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شهرداران،استاندارانورؤسایفدراسیونهامشمولمنعبهکارگیریبازنشستگانهستند

سیداحســان قاضیزاده هاشــمی ،سید
فریــد موســوی ،زهــرا ســعیدی مبارکه و
ناهیــد تاجالدیــن از اعضای فراکســیون
جوانان مجلــس و از طراحان طرح منع
بهکارگیــری بازنشســتگان در نشســتی
خبــری پیرامــون اجــرای قانــون منــع
بهکارگیریبازنشستگانتوضیحاتیارائه
کردند.
به گــزارش خانه ملت ،سیداحســان
قاضــیزادههاشــمی بــا تأکید بــر اینکه

خانه ملت

فرصتیارکشیجهانی

گفتار  1شــاید مهمترین چالش رئیس جمهوری و تیم همراه ایشان در
سفر امسال به نیویورک فائق آمدن بر پروژه ایران هراسی است.
بدونشکیکیازمهمترینراهبردهایمثلثامریکا،عربستان
و رژیم صهیونیســتی برای نشست سالجاری ســران کشورهای
عضو ســازمان ملل ،تقویت ابعاد منفی و هراسانگیزی اســت
علی تاجرنیا که آنها در ســالهای گذشــته و در جریان یک جنگ رســانهای از
فعال سیاسی ایران ساختهاند .این مهمترین ابزار و لجستیک آنها در جریان به
راه انداختن جنگ اقتصادی با کشــورمان است .از هماکنون هم روشن است که سران
ســه کشور یاد شــده در تدارک یک شوی جدید سیاســی برای مشروعیت بخشیدن به
فشارهایخودعلیهایرانهستند.دراینشرایطمهمترینکاروحتیوظیفهنمایندگان
ایران در این اجالس به چالش کشیدن همین برنامه است .اما نکته مهم اینجاست که
تاکتیکمابرایایجاداینچالشدرمسیربرنامههایامریکاومتحدانشنبایدبهشکل
اقداممتقابلباادبیاتتندورادیکالجلوهکند.اینتاکتیکهرچندشایددارایابعادی
حماسی و شورانگیز باشــد اما از دیدگاهی فایده گرایانه نمیتواند آورده چندانی برای
ایران دربرداشته باشد؛ چیزی که برای ما میتواند نتیجه مطلوب را حاصل کند ترسیم
چهرهای عقالنی ،مستقل ،بر حق و صلح جو خواهد بود .این تصویر است که میتواند
شــکاف میان امریکا و برخی متحدان سابقش نظیر اروپاییها را تشدید کند .واقعیت
این اســت که هرچند سیاســتهای مثلث امریکا ،اسرائیل و عربســتان مورد اعتراض
شــدید قســمت اعظم بازیگران عرصه جهانی قرار دارد اما موقعیــت اقتصادی این
سه کشور و همینطور البیهای قوی آنها عواملی هستند که میتوانند باعث شوند در
بزنگاههای خاصی کشورهای غربی به رغم عمق اختالفنظرهایی که با امریکا دارند،
همکاریها با این کشــور را از اولویت برنامههای خود کنار نگذارند .در چنین شــرایطی
رئیس جمهوری و نمایندگان ایران باید نقاط مشــترک کشورمان با این بازیگران را در
نشست امسال سازمان ملل مورد توجه و تأکید قرار دهند و ضمن آن نشان دهند ایران
بهدنبالهیچگونهرویاروییدرهیچمنطقهایازدنیانیست.درشرایطکنونیاینگونهبه
نظر میرسد که نشان دادن عکسالعمل متقابل و سخت به ترامپ در سخنرانیها و
نشستهای این سفر ،بازی کردن در همان زمینی است که دشمنان ایران برای منزوی
کردن کشــورمان طراحی کردهاند .این البته به آن معنا نیســت که ما نباید پاســخهای
درخور و محکمی هم به ترامپ بدهیم اما دادن این پاسخها زمان و موقعیت دیگری
رامیطلبد.بهعبارتیدیگرفرصتسازمانمللفرصترویاروییتندباترامپنیست
بلکهفرصتیاستبراییارکشیایراندرصحنهجهانیتادرتقابلهایبعدیحمایت
بینالمللیبیشتریداشتهباشد.
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همتــرازان در قانــون منــع بــ ه کارگیــری
بازنشســتگان حــذف شــد ،گفــت :در
گذشته صد درصد بازنشســتگان وزارت
اطالعات از این قانون مستثنی بودند اما
در حــال حاضــر فقط یک درصــد از این
افراد آن هم فقط در پستهای مدیریتی
میتواننــد در وزارت اطالعــات پــس از
بازنشســتگی در داخــل ایــن وزارتخانــه
فعالیتکنند.
وی افزود :سازمان صدا و سیما شامل

قانون منع ب ه کارگیری بازنشستگان شده
و در این ســازمان یک ســامانه به آدرس
 www.iriboffice.comوجــود دارد کــه
اســامی بازنشســتگان صدا و ســیما روی
سایت قرار میگیرد البته رئیس سازمان
صــدا و ســیما و هر پســت دیگــری که با
مجــوز رهبــر معظــم انقــاب و با حکم
ایشــان وجود دارد ،مشــمول ایــن قانون
نیســت .در ادامــه ســیدفرید موســوی،
نماینده تهران گفت :قانون برای تمامی

دســتگاهها و نهادهای دولتی و نهادهای
عمومــی غیردولتــی اســت که شــهردار
تهران نیز مشــمول این قانون میشــود.
بــه گفته وی ،قوه قضائیه ،مجلس (بجز
نمایندگان) استانداران و تمام نهادهایی
که از بودجه عمومی اســتفاده میکنند،
مشــمول ایــن قانــون هســتند .در ادامه
زهرا ســعیدی گفت :تمام دلنگرانیها
و دغدغهها در حال حاضر انتخاب افراد
شایستهبرایجایگزینیباافرادبازنشسته

در دســتگاهها اســت ،ضمن اینکه طبق
ماده 5قانونمدیریتخدماتکشوریو
ماده  103همین قانون ،سازمان بازرسی
میتوانــد ورود کــرده و بــا افــراد متخلف
در اجــرای قانون برخــورد کند ،برهمین
اساس فدراســیونها نیز مشمول قانون
منع بهکارگیری بازنشســتگان میشوند.
در این نشست ناهید تاجالدین نیز تأکید
کرد که دستگاهها تا 24آبان مهلت دارند
داوطلبانهاینقانونرااجراکنند.

روحانی پیش از سفر به نیویورک:

امریکا را برای تجاوزگری و دخالتهایش پشیمان میکنیم
پاسخ جنایت در اهواز در چارچوب قانونی و مصالح کشور به جانیان داده میشود
رئیس جمهوری ایران روز گذشــته با بدرقه
علیاکبروالیتیمشاوررهبرمعظمانقالب
در امــور بینالملــل ،اســحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهوری و نیز شــماری
از معاونیــن و وزیــران کابینــه بــرای حضور
در هفتاد و ســومین نشست ساالنه مجمع
عمومیسازمانمللمتحدراهینیویورک
شــد .رئیس جمهوری پیش از ترک تهران
دیدگاههای منطقهای و بینالمللی کشــور
را تشــریح کــرد و بــا محکــوم کــردن واقعه
تروریســتی روز شــنبه در اهــواز ،تأکیــد کرد
پاسخ جنایت در اهواز در چارچوب قانونی
و مصالح کشــور بــه جانیان داده میشــود.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،روحانی درباره اهداف ســفر به
مقر ســازمان ملل متحد گفت« :این ســفر
بــرای شــرکت در اجــاس ســاالنه مجمع
عمومــی ســاالنه ســازمان ملــل متحــد
در نیویــورک اســت و بهطــور معمــول در
ســالهای قبل هم این ســفر را انجام دادم
بهدلیل اینکه فرصتی اســت و یک تریبون
عمومی اســت که در اختیار کشــورمان قرار
میگیرد و جمهوری اسالمی ایران میتواند
نظراتخودرانسبتبهمسائلبینالمللی
و منطقــهای در آن بیــان کنــد» .روحانــی
خاطرنشان کرد« :با حضور در مقر سازمان
ملل همچنین فرصــت دیــدار و مذاکره با
ســران بســیاری از کشــورها فراهم است که
بهطور معمول برای دیــدار و مذاکره با این
ســران باید ســفرهای زیادی انجــام گیرد یا
آنها بایــد به تهــران بیایند ولی آنجــا برای
مالقاتهای دو جانبه کامالً مناسب است.
همچنیــن معمــوالً همه ســاله بــا رهبران
کشــورهایی کــه آنجا حضــور دارنــد و هم با
مسلمانهاییکهآنجافعالیتدارندونیزبا
سیاسیونوسردبیرانروزنامههاورسانههای
مهــم کــه در آنجــا فعالنــد و عالقهمندنــد
مالقــات داریــم و مصاحبههایی هم انجام
میدهیــم» .رئیــس جمهــوری در ادامه با
تأکید بر اهمیت این مسأله که شرایط امروز
جهانی،مناسبنیست،خاطرنشانکرد«:از
همهمهمتراینکهامروزامریکاییهابیشاز
همیشه حالت قلدرمآبی خودشان را به رخ
جهانیانمیکشندوسیاستیکجانبهگرایی
خودشان را ادامه میدهند .فکر میکنند هر
کسیزورداردبنابراینبرمبنایزورمیتواند
نســبت به دنیا تصمیــم بگیرد و هر کســی
حق وتو دارد میتواند در شــورای امنیت هر
کاری را انجــام دهــد .هر کســی میزبان یک
ســازمانی اســت ،آنجا فکر میکند نســبت
بــه آن ســازمان اختیاراتــی دارد» .روحانــی
تصریح کرد« :اختیارات امریکا در ســازمان
ملل باید مشابه همه کشورهای دیگر باشد
و نه بیشتر .متأسفانه امریکا از سازمان ملل
سوءاستفادهمیکند».

ëëشرایطامروزکاخسفیدباهمیشهمتفاوت
است
رئیس جمهوری با بیان اینکه کشورهای
دنیــا نتوانســتند بخوبــی از ســازمان ملل در
شــرایط بحران منطقهای و جهانی استفاده
کننــد ،گفــت« :به نظــر من شــرایط امــروز و
حکومت فعلی کاخ سفید با همیشه امریکا
متفاوت اســت ،امروز افرادی در آنجا در ســر
کار هســتند که به هیچ مقــررات بینالمللی
و به هیچ معاهــدهای احترام نمیگذارند نه
به معاهدههای تجاری خودشــان با دیگران
احتــرام میگذارنــد و نــه بــه شــورای حقوق
بشــر احتــرام میگذارنــد و نــه بــه معاهــده
پاریــس احتــرام میگذارنــد و تقریبــاً همــه
مقــررات بینالمللــی را زیر پــا میگذارند».
رئیــس جمهــوری اضافه کــرد« :متأســفانه
کارهایــی کردند که کمتر قابل تصــور بود که
مثالًاینچنینبامسلمانهاوملتفلسطین
مقابلــه بکننــد و ســفارت خودشــان را بــه
اورشلیم و قدس شریف ببرند ،یا اینکه برای
مســلمانها آن همه مضیقه در صــدور ویزا
ایجادکنند».روحانیخاطرنشانکرد«:امروز
درامریــکا کامــاً یک حکومت بــا ویژگیها و
تفکر یکجانبهگرایی سر کار است که از طرف
دیگر مسائل مربوط به ناسیونالیسم افراطی
را در امریــکا دنبــال میکننــد در ایــن زمینــه
فکر میکنــم بســیاری از کشــورها و از جمله
جمهوری اســامی ایران حرفهای فراوانی
بــرای گفتــن دارنــد و حتماً مطــرح خواهند
کرد ».روحانی با اشاره به اینکه امریکا به یکی
از تعهدات و پیمان خودش که پشت پا زد و
آن را نقــض کرد ،برجام بــود ،گفت«:برجام
توافقــی بیــن  7کشــور بــود و ســازمان ملــل
متحد و شــورای امنیــت آن را تأیید کرده بود
بنابراین یک سند بینالمللی تلقی میشود
امــا به بهانههــای واهــی از این توافــق خارج
شــد و کاری برخالف حقوق بشر شروع کرده
و آن اینکــه ملتــی را تحت فشــار قــرار بدهد
و ملتهــا و شــرکتهای دیگــر را بــا قانــون
داخلی خودش ،مجبور کند که مشــکالتی را
در روابط بــا ایران به وجود بیاورند ».روحانی
با بیــان اینکــه امریکاییها اهدافــی را دنبال
میکننــد که قطعــاً بــه آنها نخواهند رســید
تصریح کرد« :امریکاییها میخواهند مردم
را در تحت فشــار قرار دهند و مردم را از اراده
و تصمیم خودشــان برای استقالل پشیمان
کنند،امریکاییهامیخواهنددرکشورامنیت
نباشدوبلواوآشوبدرستکنند،امریکاییها
میخواهنــد شــرایطی را فراهم کنند که یک
روزی بتوانند به این کشور برگردند و باز مثل
قدیماربابیکنند.هیچیکازاینهاامکانپذیر
نیســت .این خیــاالت ،خیاالت خام اســت و
هیچگاه امریکا به این اهدافش نمیرسد .اما
در عین حال کارهایی که شــروع کرده عرض
خــودش میبــرد و زحمــت برای دیگــران و
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ëëیادداشت «شبکه جنایت!» ،علی جمالی
براســاس پروتکلهــای بینالمللی رســانهها حق ترویج و
دگرخوان
تبلیغ تروریســتها را ندارند .ولی متأسفانه جدای از آنکه
در بازتاب خبر اســتانداردهای دوگانه مشــاهده میشــود،
یک رســانه فارســی زبــان پــس از حادثه تروریســتی دیروز
در اهــواز اقــدام بــه مصاحبه با فــردی کرد کــه مدعی بود
ســخنگوی گروه تروریســتی حادثه است .این رســانه که پیش از این با پوشش
مســتقیم تجمعگروهــک برانــداز در پاریــس شــبهات پیرامون منابــع مالی و
سیاستهایش بر سر زبانها افتاده بود ،این بار در رفتاری خالف پروتکلهای
بینالمللی و غیر انسانی تریبون خود را در اختیار کسی قرار داد که از این حمله
تروریستی دفاع میکرد ....برخی از افراد شاغل در این رسانه روزنامهنگاران و
فعاالن سیاسی خوشنامی هستند که سابقاً در درون کشور فعالیت میکردند و
بنا بهدالیلی امروز زندگی و کار خود را در خارج از کشور دنبال میکنند .ایشان
باید از خود بپرسند که منابع مالی رسانهای که در آن کار میکنند ،از کجا تأمین
میشــود؟! سیاســتهای آن را چه کشوری و چه کســانی تعیین میکنند!؟ در
این زمان پر آشــوب یک سیاســتمدار و فعال رسانهای ســعودی با چه هدفی
میلیونها دالر در حوزه رسانهای فارسی زبان هزینه میکند؟!
ëëسرمقاله «نفی معیارهای دوگانه» ،علیرضا علوی تبار
نیروهــای خارجــی بــرای اقدامــات تروریســتی تــاش
میکننــد از شــکافهای قومیتــی اســتفادهکننــد .اتفاقی
که در ایران افتاد ،خطر اساســی برای امنیت ملی ایران محســوب نمیشــود
و ضربه اساســی بــه آن نمیزند .امــا آزمونی برای مخالفت با تروریســم در
جهان اســت .اگر کشورها معیارهای دوگانه نداشــته باشند ،باید این جریان
را محکــوم کننــد .اگــر کشــور یــا گروهــی ایرانی ایــن اقــدام را محکــوم نکند،
معلــوم میشــود کــه در مبــارزه با تروریســم صادق نیســت ....راه ریشــهکن
کردن تروریســم از طرفی اقتدار ملی و قدرت دفاعی کشــور است اما مهمتر
از آن از بیــن بــردن زمینههــای آن اســت .یعنی توســعه و تقویــت مدیریت
در مناطــق مختلــف بســیار اهمیــت دارد .تقویت مشــارکت مــردم مناطق
مختلف ،گســترش بیشــتر برابری و از بین بردن احســاس تبعیض ،تقویت
تفاهــم و گفتوگــوی ملی برای مشــکالت باید دنبال شــود .حکومت باید از
موضــع اقتدار برخــورد کند .به هر حال اساســاً اصطالح اقلیــت وقتی بهکار
میرود ،مســأله عددی مطرح نیســت .مسأله احســاس تبعیض است .ما از
هر کاری که در بخشهای مختلف ایران ،احساس تبعیض را زیاد کند ،باید
خودداری کنیم .وظیفه روشنفکران نیز مقابله با گفتمانهای قومگرا است.
تقویت تفاهم ملی باید جزو اصلیترین برنامههای روشنفکران باشد.
ëëسرمقاله «انتظار از مسئوالن اطالعاتی و امنیتی»
در حاشــیه حادثه تروریســتی دیــروز اهــواز ،دو نکته را نیز
الزم میدانیــم یادآور شــویم .اول آنکه این قبیل اقدامات
تروریســتی و ضد مردمی باید همگان را در زمینه اهداف شوم دشمنان ملت
که این روزها کینه خود را نســبت به اساس نظام جمهوری اسالمی آشکارا به
زبان میآورند هوشــیارتر نماید .آنها درصدد هستند به شکلهای مختلف از
ایجاد بحران اقتصادی گرفته تا حوادث تروریســتی و دعواهای سیاسی چنین
وانمود کنند که نظام جمهوری اسالمی پشتوانه مردمی خود را از دست داده و
درحال فروپاشی است .این ،یک جنگ روانی است که با حوادثی از قبیل آنچه
دیروز در اهواز رخ داد پشتیبانی میشود و همه باید با این جنگ روانی مقابله
کنیم و دشمن را در این هدف شومش ناکام نماییم.
نکتــه دوم اینکــه انتظار از نیروهــای اطالعاتی و امنیتی که خوشــبختانه با
تســلط قابل تحســین انجــام وظیفه میکننــد ،این بــود که تروریســتها را به
دام بیندازند و مانع بروز حادثه دیروز در اهواز شــوند .حادثه تروریستی دیروز
اهواز نشــان داد مســئوالن امنیتی ،اطالعاتی و سیاسی اســتان خوزستان که از
حساســیت زیادی برخوردار است باید تجدیدنظری اساسی در عملکرد خود
نماینــد .این توصیه شــامل مســئوالن امنیتی ،اطالعاتی و سیاســی کشــور نیز
میشود زیرا مردم نمیتوانند مسئولیت آنها را در این حادثه نادیده بگیرند.
ëëسرمقاله«کشوربدوناقتدارنظامییعنیسربازبیگلوله،»!...
جعفربلوری
حمله تروریستی اهواز نشان داد دشمن پس از اقتصاد ،امنیت
کشوررانشانهرفتهاست.امنیتایرانبهاعترافدوستودشمننظیرندارد.دشمن
بــا ایــن گونه حمالت کور بهدنبــال گرفتن این مؤلفه رشــکبرانگیز از مردم اســت.
میخواهد چنین القا کند که همزمان با فشــارهای اقتصادی ،امنیت را هم از شــما
خواهیم گرفت تا به خیال خود ،به حس ناامیدی ،حس ترس و تسلیم هم اضافه
شــود .جالب است ،از یک طرف میگویند باید بر سر موشکهایمان مذاکره کنیم،
از آن طرف به مردم حمله میکنند .کدام انســان عاقلی در بحبوحه جنگ ،بر ســر
سالح خود (نه سالح حریف) مذاکره میکند؟! در این مذاکرات که عدهای در داخل
بشدت دنبال آنند ،قرار نیست بر سر موشکهای حریف مذاکره کرد ،قرار است بر
سرموشکهایمامذاکرهشود!درستمثلمذاکراتیکهبرسرتواناییهستهایمان
انجام شد ...دشمن شمشیر را از رو بسته پس باید شمشیر را از رو بست .ریاض باید
منتظرسیلیسختباشد.اینکمترینانتظارمردموشهدایحملهتروریستیاهواز
است.ماهممثلهمهمردمایرانعزیزمنتظرانتقامخونشهدایمانهستیم!
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معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیس جمهوری:

از سفر  2میلیون دالری خبری نیست

ادعاها پیرامون تعداد همراهان و هزینه
سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک
بــــرش
بــا توضیحــات معــاون ارتباطــات و
اطالعرسانیدفتررئیسجمهوریردشد.پرویزاسماعیلی
در توئیتی نوشــت« :کل کاروان رئیس جمهوری در سفر به
نیویــورک بــرای شــرکت در مجمع عمومی ســازمان ملل
متحــد  ۴۰نفر اســت ».او همچنیــن اضافه کــرد« :از هیأت
رســمی و همراه ،تا تیم حفاظت و رســانه و تشریفات .این
تعداد محدود ،طی دهههای گذشــته بیسابقه است .نه از
 100نفــر و نــه از دو میلیون دالر کذایی خبری نیســت!» این
توضیــح پــس از آن داده شــد کــه احمد امیرآبــادی ،عضو
هیأت رئیسه مجلس با طرح این ادعا که هزینه سفر رئیس
جمهــوری و  100نفر از هیأت همراهــش حدود دو میلیون
دالر برآورد شــده ،خواســتار پیگیری و بررســی این موضوع
شــد .ادعایی که پیــش از این با واکنش بهمن حســینپور،
س جمهــوری روبــهرو شــده بــود.
معــاون تشــریفات رئیــ 
حســینپور با غیرواقعــی خواندن هزینه  2میلیــون دالری
اعالم شــده از ســوی این نماینــده ،تأکید کرد« :بنــا بر رویه
س جمهوری ،هزینههای
هر ســاله ،طبق دســتور مؤکد رئی 
برای ما هم اســت ».رئیس جمهوری گفت:
«بی تردید مردم ایران مقاومت خواهند کرد
و دولــت نیز خود را بــرای مقابله کامالً آماده
کــرده و ما از ایــن ماههایی که کمــی مردم با
ســختی مواجه خواهند شــد ،به حــول و قوه
الهی دست به دست هم خواهیم داد و عبور
خواهیــم کــرد و امریکاییهــا از این کارشــان
پشــیمان خواهند شد .چون کار بسیار غلط و
اشتباهیراانتخابکردند».
ëëدردیدارهایمبهتخلفامریکااشارهمیکنم
روحانــی بــه موضــوع دیدارهایــش در
نیویورک اشــاره کرد و گفت«:در این ســفر و
در دیدارهــای دوجانبــه و هم در ســخنرانی
مجمــع عمومــی و هــم در فرصتهــای
مصاحبهبهجنایتامریکاوبهتخلفامریکا

و نقــض حقــوق بینالملل از ســوی امریکا
اشاره خواهیم کرد و همچنین با کشورهای
ت برای ادامه کار برجام در حاشیه این
دوس 
اجــاس و هم بــا رهبران برخی کشــورهای
اروپایی و آســیایی دیدار دارم و این موضوع
مهــم را دنبــال خواهیــم کرد کــه بتوانیم با
کمترین هزینــه از این تحریم عبــور کنیم و
امریکا را برای تجاوزگری و دخالت نســبت
به کشورها و بویژه ایران پشیمان کنیم .وزیر
امــور خارجه هم در حاشــیه مجمــع با 4+1
در نیویــورک دیدار خواهد داشــت» .رئیس
جمهوری خاطرنشــان کرد« :البته مســائل
مربوط به منطقه هم مثل مســائل سوریه،
یمنوسایرمسائلیکهدرمنطقهوجوددارد
نیز با کشــورهای دوســتمان مورد بررســی

روحانی از چه بگوید
گمانهزنیهــا دربــاره
رفتــن یــا نرفتــن رئیس
گفتار 2
جمهوری بــه نیویورک،
ســرانجام بــه این نقطه
رســید کــه امســال هــم
روحانــی بــه مجمــع
ســازمان
عبداهلل ناصری عمومــی
فعال سیاسی ملل متحــد رفــت .این
اصالح طلب تصمیمــی ســنجیده
و رفتــاری معقــول بــرای صیانــت از منافــع
عمومی ایران ،چه در حوزه روابط بینالملل
و چــه در حــوزه افــکار عمومی جهان اســت.
زیــرا نشســتهای ســاالنه مجمــع عمومی
سازمانمللمتحد،فرصتیبرایافکارسازی
عمومــی در جهــان و ارائــه نقطــه نظرهــا و
واقعیتهایجامعهایرانیاست .همچنین
دراینمیعادگاهجهانی،شخصیتها،سران
و مقامهای رســمی جهان حضــور مییابند
و بــه ایــن ترتیب مقامهــای ایرانــی فرصت
دارنــد تــا در زمانــی انــدک و بــا هزینــهای به
مراتب کمتر ،دیدارهای متنوع و گســتردهای
بــا همتایــان خــود از دیگر کشــورهای جهان
داشته باشــند .اما سفر امســال ،روی دیگری

ســفر در پایینترین میزان و با حداکثر صرفهجویی صورت
میپذیــرد ».او افــزود« :در ســفر امســال نیز هیأت رســمی
س جمهوری شــامل
همــراه وی  6نفر بوده و همراهان رئی 
تیم حفاظت ،تشــریفات و رســانهای به میزان کمتر از یک
س جمهوری دولتهای نهم و دهم
چهارم همراهان رئی 
است».بهگفتهحسینپور،رئیسجمهوریدرصرفهجویی
هزینههــای ســفرهای داخلــی و خارجی اعضــای دولت و
بخصــوص ســفرهای مربــوط به شــخص وی مصــر بوده
و بــا جدیت این موضــوع را دنبــال میکند .انتقــادات غیر
مســتند پیرامون هزینههای ســفر روحانی به نیویــورک در
حالی مطرح شــده است که پیش از این سفرهای جنجالی
و پرهزینه رئیس دولت های نهم و دهم به سازمان ملل با
حاشیههای بسیاری همراه بوده است .چنان که سفر 5روزه
احمدینژاد به نیویورک در سال  91با همراهی بیش از 120
نفرکهدرمیانآنهاهمسرانوفرزندانبرخیازمقاماتنیز
دیده میشــد ،با انتقادات فراوانی همراه شد .این در حالی
بود که پرونده بررسی تخلف از قانون و هزینههای هنگفت
در آخرین ســفر احمدینژاد در قامت رئیس جمهوری به
نیویورکبهمجلسنیزکشیدهشد.
قرارخواهدگرفت».
ëëبیتردیدازجنایتاهوازنمیگذریم
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری
از ســخنان خــود حادثه تروریســتی اهــواز را
حادثــهای بســیار تأثرانگیــز توصیــف کــرد
و افــزود« :اوالً مراســم بــه مناســبت دفــاع
مقــدس ،ایســتادگی مــردم و شــروع تجاوز
متجاوزیــن و صدامیــان بــه کشــور بــود و
اینهایی که این فاجعه را آفریدند در مســیر
همان متجاوزین هســتند نه اینکه بخواهم
تشــبیه کنــم در دورانــی کــه دوران جنــگ
تحمیلی بود همین جمع با همین اسمها،
از متجاوزین حمایــت میکردند و جنایاتی
را میآفریدنــد ».روحانــی خاطرنشــان
کرد«:اینــان مدتها رفتنــد در داخل خاک

عــراق ماندند و بعد از پایان جنگ ،با اینکه
اینهــا مشــکوک بودنــد و ســالها در عــراق
بودند ،لطف نظام جمهوری اسالمی ایران
شــامل حال آنها شــد .تــا زمانی کــه صدام
جنایتکارزندهبود،اینهامزدوراوبودند،بعد
ازآناربابراعوضکردند،یکیازکشورهای
جنوبــی خلیــج فــارس ،هم مســائل مالی
اینها و هم تســلیحاتی و هم سیاسیشان را
بــه عهده گرفــت و اینها همیشــه از جنایت
خودشــان نــه پشــیمان بودند و نــه متوقف
کــرده بودند ».رئیس جمهــوری با تأکید بر
اینکه تروریستها جنایت بزرگی را مرتکب
شــدند آن هم نسبت به شهر اهواز ایستاده
و قهرمــان در طــول  8ســال دفــاع مقدس
اظهــار داشــت« :در ماههــای اولیــه جنــگ
روزهایی بود که گلوله تــوپ در خیابانهای
اهــواز فــرود میآمــد و شــخصاً شــاهد این
صحنههــا بــودم اما با اینحــال مــردم اهواز
شــهر را تخلیه نکردنــد و در شــهر ماندند و
مقاومــت و ایســتادگی کردنــد ».روحانی با
بیان اینکه در خوزســتان و اهواز مردم دالور
و فــداکار و شــجاعی اعم از فــارس و عرب و
بختیاری حضور دارند گفت« :همه کسانی
کــه در آنجــا حضور دارند و ســاکن هســتند
دالوریهاکردهاند.بعدازجنگهمهمیشه
برای پیشــرفت کشــور تالش کردند و بسیار
متأثر هســتیم کــه این مــردم عزیــز و دالور
دیروزعزادارشدند.دیروزبااقدامتروریستی
بچههایــی که بایــد ایــن روزها یا ســالهای
آینده در همین روزها به مدرســه میرفتند
به شــهادت رســیدند .پدرها و مادرهایی که
امروز میبایست فرزندان خودشان را برای
رفتن به مدرســه بدرقه میکردند بیگناه و
مظلومانه شهید شدند ».رئیس جمهوری
با تأکید بر اینکه بیتردید جمهوری اسالمی
ایران از این جنایت نخواهد گذشت ،گفت:
«کامالًبرایماروشناستکهچهکسانیاین
کار را کردند ،چه گروهی هســتند و به کجاها
وابست ههستند».روحانیبابیاناینکهآنهایی
که امــروز در ســطح جهانی ادعــای حقوق
بشــر را مرتــب تکــرار میکننددر قبــال این
جنایتهابایدپاسخگوباشند،اظهارداشت:
«پشــتوان ه همــه ایــن کشــورهای کوچــک
مــزدوری که در این منطقه هســتند ،امریکا
است.امریکاییهاهستندکهاینهاراتحریک
میکنند.امریکاییهاهستندکهشرایطالزم
را در اختیارشــان میگذارند که این جنایات
را مرتکب میشــوند .اینها هیــچ تأثیری در
راه ،اراده و مســیر ملت ما ندارد .ملت ما در
برابرجنایتهایبسیاربزرگتریایستادگی
و مقاومــت کردهاند».روحانی تصریح کرد:
«پاســخ این جنایــات در چارچوب قانونی و
در چارچوب مصالح کشــور بــه جانیان این
حادثــه داده خواهد شــد و همــه عوامل آن
دستگیروبهمجازاتخواهندرسید».

روحانیشجاعانهموضعبگیرد
هم دارد .زیرا این ســفر ،فرصت طالیی برای
ایــران و رئیس جمهوری آن اســت تــا درباره
برجــام و خــروج غیرقانونــی امریــکا از آن و
نیز مشــکالتی که امریکا از ســالهای گذشته
بــر ایران تحمیــل کرده اســت ،بــا مقامهای
کشــورهای جهــان گفت و گــو شــود .از این رو
از رئیــس جمهــوری انتظــار مــیرود دربــاره
این مســائل ،هم بــا شــخصیتهای جهان
رایزنی کند و هم شــواهد و مــدارک اقدامات
اخاللســاز امریــکا ،بویــژه در زمینــه ارز را بــه
جهانعرضهکند.زیراپیامداقداماتامریکا،
 80میلیونایرانیراتحتتأثیرقراردادهاست
و ایــن کشــور به بهانــه چالشهای سیاســی،
حقوق بشــردر ایران را زیر ســؤال برده است.
انتظــار دیگــر از رئیــس جمهوری این اســت
کــه اقدامــات ،تالشهــا و هزینههــای ایــران
بــرای مقابله با تروریســم در منطقــه را برای
جهان تشــریح کند .به عبارت دیگر ،روحانی
بایــد بگویــد که بــه مــوازات خــروج یکجانبه
امریکا از برجام که اقدامی خطرآفرین برای
صلح اســت ،ایران تالشهای بسیاری برای
حفــظ صلــح و ثبــات منطقــه انجــام داده
اســت .پشتوانه این ادعای روحانی ،میتواند

اقدامات چند ســال اخیر جمهوری اسالمی
ایران برای مقابله با طالبان و داعش باشــد.
هرچند به نظر میرســد دستکم اروپاییها
به ایــن حقیقت واقف هســتند که اگــر ایران
علیــه داعــش در عراق جبهــه قدرتمندی را
ایجــاد نکــرده بــود ،امریکا و همپیمانــان آن
در منطقــه و اروپا ،میبایســت هزینههای به
مراتب بیشتری را برای مقابله با این گروهک
تروریستی در سرتاســر جهان پرداخت کنند.
بنابرایــن ،ایــن هزینههــای مــادی و معنوی،
حق بزرگی است که امروز ایران بر گردن اروپا،
امریــکا و بســیاری از کشــورهای منطقــه دارد.
همچنین به نظر میرسد همچون سالهای
گذشته،برخیجریانهایاپوزیسیونبخواهند
از مســأله حقوق بشــر به عنوان ابزار استفاده
کنند .اتفاقاً این امر خود بهانه و دلیل دیگری
برای حضور روحانی در ســازمان ملل اســت.
زیــرا رئیس جمهوری به زبان صریح ،روشــن
و به طور مســتقیم به جهــان خواهد گفت که
ایران خود بزرگترین قربانی تروریسم است،
مضافاًاینکهاومیتواندنگاهجمهوریاسالمی
ایران به مســأله حقوق بشــر را هم تشــریح و
تبیینکند.

جمهــوری
رئیــس
کشــورمان صبــح دیــروز
گفتار 3
بــرای شــرکت در نشســت
مجمــع عمومی ســازمان
ملل متحد راهی نیویورک
شــد .بــه نظــر میرســد
امیررضا واعظ اختالفــات بیــن ایــران
آشتیانی و امریــکا بخصــوص در
فعال سیاسی حــوزه برجــام و زیــاده
دونالــد
اصولگرا خواهیهــای
ترامــپ بخــش مهمــی از تمرکــز و توجــه
رســانههای بینالمللــی را بــه خــود جلــب
کنــد .بعیــد نیســت کــه ترامــپ در فرصــت
پیــش آمده یکبــار دیگر ادعاهــا و تهدیدهای
خــود علیــه کشــورمان را تکرار کند و چه بســا
بــاز هــم بــا فریبــکاری مدعــی تمایــل بــرای
دیــدار بــا روحانــی شــود .شــاید بخشــی از
توجهات رســانهها بــه اظهــارات و رفتارهای
ترامــپ هــم از شــخصیت غیر متعــارف وی
نشــأت بگیــرد که هــم غیــر قابــل پیشبینی
اســت و هــم از ادبیــات مناســب دیپلماتیک
برخــوردار نیســت .بــر همین اســاس حاال که
رئیس جمهوری کشــورمان بنــا را بر رفتن به

نیویــورک گذاشــتهاند ،بایــد از فرصتهــای
ایجــاد شــده در ایــن ســفر بــه نحــو شایســته
اســتفاده کــرده و در برابــر رجزخوانیهــا و
تهدیدهــای احتمالــی همتــای امریکایــی
پاســخهای درخــوری آمــاده کــرده باشــند.
از مشــاوران آقــای روحانــی انتظــار مــیرود
در تنظیــم متــن ســخنرانی ایشــان اهتمام و
دقت داشــته باشــند و بــه مســائلی بپردازند
که احســاس میشود رئیس جمهوری امریکا
قصــد دارد بــه بهانــه آنهــا علیــه ایــران موج
سازی کند .آقای روحانی در هر حوزهای اعم
از مســائل منطقهای یــا بینالمللی یا برجام
قصــد اعــام موضــع دارد ،بایــد شــجاعانه
آن را مطــرح کــرده و از ایــن تریبــون عمومی
بــرای بیــان حقایق ایــران اســتفاده کنــد .اگر
چــه بــه نظــر میرســد ترامــپ قصــد دارد از
ایــن فرصت برای مرعوب کردن کشــورها در
راستای ممانعت از حضور اقتصادی آنها در
ایران بهره ببرد ،اما همزمان این فرصت هم
بــرای کشــورهای مســتقلی مثل ایــران وجود
دارد کــه صــدای رســای خــود را بــه جهانیان
برســانند و بخصــوص از ظرفیــت رســانهها
برای این منظور به شایستگی بهره ببرند.

