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گفتوگوی
کوتاه
ظریف و موگرینی

سیاسی

محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایسنا ،این دو مقام عالیرتبه ایرانی و اروپایی که در یکی از راهروهای سازمان ملل به صورت تصادفی با یکدیگر مالقات کردند ،برای مدت کوتاهی به
گفتوگو پرداختند.
فدریکا موگرینی و ظریف روز چهارشنبه نیز در نیویورک با یکدیگر دیدار و به صورت مفصل در مورد برجام مذاکره و گفتوگو کرده بودند.
همچنین در روز چهارشنبه با حضور موگرینی ،نشست وزرای خارجه ایران و  ۵+۱در نیویورک برگزار شد.

محمدعلی نجفی:

 1000واگن در اختیار متروی تهران قرار میگیرد
محمدعلی نجفــی روز جمعه در حاشــیه
پیادهرویاش که به مناسبت روز جهانی بدون
خودرو در هسته مرکزی شهر تهران انجام شد،
با حضور در جمع خبرنگاران ،گفت :تهران چند
ســالی اســت که به کمپین روز جهانی بدون
خودرو پیوســته و امــروز در اقدامی نمادین
همراه با شهروندان و اعضای شورای شهر پیاده
در هسته مرکزی شهر راه رفتیم.
به گزارش ایســنا ،شهردار تهران در مورد وضعیت
حمــل و نقل عمومی نیز با بیان این که آن اقداماتی
که باید انجام شود مشخص است اما محدودیت منابع
و مالی داریم ،گفت :باید در این زمینه فکری کنیم.
نجفــی افــزود :در حال حاضر ســرفاصله حرکت
قطارها پنج دقیقه است که باید به  3.5دقیقه کاهش
یابد تا ظرفیت جابهجایی مســافر نیز به وسیله مترو
افزایش یابد که برای افزایش قطارها باید منابع مالی
اعــم از ارزی و ریالی تامین شــود و البته مقدماتی
فراهم شد تا با کمک دولت از فاینانس استفاده کنیم.
وی اعالم کرد :قرار است  1000واگن طی برنامهای

در اختیار تهران قرار گیرد.
شهردار تهران درباره کمبود اتوبوس نیز اظهار کرد:
در حوزه اتوبوسرانی نیز برنامهای داریم و پیشبینی
شــده که اتوبوسها از مجارســتان وارد شــوند که
امیدواریم طی دو سه ماه آتی این مهم عملیاتی شده
و اتوبوسهای جدید وارد ناوگان شوند.
شهردار تهران همچنین در مورد فعالیت تاکسیرانی
نیز با بیان این که ســازماندهی درســتتر در مورد
تاکسیرانی باید انجام شــود ،گفت :باید ساز وکاری
برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهای سیستمهای
جدید مجازی و اینترنتی در بستر تاکسیها استفاده
کنیم و چارچوب عمومیتری در دل طرح ساماندهی
ایجاد کنیم که امیدواریم تا پایان ســال تحوالتی در
این حوزه رخ دهد.
وی همچنیــن در خصوص مغفــول ماندن بحث
معاینــه فنی در تهران ،بیان کرد :متاســفانه نظارت
آنگونه که باید نیســت و بحث ما این است که بعد
از دو هفتــه اول مهرماه و تســلط یافتن بر ترافیک،
معاینه فنی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و

قاسم سلیمانی:

مسئول ،شروع به فعالیت کرده و قرار شده گزارشی
از وضع موجود و همه فعالیتهای روزنامه همشهری
ارائه دهد و راه حلی برای موسســه همشهری از نظر
مالی و فرهنگی ارائه دهد.
شــهردار تهران با بیان این که قطعا جهتگیری ما
این است که موسسه همشــهری وارد رقابت ناسالم
نشود ،گفت :همشهری مجالت زیادی چاپ میکند
که از نظــر فرهنگی و اقتصــادی توجیحی ندارد و
امیدواریم تیــم تخصصی جدید ظرف یک ماه آینده
گزارشی از وضعیت همشهری ارائه کند.

آخوندی با شرکت در پویش روز جهانی بدون خودرو:

تا ۲ماه دیگر نابودی داعش
را جشن میگیریم
فرمانده نیروی قدس ســپاه تاکیــد کرد :وقتی
شهید حججی به شهادت رسید پیامی صادر کردم
و در آن تاکیــد کردم تا ۳ماه دیگر ریشــه داعش
را میخشــکانیم ،االن هم میگویم نابودی داعش
نزدیک است.
به گزارش ایلنا ،سرلشــکر ســلیمانی فرمانده نیروی قدس
سپاه با بیان اینکه شــهدا نزد همگان ارزشمند و دارای جایگاه
واالیی هستند ،بیان کرد :هنگامیکه شهید مطهری به شهادت
رسیدند ،امام(ره) گفت که ثمره جان من از دنیا رفت یا در زمان
شهادت شهید دکتر بهشتی ،ایشان را تشبیه به یک ملت کردند.
شهدا اثرات متفاوتی روی جامعه دارند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه در بخش دیگری از ســخنانش
با بیان اینکه در برخی موارد دیپلماســی جواب نمیدهد ،بیان
داشت :اگر دیپلماسی در برخی موارد جواب میداد امام علی(ع)
و امام حســین(ع) از همه بهتر اهل دیپلماســی بودند .در مورد
تروریســتهای منطقه راهی جز مقابله نیست ،وقتی داعش ما
را واجبالقتل و نوامیس ما را مباح میداند ،باید ایستادگی کرد.
وی با بیان اینکه اعالم حکومت اســامی در عراق نخستین
پل برای رسیدن به ایران بود ،گفت :داعش ،عراق و شام را پلی
برای رســیدن به ایران میداند ،آیا ما میتوانســتیم بنشینیم و
ببینیم عراق و سوریه کی سقوط میکند و به ما میرسند؟ بعد از
ورود به مرزها ،آنها قصد کشتار داشتند و هیچ انسان متفکری
چنین چیزی را قبــول نمیکند که هیچ عکسالعملی نشــان
ندهد و باید این حرکت در نطفه خشــکانده میَشــد .سرلشکر
ســلیمانی در بخش دیگری از ســخنانش با تاکیــد بر اینکه
نخبهها ،هنرمندان ،مسئوالن کشوری و همگان باید بدانند که
اگر فرهنگ ایثار و جانبازی مورد تقدیر قرار نگیرد ،جامعه لطمه
میخورد ،اظهار داشت :اگر فرهنگ ایثار و شهادت مورد تقدیر و
تقدیس قرار نگیرد ما در ابعاد مختلف ضرر میکنیم .انسان باید
در یکی از جهات دینی ،انســانی و ملی ،غیرت داشته باشد .اگر
جامعه فردای ما فاقد جوانان باغیرت شد این جامعه با هر طمعی
از بین خواهد رفت .سرلشکر سلیمانی در بخش پایانی سخنانش
تاکید کرد :وقتی شهید حججی به شهادت رسید پیامی صادر و
در آن تاکید کردم تا  ۳ماه دیگر ریشــه داعش را میخشکانیم،
االن هم میگویم نابودی داعش نزدیک اســت و تا  ۲ماه دیگر
نابودی این شــجره خبیثه را جشــن میگیریم و ایران ،روسیه،
سوریه و عراق باید این جشن را برپا کنند.

دوستان ما در پلیس راهور نیز در این موضوع اعالم
آمادگی کردند.
وی همچنیــن در خصــوص حضــورش در هیات
دولت و ســرانجام بدهیها و مطالبات متقابل دولت
و شــهرداری با بیان این که ســه جلسه است که به
عنوان شــهردار تهران شرکت میکنم و پیش از این
نیز در جلسات هیات دولت حضور داشتم ،گفت :قرار
نبود مســائلی همچون بدهــی و مطالبات در هیات
دولت مطرح شود ،اما تاکنون با چهار وزارتخانه وارد
بحث شــده و کارگروههای مشترکی نیز داشتهایم و
باید اعالم کنم که اختالف نظری در خصوص بدهی
و مطالبــات متقابــل بین شــهرداری و وزارت امور
دارایی وجود دارد که کارگروهی مشترک ایجاد شده
و امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده سرانجام مطالبات
و بدهیها مشخص و برنامهای برای بازپرداخت آنها
تهیه شود.
نجفی همچنین در مورد حواشی روزنامه همشهری
نیز گفت :هیات مدیره جدید تشکیل و مرتضی حاجی
که یکی از چهرههای توانمند اســت ،به عنوان مدیر

شهرسازی ریلپایه را در دستور کار داریم

عباس آخوندی روز جمعه  ۳۱شهریورماه
با حضور در ایســتگاه مترو قیطریه از این
مدل حمل و نقل درون شهری پاک استفاده
و در پویش جهانی روز بدون خودرو شرکت
کرد.
به گزارش ایســنا ،وزیر راه و شهرســازی حرکت
خود را از ایســتگاه مترو قیطریــه آغاز کرد و پس از
پیاده شــدن در ایســتگاه  ۱۵خرداد همراه با تعدادی
از معاونــان خود به صورت پیــاده از محلههای باب
همایون ،صوراســرافیل ،ناصرخسرو ،مروی ،بازارچه
عودالجان و خیابان  ۱۵خرداد بازدید کرد.
آخونــدی در جریان اســتفاده از مترو بــا مردم و
مســافران به گــپ و گفت پرداخــت و از نزدیک در

جریان نظرات آنها در مورد ترددهای روزانه ،میزان
رضایت مردم از حمل و نقل عمومی و ترافیک معابر
عبوری موردتردد روزانه آنها قرار گرفت.
وی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :تاکنون
شهرســازی به صورت خودرو محور انجام میشده و
ما شهرســازی ریلپایه را در دســتور کار قرار داده و
ترغیــب میکنیم که در این خصــوص ،دو دهه باید
تالش کرد.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد :دولت ،شهرداری
و مردم بایــد به این تحول بنیادین توجه کنند زیرا از
طریق شهرســازی ریلپایه میزان دسترسی ،ایمنی و
آرامش روانی بهتر میشود.
آخوندی با بیان اینکه روز جهانی بدون خودرو یک
تذکر برای دولت و مردم محســوب میشــود ،گفت:
این تذکر برای دولت در راســتای سیاســتگذاری و
افزایش امکانات و برای مــردم به منزله یک تجربه
جدید و قبول یــک فرهنگ به منظور ترجیح ریل به
خودرو است.
عضــو کابینه دولــت دوازدهم با اشــاره به بحث
نوسازی ناوگان در حمل و نقل گفت :بخشی از حمل

و نقل که مربوط به کالنشــهرها میشــود حمل و
نقل حومهای اســت .به طور مثال ،روزانه حدود یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر از حومه به شــهر تهران سفر
میکنند که  ۹۸درصد این ســفرها با خودرو شخصی
انجام میشود.
وی افزود :این حجم از ســفر با خودروی شخصی
در وقت ،آلودگی و تصادفات نقش قابل توجهی دارد.
آخونــدی به نقش حمــل و نقل حومــهای ریلی
در برنامه ششــم اشــاره کرد و گفت :امســال سال
اول برنامه ششــم اســت و برای توسعه حمل و نقل
حومهای ما به ســرمایهگذاری در زیرساخت و ناوگان
نیاز داریم .وزیر راه و شهرسازی جذب سرمایهگذاری
بینالمللــی در بخش حمل و نقل را مهم دانســت و
گفــت :طرحهای ارایه شــده از ســوی وزارت راه و
شهرســازی برای توسعه حمل و نقل ریلی حدود ۲۸
میلیارد دالر به ســرمایهگذاری نیاز دارد که این عدد
باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
وی یادآور شــد :برای توسعه حمل و نقل ریلی باید
صندوق توسعه ملی وارد این بحث شود که در برنامه
ششم توسعه به آن توجه شده است.

کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران:

برخی در انقالب ما از کرده خود پشیمانند
امام جمعه موقت تهــران گفت :بعضی در
انقالب ما از کرده خود پشــیمانند و مثل آنها
ن ســعد است که حب دنیا او را از
مانند عمرب 
علی جدا کرد.
به گزارش ایسنا ،خطیب این هفته نماز جمعه تهران با
اشاره به گفته یکی از جراید آمریکایی مبنی بر اینکه از
ترامپ در  100روز اول دولت خود 448 ،دروغ ثبت شده
است ،اظهار کرد :صحبتهای تند و فریبکارانه ترامپ
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند نشاندهنده
عصبانیت و درماندگی آمریکا بود.
وی در ادامــه به دالیل عصبانیت و درماندگی آمریکا
اشاره کرد و گفت :بی سابقه است که یک رییس جمهور
در آمریکا در ســال اول فعالیت ،محبوبیتش کمتر از 40

درصد شود و حتی اوباما و بوش پسر نیز تا این حد در بین
مردمشان منفور نبودند ،پس یکی از دالیل عصبانیت و
درماندگی ترامپ این است که حتی از درون پشوانه ندارد
و در میان مردم خود منفور است.
صدیقی افزود :ترامپ میگوید ایران زندانیان بسیاری
دارد ،در حالــی که  22بهمنمــاه ،روز قدس ،نمازهای
جمعــه ،اربعین و غیره حضور مــردم زیر پرچم والیت
همگی نشــانه پیروزی ما و شکست آنهاست ،چرا که
آمریکا امروز بدهکارترین کشــور اقتصادی دنیاست و
بیشترین عدد زندانیان را دارد.
صدیقی در خطبههای اول نماز جمعه نیز ضمن عرض
تسلیت به مناسبت حلول ایام عزاداری امام حسین (ع)،
تصریح کرد :حرکت امام حسین (ع) خیزش ،بعثت ،زلزله،

انقالب ،سیر و سلوک ،عرفان ،مقابله با فساد و استکبار
بود.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد :بعضی در انقالب ما
ن سعد است
از کرده خود پشیمانند و مثل آنها مانند عمرب 
که حب دنیا او را از علی جدا کرد و دستش به خون امام
حسین (ع) آغشته شد و به دنیا هم نرسید و درسی است
برای همه کسانی که به دین و امامشان پایبند نمانند و
پیمانشکنی کنند .صدیقی با اشاره به اینکه دوران دفاع
مقدس جلوهای از حقیقت عاشورایی امام حسین (ع) بود،
گفت :امروز ســرداران ،سپاهیان و بسیجیان ما در هفته
دفاع مقدس اگر سختیای تحمل میکنند و ایثار کردند
و جانباز شدهاند و سهمی در حکومت ،پست و مقام ندارند
احساس پشیمانی نمیکنند.

وزیر خارجه روسیه طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران مشروعیتی ندارند
ت تحریمهایی که واشنگتن در قبال
وزیر خارجه روســیه از سیاس 
ایران اعمال میکند ،انتقاد کرد و گفت ،اعمال تحریمهای بیشــتر
توســط ایاالت متحده علیه ایران تهدیدی را مبنی بر از بین بردن
توافق با ایران پیرامون برنامههای هستهایاش ایجاد میکند و باید
توجه داشــت که تحمیل تحریمهای یکجانبــه خارج از چارچوب
شورای امنیت صورت میگیرد و مشروعیتی ندارد.
به گزارش ایسنا ،ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه در سخنانی در مجمع
عمومی ســازمان ملــل در نیویورک گفت :تحوالت اوضاع در ســوریه خوشبینی
شــکنندهای را ایجاد میکند .الوروف خاطرنشان کرد ،توافقی درمورد ایجاد مناطق
کاهش تنش با مشارکت روسیه ،ایران ،ترکیه ،ایاالت متحده ،اردن ،سازمان ملل و با
حمایت بسیاری از کشورهای دیگر حاصل شد .وزیر خارجه روسیه تصریح کرد :این
توافقنامهها شــرایط مناسب را برای پیشبرد مسیر به سمت اجرای قطعنامه ۲۲۵۴

رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

قوانین موجود ارتباط
فرزند زنان ایرانی و
سرزمین مادری را قطع
میکنند

شورای امنیت پیرامون ســوریه بر اساس گفتوگوی مستقیم میان دولت سوریه و
مخالفان ایجاد میکند تا تالشها جهت از بین بردن کانون تروریسم در سریعترین
زمان ممکن و برقراری صلح در تمامی اراضی سوریه و بازگرداندن وحدت آن و حل
مشکالت انسانی شدید یکپارچه گردد .این وزیر روسی از کشورها نیز خواست تا در
سازماندهی ارسال کمکهای انسانی به مناطق آزادشده سوریه از دست تروریستها
به خود درنگی راه ندهند .وی درخصوص مســاله استفاده از سالحهای شیمیایی در
سوریه مجددا تاکید کرد که مسکو خواهان انجام تحقیقات حرفهای و شفاف در هر
یک از این رخدادها و به دور از هرگونه دستکاری و تقلب در سازمان منع سالحهای
شیمیایی است.
الوروف تصریح کرد ،روسیه از ســخنان مطرح شده در سخنرانی دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در
امور داخلی آنها استقبال میکند.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســامی بر لزوم تعجیل
مجلس و دولت در تعیینتکلیف کودکان بیشناسنامه تاکید کرد.
بــه گزارش ایلنا ،معاونت رفــاه وزارت کار ،تعاون و رفــاه اجتماعی به تازگی
از ارائــه الیحهای بــرای صدور کارت هویــت برای کودکان حاصــل از ازدواج
زنــان ایرانــی و مردان خارجــی خبر داد .این در حالی اســت که ســخنگوی
ســازمان ثبتاحوال عنــوان کرده که وزارت رفاه به لحــاظ قانونی نمیتواند به
ایــن موضوع ورود کند و وزارت کشــور در این زمینه مســئول اســت و صدور
شناســنامه برای افراد بیهویت باید از مسیر قانونی و از طریق وزارت کشور طی
شود.
رضا شیران ،نماینده مردم مشهد و کالت درباره وظیفه مسئوالن در ارتباط با
این کودکان میگوید :ما اگر تنها به دنبال مســکنها باشیم هر دستگاهی خود

ت تحریمهایی که واشنگتن در قبال ایران
با این وجود ،وزیر خارجه روسیه از سیاس 
اعمال میکند ،انتقاد کرد و گفت ،اعمال تحریمهای بیشتر توسط ایاالت متحده علیه
ایران تهدیدی را مبنی بر از بین بردن توافق با ایران پیرامون برنامههای هستهایاش
ایجاد میکند و باید توجه داشت که تحمیل تحریمهای یکجانبه خارج از چارچوب
شورای امنیت صورت میگیرد و مشروعیتی ندارد.
وی درخصوص کره شمالی نیز گفت :برانگیختن هیستری پیرامون این کشور یک
بن بست بوده و ویرانگر است.
وزیر خارجه روســیه همچنین از تالشهای ناتــو برای بازگرداندن فضای جنگ
ت خود در قبال
سرد در روابطش با روسیه انتقاد کرد و افزود :کشورهای غربی سیاس 
مســکو را بر این اساس که هر کس با ما نیست پس علیه ما است بنیان نهادهاند و
مسیر توسعه ناتو در شرق و بره م زدن ثبات جمهوریهای شوروی سابق و تشویق
به درگیریها علیه روسیه را در پیش گرفتهاند.
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یادداشت

روسفیدی مرضیه و روسیاهی اسیدپاشان
امیرحسین زرنگار -فعال سیاسی

داســتان زندگی مجید و سارا روایتگر قص ه پرغصه زوج جوانی بود که سارا در عنفوان
جوانی و در آغاز راه زندگی زناشویی قربانی سیاستورزی مجید شد و دیگر نتوانست آن
زیبایی خدادادیاش را بهدســت آورد ،و مجید نیز که خود را مســبب و مقصر اصلی این
ماجرا میدانست تصمیم گرفت خود را سالها به کوری بزند تا مرهمی شود بر زخم غیر
قابل التیام سارای زندگیاش .مجید ارمغان تاریکی ،همان مجنونی بود که در داستانها
خوانده بودیم .مجید همان فرهاد کوهکن بود که به جای آن که در عشق شیرینش کوه
بکند ،تنها چشــمانش را به روی آن چه که محبوبش نمیخواست او ببیند ،بست .آنجا
که در آخرین ســکانسهای سریال وقتی پرده برافتاد و مخاطبین فهمیدند که او سالها
خود را به کوری زده است ،در پاسخ به عامل آن اسیدپاشی گفت :یک روزی صورت زنم
را سوزاندی ،خیلی رنج کشید؛ رنج میکشید چون دوست نداشت من آن صورت را ببینم؛
من هم تصمیم گرفتم که نبینم.
مهر  ،۹۶اثرات اسید ریخته شده بر صورت دختران ایران سه ساله میشود .اگر سارای
مجید در آن ســریال قربانی منافقین کوردل شد ،دختران ایران اسالمی قربانی جمود و
تنگ نظری افرادی شــدند که نه به انسانیت اعتقادی داشتند و نه به اسالم .اسالمی که
وقتی خلخال از پای زن یهودی کشــیده شد ،علی (ع) گفت :اگر مردی از غم این حادثه
بمیرد جای هیچ مالمت نیست .سه سال از مهرماه تلخ سال  ۹۳میگذرد و مردم منتظرند
آمرین و عاملین اسیدپاشیهای اصفهان شناسایی و مجازات شوند .اما حیف! حیف که آن
از خدا بیخبران اســیدپاش ،همانند ریچ کیدزهای تهرانی نبودند که به خاطر دورهمی و
پایکوبی در اسرع وقت شناسایی شوند .وقتی یک روز آتنای معصوم قربانی تجاوز فردی
قرار میگیرد و آن فرد نیز در برابر دیدگان مردم ،اعدام و به ســزای عمل خود میرســد
تا درس عبرتی برای دیگران شود ،باید آنان که روز دیگر به هر دلیل و با هر عنوانی به
صورت زنان ایرانی اســید میپاشند ،دستگیر و مجازات شوند تا عبرتی شود برای افرادی
که میخواهند امنیت را از زنان این سرزمین بگیرند.
مرضیه ابراهیمی ،یکی از قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان بود ،اما نخواست که قربانی
بماند .بیهیچ ترسی بارها در مقابل دوربین ایستاد و حال نیز لباس سفید عروسی به تن
کرده تا اسیدپاشان را روسیاه کند .از امروز باید در کنار تمام عاشقان تاریخ ،نام شوهر وی
را نیز به عنوان مردی که آن تعریف مرســوم از زیبایی و زیبا دیدن را تحریف ،و تعریف
جدیدی از زیبا دیدن یک صورت و سیرت ارائه داد ،بر جرید ه عالم ثبت کرد.
نامه شــهدای گرانقدر این انقالب چشــم بر روی بسیاری
کاش آنهایی که در وصیت 
از نصایح ارزشــمند آزادگی و آزادیخواهی آن دالوران بستهاند ،و در تمام این سالها به
جای آن که رهرو راستین راه شهدا باشند ،وصیتنامه آن عزیزان را سندی برای فشار بر
زنان این سرزمین میشناسند ،حمیت و غیرت به خرج میدادند تا هیچ زن ایرانی _ ولو
فرموده مقام معظم رهبری تنها نقص ظاهری دارند _ صورت

آنان که بدحجاباند و به
و زیباییاش قربانی تحجر و تعصب نشود.
خبر
نامه سرگشاده مرتضی سورانه نماینده مردم اراک در شورای شهر:

عرق بدن کارگر

کمتر از قطره خون شهید نیست

به نام خداوند عزیز که انســان را آفرید و
به او کرامت بخشید
آقای زمانی استاندار محترم مرکزی
آقای دکتــر بختیاری فرمانــدار ارجمند
اراک
سالم علیکم
شنیدم و شــنیدهاید و شــاهدیم که در
روزهای گذشــته در شــرکت آذرآب و از
ماههــا پیش در شــرکت هپکــو کارگران
زحمتکش در گیر بدمدیریتی مدیرنمایانی
شــدهاند که منجر به تعویــق و تاخیر چند
ماهه حقوق ماهانه خود شده و در این وانفسای گرانی شرمنده اهل و عیال و زن و فرزند
خود شــدهاند و از سر استیصال و نگرانی تامین معیشــت خود و خانواده که اصلیترین
وظیفه پدر خانواده اســت با تجمع محترمانه ابتدا در ناهارخوری کارخانه و پس از آن با
بیاعتنایی مدیران نامســئول اجبارا به فضای باز کارخانــه و باز هم به دلیل بیتدبیری
و بیاعتنایــی سرمســتانه مدیران و مســئوالن و از روی اجبار با تمــام نجابت و حیا با
وقار وآرام به میدان اصلی شــهر ورود کردند تا صدای خود را به گوش شــما بزرگواران
برسانند .
اینان همان کارگرانی هستند که رسول خدا و پیامبر عظیم الشان ما به آنها و رعایت
حق و حقوقشــان ســفارش فرموده و امام راحل ( ره) و پیشوای من و شمای انقالبی در
شان اینها فرمود :عرق بدن کارگر کمتر از قطره خون شهید نیست.
ما را چه شده که امروز به جای مواخذه و تنبیه مدیران ناالیق این شرکتها و ستاندن
داد کارگران مظلوم  ،میبینیم و میشنویم که با گارد آهنین و باتوم بر سر و بدن کارگر
حقجو فرود میآیند؟
شــما بزرگواران ،مدیران دولتی هستید که با صدای بلند به دنیا اعالم میکند با ایرانی
به زبان تحریم و تهدید سخن نگویید و با ایرانی با تکریم سخن بگوئید!
این نمونه تکریم اســت که فرزندان انتظامی این ملــت علیرغم میل باطنی خود به
جبــران ضعف مدیران صنعتی شــهر وکشــور و ناتوانی مدیران بخــش کار و کارگری
اســتان و کشــور در پیشبینی شــرایط و پیشــگیری بحران و بد سرشــتی و ناراستی
مدیــران کارخانههای مذکور ،به برخورد قهری با همشــهریان و شــاید اقوام و اعضای
زحمتکــش ،خدوم و ســتمدیده خود که ما آنــان را کارگران ایــن کارخانهها میدانیم
مجبور گردند؟
اینجانــب بــه نمایندگی این مردم بهعنوان عضوی از شــورای شــهر اراک که قطعا
بخشی از وظیفهام کمک به تامین آرامش و استیفای حقوق شهروندان است و بهعنوان
یک مســلمان پیرو امام عدالت ،علی علیه الســام از باب حمایــت از مظلوم به وظیفه
امربهمعروف و نهی از منکر از شــما مدیران و مسئوالن میخواهم که اجازه ندهید نظام
مقدس اســامی و حاصل خون مطهر شهیدان جوالنگه و کهف امن مدیران بیتدبیر و
بیصالحیت باشد و هرچه سریعتر با احقاق حقوق کارگران عزیز و بیپناه شهرم از آسیب
دیدگان این بیحرمتی دلجویی شــود و در تاوان آن از مدیران ناالیق ذیربط در این امر
مهم سلب مسئولیت شده از مقام خود خلع شوند و به محاکم ذیصالح معرفی گردند.
بدانیم که خدا با صالحان است .

را متولی میداند و مســئولیتپذیری هم ندارد ،اما اگر قانون تصویب شود برای
همه دســتگاهها الزامآور است .با توجه به شرایط و قوانین حال حاضر اگر قانون
اعطــای تابعیت به فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانــی و مردان خارجی به
تصویب برسد ،سازمان ثبتاحوال میتواند برای این افراد شناسنامه صادر کند.
این عضو کمیســیون اجتماعی ســازمان ثبتاحوال را مجری قانون دانست و
گفت :در حوزه اجرا ،نهاد و دســتگاهی که باید سند هویتی صادر کند ،سازمان
ثبتاحوال بوده ،اما قطعا قانونگذاری در این زمینه به عهده سازمان ثبتاحوال
نیست .قانونگذاری در مجلس و آییننامهها به عهده هیئتوزیران است.
البته این درســت اســت کــه ســازمان ثبتاحــوال باید بر اســاس قوانین
موجــود شناســنامه صــادر کنــد ،اما در حــال حاضــر ســازمان ثبتاحوال
نمیتوانــد ،برای افرادی کــه به لحاظ هویتــی نامعلوم هســتند ،کاری انجام

دهد.
شــیران با تاکید بر اینکه باید همگی تالش کنیم تا قوانین الزم در این زمینه
به تصویب برســد ،گفت :مجلس ،دولت و قــوه قضاییه باید برای حلوفصل این
موضوع با یکدیگر همراهی کنند.
شیران مسئله کودکان بیشناســنامه را خاص کودکان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی و مردان افغان ندانست و گفت :من با یکی از ایرانیانی که در کانادا زندگی
میکرد گفتوگو میکردم و او میگفت ما و بســیاری از ایرانیهای مقیم کانادا
نیز با این مشکل روبهرو هستیم.
ج کردهاند و دارای فرزند هستند
زنان ایرانی در کانادا با مردان غیرایرانی ازدوا 
و عالقه دارند رابطه فرزندشــان با سرزمین مادریاش برقرار باشد ،اما با توجه به
قوانین موجود این مسئله امکانپذیر نیست.

