
سئواالت افکارعمومی درباره دورهمی زنان خارجی در ایران؛ 

کدامزنان؟کدامتاثیر؟چههزینهای؟چهفایدهای؟
همدلی| در میان همسران روسای جمهور ایران، برخالف 
نگرش عموم به ســید ابراهیم رئیســی و پدرهمسرش 
ســیداحمد علم الهدی، به نظر می رسد که همسر رئیس 
دولت ســیزدهم، روشی متفاوت را برگزیده است. جمیله 
علم الهدی که در معرفی او گفته شده »نویسنده، پژوهشگر 
و استاد دانشگاه« است، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی است وبرخالف همسران روسای قبلی جمهوری 
اســالمی ایران، در مجامع عمومی حضور دارد که البته با 
ریاست جمهوری همسرش سید ابراهیم رئیسی پررنگ  تر 
نیز شده است. البته دعوت از وی در همایش های مرتبط 
با تحصیالت و شغلش از ســوی اولیای امور نیز افزایش 
یافته اســت. او در روزهای گذشته در کانون حاشیه های 
برگزاری یک دورهمی زنانه قرار گرفت. همایشی بین المللی 
با عنوان»زنان تاثیرگذار« وبا شرکت تعدادی از زنانی که 
پوششهایشان نشان می دهد از برخی کشورهای خارجی 
به ایران سفر کرده اند.بنابر آنچه خبرگزاری دولت )ایرنا( از 
مهمانــان این همایش گزارش کرده، در میان ملیت های 
اعالم شده، کشورهای توسعه یافته دیده نمی شود، و همین 
موضوع عنوان همایش را زیر ســوال برده است که کدام 
تاثیرگذاری؟موضوع دیگر اما هزینه هایی اســت که این 
قبیل همایش های بین الملی بر بیت المال تحمیل می کند. 
انتخاب در این باره نوشت: در شرایطی که دالر مرزها را در 
بازار جابجا کرده و به دنبال آن سفره های مردم روز به روز 
کوچک تر می شود و از نظر اجتماعی هم سال هاست زنان به 
دنبال احقاق حقوق خود هستند، همایش بین المللی »زنان 

تاثیرگذار« در پایتخت برگزار می شود.
 کدام زنان؟ کدام تاثیرگذاری؟

به نوشته این سایت روز جمعه بود که خبر و عکس های 
کنگره بین المللی زنان تاثیرگــذار در خروجی خبرگزاری 
دولت منتشر شد. اگر بخواهیم از همان عنوان همایش آن را 
واکاوری کنیم، پرسشی که پیش می آید این است که منظور 
از »زنان تاثیرگذار« چه کسانی هستند؟ این زنان بر اساس 
چه شــاخص هایی به این نشســت دعوت و از آن ها تقدیر 
شده است؟ چه کسانی تاثیرگذاری آن ها را تشخیص داده 
است؟ و اساسا تاثیرگذاری آن ها در جامعه و جهان در چه 
حوزه هایی بوده است؟ آنچه در البه الی خبر ها و عکس های 
مربوط به این همایش خود را نمایان می کند، حضور پررنگ 
جمیله علم الهدی همســر رئیس جمهــور و دختر احمد 

علم الهدی امام جمعه مشهد به عنوان میزبان است.
 ابهامات وسواالت پیرامون همایش

بنابر آنچه خبرگزاری دولت )ایرنا( عنوان کرده اســت، 
همســران روســای جمهور و نخســت وزیر ارمنستان، 
بورکینافاسو، قرقیزستان، صربستان، همسر رئیس جمهور 
اسبق گینه، همسر رئیس جمهور اسبق نیجر، فرستاده ویژه 
بانوی اول جمهوری فدرال نیجریه، بانوی اول سابق سریالنکا 
و همسر رئیس حزب حاکم، فرستاده ویژه رئیس جمهور 
سوریه، رئیس شورای مرکزی اتحادیه زنان ترکمنستان از 
جمله مهمانان این کنگره بوده اند. اما باز هم این ابهام وجود 
دارد که این زنان که خود به دلیل وابستگی به مردان جزو 
مدعوین بوده اند، تاکنون چه فعالیت هایی داشته اند؟ زنانی 

که معموال از طبقات باالی جامعه و از میان اهالی قدرت 
برخاســته اند، چه درکی از وضعیت زنان در نقاط محروم 
و مصائبی که با آن ها دســت و پنجه نرم می کنند، دارند؟ 
اساسا برای حقوق زنان چه گام تاثیرگذاری برداشته اند؟ 
ابهام دیگری که انتخاب مطرح کرد »مورد غیرشفاف هزینه 
این نشست« است؛ در شرایطی که بار مشکالت اقتصادی 
کشور بر دوش مردم سنگینی می کند، قطعا با وجود ۳۰۰ 
مهمان خارجی هزینه زیادی از جیب مردم شــده است. 
پرسش این است که چرا دولت از جیب مردم چنین بریز و 
بپاشی را به راه انداخته است؟ مسئله دیگر اما این است که 
با هدر دادن سرمایه زیاد برای برگزاری چنین همایشی که 
بیشتر به یک دورهمی می ماند، چه اهداف و چه دستاوردی 
به دست آمده؟ البته ایرنا هدف آن را »شنیدن بدون رتوش 
صدای زنان ایرانی توسط رسانه های غربی« عنوان کرده، 
اما تصویر بدون رتوش زنــان، دوندگی آنان برای گرفتن 
حقوق بدیهی خود و البته تصویب و نه خاک خوردن الیحه 
منع خشونت علیه زنان است. بر اساس گزارش این سایت 
تماس با فراکسیون زنان مجلس که در این همایش حضور 
داشتند، جهت روشن کردن این ابهامات، بی نتیجه ماند. اما 
به نظر می رسد برگزاری این همایش جز دستاوردسازی از 

یک دورهمی پر زرق و برق هدف دیگری نداشته باشد.
 واکنش افکار عمومی

 انتشــار تصاویر شــرکت کنندگان این همایش در در 
روزهایی که هم زنان ایران وضعیت بسیار متفاوتی را تجربه 
می کنند و هم اوضاع معیشتی مردم ایران در پایین ترین 
ســطح در چند دهه اخیر بوده است، واکنش بسیاری از 
کاربران فضای مجازی را به دنبال داشــت.یک نفر در این 
باره نوشت:»  هزار هزار زنان ایرانی در تراز مریم میرزاخانی 
را می تارانید. بعد نفری چند هزار دالر از جیب ملت فقیر 
خرج می کنید که خاله خان باجی هاِی ۴ گوشــه عالم را 
جمع کنید.یه جوری نیست؟« دیگری با اشاره به عنوان 
همایش نوشت:»   حاال اگه از خودشون بپرسی چه تاثیری 
گذاشتی؟ خودشون هم نمی دونن.«کاربری نیز با اشاره به 
این موضوع که این زنان از خود صاحب جایگاهی نیستد، 
بلکه به اعتبار همسران شــان دعوت شدند، نوشت:»   من 
موندم تأثیرگذاری همســر رئیس جمهور صربستان چی 
بوده که دعوت شده؟«دیگری نوشت:»چرا همسر پوتین، 
همسر شی جین پینگ، همسر بشار اسد و همسر اردوغان 
نبودند؟ یعنی این زنان تاثیرگذار نیستند؟«کاربری نیز به 
رابطه کشورهای این زنان اشاره کرد و ونوشت:»   تمام شون 
از کشورهایی بودند که به بیرون کردن جمهوری اسالمی 
از شورای حقوق زنان ســازمان ملل رای منفی دادند که 
تعداد معدودی کشور بودند. حاال چجور این کنفرانس با 
این طرز پوشش اینها اثر بخش بوده، بماند! « کاربری نیز با 
اشاره به سخنان همسر رئیس جمهور نوشت:»دختر آقای 
علم الهدی و همسر آقای رئیسی فرموده اند که با حمایت از 
زنان تاثیر گذار »جهان زیباتری برپا می کنیم.« برای برپا 
کردن جهانی زیباتر اولین قدم آن است که زن ها صرف نظر 
از سمت و نام و عنوان پدر و شوهر، خودشان اسم و فامیل و 
هویت مستقل داشته باشند چه در حیات چه در ممات.«

رئیس فراکسیون قرآن و عترت اعالم کرد؛ 

طرحمجلسبرایآموزش
روخوانیقرآن

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با اشاره به اجرای طرحی برای 
ریشه کنی بی سوادی قرآنی گفت: بر اساس این طرح، وزارتخانه های 
آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و تعاون را مکلف کردیم که به همه 
افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن ارائه دهند.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با اشاره به اجرای طرحی برای 
ریشه کنی بی سوادی قرآنی گفت: بر اساس این طرح، وزارتخانه های 
آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و تعاون را مکلف کردیم که به همه 
افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت االسالم والمسلمین نصراهلل 
پژمانفر در سی  و پنجمین نشست سراسری رؤسای ادارات امور قرآنی 
سراسر کشور که در ســازمان دارالقرآن برگزار شد، با اشاره به اینکه 
ســعی ما در کمیسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسالمی بر این 
است که مقداری به توسعه فضای مباحث قرآنی در کشور کمک کنیم، 
اظهار داشت: امروز با وجود اینکه در موقعیت های مختلف، بودجه و 
اعتباراتی در کشور در حوزه مسائل قرآنی ایجاد می شود، اما با نقطه 
و هدفی که باید برســیم خیلی فاصله داریم.نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضعف های موجود در نظام آموزشی 
برای آموزش قرآن، افزود: اســاس این مسئله مدیریتی است که در 
این موضوع صحیح طی نشده اســت. بنده بار ها به وزرای آموزش و 
پرورش در دوره های مختلف گفتم شــما بچه هــا را در طول این ۱۲ 
سال بیش از ۶۱۰ ســاعت با قرآن مشغول می کنید، اما حاصل این 
ساعات یک روخوانی و روانخوانی حداقلی هم نمی شود. این ضعف نظام 
آموزشی، آموزش و پرورش و برنامه ریزان قرآنی است که نتوانسته اند، 
قرآن را به خوبی به دانش آموزان یاد دهند. مشکل این موضوع هم به 
مدیریتی که در این فضا وجود دارد، باز می گردد.رئیس فراکسیون قرآن 
و عترت مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: در قالب برنامه هفتم 
سعی کردیم سه مسئله اساسی را اجرایی کنیم، اما متأسفانه در شش 
برنامه توسعه، بحثی در مورد فعالیت های برنامه ای قرآنی نداشته ایم. 
البته در برنامه هفتم این اقدامات انجام شده است و امیدواریم بتوانیم 
این مباحث قرآنی را اجرایی کنیم. پژمانفر افزود: یکی از این مسائل 
ریشــه کنی بی سوادی قرآنی است. ما باید در جامعه به جایی برسیم 
که هرکســی که می تواند فارسی را روخوانی کند، بایستی توانمندی 
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را هم داشته باشد. متاسفانه اکثریت 
این توانمندی را ندارند. بر این اساس آموزش و پرورش را مکلف کردیم 
که این آموزش را داشــته باشد و براســاس آن تکلیف کردیم که به 
صورت متمرکز بخشــی از این اقدام به صورت واگذاری به نهاد های 
قرآنی انجام شــود تا دانش آموزان ما در هنگام فارغ التحصیلی این 
مهارت را داشته باشند. رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای 
اسالمی گفت: در قدم بعدی وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان را 
هم تکلیف کردیم تا در ماه مبارک رمضان برنامه ای در این خصوص 
داشــته باشند و وزارت تعاون را نیز مکلف کردیم که در همه مجامع 
تعاونــی و کارگری این مهارت را آموزش دهند و آن ها نیز روخوانی و 
روانخوانی قرآن را کسب کنند؛ لذا بنا داریم در ماه مبارک رمضان همه 
دستگاه ها را ملزم به این کار کنیم. پژمانفر اضافه کرد: تالش مان این 
است که بودجه ها به وزارتخانه ها منتقل نشود و حداقل ۵۰ درصد از آن 
به مجموعه های فعال قرآنی در استان ها منتقل شود. همچنین حمایت 
از مدارس قرآنی و مرخصی تحصیلی برای کسانی که برای حفظ قرآن 
کار می کنند از جمله مواردی است که در حال پیگیری آن ها هستیم 

تا ما هم بتوانیم در خدمت قرآن باشیم.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

هشدار درباره اقدامات ترکیه در جهت مدیریت منابع آب منطقه؛ 

راه زنی آبی به 
شیوه اردوغان 

همدلی| در هنگامه جلب توجه افکار عمومی ایران و 
منطقه به حوادث منطقه ای و هیاهوهای ایجاد شده 
در در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مبنی جعل 
عنوان برای خلیج فارس یا اضافه شده سپاه پاسداران 
به لیســت گروه های تروریســتی، ترکیه اردوغانی 
همچنان در حال تالش برای دست یابی به موقعیتی 
اســتراتژیک جهت رهبری ژئوپلیتیکــی بر قفقاز 

جنوبی، آناتولی و خاورمیانه مرکزی است. به عقیده 
برخی ناظران سیاسی، در حال حاضر درگیری های 
بیش از حد ایران در حوزه های غیرپیرامونی، کشور 
را نســبت به آنچه در بیخ گوش مرزهای سرزمینی  
می گذرد، غافل ساخته است و این مساله ممکن است 
در آینده ای نزدیک برای ایران بسیار گران تمام شود. 
 پیامد های شرح در صفحه3

ناگهانی آب گیری  یک 

هشدارهای تازه نوام چامسکی؛

جهانبهسمِت
پرتگاهمیرود

 درنامه بروجردی به 
امام جمعه زاهدان مطرح شد

یادآوریوضعیتآیتاهلل
منتظریبهمولویعبدالحمید

کدامزنان؟کدامتاثیر؟
چههزینهای؟چهفایدهای؟

سئواالت افکارعمومی درباره دورهمی زنان خارجی در ایران؛

یادداشت

نگاهیفیلسوفانهبهزندگی
حسن امین- این یادداشت نیم نگاهی به انسان 
مدرن، رشــد بی رویه جمعیــت و تخریب محیط 
زیست دارد. در هفته گذشته، به مناسبتی، نوه هایم 
مرا »بهترین!!!!! پدربــزرگ دنیا!« نامیدند. دروغی 
بزرگ که البته جزای دروغ هایی اســت که من به 
مادربزرگ شان در ایام جوانی، می گفتم که؛ عزیزم، 

تو بهترین دختر دنیایی! 
حاال می خواهم از این موضوع، چند نتیجه اخالقی 

بگیرم، به این شرح:
۱- دروغ بی ضــرر و مصلحت آمیز، غیراخالقی 
نیست. اگر من آن» عزیزم« های مبالغه آمیز جوانی 
را بــه زنم نمی گفتم، حاال در پیــری این نوه های 

شیرین را نداشتم.
۲- از نسل ما به سنت قدیم انتظار می رفت که 
هر دختر و پســری پس از رسیدن به سن و سال 
مناســب، ازدواج کند و بعد هــم اوالد بیاورد، در 
نتیجه در ســن و سال ۷۴ سالگی که من هستم، 
اشخاص با پیش داوری اغلب می پرسند، چند تا نوه 
داری؟ حال آن که اول باید مطمئن شــده باشند 
که یک نفر ازدواج کرده تا بعد بچه دار شــده باشد 
و بعد بچه هایش هم به نوبت بچه دار شده باشند، تا 
ما نوه داشته باشیم. البته داشتن اوالد حس خوبی 
به انسان می دهد، اما مسئولیت بزرگی هم به دنبال 
دارد، مســئولیتی که البته بارش بیشتر بر دوش 

مادران می افتد.
۳- من به نسل جوان توصیه نمی کنم که همه 
زاد و ولد کنند و بر جمعیت دنیا و مشکالت جهان 
بیفزایند، سیاره ما جواب گوی بیش از هشت میلیارد 
و ایران ما در شــرایط حاضر قــادر به تأمین آب و 
هوای پاک و مسکن و معیشت همین هشتاد و پنج 

میلیون جمعیت موجود نیست.
۴- اگرچه به همه توصیه نمی کنم که ازدواج کنند 
و بچه بیاورند، به همه می گویم: مهرورزی را دست 
کم نگیرید، دوست داشتن را تجربه کنید و مکرر به 

شریک زندگی تان بگویید: عزیزم تو بهترینی.
۵. به بچه های معصوم اطــراف خودتان خیلی 
محبت کنید؛ لزومی نــدارد که بچه ها، فرزندان و 
نوه های بیولوژیک شما باشند. به جای تولید نسل، از 
همین بچه های تولید شده اما نیازمند، کم برخوردار، 

بی سرپرست و یا بدسرپرست حمایت کنید!
ما خاک و  آب و هوا را بــرای برآوردن نیاز های 
بیش از هشت میلیارد جمعیت روی زمین، تخریب 
کرده ایم. یعنی چنــدان بی رویه از منابع طبیعی 
استفاده کرده ایم، که آینده بشریت و محیط زیست 
او به خطر افتاده است. من به همین مناسبت، این 

شعر را سروده ام :
داد از این نسل آدم و حوا

که به هم ریخت خاک و آب و هوا
آتشی مانده زیر خاکستر
که به اعدام ما دهد فتوا

یادداشت

وکالتیبرایتقویتدیکتاتوری
از  بعــد  هرســنی-  صالح الدین 
گردهمایی اخیر سلطنت طلبان در شهر 
استراسبورگ فرانســه به منظور فشار بر 
پارلمان اتحادیه اروپا در جهت قرار دادن 
نام سپاه پاسداران در فهرست تروریسم، 
حاال سخن از کارزار کمپین »من وکالت 
می دهم« به میان آمده است. این کمپین 
آن گونه که رضا پهلوی؛ فرزطند شاه مخلوع 
در گفتگو با شبکه سلطنت طلب »من و 
تو« گفته ، قرار اســت حمایت زندانیان 
سیاســی، فعاالن مدنی، جریانات فکری 
و سیاســی داخل وخارج از کشور را با او 
همراه کند و وی را عهده دار اجرای دوران 
گذار از فردای »براندازی« نماید. در واقع 
باور همه حامیانی که دل به رهبری رضا 
پهلوی برای دوران گذار بسته اند این است 
که در میان طیف های متنوع اپوزیسیون 
تنها سلطنت طلبان هستند که کفه ترازو به 
نفع آنها سنگینی می کند و امر به گونه ای 
برایشان مشتبه شده است که همه شرایط 
ذهنــی و مادی از رهگذر همگن شــدن 
اپوزیسیون های مختلف برای گذار فراهم 
است و فقط نوبت به انتخاب رهبری است. 
به زعم آن ها به رغم آن که رضا پهلوی میلی 
به قدرت ندارد، او شایســته ترین گزینه 
بــرای دوران گذار اســت و بنابراین باید 
اختالف ها را کنار گذاشت و منتظر ماند 
تا عصر جدید و طالیی شــروع شود.!! در 
میان جریان هایی که بیشتر از همه دل به 
نقش آفرینی و عهده داری نقش رهبری در 
دوران گذار به زعامت رضا پهلوی بســته 
انــد، دو گروه »فرشــگرد« و »ققنوس« 
قرار دارند که رضا پهلــوی را کعبه آمال 
و آرزو های خود دانســته و اگــر او روزی 
بگوید که زمین بر خالف خورشید ثابت 
است و نمی چرخد، آن ها خواهند پذیرفت 
و حتــی در صدد تئوریزه کردن مواضع و 
نظریاتش بر می آیند. در واقع این گرو ه ها 
با قهرمان ســازی حول محور شخصیت 
فرزند محمدرضاشــاه، به خیــال خود او 
را رهبــری کاریزما، فرهمند و جایگزینی 
مناســب برای فردای براندازی جمهوری 
اسالمی می دانند. البته و از بد حادثه این 
حمایت ها موجب اعتماد به نفس، جرات 
و جســارت رضا پهلوی شده و او را به این 
باور رسانده است که او عنقریب همانند پدر 
و پدر بزرگــش صاحب تخت و تاج ایران 
خواهد شد و ایران یک سره منتظر بازگشت 
او به قدرت است. به همین خاطر، پیوسته 
توئیت می زند، نسخه می پیچد، بیانیه صادر 

می کند، رویکرد همدالنه با وضع موجود در 
پیش می گیرد، دختر خود»نورا« را ملکه 
آینده ایران می خوانــد، فرمان به انقالب 
می دهد، از لزوم براندازی سخن می گوید 
و هنوز هم فکر می کند که مادرش »فرح 
پهلوی« بانوی اول ایران است و مردم ایران 

بی صبرانه منتظرش هستند.
با همه تمهیداتی که برای جایگزین سازی 
دوران گذار از سوی سلطنت طلبان حول 
شخصیت رضا پهلوی در حال شکل گیری 
اســت، اما به نظر نمی رسد که تالش آنها 
معطوف به نتیجه شــود. چرا که کمپین 
»من وکالت می دهم« برخالف خوش بینی 
سلطنت طلبان به جای آن که وحدت بخش 
و انســجام آفرین باشــد، زمینه های الزم 
برای افزایش تضادهای اپوزیسیون خارج 
از کشــور را فراهم خواهد کــرد. لذا این 
کمپین یک دوگانه پر ابهامی اســت که 
انتخــاب یکی از این دوگانه )انســجام و 
تضاد( بســیار دشــوار و با ریسک فراوان 
همراه است. از سوی دیگر، این سناریو و 
خوش بینی ها فقط از سوی سلطنت طلبان 
طراحی و تقویت شده است، در حالی که 
در میان سایر طیف های اپوزیسیون توافق 
و اجماعی برای نقش آفرینی رضا پهلوی 
برای دوران گذار وجود ندارد. برای نمونه 
گروه های ملی گرا موافقتی با نقش آفرینی 
او ندارند و وی را فاقد مشروعیت و پشتوانه 
سیاسی در ســاختار اجتماعی می دانند. 
گروه های مارکسیســتی نیز نگاه مثبتی 
نسبت به کمپین ایجاد شده ندارند. سایر 
گروه های اپوزیسیون نظیر معیشت طلبان 
و تحول خواهان اعتقادی به نقش آفرینی 
رضا پهلوی ندارند و بر عکس معتقدند که 
او فرزندی است که واقعا نشان از پدر دارد 
و احساس می کنند که ظهور و قدرت یابی 
رضا پهلوی می تواند برای آینده آنها همانند 
اواخر دوران ســلطنت پدرش پر خطر و 
چالش زا باشــد. از یاد نبریم که ســقوط 
و فروپاشــی پهلــوی دوم نه تصمیمات 
کنفرانس »گواد لوپ« و خالی کردن پشت 
شاه ایران از طرف کارتر آمریکایی، والری 
ژیسکاردســتن فرانسوی، جیمز کاالهان 
انگلیســی و هلموت اشمیت آلمانی بود، 
بلکه استبداد و خودکامگی مطلق العنان 
و »دسپوتیســم« او بــوده اســت. تحت 
این شــرایط کارزار کمپین »من وکالت 
می دهم« قبل از آنکه وکالت به دموکراسی 
و فرا رســیدن عصر جدید و طالیی باشد 

بیشتر وکالت به دیکتاتوری است.

ارزیابی دخل وخرج دولت در سال آینده 
حکایت از سیاست های تهاتری برای 

دارایی ها و نفت دارد

چشمامیدبودجه
بهتهاترنفت

 برداشت برخی نمایندگان
 از سخنان رئیسی در مجلس؛

آماردروغاز
رئیسجمهورصادق

رئیس فراکسیون قرآن و عترت اعالم کرد؛ 

طرحمجلسبرای
آموزشروخوانیقرآن
جزئیاتطرحمجلس
علیهمصوبهضدسپاه
بیمهریبودجه
بهداروودرمان

همدلی| در حالی روز گذشته رئیس جمهوری در 
ســخنان خود در دفاع از الیحه بودجه ۱۴۰۲ از 
پیش بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی ها و 

نفت، برای تولید در بودجه سال آینده خبر داد ...

همدلی| دیروز ســیدابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری برای دفــاع از الیحه بودجه راهی 
مجلس شــد. او در ســخنرانی خــود آمار و 
ارقامــی را اعالم کرد که پیــش از این نیز از 
آنان ســخن گفته بود. ادعاهایی که از سوی 
رئیســی در این چند ماهه مطرح شده است 
هربار با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می 
شود. دیروز در صحن علنی مجلس نماینگان 
هم نسبت به ادعاهای رئیسی معترض شدند. 
برخی نمایندگان آمارهایی که رئیسی اعالم 

کرد را دروغ خواندند.
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وکالتیبرای
تقویتدیکتاتوری

 صالح الدین هرسنی
کارشناس مسائل سیاسی

نگاهیفیلسوفانه
بهزندگی

 حسن امین
فیلسوف و حقوق دان

نگهباناشکها
بودیم

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

یادداشت ها
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با من از بنز بگو)4( اراده/ امیر حسین 
جعفری

ابوالحسن نجفی؛ روایت یک زندگی 
از نجف تا تهران

تحول تاریخ باستان شناسی هخامنشی 
با کشف »تل آجری«

روزهای انقالب به روایت مطبوعات/ 
ایران در تدارک استقبال از امام خمینی

دستور دادستان برای بررسی حجاب 
کارمندان دیجی کاال

گوناگون
8

8

8

4

8

حسینآخانی،فعالمحیطزیستدرگفتوگوباهمدلی:

آبگیری»چمشیر«
مقدمهبیقانونیهایدیگراست


