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یک دل سیر خندیدم
عباس جدیدی عضو ورزشکار شورای شهر گفت:  وقتی با شایعه ضرب و شتم راننده شخصی توسط عضو ورزشکار شورای 
شهر تهران مواجه شدم، یک دل سیر خندیدم و متوجه شدم؛ این توطئه خزنده ای نسبت به حضور ورزشکاران در فضای 
سیاســی است. عباس جدیدی در واکنش به شایعه ای مبنی براینکه یکی از اعضای ورزشکار شورای شهر راننده خود را  
مورد ضرب و  شتم قرارداده است، با بیان اینکه در رسانه ها اسم کسی را نبرده اند و من از این ماجرا خبر ندارم؛ گفت: این 
شــایعات آسیب رسان است و حتی پی گیری و دامن زدن به آن هم بد است و بهتر است؛ راجع به این موضوعات صحبت 
نکنیم.  وی ضمن رد کامل موضوع مورد ضرب و شتم قرار دادن راننده خود ادامه داد:  این جور شایعات به کیان شورای 

شهر که نهادی مردمی است، آسیب می زند. اصال موضوع ورزشکاران  مطرح نیست، بلکه این شایعات ورزش را در جامعه به چالش می کشد. جدیدی با 
تاکید براینکه ورزشکاران شورای شهر افتخارآفرینان کشور و کسانی بوده اند که به پیشنهادهای میلیاردی کشورهای بیگانه پشت کرده اند، افزود: من 
از خودم نمی گویم، من همیشــه گفته ام یک ورزشکار ته جدولی هستم، اما ورزشکاران شورا واقعا عرق وطن پرستی دارند و به رغم گرفتاری ها و حرف و 
حدیث ها اینجا ایستاده اند و دارند به مسائل  شهر و محالت رسیدگی می کنند. وی با بیان اینکه نباید از فضای مجازی در جهت تخریب افرادی که بی ادعا 
در یک نهاد مردمی خدمت می کنند و پشت به بسیاری از موضوعات مادی کرده اند؛ استفاده کرد، گفت: مدتی پیش فضایی حاکم شده بود، در خصوص 
عملکرد ورزشکاران شورای شهر و روزنامه ها عملکرد آنان را نقد کرده بودند. این چهار ورزشکار گزارش عملکردشان را کناری بگذارند و مابقی اعضا هم 
گزارش عملکردشان را به میان بیاورند، بعد تطبیق دهند ببینند آیا قابل قیاس هست؟ من حاضرم هر کسی دوست دارد بیاید و گزارش عملکردم را ببیند.

لیستی که منتشر کردیم درست بود
هفته نامه صدا به رغم شــدت گرفتن انتقادات اصالح طلبان از لیســت منتشر شده توســط این نشریه، از اقدام خود و 
همچنین "اعتبار" لیست منتشر شده دفاع کرد. پس از شدت گرفتن انتقادات اصالح طلبان به لیست منتشر شده توسط 
هفته نامه صدا)ارگان رسانه ای حزب کارگزاران( با عنوان لیست انتخاباتی اصالح طلبان در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، این هفته در شماره امروز خود به این موضوع پرداخته است. در لیست 50 نفره ای که هفته نامه صدا منتشر کرده 
بود، اکثریت حاضرین از عناصر نزدیک به حزب کارگزاران بودند و همین مسئله موجب اعتراض اصالح طلبان شده بود.
هفته نامه صدا در شــماره این هفته خود با نوعی تاکید بر "معتبر" بودن لیست مذکور نوشته است: "فهرستی که اخیرا 

به عنوان نامزدهای پیشنهادی اصالح طلبان برای شهر تهران در رسانه های منتشر شد، فهرست پیشنهادی جمع هایی از اصالح طلبان بود که در 
محافل و مجالس اصالح طلب طرح و بحث بر سر آنها اغاز شده است و در واقع معیارها و مالک های انتخاب نامزدهای اصالح طلب را نشان می د هد."

این هفته نامه تاکید کرده است که "لیست صدا، حاصل گفتگوی برخی از اصالح طلبان موثر بود که در برخی محافل بیان شده بود."
رضا امراللهی عضو شــورای مرکزی حزب  کارگزاران نیز گفته است که "گزینه های کارگزاران برای ورود به مجلس همان چهره هایی هستند که هفته 

گذشته معرفی کرد. بنابراین کارگزاران برای سرلیستی گزینه ای ندارد به عالوه قرار نیست کارگزاران خارج از شورای هماهنگی عمل کند."
اصالح طلبان طی روزهای گذشــته در ضمن انتقادات خود به لیســت هفته نامه صدا، آن را نوعی "ســهم خواهی" کارگزاران با بهره گیری از تاکتیک 

انتشار لیست های احتمالی توصیف کرده بودند.

برای دولت توانایی ها 
مهم است نه جنسیت

رییس جمهوری در دیدار شماری از سفیران جدید 
جمهوری اســالمی ایران در کشــورهای مختلف 
جهــان تصریح کــرد: ایران اســالمی بــه دنبال 
ایجاد ثبات و توســعه در منطقه و تقویت همدلی و 

وحدت، در جهان اسالم است.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن روحانی 
روز شــنبه در دیــدار ســفیران جدیــد ایــران در 
بلژیــک، تایلند، پاکســتان، دانمــارک، فیلیپین، 
یونان، ســنگال و ســریالنکا، با تأکید بر ضرورت 
پســابرجام  فضــای  از  مناســب  بهره بــرداری 
اظهارداشــت:باید از فرصــت کنونــی در جهــت 
توســعه روابــط سیاســی ، اقتصــادی و فرهنگی 
بــا ســایر کشــورها و همچنیــن بهره بــرداری از 
استعدادها در مسیر همکاری و حداکثری نمودن 
منافع ملی در مناســبات بین المللی استفاده کرد.
رییــس جمهوری بــا تاکیــد بــر اینکه"جمهوری 
اســالمی ایران به دنبــال ایجاد ثبــات، امنیت و 
توســعه در منطقه اســت"، به نقش مهم سفرا در 
تبییــن و ارتقــاء جایــگاه مهم کشــور در منطقه و 
جهان پرداخــت و گفت:اکنون در مرحله ای قرار 
داریم که می توانیم با توســعه روابــط اقتصادی، 
سیاســی ، علمی و فنــاوری در زمــان کمتری به 
پیشرفت و توســعه ای متوازن و پایدار دست یابیم 
و ســفرا و نماینــدگان کشــورمان در اقصی نقاط 
جهان، نقــش عمــده ای در تحقق ایــن امر ایفا 

می کنند.
رییس شــورای عالی امنیت ملــی تاکید کرد: بعد 
از برجــام و فرصتی کــه برای همــکاری و تفاهم 
ایجاد شــد، ایران هم اکنون به عنــوان پرچمدار 
مبارزه عملی با تروریســم شناخته می شود و برای 

ملتهای منطقه نیز پیام آور ثبات و امنیت اســت.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور 
میلیونها دوســتدار خاندان اهل بیــت عصمت و 
طهارت )ع( در مراســم عظیم اربعین حسینی)ع 
( را قدرت نمایــی جهان اســالم و عاشــقان اهل 
بیــت)ع( برشــمرد و بــا قدردانی از همه دســت 
انــدرکاران اجرای مراســم اربعین گفت:عشــق 
بــه امام حســین)ع( منحصر به شــیعه و اســالم 
نیســت بلکه متعلق به همه ادیان الهی و آزادگان 

جهان است.
وی بــا تاکید بر اینکــه جمهوری اســالمی ایران 
همواره در جهان اســالم به دنبال ایجاد و تقویت 
همدلی و وحدت میان مســلمانان اســت، گفت: 
امروز مهم ترین اولویت، اخوت و همبســتگی در 
جهان اســالم اســت و لذا برای توســعه و تعمیق 
روابط با کشورهای اسالمی اولویت قائل هستیم.
رییس جمهــوری در ادامه با اشــاره بــه انتصاب 
ســرکار خانم افخم بــه عنوان اولین ســفیر خانم 
بعد از انقالب اســالمی برای تصدی ســفارت در 
کشــور مالزی افزود: حضــور بانــوان در عرصه 
هــای مختلــف اجتماعــی ، ورزشــی و مدیریتی 
همواره مثبت و با موفقیت همراه بوده است و این 
انتخاب هم نشــان می دهد که در مســوولیت ها 
جنسیت مالک نیست و توانمندی ها و شایستگی 

ها بایستی مدنظر قرار بگیرد.
روحانــی بــرای ســفرای کشــورمان در انجــام 

مأموریت های محوله آرزوی موفقیت کرد.
در این دیدار ســفیران جدید جمهوری اســالمی 
ایــران در ســنگال، تایلنــد، فیلیپیــن، بلژیــک، 
پاکســتان، دانمارک، یونان، سریالنکا و مالزی، 
بر تالش خود در جهت ارتقاء ســطح روابط ایران 

با این کشورها تأکید کردند.

همه منتظر »روز دانشجو« هستند
حضور پررنگ مسئوالن و فعاالن سیاسی در دانشگاه ها

امسال نیز بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ها با دعوت از چهره های سیاسی 
برای ســخنرانی یا مناظره انجام می شود. اما تفاوت روز دانشجوی امسال، در 
پیش رو بودن انتخابات مجلس دهم در اســفندماه است. موضوعی که قطعا 
باعث خواهد شــد رنگ و بوی این مراســم ها نیز انتخاباتی و بیش از همیشــه 
جناحی باشــد. کمااینکه احزاب و گروه ها و ضخصیت های مختلف سیاسی 
نیــز نهایت تالش خــود را کرده اند که برنامه هایی، به ویژه در دانشــگاه های 

مهم، داشته باشند. 

روحانی چه خواهد گفت؟
حســن روحانی روز دانشــجوی امســال در دانشگاه صنعتی شــریف حضور 
خواهد داشــت، هرچند پیش تر گفته شده بود او به دانشگاه تهران می رود. اما 
ســخنرانی امسال روحانی از سخنرانی های دو سال گذشته او متفاوت است. 
او که در این دو ســال محور اصلی تنها دغدغه سخنرانی هایش، البته دغدغه 
به حقش، موضوع به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بود و مسائل سیاسی 
و اقتصادی داخلی را به بعد از توافق و برداشته شدن تحریم ها موکول می کرد، 
امسال باید سخنرانی متفاوتی را آماده کند. سخنرانی که پاسخگوی مطالبات 
دانشجویان درخصوص فضای سیاسی و نیز وعده هایی باشد که او در جریان 

تبلیغات انتخاباتی اش به دانشجویان داده بود. 
موضوع دیگری که به ویژه هدف انتقاد منتقدان روحانی اســت، نبود پرسش و 
پاسخ است. آن ها می گویند پرسش و پاسخ رسم معمول سخنرانی هاست، ولی 
روحانی در سه سخنرانی که تاکنون در دانشگاه ها و بین دانشجویان داشته، به 
جز یک بار، حاضر به شــنیدن سوال های دانشجویان و پاسخ به آن ها نشده و 
بعد از ســخنرانی اش سالن را ترک کرده است. آن ها امیدوارند امسال روحانی 

بماند و پرسش و پاسخ برگزار شود. 
گفتنی اســت روحانی روز دانشجوی ســال 92 در دانشگاه شهید بهشتی بود، 
روز دانشجوی سال 93 در دانشگاه علوم پزشکی ایران و به مناسبت آغاز سال 

تحصیلی جدید 93 در دانشگاه تهران حضور یافته و سخنرانی کرده است.

دانشگاه ها در انتظار لیست بلندباالی سخنران ها
اما به جز روحانی، ســخنران های دیگر نیز درخور توجه هستند. این هفته، در 
روز 16 آذر و همچنین پیش و پس از 16 آذر، شخصیت ها و نمایندگان احزاب 
مختلف بسیاری در دانشگاه های مختلف تهران و دیگر شهرها سخنرانی می 
کنند. ســخنرانی هایی که با نام روز دانشجو است، ولی قطعا اهداف انتخاباتی 

در آن کمرنگ نخواهد بود. 
از اصالح طلبان، محمدرضا عارف که به نظر می رسد سرلیست انتخاباتی تهران 
یا یکی از مهم ترین کاندیداهای این جریان برای انتخابات مجلس باشــد، در 
دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی خواهد کرد. میهمانان روز دانشجوی دانشگاه 
شهید بهشتی، محمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم و از فعاالن اصالح 
طلب، به همراه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که برخی گمانه زنی 

ها می گویند، در لیست انتخاباتی اصالح طلبان برای مجلس خواهد بود. 
ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت بازرگان، سخنران مراسم دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران است. محمدعلی نجفی، مشاور رئیس 
جمهوری و محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت اصالحات 
نیز به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه خواهند رفت. مصطفی 
معیــن وزیر علوم دولت اصالحات به دعوت مجمع دانش آموختگان اســتان 
مرکــزی به اراک ســفر می کند. آذر منصــوری، عضو شــورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت ایران اسالمی و جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران، در دانشگاه شــهید چمران اهواز سخنرانی  می کنند. سید حسین 
مرعشی، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران، به دانشگاه آزاد یزد می رود. 
جعفــر توفیقی، وزیر علــوم و تحقیقات در دولت اصالحات به دانشــگاه علوم 
پزشکی ارومیه و مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزات کشور در دولت اصالحات 

نیز به دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد می روند.

اصولگرایان نیز میهمان تشــکل های بســیج و انجمن اسالمی دانشجویان 
مســتقل در دانشگاه های مختلف هستند. ســعید جلیلی به دانشگاه صنعتی 
شــریف می رود تا این دانشــگاه بیشــترین و مهم ترین میهمان ها را برای روز 
دانشجو داشته باشد. سخنرانی جلیلی قرار است با محوریت جنش دانشجویی، 
مقابله با سازش، مقابله با نفوذ باشد. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس 
پانزدهم آذر در مراسم روزدانشجوی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس 
سخنرانی می کند و بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر نیز حسن عباسی را به 
مناسبت روز دانشجو دعوت کرده است. همچنین احتمال می رود سردار قاسم 

سلیمانی نیز یکی از میهمانان دانشگاه شهید بهشتی باشد. 

محکی برای وعده وزارت کشور و قوه قضاییه
اما قطعا مهم ترین و شاید نگران کننده ترین موضوع در برگزاری این سخنرانی 
ها به ویژه از سوی اصالح طلبان، تامین امنیت آن ها باشد. مخصوصا اینکه 
در ماه گذشــته چندین ســخنرانی اصالح طلبان به تشــنج کشیده و تعطیل 
شــد. ســخنرانی هایی که مجوز داشــت ولی با حمله کالمی و فیزیکی افراد 
خودسر، برگزار نشــد. اتفاقاتی که بعد از دوره اصالحات کمتر شاهد آن بوده 
ایم و حاال با گرم تر شــدن فضای سیاســی کشور و حضور اصالح طلبان، باز 
هم افراد خودســر و لباس شــخصی ها و گروه های فشار به صحنه سیاست 
ایران بازگشته اند. موضوعی که باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات و افزایش 
تعداد سخنرانی ها، باعث نگرانی از تالش عده ای برای ایجاد تنش در فضای 
سیاســی و انتخاباتی کشور شده اســت. همین نگرانی است که وزیر کشور و 
فرمانــداراران و اســتانداران و همچنین قوه قضاییه را به واکنش واداشــت و 
آن هــا گفتند که با هرگونه بی قانونی از این دســت برخورد خواهند کرد. حاال 
سخنرانی های روز دانشجو می تواند بهترین محک باشد برای سنجش اینکه 
آیا وعده وزارت کشور و قوه قضاییه در برخورد با برهم زنندگان سخنرانی های 

قانونی، تحقق خواهد یافت یا نه. 

پیگیری روزواکنش روز

نکات منفی گزارش آژانس مردود است
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که گزارش مدیرکل آژانس از برنامه هسته ای ایران برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود است, از جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش که ادعاهایی 
مبنی بر انجام »برخی مطالعات مرتبط« عنوان شده است. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به مباحث مندرج در گزارش ارزیابی آژانس از مسائل باقی مانده 
گذشته و حال برنامه هسته ای ایران گفت: »جمهوری اسالمی ایران بر اساس بند 9 نقشه راه، در آینده نزدیک به صورت کتبی ارزیابی جامع خود را درباره گزارش مدیرکل ارائه خواهد کرد؛ همان گونه که 
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان نیز تأکید کرد گزارش، برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود است, از جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش که ادعاهایی مبنی بر انجام "برخی مطالعات مرتبط" 
عنوان شــده است«. وی در ادامه افزود: »اگر چه گزارش درکل حاکی از عدم انحراف در برنامه هســته ای ایران و بطالنی بر همه ادعاهای ١٢ سال گذشته مبنی بر وجود یک برنامه سالح هسته ای در 
ایران اســت، ولی حتی برخی ادعاها در همان حد نیز مورد تأیید نیست. ما هم اکنون در حال بررسی دقیق گزارش و تدوین ارزیابی کتبی خود هستیم و بر اساس بند 9 نقشه راه آن را ارائه خواهیم کرد، البته 

در حال حاضر تمرکز ما معطوف به قطعنامه پیشنهادی 1+5 و بستن موضوع در شورای حکام است«.

سیاسی


