای قاچاق و نحوه برخورد با آن به
سرعتتصمیمگیریکنند.

تکذیب ادعای پرداخت هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز

پاسخ روحانی به نامه نماینده مشهد چه بود

مواضــع پینگپنگــی نماینــده مشــهد و
محمود واعظی ،بــه یک واکنش محکم
از دفتر رئیس جمهوری منتهی شد .دفتر
رئیس جمهوری برای اثبات کذب بودن
ادعای نماینده مشــهد دربــاره پرداخت
هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده
شــاندیز ،ناچار شــد دو ســند محرمانه را
منتشر کند .این دو سند نشان میدهد که
برخالف ادعای نصــراهلل پژمانفر ،آنچه
رئیــس جمهــوری بــا آن موافقــت کرده
اســت ،بررســی مســألهای به نام «طرح
موضــوع اختصــاص یــک هــزار میلیارد
تومــان بــرای پرداخــت بــه ســهامداران
معسر شــرکت پدیده شــاندیز در جلسه
ســران قوا» اســت ،نه اصل پرداخت این
مبلــغ .بــه عبــارت دیگــر ،روحانــی پس
از درخواســت سرپرســت اســتانداری
خراســان رضــوی ،از محمــد نهاوندیان،
معــاون اقتصــادی خود خواســته اســت
بررســی کند آیا میتوان این مســأله را در
نشســت ســران قوا مطــرح کرد یــا خیر؟
ایــن همــه در حالــی اســت کــه مطابــق
اطالعیه دفتــر رئیس جمهــوری ،درباره
موضوعاتــی از ایــن دســت ،در نشســت
ســران قــوا تصمیمگیری میشــود و این
گونه نیست که دولت به تنهایی تصمیم
بگیــرد و تعهــد کنــد کــه چنیــن مبلغی
پرداخته شــود .حال نوبت ایــن نماینده
مشهد در مجلس است که اگر سندی در
اختیار دارد ،منتشر کند تا مشخص شود
او برچه اساســی ،دریافته است که رئیس
جمهــوری بــرای پرداخت هــزار میلیارد
تومان از بیتالمال به سهامداران پدیده
شــاندیز ،موافقت کرده یا دســتوری داده
است.
ëëآغازماجرا
ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد کــه نصــراهلل
پژمانفــر ،عضــو کمیســیون فرهنگــی
مجلــس مدعــی شــد کــه «در  ۱۴بهمن
در نامــهای بــه ســران ســه قوه خواســتم
کــه باتوجــه بــه مشــکالت طوالنیمدت
ســهامداران پدیــده ،تدبیــری بــرای حل
این مشــکالت اتخاذ شود تا کام مردم در

پیروزی انقالب اســامی شــیرین شــود و
بتوانیم مشکلی از مشکالت مردم را حل
کنیم .رئیس جمهوری روی همین نامه،
دســتور اختصاص هــزار میلیــارد تومان
بــرای ســهامداران پدیــده را پیشبینــی
کردند».
ایــن ادعــا ،بویــژه بــا توجــه بــه ســابقه
پرداخت مطالبات مردم از مؤسسههای
مالــی و اعتبــاری غیرمجاز که دســتکم
 15هزار میلیارد تومان را شــامل میشد،
انتقادهــای بســیاری را به دنبال داشــت.
نه فقــط در فضــای مجــازی ،بلکه حتی
جمعــی از نماینــدگان مجلــس هــم
تخصیص این مبلغ برای پرداخت زیان
مالی سهامداران شــرکت پدیده شاندیز
را ظلــم ترویجــی و مســیری نادرســت
توصیــف کردنــد و گفتنــد کــه «باید حق
مردم پرداخت شود اما نه از بیتالمال؛
پرداخــت از بیتالمــال هزینــه کــردن
ظلمی درحق بقیه مردم و رواج مسیری
نادرســت و منفــی اســت ».ایــن ســؤال
حتی از پژمانفر پرســیده شــد که «آیا این
پرداخت از بیتالمال صحیح اســت؟»
کــه وی گفت «از نحوه هزینه این اعتبار و
جزئیات آن اطالعی ندارم».
ëëتکذیبواعظی
چهارشــنبه گذشــته ،در حاشــیه نشست
هیــأت دولــت بــود کــه واعظــی ادعــای
پژمانفر را تکذیب کرد .رئیس دفتر رئیس
جمهوری در پاسخ به این که «آیا صحت
دارد کــه رئیــس جمهوری هــزار میلیارد
تومــان بــرای مشــکل پدیــده اختصاص
داده اســت؟» گفــت« :ایــن خبر صحت
نــدارد .آنچه در گذشــته برای مؤسســات
مالی انجام میشده ،ســاز و کاری داشته
کــه بــر اســاس آن نماینــدگان ســران قوا
اگر بــه تصمیمــی میرســیدند ،آن را به
رؤســای قوا ارائه کرده و ســپس تصمیم
نهایــی گرفتــه میشــده اســت .اکنــون
تصمیم جدی و اختصاص هزار میلیارد
تومان وجود ندارد .شما از نمایندهای که
این حرف را زده ،انواع حرفها شنیدهاید
کــه درســت نبــوده اســت؛ بنابرایــن باید

در اطالعیــه دفتر رئیس جمهوری آمده اســت« :نامه دومی را هم جناب آقای پژمانفر نماینده مردم
محترممشهدخطاببهرئیسجمهوریدرهمینرابطهمرقومکردکهمعاوندفترآقایواعظیبااشاره
بـــــرش
به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای نهاوندیان ارجاع داد ه است .از این رو
رئیس جمهوری هیچ دستوری مبنی بر تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکردهاند و هرگونه
ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب آقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارد ،ارائه کند».
از او ســند بخواهید نه این که از ما ســؤال
کنید ،گروهی هســتند که همیشــه دنبال
ایجاد مشــکل در کشور هستند ».هرچند
واعظــی در ایــن اظهارنظــر از نماینــده
مشــهد خواســت که برای خود سند ارائه
دهد ،اما پژمانفر به جای ارائه سند ،تنها
بر ادعای خود پافشاری کرد .او در جلسه
علنــی مجلــس با اشــاره بــه اینکــه «پی
نوشــتی در نامه ارســالی از ســوی رئیس
جمهــوری نوشــته شــده بــود کــه عبارت
این پی نوشــت به دلیــل محرمانه بودن
این مضمون بود که تعیین هزار میلیارد
تومان برای پرداخت سهامداران معسر
شــرکت پدیده شــاندیز بود و درخواست
را بــه بنــده داده بودنــد و مکاتبــه نیــز بــا
آقــای نهاوندیــان درخصوص حــل این
موضوع صورت گرفته بود» مدعی شــد:
«متأســفانه آقــای واعظــی موضعــی در
رســانهها درباره ایــن نامه اتخــاذ کرد که
باعــث بهت بنده شــد ،چرا کــه این نامه
را تکذیــب کــرده بــود در حالــی کــه ایــن
نامــه از طریــق دفتــر رئیــس جمهــوری
بــه بنده ارســال شــده بود و حتــی بنده را

علی یونسی:

رسیدن صداهای متفاوت به پشت تریبونهای نماز جمعه

دولت زیر ضربه عناصر افراطی و رقیب تندرو است

مشکالت زنان موضوع سخنرانی پیش از خطبه «بیلهسوار»

ایرنا

شــورای نگهبــان بــرای حضور بیشــتر
مــردم ســختگیری کمتــری خواهــد
داشــت و به این ترتیب مجلس آینده
مجلسی بانشــاط تر ،بهتر و مسئولتر
خواهد بود.
وی همچنیــن از جایگزینــی رئیســی
به جــای آملــی الریجانی در ریاســت
قــوه قضائیــه اســتقبال کــرد و گفــت:
اینکه ایــن افراد از درون قــوه قضائیه
میآیند ،نشــانه خوبی اســت و قطعاً
بهتــر از انتخابهایــی اســت کــه از
خــارج قــوه میآینــد و ایــن حــوزه را
نمیشناســند و گاهی شاید تا آخر هم
نشناســند و اشــتباهات خود را اصالح
نکنند.
یونســی اضافــه کــرد :مــن بــه آقــای
رئیســی و تیمــی کــه با ایشــان شــروع
بــه کار میکنــد ،خوشبیــن هســتم.
ممکن است بیشترشان از نظر سلیقه
سیاســی با من مخالف باشند ،اما من
مطمئــن هســتم کــه آنهــا حرفــهای
عمــل میکننــد نــه سیاســی .آفــت
قضــاوت ،سیاســی و جناحــی عمــل
کــردن اســت .سیســتم قضایــی بایــد
حرفهای و بیطرف عمل کند.

تریبونهاینمازجمعهکهطیدهههای
اخیــر بــه عنــوان یکــی از جایگاههــای
اصلــی حضــور دیدگاههای کــم و بیش
محافظهکارانــه شــناخته میشــدند ،به
نظــر میرســد در رونــد تحولــی هر چند
به آهستگی قرار گرفتهاند .تغییراتی که
ابتــدا خــود را در تغییــر ســامان صفوف
نمازگــزاران بعضــی شــهرها و حــذف
میلههای جداکننده عموم مردم از صف
مسئوالن به خواست امامان جمعهشان
نشــان داد بــه نظــر میرســد حــاال بــه
محتــوای خطبههــای ایــن تریبونهــای
مذهبــی و سیاســی نیز راه پیــدا میکند.
یکی از آخرین اتفاقاتی که میتوانســت
مؤید ایــن وضعیت باشــد ،حضور یکی
از زنان کشــور بــه عنوان ســخنران پیش
از خطبههــای نمــاز جمعه شهرســتان
بیلهسوار در استان اردبیل بود.
روز گذشــته تصویری در برخی رسانهها
و شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد که
نشــان مــیداد حجتاالســام اصغــر
جدایی ،امام جمعه این شهر نه تنها به
مناسبت گرامیداشت والدت با سعادت
حضرت فاطمه (علیهما سالم) از یکی
از زنــان دعوت کرده تا ســخنران پیش از
خطبهها باشــد و به بیان مشکالت زنان
جامعه بپردازد که خود در پای منبر او به
استماع نشسته است.
حضــور زنــان در پشــت تریبونهــای
ســخنرانی اگرچه امری اســت کــه نباید
تعجببرانگیــز و خــاص جلــوه کند اما
در مــورد خطبههای نماز جمعه بســیار
بــه نــدرت اتفاق افتــاده اســت .جز یک
بار ســخنرانی مرحوم مریــم بهروزی به
عنوان نماینده مجلس و خانم مرضیه

ایرنا

وزیــر پیشــین اطالعــات ،وحــدت،
آشــتی ملی و تنشزدایی با کشورهای
منطقه و جهــان را از راههای مواجهه
بــا فشــارهای غیرقانونــی امریــکا بــر
کشــور دانســت ،اما درعین حال تأیید
کــرد کــه متأســفانه دولت زیــر ضرب
عناصر افراطــی و رقیب تندروی خود
است و متحمل آسیبهایی هم شده
است.
حجتاالســام علــی یونســی در
گفتوگو با «ایرناپالس» با بیان اینکه
دولت مقابل این عناصر ،چارهای جز
تحمــل نــدارد ،دلیل ایــن امــر را این
مســأله دانســت که رودررویــی دولت
بــا ایــن جریانهــای تنــد و افراطی به
نفــع کشــور و خــود دولت نیســت.وی
با اشاره به مشــکالت مردم نیز گفت:
دولت هر آنچه از امکانات که در کشور
وجود دارد ،در اختیار مردم گذاشته و
چیزی برای پنهان کردن ندارد.
متأســفانه رســانه ملــی ما مــدام و به
ناحــق بــر طبــل تبلیــغ میکوبــد کــه
دولت به فکر مردم نیست.
یونســی اضافــه کــرد :دولت در فشــار
تحریم اســت و بــر اســاس بودجهای
کــه پیشــنهادش را بــه مجلــس داده
در حــال اداره کشــور اســت .بایــد از
مخالفــان تنــدرو پرســید کــه اگــر در
چنین شــرایطی کار دســت آنها بود،
چــه میکردنــد؟ و چــه میتوانســتند
بکنند؟
وزیر اسبق اطالعات ،گفت :متأسفانه
افراد معــدود تند و بیمســئولیتی در
داخل هستند که همه هدفشان برهم
زدن تعــادل سیاســی داخلــی ،ایجاد

اختــاف میــان جناحهــای مختلف و
میان ایران و کشورهای منطقه است و
با اعمال خود که به دولت و نظام هم
ارتباطی ندارد ،برای برخی کشورهای
بهانهگیــر ایجــاد نگرانــی میکننــد تــا
ایرانهراسی در دستور کار قرار بگیرد.
وی دربــاره هــدف تندروهــای داخلی
نیــز تصریــح کــرد :تعــدادی از آنــان
احســاس میکننــد اگــر ایــن دولــت
کنونــی موفــق نشــود و زمیــن بخورد،
مــردم در انتخابات آتی به آنان اقبال
نشــان خواهنــد داد و بــه آنهــا رأی
میدهنــد و تصــور میکننــد شکســت
ایــن دولــت ،بــه معنــای پیــروزی
آنهاســت و اتفاقــاً بــر اســاس همین
نــگاه و تحلیــل ،تحریکاتــی را ســال
گذشــته در مشــهد و دیگــر شــهرها
ســازمان دادنــد .ایــن تحریــکات در
نقطــه آغــاز ،به ضــرر دولت بــود ،اما
بعدها به ضرر کل کشور شد.
یونســی اضافه کرد :متأسفانه عدهای
بــا ایــن حــرکات تنــد و ماجراجویانــه
و نســنجیده ،جمهــوری اســامی را
گــروگان گرفتهانــد و بهظاهــر خــود را
طرفداران واقعی جمهوری اســامی
و انقالبــی معرفی میکننــد ،اما رفتار
و عملکــرد آنــان ،خســارت بــرای
جمهــوری اســامی و به نفــع ترامپ
و اســرائیل اســت .چهــل ســال اســت
مدام گفته شــده و حضــرت امام(ره)
و مقــام رهبــری هــم گفتهاند کســانی
که رفتارشــان به نفع دشــمن است یا
فریفته شدهاند یا مهره نفوذ هستند.
یونســی همچنیــن پیشبینــی کرد که
انتخابــات آینــده پرشــور خواهد بود و

مــورد تهمت و دروغ قــرار داده بودند که
بایــد این موضــوع پیگیری شــود ».علی
مطهری ،نایــب رئیس مجلس نیز گفته
کــه این نامــه را دیــده و چنین دســتوری
برای پرداخت هزار میلیارد تومان وجود
دارد.
امــا ســاعاتی بعــد ،محمــود واعظــی در
صفحــه «اینســتاگرام» خــود ،بــا بیــان
اینکــه پژمانفــر «قیــاس بــه نفــس کرده
اســت و صفتــی کــه مربــوط بــه خودش
اســت ،بــه بنــده نســبت داده اســت»،
تأکیــد کرد« :بنده نیز بــار دیگر بدون نیاز
به عذرخواهی ادعای او مبنی بر دســتور
رئیــس جمهــوری مبنــی بــر تخصیــص
هــزار میلیــارد تومــان بــه ســهامداران و
مالباختگان پدیده شاندیز را قویاً تکذیب
میکنــم .همان گونه که در جوابیه روابط
عمومــی دفتــر رئیــس جمهــوری نیز به
تفصیل شــرح داده شــده ،تکرار میکنم
کــه رئیــس جمهــوری درهامــش نامــه
سرپرست اســتانداری خراســان رضوی،
صرفــاً خطــاب بــه محمــد نهاوندیــان
مرقوم کردهاند که «بررســی و اعالم نظر

شود ».اینکه او به عنوان نماینده مجلس
ایــن توصیــه را تفســیر به دســتور رئیس
جمهــوری مبنــی بــر تخصیــص ارزیابی
کرده است ،جای تأسف دارد».
در اطالعیــهای که دفتر رئیس جمهوری
در ایــن باره منتشــر کرد هــم توضیحاتی
درباره فرآیند تصمیمگیری درباره چنین
موضوعاتی درج شده و هم دو نامه مورد
اشاره در این بحث ،منتشر شده است .در
این اطالعیه ،مشــخص اســت که رئیس
جمهوری به دنبال درخواست سرپرست
اســتانداری خراســان ،صرفاً برای «طرح
موضــوع اختصــاص یــک هــزار میلیارد
تومــان بــرای پرداخــت بــه ســهامداران
معسر شــرکت پدیده شــاندیز در جلسه
سران قوا» خطاب به محمد نهاوندیان،
معاون اقتصادی خود ،خواسته است که
«بررسی و اعالم نظر شود ».این عبارات
به روشــنی نشان داده میشود که منظور
رئیس جمهوری ،بررســی امکان یا عدم
امکان طرح این موضوع در جلسه سران
قواست ،نه پرداخت اصل مبلغ.
مضافاً اینکه مطابق اطالعیه دفتر رئیس

جمهــوری« ،ســاز و کاری کــه بــرای حــل
مشکالت مؤسسات اعتباری تمهید شد،
بدین گونه بوده اســت که هریک از سران
محتــرم قــوا در شــورا نماینــدگان خود را
داشــته باشــند که مســائل قابل طرح در
این نشست را بررسی و تأیید کنند که این
افراد متشــکل از دکتر محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیس جمهوری ،دکتر
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و
معاون رئیس قوه قضائیه هستند؛ لذا هر
تصمیمی برای طــرح موضوعاتی از این
دســت در این نشســت از ســوی این ســه
نفر بررسی میشده و به اطالع سران قوا
میرســیده است .از این رو طبیعی است
که نامه نگاریهای انجام شــده نیز برای
بررســی به جناب آقای دکتــر نهاوندیان
ارجــاع شــده اســت و مشــخص نیســت
که آقــای پژمانفــر چگونه صــرف ارجاع
نامهها به ایشــان جهت بررســی و اعالم
نظر را به معنی دســتور تخصیص تلقی
کرده و خبر آن را اعالم کرد ه است».
در اطالعیــه ،حتــی اشــاره شــده اســت
کــه «نامــه دومــی را هــم جنــاب آقــای
پژمانفــر نماینــده مردم محترم مشــهد
خطــاب به رئیــس جمهــوری در همین
رابطــه مرقوم کرد که معــاون دفتر آقای
واعظی با اشــاره به نامه قبلی سرپرست
اســتانداری خراســان رضــوی بــه جناب
آقــای نهاوندیــان ارجــاع داد ه اســت .از
ایــن رو رئیــس جمهوری هیچ دســتوری
مبنی بر تخصیص هزار میلیارد تومان به
سهامدارانپدیدهشاندیزصادرنکردهاند
و هرگونــه ادعایی در این خصوص کذب
محض اســت و جناب آقای پژمانفر اگر
سندی در این خصوص دارد ،ارائه کند».
حــاال بایــد دید کــه پژمانفر بــرای ادعای
خود مبنی بر «موافقت رئیس جمهوری
بــرای پرداخــت هــزار میلیارد تومــان به
سهامداران پدیده شــاندیز» سندی دارد
یا اینکه به رغم انتشار تصویر این نامهها،
بــار دیگــر تنهــا بــر دریافتهــای خــود
تکیــه کــرده و ایــن دریافتهــا را به جای
واقعیت ،تکرار میکند؟

وحید دستجردی که از جایگاه وزیر وقت
بهداشت و درمان کشور هر کدام یک بار
فرصت سخنرانی پیش از خطبه در نماز
جمعه تهران را پیدا کرده بودند .این امر
چنان غیرمعمول جلــوه میکرد که 26
دی ماه ســال  92وقتی معصومه ابتکار،
معاون رئیس جمهــوری و رئیس وقت
سازمان محیط زیســت و معاون حسن
روحانــی در صفحــه فیسبوکش اعالم
کرد که قرار اســت به مناسبت روز هوای
پــاک ســخنران پیــش از خطبــه باشــد،
موضوع همچون یک بمب خبری صدا
کرد و البته در همان روز با اعالم لغو این
حضور از سوی یداهلل شیرمردی ،رئیس
ستاد اقامه نماز جمعه تهران مشخص
شــد که ســخنرانی زنــان در نماز جمعه
همچنان امری غیرمعمول است .آنچه
روز گذشــته در نمــاز جمعــه بیله ســوار
انجام شد اما در قیاس با دیدگاههایی که
از سوی امام جمعه این شهر و معدودی
از دیگر شــهرها بیان میشود ،همچنان
میتواند امری شکلی تلقی شود .نقطه
اتــکای ایــن نظــر کــه تریبونهــای نماز
جمعــه آماده تحول هســتند را میتوان
در ســخنانی که حدوداً یــک ماه پیش از

همین تریبون مطرح شــد ،جســتوجو
کــرد 5 .بهمــن ســال جــاری بود کــه در
گرماگــرم بحــث بــر ســر طــرح «کودک
همســری» و ممنوعیت ازدواج دختران
زیــر  13ســال حجتاالســام جدایــی
در نمــاز جمعــه بــه دفــاع از ایــن طرح
برخاســت و گفت« :کدام عقل سلیمی
قبــول میکند که دختر بچــهای که هنوز
به رشــد عاطفی و فکری الزم نرســیده،
تشــکیل خانواده بدهد ...لطفاً از اســام
مایــه نگذاریــد و مــردم را از دیــن بیــزار
نکنیــد چراکه کودک همســری با اصول
مســلم عقلــی ناســازگار اســت ».اظهار
نظری که نشــان میداد برخالف تداوم
دیدگاههــای محافظهکارانــه در میــان
بخشــی از نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی دیگر حضور این نوع دیدگاهها
در تریبونهــای نمــاز جمعــه امــری
محتــوم نیســت و انتصاب نســل جدید
و جــوان امامــان جمعــه فضــا را بــرای
بیــان اندیشــههای مبتنی بر فقــه پویا و
نــگاه روزآمد و دینمدار از این تریبونها
فراهم کرده است.
روز گذشته آیتاهلل عباسعلی سلیمانی
امام جمعه زاهدان،در خطبههای نماز
جمعــه از مردم سیســتان و بلوچســتان
خداحافظــی کــرد و علــت آن را تفکــر
زیبــای مقــام معظــم رهبــری مبنی بر
جوانگرایــی عنــوان کــرد .پیشتــر در
اوایــل دی ماه انتصــاب روحانی جوانی
چــون حجتاالســام محمدجــواد
حاجعلیاکبــری رئیــس شــورای
سیاســتگذاری ائمــه جمعــه (از دی ماه
 )۱۳۹7به امامت جمعه موقت تهران
آغاز این روند را نوید داده بود.

گفتوگوی برخی مقامات دولت
ترامپ برای حفظ برجام

خبــر اول اینکه،یــک پایــگاه خبــری وابســته بــه
دیـــگه نومحافظهکاران امریکایی گزارش داده اســت که برخی
چه خبر اعضــای دولت ترامــپ بهطور محرمانــه وارد مذاکراتی
با اروپا شــدهاند تا توافق هســتهای را در دوران ریاستجمهوری ترامپ زنده
نگه دارند.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن ،چند
منبــع آگاه گفتهاند که مقاماتی در داخل دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور
امریکا سیاستهایی را دنبال میکنند که هدف آن حفظ بخشهای زیادی از
توافق هســتهای با ایران ،شامل کاهش دادن میزان فشاری است که از طریق
تحریمهای اقتصادی و نفتی بر ایران وارد میشود.این سیاستها که شامل
مواردی همچون صدور معافیت برای مشــتریهای نفت ایران و دسترســی
این کشــور به بازارهای جهانی اســت موجب شکلگیری تنشهای زیادی در
داخل دولت ترامپ با افرادی شده است که خواهان رویکردی سختگیرانهتر
(درخصوص ایران) هستند .این اقدامات همچنین جنگطلبان ضد ایرانی
در کنگره را مغشــوش کرده است که در حال حاضر روی بستههای تحریمی
برای اعمال فشار بیشتر بر ایران کار میکنند.

احتمال میانجیگری چین میان ایران و عربستان

خبر دیگر اینکه،ســردبیر روزنامه سعودی «عکاظ» روزنامه نزدیک به هیأت
حاکمه و یکی از مهم ترین نشــریههای عربستان نوشت  ،میانجیگری چین
بــرای حــل اختالف میان تهران و ریاض در جریان ســفر محمد بن ســلمان
ولیعهدی ســعودی بــه پکن دور از انتظار نیســت .به گــزارش ایرنا« ،جمیل
الذیابی» در مصاحبه تلفنی با اســپوتنیک روســیه گفت :همــه چیز در عالم
سیاست امکان دارد ،دور از انتظار نمی دانم ،اگر چین از اراده عربستان و ایران
برای حل اختالفهایشان اطمینان حاصل کند ،درخواست برای میانجیگری
دو کشور را که سال  2017اعالم کرده بود ،دوباره تکرار کند.

قم جای اقدامات خالف قانون نیست

شــنیدیمکه،آیــتاهلل ســعیدی در خطبههای نمــاز جمعه قم این شــهر را
مرکز و کانون انقالب اسالمی دانست و گفت :این شهر مقدس همواره مورد
بغض دشمنان کینه توز بوده و سعی کردند چهره این شهر را تخریب کنند،
دشــمنان برای تخریب قــم که حرم اهل بیت(ع) اســت ،آرام نمینشــینند
و عوامــل نفــوذی خود را میفرســتند و پول خرج میکنند تــا چهره فرهنگی
و انقالبــی را دچــار تغییــر کنند امــا باید بدانند کــه قم جــای اقدامات خالف
اخالق و هنجارشــکنانه نیســت.به گزارش رســا ،تولیت حرم مطهر حضرت
معصومه(س) تأکید کرد که هنجارشکنان و پشتیبانان آنها بدانند که مردم،
جوانانومسئوالنقممصممهستندکهبامتخلفانطبققانونبرخوردکنند.

سعید امامی پشت پرده مجله قند پارسی

دســت آخر اینکه ،عمادالدیــن باقــی در گفتوگویی با ایرنا گفته که ســعید
امامی ،متهم اصلی در پرونده قتلهای زنجیرهای دهه  70در پی فتوا گرفتن
از مراجع علیه روشنفکران بوده است .وی افزوده :سعید امامی از مقامهای
وزارت اطالعات با هدف گرفتن فتوا علیه روشنفکران ،نشریهای به نام «قند
پارســی» را با محتوای ضد دینی در خارج از کشــور منتشــر میکرد که توســط
بخش دیگری ازاطالعات شناسایی و جلوگیری شد.

عارف :مردم ناامید شوند
از همه عبور میکنند

رئیــس فراکســیون امیــد بر ضــرورت الگــو گرفتــن از تجربه
موفق دهه  60تأکید کرد و با انتقاد از برخی اظهار نظرهایی
اخبار
که به دنبال ناامید کردن مردم هستند ،اظهار کرد :متأسفانه
کســانی که باید به جامعه آرامش بدهند و برای عبور از وضعیت فعلی تالش
کنند سیاه نمایی میکنند و به دنبال ناامید کردن مردم هستند .اگر مردم ناامید
شــوند از همه عبور خواهند کرد .به گزارش ایســنا ،محمدرضــا عارف در جمع
کانون یزدیتباران ضمن تحلیل اوضاع کشور با یادآوری جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران و شــرایط اقتصادی آن زمان ،گفت :در آن شــرایط دشوار اقتصادی
مدیریت اقتصادی زمان جنگ موفق عمل کرد.
مــردم بخوبی جنــگ را اداره کردنــد .عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
ادامــه داد :امروز وضعیتی مشــابه وضعیت دوران دفاع مقــدس را داریم .اگر
زمانــی با یک جنگ نظامی روبــهرو بودیم اکنون با یک جنگ جدی اقتصادی
مواجه هستیم .اگر بنا بود در دهه  60در ارتباط با جنگ نظامی دستها را باال
ببریم و تســلیم شــویم ،امروز معلوم نبود در چه وضعیتی به ســر میبردیم.
مطمئناً اگر تسلیم میشدیم امروز در منطقه یک کشور وابسته بودیم .رئیس
فراکســیون امید نسبت به وضعیت معیشتی مردم اظهار نگرانی کرد و گفت:
من برای شــرایط فعلی کشور شــرایط خاکستری را مطرح میکنم .یک راه این
اســت برای اینکه وضعیت خاکستری کمی روشن شود به سمت تسلیم شدن
برویم ،چون دشمن فقط به فکر تسلیم شدن ما است.
مطمئنــاً اگــر کوچکترین روزنه تســلیم شــدن را از ما ببینند قافیــه را خواهیم
باخت .او خاطرنشان کرد :اینکه ما بتوانیم الگویی برای یک زندگی شرافتمندانه
و در یــک فضــای امن و آرام را برای مــردم ایجاد کنیم صرفاً از طریق وحدت و
یکپارچگی مردم و مســئوالن اســت و مطمئناً با همبســتگی ملی از این گردنه
سخت عبور خواهیم کرد.

 2تیم تروریستی در کردستان دستگیر شدند

وزارت اطالعــات اعــام کرد :دو تیم تروریســتی کــه به دنبــال بمبگذاری و
اقدامات ایذایی بودند ،در اســتان کردســتان شناســایی و دســتگیر شــدند .به
گــزارش ایرنا از روابــط عمومی وزارت اطالعات 13 ،نفر از عناصر وابســته به
گروهــک داعــش که در قالــب دو تیم تروریســتی قصد بمبگذاری و کشــتار
مــردم و ترور برخی روحانیون اهل ســنت کشــور را داشــتند توســط ســربازان
گمنام امام زمان (عج) در استان کردستان شناسایی و دستگیر شدند.
برخی از این افراد در خارج از کشــور آموزش نظامی دیده و با هدایت یکی از
سرکردگان عملیات نظامی گروهک داعش به دنبال اقدام تروریستی بودند.
از این عناصر بمبهای کنترل از راه دور و اسلحه و مهمات کشف شد.

 8نفر در ارتباط با حادثه تروریستی زاهدان
دستگیرشدند

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت :با تالش نیروهای نظامی،
انتظامی ،امنیتی و پشــتیبانی دســتگاه قضایی این استان تاکنون  8متهم در
ارتباط با حادثه تروریســتی جاده خاش-زاهدان دســتگیر شدند .به گزارش
ایرنــا حجتاالســام ابراهیم حمیدی روز پنجشــنبه در این بــاره اظهار کرد:
 2نفر از این متهمان روز گذشته و امروز دستگیر شدند.
وی تصریــح کــرد :از  6نفر دســتگیر شــده در روزهــای قبل که جــرم آنان نیز
محــرز شــده یک نفر زن بوده کــه مالک خودروی انتحاری اســت .رئیس کل
دادگســتری سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان اینکــه در بررســیهای به عمل
آمــده از منزل نامبــرده قطعاتی از خودروی انتحاری کشــف شــده و پرونده
بــا قاطعیــت در مجتمع جرایــم امنیتی در حــال پیگیری اســت ،ادامه داد:
بــه محض محرز شــدن و قطعیت مجرمیت نســبت به صــدور حکم اقدام
و احــکام شــرعی صــادره بــا قاطعیــت اجــرا خواهد شــد و به اطــاع عموم
خواهد رسید.

