
پهپادهای ایران؛ موضوع بحث 
هیات های دفاعی آمریکا و قطر

وزارت دفاع آمریــکا در بیانیه ای از مطرح شــدن 
موضوع پهپادهای ایران در نشســت کمیته مشورتی 
آمریکا و قطر در مباحثات مقامات دفاعی این دو کشور به 

عنوان یکی از »چالش های امنیت منطقه ای« خبر داد.
به گزارش ایســنا، در بخشــی از این بیانیه، با ارائه 
جزئیات بیشــتری درباره موضــوع رایزنی ها، آمده 
اســت که هیات های این دو کشــور درباره چشم انداز 
چالش های امنیتی منطقه که شامل آتش بس فعلی 
در یمن، لزوم حفظ فشار مبارزه با تروریسم علیه داعش 
در عراق و ســوریه، شبکه ســامانه های هوایی بدون 
سرنشین]پهپاد[ تهاجمی »اشاعه شده توسط ایران« و 
 راه های تقویت و یک پارچه سازی ساختار امنیتی منطقه 

گفت وگو کردند.
    

هشدار سخنگوی سپاه به اسرائیل:
اراضی اشغالی را شاید از دست بدهید

سخنگوی سپاه گفت: صهیونیست ها تالش زیادی در 
تهدید جمهوری اسالمی دارند اما به رژیم غاصب اسرائیل 
اعالم می کنیم اگر دست از پا خطا کنید؛ آنچنان درسی 
خواهید گرفت که برای همیشه این ۲۷ هزار کیلومتری 
که اشغال کرده اید را از دست دهید و نسبت به این موضع 

هرگز به خود شک و تردید راه ندهید.
به گزارش ایسنا، رمضان شریف، سخنان بایدن در 
سفر اخیر خود  به منطقه را مضحک و بی ربط توصیف 
کرد و گفت: امروز محور مقاومت در منطقه به طور کامل 
مقابل سیاست های خصمانه  آمریکایی ها است و رژیم 
صهیونیستی که روزی مدعی بود اگر همه ارتش های 
کشــورهای عرب مقابل ما باشند شکست می خورند، 
امروز دیوارهای بلنــدی برابر اراده و خشــم مقدس 
رزمندگان و مجاهدان مقاومت به دور خود کشیده است

    
سفیر ایران در مسکو:

سفر پوتین به تهران 
نقطه عطفی  در روابط دو کشور بود

سفیر ایران در روسیه در دیدار و رایزنی با »والدیمیر 
ایلیچف«، معاون وزیر توســعه اقتصادی روسیه، سفر 
هفته گذشــته پوتین به تهران را نقطه عطف روابط دو 

کشور دانست.
به گزارش ایرنا، کاظم جاللــی در این دیدار ضمن 
موفقت آمیز خواندن سفر هفته گذشته پوتین به تهران، 
رایزنی های وی با رهبر انقالب و رئیس جمهور را سودمند 

ارزیابی و از آن به عنوان نقطه عطفی در روابط یاد کرد.
    

سه شنبه؛ انتخاب سه حقوق دان 
شورای نگهبان در مجلس

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت 
که سه حقوقدان شورای نگهبان در جلسه روز سه شنبه 

هفته جاری مجلس انتخاب می شوند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی گفت: 
به دنبال معرفی شش گزینه حقوقدان شورای نگهبان 
توسط رئیس قوه قضاییه، انتخاب سه حقوقدان از بین 
افراد معرفی شده در دستور کار سه شنبه هفته جاری 

مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه، ســیامک رهپیک، عباسعلی 
کدخدایی، علی احمدی فر، خیراهلل پروین، عبدالحمید 
مرتضوی و فضل اهلل موسوی را به عنوان شش حقوقدان 
به مجلس شورای اســالمی معرفی کرد تا نمایندگان 
مجلس از بین آنها ســه حقوقدان شــورای نگهبان را 

انتخاب کنند.
    

تکرار ادعای واشنگتن
وزارت خارجه آمریکا: 

توافق  روی میز قرار دارد
ویکتوریا نوالند، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور 
سیاسی طی ســخنان خود در نشست امنیتی آسپن 
گفت: اگر ایرانی ها توافق را بخواهند، روی میز است اما 

آنها تاکنون تصمیمی برای آن نگرفته اند.
به گزارش ایسنا، نوالند همچنین گفت:  این کار نفت 
آنها را به بازار باز می گرداند، آنها را از برخی تحریم های 
اعمال شده رهایی می بخشد. اما ایرانی ها تا کنون این 

مسیر را انتخاب نکرده اند.
    

از سوی دادگاهی در بلژیک صورت گرفت:
ممنوعیت موقت

 استرداد اسداهلل اسدی به ایران 
پس از تصویب قانون تبادل زندانی با ایران در پارلمان 
بلژیک، رسانه های این کشور گزارش دادند که یک دادگاه 
در بروکسل با صدور حکمی، استرداد دیپلمات ایرانی 

زندانی در این کشور را موقتا ممنوع اعالم کرده است.
به گزارش ایســنا، روزنامه بروکسل تایمز نوشت، 
دادگاه تجدیدنظر بروکســل با صدور حکمی، جلوی 
استفاده از هر امکانی توســط قوه مجریه بلژیک برای 
تحویل اســداهلل اســدی، دیپلمات ایرانی به تهران را 

موقتا گرفت.
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۲1 تیرمــاه در تقویــم روز »عفاف و 
حجاب« اســت و یادآور حادثه تاریخی 
مسجد گوهرشاد. شاید اگر امسال نیز روز 
عفاف و حجاب را مانند سال های گذشته با 
تبیین موضوع در نمازجمعه ها، همایش ها 
و صداوسیما برگزار می کردند، تا این حد 
جامعه در مورد مساله حجاب حساس و 

برانگیخته نمی شد.
اما در اولین سال دولت ابراهیم رئیسی 
و شاید بعد از حدود یک دهه، برخی ارکان 
حاکمیت دوباره ساز سخت گیری بر مردم 
و روانه کردن ماشین های گشت ارشاد به 

خیابان ها را کوک کردند.
ایده ای کــه به دلیل تغییر نســلی و 
گسترش شبکه های اجتماعی منجر به 
تنش های بسیار شده و دو قطبی شدیدی 
را میــان مردم ایجاد کرده اســت. کاظم 
صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر کشور به صراحت اعالم کرد که »در 
بحث عفاف و حجاب، اول دولت را مکلف 
کردیم تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر 
و سامان بدهد و بعد از ادارات، به سراغ بازار و 

اصناف می رویم«.   
پس از آن بود که عالوه بر دستور قضایی 
در برخی اســتان ها به عدم ارائه خدمات 
بانکی و دولتی و حمل ونقل مترو به زنان 
کم حجاب، شاهد برخورد برخی شهروندان 

محجبه با دیگر شهروندان کم حجاب در 
مترو و اتوبوس بودیم. عالوه بر آن نیروی 
انتظامی هم در پاره ای موارد خشــونت 
کالمی و فیزیکی خود بــا زنان و دختران 

کم حجاب را به شدت باال برد.

از سنگر اول
تا نگرانی از دامن و...

ســیر اتفاقات در موضوع حجاب به 
قدری تند و شتابان پیش رفته که متناسب 
با هر موضوع، مدافعان گشــت ارشــاد و 
برخوردهای قهری به سرعت منطق خود 
را عوض کرده اند. بسیاری از ائمه جمعه و 
روسای سازمان های عقیدتی و سیاسی در 
نیروهای نظامی و انتظامی به مناسبت روز 
عفاف و حجاب، سنگر اول را پوشش زنان در 

جامعه اسالمی معرفی کردند.
مشرق نیوز، رسانه منتسب به برخی 
نهادهای امنیتی از قول کاربری در تبیین 
چرایی ســنگر اول بودن حجاب نوشت: 
»سخنی کوتاه با دوستان دلسوز انقالبی که 
گاهی بر اثر جو رسانه ای از حجاب اجباری 
انتقاد می کنند. هدف دشمن صرفا حجاب 
نیست و به آن به عنوان ســنگر اول نگاه 
می کند که در صورت فتح آن، من و شما 
اینجا باید با براندازان در مورد ممنوعیت یا 
آزادی همجنس بازی در ایران بحث کنیم!«

تبیین همین دیدگاه منجر به تقابل و 
برخورد برخی شهروندان با یکدیگر شد. 
البته ادبیات مدافعان حجاب را نیز تندتر 
کرد.  تصویر درگیری دو زن در اتوبوس و 
پیاده کردن فرد تذکر دهنده و بازداشت 
تذکرگیرنده نیز بازتاب وسیعی داشت. با 
این حال مدافعان زن محجبه در دفاع این 
بار ادبیات عجیب تری را بــه کار بردند.  از 
جمله دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اصفهان در توئیتر با اشاره به این درگیری، 
یکی را  »خانم بدزبان« خواند و گفت او به 
یک خانم محجبه »فحاشی« کرده و سپس 

او را از اتوبوس بیرون کرده است.

احمد عبداللهــی در ادامه این توئیت 
نوشــت: »یکی از آثار همزیستی با سگ، 
ابتال به بیماری های مشترک از جمله هاری 
است که متاسفانه برخی االن در این مرحله 

هستند و باید مواظب حمله آنها بود.« 
این پایان ماجرا نبود و مدافعان برخورد 
با بدحجاب ها استدالل های عجیب تری را 
آوردند. وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش 
و جوانان دولت سیزدهم در مصاحبه ای 
گفت کــه »گام اول روســری را بر چوب 
زدن است و در گام های بعدی شورت را به 
چوب می زنند.« این ادبیات سخیف آن 
هم از سوی یک مقام دولتی و رسمی بازتاب 

بسیار منفی در برداشت. 
البته تنها این جوان نواصولگرا نبود که 
کالمش نشــان می داد این افراد حجاب 
را تنها از منظر جنسیتی می بینند. بلکه 
محمدرضا باهنر نیز با عنوان یک اصولگرای 
قدیمی و با تجربه به سبک دیگری همین 
حساسیت ها را نشان داد: »یک زمانی آقای 
احمدی نژاد می گفت یک شاخه و دو شاخه 
از موی بانوان بیرون باشد، مشکلی ایجاد 
نمی کند. اما گاهی این دو شاخه می شود 
چهار شاخه اگر شد ۴۰ شاخه و بعد ۴۰۰ 
شاخه و اگر روسری رفت کنار و یواش یواش 
شلوار هم کوتاه شد و دامن هم آمد باال چه 
می شــود. حد و مرزی دارد یک جاهایی 

باید به مقررات اجتماعی احترام بگذارند. 
ما کامالً با افراط و تفریط مخالف هستیم. 
یعنی این مسئله حتماً نباید تبدیل به یک 
مقوله سیاسی شود که یک عده بخواهند 
مخالفت خودشــان را از طریق کنار زدن 
حجاب مطرح کنند. از آن طرف هم اینکه 
مواظب باشیم گوشــه موی کسی دیده 
نشود به مسائل شخصی افراد برمی گردد.« 
روزنامه همشهری هم آب پاکی را ریخت 
و افراد کم حجاب را مانند دزد و قاچاقچی 

مستوجب برخورد قانونی دانست.

گشت ارشاد را متوقف کنید
ماجــرا در روزهای اخیــر از آنجا اوج 
گرفت که نیروی انتظامی به بهانه برخورد 
با کم حجابی، دختر زنــی را که به گفته او 
بیمار است بازداشت کرد و بدون توجه به 
التماس ها و ضجه های این مادر که یک تنه 
بدن خود را ســپر دفاعی جهت ممانعت 
از عبور خودروی گشت ارشاد کرده بود، 

بی تفاوت به مسیرش ادامه داد.
 رفتار نیروی انتظامی اعتراض ها را به اوج 
خود رساند. سید حسن خمینی با انتشار 
متنی گفت: »این کار هرچه باشد ارشاد 
نیست، اسالمی نیست، عاقالنه نیست و 

هیچ منفعتی هم بر آن مترتب نیست.«
آیت اهلل جوادی آملی نیز که مشخص 
بود در این ایام مورد پرســش زیاد برخی 
از مردم قرار گرفته، در این باره نوشــت: 
»گاهی نامه می نویسند که شما چرا ساکت 
هستید، درباره حجاب و عفاف حرفی نمی 
زنید، بر فرض با فشار انسان این روسری 
را یک قدری جلو بیــاورد، این که عفاف و 
حجاب نیست! این، آن فساد را جلوگیری 

نمی کند!«
اتفاق فوق افکار عمومی را جریحه دار 
کرد و به نقطه عطفی در این مســیر بدل 
شــد. به نحوی که برخالف آن گروهی از 
زنان محجبه که از منظر افکار عمومی باید 
مخالف زنان دیگر جامعه که نگاه متفاوتی 
نسبت به حجاب دارند، باشند؛ در حمایت 
از این مادر و اعتراض به نحوه برخورد گشت 
ارشاد و نیروی انتظامی، در فضای مجازی 
پویشی با عنوان »من محجبه ام و با گشت 
ارشاد مخالفم«راه اندازی کرده اند؛ از طرفی 
گروهی دیگر از شهروندان اعم از زن و مرد 
هم در مواجهه با این رویکــرد، کارزار »با 
حجاب اجباری مخالفیم« راه انداختند و 
سعی دارند نشان دهند این فشار ایجادشده 

درباره حجاب زنان نتیجه ای ندارد.
البته این کارزارها بدون پاسخ نماند و 
امام جمعه کرج گفت همان قرآن بر سر 
نیزه کردن است و امام جمعه همدان اصل 

راه اندازی این کارزارها را غیرقانونی خواند.
احزاب و شخصیت های اصالح طلب 
هم بر دامنه انتقادات خود افزودند و حتی 
از وزیر کشــور خواستند که گشت ارشاد 
را متوقــف کند. حزب نــدای ایرانیان به 
عنوان یک حزب جوان اصالح طلب نیز در 
بیانیه پایانی کنگره خود نوشت: »استمرار 
ســخنان نفرت پراکنانه از تریبون های 
رسمی علیه بانوان شریف و نجیب کشور و 
رفتارهای تند و زننده مأموران گشت ارشاد 
با دختران این سرزمین، جز ایجاد دوقطبی 
و تشدید منازعات اجتماعی و رویارویی های 
نگران کننده، حاصل دیگــری به همراه 
نخواهد داشت. جای تأسف دارد که جریان 
اصولگرا همواره در ایام انتخابات با شعارهای 
معیشــتی و طرح وعده های اقتصادی از 
مردم رأی می گیرد اما به محض پیروزی 
در انتخابات، اولویتش ایجاد محدودیت 
فرهنگــی و اجتماعی می شــود. به طور 
مشخص از وزیر محترم کشور و فرماندهی 
نیروی انتظامی می خواهیم دستور توقف 

فعالیت گشت ارشاد را صادر کنند.«

حجاب، اختالف دیدگاه 
یا ابزاری برای حکمرانی

در مورد حجاب می تــوان اختالفات 
فقهی، روایــی و تاریخی داشــت. حتی 
می توان در میزان دخالــت حاکمیت و 
جایگاه آن در حکمرانی هم به مناقشــه 
پرداخت. با این حــال برخی بر این باورند 
که اتفاقاتی از این دست تنها تفاوت نگاه 
در سبک زندگی نیست؛ بلکه یک پیام به 
طرفداران ایدئولوژیک است که حاکمیت 
در هر حال از گفتمان مورد تایید شــما 

حمایت خواهد کرد. 

چهره های سیاسی هم وارد منازعات گشت ارشاد شدند

نگرانیهایاصولگرایانهازپویشمحجبهها
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روی موج کوتاه

در مورد حجاب می توان 
اختالفات فقهی، روایی 
و تاریخی داشت. حتی 

می توان در میزان دخالت 
حاکمیت و جایگاه آن در 
حکمرانی هم به مناقشه 

پرداخت. با این حال برخی 
بر این باورند که اتفاقاتی از 
این دست تنها تفاوت نگاه 

در سبک زندگی نیست؛ 
بلکه یک پیام به طرفداران 

ایدئولوژیک است که 
حاکمیت در هر حال از 

گفتمان مورد تایید شما 
حمایت خواهد کرد

عضو حزب اتحاد ملت بر این باور است که با گذشت یکسال از 
زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، شاهد فاصله میان شعار 

و عمل هستیم.
حسین کاشــفی در گفت وگو با ایلنا، درباره این که عملکرد 
دولت سیزدهم را پس از مسیر طی شده تا به امروز چگونه ارزیابی 
می کنید، گفت: آقای رئیســی می گویند این کار باید شود و آن 
کار باید صورت گیرد، نیت ایشان خیر است اما هنگامی که بستر 
فراهم نیست چه باید کرد؟ روزهای ابتدای روی کار آمدن دولت 
عنوان کردیم که یکسال باید به دولت فرصت داده شود. امروز باید 
با معیار و شاخص بپرسیم  تورم چگونه است؟ رضایت مندی مردم 

چگونه است؟ اعتماد مردم به مسئوالن چگونه است؟ توانسته ایم 
مسائل مان را در سطح منطقه و بین الملل حل کنیم؟ تمامی این 
شاخص ها را باید بررسی کنیم که آیا پیشرفتی داشته ایم یا خیر. 

 وی ادامه داد: امروز شــعار می دهیم اما شعار با عمل بسیار 
فاصله دارد، مردم احساس می کنند شــعارها وضعیت اجرایی 
و عملیاتی به خودش نگرفته اســت. اصال خوب نیست که ما به 
گذشــته بازگردیم و درجا بزنیم بلکه برای بهتر شدن وضعیت 
باید اقدامات اساسی همراه با برنامه ریزی داشته باشیم. امروز هم 
تا زمانی که از کارشناسان اســتفاده نکنیم، شعارهای که دادیم 

عملیاتی نخواهد شد. 

این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: باید سوال کنیم آیا 
برخوردهای قضایی در حال اصالح شدن است؟ چرا امروز بهترین 
جوانان ما راهی خارج می شوند و کشور خودشان را ترک می کنند؟ 
آیا آن ها مقصر هستند که در کشور خودشان نمی مانند و خدمت 

کنند یا  کسانی این تنگنا را به وجود آورده اند؟ بهترین سرمایه 
کشور نیرو انسانی است. زمانی می توانیم از ظرفیت هایمان استفاده 
کنیم که نگاه کارشناسی داشته باشیم و بستری را فراهم کنیم که 

جوانان جذب شوند و کاری انجام دهند که کارستان شود.
 کاشفی یادآور شد: روزگاری آن آقایان گفتند تحریم ها کاغذ 
پاره هستند و امروز مشــاهده می کنیم همین کاغذ پاره ها چه 
مصیبتی را برای کشور درســت کرده است. مسئوالن پاسخگو 
باشند هنوز هم دیر نشده، مسئوالن می توانند نقاط ضعف و قوت 
خودشان را بررسی کنند و کشــور از این وضعیتی که پیدا کرده 
نجات دهند. باید تا فرصت وجود دارد استفاده کنیم همانطور که 

گذشتگان وضعیتی را درست کردند که هنوز هست.
 این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: بایــد از برخوردهای 
شــعاری و تحکمی دوری کرد. باید از سیاه و سفید کردن دست 
برداشت ما در یک ملک مشــاع به نام ایران زندگی می کنیم که 

متعلق به همه است.

عضو حزب اتحاد ملت:

 شعارهای دولت شکل عملیاتی به خود نگرفته است

گفت و گو

وزیر خارجه عراق اعالم کرد که ولیعهد سعودی خواستار 
دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در بغداد شده است و 

این نشست بطور علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فواد حسین، در گفت وگو با شبکه رووداو 
گفت که تاکنون پنج دور مذاکرات میان ایران و عربستان در 
سطح امنیتی برگزار شده است و محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان از ما درخواســت کرده که دیدار وزیران خارجه 
عربستان و ایران در بغداد برگزار شود. وی تاکید کرد: اکنون 
مشغول هستیم و موعد دیدار علنی وزیران خارجه ایران و 

عربستان در بغداد را مشخص خواهیم کرد.
فوادحسین گفت: نشست هایی که تاکنون محرمانه و در 
سطح امنیتی بود از این به بعد با وساطت عراق علنی خواهد 

شد و وزیران خارجه دو کشور در بغداد دیدار خواهند کرد.
بر اســاس این گزارش، اخیرا حسین امیر عبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران در مورد پنــچ دور گفت و گوهای انجام 
شده بین  ایران و عربستان در عراق و ادامه این گفت وگوها 

در آینده گفت: در هفته گذشته پیامی از وزیر امور خارجه 
عراق دریافت کردیم که طرف سعودی این آمادگی را دارد 
که گفت وگوها بین ایران و عربستان از فاز امنیتی وارد فاز 

سیاسی و علنی شود.
وی با اشاره به آمادگی ایران برای این که گفت وگوها بین 
تهران و ریاض وارد فاز سیاسی شــود گفت: امیدواریم این 
گفت وگو ها در نهایت منجر به بازگشت روابط دیپلماتیک 

بین ایران و عربستان به »حالت عادی« شود.

یکی از وکالی پرونده ســید مصطفی تاجزاده از عدم 
پذیرش وکالت نامه وکالی وی از ســوی بازپرس پرونده 

خبر داد.
حجت کرمانی در گفت وگــو با ایلنا، دربــاره آخرین 
وضعیت پرونده تاجزاده گفت: روز گذشته به عنوان یکی 
از وکالی تاج زاده به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران )دادسرای 
امنیت(  مراجعه و با بازپرس محترم رســیدگی کننده به 

پرونده ایشان، صحبت کردم. 
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تقاضای ما 
اعالم وکالت و ثبت وکالت نامه و مالقات با موکل و همچنین 
تبدیل قرار بازداشت ایشان بود، اظهار داشت: این موضوع را 
مطرح کردم اما بازپرس رسیدگی کننده به پرونده وکالت 

ما را نپذیرفتند.
کرمانی با اشاره به اســتدالل بازپرس پرونده تاج زاده 
تصریح کرد: بازپرس اعالم داشتند از نظر ایشان در این پرونده 
باتوجه به نوع جرم، وکیل بایــد از میان وکالی مورد تایید 

رئیس قوه قضاییه، موضوع تبصره ماده ۴٨، انتخاب شود.  
وی افزود: صرف نظر از اینکه آنچه تا به امروز از سوی مقامات 
رسمی در مورد مصادیق اتهام تاج زاده مطرح شده است، به 
فرض توجه اتهام، از مصادیق جرایم سیاسی است و طبق 
قانون جرم سیاسی باید رسیدگی شود، در وضعیت فعلی 
درخواست ما همچنان پذیرش وکالت بنده و دیگر همکارانم 
در پرونده و امکان مالقات ایشــان با وکالی تعیینی شان و 

تبدیل قرار بازداشت موقت و آزادی ایشان است.

وزیر خارجه عراق اعالم کرد:

بن سلمان، خواستار دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان 
شعبه رسیدگی  به پرونده اعالم کرد:

عدم پذیرش وکالت نامه وکالی تاج زاده

در اولین سال دولت 
ابراهیم رئیسی و شاید بعد 

از حدود یک دهه، برخی 
ارکان حاکمیت دوباره ساز 

سخت گیری بر مردم و روانه 
کردن ماشین های گشت 

ارشاد به خیابان ها را کوک 
کردند. ایده ای که منجر 

به تنش های بسیار شده و 
دو قطبی شدیدی را میان 

مردم ایجاد کرده است


