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نقد روز

آقای وزیر!
کالهتان را باالتر بگذارید

رئیسجمهور در پرسش مهر سال تحصیلی جدید از دانشآموزان خواست:

تمرین احترام به افکار دیگران در مدرسه

آرش وکیلی -روزنامهنگار
شهریور امسال به نحوی تمام شد که شاید بیش از هر زمانه دیگری از 38
سال گذشته اســم کارگران و حق و حقوق ایشان بر زبانها افتاد و هر روز عرق
شــرمی بر پیشانی ما مردم عادی نشــاند و این سوال را بار دیگر مطرح کرد که
آیا مسئوالن و متولیان رسیدگی به امور کارگران هم چنین حسی داشتهاند؟ آیا
ایشان همچون گذشته سکوت کردهاند تا به دنبال راههای بهتری برای مالهکشی
اخبار داشــته باشند؟ در این نوشــته کوتاه به فاجعه کارخانجات هپکو و آذراب
اراک نمیپردازم چرا که یک ســال بدون حقوق سر کردن و در نهایت سرکوب
با کتک ،چنان غم انگیز اســت که اگر تمام متولیان امور از کارشــان استعفا هم
بدهند نمیتوان بیمسئولیتی ایشان را بخشید.
اما این تمام اخبار نبودهاســت .در یک هفته گذشــته با اتکا به اخباری که در
خبرگزاریها منتشر شد ه دستکم ۱۳کارگر جان خود را از دست دادهاند.
۲۳شهریور خبرگزاریها از کشتهشدن یک کارگر  ۱۸ساله در یک قالیشویی
در قائمشهر بر اثر برق گرفتگی خبر دادند .بیست و پنجم یک خودرو با سه نفر
از نیروهای خدمات شهری شهرداری شهرستان محمودآباد برخورد کرد که یک
نفر آنها کشته شد.
بیست و هشتم شهریور مرگبارترین روز شهریور ماه برای کارگران بود .در این
روز تونل چری کوهرنگ فرو ریخت و سه نفر در این حادثه جان خود را از دست
دادند و سه نفر از کارگران یک شرکت دام و طیور در زنجان به دلیل مسمومیت
با گاز اسید جان خود را از دست دادند.
فردای آن روز انفجار تانکر گاز باعث کشتهشــدن دو کارگر و مجروحشدن دو
کارگر دیگر شــد .در همین روز یک کارگر حین کار از طبقه نهم یک ساختمان
واقع در بزرگراه باکری به انتهای چاهک آسانســور در طبقه منفی  ۲سقوط کرد
و جان ســپرد و در اتفاقی دیگر دو کارگر شــیرازی بر اثــر یخ زدگی در مخزن
آمونیاک جان خود را از دست دادند.
ســاالنه نزدیک به هزار و  ۵۰۰کارگر در ایــران جان خود را در حوادث کار از
دســت میدهند .بیتوجهی کارفرمایان به ایمنســازی کارگاه و آموزشندیدن
کارگران از جمله عوامل اصلی باالبودن میزان حوادث کار در ایران است.
آقای ربیعی وزارتخانه تحت مدیریت شما چه مسئولیتی در قبال این رخدادها
داشــته و در یک هفته گذشته دقیقا چه کردهاید؟ بهتر نیست کالهتان را قدری
باالتر بگذارید؟
خبر

وکیل مدافع علی مطهری:

متهمان ،آمر اصلی در فراخوان نیروها برای

تجمع در فرودگاه شیراز را معرفی کردند

وکیــل مدافع علــی مطهــری از صدور حکــم محکومیــت آمران
حملــه بــه علــی مطهــری در دادگاه نظامــی شــیراز خبــر داد.
به گزارش ایسنا ،مصطفی ترک همدانی اظهار کرد :با پایان یافتن جلسه محاکمه متهمان
پرونده آمران حمله به علی مطهری که  11شهریور در شعبه یک دادگاه نظامی یک سازمان
قضایی نیروهای مسلح استان فارس برگزار شد ،دادگاه در موعد قانونی رای خود را صادر کرد.
وی افزود :این رای اجماال مبنی بر محکومیت بوده و در  16شهریور ماه صادر و به من اعالم
شده ،اما حکم صادره به طرفین پرونده ابالغ نشد و با پیگیری انجام شده ،به نظر میرسد این
پرونده به تهران ارسال شده باشد که در صورت صحت ،اقدامی خارج از فرآیند دادرسی هست.
وی بــا بیــان اینکه جلســه دادگاه  6ســاعت به طــول انجامید ،گفت :این جلســه
که در شــعبه یــک دادگاه نظامی یک شــیراز به ریاســت قاضی صفری برگزار شــد،
بــا تحقیق و بررســی و اخذ آخریــن دفاع متهمــان آمرین اخالل در نظــم از طریق
حملــه به علــی مطهری در تاریخ  18اســفند  93در فرودگاه شــیراز به پایان رســید.
وکیــل مدافــع علی مطهری عنــوان کرد :در این جلســه متهمین در دفــاع از خود،
آمــر اصلــی در فراخوان نیروهــا برای تجمــع در فرودگاه شــیراز را معرفــی کردند.
وی افــزود :مــوکل شــخصا در جلســه دادگاه حضــور نیافــت ،اما طــی نامهای
رضایــت مشــروط خود را بــه معرفی آمــر اصلی منوط دانســت و به نظر میرســد،
شــرایط مختومه شــدن ایــن پرونده مهیاســت ،هر چند بــا توجه بــه عمومی بودن
جــرم ارتکابی توســط متهمان نظر ریاســت محتــرم دادگاه قاطع دعوی اســت و در
صــورت مجرم شــناخته شــدن متهمــان میتواند موثــر در تخفیف مجازات باشــد.
ترک همدان در پایان گفت :این دادگاه به دلیل اخاللی که موجب حاشیهای در دادگاه
گردید طوالنی شــد که با درایت قاضی محترم دادگاه به خوبی اداره و به پایان رســید.
مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه زاهدان:

سخنان ترامپ به گسترش تروریسم
در جهان کمک میکند

شیخاالســام موالنا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه اهلسنت زاهدان
( 31شــهریور  ،)1396ضمن انتقاد شــدید از ســخنان رئیسجمهور
آمریــکا در هفتادودومین اجــاس مجمع عمومی ســازمان ملل ،چنین
سخنانی را از عوامل گسترش افراطگرایی و تروریسم در جهان دانست.
به گزارش ســنیآنالین ،موالنا عبدالحمید اظهار داشــت :ســخنان تنــد و تهدیدآمیز
رئیسجمهــور آمریکا در مجمع عمومی ســازمان ملــل مغایر با عرف دیپلماســی بود.
آقای ترامپ در این ســخنان شــأن و جایگاه ملت آمریکا و ملت ایــران که از ملتهای
متمدن دنیا هســتند و نیز جایگاه نمایندگان کشــورها در ســازمان ملل را نادیده گرفت.
موالنــا عبدالحمیــد ادامــه داد :ســخنان آقــای ترامــپ در اجــاس اخیــر
ســازمان ملــل نهتنهــا بــه صلــح و امنیــت جهان هیــچ کمکــی نمیکنــد ،بلکه
بــه گســترش افراطگرایــی و پدیــده خطرنــاک تروریســم در جهــان میانجامــد.
لــذا ســخنان رئیسجمهــور آمریــکا از دیــدگاه مــا محکــوم اســت.
ایشــان در ادامــه افــزود :رئیسجمهور یک کشــور مدعــی تمدن و پیشــرفت نباید
آنهــم در اجــاس عمومــی ســازمان ملــل اینگونــه ســخن بگوید ،بلکــه چنین
شــخصی باید ســخنانی بر زبان بیــاورد کــه آرامش ملتها را در پی داشــته باشــد.
شیخاالســام موالنا عبدالحمید در بخش دیگر سخنانشان ،مصیبتهای امت اسالمی
را بیســابقه دانست و گفت :مصیبتها و بحرانهایی که امروزه امت اسالم با آنها مواجه
اســت ،بیسابقه است .زمانی بود که اشغال سرزمین فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی
علیه ملت مظلوم فلســطین تنها دغدغه و مصیبتی بود که مســلمانان با آن مواجه بودند.
خطیب جمعه اهلســنت زاهدان جنایات علیه مســلمانان میانمــار را غیرقابل تحمل
دانســت و گفت :اگرچه کســانی که علیه مســلمانان میانمار ظلم روا میدارند بودایی و
بتپرســت هستند ،اما تمام انســانها باید از ترحم انســانی برخوردار باشند .جنایاتی که
امروزه بودائیان علیه مســلمانان در میانمار مرتکب میشــوند بهدور از انســانیت اســت.

معاون وزیر خارجه کشورمان ،در اجالس سازمان همکاریهای اسالمی در نیویورک گفت :تاریخ جنایات ائتالف به رهبری عربستان در یمن را از یاد نخواهد برد.
به گزارش ایسنا ،عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان در اجالس سازمان همکاری های اسالمی ،اتهامات عربستان را پاسخ داد.
عراقچی گفت :تاریخ جنایات ائتالف به رهبری عربستان علیه زنان ،مردان و کودکان را در یمن از یاد نخواهد برد.
عراقچی در بخشی دیگر از صحبتهای خود در این اجالس با اشاره به اهمیت وحدت بین کشورهای اسالمی گفت :سازمان همکاری اسالمی مناسبترین جایگاه بروز
و تمرین این وحدت است.

رئیسجمهــور بــا انتقــاد از
محتوای کتب درسی تصریح کرد:
ْ
دانش آموز را
کتابهای درسی ما
به جای تربیت بــرای فردا ،برای
دیروز تربیت میکنند.
به گــزارش ایســنا ،حجت االســام
والمســلمین حســن روحانــی در آیین
بازگشــایی مدارس و آغاز سال تحصیلی
 96-97در هنرستان شهید مدرس منطقه
 5تهران اظهار کرد :وقتی امروز کتابهای
درسی را باز میکنیم غیر از عوض شدن
جلد ،فونت ،عکس و تغییر بعضی عبارتها
نسبت به زمانی که ما درس میخواندیم
تغییر چندانی نکرده اســت .در حالیکه ما
باید دانشآموزان را حداقل برای  12سال
آینده تربیت کنیم ،کتابهای درســی ما
دانشآموز را برای دیروز تربیت میکنند نه
برای فردا و حتی امروز.
وی ادامــه داد :نحوه تدریــس و اداره
کالس ما با همه تــاش معلمان نیاز به
تحول جدیــد دارد .در پایــان کار معلوم

میشــود که معلم ،وزیر و دولت چهقدر
کار کردهانــد و این که آیا ما یک نوجوان
یا جوان مسئول و ماهر عالقهمند به کار
خالق تحویل جامعه دادهایم یا تنها باعث
شدهایم دانشآموزان حفظیاتی را که از یاد
میرود حفظ کنند.
روحانی با بیان اینکه برای آنکه دوران
مدرســه بهترین دوران زندگی باشــد و
احساس کنیم شرایط بهتری برای حضور
در جامعه داریم ،به نکاتی باید توجه کرد،
افزود :این مســئله به برنامهها  ،تالشها
و کمکهای دولــت ،تالشهای پدران
و مــادران و خانودهها ،معلمان و جامعه و
همچنین اخیرا به نوع اســتفاده از فضای
مجازی بستگی دارد و همه اینها دست به
دست هم میدهند که مشخص کنند در
پایان این  12سال ما به کجا برسیم.
وی با اشــاره بــه موفقیتهای جوانان
ایرانی بیــان کرد :همه مــا میدانیم در
کشور ما در بســیاری از زمینهها جوانان،
دانشآمــوزان و دانشــجویان قدمهای
بســیار خوبی برداشتهاند .ما در بسیاری از
المپیادها برنده طال شــدهایم .دانشجویان
ما در بسیاری از دانشگاههای برتر دنیا در
حال تحصیل هستند و در بسیاری از مراکز
علمی درجه یک دنیــا ایرانیان به عنوان
نخبه تالش میکنند.
امــا وقتی به صد ســال پیــش ایران
بازمیگردیم و با کشــورهای پیشــرفته
مقایســه میکنیم ،میبینیم که در کشور

نواقصــی وجــود دارد و ما از ســرمایه و
منابعمان بهترین استفاده را نکردهایم.
رئیس دولت دوازدهم یادآور شــد :اگر
کســی که  12سال درس خوانده و دیپلم
گرفته را دو سال بعد از دیپلم با کسی که
در یک کشــور پیشرفته این کار را انجام
داده مقایسه کنیم ،میبینیم که آن کسی
که در کشور پیشــرفته بوده داشتههایش
بیشــتر از دانشآموز ایرانی اســت .باید
بپرسیم چرا؟
چــون مــا در کالس خــود البته در
هنرســتان کمتر و در دبیرســتان بیشتر،
بیشــتر میخوانیم و حفظ میکنیم تا در
امتحان نمره خوب بگیریم و چون حفظیم،
حافظه با گذشت زمان مثل یخ در آب است
و آب میشود .اما اگر به خالقیت جوانها و
نوجوانها تکیه کنیم و همان مطلب را به
جای حفظ کردن به صورت سوال مطرح
کنیم تا با فکر خودشان جواب بدهند نتیجه
را خواهیم دید.
وی در ادامــه تاکید کرد :این مســئله
باید باور نویسندگان کتب درسی شود که
دانشآموزان میتوانند در بیان پاسخها از
آنها بهتر باشند و با مقدمه ،مطلب ،بیان
و جمالت بهتری حرفشــان را بیان کنند.
باید بگذاریم بخش بزرگی از کتب درسی
ما توسط دانشآموزان در سالهای آینده
نوشــته شــود و روی خالقیت و مهارت
دانشآموزان تکیه کنیم.
روحانی همچنین عنوان کرد :نباید بعد از

 12سال یک کاغذ به عنوان مدرک دست
دانشآموزان بدهیم بلکه باید مهارتی یاد
بدهیم که بتوانند آن را به عنوان رشــد و
نمو دوران متوســطه خود در محیط کار
عرضه کنند .باید دانشآموزان عالقهمند
به کار ،تحویل جامعه بدهیم و دانشآموز
را در یک رشته به عنوان یک جوان ماهر
تربیت کنیم.
رئیسجمهور در ادامه خاطر نشان کرد:
اولین خواســتهام از آقای بطحایی قبل از
معرفی ایشــان به مجلس ایــن بود که
دانشآموزان در پایان  12سال باید یک کار
بلد باشند .تا اگر نخواستند به دانشگاه بروند
و خواستند وارد محیط کار و جامعه شوند
یک مهارت را به خوبی آموخته باشند .این
به عنوان رســالت و وظیفــه بزرگ همه
معلمین ،مسئوالن و نویسندگان کتابهای
آموزش و پرورش است.
وی در ادامه با اشــاره به پرســش مهر
امسال گفت :پرسش مهر امسال این است
که در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران،
احترام به افکار دیگران و اخالق و ادب را
چگونه تمرین کنیم.
روحانی در پایان با اشــاره به همزمان
شدن آغاز ســال تحصیلی و فرا رسیدن
ماه محرم یادآور شــد :این اتفاق را به فال
نیک میگیریم که آغاز سال تحصیلی با
ایام ایثار ســاالر شهیدان توام شده و باید
خودمان را به گونهای تربیت کنیم که برای
اهداف ،کشور و آرمانها فداکار باشیم.

محمدجواد ظریف:

با دبیر کل سازمان ملل دیدار میکنم
وزیر امور خارجه کشــورمان
اعــام کرد کــه با دبیــرکل و
همچنین رئیــس مجمع عمومی
ســازمان ملل متحــد مالقات و
رایزنی خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف
که برای شــرکت در هفتــاد و دومین
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
به سر میبرد ،با تشریح نتایج دیدارهای
اخیرش بــا برخی از همتایــان خود در
دیگر کشــورها در حاشیه برگزاری این
مجمع اظهار کرد :آقای رئیسجمهور در
چند روزی که در نیویورک بودند عالوه
بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان
ملــل با چهــار رئیسجمهور و شــش
نخست وزیر دیدار کردند و رایزنیهایی

را نیز با آقای گوترش دبیر کل سازمان
ملل داشتند.
ظریف ادامــه داد :مــن و همکارانم
نیز در این چنــد روز تا االن نزدیک به
 30مالقــات با مقامات دیگر کشــورها
داشتهایم که در این مالقاتها در مورد
مســائل دو جانبه و منطقهای بحثهای
خوبی صورت گرفته است.
این دیپلمات ارشــد کشورمان با بیان
اینکه در این مالقاتها در مورد وضعیت
مسلمانان در میانمار و همچنین بحران
ســوریه رایزنیهایــی انجــام دادهایم،
تصریح کرد :در دیــداری که روز جمعه
با رئیس کمیته بینالمللی صلیب ســرخ
داشتیم در زمینه وضعیت انسانی موجود
در یمن ،ســوریه و مســلمانان میانمار

صحبت کردیم.
وزیــر امور خارجه موضــوع برجام را
یکی دیگــر از محورهای رایزنیهایش
با مقامات دیگر کشــورها عنوان کرد و
گفت :ضرورت رعایت برجام و غیر قابل
مذاکره بودن آن مــواردی بود که همه
طرفها در جریان ایــن دیدارها بر آن
تاکید داشتند.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان
بــا تاکید بر اینکه در طی روزهای آینده
نیز مالقاتها و رایزنیهایش با تعدادی
دیگر از مقامات شرکت کننده در هفتاد
و دومین مجمع عمومی ســازمان ملل
ادامه خواهد داشــت ،گفــت :عالوه بر
دیدار با تعدادی از وزرای خارجه با آقای
گوتــرش ،دبیــر کل و همچنین رئیس

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار
و گفتوگو خواهیم داشت.
ظریــف همچنین تصریح کــرد :در
ایــن هفته فرصتی فراهم میشــود که
بــا تعــدادی از موسســات مطالعاتی و
مجامــع فکری و نخبگان سیاســی در
ایاالت متحده گفتوگو داشته باشیم ،به
خصوص با توجه به اینکه سیاستهای
کنونــی دولــت آمریکا مــورد حمایت
جامعه آمریــکا و نخبگان این کشــور
نیست.
وزیر امور خارجه کشورمان ،افزود :این
ضرورت وجود دارد که روشنگریهایی
در مورد سیاستهای جمهوری اسالمی
ایران و همچنین سیاست آمریکا ،انجام
شود.

هاشمی شاهرودی در اولین جلسه دور جدید مجمع تشخیص:

رئیــس مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام گفت :ســخنان
رئیسجمهوری در سازمان ملل
متحــد علیه اظهارات ســخیف
رئیسجمهوری آمریکا ،جسورانه،
قاطع و بسیار مناسب بود.
به گزارش ایسنا ،اولین جلسه دوره جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه
به ریاست آیتاهلل هاشمی شاهرودی و با
حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
هاشمی شاهرودی با توجه به مشاهدات
خود در ســفر اخیر به کشور عراق ،گفت:
در شهرهای مختلف عراق شاهد تحول
عجیبی در این منطقه بــودم و در همه
شــهرها ،کوی و برزن مملو از شعارهای
انقالبی ،ظلمســتیزی و تصاویر شهدا و
بزرگان و مراجع و امــام و رهبری بود و
عشــق و عالقه زیادی در مردم عراق به
جهاد امام حسین(ع) و مقابله با گروههای
تکفیری به ویژه داعش و نظام ســلطه و
استکبار جهانی بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
با ســخیف و بــیارزش توصیف کردن
ســخنان اخیر رئیسجمهوری آمریکا در
سازمان ملل متحد ،گفت :بنا به فرموده
رهبری معظم انقالب ،این سخنان ناشی
از ضعف ،عصبانیت و درماندگی است.
وی با تشکر از سخنان رئیسجمهوری
در سازمان ملل متحد گفت :این سخنان
علیه اظهارات ســخیف رئیسجمهوری
آمریکا ،جســورانه ،قاطع و بسیار مناسب
بود.
هاشمی شاهرودی به آغاز دوره جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم

هاشمی شاهرودی ،در فراز دیگری از
ســخنان خود یاد و خاطره درگذشتگان
مجمــع از جمله ،دکتر حســن حبیبی،
آیتاهلل توسلی ،عســگراوالدی ،آیتاهلل
طبســی و به ویــژه آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی را گرامی داشت و گفت :برای
شادی روح همه این عزیزان دعا میکنیم.
وی به شخصیت بزرگ و خستگیناپذیر
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و
گفت :ایشــان چه در قبــل از انقالب در
عرصه مبارزه و تحمل سختیهای آن و
چه بعد از پیروزی انقالب و خدمات ایشان
و چه در دوران مجمع تشــخیص ،منشاء
خدمات بسیار مؤثر و مفید برای کشور بود.
در این جلســه ،ساختار کمیسیونهای
مجمع با توجه به حضور اعضای جدید و
آغاز دوره جدید ،بازنگری شــد و اعضای
جدید کمیسیونها مشخص شدند و برخی
اعضا برای حضور در کمیسیونهای دیگر
اعالم آمادگی کردند و لیســت اعضای
کمیسیونها نیز کامل شد.

وزرای امور خارجه گروه  77و چین:

برجام یک الگوی موفقیتآمیز برای نظام چندجانبهگرا در حل مسایل جهانی است
بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه
 ٧٧و چین که در حاشیه نشست
مجمــع عمومــی ســازمان ملل
متحد در نیویــورک با اجماع کلیه
کشــورهای عضو تصویب شد ،از
برجام حمایت کرد.
به گزارش ایســنا ،در این بیانیه وزرای
خارجه گــروه  ٧٧و چیــن برجام را یک
الگوی ســازنده و واقعی و نتیجه عملکرد
موفقیتآمیز نظــام چندجانبهگرا در حل
مسایل مهم جهانی دانستند.

وزرای  ١٣٤کشــور جهان در این بیانیه
تاکید کردند که برجــام یک مدل واقعی
اســت که از طریق تقویت همکاریهای
بینالمللی به دستیابی کشورها به توسعه
پایدار کمک میکند .
وزرای خارجــه گــروه  ٧٧و چیــن
همچنین در بخــش دیگری از این بیانیه
با تحریمهای اقتصــادی یکجانبه علیه
جمهوری اســامی ایران مخالفت کرده
و خواستار برداشــتن فوری این تحریمها
شدند.

ســیدعباس عراقچی بــه نمایندگی از
کشــورمان در ایــن اجالس شــرکت و
سخنرانی کرد.
در این جلســه معاون وزیر امور خارجه
ضمن برشمردن چالشهای کشورهای در
حال توســعه  ،از نظــام اقتصادی و مالی
بینالمللی انتقاد و بر اتحاد و همبســتگی
بیشــتر میان کشــورهای در حال توسعه
تاکید کرد.
نشســت وزرای امــور خارجه گروه ٧٧
و چین روز جمعه  ٢٣ســپتامبر  ٢٠١٧با

یادداشت روز

عبور از ما یا عبور از روحانی
یداهلل اسالمی -فعال سیاسی اصالحطلب
برخی از دوستان سخنی از این به میان آوردهاند که عبور از
روحانی را برنمیتابیم .پرســش این است که مفهوم این گذر
نکردن به چه معناســت؟ آقای روحانی دوره دوم خود را طی
میکند پس بیش از این در کاخ ریاســتجمهوری ماندگاری
نخواهند داشــت .پس عبــور از روحانی اگر در دور نخســت
میتوانست معنادار باشد در حال حاضر به نظر نمیرسد دارای
بار معنایی ویژهای باشــد! یعنی چیزی برای عبور کردن درکار
نیســت که ما عبور کنیم یا نکنیم .تنها چیزی که میماند این
است که بدون داشتن سهم در تصمیمگیری حق دنبالهروی و
تایید سیاســتهای ایشان را بدون چون و چرا داشته باشیم و
بدون داشتن سهمی در تصمیمگیریها ،مسئولیت کاستیها و
نارساییها را بردوش بگیریم که به نظر نمیرسد مشی درست
و عاقالنهای باشد.
ســخنی که این روزها بیش از هرچیز درمیان است عبور از
روحانی نیست بلکه پرسش از عبور روحانی از ماست .این عبور
به معنای بــی توجهی به بخش بزرگی از پشــتیبانی میدانی
خود وکســانی است که برای پیروزی ایشان بیشترین تالش را
داشتهاند .درچنین شرایطی ســخن گفتن از اینکه از روحانی
عبــور نمیکنیم دارای چه مفهومی اســت .به گمان من بهتر
است به جای این ســخن از چرایی باقی نماندن آقای روحانی
برتعهدات و وعدههای انتخاباتی ایشان پرسش شود .اگر ما این
پرسشگری را از خود دریغ کنیم مسیر اصالح را بستهایم و راه
مردمساالری را با دشواری همراه ساختهایم .
مطالبهمحــوری بــه معنای پای فشــردن بر خواســتهها و
پیگیــری وعدهها و تعهدات و همراه با آن یادآوری موارد نقض
پیمان مشــترک بین مردم و روحانی اســت که در شعارهای
انتخاباتی بروز و ظهور پیدا کرد و در معرفی کابینه به آســانی
و به روشنی به پیمان بســته شده عمل نشد .پیگیری نکردن
وعدهها و یادآوری نکردن پیمانشکنیها سبب میشود مردم
از همه عبور کنند و به این نتیجه برسند که همه وعدهها تنها
برای به دست آوردن رای است و قرار نیست چیزی دستخوش
تغییر شــود و اعتبــار اصالحطلبان نیز دچار آســیب جدی و
غیر قابل ترمیم شــود .اینک باید بیــن ماندگاری اصالحات و
پیروی از مشــی ریاستجمهوری دســت به گزینش بزنیم .به
نظر میرســد روحانی از رفتار اصالحطلبانــه فاصله گرفته و
زمانــی که پای عمل در میان میآید نشــانههای اصالحطلبی
گم و کمرنگ میشــوند .یعنی سهم ما میشــود ابزار شدن،
گردآوردن رای ،توجیه مردم و سهم آقای روحانی هم میشود
سپردن مســئولیتها به محافظهکاران و کمکردن نشانههای
اصالحطلبان در میدان اداره کشــور .ولی تعریف و تمجیدهای
گاه گاه از اصالحــات برای ماندن مــا درمیدان و ابزار بودن و
تبلیغ بدون چون و چرا به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین پرسش این است که اینک روحانی از وعدههای خود
عبور کرده است یا ما از روحانی؟

خبر
محمود صادقی با اشاره به سخنان عارف در مورد
انتخابات: 98

اظهارات روحانی در آمریکا قاطع و مناسب بود
مقام معظم رهبری اشــاره کرد و گفت:
احکام ،پیوســتها و سخنان رهبری در
این دوره برای همه ما کارگشــا و چراغ
آینده است و شامل فرازهای بسیار مهمی
است که باید در دبیرخانه تدوین و تبیین
و در صحــن مجمع به بحث گذاشــته
شود.
وی تاکیــد رهبــری در مــورد موارد
تشخیص شرعی ،اولویتبندی سیاستها
و مهمتر از همه بحث نظارت بر حســن
اجرای سیاستها را برای آینده کار مجمع
بسیار مهم دانست و گفت :دبیرخانه باید
به صــورت دقیق مطالــب ،تاکیدات و
رهنمودهای ایشــان را طبقهبندی کند و
برای تحقق آن برنامهریزی مناسب انجام
دهد و به صحن مجمع بیاورد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
شاخصهای کمی و کیفی برای ارتقای
تشخیص مصلحت را بسیار مهم خواند و
تأکید کرد :باید شاخصها در آینده تعریف
و تبیین شوند.

سیاسی

حضور رئیسجمهور اکوادور ،رئیس مجمع
عمومــی و دبیرکل ســازمان ملل متحد
برگزار شد.

چنین بحثی در صحن شورای
سیاستگذاری انجام نشده است
یک عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان تاکید
کرد :در حال حاضــر بحثی درباره انتخابات آینده در صحن
شورای سیاســتگذاری انجام نشده ،البته ممکن است در
هیئت رئیسه شورا بحث شده باشد.
به گزارش ایســنا ،محمود صادقی درباره عدم ائتالف اصالحطلبان در
انتخابات  ۹۸که اخیرا از سوی محمدرضا عارف مطرح شده ،اظهار داشت:
دیدگاه شخصی بنده این است که ائتالف میتواند تداوم پیدا کند ،به شرط
اینکه شفاف بوده و طرفهای ائتالف به تعهدات پایبند باشند.
وی افزود :در واقع چارچوب ائتالف و تعهداتی که اشــخاص به عهده
میگیرند باید شــفاف باشــد .البته در انتخابات  ۹۴به لحاظ شرایطی که
وجود داشــت از شفافیت الزم برخوردار نبود و بعضی مواضع و رفتارهایی
که اشخاص داشتند دلخوریهایی را ایجاد کرده بود.
این عضو فراکســیون امید مجلس خاطرنشــان کــرد :در حال حاضر
ساختار شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان،استراتژی و سیاستهای
جدیدش هنوز مــورد بحث قرار نگرفته و تنها به اعضا اعالم شــده که
دیدگاههای خود در خصوص ترکیب و ساختار شورا را ارایه کنند.

وزیر خارجه سوریه در دیدار با همتای عراقی:

سوریه مخالف برگزاری همهپرسی
در اقلیم کردستان است
وزیر خارجه سوریه موضع این کشور نسبت به همهپرسی
استقالل اقلیم کردستان عراق را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،ولید معلم وزیر خارجه ســوریه در دیدار با
ابراهیم الجعفری ،همتای عراقی خود در حاشــیه نشســتهای
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک بر مخالفت دمشــق با
همهپرسی استقالل اقلیم کردستان تاکید کرد.
وی همچنین از ابراهیم جعفری برای ســفر به دمشــق دعوت
کرد.
دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و افزایش تالشها
و هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم گفتگو کردند.
قرار اســت همهپرســی اســتقالل اقلیم کردســتان عراق 25
ســپتامبر برگزار شود .عراق و دو همسایه دیگرش یعنی ترکیه و
ایران مخالفت قاطع خود با این همهپرسی را بارها اعالم کردهاند
اما سوریه تا پیش از این موضعی رسمی و قاطع نگرفته بود.

