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گفت وگو با سخنگوی جدید وزارت خارجه

در فضای مجازی فعال تر خواهیم شد

دســتگاه دیپلماسی کشــور روز گذشته دســتخوش چند تغییر
و تحــول مهــم بــود .محمدجــواد ظریف بــه نظر می رســد در
راســتای تحکیم بیشــتر جایــگاه وزارت خارجه برخــی تغییر و
تحوالت را کلید زده اســت .او پیش از این بهرام قاســمی یکی
از دیپلماتهای خوشــنام و مورد اعتمــاد خود را راهی پاریس
کرد تا ســفیر ایران در یکی از کشورهای مهم اروپایی شود .وزیر
خارجــه دیــروز با صــدور حکمی جای قاســمی در مســئولیت
ســخنگویی وزارت خارجه را پر کرد .بر این اســاس سید عباس
موسوی سکاندار سخنگویی این وزارتخانه خواهد بود .او پیش
از این در ســمتهایی چون رئیس اداره دیپلماســی رسانهای،
دبیر اول سرکنســولگری ایــران در هنگکنگ و رایزن ســفارت
ایــران در هلند مشــغول فعالیت بوده اســت .حســین جابری
انصــاری دیگر دیپلماتی بود که دیــروز از ظریف حکم گرفت.
جابری انصاری ،دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور سیاسی
بــه ســمت معــاون امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت خارجــه
منصــوب شــد .در پــی ایــن انتصاب ،علــی اصغــر خاجی هم
جایگزین جابری انصاری و دســتیار ارشــد وزیر خارجه در امور
ویژه سیاســی شــد .خاجــی از دیپلماتهای ارشــد وزارت امور

خارجه اســت که پیش از این در ســمتهایی همچون معاون
اروپــا و امریــکا ،مدیــر کل خلیج فارس و ســفیر در کشــورهای
عربســتان ،بلژیک و چین خدمت کرده اســت .در ادامه تغییر
و تحــوالت در دســتگاه دیپلماســی کشــور با توجه بــه انتصاب
محمدتقی صابری ،معاون امور مالی و اداری وزارت خارجه به
عنوان ســفیر جدید ایران در تاجیکستان ،محمدجواد ظریف،
حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه
را به عنوان معاون امور اداری و مالی منصوب کرد .پناهی آذر
که دارای مدرک کارشناســی حقوق و کارشناســی ارشد حقوق
بینالملــل اســت ،پیــش از ایــن در ســمتهایی چــون رئیس
اداره حقوق بینالملل عمومی ،مدیر کل امور مجلس ،ســفیر
جمهوری اســامی ایران در ســوئد ،ســفیر جمهوری اســامی
ایــران در هلند ،مدیرکل حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه و
ســفیر جمهوری اسالمی ایران در ایرلند فعالیت داشته است.
عــاوه بر این تغییر و تحــوالت جدید پیش از این مجید تخت
روانچــی از دیگــر دیپلماتهــای مــورد اعتمــاد ظریــف نیز به
عنوان سفیر ایران در سازمان ملل مسافر نیویورک شده است.
صفحه  3را بخوانید

واعظی :اقدام اخیر امریکا به اتحاد بیشتر ملت ایران منجر شد

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفــت :اقــدام
نابخردانــه اخیــر امریکاییهــا در مــورد ســپاه
خبـــر پاســداران انقــاب اســامی ،بــرای آنهــا نتیجــه
معکوس به همراه داشــت کــه با محکومیــت عمومی مواجه
و بــه همبســتگی و اتحــاد ملــی بیشــتر در ایــران منجر شــد.به
گــزارش ایرنــا ،محمــود واعظــی در دیــدار جمعــی از مدیران
اجرایی ،سیاســی و اقتصادی کشور ،با بیان اینکه دشمنان و در
رأس آنهــا امریکا دســت به اقداماتــی میزنند که با هیچ عقل
و منطق سیاســی ســازگاری ندارد ،افزود :هــدف امریکاییها از
ایــن اقدامــات نابخردانــه ایجاد تفرقه و شــکاف در بیــن ارکان
نظام اســامی و ملت ایران اســت که خوشــبختانه در طول 40
ســال گذشــته تالش آنها نتیجه معکوس داشــته و به افزایش
اتحاد و همبســتگی ملی در کشــور تبدیل شــده اســت.واعظی
بــا بیــان اینکه ســال گذشــته بــا اعمــال تحریمها و فشــارهای
اقتصــادی امریــکا علیه ملت ایران ســال ســختی بــود ،اضافه
کرد :خوشــبختانه با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تالش
همهجانبــه دولت و دیگر نهادهای مســئول کشــور و همچنین
مقاومــت و ایســتادگی مــردم در برابر مشــکالت از بســیاری از
ســختیها عبور کردیم.رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین
با اشــاره به اینکه ســال  98با سیل گســترده در  25استان کشور
آغاز شد که خســارتهای فراوانی به همراه داشت ،ادامه داد:
همه ما وظیفه داریم با سعی و تالش نسبت به حل مشکالت

مــردم و جبران خســارتهای ناشــی از این ســیل کــه در تاریخ
کشــور به لحاظ گستردگی بی ســابقه بوده است ،بکوشیم .وی
با بیان اینکه ســیل اخیر در کنــار ویرانیها ،نقاط مثبتی هم به
همــراه داشــت کــه مهمتریــن آن ،تقویت روحیه همبســتگی
ملی و انســجام ،همیــاری و اتحــاد مردم ،مســئوالن ،نهادها و
نیروهای مسلح بود ،افزود :بارشهای اخیر مزیت دیگری هم
داشــت و آن برطرف شدن مشکل کم آبی و رفع بخش زیادی
از اثرات خشکســالی در کشــور بود .واعظی با تأکید بر اینکه در
ســال جــاری همه باید دســت به دســت هم دهیــم و با تالش
همهجانبــه و کمــک به رونــق تولید ملی ،برای حل مشــکالت
مردم بکوشــیم ،اظهار داشت :من تردید ندارم که ملت ایران
با وحدت ،انسجام و همبستگی ملی ،امریکا ،صهیونیستها و
حامیانشان را ناامید خواهد کرد.

بــه گفته کارشناســان ســیالبهای اخیر که
گــــزارش همزمان با آغاز ســال نو بــه تدریج بیش از
گـروه اقتصادی یک سوم استانهای کشور را درگیر کرده در
 100سال اخیر بیسابقه بوده است .هر روز برآوردهای خسارت
بــه بخشهای مختلف اســتانهای درگیر از کشــاورزی گرفته تا
زیرســاختها تغییــر میکند و جای خــود را به اعــداد بزرگتری

میدهد بهطوری که برآوردها از خســارت دهها میلیارد تومانی
ســیل و آبگرفتگیهای سال  98خبر میدهد که البته همچنان
دامنــه آن درحــال گســترش اســت و شــهرهای دیگــری را نیــز
تهدید میکند .بخش کشــاورزی بزرگترین قربانی سیالبهای
اخیر اســت که  60درصد خســارات را به خود اختصاص داده و
معیشــت یک میلیون نفر به صورت مســتقیم تحت تأثیر این

آموزش و پرورش و خاطره سیلی که میماند

سالهاســت که گفتهایــم و گفتهاند،
نوشــتهایم و نوشــتهاند ،تصویــب
یادداشت
کردهایــم و تأکید کردهاند که آموزش
و پرورش زیربناســت به این معنا که
بــرای برپا کردن هر مفهــوم پایداری
باید میــان آن مقولــه و نظام تعلیم
و تربیت پیوند برقرار شــود تا اســتوار
سیدمحمدبطحایی
بمانــد؛ امــا ایــن گــزاره کــه بــه ظاهر
وزیر آموزش و
پرورش
معارضــی نــدارد و در ســطح کالم از
توافقــی همگانــی حکایــت میکنــد
در واقــع از چــه ســخن میگویــد و کــدام حقیقــت را در دل
خود جای داده اســت؟ بــه نظر میرســد پیامدهای حادثه
تأســفبار ســیل اخیر در برخی استانهای کشــور عزیزمان
میتواند یک بار دیگر نسبت نهاد آموزش عمومی با دیگر
بخشهای پیکره جامعه را گوشــزد کند و این واقعیت را به
رخ بکشــد که هیچ رویدادی در زیســت انســانی را نمیتوان
ســراغ گرفت که بر آموزش و پرورش تاثیر نگذارد و از سوی
دیگر ،از نظام تعلیم و تربیت متأثر نشود.
ســیل که راه افتاد آب با خود خیلی چیزها را برد :انســانها،
خودروهــا و حتــی ســاختمانهایی را بلعیــد ،خانوادههــا را
بیخانمان کرد ،اســتحکام بناها را گرفت و در خفیفترین
حالت ،زندگی روزمره را مختل کرد .در این میان نخســتین
ســطح برخــورد آمــوزش و پرورش بــا این حادثــه غمبار از
طریق آســیب به فضاهای آموزشی شــکل گرفت .مدارس
تحت تأثیر سیل باید در اولین فرصت ممکن پس از فروکش
ســیل و تخلیه روانابها برای ادامه تحصیل دانشآموزان،
آن هم در آســتانه امتحانات و در فصل کنکور آمادهســازی
لو
میشــدند .تخلیــه مــدارس آبگرفته ،شستوشــوی گ 
الی ،پاکسازی بهداشتی ،بررسی استحکام مدارس مناطق
ســیلزده ،جانمایــی بــرای ادامــه تحصیــل دانشآمــوزان
مــدارس غیرقابل اســتفاده یــا تخریبی بخشــی از این روند
بود .همزمان با برنامهریزی برای زدودن مدارس مناطق
ســیلزده از پیامدهــای این حادثه دلخــراش دو کار دیگر
هــم بایــد بــه عنــوان اقدامــات دارای اولویــت زمانــی در
دســتور کار قــرار میگرفت :فراهــم کــردن امکاناتی برای
اسکان فرهنگیان سیلزده و تأمین کتابهای درسی برای
دانشآموزانی که آب خروشــان کتاب و دفترشان را نیز با
خــود برده بود .آیا با انجــام این کارها مأموریت آموزش و
پــروش در مناطق ســیلزده پایان مییابد و بحران ســیل
برای این وزارتخانه به پایان میرسد؟
پاســخ این پرســش مســلماً نمیتوانــد مثبت باشــد ،بلکه
مدیریت اصلی بحران در این مناطق از منظر نظام تعلیم
و تربیت تازه زمانی آغاز میشــود که آبها به مجاری خود

باز میگردند ،ســیمای شــهر و روســتا از گلوالی و دیگر آثار
حادثــه شســته میشــود ،جــوش و خــروش ماشــینآالت
ســنگین روی زمیــن و غــرش بالگردهــا در آســمان آرام
میگیرد و نیروهای جهادی به خانههایشان بازمیگردند.
پــس از آنکه ســه اقــدام اولیه پیشگفتــه پایان یافــت ،یعنی
مــدارس در همــه نقاط ســیلزده بازگشــایی شــد ،کتابهای
درســی در دســترس دانشآمــوزان قــرار گرفــت و فرهنگیان
اسکاندادهشــده به خانههایشان بازگشتند ،نوبت به الیروبی
رســوبات غیرمادیای میرســد که ســیل برجا گذاشته است؛
در ایــن هنگام دغدغههــای اصلی آموزش و پــرورش به این
شرح است :از چه راههایی میتوان دانشآموزان و فرهنگیان
ســیلزده را از نظــر روحــی و روانــی به ســطحی رســاند که در
کمترین زمان ممکن آمادگی الزم برای حضور در کالسهای
درس را پیــدا کننــد؟ و آن دســته از خانوادههــای فرهنگی که
زندگــی خود را در ســیل از دســت دادند ،در وضــع اقتصادی
کنونی چگونه خسارتهایشان را جبران خواهند کرد؟
بیگمــان ،آمــوزش و پــرورش بــه تنهایــی و بــدون کمــک
دیگر دســتگاهها ،ســازمانهای مردمنهاد ،خیــران و مردم
نمیتوانــد دو دغدغــه مهم و بزرگ یادشــده را رفع کند اما
هرچه در توان دارد به کار خواهد گرفت تا در این رستا نقش
مؤثــری ایفا کند .بر همین اســاس ،برای هر یــک از مناطق
ســیلزده اســتانهایی به عنوان معین تعیین شــد ه اســت
تــا کاهــش آالم دانشآمــوزان و فرهنگیان ســیلزده و رفع
کمبودهــای آنــان با بهرهگیــری از ظرفیتهــای دیگر نقاط
کشور سرعت بیشتری پیدا کند .همچنین پس از گردآوری،
بهروزرســانی و اعتبارســنجی آمار فرهنگیان آسیبدیده از
ســیل ،ســاز و کاری فراهم میشــود تا پرداخــت مطالبات و
معوقات این دسته از همکاران در اولویت قرار گیرد.
در ایــن میان بیشــترین نگرانــی را بچههای کنکــوری دارند؛ با
تجربهای که از زلزله کرمانشــاه به دست آمده است ،اردوهای
آموزشــی بــرای ایــن دانشآمــوزان تــدارک دیده میشــود تا
عقبماندگی آنان از دیگر دانشآموزان کنکوری جبران شود.
تکلیــف امتحانات نهایــی و زمان پایان ســال تحصیلی هم تا
یکی دو روز آینده مشخص میشود .همانطور که از نخستین
ک امید» کانون پرورش فکری کودکان
روزهای وقوع سیل «پی 
و نوجوانــان در این مناطق مســتقر شــد ،برنامههای فرهنگی
و هنری معاونت پرورشــی و فرهنگــی و کانون پرورش فکری
برای دانشآموزان ســیلزده ادامــه خواهد یافت .از یاد نبریم
کــه آســیب حــوادث غیرمترقبــه خســارتبار در روح و روان
دانشآموزان به اندازهای اســت که در برخی نقــاط راهاندازی
زمیــن بازی اولویت بیشــتری از دایر کــردن کالس درس دارد.
روحیــه بچههــا بــرای مــا از نمره
مهمتراست.
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بالی طبیعی قرار گرفته است .درحالی که پیش از این خسارت
وارده بــه بخش کشــاورزی  6هــزار و  700میلیارد تومــان برآورد
شــده بــود ،رئیس دفتــر مدیریت بحــران و کاهــش مخاطرات
وزارت جهاد کشاورزی ،از خسارت ۱۵هزار میلیارد تومانی سیل
به کشاورزی در  26استان کشور خبر داده است.
صفحــات  11 ، 7 ، 4تــا  14و  21 ، 20رابخوانید

فرهنگسازیحزبی

انتخابات ریاســت اولین سال هفتمین دوره فعالیت خانه
احزاب روز گذشــته برگزار شــد .خانه احزاب برخالف تصور
یادداشت
رایججاییبرایطرحموضعگیریهاومجادلههایسیاسی
نیســت .برعکس آنچه در اساسنامه خانه احزاب قید شده،
پرداختــن به حقوق صنفی احزاب اســت صرفنظر از اینکه
چه گرایشــی داشته باشند .خانه احزاب همچنین میتواند
با اظهار نظر کارشناســی دربــاره قوانین و مقررات مرتبط با
حسین کمالی
فعالیت احزاب و پیشــنهادهای اصالحی برای این قوانین
رئیس پیشین
خانه احزاب
که میتواند تســهیل کننده و تقویت کننده فعالیت احزاب
در کشــور باشد ،به توسعه تحزب در کشــور یاری برساند .در
دوره ششم خانه احزاب بررسیقانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهای
سیاسی و صنفی در نشستهای متعدد با وزارت کشور و مرکز پژوهشهای مجلس
شــورای اســامی ســبب شــد که در نهایــت طــرح جدیدی بــه مجلس ارائه شــود.
همچنین ما نشســتهای متعــددی را درباره اصالح قانــون انتخابات با معاونت
حقوقی ریاســت جمهوری برگزار کردیم و در تدوین الیحه مربوط به آن مشــارکت
کردیــم .بــر همین قیــاس موضوعــات دیگری همچون نحــوه اجــرای قانون جرم
سیاسی که در سال 1395به تصویب رسید نیز از جمله مسائلی هستند که میتوانند
مــورد توجــه خانه احزاب قرار بگیرند و از ســوی اعضای خانه پیگیری شــوند .البته
ممکن اســت برخی افراد فعالیت خانــه احزاب را در انجام مالقاتهای سیاســی
یا گفتوگوهای سیاســی منحصر بدانند اما بی شک تعداد بیشتری از اعضای این
تشکل صنفی-سیاسی نگاه عمقیتری به مسائل دارند و بهبود قوانین و مقررات را
برای فراهم آمدن زیرساختهای مناسب فعالیت احزاب مد نظر قرار میدهند.
زیرا معتقدند حرکت در جهت توسعه آزادیهای مدنی
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مقدمهای برای توسعه تحزب در کشور است.
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بدينوســيله درگذشــت پدر عزيزتان را تسليت عرض
نمــوده از خداوند منان براي آن مرحوم غفران واســعه
الهي و براي شــما و ساير بازماندگان صبر و اجر مسألت
داريم.
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