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رئیس شورای شهر تهران گقت :مراسم اربعین در کربال با قدرت انجام خواهد شد ،اما برخی اعضای شورا انتقاداتی را نسبت به نحوه برگزاری و هزینهها دارند.

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران:

تهیه برق از پسماندها در حال
حاضر شدنی نیست
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وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای جدی کشور و وزارت نیرو ،گرفتن برق از پسماندها است ،گفت :متأسفانه تهیه برق از طریق پسماندها به لحاظ هزینهای در حال حاضر شدنی

نیست .در خصوص پسماند غرب تهران نیز این موضوع در آینده پیگیری خواهد شد .هاشمی در ادامه گفت :هیچ انتقادی به انجام مراسم اربعین نداشته و تأکید بر اجرای آن داریم .مراسم

اربعین در کربال با قدرت انجام خواهد شد ،اما اعضا انتقاداتی را نسبت به نحوه برگزاری و هزینهها داشتند .رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد :قرار شد مراسم اربعین امسال با تأکید بر اجرای

مصوبات شورا در کربال انجام شود.

سخن روز

یک بام و دو هوای حضور بانوان در ورزشگاهها

چرا ممنوعیتها فقط
برای بانوان ایرانی است؟

محمدعلی نجفی شهردار تهران:

قراردادها و واگذاریهای هفتههای اخیر در شهرداری را بررسی میکنیم

روحاهلل عالمزاده  -سردبیر نشریه «با شهر»
تلختر از تســاوی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ســوریه در ورزشگاه آزادی،
حضور زنان سوری در ورزشــگاهی است که زنان ایرانی همواره حسرت حضور
در آن را دارنــد .صحنه تلخی که از یک توهین آشــکار به جامعه بانوان باوقار
ایرانزمین حکایت دارد و ایضا تبعیضی که مســئولین بیتدبیر ورزش کشــور
میان بانوان ایرانی و بانوان سوری قائل شدند .این بیتدبیری به آنجا رسید که
وزیر ورزش مملکت دلیل حضور زنان سوری را تلویحا زمینهسازی برای حضور
بانوان ایرانی در ورزشگاهها میداند .باید از این وزیر سؤال کرد که آیا شما بانوان
با وقار ایران زمین را کم ظرفیتتر از زنان سوری میدانید که چنین الطائالتی
را بر زبان میرانید؟
اگر ورود بانوان به اســتادیوم آزادی ممنــوع بود ،به صراحت اعالم میکردید
ممنوع اســت و با شــهامت و قاطعیت ،نه اجازه میدادید زنان ســوری با آن
وضعیت خاص! در اســتادیوم آزادی حاضر شــوند و نه نمایندگان زن مجلسی
که همه اعتبارشــان از اعتماد قشــر عظیم بانوان به آنها است این بازی را به
تماشــا بنشینند  .اگر مراعات شرع مقدس موجب عدم ورود زنان به ورزشگاهها
است ،بدیهی اســت که نباید شرع مقدس برای یک عده واجب و برای دیگران
مستحب باشد .اگر به وقار ،ظرفیت ،عفت  ،نجابت و  ...باشد حتما بانوان ایران
زمین ســرآمد همه بانوان جهان اســام و این کره خاکی هستند و نباید با این
بیتدبیریها -عمدا یا سهوا -زن ایرانی زیر سؤال برود .
متاســفانه آقای رئیسجمهور که شــعارهای تبلیغاتی اش در دفاع از بانوان
گوش فلک را کر کرده بود به ســادگی از کنار چنین تبعیض فاحشــی گذشت
و به وزیر بیتدبیــرش تذکر نداد که چنین ظلمی را در حق بانوان ایرانزمین
روا ندارد .
بحث نگارنده این وجیزه ،ورود یا عدم ورود بانوان ایرانی به ورزشگاهها نیست،
بلکه انتقاد به یک بام و دو هوای مســئولینی اســت که نه آگاهانه میدانند چه
تدبیــر میکنند و نه میدانند چه خزعبالتی را به عنــوان توجیه (عذر بدتر از
گناه) بر زبان میآورند.
چگونه اســت که آقای اهللکرم رئیس انصار حزب اهلل در موارد مشــابه قبلی
امضا جمع میکرد و کفن میپوشــید اما در برابر ورود تبعیضآمیز زنان سوری
به ورزشگاه آزادی میگوید  :ابتدا باید عکسها را ببینم .نمایندگان زن مجلس
چگونــه به خود اجازه دادند نظارهگر این رفتار تبعیضآمیز باشــند و حتی در
ورزشــگاه آزادی نیز حاضر شــوند و در کنار زنان ســوری به تماشای فوتبال
بنشینند .آیا حس نمیکنند نمایندگیشان از سوی قشر عظیم بانوان ایرانی به
شدت زیر سؤال رفته است؟کمیسیونها و فراکسیونهای مرتبط مجلس چطور
این تبعیض را دیدند و ســاکت ماندند ؟ خانم ابتــکار معاون امور بانوان رئیس
جمهور که هر لحظه اگر فراغتی مییابد به توئیتر و اینستاگرامش سر میزند به
چه دلیل نســبت به این تبعیض (بهزعم نگارنده توهین آشکار به بانوان ایرانی)
سکوت کرد؟
آقایان مسئول خصوصا شخص رئیس جمهور بدانند زنان با وقار ایرانی چهبسا
ممنوعیت دائمی نســبت به ورود به ورزشــگاهها را بپذیرند امــا تبعیضها را
هیچگاه از یاد نخواهند برد و هرگز نخواهند پذیرفت .
امید اســت مسئولین ورزش کشور ،شأن واالی زن ایرانی را دریابند و منبعد
طرحی نو دراندازند .

فراکسیون امید با «چرخیدهها»
تسویه حساب میکند؟
برخی از عناصر اصالحطلب بعد از شکســت فراکســیون امید در جلسه رای اعتماد به
کابینه دوازدهم از عارف میخواهند که نمایندگان چرخیده را معرفی کند.
به گزاش آنا ،هنوز پسلرزههای شکســت اصالحات در جریــان رأیاعتماد به وزرای
کابینه دوازدهم ادامه دارد .از این روست که الهه کوالیی ،فعال سیاسی اصالحطلب بیان
میکند کهفراکســیون امید فهرست نمایندگانی که پس از ورود به مجلس «چرخیدهاند»
را اعالم کند.
واقعیــت این اســت که جریــان اصالحات از بــدو ورود به مجلس دهــم امکانات و
تواناییهای الزم خود را شناســایی نکرد .در ابتدا روزنامههای این جناح سیاسی در یک
جنگ رسانهای با توجه به اینکه اصالحطلبان در تهران توانسته بودند تمامی کرسیهای
مجلس را از آن خود کنند ،اعالم کرد که اصالحطلبان اکثریت مجلس دهم را در دســت
دارند .اما رفتهرفته معلوم شــد که این موضوع رویایی بیش نبوده است و وزن فراکسیون
امید بسیار کمتر است.
البته در این زمان کاندیداهایی بودند که به ســبب ظرفیتی که اصالحات داشت خود را
اصالحطلب خواندند اما در اصل رفتار و فعل و انفعاالت آنان در مجلس خارج از جناحبازی
سیاسی اســت .از این روست که بسیاری مجلس و جناحهای سیاسی درون آن را ژلهای
میدانند و به طور کل جناحها در مجلس دهم بسیار کمرنگ شدهاند.
از ســوی دیگر فراکســیون امید به ریاســت محمدرضا عارف نیز نتوانسته تا به امروز
انتظارات این جناح که بســیار رشد کرده را پاســخ دهد .شاید خود فراکسیون امید نیز در
عرصه افزایش انتظارات نقش داشته اســت .در ماجرای رأی اعتماد نمایندگان به کابینه
دوازدهم فراکســیون امید اعالم کرد که به برخــی از وزرا رای اعتماد نخواهد داد و رای
اصالحطلبان مجلس فراکســیونی اســت اما آنچه پدید آمد شکست سیاسی فاحش این
جناح در مجلس برعکس وعدههای داده شده بود؛ چراکه همان وزرا به دولت دوازدهم راه
یافتند و تنها وزیر اصالحطلبی که به هیچ عنوان از عدم رای اعتماد وی صحبت نمیشد،
نتوانست به کابینه راه یابد.
اصالحات در چند بزنگاه سیاسی مانند ،انتخابات ریاست مجلس ،انتخابات کمیسیونهای
مجلس ،رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم و  ...شکست خورده است تا وزن واقعی این جریان
در مجلس مشخص شود .شاید از این رو است که کسانی چون الهه کوالیی پس از گذشته
چند هفته از ماجرای رای اعتماد مجلس خواستار آن هستند که اعضای اصلی و به قول وی
چرخیده فراکسیون امید شناسایی و معرفی شوند بلکه انتظارات از فراکسیون امید واقعیتر
شود.
البته شکستهای مختلف این جناح در مجلس را نباید تنها به گردن چرخیدهها انداخت
چراکه مدیریت این جناح سیاسی در مجلس نیز نتوانسته به خوبی اعضای این فراکسیون
را گرد یک هدف جمع کرده و به وحدت برساند.
حاال موضوع جلســات محرمانهای مانند جلســه میدان آرژانتین هم در این فراکسیون
مطرح است که عالوه بر چرخیدهها بایستی به آن نیز رسیدگی شود .موضوعی که مسئله
فساد فراکسیونی را در اصالحات عیان کرده است .معضلی که فراکسیون امید در آن گیر
افتاده عدم اعتماد اعضا به هم و انشــقاق سیاســی توأم با نزاع و اتهامزدنی به یکدیگر
نیز هست.
همچنین از بیرون این فراکسیون انتقادات زیادی به آن وارد میشود و حاال محمدرضا
عارف که توانســته مجددا به ریاست این فراکســیون برسد باید جوابگوی این انتقادات
باشــد .یکــی از مطالبات امروز اصالحطلبان نیز خواســته الهه کوالیی برای تســویه و
غربالگری در فراکســیون امید اســت که باید دید در آینده عارف تن به این خواســته
میدهد یا خیر.

شــهردار تهــران تأکید کرد:
قراردادهــا و واگذاریهــای
هفتههای پایانی شــهرداری در
دوره قبل را مورد بررســی قرار

سیاسی

میدهیم.
به گــزارش ایلنا ،محمدعلی نجفی در
پاســخ به این ســوال که چندی پیش
ســخنگوی قوهقضاییه گفتــه بود ۳۴
قرارداد با کمک شــهردار سابق تهران
و اقدامــات قوه قضاییه فســخ شــده
اســت ،اطالعی در مورد این قراردادها
دارید؟ گفت :من نمیدانم ســخنگوی
قوهقضاییــه چــه قراردادهایی را مطرح
کردهانــد .من در جریــان این موضوع
نیستم.
وی دربــاره بررســی قراردادهــا و
واگذاریهــای صورت گرفته از ســوی
شــهردار ســابق تهــران در هفتههای

اخیر اظهار داشــت :حتما این قراردادها
و واگذاریهــا را مــورد بررســی قرار
میدهیــم .مــن در  ۱۰روز گذشــته
بــه صــورت رســمی در شــهرداری
مســئولیت پیدا کردهام و در این فرصت
کوتــاه امکان ایــن بررســیها فراهم
نشد.
شــهردار تهران با بیــان اینکه طی
روزهــای گذشــته اولویــت اصلی من
اســتقرار تیــم اصلی شــهرداری بوده
اســت ،تصریح کــرد :پس از اســتقرار
تیم مدیریتی شــهرداری که بخشی از
آن مســتقر شده و استقرار بخشی دیگر
ادامه خواهد داشت ،انشاءاهلل همه موارد

فرماندار بانه:

مامورانی که به کولبران تیراندازی
کردند بازداشت شدهاند

مطرح شــده در این چند هفته را مورد
بررسی قرار میدهیم و اگر موارد خالف
و سویی دیده شود ،حتما متناسب با آن
مورد ،اقدام خواهیم کرد.
نجفی درخصوص بازداشت قائم مقام
محمدباقر قالیباف در شــهرداری تهران
نیز خاطرنشــان کرد :اطالعــی که از
این مســئله دارم ،آن اســت که ایشان
بازداشت شده است اما از جزییات پرونده
اطالعی نــدارم و نمیدانــم چهقدر از
اتهامات مربوط به فعالیتهای ایشــان
در شــهرداری یــا چهقدر مربــوط به
ســایر فعالیتهای خارج از شــهرداری
است.

هشدار نیروی دریایی ارتش
به ناو آمریکایی

فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشــت ماموران
خبر داد.
به گزارش ایلنا ،محمد فالحی (فرماندار بانه) روز یکشــنبه در نشســت خبری با
رسانهها با ابراز تاسف از مرگ دو کولهبر بانهای در مرز هنگهژال این شهرستان اظهار
داشت :جزئیات این حادثه ،بهصورت دقیق و کارشناسی شده توسط دو هیئت بازرسی
وزارت کشور در دست بررسی است.
وی گفت :در چند روز گذشته دو هیئت بازرسی از وزارت کشور به شهر بانه آمدند
و در محل حادثه برای بررسی بیشتر حضور یافتند.
فرماندار شهرســتان بانه افزود :بازرســان تمام زوایا و گفتههای مرزبانی ،شاهدین
و خانــواده متوفیــان را در این حادثه مورد بررســی قرار دادنــد و در حال حاضر تا
روشنشدن واقعیت این حادثه ،ماموران تیراندازی بازداشت هستند.

نیروی دریایی ارتش که در حال اعزام ناو موشکانداز خود برای
کمک به یک فروند لنج ماهیگیری بود ،به ناو آمریکایی به شماره
بدنه  ۰۲که در حال نزدیک شدن به موقعیت لنج مذکور بود هشدار
داد.
به گزارش ایســنا ،در توضیحات نیروی دریایی ارتش درباره این هشدار آمده
اســت :یک فروند لنج ماهیگیری با نام شــمس که برای تست موتور خود در
فاصله  ۴۵مایلی از ساحل بندر جاسک مستقر شده بود دچار آبگرفتگی وخرابی
موتورخانه میشود و از نیروی دریایی ارتش طلب کمک میکند ،پس از دریافت
درخواست کمک از لنج مذکور ،منطقه دوم دریایی والیت نیروی دریایی ارتش،
ناو موشک انداز فالخن را برای کمک اعزام میکند که با ورود تیم کنترل صدمات
یگان نداجا به لنج و جلوگیری از صدمات بیشتر این لنج تا اسکله یدک میشود.
یک فروند ناو آمریکایی به شــماره بدنه  ۰۲در حال نزدیک شدن به موقعیت
لنج مذکور بود که با هشدار و اعالم حضور ناو موشک انداز فالخن از منطقه دور
میشود.

حسینی مکارم معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران:

پیشنهاد مرکل برای حل مسئله کرهشمالی:

نجومیبگیر نیستم
و ملک نجومی نگرفتهام

بنده ســمیعاله حســینى مــكارم مثل خیلى
از مدیــران اصالح طلــب دوره اصالحات با روى
كارآمــدن دولت مهرورزی (در ١٢ســال پیش)
و به دلیل شــرایط بد و سنگاندازیهای دولت
نهم ،بهناچار به سازمان سرمایهگذاری شهردارى
تهران منتقل شدم و به مدت هشت سال در آن
سازمان خدمت كردم.
سازمان ســرمایهگذارى یكى از دهها سازمان
وابسته به شهردارى است و در رده سازمانهاى
دســته دوم میباشــد و من به مدت هشتسال
معاون سرمایهگذاری آن سازمان بودم و مالحظه
میفرمایید كه هیچ وقت معــاون آقاى قالیباف
نبودهام .خوشــحالم كه هیچگاه از مواضع اصالحطلبانهام ذرهاى عدول نكردهام و به
ویژه در ســال  ٨٨با حداكثر توان و بضاعت خود -با وجود حضور در شهردارى -در
راســتای تحقق آرمانها و خواســتههاى اصالحطلبان تالش كردم بعد از انتقال به
شــهردارى بر اساس ضوابط و مقرارت تعاونىهای مسكن به عضویت تعاونى مسكن
كاركنان شــهردارى درآمدم كه پس از هفتســال عضویت و بر اساس ضوابطى كه
تعاونى تعیین كرده بود به مقدار هفتادوچهار متر آپارتمان آن هم به صورت مشــاع
دریافت كردم.
اســتحضار دارید كه تعاونىهاى مســكن بر اســاس قیمت تمام شده سهم اعضا
را تحویــل میدهند كه این موضــوع تنها مزیت تعاونىها اســت؛ اینجانب نه در
تصمیمسازى و نه در تصمیمگیرى (به عنوان عضو تعاونى) و نه در فرآیند ساخت و
قیمتگذارى ،تأثیرى نداشتهام و در نتیجه اعمال نفوذ نكردهام ضمنا هنگام تحویل
كل مبلغ باقیمانده را نقدا و یكجا به تعاونى پرداختهام (همه مدارك و مســتندات
عرایضم موجود است) و از هیچ رانتى استفاده نكردهام.
لذا مجددا دریافت دو آپارتمان در دربند و ششــصدوپنجاه میلیون تومان تخفیف
را شــدیدا تكذیب مىكنم و هماكنون كه با رأى غرورآفرین مردم تهران انسانهای
صالح و اصالحطلب به شــوراى شــهر راه یافتهاند مصرانه از آنان خواهم خواست به
صورت ویژه به این موضوع رسیدگى كنند و چنانچه حتى یكریال از بیت المال و
به اینجانب رسیده باشد به بیتالمال مسترد خواهم كرد  .خدا میداند اگر زمانى
كه به عضویت تعاونى درآمدم و زمانى كه تعاونى  ٧٤متر اپارتمان تحویل بنده داد
احساس میكردم ذرهاى شــبهه وجود دارد از آن امتناع میكردم .استحضار دارید
من بیشــتر دوران مدیریتم را در بخشهای مالى و ســرمایهگذاری گذراندهام و به
گواه همه كســانى كه در طول این مدت با آنان افتخار همكارى داشــتهام نهایت
احتیاط را كردهام چه برســد كه بخواهم از بیتالمال و با اعمال نفوذ به نفع خود
سوءاستفاده نمایم.
رئیسجمهور آذربایجان در دیدار با روحانی:

گسترش کریدور شمال-جنوب
موضوع مورد عالقه ما و ایران است
به گزارش ایرنا ،حجت االســام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه،
در حاشیه اولین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در
آستانه قزاقستان ،در دیدار الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان ،اهمیت
تکمیل پروژه ریلی مشترک بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت:
این پروژه در کنار ســایر خطوط ترانزیتی شمال به جنوب ،نهتنها در روابط و
همکاریهای دو کشور بلکه برای کل منطقه سودمند است.
الهام علیاف رییس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار اظهار کرد :باکو عالقهمند به ارتقای
سطح روابط و تعامالت با ایران در عرصههای مختلف اقتصادی ،سرمایهگذاری متقابل ،تجارت
و دیگر عرصهها است.
وی افزود :همچنین فعالتر کردن و گسترش کریدور شمال  -جنوب نیز از دیگر موضوعات
مشــترک مورد عالقه طرفین اســت که تالش داریم به لحاظ جغرافیایــی نیز حوزه آن را به
کشــورهای گرجستان و اوکراین و فراتر از آن توســعه دهیم .علیاف تصریح کرد :آذربایجان
تروریســم را تهدید مشترک برای همه کشورهای منطقه میداند و عالقهمند به هماهنگی و
همکاری بیشتر و موثرتر با ایران در مبارزه با این پدیده شوم است.

با استفاده از مدل مذاکرات
هستهای ایران اقدام کنید

صدراعظم آلمان با اشاره به
توافق هستهای ایران و گروه
 5+1خواستار مدل مذاکرات
هستهای برای حل مسئله کره
شمالی شد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقل
از خبرگــزاری رویتــرز ،آنــگال
مــرکل ،صدراعظــم آلمــان
در گفتوگــو بــا یــک روزنامه
آلمانی گفت که آماده اســت تا در
یک ابتکار عمل دیپلماتیک برای پایان دادن به مســئله هستهای و
برنامه موشکی کره شمالی مشارکت داشته باشد.
مرکل با اشــاره به توافق هستهای ایران و گروه  5+1که در ژوئیه
 2015حاصل شد ،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 هســتهای با ایران میتواند
یک الگو برای حل مســئله هستهای کره شمالی باشد .براساس این
گزارش ،پیونگیانگ هفته گذشته یک آزمایش قدرتمند هستهای
انجام داد که با واکنش تند بسیاری از کشورها مواجه شد.

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پیگیری وزارت فرهنگ

برای تقلیل نگاه امنیتی به

هنرمندان ادامه خواهد یافت
وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی گفــت :پیگیری
برای تقلیل نــگاه امنیتی
به هنرمندان کــه از دولت
یازدهــم در این وزارتخانه
آغاز شده ،در دولت دوازدهم
نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا ،ســید عباس
صالحی با اشاره به سازمانهای
دینی و حوزوی فعال در مباحث
مختلــف فرهنگی اظهــار کرد:
ارتباط مناســب وزارت فرهنگ بــا این دســتگاهها در همگرایی
ی آنها تاثیرگذار خواهد بود از این
فعالیتهای فرهنگی و اثربخشــ 
رو میتوان امیدوار بود که ســابقه حوزوی مــن بتواند تحوالتی را
ایجاد کند.
وی درباره نگاه امنیتی به هنرمندان در برخی مقاطع زمانی افزود:
در دولت یازدهم پیگیریها و گفت وگوهایی برای تغییر تقلیل این
نگاه به هنرمندان انجام گرفت و خوشبختانه این نگاه به هنرمندان
تــا حدودی کاهش پیدا کرد ،در دولت دوازدهم نیز برآنیم با ایجاد
فضــای گفتوگو میان اصحاب فرهنگ و هنر و اصحاب سیاســت
و امنیــت ،دغدغههای اصحاب فرهنگ را به سیاســت و از طرفی
دغدغههای سیاسیون را به هنرمندان منتقل کنیم زیرا انتقال این
دغدغهها به یکدیگر به اعتماد بیشتر آنها به هم کمک میکند.

نقد روز

آقای روحانی،یاد گرفتهایم توجیه
کنیم!
ابوالقاسم عابدینپور -فعال سیاسی اصالحطلب
در حــال حاضــر پچپچ کــردن و توجیه کردن تناقضات ،نشــانه
روشنفکری است .این سخنان آهسته ،نماد فهم زیاد است و عالمت
درک رفتارهای نامرئی .یاد گرفتهایم احساس کنیم ،که حتمأ در برابر
کارهای نســنجیده و قولهای بیعمل برندگان انتخابات ،حکمتی
در کار است که ما از آن ســر در نمیآوریم .یاد گرفتهایم اشتباهات
افرادی را که َعلَم کرده و زیر بیرقشان سینه زدهایم ،به حساب دقت
و ظرافت رفتار سیاسیشــان بگذاریم و توجیه کنیم .آموختهایم که
شــفافیت و وفای به عهد مراحلی دارد ،از جمله صبور بودن و لبخند
زدن که به طور مثال حتمأ این تناقض در رفتار و کردار منتخبان ما،
نوعی دوراندیشی است!
مثال میخواهید؟
انتخابات بیست و نهم اردیبهشت .۹۶
یادتان میآید مناظرات انتخاباتی را؟
زمانی کــه آقای جهانگیــری به عنوان یــک اصالحطلب ،تمام
صداقتی را که در خود ســراغ داشت با دل و جان در دفاع از روحانی
بهکار بــرد و یادمان میآید صدای روحانی را که در هیاهوی شــور
برانگیز موســیقی وطنی که توسط ستادها تدوین شده بود ،از آزادی
و دفــاع از اصالحات و رفــع حصر و...به گوش میرســید؟ یادمان
میآید ،نوبت به تغییرات کابینه که میرسید تا نام وزارت کشور برای
تحوالتی در دولت دوازدهم شنیده میشد ،شور و هیجان و امید بود
که میلیونها انســان را به وجد میآورد و همه خواســتار انجام آن
تغییرات در کابینه فاضلهای بودند که به تعبیری ،انتخاب خود روحانی
است و دستش برای برآوردن خواست طرفدارانش باز است و با همین
انرژی ،طرفداران ،خیلیها را که تصمیم به رأیدادن نداشــتند ،به
پای صندوق رأی دعوت کردنــد که بیایند و آمدند .یادمان میآید
که عبارت«تکرار میکنیم» سید محمد خاتمی ،چگونه فعاالن ستادی
را به ادامه حمایت از روحانی و لیســت شــوراهای منتســب به این
جریان وامیداشــت و به آنها روحیه میبخشید و چه انسانهایی را
شبتاصبح به توجیه و تشویق دیگران برای حضور در روز رأیگیری
به اســتدالل و خواهش و تمنا وا میداشــت تا افراد بالتکلیف را با
خود همراه کنند و به پای صندوق رأی بکشانند که کشاندند (همان
رأیهای خاکســتری،که سفید شــد )...حاال اگر عضوی از اعضای
شورا ،زمخت مینشیند و ســتبر راه میرود و اصأل تن به مشاوره با
متخصصان امور نمیدهد ،و جز خواســت و مشیت الهی ،هیچکس و
هیچجناح و حزبی را در موفقیتش دخیل نمیداند ،حتمأ سیاســتی در
کار است که ما نمیفهمیم.
حاال اگر کابینة معرفی شــده از طرف دکتر روحانی همچون سطل
آبســرد بر سر اعتدالیون و اصالحطلبان و اصولگرایان معتدل ،فرو
میریزد و معرفی کابینه به نوعی لجبازی با طرفداران تعبیر میشود،
حتمأ سیاستی در کار است که ما نمیفهمیم.
حــاال اگر باز همان مدیــران مخالف با دولــت روحانی و همان
فعاالن در ســتاد رقیب ،ریشخند تحویل میدهند و نیروهای ستادی
را مســخره میکنند ،و کســی توان تکان دادنشــان را ندارد ،حتمأ
سیاستی در کار است که ما نمیفهمیم! حاال اگر زنان سوری با پرچم
خودشان در استادیوم آزادی حاضر میشوند و زنان ایرانی نمیتوانند
وارد ورزشــگاه شوند ،مگر پرچم ســوریه بر دوش بیافکنند ،باز هم
حتما سیاســتی در کار است که ما نمیفهمیم! حاال اگر وزیر آموزش
و پرورش میخواهد احتماال با شــک و تردیــد ،مقداری از مطالبات
یکســال پیش معلمان را بدهد و چند بــار در اخبار و مصاحبهها و
گزارشها این فتحالفتوح را به گوش جهان میرسانند ،حتمأ سیاستی
در کار اســت که ما نمیفهمیم ،پس باز بهتر است که سکوت کنیم!
حاال اگر قرار اســت به جای وعدة نهصدهزار کارآفرینی و شــغل در
سال احتماأل ،پانصدهزار شغل را هم ایجاد نشود ،بازحتمأ سیاستی در
کار است که ما نمیفهمیم!
اساسأ مگر نه اینکه وقتی نمیفهمیم باید سکوت کنیم؟
سیاســت رفتاری این مجموعة موفق ،به قدری الیهالیه و حساب
شده و دارای زوایای پنهان و آشکار است که ما نمیفهمیم!
آقای روحانی! مسئولین استانی خود در ستادهایتان را میشناسید؟
حتمأ در معرفی کابینه با آنها هم مشــورت کرده تا نظر مردم را
بدانید؟ اگر مشورت نکردهاید که همینطور هم هست ،حتما سیاستی
در کار اســت که ما نمیفهمیم! شــوراهای لیست امید هم از رئیس
جمهورشــان یاد گرفتهاند؛ به ســتادها و نیروهای حزبی بیاعتنایی
میکنند تــا از قافله عقب نمانند و همکیش بزرگان اهل سیاســت
باشــند .البته ،البته! ما از روحانی گلهمند میشــویم ،آنچه را درست
میدانیم میگوییم ولی از روحانی عبور نمیکنیم و همچنان با تمام
توان تالش میکنیم و جدا امیدواریم.
والسالم.

خبر

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:
هیچ گزینهای برای تصدی معاونتهای
وزارت خارجه نهایی نشده
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روند
سازماندهی الزم برای تغییرات مربوط به تاپچارت
وزارت امــور خارجه به خوبی در حال انجام اســت،
تاکید کرد :در حال حاضــر هیچ فردی برای تصدی
معاونتهای جدید وزارت امور خارجه نهایی نشــده
است.
به گزارش ایلنا بهرام قاســمی در رابطه با اخبار منتشــر
شــده در برخی رســانهها درخصوص گزینههــای معاونت
اقتصادی و سیاســی وزارت امور خارجه گفت :تاکنون برای
این معاونتها نامگذاری مشخصی صورت نپذیرفته و آنچه
در برخی از رسانهها و محافل مطرح میشود ،گمانهزنیهای
شخصی و غیرواقعی است.
وی با بیان اینکه آنچه مســلم اســت ،روند سازماندهی
الزم برای تغییرات مربوط به تاپچارت وزارت امور خارجه
به خوبی در حال انجام است ،اظهار داشت :مشاهده میشود
برخی محافل و رسانهها با اهداف مشخصی از برخی اسامی
خــاص برای این معاونتها اســتفاده کــرده و از آنها نام
میبرند که اینها غیرواقعی و نادرست است.

