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به حقوق معوقه

نقلوانتقاالتمعمولیها

پدیده ها و ول نکن ها!

شمارجانباختگانکرونادرکشوراز۳۰هزارتن
گذشت

 طوفان خطرناک کرونا 
در بیمارستان های تهران

شدتگرفتنسرکوباویغورها،همزمانبا
عضویتچیندرشورایحقوقبشرمللمتحد؛

بی سرپرست سازی 
کودکان، پروژه جدید 

در سین کیانگ

تالشدولتبرایافزایشسنوسابقهبازنشستگی

بار مشکالت تامین 
اجتماعی را بر دوش 
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 رئيسی سند امنيت قضایی 
را ابالغ کرد
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اصالح طلبان حاضر به 
عذرخواهی هستند
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هجمه سنگین توپخانه های خودی علیه روحانی 
بابت اظهاراتش درباره »صلح«؛

سلب حق اظهارنظر 
ین مقام  از  باالتر

اجرایی کشور!

سياست 2

جمله معروفی در میان مردم جا افتــاده از این قرار که وقتی به آنها 
می گویند در کشــور آزادی بیان داریم، بالفاصله در پاسخ می گویند 
»آزادی پس از بیان نداریم«؛ حاال اگر یک فرد عادی باشــند این نبود 
آزادی خود را به شــکل تعقیب قضایی نشــان می دهد، اگر نماینده 
مجلس باشد و جایی حرفی زده باشد که به مذاق بخشی از قدرت خوش 
نیامده چوبش را در تایید صالحیت های بعدی خواهد خورد و اگر هم 
رئیس جمهور باشد، مورد هجمه های سنگین توپخانه های خودی قرار 
می گیرد.  این هجمه ها تا جایی پیش می رود که حتی اجازه اظهارنظر 
به او درباره سیاســت خارجی را هم نمی دهند. یعنی رئیس جمهوری 
که با رأی بیش از 23 میلیون ایرانی به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب 

شده حتی این حق را ندارد که درباره صلح و مذاکره حرف بزند. 
تصمیم گیری درباره مذاکره با آمریکا صرفــا در حیطه اختیارات 
رئیس جمهوری نیست و قطعا مقام معظم رهبری در این خصوص حرف 
آخر را خواهند زد و حتی بسیاری از نهادهای موثر دیگر مانند شورای 
عالی امنیت ملی در این باره تصمیم گیرنده هســتند، اما آزادی بیانی 
که جریان ها و چهره های تندرو در ایران ســلب می کنند، حتی اجازه 
اظهارنظر در این خصوص را هم در صورتی  که مخالف نظر آنها باشد به 

رئیس جمهوری نمی دهند. 
حسن روحانی هفته گذشته در جلسه هیأت دولت با اشارات تاریخی 

سخن از صلح به میان آورد و گفت:...

یکجوانویکنوجواندیگردراستانبوشهرخودکشیکردند

آماریکههمپایشاخصفالکترشدمیکند
شهرنوشت 6

چرتکه 3

ماجرایمحمولهقاچاقداروبهعراقچیست؟
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