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مصطفي تاجزاده در گفتوگو با »شرق«

ﺧﺒﺮ

انتقادات بیپرده

جریان اصالحات  ۲پا دارد

برجام در اولویت گفتوگوها

 مراســم افطار رئیسجمهور با اصحاب رسانه به
فرصتی بدل شد تا طرفین گالیههای خود را از یکدیگر
بازگو کنند .از نمایندگان رســانهها کــه معتقد بودند
رئیسجمهور برای آنها در این پنج سال حتی فرصت
یک جلسه گفتوگو هم فراهم نکرده تا رئیسجمهور
که معتقــد بود رســانهایها نباید توقع مــردم را باال
ببرند .حسن روحانی فضا را جنگ روانی توصیف کرد
که دشــمن به راه انداخته و رســانهها باید حواسشان
باشد .جنگ روانی توصیفکردن اوضاع از سوی حسن
روحانی ،پاسخی بود به گالیههای رسانهها از وضعیت
معیشــت و روزگار ناامیدی و حال بد رسانهها .عباس
عبدی از خســتگی و ناامیدی جامعــه گفت .از آماری
گفت که مردم امیدی به بهبود ندارند و تا خواســت از
راهکارها بگوید ،فرصتش به اتمام رســید .بیژن مقدم
نیز در صحبتهای خود به همین فضای یأس اشــاره
کرد و گره رفع آن را همدلی فارغ از اصالحطلببودن
و اصولگرابودن خواند .مهدی رحمانیان هم ســخنان
خود را معطوف به معضالت رسانهها کرد .او از حال
بد رســانهها گفت .به انتخابات سالهای پیش اشاره
کرد که همه برای کمک و پیروزی روحانی وارد عرصه
شــدند و هر چه داشتند در طبق اخالص گذاشتند ،اما
بعد از انتخابات به فراموشی سپرده شدند .رحمانیان
خاطرات مختلفی را چاشنی گالیههای خود قرار داد.
به دولت میرحســین موسوی اشاره کرد و گفت دولت
مهندس موســوی خدمت امام رســیدند ،امام گفت،
چرا کارهای که میکنیــد به مردم نمیگویید .اعضای
دولت گفتند که کار داریم و وقت نداریم .امام فرمودند
این خودش یک کار اســت .رحمانیان در ادامه خطاب
به روحانی گفت :آقای روحانی پنج ســال اســت که
شــما رئیسجمهورید و یکبــار با مدیران رســانهها
جلسه نگذاشــتهاید که صحبتهای آنها را که همان
حرفهای مردم اســت بشــنوید .بعد هم به شوخی
گفت که آقای روحانی دستکم برای ما از وزیر ارشاد
وقت بگیریــد .عذرا فرهانی ،دیگر نمایندهای بود که از
وضعیت امنیتی حاکم بر روزنامهنگاران و زندانیشدن
آنان و بعضی احکام آنها مانند ممنوعالفعالیتشدن
گفت و رو به روحانی کــرد و ادامه داد ،آقای روحانی
وقتی به روزنامهنگار میگویند حــق کارکردن نداری،
یعنی برو بمیر! سخنان نمایندگان که تمام شد ،روحانی
پشــت تریبون قرار گرفت و در جــواب آن همه نقد و
گالیه بــه دفاع تمامعیار از عملکــرد دولتش از  ۹۲تا
 ۹۷پرداخت و به طعن گفت که دشــمنی زیاد است،
دشــمنیها را با باالبردن توقعات مردم زیاد نکنید .او
اشــاره کرد که مشکالت زیاد اســت اما این مشکالت
اقتصادی نیســت .بعد هم دوباره به ارائه آمار و ارقام
از وضعیــت اقتصادی پرداخت و به دفعات تکرار کرد
که از صندوق رأی پشیمان نیست و گفت مثال خوبی
نیســت ،ولی والیمکن الفرار من حکومتک ،وال یمکن
الفرار من صنــدوق! خداحافظی با صندوق رأی یعنی
جنــگ داخلی .او با بیان اینکه اصحاب رســانه امروز
نسبت به گذشته وظیفه و مسئولیت سنگینتری را بر
عهده دارند ،اظهار امیدواری کرد تا این جلســه آغازی
جدید برای توســعه همــکاری همگانی در راســتای
تثبیت منافع ملی باشد .حســن روحانی با بیان اینکه
نگرانی نسبت به آینده کشــور ایرادی ندارد ،گفت :آن
نگرانی خوب اســت که منتهی به عزم بیشتر ،تصمیم
استوارتر ،انسجام قویتر و برنامهای بهتر برای پیشبرد
امور و رفع نگرانیها شــود .به هیــچ عنوان ناامیدی
در کشــور را نمیپســندم ،ناامیدی پایان ماجراست و
اگر تسلیمشــدن برای هر ملتی ناپسند و زشت است،
ناامیــدی ،تسلیمشــدن در برابــر بدخواهان اســت.
رئیسجمهور ادامه داد :باوجود نگرانیها و مشکالتی
که در بخشهای مختلف کشــور وجود دارد ،چرا باید
به آینده کشــور ،نظام و انقالب ،ناامید باشیم .ما امروز
با شــرایط جدیدی در کشــور روبهرو هستیم .روحانی
با اشــاره به برخی اظهارنظرها نسبت به اینکه عنوان
میکنند ،پای صنــدوق رأی رفتیم و نتیجهای ندیدیم،
افزود :هم صندوق انتخابات ســال  ۹۲و هم صندوق
سال  ۹۶دستاوردهای بسیار روشنی دارد که نمونه آن،
آمار اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی است که
براساس آن در ســال  ۴٫۴ ،۹۶رشد اقتصادی داشتیم.
رئیسجمهور افزود :ما از رشد منفی در کشور به رشد
مثبت اقتصادی رســیدهایم و چرا باید از صندوق رأی
ناامید باشــیم .روحانی تصریح کرد :هیــچگاه ناامید
نبوده و نیســتم و امروز نیز با وجود فشارهای سنگین،
اما از آینده کشــور ،مردم و نظام ناامید نیستم و کامال و
بسیار هم به آینده امیدوارم.رئیسجمهور خاطرنشان
کرد :نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه
باید مســائل را شناخته و حلوفصل کنیم و با شناخت
دقیق دشــمن برای پایان دشمنیها تالش کنیم .نباید
در رســانهها توقعات مردم را بیجــا باال ببریم ،چرا که
باال بردن بیحساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی
در آنها ،بلکه بایــد توقعات را در حد مقدورات و توان
ملی ســامان و پاســخ دهیم .روحانی با بیــان اینکه
امروز بار ســنگینی بر عهده شــما اصحاب رسانه قرار
دارد ،گفت :امروز مشــکل اصلی ما ،مشکل اقتصادی،
فرهنگی و یا امنیتی نیست ،بلکه مشکل اصلی امروز
مــا جنگ روانی اســت .بزرگترین غم بــرای یک ملت
زمانی اســت که رسانههای بیگانه مرجع او باشند .در
کمتر جایی دیدهام که یک ملت اینگونه به رسانههای
بیرونی اعتنــا کنند ،این وضعیت باید اصالح شــود و
رسانههای داخلی مرجع اطالعرسانی به مردم باشند.
رئیسجمهــور اضافه کرد :مرجع افکار عمومی مردم
باید رسانههای داخلی و رسانههای دارای نام و نشان
باشــند نه رســانههای بی نام و نشــانی که در فضای
مجازی به راحتی هر چه میخواهند میگویند و با القا
و تخریب باعث انحراف مسیر افکار عمومی میشوند.

مرجــان توحیــدی :انتقــاد درونــی از جریــان
اصالحطلــب ،اینروزها یکی از موضوعاتی اســت
که در محافل اصالحطلبی و فضای مجازی مطرح
بوده و هر روز هم شعاع آن گستردهتر میشود .یکی
از دالیل آن عملکرد نهادهای انتخابی اســت که یا
با پشــتوانه جریان اصالحطلب برگزیده شــدهاند یا
نمایندگان جریان اصالحطلب اداره آنها را برعهده
دارنــد .ضعــف عملکرد ایــن نهادها کــه مطابق
وعدهها و شــعارهایی که در انتخابات ارائه کردند،
نبوده ،باعث شــده تا مطالبــه »اصالح اصالحات«
گســترده شــود .با مصطفی تاجزاده درباره همین
موضوع گفتوگو کردهایم.
 همانطورکه در این یک سال گفته شده ،به نظر
ميرسد جریان اصالحطلبي در حال تهيشدن از
مفاهیم و آرمانهاي خود بوده اســت .علت هم
ورود به عرصه قدرت و گرفتارشدن در این بازي
اســت .این روند از سال  ۹۲آغاز شد و تا به امروز
شدت گرفته است .با این تحلیل موافق هستید؟
اجازه دهیــد ابتدا مقدمه کوتاهــي بگویم .نامه
صــد نفــر از اصالحطلبان نســل دوم ،مــرا امیدوار
کرد .خوشــبختم کــه جریــان اصالحي در کشــور
متوقفشدني نیســت .باید روحیه نقادي نسل دوم
اصالحطلبان را به فــال نیک گرفت و از آن حمایت
کــرد .چنین تفکر و حرکتي در هیچیک از جریانهاي
سیاســي مخالف و موافق متأسفانه دیده نميشود؛
یعنــي نه جوانان اصولگرا چنیــن جایگاهي را براي
خود قائل هســتند و نه هواداران آقاي احمدينژاد.
حتي در اپوزیســیون خارج از کشور نیز چنین وضعي
دیده نميشود که نســل بعد ،ضمن احترامگذاشتن
به نســل پیشــین خود و با تکریم دستاوردهایشان و
البته در جهت تثبیت و تعمیق همان دستاوردها در
دوره معاصر به نقد عملکرد آنان بنشــینند و راهکار
ارائه کننــد و نور امید بپراکنند .من به این دوســتان
بابت نوشــتن چنین متن متین و منطقي و پر از نکات
درست تبریک ميگویم .اگرچه ممکن است با برخي
از مــوارد آن همدلي کامل نداشــته باشــم که مهم
نیست .حال پاسخ پرسش اول شما.
بــه نظر من حرکــت اصالحي در ایــران در دو
دهه گذشــته جریانــي دوپا بوده اســت؛ یک پا در
قــدرت و یک پا در جامعه مدني داشــته و باید به
این شــکل هم باقي بماند .با ایــن تأکید که زادگاه

من قورمهسبزي ميخورم
ناصــر موســويالرگاني :نمایندههــا ریختوپاش
خاصي ندارند ،میهماناني از روستا دارم که باورشان
نميشود من قورمهسبزي ميخورم .ميگویند چرا
شما وقتي نماینده هســتید ،این غذا را ميخورید؟
هزینههاي مجلــس از جیب مردم نميشــود که
مردم بتوانند به آن معترض باشند) .ایلنا(

همیشه ،هم با مردم سخن بگویند و هم با مسئوالن.
و تکیهگاه اصالحات مردم و جامعه مدني اســت،
همچنین باید مواضع شــفاف و روشنتري را درباره
اما پیشــبرد اصالحات در گرو مشــارکت جدي در
موضوعات مبتالبه جامعه بهویژه در عرصه سیاست
قدرت اســت که دالیــل آن را در ســخنراني اخیر
خارجــي و اقتصادي اخذ کننــد و حقایق را با مردم
خود براي اصالحطلبان دماوند شــرح دادم؛ یعني
دالیــل حضــور هواخواهــان اصالحــات و بهبود
که صاحبان اصلي کشــورند در میــان بگذارند تا با
اوضاع ایران را از امیرکبیــر تاکنون براي حضور در
جلب احترام و مشارکت آحاد ایرانیان بتوانیم هم بر
مشکالت غلبه کنیم و هم اجازه ندهیم که اصالحات
عرصــه حکومت برشــمردم و بههمیندلیل تکرار
نميکنم؛ ولي حضور در قــدرت بههیچوجه نباید
در افکار عمومي تضعیف شود.
باعــث قطع یا تضعیف رابطه مــا با جامعه مدني
 نقــد اصالحــات و به بیــان دیگــر اصالح
شود و مردم خداي ناکرده احساس کنند که مسئله
اصالحات کــه بهتازگي از ســوي برخي فعاالن
اصالحطلبان رسیدن به قدرت و استفاده از مواهب
این جریان مطرح شده اســت ،باید ناظر به چه
و امتیازات آن اســت .ما باید
بخشهایي باشد؟
ﻧـﮑﺘـﻪ
ارتبــاط خــود را بــا جامعه
نقــد اصالحــات در همه
حفــظ کنیــم و اگــر چنیــن
زمینههــا الزم اســت؛ هــم
کنیــم ،بهطور طبیعي مجبور
بهلحــاظ گفتمانــي و اینکه
خواهیــم بــود کــه گفتمان
باید بهروز شود ،هم بهلحاظ
خود را بهروز کنیــم و اجازه
ارائه برنامه براي اداره بهینه
تهيشدن و بيمحتواشدن به
کشــور و حرکــت بهســوي
آن ندهیم .مــن البته موافق
حکمرانــي خــوب و هم در
عملکرد اصالحطلبان از ۹۲
زمینه تشــکیالتي و بازکردن
به باور من اصالحطلبان امروز باید
تا  ۹۶هســتم و فکر ميکنم
دایره و جــذب نیرو؛ در همه
صریحتر از همیشه ،هم با مردم
بهترین کار ممکن انجام شده
ایــن مــوارد اصالحطلبــان
سخن بگویند و هم با حکومت.
همچنین باید مواضع شفاف و
است ،اما با توجه به تغییر و
نیازمند نقدند.
روشنتري را درباره موضوعات
تحوالتي که در ایران و نیز در
بــه نظر من نکاتــي که در
مبتالبه جامعه اخذ کنند
ســطح بینالمللي رخ داده،
نامه صد نفــره اصالحطلبان
بــر این بــاورم که آن مشــي
آمد ،تــا حدود زیــادي به این
بهتنهایي جواب نميدهد و باید اصالحاتي در روند
ابعاد پرداخته اســت ،گرچه به یک نکته اصلي کم
اصالحات ایجاد شود.
توجه کرده و آن مســئله تحزب اســت کــه باید این
عزیزان به این مسئله توجه ویژهاي کنند .درحقیقت
 به نظر ميرســید ورود به قدرت باید بهمثابه
مــادام کــه سیاســتورزي در ایران حزبي نشــود،
ابزاري براي تحقق اهداف و گفتمان اصالحطلبي
سیاســتورزان ما مسئولیتپذیر نشــده و شفافیت
باشد ،اما اکنون هدف بهتنهایي ورود به قدرت و
بر عرصه سیاســت حاکم نخواهد شد ،کادر پرورش
حفظ آن به هر قیمتي با توجیه شــرایط حساس
نميیابد و کشور با برنامه اداره نميشود.
است .نتیجه این روند تغییر چهره اصالحطلبي به
 براي اصالح اصالحات تا چه اندازه موافقاید
جریاني است که زمین بازي آن قدرت بوده و در
که باید تولید محتواي فکري و اندیشــهاي شود.
حال تئوریزهکردن این رفتار است.
با شــما کامال همدلم و فکــر ميکنم هر جریاني
آیا در این فضا الزم است اهداف جدیدي تصویر
شود یا اینکه فقط الزم اســت پیرایههایي که در
که خود را به قدرت محدود کند ،در نهایت و پس از
این ســالها به گفتمان اصالحطلبي چســبیده
رنج و تالش بســیار به همان نتیجهاي خواهد رسید
است ،زدوده شود؟
که سیدجمالالدین اســدآبادي در آخر عمر خویش
امروز فقط بهرفع اتهامهــا و ابهامها و زدودن
گفــت :بذرهــاي گرانقیمت خــود را در شــورهزار
پیرایهها نباید بسنده کرد .تغییرات جدي در جامعه
پاشیدم و هیچیک به ثمر ننشست.
و جهان رخ داده اســت و ما متناســب با آنها باید
به بــاور من اصالحطلبان امــروز باید صریحتر از

در حسن و اشکال نظام همه سهیماند
حاتم قادري :اگر نظام حسني دارد ،متعلق به همه
جناحهاســت و اگر مشکلي است همه سهیماند.
این طور نباشد که اگر مشکلي است ،گردن این یا آن
جناح بیندازیم .سال  ۵۸بسیاري از جناحها از امام
حمایت ميکردند ،ممکن اســت من امروز منتقد
باشم اما نباید تاریخ را تحریف کرد) .ایلنا(

ظریف در آفریقايجنوبي
دیدگاههــاي خــود را بــهروز و نو کنیــم .از تبیین
ضرورت احتــرام به حق انتخاب ســبک زندگي تا
تأمین حقوق زنان ،از لزوم دفاع از تشــکیل اتحادیه
و ســندیکاي صنــوف مختلف ،بهویــژه کارگران و
کشاورزان تا اصالح سیاست خارجي کشور و اینکه
جهتگیري دیپلماسي کشور در خدمت رفاه میهن
قرار گیــرد .در امور اجتماعــي و فرهنگي هم باید
شفافتر از همیشه و با برنامههاي روشنتر از پیش
به جامعه نشان دهیم که اصالحات در ایران هنوز
گفتمان برتر در همه عرصههاست؛ یعني همچنان
که اصالحــات ،امنیت ایران را چــه در زمان آقاي
خاتمي و چه درحالحاضر تأمین و ایران را از جنگ
دور کرده ،و با تحریمها جنگیده اســت و کوشــیده
ایران جایگاه مناســبتري در عرصــه بینالمللي
به دســت آورد و همچنــان که همــه پذیرفتهاند
اصالحات مدافــع حقوق شــهروندي آحاد مردم
اســت و ایران را براي همه ایرانیان ميخواهد ،اما
اینها دیگــر به تنهایي کافي نیســت و مردم انتظار
دارند که برای رفع محدودیت از سوي دیگر تالش
بیشتري شود.
 از نظر شما چه تغییرات تاکتیکيای الزم است
تا در تحرکات جریان اصالحطلب براي بازگشت
اعتماد عمومــي به این جریان صــورت بگیرد؟
نمونه واضح آن عملکرد شوراي سیاستگذاري و
نقدهایي است که به ترکیب و نحوه مدیریت این
شورا مطرح است .شــورایي که تقریبا تصمیمات
آن پشت درهاي بسته گرفته شده و منافع جمعي
محدود را تأمین ميکند که حاصل آن کمککردن
به تهيشدن اصالحات از معني بوده است.
شــوراي سیاســتگذاري باید به نامــه صد نفر
توجــه جدي کنــد .همچنان که آقــاي خاتمي نیز
باید به آن بذل توجه کند و خوب اســت جلســاتي
بــا نمایندگان این عزیــزان برگزار کنــد و از نزدیک
انتقادها و پیشــنهادهاي آنان را بشــنود .صدالبته
شــورايعالي سیاســتگذاري اصالحطلبــان نیز
الزم است که با این دوســتان به مشورت بنشیند و
راهي پیدا کند براي جلب مشارکت همه نیروهاي
اصالحطلب ،بهطوريکه شــوراي سیاستگذاري
ســخنگوي فقط بخشــي از اصالحطلبان نشود و
همه احســاس کنند که در رونــد اصالحات نقش
دارند و ســهیماند و ميتوانند فردایي بهتر را براي
همه ایرانیان رقم بزنند.

نگاه شهوتآمیز موجب ضعف چشم ميشود
حســین مظاهري ،رئیس حــوزه علمیه اصفهان:
نگاههاي شــهوتآمیز موجب ضعف چشم و در
قیامت موجب کوري ميشــود .یکــي از علماي
اصفهان خیلي پیر شده بود اما چشمهاي جواني
داشت .زن عفیف زني است که چادر داشته و سر
تا پایش پوشیده باشد) .خبرگزاري حوزه(

شمسالواعظین :انباشت مطالبات خطرناک است

پیدا شــود تا خود را در قبال این مطالبات پاسخگو
بداند .باید توجه کنید که انباشت مطالبات و تعلیق
امور ،خطرناک اســت .متأسفانه هر جاي کشور که
نــگاه کنیم ،یــک موضوع معلق هســت که هنوز
تکلیفش مشــخص نشده اســت .امیدوارم از یک
جایي این موضــوع خاتمه پیدا کند .یکي از بهترین
مسیرها ،رشد و توســعه نهادهاي مدني و حضور
انجمنهاي صنفي و سندیکایي است«.
قدمت سندیکاي روزنامهنگاران مصر؛ ۱۸۶۴
شمسالواعظین ،از روزنامهنگاران پیشکسوت،
با اشــاره به دیداري که از کشور مصر داشته است،
گفت» :در ابتداي دِر ورودي سندیکاي روزنامهنگاري
مصر نوشته تأسیس  .۱۸۶۴هیچوقت یادم نميرود
وقتي وارد ساختمان سندیکاي روزنامهنگاران مصر
و وقتــي وارد نهادهاي مدني ميشــدیم ،در واقع
وارد تاریخي ميشدیم که به صورت بتنآرمه کشور
را محکم نگه داشــته بود .همانطور که ميدانید
مصر هم چندان کشور پیشرویي از نظر آزادي بیان
و آزادي مطبوعــات نبود ،بهویژه بعــد از کودتاي
ژنرال سيسي .مکتب روزنامهنگاري مصر هنوز در
سراسر خاورمیانه و جهان عرب پیشرو است و اکثر
مجریان شــبکههاي معتبر جهان و روزنامهنگاران
موفــق ،در مدرســه و کالسهــاي روزنامه مصر

تحصیل کردهاند«.
او اشــاره کرد تمام این مقدمه بــراي یادآوري
این نکته اســت» :پیش از انقالب ایران ،سندیکاي
روزنامهنــگاران ایران و دو روزنامــه اگرچه رقیب
کیهان و اطالعات ،همســطح روزنامهنگاري مدرن
منطقه و خاورمیانه نظیر االهرام حرکت ميکردند
و روزنامهنــگاري مــدرن را در کشــور مدیریــت
ميکردند .پس از گذشت  ۴۰سال ما نباید خواهان
بازگشــت به نقطه ماقبل  ۴۰سال شویم و نباید به
عقب بازگردیم و براي کشور خوب نیست و درست
نیست .همهچیز را نباید موقتي کرد .وقتي شما یك
نهــاد حرفهاي و صنفي را سیاســي و نظیر احزاب
سیاسي جلوه ميدهید ،آرامآرام این موقتيبودن و
موقتينگاهکردن به خود دولتمردان نیز بازميگردد.
بگذارید این مسائل تمام شود .بگذارید نقطه پایاني
بر حل این مسائل گذاشته شود«.
قصد نامزدشدن نداریم
او بهعنوان رئیــس هیئتمدیره انجمن صنفي
ایران به یکي از سخنان حجتاالسالم اژهاي اشاره
کرد و خواســتار این شــد که اجازه برگزاري مجمع
عمومــي این نهــاد صنفي داده شــود و تأکید کرد
که »اعضــاي هیئتمدیره قصد ادامــه حضور در
این هیئتمدیره و نامزدشــدن بــراي هیئتمدیره

کمالوندي:

با دستور رهبري برنامههاي احیاي
فردو را اعالم ميکنیم
 باشــگاه خبرنگاران :ســخنگوي ســازمان انرژي
اتمي کشــورمان از آغاز غنيســازي در فردو و نصب
ماشــینهاي جدید در نطنز پس از خــروج از برجام و
همچنین نزدیکشــدن به مرحله ساخت رآکتور اراک
خبــر داد .بهروز کمالونــدي ،گفت :اگر قرار باشــد از
برجام خارج شویم ماشینهاي جدید را در نطنز نصب
ميکنیم و ســایت را توســعه ميدهیم و برنامههاي
بســیار دیگري نیز داریم .مقامات ارشد نظام و هیئت
نظارت بــر برجام درباره احیاي فــردو خارج از برجام
تصمیم ميگیرند .ســخنگوي ســازمان انــرژي اتمي
تصریح کرد :فعال مقام معظم رهبري دســتور دادهاند
برنامهها در چارچوب برجام انجام شــود و زماني که
ایشان دســتور دهند ،برنامههاي خارج از برجام براي
احیاي فردو را اعالم ميکنیم.

سند جدید از پرداخت  ۴۰هزار
دالري گروهک منافقین به بولتون
 فارس :ســندي که بهتازگي منتشــر شــده ،نشان
ميدهد گروهک تروریستي منافقین ،سال  ۲۰۱۷مبلغ
 ۴۰هزار دالر به جان بولتون ،مشاور امنیت ملي فعلي
کاخ سفید ،بابت سخنراني در یکي از میتینگهایش در
پاریس پرداخت کرده است .اظهارنامه مالي که »دفتر
امور اخالقي دولت ایاالت متحده آمریکا« آن را ژانویه
 ۲۰۱۸براي »جان بولتون« تهیه کرده ،نشــان ميدهد
او براي شرکت در نشست گروهک تروریستي منافقین
که ســال قبلتر در پاریس برگزار شده ۴۰ ،هزار دالر به
عنوان »کارمزد سخنراني« دریافت کرده است.

درخواست وکال براي توقف اعدام
رامین حسینپناهي

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ
شرق :افطاري انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران
با حضــور صدهــا روزنامهنگار و در ســالن تالش
وزارت کار برگزار شــد .در این نشســت ،چهرههاي
شناختهشدهاي از نسلهاي مختلف روزنامهنگاران
حضور داشــتند؛ ســردبیران ،مدیرمسئوالن ،برخي
وکالي دادگستري و نمایندگان مجلس.
عباس عبدي ،رئیس هیئتمدیره انجمن صنفي
روزنامهنگاران اســتان تهران ،پشت تریبون رفته و
گفت» :قصد ســخنراني ندارم .بــه همه همکاران
عزیــز و میهمانان گرامي خوشــامد ميگویم .پس
از حدود  ۱۰ســال چنین جمعي را تشکیل دادهایم.
امیدواریم که انجمن صنفــي روزنامهنگاران ایران
که خانه همه ما اســت ،بهزودي بازگشایي شود و
دوباره به روزهاي اوج رسانهاي بازگردیم؛ روزهایي
که جامعه سرشار از امید به آینده بود«.
ماشــاءاﷲ شــمسالواعظین ،از روزنامهنگاران
قدیمي که این ســالها با بيمهــري برخي نهادها
مواجه شــده نیز دربــاره وضعیــت انجمن صنفي
روزنامهنگاران ایران ســخن گفــت؛ اینکه »تقاضاي
نزدیــک به چهار هــزار عضو این انجمــن برگزاري
مجامع عمومي این صنف بوده که براي ســالها با
آن موافقت نشــد .حاال در همین زمینه هیئتمدیره
انجمــن صنفــي روزنامهنــگاران ایران خواســته
صمیمانهاي دارد؛ بگذارید انتخابات برگزار شود ،ما
نامزد نميشویم ،بگذارید یک عده دیگر سر کار بیایند.
مــا نميخواهیــم مادامالعمر در پــي اداره انجمن
باشــیم ،اما یادمان باشــد که هنوز ســایه مطالبات
روزنامهنگاران قبــل از من درباره امور ســندیکایي
بر ســر من یکي ســنگیني ميکنــد .مطالبه صنفي
که مورد توجه قرار نگیرد ،از نســلي به نســل دیگر
منتقل ميشود ،اما حذف نخواهد شد .ميخواستیم
مجمع عمومي انجمن صنفــي روزنامهنگاران را با
چهار هــزار عضو برگزار کنیم و برخي مســئوالن با
این خواسته بهحق موافقت نکردند .البته بماند که
بســتن دِر انجمن صنفي روزنامهنگاران از سال ۸۸
به بعد اقدام نادرستي بود«.
او همچنیــن تأکید کرده» :نگران انباشتهشــدن
مســائل صنفــي و حرفهاي هســتم .براي کشــور
خطرنــاک اســت .نســل به نســل ایــن مطالبات
سینهبهسینه ميرود و باالخره باید فردي و نهادي

 روز گذشته وزیر خارجه ایران با همتاي آفریقایي
خود دیدار کرد؛ محور گفتوگوي محمدجواد ظریف
با »لیندیوي سیسیولو« ،وزیر خارجه آفریقايجنوبي،
بررســي مناســبات دوجانبه ایــران با این کشــور و
تحــوالت بینالمللي بعد از خــروج آمریکا از برجام
اســت.ظریف در بــدو ورود بــه آفریقايجنوبي ،در
جمع خبرنگاران درباره ســفرش به این کشور درباره
رونــد مذاکرات با اتحادیه اروپا ،چین و روســیه پس
از خــروج آمریکا از برجــام گفــت» :در آخرین دور
گفتوگوهاي کارشناســي که هفته گذشته در تهران
برگزار شــد ،یک بار دیگر همه اعضاي باقيمانده در
برجام تعهد خود را براي اینکه اقدامات الزم را براي
تضمین برخورداري ایران از دســتاوردهاي اقتصادي
برجام انجام بدهند ،اعــالم کردند« .او افزود» :البته
هنوز ما بســته عملیاتي الزم را دریافــت نکردهایم.
همکاران مــا در اتحادیه اروپا و همــکاران چیني و
روســیهای عنوان کردند که مشــغول کارکردن روي
همین بسته هستند«.

را ندارنــد .خــود مــن بهعنــوان یك عضو شــاید
بخواهم بازنشســته شوم .هرچند قلم و نویسندگي
بازنشســتگي نــدارد ،امــا بهدلیــل دورهايکردن
مدیریــت انجمنهاي حرفــهاي و صنفي مطمئن
باشند از این هفت نفر حتي یك نفر هم قصد تجدید
حضــور خود را ندارد .ما ميخواهیم نســل بعدي
بیاید انجمن جدیــد را مدیریت کند و پیش ببرد .او
همچنین ابراز امیدواري کرد» :این پیام ســازنده به
گوش مسئوالن برسد و ما را از این رسالت سنگیني
که بر دوش داریم برهانند تا مدیریت نســل بعدي
را خود نســل بعد بر عهده داشته باشند« .او ادامه
داد» :البتــه روزنامهنگاري روزنامهنگار اســت که
آزاديخواه باشد ،ضد سانسور ،طرفدار آزادي بیان
و ...باشــد .امیدوارم این وضعیت به شــکل عادي
اســتمرار پیدا کنــد و شــاهد اراده روزنامهنگاران
براي ادامه مســیر انجمن صنفــي روزنامهنگاران
ایران باشــیم .امیدوارم با توجه به این خواسته نه
روزنامهنگاران آزار ببینند نه مسئوالن«.
ما بيشماریم
فریدون صدیقي سخنران پایاني این مراسم بود
که با مطایبه ســخن خود را شروع کرد» :آن موقع
که جوان بودیم ،پرپشت بودیم ،سیگار ميکشیدیم،
باســواد بودیم ،کم بودیم ،اما انبوه شــدیم ،اضافه
شــدیم تا شــما آمدید .خرســندم و پر از شعف و
احترامم که هر روز دارید متکثر ميشوید ،بيشمار
ميشــوید و هر صدایي را باید فریاد بزنید ،گروهي
از ما هســتند تا فریاد بزنند« .او یــادي کرد از چند
اســم بزرگ عرصه قلم و فرهنگ که در چند سال
گذشــته به خــاك تن ســپردند» :مهدي ســحابي
ارجمندم ،اســتادم علیرضا فرهمند ،حسین قندي
عزیزم ،محمد حیدري و ...و بســیاري از کساني که
در این مدت رفتند .آرزو دارم که بيشــمارتر از قبل
باشــید و باشــیم« .از دیگر افراد درگذشته در یکي،
دو سال گذشته نظیر محمدرضا رستمي ،مردوخي،
عطارپور ،مهدي نعمتزاده ،علیرضا تلیاني ،مریم
زنگنه و ....نیز یاد شــد ،همچنین استادان و بزرگان
روزنامهنگاري شــرکتکننده در مراسم بارها مورد
تشویق قرار گرفتند و عکسي یادگاري با حضور وزیر
کار در پایان مراسم گرفته شد.
ادامه در صفحه ۱۵

 ایسنا :جمعي از وکال دادگستري در نامهاي خطاب
به مقام معظم رهبري خواســتار توقف حکم اعدام
رامین حسینپناهي شدند .در بخشي از این نامه آمده
است» :در این عید شــریف و سعید مناطق کردنشین
ایران اسالمي که مرکز فرهنگ ،هنر و دینداري هستند،
از حضرتعالي بــه عنوان رهبر جمهوري اســالمي
درخواست رســیدگي توأم با رأفت و بردباري در مورد
پرونده رامین حســینپناهي ،یکي از شهروندان استان
کردســتان که به اتهام بغي در زندان مرکزي سنندج
در انتظــار اجراي حکم اعدام قرار دارد را دارند .چون
طرف اتهام بغي موضوع مــاده  ۲۸۷قانون مجازات
اسالمي حکومت است و حسب رویه مرسوم در صدر
حکومت اســالمي ،رهبر حق دستور رســیدگي توأم
با بردباري و ســعهصدر و مدارا و عفــو در برخورد با
متهمیــن این اتهام را دارد« .رامین حســینپناهي در
تاریخ  ۱۳۹۶/۴/۲در شهر سنندج دستگیر و در شعبه
اول دادگاه انقالب ســنندج به اتهام بغي محکوم به
اعدام شــد و در نهایت شــعبه  ۳۹دیوان عالي کشور
رأي را تأیید کرد.

نسرین ستوده بازداشت شد
 ایســنا :رضا خندان ،همسر نســرین ستوده ،از
بازداشت همســرش خبر داد .او گفت» :همسرم
ظهر امروز )دیروز( با حکم جلب بازداشت شد«.
خندان افزود» :هنوز از اتهام او اطالعي ندارم ،ولي
وقتي از مأموران موضوع را پرسیدم ،گفتند بهدلیل
حکم پنج ســال حبســي که قبال براي وي )غیابا(
صادر شده ،بازداشت شده است«.

بیانیه اعتراضي کانون صنفي
معلمان استان تهران
 شرق :کانــون صنفي معلمان استان تهران ،در
بیانیهاي ضمن اعتراض به روند برخورد با فعاالن
صنفــي ،خواهان انتقال فــوري محمد حبیبي به
زندان اوین و ســپس ایجاد شــرایطي براي آزادي
او شــد .این کانــون همچنین دربــاره پیامدهاي
ممانعت از درمان اسماعیل عبدي هشدار داده و
خواهان دسترسي فوري اسماعیل عبدي و محمد
حبیبي بــه خدمات درماني مناســب در خارج از
زندان شده است.

