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     یادداشت روز 

  اکبر اعلمی- فعال سياسی اصالح طلب

خبر اول

استاندار اردبیل با حضور در منزل خانواده آتنا اصالنی، پیام تسلیت حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان را به خانواده این کودک ابالغ کرد.
مجید خدابخش بعدازظهر پنج شنبه در دیدار با خانواده آتنا اصالنی ضمن ابالغ تسلیت رییس جمهور کشورمان، وقوع چنین حادثه ای را غمگین و هولناک توصیف 
کرد. مجید خدابخش با بیان اینکه آتنا برای همه عزیز بوده و امروز همه شــهروندان اردبیلی خود را داغدار از دســت دادن وی می دانند، اضافه کرد: بی شک دستگاه 

قضایی با جدیت این پرونده را دنبال کرده و خاطی و مجرم به سزای اعمال خود خواهد رسید.
وی با اشاره به پیگیری پرونده توسط نیروهای انتظامی و قضایی تأکید کرد: اقدامات قانونی در خصوص این پرونده صورت خواهد گرفت.

پیام تسلیت 
رئیس جمهور به 

خانواده آتنا اصالنی 
ابالغ شد

نکته روز 

خبر 

نماینده اســبق مجلس شــورای اســامی افزود: در زمان 
مهندس موســوی نیز عالی نسب در جلســات شورای عالی 
اقتصاد برای تدوین برنامه پنج ساله اول توسعه به طور منظم 

شرکت می کرد. 
می خواستیم از واردات گندم بی نیاز شویم. در این جلسات 
بحث شد که در دشــت مغان گندم بکاریم. عالی نسب گفت 
چرا فکر می کنید نیاکان ما عقل نداشــتند؟ اگر امکان داشت 
 که در دشــت مغان گندم کاشــته شــود پیش از این کاشته 

بودند. حق با ایشان بود و آن پروژه اجرا نشد.
عضو کابینه شهید رجایی می گوید: آن زمان تصور و واندیشه 
ما این بود که قبول ورود ســرمایه خارجــی به اقتصاد ایران 
همراهی با امپریالیسم است اما حاال با قاطعیت می گویم بدون 
ســرمایه گذاری خارجی ها اقتصاد ایران بدتر از وضع موجود 
خواهدشــد . چون دیگر درآمد واقعیت این  است که دولت از 
فــروش نفت مازاد برمخارج جاری ندارد که بخواهد ســرمایه 
گذاری کند و حتی دولت دیگر ریال مازاد هم ندارد . بنابراین 
برای اینکه اقتصاد ایران نابود نشود باید بخش خصوصی سرمایه 
گذاری کند که این بخش هم مازاد سرمایه ندارد و چند نفری 
 هم که ممکن است مازاد ســرمایه داشته باشند دل و جرات 
ندارند. نبوی اظهار داشــت: من نه اقتصاددان و نه در جریان 
مسائل روز هستم؛ اما یک دغدغه کلی دارم. یادم می آید که 
ســال 92 زندان بودم و وقتی به همســرم گفتم الزم نیست 
شناسنامه بیاورید و چون هاشمی رد صاحیت شده بود رأی 
نــدادم.  بعد از شــمارش آراء دیدم که اختــاف رأی آقایان 
روحانی و قالیباف نسبت به آقایان خاتمی و ناطق نوری بیشتر 
بود. وی ادامه داد: مــن در زندان نامه ای برای آقای روحانی 
نوشتم که تمام همت خود را صرف سیاست خارجی و اقتصاد 
کن؛ چون حل مسائل اقتصادی را در گرو سیاست خارجی می 
دیدم. تفسیر برخی رسانه ها این بود که نبوی گفته ما را رها 

کن و به آمریکا بچسب.
این عضو ارشد اقتصادی دولتهای اول انقاب تا پایان جنگ 
که 8سال نیز وزیر صنایع سنگین بود تصریح کرد: االن وضع 
اقتصــاد ایران از ســال آخر جنگ هم بدتر اســت و حتی از 
ســال 1392 هم بدتر اســت. نمی خواهم بگویم روحانی در 
4ســال گذشته کاری نکرده است اما دستش بسته بوده است 
و من میدانم که فشــار برروحانی بیشــتر از فشــار بر رییس 
دولت اصاحات اســت. گویی جنگلی داشته آتش می گرفته 
و روحانی مشعل را زمین گذاشته ولی جنگل دارد می سوزد. 
تصور من این است که این مشکل فقط با سرمایه گذاری حل 

می شود.
وی ادامــه داد: قبل از آقای روحانی گفتنــد که باید نفت 
سر ســفره مردم باشد و به جای اینکه ماهی گیری یاد دهیم 
به مردم ماهی داده شــد. بعــد از آقای خاتمی و با افســانه 
ای شــدن درآمــد نفتی واردات کشــور 70 میلیــارد دالر و 
معده اقتصاد کشــور گشــاد شــد. ارز و دالر کشور بر اساس 
 آن سیاســت ها هزینه شد و ســرمایه گذاری جدی صورت 

نگرفت.
نبوی خاطرنشان کرد: وقتی روحانی مشعل را زمین گذاشت 
چون با کشور های دنیا رابطه نداشتیم امکان سرمایه گذاری 
وجود نداشــت. البته با بورکینافاســو رابطه داشتیم ولی کم 
لطفــی می کردند و تکنولوژی به مــا نمی دادند. پولمان را یا 
بایــد از هند چای و برنج و یا کاالی چینی می خریدیم؛ چون 

به ما پول نمی دادند.
وی افــزود: بنابر این اولین کار ما این بود که باید تحریم ها 
برداشته می شد. با امضای برجام ما خوشحال شدیم که روابط 
ما با کشورهای دنیا به حالت عادی درآمد. اما متأسفانه شرایط 
اجازه پیشرفت را به ما نداد. چند روز پس از برجام هیأت های 
سرمایه گذاری زیادی به کشور ما آمدند ولی بعد از یک مدت 
تعطیل شد. البته با سرمایه گذاری توتال امیدوار شدم که اگر 

عاقانه رفتار کنیم اتفاقاتی بیفتد.
وزیر صنایع ســنگین دوران دفاع مقــدس تأکید کرد: اآلن 
درآمد نفت خیلی پایین آمده و آن معده کماکان گشاد است 
و با یارانه و مسکن مهر تقریبا ریالی برای سرمایه گذاری باقی 
نمی ماند. بنابر این دولت نه ارز دارد و نه ریال دارد که بتواند 
به معنای واقعی ســرمایه گذاری کند. کسی می گفت که اگر 
چندین سال پی در پی 60 میلیارد دالر سرمایه گذاری کنیم 
اشتغال در سطح کنونی باقی می ماند؛ یعنی بر تعداد بیکاران 

افزوده نخواهد شد.
وی تأکیــد کرد: دولت چنین ســرمایه ای نــدارد و بخش 
خصوصی داخل هم یا امکان و یا جرأت سرمایه گذاری ندارد. 
خیلی از کشــورهای دنیا سرمایه گذاری خارجی استفاده می 
کنند. ما در جوانی فکر می کردیم که سرمایه گذاری خارجی 
به معنای وابســتگی به کشورهای امپریالیستی است. با آمدن 
ترامپ مهربانی هر دو سر شده است و تندروهای دو طرف بده 
بستان می کنند. کسانی که اوباما را قابل تحمل نمی دانستند 

در مورد ترامپ می گفتند باید صبر کرد.
این فعال سیاســی ایران گفت : در دولت اصاحات ســقف 
درآمد ارزی و سقف واردات به ترتیب 18 و 12میلیارد دالربود 
در دولتهــای قبل از دولت روحانی ســقف و میانگین واردات 
به 50 میلیارد دالررســید و درحقیقت معده مصرف را بزرگ 

کردند. 
اســتراتژی  اصاحــات  دولــت  از  پــس  دردولتهــای 
ایــن بود کــه درآمــد نفــت را به جــای ســرمایه گذاری 
بــه امــوری مثل طــرح مســکن مهــر و پرداخــت یارانه 
 اختصــاص دهنــد و می گفتند ســرمایه گــذاری فعا الزم 

نیست. 
در آن دوره به جای اینکه باکشورهای صاحب تکنولوژی داد 
و ســتد کنیم باکشورهای ضعیف اقتصادی مثل بورکینا فاسو 
داد و ســتد شد. در آن سالها انگار می خواستیم به عصر حجر 
 برگردیم و به دلیل تحریم ها قراربود همه چیز در داخل تولید 

شود.
نبوی با تأکید بر اینکه مشــکل ما همان است که در نامه به 
آقای روحانی نوشــته، گفت: صرف نظر از فشارهایی که بیش 
از دوره آقای خاتمی به روحانی است، امیدوارم مأیوس نشود؛ 
چون امضای برجام برای این بود که بتواند اقتصاد کشــور را 

تکان دهد.

نقد روز 

عارف که در تمام کارنامه سیاسی اش جز انصراف اجباری و غیر داوطلبانه  از 
نامزدی ریاست جمهوری و اداره انحصارطلبانه شورای عالی سیاستگذاری که از 
آن آش شور و بدمزه  شورای بعدی در آمد چیز دندان گیری ندارد ....  از روحانی 
گایــه می کند بعد از پیروزی یادش رفته اســت چه کســانی برایش زحمت 
کشیده اند. از رئیس جمهور با قاطعیت می خواهد با شورای عالی سیاستگذاران 
در تشــکیل کابینه مشورت کند. یعنی سهمی از کیک قدرت بدهد. روحانی با 
جواب منفی دادن به ایشــان نشــان داد آنقدر هوشمندی دارد که اعتبارش را 
خرج مشتی ورشکسته سیاسی نکند.کسانی که سرمایه اجتماعی خاتمی را در 
قمار خودخواهی و بازی های مافیایی بر باد دادند . ایشــان خوب همین ســوال 
از روحانی را آینه وار از خودش و فراکســیون امید و شورای عالی سیاستگذاری 
بپرســد . در یک سالی که مردم زحمت کشــیدند و به ناچار به آنها رای دادند 
برای رای دهنده ها چه کرده اند؟ کجا جلوی غارت و رانت خواری ایستاده اند؟ 
با طرح برده داری بیگار ورزی چرا چالش نکردند؟ در برابر ســرکوب دستمزدها 
و پولی و کاالیی شــدن نظام آموزشــی چه کرده اند؟ چه برنامه یی برای سیل 
مهاجرت و فرار ســرمایه ها دارند؟ در برابر بی دفاعی مردم نهادهای اداره کننده 
جامعه چه چاره یی اندیشیده اند؟ چرا در شورای سیاستگذاری به صورت محفلی 
عمل کردید و یک شورای بی خاصیت و امید بر باد بده را به مردم تهران تحمیل 
کردید و امروز هم تمام تاش تان کاشــتن یک شــهردار از خودتان است بجای 
آنکه بگویید برای این همه بحران های شــهری چــه برنامه یی دارید. عارف باید 
به کار اســتادیش می پرداخت که شــنیده ام تبحر خوبــی در آن دارد و عطای 
سیاست و پســت و مقام را به لقایش برای همیشه می بخشید. اگر جهانگیری 
هشیار نباشد و تن به محافظه کاری بدهد خیلی زود از خودش یک عارف دیگر 

خواهد ساخت.

روز پنجشنبه کارکنان شرکتی مخابرات به همراه خانوادههایشان مقابل اداره 
مخابرات لرستان تجمع کردند.

بــه گزارش ایلنــا، روز پنجشــنبه 22 تیرمــاه کارکنان تعدیلــی مخابرات 
لرستان مقابل اداره مخابرات این اســتان تجمع کردند؛ این کارکنان به همراه 
خانواده هایشــان در این تجمع شــرکت کرده بودند. در این تجمع معاون اداره 
کار استان لرستان حاضر شد و با تجمع کنندگان به صحبت پرداخت. کارکنان 
شــرکتی لرستان در هفته های گذشــته بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. 
خواسته آنها عاوه بر طرح طبقه بندی مشاغل و تامین امنیت شغلی، بازگشت 

به کار همکارانی است که اخیرا بیکار شده اند.
در تجمع روز گذشــته به تعدیلی ها وعده دادند که برای بازگشت به کار آنها 

تمهیداتی صورت خواهد گرفت. 

رئیس هیئت اجرایی حزب اعتدال و توســعه در ادامه به وضعیت 
این حزب در انتخابات اشــاره کرد و گفت: از سال 93 به این  طرف 
حزب اعتدال و توسعه فعال تر و شکوفا تر شده است. در اثر زحماتی 
که اعضای این حزب کشیده اند وضعیت این حزب نسبت به گذشته 

قابل قیاس نیست.
به گزارش پایگاه دیده بان ایران، نشســت  روســای کانون ها و 
دبیران اســتان های حزب اعتدال و توســعه با مرتضی بانک عضو 
شــورای مرکزی این حزب برگزار شــد. در ابتدای این جلسه عضو 
شــورای مرکزی حزب اعتدال و توســعه از نقش آفرینی کانون ها 
و دبیران حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 

تقدیر و تشــکر کرد. مرتضی بانک در ادامه خاطر نشــان کرد: به 
خاطر این تالش ها و کوشــش های مــردم وجناح ها و گروه ها بود 
که ما توانســتیم در این انتخابات به شــکل منسجم عمل کنیم و 
پیروز شــویم. دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه در ادامه به حضور 
پرشــور مردم در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم اشاره کرد و 
 گفت: برای دانستن دالیل حضور گســترده مردم در این انتخابات 
علی رغم تخریب ها علیه دولت و مشــکالت اقتصادی که در این 
ســال ها دامن گیر جامعه ایران بوده است نیازمند تحلیل علمی و 
تحقیق هســتیم من از همه فعاالن سیاسی و اعضای حزب اعتدال 

و توسعه می خواهم دالیل حضور گسترده مردم را بررسی کنند. 

محمد آقازاده- روزنامه نگار

آقای عارف برای مردم چه کرده اید؟

کانال هایی برای ارتباط با دولت 
ایران داریم

 رمزگشایی واعظی از مالقات وزرا 
با رئیس جمهور

ما را دنبال نخود سیاه نفرستید

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود، گفت که دولت 
ترامپ کانال هایی برای ارتباط با دولت ایران دارد.

بــه گزارش تیک: هیثــر نائورت، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
کنفرانس خبری پنجشنبه شب ضمن رد گفت وگوی رکس تیلرسون، وزیر 
خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف گفت که واشنگتن، 

برخی کانال های ارتباطی برای تعامل با دولت ایران دارد. 
وی در پاســخ به سوالی در این باره که آیا تیلرسون  از زمان حضور در 
کســوت وزیر خارجه آمریکا صحبتی با ظریف داشته گفت: فکر نمی کنم 
او صحبتی کرده باشــد. ما مطمئنا کانال های دیپلماتیک مختلفی داریم، 
یعنی خطوط ارتباطــی که می توانیم از آنها برای ارتبــاط با دولت ایران 

استفاده کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: چیزی که می دانم این است که 
این کار را نکرده ایم، اما قصد اظهارنظر یا پاسخ دادن به سوالی که درباره 

گفت وگوهای محرمانه دیپلماتیک هستند ندارم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدام دولت آمریکا برای بررسی 
سیاســت هایش در قبال ایران گفت: بررسی ها درباره سیاست ایران، هنوز 
ادامه دارد. ما این را گفته ایم که دست کم تا زمان تکمیل این بررسی ها به 

برجام پایبند خواهیم بود. این موضع ما تغییر نکرده است.
نائورت تصریح کرد: ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران، کاماًل در 
برابر آنچه الزم اســت انجام دهد، پاسخگو خواهد بود. پس، این بررسی 

در جریان است.

 به گزارش خبرآنالین،محمود واعظی درباره اشاره اصولگرایان به سبد 16 میلیون رأی نامزدهایشان در 
انتخابات ریاست جمهوری و انتظار آنها برای لحاظ این مسئله هنگام چینش کابینه دولت آینده گفت: برای 
تعیین اعضای کابینه دولت یازدهم اصل بر اعتدال بود. بر همین اســاس آقای روحانی برای همکاری از 

اصولگرایان معتدل، اعتدالیون و اصالح طلبان معتدل استفاده کرد.
وی با بیان اینکه آقای روحانی همان سیاست دولت یازدهم را درباره چینش کابینه دولت آینده دنبال 

می کند، افزود: اصل بر این است که دولت دوازدهم بسیار قوی، هماهنگ و منسجم باشد بنابراین تمام 
کسانی که هستند و می توانند ملت ایران را نمایندگی کنند در آن دولت حضور خواهند داشت.

عضو شــورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه یادآور شــد: البته کابینه جای آن نیست که افراد اختالف 
نظرهایشان را آنجا مطرح کنند. هیأت دولت جای هماهنگی برای کار و تالش است. بنابراین فکر می کنم 

اصولگرایان معتدل، اعتدالیون و اصالح طلبان معتدل در کابینه دوازدهم نماینده خواهند داشت.
وی در واکنــش به مواضع برخی اصولگرایان که می گویند چون 38 درصد رأی دهندگان به نامزدهای 
 آنهــا رأی دادند باید همین وزن در کابینه آتی لحاظ شــود، گفت: مگر در دولت های گذشــته که همین 

رقابت ها وجود داشت، این کار انجام شد؟
وی ادامه داد: کاری که آقای روحانی در دولت یازدهم کرد آن بود که یک کابینه فراجناحی تشکیل داد 
و همــه کابینه را در اختیار یک حزب و یک گروه قرار نداد. او همین کار را برای دولت دوازدهم انجام می 
دهد تا انشاءاهلل الگویی برای آیندگان شود. در مجموع به نظر من آقای روحانی می خواهد کابینه دوازدهم 

را ملی بچیند.
واعظی درباره برگزاری جلســات رئیس جمهور با برخی وزرا برای همکاری در دولت آینده گفت: آقای 
روحانی با همه وزرا جلســه می گذارد. جلســه ها نیز مشورتی و برای اخذ پیشنهادها و نقاط قوت و ضعف 
وزارت خانه ها است. عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه یادآور شد: بسیاری از وزرا با آقای روحانی 
مالقات کردند، در جمع آنها کسانی هستند که در دولت آینده می مانند و برخی نیز کسانی هستند که ممکن 

است نمانند. پس معنی مالقات این نیست که مالقات کننده در دولت آینده می ماند یا اینکه نمی ماند.

رییس شــورایعالی سیاســت گذاری اصاح طلبان 
گفت: در ســه گام برداشته شــده توسط شورایعالی 
سیاســتگذاری مردم با حضورشان نشــان دادند به 

جریان اصاحات اعتماد دارند.
به گزارش ایســنا، محمدرضا عارف در نشســت 
با  هم اندیشی شورایعالی سیاستگذاری اصاح طلبان 
شوراهای اصاح طلب سراسر کشور، با  تبریک پیروزی 
جریان اصاحات در انتخابات ســال96 اظهار داشت: 
خوب است که این نشست ها ادواری باشد، تا با تعامل 

و همفکری در جهت هدفی که داریم گام برداریم.
وی گفت: در جلساتی که با سید محمد خاتمی و 
نخبگان داشــتیم به این نتیجه رسیدیم تا با توجه به 
مطالبات و انتخابــات 84  یک صدا باید از اصاحات 
بیرون بیاید که نتیجه اش شــورایعالی شــد. همه از 
شورایعالی سیاســتگذاری حمایت کردند که در ذات 

اصاحات است، تا برای  منافع جمعی، منفعت فردی و 
منافع حزبی کنار گذاشته شود. همه جلسات با اجماع 

برگزار شد و نتیجه اش را در سال 94 دیدیم. 
در ادامه  سخنرانی این فعال سیاسی اصاح طلب 
گفت: نتیجه عملکرد ما فراکســیون امید در مجلس 
اســت، نمی خواهم از مظلومیت اصاحــات بگویم، 
بعضی ها پیروز می شــوند یادشان می رود چه کسانی 

برای شان زحمت کشیدند و من این گله را دارم. 
وی با اشاره به تاش جریان اصاحات برای پیروزی 
در گام سوم خاطرنشان کرد: در گام سوم ما لیست را 
بر اساس شورایعالی بستیم، این گام برای ما مهم بود و 
اگر پیروز نمی شدیم به قبل از سال 92 باز می گشتیم. 
در شــورایعالی دو کار مهم پیش رو داشتیم؛ پیروزی 
در انتخابات ســال 96 و ادامه گفتمان اصاحات که 
به اتفــاق آرا آقای روحانی رای آورد، نتیجه انتخابات 
اتفاقی نبود بلکه نتیجه شــعار امید، آرامش و رونق 

اقتصادی بود.
رئیس شورایعالی سیاستگذاری اصاح طلبان یادآور 
شد: حادثه تهران در کان شهرها تکرار شد، خیلی ها 
فکر می کردند که با عملکرد ضعیف، مردم اقبالی نشان 
ندهند اما مشاهده کردید که فاصله رای جوان ارزنده 
لیســت ما در شورای شهر با جریان مقابل 408 هزار 
رای بود. اگر ما را دنبال نخود سیاه نفرستند قصد ما 

کمک کردن و ادامه راه است.
وی یادآور شــد: بعد از پیروزی از تمامی نخبگان 
خواســتیم که نقد را انجام دهنــد، ما قصدمان ادامه 
وحدت اســت. تا چندی پیش هجمه علیه فرد مهم 
نبود اما حاال به جریان است، حتی برچسب دیکتاتوری 

زدند. ما که گفتیم از نقد استقبال می کنیم، به دوستان 
هم گفتم در خانه ام به روی شــما باز اســت چرا در 
فضای مجازی گفتمان کنیم. اصل حفظ انسجام است، 
اگر باهم باشیم پیروز می شــویم، قبل از سال 92 را 
یادآوری می کنم، فضا یادتان هست نگذاریم برگردیم. 

سال 98 و 1400 برای ما مهم است.
وی ســپس خطــاب به منتقــدان شــورایعالی 
سیاســتگذاری گفت: استراتژی ما این بود که تمامی 
کرسی ها را به دست بیاوریم، این بیست و یک نفر افراد 
برجسته ای هستند و ما تاش کردیم سهمیه ای برای 
زنان و جوانان هم بگذاریم. انگیزه برخی رســانه ها در 
هجمه به شورایعالی برای ما مشخص است امیدوارم 

مجبور نباشیم روزی این انگیزه ها را بازگو کنیم.
ایــن نماینده مجلس ادامه داد: ما اصرار داشــتیم 
نگاه تخصصی در لیست باشد و وقتی به تک تک افراد 

لیست نگاه می کنیم به آن افتخار می کنیم. 
رمز ماندگاری ما اخاق و ســکوت است و جواب 
هم گرفتیــم. البته در جاهایی هم باید روشــنگری 
کرد. کشاندن مسائل به رسانه ها چه دلیلی دارد همه 

می توانند مسائل را بیان کنند اما لزومی ندارد.
ایــن نماینده مجلس همچنین گفت: در انتخابات 
اردیبهشــت هیچ شکی نیســت که پیروزی روحانی 

مدیون اصاح طلبان است. 
خواهش ما در آســتانه تشــکیل دولت دوازدهم 
همراهی و هماهنگی با فراکســیون امید است و هیچ 
سهم خواهی نخواهیم داشت. انتظارمان از روحانی این 

است با شورایعالی اصاح طلبان مشورت کند.

محمدرضا عارف ضمن انتقاد به روحانی اظهار داشت: 

بهزاد نبوی: با آمدن ترامپ تندروهای دو 
طرف بده بستان می کنند

مرتضی بانک در جمع اعضاء کانون ها و دبیران استانی حزب اعتدال و توسعه:

شکست خوردگان انتخابات نتیجه را نپذیرفته اند 

با همه احترامی که برای شــخصیت علمی و اخالقــی دکتر محمدرضا عارف قائلم و 
معتقدم که چنین شــخصیت هایی در همان حیطه تخصصی خود بسیار تاثیرگذارند، اما 
براین باورم که ایشان حتی فاقد سابقه، توان و شّم سیاسی الزم برای اداره و رهبری یک 
گروه سیاسی بسیار  کوچک است، تا چه رسد به اداره و رهبری یک جریان فکری بزرگ 
به  نام اصالحات و اصالح طلبی و سیاســتگذاری برای آن. همچنین بر این باورم که او و 
محفل خودخوانده »شورای سیاست گذاری اصالح طلبان« عمدا و یا سهوا  نقش »اسب 
تروایی« را  بازی می کنند که با نفوذ به »دژ مســتحکم اصالحات«، فرجام کارشان فرو 
پاشــاندن این دژ از درون و از بین بردن مدافعان راســتین آن یعنی اصالح طلبان واقعی 
اســت که همواره هزینه حراست و پاسداری از پایگاه اصالحات را پرداخته اند  و همچنان 
می پردازند.   هنوز فراموش نکرده ام این جمله آقای دکتر عارف را در مجلس ششــم که 

گفته بود:  »من نمی دانم اصالحات را با س می نویسند یا باص « 
این جاست که باید گفت: »خراب شود باغی که کلیدش چوب مو باشد!«

خراب شود باغی  که کلیدش چوب مو باشد

تجمع کارکنان تعدیلی مخابرات لرستان 
به همراه خانواده هایشان

روابــط عمومی دادســتانی تهران در 
مورد بازداشــت حمید بقایی اطالعیه ای 

صادر کرد.در این اطالعیه آمده است:
نظــر به انتشــار اطالعات نادرســت 
از ســوی برخی افــراد کــه از حامیان 
ایشان به شــمار می  روند، در خصوص 
بازداشــت متهــم حمید بقایــی، جهت 
 تنویــر افــکار عمومــی بــه اطــالع 
می  رساند. مشــارالیه با عناوین اتهامات 

مالی توســط بازپرس دادسرای عمومی 
و انقالب تهران احضــار، پس از ابالغ 
قانونی و اســتنکاف از حضور در دادسرا، 
طبق مقــررات قانونی جلب و توســط 
ضابطین قوه قضاییه به شــعبه بازپرسی 

معرفی می  شود.
 پس از حضور متهم در شعبه بازپرسی 
و تفهیم و اخذ دفاعیات از وی و بررسی 
محتویات پرونده، مشارالیه پس از صدور 

قرار تامین قانونی توسط بازپرس پرونده 
به لحاظ عجــز از تودیع وثیقه به زندان 

معرفی شده است.
علی هــذا اقدامات صــورت گرفته بر 
اساس موازین قانونی و با رعایت حقوق 
متهــم بوده و هر گونــه اظهار نظر غیر 
کارشناســانه و بدون اطالع از موضوع، 
تشویش اذهان عمومی محسوب و اقدام 

قانونی را در پی خواهد داشت.

اطالعیه روابط 
عمومی دادستانی 
تهران در مورد 
بازداشت حمید 

بقایی

سرپرست معاونت حج سازمان حج و زیارت اعالم کرد: 
عربستان صدور ویزای حج ایرانی ها را آغاز کرده است.

به گزارش ایســنا: نصراهلل فرهمند در همایش آموزشی 
زائران ایرانی اعزامی به حج تمتع اظهار کرد: نخســتین 
ســری از ویزاهــای حــج از روز 22 تیرمــاه به صورت 

الکترونیکی برای زائران ایرانی صادر شد.
وی ادامه داد: اگرچه ایران با تاخیر وارد مذاکرات حج با 
عربستان شد، اما همه تمهیدات الزم برای برگزاری حجی 

عزتمندانه پیش بینی شده است.
او اضافــه کرد: در حوزه تغذیه، اســکان و حمل و نقل 
اقدامات خوبی برای ارائه خدمات مناسب به زائران صورت 

گرفته است.

فرهمند گفت: با وجود افزایش جمعیت زائران به نسبت 
ســال 9۴ به اندازه 22 هزار نفر، اما تالش شــد در مکه 
و مدینه هتل هایی با شــرایط اسکان مطلوب برای زائران 
تامین شــود. به گفته او، برای تامین خیمه های عرفات، با 
کیفیت باالتر و مجهز به سیستم خنک کننده هوا اقدامات 

الزم انجام شده است.
صبح جمعه 23 تیرماه جمعیت زائران اعزامی به حج از 
اســتان تهران در استادیوم 12 هزار نفری آزادی گرد هم 
آمدند تا مراسم آیینی- آموزشی حج را به جای آورند. این 
مراسم در حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
مسئوالن حج استان تهران و فرمانده پلیس فرودگاه های 

کشور برگزار شد.

نصراهلل فرهمند سرپرست معاونت حج سازمان حج و زیارت:

عربستان صدور ویزای حج ایرانی ها را آغاز کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

کودک بي گناه ٧ ساله اي در دل خاک آرام گرفت ، واقعه تلخ و شرم آوري که تکرار 
دردناک آتناهایي اســت که در سالهاي اخیر شاهدش بودیم . یک روز به نام ستایش و 

روزي دیگر به نام آتنا و معلوم نیست فردا به چه اسمي خواهد بود. 
به یاد دارم در نیمه دولت یازدهم که معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوري 
براي آگاه ســازي نسبت به شــیب رو به صعود آسیب هاي اجتماعي ) اعتیاد ، زنان تن 
فروش، آزار جنسي کودکان ، طالق ، ایدز ، فقر ،کودکان بدون هویت و شناسنامه و ... 
(  تالش مي کرد ، با انواع نامالیمتي ها به سیاه نمایي و تنش آفریني محکوم مي شد 
و با هجمه هاي بســیار مواجه مي شدیم و همان منتقدان غافل از این بودند که پنهان 
سازي واقعیت هاي اجتماعي که پیرامونمان مي گذرد خالق آتناهاي اجتماع مان خواهند 
شــد . پدیده دستفروشــي یکي از زاییده هاي فقر است و شیوع آزار و تجاوز جنسي به 
کودکان براي دزدي هاي ناچیز حاصل اعتیاد که به بیماري اجتماعي تبدیل شده است و 
آیا تالش برای آگاهي بخشي و تمرکز جهت ریشه کن کردن انها به منزله سیاه نمایي 
است؟ نگارش سند امنیت کودکان و زنان و اصرار شهیندخت موالوردي بر تسریع روند 
تصویب آن نه برخاسته از اندیشه سیاسي بلکه برگرفته از دغدغه هایي مبتني بر حوادث 
پیرامونمان است که بعضا به گونه اي دیگر تعبیرش کردند.  برنامه ریزي براي توانمند 
سازي زنان و آموزش دختران نه در راستاي اسناد و نسخه هاي غربي بلکه براي کاهش 
آســیب ها و معضالت اجتماعي است که برخي  با تحریف سند 2٠3٠ تالش کردند تا 
آن را وارونه جلوه دهند ! ولي واقعیت ان اســت که ســند 2٠3٠ دهها بند دارد، از جمله 
آموزش کودک و والدین براي آنکه چگونه با مســائل مختلف جنسی و بلوغ )و از جمله 
با کودک آزاری( برخورد کنند و اي کاش کســاني که به بزرگنمایي معایب آن پرداختند 
 به این مهم توجه مي کردند که سیر تحوالت اجتماعي ما را ملزم به آموزش دخترانمان 

مي  کند گر چه بارها تاکید شد ایران بدان قسمت ها تعهد و الزامي ندارد. 
شــاید بیراه نباشد که به فراکســیون زنان مجلس هم یادآور شویم که تالش براي 
تســهیل تصویب قانون حمایت از خانواده  مي تواند راهکاري براي کنترل حداقلي فقر 
باشد ؛ و اینکه رفع  نواقص و خالء جدی قانون در مجازات کودک آزاران  مرجعي براي 

کاهش این پدیده شوم و شرم آور باشد. 
برای آتنا با بغض باید گریست و نمي توان حرفي زد ولي فراموش نکنیم که آتنا هنوز 
حرف هاي بسیاري دارد و امید است که واقع بینانه و به دور از حب و بغض هاي سیاسي 

به آنچه پیرامون جامعه مان مي گذرد بنگریم . 
فراموش نکنیم که ماجراي آتنا در همین کالنشهر تهران نیز تکرار حادثه تلخي است 
که قبال نســبت بدان نیز هشــدار داده ایم و بد نیست که اگر براي برخي مسئو الن سر 
زدن به روســتاي پارس آباد دشوار است به همین زیرگذر راه اهن در منطقه 1٧ تهران 

سر بزنند . واقعیت ها را بدرستي ببینیم و براي آتنا و ستایش هاي ایران فکري کنیم.

زهره آشتياني - دبيرکارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري 

آتنا فریاد تالش هایي که
 به سیاه نمایي تشبیه شد 


