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جنیدی :نقض دستور دادگاه الهه
از سوی آمریکا را به شورای امنیت می بریم

...

ویژه های خراسان
طرح دولتبرای«زندگیشرافتمندانه»
پساززندان
با توجه به تاکیدات ماده 38قانون احکام دایمی برنامه های
توسعه مصوب سال ،1396تعدادی از دستگاه های دولتی
با ارسال آیین نامه ای برای هیئت دولت که کلیات آن نیز
موردتاییدمسئوالنارشداجراییقرارگرفته،پیشنهادکرده
اند به منظور رفع مشکالت معیشتی خانواده های زندانیان
بی بضاعت ،اشتغال زندانیان آزاد شده ،بازاجتماعی شدن
محکومان و تسهیل بازگشت آنان پس از تحمل حبس به
زندگی شرافتمندانه ،الزامات و دستوراتی توسط کابینه به
تصویببرسدوبهدستگاههایمختلفابالغشود.

حسابوکتابشرکتهایدولتیرابهترکنید
یک مسئول مهم اقتصادی با تهیه گزارشی برای تعدادی از
اعضای دولت ،با اشاره به اهمیت و ضرورت تقویت نظارت ها
درحوزهنظاممالیوبودجهایکشور،متذکرشدهبهرغمآنکه
قسمتعمدهبودجهکلکشور،مربوطبهبودجهشرکتهای
دولتیاستاماتاکنوننظارتمالیبراینبخشآنچنانکه
موردانتظاربودهمحققنشدهکهدراینزمینه،برنامههاوطرح
هاییمدنظرقرارداردوباهمکاریمسئوالناجراییومدیران
امورمالیاینمجموعهها،محققخواهدشد.

چهره ها و گفته ها

محمد البرادعی دبیرکل پیشین آژانس بین المللی
انرژی اتمی با اشــاره به این که در خط مشی ما یک
نقص وجــود دارد و نتایج ویرانگر در منطقه به این
موضوع گواهی می دهد ،نوشت :می توانیم با اسرائیل
که سرزمین مــردم فلسطین را چندین دهه اشغال
کرده است ،دور میز مذاکره بنشینیم اما نمی توانیم با
ترکیه یا ایران گفت و گو کنیم! می توانیم حل مسائل
مان را به ابرقدرت ها بسپاریم
امــا نمی توانیم بــا بـــرادران
مــان ارتــبــاط متقابل داشته
باشیم! /خبرگزاری
صداوسیما
سیدحسین نقو یحسینی سخنگوی فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس ،مواضع اخیر جهانگیری
را فرار رو به جلو خواند و گفت :قطعا افــرادی چون
جهانگیری به انتخاباتهای پیشرو چون انتخابات
ســــال  ۹۸مــجــلــس شــــورای
اسالمی و ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰فــکــر م ـیکــنــنــد و
بــرای پیروزی در آن ،جنگ
زرگری راه میاندازند
کــه بــگــویــنــد مــا از
روحانی نیستیم!
/مهر

باشگاه خبرنگاران  -معاون حقوقی رئیس جمهور درباره گام حقوقی بعدی ایران در زمینه رای موقت دادگاه الهه گفت :یک دستور موقت و
یک دستور اصلی صادر شده است .لعیا جنیدی افزود :آمریکا تاکنون نگفته است این دستورات را اجرا نمیکند ،اما در صورت نقض این حکم
پیگیریهای الزم را انجام میدهیم و اگر پاسخی دریافت نکردیم ،آن را به شورای امنیت میبریم.

واکنش های گسترده به نامه آیت ا ...یزدی به آیت ا ...شبیری زنجانی

غرویان :صالح نبود این نامه سرگشاده منتشر شو د
نامهسرگشاده آیتا...یزدی رئیسجامعهمدرسینحوزه
علمیه قم به آیت ا ...شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید
که در آن از دیدار او با رئیس دولت اصالحات و جمعی دیگر
از چهره های اصالح طلب انتقاد کرده بود ،با واکنش های
گوناگون چهره های سیاسی و حوزوی روبه رو شد.
▪غرویان :صالح نبود این نامه سرگشاده منتشر شود

آیتا...محسنغرویانازاستادانحوزهعلمیه تأکیدکرد:
توقع این بود که آیت ا ...یزدی تعابیر نرمتر و آرامتری به کار
میبردیاحتیصالحنبودایننامهبهنحوسرگشادهمنتشر
شود و باید خصوصی به محضر آیت ا ...زنجانی ارسال
میشد.ویافزود:بهاینشکلمطرحکردنانعکاسخوبی
ندارد و برخالف اخالق و سجایای اخالقی علمای گذشته
بوده و این بزرگان خودشان سابق در درسها میگفتند
حرمت مراجع حفظ شود و طلبهها باید همیشه ادب و
احترام را به ساحت مرجعیت حفظ کنند.
▪مطهری:امیدوارم آیت ا ...یزدی به نحوی جبران کند

الیاسحضرتیعضوفراکسیونامیدمجلسهمدرتوئیتی
نوشت :ما شیعیان مفتخریم که مراجع بزرگوارمان جز
از خدای متعال از هیچ قدرتی اجازه نگرفتهاند و مقید به
قیود هیچ نهاد سیاسی یا اقتصادی نبودهاند .بیجهت
نبوده که همواره مظلومان به بیوت مراجع پناه بردهاند.ما
مکلفاناجازهنخواهیمدادکهبهبهانههایواهیبهساحت
مراجع اهانت شود.

▪آشنا:دبیرجامعهمدرسینمراقبباشنددرتعارضات
جناحی وارد نشوند

▪ایمانی :متظاهرین به حمایت از آقای شبیری اگر در
فتنه 88موفق می شدند امروز نامی از اسالم نبود

▪ حضرتی :مراجع مقید به قیود هیچ نهاد سیاسی یا
اقتصادی نبوده اند

در این میان محمد ایمانی عضو شورای سردبیری کیهان
دریادداشتینوشت:متظاهرینبهحمایتازآقایشبیری
زنجانی اگر در فتنه  88موفق می شدند ،امروز نامی از
اسالم -مگر اسالم اموی و اسالم آمریکایی -باقی نمانده
بود تا نیاز به مرجعیت داشته باشد .وی افزود :دست و پا
زدن امروز منافقین لیبرال (اباحی مسلک) ،برای دفاع از

جزئیات تخلیه دفتر رئیس دولت اصالحات
رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات از
تخلیه دفتر سید محمد خاتمی خبر
داد و گفت :این تغییر و تحول با رضایت
کامل است .علی خاتمی کــه بــا ایلنا
گفت وگو می کرد ،با تایید خبر تخلیه
دفتر خاتمی (بنیاد بــاران) در جماران
گفت :بلهدرستاست،ایننقلوانتقال
طبیعی و در حال انجام شدن است .وی
افــزود :آن جا صاحب و حساب و کتاب
دارد؛ ما مهمان دفتر امام و حاج حسن
آقا(خمینی) بودیم .طبق توافقی که با
بنیادمستضعفانصورتگرفتهاستباید

شفافیت؛درمانیبرایمخاطرهبیتفاوتی

▪هادوی تهرانی :جامعه مدرسین این لغزش کم نظیر
را جبران کند

آیت ا ..مهدی هادوی تهرانی استاد حوزه علمیه هم در
بیانیه ای تأکید کرد :سزاوار است جامعه محترم مدرسین
به جبران این لغزش کم نظیر به دست بوسی مراجع معظم
تقلید به ویژه مخاطب نام آشنای این نامه که استوانه ای
کم نظیر از علم و اخالق در حوزه علمیه قم است ،شتافته و
بی هیچ تردیدی از تمامی حوزه های علمیه به ویژه مراجع
معظم تقلید و باألخص رهبر عزیز انقالب که همواره
حامی صیانت از جایگاه رفیع مرجعیت بوده و هستند،
عذرخواهی شایسته کنند.
در همین حال آی ـتا ...محمد عندلیب همدانی هم در
انتقاد از نامه آیتا ...یزدی ،از عضویت در جامعه مدرسین
استعفا کرد.

آنجاراآمادهکنندبنابراینماسربارآنان
نیستیم.همچنینمدیرعاملبنیادباران
دراینبارهگفت:بحثتخلیهدفتربهیک
اختالف میان موسسه نشر آثار حضرت
امام(ره)وبنیادمستضعفانبازمیگردد،
در گذشته هم این اتفاق افتاده است و
از مدتها قبل به موسسه فشار آوردند
تا این دفتر را پس بگیرند .جواد امام در
گفتوگوباایلناافزود:آقایخاتمیدبیر
کنگرهبینالمللیحضرتاماماستواز
طرف موسسه در این دفتر مستقر شدند
و اکنون هم مجبور به تخلیه ساختمان

دکتر مصطفی غفاری

info@khorasannews.com

باشند که یک تنه و بدون توجه به سرمایه نمادین خود در
تعارضات جناحی وارد نشوند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در
نامه ای خطاب به آیت ا ...محمد یزدی نوشت :چه کسی
گفته مالقات یک مرجع تقلید با افراد سابقهدار در انقالب
که احیان ًا انتقاداتی نیز دارنــد خالف شئون مرجعیت
است؟آیاشئونمرجعیتراجنابعالیبهترازخودمراجع
تشخیص میدهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به مالقات
این و آن بروند؟! وی در نهایت تصریح کرد :در مجموع ،نامه
شما موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شد .امیدوارم به
نحوی جبران بفرمایید.

حسامالدینآشنامشاوررئیسجمهور همدریادداشتیدر
کانالخودتصریحکرد:کنشهایسیاسیسلبیوایجابی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نتایج خواسته و ناخواسته
فراوانی داشته و از جمله منجر به ایجاد جریاناتی رقیب و
موازی چون مجمع محققین و جلسه استادان شده است.
آشنا افزود :ای کاش دبیر محترم جامعه مدرسین مراقب

ممدوحی :جریان های سیاسی دنبال سوء استفاده نباشند

...

آنسویسیاست

آقای شبیری نیست .آن ها در طول همین چند سال اخیر
درباره برجام و  FATFو سند  2030و ...به هشدارهای
مراجع عظام بی اعتنایی کردند .آن ها دنبال بهانه برای
جنجال و سرگرمی مردم می گردند تا بی کفایتی و خیانت
های خود را پنهان دارند و پاسخ گو نباشند.
چه کسی بــاور می کند هم سفره های مفاسدی امثال
شهرامجزایریکهخبرنگارانمعاندبیبیسیورادیوفردا
و صدای آمریکا را در نشریات خود پروراندند ،دغدغه دفاع
از مرجعیت داشته باشند؟
▪کنایه گنجی به مدعیان حمایت از آیت ا ...شبیری

عــبــدا ...گنجی مدیر مسئول روزنــامــه جــوان هــم در
یادداشت کوتاهی در این بــاره نوشت :آنــان که ده ها
توهین صریح به امام حسین(ع) در تاریخ مکتوب ایران
ثبت کرده اند و آنان که معتقدند «مگر میمون هستیم
تقلید کنیم» و آنان که ده ها نامه توهین آمیز به آیتا...
مکارم شیرازی و نوری همدانی دارند و ده ها نامه توهین
آمیز و تعیین تکلیفکن به رهبری نوشتند و طرفداران
لیبرالیسم (اسالم رحمانی) و همه سکوالرها طبیعی
است که به آیتا ...یزدی حمله و توهین کنند و البته غیر
از عقده گشایی علیه انقالب مطلبی ننوشته اندو ربطی

هستند،ماهممشغولجمعآوریاسباب
واثاثیههستیم.ویتأکیدکرد:براساس
مقرراتی که وجــود دارد دولــت موظف
اســت ب ــرای اســتــقــرار روسایجمهور
سابق خود محلی را تــدارک ببیند اما
متاسفانه تاکنون این کار را انجام نداده
اســت .در همین بــاره یک مقام آگــاه در
بنیادمستضعفانهمدرگفتوگوباایلنا،
اظهار کرد :بنیاد مستضعفان ملکی را
در اختیار آقای خاتمی قرار نــداده بود
که امروز بخواهد آن را پس بگیرد .وی
اف ــزود :مسائل حقوقی جزئی دربــاره
ملک مد نظر با موسسه نشر و حفظ آثار
امام خمینی(ره) به وجود آمده است که
بهزودیبرطرفمیشود  .

هم به آیت ا ...شبیری پیدا نمی کند.
▪رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین :دغدغه
آیت ا ...یزدی برای حفظ مقام مرجعیت است

در همین حال حجت االســام والمسلمین احمد فرخ
فال رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم در بیانیه ای با اشاره به حواشی به وجود آمده درباره
نامه رئیس این جامعه به آیت ا ...شبیری زنجانی تأکید
کرد :دفاع از انقالب و حمایت از جایگاه رفیع مرجعیت
شیعه ،در مقابل دسیسه های اجانب و بدخواهان انقالب
و اسالم ناب محمدی(ص) و ممانعت از نفوذ اهل فتنه در
این پایگاه عظیم و اثرگذار ،بر همه حوزویان و افراد ،الزم و
ضروری است و دغدغه های ریاست محترم شورای عالی
جامعه مدرسین حضرت آیت ا ...یزدی دامت برکاته برای
حفاظت از مقام مرجعیت و نظام والیی و ارزش های واالی
انقالب اسالمی است .وی افزود :توصیه می شود در موارد
گفتمان ارکان و بزرگان حوزه علمیه  ،دیگران از ورود و قلم
فرسایی های نابه جا پرهیز کنند.آیت ا ...ممدوحی عضو
جامعه مدرسین نیز گفت :مکاتبات علما امری طبیعی
و رایج است  ،جریان های سیاسی دنبال سوء استفاده و
جنجالنباشند.

سفیرچین :از عضویت ایران در شانگهای حمایت می کنیم
سفیر چین در تهران در پاسخ به برخی اظهارنظرها
درباره تمایل نداشتن چین برای عضویت کامل ایران
در سازمان همکاری شانگهای گفت :چین از عضویت
ایران در شانگهای حمایت و پشتیبانی می کند« .پانگ
سن» سفیر چین در تهران که با مهر گفت و گو می
کرد ،با اشــاره به موضوع عضویت ایــران در سازمان
شانگهای تأکید کرد :در زمان سفر شی جین پینگ به
ایران ،سران دو کشور چین و ایران بیانیه مشترکی را
منتشر کردند که در آن بیانیه ،دولت چین نظر و مواضع
مثبت خود را درباره عضویت ایران اعالم کرد .چین از
عضویت کامل ایران در شانگهای و ایفای نقش بیشتر
این کشور در این سازمان حمایت و پشتیبانی میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که برخی معتقدند

چون چین نمی خواهد سازمان همکاری شانگهای
جنبه ضدغربی پیدا کند از عضویت ایــران در این
سازمان حمایت کافی نمی کند ،گفت :در جریان سفر
اخیر رئیس جمهور روحانی به چین نیز پکن مواضع
خود را بار دیگر درباره حمایت از عضویت ایران اعالم
کرد اما برخی کشورها هستند که از نزدیکی روابط
دوستانه چین و ایران خیلی خوشحال و راضی نیستند
و تالش میکنند با شایعهسازی بین دو کشور اختالف
و شکاف ایجاد کنند .ایــن دیپلمات چینی تصریح
کرد :هر تصمیمی در سازمان شانگهای باید از طریق
مشورت و رایزنی دنبال شود و به همین دلیل است که
ما به ایران پیشنهاد کردیم با دیگر اعضای شانگهای
نیز برای کسب حمایت جامع مشورت و رایزنی کند.

دیدگاهوواکنشمردمبهعنوانصاحباناصلیکشوردرباره
آن چه در حوزه امور عمومی میگذرد بسیار مهم است و
همیشهدرتأییدوتمجیدیانقدواعتراضمنحصرنیست.یکی
ازآسیبزنندهترینوضعیتهاورفتارها،رسیدنشهروندان
بهاحساس«بیتفاوتی»بهامورومسائلسیاسیاست.البته
معقول است که همه مسائل سیاسی برای مردم از سطح
اهمیت یکسانی برخوردار نباشد ،چون عالقه و شناخت و
سطحدرگیریمردمبااینمسائل،همساننیست.همچنین
معمول است که اقلیتی از مردم به دالیل شخصی همواره
از ورود جدی به امور سیاسی از یک مباحثه عمومی گرفته
تا مشارکت در انتخابات پرهیز داشته باشند .اما چیزی که
باید با دقت مراقب آن بود و بهویژه رسانهها باید همچون
حسگرهایی دقیق آن را دنبال کنند و نشان دهند« ،روند»
احساس بیتفاوتی است؛ این که چه تعداد از مردم ،با چه
نسبتی ،در چه مسائلی ،در چه برههای و چرا درباره چیزی
احساس بیتفاوتی میکنند و شیب آن به کدام سمت و سو
میرود،اهمیتبیشتریدارد.روندهایکاهشییاافزایشی
تفاوتیفراگیرهرکدامبرایزیستجمعیما
دراحساسبی
ِ
پیامدهای خوب یا ناگواری دارد .بنابراین ،شناخت عواملی
که ریشه این حس بوده یا موجب دامن زدن به آن میشود،
میتواندبهدفعاین«مخاطره»کمککند:
.1احساسناکارآمدی:وقتیمردمدرکفایتنظامسیاسی
کشور برای پیشبرد امور و حل و فصل مسائلی که جامعه
بهطور روزمــره یا بلندمدت با آن ها درگیر است ،احساس
کمتوانی یا ناتوانی کنند« ،بیتفاوتی» یکی از واکنشهای
ممکنخواهدبود.
 .2احساس آشفتگی :مربوط به وقتی است که تلقی مردم
از نظم مدنی ـ سیاسی ،وضعیت هرج و مرج (نبود تعادل و
تمرکز)باشد.درچنینشرایطیقشرهاییازمردمنسبتبه
امرعمومیوسیاسیبیحسمیشوندوغلبهنفعشخصیبر
مصلحتعمومیجامعهرافرامیگیردتاهرکسیگلیمخود
راازآببیرونبکشد.
 .3شکاف شعارها ـ عملکردها :فاصله میان آرمان و واقعیت
همیشهوجودداردکهحدمتعادلآن،الزمهانگیزهبخشیبه
تحرکاجتماعیاستاماوقتیفاصلهعملکردیکحکومتاز
شعارهاییکهمشروعیتخودرابهواسطهآنهاتوجیهمیکند
ازنقطهایفراتررود،واکنشبخشعمدهایازمردممیتواند
بیتفاوتیبهکلحوزهسیاسیباشد.
 .4فرسایش ارزشــی ـ هنجاری :وقتی فاصله ارزشهــا و
هنجارهای پذیرفته یک جامعه با ارزشهــا و هنجارهای
اعالمی حکومت مستقر زیاد شود ،بیحسی سیاسی نیز
فراگیرمیشود.البتهاینفاصلهبهطورطبیعیدرگذرزمان
پیدامیشودکهمیتواندموجبپویاییاجتماعیشودامااگر
مدیریتنشود،آثارمنفیجدیخواهدداشت.
درهمهاینحاالتوفرضهاوموارددیگریکهمیتوانباتأمل
بیشتر به آن ها رسید ،احساس «ناامیدی» موضوعی کلیدی
است و به طور مستقیم با «تدبیر» حکومت که بنا به تعریف،
رتق و فتق امور عمومی را به وکالت از مردم بر عهده دارد،
پیوند خورده است .دو مسئله این مخاطره را بیشتر میکند:
او ًالتالقیاینعواملکهموجبتشدیدبحرانمیشودوثانی ًا
احساس نکردن مخاطره توسط مسئوالن .بروز نشانههای
هر یک از عوامل باال در جامعه و حکومت باید این مسئله را در
افکار عمومی پررنگ کند .باالتر از خطر بیتفاوتی سیاسی
در جامعه ،مسئله نبودن آن برای حکومت یا حتی احساس
خوشایند به این وضعیت است؛ با این توجیه که میتوان با
دردسر کمتر امور را پیش برد .درمان این آسیب که ضریب
مخاطره را به شدت کاهش میدهد« ،شفافیت» کارگزاران
با مردم است اما با دو قید :نخست این که همراه با تدابیری
برای حل مسائل باشد و دوم آن که چنان هنرمندانه گفته
شود که امیدزا باشد .در غیر این صورت ،بیتفاوتی سیاسی
دربلندمدتماندگارنیستوبهاحساسمقاومت،مقابلهو...
تبدیلخواهدشد.

...
پارلمان

توضیحاتسخنگویهیئترئیسهمجلس
دربارهسفر3نمایندهبهبرزیل

ایلنا -یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره سفر تعدادی
از نمایندگان به کشور برزیل و انتشار تصاویر آن گفت :در
قالب گروههای دوستی و پارلمانی رفت و آمد های سیاسی
طبیعی است .بهروز نعمتی افزود :ابتدا قرار بود یک ترکیب
هشتنفرهبهکشوربرزیلفرستادهشوداماآنهارابهحداقل
رساندیم و سه نفر به این سفر رفتند تا هزینهها کاهش یابد.
وی ادامه داد :حتی از سفارتخانه کشورمان خواستیم که
مترجمشان را در اختیار دوستان قرار دهد تا فرد دیگری به
آنهااضافهنشود.
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