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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تحریم انتخابات و حضور مشروط
نشانه سردرگمی  است و نتیجه معکوس دارد

سرویس سیاسی- 
غالمحســین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای اعتماد گفت: »حضور مشروط )در 
انتخابات( هیچ معنایی ندارد. باالخره بعد از ۴۰ سال باید همه کسانی که ادعای سیاست ورزی دارند، تکلیف خود را مشخص 
کرده و بگویند در مهم ترین صحنه سیاست کشور که انتخابات باشد، هستند یا نیستند؟ اینکه بخواهیم پیش از هر انتخاباتی 

تصمیم بگیریم که حضور داشته باشیم یا نداشته باشیم، سرگردانی دائمی  است.«
کرباسچی در ادامه گفت: »اگر گروهی یا کسی فکر می کند تحریم انتخابات در صحنه سیاسی ایران ممکن و تأثیرگذار 
است، خب انجام دهد. به هرحال اکثریت مردم با وجود جمیع مشکالت و نارضایتی هایی که وجود دارد، می خواهند نماینده ای 
در مجلس داشته باشند که حرفشان را بزند. بعید می دانم کسی از نیروهای سیاسی داخل نظام فکر کند با تحریم می توان 
در سرنوشت کشور تأثیر گذاشت. این حرف ها بیشتر نوعی چانه زنی سیاسی است و اتفاقاً همیشه هم نتیجه معکوس دارد«.
 اشاره دبیرکل کارگزاران به طرح سعید حجاریان است که چندی پیش در فضای رسانه ای مطرح شد. همان موقع کیهان 
نیز نوشت که بررسی مواضع و عملکرد سیاسی اصالح طلبان در بازه زمانی انتخابات از ادوار گذشته تاکنون نشان دهنده اتخاذ 
نوعی »گروکشی سیاسی« و دنبال کردن همان استراتژی »فشار از پایین و چانه زنی از باال« است و آنها می خواهند سوار بر 
موج احساسات عمومی و ماهیگیری از آب گل آلود فشارهای خارجی، حکومت را مجبور به پذیرش خواسته های خود کنند. 
اصالح طلبان به خوبی می دانند که برای نظام جمهوری اسالمی، »مشارکت حداکثری« یک هدف استراتژیک و حائز اهمیت 
در حوزه های داخلی و خارجی است و از این  رو می خواهند اعالم کنند که اگر حاکمیت به خواسته های اصالح طلبان تن 
ندهد! آنها انتخابات را تحریم می کنند و در نتیجه مشارکت حداکثری محقق نمی شود. از این  رو حرف کرباسچی مبنی بر 
اینکه »تحریم انتخابات، نوعی چانه زنی سیاسی است و نتیجه معکوس دارد« چیز تازه ای نیست و البته پیش ازاین نیز گفتیم 

که بررسی انتخابات مجلس پنجم گویای این واقعیت تاریخی است که این طرح محکوم به شکست است.
»بلوف« را رها کنید؛ تنها راه حل »مذاکره« است!

روزنامه همدلی در یادداشت صفحه اول خود با انتشار بخشی از اظهارات اخیر روحانی مبنی بر اینکه »سازمان انرژی 
اتمی  موظف است در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است را آغاز کند و تمام تعهداتی که در این زمینه 
در برجام وجود داشــته اســت را کنار بگذارد. از جمعه ۱۵ شــهریور ما شاهد گسترش در تحقیق و توسعه در زمینه انواع 
سانتریفیوژها و سانتریفیوژهای جدید، سرعت عمل و هر آنچه برای غنی سازی نیاز داریم، خواهیم بود.« نوشته است: »به واقع 
اعالم این مواضع و استراتژی جدید تهران قبل از اینکه راهبرد اصلی آن باشد، بیشتر به بلوف های خاکستری شباهت دارد.«

در ادامه این مطلب آمده است: »با همه مطلوبیت و فوایدی که بلوف های خاکستری در کنترل و مدیریت دارد، این 
استراتژی در قیاس با راهبرد مذاکره و گفت وگو، روش پیچیده، پرهزینه و پردردسری است. به واقع راهبرد مذاکره و گفت وگو 
در قیاس با بلوف های خاکستری فرازوفرود و پیچیدگی های راهبردهای حمایتی اروپا و اتکا به نگاه شرق را ندارد. محققا اصرار 
به بلوف های خاکستری به جای شفافیت به  مرور زمان فاصله ما را با اروپا زیاد می کند و حتی سبب می شود که ما حمایت های 
پاندولی و قطره چکانی اروپا را نیز از دست بدهیم. ضمن آنکه ممکن است موجب احاله موضوع به شورای امنیت و در نتیجه 
اجماع واشنگتن و متحدان علیه تهران شود. حال و به دنبال شکست نقشه راه پاریس در مناسبات پسابرجامی، تنها راه و 
مسیر مطمئن خروج از بحران، مذاکره و گفت وگو است. اهمیت این مذاکره نیز با توجه به شکست دولت در سیاست تنظیم 
بازار و همچنین پروژه اعتمادسازی دوچندان می شود. مسیر و راه این مذاکره هم نه لزوماً از واشنگتن یا بروکسل یا پاریس 
بلکه از تهران می گذرد. به  عبارت  دیگر کلید این مذاکره در دست تهران است. این مذاکره واقعی و حساب شده نیز نه لزوماً 
به معنی واگذاری بیشترین امتیاز به اروپا، بلکه می تواند موجب همراهی با اروپا در حفظ و بقای برجام و در نهایت فرصتی 

برای اخذ امتیاز حداکثری به منظور گشایش در عرصه های سیاسی و اقتصادی باشد.«
کاهش تعهدات برجامی توســط دولت، اقدامی مهم اما دیرهنگام و حداقلی است. اما مدعیان اصالحات همین اقدام 

حداقلی در واکنش به عهدشکنی و گستاخی آمریکا و اروپا را نیز برنمی تابند.
این روزنامه زنجیره ای، با این ادعا که کاهش تعهدات برجامی ایران، بلوف است، پیشنهاد مذاکره را مطرح کرده است. 

این در حالی است که برجام، عیار مذاکره با آمریکا و نتایج آن را به خوبی نمایش داد.
چه کسانی عاشورا و قیام حسینی را تحریف کردند؟!

روزنامه اعتماد روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان »طالی عاشورا و بدلیجاتش« نوشت: »امام حسین با ظلم جنگید، 
جلوی فریبکاری و دروغ ایستاد، با متملقان درافتاد و زیر بار ذلت نرفت و از ذلیالن رو برگرداند. جدی ترین سؤالی که بعد 
از بازخوانی واقعه کربال به ذهن می رسد، این است که گفتمان سیدالشهدا)ع( موقعیت و منصب چه گروه و چه طبقه ای 
را به خطر می اندازد که ناچارند دست به تحریفش بزنند و اصل ماجرا را می پوشانند؟ صریح تر بپرسم: اگر مردم عزادار به 
سیدالشهدا تأسی کنند و همان راه و مرام او را به قدر وسع پیش بگیرند، حیات و اقتدار چه طایفه ای متزلزل می شود که 
از فردای عاشورا به تکاپو افتاده اند تا واقعیت و حقیقتش را پنهان کنند؟ بخشی از تحریف عاشورا به خاطر منافع مادی و 

مطامع زودگذر دنیایی است.«
این روزنامه در ادامه نوشت: »تحریف اصلی را آنهایی مرتکب می شوند که ترویج گفتمان سیدالشهدا را به زیان خود 
می بینند و از فراگیر شدنش می ترسند، آن تحریفی که معموالً در باورهای دینی صورت می گیرد از این جنس است. خلق 

را تحمیق می کنند اما نه برای فروش پیاز، بلکه برای سلطه و استیال و قدرت.«
گفتنی اســت این روزنامه اصالح طلب در حالی به درســتی تحریف عاشورا و محرفین آن را مذمت کرده است که در 
همین روزگار ما برخی برای توجیه اشتیاق بیش از حد دولتشان به مذاکره با غرب و برای رسیدن به اهداف سیاسی و حزبی 
خود با سوءاســتفاده از احساســات عاشورایی مردم ایران گفتند: »درس کربال و امام حسین درس تعامل سازنده و مذاکره 
در چارچوب منطق و موازین است.« اما بدتر از آن اقدام برخی چهره های نزدیک به همین جریان مدعی اصالحات بود که 
درباره اینکه امام حسین چگونه در کربال مذاکره کرده بود، تئوری سازی کردند. در واقع سایه سنگین »نان روز سیاست« بر 

رفتار و اعمال این جریان سیاسی به محرم و عاشورا هم رحم نکرد.
 با این توضیح مختصر شاید یافتن مصداق عینی برای این گزاره روزنامه اعتماد که چه کسانی برای »منافع مادی و 

مطامع زودگذر دنیایی« و نیز »برای سلطه و استیال و قدرت« عاشورا را تحریف کردند، کار چندان سختی نباشد.

درمکتب امام

لعنت ابدى بر وابستگان شیاطین
لعنت ابدى بر وابستگان و پريوان شياطني رشق و غرب، خصوصاً شيطان بزرگ، 

امريكاى جنايتكار كه با نقشه هاى شيطاىن شكست خورده خود گامن كرده ملتى را 

كه براى خداوند متعال و اســام بزرگ قيام منوده و هزاران شهيد و معلول تقديم 

منوده با اين دغل بازيها مى تواند سست كند و يا از ميدان به در برد. اينان پريوان سيد 

شهيدانند كه در راه اسام و قرآن كريم از طفل شش ماهه تا پريمرد هشتاد ساله را 

قربان كرد و اسام عزيز را با خون پاك خود آبيارى و زنده منود.
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وزیر امور خارجه کشــورمان در صفحه 
توئیتر خود به ادعاهاى دروغین نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی علیه ایران پاسخ داد.
با اعالم رسمی  آغاز گام سوم کاهش تعهدات و 
محدودیت های برجامی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران، جریان رسانه ای غرب، جنگ روانی مفصلی را 

علیه برنامه هسته ای ایران آغاز کرده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس 
از جزئیات یک ســایت اتمی  اعالم نشده جمهوری 
اسالمی ایران، خبر داد. نتانیاهو با نشان دادن عکسی 
ادعا کرد مرکز توســعه تسلیحات اتمی  ایران را در 

آباده کشف کرده است. 
نتانیاهو در ادامه تناقض گویی هایش ادعا کرد 
ایران پس از آن که فهمید اسرائیل ماجرا را فهمیده، 

این مرکز را نابود کرده است!
پس از اعالم ســفر سرپرســت موقت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  به ایران، بازی روانی رسانه های 
غربی با محوریت رویترز و بازیگردانی »جان بولتون« 

مشاور امنیت ملی کاخ سفید، آغاز شد.
بولتون مدعی شد: »سفر سرپرست آژانس به 
ایران به این خاطر است که ایران ممکن است مواد 

یا فعالیت های مخفی هسته ای داشته باشد.«
خبرگزاری رویترز نیز با فاصله ای اندک به نقل 
از منابع مجعول گزارش کرد: »نمونه برداری آژانس 
از محلی در ایران نشــان می دهد که در این محل 

اورانیوم وجود داشته است.«
هدف از این جریان سازی، مشکوک جلوه دادن 
فعالیت های هسته ای ایران و زیر سؤال بردن اقدام 
منطقی و حقوقی ایران در آغاز گام ســوم کاهش 

تعهدات برجامی است.
واکنش احزاب اسرائیلی 

به نمایش تبلیغاتی علیه ایران
ســاعتی پس از آن که »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در یک نمایش 
تبلیغاتی تازه بار دیگر ایران را به تالش برای ساخت 
تسلیحات هسته ای متهم کرد، احزاب معارض کابینه 
وی با صدور بیانیه هایی از این اقدام او انتقاد کرده و 
گفتند که نتانیاهو تالش می کند از مسائل امنیتی 

برای کسب منافع شخصی سوءاستفاده کند.

نمایــش نتانیاهو در حالی انجــام گرفت که 
نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در جریان بود و از ســوی دیگر تا انتخابات 
پارلمانی رژیم صهیونیستی نیز تنها چند روز بیشتر 

باقی نمانده است.
به نوشــته پایگاه »تایمز اســرائیل«، ائتالف 
انتخاباتــی »اتحادیه دموکراتیــک« در بیانیه ای 
شــدیداللحن در مورد اقدام نتانیاهو، گفته است: 
»جوهر بازی شکســت خورده قبلی هنوز خشک 
نشــده و نتانیاهو یک تالش دیگر را شــروع کرده 
 تــا امنیت اســرائیل را به بهای منافع شــخصی 

بفروشد.«
در این بیانیه با  اشاره به پرونده های فساد مالی 
نتانیاهو آمده است: »برای کسی که مظنون به رشوه، 
تقلب و سوءاستفاده عمومی است، بهتر است که با 

امنیت اسرائیل سر و کار نداشته باشد.«
ائتالف اتحادیه دموکراتیک از احزاب چپگرای 
»مرتص«، »اسرائیل دموکراتیک«، کارگر، »استاو 

شافیر« و »سبز« تشکیل شده است.
همزمان »بنی گانتز« رئیس ائتالف انتخاباتی 
»آبی و ســفید« هم از اقــدام نتانیاهو انتقاد کرده 
است. او در این مورد گفته است: »استفاده نتانیاهو 
از اطالعات حساس امنیتی برای پروپاگاندا، نشان 
می دهد که او توان قضاوت درستی ندارد«.منتقدان 
نتانیاهو می گویند او در آستانه انتخابات پارلمانی، 
در تالش اســت تا از خود تصویری قاطع نمایش 
دهد و با اقداماتش امنیت اســرائیل را در معرض 

خطر قرار داده است.
سالح اتمی  رژیم صهیونیستی

از ســوی دیگر »موسی ابومرزوق« عضو دفتر 
سیاسی جنبش حماس به ادعاهای اخیر بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درخصوص 
برنامه هســته ای ایران واکنش نشان داد و تأکید 
کرد که نتانیاهو در حال دروغ گفتن در مورد برنامه 
هسته ای ایران است اما اگر راست می گوید حقیقت 
را در مورد سالح های هسته ای رژیم صهیونیستی 

بگوید.
ابومرزوق تصریح کرد که نتانیاهو می گوید که 
نمی گذارد ایران به ســالح هسته ای دست یابد اما 

رژیم صهیونیستی خود ۲۰۰ کالهک هسته ای در 
اختیار دارد. هدف و خواســته او تنها این است که 
ایــن رژیم تحت حمایت آمریکا به تنها قدرت برتر 

منطقه تبدیل شود.
همچنیــن »محمدجواد ظریــف«، وزیر امور 
خارجه با انتشار فیلمی  از اظهارات نتانیاهو در سال 
۲۰۰۲ کــه در آن »تضمین« می دهد که حمله به 
عراق نتایج مثبتی برای منطقه دارد، نوشت: »دارنده 
تسلیحات اتمی مانند چوپان دروغگو این بار بر سر 
یک ســایت ادعایی »تخریب شده« جنجال به راه 

انداخته است.«
ظریف با بیان اینکه نتانیاهو و تیم ب به دنبال 
ایجاد جنگ هستند، هشدار داد که این بار تل آویو 
نمی تواند از بیرون تنها نظاره گر این درگیری باشد 

و از آن مصون بماند.
سرنگونی اولین پهپاد اسرائیلی 

پس از هشدار نصراهلل
فضا ســازی دروغین رژیم صهیونیستی علیه 
فعالیت های هسته ای کشورمان در حالی است که 
این رژیم همچنان تجاوز به حریم کشورهای منطقه 
را نیز در دســتور کار قرار دارد، اقدامی که البته با 
واکنش قاطع جبهه مقاومت به ویژه حزب اهلل لبنان 
مواجه شــده است. حزب اهلل لبنان روز دوشنبه در 
بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای مقاومت اســالمی با 
سالح مناسب به مقابله با یک فروند پهپاد اسرائیلی 
در جریان عبور از مرز فلســطین به سمت شهرک 

رامیه در جنوب لبنان پرداختند.
ایــن بیانیه افزود: پهپاد اســرائیلی در اطراف 
شــهرک رامیه در جنوب لبنان سرنگون شد و به 

دست نیروهای مقاومت افتاد. 
حسین امیرعبدالهیان مدیرکل امور بین الملل 
مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در 
توییتر از هشدار صریح سیدحسن نصراهلل دبیرکل 
حــزب اهلل لبنان نســبت به هرگونه تجــاوز رژیم 
صهیونیســتی خبر داد و نوشت: »در سفر اخیری 
که به بیروت داشــتم در دیدارم با آقای سیدحسن 
نصراهلل، از دبیرکل حزب اهلل لبنان شنیدم که حزب اهلل 
به کوچکترین تجاوز اسرائیل غاصب به لبنان پاسخ 
مناسب و پشیمان کننده خواهد داد... تل آویو با آتش  

بازی کند در آن خواهد سوخت«.
حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه؛ 

واکنش نیروهاى مقاومت
همچنین منابع محلی سوری بامداد دوشنبه 
اعــالم کردند که چند حمله هوایی به مناطقی در 
شهر »البوکمال« واقع در شرق استان »دیرالزور« 

و نزدیک مرز عراق صورت گرفته است.
یک منبع امنیتی ســوری در توضیح جزئیات 
این حمله، اعالم کرد که رژیم صهیونیستی »یک 
اردوگاه در دست ساخت، متعلق به ارتش سوریه و 
همپیماناش را هدف قرار داد«. این منبع به شبکه 
خبری »المیادین« گفت که این اردوگاه برای اسکان 
سربازان سوری بوده و در منطقه ای به دور از منازل 

غیرنظامیان در البوکمال، در دست ساخت بود.
وی با بیان اینکه بر خالف شایعات صهیونیست ها، 
این حمالت هیچ تلفات جانی نداشت، اظهار داشت 
که دشــمن صهیونیستی با کمک آمریکایی ها و از 
پایگاه نظامی آنان در منطقه »التنف« )شرق سوریه و 
نزدیکی مرز عراق(، برای این حمالت، از حریم هوایی 
اردن استفاده کرد.منبع مذکور رژیم صهیونیستی و 
آمریکا را مســئول این اقدامات خصمانه دانست و 
اعــالم کرد که این رژیم، در این منطقه، از خطوط 

قرمز عبور کرده است.
ایــن حمــالت در حالی صــورت گرفته که 
نیروهای سازمان »الحشد الشعبی« )بسیج مردمی( 
 عراق در کنار ارتش ســوریه در این منطقه حضور 

دارند.
در واکنــش به این حمــالت، »محمد کریم« 
نماینــده ائتالف »الفتــح« در پارلمان تأکید کرد 
که »عدم پاسخ الحشد الشــعبی به تجاوزات رژیم 
صهیونیستی، ناشــی از پایبندی آن، به دستورات 
عادل عبدالمهدی فرمانده کل نیروهای مسلح است.«

کریم به پایگاه خبــری »المعلومه« گفت که 
الحشد الشعبی برای پاسخ به این حمالت، هیچ چراغ 
سبزی از عبدالمهدی دریافت نکرده است تا مستقیما 

به این حمالت، پاسخ نظامی دهد.
وی تصریح کرد نیروهای الحشد الشعبی قادرند 
که با همه این تجاوزات مقابله کرده و »شجاعانه به 

آن پاسخ دهد.«

معاون مدیرکل پژوهشــی دانشــگاه 
فرهنگیان در توهینی به عزاداران حسینی، 

آن را سرگرم کردن مردم دانست!
خدیجــه گلین مقــدم در صفحه شــخصی 
اینســتاگرام با انتشــار تصویری از پیامک دعوت 
مراسم شیرخوارگان حسینی آن را رواج تشیع صفوی 
نامید و برگزاری مراسم عزاداری را راهی برای سرگرم 
کردن مردم در حکومت غیرخردورز دانست! و این 

اعمال را ظاهرسازی معرفی کرد.
برخورد با معاون هتاک

در واکنــش به این هتاکی، عضو کمیســیون 
آموزش مجلس گفت: توهینی که به ساحت اهل بیت 
در صفحه اینستاگرام این خانم منتشر شده کار بسیار 

سخیف و ناپسندی است.
سیدجواد ســاداتی نژاد در گفت وگویی با دانا 
اظهار داشت: حضرت علی اصغر)ع( سند مظلومیت 
امام حسین)ع( و سند مظلومیت واقعه عاشورا است 
و در حقیقت یکی از کارهای بسیار شایسته ای که 
در این ســال هال اخیر اتفاق افتاده است، برگزاری 
مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( اســت که در 
قالب همایش شیرخوارگان حسینی برگزار می شود.

ساداتی نژاد افزود: امروز همایش فرهنگی مذهبی 
شیرخوارگان حسینی جنبه بین المللی پیدا کرده 

اســت و در همه کشــورهای اسالمی و کشورهای 
اروپایی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه حضور این افراد مصداق همان 
نفوذی هاست، گفت: این افراد علی رغم اینکه در مراکز 
آموزشی فعالیت می کنند و وظیفه  تربیت و آموزش 
را بر عهده دارند، قرار اســت با توجه به رسالتی که 
دارند، معلم های جامعه ما را پرورش دهند. مسیری 
که خانم گلین مقدم در این کار طی کرده کار بسیار 

غلطی بوده است.
نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی 
با  اشاره به تماس خود با رئیس دانشگاه فرهنگیان 
اظهار داشــت: آقای خنیفر با این مسئله به صورت 
انقالبی برخورد کرده است. رئیس دانشگاه فرهنگیان 
در جلسه ای که در دانشگاه فرهنگیان برگزار شده 
است این انحراف را محکوم کرد و این اقدام را مایه 

ننگ نام شریف معلمی دانست.
ســاداتی نژاد افزود: آقای خنیفر گفت که در 
روزهای آینده با فرد هتاک برخورد می شــود و از 

پست خود خلع خواهد شد.
وی ادامه داد: در جای مقدســی مثل دانشگاه 
فرهنگیان کــه محل پرورش معلم اســت و قرار 
اســت نســل آینده خودمان را به مدارس واگذار 
کنیــم، انتخــاب مســئولیت ها و افــرادی که به 

کار گمارده می شــود بسیار حساســیت دارد، لذا 
 مسئوالن باید دقت الزم را در این خصوص داشته 

باشند.
مسئول هتاک به عزادارى حسینی 

از دانشگاه فرهنگیان می رود
بعد از انتشار گسترده این پیام توهین آمیز در 
فضای مجازی و واکنش فعاالن فرهنگی نســبت 
به آن، رئیس دانشــگاه فرهنگیــان در گفت وگو 
بــا خبرگزاری آنا اعالم کــرد: خدیجه گلین مقدم 
درخواست بازنشستگی داده و از دانشگاه فرهنگیان 

می رود.
حســین خنیفــر افــزود: ســاحت حضرت 
رسول اکرم)ص( و خاندانشان آن قدر پاکیزه است 
که قلم به مزدان، افسادگران، مردم فریبان، بوم صفتان 
و مرکب جاهالن نمی توانند خدشه ای بر این اقیانوس 

وارد کنند.
خنیفر ادامه داد: قلم های مسموم وارثان فتنه 
باعث می شود تا حقانیت مسیر اباعبداهلل)ع( بیش از 
پیش نمایان شود. تا جایی که امام علی)ع( می فرمایند 
کســی که فاقد بصیرت باشد رأی او ارزشی ندارد. 
دانشــگاه فرهنگیان ۳۶ هزار شهید تقدیم کشور 
کرده است و همواره رهرو شهادت خواهد بود و این 

رهروی هم از واقعه کربال نشئت می گیرد.

دانشگاه فرهنگیان 
و انتصاباتی که دقت بیشترى می طلبد

گفتنی است، هتاکی دانشگاه فرهنگیان که از 
آن به عنوان مرکز تعلیم معلمان در سراسر کشور یاد 
می شود به علت اهمیت ویژه این دانشگاه موضوع 

ویژه ای است.
اظهارات توهین آمیز این فرد ســبب شــده تا 
نگرانی درباره سازوکار انتصابات در این دانشگاه بیشتر 
شود. دانشــگاهی که به گفته رهبر معظم انقالب 
مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش است، نباید 
توسط افرادی اداره شود که از خود چنین تفکرات 
مسمومی  را بروز می دهند و می توانند فرصت بزرگ 

دانشجومعلمان را به یک تهدید تبدیل کنند.
البته خبر برخورد با این فرد هتاک باید به گونه ای 
محکم و قاطع باشد که درس عبرتی برای دیگران 
باشــد، اینکه رئیس این دانشگاه رفتن این معاون 
را در کنار اعالم خبر بازنشســتگی این خانم اعالم 
کرده این شائبه را ایجاد می کند که برخورد جدی 

با وی نشده است.
به نظر می رســد دقت در انتصابات آینده این 
دانشــگاه مهم جــزو الزامات مدیران آن اســت و 
نباید اجازه جوالن افراد مسئله دار در این دانشگاه 

داده شود.

واکنش ظریف به نمایش تازه نتانیاهو

چوپان دروغگو از یک سایت ادعایی »تخریب شده« می نالد!

رئیس سازمان انرژى اتمی  گفت: اتحادیه اروپا که به عنوان پرکننده 
خأل عدم حضور آمریکا قرار بود جایگزین باشد و آن خأل را پر کنند که 

متأسفانه نتوانسته آن گونه که وعده داده بودند عمل کند.
مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی  در جریان سفر یک روزه خود 
بــه تهران با وزیر امور خارجه و رئیس ســازمان انرژی اتمی  کشــورمان دیدار و 

گفت و گو کرد.
»کرونل فروتا« مدیرکل موقت آژانس در برنامه و دعوت از پیش انجام شده 
در زمان حیات یوکیا آمانو بامداد روز یک شنبه وارد تهران شد و ابتدا با حضور در 
سازمان انرژی اتمی  ایران با علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

انرژی اتمی  دیدار و گفت وگو کرد.
علی اکبر صالحی در دیدار خود با کورنل فروتا گفت: »اتحادیه اروپا که به عنوان 
پرکننده خأل عدم حضور آمریکا قرار بود جایگزین باشد و آن خأل را پر کنند که 

متأسفانه نتوانسته آن گونه که وعده داده بودند عمل کند.«
او در ادامه گفت که »جمهوری اسالمی تصمیم گرفته که بحث برجام جاده 
یکطرفه نیســت و قرار بود این جاده دوطرفه باشد قطعاً جمهوری اسالمی ایران 
هم تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب می گیرد همچنان که در سه گام این 

کار را انجام داده  است.«
مدیــرکل موقت آژانــس بین المللی انرژی اتمی  پــس از دیدار با صالحی با 
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان در این دیدار با  اشاره به همکاری های جمهوری 
اســالمی ایران و آژانس بین المللی انــرژی اتمی  که منجر به گزارش های متعدد 
آژانس در تایید اجرای برجام توسط ایران شده و استمرار این همکاری ها در مقطع 
فعلی، بر ضرورت رعایت اصول حرفه ای، حفظ محرمانگی و انجام وظایف آژانس 
به صورت بی طرفانه تأکید کرد. ظریف همچنین اقدامات جمهوری اسالمی ایران 
در کاهش تعهدات خود در قبال عدم انجام تعهدات از سوی طرف های اروپایی را 

در چارچوب پاراگراف ۳۶ برجام توصیف کرد.
کرنل فروتا نیز در این دیدار با  اشــاره به تالش آژانس برای اعتمادسازی، بر 
انجام فعالیت های راستی آزمایی آژانس به صورت حرفه ای و بی طرفانه تأکید کرد.

وزارت خارجــه انگلیس در اعتراض به آنچه عدم پایبندى ایران به 
تعهدات در مورد نفتکش »آدریان دریا« خوانده، ســفیر ایران را احضار 

کرده است.
وزارت خارجه انگلیس روز سه شــنبه »حمید بعیدی نژاد« سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در لندن را احضار کرد. به گفتــه »دومینیک راب« وزیر خارجه 
انگلیس، این اقدام در واکنش به آنچه او عدم پایبندی ایران به تعهدات در مورد 

نفتکش »آدریان دریا« خوانده، صورت گرفته است.
در روزهای گذشــته گزارش شد که نفتکش آدریان دریا محموله خود را در 
نزدیکی ســوریه تحویل مشتریان داده است. نیروهای ویژه ارتش انگلیس دو ماه 
پیش این نفتکش را که آن زمان »گریس ۱« نام داشت، در اقدامی خالف قوانین 
بین المللی، در آب های جبل الطارق توقیف کردند. لندن تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه سوریه را به عنوان توجیهی برای این اقدام مطرح می کرد، در حالی که اتحادیه 
اروپا بارها ادعا کرده است که برای تحریم های یک جانبه اثر فراسرزمینی قائل نیست.
با این وجود، راب روز گذشــته گفت که فروش نفت ایران به ســوریه »نقض 
غیرقابل قبول هنجارهای بین المللی اســت و انگلستان این ماه این موضوع را در 

سازمان ملل متحد مطرح می کند.«
به گزارش فارس، اظهارات راب در حالی مطرح می شود که روزنامه »گاردین« 
در گزارشی نوشت که حتی در خود وزارت خارجه انگلیس نیز برخی از دیپلمات های 

این کشور اعتقاد دارند که توقیف نفتکش ایرانی اقدام درستی نبوده است.
پس از آزادی نفتکش آدریان دریا به حکم دیوان عالی جبل الطارق، مقام های 
این منطقه مدعی شــدند که ایران تضمین داده است که این کشتی نفتی را به 
ســوریه منتقل نکند. با این وجود، همان زمان تهران تأکید کرد که تحریم های 
یک جانبه اتحادیه اروپا را به رسمیت نمی شناسد و نفت خود را به هر مشتری ای 

که بخواهد می فروشد.

 صالحی در دیدار مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژى اتمی: 

قرار بود برجام جاده دوطرفه باشد
 اروپایی ها مانند آمریکا به وعده خود عمل نکردند

انگلیس سفیر ایران را 
احضار کرد

توهین یکی از مسئوالن دانشگاه فرهنگیان به عزاداران حسینی!

پس از 16 ماه فرصت سوزى

اروپا: نمی توانیم برای حفظ برجام 
كاری بکنیم!

سرویس سیاسی- 
حجت االسالم پناهیان از جوانان خواست تا 
شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان را به صورت 
یک مطالبه عمومی پیگیرى کنند، اما همین 
اظهارات باعث شد تا مخالفان شفافیت او را با 
الفاظی زشت و توهین آمیز خطاب قرار دهند.
مراســم عزاداری شب دهم محرم با سخنرانی 
حجت االسالم پناهیان و مدیحه سرایی میثم مطیعی 
در هیئت میثاق با شــهدا دانشگاه امام صادق)ع( 
دوشنبه ۱۸ شهریورماه برگزار شد، اما این سخنرانی 
واکنش های تندی از جانب گروهی از بهارســتان 
نشین ها داشت. »جیغ بنفش« این طیف که ظاهرا 
عنوان وکالت مردم را به دوش می کشــند تا آنجا 
رسید که برخی از آنان به توهین های بی شرمانه ای 
به پناهیان روی آوردند و او را »منبرنشین پاکتی«!، 
»لیاخوف زمانه«!، »عربده کش برای شــفافیت«!، 

»ناآگاه و جاهل«! و... نامیدند. 
سؤال این است که مگر حجت االسالم پناهیان 
چه گفته که این حجم از توهین،  ترورشخصیت و 
وقاحت نسبت به او روا داشته شده است؟ چه چیزی 
این طیف را تا این حد آشفته و عصبانی کرده است؟ 
برای پی بردن به دلیل این عصبانیت شــدید 
گروهی از نمایندگان مجلس باید سخنان پناهیان 
را مرور کنیم تا به دلیل روشن شدن آتش توپخانه ای 
که شخصیت یک منتقد را نشانه گرفته پی ببریم. 

پناهیان چه گفته بود؟! 
حجت االسالم پناهیان استاد حوزه و دانشگاه در 
مراسم دانشگاه امام صادق)ع( به سخنرانی با موضوع 
»آخرین آمادگی بــرای ظهور، اصالح مدیریت در 
خانواده و جامعه« پرداخت و اظهار داشت: »بسیاری 
از تنش ها و گفت وگوهای سیاسی را باید در کشور 
حذف کرد. برای این امر، راه حلی دارم که ریشــه 
آن در بیانــات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با 

دانشجویان در ماه رمضان است.«
وی با بیان اینکه با این روش های مدیریت در 
جایگاه اصلی خود قرار می گیرد، افزود: »بســیاری 
از مدیریت های کشــور کاماًل فنی اســت و اصال 
سیاسی نیست. مقام معظم رهبری ۱۰ راهکار ارائه 
دادند و فرمودند، می توان ۵۰ مورد دیگر مانند آن 
هم ذکر کرد که بــا انجام آنها دیگر تفاوتی ندارد، 
فرماندار، استاندار، نماینده مجلس، امام جمعه و... 
چه کســی باشد؟ زیرا این افراد در دایره خدمت به 

مردم می افتند.«
پناهیان ادامه داد: »ایشــان فرمودند جوانان 
گروه های کاری برای فعالیت های فرهنگی، سیاسی، 
جهادی و... تشکیل دهند و فرمودند: فعالیت سیاسی 
نه برای گروه های حزبی بلکه فعالیت مستقل برای 
اجرای بهتر امور و بطور مثال گروه برای مطالبه گری 

تشکیل دهند.«
شفافیت؛ 

نقطه ضعف بسیارى از نمایندگان 
این اســتاد حوزه و دانشگاه گفت: »جوانان بر 
اســاس بیانیه گام دوم و شرح مقام معظم رهبری 
باید فعال شوند و طرح بدهند که مشکالت را حل 

کنند و در این صورت مسئولین موظف به پاسخگویی 
هستند. مانند همین موجی که برای شفافیت آرای 
نمایندگان ایجاد شده است، این موج را جوانان ادامه 
دهند، مجلس مجبور است سریع تر تصویب کند تا 
علت تاخیر در پنهان کاری آرا خود را نشان دهد.«

چنانکه از ســخنان پناهیان پیداســت آنچه 
نمایندگان مجلس را برآشــفته کرده طرح موضوع 
»شفافیت« است. به نظر می رسد طرح این موضوع 
هم به تنهایی ایــن حجم از عصبانیت و نگرانی را 
نمی تواند به دنبال داشته باشد بلکه دعوت پناهیان از 
جوانان برای راه اندازی مطالبه ای عمومی و فراگیر در 
جامعه برای شفافیت عامل اصلی این عصبانیت است. 
در این باره الزم به یادآوری است که ابتدا طرح 
اولیه با عنوان شفافیت آرا از سوی برخی از نمایندگان 
به مجلس ارائه شــد که این طرح با حاشیه سازی 
فراکســیون امید به جایی نرسید. این طرح توسط 
حاجی دلیگانی به مجلس ارائه شــده بود. پس از 
گذشت ماه ها و در همین اواخر حجت االسالم ذوالنور، 
نماینده مردم قم طرحی را که از قبل وعده داده بود 
به صحن علنی آورد. طرحی که شامل شفافیت آرا و 
عملکرد نمایندگان بود اما این طرح نه قید دو فوریت 
و نه قید یک فوریتش رای نیاورد. با این حساب این 
طرح به مجلس دهم نخواهد رسید. آنچه پناهیان 

گفته انتقاد از همین عملکرد نمایندگان است.
شفافیت براى همه جز مجلس!

بــرای آنکه بدانیم پناهیان دقیقاً از چه چیزی 
ســخن می گوید کافی اســت بــه روزی که طرح 
شفافیت به صحن آمد بازگردیم و سخنان مخالفان 
این طرح را مرور کنیم. الهوتی نماینده لنگرود در روز 
بررسی طرح شفافیت به عنوان مخالف این طرح به 
ایراد سخن پرداخت و گفت: »غیبت نمایندگان و یا 
آرای آنها فوریت مهم امروز کشور نیست، باید مسائل 
اقتصادی و گرفتاری های مردم را دنبال کنیم. باید 
به سمت بازگشت اموال نامشروع، شفاف سازی]!![ و 
ریشه کن کردن فساد برویم نه اینکه در مورد شفافیت 
عملکرد نمایندگان که درخصوص آن قانون داریم، 

گام برداریم.«
چنانکه خواندید این نماینده طرح شفافیت آرا و 
عملکرد نمایندگان را به ساعات ورود و خروج نماینده 
تقلیل داده اما نکته قابل تأمل آنکه این نماینده به 
صراحت می گوید ما باید به سمت »شفاف سازی« 
برویم اما این شفاف سازی برای مجلس خوب نیست! 
یعنی شفافیت برای همه جا خوب است جز مجلس!

رئیس فراکسیون شفافیت 
علیه شفافیت

در میان کســانی که به پناهیان تاختند آنچه 
بیش از همه باعث تأسف می شود اظهارات نماینده ای 
است که عنوان ریاست فراکسیون شفافیت را یدک 
می کشد. او در متن خود به گونه ای برخورد کرده که 
گویا فقط او و هم قبیله های او اجازه سخن گفتن از 

مردم ساالری را دارند! 
محمود صادقی نماینده لیســت امید و رئیس 
فراکســیون شــفافیت در صفحه خود در فضای 
مجازی نوشت: »شفافیت از لوازم دموکراسی است؛ 

عربده کشی برای شفافیت از جانب اشخاصی که به 
سینه زنی برای تمامیت خواهی شهره اند بیشتر به 

جوک]![ شبیه است.«
فالحت پیشه دیگر نماینده ای بود که با الفاظ به 
غایت توهین آمیز به  ترور شخصیت پناهیان پرداخت. 
او در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: »شخصا با 
مصاحبه های هر روزه ام، هیچ رای پنهانی نداشته ام]![ 
اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی 
منبرنشــین های پاکتی این گونــه بی ادبانه به آن 
توهین می کنند. کاش خودشان جهت روشنگری 
ملت شــفاف بگویند برای پراکندن این عربده های 
غیراخالقی، پاکت چند میلیونی دریافت می کنند؟«

ادعای رای پنهانی نداشــتن از جانب فالحت 
پیشــه با این همه عصبانیت از سخنان یک منتقد 
جمع اضدادی است که مضحک می نماید. چرا که 
اگر رای پنهانی نداشتند این همه مخالفت و حتی 

توهین الزم نبود.
شباهت سخنگوى لیست امید 

به لیاخوف
شبیه اظهارات بی ادبانه فالحت پیشه را نماینده 
دیگری از لیست امید تکرار کرد. الزم به توضیح است 
این لیست امید همان لیستی است که اخیرا از جانب 
برخــی از خود اصالح طلبان بــه بی کفایتی متهم 
شده اند. برخی از اصالح طلبان وضع وجود مجلس 
دهم را حاصل عملکرد همین لیست امید دانسته اند. 
»عبدالکریم حسین زاده« نماینده مردم نقده و  اشنویه 
و نائب رئیس فراکسیون امید در حساب کاربری اش 
در توئیتر نوشت: »دستگاه نظارتی متوجه هست که 
رد نفوذ را در جایی جست وجو کند که لیاخوف زمانه 
در لباس روحانیت در راس منبر حسینی می نشیند و 
مجلس را به توپ وقاحت کالمی می بندد؟ بیطرفانه 
ورود کنیــد و این اهانت به رای ملت را بی پاســخ 
نگذارید. پناهیاِن نگراِن شــفافیت، به طرفدارانش 

بگوید قیمت توهین پراکنی چند؟«
به عبارتی سخنگوی لیست امید یک انتقاد را با 
به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف یکی می کند! 
با این حال عملکرد این نماینده لیست امید که به 
 ترورشخصیت یک منتقد پرداخته به لیاخوف نزدیکتر 
است یا پناهیان که یک انتقادکه خواسته همه مردم 
است را مطرح کرده؟ اگر این نماینده مجلس در میان 
مردم یک بار پرس و جو کند خواهد دید که خواسته 
مردم به پناهیان نزدیکتر است یا به رای و نظر او؟

جامعه عقب مانده!
علی مطهری دیگر نماینده لیســت امید نیز 
گفته اســت: »شفافیت آرای نمایندگان با توجه به 
شرایط کنونی کشور به صالح نیست؛ هر وقت رشد 
اجتماعی الزم در قشــری از مردم ایجاد شد آنگاه 
شفافیت آراء می تواند مفید باشد.« که باید پرسید 
که چطور در زمینه های دیگر جامعه به رشد و آگاهی 
رســیده و تنها در این یک مورد است که جامعه را 

عقب مانده می دانند؟
در این میان بهروز نعمتی عضو هیئت رئیســه 
مجلس بــرای آنکــه در صف آرایــی نمایندگان 
ضدشــفافیت علیه پناهیان حضور داشته باشد به 

همان  ترفند قدیمی  روی آورده که شــفافیت آراء 
برای بگیروببند است! حاال این اظهارات را در مقابل 
اظهارات فالحت پیشــه بگذارید که مدعی است با 
مصاحبه هایش هیچ رای پنهانی نداشته! به عبارتی 
کــدام حرف را باید باور کــرد چرا که با این وصف 
حداقل یکی از این دو نماینده خالف واقع می گویند.
نعمتی گفته اســت: »خوب اســت ایشان و 
دوستانشان بگویند هدف از شفافیت چیست. اگر قرار 
است در پی شفافیت بگیر و ببند راه بیفتد که همیشه 
هست! اما اگر قرار است موضوعات شفاف شود، سؤال 
اینجاست چرا در مجالس هفتم و هشتم که دولت 
و مجلس یکصدا بودند، این کار انجام نشده است.«

همکاران محترم چرا برآشفته اید؟!
در ایــن میــان امــا بودنــد نمایندگانی که 
جانب حقوق مــردم را گرفتند و از شــفافیت آرا 
حمایت کردنــد. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده 
مردم قــم و عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای 
اســالمی و عضو فراکســیون نمایندگان والیی در 
پــی انتقادات تعدادی از نماینــدگان به اظهارات 
حجت االســالم پناهیــان در اعتــراض بــه عدم 
شفافیت آرا در مجلس شــورای  طــرح  تصویب 
اسالمی، در پیامی  در صفحه شخصی خود نوشت: 
»همکاران محترم چرا آشفته می شوید؟ چه  اشکالی 
دارد مــردم بدانند رای مخالــف دادیم یا موافق؟ 
چقدر حقوق می گیریــم؟ و  اموالمان را  شــفاف 
اعالم کنیم؟ ما نمایندگان حقوق اساسی مردم را 
در شفافیت آرا ســلب کرده ایم، بنده باز هم پیگیر 

شفافیت آرا خواهم بود.«
امیرحســین قاضی زاده   هاشــمی   ســید 
عضو هیئت رئیســه مجلس و عضو فراکســیون 
نماینــدگان والیــی نیز در صفحه خود نوشــت: 
مطالبه گــران،  بیــان  از نوع مطالبــه و  »فــارغ 
طبیعی  اینکه آرای نمایندگان علنی باشــد حق 
مردم اســت تا بدانند منتخبیــن آنها از طرف آنها 
به چه چیــزی، چه رأیی می دهنــد. این مطالبه 
مردم اســت نه یک فرد. باقی بهانه گیری و فرصت 
برای فرافکنی اســت. خوب اســت بــرای حفظ 

حرمت مجلس به شفافیت روی آورد.«
حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی نیز در مصاحبه ای گفته اســت: 
»مردم باید نظر نمایندگان را به عنوان وکیلشــان 
بدانند؛ برای نمونه مطلع شــوند کــه نماینده در 
برجام، قراردادهای نفتی، الیحه تجارت و یا بعضی از 
معاهدات که دولت به مجلس می آورد، چه رأی هایی 
می دهد. عدم انتشار آراء خالف حق مردم است، در 
مجلس حاضر و به ویژه در میان نمایندگانی از لیست 
امید، موضوع شفافیت آراء با مخالفت مواجه شده 

است و متناقض عمل می شود.«
حجت االسالم احد آزادی خواه، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی نیز خاطرنشان کرد: »از اینکه تذکر 
یک منبری باعث برآشــفتن برخی همکارانم شده 
تعجب می کنم. عزیزان آن روزی که با شــفافیت 
آرای نمایندگان مخالفــت می کردید باید به فکر 

جایگاه مجلس می بودید.«

جیغ بنفش مخالفان شفافیت از پیشنهاد پناهیان

دختر جوانی که پس از خودســوزى در روزهاى 
گذشــته تحت درمان بود، روز دوشنبه جان خود را 

از دست داد.
در روزهای گذشته خبر خودسوزی یک دختر جوان در 
مقابل یکی از واحدهای قضایی تهران بازتاب زیادی در رسانه ها 
و فضای مجازی داشت. این دختر سرانجام پس از چند روز 

که تحت درمان بود روز دوشنبه جان باخت. 
اما طی روزهای اخیر برخی افراد و جریان ها با اظهارنظرها 
و واکنش های غیردقیق به وِیژه در فضای مجازی ســعی در 
جهت دهــی خاص به ماجرا داشــتند که با مرگ این دختر 
شــدیدتر شد. علت این موضوع این بود که پلیس اسفندماه 
گذشته از ورود غیرقانونی این دختر با لباس مبدل به ورزشگاه 
جلوگیری کرده بود. همین موضوع باعث دامن زدن به حواشی 
و شایعات زیادی در فضای مجازی شد تا یک بار دیگر و البته 
این بار با بهره برداری از مرگ یک دختر جوان، موضوع ورود 

زنان به ورزشگاه را مطرح کنند.
در همین زمینه مرکز رسانه قوه قضائیه یازدهم شهریور 
گزارش داد: »یک مقام آگاه در دادگستری تهران با  اشاره به 
خودسوزی یک خانم مراجعه کننده مقابل یکی از واحد های 
قضایی تهران در مورد ســابقه پرونده فرد مذکور گفت: این 
فرد در اســفندماه سال ۹۷ و در حالی که پوشش نامناسب 
داشته است، با مأمورین نیروی انتظامی درگیر می شود و به 
آنها توهین می کند که مســتندات الزم در همین رابطه از 
ناحیه مأمورین تهیه و به دادسرای تهران تحویل می شود. بر 
همین اساس برای متهم مورد  اشاره با عنوان جریحه دارکردن 
عفت عمومی و توهین به مأمورین پرونده قضایی تشکیل شده 
اســت که نامبرده از همان زمان تاکنون با صدور قرار تأمین 
آزاد بوده و امروز به دادگاه مراجعه می نماید. امروز و در هنگام 
مراجعه فرد مورد  اشــاره، رئیس دادگاه به واسطه فوت یکی 
از بستگانش در مرخصی به سر می برده و برای این فرد هیچ 
اقدام قضایی به عمل نیامده اســت و مقرر می شود در وقت 
دیگری به مرجع قضایــی مراجعه نماید که نامبرده پس از 
خروج از واحد قضایی با بنزینی که از قبل تهیه نموده است، 
مبادرت به خودسوزی می نماید. وی بالفاصله به بیمارستان 

منتقل شده است.
گفتنی است، تاکنون برای فرد مورد  اشاره دادگاهی برگزار 

نشده و فرد مورد  اشاره حکم محکومیت ندارد.«
با این وجود برخی افراد در اقدامی عجیب در حالی که 
طبق اعالم دستگاه قضا هیچ حکمی  درباره این دختر صادر 
نشده بود، حتی از صدور حکم ۶ ماه حبس برای این دختر 
خبر داده و خودســوزی این دختر را به همین حکم خیالی 
نسبت دادند. حتی با استفاده از تصویر یک دختر دیگر به جای 
دختر فوت شده سعی در تحریک احساسات جامعه داشتند.

احضاریه اى براى دخترم 
صادر نشده بود

پــدر این دختر دیروز در گفت و گو با خبرنگار کیهان با 
تأیید موضوع مراجعه دختر مرحومش به استادیوم با لباس 
مبــدل و ممانعت نیروی انتظامــی  از حضور وی، گفت: در 
ماجرای اخیر اساســاًً احضاریه ای برای دخترم صادر نشده 
بود و وی روز حادثه، خود برای پیگیری پرونده اسفندماه به 

دادگاه مراجعه کرده بود.

وی افزود: دختر من که ۳۰ سال سن داشت پیش از این 
موفق به کســب دو لیسانس شده بود، اما پس از آن و طی 
۵- ۴ سال اخیر دچار مقداری مشکل روحی روانی شده بود 

و دارو مصرف می کرد.
این پدر بــا رد برخی اظهارنظرها درباره صدور حکم ۶ 
ماه حبس برای دخترش، گفت: اصال تا کنون حکمی  صادر 

نشده بود.
وی افزود: دختر من طی ســال های اخیر عالقه مند به 
فوتبال شده بود و حتی موقع تماشای بازی ها با تسبیح برای 

پیروزی تیم مورد عالقه اش صلوات می فرستاد. 
این پدر که از جانبازان جنگ تحمیلی نیز است، با تأکید 
بر اینکه من و خانواده ام فدایی انقالب هستیم، از سوءاستفاده 
برخی افراد از مــرگ دخترش با اهداف خاص ابراز گالیه و 

ناراحتی کرد.
مرگ دخترم نباید مورد سوءاستفاده 

افراد خاص قرار گیرد
وی در پاســخ به اینکه آیا افرادی کــه چه در جایگاه 
مسئولیت و غیرآن با طرح موضوعات حاشیه ای و غیراولویت دار 
همچون طرح موضوع ورود زنان به ورزشگاه، دختران و جوانان 
را تحریک می کنند، در مرگ دختر خود مقصر می داند یا خیر، 
اظهارداشت: بله این افراد را مقصر می دانم، واقعاًً زنان چه نیازی 
به حضور در ورزشگاه دارند، حال اگر خودشان ورزش کنند 

موضوع دیگری است.
پدر دختر جان باخته در پایان تأکید کرد: مرگ دخترم 
نباید باعث سوءاستفاده کسانی که اهداف دیگری دارند شود.

 رسیدن به اهداف مشکوک 
با هر وسیله

گفتنی است، با وجود اینکه مرگ این دختر باعث تأثر و 
تأسف همه شده است، اما برخی تحرکات برای سوءاستفاده 

از مرگ وی بر عمق ناگوار بودن ماجرا می افزاید.
 اینکه عده ای با نادیده گرفتن موفقیت ها و جایگاه واالی 
زنان و دختران این سرزمین در کسب مدارج و موقعیت های 
تحصیلی و اجتماعی در سایه توجه نظام جمهوری اسالمی، 
تنها با دامن زدن به یک موضوع دیکته شده و مشکوک همچون 
ورود زنان به ورزشگاه نظام را متهم به بی توجهی به زنان کنند 

اوج بی انصافی و کج فهمی  است.
از سوی دیگر برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس که 
کارنامه درخشانی در توجه به اولویت های اساسی دختران و 
زنان ندارند با دامن زدن به مباحث حاشــیه ای و کم اهمیت 
همچــون لزوم ورود زنان به ورزشــگاه یا موتورســواری و 
دوچرخه ســواری بانوان که در بین اکثریت خود زنان نیز از 
اهمیتی برخوردار نیست دنبال اهداف خاصی هستند. در این 
بین برخی چهره های ورزشی و سلبریتی ها نیز با دامن زدن 
به ماجرا یک  بار دیگر نداشتن صالحیت و غیرقابل اتکا بودن 

خود از نظر اجتماعی را اثبات کردند.
مرگ این دختر که با تحریک همین افراد دچار اشتباه 
محاسباتی در اولویت بندی نیازهای واقعی شد و می توانست به 
جای وداع با زندگی، در سایه جوانی و تحصیل و موفقیت های 
اجتماعی زندگی موفقی داشته باشد، هشدار جدی بود درباره 
عواقب دامن زدن غیرمسئوالنه به شوهای تبلیغی و نامأنوس با 

قوانین و عرف و شرع جامعه. 

گفت وگوى کیهان با پدر دخترى که خودسوزى کرد

هیچ احضاریه و حکمی برای دخترم 
صادر نشده بود

 بقیه از صفحه 2
چگنی افزود: هند، یک دوست خوب است، ما همسایه هستیم و تاریخ )دوستی( 
ما ریشه دار است. من )به ازسرگیری خرید نفت ایران توسط هند( امیدوار هستم. 
هند ایــن موضوع را می داند که )تحریم های علیه خرید نفت ایران(، تحریم های 

یکجانبه آمریکا هستند و تحریم های سازمان ملل نیستند.
واکنش مسکو به گام سوم

وزارت خارجه روســیه با صدور بیانیه ای تأکید کرد که ســومین گام از روند 
کاهش تعهد ایران به توافق هســته ای، تهدیدی در زمینه  اشاعه تسلیحات اتمی  

ایجاد نمی کند.
به نوشته خبرگزاری »اینترفکس«، در بخشی از این بیانیه آمده است:تعلیق 
تعهدات ایران ذیل توافق هسته ای، نتیجه مستقیم سیاست های بی مالحظه ایاالت 
متحده اســت. فعال شدن مجدد تحقیقات ســانتریفیوژی ایران از منظر  اشاعه 

هسته ای هیچ تهدیدی ندارد.
به گزارش خبرگزاری ها، دفتر ریاست جمهوری روسیه با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد رئیس جمهور این کشور در گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود، جزئیات 
وضعیت کنونی توافق هسته ای با ایران را مورد بررسی قرار داده است. همچنین وزیر 
خارجه و دفاع روسیه در نشست خبری مشترک با همتایان فرانسوی خود، بر لزوم 
حفظ توافق هسته ای ایران و کاهش تنش ها در منطقه خلیج  فارس تأکید کردند.

گزارش آژانس
خبرگزاری فرانسه نوشــته است که »کورنل فروتا« سرپرست موقت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که به شورای حکام ارائه شده، نوشته است که 

ایران در حال نصب نسل های پیشرفته تر ماشین های سانتریفیوژ است.
در بخشی از گزارش آژانس عنوان شده است که این نهاد تایید می کند که این 
سانتریفیوژها یا نصب شده اند یا در حال نصب هستند: ۲۲ سانتریفیوژ IR-۴، یک 

.IR-۶s و سه سانتریفیوژ IR-۶ سی سانتریفیوژ ،IR-۵ سانتریفیوژ
خبرنگار روزنامه »وال استریت ژورنال« نیز به نقل از منابع مطلع نوشته است که 
ایران کار نصب زنجیره ۱۶۴ دستگاهی سانتریفیوژهای نسل دوم را آغاز کرده است.
کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی  درباره 
گزارش جدید آژانس گفت: ایران ۱۷ شــهریور به آژانس اطالع داد که لوله های 

سانتریفیوژها در دو خط تحقیق و توسعه را مجدداً نصب خواهد کرد.
غریب آبادی همچنین تأکید کرد: آژانس، یکی از نهادهای وابســته به دولت 
آمریکا نیست که جان بولتون بتواند دستورکار بازدیدهای مقاماتش را تعیین کند.
گفتنی است بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آستانه سفر فروتا مدیرکل 
موقت آژانس در صفحه توییترش نوشته بود: مدیرکل موقت آژانس زمانی به ایران 
سفر می کند که آژانس، اعضای شورای حکام را از فعالیت ها و برنامه مخفیانه ایران 
مطلع کرده است. ما و دیگر اعضای شورای حکام مشتاق به دریافت گزارش کامل 

از این سفر در اسرع وقت هستیم.
بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  در مورد گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، به کشورهای 

اروپایی توصیه کرد که برجام را لغو کنند.
این در حالی اســت که اروپا به هیچ عنــوان به تعهدات برجامی خود عمل 

نکرده است.
کارشناسان پیش از این تأکید داشتند که نتانیاهو در طول مذاکرات ایران و 
۵+۱ و همچنیــن در زمان امضای برجام، نقش پلیس بد را ایفا می کرد. مقامات 

رژیم صهیونیستی بارها از برجام تعریف و تمجید کرده اند.


