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نگران ارتباط مقتدی صدر با عربستان نیستیم

جابری انصاری معاون عربی  -آفریقایی وزیر امورخاجه کشورمان
در رابط��ه با افزایش روابط عربس��تان و عراق و دیدارهای مقتدی
صدر رهبر ش��یعیان عراق با مقامات عربی گفت:عربستان فقط با
مقت��دی صدر ارتباط نگرفته اس��ت و با دولت ع��راق ارتباط دارد
و نم��ود اخیرش س��فر حیدر عبادی و هیئ��ت بلندپایه عراقی به
عربستان است .عربستان سفارت خود را در عراق باز کرد .عربستان
با عمار حکیم در حال تعامل اس��ت .در واقع س��عودی از سیاست
مبتنی بر ارتباط با یک جزء از جامعه عراق و به رسمیت نشناختن

نظم جدید حاکم در این کش��ور با مالیمت در حال
ش��یفت به یک سمت جدید است .طبیعی است که
این ش��یفت ،تاثیراتی بر جمهوری اس�لامی ایران و
منافع ما داشته باشد .اما این تاثیرات تاکتیکی خواهد
بود نه استراتژیک .هر کاری برای نظم جدید مبتنی
بر خواستههای ملت عراق و تحول تاریخی که بعد از  ۲۰۰۳اتفاق
افتاد به لحاظ استراتژیک نه تنها تضادی با منافع جمهوری اسالمی
ندارد بلکه در چارچوب منافع ما هم هست.به گزارش خبرآنالین،

سیاسی

وی درادام��ه افزود :فراموش نکنیم که در تمام دوران
 ۲۰۰۳تا به امروز ای��ران مهمترین قدرت منطقهای
بوده که به دنبال تثبیت این وضعیت بوده اس��ت .نه
به این دلیل که این تحول مناسب حال ماست ،که به
این دلیل که این تحول خواسته اکثریت جامعه عراق
اس��ت .ما معتقدیم حرکت به سمت خواستههای مردم در جوامع
پیرامونی ما به خروج از وضعیت امنیتی فرسایش��ی در درون این
کشورها و وضعیت تناقض بین این کشورها منجر میشود.

معتقدیم خانوادههای هفت دختر فوت شده در سانحه داراب نیازی به پیام تسلیت و مانور مسئوالن ندارند

زبانمان الکن نیست؛ اعالم گزینههای استعفا

آفتاب یزد -گروه سیاسی :بامداد آدینه بود که
فرزانگان این مرز و بوم ،خانه و مأمن خویش را به
گردهمایی علمی – تفریحی
قص��د حضور در یک
ِ
ترک کردند .در میانه راه ،در آن هنگام که خورشید
از مطل��ع خود بی��رون میآمد ،برخ��ی دخترکان
خفته بودند و بعضی دیگ��ر هم با آهنگ خندهها
و نجواهایش��ان ظلمت شب را میشکستند و نوید
س��پیده را میدادند .اما به ناگاه خورشید سر نزده
غروب کرد ،خفتگان ،تا ابد خفته ماندند و خندهها
نیز به جیغهایی ماالمال از وحش��ت تبدیل شدند.
آن روز ب��ه ن��ام نخبگانی در تاریخ ای��ن مرز و بوم
ثبت شد که به مرگ تبعید شدند .اتوبوسی حامل
44تن از دختران مدارس فرزانگان استان هرمزگان
در جاده شهرس��تان داراب در مسیر شیراز واژگون
ش��د که بر اثر این حادثه هفت دانش آموز ،مربی
این تیم و کمک راننده اتوبوس در گذش��تند و در
میان  34زخمی به جای مانده از این حادثه چهار
ت��ن از دختران ،قطع نخاع و برخی نیز قطع عضو
شدند .بدین ترتیب در آدینه هفتهای که گذشت
پدیده فرار مغزها اتفاق افتاد .گریزی نه به آن سوی
مرزها برای پیش��رفت ،علمورزی و گسترش دانش
که پرکش��یدن به س��وی دنیایی دیگر که از سوی
خداون��د عالمیان وعده داده ش��ده اس��ت .پس از
وقوع این حادثه وحش��تناک طبق عادتی رایج در
ایران ،مسئوالن در کنار مردم ایستادند و در جایگاه
شاکی ،ضمن ابراز تاسف ،به محکوم کردن عاملین
این اتفاق پرداختند .در حالی که مشخص نیست
دقیقا عل��ت وقوع حادثه را در چه چیز جس��تجو
میکردند و چه کسانی جز خود را به عنوان عاملین
آن محک��وم مینمودند .مس��ئوالنی که در تمامی
ادوار با پوشیدن لوای همراه و همدرد ،قصور خود را
پنهان کرده و به دنبال مقصر و عوامل حادثه آفرین
گشتهاند .به هرروی ،از سحرگاه آدینه تا به هنگام
نگارش این سطور ،بسیاری از زنان و مردان دولت
دوازدهم و س��ایر ش��خصیتهای اجرایی و دولتی
نظام به ابراز تاس��ف و بیان تسلیت به خانوادههای
داغدیده پرداختند .در میان این پیامهای تسلیت و
ابراز ناراحتیها ،حس��ام الدین آشنا ،مشاور حسن
روحانی و رئیس مرکز بررس��یهای اس��تراتژیک
ریاس��ت جمه��وری ،روز گذش��ته در توییت��ی،
آش��کارا در جس��تجوی علت حادثه بود! او چنین
نوش��ت که« :قطار تصادف کرد ،پالس��کو سوخت
و اتوبوس واژگون ش��د ؛ بیایید قبول کنیم که در
اعمال استانداردهای ایمنی و وسایل نقلیه عمومی
عقب هس��تیم» با تامل در این گزاره آشنا میتوان
فهرستی تهیه کرد از مسئولینی که موجب عقب
ماندگی در «استانداردهای ایمنی و تجهیز وسایل
نقلیه» در حادثه واژگونی اتوبوس شده اند و از آنها
درخواس��ت کرد تا با ترک مناصب خود و اعطای
حکم استعفایش��ان ،خود قصور انجام شده را پذیرا
باش��ند و بدین وسیله به عذرخواهی از مردم ایران
بپردازند.
استعفایم آرزوست....

واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دبیرستانهای
فرزانگان استان هرمزگان ،عوامل متعددی دارد که
اکن��ون جزءترین و خردترین آن مورد بررس��ی و
محکومیت قرار گرفته اس��ت .رانن��ده این اتوبوس
روز وقوع حادثه بازداش��ت شد .درحالی که رئیس
دادگستری شهرستان داراب از اعالم نظریه پزشکی
قانون��ی در رابطه با تس��ت ال��کل و مرفین راننده
اتوب��وس خبر داده و گفته اس��ت ک��ه طبق اعالم
پزشکی قانونی ،تست الکل و مرفین وی منفی بوده
اس��ت .همچنین گزارشها حاکی از آن اس��ت که
سرعت راننده مجاز بوده است .از همین روی باید
علت را در عوامل دیگری جس��تجو کرد؛ همچون
جاده خطرناک داراب – شیراز و حرکت اتوبوس در
نیمه ش��ب پنجشنبه .حال شایسته است همچون
مسئوالن سایر کشورها ،مقصرین حادثه واژگونی
اتوبوس به اس��تعفا رضایت دهن��د و با قدرت وداع
گویند تا دیگ��ر از وقوع چنین حوادثی جلوگیری
شود و احساس مسئولیت مسئوالن نیز برای مردم
ملموس شود .کسانی که در رخ دادن این حادثه به
ایفای نقش پرداخته اند عبارتند از:
وزی�ر راه :گاه نخس��تین و گاه دومین جادههای
پر تلف��ات کش��ور ،راههایی ن��ام میگیرند که به
اس��تان فارس میرس��ند و یا از آن عبور میکنند.
به طوری که بومیان این اس��تان معتقدند که این
جادهها «تش��نه خون هس��تند» .تیرم��اه 1394
اتوبوس س��ربازان مرکز آموزش « »0-5کرمان در
گذرگاه نیریز متوقف ش��د .در این حادثه  19نفر

مسئوالن خارجی چه میکنند

ن فارس
از س��ربازان جان باختند .در سال  95استا 
با  ۱۳۷۴نفر ،بیش��ترین تعداد کشتههای ناشی از
حوادث رانندگی را داش��تهاست .در همین تیرماه
سال جاری سرهنگ احمدی رئیس پلیس راههای
ش��مال فارس با اش��اره به آغاز سفرهای تابستانی
گفت که در کمتر از دو روز گذش��ته  ۵۴تصادف
در جادههای فارس رخ داده که بر اثر آن چهار نفر
کش��ته و  ۷۳نفر مجروح شدند .سرهنگ احمدی
افزود :در این حوادث  ۸۳خودرو نیز خسارت دیدند.
این آمار برآمده از یک جس��تجوی ساده اینترنتی
اس��ت .به وض��وح میت��وان دریافت ک��ه راهها و
جادههای منتهی به اس��تان فارس دچار مش��کل
هس��تند .از همین روی ،مسئولی که در سمتش
عنوان «راه» قید شده میبایست پاسخگو باشد که
چرا تاکنون در پی اصالح این مسیرها نبوده است.
عب��اس آخوندی وزیری که برای دومین بار وزارت
راه و شهرسازی را عهدهدار شده است ،باید در برابر
افکار عمومی پاس��خ دهد که چرا پس از گذش��ت
چهار سال جادههای استان فارس در گرفتن جان
افراد رکورد زده اس��ت ،حال آخوندی برای نش��ان
دادن هم��دردیاش با مردم اس��تعفا خواهد داد یا
آنکه برای شانه خالی کردن از تقصیر ،به ابراز تاسف
میپردازد و توپ گناه را به سایرین پاس میدهد؟
وزیر آم�وزش و پ�رورش :بانی دان��ش آموزان
هرمزگانی در سطح کالن ،وزارت آموزش و پرورش
بوده است .آقای وزیر باید توضیح دهد که چرا نیمه
ش��ب اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی به حرکت
افت��اد .آیا حامل این دختران؛ از لحاظ ایمنی حائز
استانداردهای الزم بوده است که این دختران 14
تا  17سال را سوار بر خود کرده و مسیری طوالنی
را پیموده است؟ درست است که مهر حکم وزارت
محمد بطحای��ی وزیر آموزش و پرورش خش��ک
نشده اس��ت و نمیتوان از وزیری که عمر وزارتش
به  14روز نمیرسد انتظار اصالح و بهبود ساختارها
را داش��ت اما میتوان این انتظ��ار را با او در میان
گذاش��ت که بخش��ی از مقصران این حادثه را که
در زیر مجموعه حوزه عملکرد او فعالیت میکنند
مجازات کند و به اص�لاح آییننامههای مرتبط با
اردوهای دانش آموزی بپردازد و پیش از فرستادن
دانش آموزان به کام مرگ ،از تجهیز وسایل حمل
و نقل و رعایت نکات ایمنی اطمینان حاصل کند.
با ای��ن حال ،بطحایی در همان وهله اول در محل
حادثه حضور داش��ت و روز گذشته هم عنوان کرد
ک��ه وزارتخانهاش مخارج درمان حادثه دیدگان را
تامین خواهد کرد.
نمایندگان مردم :با وجود آنکه در دنیا استعفای
نماین��دگان مجال��س به عل��ت قص��ور در انجام
فعالیتهایش��ان امری مرس��وم به حساب میآید
اما در ایران این اتفاق جزو نوادر س��پهر سیاس��ت
این کش��ور اس��ت .به هرروی ،نمایندگان اس��تان
هرمزگان ،فارس و همینطور نمایندگان کمیسیون
آموزش مجلس ش��ورای اس�لامی هم در ش��مار
مقصران این حادثه محس��وب میش��وند .آنان بر
مبنای وظیفه نظارتی خود میبایست پیش از وقوع
حادثه بر آییننامهه��ای داخلی آموزش و پرورش
اس��تان نظارت میکردند و بر س��از و کار اردوهای
برگزار ش��ده توجه مینمودند .ام��ا اکنون تمامی
پیگیریها حکم نوش��دارو پس از مرگ را دارند و
آنچه نباید ،به وقوع پیوسته است .انصاری نماینده
مردم داراب ضمن ابراز ناراحتی از این حادثه عنوان
کرده که «مس��ئوالن آموزش و پرورش مس��ئول
مرگ دانشآموزان هستند .آنها در اجرای آیین نامه
اردوهای دانشآموزی کوتاهی کردند .یک بار برای

همیشه باید با این وزارتخانه برخورد جدی شود .تا
کی میخواهند جان دانشآموزان را این چنین در
خطر قرار دهند .به ش��خصه خودم پیگیر موضوع
میشوم که در جادهای که بیشترین تلفات جادهای
را دارد چ��را باید  44دانشآموز  14تا  17س��اله را
نیمه ش��ب حرکت داد .کجای آیین نامه نوش��ته
شده ش��ما دختران دبیرستانی را نیمه شب راهی
کنید ».حال میتوان خطاب به این نماینده اظهار
داش��ت که چرا تا پیش از ای��ن نظارتی بر راههای
منتهی به حوزه انتخابیهات نداشتهای و چرا تاکنون
پیگیر آییننامههای آم��وزش و پرورش نبودهای؟
یا آنکه فاطمه س��عیدی ،عضو کمیسیون آموزش
مجلس شورای اسالمی گفته است «:از خانوادهها
میخواهم تا از امنیت اردوها اطمینان پیدا نکردهاند
عزیزان خود را به این اردوها نفرس��تند .درصحبت
تلفنی با وزیر آموزش و پرورش از وی خواس��تم یا
این اردوها را متوقف کنند یا آییننامههای اردوهای
آموزش��ی و تربیت��ی را اصالح کنن��د ».حال آنکه
میتوان خطاب به این بانوی نماینده که خود قبل
از نمایندگی مدیر آموزشگاه دخترانه بودهاند اظهار
داش��ت که چرا تا پیش از این نس��بت به اردوهای
دانش آموزی هش��دار ن��داده بود که اکنون پس از
وقوع حادثه پیگیر موضوع شده است .مگر از روند
این اردوها بیخبر بودهاند؟
مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان:
پروتال اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
گفتگویی از مدیر این سازمان منتشر کرده مبنی بر
اینکه اردوی ش��بانه دانش آموزان طبق آیین نامه
آموزش و پرورش بوده و هیچ منعی برای آن وجود
نداشته اس��ت .دانشهاشمی پور همچنین عنوان
کرده اس��ت که در آییننامه فعلی اردوها بسیاری
از موارد اعم از مس��ائل بهداشتی ،ایمنی ،امنیتی و
ح��وادث غیرمنتظره دیده ش��ده و از پختگی الزم
برخوردار اس��ت! او همچنین اعالم داشته« :مالک
و معیار ب��رای آموزش و پرورش انعق��اد قرارداد با
شرکتهای مجاز حمل و نقل است و مسائل فنی
و رعایت ضوابط ایمنی برعهده شرکتها و ادارات
مربوطه است چرا که آموزش و پرورش صالحیت و
تخصص تشخیص فنی را ندارد و قانونگذار متولی
آن را مشخص کرده است».
ای��ن در حالی کههاش��می پ��ور و مجموعه تحت
ریاستش بانیان دانش آموزان بودهاند و خانوادههای
دختران حادثه جمعه بر مبنای اعتماد بر آموزش و
پرورش استان ،فرزندانشان را رهسپار این اردوی
علمی کرده بودند .شاید بهتر باشد مدیرکل استان
ب��ه جای انداختن توپ در زمین س��ازمان حمل و
نقل ،نامه خداحافظی به رشته تحریر درآورد و آن
را تقدیم رسانهها کند.
اس�تاندار و فرماندار :فرمانداری و استانداری در
هر استان نماینده مجموعه دولت در پایتخت است.
از همین روی این ایراد به جاس��م جادری استاندار
هرمزگان و همینطور فرماندار آن وارد است که چرا
بر اردوهای دانش آموزی تش��کیل شده در استان
متبوعش��ان رس��یدگی نکردهاند و چرا نظارتی در
اینب��اره از جانب آنها صورت نگرفته اس��ت؟! این
اش��کال به اس��تاندار فارس نیز وارد است که چرا
در ص��ورت برخ��ورداری از باالترین آمار تصادفات
ج��اده در اس��تان فارس اقدام به بهبود ش��رایط و
رس��یدگی به وضع موجود نکرده اس��ت .برگزاری
مراس��م عزاداری و بازدید از خانوادههای داغ دیده
تنها مرهمی اس��ت از جانب مسئولین اما دردی را
از جامع��ه دوا نخواهد کرد و از وقوع حوادث بعدی
جلوگیری نخواهد کرد.

آنچنان که مسئوالن ایرانی به میزهایشان عالقهمند
هستند ،این تمایل در همتاهای خارجی شان دیده
نمیشود .به طوری که :
در سال  91به دنبال تصادف یک اتوبوس با قطار در
مصر دستکم  ۴۷نفر کشته شدند .اغلب قربانیان
کودکان زیر شش س��ال بودند .در واکنش به این
س��انحه ،وزیر حمل و نقل و رئی��س راهآهن مصر
ضمن پذیرش مسئولیت سریعاَ از سمتهای خود
کنارهگیری کردند.
ش��هردار اس��تکهلم پایتخت س�وئد که همزمان
ریاس��ت یکی از احزاب این کشور را نیز عهده دار
بود در س��ال  89ناگهان بدون مقدمه و به صورت
ناگهانی خود را در میان موجی از انتقادات و خشم
کم نظیر مردمی دید و از طرف مطبوعات و رسانهها
به فس��اد مالی متهم شد .وی در نهایت مجبور به
کنارهگیری از سمت شهرداری استکهلم شد .تمام
اتهام شهردار استکهلم این بود که خانم شهردار با
اس��تفاده از کوپنهای دولتی (ژتون) ،برای خودرو
شخصی خود بنزین زده بود!
در فنالند وزیر بهداشت این کشور به دلیل کشف
فس��اد مالیاش مجبور به اس��تعفا ش��د .این وزیر
فنالندی به هزینه دولت ،سه مرتبه با همسر خود
تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود .این حادثه
باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات
فنالند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه
خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط
مالیات دهندگان فنالندی سه مکالمه بین المللی
ش��خصی انجام داده بود .این وزیر فنالندی نه تنها
اس��تعفا کرد بلکه پروندهای ب��رای وی در دادگاه
تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی
بین المللی را بپردازد.
«کریس هیون» وزیر انرژی بریتانیا به دنبال متهم
ش��دن به داشتن س��رعت غیرمجاز در رانندگی و
دروغگویی در اینباره در سال  2003از سمت خود
استعفا کرد.
«اندرو میش��ل» ،عضو ارش��د کابینه انگلیس به
افسری که میخواست مانع خروجش از ساختمان
نخستوزیری شود فحاش��ی کرده بود و از سمت
خود استعفا کرد.
در اسفند سال  90و پس از واژگونی اتوبوس حامل
دانشآم��وزان 22 ،دانشآموز دبس��تانی بلژیکی و
هلندی در راه بازگش��ت از اردوی تفریحی کشته
ش��دند« ،الیو دی روپو» نخستوزیر بلژیک برای
بررسی موضوع بالفاصله وارد سوئیس ،محل حادثه
ش��د و وزیر آموزش و پرورش هم استعفای خود را
تقدیم کرد.
در پی حادثه سونامی ژاپن« ،ریو ماتسوموتو» وزیر
بازس��ازی دولت ژاپن یک هفته پس از آغاز به کار
در وزارتخانه بازسازی به دنبال انتقادهای شدید از
عملکردش کنارهگیری کرد.
وزیر ورزش این کشور ،شیمو مورا در حالی استعفا
داد که رس��انههای محلی گزارش��ی درباره دالیل
ناکامی ساخت اس��تادیوم توکیو برای سال 2020
منتش��رکرده بودند؛ این درحالی بود که وی نیمی
از حقوق ش��ش ماه اخیر خود را نیز برای جبران
اشتباهاتش بازگرداند.
نخس��ت وزیر کره جنوبی ی��ک روز پس از غرق
ش��دن کش��تی این کش��ور ،به دیدار خانوادههای
قربانی��ان و آس��یبدیدگان میرود ام��ا با واکنش
ش��دید و فریاده��ای اعتراضآمی��ز آنه��ا رو بهرو
میگردد .همین امر منجر ب��ه عذرخواهی او و در
پی آن استعفای نخست وزیر میشود.
استعفا؟ هرگز!

هن��گام همراه��ی در مقابل مردم میایس��تند و
به وقت پاس��خگویی کن��ار مردم! ای��ن حکایت
مسئوالن کشورمان اس��ت که در موارد بسیاری
پاس��خگو نیس��تند و همچون قانون پایس��تگی
انرژی ،پستهایشان جا به جا میشود و هیچگاه
حاضر به کنارهگیری نیس��تند! حادثه پالس��کو،
معدن ی��ورت ،اتوبوس هرم��زگان ،تصادف قطار
س��منان (تنه��ا مدی��ر راهآهن اس��تعفاء کرد) و
بسیاری دیگر ازین رویدادهای دلخراش هیچگاه
منجر به اس��تعفای مقامی از کش��ورمان نش��ده
است؛ همچون سانحه واژگونی اتوبوس هرمزگان
که برخ��ی جان باختند و بعضی ه��م میباید از
17س��الگی تا پای��ان عمر خود به ش��کلی نباتی
زندگی کنند اما هنوز مس��ئولی علت وقوع آن را
به گردن نگرفته است و فقط « غفلت و قصور» از
فردی به فرد دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر
پاس داده میشود.

توئیت بازی سیاسی
> محمد بلوچ زهی بخشدار نیک شهر

> طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس

> آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت
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پیشنهاد میانجیگری ایران میان اربیل و بغداد

یک رسانه عراقی مدعی شد که یک روز قبل از عید قربان هیئتی ایرانی در مخالفت با برگزاری
همهپرسی به کردستان عراق سفر کرده و با مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان و دیگر
مقامات اقلیم دیدار و گفتگو کردند .به گزارش ایسنا ،به نقل ازخبرگزاری موازین نیوز ،هیئت
ایرانیضمناعالمموضعجمهوریاسالمیایران،بهمقاماتاقلیمپیشنهادمیانجیگریمیان
اربیل و بغداد برای رسیدن به توافقات سیاسی و مالی داده است.

خبرتلگرامی
Dنش�ریه فارین پالیس�ی با بررس�ی
پیشنهادات ارائه شده از سوی مخالفان
برجام برای خروج از این توافق ،نوشت:
در ص�ورت خ�روج یکجانب�ه آمریکا
از تواف�ق هس�تهای دیگر کش�ورها و
طرفهای توافق هس�تهای واش�نگتن
را در وضع مج�دد تحریم علیه تهران
همراه�ی نخواهند ک�رد و ایران نیز به
اقدامات تحریکآمیز آمریکا از طریق
از سرگیری فعالیتهای هستهای تعلیق
شدهاش پاسخ خواهد داد/.ایسنا
Dحجت االسالم مصطفی پورمحمدی
عضو ش�ورای مرکزی جامعه روحانیت
مب�ارز درباره موضع جامع�ه روحانیت
مب�ارز برای پیگی�ری و رس�یدگی به
تخلفات محمود احمدی نژاد گفت :قوه
قضائیه باید در رسیدگیهای قضایی به
این پرونده و پروندههای دیگر جدی تر
عمل کند؛ ما معتقدیم اگر خالف ،جرم
و تخلفی اتف�اق میافتد ،باید س�ریعا
رسیدگی شود تا پیشگیرانه و بازدارنده
باشد و از تکرار جرم برای خود آن فرد
مرتکب یا دیگ�ران جلوگیری به عمل
آید .تأخیر آفات�ی دارد و آفاتش را هم
االن داریم میبینیم/ .خبرآنالین
Dاکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق
آزاد در پاس�خ به اینک�ه برخی خبرها
حاکی از انتخاب ش�ما به عنوان معاون
اجرایی رئیسجمهور دارد ،گفت :مگر
ش�ما میخواهید من را بی�کار کنید؟
همینجا که هس�تم راضیام /.باش�گاه
خبرنگاران

اصالح طلبان
زیباکالم:

عبدی و حجاریان
اشتباهمیکنند

رویکرد اصالح طلبان تا س��ال  1400نس��بت
به روحان��ی موضوعی اس��ت که ه��م اکنون
محل بحث و تحلیل اس��ت ،برخی میگویند
اصالحطلبان چارهای جز ماندن به پای روحانی
ندارند اما در مقابل هس��تند کسانی که اعتقاد
دارن��د اصالحطلب��ان در ی��ک مقط��ع زمانی
مش��خص از روحانی عب��ور میکنند و منتقد
وضع موجود میشوند .صادق زیباکالم تحلیلگر
مسائل سیاسی دراین رابطه میگوید :بد و خوب
روحانی به پای اصالحطلبان نوشته میشود و
اصالحطلب��ان نمیتوانند بگویند روحانی به ما
ارتباطی ندارد.
در ادامه اهم اظهارات زیباکالم به نقل از نامهنیوز
را میخوانید:
* ما اصالح طلبان از آقای روحانی هیچ تصویر
و تص��ور جاه طلبانه و رویایی نداش��تیم .آقای
روحانی مثل دکتر علی الریجانی یک اصولگرا
است ،منتها اصولگرای معتدل ،منطقی ،میانه
رو و واق��ع بین .آنچه اص�لاح طلبان میدانند
این اس��ت که آقای روحان��ی بیش از آنچه که
یک اصالح طلب باشد یک اصولگراست .حتی
میخواهم یک مرحله جلو بروم و بگویم آقای
روحان��ی بیش از آنکه به اصالح طلبان نزدیک
باشد در حقیقت به اصولگرایان نزدیک است .ما
همه اینها را میدانیم و هیچ دچار خیال پردازی
و رویاپردازی درباره آقای روحانی نمیشویم.
*چ��ارهای نیس��ت اال اینکه با آق��ای روحانی
حرک��ت کنیم و در عین حال همه امیدمان به
آقای روحانی نیس��ت بلکه بیشتر امیدمان به
توانمندیهای خودمان اس��ت که بتوانیم کمر
راست کنیم و بلند شویم.
*اصولگرای��ان بغض و کینهای که از کارگزاران
دارند خیلی خیلی بیشتر از اصالح طلبان است.
*غالمحسین کرباسچی و حسین مرعشی در
مقایس��ه با محمدرضا عارف و موس��وی الری
بیش��تر خواب راحت را از چشمان اصولگرایان
یربایند.
م
*آق��ای عباس عبدی و آقای حجاریان س��ال
 94-93ش��روع کردن��د و گفتند مس��ئولیت
دولت آق��ای روحانی خیلی ب��ا اصالح طلبان
نیس��ت .یعنی اگر نتیجه دولت آقای روحانی
خیلی ناامیدکننده درآمد و خیلی با انتظاراتی
که از او بود همخوانی نداش��ت ،این مسئله به
اصالحطلبان مربوط نیست .برخی اصالح طلبان
یک چنین نگاهی دارند .ب��ه قول تهرانیهای
قدیم «خر را یک ور سوارند» تا هر جا ببینند به
مشکل برمی خورند بالفاصله پایین بپرند.
* اصالحطلبان باید محکم و استوار و تمام قد
پای آقای روحانی بایستند ،از او حمایت کنند و
مسئولیت پاسخ به کسانی را که به دعوتشان
پای صندوقهای رأی رفتند و به آقای روحانی
رأی دادند برعه��ده بگیرند .من با صدای بلند
از آق��ای روحان��ی انتقاد ک��ردم در عین حال
حمایت هم کردم ،در عین حال خواستم بگویم
ناتوانیهایشکجاهاست.
*این طور نیست که مسئولیت عملکرد آقای
روحان��ی به اصالح طلبان ارتباطی ندارد .مردم
اسباب بازی اصالح طلبان نیستند که یک روز
از آنه��ا بخواهند پای صندوق بیایند و بعد هم
وقتی مقداری نامالیمات میشود بگوییم به ما
مربوطنیست.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1540در صفح��ه دوم درب��اره محمود
احمدینژاد از ترس نوش��ته بودید محمد
احمدین��ژاد .به ق��ول مع��روف دروغگو
ک��م حافظه میش��ود .چرا آن ق��در از او
میترسید؟ ()6/1
 -1602خواستم اطالع رسانی کنید چرا
حق��وق بازنشس��تگان را نمیدهند؟ مگر
بازنشس��ته جز یک حق��وق ناچیز محل
درآمد دیگری دارد؟ ()6/1
 -1606به عنوان یک بازنشسته میگویم با
حقوق ناچیزی که میگیریم شیب خیلی
تندی را مجبوریم پشت سر بگذاریم تا سر
برج برسد .لطفا به بازنشستگان توجه شود.
آنها نیازمند صندوقهای حمایتی بهتری
هس��تند .خیل��ی از ما س��هام عدالت هم
نداریم)6/1( .
 -1620ام��روز در آفتاب در مورد س��ود
بانکها نوش��ته بودند .خواس��تم بگویم
من پزشک متخصص که در یک منطقه
محروم کار میکنم و یکسال است حقوق
دریاف��ت نکردم آیا به حقوق من که یک
س��ال اس��ت مانده نباید س��ود پرداخت
کنند؟ یا بانکها فقط به خودش��ان سود
میدهند؟ ()6/1
 -1703از انتخابات ش��ورای پنجم انتقاد
دارم .چ��را از دکتر حافظ��ی که از جمله
نمایندههای مفید ش��ورای چهارم بودند
اس��تفادهای نش��د؟ به آقای نجفی عرض
میکنم از حضور ایشان حداکثر استفاده
را بنمایند)6/1( .
 -1214س��الهاي گذش��ته در كن��ار
اتوبوسهاي معمولي ،سريعالسير هم فعال
بودند و مس��افران ميتوانستند زودتر به
مقصد برسند .از شهردار جديد تهران تقاضا
داري��م طرحی اجرا کند ت��ا اتوبوسهاي
سريعالسير براي برخي خطوط راهاندازي
شوند و مسافران بتوانند بهموقع به كارشان
برسند)6/1(.
 -1726ستون روي خط آفتاب ،تريبوني
براي همه مردم است که بتوانند بهراحتي
مشكالتشان را اعالم و مسئوالن روزنامه
نيتي كه دارند آنها را چاپ كنند.
با ُحسن ّ
اميدواريم رئيس جمهوري كشور ما تمامي
رواب��ط عمومي ادارات دولت��ي را ملزم به
پاسخگويي كند)6/1( .
 -1819چ��را در فص��ل گرم��ا تع��داد
مگسهای سفید تهران نسبت به ماههاي
سرد سال بيشتر ش��ده است؟ آنها مانند
ذرات اکسیژن در هوا معلقاند .هنگامی که
از پیش��رفت تهران سخن میرود ،چرا به
این مگسهای سفید اشاره نمیشود که با
هر نفس کشیدن کودکان به شُ شهایشان
میرود .مگسهای سفیدی که غذایشان
زبالههای رو باز شهر است .چند تا چسب
زرد بر روی درختهای بوستانها چاره کار
نیس��ت .آنها حتی در داخل خودروهای
دربس��ته نیز هستند .دوس��تی میگفت
از ترس مگس سفید شیش��هها را پایین
نمیآورم با این حال درون اتاق خودرویش
پر از مگس سفید است و گاهی سانروف را
باز میکند که خارج شوند .حیت دستگاه
تصفیه هوا خریده اس��ت ولی مگسهای
سفید همچنان هستند و به دهان نوزادش
ک��ه گاهی س��وار ماش��ین میکن��د ،راه
مییابند)6/1( .
 -1846پي��ادهراه ابتداي خيابان 30تير،
منش��عب از خياب��ان امام خمين��ي(ره)،
تعدادي خودرو يا غرف ه راهاندازي ش��ده و
اقدام به عرضه غذاهاي فس��تفود ،محلي
و آبمي��وه ميكنن��د .وقتي عل��ت گراني
مواد غذايي را پرسيدم يكي از غرفهداران
گفت شهرداري بابت اجاره غرفهها از سه
تا هفت ميليون تومان بستگي به شرايط
شغلي غرفهداران دارد ،ميگيرد .ايكاش
براي پيش��گيري از اجحاف به مشتريان،
اجارهبها را كاهش دهند و آنان را ملزم به
ارزانفروشي كنند)6/1( .
 -1916در روزنام��ه چهارش��نبه آفتاب
عکس آقای قالیباف ش��هردار س��ابق و
مقالهای پیرامون ایش��ان داشتید .ایشان
به جای اینکه ش��هردار باش��ند شهرساز
بودن��د و هت��ل و خیاب��ان س��اختند .با
پولهای��ی که تراک��م فروختند یا قرض
کردن��د این کارها را انجام دادند درحالی
که وظیفه اصلی یک شهردار ،رسیدگی
به امور شهر است)6/1( .

