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بهبهانه قطع دست دزد گوسفندها در مشهد

بازهممشهد

سرمقاله
ادامه از صفحه یــک :به ایــن معنا که

سفارتخانهها بهوســیله بخش اقتصادی از
وضعیت اقتصادی آن کشــور آگاه میشوند
و امکان برقراری تعاملها ،انعقاد قراردادها و
تسهیالت موجود در آن کشور را مورد بررسی
و ارزیابی قرار میدهند؛ بنابراین ارتباطهای
اقتصادی کشــور ما با کشور میزبان ،از طریق
سفارت و بخش اقتصادی آن برقرار میشود.
در دنیای امروز تعامل میان کشــورها تنها در
بعد سیاسی تعریف نمیشــود؛ بلکه مسائل
اقتصادی ،فرهنگــی و اجتماعــی را نیز در
بر میگیــرد .معاونت اقتصــادی فرصتها و
تســهیالت قابل بهرهبرداری با کشور میزبان
را بررســی و شــرایط موجود را بــه اطالع
مقامات مسئول میرســاند .بخشهای فعال
در ســفارتخانهها ،هرکــدام وظیف ه و نقش
خاصی دارند که کشور خود را از فرصتهای
موجــود آگاه میســازند و شــرایط را برای
گفتوگو و مذاکره فیمابیــن طرفین فراهم
میکننــد؛ بهعنوانمثــال و بهطورمعمول
واردات گوشت کشور ما از استرالیا و آرژانتین
است و مذاکرههای اولیه در این مقوله و سایر
مقولههای موردنیاز از طریق بخش اقتصادی
انجام میشود؛ سپس شرایط موجود به اطالع
دستگاههای مســئول داخلی میرسد و آنان
نیز بعد از بررسی تمام جوانب تصمیمگیری
میکنند .درخصوص انرژی نیز ،انعقاد قرارداد
با کشــورهای فعال در حوزه انرژی به همین
صورت اســت .درواقع تعاملهای اقتصادی
فیمابین این کشــورها نیــز از طریق همین
بخش اقتصادی برقرار میشود .درحالحاضر
که گسترش مناسبات ایران با سایر کشورها
برای جذب ســرمایهگذاری خارجی ضروری
است ،ایجاد معاونت اقتصادی به سود کشور
تمام خواهد شــد؛ البته بایــد گفت معاونت
اقتصادی تنها در بستن قراردادهای اقتصادی
خالصه نمیشــود؛ این معاونت باید درصدد
کشــف فضاهای اقتصادی جدید و گسترش
فضای اقتصاد بینالمللی معطــوف به ایران
باشــد .بعد از ایجاد این فضا ،وزارتخانههای
اقتصادی مأمور بررســی قراردادها خواهند
بود .معاونت اقتصادی باید اطالعات وسیعی
از شــرایط اقتصادی داخلیو خارجی داشته
باشــد و با زمینههــای اقتصــادی همکاری
ایران و ظرفیتهای صادراتی و وارداتی آشنا
باشــد .این معاونت بهدنبال فضاسازی است.
درصورت موفقیت این معاونت ،احتمال جذب
سرمایهگذاری خارجی در ایران بیشتر خواهد
شد .باتوجه به شــرایط اقتصادی کشور ،لزوم
جذب ســرمایهگذاری خارجی بیشازپیش
احساس میشود؛ درنتیجه ایجاد این معاونت
از نظر کارشناســان بینالمللی ،اقتصادیو
سیاسی مطلوب است و موجب کارایی بیشتر
برای اقتصاد و وزارتخارجه خواهد شد؛ البته
باید از این ظرفیت به نحو احسن بهرهبرداری
شود و در گام نخست ،مشــکلهای خود را با
سایر کشورها حلوفصل کرد .در این صورت
میتوان از وضعیت موجود استفاده کرد و زمینه
رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم ساخت.

خبر ویژه

آغاز عملیات عفرین در سوریه

رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهــور ترکیه در
ســخنرانی خود در کنگره حزب عدالت و توسعه
در شهر کوتاهیا در اســتان آناتولی اظهار داشت:
منبج ســوریه هدف دیگر عملیات نظامی ترکیه
خواهد بود.اردوغان با انتقــاد از مواضع آمریکا در
سوریه گفت :برخی در سوریه تصور میکنند بازی
جدیدی به راه انداختهاند .نام گروه تروریســتی را
تغییر داده و میخواهند با نام دیگری آنان را معرفی
کنند؛ اما برای ما نام آن گروه هرچه باشــد ،بازهم
یک گروه تروریستی اســت .چه نامش «نیروهای
دموکراتیک سوریه» باشد چه «ارتش مرزی» ،چه
«مدافعان مرزی» و چــه «نیروهای تأمین امنیت
مرزی» بازهم ما این گروه را وابســته به پ.ک.ک
میدانیــم.وی در ادامه افزود :گــروه پ.ک.ک در
لیست گروههای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا
قرار دارد .گروه مستقر در سوریه نیز همانند همین
گروه است .بااینکه خود آنان نیز میدانند وابسته به
چه گروهی هستند ،بازهم برای فریبدادن جهان از
هر وسیلهای استفاده میکنند.اردوغان در بخش
دیگریازاظهاراتشگفت:زمانیکهصحبتازترکیه
میشود ،به نظر میرسد که فقط اعضای سازمان فتو
(وابسته به فتحاله گولن) یادشان میافتد .درنهایت
آنان متوجه خواهند شــد که اعتماد به یک گروه
تروریستی تا چه حد اشتباه است .بهغیراز ترکیه ،در
منطقه ،هیچ متعهد دیگری وجود ندارد.

حجتاالسال م عبدالحسین خسروپناه ،رئیس موسس ه پژوهشی
حکمت و فلسفه :احمدی نژاد خس و خاشاک را به گروهی گفت و به هم ه
آنان نگفت؛ بعضیها حرفش را تحریف کرده بودند؛ ولی آن مقدار را هم من
موافق نبودم که ایشان بگوید و نقد داشــتم ،آن سر جای خودش .ما واقعاً
معتقدیم که به حرکتهای آقای احمدینژاد هم نقد وارد است؛ همان موقع
به خود ایشان هم عرض کردم ،نه اینکه چون االن نگاه جامعه به احمدی نژاد
یک نگاه منفی است این را بگویم .من میگویم که این آقایان حریت داشته
باشند .اگر قرار باشد که در انتخاباتی میرحسین نوعی رأی نیاورد ،کشور
به هم بریزد ،سنگ روی سنگ بند نمیشود .خب یکبار این اصالحطلبان
مردانه بیایند و بگویند.

عباس عبدی ،فعال سیاسی :کساني هستند كه روحشان هم از حضور در
جبهه بيخبر بود ،چه رسد به جســم آنان .هيچ كدام از اين دوستان به خود
نگفتند كه چرا خاوري و خاوريها با انداختن يك چفيه هر كاري ميكنند و
بعد به كانادا فرار ميكنند؟ ريشه اين رفتار در نابودكردن سرمايه تاريخي كشور
در جنگ تحميلي پيش پاي متقلبان و فاسدان است .حال چگونه از يك جوان
شانزدهساله انتظار داريم كه خود را با اين ميراث همدل كند؟ اگر ميتوانستم،
حتماً دست جواني که پرچم ایران را آتش زد ،ميگرفتم و در اولين فرصت او
را از زندان رها ميكردم .اين زندان جاي كساني است كه عمر خود را در مقام
بيتدبيري و اتالف منابع كشور و پرخاشگري به اين و آن گذراندهاند و اكنون
نيز طلبكار ميشوند.

آوا صدر| گروه سیاست
از نظر آیات عظام آغاز م یکنیم :آی تاله صافی گلپایگانی در پاسخ به پرسشی درباره
avasadr@live.com
اج رای حدود م یگوید :قاضی باید مجتهد جام عالش رایط باشد و اج رای حدود ش رایط
خاصی دارد که در کتب فقهی به تفصیل بیان شده اســت و همی نطور از آی تاله شبیری زنجانی نقل م یشود...« :
جزئیات و ضوابط بسیاری ب رای باب قضا و حدود و نحوه اج رای آن وجود دارد ».آی تاله مکارم شی رازی نیز م یگوید :تنها
کسی که مجتهد جام عالش رایط باشد ،م یتواند اج رای حدود کند ...و ضوابط اج رای حدود در کتب فقهی آمده است و
ما در انوار الفقاهه کتاب الحدود نوشتهایم.
آیتاله بیات زنجانی بهطور ویژه در خصوص معترض هستند که چرا این قانون در ایران آمده و خدمت امام(ره) رسیده بودم .عرض
اجرای حکم حد سرقت در اسالم اینچنین بهشدت عربستان اجرایی نمیشود .تعدادی کردم در رابطه با سنگسار و چنین مسئلهای
میگوید« :اجرای حکم و حد سرقت زمانی دیگر از فقها نیز هستند که اعتقاد دارند در نظرتان چیست؟ ایشــان فرمودند که این
در اســام محل بحث اســت که حکومت ،زمان غیبت این حکم امکان اجراییشــدن حرفهــا –موضوعاتی مثل بریدن دســت
شرایط اقتصادی و امنیتی مناسب را بهوجود ندارد و تنها در حضور معصوم(علیهالسالم) سارق و سنگسارکردن -اص ً
ال به این زودی
آورده باشد ،شــرایطی که فرد را بهسمت اســت که میتوان چنین حکمی را صادر ثابت نمیشود؛ شرایط بسیار سخت است و به
دزدی نراند و مادامی که این شرایط فراهم کرد .برخی دیگر نیز با استنادهایی این حکم این زودی ثابت نمیشود .گفتم بله! آقا ما هم
نشود ،اجرای این حکم امکانپذیر نیست ».را از احکامی میدانند که پیش از اسالم در میدانیم به این زودی ثابت نمیشود .بعد از
قطع دست سارق گوسفنددزد در مشهد ،در دنیای عرب و جز آن نیز مطرح بوده و اسالم آن گفتم که فرض کنید یک نفر آمده است و
هیاهوی اخبار دنیای سیاست ،به سوژهای آن را محدود کرده است؛ بنابراین میگویند خود وی میخواهد اعتراف کند .فرمود که به
تازه برای موافقان و مخالفان اجرای احکامی طبق شرایط زمانی میتوان تغییری در آن اعترافش گوش نکنید و اص ً
ال نخواهید بیاید
همچون قطع ید تبدیل شد ،موضوعی که ایجاد کرد .عده دیگری هم هستند که حتی اعتراف کند .خود اعترافخواســتن شرعاً
البته سالهاســت برســر آن بحثوجدل منظور آیه قرآنی پایه این حد را قطع فیزیکی درست نیست که طرف را وادار کنید به زنا و
میشــود و با وجود اجماع حداکثری فقها و ظاهری نمیدانند.
گناه و امثال آن اعتراف کند.
بر این حکم ،همچنان در جنبههایی دارای آیتاله سیدحسین موســوی تبریزی که من عرض کردم فرض کنید وجدان خودش
نظراتی متفاوت هستند .برخی اجرای چنین دادستان انقالب در دهه  60بوده ،در همین ناراحت اســت و میخواهد اعتراف کند و
حکمی بدون توجه به پیشزمینههای آن را رابطه خاطره جالبتوجــه و قابلتأملی از اعتراف هم میکند ،آن وقت چه کار کنیم؟
«مغایر با اخالق» میدانند و برخی دیگر نیز امام(ره) نقل کرده است« :به یاد دارم از تبریز حضرت فرمود سنگسار را اجرا نکنید؛ اینجا

یک مصوبه خطرناک!
نسلفردا :این هم از همان دست اتفاقاتی است که فقط
در ایران رخ میدهد! برای اولین بار در جهان شرکتهای
بیمه دولتی از سپرده گذاری در بانکها منع شدند!
شاید عواقب حواشی مربوط به  63حساب بانکی رئیس

شدند.این خبری است که «علیاصغر یوسفنژاد» در
توضیح مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه  ٩٧داده و
گفته که همه دستگاههای مشمول ماده ۲۹قانون برنامه
ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری قوای
سه گانه ،دانشگاهها ،شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات
و نهادهای عمومی غیردولتی ،بنیادها و نهادهای انقالب
مجاز نیستند از سپردهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت

خود نزد بانکها سود دریافت کنند.
این درحالیاســت که اصوالً ماهیت شرکتهای بیمه
و بیمه مرکزی بســیار متفاوت از ســایر شرکتهای
دولتی است .پولی که در شرکتهای بیمه وجود دارد،
سپردههای مردم اســت که باید بر اساس محاسبات
بیمهگــری در آینده به مردم پرداخت شــود .در همه
جای دنیا ذخایر بیمهای سرمایهگذاری و سپردهگذاری
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دستگاه قضا باشد که البته آملی الریجانی کوشید درباره
آن شفاف سازی کند؛ اما انتقادها و اعتراضهاتمام نشدو
درنهایت مجلس دست به کار شد تا با مصوبهای در این
باره ،ســروصداها را بخواباند .نتیجه هم این شد که در
اقدامی عجیب در کنار قوای سهگانه ،شرکتهای بیمه،
بیمه مرکزی و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان
امام از اخذ سود برای ســپردههای بانکی خود محروم

حیثیت اسالم مهمتر اســت .در دنیا علیه
اســام تبلیغات میکنند و چهره اسالم را
مشوه میکنند و بد نشان میدهند .شما این
کار را انجام ندهید».
حکم قطع دســت دزد ۳۴ســالهای که به
سرقت گوسفندان روستائیان در شهرهای
مختلف خراســان رضوی و جنوبی اعتراف
کرده بود ،چند روز قبــل در زندان مرکزی
مشــهد به اجرا درآمد .رسانهایشدن این
موضوع ،بازهم حساسیتهایی را در میان
جامعه برانگیخت .این حکــم پیش از این
و در ســالهای گذشــته هم در مشــهد،

اصفهان ،همــدان و ...اجرا شــده که البته
بهمنظور جلوگیری از تبلیغات سوء دشمن،
بهطورمعمول در مألعام اجرا نمیشود؛ اما
انتشار خبر آن هم در شرایطی که داستان
دنبالــهدار اختالسهــا و رانتخواریها و
فسادهای گسترده در کشــور و بهویژه در
میان ژن خوبها(!) صدای مردم را درآورده،
بدبینی و بیاعتمادی آنان و انتقادهایی را به
دنبال داشته است.
یحیــی کمالیپــور ،نماینــده مجلس در
واکنش به این اتفاق گفته است :صرفنظر
از طیشدن روال قانونی پرونده و همچنین

کافه سیاست

کنایه به منتقدان
1
روزنامه جمهوری اســامی در
ادامه واکنشها به سخنان رئیسجمهور
درباره نقدپذیربودن پیامبر ،از روحانیون
خواست به کارخود مشغول باشند! این
روزنامه نوشــت :آن کسی که در همین
ماجرای نقد رئیسجمهــور را متهم به
بیسوادی کرد در دوران دفاع مقدس،
رفتن به جبهــه را با اســتناد به مرجع
تقلیدش جایز نمیدانســت! چرا دهها
موسسه با برچسب کار فرهنگی هزارها
میلیارد تومان بودجه میگیرند و هیچ
کار مثبتی نمیکنند؟

فیلم موجود است
2
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی
شورای نگهبان با اشاره به انتشار ویدئویی
پیرامون جلسه خبرگان پیرامون انتخاب
رهبری گفت :دشمن همواره مسائلی را
از سر کینهتوزی و با جعل واقعیتها در
رسانههایش به صورت کذب و برای ایجاد
جنگ روانی مطرح میکند .همه سوابق
موجود است و بسیاری از افراد خبرگان
سال  ۶۸حاضر هســتند .در آن جلسه
رأیگیریها به شکل قانونی انجام شده و
تمامی سوابق و فیلم جلسه به طورکامل
موجود است.

گیشه بین الملل

جدال روحانی با روحانیت!

ماج رای «آشغال» به روزنامههای خارجی هم
رسی د! المانیتور در این باره نوشت :روحانیون
اصولگ را وارد جدالی تازه با حسن روحانی،
رئی سجمهور ای ران که خــود از روحانیون
معتدل شناخته م یشود ،شدهاند.
این وبسایت آمریکایی در ادامه آورده است:
روز جمعه سیزدهم ژانویه ،کاظم صدیقی،
امامجمعه اصولگ را با اشاره به اعت راضهای
اخیر گفت :اجتماع ملت ،تبدیل به دریا شد
و آشغالها را شست.
این سخنان صدیقی درباره معترضان اخیر
منجر به مجموعهای از انتقادها از ســوی
چهرههای معتدل و اصالح طلب و در نهایت
رئی سجمهور شــد .روحانی در واکنش به
این سخنان با اشاره مستقیم به صدیقی،
اظهار داشت :هر کس که اعت راض م یکند
خس و خاشاک یا گاو و گوساله یا آشغال
اســت؟ چ را اینطور صحبــت م یکنید؟
چ را توهین م یکنید و ب یادبانه با جامعه
برخورد م یکنید؟
درهمی نحال ،روحانی بهدلیل مثالی که در
سخنانش درباره لزوم نقد ،استفاده کرده بود
مورد حمله ق رار گرفت.
روحانی در سخنانی که در حین اعت راضها
رخ داد ،در روز هشــتم ژانویــه گفت :همه
باید نقد شوند و هی چکس استثنا نیست.

همه مسئوالن در کشــور باید نقد شوند.
هی چکس معصوم نیســت .اگر روزی امام
زمان آمد ،م یتوان نقد کــرد ...پیامبر نیز
به سایرین اجازه نقد م یداد .دیگر از ایشان
باالتر که در تاریخ نداریم.
در پی این ســخنان ،روحانیــون اصولگ را
ضمن انتقاد از رئی سجمهور اظهار داشتند
که ســخنان روحانی درباره قابل نقد بودن
معصومیــن ،به معنای آن اســت که آنان
معصوم نیســتند؛ بااینحــال ،حامیان
روحانی ب رایــن باورند کــه رئی سجمهور
سعی داشت بگوید مردم حتی م یتوانند
از امامــان معصــوم نیــز پرسشــگری
کنند.
محسن غرویان در این رابطه در روز پانزدهم
ژانویه گفت :م راد آقای روحانی در سخنان
اخیرش در رابطه با نقد امامان معصوم به
معنای نفی یا رد آنان نبود؛ بلکه به معنای
امکان پرسشگری بود.
با تمام این احوال ،جامعه مدرســین که از
گروههای بانفوذ اســت ،به امضای آیتاله
یزدی بیانی های صادر و سخنان روحانی را در
تضاد با اسالم و تشیع توصیف کرد.
در کنار ایــن چهرهها ،ســایر روحانیون
اصولگــرا به خــط حمله علیــه روحانی
پیوستند.
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روزنامه اعتماد با محمدهاشمی،
رئیساسبقسازمانصداوسیمامصاحبهای
انجام داده است .هاشــمی در قسمتی از
مصاحبه درباره خاطرات دوران ریاستش
براین سازمان حرف زده و گفته است :مث ً
ال
به ما فشار ميآوردند كه چرا تا وقتي مردان
هستند از زنان براي گويندگي خبر استفاده
ميكنيد؟ مث ً
ال فشــار ميآوردند كه ما از
خانم مريم رياضي كه از گويندههاي خبر
قبل از انقالب و بسیار مسلط بود ،استفاده
نكنيم .تماسهاي فراواني ميگرفتند كه
بايد مردان خبر بخوانند.

اخبار داخلی

این همه کارکردم
 4دفترمحمدباقرقالیبافدرواکنش
به سخنان صادق زیباکالم که گفته بود
قالیبافتهرانراورشکستهکرد،جوابیهای
منتشر کرد .در قسمتی از این جوابیه آمده
است :آیا یک بنگاه یا سازمان ورشکسته
میتواند در یک دهه شهر تهران را متحول
کند و در هر ماه یک پروژه بزرگ مانند پل
طبیعت ،برج میالد ،ایستگاههای جدید
مترو ،خطوط بیآرتی ،دریاچه شهدای
خلیجفارس ،تکمیل شــبکه بزرگراهی،
 ٢٢٠٠بوســتان ،پارک بــزرگ والیت،
نهجالبالغه،یاسو...ایجادکند.

سالگرد  سوختن

واکنــش مقامهــای بهداشــتی دولت
و مجلس به سفر شــاهرودی ،التها و
لوط یها در کوچه سیاســت ،روحانی در
آزمون آزادی ،کشیدهشــدن سرنوشت
بودجه به صحن ،ورود مجلس به پرونده
تخلفات قالیباف و پالســکو پس از یک
سال وعدههای بی فرجام از محورهایی بود
که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی
روزنامههای دیروز ق رار گرفت.روزنامههای
شنبه  ۳۰دی ماه در حالی از چاپخانهها
راهی پیشخوان مطبوعات کشور شدند
که حمایت مجدد شورای امنیت سازمان
ملل از برجام و تالش آمریکا ب رای کشتن
برجــام از عناوین مرتبط با سیاســت
خارجه روزنامههای این روز بود .روزنامهها
همچنین در اولین سالگرد حادثه پالسکو
گزارشها و یادداشتهای متنوعی را درباره
س رنوشت پالسکو ،وعدههای بی س رانجام
داده شده و وضعیت ایمنی ساختمانهای
مشابه پالسکو در ته ران منتشر کردند.
خبر دیگری که در صفحه نخست تعدادی
از روزنامهها به چشم م یخورد ورود مجلس
به پرونده تخلفات شهرداری گذشته ته ران
بود.روزنامه آفتاب یزد با چاپ تصویری از
وزیر خارجه و معاون ت رامپ از ســفر این
دو به خاورمیانــه و اروپا خبر داد و عنوان

گزارش خود را مأموریت ب رای کشتن برجام
انتخاب کرد .روزنامه جمهوری اسالمی ،اما
خبر حمایت مجدد شورای امنیت سازمان
ملل از برجام را برجسته کرد و در سرمقاله
دیروزش با عنوان سخنی با روحانیت از آنان
خواست به ریشهیابی برخی نابسامان یها
در حوزههای مختلــف بپردازند.روزنامه
شرق با چاپ تصویری از آیتاله هاشمی
شــاهرودی ماج رای ســفر درمانی او به
خارج از کشور را بار دیگر برجسته کرد و
اظهارات برخی مقامات وزارت بهداشــت
و درمان در رابطه بــا امکان درمان رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در داخل
کشور را منتشر کرد.روزنامه اعتماد صفحه
نخست شماره دیروزش را به صداوسیما و
نقدهای وارد شــده به آن اختصاص داد و
در گفتوگویی با محمد هاشمی ،رئیس
اسبق ســازمان صداوسیما با عنوان تک
صدایی به بررســی جایگاه رسانه ملی و
بایدهای آن پرداخت .این روزنامه همچنین
سرمقالهدیروزخودبه قلممحمدمهاجری
با عنوان انتظارهای نامعقول از صداوسیما
را به این موضــوع اختصــاص داده بود.
اولین ســالگرد حادثه پالسکو نیز دیگر
موضوعی بود که مــورد توجه روزنامهها
ق رار گرفت.
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نعمت احمدی ،حقوقدان :عملکرد آســتان قدس تنها دریافت نذورات
نیست؛ بلکه امروز به یک بنگاه عظیم اقتصادی تبدیل شده است که در خیلی
از جاها رقیب بخش خصوصی است .من فکر نمیکنم مقام معظم رهبری
دستور داده باشند که شــرکتهای اقتصادی آستان قدس از مالیات معاف
باشند .اصول  53 ،52و  54قانون اساسی برای دولت به عنوان متولی دخل
و خرج کشور تعیین و تکلیف کرده است و مطابق  19و  20قانون اساسی نیز
همه مردم در برابر قانون یکسان هستند .به این ترتیب نمیتوان آستان قدس
را از پرداخت مالیات معاف دانست .همین مطلب که آستان قدس میگوید
این مجموعه مالیات ارزش افزوده را پرداخت میکند به معنای این است که
آستان قدس فعالیت تجاری دارد و باید شرکتهای آن نیز مالیات بپردازند.

اصالحطلبان مردانه اعتراف کنند!

خاوریها با انداختن چفیه هرکاری کردند

سیاست

تائید حکم در مراجع ذیصالح ،نگاه به جوانب
این قضیه میتواند قابل بحث ،بررسی و تأمل
باشــد؛ زیرا در کشور شــاهد اختالسهای
میلیاردی ،رانتخواریهــا ،ویژهخواریها،
جرائم سنگینتر و بهمراتب خانمانبراندازتر
از یک سرقت در مشهد هستیم .بهطورقطع
رأی سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون
صادر شده است؛ اما بهتر بود قاضی پرونده با
بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاریها و
مشکالت معیشتی مردم حکم دیگری را جای
قطع دست انتخاب میکرد.
این نماینده اعتقــاد دارد انعکاس خبر قطع
دست ســارق مشــهد احساســات مردم را
جریحهدار کــرده و تأثیر چندانی در کاهش
جرائم نخواهد داشــت .از ســویی نگاههای
بینالمللی نسبت به آن منفی خواهد بود.
نماینده جیرفت به این موضوع هم اشاره کرده
که بر اســاس مصاحبه و اظهارات دادستان
مشخص شد سارق تنها دارای یک سابقه بوده
و جای تعجب دارد که قاضی چگونه چنین
حکمی را صادر کرده است.
با تمام این تفاسیر ،همه بر این موضوع اجماع
دارند که اجرای حدود بــرای اصالح جامعه
است و اساس اصالح جامعه هم با دین است
و قرار نیست باورهای دینی بهخاطر نوع نگاه
و باور دیگران کنار گذاشته شــود؛ اما آیا در
چنین شرایطی ،نمیشد جایگزین دیگری
برای این حکم پیدا کرد؟ این پرسشی است
که احتماالً پاسخ آن بازهم متنوع و متفاوت
خواهد بود!

میشوند تا در آینده بتوان خســارات را پرداخت کرد.
مشخص نیســت با چه استداللی شــرکتهای بیمه
هم مشمول چنین مصوبهای شدهاند .اگر این مصوبه
تصویب شود ،یعنی شرکتهای بیمه عم ً
ال ورشکست
خواهندشد.مجلســیها هم مثل رئیسجمهور سابق
شدهاند .اول تصمیم میگیرند ،بعد به جوانب مثبت و
منفی آن فکر میکنند!

کِشتیسازیشخصی

روابطعمومی آستان حضرتمعصومه(س):
قرآن کشتی مطال با هزینه شخصی ساخته شده
است.
سیدحسن نصراله :حزباله تجارت موادمخدر
انجام نمیدهد و این اتهامها ظالمانه است.
الوروف ،وزیرخارجه روسیه :آمریکا با مدرک
ثابت کند ما به کرهشمالی کمک میکنیم.
سازمان دیدهبان حقوق بشر از شورای امنیت
خواســت ولیعهدعربســتان را به اتهام ارتکاب
جنایات جنگی در یمن مجازات کند.
جیمز ماتیس :آمریکا در حال ازدســتدادن

ذرهبین

داستانسلبریتیها

نســلفردا :چندروزقبل ،ویدئویــی از برنامه
صبحگاهی شبکه دو منتشر شد که مجری این
برنامه از سکوت سلبریتیها نســبت به فاجعه
ســانچی که به درگذشــت  ۳۲نفر منتهی شد،
انتقاد کرده بود .پس از انتشار این ویدئو ،مهراب
قاسمخانی ،نویسنده سینما و تلویزیون بخشی از
این ویدئو را با نوشتهای که سراسر انتقاد از تلویزیون
بود ،در صفحه شخصی خود در اینستاگرام بازنشر
داد کــه باعث واکنشهــای موافــق و مخالف
فراوانی شد .قاسمخانی در این پست نوشته بود
که تلویزیون همچنان بــه تخریب خود و فاصله
انداختن بین رسانه ملی و مردم ادامه میدهد و
از این ناراحت است که چرا سلبریتیها بدون نیاز
به این رسانه ،بین مردم محبوبیت فراوان دارند.

عکسنوشت

یادمهندسمهدیبازرگان
دربیستوسومینسالگرد
درگذشتش

برتری نظامی خود در حوزههای مختلف است و
باید بودجه نظامی خود را باال ببرد تا بتواند برای
جنگ آماده شود.
در کنار قوای سه گانه ،شرکتهای بیمه ،بیمه
مرکزی و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان
امام از اخذ ســود برای ســپردههای بانکی خود
محروم شدند.
واکنش محمودصادقی به تکذیبیه ســازمان
زندانها :ســازمان زندانها توضیح دهد در قبال
فردی که ســالم تحویل گرفته بعد جنازهاش را
تحویل داده است ،چه مسئولیتی دارد.

کنایه هم زده بود که سلبریتیها نه رانتخوارن،
نه آقازاده هســتند و نه اختالس میکنند! حاال
محمدرضا یزدانپرســت ،مجری برنامه مثبت
دو،برنامه صبحگاهی شبکه دو در یادداشتی به
اظهارات قاسمخانی پاسخ داده است .یزدانپرست
در بخشــی از این جوابیه نوشــته« :میدانستم
خطاب و عتابِ «خودسلبریتیپنداران» را به خود
بگیرید و برآشوبید ...از جمله شکافهای جامعه
امروز ،شکاف میان طبقه الیت-چه روشنفکر چه
هنرمند -با توده مردم است .شاید بفرمائید عرض
بنده ،ریختن نفت روی آتش همین شکاف بین
ســلبریتیها و عموم جامعه بوده ،اما محبوبان و
مشهوران و هنرمندانی چون شما و همه آنانی که
به این ویدئو واکنش نشان دادند کجا و متوهمانی
که با عبارتِ «خودســلبریتیپندار» از آنان یاد
کردم کجا؟!»

