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سیاسی

باید با تالش دشمنان برای ناامید کردن جوانان مقابله کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به چالشها و مشکالت پیش روی مردم
به ویژه جوانان کشور ،گفت :در شرایط کنونی دشمنان تالش میکنند تا جوانان کشور
نسبت به آینده مایوس و بدبین شده و به اعتماد آنها به خود و به کشور آسیب بزنند که
باید برای مقابله با این تحرکات برنامه ریزی کرد .به گزارش ایسنا ،وی گفت :امروز مهمترین
مسئله این است که چگونه میتوان امید و اعتماد را به جامعه بازسازی و احیاء کرد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2117چــرا خدمات  137به چشــم
نمی آید؟ بســیاری از مــردم تهران برای
رفع مشکالت و خدمات شهری با سامانه
 137تهران تماس می گیرند ،درخواست
آن ها ثبــت و به طور ضربتی از ســوی
عوامل مربوطه رسیدگی و مشکالت اعالم
شــده با حضور به موقع کارکنان پرتالش
شهرداران مناطق رفع می شود .به عنوان
نمونه ،بهرامی ،مســئول اجرایی ســامانه
 137شهرداری منطقه چهارده ،ناحیه یک،
بیشترین کارها و خدمات را انجام می دهد،
اما کار و تالش آن ها به چشــم نمی آید!
عواملی که بیشترین بازدهی را دارند اما از
سوی مردم شناخته شده نیستند .لطفا به
پاس زحمات این عزیزان این پیام را چاپ
کنید تا مردم بیشــتر در جریان خدمات
ارزنده شــان قرار گیرند .عرفان از تهران
()12/8
-2219این چه بســاطی اســت که برای
مردم زحمتکش بــه راه انداخته اند چه
دلیلی دارد مردم برای خرید مرغ با قیمت
مصــوب دولتی کارت ملــی ارائه دهند و
ساعت ها در صف بایستند .اص ً
ال چرا نباید
قیمت مرغ با قیمت ارزان و با یک نرخ به
فروش برسد؟ باور کنید در زمان جنگ هم
با مردم اینگونه رفتار نمی کردند! ()12/8
 -0914بهزاد محمدی از تهران :عده ای از
سال های گذشته درخواست صدور کارت
ملی هوشمند داده اند یا این که برخی ها
همکارتملیهوشمندداشتندامابهدالیلی
مفقود شــده و آن ها هم درخواست شان
را ارائه داده اند .چرا با گذشت مدت زمان
طوالنی از چاپ ،صــدور و تحویل کارت
ملی هوشمند جدید به متقاضایان از سوی
ســازمان ثبت احوال کشور خودداری می
شود .مشکل کار کجاســت و چرا درباره
این موضوع به طور دقیق اطالعرســانی
نمی کنند؟ ()12/8
 -1642گرانی بیداد می کند ،حقوق بگیران
به ویژه کارگران و حتی مطبوعاتی ها که
از پایین ترین حقوق برخوردارند ،شرایط
سخت و نفســگیری می گذرانند .در نظر
بگیرید با ســه میلیون تومــان حقوق و
گرانی بیش از حد قیمت گوشــت ،مرغ،
ماهی ،حبوب ،میوه و صرف نظر از خرید
لباس و کفش و وای به حال مستأجرانی
که مجبورند هر ماه بخش قابل توجهی از
حقوق شان را بابت اجاره خانه نیز پرداخت
کنند که شرایط بدتری دارند .آن ها همیشه
نزدهمسروفرزندانشانشرمندهاند از این که
نمی توانند درخواست های شان را اجابت
کنند)12/8( .
 -1717دو بار نانوایی سنگکی  ...به علت
گران فروشی ،با حضور بازرسان تعزیرات
جریمه شده است ،با این حال باز هم نان را
گران می فروشد! ()12/8
 -1549بیمارانی که نیــاز به آب درمانی
دارند،تعطیلیاستخرهایسرپوشیدهباعث
شده مراحل درمانی آنان به تعویق بیفتد.
پیشنهاد می شود استخرها را باز ،سانس ها
را افزایش دهند اما تعداد مراجعه کنندگان
را محدود کنند)12/8( .
 -1732بســیاری از خانواده ها از افزایش
قیمت ها ناراضی اند .با این حال خبرهایی
دربــاره افزایش آب بها یــا بلیت ترن در
مطبوعات چاپ می شــود و حال مردم را
بدتر می کند .تا به حال کمتر شاهد چاپ
خبرهای خوشحال کننده بوده ایم)12/8( .
 -2118محمدرضا شمسی از تهران :برخی
دوستان که به پمپ بنزین میدان  ...مراجعه
می کنند ،می گویند هر بار که به این محل
مراجعه می کنیم به نظر می رسد ،نازل ها
مشکل دارند و به جای بنزین هوا وارد باک
خودرو می شود .آن ها از مسئوالن شرکت
ملی پخش فــرآورده های نفتی تقاضای
رسیدگی به این موضوع را دارند)12/8( .
 -1437سید حســن میرنبوی از تهران:
شهرداری به جای این همه هزینه در میدان
شــهدا ،با این که بارها درخواست ساخت
میدان در ســتون مربوط شده ،متأسفانه
شهرداری به درخواست مردم عمل نکرد و
کاری انجام داد که بیشتر موجب ترافیک
و راهبندان و نارضایتی مردم شــده است.
از شــهردار و رئیس راهنمایی و رانندگی
تهران تقاضا داریم برای یک بار هم شــده
قدم رنجه کنند و بــه این محل مراجعه
کننــد تا بیشــتر در جریان مشــکالت
قرار گیرند .ســاخت میدان در این محل
ضرورتی اجتناب ناپذیر است)12/8( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

قاضی ،اسم افرادی که
در حبس قرار دارند را
دائم مرور و به آنها توجه کند

رئیس قوه قضائیه بر لزوم ســامت همکاران
دســتگاه قضا تأکید کرد و گفت :سالمت قوه
قضائیه تضمینکننده ســامت تصمیمات،
آراء و احکام قضائی اســت و خدشــه در این
امر به همه تصمیمات نظام قضائی آســیب
میزند .به گزارش میزان ،آیت ا ...سید ابراهیم
رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با
شورای قضائی استانها گفت :امروز میبینیم
آمریکاییها که ادعای حقوق بشر دارند ،حقوق
ملتهــا را پایمال میکننــد و صرفاً نمایش
قدرت میدهند .آیت اهلل رئیســی افزود :آنها
در سوریه مراکز مقاومت را میزنند اما از آن
طرف پرونده خاشــقچی را مطرح میکنند و
از ســعودیها هم باج میگیرند اما از سوی
دیگر مدعی اجرای عدالت هستند در حالیکه
تاکنون دیده نشده آنها عدالت را اجرا کنند.
وی تصریح کرد :آنها حق را زیر پا میگذارند و
عدالت را لگدمال و مردم حق خواه را سرکوب
میکنند اما مدعی حقوق بشــر هســتند در
حالیکه مردم دنیا بخوبی آنها را میشناسند
دیگر فریبشــان را نمیخورند و میدانند که
آمریکاییها تضییعکننده حق و پیمان شکن
هستند .رئیس قوه قضائیه تبیین تصمیمات
قضائی را از دیگر نمادهای حفظ کرامت انسان
دانست و گفت :ادله قطعیه و امارات قضائیه از
دالیل مهم برای صدور احکام و آرای مبتنی
بر شرع و قانون است که بایست به آنها توجه
ویژه داشت.
آیت اهلل رئیســی استفاده از نظرات مشورتی،
کارشناسان و متخصصان را نیز از مسائل مهم
عنوان کرد و گفت:مراجعه قاضی به کارشناس
و متخصص و مشــاوره با افراد آگاه و صاحب
تجربه ،خالف استقالل قضائی نیست بله در
صدور رأی متقن تأثیر بسزایی دارد .رئیس قوه
قضائیه خاطرنشــان کرد :نقض آراء بدوی در
مراحل عالی نشان از اشکال شکلی و محتوایی
در روند دادرسی دارد و باید به حداقل برسد.
آیت اهلل رئیســی همچنین بــر لزوم پایش و
غربالگری زندانیان تأکید کرد و گفت :قاضی
هر روز باید اسم افرادی را که در حبس قرار
دارند بصورت مستمر مرور کند و ببیند که آیا
این افراد همچنان مستحق حبس هستند یا
امکان آزادی آنها وجود دارد.

واکنش

صبح دیروز در شــعبه  ۹دادگاه کیفری یک اســتان
تهران به ریاســت قاضی محمدی کشکولی  ۴پرونده
در خصوص جرائم مطبوعاتی و سیاســی بررسی شد.
به گزارش فارس ،احمد مومنی راد ســخنگوی هیئت
منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این زمینه گفت:
پرونده اول مربوط به مدیر مســئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر
اکاذیب و تشــویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه
وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعالم کرد و پرونده

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران گفت:
شهید سلیمانی آنقدر در زندگیاش برجستگی
دارد که برای بزرگ کردن او نباید اغراق کرد.
به گزارش انتخاب به نقل از شبکه خبر ،سردار
ســرتیپ اســماعیل قاآنی افزود :این روزها
عالقه مندی به نوشــتن در خصوص شهید
سلیمانی بســیار زیاد شده است و این شهید
واال مقــام بر گردن همه ایرانیــان و آزادگان
جهــان حق دارد و نوشــتن درباره شــهید
ســلیمانی انتها ندارد ،اما قرار نیســت اغراق
شــود .وی گفت :برخی گرایشهای سیاسی
میخواهند ایشان را به گونهای معرفی کنند
که به نوعی ایشان را وصل به خودشان کرده
باشــند و این ظلم به شهید است و کسی که
میخواهد او را به عنوان انسانی مقتدر نشان
دهــد نباید حرفهای سســتی را بیان کند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران افزود:
بینی و بین اهلل شهید سلیمانی نیاز به اغراق
نــدارد و به لحاظ بزرگی آنقدر برجســتگی
دارد که اگر بخواهیــم در باره او اغراق کنیم
مرتکب خطا شــده ایم .ســردار قاآنی گفت:
درباره موضوعی که در مورد ایشان اطمینان
ندارید ،ننویسید و الزم نیست نوشته شود و
در این مدت چیزهایی نوشــته و حرفهایی
گفته شــد که شاید حرفهای خوبی بود ،اما
اشــکاالتی داشــت .وی افزود :نکته دوم این
اســت که مراقب باشیم دچار تحریف نشویم
و همانطــور که تعریف درســت الزم اســت
تحریف هم بد اســت .فرمانده نیروی قدس
سپاه پاســداران گفت :امروز جوانان ،چهرهها
و تفکرات متفاوت وقتی به نام شهید سلیمانی
میرسند همه احترام میکنند و دوست دارند
یک طوری خودشان را به این شهید واال مقام
تشبیه کنند و تحریف ایجاد انحراف میکند و
در تفسیر از این شهید و در ثبت واقعیات باید
به گونهای درست بنویسیم چرا که آیندگان
قضاوت میکنند.

مختومه اعالم شــد .وی افزود :پرونده دوم ،پرونده
مدیرمسئول پایگاه انتخاب خبر به اتهام نشر مطالب
خالف واقع و پخش شایعات بود که هیئت منصفه
باتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست
و باتفــاق آرا وی را در این اتهام مســتحق تخفیف
ندانست .ســخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی
بیان داشت :پرونده ســوم ،مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری
نفت ما به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با دو

شــاکی بود که هیئت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر
اکاذیب متهم را مجرم ندانســت در مورد شاکی دوم وکیل شاکی
رضایــت موکل در همه اتهامات از جمله اتهــام توهین و افترا را
به دادگاه اعالم کرد و از نظر دادگاه پذیرفته شــد .وی ادامه داد:
پرونده چهارم ،پرونده مدیرمسئول روزنامه عطریاس به اتهام نشر
اکاذیب بود که هیئت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشــر
اکاذیب متهم را مجرم دانست با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف
ندانست.

روحانی:

سرنگونی ترامپ یک پیروزی برای ما است

رئیس جمهور گفت :بعضیها فکــر میکنند که دولت یازدهم و
دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است.
البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده است و
از بس بزرگ بوده است دنیا توطئه کرد که کمر برجام را بشکند.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در آیین بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارت نفت با بیان اینکه صنعت نفت و در کنارش پتروشیمی
بســیار اهمیت دارد ،گفت :صنعت نفت به تاریخ ما به عنوان یک
صنعت سیاسی و اقتصادی گره خورده و صنعتی بوده که بار بودجه
در ســالهای قبل به دوش او بوده است و البته در بودجه سه سال
اخیــر با کمترین اتکا بودجه به نفت کار را پیش بردیم.وی افزود:
نفت یک صنعت بسیار مهم و عظیمی است که اگر یک روز شیر
نفت و گاز بسته شود همه فعالیتها متوقف میشود چرا که همه
صنایع و برق کشــور و بســیاری از خدمات ما متکی به آن است.
رئیس جمهوری یادآور شد :در طول این  ۷سال تالش بیوقفهای
چه در مرحله اول این طرح که منجر به تولید  ۳۰هزار بشکه شده
و چــه در مرحله دوم که در مجموع  ۶۵هزار بشــکه میتوانیم از
میدان نفتی آذر ،نفت استحصال کنیم انجام شده است و یکی از
افتخارات دولت تدبیر امید این است که همه این طرحها از آغاز این
دولت شروع شده است .روحانی تاکید کرد :در طول دولت یازدهم
و دوازدهم کارهای بینظیری در بخش نفت انجام گرفت و اگر به
تاریخ کشور نگاه کنیم مقدار گازی که در دولت تدبیر و امید افزوده
شــده ،باالی هزار میلیون متر مکعب است؛ یعنی از  ۶۰۰میلیون
متــر مکعب در روز امروز به باالی هــزار میلیون یعنی باالی یک
میلیارد مترمکعب رسیده که کار بسیار بزرگی است.
رئیس جمهور یادآور شد :در برداشت از منابع مشترک کار عظیمی
انجام گرفته اســت .بعضیها فکر میکنند کــه دولت یازدهم و
دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است.
البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده است و

بعضیها فکر میکنند که دولت یازدهم و دوازدهم در
احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است.
البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم
بوده اســت و از بس بزرگ بوده است دنیا توطئه کرد
که کمر برجام را بشکند .آدم خاصی مثل ترامپ آمد
و مجری توطئههای صهیونیســتها و ارتجاع در منطقه
علیه برجام شد
از بس بزرگ بوده است دنیا توطئه کرد که کمر برجام را بشکند.
آدم خاصی مثل ترامپ آمد و مجری توطئههای صهیونیستها و
ارتجاع در منطقه علیه برجام شد .روحانی با بیان اینکه در سالهای
اخیر ما در شرایط تحریم و شرایط جنگ اقتصادی قرار داشتیم و
ناچار بودیم درآمد ارزی را از غیرنفت به دست بیاوریم ،اظهار کرد:
یکی از جاهایی که مــا را یاری کرد و یکی از افتخارات ما در این
دولت این بود که صادرات غیرنفتیمان تقریباً هر سال افزایش پیدا
کرد .البته آغاز امســال به دالیل کرونا با کاهش صادرات غیرنفتی
مواجه بودیم اما با بررســی آمار و ارقام در جلســه اقتصادی روز

گذشته خوشبختانه در این دو ماه آخر مشابه پارسال شده است.
وی افزود :در آغاز به دلیل کرونا برای صادرات مشــکل داشتیم و
امروز شرایط ما حل شده اســت و میتوانیم صادرات غیرنفتی را
انجام دهیم و تاکنون  ۳۱میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتهایم
که تا پایان سال این رقم باالتر هم خواهد رفت.
رئیــس جمهور تاکید کرد :بخش بزرگی از این صادرات غیر نفتی
مربوط به پتروشــیمی و فوالد اســت و این دو نقش عمدهای در
صادرات غیرنفتی ما ایفا میکنند .روحانی با اشاره به آغاز کار طرح
بــزرگ دیگر با ارزش  ۲میلیارد دالر گفت :این طرح در دولت بعد
به افتتاح میرسد و آن مورد بسیار مهم هم در بخش پتروشیمی
ماست.
وی با بیان اینکه همه آنچه که تا پایان امسال بدست آوردهایم در
سایه اراده ،ایمان ایستادگی شما مردم بوده است ،گفت :اگر افتتاح
و موفقیتی داشــتیم ،مربوط به فرزندان این ملت و جوانان عزیز و
همه مردم از همه اقشــار و گروهها بوده اســت که تالش بسیاری
انجام دادهاند .رئیس جمهور تصریــح کرد :مطمئنا دنیا و آمریکا
ناچار خواهد شــد در برابر این ملت بزرگ زانو بزند و تحریمهای
ظالمانــه را کنار بگذارد .روحانی با بیان اینکه یکی از پیروزیهای
بزرگ به دست آمده سرنگونی ترامپ است ،اظهار کرد :آن قصاب و
قاتل در آمریکا سرنگون شد و دولت جدید تاکنون چهار بار اعتراف
کرده است فشار حداکثری دولت آمریکا شکست خورده و به نتیجه
نرســیده است و این بزرگترین موفقیت ما در تاریخ است که خود
آنانی که این تحریم را بر ما روا داشــتهاند به خاطر ایستادگی ما
کام ً
ال اعتراف میکنند که این تحریم و فشــار به جایی نرســیده
است .وی در پایان با تاکید بر اینکه اتکا بودجه جاری به نفت باید
برداشته شــود ،گفت :صنعت نفت مهمترین صنعت کشور است
و بقیه صنعتها و خدمات کشــور وابسته به این صنعت هستند
بنابراین اهمیت این صنعت را ما از یاد نبریم.

ابراز نگرانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تصمیم اخیر ایران

شبکه الجزیره در خبری از دستیابی به پیش نویس قطعنامه آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی خبر داد و اعــام کرد در این پیش نویس
بر نقش آژانس در تحقق پایبندیهای ایران تأکید شــده اســت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،پیش نویس قطعنامه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از تصمیم ایران برای توقف پروتکل الحاقی
ابراز نگرانی کرده است .پیش نویس قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی همچنین از ایران میخواهد تا به درخواست آژانس برای توافق
پادمان بدون هیچ تأخیری پاسخ گوید .در این پیش نویس ادعا شده
اســت :بدون اجرای پروتکل الحاقی ،ما نمیتوانیم از مسالمت آمیز
بودن برنامه هســتهای ایران اطمینان یابیم .پیش نویس قطعنامه
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین مدعی شــده است :بدون
پروتکل الحاقی ،نمیتوان به مســالمت آمیز بودن مواد هســتهای
ایران اطمینان یافت .ما از تصمیم ایران برای جلوگیری از بازراسان
آژانس از اطمینان از اجرای بندهای توافق هستهای نگران هستیم.

سردار قاآنی:

اگر درباره شخصیت
سردار سلیمانی اغراق کنیم
مرتکب خطا شده ایم

محاکمه  ۴مدیر مطبوعاتی در دادگاه

در پیش نویس فطعنامــه آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین
آمده است :از ایران میخواهیم تا بندهای پروتکل الحاقی را فورا اجرا
کند .به تازگی رسانههای خبری اعالم کرده بودند اتحادیه اروپا قصد
دارد از طرح ضد ایرانی آمریکا در شــورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی حمایت کند.
درهمین راستا مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کنفرانس
خبری خود که پس از جلســه شــورای حکام آژانس برگزار شــد،
اظهاراتــی را درباره تــداوم همکاریها با ایــران در پی لغو اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی مطرح کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه الجزیره ،رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کنفرانس خبریاش درباره همکاری
آژانس با ایران گفت :هر اقدامی که ما انجام میدهیم ،باید بر اساس
بازرسی از تاسیسات هستهای ایران باشد.
مدیــرکل آژانس درباره تفاهم نامه اخیر میان ایران و آژانس گفت:

ترامپ:

چند روز قبل از وقوع حمله به کنگره
هشدار داده بودم
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور ســابق آمریکا،
ادعاهای جدیدی درباره حادثه حمله به کنگره
مطرح کرد .به گزارش فارس ،ترامپ در مصاحبه
با «فاکس نیوز» گفت ،چنــد روز قبل از وقوع
حمله به کنگره ،درخواســت کرده بود ده هزار
نیروی گارد ملی در اطراف این ساختمان مستقر
شوند .رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه گفت،
تیم دولــت او چند روز پیش از حادثه ششــم
ژانویه به وزارت دفاع هشــدار داده بودند ممکن
است تعداد هواداران او که در تظاهرات شرکت
میکنند بیش از چیزی باشد که پیشبینی شده
اســت.ترامپ گفت اطالع دارد که هشدارهای
تیم او به گوش رهبران کنگره از جمله «نانسی
پلوســی» رئیس مجلس نمایندگان رسید ولی
آنها دوست نداشتند ده هزار نیروی مسلح در
مقابل انظار وارد کنگره شوند و این اشتباه بزرگی
بود.وی مدعی شد از وقایعی که روز ششم ژانویه

در کنگره آمریکا رخ داد بسیار منزجر شد اما از
سوی دیگر آن را با ناآرامیهای متعاقب جنبش
«جان سیاهپوســتان اهمیت دارد» در سیاتل و
پورتلند مقایســه کرد و واکنشها به این دو را
«اســتاندارد دوگانه» توصیف کرد .او در ادامه
گفت ،برخــاف گزارشهایی که تاکنون درباره
حمله به کنگره دســت به دست شــدهاند ،او
بهصورت زنده شاهد این حادثه نبوده و متعاقباً
پس از شــنیدن اخبار پیرامون این شورش ،آن
را دنبال کرده اســت .ششــم ژانویه ( ۱۷دی)
کنگــره آمریکا در حال شــمارش آرای مجمع
گزینندگان (الکترال کالــج) برای تایید نتیجه
انتخابات ریاســتجمهوری سوم نوامبر بود که
بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه
رأیگیری در ایالت آریزونا ،ترامپ از هوادارانش
خواســت تظاهرات به اصطالح مســالمتآمیز
برگزار کنند.

یادداشت

در چرایی
انکار رنج

بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی

ب دیدن آدمها،
در تمام دنیا و در همهی زمانها جلوههایی از آسی 
فقر و وضعیتهای ســخت و غیر درخور شــان آدمــی و ...وجود
داشتهاست.
اینها و مســائل مشــابه دیگر موضوعاتی واقعی هســتند که در
عرصهی زندگی «واقعی» اتفــاق میافتند .وقایعی که گاهی قلب
آدمیان را به درد آورده ،آنان را متاثر از وجود خود میکند.
پارادایم رنج و موضوع رنجکشــیدن یکــی از اصیلترین حسها و
موقعیتی اســت که هر انســانی ممکن است در طول زندگی خود
حس کند یا حداقل شاهد آن باشد.
یکی از ســختترین این رنجهای تجربه شده شاید سختی یا عدم
بــرآوردن احتیاجات اولیــه زندگی و عدم برخــورداری از حقوق
اولیهی انســانی اســت .هرچه این رنج مربوط به مسائل پایهای و
اولیهتری هم باشد ،حس كردن آن هم عمیقتر خواهد بود.
عقــل میگوید که رنــج را باید از بین برد و الاقــل تا آنجایی که
میشود آن را -تا رسیدن به نقطه غایی محو-کم و کمتر کرد.
اینکــه باید در مورد آن فکر و خــوض کرد ،راهحلهای مختلف را
بررسی نمود و در کل هرکس بر حسب نسبتی که با رنج دارد ،در
قبال آن مسئول و متعهد است.

توافقی که ما با ایران انجام دادیم ،یک تفاهم نامه موقت دو جانبه در
زمینه امور فنی و برای مدت  ۹۰روز است.
گروسی درباره احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام
هم گفت :بهنظرم ،صدور قطعنامه در حوزه اختیارات کشورهای عضو
است ولی اعضا تمایل دارند که مکالمههای سازندهای داشته باشند و
اقدامات آژانس را حفظ کنند .این برای من مهم است.
او در این کنفرانس به خبرنگاران گفت :ما به تحقیق درباره ســطح
غنیســازی اورانیوم در ایران ادامه خواهیم داد .اقدامات شفاف ساز
مربوط به توافق هستهای دیگر به خاطر به تعلیق در آمدن پروتکل
الحاقی از سوی ایران ،انجام نمیشوند.
او همچنیــن درباره لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از ســوی
ایران بیان کــرد :پروتکل الحاقــی توان قــدرت عمیقتری برای
نظــارت بر آن چه در ایران اتفاق میافتاد ،میبخشــید که آن را از
دست دادیم.

العالم خبر داد

اعالم آمادگی بن سلمان
برای عادیسازی رابطه با رژیم صهیونیستی

سفیر سابق آمریکا در تل آویو گفت که سعودیها
در زمینههای مختلف به ویژه عادیســازی در
حال نزدیک شدن به اسرائیل هستند.
به گزارش نامه نیوز به نقل ازالعالم ،دان شابیرو
در گفتگو با روزنامه اسرائیلی "یدیعوت آحرنوت"
افزود که دشوار است باور کنیم امارات و بحرین
بدون حمایت سعودی اقدام به عادیسازی رابطه
با اسرائیل کردند.
وی ادامه داد که شیوه محمد بن سلمان ولیعهد
سعودی در زمینه موضوع حمایت از فلسطین و
همکاری با اسرائیل ،با شیوه پدرش ملک سلمان
متفاوت اســت چرا که بیشــتر از پدرش آماده
عادیســازی رابطه با اســرائیل است اما به این
دلیل که ملک ســلمان هنوز زنده است ،تحقق
عادیسازی رابطه اسرائیل و عربستان سعودی
به زمان بیشتری نیاز دارد.
شابیرو که پژوهشــگر مرکز پژوهشهای امنیت

بدیهی اســت که مطرح شــدن و اطالعرســانی در مورد موضوع
باعث رنج شــرط یافتن راهحلهای مناسب برای حل مسئله است
و بنابرایــن میتوان ادعا کرد که اطالعرســانی در مورد رنجی که
کشــیده و محرومیتی که چشــیده میشــود اولین گام و قسمت
مهمــی از طرح درمان و از بین بردن مشــکل باعث رنج اســت و
طرف دیگر هرچــه در مورد موضوع رنجآور خبررســانی و مداقه
کمتری شــود ،طبعا شانس رسیدن به راهحلی برای رفع آن کمتر
خواهد شد.
بنابراین صحبت از مشکالت و معضالت به مثابه علل رنجکشیدگی،
موضوعــی صرفا احساســی و برای به غلیــان در آوردن عواطف-
چنانکه گاهی پنداشته میشود -نیست.
صــد البتــه که طرح موضــوع رنجآور احساســات فــرد را متاثر
از خــود میکند ،اما نکته این اســت که این نــه همهی ماجرا و
تنها قســمتی از آن و از قضا نقطه ابتدایی اپروچ به یک کاســتی
است.
بنابراین احساســات ناخوشــایند همــراه فرایند رنج خواســته یا
ناخواســته قســمتی از یافتن راهحل برای حل و فصل موضوع و
در کنار آن است.
گاهی اما در جامعه ســخن گفتن و همرســانی کردن رنج ،کاری
بیهوده و صرفا احساســی تلقی میشــود و به این صورت تبیین
میشود که اساسا نباید به مسائل رنجآور به طور کلی توجه و ورود
کرد،صرفا باید به مسائل شیرین و زیبا پرداخت و اینگونه خود را
در ورطه زندگی از آسیبها مصون داشت.
مطلبی که در نگاه اول جذاب و حتی انگیزشــی به نظر میرسد.

ملی تل آویو اســت ،خاطرنشــان کرد که یکی
از مولفههای ارزیابی رابطه عربستان سعودی با
آمریکا ،امکان تجدید نظر دولت بایدن درباره این
رابطه به خاطر کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن
توسط عربستان ،نقض حقوق بشر در عربستان
سعودی ،ترور خاشقجی و موارد مشابه است.
وی تصریــح کرد کــه وقتی ســعودیها برای
عادیســازی آمادگی پیدا کنند ،حتما این کار
را انجام خواهند داد اما انتظار خواهند داشــت
که مثال شهرکسازی متوقف و تعهد به راهکار
تشکیل دو دولت اســرائیلی و فلسطینی اعالم
شود.شــابیرو مدعی شــد که روند عادیسازی
میتواند در زمینه حفظ راهکار تشکیل دو دولت
فلســطینی اســرائیلی در آینده تاثیری مثبت
داشــته باشد و حمایت اروپا از کاخ سفید را نیز
ســبب شود که این موضوع برای دموکراتهای
آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

اما باید توجه کرد که توســعه و تســری چنین طــرز فکری چه
خواهــد کرد و باعث چــه بیتفاوتیهای بزرگی در قســمتهای
مختلف جامعه نسبت به هم خواهد گردید و چقدر باعث بقای رنج
خواهد بود و چقدر حل مشــکالت و کاستیهای موجب رنج را نیز
پیچیدهتر و غیرممکنتر مینماید.
برکســی پوشیده نیست که آبی آســمان و نیلگونی دریا و زیبایی
مینا و الله و پیچ امینالدوله چشــم نواز است ،عطر مریم و نرگس
روحپرور است ،لمسگونههای یک کودک و دستان والدین شیرین
اســت ،نوشیدن اولین جرعه بعد از عطش طوالنی چه حال خوش
غریبی دارد و شــنیدن موســیقیای دلنواز یا دوستی همراز چه
حــظ وافری دارد و خالصه خندیدن ســرو و حالــت گل در کنار
صوت هزار بسیار خوش است.همه اینها زیبا و خواستنی هستند؛
قســمتهایی از زندگی که به انسانها برای ادامهی زندگی و بقا،
انرژی و توان میدهند.
اما اینکه صرفا به آن توجه کرده و ســایر مسائل واقعی را رد کنیم
یا آن را جایگزین اندیشه به مسائل رنجآور کنیم ،هم عجیب و هم
بیارتباط به هم است.
هــر کدام از آنها واقعیت وجودی و اصالت خود را دارد و هیچ یک
بدیل و پناهگاهی برای دیگری نیست.
شاد بودن و شاد زیستن قسمتی اساسی و الزم برای داشتن زندگی
خوب اســت ،همان قدر که غمخــوردن از محنتها و فقدانهای
دیگران ،احساس مسئولیت داشتن نسبت به آنان و کمک و عمل
کردن در حد توان در راستای آن الزمهی یک زندگی واقعی است.
کمکی که اطالعرسانی نخستین گام آن است.

