
سرمقاله

وحانی  وزی دیپلماسی ر  ارتباط پیر
با تغییر رفتار ایران

سیاوش کاویانی

سفر ریاست جمهوری به نیویورک و سخنرانی 
منطقی و قاطع او در مجمع عمومی س��ازمان ملل 

متفاوت از سفرهای پیشین او به آمریکا بود اما...
حس��ن روحانی در س��فر به نیوی��ورک برای 
ش��رکت در مجمع عمومی س��ازمان ملل همراه با 
س��خنرانی در این مجمع مصاحبه های پرتعداد با 
رس��انه های آمریکایی و دیدارهایی با س��ران دیگر 
کشورها داشت که در آن توانست مواضع جمهوری 

اسالمی ایران را در قبال آمریکا تبیین کند.
دستاورد سفر رئیس جمهور به نیویورک مثبت 
و قابل توجه اس��ت، اما دیپلماس��ی در پیش گرفته 
شده از سوی دولت و ش��خص رئیس جمهور، برای 
حل مش��کالت کشور کافی نیس��ت. حتی شاید در 
برخی مواقع دیپلماسی به زیان کشور هم بینجامد.

اکنون برخی ادعا می کنند که اگر می خواهیم 
پیروزی دیپلماسی روحانی در نیویورک روی کاغذ 
نماند و جریان داش��ته باشد، باید تغییرات اساسی 

در رفتار جمهوری اسالمی ایران شکل بگیرد.
تغییراتی که چنین افرادی خواهان آن هستند 
تا شاید پیروزی دیپلماس��ی روحانی شکوفا شود، 
بای��د توان دفاعی و موش��کی را کاه��ش داد و در 

منطقه نیز از نفوذ خود کم کرد.
گره زدن حض��ور روحان��ی در نیویورک برای 
ش��رکت در مجمع عمومی س��ازمان ملل با مسائل 
بس��یار مهم و حساس��ی که خط قرم��ز جمهوری 
اسالمی ایران است و اعالم اینکه اگر ایران میخواهد 
پیروزی های دیپلماس��ی روحانی در نیویورک روی 
کاغ��ذ نمان��د باید تغییرات اساس��ی انج��ام دهد، 
چند پرس��ش را برای افکار عمومی، چه نخبگان و 

کارشناسان و چه آحاد مردم ایجاد میکند.
آیا دیپلماسی آقای روحانی در نیویورک قادر 

خواهد بود مشکالت داخلی کشور را حل کند؟
آیا دیپلماس��ی دولت تدبیر و امید در ماجرای 
برجام که پس از دو س��ال مذاک��رات با آمریکا به 
توافق هس��ته ای رسید، توانس��ت دستاوردی برای 
ایران داش��ته باش��د؟ آیا دیپلماس��ی پیروز آقای 
روحان��ی در نیوی��ورک می تواند امنی��ت و صلح را 
ب��رای جمهوری اس��المی ایران تضمی��ن کند در 
حالی که توان موش��کی کاهش یافته و ایران دیگر 

در منطقه تأثیری نداشته باشد؟
اروپا که خود را متعهد به برجام نشان می دهد، 
ادامه هم��کاری با جمهوری اس��المی ایران را در 
چارچ��وب برجام من��وط به تغییر رفت��ار ایران در 
منطقه، کاهش و حتی نابودی توانمندی موش��کی 

ایران کرده است.
اگر چنین ش��رطی از سوی اروپا وجود داشته 
باشد که دارد، براساس معادله عقل و منطق، باقی 
مان��دن ایران در برجام و اجرای تعهدات از س��وی 
ای��ران جایز و صالح نخواهد ب��ود. اما می بینیم که 
تعه��دات دیگ��ری در چارچ��وب اف .ای .تی .اف به 
طرف مقابل داده می شود. چرا نباید اروپا و آمریکا 
تغییر رفتار بدهند و همواره خواهان آن هستند که 

جمهوری اسالمی ایران تغییر رفتار بدهد؟
جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس و 
غرب آسیا قرار دارد، همه تحوالت این منطقه به ایران 
ارتب��اط پیدا می کند، ق��درت و توانمندی جمهوری 
اسالمی ایران باعث ایجاد ثبات و امنیت در غرب آسیا 
گشته و اگر جمهوری اسالمی ایران نبود، اکنون آتش 

تروریسم دامن همه منطقه را گرفته بود.
آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین خود، 
در خلیج فارس و غرب آسیا حضور دارد و مستقیم 
در ام��ور منطق��ه دخالت میکند، اروپ��ا نیز چنین 
رفتاری دارد، چرا نباید این کشورها به حضور خود 
در منطق��ه ای که جمهوری اس��المی ایران در آن 

قرار دارد، پایان دهند؟!
امنی��ت منطقه ب��ه خاطر دخال��ت هایی که 
آمریکا و رژیم اسرائیل با همراهی آل سعود و برخی 
دیگر از کشورهای عربی در ان دارند به خطر افتاده 
است. جنگ سوریه با دخالت های مستقیم آمریکا، 
عربستان و رژیم اسرائیل علیه این کشور آغاز شد. 
نیروهای داعش که از حمایت های گس��ترده مثلث 
غربی عربی و عبری برخوردار است، به عراق حمله 
کردند و بیش از س��ه س��ال است که ائتالف عربی 
به س��رکردگی آل سعود یمن را زیر آتش دارد و به 

قتل عام مردم مظلوم این کشور مشغول است.
قطع نفوذ ایران در منطقه و برچیدن توانمندی 
موشکی جمهوری اس��المی هیچ گاه باعث نخواهد 
ش��د که آمریکا و اروپا پایبندی خود را به تعهدات 

برجام ثابت کنند. 
اتفاق��اً برعکس، جمهوری اس��المی ایران باید 
هر چه بیش��تر ب��ر نفوذ خود در منطق��ه بیفزاید و 

توانمندی موشکی و دفاعی خود را ارتقا دهد. 
تحمیل خواس��ته آمریکا به جمهوری اسالمی 
ای��ران برای پای��ان به نفوذ در منطق��ه و برچیدن 
توانمندی موشکی، به دشمن جرأت حمله نظامی 
می دهد، چراکه از مؤلفه ه��ای قدرت ایران در آن 

صورت چیزی باقی نمانده است.
دیپلماس��ی مبتنی بر قدرت است که میتواند 
پیروزی به دس��ت بیاورد، در غیر این صورت باید 
با دیپلماس��ی، تنها امتیاز بدهیم و هیچ بهره ای از 

مذاکره و توافق نبریم. مانند برجام.
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آخرین وضعیت ثبت نام اربعین حسینی
اکبر رضایی معاون س��ازمان حج و زیارت از ثبت نام حدود ۱۷۳ 
هزار زائر در سامانه سماح خبر داد و تصریح کرد: روند صدور روادید 
زائران از روز یکش��نبه آغاز ش��ده و به خوبی ادامه دارد. وی در مورد 
هزین��ه صدور روادی��د، بیمه و خدمات درمان��ی زوار اربعین توضیح 
داد: به رغم افزایش تعهدات بیمه گر، هزینه بیمه در مقایس��ه با سال 

گذشته کاهش یافته است.
گفتنی اس��ت ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده، کار صدور ویزا در 
۴ کنس��ولگری و ۱۹ دفتر موقت کنس��ولی عراق در سراسر کشور از 

یکشنبه شروع شده و با جدیت و سرعت خوبی ادامه دارد.
همچنین رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح 

از دادن یک هفته مرخصی به سربازان برای زیارت اربعین خبر داد.
س��ردار موس��ی کمالی در رابطه با نحوه تس��هیل اخذ مرخصی 
توسط یگان ها جهت حضور در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: از طرف 
س��تادکل نیروهای مس��لح، به تمام یگان ها ابالغ شده که یک هفته 

مرخصی به سربازان برای راهپیمایی اربعین بدهند.
وی افزود: با توجه به حجم باالی تقاضای مشموالن برای خروج از 
کشور، سربازان می توانند برای تسریع درخواست خود به سامانه اینترنتی 

خروج از کشور برای راهپیمایی اربعین )سماح( مراجعه کنند.
کمال��ی در رابطه با مدارک الزم جهت اخذ ویزا برای س��ربازان 
بیان کرد: افراد هنگام مراجعه به س��ازمان کارگزاری امور تهران باید 
مدارکی ش��امل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، شناس��نامه و کارت 

ملی و دو قطعه عکس ۳*۴ همراه داشته باشند.

بی توجهی به حقوق روهینگیایی ها
هیئت حقیقت یاب سازمان ملل اعالم کرد که میانمار نه تمایلی 
به بررس��ی سوءاستفاده ها علیه مسلمانان روهینگیایی دارد و نه قادر 

است این کار را انجام دهد.
این هیئ��ت حقیقت ی��اب همچنین خواس��تار پیگ��رد قانونی و 
محاکم��ه ژنرال ه��ای میانم��اری در دادگاهی بین المللی و خواس��تار 
تحقیق از مقام های ارش��د این کش��ور بابت نسل کشی، جنایت علیه 
بشریت و ارتکاب جرایم جنگی در جریان سرکوب وحشیانه مسلمانان 
روهینگیایی شد. دولت میانمار این اتهامات را رد کرده و مطالب مطرح 
شده از س��وی این هیئت حقیقت یاب س��ازمان ملل را بیهوده و پوچ 
می داند و دولت این کشور کمیته ای را برای بررسی این جرایم تشکیل 
داده است. مخبر ویژه سازمان ملل در میانمار که از ورود به این کشور 
از دس��امبر منع شده، گفته است که دولت این کشور آسیایی ناتوانی 

خود را برای یک بررسی بیهوده و نامناسب نشان داده است.
وی ادامه داد: میانمار نمی تواند و تمایلی ندارد که به الزامات مربوط 
به یک تحقیق دقیق، مستقل و بی طرفانه پایبند باشد. میانمار خودش 
را مس��ئول نمی داند و به همین دلیل، این مس��اله باید به دادگاه های 
بین المللی واگذار شود. جامعه بین الملل باید دست به کار شود و تاخیر 
در برقراری عدالت تنها باعث خشونت بیشتر می شود. این مقام سازمان 
ملل همچنین گفت که از دولت هندوس��تان خواسته تا اجازه دیدار با 
روهینگیایی ه��ا را بدهد اما هنوز پاس��خی از جانب دهلی نو در این باره 
دریافت نکرده است. درپی سرکوب های گسترده یکسال گذشته اقلیت 
مسلمان روهینگیا در میانمار، اولین نشست آشتی و صلح میان دولت، 
نظامیان و ۱0 گروه ش��به نظامی مخالف دولت میانمار با میانجی گری 
آنگ سان سوچی رهبر معنوی این کشور بدون حضور نمایندگان اقلیت 

مسلمان روهینگیا به زودی برگزار می شود. 

اخبار یک

آوار مدرسه مرگ می آفریند
اول حمید کنگوزهی 

حاال دختر هفت ساله سنندجی

روز دوش��نبه، باس��م دنیا ویس��ی، دانش آموز پایه 
اول دبس��تان در روس��تایی در س��نندج بر اثر ریزش 
دیوار مدرس��ه جان باخت. این اتف��اق همزمان بود با 
روز جهان��ی کودک؛ فعاالن صنفی معلمان معتقدند تا 
زمانی که محرومیت زدایی از فضاهای آموزش��ی جدی 
گرفته نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و باید 

شاهد تکرار چنین فجایعی باشیم.
نامش »باسم دنیا ویس��ی« است. دانش آموز پایه 
اول مدرس��ه روس��تای "گرماش" س��نندج؛ تازه چند 
روزی اس��ت که با هزار ذوق و ش��وق به مدرسه رفته؛ 
چهره اش نش��ان می دهد که چقدر ش��اداب و پرانرژی  
اس��ت؛ خطوط چهره ی روش��ن اش نش��ان از زندگی 
دارد؛ لبخن��دش دلگشاس��ت، به خص��وص در لباس 
محل��ی ُکردی ب��ا رنگ های زنده و امی��دوار. اما صبح 
روز دوش��نبه، دیوار فرسوده ی حیاط مدرسه، روی تن 
نازک و نحیفش آوار شد و دخترک هفت ساله دقایقی 

بعد، بر اثر شدِت جراحات وارده جان باخت.
دی��روز پیکر نحی��ف و بی جاِن »باس��م دنیا« را به 
خاک  س��پردند؛ پدر و مادر روس��تایی و کشاورزش با 
این لبخند زیبا برای همیش��ه وداع کردند؛ وداعی تلخ 

که هرگز از یادشان نخواهد رفت.
ای��ن حادث��ه تل��خ و دلخ��راش، همزم��ان با ۱6 
مهرم��اه روز جهانی کودک اتفاق افت��اد. همان روزی 
که مس��ئوالن آموزش��ی کشور، جش��ن های رنگارنگ 
می گیرند و خودش��ان را »متعه��د« به رعایت اصول و 
استانداردهای آموزشی نش��ان می دهند؛ همان روزی 
که وزی��ر آموزش و پرورش در جش��ن کانون پرورش 
فک��ری کودکان و نوجوانان ش��رکت کرد؛ از ش��ادابی 
و نش��اط کودکان گفت و با آنه��ا عکس های یادگاری 

گرفت.
وزی��ر آموزش و پرورش، چند م��اه پیش نیز کِف 
کالس بی میز و نیمکِت مدرس��ه روس��تایی محروم در 
سیستان و بلوچستان نشست، با دانش آموزانش سلفی 
گرفت و توئیت کرد که "ش��رمنده اس��ت"؛ ش��رمنده 
اس��ت که هن��وز چنین فضاه��ای آموزش��ی ناایمن و 
غیراس��تانداردی در ایران وجود دارد؛ ش��رمنده است 
که بهس��ازی و ایمن س��ازی مدارس هن��وز به نتیجه 

نرسیده است.
برخ��ورداری از آم��وزش کیفی و رای��گان و رفع 
تبعیض ه��ای آموزش��ی هم��واره یک��ی از اصلی ترین 
مطالب��ات صنف��ی معلم��ان کش��ور و دغدغه من��دان 
ح��وزه ی آم��وزش بوده اس��ت. یک��ی از اصلی تری��ن 
مولفه های آم��وزش کیفی نیز »مدارس اس��تاندارد و 
ایمن« اس��ت. سازمان جهانی یونس��کو برخورداری از 
فضاهای آموزش��ی ایمن و استاندارد را یکی از اولین و 
بدیهی ترین حقوق دانش آموزان در کشورهای مختلف 

می داند اما انگار هنوز که هنوز است، محرومیت زدایی 
از فضاهای آموزش��ی کشور در دس��تور کار مسئوالن 
ق��رار نگرفته؛ فرقی نمی کند سیس��تان و بلوچس��تان 
باشد یا کردس��تان؛ هرجا که محرومیت و فقر هست، 

دیوارهای مدارس هم به سادگی فرو می ریزند.
ف��داکاری معلم خاش��ی را هن��وز هیچ کس از یاد 
نب��رده.... معلمی که هر روز کیلومتر ها دور تر از خانه و 
عزیزانش به روستایی لب مرز می رفت آن هم به صورت 
حق التدریس و برای ۴۵0 هزار تومان؟! حقوقی که بنا 
به گفته خانواده اش ۷ ماه پرداخت نشده بود. این معلم 
همراه با یکی دیگر از همکارانش به زیر آوار و خش��ت 
و گل های دیوار مدرس��ه رفت تا س��ه دانش آموزش به 
زندگ��ی خود ادامه دهن��د. »حمیدرضا کنگوزهی« به 
دلیل نبود امکانات درمانی قبل از رسیدن به درمانگاه 
در ماشین همکارش جان باخت... کنگوزهی رفت ولی 

دو فرزندش ماندند بدون پدر و تنها.
همان زمان یعنی در فروردین ماه ۱۳۹۵، مرتضی 
رئیسی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان 
نوس��ازی و تجهیز م��دارس، در واکنش به اینکه گفته 
می ش��ود؛ دیوار فرسوده مدرسه در اس��تان سیستان 
بلوچس��تان، موج��ب مرگ معلم ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: »مدرسه فرسوده نبوده اس��ت و در سال 8۳ 
س��اخته شده است؛ قدمت مدرس��ه کمتر از ۱۳ سال 
اس��ت و خود س��اختمان هیچ مش��کلی نداشته است. 
اتفاقی که افتاده این بوده که یک اتاق خش��ت و گلی 
با فاصله ای از فضای آموزش��ی وجود داش��ته اس��ت و 
هن��گام بارندگی آب جمع ش��ده و موج��ب مرطوب 
ش��دن دیوار ش��ده و با ش��دت گرفتن باد، دیوار فرو 
می ریزد و در آن زمان دانش آموزان در آن محل بازی 
می کردند و به یک دفعه دیوار خراب می ش��ود و معلم 
 ب��رای حفاظت از ج��ان دانش آموزان��ش این فداکاری 

را می کند.«
اما این اظهارات نتوانس��ته از بروز حوادث مش��ابه 
جلوگیری کند؛ دوس��ال و چند ماه بعد همین حادثه 
تکرار می شود و این بار در روستای گرماِش کردستان. 
این ب��ار قربانی یک دختر معصوم هفت س��اله اس��ت. 
محمدس��عید کنعانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 
سنندج ریزش بخشی از دیوار حیاط مدرسه روستایی 
به علت فرس��وده بودن بنا را تایید می کند و می گوید: 
یکی از دانش آموزان پایه اول دبستان به نام دنیا ویسی 
مصدوم و توس��ط مدیرآموزگار و پدرش به بیمارستان 
بعثت س��نندج برده شد، اما متاس��فانه براثر جراحات 

وارده این کودک فوت کرد.
تکرار این حوادث، فعاالن صنفی معلمان را نگران 
کرده اس��ت. اس��کندر لطف��ی )فعال صنف��ی معلمان 
کردس��تان( با ابراز تاس��ف ش��دید از بروز این حادثه 
می گوی��د: تا زمان��ی که محرومیت زدای��ی از فضاهای 
آموزشی را با جدیت از فرادستان و مسئوالن نخواهیم 
و مطالبه نکنیم، هر س��ال باید ش��اهد تک��رار چنین 
ماجراهای دلخراشی باشیم. به خصوص در استان های 

محروم، خطر ریزش دی��وار مدارس و مرگ معلمان و 
دانش آموزان بر اثر این دس��ت حوادث، بس��یار جدی  

است.
ای��ن عضو کان��ون صنفی معلمان مری��وان تاکید 
می کن��د: ش��رایط دردناک��ی مانند مرگ ای��ن دختر 
روس��تایی ایجاب می کند که ما فعاالن صنفی معلمان 
همصدا و متحد از مس��ئوالن و برنامه ریزان بودجه ای 
کشور درخواست کنیم که نوسازی مدارس و تخصیص 

بودجه برای آن را در اولویت قرار دهند.
او ب��ه ش��رایط م��دارس اس��تان های کردس��تان 
می پ��ردازد: حت��ی دریک بررس��ی اجمال��ی می توان 
متوجه وضعیت فیزیکی نگران کننده س��اختمان های 
مدارس در استاِن کردستان شد. انبوه فضای آموزشی 
غیراس��تاندارد، تخریب��ی و فرس��وده و وجود مدارس 
خشتی و گلی و کانکسی و مشکل دیگری به ناِم تعدد 
مدارس دوش��یفته، ازجمله مواردی اس��ت که بحرانی 

بودن وضعیت فضاهای آموزشی را فریاد می زند.
این عضو کانون صنفی معلم��ان مریوان در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: در غالب مدارس شهری و روستایی، 
خبری از تجهیز کالس های درسی به سیستم هوشمند 
آموزش��ی نیست و میزان ساخت و سازهای جدید نیز 

هرگز امیدوارکننده نیست.
لطف��ی نیز این آمار را برای اس��تان محل تدریس 
خود یعنی کردس��تان تایید می کن��د و می گوید: بالغ 
ب��ر ۳0 درصد از فضاهای آموزش��ی کردس��تان، فاقد 
آیتم های اس��تاندارد و ایمنی الزم هستند و هر لحظه 
امکان فرو ریختن س��اختمان مدرس��ه وجود دارد در 
هر شهرستانی به دفعات شاهد نامه نگاری های مدیران 
م��دارس و مدیران شهرس��تانی هس��تیم ک��ه نگرانی 
خ��ود را خصوصا بابت احتم��ال فررویختن دیوارهای 
حی��اط مدارس ابالغ کرده اند و هر ب��ار این نامه ها در 
انب��وه مطالبات اولی تر گم می ش��وند و جوابی درخور 
نمی یابند. از س��ویی دیگر مس��والن ارش��د آموزش و 
پرورش در اس��تان با این معضل جدی مواجه هستند 
ک��ه چنانچه فعالیت مدارس غیراس��تاندارد را متوقف 
کنند، با بحران فضای آموزش��ی مواجه خواهند ش��د، 
بحرانی که با وجود اس��تفاده از مدارس اس��تیجاری و 

کانکسی همچنان به قوت خود باقی است
لطف��ی می افزاید: معضل بح��ران کمبود فضاهای 
آموزشی اس��تاندارد اس��تان کردس��تان نیازمند عزم 
ملی مس��والن اس��ت و با اعتبارات رایج به هیچ عنوان 
امیدی به بهبود شرایط نمی رود؛ لبخند »دنیا ویسی« 
از پش��ت تصوی��ر با فضای روس��تایی روش��ن، امتداد 
می یاب��د؛ او را می بینیم که مدرس��ه م��ی رود؛ بزرگ 
می ش��ود، تحصیل می کند و از امکانات برابر به مانند 
یک کودک مرفِه پایتخت نش��ین برخوردار است؛ او را 
می بینیم ک��ه همچنان می خندد؛ ه��ر روز می خندد؛ 
اما اینها همه، رویاس��ت؛ پدر و م��ادرش او را امروز به 
 خاک می س��پارند؛ او را که قربانی فرسودگی و کهنگی 

مدارس شد....  ایلنا

گزارش یک

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

اگر منطق به کنوانسیون رای مثبت داد چرا دلواپس شدید؟

بهانه گیری از ترس 
باخت برجام بانکی

یک س��ال داد می زنند که قانونی مترقی را  الیح��ه کردی��م و بردیم مجل��س، چند ماه دست بـه نقد
تحلی��ل می کنند که اگر تصویب ش��ود چنین و چنان می ش��ود، 
س��که نصف؛ ارز منطقی و معیشت بهبود می یابد، مدعی هستند 
حباب هم��ه چیز با این قانون می ترکد، حتی رای دادن را آنقدر 
مه��م جلوه می دهند ک��ه خانمی را با گردنی آس��یب دیده و در 
حالی که اس��تراحت مطلق دارند روانه مجلس می کنند! اما حاال 

که تصویب می شود دنبال شریک جرم می گردند. 
یکی از رس��انه ها نوش��ته اس��ت ک��ه »آنهایی که ام��روز رگ 
گردن شان باد می کند و فریاد عزاعزاست سر می دهند و پیامک های 
تهدیدآمیز علیه نمایندگان مجلس ارسال می کنند و حتی اعضای 
پارلمان رای دهنده به الیحه سی.اف.تی را خائن خطاب می کنند که 
چرا در برابر ظریف و دولت حس��ن روحانی و الیحه سی.اف.تی سر 

خم کرده اند ظاهرا به آلزایمری سیاسی و...

سیاست روز راهکارهای کنترل مصرف بنزین را بررسی می کند؛

احیایخطکشی
بهنامکارتسوخت
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فرصت سازی ایران 
از تقالی مذبوحانه واشنگتن 

مایک پمپئو: پرونده شکایت ایران از آمریکا باید مختومه شود
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جنایت سعودی در مرکز درمانی حجه


