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امير مقدور مشهود - دبير سرویس سياسی 

به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، حضرت  آیت اهلل خامنه ای با اهدای مبلغی معادل ۳۱۳ میلیون تومان چراغ سی امین جشن گلریزان ستاد دیه کشور را روشن کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد دیه کشور، سی امین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکالهبرداری ستاد دیه کشور عصر امروز  ۹ خرداد ماه  در تهران برگزار 
می شود.یک روز مانده تا این همایش معنوی، رهبر معظم انقالب با بذل کمک ۳۱۳ میلیون تومانی خودشان اولین چراغ مراسم را روشن کردند تا به برکت این هدیه ارزشمند، 

حمایت های مسئولین دلسوز نظام و کمک های مردم نوع دوست ایران اسالمی مقدمات آزادی ۷۵۰۰ زندانی واجد شرایط ستاد دیه حال حاضر زندان های کشور فراهم شود.
حجت االسالم روحانی رییس جمهور کشورمان با اختصاص مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان و سران قوه قضاییه و مقننه نیز هر کدام با واریز مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان در این 

امر خداپسندانه مشارکت داشتند.

حتما با این جمله مواجه شــده اید که» مطبوعات رکن چهارم دموکراسی« هستند. 
شــاید اســتنباط برخی از این جمله معطوف به گردش آزاد اطالعات و شفاف سازی 
تصمیم گیریهای سیاســی برای مردم باشد. اگرچه این استنباط درست است اما تمام 
واقعیــت را بیان نمی کند. مطبوعات و رســانه های آزاد صرفا بیان کننده اطالعات و 
اتفاقات روی داده نیســتند. آنچه که نقش رســانه ها را در دموکراسی مهم جلوه می 
دهد امکان ارائه اطالعات الزم از جامعه به سیاســتمداران است. رسانه ها جاده ای دو 
طرفه هســتند که با گردش اطالعات امکان تصمیم گیریهای عقالنی را بیشتر فراهم 
می کنند . مســئوالنی که فارغ از جو و خواسته های جامعه به تصمیم گیری مبادرت 
می کنند، بدون شــک با مشــکالت عدیده ای مواجه خواهند شد. ذات مطبوعات و 
رســانه ها  در تعهد به رصد جامعه و جمع اوری هــای میدانی اطالعات و مطالبات در 
فضای حاکم بر جامعه و ترجمه آن  به زبان سیاســت برای تصمیم گیری های کالن 
مدیران اســت. این تصمیم گیری ها ممکن اســت در خصــوص انتخاب افراد برای 
مناصب مختلف باشــد. شــهرداری یکی از این مناصب انتخابی است. در ایامی که 
شــورای شــهر جدید انتخاب شده و به دنبال گزینه مناســب برای شهرداری تهران 
هســتند، وظیفه رسانه ها ارائه اطالعات درســت به اعضای شورای شهر جدید است. 
مطبوعات بازوی کارشناســی رایگانی است که مســئوالن باید حداکثر بهره را از آن 
ببرند. از سوی دیگر رســانه ها محک و معیار بسیار خوبی برای سنجش دغدغه های 
مســئوالن است. اساسا مسئوالنی که سعی دارند با رسانه ها ارتباط خوبی برقرار کنند، 
به اذهان عمومی و دغدغه های اجتماعی حســاس تر هســتند. از آن سو مسئوالنی 
که رابطه خوبی با رســانه ها ندارند به دنبال تصمیم گیری پشت درهای بسته و طی 
روندهای غیر دموکراتیک می باشــند. به تازگی شــنیده می شود که انتخاب شهردار 
تهران باید صرفا توسط اعضای شورای شهر صورت گیرد. در درستی این گفته شکی 
نیســت ولی باید توجه داشــته که مخاطب این گفته چه گروه یا افرادی هستند؟ اگر 
منظور فشارهای مراکز و نهادهای دیگر بوده که سعی در اعمال نفوذ دارند قطعا حق 
با گویندگان این جمله اســت. اما اگر منظورشان رسانه های جمعی و مطبوعات است 
که به هیچ عنوان پذیرفته نیســت. این مســئوالن باید بدانند که حضور مطبوعات و 
دیگر رسانه ها در امور مختلف به معنای دخالت در مسئولیتها و اختیارات افراد نیست. 
رسانه ها بازوی مشاوره ای هستند که بستر مناسب برای تصمیم گیری درست را فراهم 
می کنند. رسانه ها نه تنها می توانند در انتخاب و تصمیم درست نقش به سزایی داشته 
باشند، در افزایش مشروعیت تصمیم گیران سیاسی نیز نقش اساسی دارند. مسئوالنی 
که با در نظر گرفتن افکار عمومی و رسانه ها به تصمیم گیری می پردازند، نزد مردم از 
مشروعیت باالتری برخوردار هستند. فراموش نکنیم در دموکراسی بزرگترین پشتوانه 
برای کارگزاران اعتماد و مشروعیت مردمی است. مسئوالنی که نگاهی بلند مدت به 
مســائل دارند سعی می کنند تا همواره این اعتماد را برای خود حفظ کنند. امید است 
که شــورای شهر جدید و دیگر مسئوالن اصالح طلبی که به حیطه ی  تصمیم گیری 

سیاسی وارد شده اند به این مهم توجه الزم را داشته باشند.

رسانه ها و سیاست

 فراکسیون امید را به دروغ گویی متهم نکنید 
یادداشت       بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس در اعتراض به مستقلین :

اشکال ارتباطی افراد با سیاست

 سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به گزارش علی مطهری 
در نشست مجمع عمومی این فراکسیون از 
اصحاب رسانه درخواست کرد که متن کامل 

این گزارش را منتشر کنند.
به گزارش ایلنا، بهرام پارسایی با اشاره به 
آخرین وضعیت تصمیم گیری این فراکسیون 
درباره انتخابات هیات رییســه اعالم کرد: در 
فراکسیون امید به خاطر حفظ آرامش مجلس 
و جامعه به همین حفــظ وضع موجود اکتفا 
کردیم و کف مطالبات مــان را حفظ همین 
وضع فعلی عنوان کردیم. او با اشاره به جلسه 
روز جمعه فراکسیون مستقلین و نمایندگان 
والیی با حضور علی مطهــری اعالم کرد: 
در این جلســه بعد از یک ساعت مذاکره به 
آقــای مطهری گفتند که دو فراکســیون با 
فرمــول ۶+۶ به توافق رســیده اند و باتوجه 
به این که هرکدام در جلسات مجمع عمومی 
فراکسیونی شان رای گیری کرده اند، نمی توانند 

نتیجه را تغییر دهند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای 
اســالمی به ارائه گزارش مطهری در جلسه 
مجمع عمومی این فراکســیون اشاره کرد و 
گفت: باتوجه به مسائل مختلفی که در جلسه 
مجمع عمومی روز دوشــنبه بعدازظهر انجام 
شــد، به اتفاق آرا تصویــب کردیم که کف 

خواسته فراکسیون، حفظ وضع موجود باشد 
و درعین حال، رای گیری دیگری انجام دادیم 
که درصــورت عدم تحقق این مطالبه، آقای 
پزشکیان به عنوان کاندیدای فراکسیون امید 

برای کرسی ریاست معرفی خواهد شد.
در نشســت مجمع عمومی آقای مطهری 
صراحتاً گفتند که آقایان جلســه گذاشــتند 
و درحالــی که قرار بود جلســه ای با حضور 
روسای دو فراکسیون مستقلین و نمایندگان 
والیی برگزار شــود، تعداد زیادی از اعضای 
دو فراکســیون در جلسه حاضر شدند و پس 
از بحــث طوالنی اعالم کردنــد که این دو 
فراکسیون با یکدیگر با فرمول ۶+۶ به توافق 
رســیده اند و قرارشــان این است که لیستی 
مشترک شامل ۶ عضو فراکسیون مستقلین 

و ۶ عضو فراکســیون پایداری معرفی کنند. 
این درحالی اســت که آقای مطهری عضو 
هیچکدام از این دو فراکسیون نبوده و عضو 

فراکسیون امید است.
او گفت: با این حســاب یا آقای مطهری 
دروغ گفتــه یا آقایان خــالف واقع گفته اند 
که مطمئناً با شناختی که از آزادگی، اصالت 
فکــر و تعهد اخالقی که از مطهری ســراغ 
داریم، هرگز حاضر به خالف گویی نمی شود. 
مطهری منبع موثق و نماینده فراکسیون امید 
در این جلســه بوده و حرف ایشان برای ما 

سندیت دارد.
نماینده اصالح طلب مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی به مذاکرات متعدد نمایندگان 
فراکســیون امید با دیگر نمایندگان مجلس 
اشاره کرد و گفت که با این همه هیچ پاسخ 

روشنی دریافت نکردیم.
پارسایی در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
دســتیابی به توافق با فراکســیون مستقلین 
در شــرایط فعلــی اعالم کرد: بــه هرحال 
نظر فراکســیون امید مشخص است و بدنه 
فراکســیون نیز که بالغ بر ۱۰۰ نفر هستند، 
با نظر فراکســیون همراه هستند و مشکل 
از ما نیســت. ما همان طور که از ابتدا تاکید 
کردیــم، به دنبال آرامــش فضای مجلس و 
جامعه هســتیم و مطالبه مان نیز حفظ وضع 

موجود است.
او اضافــه کــرد: بــا این حــال، گروهی 
انگشت شــمار در مجلس پس از دیدار حدود 
۶۰ نماینده مجلس با آقای خاتمی، عزم شان 
را جزم کردند که مطهری و وکیلی را از هیات 
رییسه حذف کنند و حتی کارشان به شکایت 
رســید اما این سناریو که از همان زمان کلید 
خورده بود، بــه نتیجه نرســید و امروز هم 
به دنبال همان ســناریو هســتند وگرنه ما از 
روز اول به دنبال حفظ آرامش مجلس بوده و 
همچنان نیز بر نظرمان پافشاری می کنیم و 
باوجود این که در جلسه مجمع عمومی حدود 
۱۰۰ نفر از نمایندگان به انتخاب پزشــکیان 
به عنوان کاندیدای ریاست رای دادند، همگی 
به لزوم حفظ وضع موجود در هیات رییســه 
نیز رای داده و آن چه مسلم است، ما به دنبال 

آرامش مجلس هستیم.
سخنگوی فراکسیون امید خاطرنشان کرد: 
ما حرف و عمل مان یکی است و اگر صحبتی 
با کسی داشتیم، همچنان پای آن می ایستیم 
و انتظار داریم دیگران نیز پای حرف شــان 
بیاســتند و حاضر نشوند برای این که فشار را 
از خود دور کنند، در شرایطی که با پایداری ها 
توافق کرده اند، نظرشان را عوض کنند و ما را 

به دروغ گویی متهم کنند.

برخی افراد کال از عالم سیاســت جدا هستند. اینان نه 
پیگیر مسائل سیاسی هســتند و نه اینکه اصال در مورد 
مسائل سیاســی حرفی می زنند. این افراد حتی شاید در 
انتخابات نیز شــرکت نکنند اگر هم در انتخابات شرکت 
می کنند فقط بر اساس برخی شــایعات است. شایعاتی 
مبنی بر اینکه اگر رأی ندهند یارانه شان قطع می شود، یا 
مثل زمان قدیم که فکر می کردند اگر رأی ندهند کوپن 
دریافت نخواهند کرد، یا اینکه اگر شناسنامه شــان مهر 
انتخابات نداشته باشد فرزندان شان از استخدام  دولتی باز 

می مانند. 
یک ســری دیگــر از افراد نیــز ارتبــاط چندانی با 
مســائل سیاســی ندارند و فقط در زمان انتخابات وقتی 
بازار بحث های سیاســی داغ می شــود، آنها نیز در حد 
معلومات شان در جمع افراد شبیه به خود وارد بحث های 

سیاسی می شوند. 
گونه دیگری از افراد هستند که هر چند درک درستی 
از مســائل سیاســی ندارند اما همیشه پیگیر موضوعات 
سیاســی هســتند؛ دائما روزنامه می خوانند، موضوعات 
سیاسی را دنبال می کنند، و اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک 
را هیچ وقت از دســت نمی دهنــد، حتی اگر در مهمانی 
هم باشند چند دقیقه مانده به ساعت ۲۱ به اطراف خود 
نگاهی می اندازند و می گویند: کنترل تلویزیون کجاست، 
بزنید شــبکه یک ببینیم اخبار چه می گوید! اینها خیلی 
برای شان مهم است که در زمان پخش اخبار همه ساکت 
باشند اما به محض اینکه اخبار تمام می شود تازه تفسیر 
این اشــخاص از خبرها شروع می شود. بقیه جمع نیز به 
هر طریقی سعی می کنند تا رشته کالم آنها را قطع کرده 
و در مورد موضوعات روزمره ای که خودشان با آنها درگیر 
هستند، بحث کنند. این دســته از افرادی که به مسائل 
سیاسی عالقه نشان می دهند از اینکه دانای کل هستند 
و اطالعات شان از بقیه بیشتر است، خیلی با تحکم با بقیه 
برخورد می کنند. این افراد یا کسب و کار اقتصادی موفقی 
دارند و به سیاست مثل یک کاالی لوکس نگاه می کنند 
و ضمنا تحوالت سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کارشان 
را پیگیری می کنند، یا بازنشســته هستند و یا اینکه جزو 
افرادی هســتند که مدرک ششم ابتدایی قدیم را دارند و 

همیشه جزو با سوادها محسوب می شده اند. 
افراد دیگری هستند که تا حدودی سیاست را می فهمند 
اما چون کارشــان ارتباط چندانی با مسائل سیاسی ندارد 
و همچنیــن به دلیل دوری از اعصاب خردی موضوعات 
سیاسی، کال بیخیال بحث ها و اخبار سیاسی می شوند. 

یک دسته دیگری از افراد هستند که شغل شان ارتباط 
نزدیکی با سیاست دارد و مهم هم نیست که سیاست را 
می فهمند یا نه. این اشــخاص از مزایای دنیای سیاست 
بهره می برند اما از دلشوره ها و دردسرهای آن خود را به 

دور نگه می دارند. مثل اکثر سیاست مداران ایران. 
اما یک گروه از اشــخاص هستند که شغل شان ارتباط 
مستقیم با سیاست دارد و این نوع ارتباط به گونه ای است 
که هم باید سیاســت را خوب بفهمنــد و درک کنند، و 
هــم اینکه باید لحظه به لحظه پیگیر اخبار و موضوعات 
سیاسی باشــند. مدام باید دنبال این باشند که ببینند چه 
کســی، چه چیزی را، کجا، چگونه و چرا گفته اســت؟ 
مثل روزنامه نگاران که به اقتضای شغل شــان» مجبور« 
هســتند دائما اخبار و رویدادهای سیاسی را دنبال کنند و 
مورد تجزیه و تحلیــل قرار دهند. مجبور بودن را از این 
جهت باید مورد تأکید قــرار داد که چون اگر اجباری در 
کار نباشد، کسی دوست ندارد به حرف های بی سر و ته، 
و خیلــی وقت ها آزار دهنــده و اعصاب خرد کن بعضی 
از مسئولین و سیاســت مداران ایرانی گوش بدهد. مثال 
همیــن چند روز پیش یک آقایی آمد و بحث رأی حالل 
و رأی حرام را مطرح کرد. بعد که انتقادات زیادی از این 
بحث صورت گرفت، آمد و برای درســت کردن کار یک 
ســری حرف های دیگری زد که االن همه فیلسوفان و 
مفســران و هرمنوتیکی ها در فهم معنای این حرف های 
ایشــان درمانده اند. یا اینکه محمدرضا عارف خطاب به 
برگزیدگان شورای پنجم شهر تهران گفته است: انتخاب 
شــهردار نباید به موضوعی چالشــی تبدیل شود و این 

مباحث نباید به رسانه ها کشیده شوند. 
با شــنیدن ایــن حرف هــا از رئیس شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان، آدم سرگیجه می گیرد. 
آقای عارف! االن چه فرقی بین شــما و مهدی چمران 
هست؟ چه فرقی میان شوراهای اصالح طلب این دوره 
با شوراهای اصول گرای دوره های قبلی هست؟ قالیباف 
بدون هیچ گونه چالشی دوازده سال شهردار تهران بود. 
نــه مجلس از شــهرداری تحقیق و تفحــص کرد و نه 
شوراها از نحوه خرج بودجه و میزان بدهی های شهرداری 
اطالع داشــتند. همه چبز پشت درهای بسته با توافق و 
اجماع صورت می گرفت و هیچ بحثی هم به رســانه ها 
کشیده نمی شد. با این رویه ای که اصالح طلبان در پیش 
گرفته اند، فرق شان با اصول گرایان تنها در اسم و عنوان 

هست وگرنه راه همان است و حرف ها همان!

نکته روز  

خبر 

یادداشت تند روزنامه اماراتی نشنال علیه امیر قطر:

دعوا و اختالف شدید در حزب موتلفه نیست
       اسداهلل بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه: 

نایب رئیس شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
خبرسازی ها در مورد وجود اختالف در حزب موتلفه را از جنس 

دروغ های بنی صدر می دانیم.اسداهلل بادامچیان در واکنش به 
اخبــاری مبنی بر وجود اختالف میــان اعضای حزب موتلفه 
اسالمی اظهار کرد: در جلسات شورای مرکزی این حزب، ۳۰ 
نظر مختلف بیان می شود و همه آزادند تا نظرات خود را بیان 

کنند. این آزادی بیان به معنای دعوا در حزب موتلفه نیست.
به گزارش آفتاب نیوز، وی افزود: مرحوم عسگر اوالدی می 
گفت که ما با ۳۰ نظر به داخل جلسه شورای مرکزی می رویم 
ولی با یک تکلیف بیــرون می آییم. موتلفه می خواهد برای 
انقالب کار کند که بعضی خوششــان نمی آید موتلفه چنین 
سلیقه ای داشــته باشد. مشی موتلفه در مورد مرحوم هاشمی 
را برخی از دوســتان ما نمی پســندند و ســایرین هم برخی 
مشی های ما را نمی پســندند. بنابراین از این دست حرف ها  

و خبرســازی ها برای موتلفه زیاد اســت و به دروغ می گویند 
که در موتلفه دعوا اســت.نایب رئیس شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی در ادامه گفت: در زمان تبلیغات انتخابات نیز 
روزنامه ای یک مصاحبه را از قول من منتشــر و در سراســر 
کشور پخش کرد در حالی که آن مصاحبه متعلق به من نبود. 
هرچند مدیرمسئول آن روزنامه عذرخواهی کرد و موتلفه هم 
تکذیبیه ای صادر کرد اما برخی رسانه هایی که این مصاحبه را 
منتشر کرده بودند حاضر نشدند تکذیبیه را کار کنند.بادامچیان 
با بیــان اینکه خبر دعوا در حزب موتلفــه هم از همین نوع 
خبرهاست، افزود: ممکن است اختالف نظری در حزب وجود 
داشــته باشد اما این به معنای دعوا و اختالف شدید در حزب 

موتلفه نیست.

یک مقام مسئول بابیان اینکه تاکنون۲ نفر بر اثر تب کریمه 
کنگو در کشور فوت کرده اند،گفت:فردی که دراصفهان فوت 
شده،مشکوک به این بیماری بوده اما هنوز این مساله به تایید 

آزمایشگاهی نرسیده است.
کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های 
دامی سازمان دامپزشــکی کشور درباره فیلم منتشر شده در 
فضای مجازی مبنی بر مرگ و دفن قرنطینه ای یک فرد در 
اصفهان بر اثر بیماری تب کریمه کنگو، اظهارداشت: بیماری 
تب خونریزی دهنده  کریمه کنگو )CCHF( هر ســاله در 
ایران، به خصوص وقتی که هــوا گرم و فعالیت کنه ها زیاد 
می شود، شــیوع می یابد، این بیماری بومی است و نمی توان 

گفت که فقط مخصوص امسال است.  
وی با بیــان اینکه موردی که در اصفهان عنوان شــده، 
هنوز به تأیید قطعی آزمایشــگاهی نرسیده است، افزود: البته 
این مســاله را باید از وزارت بهداشت سؤال کرد اما براساس 

اطالعاتی که ما از این وزارت خانه دریافت کرده ایم، هنوز این 
مساله به تأیید قطعی نرسیده است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون 
۲ نفر بر اثر این بیماری در کشور فوت کرده اند، اظهارداشت: 
از ۲۷ نفری که از اول ســال تاکنون بــه این بیماری مبتال 
شــدند، دو نفر فوت کردند که یک نفر از آنان در کرمانشاه 
و دیگری در بندرعباس بوده که نفر دوم در کشــتارگاه کار 

می کرده و کارگر کشتارگاه بوده است. 
 امیری ادامه داد: کسانی که بر اثر این بیماری فوت می کنند 
افرادی هستند که دیر به پزشک مراجعه می کنند، توصیه ما 
به مردم این اســت که در چنین فصلی اگر عالئمی شــبیه 
سرماخوردگی پیدا کردند، آن را دست کم نگیرند و سریع به 
پزشک مراجعه نمایند؛ اگر فرد در مراحل نخست بیماری به 

پزشک مراجعه کند احتمال درمان او بسیار زیاد است. 
 امیری به مردم توصیه کرد: اگر در روســتاها حضور دارند 

سعی کنند در محل هایی که دام وجود دارد اسکان پیدا نکنند 
و مراقب باشــند که کنه وارد بدنشان نشــود؛ بدنشان را به 
دقت بررســی و از لباس های رنگ روشن استفاده کنند که 
اگر کنه ای روی لباسشان بود به راحتی بتوانند آن را مشاهده 

کنند. 
 امیــری تصریح کرد: برخی ســالخ ها عادت دارند هنگام 
کشــتار چاقوی خونی را در دهان خود قــرار می دهند که از 
آنان می خواهیم اکیداً از این کار خودداری کنند، ضمن اینکه 
الشه هایی که در کشتارگاه کشتار می شود باید قبل از اینکه 
به دست مصرف کننده برسد حداقل ۲۴ ساعت در اتاق سرد 
و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود تا طی این 

مدت اگر ویروسی در الشه دام است، از بین برود. 
 وی گفت: الشــه هایی که به شــکل غیرمجاز در معابر و 
منازل کشتار می شوند و این مرحله را طی نمی کنند، می توانند 

برای سالمتی انسان ها مضر باشند.  

سران کشورهای خلیح فارس که چند روز گذشته را به حمله 
به امیر قطر برای اظهارات اخیرش گذرانده اند، دو روز پیش در 
حالی از خواب بیدار شدند که متوجه شدند شیخ تمیم بن حمد 
الثانی تصمیم گرفته تماس تلفنی اش به حسن روحانی را به 

طور علنی رسانه ای کند.
روزنامه نشــنال چاپ امارات در یادداشــتی به قلم شورای 
ســردبیری نوشت: ســران کشــورهای خلیح فارس که چند 
روز گذشــته را به حمله به امیر قطر بــرای اظهارات اخیرش 
گذراندهانــد، دو روز پیش در حالی از خواب بیدار شــدند که 
متوجه شــدند شیخ تمیم بن حمد الثانی تصمیم گرفته تماس 

تلفنی اش به حسن روحانی را به طور علنی رسانه ای کند.
به گزارش انتخاب، در واقع پیامهای مشــابهی از این دست 
قبال هم از قطر ارســال شده بود. در واقع بیشتر از اینکه قطر 

را به عنوان یکی از کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس بدانیم باید بدانیم که این کشــور خواستار خنثی بودن 
اســت. یعنی همیشــه انتخاب کرده اســت که چیزی مابین 
کشورهای عربی و ایران باشد. در واقع تمایل قطر برای تماس 
با روحانی در این زمان حساس نشان دهنده این است که قطر 
بیشتر در اردوگاه ایران قرار گرفته است. این سیگنال نشان داد 

که قطر به کشورهای همسایه اش تمایلی ندارد .
اشــتباه نکنیم. ایران از این عدم توافق نظر در کشــورهای 
عربی رضایت کامل دارد. توســعه طلبــی ایران بر عدم اتفاق 
نظر اعراب پایه ریزی شده است و تنها زمانی ایران میتواند سم 
خود را در منطقه اشاعه دهد که کشورهای خلیج )فارس( از هم 
گسیخته باشند. به مقاله ماه گذشته جواد ظریف در نیویورک 
تایمز نگاه کنید. این مقاله تصویر ایران را به عنوان کشوری که 

ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده ترسیم کرده.
در ورژن جدید از واقعیت، این ایران است که به دنبال توقف 
رشــد فرقه گرایی و افراط گرایی در سوریه شده در حالی که 
در واقع ایران از اســد حمایت می کند. ایران به گفته ظریف به 
دنبال راه حل سیاســی در عراق و سوریه است . آیا شیخ تمیم 
به این ورژن از تاریخ باور دارد؟روز گذشته روزنامه ها سوالی را 
از شیخ تمیم مطرح کرده بودند امروز ما سوال دیگری داریم. 
نقش ایران در بی ثباتی بحرین را در نظر بگیرید. اهداف ایران 
برای سلطه بر خلیج )فارس( را درنظر داشته باشید. آیا شما باور 
می کنید توسعه طلبی ایران در مرزهای قطر متوقف شود؟ آیا 
فکر می کنید قطر میتواند عطش ایران به قدرت را خنثی کند؟ 
یا اگر ایران شانس آن را داشته باشد همه کشورهای عربی را 

بی ثبات کرده و به دنبال آشوب حتی در دوحه خواهد بود؟

رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه اظهارات برخی نامزدها در 
جریان رقابت های انتخاباتی برخالف امنیت ملی بود و از برخی 
خطوط قرمز نظام عبور شد، طرح برخی مباحث نظیر رفع حصر 
را خــارج از حدود اختیارات نامزدها دانســت و گفت: موضوع 
رفع حصر مســیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای 
عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی 

قضایی آغاز می شود.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه،آملی گفت: سخنان 
نامزدهــا باید در جای خود مورد ارزیابی الزم قرار گیرد. گرچه 

برخی مدعی هستند که بسیاری از این اظهارات محصول تب 
انتخاباتی اســت و نامزدها مرفوع القلم هستند، البته قطعاً این 

سخن درستی نیست.
آملی الریجانی، موضوع رفع حصر را از جمله این موضوعات 
دانســت و تصریح کــرد: همه دیدند که برخــی در مورد این 
موضــوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه 
گفتند. ما این مســائل را هم از دور می بینیم و هم از نزدیک 
شــاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می دهد هستیم. ماهیت 
این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت؛ 

نقل کرده اند که کاندیدایــی در جمع هواداران خود خطاب به 
آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره 

اید که بخواهید حصر را بشکنید؟
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: عالی ترین نهاد امنیتی کشور 
در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است. رفع حصر نیز مانند 
ســایر مصوبات شــورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن 
پروســه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را 
برای ایســتادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک 

کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.

هشدارهای سازمان دامپزشکی به مردم

ایران برای آشوب به دوحه هم خواهد آمد

کمک ۳۱۳ میلیون 
تومانی رهبر معظم انقالب 

به ستاد دیه

حکایت رییس دولت و کابینه اش ،حکایت ما وکالســت. موکل وقتی وکالتنامه 
را امضاء کرد، با شانه های سبک شده از درب دارالوکاله خارج می شود وهرآنچه از 
تشویش و نگرانی و اضطراب داشت در همان برگه ی وکالتنامه به وکیل می سپارد 
و تمام آنچه را که درمراجعه به وکیل می خواست بدون پذیرش هر عذرو بهانه ای 
از وکیل طلب می کند. از آن دم استخوان های وکیل است که زیر فشار بار تدارک 
دفاع و حواشــی ومتن دعوی ومحکمه بصدا درمی آید. صدایی که غالبا جز بگوش 
خودش نمی رســد. انتظارات موکل نتیجه گرا، و دادگاه و دفتر خســته از دوسو ...از 
یکطرف موکل وکیل را به کم کاری و ناکارآمدی متهم می کند وباید آماده باشــد 
در هر ســاعت از شــبانه روز  در نهایت احترام، وضعیت پرونده و تخمین نتیجه را 
برای شخص موکل و اقربای وی تا درجه چندم!و دوستان و همسایگان و... مشروح 
ومســتوفی بدهد ، تازه از آنطرف نیز  مقامات اداری وقضایی دادگستری از سماجت 

و مراجعات وکیل ترش رویی می کنند! 
در ایام کارآموزی تحت سرپرستی یکی از وکالی خوشنام وشرافتمند قرار داشتم 
کــه عالوه بر دانش وافر و تجربه فراوان به شــدت مورد احترام  همکاران ومراجع 
قضایی واداری بود و حضورش در هرجمعی موجد آرامش و احترام و شکیب بود. شاد 
یاد ،علی اکبر محمدی، نخســتین رییس کانون وکالی گیالن . مردی در منتهای 

متانت و اخالق مداری و سخاوتمندی. 
یکــی از نصایح حرفه ای آن زنده یاد به من و ســایر کارآمــوزان این بود که ، 
پذیرش وکالت یک نفر که دنبال ده گردوی گمشده باشد از قبول پرونده ده نفر که 
درپی یک گردو هستند ترجیح دارد. چرا که پاسخ دادن به ده نفر با هر نتیجه ای در 

پرونده، سخت دشوار وفرساینده است. 
آقــای رییس جمهور قطع نظر از همه محدودیتهای قانونی و غیر قانونی و عرف 
ها و رویه های سیاســی و اداری که از منشــاء های نامعلوم شکل گرفته  و کار را 
بدانجا می رســاند که رییس قــوه مجریه که برپایه اصل تفکیک قوا ، نخســتین 
مقام اجرایی کشــور است خود را تدارکاتچی بداند! وکیل تمام کسانیست که دارای 
شناســنامه پر افتخار ایرانی هستند. همه می توانند از وی مطالبه داشته باشند ،حتی 
کســانی که در انتخاب ریاست جمهوری شــرکت نکرده و یا به رقیب وی وکالت 

داده اند!  
حدود هشتاد میلیون نفر که در جستجوی گردوهای بیشماری هستند. اما راست 
اینست که همه می دانند که این وکیل محترم قطعا نمی تواند تمام گردو ها را بیابد 
و در کف دســت موکلین قراردهد. اما برخی از این گردو ها شــاخص و مهم وتعیین 
کننده اند.  وضعیت معیشــت  واشــتغال و درآمد مردم و اقتصاد بیمار و از بیخ و بن 
برکنده ریشه های فساد و... که نیاز به بازگویی ندارد، بسط آزادیهای مدنی و سیاسی 
و ایجاد زمینه های مشارکت سالم و سازنده همه کسانی که دلشان برای ایران می 
طپد و درحیات خود را در این خانواده بزرگ ، معنا می کنند. و بیشــمار مطالباتی که 

در حوزه های صنفی مختلف واجد اهمیت وسرنوشت ساز هستند. 
دوره این قرارداد چهار ســاله اســت، تعهدات دولت بسیار و زمان اندک و موانع 
بســیارتر!  و البتــه همواره بخشــی از توش وتوان دولت ها صرف  خنثی ســازی 
پروپاگاندای رقبای سیاسی می شــود که تعطیل بردار نیست و زیر پوست جامعه و 
ســاخت قدرت جریان دارد.  بخش عمده ای  انرژی ســازنده دولت نیز در چاه ویل 
انواع فســاد و سوءاستفاده های اداری و مالی و محروم کردن جامعه از دست یافتن 

به امنیت همه جانبه برای رشد متوازن ، تلف می شود. 
به نظر می رســد دو عدد از گرانبها ترین این گردو ها عبارتند از ایجاد بســتر و 
زمینه برای فعالیت رســانه ها بطور اعم با تامیــن آزادی بیان وپس از بیان درچهار 
چوب قانون و جلوگیری از ادامه حیات وفعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فرا 
قانونی و دوم مبارزه بی امان و بدون کوچکترین غمض عین با هر گونه از فســاد. 
البته جای بسی خوشوقتی وخوشــبختی است که یافتن گردوی اول امکان پیدایی 

گردوی دوم را بسیار تسهیل و عملی می کند! 
دولت بدون حمایت و نقد ســازنده و خیرخواهانه از سوی الیت و نخبگان جامعه 
بی شــک اقبال چندانی برای آماج زنی نخواهد داشت. امید است حسن روحانی به 
پشتوانه آراء و اعتماد مردم و قدرت سیاسی و چانه زنی ناشی از آن بتواند در فضای 
داخلی کشــور نیز  به نسبت اختیارات قانونی ، منشاء تحوالت دلخواه مردم و ایجاد 

رفاه و شادابی مردم برای ساختن ایران عزیز ،باشد. 
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه 

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

قاسم بزرگ زاده- وکيل دعاوی ومشاور حقوقی 

کدام گردوی گمشده 

رییس قوه قضاییه عنوان کرد:

شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

جواد شقاقی -  روزنامه نگار 

معاون وزیرکشــور و رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور گفت: تمامی تمهیدات الزم برای برقراری امنیت 
مراســم ارتحال امام )ره( اندیشیده شده است و مشکلی 

وجود ندارد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطالع رسانی سازمان مدیریت 
بحران کشــور، اسماعیل نجار با تشریح برنامه های ویژه 
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( افزود: با توجه به 
تقارن ماه مبارک رمضان، امســال مراسم با تغییراتی در 
اعزام زائران همراه اســت یعنی امسال مراسم از ساعت 

۱۸ آغاز می شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعالم کرد:

اتخاذ تمهیدات الزم برای برقراری 
امنیت در سالروز ارتحال امام )ره(


