
ساختمان متروپل آبادان
دوباره فروریخت!

بخش عظیمی از بقایای ساختمان متروپل آبادان، 
عصر دیــروز فروریخــت. عارف اصل شــرهانی، مدیر 
روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان در گفت وگو 
با مهر از فوت یک نفر و مصدومیت یــک نفر در ریزش 

متروپل خبر داد.
همچنین مجید فرهانی پور، مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی با اشاره به ریزش دوباره ساختمان متروپل 
در آبادان اظهار کرد: چندین دســتگاه خودرو زیر آوار 
این ساختمان باقی مانده اند و عملیات امدادرسانی در 
ساختمان ادامه دارد. ساختمان ۱۰ طبقه متروپل واقع 
در مرکز شهر آبادان ۲ خرداد امسال فروریخت که طی 
این حادثه ۴۳ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. 
پروژه تخریب باقی مانده متروپل را قرارگاه خاتم االنبیا 

سپاه پاسداران بر عهده گرفته است.
    

ایران چند فرد و نهاد اروپایی را 
تحریم کرد

وزارت امور خارجه ایران چنــد فرد و نهاد را در حوزه 
اتحادیه اروپا »به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از 

تروریسم و گروه های تروریستی« تحریم کرد.
در این فهرست نام شــبکه »دویچه وله فارسی« در 
آلمان، » کمیته بین المللی جستجوی عدالت«، »لیگ 
بین المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه« و مدیر 
مسئول روزنامه بیلد آلمان دیده می شود. چند نماینده 
پارلمان اروپا، یک نماینده مجلس فرانسه و دو شهردار 

فرانسوی هم در این فهرست قرار گرفته اند.
تحریم های یادشده شامل ممنوعیت صدور روادید 
و عدم امکان ورود اشخاص فوق به ایران و توقیف اموال و 
دارایی آنان در قلمرو تحت صالحیت جمهوری اسالمی 
ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسالمی ایران طبق 
مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات الزم را جهت اجرای این 

تحریم ها معمول خواهند داشت.
    

تحریم های تازه آمریکا علیه ایران
وزارت خزانه داری آمریکا بسته جدیدی از تحریم ها 
را علیه ۱۴ مقام و ۳ نهاد مرتبط با زندان های ایران اعمال 
کرد. بر این اساس، زندان بوشهر، آکادمی راوین و شرکت 
سامانه گستر سحاب پرداز، ســه نهادی هستند که در 
فهرســت تحریم ها قرار گرفته اند. نام هدایت فرزادی، 
رئیس زندان اوین، حشمت اهلل حیات الغیب، مدیر کل 
زندان های استان تهران در فهرســت تازه تحریم های 
آمریکا دیده می  شــود. محمد کاظمی، رئیس سازمان 
اطالعات سپاه پاســداران و عباس نیلفروشان، معاون 

عملیات سپاه از جمله دیگر تحریم شدگان هستند.
    

آنالنا بربوک اعالم کرد:
محدودیت صدور ویزای آلمان

برای مقامات ایران و خانواده  هایشان
وزیر خارجه آلمان از وضع تحریم های حقوق بشری 
بیشتر و محدودیت صدور ویزا برای مقامات جمهوری 

اسالمی و خانواده  هایشان خبر داد.
آنالنا بربوک با اشــاره به اینکه اتحادیه اروپا در حال 
آماده ســازی اعمال تحریم های حقوق بشــری بیشتر 
و بررسی فهرست بستگان افراد مســئول ]جمهوری 
اسالمی[ است، از تعلیق مذاکرات دوجانبه با مقام های 
جمهوری اسالمی و تعلیق فعالیت نهادها و سازمان های 

آلمانی در ایران خبر داد.
    

گفت وگوی بلینکن و رئیس اسرائیل 
درباره ایران

بلینکن و هرتزوگ درباره آنچه آن را »تقویت روابط 
دوجانبه آمریکا-اسرائیل، نگرانی های امنیتی مشترک، 
از جمله جنگ متجاوزانه روسیه در اوکراین و تاثیر مخرب 

ایران در منطقه« خوانده اند، گفتگو کردند.
وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای از 
دیدار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور و اسحاق 
هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر داد.
طبق این بیانیه، از دیگر محور های دیدار و گفت وگوی 
آن دو، تنش های شدت گرفته و خشونت در کرانه باختری 
میان فلسطین و رژیم اســراییل بود که بلینکن در این 
زمینه بر ضرورت تنش زدایی از وضعیت از سوی طرفین 

تاکید کرد.
    

برگزاری رزمایش جنگ الکترونیک 
ارتش در منطقه عمومی اصفهان 

مرحله نهایــی رزمایش جنگ الکترونیک »ســپر 
آســمان والیت ۱۴۰۱« با حضور یگان های راهبردی 
جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسالمی ایران، امروز 

پنجشنبه در منطقه عمومی اصفهان برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، در رزمایش سپر آسمان والیت ۱۴۰۱ 
یگان های واکنش سریع و سامانه های جنگال ارتش در 
منطقه عمومی اصفهان با اجرای راهکنشه ای آفندی و 
پدافندی در حوزه جنگ الکترونیک، آخرین دستاوردها 
و توانمندی های رزمی خود در این حوزه راهبردی را به  

کار خواهند گرفت.
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فعال سیاسی اصالح طلب گفت: تجمع خیابانی 
و میدانی به نوعی تکمیل رونــد گفت وگو بوده و 

چیزی خارج از نهاد گفت وگو نیست. 
علی باقری در گفت وگو با ایلنا، افزود: کارکرد 
تجمع سیاسی این است که نهادهای نمایندگی 
پشــتوانه اجتماعی و مردمی شــان را در خالل 
گفت وگو به طرف گفت وگو اثبات کنند. در واقع 
یک نمایش قدرت و پشتوانه نمایی برای نهادهای 
نمایندگی است وگرنه کارکرد دیگری ندارد و دقیقا 
به همان دلیلی که گفت وگوی واقعی و ســازنده 
در کشور شــکل نگرفته به همان دلیل است که 

تجمعات قانونی شکل نمی گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح 
شــدن بحث گفت وگو، چقدر اهمیــت دارد این 
گفت وگو بین حاکمیت و احزاب انجام شود و بعد با 
مردم، گفت: حاکمیت نمی تواند با تک تک آدم ها 
ارتباط بگیرد بلکه نهادهای نمایندگی هستند که 

نقش گفت وگو را با حاکمیت بازی می کنند.

به جای تالش برای تقویت نهادهای 
نمایندگی، مدام بر سر آنها کوبیدیم

وی افزود: این نهادها، اعم از نهادهای صنفی و 
سندیکاها و تشکل های سیاسی هستند و جامعه ای 
که در آن نهادهای نمایندگی شکل نگرفته ایجاد 
گفت وگوی سازنده در آن ناممکن می شود. چراکه 
اگر اراده یا ضرورتی نزد حاکمیت برای شکل دهی 

و انجام گفت وگو به وجود بیاید، اساســا اجرایی و 
عملیاتی شدن آن فرآیند ناممکنی نیست.

باقری افزود: اگر به شکل مطلق نگوییم، جامعه 
ما جامعه ای است که نهادهای نمایندگی در آن به 
شــدت ضعیف بوده و این ضعف دالیل تاریخی و 
ساختاری دارد. مهم ترین پیش نیاز گفت وگو ایجاد 
یا تقویت نهادهای نمایندگی است. امر مهمی که در 
سال های اخیر در جهت عکس آن حرکت کردیم. 
یعنی به جای تالش برای تقویت، مدام بر سر این 
نهادها کوبیدیم ضمن آنکه به دنبال مچ گیری و 
متهم کردن آن ها بودیم تا آن ها را به گوشه ای برده 
و فعالیت آنان را منحــل و مضمحل کرده و اجازه 

رشد به آن ها ندهیم.

 همچنان در راه نادرست گذشته
 پافشاری می کنیم

باقری تصریح کرد: فکر می کنم تا به این مقدمه 
همزمان با فرآیند شکل گیری گفت وگو اهتمام 
نشود، کار به جایی نمی رسد. در جریان اعتراضات 
جاری هم مشــاهده می کنیــد، علیرغم اینکه 
نهادهای رســمی نمایندگی، سندیکاها، احزاب 
و NGOها نقش تاثیرگذاری در شــکل گیری 
این اعتراضات ایفا نکردند اما در یک ماه گذشــته 
فشــارهای زیادی متحمل شــدند. این به این 
معناست که ما همچنان در راه نادرست گذشته 

پافشاری می کنیم.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد من برای عملیاتی 
شــدن فرآیند گفت وگو در کشور بین حاکمیت 
و مردم این اســت که در کوتاه مدت فشــار را از 
نمایندگای های ناکامل، سرشکسته و ضعیفی که 
در جامعه هستند، برداریم تا در حد وسع خودشان 
آغازگر فرآیند گفت وگوهای قابل قبول و منطقی در 
جامعه باشند و در فازهای بعدی با تکمیل این روند و 
پروژه، راه را برای تشکیل نهادهای نمایندگی واقعی 
و قوی تر باز کنیم. اگر این مقدمه طی شود، به مرور 
جاده شکل گیری واقعی در جامعه هموار می شود.

نهادهای نمایندگی عمال نتوانستند 
دستاوردی برای گفت وگو داشته باشند

باقری در پاسخ به این سوال که مردم این روزها، 
نسبت به احزاب و جریان های سیاسی و همچنین 
نهادهای نمایندگی اعتماد و باور خودشــان را از 
دست دادند و معتقدند این افراد جزیی از حاکمیت 
بوده که نمی توانند صدای ما را بشنوند و نمایندگی 
کنند. تحلیل شما از آسیب شناسی این موضوع 
چیست و به چه شــکلی این نگاه قابل تغییر بوده 
و نمایندگان چه طور می تواننــد اعتماد مردم را 
به خودشــان جلب کنند، گفت: چــرا نهادهای 
نمایندگی موجــود، نقش و جایــگاه اجتماعی 
خود را از داســت داده و اعتماد اجتماعی نسبت 
به آن ها در حداقل ممکن اســت؟ به دلیل اینکه، 
نهادهای نمایندگی عمال نتوانستند دستاوردی 

برای گفت وگو با حاکمان بــرای جامعه و مردم 
داشته باشند.

نهادهای نمایندگی نتوانستند و نخواستند 
گره ای از فروبست جامعه را باز کنند

وی افزود: در گذشته ای نه چندان دور در کشور 
دوره ای داشتیم که همین احزاب با همه ضعف ها 
و کاستی هایی که داشــتند، در جریان انتخابات 
گوناگون و اکت های سیاسی مختلف مورد اعتماد 
باالی جامعه بودند. انتخابات گوناگونی در کشور 
داشتیم که معرفی شدگان نهادهای نمایندگی و 
احزاب مورد اقبال قوی جامعه قرار گرفتند. این افراد 
همان افراد بوده و همین نام و ساختار را داشتند. چرا 
رو به زوال بوده و بد عمل کردند؟ برای اینکه این 
نهادها کامل نبوده و در طول زمان این قوت باید به 

تدریج شکل می گرفت که انجام نشد.
باقری تصریح کرد:  به نظر می رسد عامل اصلی 
که مردم از این نهادهــای نمایندگی روی گردان 
شدند، غیرکارکردی بودن این نهادها بود. یعنی 
نتوانستند در گفت وگو با حاکمیت نظر حاکمیت 
را به تســریع در تغییر برخی رفتارهای گذشته و 
ترتیب اثر دادن به بخشی از مطالبات جامعه جلب 
کنند. نتوانستند مسئوالن را مجاب کنند و این 
مجاب کردن را به عنوان یک دستاورد به جامعه ارائه 
دهند. عمدتا این بی اعتمادی از همین جا برآمده 
است. یعنی شما از بین گفتاری که از متن جامعه 
باال می آید، همین موضوع را در علل عدم اعتماد 
می شنوید. این نهادها نتوانستند و نخواستند کاری 
انجام دهند و عمال نتوانستند گره ای از فروبست 

جامعه را باز کنند.
وی افزود: این عامل از طــرف بخش هایی از 
حاکمیت بــوده کــه روی آن برنامه ریزی وجود 
داشت. یعنی این تالش به شکل سازماندهی شده 
از ناحیه برخی جریانات قدرتمند در کشور پیگیری 
شده تا به جامعه القا شود که رای شما برای انتخابات 
نمایندگان شــما و به صحنه فرستادن نهادهای 
نمایندگی از سوی شما نتیجه ای نخواهد داشت. 
تالش ســازمان یافته در کشــور برای القای این 
موضوع صورت گرفته و تا حدود زیادی این تالش 
موفق بوده و توانسته این بیان را به جامعه القا کند 
که امیدی به نهادهای نمایندگی در کشور نیست.

این فعال سیاسی در ادامه گفت: در شرایطی 
نهادهای نمایندگی می توانند در جامعه 
جایگاه خودشان را به دســت بیاورند و 
اعتماد عمومی را نســبت به خودشان 

تقویت کنند که بتوانند دستاوردهایی 
داشته باشند. نداشتن 

دســتاورد را بیش 
از آنکــه ناشــی از 
ضعف آنها بدانم از 

مقاومت و روحیه 
اصالح ناپذیری 

و حرف ناشنوی در ناحیه ای از بخش های قدرت 
می دانم.

نگرانی جدی دارم که برقراری گفت وگو در 
حد شعار باقی بماند

این فعال سیاسی گفت: اخیرا استاندار تهران 
گفت ما سه مکان برای برگزاری تجمعات انتخاب 
کردیم. از طرف دیگر در مجلس، نمایندگان برای 
تجمعات سیاسی در حال تهیه طرحی هستند که 
مصوبات کمیسیون مربوطه را هم گذرانده است. 
این اخبار خوشایندی است اما من نگرانی جدی 
دارم که این خبرها در حد حرف و شعار در کشور 
باقی بماند. چرا این نگرانی وجود دارد؟ به دلیل آنکه 
تا زمانی که اصل موضوع به لحاظ نظری حل نشود، 
بخش های تاثیرگذار حاکمیت به این جمع بندی 
نرسند که شــکل گیری نهادهای نمایندگی در 
کشور را به رسمیت بشناســند، وارد گفت وگوی 
جدی شوند و اجازه قدرت نمایی در کشور بدهند 
تا این موارد حل نشود، بیم دارم که این حرکات در 

حد شعار باقی بماند.
وی تصریح کرد: به طور مثال، ما در کشور قانون 
جرم سیاســی داریم که برخی از جرائم در کشور 
مشمول جرم سیاسی شده و ساز و کار خاصی برای 
دادرسی و رعایت حال مجرمان و متهمان سیاسی 
در نظر می گیرد. پرسش اصلی این است که آیا تا به 
حال شنیدید در یک مورد از منازعاتی که با فعاالن 
سیاسی در کشور پیش آمده رسیدگی و تعقیب 
قضایی این افراد یا جریانات مشمول جرم سیاسی 

بوده باشد؟ 
باقری گفت: این موضوع نشــان دهنده این 
است که این قانون آنچنان بی خاصیت، خنثی و 
بد تنظیم شده که مصادیق واقعی موضوع در خود 
را شامل نمی شــود و فقط ما دلخوش هستیم که 
چیزی داریم تا وقتی کسی سر و صدایی کرد آن 
جرم سیاسی قانون اساسی ما بوده تکلیف آن چه 
شد و نشان دهیم که این قانون و چند محاکمه هم 
در ذیل آن انجام داده باشیم و در موارد غیرمهم و 
پیش پا افتاده بخواهیم از باب رفع تکلیف نشــان 

دهیم که کاری انجام شده است.
وی تصریح کرد:  از دعوتی که اخیرا از ســوی 
آقای اژه ای مطرح شــده، اســتقبال کردیم. در 
عالم واقعی به دلیل نداشــتن سوابقی در گذشته 
از این موضوع، شاید چندان دل بستن به این 
موضوع عقالنی نباشد اما به عنوان یک جریان 
اصالحی و اصالح جــو، از تمام امکان های 
کوچک و حد پایین با امکان وقوع هم استقبال 
می کنیم. امیدواریم آقای اژه ای 
که پرچمدار این موضوع از جانب 
حاکمیت شــدند، بتوانند این 
وعده را به شــکل مثبت پیش 
ببرند و هر کمکی از جانب ما 

فراهم باشد، انجام می دهیم.

باقری با ابراز امیدواری به تحقق وعده این روزهای اژه ای:
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روی موج کوتاه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایــران گفت: مردم 
مدنی ترین شکل اعتراض را با شــعار »زن، زندگی، آزادی؛ 

مرد، میهن، آبادی« دارند.
به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در  نشست 
آزاداندیشی بررسی، آسیب شناسی و ارائه طریق راهبردی 
با عنوان »حق اعتراض،خشونت پرهیزی و گفت وگو بر مدار 
خیر عمومی« با بیان این که »آن چه که امروز می بینیم خشم 
پنهانی است که از گذشته باقی مانده است« تاکید کرد که 
دولت ها باید شنوایی داشته باشند و به رسانه های آزاد و منتقد 

امکان فعالیت داد و حقوق شهروندی را به رسمیت شناخت.
وی همچنین خاطرنشــان کرد که دولــت باید فضای 
مطالبه گری را به رسمیت بشناسد و اگر نخبگان پرسشگری 
کنند نباید حذفشان کرد. دولت ها باید رسانه و نخبگان  را به 

رسمیت بشناسند؛ چراکه مردمی داریم که پرسشگر و آگاه تر 
شدند. نسل امروز نسل آگاه تری است و این نسل به راحتی 
همه چیز را قبول نمی کند. وی تصریح کرد: ما هنوز نمی دانیم 
پالسکو، کشتی سانچی، کوی دانشگاه و ... چه شد؟ عرصه 
فضای مجازی را هم بستید؟ خشممان را چگونه نشان دهیم 

که صدای مان را بشنوید؟ کف خیابان؟
وی با بیان این که دانش آموز تخریب گر نیست، گفت: این 
نسل، مطالبه گر حقوق واقعی خود است؛ دانش آموز امروز 

می گوید احترام جای خود و حق من هم جای خود. 

موسوی چلک: 
مردم مدنی ترین شکل اعتراض را دارند

خبر

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری 
ایران )اسکودا( با بیان اینکه به طور کلی پاسخگو بودن در برابر 
معترض تکلیف زمامداران است، گفت: ما باید با معترض مدارا 
کنیم ، سعه صدر داشته باشیم، اجازه دهیم عقاید طرف مقابل 

بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، جعفر کوشا در  نشســت آزاداندیشی 
بررسی، آسیب شناسی و ارائه طریق راهبردی با عنوان »حق 
اعتراض، خشونت پرهیزی و گفت وگو بر مدار خیر عمومی« 
گفت: ما باید همه امکانات را برای همه مردم ایجاد کنیم و اگر 
نتوانستیم در ایجاد فرصت ها برای مردم امکانات را ایجاد کنیم، 
بعضی افراد ممکن است حق اعتراض داشته باشند. وی تصریح 
کرد: ما باید با معترض مدارا  کنیم  و سعه صدر داشته باشیم و 
اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات 

را داشته باشیم. توسل به زور و خشونت نه تنها اعتراض را از بین 
نمی برد بلکه عقده های روانی ایجاد می کند. وی ادامه داد:  در 
روزهای اخیر ما با اعتراضاتی از ناحیه شهروندان مواجهیم و  
براساس قانون اساسی پیش بینی کردیم که حق اعتراض با 
مجوز در جاهای مختلف انجام شــود ولی بحث این است اگر 
جامعه امنیت محور باشــد و اگر امنیت بر آزادی ارجح باشد، 
چگونه حق اعتراض را مدیریت کنیم؟ وی معتقد اســت: از 
اوایل سال ۵۸ تا االن تجربه خوبی در بحث مدیریت اعتراض 

نداشتیم؛ نه در مدیریت بحران نه خود بحران.   

خبر

رئیس اسکودا: 
دوام نظام در مدارا با مردم است

وزیر امور خارجه با انتقاد از اقدام غیرسازنده اروپا در روزهای اخیر به اروپایی ها توصیه 
کرد که مسیر غیرسازنده، تکراری و شکست خورده سال های قبل را ادامه ندهند.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای بالروسی 
خود گفت: برای ما مشخص است که چند رهبر اروپا نگاه شکست خورده نسبت به تحوالت 
دارند و من مایلم تاکید کنم اتهام بی اساس برخی از کشورها در مورد پهپادهای روسیه علیه 
اوکراین را رد و از مقامات اوکراینی درخواست می کنیم که هرگونه سندی را دارند اعالم 
کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تصریح کرد: مخالف جنگ در اوکراین هستیم؛ 
هر کسی در آمریکا عالقه به تبادل دارند و اما همزمان از ترور و آشوب حمایت می کنند ما در 
تامین منافع ملی مردم از خطوط قرمز کوتاه نمی آییم. وی با یادآوری این نکته که ایران در 
روزهای اخیر پیامی را از آمریکا دریافت کرده است، اظهار داشت: از نظر ما مسیر دیپلماتیک 

ادامه دارد اما برخی از مقامات آمریکایی طوری حرف می زنند که در متناقض است.

سند جامع همکاری های تهران و مینسک امضا می شود
وزیر امور خارجه در ادامه به برگزاری نشست دوجانبه با والدیمیر ماکی، وزیر خارجه 

بالروس اشاره کرد و گفت: ما در آستانه سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و بالروس 
هستیم و سفر رسمی به بالروس به دعوت اینجانب انجام و گفت و گوهای مهمی انجام شده 
است.  وی با یادآوری اینکه دو کشور به سرعت در مسیر اجرای توافقات خصوصی و دولتی 

قرار دارند، اظهار داشت: آخرین وضعیت پیشرفت همکاری های حمل و نقل و ترانزیت و 
صنعتی و فناوری های نو که در دستور کار روابط دو کشور است، مورد توجه قرار دادیم. 
وزیر امور خارجه توافق و تصویب همکاری های کنسولی برای روان سازی تردد اتباع در 
حوزه فعالیت اقتصادی و رانندگان ترانزیت و گردشگران و همکاری های موثر برای رفع 
تحریم های ظالمانه را از دیگر محورهای همکاری های تهران و مینسک برشمرد. وزیر امور 
خارجه کشورمان همچنین گفت: در آینده نزدیک رئیس جمهور بالروس به تهران سفر 
می کند و در جریان این سفر سند همکاری های جامع بلندمدت تهران و مینسک در کنار 

سایر اسناد به امضا می رسد.

بالروس مخالف تحریم های یکجانبه غرب است
والدیمیر ماکی وزیر خارجه بالروس نیز در این نشست، همکاری های مشترک در 
زمینه های تجاری و اقتصادی را از محورهای گفت و گوهای ایران و بالروس برشمرد. وی 
با بیان اینکه مواضع تهران و مینسک یکی است، اظهار داشت: امروز با وزیر خارجه ایران 
این موضوعات را بررســی کردیم. وزیر خارجه بالروس خواستار ارتقای همکاری های 
اقتصادی و تجاری با ایران شد و افزود: همکاری های اقتصادی دو کشور از همکاری های 

سیاسی عقب مانده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی بالروس با بیان اینکه امسال سی امین سالگرو آغاز روابط 
دیپلماتیک میان دو کشور را جشن می گیریم، اظهار داشت: سمینارهای متفاوتی در 

حال برنامه ریزی است. 

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه بالروس:

اروپا مسیر غیرسازنده و تکراری را ادامه ندهد

نشست


