2

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سه شنبه  23خرداد شماره 167

سخن روز

میانجیگری امیر
کویت در حل بحران
قطر در امارات به در
بسته خورد

در پی میانجیگریهای امیر کویت برای حل اختالفات قطر و همسایگانش امیر این کشور خیلی زود اعتراف کرد که بحران موجود در شورای همکاری خلیج
فارس پیچیده بوده و حل آن از طریق میانجیگریها دشــوار اســت .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه فرامنطقهای رای الیوم ،صباح االحمد الجابر الصباح ،امیر
کویت خیلی زود اعتراف کرد که بحران موجود در داخل شورای همکاری خلیج فارس پیچیده بوده و حل آن از طریق واسطهها دشوار است .امیر کویت پس از
ی خود به دوبی و ریاض تماس تلفنی با ملک عبداهلل دوم (پادشاه اردن) به عنوان رئیس نشست سران عرب جهت هماهنگی امور داشت .بحران
سفرهای دورها 
در شورای همکاری خلیج فارس باعث تاخیر در برنامه سفر تعیین شده پادشاه اردن به کویت در اواسط ماه مبارک رمضان شد.
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انتخابات این دوره ریاست جمهوری از ویژگیهای متفاوتی نسبت به گذشته
برخوردار بود که این ویژگیها عبارتند از:
-1در این انتخابات کســی بر حق الناس بــودن رأی مردم تأکید نکرد بلکه
مســئله جدیدی بنام رأی حالل و رأی حرام وارد ادبیات سیاسی شد که جای
بســی سخن دارد .از هرچه بگذریم حالل و حرام ابتدا منشآیی از رساله عملیه
دارد چگونــه قبل از تعیین مرزهای حلیــت وحرمت؛ تعذیر بال بالغ میگردد؟
بســیار نیکوســت که علما در موضوع رآی گیری و انتخابات ورود جدی پیدا
کنند و احکام فقهی این عرصه را بیاندیشــند و اعالم نمایند .اگر چنین کردند
روشــن خواهد شــد که رأی مردم واقعاً تزیینی نیست و حق و حقوق مردم بر
آن مترتب است.
 -2در این انتخابات برخالف دوره های گذشته چند روزی صدا وسیما بهطور
نسبی عدالت بین کاندیدا را رعایت کرد اما دوسه روز آخر که نظر سنجیها از
پیروزی اصالح طلبان ســخن گفت سراسیمه ترازوی عدالت را به زمین کوبید
و به نفع یک کاندیدا به تبلیغ پرداخت .ظاهرا ً تحلیل اولیه ایشــان برنده شدن
قطعی کاندیدای مورد نظر خود بوده اســت .این نشــان میدهد که برداشــت
حضرات از جامعه در موارد دیگر هم تحقیقاً غلط و از همین نوع است .به تعبیر
دیگر سیاستگذاران رسانه ملی توان فهم عمق جامعه را ندارند و بر پایه قضاوت
سطحی سیاستهای دانشگاه عمومی جامعه را نیز تنظیم مینمایند.
 -3در این انتخابات بخشــی از اصولگرایان با نــام اصولگرایان معتدل به
طور دســته جمعی به اصالح طلبان پیوستند که باید به آنها خوش آمد گفت
و اســتقبال نمود و از وجودشــان بهره گرفت  .اماباید همین نکته برای عقبه
تندروهای راست گرا درسی باشد که بدانند همیشه حدود ده یا بیست سال از
جامعه عقباند و به همین میزان ترمز جامعه میباشند.
 -4در ایــن انتخابات خط قرمز اخالقی از بین رفت و شــیوه های ماکیاولی
برای برنده شــدن بکار گرفته شد که باید با تصویب قوانینی باز دارنده از دروغ
وتهمت در انتخابات جلوگیری کرد چون اخالق در سیاست کاربرد عملی خود
را از دست داد و باید با قانون و مجریان و قضات خوب پیش رفت.
 -5در این دوره اکثریت قاطع مردم مطالبات و درخواستهای سیاسی خود
را در قالب شعارهایی به وضوح در محافل و کمپینهای تبلیغاتی اعالم کردند.
-6در این انتخابات زنان از جایگاه باال تری برخوردار شدند چنانچه در استان
سیستان وبلوچستان تعداد  415زن به شوراها راه یافتند و در یکی از شوراهای
استان همگی منتخبین زن میباشند.
 -7در این دوره نقش کلیدی آقای خاتمی بهخوبی روشــن شد بهطوری که
در عرصه انتخابات با تایید فهرســت اصالح طلبان مردم چشم بسته فهرستها
را انتخاب کردند و رقبا گفتند انتخابات معنی ندارد انتصابات خاتمی شده است.
اگر چه تضارب درهمه نوع اندیشههای شهروندان نیاز شورای شهر است اما این
حرکت مردم عکس العمل تمامیت خواهی جناح مقابل اســت که جناح اصالح
طلبان را وادار به این موضع نمود.
-8در این انتخابــات بیش از هر زمان دیگری شــبکههای اجتماعی رقیب
جدی صدا وسیما گشتند و پرچم مبارزه تبلیغاتی بر علیه بافتههای صدا وسیما
را بر افراشــتند برای اینکه بیش از این آبروی نظام نرود و بهکلی شبکه ملی با
این همه هزینه بیخاصیت نشــود ایجاد شبکه های صدا و سیمای غیر دولتی
نیز باید آزاد شــود و به جناحهای مختلف اجازه راه اندازی شــبکه صدا وسیما
داده شــود .ملت قابل احترام ما نباید حســرت شبکههای آزاد در افغانستان را
بخورد وخود را عقبتر از دیگران قلمداد کنیم.
-9در این انتخابات وزارت اطالعات بیش از همیشــه وظیفه ملی را سرلوحه
خود قرار داد و کمتر بازیچه جناح بندیهای سیاســی شــد باید این شیوه سر
لوحه نیروهای دیگر نیز بوده باشــد تا جایگاه ملــی و فراجناحی آنها که در
دوران جنگ وجود داشت در کشاکشهای سیاسی قربانی امور سیاسی نشود.
-10در این انتخابات پر رنگ کردن انگیزههای قومیتی توســط صدا وسیما
کمتر تبلیغ شد و به همین نسبت در میان کاندیداها هم کمتر بود که پیشرفت
مدنی را نوید میدهد ...
 -11در تبلیغات انتخاباتی این دوره عموماً ســخن از اقتصاد و معیشــت و
آزادی بود ودر عرصه شــوراها نیز حرف از تخصص به میان آمد و بهطور کلی
عموم شــعارها مســائل این جهانی بود تا وعدههای ایدئولوژیک و یا آن جهانی
که از یکسو رشــد وظیفه اجتماعی و از سوی دیگر گویای گرفتاریهای مردم
میباشد.
 -12این انتخابات نســبت به همه موارد قبلی در جذب نیروهای بیتفاوت
و مخالــف انقالب بهویژه در خارج از کشــور موفقتر بود بهطوری که در برخی
شــعبههای کالیفرنیای آمریکا که ایرانی زیاد اســت تعرفه کم آوردند و عدهای
نتوانستند رای بدهند و آخر شب با بد اخالقی هم از محل صندوق رأی بیرون
رانده شدند.
 -13بردگــی آرا و یا رأی فروشــی برای وعده یارانه ســه برابری؛ حتی در
نقاط محروم از قدرت زیاد برخوردار نگردید که نشــان از برخورد بزرگ منشانه
بخشــی از فقرای قابل احترام جامعه ماست یعنی شخصیت خودرا به نان وعده
داده شده نفروختند.
 -14اســراف درپخــش اوراق تبلیغاتی بــه ویژه برای کاندیدای ریاســت
جمهوری نبود و اگر صدا وســیما باز تر عمل کنــد احتماالً نیازی به تبلیغات
فیزیکی خیابانی در آینده نخوهد بود .همین برنامههای ریاست جمهوری را در
برنامه های محلی برای اعضای شورای شهرها میتوان گسترش داد.
 -15در ایــن انتخابات حوزهها و نمازهای جمعه نســبت به دورههای قبل
کمتــر محل بازیهای انتخاباتی شــدند ،شــاید یکی از دالیل آن ؛ ســخن از
اقتصــاد و از تخصــص گفتن کاندیداها بــود .اگر غیر از این بــود کاندیداها با
شــعارهای کلی مذهبی و تحریک احساســات مذهبی مردم ،امامان جمعه را
بنفع خود برمیانگیختند و نمازهای جمعه را در خدمت میگرفتند و به میدان
کشمکشها تبدیل میکردند.
 -16در این انتخابات ارزش رأی مردم برای جناح مذهبی که اص ً
ال اعتقادی
به آرای مردم ندارند تا آنجا واضح و روشــن شد که دست بهدامان کسانی نظیر
تتلو که از جنس غیر قابل تحمل برای خودشــان اســت ،شدند .ای کاش این
مســئله برای آنها نقطه آغازی باشــد برای قایل شدن به ارزش وکرامت ذاتی
بشر.
 -17در این انتخابات احزاب پر رنگتر از همیشــه بهویژه در مورد شــوراها
ورود پیدا کردند لذا برای جلوگیری از بیحیثیت شــدن خود احزاب باید ناظر
بر اعمال افراد برنده خودشــان در طول چهار سال آینده باشند و فهرست های
مورد تایید خودرا که برنده انتخابات شــدند برای منحرف نشدن و موفق شدن
به طور روزمره در شورا پشتیبانی وازهرگونه خطا باز دارند.
 -18وجود رقیب ســایه و بیان ریز برنامه ها توســط این رقیب پشــتیبان
یعنی آقای جهانگیری؛ دیگر کاندیداها را بدلیل نداشــتن برنامه اجرایی منفعل
و مجبور میکرد که آنهــا هم در عرصه عمل وبرنامه حرف بزنند که نوعاً کم
آوردنــد .در دورههای آینده باید با برنامه حرف زدن رشــد زیادی پیدا کند و
کاندیداها از حالت شعاری و وعده وعید بدون پشتوانه خارج شوند.
 -19گوناگون بودن موارد انگیزاننده برای مشــارکت در انتخابات نقطه قوت
دیگر این انتخابات بود .برخی از این انگیزانندهها عبارتند از:
الف – بازتاب وفات آقای رفسنجانی
ب – تأکید بر حضورحداکثری مردم توسط رهبری
ج -ترس از برنده شدن باند احمدی نژاد و برگشت به فضای چهارسال قبل
د -انتشــار فایل صوتی آیت اهلل منتظری توســط احمــد منتظری و ایجاد
فضای هراس
ه -صدای سوت بیدار باش اقای سید محمد خاتمی تا آنجا که یکی از رقبا؛
انتخابات شوراها را انتصاب آقای خاتمی دانست
و -تأیید ضرورت مشارکت مردم در انتخابات توسط اعضای محصور و دربند
ط -حذر کردن مردم از دیوانگیهای ترامپ رییس جمهور آمریکا
 -20نتیجه اینکه این انتخابات از گزینش فرد به گزینش راه مبدل گشــت.
یک راه جناح ســنتگرای مستقر در شبکه احمدی نژاد و دیگری مسیر اصالح
طلبی و در تداوم دولت خاتمی و ایدههای رفسنجانی را نشان میداد .اما مردم
راه اصالح طلبی را برگزیدنــد و این جریان فکری بیش از هر زمان موجودیت
خود را در الیههای جامعه ایران نشان داد.

یادداشت روز

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه:

عباس نصر -روزنامه نگار

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :کشورهای همسایه
جنوبی را به مذاکره و خویشتنداری دعوت میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری این هفته
خود با خبرنگاران با اشــاره به پیام بیش از  80کشــور جهان
پس از حوادث تروریســتی تهران بــرای دولت و ملت ایران،
خاطرنشان کرد :این پیامها نشان میدهد جامعه جهانی هنوز
حساسیت خوبی نسبت به اینگونه وقایع دردناکی که در اقصی
نقاط جهان اتفاق میافتد ،دارد.
به گزارش آفتابنیوز ،وی در پاســخ بــه خبرنگاری که
موضوع برجام منطقــهای را مطرح کرد ،گفــت :من برجام
منطقــهای را نمیفهمم ،ما یک برجام بیشــتر نداریم .آنچه
بین ما و  5+1در بحث هســتهای به عنوان برجام مطرح شد
موضوع خاصی اســت و موضوع بین کشورهای خلیج فارس
مســأله دیگری اســت با ویژگیهای خودش و راهکارهای
خودش.
قاسمی با بیان اینکه مسائلی که بعد از اجالس ریاض در
منطقه اتفاق افتاد و برگزاری نابهنگام و چیدمان این اجالس
آثار مخربی را با توجه به دخالت ســایر کشــورها در مسائل
منطقه ایجاد میکند ،افــزود :همانطور که دیدیم پس از آن
اتفاقات ناگواری در حوزه روابط کشــورهای همسایه جنوبی
ما اتفاق افتاد .باید این کشــورها با توجه به وضعیت منطقه و
چالشهای موجود بتوانند در یک روند مثبت و همه جانبه در
پشــت میز مذاکره مسائل را حل و فصل کنند برای آرامش و
ثبات در منطقه.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سوالی
در ارتبــاط با اتفاقات اخیــر در افغانســتان از جمله حوادث
تروریستی که در این کشور صورت گرفته و تاثیر این موضوع
بر وحدت این کشــور گفت :متاســفانه در چند هفته گذشته
شاهد این بودیم که حوادث تروریستی توسط تروریستهای
شناسنامهدار منجر به شهادت تعدادی از مردم این کشور شده
اســت .این اتفاقات نگران کننده است و به دنبال این حوادث
اتفاقات دیگری نیز در این کشــور رخ داد که موجب نگرانی
است.
وی بــا تاکید بر اینکه ما تنها راه حل مشــکالت موجود
در افغانســتان را مذاکره و گفتوگو بین طرفهای مختلف در
داخل این کشــور میدانیم به برگزاری نشست پروسه کابل
در کابل اشــاره کرد و گفت :به نظر میرســد یکی از اهداف

برجام منطقه ای نداریم

تروریستها از حمالت اخیر تحت تاثیر قرار دادن این اجالس
بوده است.
در ادامه این نشســت مطبوعاتی خبرنــگاری خطاب به
ســخنگوی وزارت خارجه گفت :به تازگی در فضای مجازی
تصویری از دیــدار آقای ظریف با رئیسجمهور قزاقســتان
منتشر شــده که در آن دیدار پرچم ایران وجود نداشته است.
علت این موضوع چه بوده؟ که وی در پاســخ خاطر نشــان
کرد :به نظر میرسد کسانی که اقدام به انتشار چنین مطالبی
کردهاند با واقعیتهای تشریفات و پروتکل آن آشنا نبودهاند و
در همین راستا به بیراهه رفتهاند.
اســاس پروتکلها در دیدارهای رسمی کامال مشخص و
روشــن است .براساس این قواعد پرچم دو کشور به هنگامی
بر روی میز مذاکره قرار می گیرد که دو مقامی که با یکدیگر
مالقات می کنند هم ســطح و همتا باشــند .وقتی دو مقام
هم سطح نباشند براســاس قوانین کامال شناخته شده پرچم
کشــوری در آن جلســه قرار می گیرد که سطح مقامی که
شــرکت کرده باالتر از طرف مقابل باشــد ولی اگر مالقات
کنندگان هم ســطح باشــند حتما از پرچم دو کشور استفاده
می شود.
وی همچنین در ارتباط با استفاده وزیر امور خارجه آمریکا
از واژه خلیــج عربی به جای خلیج فارس گفت :فکر نمیکنم
که با دالر ،نفت و مســائل این چنین بتــوان تاریخ ،تمدن و
جغرافیا را خرید و یا تغییر داد و یا اینکه یک ملت بیفرهنگ
را فرهنگ دار کرد و یا برعکس آن.
وی بــا توصیه به وزیر خارجه آمریکا کــه در این ارتباط
مطالعات و توجه بیشتری داشــته باشد ادامه داد :ما درحالت

محکومیت ترور وخشونت در اسالم:

خوشــبینانه فکر می کنیم که ایشــان اشتباه کردند و باید در
آینده درکالم خود در این ارتباط توجه بیشــتری داشته باشند
و بدانند ملت ایران نســبت به این نام حساس است و برایش
مهم است دقیق و کامل بیان شود.
خبرنگاری در این نشست مطبوعاتی از سخنگوی وزارت
خارجه پرســید که با توجه به انتشــار برخی مباحث مبنی بر
احتمال دخالت عربستان در ترورهای اخیر ،ایران نمیخواهد
از ریاض شــکایت کند چراکــه در همیــن چارچوب پیش
از این برخی از مقامات عربســتانی گفتــه بودند که ایران را
بایــد به میدان جنــگ تبدیل کنیم که وی در پاســخ گفت:
قبل از حوادث تلخ تهران شــاهد برخی از اظهارات سخیف و
مداخلهجویانانه مقامات سعودی بودیم که این موضوع تاحدود
زیادی شبههبرانگیز است.
وی ادامه داد :حوادث تهران و مسائل مرتبط با آن توسط
دســتگاههای ذی ربط در حال بررسی اســت و هر نتیجه و
جمع بندی که در این ارتباط دســت پیــدا کنند را به اطالع
افکار عمومی خواهند رساند که مثال این حوادث از چه مبدائی
ریشه گرفته و داستان آن چه بوده است .باید منتظر بررسی ها
و جمع بندیهای آنها باشیم.
در این نشســت خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه در
ارتباط با به تعویق افتادن نشســت آستانه  5و زمان برگزاری
آن پرسید که بهرام قاسمی گفت :طی روزهای آینده اجالس
کارشناسی آســتانه در مسکو برگزار میشــود و اگر در این
نشســت طرفهای حاضر به تفاهمات الزم دست پیدا کنند
و هماهنگی های مناســب ایجاد شود احتماال هفته بعد از آن
می توانیم نشســت آســتانه  5را برگزار کنیم و همانطور که
گفتم این بســتگی به نتایــج و تفاهماتی دارد که در اجالس
کارشناسی مسکو به دست میآید.
وی همچنین به ســفر هفته گذشته محمدجواد ظریف به
ترکیه و دیدار با رئیسجمهور و وزیر خارجه این کشور اشاره
کرد و گفت :در این سفر عالوه بر مسائل دو جانبه در ارتباط با
مسائل سوریه نیز بحث و گفتوگو شد و با توجه به مذاکرات
صــورت گرفته در ارتباط با این موضــوع اکنون در وضعیت
بهتری قرار داریم و میتوانیم همکاری سازنده ای در نشست
کارشناســی مسکو و پنجمین نشست آستانه داشته باشم چرا
که فکــر می کنیم در پی گفتوگوی صــورت گرفته تفاهم
های نسبی الزم ایجاد شده است.

بیانیه نمایندگان کرد مجلس:

جریان تکفیری داعش به هیچ قوم و مذهب و ملیتی تعلق ندارد

نمایندگان کرد مجلس شورای اسالمی در بیانیهای ضمن
محکوم کردن حمالت تروریستی هفته گذشته تهران تاکید
کردند که جریان تکفیــری داعش به هیچ قوم و مذهب و
ملیتی تعلق ندارد؛ بلکه همه اقوام ،مذاهب و ادیان در مقابل
این پدیده شوم قرار گرفتهاند.
در بیانیه نمایندگان کرد مجلس شــورای اســامی آمده
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
این بار دســت جانیان داعش ،حــرم مطهر حضرت امام
خمینی (ره) و مجلس شــورای اسالمی را نشانه رفت و از

خــدا بی خبران داعش تعــدادی از هموطنان عزیز ما را به
شــهادت رســاندند و تعدادی را نیز مجروح کردند .ضمن
تبریک و تســلیت بــه خانوادههای شــهدای این حادثه و
آرزوی شــفای عاجل مجروحین ،ما نمایندگان کرد مجلس
شورای اسالمی این اقدام تروریستی را شدیدا محکوم کرده
و انتظار داریم این حمله کور با یک اقدام هوشمندانه پاسخ
داده شود.
جریان تکفیری داعش به هیچ قوم و مذهب ،ملیتی تعلق
ندارد و فصل مشــترک جریان انحرافــی داعش جنایت و
وحشــیگری اســت و امروزه همه اقوام و مذاهب و ادیان

در مقابل این پدیده شوم قرار گرفتهاند و ما کردها در صف
اول مبارزه و برخورد با این جریان انحرافی و دست نشانده
قرار داریم .کردها در عراق و سوریه نیز بیشترین شهدا را در
مبارزه با داعش تقدیم بشریت کردند.
بدینوســیله ضمن اعالم انزجار از این جریان ضد بشری
و محکــوم کردن این اقدام تروریســتی ،ما نمایندگان کرد
مجلس شورای اسالمی آمادگی کامل خود را جهت برخورد
با این جریان مخوف اعالم داشته و برای حراست از امنیت
این کشور و رفاه این ملت خود را آماده هر نوع جان فشانی
میدانیم.

پروانه مافی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات حافظی:

شورای شهر چهارم باید پاسخگو باشد

عضو کمیسیون شــوراهای مجلس تأکید
کرد :شــورای شــهر چهارم تهران از اینکه
نتوانسته به وظیفه خود عمل کند باید به ملت
پاسخگو باشــد که چرا کار نظارتی خود را به
خوبی انجام نداده است.
به گــزارش ایســنا ،پروانه مافــی درباره
پاســخگویی شــهرداری در رابطه با گزارش

مالی ســال  ۹۱آن دســتگاه که اخیراً توسط
یکی از اعضای شــورای شــهر این موضوع
مطرح شــده گفت :طبق قانون نظارت بر کار
شهرداریها با شورای شــهرها است و جزو
وظایف اصلی آنها به شــمار میرود اما اینکه
شورای شــهر چهارم نتوانسته به این وظیفه
عمل کند خود نیز باید پاسخگو باشد.
نماینــده مردم تهــران در مجلس تصریح
کرد :در ماههای باقیمانده از عمر شورای شهر
چهارم باید به مردم پاسخ دهند که چرا از آغاز
ورود به شــوراها کار نظارتی خود را به خوبی
انجام ندادند و االن به اینجا رسیده است .اگر
نمیتوانند وزیر کشور باید ورود کند.
ن شــوراهای مجلس
این عضو کمیســیو 
همچنیــن بیان کرد :بر اســاس آنچه که در

قانون پیشبینی شده وزارت کشور پیگیریها
را در اینگونــه موارد انجام دهــد و اگر این
کار صورت نگیرد مجلــس میتواند از وزیر
درخواست پاســخ داده باشد که باید پاسخگو
باشند.
وی در پایــان تأکید کــرد :باید افرادی که
مسئولیت داشــتهاند پاســخگو باشند و این
معنایش این نیســت که اگر مسئولیت خود
را تحویــل دادند دیگر ملزم به پاســخگویی
نیستند.
روز گذشــته حافظی ،رئیس کمیســیون
ســامت ،محیط زیســت و خدمات شهری
شورای شهر تهران گفت :گزارش حسابرسی
تلفیقی صورتهای مالی شهرداری تهران در
ســال  ۹۱فاجعه است .صورتحساب  ۳۳فقره

حساب بانکی در اختیار حسابرس قرار نگرفته
اســت .بخشی از امالک منطقه  ۲۲به ارزش
 ۴۴میلیــارد تومان به علــت نامعلوم از دفاتر
خارج شده است ،او همچنین از معاون شهردار
خواست تا درباره این امالک و چرایی خروج
آن از دفاتر پاسخگو باشد.
وی افزود ۲۳۴ :پرونده درآمد در مناطق ،۲
 ۱۱ ،۷ ،۳و  ۱۹به مبلغ  ۸۳۸میلیارد تومان و
قــرارداد منطقه  ۱۱به مبلغ  ۶۲میلیارد تومان
به حسابرس ارائه نشده است .همچنین ۴۶۵
میلیارد تومــان مغایرت در درآمدهای مناطق
 ۱۲ ،۲ ،۱و  ۲۲وجود دارد و اسناد هزینه ۶۹۰
میلیارد تومان در شهر آفتاب به موسسه ارائه
نشده است ،الزم است شهرداری به این موارد
پاسخگو باشد.

دولت در مورد سند  2030مغالطه نکند

آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به تصویب
سند  ۲۰۳۰یونسکو و گالیههای رهبر معظم
انقالب از این امر ،خاطر نشان کرد :مباحث
حقوقی مربوط به این ســند از جمله میزان
تعهدآور بودن و حــق تحفظ ایران در مورد
آن مجال دیگری را میطلبد .فرمایش مقام
معظم رهبری ناظر به بحث دیگری است و
آن اینکه وقتی کشور ما با اتکا به ارزشهای
انقالبی و اســامی خود دارای سند تحول
آموزش است چه نیازی به اسناد دیگر دارد؟
در واقع به اعتقاد ایشــان پیوستن به چنین
اسنادی استقالل و خودباوری اصیل انقالبی
و دینی را هدف قرار میدهد.

آیت اهلل آملی الریجانی همچنین با انتقاد
از طرح پارهای ادعاها و انتشــار برخی اسناد
در شبکههای اجتماعی منسوب به مسئوالن
کشــور مبنی بر اطالع داشــتن همه قوا و
دفتر مقام معظم رهبری از مفاد سند ۲۰۳۰
تصریح کرد :گاهی انســان از نحوه بیان و
مغالطه در برخی موضوعات تعجب میکند.
آنچه در مورد ســند  ۲۰۳۰برای قوه قضاییه
آن هم اســتحضاراً و صرفــ ًا جهت اطالع
ارسال شــد ،مصوبه هیئت وزیران مبنی بر
تشکیل کارگروه ملی آموزش  ۲۰۳۰پس از
امضای این ســند بود و بر این اســاس قوه
قضاییــه هیچ دخالت و اطالعــی پیرامون

برای آموزش موسوم به سند  ۲۰۳۰به چشم
نمیخورد .رئیس قوه قضاییه اطالع داشتن
دســتگاه قضایی از جزئیات این سند الاقل
به اســتناد آنچه که در شبکههای اجتماعی
منتشــر کرده اند را دروغ محض دانست و
توصیه کرد :انتظار میرود که دولت محترم با
خودداری از تبلیغات رسانهای و بیان حرفهای
مغالطه آمیز ،مســئولیت کار خود را در این
زمینه بر عهده گیــرد و به دنبال پیدا کردن
شریک جرم نباشد.

گفتوگوی فراکسیون امید و دولت درباره انتخاب وزرا

ســخنگوی فراکســیون امید مجلس
شــورای اســامی گفت :گفتوگوهایی
بیــن دولت و این فراکســیون برای ارائه
شاخصهای انتخاب وزرا انجام شده است.
به گــزارش انتخاب ،بهرام پارســایی

درمورد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
گفت :در انتخاب وزرا ،اختیار با دولت است
و در این زمینه فراکســیون امید مجلس
شاخص ارائه می دهد.
وی تصریح کرد :اگر دولت از ما مشورت

بخواهد ،قطعا شــاخص هایی را که یک
وزیر می تواند در مجلس رای کسب کند
را به دولت ارائه مــی کنیم ،دراین زمینه
صحبت هایی با دولت شــده ولی به طور
رسمی این شاخص ها تعیین می شود.

جالل جاللی زاده  -نماینده مجلس ششم

قسمت سوم
نمی توان با تفکر داعشی یا افراد وابسته به آن با این
تصور که با برخورد احساســی ،فیزیکی و امنیتی از بین
می روند دل خوش کرد ،بلکه باید به دنبال ریشــه یابی
و عوامل و علل آن پرداخت.
چگونــه این افراد وخانواده های آنــان که احتماال از
خانواده های ایثارگران هم باشــند در هشت سال جنگ
تحمیلی وحتی پیشتر از انقالب و دستاوردهای آن دفاع
کرده ،اما امروز باید در دام داعش گرفتار شوند؟
چــرا باید فرزند شــهیدی که بهتریــن مدیر در دوره
اصالحات بوده ،اما در دوره احمدی نژاد توســط همان
گروهی که پدرش را شهید نموده اند از کشور خارج شود
و خود را به خارج برساند.
راه کارهایی که به نظر می رســد موجب ریشــه کن
کردن این پدیده ،جلوگیری از پیوســتن جوانان به این
گروه و رفع دغدغه هموطنانمان میشود عبارتند از:
 -۱تعیین مشــاور اهل سنت از سوی مقام رهبری تا
بیشتر و سریعتر در جریان مطالبات مشکالت اهل سنت
قرار گیرد.
-۲داشتن مشاور اهل سنت از سوی سران سه قوه
-۳واگذاری مســائل مذهبی اهل سنت به خود آنان
وعدم دخالت در امور مذهبی
-۴جلوگیری از پخش برنامه های تفرقه انداز در صدا
و سیما
-۵اســتفاده از تحصیلکــردگان اهل ســنت در تمام
نهادها ،ســازمان ها ومراکزی کــه از بیت المال ارتزاق
می کنند.
-۶تبعیض مثبت در مناطق اهل سنت و اقدام ضربتی
و اورژانســی در ایجاد مراکز اشــتغالزایی و توسعه آن
مناطق.نه اینکه اگر کارخانه و مرکزاشــتغالی ایجاد شود
به محل اســتخدام نیروهای غیر بومی تبدیل شود ،به
عنــوان مثال چند کارخانه در کردســتان مانند نیروگاه،
پتروشیمی و بار تاسیس شده اما متاسفانه اکثر نیروهای
آن هارا غیر بومی تشکیل می دهند ،جوان بیکار کرد در
چنین وضعیتی دوراه در پیش ندارد یا خودکشــی که هر
روز شاهدیم یا پیوستن به داعش.
-۷اجرای قانون اساسی
-۸توجــه ویژه بــه مناطق مرزی وحل مشــکالت
اقتصادی آنان و ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی
-۹حذف نــگاه امنیتی وســختگیری در گزینش ها
واستخدام ادارات ،به عنوان مثال اینجانب باوجود اینکه
فرزند و برادر شهید و جانباز پنجاه در صد می باشم پس
از ده سال استخدام همچنان پیمانی بودم و اگر نماینده
مجلس نمی شــدم هیچ وقت امکان اســتخدام قطعی
نداشتم هنوز هم نتوانســته ام امتیاز یک نشریه را اخذ
نمایم ،حال کســانی که از این امتیازها برخوردار نیستند
باید دارای چه وضعیتی باشــند .من چــه گناهی کرده
ام که نباید در انتخابات شــورای شــهر و مجلس تایید
شوم؟
-10نباید تنها دولت و قوه مجریه را مســئول دانست،
بلکه باید حاکمیت احســاس مسئولیت نماید .وقتی که
شورای نگهبان حتی نیروهای خودرا خارج از کردستان
وارد مــی کند و نیروهای شایســته را رد صالحیت می
کند ،آیا در به وجود آوردن جنین وضعیتی مقصر نیست؟
اگر نمایندگان اهل سنت از ترس رد صالحیت شجاعانه
مشکالت را بازگونمایند ،ماشاهد چنین وضعیتی خواهیم
بود؟ آیا قوه قضائیه به آســانی از اهل سنت استفاده می
کند؟ صداوســیما حاضر نیســت از موالنا عبدالحمید به
عنوان امام جمعه زاهدان نــام ببرد بلکه به عنوان امام
جمعه مسجد مکی نام می برد یا شبکه سبالن در همین
روزها مصاحبه طوالنی را با یک نفر سنی اهل اندونزی
که شــیعه شــده پخش می کند که همه این اقدامات
بازتاب منفی در اذهان می گذارد.
-۱۱رفــع نگاه امنیتــی در مناطق اهل ســنت و باز
گذاشــتن فضا برای گروه های میانه رو ،به عنوان مثال
رد صالحیت کاندیداهــای جماعت دعوت و اصالح در
مناطق کردنشین که هیچ توجیه قانونی ندارد.
خبر

علیرضا بهشتی استاد دانشگاه:

حصر باید شکسته شود تا روند
وفاق ملی شتاب گیرد

آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه:

جزئیات و محتوای این سند نداشته است.
رئیــس قوه قضاییــه در ادامه افــزود :با
بررســی ســند ادعایی و مالحظه تاریخ آن
که  ۲۵شهریورماه سال  ۹۵است ،به سادگی
میتــوان دریافــت که ایــن مصوبه هیات
وزیران ،ماهها پس از بررســی ســند ۲۰۳۰
و اتخاذ تصمیم پیرامــون آن ،صرفا مربوط
به تشــکیل کارگروه ملی آموزش  ۲۰۳۰با
مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که
همانند سایر مصوبات هیات محترم وزیران
در روزنامه رســمی منتشر و به دستگاههای
ذی ربط ابالغ شده است و در آن هیچ اثری
از محتــوا و جزئیات بیانیــه چارچوب اقدام

سياسي

نماینده مردم شــیراز در مجلس گفت:
رئیس جمهــوری خیلی صریح اظهار کرد
که ما افرادی می خواهیم که همراه باشند
و در ایــن زمینــه امیدواریم کــه از افراد
شاخص در دولت استفاده شود.

مراســم افطــاری روزنامــه
مستقل با حضور فعاالن سیاسی
اصالح طلب و ســخنرانی دکتر
علیرضا بهشــتی فرزند شــهید
مظلوم ایت اهلل دکتر بهشــتی
برگزار شــد .دراین مراسم تنی
چند از نمایندگان مجلس حضور
داشتند.
علی نظری سردبیر روزنامه مستقل ضمن خوشامدگویی
به میمانان و گرامیداشــت یاد شهدای حادثه تروریستی از
اولین رمضان بدون آیت ا...هاشــمی،یادکرد و افزود جای
رییس فقید مجمع تشــخیص مصلحت را همواره گرامی
می داریم.
نظری گفت21:خرداد امســال ششمین سالگرد شهادت
هدی صابر است.مردی که نمادجنبش جامعه مدنی ایران
بود .همچنین در این مراسم خانم دکتر فاطمه راکعی اشعار
جالبی پیرامون تولد امام حسن مجتبی(ع)قرائت کرد.
دکتر علیرضا بهشــتی با ذکر این نکته که اکنون حدود
 7سال است که بهترین چهره های این سرزمین در حصر
هستند و باید وجدان های بیدار و آگاه نگران این سه عنصر
با ارزش جامعه مدنی باشند .باید حصر محصورین ما خاتمه
یابــد تا ما بتوانیم حرکت در جهت وفاق ملی را از ســوی
حاکمیت باور نماییم.

