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رئیس شورای تهران :عزای حسینی را به محفل سیاسی تبدیل نکنیم
رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران
بــا بیــان اینکــه بخشــی از رفتارهــای
عزاداران به عزاداریها آســیب میزند
تأکیــد کــرد :عــزاداری حســینی را بــه
محفل سیاسی تبدیل نکنیم.
بهگزارش ایرنا ،محســن هاشــمی در
آغاز هشــتاد و ششــمین جلســه
شورا ،سیاسی کردن عزاداریها
را یکی از مهمترین آســیبها
دانســت و افزود :چرا برخی

مداحــان و ســخنرانان تعابیــری بــهکار
میبرنــد کــه موجــب گریــزان شــدن
اکثریــت جامعــه از ایــن آیینها شــود.
آیــا هــر شــخصی کــه بهعنــوان خادمی
و غالمــی اباعبــداهلل افتخــار میکنــد
نبایــد طــوری عمــل کنــد کــه نســل
جــوان ،نخبــگان و همــه اقشــار جامعه
جــذب ایــن مشــعل هدایــت و کشــتی
نجــات شوند؟هاشــمی اظهارداشــت:
برخــی رفتارهــای افراطــی ما شــیعیان

بخصوص در اســتفاده از ابزارها ،اشعار
و آواها بیشــترین آســیب را بــه عزاداری
حســینی وارد میکند و به تعبیر شــهید
مطهــری مظلــوم تــر از خــود امــام
حســین(ع) ،عــزاداری حســینی اســت
که به دســت ما تحریف شــده است.وی
افزود :امروزه دولتی ،هیجانی و سیاسی
کــردن عــزاداری حســینی ســه آســیبی
اســت که عــاوه بــر تحریفهــای مورد
نظر شــهید مطهری عزاداری حســینی

را تهدید میکند.هاشــمی یادآور شد :از
زمانی که امام باقر(ع) براســاس سنت
وقــف عــزاداری حســینی را در صحرای
منا بنیان گذاشت  1300سال میگذرد و
در طول این مدت زمان طوالنی ،پرچم
عــزای حســینی مردمیتریــن عنصــر
در جامعــه شــیعه بخصــوص ایرانیان
عاشــق اهل بیــت(ع) بــوده اســت.وی
اضافــه کــرد :حتــی در زمانهایــی کــه
حکومتهای مستبد ،عزاداری و زیارت

امام حســین(ع) را ممنــوع اعالم کرده
بودند شیعیان با اهدای جان ،داراییها
و اموال خود اجازه ندادند نوای قدســی
یاحســین خاموش شــود.رئیس شورای
شهر تهران عنوان کرد :اکنون نیز حضور
هرســاله بیش از  10میلیــون زائر اربعین
در عــراق بــدون اســتفاده از امکانــات
حکومتــی براســاس عشـــــــــق و ارادت
مـــــــــــردم به اباعبداهلل الحسین صورت
میگیرد.

محمدرضا بهشتی در مراسم «عاشورا و امروز ما»:

امام حسین(ع) نمیخواست ناقض قرارداد باشد
حجت االسالم خسروی:چرا برخورد با دو رئیس جمهور پیشین متفاوت است؟!

محمدرضا بهشتی

انتقــاد از برخــورد متفــاوت بــا دو
رئیسجمهورپیشین
همچنین مراسم عزاداری اباعبداهلل
الحسین(ع)درموسسهفرهنگیمذهبی
دارالزهــرا بــا ســخنرانی حجتاالســام
والمسلمین محمدعلی خسروی عضو
مجمــع روحانیون مبــارز برگزار شــد .به
گزارش جماران ،خسروی در این مراسم

گفت :اباعبداهلل(ع) نسبت به مشکالت
و مصائب روزگار حساس بود و پیروانش
در ایــن جهت باید حرکت کنند .خداوند
به جامعــهای نظر لطــف میانــدازد که
مــردم آن نســبت بــه هم ترحم داشــته
باشــند .خســروی در بخشــی از ســخنان
خــود با اشــاره به بی اخالقی کــه در یکی
از مناظــرات انتخاباتــی ســال  88انجام

حجتاالسالمخسروی

شــد و آنچه از آن به عنــوان «بگم بگم»
یــاد میشــود ،افــزود :میبینیــم این آقا
حرمتشــکنی کرد و آبروهــا برد و زمینه
حرمتشکنی در جامعه را به وجود آورد
و دیگــر نمیشــود جمعــش کــرد .آنچه
مــردم از آن ناراحتنــد ،مســأله تبعیض
اســت که با یکی به دلیل ارتکاب جرمی
کوچک ،برخورد شدید شود ،اما با دیگری

س جمهوری داریم
نــه .وی گفت :دو رئی 
کــه یکــی میخواهــد در مجلــس عزای
دارالزهــرا شــرکت کند و تنها پــای روضه
بنشــیند و ســخنرانی هم نکند ،اما اجازه
نــدارد .ولــی دیگــری که همین اخیــراً به
اطــراف کــرج مــیرود و عــدهای را جمع
میکندکههلهلهمیکشندوکفمیزنند
و در یــک کالم حرمتشــکنی کــرده و به
س جمهوری کشــور اهانت میکنند،
رئی 
آزاد است .جوانها در اینباره میپرسند،
ولی ما پاسخی نداریم .این عضو مجمع
روحانیون مبــارز ادامه داد :کینه در وجود
اباعبداهلل(ع) نیســت .ما همه یک امت
و عزادار حســینیم .باید در مســائل دیگر
نیز همینگونه باشــیم .چرا باید عد ه ای
را علیــه مســئولینی کــه در ایــن روزهای
سخت و دشوارتالش میکنند مشکالت
را حــل کنند ،تحریک کنیــم؟ البته نقد و
بیان مشــکالت جای خــود را دارد ،اما در
مجموع باید انصاف را رعایت کرد.

مداحاننظرمیدهند

ورود به سیاست آری یا نه

«مــداح» عنوانــی کــه اگرچــه همــواره در کنار
م مذهبــی و بخصــوص ایام ســوگواری
مراســ 
گزارش امــام حســین(ع) حضــور داشــتهاند ،اما حاال
نقشآفرینــی آنها بــه گونهای اســت که برخی هشــدار میدهند
مداحهــا جایگزین روحانیت شــدهاند .ورود آنهــا به عرصههای
سیاســی و برخی اســتفادههای جناحی از تریبونهــای مذهبی از
ســوی بعضی از مداحها هم مــورد انتقادهای زیادی واقع شــده
است .با این حال این سؤال همچنان وجود دارد که مداحها باید
در مراســم و برنامههای خود ورودی به عرصه سیاســت داشــته
باشــند یا خیر .خبرآنالین نظر چند نفر از خود مداحان را در این
خصوص پرســیده است .حاج منصور ارضی و سعید حدادیان از
مشــهورترین مداحان کشور اعتقاد دارند که حتماً باید به سیاست
ورود داشــت .در مقابــل حســین هوشــیار و نریمــان پناهــی نظــر
متفاوتی دارند و میگویند که منبر امام حسین محل تسویه حساب
سیاسی نیست.
منصور ارضی :سیاست ما عین مداحی ماست
منصور ارضی ،از مشــهورترین مداحان تهران معتقد اســت
که سیاســت مــا عین مداحی ماســت امــام میفرماید ،مدرس
هم میگوید سیاست ما عین دیانت ماست .دین ما چیست به
ما بگویید .دین ما عاشــورای ماست .سیاست عین عاشوراست.
یعنــی همــه حرکتهــای امــام حســین(ع) سیاســی بــوده امــا
سیاســی کاری نبوده اســت .چه مرضــی افتاده در ایــن افراد که
مــدام میگویند چرا مداحها این طــور میکنند .وی افزود :نوکر
امام حسین باید در صحنه باشد ،از همه اتفاقات جامعه درس
بگیرد ،سخن بگوید و مردم را آگاه کند چه از زبان ابی عبداهلل و
چه از زبان امروز .مداح باید ظلمها را بگوید .دزدیها را بگوید.
اینکه فقط بگوییم به امام حســین ظلم شــده و ظلم را محدود
کنیــم بــه آن زمــان ،ایــن هیچ فایــدهای نــدارد .تمــام مداحان

باید این حرکت را شــروع کنند .تحــول در نوکری اهل بیت الزم
است...
سعید حدادیان :در سیاست من صاحبنظرم یا علی پروین؟
ســعید حدادیان هم معتقد اســت که حتمــاً باید مداحان به
عرصه سیاست هم وارد شوند .او افزود :در کدام انتخابات دیدید
کــه نظرات ورزشــکارها یا بازیگران را نپرســند؟ با همه قشــرهای
مختلف مصاحبه میکنند و نظرشان را میگیرند ،همیشه از آقای
پروین پرسیده شده شما به چه کسی رأی میدهی؟ اما به سعید
حدادیان و مداحان که میرســد ،همه صدایشــان درمیآید ،تازه
من سیاســیتر باید باشــم یا آقای پروین؟ من در عرصه سیاسی
کشــور صاحبنظر هســتم یا آقای پروین و قلعهنویــی؟ حدادیان
ادامــه داد :من بــه نمایندگی از مداحان میگویــم که ما در تمام
جاهایــی که خطــر جدی کلیت جامعه را تهدیــد کند ،وارد عمل
میشویم و این را هم امام راحل دستور دادهاند که انجام دهیم،
مثالً بنده به عنوان یک مداح طبق فرموده مقام معظم رهبری
بایــد از دولــت حمایــت کنــم و میکنــم امــا آنهایی که بــا دولت
مخالفت میکنند و دلیل مخالفتشان هم مشخص است ،به ما
میگویند چرا وارد عرصه سیاســت میشــوید و از دولت حمایت
میکنید؟
حسین هوشیار  :منبر امام حسین(ع) محل تسویهحسابها
نیست
حســین هوشــیار اما معتقد اســت که منبر امام حســین (ع)
محل تسویهحسابها نیســت .همانطور که منبر ،امانت است،
گــوش مســتمع هم امانــت اســت .باید امانتــدار خوبی باشــیم.
امانتــی کــه ممکن اســت ،فردا دســت ما نباشــد .وی ادامــه داد:
معتقدم ،فریاد حقطلبی افتخار یک مداح است .همانطور که
افتخار میکنیم ،منبر در زمان رژیم گذشــته سیاســی بود ،افتخار
میکنیم که روح حماسه و ظلمستیزی هم در آن بود.

حسن خلج :نباید وارد بازیهای سیاسی بشویم
حســن خلــج ،دیگــر مــداح اهل بیــت هم گفــت :متأســفانه
برخــی از مداحان به جای پرداختن بــه مباحث مذهبی و انجام
وظایف یک مرثیهخوان به جناحهای سیاســی متمایل میشوند
و بــه همیــن دلیــل معنویت از مجالسشــان رخــت برمیبندد.
یــک مداح باید تنها به ذکر مصیبت بپردازد و از ولیفقیه پیروی
و تبعیت کند و مراقب باشــد وارد بازیهای سیاســی نشــود .وی
افــزود :یــک مــداح باید مردم را بــا معارف اهل بیت آشــنا کند و
آنها را به پشــتیبانی از والیت فقیه رهنمون باشــد نه اینکه سعی
در بسط و القای سلیقه سیاسی خود داشته باشد.
نریمان پناهی :وظیفه مداح ،ورود به سیاست نیست
نریمــان پناهــی ،از مداحــان کشــور هــم معتقــد اســت :ورود
مداحان به عرصه سیاســی اشــتباه است؛ خدا به همه عقل داده
و فهم و شعور داده و انسان باید از عقلش استفاده کند؛ نباید در
جلسات مداحی به هم نان قرض بدهند که به فالنی رأی بدهید
و به فالنی رأی ندهید .وی افزود :تو روضه خوان هســتی ،وظیفه
تو این است بروی باالی منبر روضه را بخوانی و حق نداری به این
نمــره بدهی و به آن ندهی و به کســی مثبت بدهــی و به دیگری
منفی؛ تو روضه خوان هســتی ،روضهات را بخوان دعایت را بکن
و بــرو دنبال کار و زندگیات؛ وظیفه تو نیســت بــی احترامی کنی
و وارد سیاســت شــوی .این مداح اهل بیت ادامه داد :متأســفانه
برخی مداحان در زیارت عاشورای خود زیارت را قطع میکنند و
حرف سیاســی میزنند در حالی که با این کار زیارتشان را باطل
میکنند .کجا گفته شــده یا نوشــته شــده که وســط زیارت عاشورا
میتــوان حرف زد و آن هم سیاســی؟! تو حق نــداری در بین زیارت
عاشورا بحث سیاســی کنی ،خیلی بد و زشت است در محضر امام
حسین زیارت را قطع کنی و حرف را مرتب عوض کنی و این بی ادبی
به ساحت حجت خداست.

دالیل موافقان و مخالفان سفر روحانی به نیویورک

ظریف در نشست شورای امنیت شرکت کند

نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی
ســازمان ملل متحد در شــرایطی روز ۲۷
شــهریورماه جــاری ( ۱۸ســپتامبر) آغــاز
میشــود که حضور مقامهــای ایرانی در
باالتریــن ســطح ممکن در این نشســت
به موضــوع بحــث چهرههای سیاســی،
کارشناسان و رسانهها تبدیل شده است.
این در حالی است که امریکا از حدود یک
هفتــه پیش ریاســت دورهای و یکماهه
شــورای امنیت ســازمان ملل را برعهده
گرفته اســت و بنــا به گفته نیکــی هیلی،
ســفیر امریــکا در ســازمان ملــل دونالــد
ترامــپ رئیــس جمهــوری ایــن کشــور با
ادعای نقض قوانین بینالمللی توســط
ایــران ،ریاســت یکــی از ایــن جلســات را
عهدهدار خواهد شد.
در شــرایطی کــه هنــوز فهرســت
مســافران ایرانــی نیویورک اعالم نشــده
اســت ،مواضــع متفاوتی دربــاره حضور
حســن روحانی در این ســفر مطرح شده
اســت .مخالفان میگویند ،ســفر رئیس
جمهوری ایــران در شــرایطی که ترامپ
با خروج از توافق هســتهای و بازگرداندن
تحریمهــای بینالمللــی ،کشــورمان را

تحت فشــار قرار داده اســت ،اصل عزت
و اعتبــار ایــران در صحنــه بینالمللی را
مخــدوش میکنــد .روزنامــه کیهــان که
همواره نســبت به پیگیــری دیپلماتیک
مهمترین موضوعات سیاســت خارجی
ســاز ناکــوک میزنــد ،در پیشــنهادی
خواســتار تحریم ســازمان ملل از ســوی
روحانی شد و به او توصیه کرد که از همان
تهران پاســخ همتــای امریکایی خــود را
بدهد.
امــا از ســوی دیگــر حامیــان حضــور
روحانی ،مشــارکت او در نشســت جاری
ســازمان ملل را در شــرایطی کــه کمتر از
ســه مــاه دیگــر بخــش دوم تحریمهای
هستهای امریکا علیه ایران احیا میشود
و ترامپ میکوشد از تریبون سازمان ملل
به تصمیم امریکا بــرای خروج از برجام
مشروعیت ببخشد ،ضروریتر از همیشه
میداننــد .حضــوری کــه از منظــر آنهــا
میتواند دستکم آتش جنگ روانیای
را کــه ترامپ از مدتها پیش علیه ایران
روشــن کرده ،کم فروغتــر کند .در همین
چارچــوب ،مجید انصاری ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام حضور نیافتن

روحانی در سازمان ملل را موجد فضایی
دانسته که باعث میشود دشمنان ایران
هــر دروغــی را مطــرح کننــد و حاضــران
نشســت را تحت تأثیر حرفهای دروغ و
اسناد مخدوش خود قرار دهند .این عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از
بحث سفر روحانی به نیویورک خواستار
حضور او در نشســتی از جلســات شورای
امنیت شده که قرار است ترامپ ریاست
آن را عهــدهدار شــود .انصــاری در ایــن
رابطه میگوید« :با توجه به مواضعی که
ترامــپ علیه کشــورهای اروپایی و برخی
کشــورهای دیگــر داشــته و تهدیداتی که
او نســبت به دادگاه الهه و قضات دیوان
عالی امریکا داشته ،این فرصت مناسبی
اســت کــه مــا در جمــع اعضای شــورای
امنیت ســازمان ملل ،بــدون رجزخوانی
و «هــل مــن مبــارز» طلبیدن ،بــا منطق
حقوقــی از مواضــع برحــق کشــورمان
دفــاع کرده و بــه تحریمهــای یکجانبه و
ظالمانهامریکاعلیهایراناعتراضکنیم.
همچنیــن میتوانیــم به تخلــف امریکا
نسبت به معاهدات بینالمللی و نقض
برجام اشاره کنیم».

خبــر اول اینکــه ،محمدجــواد ظریــف در پیامــی
دیـــــگه توئیتــری ،ضمــن انتقــاد از بســتن حســابهای
چه خبر؟ کاربــران واقعــی ایرانــی در توئیتر ،بــه روباتهایی
اشــاره کرد که برای ترویــج پروپاگاندای «تغییر نظام» در حال فعالیت
هســتند .به گــزارش ایرنــا ،وزیر امــور خارجــه کشــورمان در توئیتر خود
نوشــت« :توئیتر حســابهای کاربــران واقعی ایرانــی از جمله مجریان
تلویزیــون و دانشــجویان را بــه ایــن اتهام کــه آنان بخشــی از «عملیات
نفوذ» هســتند ،میبندد .چطور اســت نگاهی بیندازیــم به روباتهایی
در تیرانا (پایتخت آلبانی) که برای ترویج پروپاگاندای «تغییر نظامی»
استفاده میشوند که از سوی واشنگتن به راه افتاده است ».اشاره ظریف
به گزارش مســتندی اســت که شــبکه تلویزیونی الجزیره از پشــت پرده
هشــتگ #براندازم ،پخش کرد .بر اساس این گزارش ،هزار و  500عضو
گروهک منافقیــن در آلبانی روزانــه مجری پروژه امریکایی-اســرائیلی
تولیــد محتــوای ضد ایرانــی در شــبکههای اجتماعی هســتند .الجزیره
نتیجهگیــری کرد که اکثر محتوای ضد ایرانی توســط منافقین و توســط
شبکه روباتها و ترولهای اینترنتی مرتبط تولید میشود.

تکذیب دیدار سردار سلیمانی با فرستاده امریکا

جماران

در نخستین شب از سلسله نشستهای
«عاشــورا و امــروز ما» که شــنبه شــب با
همــکاری انجمن اندیشــه و قلــم ،خانه
اندیشــمندان علــوم انســانی و بنیــاد
اندیشــه و احســان توحیــد برگــزار شــد،
ســید محمدرضــا بهشــتی ،اســتادیار
فلسفه دانشگاه تهران درباره «عاشورا و
دوراهی مســئولیت فــردی و اجتماعی»
سخن گفت .به گزارش «ایران» ،بهشتی
ســخنان خود را در پاسخ به این پرسش
آغاز کــرد که ماجرای کربــا چگونه آغاز
شد؟ او در توضیح گفت :ماجرا با تالش
بنیامیــه بــرای تحمیل بیعت بــه امام
حســین(ع) و وادار کــردن او بــر صحــه
گذاشــتن بر ایــن حاکمیــت و همچنین
تأییــد روال و مشــی ایــن حکومــت آغاز
شــد؛ آن هم براســاس قــرارداد صلحی
که حدود  20ســال پیش از آن،میان امام
حســن مجتبی(ع) و معاویه بسته شده
بــود .معاویه در این ســالها تقریباً تمام
بندهــای پیمــان را زیــر پــا گذاشــته بود.
امام حســین(ع) تا  20ســال کمــاکان به
این قرارداد متعهد اســت ولو اینکه این
قرارداد دائماً از سوی طرف مقابل نقض
شــود .به گفته این استاد دانشگاه ،ایشان
نمیخواهــد آغازگــر نقض این قــرارداد
باشــد؛ چنان که در هر مورد ،وقتی بندی
از بندهای این قرارداد شکسته میشود،
اعتــراض میکنــد .نامههایــی کــه امــام
حسین(ع) در این باره به معاویه ارسال
کرده است ،این موضوع را نشان میدهد
کــه این دو در چه موضعی و جبهههایی
بــا هــم تقابــل دارند .حســین بــن علی
تخلفهایــی را که از جانب حاکمیت به
نام جانشین پیامبر و به صورت خالفت
و دین انجام میشود ،گوشزد میکرد .در
یک مورد حتی جلوی خراجی که به شام
میرود را میگیرد .فرزند شهید بهشتی
ادامــه داد :امــام حســین(ع) در وصیت
بــه محمــد بــن حنفیــه ،اعــام موضع
میکنــد و پیشبینی میکند که در آینده
بــه چه چیزهایی متهمش خواهند کرد.
متهم بــه اســتفاده از زمام قــدرت برای
بهرهبــرداری از امــوال عمومــی ،متهــم
بــه فتنهگری و آشــوب ،کفــر ،ارتــداد و...
میشــود ،بنابراین ســعی میکنــد که از
طریق این پیام کوتاه ،اهدافش را آشــکار
کند.
وی بــا بیــان اینکــه «وظیفــه
اجتماعی» امام حسین باعث میشود
او نهایتــاً بــه ســمت کوفه حرکــت کند،
افــزود :تــا شــب عاشــورا ایــن تکلیــف
اجتماعی بر گردن حسین بن علی(ع)

اســت که همــت خود را بگــذارد .اما در
شــب عاشــورا به نقطهای میرسیم که
بعیــد اســت دیگــر بتوانــد کاری انجام
دهــد .البتــه بــه هــر قیمتــی هــم قــرار
نیســت به ایــن نقطــه برســد .بنابراین
تعهــد اجتماعــی او در شــب عاشــورا
تمام میشــود .اما از این بــه بعد چه؟
امام حســین(ع) در این لحظه خطاب
به یارانــش میگوید کــه اینجا نقطهای
اســت که تکلیف اجتماعــی بر ما تمام
شــده اســت .اینها اگر دسترســی به من
پیدا کنند به تعقیب شــما نمیپردازند
بنابرایــن از ایــن فرصت اســتفاده کنید
و بروید .بهشــتی افزود :چقدر با ارزش
اســت وقتــی میشــنویم افــرادی کــه
در مجلــس حاضرنــد برمیخیزنــد و
میگویند که ما همراه تو هســتیم؛ نه از
آن جهت که بر ما بیعت داری بلکه ما
هــم میخواهیم زندگــی باعزتی در راه
حق داشته باشیم.

روایت ظریف از پشت پرده
هشتگهای تغییر نظام

خبر دیگر اینکه ،ســخنگوی ســفارت واشــنگتن در بغداد ادعای روزنامه
کویتــی در رابطــه بــا دیدار فرمانده ســپاه قــدس ایران با فرســتاده ویژه
امریکا در عراق را تکذیب کرد .به گزارش ایســنا به نقل از روســیا الیوم،
چارلز کول در واکنش به ادعای روزنامه الجریده کویت در رابطه با دیدار
ســردار سلیمانی و فرســتاده ویژه امریکا در امور عراق در صفحه توئیتر
خود به دو زبان انگلیسی و عربی نوشت :گزارشهای رسانهای در رابطه
با دیدار سردار سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران و برت مک گورک،
فرســتاده ویــژه امریــکا در عــراق و گفتوگــو در رابطه با تشــکیل دولت
جدید عراق صحت ندارد .وی تأکید کرد که سفارت امریکا این خبر را به
طور کامل تکذیب میکند.

راز جنایت  36ساله صدام در جنگ فاش شد

شــنیدیم که یادداشــتهای وزیر دفاع وقت الجزایر در  36ســال پیش،
نشــان میدهد کــه هواپیمای حامل وزیر خارجه وقــت الجزایر که برای
میانجیگــری بین ایران و عراق در راه تهران بود ،با موشــکهای عراقی
منهدم شد.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،محمــد الصدیق بن یحیــی ،وزیر
خارجه وقت الجزایر و همراهانش در جریان سفر به جمهوری اسالمی
ایــران در مــاه مه ســال  ۱۹۸۲میــادی بــرای میانجیگری بیــن بغداد و
تهران در جریان جنگ تحمیلی بودند .اما هواپیمای حامل آنان بر فراز
مرزهای عراق با ترکیه با یک فروند موشک هوا به هوا هدف قرار گرفت.
حاال روزنامه ســعودی «الشرق االوسط» نوشــت که سرلشکر خالد نزار
وزیر دفاع ســابق الجزایر ،در یادداشــتهای خود که همان زمان نوشته
شــده و به تازگی منتشر شده است ،صدام رئیس جمهوری اسبق عراق
را به دســت داشتن در کشته شــدن محمد الصدیق بن یحیی وزیر امور
خارجــه اســبق الجزایــر و  ۱۳الجزایــری دیگــر در حادثــه منفجــر کردن
هواپیما متهم کرد.
در یادداشــتهای وزیر دفاع سابق الجزایر که از سالهای  ۱۹۹۰تا ۱۹۹۳
عهــدهدار این ســمت بــود ،آمده اســت :کمیته تحقیق فنی به ریاســت
صالــح قوجیــل وزیر حمــل و نقــل الجزایــر و اعزامی به منطقــهای که
الشــه هواپیما در آن پیدا شــد به بقایایی از موشــک هوا به هوایی که در
حمله به هواپیما از آن استفاده شده بود دست یافت .این موشک جزو
ســاحهایی بود که شــوروی به عراق داده بود و الجزایر مشخصاً شماره
سریال این موشک را در اختیار دارد.

گزینههای سخنگویی دولت

دســت آخر اینکه خبرگزاری ایســنا به نقل از منابع آگاه خــود خبر داده
کــه علی ربیعی و محســن حاجیمیرزایــی به عنــوان گزینههای اصلی
ســخنگوی دولت مطــرح هســتند .محســن حاجیمیرزایی از شــهریور
س جمهوری دبیری هیأت
سال  92طی حکمی از سوی معاون اول رئی 
دولت را عهدهدار است .علی ربیعی نیز از ابتدای دولت دهم تا مرداد
امســال مســئولیت وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعــی را عهدهدار بود.
نهــم مردادماه ســال جــاری با موافقــت رئیسجمهــوری ،محمدباقر
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه از سخنگویی دولت کنارهگیری
کرد.

تبریک روحانی به رئیس جمهور مکزیک

حجت االسالم حسن روحانی ،رئیس جمهوری ،روز گذشته
بــا ارســال پیامــی بــه «انریکه پنیــا نیئتــو» رئیــس جمهوری
اخبـــار
ایــاالت متحــده مکزیک ،فرا رســیدن ســالروز اســتقالل این
کشور را تبریک گفت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،روحانی
ابــراز امیدواری کرد که بــا توجه به ظرفیتهای موجود دو کشــور ،همکاریهای
فیمابین در تمامی زمینهها ،بیش از پیش گسترش یابد.

دفاع سامانتا پاور از جان کری و توافق هستهای

محمدجواد جمالی ،یک عضو هیأت
رئیســه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس هم نشســت پیش روی
ســازمان ملل را نخستین جلســه بعد از
خروج امریکا از برجام دانســته و معتقد
اســت به همین دلیل رئیــس جمهوری
بایــد از فرصــت برگــزاری ایــن نشســت
بــرای بیــان مواضــع جمهوری اســامی
ایــران اســتفاده کند .مصطفــی تاجزاده،
فعال اصالحطلب نیز در پیامی توئیتری
حضور نیافتن روحانی در اجالس امسال
ســران مجمــع عمومــی را خطایی بس
بــزرگ دانســته کــه بــازی را ســه هیچ به
ترامپ وامیگذارد .تاجزاده حتی شرکت
روحانی در شــورای امنیت را نیز به شرط
هماهنگــی قبلــی به ســود ملــت و حتی
منطقه دانسته است .همچنین محمود
صادقــی ،نماینــده مجلــس با اشــاره به
تــاش عــدهای بــرای جلوگیری از ســفر
رئیسجمهــوری بــه امریکا تأکیــد کرده
«این افراد و گروهها تکلیفشــان روشــن
است و همیشه از سیاست خودتحریمی
اســتقبال کردهاند ،چون نفعشــان در آن
اســت ،اما سیاســت صندلیهــای خالی

در مجامع بینالمللی ،سیاستی شکست
خورده است و گروهی که بهدنبال اجرای
ایــن سیاســت هســتند ،هــم جهــت بــا
نتانیاهو و ترامپ حرکت میکنند».
جاوید قربان اوغلو ،مدیرکل پیشــین
وزارت امــور خارجــه نیــز البــی ســنگین
و قــوی بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســتوزیر
اســرائیل و همچنیــن کشــورهای عربــی
که در رأس آنها عربســتان ســعودی قرار
دارد را دلیل موجهی بر حضور پررنگتر
از همیشــه هیــأت دیپلماتیــک ایــران در
صحنه ســازمان ملــل دانســته و معتقد
اســت ســوای حضور روحانی در نشست
مجمــع عمومــی ،محمدجــواد ظریــف
باید همزمان در نشســت شورای امنیت
پاسخگویاتهاماتاثبـــــــــاتنشدهرئیس
جمهوری امریکا باشد.حسن بهشتیپور
و رضــا نصــری ،دو کارشــناس مســائل
بینالملل هم ضمن تأکید بر سفر هیأت
سیاســی ایــران بــه نیویــورک در باالترین
ســطح ممکن بر لزوم مشــارکت ظریف
در جلســه شــورای امنیت تأکید کردهاند.
بهشتی پور در این رابطه میگوید« :رفتار
ایران باید یک رفتار ایجابی باشــد ،یعنی

ایــران بــه دنبــال صندلی خالی نباشــد و
طبقروالحقوقیسازمانمللعملکند
کهوقتییککشورموضوعبررسیشورای
امنیت قــرار میگیرد ،نماینده آن کشــور
ایــن حــق را دارد که در آن جلســه حضور
پیــدا کــرده و دفــاع کنــد و در این شــرایط
بهترین فردی که میتواند سیاست ایران
را برای دنیا خوب توضیح دهد و تهدیدی
کــه ترامــپ بــه راه انداختــه را به فرصت
تبدیــل کند آقــای ظریف اســت ،زیرا وی
هم حقوقدان اســت و هم سیاســتمدار و
میتواند مســتقیماً صحبتهای ترامپ
را اســتماع کــرده و در جایــی کــه نیــاز بــه
پاســخگویی باشــد فیالمجلــس پاســخ
دهد».نصری هم در ادامه چنین بحثی،
تکیه ترامپ بر صندلی ریاست جلسات
پیش روی سازمان ملل را فرصتی طالیی
بــرای مقامهــای ایرانــی از جملــه وزیــر
خارجه کشــورمان دانسته که میتواند به
دفاع مستقیم و مستحکم از منافع ملی
ایــران در چارچوب برجام و پشــتیبانی از
مواضــع صلح جویانــه ایــران در منطقه
بینجامد و میخی بر تابوت سناریوی ایران
هراسی امریکا و اسرائیل بزند.

سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل در واکنش به اظهارات مایک پمپئو در انتقاد
از جان کری و توافق هستهای ایران در پیامی توئیتری به این ادعاها واکنش نشان
داد .به گزارش ایســنا ،ســامانتا پاور نوشــته اســت :جان کری کاری کــرد که ایران
برنامــه هســتهای خود را متوقف کنــد .دونالد ترامپ اما به گونهای «نامناســب،
بیسابقه و در تناقض با سیاست خارجی امریکا» بشدت بیرحمترین دیکتاتور
جهان در کره شمالی را تحسین کرد و هیچچیز به دست نیاورد.

در ضرورت پوستاندازی نسلی مدیریتی

ëëادامه از صفحه اول
همچنیــن حقــوق و دریافتی آن نیــز از بودجه عمومی دولت نیســت ،از
ایــن رو قانــون اخیــر شــامل شــهرداران و بــه طور مشــخص شــهردار تهران
نمیشــود .ولی یک ضرورت دیگر نیز بر این عدم شمول وجود دارد ،که اگر
ضرورت اخیر نبود ،بهتر بود که شهرداران بازنشسته نیز خودشان و با اختیار
خودشــان پســت خود را رها میکردند .این ضرورت که انتخاب شــهردار ،به
ســادگی انتخاب یک معاون وزیر یا مدیرکل نیســت .شهردار باالترین پست
اداری شــهرداری اســت و انتخاب او تابع فرآیند سیاســی پیچیدهای اســت و
بــا آمــدن و رفتن او کل نظام مدیریتی شــهری دســتخوش تحول می شــود.
اکنــون کــه یک ســال از عمر شــورای شــهر جدیــد گذشــته اســت و در تهران
دومین شــهردار نیز انتخاب شــده و دوران فترت در اجرای کارها بســیار زیاد
شــده اســت ،مصلحت عمومی شــهر ایجاب میکند که حتی اگر قانون هم
شــامل حال آنان میشد ،در جهت تغییر و اصالح آن گام برداشته میشد،
گــو اینکــه قانون فعلی چنین شــمولی را نــدارد .با این حال شــهردار باید به
فلســفه ایــن قانون درباره ســایر مدیــران شــهری و انتصابهای شــهرداری
ملتزم باشد.

