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یادداشت روز

در فضا و زمانی بریده از مکان شناوریم؛ پای مان به هیچ 
زمینی ســفت نیست؛ عشــق را در کوچه  پس کوچه های 
گذشــته جاگذاشــته ایم و لذت را جــای آن گزیده ایم؛ 
ســنتی که می بایســت با تکیه بــر آن خودمــان را در 
افقی جدیــد پرتاب می کردیم، از آن گسســته ایم؛ هیچ 
چشــم انداز روشــنی را فراروی خــود نمی بینیم؛ محیط 
زیســت مان دیگر تــاب تحمل فجایــع و تخریب های ما 
را نــدارد؛ آب های ســرزمین مان ته کشــیده و خاک مان 
قدرت باروری خود را از دســت داده است؛ ارزش ها رنگ 
باخته اند و جامعه از هم گســیخته شده؛ سنگ روی سنگ 
بند نمی شــود؛ دیگر حتی روی مهــر مادر و فرزندی هم 
نمی شــود حســاب باز کرد؛ فردگرایی منفی و پیگیری 
منافع شــخصی بــه هر قیمتــی و لذت جویــی منحط، 
 رشته های هم بستگی اجتماعی را پنبه کرده و بر باد داده 

است. 
دستان مان از هر زمان دیگری خالی تر است و عریان تر از 
هر بی آبرویی باید در انتظار تازیانه های مجازات بنشینیم؛ 
دیگر آهی هم در بساط نداریم که با ناله سودایش کنیم. 
عوامل زیادی را می توان به عنوان علت برای این اوضاع 
و احوال برشــمرد اما بدون شک یکی از مهم ترین عوامل، 
جدایی فضا وزمان از مکان، به واسطه تکنولوژی های جدید 

و فضای مجازی ای است که در آن گرفتار آمده ایم. 
اصلی ترین ویژگی عصر حاضر جدایی فضاوزمان از مکان 
و ســرعت باالی تحوالت آن اســت. در جهان قدیم، فضا 
و زمان وابســته به مکان بودند؛ جهان زیســت انسان ها 
آمیختــه با طبیعت و محیط زندگی شــان بود؛ طبیعت و 
محل زندگی جــزء اصلی و تعیین کننده ترین عنصر برای 
نحوه زندگی بود؛ هنرها، ترانه های فولکلور و تمام تجلیات 
عینــی و روانی انســان قدیم، نشــانی از محل زندگی و 
طبیعت آن را با خود داشــت؛ در یک کالم، این امکان ها و 
محدودیت های محیط زندگی و طبیعت بودند که حدود 

زیست آدمی را مشخص می کردند. 
در جهــان قدیم، فضای هر محیطــی مختص به همان 
مکان بود و زمان نیز در بند عوامل طبیعی بود؛ هر دیاری 
را که سفر می کردی، وارد یک فضای جدید و به خصوصی 
می شدی. سرعت تحوالت و کال حرکت زندگی در جهان 
قدیــم به قدری کند بودند که فضای جهان های زیســت، 
به نــدرت و در طول ســالیان دراز دچار تغییر می شــد؛ 
گاهی چندین نسل متمادی، یک فضای واحدی را تجربه 
می کردند و تاریخ برای شان یک چرخه دایره وار داشت که 

مدام تکرار می شد. 
مجموع ایــن عوامل، یعنی وابســتگی و چســبندگی 
فضا و زمان به محیــط طبیعی و جریان کند زندگی باعث 
می شــدند که انســان قدیم تعلق خاطر بسیار زیادی به 
محیط زندگی، طبیعت و تاریخ و سنت خود داشته باشد؛ 
طبیعت و انســان در یک کل اندام وار چرخه زیست خود 
را داشــتند و به واســطه این رایطه ارگانیک بود که محل 
زندگی و آب و خاک آن به همراه قوم و قبیله جزو ناموس 
به شمار می رفت و در راه حفظ و صیانت آن از هر گزندی، 
جان فشانی ها و فداکاری های زیادی صورت می گرفت. در 
جهان قدیم، تاریخ، ایل و تبار، آب و خاک و تمام میراث 
معنوی و مادی انسان حرمت داشتند و می بایست از آن ها 

حفاظت و نگهداری می شد.
اما تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی ما را وارد جهانی 
ساختند که در آن فضاوزمان از مکان و محیط زندگی جدا 
شــده اند و کم کم وارد جهانی شده ایم که به معنای تمام 
در یک فضای مجازی مســتقل از مکان سکنی گزیده ایم. 
در جهان جدید ســرعت زندگی و وقایع آن به حد خیلی 

باالیی رسیده است. 
در جهــان جدیــد، فضاوزمان از قیــد محدودیت های 
محیطی درآمده اند و زیست  جهان مان را فضایی تشکیل 
می دهد که هیچ وابســتگی و قرابتی بــا مکان و محیط 
زندگی مان ندارد و چه بســا فضای زندگی مان فرسنگ ها 
دورتر از مکانی ســت کــه در آن قرار داریــم؛ فضاها در 
هم فرورفته انــد و دیگر نمی توان فضــای به خصوصی را 
شناســایی کرد که مختص محیطی خاص باشد. زندگی 
در ایــن فضای مجازی و ســرعت بــاالی تحوالت عصر 
حاضر، ما را نسبت به مکان و طبیعت بی توجه نموده اند و 
سرعت باالی زندگی نیز ارتباط مان را از تاریخ و سنت مان 
گسسته و در یک شرایط شناور در دنیایی بی در و پیکر و 

بی ریشه، بی قرارمان ساخته  است. 
این عوامل ســبب شــده اند که ما نه به طبیعت علقه و 
دل بستگی داشته باشیم و نه به میراث تاریخی مان؛ امروز 
دیگر نه عضــو یک ملت بودن برای مــان معنا دارد و نه 
گذشــته مان؛ نه آلودگی هوا را می فهمیم و نه تعصبی به 
آب و خاک مــان داریم که در راه حفــظ و نگهداری آن 
بکوشــیم؛ دیگر برای مان مهم نیست چه بر سر کشورمان 
می آید و چه فجایعی در انتظارمان است چون جز توهمات 
فضای مجازی، هیچ واقعیتی را لمس و درک نمی کنیم. 

هنوز دو ســال و چند ماهی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی یازدهم باقی 
مانده است با وجود این، سخنان رئیس فراکسیون امید مجلس نشان می دهد گویا استارت 

آن انتخابات زده شده است. در این باره نکات زیر قابل توجه است.
۱- به نظر می  رسد طرح موضوع انتخاباتی که قرار است دو سال و نیم دیگر برگزار شود 
نه کمی بلکه خیلی زودهنگام اســت! هنوز با مجلسی روبه رو هستیم که به نیمه فعالیت 
چهار ســاله خود نرسیده است و ما از مجلس آینده سخن می گوییم! و این در حالی است 
که مردم نشــان داده اند به کارکرد نمایندگان خود توجه و اهتمام دارند و عملکرد آنان را 
زیر نظر دارند و قول قطعی به کســی نداده اند که دوباره آنان را انتخاب کنند.  همان طور 
که پیش از این نتیجه انتخابات مجلس سوم اصولگرایان را غافلگیر کرد و نتیجه انتخابات 
مجلس چهارم اصالح طلبان را. نتیجه انتخابات مجلس ششم برای خود اصالح طلبان هم 
قابل پیش بینی نبود اما سه سال بعد در انتخابات شورای دوم خواب آن شکست سنگین 
را هم نمی دیدند. بنابراین به جای آنکه به آینده مجهول توجه کنیم، بهتر آن است حال 
را دریابیم تا دوباره دچار اصل غافل گیری نشــویم. به قول سعدی: سعدیا دی رفت فردا 

همچنان موجود نیست/ در میان این و آن فرصت شمار امروز را
۲- آنچه در چند سال گذشته تحت عنوان ائتالف انتخاباتی اصالح طلبان و اعتدالیون 
و اصولگرایان معتدل صورت گرفت یکی از مقاطع درخشــان عرصه سیاست ایران طی 
۱۱۱ سال فعالیت انتخاباتی بوده است. ائتالفی که ثمره آن حاکمیت عقالنیت و اعتدال 
در عرصه تصمیم گیری کشــور بوده است. اگر این ائتالف نبود، برجامی هم نبود. آرامش 
سیاســی و ثبات اقتصادی هم نبود. ایران همچنان ناقض صلح جهانی و مشمول فصل 
هفتم بند ۴۱ و شاید ۴۲ بود. ایران هراسی به اوج خود رسیده بود و با ورود ترامپ به عرصه 

سیاست امریکا، شاهد اوج گیری تنش میان امریکا و ایران بودیم.
۳- پرســش اساسی این اســت: آیا ائتالف فوق الذکر دیگر ضرورت ندارد؟ نگاهی به 
همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان می دهد رقیب ائتالف انتخاباتی اصالح طلبان 
و اعتدالیون و اصولگرایان معتدل نزدیک به ۱۷ میلیون رأی داشــته. بنابراین توان رقیب 
را نباید دســت کم گرفت. عالوه بر این، وقتی ما تجربه تراژیک انتخابات ۱۳۸۴ را داریم 
که به علت جدایی کاندیداهای همسو و هم افق کاندیدای رقیب با شکاف ایجاد شده به 
قدرت رسید آیا صواب است باز هم از تاریخ نیاموزیم. به قول حکیم طوس: آنکه ناموخت 

از گذشت روزگار/ نیز ناموزد از هیچ آموزگار
۴- امید اســت دیدگاه ریاست فراکسیون امید تحت تأثیر انتخاب رئیس مجلس دهم 
و حواشی آن نباشد. ایشــان با انصراف تاریخی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۹۲ نشــان داد. یکی از چهره های جوانمرد عرصه سیاسی کشور است. بنابراین انتظار 
می رود آنچه بیان شده، دیدگاه نهایی وی نباشد. جریان اصالحات طی چند سال گذشته 
نشــان داده درک درستی از عرصه سیاسی کشور داشته و منافع ملی را بر منافع جناحی 

ترجیح می دهد

در حالی که رســانه های آمریکایی از تالش و برنامه ریزی ترامپ و دولتش در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل برای جلب نظر کشــورهای مختلف در مخالفت با برجام و 
تثبیت اتهاماتی که به طور غیرواقع در رابطه با نقض برجام از سوی ایران مطرح می کند، 
خبر می دهند، مقامات اروپایی به ویژه کشورهای اروپایی عضو گروه 1+5 در تالش برای 

رایزنی با کشورهای مختلف در جهت حمایت و اجرای مطلوب برجام هستند.
به گزارش ایســنا، در همین حال مقامات دولت پیشین آمریکا نیز در اظهاراتی شفاف 
نســبت به هر گونه خروج یــک جانبه از برجــام و بر هم زدن این توافــق بین المللی 
هشــدار می دهند و اقدام علیه برجام از ســوی آمریکا را علیه اعتبار آمریکا در دنیا و نزد 

هم پیمانانش توصیف می کنند.
تالش ترامپ در موضع گیری و اظهارنظر علیه برجام در حالی انجام می شود که دولت 
وی از زمــان روی کار آمــدن تا کنون در زمان های تعیین شــده در چارچوب برجام به 
تعهداتش در تمدید تعلیق تحریم ها علیه ایران و نیز اعالم پایبندی ایران به برجام عمل 
کرده اســت، هر چند این اقدامات را با چاشــنی تهدید و تحریم  به بهانه های مختلف از 

جمله فعالیت های موشکی ایرانی،  تروریسم و حقوق بشر همراه کرده است.
جان بولتون، ســفیر سابق آمریکا در ســازمان ملل نیز که به تازگی ادعا کرده طرحی 
برای خروج آمریکا از توافق هســته ای دارد، در صفحه توئیتر خود نوشت: برجام تهدیدی 
برای منافع امنیت ملی آمریکا اســت که هر روز جدی تر می شود. ترامپ برای برخورد با 

این مسئله نیازمند برنامه واقعی است.
فدریکا موگرینی رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به شبکه ان بی سی اعالم کرد: 
توافق هسته ای ایران یک توافق خوب و محکم است که در راستای منافع همه طرف ها 

قرار دارد.
وی گفت: این توافق تنها میان دو کشور نیست و تعهدی است که بر عهده همه جامعه 
جهانــی قرار دارد که در یک طرف آن ایران قرار دارد و مورد حمایت قطعنامه شــورای 

امنیت سازمان ملل است.
امانوئــل ماکرون رئیس جمهور فرانســه نیز اخیرا در تشــریح اولویت های سیاســت 
خارجی اش گفت: ما از توافق هســته ای با ایران حمایت می کنیم؛ چراکه هیچ جایگزینی 

برای این توافق وجود ندارد و امکان روابط سازنده با تهران را فراهم می کند.
هم چنین ژرارد آرو ســفیر فرانســه در واشــنگتن در واکنش به گزارش ها درباره طرح 
نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان ملل برای خروج این کشــور از برنامه جامع اقدام 
مشترک با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: همان طور که رئیس جمهور امانوئل 
ماکرون گفته اســت، هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد. فرانســه از لغو آن حمایت 

نمی کند و  آن را نمی پذیرد.
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان با اشــاره به توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 که در 
ژوئیه 2015 حاصل شــد، گفت: این توافق حاصل یک دیپلماسی طوالنی مدت و مهم 

بود که در نهایت یک نتیجه خوب در پی داشت.
وی در ادامه گفت که مدل مذاکرات هســته ای با ایــران می تواند یک الگو برای حل 
مسئله هسته ای کره شمالی باشــد و آماده است تا در یک ابتکار عمل دیپلماتیک برای 

پایان دادن به مساله هسته ای و برنامه موشکی کره شمالی مشارکت داشته باشد.
وندی شــرمن مذاکره کننده ارشد هسته ای در دولت اوباما نیز گفته است: ترک کردن 

برجام موجب ایجاد شکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی واشنگتن خواهد شد.
شرمن گفت: چه مستقیم و چه غیرمستقیم پاره کردن برجام بدترین کاری است که ما 

)آمریکا( می توانیم در زمینه امنیت ملی خود صورت دهیم.
وی با بیان این که »ترک برجام موجب ایجاد شــکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی 
واشــنگتن خواهد شد« هشدار داد، کره شمالی نیز نظاره گر است و به دقت این تحوالت 

را دنبال می کند.
فیلیپ گوردون دســتیار ویژه رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال های 2013 تا 2015 
در یادداشــتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: مذاکره دوباره بر سر توافق هسته ای با 

ایران یک توهم محض است.
وی گفته اســت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با وجــود این که در جریان رقابت 
انتخاباتــی اش گفت که اولویت اصلی اش نابود کردن توافق ایران و گروه 1+5 اســت تا 
کنون از انجام این کار پرهیز کرده است. در حقیقت ترامپ در طول حدود 8 ماه ریاست 
جمهوری خود تــا کنون دو بار در گزارش به کنگره تایید کرده که ایران به توافق عمل 

می کند و به رفع تحریم های اقتصادی ایران نیز ادامه داده است.

بابک زنجانی در جلســه امروز 
دادگاه در بخشــی کــه مربوط 
بــه شفاف ســازی در خصوص 
و  هروی  فــاح  حمید  اظهارات 
مهدی شــمس بــود خطاب به 
قاضی گفــت: اینجا همه بگویند 
تقصیر من است، من قبول دارم؛ 

آخرش برای من اعدام است.
جلسه رســیدگی به اتهامات دو متهم 
پرونده موســوم به فســاد نفتی ساعت 
9:45 بــا حضور بابک زنجانی و وکالی 
شــرکت نفــت، بانک مســکن، تامین 
اجتماعــی در شــعبه 28 دادگاه انقالب 

آغاز شد.
قاضی مقیســه ضمن بیــان اتهامات 
متهمــان پرونده، بر اســاس ماده 354 
قانون آئین دادرسی کیفری به حاضران 

در جلسه از باب حفظ نظم دادگاه تذکر 
داد.

وی اعالم کرد: حمید فالح هروی به 
دلیل اینکه حالش بد شده در حال حاضر 
در دادگاه حاضر نیســت. وکیل ایشــان 

حضور دارد و دفاعیه را قرائت می کند.
به نوشته ایسنا، قاضی رسیدگی کننده 
بــه این پرونــده گفت: در جلســه قبل 
مطالبی عنوان شــد که جــا دارد بابک 

زنجانی در این جلســه بــه بیان نقش 
حمید فــالح هروی و مهدی شــمس 

بپردازد.
قاضی مقیسه از بابک زنجانی خواست 
تا در جایــگاه حضور پیدا کنــد و از او 
خواســت در خصوص مشــارکت حمید 
فالح هــروی در بانک اف آی آی بی و 
فــروش بانــک اف آی آی بی به بانک 
ملت و مبلغی که از بانک ملت به فالح 

هروی تعلق گرفت، توضیح دهد.
بابک زنجانی اظهار کرد: قطعا نیازی 
به اینکه در خصوص خودم صحبت کنم 
ندارم، ولی مدارکی به دست من رسیده 
و آن را به دادســتان ارسال کردم و در 

جلسات اول هم به شما اعالم کردم.
قاضی مقیسه یادآور شد: مدارک را به 
دادستان ارائه کردی و قرار است بررسی 

شــود. االن به عنوان مطلع و مســئول 
تشــکیالت در دادگاه حضــور دارید و 
این جلســه، دادگاه شما نیست؛ بنابراین 
به ســواالتی که پرسیده می شود جواب 

دهید.
بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش 
خطــاب به قاضــی گفــت: اینجا همه 
بگوینــد تقصیر من اســت مــن قبول 
می کنم، نهایت این کار برای من اعدام 

است.
قاضی مقیسه گفت: محاکمه شما تمام 
شده اســت. آقایان ادعایی کردند که ما 

باید ببینیم واقعیت دارد یا نه.
بابــک زنجانــی پاســخ داد: شــما 
نمی شود  برسید؟  حقیقت  به  می خواهید 
که به شمس بگویید تو دروغ می گویی، 
به زنجانی هم بگویید تو دروغ می گویی.

بابک زنجانی در جلسه علنی دادگاه خطاب به قاضی:

فرجام کار من اعدام است

سرپرست وزارت علوم با تاکید بر اینکه حضور رییس جمهور برای شرکت 
در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران قطعی است، گفت: 

زمان حضور ایشان بعد از تعطیالت تاسوعا و عاشورا می باشد.
به گزارش ایســنا، دکتر ضیاء هاشمی با اعالم این مطلب، اظهار کرد: دانشگاه تهران از 
رییس جمهور برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دعوت نموده و وزارت علوم 
نیز پیگیری های الزم را انجام داده است. بنابراین حضور ایشان در برنامه امسال بازگشایی 

دانشگاه  تهران قطعی می باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر رییس جمهور برای شــرکت در اجالس سازمان ملل به 
آمریکا سفر کرده اند که بعد از بازگشت از این سفر برنامه آغاز سال تحصیلی مدارس هفته 

آینده با حضور ایشان برگزار می شود.

یوکیا آمانو گفت که ایران تعهدات هسته ای خود در برجام 
را اجرا کرده است.

یوکیا آمانو بــا تاکید بر این که ایران هم اکنون تحت شــدیدترین 
نظارت های هسته ای قرار دارد گفت که ایران تعهدات هسته ای خود 

در برجام را اجرا کرده است.
به گــزارش انتخاب، یوکیا آمانو مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در شــصت و یکمین نشست ســاالنه آژانس گفت: از کنفرانس 
ســال گذشته تا کنون ما به راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات 

هسته ای ایران در چارچوب برجام ادامه داده ایم.
وی افــزود: تعهداتی که ایران در چارچــوب برجام به عهده گرفته 
است، درحال اجرا شدن است. ایران هم اکنون تحت شدیدترین رژیم 

راستی آزمایی هسته ای قرار دارد.
آمانو گفت: آژانس همچنین به راســتی آزمایی عدم استفاده از مواد 
هسته ای اعالم شده توسط ایران در قراردادهای امنیتی ادامه خواهد 
داد. آژانس به بررســی وجود مواد و اقدامات هســته ای اعالم نشده 

ادامه می دهد.
مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در نخســتین روز کاری 
ایــن کنفرانس گزارشــی درباره  فعالیت ها و دســتاوردهای این نهاد 

بین المللی در سال گذشته را ارائه کرد.
در این کنفرانس که به مدت 5 روز در مقر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در وین ادامه دارد، شرکت کنندگان درباره  موضوعات مختلفی 
از جمله افزایش همکاری های بین المللی در زمینه ایمنی هســته ای 
تقویت فعالیت هــای آژانس مرتبط با علوم، فــن آوری و کاربردهای 
هســته ای و همچنین برنامه  همکاری فنــی آژانس بحث و گفت وگو 

خواهند کرد.

علیــزاده طباطبایی از اعتراض به حکم اعدام محمدعلی طاهری خبر 
داد.

به گزارش انتخاب، محمود علیزاده طباطبایی گفت: روز شــنبه به شــعبه ٢٦ دادگاه 
انقالب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم.

وی گفت: روز یکشنبه نیز برای پیگیری مراجعه کردم و به من گفته شد که یکی دو 
روز آینده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کنند.

بر اســاس این گزارش، وکیل مدافع محمدعلی طاهری -  رئیس گروه عرفان حلقه 
- در تاریخ ٥ شهریور ماه از ابالغ حکم اعدام موکلش خبر داده بود.

مدیرکل بهزیســتی لرستان 
گفت: بهزیســتی برای درمان 
تســهیالت  اس  تــی  افراد 

پرداخت می کند.
بــه گــزارش ایســنا، اســداهلل 
حیــدری اظهار کرد: افراد تی اس، 
دوجنسی بوده و یا اختالل هویت 
جنســی دارند. این افراد مشکالت 
درمانی دارند و بهزیســتی استان 

ناشــی  برای کاهش آســیب های 
از ایــن افراد مرکــز  TS را ایجاد 
کرده اســت. در این مرکز کارگاه 
حرفه آمــوزی دایر شــده و به این 
افــراد عالوه بــر آمــوزش حرفه، 
 خدمــات مشــاوره ای نیــز انجام 

می شود. 
لرســتان  بهزیســتی  مدیرکل   
تأکید کرد: خیلی از این افراد که از 

بیمار  می برند  رنج  اختالل جنسی 
هســتند و نحوه برخــورد جامعه 
 باید اصالح شــود و به بیماری آنها 

بپردازند.
 وی گفت: برای تغییر جنســیت 
افراد TS بهزیســتی تســهیالتی 
را پرداخت می کنــد. اگر امکانات 
موردنیاز تامین شــود این افراد را 
رسانه ها،  کرد.  ساماندهی  می توان 

ائمــه جماعات و مــردم باید برای 
ســاماندهی عوامل اجتماعی ورود 
جدی پیدا کرده و مشارکت کنند.

هاشمی سرپرست وزارت علوم:

حضور رییس جمهور در دانشگاه 
تهران قطعی است

یوکیا آمانو در نشست ساالنه آژانس:

ایران تعهداتش در برجام
 را اجرا کرده است

وکیل  محمدعلی طاهری به حکم 
اعدام او اعتراض کرد

مدیرکل بهزیستی لرستان:

برای درمان دوجنسی ها تسهیالت پرداخت می کنیم

انجمن اســالمی  یک عضــو 
به  اشاره  با  دانشگاه ها  مدرسین 
این که برای موضع گیری نسبت 
به چگونگی آرایش سیاســی در 
اســت  زود  خیلی   98 انتخابات 
گفت: فکر می کنم نظر عارف در 
مورد چگونگی حضور درانتخابات 
او  شخصی  نظر  یازدهم  مجلس 
باشد نه نظر مجموعه اصالحات .

انتخاب، محســن رهامی  به گزارش 
دربــاره اظهارنظــر محمدرضــا عارف 
مبنی بر عدم ائتــالف اصالح طلبان با 
جریان های دیگر در انتخابات ســال 98 
اظهار کرد: هنوز تصمیم گیری منسجمی 
در جریــان اصالح طلب برای چگونگی 
 ورود بــه انتخابــات 98 انجام نشــده 

است.
وی افزود: سیاست مثل مسائل شرعی 
نیســت که بتوان از قبل احکام حالل و 
حرام صادر کرد. تصمیمات سیاســی بر 
اســاس اقتضائات زمان و شرایط روز و 

مصالح کل کشور اتخاذ می شود. 
چه بسا در انتخابات 98 به علت مصالح 
کشور لیستی ارائه نشود یا از فرد دیگری 
حمایت شود یا اصالحات موضع دیگری 
بگیرد. این مســائل بایــد در زمان خود 
مطرح شــود. موضع آقای عارف نه در 
شــورای هماهنگی مطرح شده است نه 
تک تک احــزاب اصالح طلب چنین نظر 

و موضعی داشتند. 
این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه 
داد: انتخابات سال 94 اقتضا می کرد که 
لیســت ائتالفی با اصول گرایان معتدل 
ارائه شــود که این نظر کار اشــتباهی 
هم نبود و اگر تصمیــم دیگری گرفته 
 می شد شاید موجب شکست اصالحات 

می شد.
 در انتخابــات اخیــر شــوراها نیز با 
توجه به این که برخــی از جریان های 
اصالح طلب از جمله خــود ما نقدهایی 

به کیفیت لیســت داشتیم اما در نهایت 
بــه خاطر مصالح اصالحات، از لیســت 
واحد حمایت کردیم اما مســئله  ای که 
مهم این است که افرادی که بر اساس 
لیست به مجلس یا شــورای شهر وارد 
پای بند  ائتــالف  مواضع  به   می شــوند 
نیســتند. مواضــع اخیــر عــارف هم 
مربــوط بــه همیــن اعضای لیســت 
امیــد اســت کــه وارد ایــن لیســت 
 شــده اند ولی بــه مواضــع آن پای بند 

نبودند.  
برای حل این مشــکل باید راه کاری 
اندیشیده شــود. رهامی با اشاره به این 
که تا انتخابات مجلس زمان زیادی باقی 
اســت و باید کیفیت آرایــش نیروهای 
سیاســی و موضــع شــورای نگهبان 
بــرای تاییــد صالحیت هــا را در نظر 
گرفت خاطر نشــان  کرد:  از سویی باید 
عمل کرد اعضای لیست امید نیز رصد و 
 ارزیابی شــود که این کار در حال انجام 

است. 
بایــد معــدل عملکــرد نماینــدگان 
مورد بررســی قرار گیرد که االن برای 
تصمیم گیری نهایی در این زمینه خیلی 

زود اســت زیــرا زمان زیــادی از عمر 
مجلس دهم نمی گذرد.

وی در پاســخ بــه این پرســش که 
آیــا موضع عــارف به معنــای جدایی 
اصالح طلبــان از حامیــان دولت تلقی 
می شــود گفت: من چنیــن تلقی ندارم 
اصالح طلبان در هر شــرایطی از دولت 
حمایت کردند تا مشــکالت کشور حل 

شود. 
اصالح طلبان نقدهایی به دولت دارند 
اما بــه خاطر تحقق مطالبــات مردم از 
برخی اشــکاالت گذر کردند زیرا قبل از 
آنکه اصالحات به مســائل جناحی خود 
نگاه کند به مسائل کل کشور می نگرد و 
منافع اصالح طلبان در قالب منافع کلی 

کشور تامین می شود. 
اصالح طلبان همچنان بر ادامه حمایت 
از دولت تاکید دارند البته نقدهای خود را 
هــم به دولت مطــرح می کنند و انتظار 
دارند دولــت نقدها را بشــنود زیرا اگر 
دولت آسیب ببیند کشور آسیب می بیند. 
این نقدها به معنای جدا شدن اصالحات 
از دولت نیســت و بحث عبور از روحانی 

را  اصال مطرح نمی کنیم.

سخنان عارف در مورد انتخابات 98 نظر شخصی است
محسن رهامی فعال سیاسی اصالح طلب:

تأملی در موضع انتخاباتی آقای عارف
فضای مجازی و بحران های 

زیست محیطی و اجتماعی 

دوئل مقامات اروپا و آمریکا
 در نیویورک بر سر برجام

غالمعلی دهقان- فعال سیاسی

جواد شقاقی-روزنامه نگار

نتانیاهو در سازمان ملل 
به زبان فارسی سخنرانی 

می کند

رسانه های اسرائیل گزارش دادند که نخست وزیر این رژیم در حال یادگیری زبان فارسی است تا به این زبان در سازمان ملل سخنرانی کند.
به گزارش ایلنا، اندکی قبل از برگزاری نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و با وی درباره طرح 
لغو یا جایگزینی برجام گفت وگو می کند. پایگاه خبری عبری زبان عنیان گزارش داد، نتانیاهو در حال یادگیری چند جمله به زبان فارسی است تا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، آن ها 

را خطاب به رهبر انقالب اسالمی ایران بیان کند.

سخن روز

نگاه روز


