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ماجرای زیلوهای جلسه
 رئیس جمهور چه بود؟

به تازگی انتشــار تصویر جلســه ای با حضور رییس 
جمهوری در یکی از سالن های نهاد ریاست جمهوری 
که برخالف گذشــته به جای فــرش از »زیلو« برای 
پوشــش کف آن استفاده شــده بــود، واکنش هایی 
را خصوصــاً در فضای مجازی به همراه داشــت که 

توضیحاتی از سوی یک منبع مطلع ارائه شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس توضیحات ارائه شده گفته 
می شود که جلسات هیات دولت از ابتدای کرونا )در 
دولت دوازدهم( در محل تصویر یادشده برگزار نشده 
است و حتی روز دوشنبه که تصویر یادشده مربوط به 
آن روز است قبل و بعد از مراسم امضای »تفاهم نامه 
مشــارکت  تأمین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه 
شــهید ســلیمانی« در این ســالن دو برنامه کاری 
دیگر رییس جمهور که مربــوط به دیدار با جمعی 
از نماینــدگان مجلس و همچنیــن دیدار با اعضای 
ستاد اربعین حسینی می شد، در سالن شهید بهشتی 
ریاســت جمهوری )محل برگزاری جلسات رییس 

جمهور( برگزار شد.
لذا ازآنجاکه جلسه اول طوالنی شد و مهمانان جلسه 
ســوم هم رســیده بودند، اجباراً و بر اساس شرایط 
جلسه امضای اسناد که جلسه کوتاهی بود به سالنی 

که فعاًل »زیلو« دارد منتقل شد.
بر اســاس توضیحات ارائه شــده، این سالن در حال 
تعمیر است و تمامی وسایل آن از جمله فرش ها فعاًل 

به محل دیگری منتقل شده است.

یک نماینده مجلس تهدید کرد؛
احتمال تقاضای تغییر 
فتوای سالح هسته ای

محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز در 
مجلس با بیان اینکه تغییر تاریخ مصرف و تولید کاالها 
جان مردم را به خطر انداخته اســت، خواستار ورود 

رئیس جمهور به این موضوع شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست 
علنی دیروز )سه شنبه، ۱۱مردادماه( مجلس شورای 
اسالمی در قالب تشکر و تذکر به دستگاه دیپلماسی 
کشور و ســازمان انرژی اتمی، گفت: تشکر از بابت 
مواضع اصولی و مقاومت وزارت امور خارجه و سازمان 
انرژی اتمی در برابــر زیاده خواهی های غرب به ویژه 
آمریکا تا امروز است که ان شاءاهلل نتیجه خواهد داد.

وی تصریح کرد: مــا به همه تعهدات برجامی عمل 
کردیم، بیش از آن نه خدا و نه مردم راضی هستند و 
بدانید هرچه جلوی حکومت های قلدر و افراد زورگو 
کوتاه بیاییم گستاخ تر خواهند شد، محکم بایستید 

خداوند هم یاری خواهد کرد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه 
در مجلس خاطرنشان کرد: اگر همه جناح ها و گروها 
تدبیر می کردند که سیاست های جهانی تغییر کند 
نمی توانستند اما یک حرکت روسیه اوضاع را به نفع 
کشــورهای مظلوم از جمله ایران تغییر داد. باید به 
خداوند بزرگ تکیه و مشکالت داخلی و ضعف های 

خود را برطرف کنیم.
وی یادآور شد: دشمن بداند اگر گستاخی و تهدیدات 
ادامه یابد، در زمینه ســالح هسته ای که زورگویان 
دارند از رهبر معظم انقالب اسالمی خواهیم خواست 
که اگر صالح بدانند استراتژی و فتوای ساخت سالح 
هسته ای تغییر یابد و این برای جوانان ایرانی بسیار 

آسان خواهد بود.
ایــن نماینده مردم در مجلــس یازدهم در تذکری 
پیرامون کیفیت کاالها، تأکید کرد: مردم ازیک طرف 
گران فروشــی و کیفیت نامطلــوب کاالها را تحمل 
می کنند اما تغییر تاریخ مصرف و تولید کاالها بازی با 
جان مردم است و باید در این زمینه به رئیس جمهور 

تذکر دهید.

 سومین کارت زرد مجلس
 به وزیر ورزش رسید

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیــروز از پاســخ وزیــر ورزش و جوانان به ســؤال 

نمایندگان مجلس قانع نشدند.
نشســت علنی صبح دیروز سه شــنبه )۱۱مرداد( 
مجلس شورای اسالمی با حضور سید حمید سجادی 

در صحن همراه بود.
به گزارش فارس، ســجادی دیروز برای پاســخ به 
سؤال احمد راستینه هفشــجانی و تعدادی دیگر از 

نمایندگان به پارلمان آمده بود.
بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 

توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.
بر اساس این گزارش، مجتبی محفوظی عضو هیات 
رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس متن سؤال را به 
شرح زیر قرائت کرد: در اجرای ماده )207( آیین نامه 
داخلی مجلس، ســؤال فوق  در جلســه رسمی روز 
سه شــنبه مورخ 3۱خردادماه ۱40۱  کمیســیون 
با حضــور نماینــدگان عضو کمیســیون، نماینده 
سؤال کننده و وزیر مطرح  و پس از استماع اظهارات 
طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده ســؤال کننده از 
پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را 
ملی تشخیص داده و مستند به بند )3( ماده )207( 
آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی، گزارش 
ســؤال جهت اعالم وصول در اولین جلســه علنی 

ارسال می  شود.
وی افزود: قانون شــرح وظایــف و اختیارات وزارت 
ورزش و جوانان پس از دوازده ســال از تشکیل این 
وزارتخانه در شهریور سال 99 به تصویب رسید و بر 
اســاس قانون حداکثر شش ماه پس از تصویب این 
قانون باید آیین نامه اجرایی آن نوشــته می شد که 

متأسفانه تا کنون ارائه نشده است.

خبر

همدلی|  سال گذشته در چنین روزی مراسم 
تنفیذ ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی 
در حسینیه امام خمینی )ره( با حضور رهبر 
انقالب و جمعی از مقامات کشوری و لشکری 
برگزار شد. حاال یک چهارم از دوره چهارساله 
ریاســت جمهوری ابراهیم رئیســی گذشته 
است. در یک ســال گذشته شرایط سیاسی 
کشور حوادث مختلفی را با محوریت ریاست 
جمهوری رئیسی تجربه کرده است. در آن ایام 
ابتدا گروه های مختلف سیاسی به نوعی سکوت 
اختیار کرده بودند و منتظر بودند ببینند که 
رئیسی قرار است برای ایران و شرایط سیاسی 
کشور چه تصمیماتی می گیرد. حاال بعد از یک 
سال گذشته تقریباً تا حدودی فضای سیاسی 
کشور تکلیف خود را می داند و حاال بسیاری 
درباره عملکرد یک ســال گذشــته رئیسی 
صحبت می کنند. صحبت هایی که وجه اصلی 
آن انتقــاد از بی برنامگــی و ضعف مدیریت 
اجرایی این دولت است. این انتقادات هم تنها 
به اصالح طلبان و مخالفان رئیســی محدود 
نمی شود؛ بلکه حاال حامیان او هم از رئیسی 

انتقاد می کنند.
 پایان سکوت اصالحات

سال گذشته زمانی که رئیسی رسماً کلیددار 
پاستور شــد، بیم وامیدهای مختلفی درباره 
سرنوشــت سیاســت در ایران وجود داشت؛ 
به خصــوص درباره آینده جریــان اصالحات. 
احــزاب اصالح طلب کــه بــا رد صالحیت 
نامزدهای مختلف خــود در انتخابات روبه رو 
بودند در روزهــای پایانی نتوانســتند برای 
حمایت از چهره های حاضر درصحنه از جمله 
عبدالناصر همتی و مهرعلیزاده به اجماع نهایی 
برسند و با اینکه برخی از احزاب تالش کردند 
حمایت هــای عمومی را برای ایــن دو نفر و 
به خصوص همتی جمع کنند اما با شکســت 
مواجه شدند. باالخره رئیسی وارد پاستور شد. 
اغلب اصالح طلبان ســعی کردنــد که درباره 
حوادث پیش آمده سکوت کنند و درباره آینده 
پیش بینی نداشته باشند. بسیاری از چهره ها و 
فعاالن حزبی مسیر سکوت را در پیش گرفتند؛ 
اما هم زمان رئیسی و نزدیکانش ابتکار عمل را 
به دست گفتند. آنان سعی کردند در تحرکات 
مختلفی به جریان های سیاســی اعالم کنند 
که قرار نیست فصل خزان برای اصالح طلبان 
باشد. شیوه رئیسی به این گونه بود که ستادی 
از جانب او با چهره های مختلف تماس گرفت و 
نظرات آنان را جویا شد. در همین حال رئیسی 
وعده داد که می خواهد تیم مدیریتی و اجرایی 
خود را نه فقط از یک جناح خاص بلکه از همه 
مردم و همه جریانات انتخاب کند. نزدیکان او 
سامانه ای با عنوان »معرفی مدیران دولت به 
رئیس جمهور منتخب« را راه اندازی کردند که 
قصد داشت شایستگان و نخبگان را پیدا کند و 
به رئیسی پیشنهاد دهد. همین تحرکات باعث 
شده بود تا واکنش های مثبتی در سطح برخی 
از فعاالن سیاســی نســبت به دولت رئیسی 
شکل بگیرد. فضا برخالف روزهای انتخابات، 
در ماه های اول دولت رئیســی کمی آرام شد؛ 
اما همه بر این باور بودند که هنوز برای قضاوت 
درباره رئیسی زود است و حداقل نیاز به یک 

سال زمان داریم.
بااین حال کمی بعد با انتخاب هایی که رئیسی 
برای دولت خود انجام داد مشخص شد وعده 
او به نیروهای سیاســی به دوراز واقعیت بوده 
اســت. حلقه اولیه تیم او را عمدتاً گروهایی 
تشکیل دادند که متعلق به یک محفل خاص 
بودند. همین باعث شد تا از نیروهایی سیاسی 

به خصوص آن ها که به رئیسی خوش بین بودند 
کاسته شود. هرچند که در میان اعضای دولت 
رئیســی برخی از مدیران دولت روحانی هم 
توانستند حضور پیدا کنند اما این افراد دقیقاً 
چهره هایــی بودند که با همان ادبیات و تفکر 
سایر اعضای دولت رئیسی همخوانی داشتند. 
بعــالوه اتالف وقت در مذاکرات هســته ای و 
چرخش به سمت شــرق باعث شد تا کم کم 
اصالح طلبان آینــده را در این دولت واضح تر 
ببینند؛ به خصوص آن که اعتراضات اجتماعی 
در ماه های گذشته نیز افزایش پیدا کرده است 
و همین هم باعث شد تا اصالح طلبان کم کم 
از موضع سکوت خارج شوند و انتقادات خود را 
نسبت به ضعف مدیریتی رئیسی و همکارانش 

علنی کنند.
 پایان ماه عسل با مجلس انقالبی

اما در همین حال رابطه مجلس با رئیســی 
خیلی خوب شــروع شــد. تصور عمومی هم 
این بود کــه باالخره دولت و مجلس اصولگرا 
قرار است پشتیبان هم باشند؛ اما درعین حال 
برخی پیش بینی می کردند که ممکن اســت 
این رابطه خود مجلس و دولت خیلی زود به 
پایان برســد و هر دو بر سر قدرت و منافع و 
همچنیــن اختالف نظر در حوزه های مختلف 
وارد کشمکش شوند. این پیش بینی کم وبیش 
در همان سال گذشته محقق شد و در روزهای 
پایانی سال گذشته چیزی نمانده بود که یک 
تقابل عملی بین مجلس و دولت شکل بگیرد؛ 
امــا باتدبیر و پادرمیانی روســای قوا و برخی 
دیگر از چهره های خارج از مجلس این اتفاق 
رخ نداد. چرا که اصولگرایان معتقد بودند نباید 
در سال اول دولت در مجلسی که حامی اصلی 
رئیسی است زمین گیر شود؛ اما با شروع سال 
جدید نمایندگان تحت تأثیــر اعتراض های 
مردمــی در حوزه های انتخابیــه خود رویه 

جدیدی در پیش گرفتند.
 تعــداد قابل توجهی از نماینــدگان مجلس 
از همان روزهــای کاری ســال جدید برای 
دولت شمشــیر را از رو بستند و با نطق های 
انتقادی دولت را تحت فشار گذاشتند تا هرچه 
ســریع تر دســت به تغییرات اساسی در تیم 
اجرایی بزند. از ســوی دیگر اما دولت پاسخ 
داد که نمایندگان قصد ســهم خواهی دارند 
و تنهــا دغدغه آنان انتصاب نزدیکان خود در 
حوزه های انتخابیه اســت. کشمکش و فشار 
نمایندگان به بار نشســت و قبــل از آن که 
سال اول دولت رئیســی به پایان برسد وزیر 

کار مجبور به اســتعفا شــد. بعدازاین برخی 
نمایندگان افشــا کردند که دولت و مجلس 
در یک توافق نانوشته قرار است بر سر برخی 
وزرا توافق کنند و بدون آنکه استیضاحی انجام 
شــود وزرا از سمت خود استعفا دهند. بعد از 
وزیر کار تالش ها نمایندگان برای استیضاح و 
استعفای تعداد دیگری از وزرا نیز ادامه داشت 
اما این تالش ها نافرجام بود و حاال در سالگرد 
دولت رئیسی به نظر می رسد که کمی از آن 
فضای تنش بین دولت و مجلس کاسته شده 
است. برخی می گویند که احتماالً دولت هم از 
ابزارهایی برای تحت فشار گذاشتن نمایندگان 
استفاده کرده است. بااین حال پیش بینی ها تا 
کنون درست بوده و ماه عسل مجلس و دولت 
به پایان رسیده است و اکثر نمایندگان رسماً 
منتقد دولت شده اند، حتی آنان که چهره هایی 

معروفی در بین اصولگرایان هستند.
 دولت در حال درجا زدن

دیروز محبتی ذوالنوری از نمایندگان مشهور 
اصولگرای مجلس نطــق انتقادی خطاب به 
رئیس جمهــوری در صحــن علنی مجلس 
ایراد کــرد. ذوالنــوری خطاب به رئیســی 
گفت: »تحرک، روحیه انقالبی و منش شــما 
موجب تشکر اســت اما امروز حرکت دولت 
مانند حرکت کسی اســت که روی تردمیل 
می دود و مسافتی طی نمی شود؛ امروز نقطه 
)الف( و )ب( شــما کجاست که ارزیابی کنیم 
پیشــرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای 
رئیس جمهور! یک چهارم فرصت خدمت شما 
گذشــت، آیا یک چهارم اهدافی که باید طی 
کنید وصول شده اســت و به آن رسیده اید؟ 
فرصت ها مانند ابر می گذرد. امروز کیســت 
که نداند فساد سیستمی بانکی و قاچاق کمر 
اقتصاد کشــور را شکسته است؛ کدام قرارگاه 
شــما برای رفع این مشکالت فعال هستند؟ 
آقــای رئیس جمهور؛ تولیــد را فعال و جوان 
افســرده را مشــغول کارکنید؛ جوان درآمد 
مکفی داشته باشد مشکل ازدواج و فرزندآوری 

و جمعیت حل می شود.«
این انتقــادات صریح از رئیســی از ســوی 
اصولگرایان نشــان می دهد که حاال حامیان 
دولت هم شــرایط را به گونــه ای خطرناک و 
حساس احســاس کرده اند که الزم می بینند 
در صحــن علنــی مجلــس نســبت به آن 
اعتراض کنند. این نوع رفتار کمتر در جریان 
اصولگرایی رخ می دهد که از فرد موردحمایت 
خود به طور علنی انتقاد کنند. ولی حاال شرایط 

به گونه ای شده است که رئیسی حتی نتوانسته 
رضایت گروه های سیاســی خود را هم جلب 
کند. بسیاری می گویند که این انتقادات تحت 
تأثیر افزایــش نارضایتی عمومی و اعتراضات 

گسترده اقشار مختلف مردم است.
به  رئیس جمهور  رسمی  واکنش  عدم   

اعتراضات مردمی
تا کنون ســید ابراهیــم رئیســی به عنوان 
رئیس جمهوری هیچ واکنشــی به اعتراضات 
نشان نداده اســت. در یک سال گذشته عمر 
دولت او، اقشــار مختلفی از جمله، کارگران 
صنایع مختلف، معلمان و بازنشستگان نسبت 
به وضعیت معیشتی خود تجمعات اعتراضی 
برگــزار کرده اند ولی تا کنون رئیســی حتی 
یک بار هم به آنان واکنش نشــان نداده است 
و در ســخنرانی ها و مصاحبه های محصور به 
صداوسیمای خود تنها وعده داده که به زودی 
شرایط اقتصادی کشور عادی می شود و اعالم 
کرده که بیش از همیشــه بــه آینده امیدوار 
اســت. عمده منتقدان می گویند که رئیسی 
نتوانســته اوضاع اقتصادی کشور را مدیریت 
کند و این ناتوانی به حجم مشــکالت افزوده 

است.
 کاهش حمایت اصول گرایان از دولت

اما انتقادات تنها با محور مشکالت اقتصادی 
نبوده است. به غیراز اصالح طلبان و نمایندگان 
مجلس جریان های اصولگرایی هم که خارج از 
نهادهای رسمی نقش ایفا می کنند نیز کم کم 
حمایت خود را از رئیسی کاهش داده اند. محور 
انتقادات آنان به رئیسی حول دو موضوع بوده 
است؛ یکی بحث به کارگیری نیروهای ضعیف 
و کم تجربه و دومی عــدم ایجاد وحدت بین 
نیروهای اجرایی و مدیریت دولت. اصولگرایان 
در یک سال گذشته از عمر دولت رئیسی ابتدا 
ســعی می کردند با ادبیات خیلی محکمی از 
رئیسی در رسانه ها دفاع کنند اما کم کم این 
کاهش پیدا کرد و حاال هم  ســخنان انتقادی 
آنان بیشتر شده است. هرچند سعی می کنند 
که از شخصیت رئیسی انتقاد نکنند و همچنان 
ابراز امیدواری می کنند که رئیســی در حل 
مشکالت از همه توانمندتر است. بااین حال در 
پایان یک سال دولت رئیسی به نظر می رسد 
که میزان تحقق وعده های او حتی نتوانسته 
اصولگرایــان و نماینــدگان جریــان انقالبی 
مجلــس را هم راضی نگــه دارد و این کار را 
ازنظر سیاسی برای او در سه سال باقی مانده 

سخت تر می کند.

در آستانه یک سالگی دولت، اصولگرایان هم منتقد علنی رئیسی شدند؛

یک سال حرکت روی» تردمیل«

همدلی| محمدرضا عارف، نماینده ســابق مجلس شــورای 
اسالمی در سخنانی از ضرورت پرهیز از انفعال سیاسی سخن 
گفته است. عارف در مجلس دهم رئیس فراکسیون امید بود 
ولی عملکرد او انتقادات زیادی را در پی داشت. بسیاری معتقد 
بودند که او نتوانســت مطالبات رأی دهندگان به اصالح طلبان 
مجلس دهم را محقق کند و با انفعال باعث ناامیدی شد. او بعد 
از پایان مجلس دهم تقریباً از عرصه سیاست فاصله معناداری 
گرفت. حاال عارف هم از ضرورت فعالیت سیاسی سخن گفته و 
هم به نوعی از اصالح طلبان به خاطر انفعال و تصمیمات دقیقه 
نودی انتقاد کرده است. به گزارش امیدنامه، محمدرضا عارف 
در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس دهم با تسلیت فرارسیدن 
ایام ســوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و با بیان اینکه نهضت امام حســین )ع( مبتنی بر اخالق بود 
نســبت به اضمحالل اخالق در جامعه اظهار نگرانی کرد و با 
اشاره به شــرایط ویژه کشور گفت: »اداره یک جامعه نیازمند 
حکمرانی خوب است و مبنای یک حکمرانی خوب حاکمیت 

حق و عدالت در آن جامعه است.«
وی در همین زمینه ادامه داد: »باید بپذیریم که در جامعه ما در 
اجرای عدالت دچار ضعف های فراوان هستیم و به همین دلیل 
تا رســیدن به حکمرانی مطلوب فاصله نسبتاً زیادی داریم و 
مطمئناً در یک حکمرانی بد همه افراد آن جامعه اعم از مسئول 

و غیرمسئول ضرر خواهند کرد.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه باید همه 
ما از تجارب تاریخی درس بگیریم و مردم را نســبت به بهبود 

وضعیت جامعه دلســرد نکنیم، خاطرنشان کرد: »حق مردم 
شریف، نجیب و صبور ایران نیست که به سبک و سیاق فعلی و 
با مشقت فراوان زندگی کنند، حق این مردم نیست که برای به 
دست آوردن ابتدایی ترین مایحتاج خود دچار مشکل و ناراحتی 
باشند حق ملت با فرهنگ ایران نیست که به خاطر تنگناهای 
فراوان و شــرایط سخت زندگی با یکدیگر در کوچه و خیابان 

گالویز شوند.«
وی وظیفه نیروی های اصیل انقالب را حضور در صحنه و دوری 
از عافیت طلبی دانســت و گفت: »جریان اصالحات همیشه با 
محدودیت هــای فراوان روبه رو بوده اســت و هیــچ گاه برای 
این جریان فرش قرمز پهــن نکرده اند ولی نمی توان به دلیل 
محدودیت ها و اعمال فشــارها کنار کشید و نظاره گر وخیم تر 

شدن اوضاع کشور بود.«

رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی 
بر تشــتت و عــدم هماهنگی در جریان اصالحــات و با بیان 
اینکه نافی برخی اشــکاالت در بدنه جریان اصالحات نیستم 
ولی جریان مقابل به مراتب دچار تفرقه و چنددســتگی است، 
تصریح کرد: »هیچ راهی جز انســجام و یکپارچگی در جریان 
اصالحات به مانند شــرایطی که در دهه90 حاکم بود نداریم، 
برای موضوعات مهم پیش رو کشور هم نباید دقیقه نود عمل 
کرد. ما ضمن همراهی و هماهنگی با جریان اصالحات منتظر 

تصمیمات دقیقه نودی هم نخواهیم بود.«
عارف یکی از مشــکالت اصلی کشور را از دست رفتن سرمایه 
اجتماعی دانســت و با بیان اینکه راه احیای سرمایه اجتماعی 
حاکمیت، میدان دادن به تمامی سالیق برای اداره جامعه است، 
تأکید کرد: »شرایط ویژه کشور می طلبد همه نیروهای وفادار 
به آرمان های انقالب ۵7 با حفظ انســجام و وحدت و با معیار 
قرار دادن قانون اساســی و برای حفظ تمامیت ارضی کشــور 
و جلوگیری از مداخله بیگانــگان به برادری های اوایل انقالب 

برگردیم.«
رئیس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین با اشاره به عملکرد 
مجلس یازدهم گفت: »شخصاً در داوری ها در خصوص عملکرد 
نهادها و افراد تالش کرده ام از مســیر انصاف خارج نشوم. نهاد 
مجلس در مقطع فعلی به مراتب می توانســت کارآمدتر و در 
خدمت منافع جامعه قدم بردارد و از مطالبات اساســی مردم 
فاصله نگیرد. مطمئناً افکار عمومی درباره عملکرد مجلس فعلی 

قضاوت خواهند کرد.«

عارف وارد می شود !

محمدجواد حق شناس:
مالحظات هیات رئیسه عامل عدم اعالم 

وصول استیضاح  وزرا
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: امروز، مجلسی که 
به دولت رأی باالیی داد، صدایش درآمده و چندین تن از 
وزرا را در نوبت استیضاح قرار داده اما به دلیل مالحظات 
هیات رئیسه مجلس، این استیضاح ها اعالم وصول نشده 
است. محمدجواد حق شناس فعال سیاسی اصالح طلب 
در پاسخ به این سؤال که عملکرد یک ساله حجت االسالم 
سیدابراهیم رئیسی را با توجه به فرارسیدن سالگرد تنفیذ 
او به مقام ریاســت جمهوری چه طور تحلیل می کنید، 
گفت: علیرغم آنکه برای اولین بار است که شاهد تحقق 
آرزوی نزدیک به ســه دهه ای جریان اصولگرا برای ایجاد 
هماهنگی میان دولت با ســایر قوا هستیم، بعد از ایجاد 
فضای نامناســبی برای رقابت تمام عیار انتخاباتی، آقای 
رئیسی راهی ساختمان پاستور شد. به گزارش ایلنا، وی 
تصریح کرد: حاال انتظار می رفت بااین همه ایجاد هزینه 
و کاهش مشارکت حداقل بتوانیم دستاوردهایی در زمینه 
کارآمدی و رضایت نســبی مــردم در تحقق وعده هایی 
که روی زمین مانده به دســت بیاوریم. فکر کنم اگر هر 
منتقد منصفی بخواهد نگاهی به عملکرد دولت و عمل به 
وعده ها بیندازد، دولت آقای رئیسی نتوانسته با پرداخت 
هزینه هــای کالن، رضایت عمومــی جامعه را در تحقق 
شــاخص های موردنظر به دســت بیاورد و حتی به نظر 
می رسد، امروز بخش قابل توجهی از کسانی که بر اساس 
برخی از باورهایشان به آقای رئیسی رأی دادند، از عملکرد 
دولت راضی نباشند. حق شناس در پاسخ به این سؤال که 
چالش های دولت در سال های باقیمانده چه خواهد بود و 
چه راهکاری برای حــل این چالش ها وجود دارد، گفت: 
یکی از مشکالت جدی ما بحران اعتماد است. متأسفانه 
در داستان سیل اخیر مشــاهده می کنید که جامعه در 
این روزها به علت بی اعتمادی که به دستگاه های دولتی 
و عمومی پیدا کرده خیلی عملکرد دولت را باور ندارد. این 
موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و در این بخش به 
میزانی که فاصله میان مردم، حاکمیت و دولت ایجادشده 
که نتیجه تالش های یکدست سازی بود که امروزه پاسخ 
درستی ندادیم. متأسفانه علیرغم هشدارهای جدی که 
دلسوزان در آن زمان دادند که نباید وارد این مسیر شویم، 
اما گوش شنوایی برای این ماجرا نبود. وی افزود:  از طرف 
دیگر بحران ناکارآمدی مانند انتخاب وزیرانی که از ناتوانی، 
عدم تخصص و تجربه رنج می برند، خود را به شبیه ترین 
شکل ممکن نشان می دهد. هرچند که بعد از یک سال، 
کابینه دولت رو به ترمیم است. امروز، مجلسی که به دولت 
رأی باالیــی داد، صدایش درآمده و چندین تن از وزرا را 
در نوبت استیضاح قرار داده است اما به دلیل مالحظات 
هیات رئیسه مجلس، این استیضاح ها اعالم وصول نشده 

است.

عقب نشینی امام جمعه تهران
 از یک اظهارنظر

به گزارش ایســنا، آیت اهلل خاتمی عضو فقهای شــورای 
نگهبان و امام جمعه موقت تهران طی سخنانی در جمع 
عزاداران حسینی )ع( با بیان اینکه مسئله حجاب و عفاف 
که از آن در فقه با عنوان ِستر و از نقطه مقابل آن، به تََبرج 
یادشده است، از ضروریات دین است، گفت: بی حجابی، 
منکر است و نهی از منکر هم یک واجب است و باید در 
این عرصه نیز همانند همه منکرات، از شیوه های قرآنی 
مانند قول لّین یعنی نرم، قول ُحسن یعنی زیبا، قول سدید 
یعنی محکم و استداللی استفاده کرد. عضو فقهای شورای 
نگهبان تصریح کرد: منطق حضرت امام صادق )ع( این 
است که برای مقابله با این منکر همانند منکرات دیگر، هم 
باید کار فرهنگی شود و هم کار اجرایی که همان اعمال 
قانون است. امام صادق علیه السالم فرمودند: »ما َجَعَل اهلّل 
بَسَط اللِّســاِن و َکفَّ الَیِد و لِکن َجَعلَُهما یُبَسطاِن َمعا و 
یَُکّفاِن َمعا« یعنی خداوند زبان را بسته و دست را گشاده 
قرار نداده، بلکه آن ها را چنان آفریده که با هم باز می شوند 
و با هم بسته می گردند. این یعنی باید هم کار فرهنگی 
باشــد و هم کار اجرایی. خاتمی اضافه کرد: این جانب در 
خطبه گذشــته که در تاریخ ۱7تیر ۱40۱ ایراد شد در 
یادداشت خود که همه خطبه ها را قبل از ایراد می نویسم، 
این جملــه را ندیدم که اکثر بی حجاب ها از خانواده های 
دزدها هســتند و در تلویزیون هم ندیدم، لذا به این باور 
رسیدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه این هفته 7مرداد 
۱40۱ ابراز کردم، ولی بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم 
جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته اید بنابراین تردیدی 
ندارم که این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است. از 
خداوند می خواهم که دل های همه ما را به نور ایمان منور 

کرده و ما را در صراط بندگی خود استوار فرماید.

وزیر دفاع: نمایشگاه دستاوردهای 
دفاعی کشور به زودی افتتاح می شود

به گزارش فارس، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح صبح دیروز سه شنبه 
)۱۱مرداد( در آیین افتتاح نمایشــگاه قابلیت های وزارت 
دفاع در تولید و اقتصاد دانش بنیان که در محل سازمان 
صنایع دفــاع برگزار شــد، اظهار داشــت: وزارت دفاع 
مســئولیت تولید قدرت و ارتقا توانمندی های صنعتی 
دفاعی جمهوری اســالمی ایران را بر عهده دارد و در این 
مسیر از ســرریز تولیدات در حوزه های غیرنظامی برای 
ارتقا سطح صنعت کشور استفاده خواهیم کرد. وی افزود: 
دستاوردهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده 
شامل یک هزار و ۱00محصول در حوزه های مختلف است 
که در این مسیر به ارتقا توانمندی ها و قابلیت های صنعتی 
پرداختیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید 
کرد: ما بومی سازی محصوالت و عمق بخشی به دانش و 
فناوری و هم افزایی بین مجموعه های مختلف کشور را در 
دستور کار قرار دادیم و هم اکنون با بیش از ۵هزار شرکت 
دانش بنیان همکاری می کنیم. امیر آشتیانی در پایان از 
افتتاح یک نمایشگاه بزرگ از دستاوردهای دفاعی کشور 

در آینده نزدیک خبر داد.

خبر


