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روحانی روز چهارشنبه )29 اردیبهشت( تأکید کرد: »کرواسی به دلیل 
داشتن مشترکات تاریخی و فرهنگی با ایران و جایگاه و موقعیت 
جغرافیایی که از آن برخوردار است، می تواند دروازه ای برای ارتباط 

ایران با اتحادیه اروپا باشد.«
رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه روابط تهران–زاگرب در طول 
دو  ظرفیت های  با  متناسب  تحریم ها،  دلیل  به  گذشته  سال  چند 
کشور نبوده است،  گفت: »در جریان این سفر تصمیم گرفتیم روابط 
دو کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی، بویژه در حوزه انرژی و 

حمل و نقل هر چه بیشتر توسعه دهیم.«
وی افزود: »حضور یک هیات عالیرتبه اقتصادی و تجاری کرواسی 
در این سفر، نشانگر اراده سیاسی دولت کرواسی برای توسعه روابط 

اقتصادی با ایران است.«
به گفتۀ رئیس جمهور ایران توانمندی های جمهوری اسالمی ایران 
ایران برای  در زمینه خدمات فنی- مهندسی و ظرفیت هایی که در 
است  موضوعاتی  از  دارد  وجود  تکنولوژی  حوزه  در  سرمایه گذاری 

که در مذاکرات رؤسای جمهور ایران و کرواسی بررسی شده است.
روحانی با اشاره به این که امسال یکصدمین ساِل به رسمیت شناخته 
جمهور  »رئیس  گفت:  است،  کرواسی  در  اسالم  مبین  دین  شدن 
کرواسی نسبت به احترام مردم کشورش به دین مبین اسالم، تأکید 
دارند و در جریان مذاکرات لزوم همفکری و هماهنگی پیروان ادیان 
بزرگ آسمانی و وحدت و انسجام همه ادیان در شرایطی که بیش 

از گذشته به آن نیاز داریم، مورد تأکید قرار گرفت.«
رئیس  جمهور ایران حضور مفتی اعظم زاگرب به عنوان عضو هیأت 
همراه رئیس جمهور این کشور به تهران را به معنای احترام دولت 

کرواسی به دین مبین اسالم، دانست.

کرواسی؛ مسیر انتقال انرژی ایران به اتحادیه اروپا
گفت  خبری  مشترک  نشست  این  در  نیز  کرواسی  جمهور  رئیس 
به  ایران  انرژی  انتقال  برای  خوبی  بسیار  مسیر  می تواند  کرواسی 

اتحادیه اروپا باشد.
وی سفر به تهران را نقطه عطفی در ایجاد و توسعه روابط دو کشور 
به ویژه در زمینه اقتصادی دانست و اظهار داشت: »همکاری های 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و کرواسی در سطح رضایت بخشی 
ایجاد  همکاری ها  توسعه  برای  بیشتری  فضای  امروز  و  ندارد  قرار 

شده که باید از آن استفاده کنیم.«
اسالمی  جمهوری  اهداف  از  زاگرب  این که  به  اشاره  با  کیتاروویچ 
ایران برای مدرن کردن صنعت و زیرساخت های اقتصادی خود آگاه 
است، افزود: »شرکت های جمهوری کرواسی می توانند در تمام این 

زمینه ها با شرکت های ایران همکاری کنند.«
منطقه  در  کلیدی  نقش  از  ایران  اسالمی  »جمهوری  گفت:  وی 
برخوردار است و کرواسی به عنوان عضو اتحادیه اروپایی از اقدامات 

ایران در کاهش تنش در منطقه حمایت می کند.«
رئیس جمهور کرواسی تصریح کرد: »کرواسی به همکاری های خود 
با ایران برای ریشه کنی تروریسم و افراط گرایی، بویژه در کشورهای 

افغانستان، سوریه و عراق، ادامه خواهد داد.«
وی با اشاره به یکصدمین سالگرد به رسمیت شناخته شدن اسالم 
با  ما  رابطۀ  که  هستیم  خرسند  »بسیار  کرد:  تصریح  کرواسی،  در 
مسلمانان در سطح بسیار عالی قرار دارد و کرواسی به عنوان الگویی 
برای همزیستی پیروان ادیان در قاره اروپا تبدیل شده است و ما به 

این روند ادامه می دهیم.«
مذاکرات مشترک مقامات عالیرتبه ایران و کرواسی )29 اردیبهشت 

)1395
ایران و کرواسی دو سند همکاری امضا کردند

جمهوری  تهران،  به  کرواسی  جمهور  رئیس  رسمی  سفر  با  همگام 

مناسبات  و  روابط  تعمیق  برای  کرواسی  و جمهوری  ایران  اسالمی 
خود، سند و یاداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

 29( چهارشنبه  روز  همکاری  تفاهم  یادداشت  و  موافقتنامه  این 
اردیبهشت( پس از نشست مشترک هیات های عالیرتبه دو کشور 
رؤسای  کیتاروویچ،  گرابار  کولیندا  و  روحانی  حسن  حضور  در  و 

جمهوری اسالمی ایران و کرواسی به امضا رسید.
همکاری  تفاهم  یادداشت  و  اقتصادی  های  همکاری  موافقتنامه 
ارشد  ایران و کرواسی اسنادی بود که مقامات  بازرگانی  اتاق  های 

تهران و زاگرب آن ها را امضا کردند.
رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به صورت رسمی از رئیس جمهور 
استقبال  تهران  در  سعدآباد  تاریخی-فرهنگِی  مجموعۀ  در  کرواسی 

کرد.
کیتاروویچ به دعوت رسمی رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده 
اردیبهشت(   28( سه شنبه  عصر  در  تهران  به  ورود  بدو  در  و  است 
مورد استقبال رسمی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت ایران قرار گرفت.
رؤسای جمهور دو کشور پس از پایان مراسم استقبال رسمی، وارد 
محل مذاکرات دوجانبه شدند. دیدار رئیس جمهور کرواسی از تهران 

سه روزه خواهد بود.
بررسی راه های تقویت همکاری های مشترک در حوزه های سیاسی، 
دوجانبه،  روابط  در  جدی  تحرک  ایجاد  و  فرهنگی  و  اقتصادی 
مذاکرات  محورهای  جمله  از  کشور  دو  بین  المللی  و  منطقه ای 

هیات های عالیرتبه ایران و کرواسی اعالم شده است.
و  تجاری  شرکت های  صاحبان  و  اقتصادی  عالیرتبۀ  هیأت  یک 
ایران  به  سفر  در  را  کشور  این  جمهور  رئیس  کرواسی  صنعتی 

همراهی می کنند.
کیتاروویچ همچنین در این سفر در نشست فعاالن اقتصادی ایران 

و کرواسی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت می کند.

 13 آبان روز دانش آموز - دانش آموزان همچون ساير گروه هاي 
به  دعوت  را  همه  كه  )ره(  امام  فرمان حضرت  از  اطاعت  در  ملت 
نمي  پا  از  سر  نمود،  مي  شاه  امريكايي  رژيم  با  امان  بي  مبارزه 
شناختند و نجات اسالم را در پيروي كامل از امام )ره( سازش ناپذير 
مي دانستند. اين طبقه جوان و فعال جامعه بحق يكي از اركان و 

پايه هاي مهم انقالب پيروزمند اسالمي بودند.
در حالي كه مدارس  آموزان  آبان 1357 ه.ش دانش  روز 13  صبح 
ديگر  بار  تا  نهادند  دانشگاه  سوي  روبه  بودند  كرده  تعطيل  را 
پيوندشان را با رهبر بت شكن خويش به جهان اعالم نمايند. اين 
جوانان پرشور خداجو گروه گروه داخل دانشگاه شدند و به همراه 
دانشگاه  چمن  زمين  در  مردم  از  ديگري  گروههاي  و  دانشجويان 
اجتماع كردند. مأموران شاه، دانشگاه را به محاصره خود درآورده 
بودند تا چنانچه فرياد حق طلبانه از گلويي برخاست آن را با گلوله 
پاسخ دهند. دانش آموزان در كناره نرده ها و زمين چمن اجتماع 
كرده بودند و فرياد مقدس »اهلل اكبر« آنان فضا را مي شكافت و تا 

فاصله هاي دور طنين مي انداخت.
ساعت يازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشك آور در ميان 
دانش آموزان و دانشجويان پرتاب كردند. اجتماع كنندگان در حالي 
كه به سختي نفس مي كشيدند، صداي خود را رساتر كردند و با 
شاه  مسلح  مأموران  اندام  بر  لرزه  اكبر«  »اهلل  شكن  دشمن  فرياد 

افكندند.

از  انقالب يكي پس  تيراندازي آغاز شد و الله هاي  در اين هنگام 
شعارهاي  با  و  اكبر  اهلل  فرياد  با  جوانان  غلتيدند  خون  در  ديگري 
مرگ بر امريكا و مرگ بر شاه به شهادت رسيدند و انقالب خونين 
اسالميشان را تداوم بخشيدند و دشمنان اسالم را بيش از پيش به 
رسوايي و شكست كشاندند. در اين واقعه 56 تن شهيد و صدها 

نفر مجروح شدند. يكي از شاهدان عيني مي گويد.
هزار  هفت  از  بيش  صبح،   11 ساعت   1357 سال  آبان   13 »شنبه 
دانشگاه  محوطه  در  مردم  طبقات  ديگر  و  دانشجو  و  آموز  دانش 
تهران گرد آمده و عده اي سرگرم تماشاي نمايشگاه عكس بودند 
و گروهي به سخنراني گوش مي كردند كه ناگهان يك كپسول گاز 
اشك آور در هوا چرخيد و روي زمين دانشگاه فرود آمد. عده اي 
سراسيمه به سوي در ورودي دانشگاه دويدند، ولي در همين موقع 
صداي تيراندازي بلند شد. سربازان از  پشت ميله هاي دانشگاه به 
سوي مردم شليك كردند. هنوز فريادهاي »نترسيد تيراندازي هوايي 
است« بلند بود كه دانشجويي به زمين غلتيد، از اين لحظه به بعد 
دانشگاه و خيابان هاي اطراف آن مبدل به صحنه  جنگ و گريز شد.
منزل  به سوي  روز  آن  داشتند  قصد  آموزان  دانش  و  دانشجويان 
كنند. درست هنگاميكه عزم  پيمايي  راه  اهلل طالقاني  آيت  مرحوم 
به  و  شدند  مواجه  نيروها  تيراندازي  با  كردند  دانشگاه  از  خروج 
دنبال آن دانشگاه صحنه برخوردهاي خونين شد. مجروحان توسط 

دانشجويان به بيمارستان منتقل شدند.

برای  فنالند  و  ایران  میان  جدی  اراده  وجود  از  جمهوری  رییس 
توسعه روابط خبرداد و گفت: تردید ندارم که سفر رییس جمهوری 
روابط دو جانبه و  برای توسعه  آغاز خوبی  فنالند و هیات همراه 

همکاری های منطقه ای و بین المللی خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست 
خبری مشترک با سائولی نینیستو که در مجموعه فرهنگی-تاریخی 

سعدآباد برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.
وی ضمن خوشامدگویی به رییس جمهوری فنالند و هیات همراه 
دو  اقتصادی  روابط  تحریم،  مسائل  دلیل  به  اینکه  علیرغم  افزود: 
دیدار  این  نبوده،  مطلوبی  سطح  در  گذشته  های  سال  در  کشور 

آغازی برای توسعه روابط میان دو کشور خواهد بود.
به  رو  ادامه داد: در ماه های اخیر شاهد حرکت  رئیس جمهوری 
از  ایم که بعد  اقتصادی بین دو کشور بوده  روابط  رشد در زمینه 
این سفر و اسناد توافقی که به امضا رسید، شاهد توسعه روابط 

اقتصادی خواهیم بود.
روابط  توسعه  برای  زیادی  های  ظرفیت  داشت:  اظهار  روحانی 
و  انرژی، حمل  های  زمینه  در  توان  می  که  دارد  وجود  کشور  دو 
نقل، صنعت و معدن، محیط زیست، کشاورزی و جنگلداری برای 

توسعه روابط دو کشور اقدام کرد.
اعتبار صادراتی  و  بانکی  روابط  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
این  در  باشد،  اقتصادی  روابط  توسعه  برای  اصلی  پایه  تواند  می 
سفر تصمیم گیری شد تا در زمینه بانکی دو کشور، شاهد روابط 

خوب باشیم.
رئیس دولت تدبیر و امید افزود: همچنین در زمینه روابط علمی، 
دانشگاهی و فناوری های پیشرفته بویژه در زمینه آی. سی. تی، 

شرایط مطلوبی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد.
طرف  دو  نیز  گردشگری  و  توریسم  زمینه  در  کرد:  اضافه  روحانی 
آینده  در  و  یابد  توسعه  کشور  دو  روابط  که  کردند  عالقه  اظهار 
پروازهای مستقیم و همچنین اتصال راه آهن ایران به هلسینکی 
قزاقزستان،  با  ایران  که  آهنی  راه  روابط  و  باکو– مسکو  از طریق 

روسیه و ترکیه دارد، انجام شود.
در  اروپا  اتحادیه  و  ایران  بین  روابط  ظرفیت  داشت:  اظهار  وی 
برجام  از شرایط  بعد  بویژه  قرار گرفت،  تاکید  امروز مورد  مباحث 
و اراده ای که در طرف اتحادیه اروپا برای توسعه روابط اقتصادی، 

علمی و فناوری وجود دارد.
درباره  کشور  دو  همچنین  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رئیس 
اروپا در زمینه حقوق شهروندی،  ایران و اتحادیه  موضوعات بین 
مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر و مبارزه با افراطی گری و تروریسم 

گفت وگو کردند.
روحانی با بیان این که مسئله منطقه و شرایطی که امروز در عراق، 
سوریه، لیبی و یمن حاکم است نیز جزو مباحث امروز بود، اضافه 

کرد: همچنین ضرورت کمک به کشورها برای مبارزه با تروریسم، 
همکاری های سیاسی برای پایان بی ثباتی در منطقه، مساعدت 
برای کمک به مردم و مسائل نوع دوستانه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
همچنین رییس جمهوری فنالند ادامه گفت و گوهای اتحادیه اروپا 
با ایران را با اهمیت دانست و گفت: این گفت و گوها می تواند 
برای یافتن راه حل های مشترک برای ثبات در خاورمیانه و پدیده 
نشست  در  چهارشنبه  روز  نینیستو  سائولی  باشد.  مفید  مهاجرت 
خبری مشترک با حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی که در 
مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد برگزار شد، افزود: از دعوت بنده 
به کشور جمهوری اسالمی ایران تشکر می کنم و اوقات خوبی را 

داشتیم؛ برای اولین بار بود که به ایران سفر کرده بودم.
وی برجام را یک نقطه عطف دانست و اظهار کرد: از این جهت به 
دولت جمهوری اسالمی ورییس جمهوری ایران تبریک می گویم که 

تالش های زیادی را برای توافق هسته ای انجام دادند.
نینیستو ادامه داد: دو کشور همکاری های دیرینه ای داشته اند و 
جمهوری اسالمی ایران اولین کشوری بود که استقالل فنالند را به 
رسمیت شناخت. معتقدم دو کشور همکاری های خود را در آینده 

ارتقا خواهند داد.
رئیس جمهوری فنالند اضافه کرد: در این سفر همراه خود هیات 
با طرف های  را  روزی  که چند  ام  آورده  ایران  به  را  تجاری  بزرگ 

ایرانی مذاکراتی را داشته اند و ابراز رضایت می کنند.
منافع  گفت:  کشورمان  جمهوری  رئیس  اظهارات  به  اشاره  با  وی 
مشترک میان دو کشور در زمینه های انرژی، فناوری نوین و پاک 
و جنگلداری وجود دارد و در آینده نیز مسافرت از فنالند به ایران و 

برعکس آسان تر خواهد شد.
های  دیدگاه  که  بود  جالب  من  برای  کرد:  خاطرنشان  نینیستو 
رییس جمهوری اسالمی ایران را در خصوص وضعیت خاورمیانه، 
تروریسم و مبارزه با مواد مخدر بشنوم و توافق کردیم برای مقابله 

با این معضالت نیازمند همکاری های جهانی هستیم.
رئیس جمهوری فنالند گفت: مهاجرت، پدیده ای است که اروپا را 
درگیر خود کرده و در این دیدار دو طرف توافق کردند برای کمک به 

مهاجران، باید در کشورهای مبدا اقدام شود.
مهاجران  پذیرای  ایران  که  شدم  متوجه  داشت:  اظهار  نینیستو 
فراوانی از افغانستان است که حدود سه میلیون مهاجر افغان در 
ایران زندگی می کنند؛ در این حوزه همکاری های میان اتحادیه 

اروپا و ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.
یادآور  اقتصادی میان دو کشور،  ارتقای همکاری  بر  تاکید  با  وی 
در خاورمیانه  ثبات  برای  راه حل های مشترک  شد: ممکن است 
و پدیده مهاجرت پیدا کنیم که اهمیت دارد گفت و گوی اتحادیه 

اروپا و ایران در این حوزه و حقوق بشر ادامه یابد.

روحانی: کرواسی می تواند دروازه ای برای 
ارتباط ایران با اتحادیه اروپا باشد

روحانی: سفر رییس جمهوری فنالند آغاز خوبی ۱۳ آبان روز دانش آموز
برای توسعه روابط است

نشست  یک  در  ایران  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
رئیس  کیتاروویچ،  گرابار  کولیندا  با  خبری  مشترک 
جمهور کرواسی گفت این کشور می تواند دروازه ای برای 

ارتباط ایران با اتحادیۀ اروپا باشد. 
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حدود دو هفته است که ادعاهایی علیه سعید طوسی قاری 
اینکه  مشهور قرآن در رسانه ها منتشر شده است. با وجود 
سخنگوی قوه قضائیه تائید کرده که در این باره پرونده ای در 
قوه قضائیه در جریان است اما هنوز منابع رسمی توضیحات 
اند. با این حال در روزهای  دقیقی درباره این پرونده نداده 
این  پیرامون  و رسانه ها تحلیل های مختلفی  ناظران  اخیر 

ماجرا ارائه کرده اند. 
خالصه ماجرا این است که سعید طوسی قاری و معلم شاخص 
قرآن که متخصص آموزش به کودکان و نوجوانان است متهم 

به عمل منافی عفت و تشویق به فساد شده است. 
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه می گوید در اتهام »عمل 
خالف عفت عمومی« برای طوسی قرار منع تعقیب صادر شده 
که این حکم قطعی است. اژه ای اما تاکید کرده که در اتهام 
دوم یعنی »تشویق به فساد« پرونده باز است و بررسی های 

ادامه دارد. 
پس از رسانه ای شدن این ماجرا ازسوی »صدای آمریکا« که 
از رسانه های مخالف نظام به حساب می آید، تاکنون سعید 
طوسی دوبیانیه منتشر کرده و اتهامات را تکذیب کرده است 
نفر   4 قضائیه  قوه  گفته سخنگوی  به  بنا  که  نیز  شاکیان  و  
هستند نامه ای به آیت اهلل آملی الریجانی نوشته اند که در 
آن از رسانه های بیگانه اعالم برائت کرده و خواستار بررسی 

پرونده شده اند. 
در کنار این اتفاقات با وجود گذشت چند هفته از طرح ادعا 
شدت  به  عمومی  افکار  در  طوسی  سعید  موضوع  همچنان 
داغ است. افکار عمومی از جنبه های متفاوتی به آن واکنش 
نشان داده است. از اظهار تاسف و اعتراض تا ساخت جوک و 

طنز پیرامون این ماجرا. 
درباره  طوسی  سعید  به  منتسب  واکنشی  آمریکا«  »صدای 
این ماجراها منتشر کرد. براساس فایل صوتی صدای آمریکا 
سعید طوسی اظهار کرد: »از قدیم گفته اند یک طرفه به قاضی 
دارند؛ شکایتی هم  ما  با  دیرینه  »دشمنی  گفت:  او  نروید.« 

دارند. خوب بود من هم صحبتی می کردم...«
طوسی اضافه کرد: »در ایران حیثیتی برای ما نمانده است. 
البته آبرو و عزت دست خداست اما من االن می خواهم بروم 

سر کوچه نان بخرم اذیت می شوم.«
چندی پیش نیز آیت اهلل مکارم شیرازی بدون اشاره مستثقیم 
به این ماجرا تاکید کرد: »تا گناه کسی در محکمه ثابت نشود 
مجاز به انتشار و بیان آن نیستیم و نقل آن گناه است، اگر بر 
فرض واقعیت هم داشته باشد باید اجازه داد در محاکم ثابت 

شود و اصراری بر انتشار آن نداشته باشیم«. 
ای  جلسه  در  مبارزه  روحانیت  جامعه  گذشته  روز  همچنین 
مصباحی  االسالم  حجت  پرداخت.  موضوع  این  بررسی  به 
باره گفت: »درباره سعید طوسی فقط گزارش  این  مقدم در 
را شنیدیم و با توجه به اینکه اخبار رسمی در این زمینه اعالم 

نشده است، نمی خواهیم اظهارنظری کنیم«.
واکاوی  به  اخیر  روزهای  در  نیز  ناظران  برخی  و  ها  رسانه 
ها  رسانه  از  یک  هر  اند.  پرداخته  آن  ابعاد  بررسی  و  ماجرا 
و تحلیلگران با نگاه خاص خود این موضوع را بررسی کرده 
اند. اما چهار تحلیل در این باره منتشر شده است که شاید 
بتوان گفت معتبرترین تحلیل ها و شاخص ترین نگاه ها به 

این ماجرا هستند. 

جمهوری اسالمی: پنهان کاری نکنید
حجت االسالم مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه »جمهوری 
اسالمی« روز گذشته در سرمقاله این روزنامه به ماجرای سعید 
طوسی پرداخت و نوشت: »در هفته های اخیر موضوع یک 
اتهام اخالقی در مورد یکی از قاریان قرآن، در فضای مجازی و 
سپس در محافل مختلف و حتی در مطبوعات، به شدت افکار 
این  تکلیف  تعیین  عدم  ظاهرًا  است.  کرده  درگیر  را  عمومی 
موضوع در گذشته و حال، به این دلیل بوده که عده ای معتقد 
هستند مطرح شدن چنین موضوعی موجب تضعیف جامعه 
قرآنی است و تضعیف جامعه قرآنی نیز موجب تضعیف نظام 

جمهوری اسالمی است«.
این  در  کاری  پنهان  اینکه  بیان  با  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
که  تفکر  »این  کرد:  تاکید  است،  متهم  ضرر  به  حتی  ماجرا 
در مواردی باید پنهان کاری شود تا نظام تضعیف نشود، یک 

توهم است.«
مسیح مهاجری نوشت: »نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد 
اینست که امروزه وضعیت ارتباطات به ویژه گسترش فضای 
مجازی به هیچکس مجال پنهان کاری نمی دهد. کسانی که 
فکر می کنند با پنهان کاری به نظام خدمت می کنند باید بدانند 

با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می زنند.«
رسیدگی  که  کرد  نباید  »تردید  نوشت:  اسالمی  جمهوری 
شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعالم نتیجه و اجرای بدون 
خواهد  نظام  تقویت  موجب  و  نفع  به  همواره  آن  مالحظه 

بود.« 

»طوسی بهانه است، اصل نظام نشانه است«
»از  عنوان  با  خود  شنبه  شماره  سرمقاله  در  جوان  روزنامه 
سیف اهلل صدر اسالم تا قاری زمان ما«، به قلم عبداهلل گنجی، 
مدیر مسئول این روزنامه نوشت: »خالد بن ولید از سرداران 
صدر اسالم که »فداکاری های زیادی برای اسالم کرد تا جایی 
که پیامبر وی را سیف اهلل نامید، در زمان خالفت ابوبکر، مأمور 
اخذ خراج و مالیات از فردی به نام مالک که بیرون از مدینه 
به  خالد  شد.  نمی داد،  مالیات  حکومت  به  و  می کرد  زندگی 
همراه یک نفر دیگر به محل سکونت مالک رسید و با رؤیت 
را بست و در حضور  زیبایی همسر وی، دست و پای مالک 
او به همسرش تجاوز کرد« اما »آن روز کسی کار خالد را به 
دستگاه پیامبر نسبت نداد و کسی نگفت، بفرمایید این هم 
سیف اهلل پیامبر، کسی نگفت، این هم مجاهد بزرگ اسالم،، 
ثغور  و  حدود  هنوز  که  طوسی  سعید  ماجرای  هم  حاال  اما 
نظام  گویی  که  می رود  پیش  گونه ای  به  نیست  معلوم  آن 
جمهوری اسالمی ابتدا وی را قاری قرآن و سپس مأمور فساد 

در جامعه کرده است.«
حاکمیت«،  اخالقی  »نقد  براینکه  تأکید  ضمن  روزنامه  این 
»بی اعتبارسازی بازوهای توانمند نظام« و »هجمه به کارآمدی 
آن« سه مسئله اصلی است که »در دستور کار بوده و خواهد 
کرده اند«،  فراهم تر  را  آن  زمینه  اجتماعی  شبکه های  و  بود 
نوشت: »سعید طوسی دارای صدای خوش و خدادادی برای 
برای عصمت  نظام چک سفیدامضا  که  است  قرآن  خواندن 
مجازات  باید  شود  ثابت  او  انحراف  اگر  و  نداده است  او 
آنان  باشیم.  پذیرا  باید  را  اعدام  تا  تبرئه  از  او  دربارٔه  شود. 
کسانی  همان  نمی پذیرند،  را  قضائیه  قوه  فصل الخطابی  که 
هستند که ›‹طوسی بهانه است، اصل نظام نشانه است‹‹ را 

دنبال می کنند.«
مریض  »اگر  نوشت:  روزنامه جوان همچنین  سرمقاله نویس 

نباشیم با فرض اثبات جرم، یک قاری را فاقد تهذیب می دانیم 
و باید ساحت قرآن و عرصه عمومی قرآن خوانی را از وجود او 
دور کنیم. اما اینکه هر کس احساس تعلقی به نظام می کند و 
دچار مشکل می شود باید همه نظام به قربانگاه برود، بخشی 

از همان جنگ نرم است.«
شوند  تبرئه  امثالهم  و  طوسی  اگر  که  نوشت  روزنامه  این 
خواهند گفت: »دست خودشان است سرش را به هم آوردند« 
و  است  بشر  اعدام شود خواهند گفت »نقض حقوق  اگر  و 

اتحادیه اروپا علیه ما بیانیه می دهد و تحریم می کند.«
که  خواست  نظام  مخالفان  از  »باید  می افزاید:  روزنامه  این 
اگر دین ندارید الاقل آزاده مرد باشید. سیف اهلل صدر اسالم 
به زنای محسنه روی آورد، اما مردم به حاکمیت وقت حمله 
نکردند و پیامبر و اسالم را به سخره نگرفتند. حال اشتباه و 
انحراف احتمالی یک فرد غیر مهذب محور بازنمایی عقده های 

فروخورده این جماعت مقابل نظام شده است.«
دیگر  نکته  دو  به  جوان،  روزنامه  سرمقاله  در  گنجی  عبداهلل 
هم اشاره کرد: نخست اینکه »قوه قضائیه به عنوان رکنی از 
حاکمیت نمی تواند صرفًا بر وظایف حقوقی خود تأکید کند، 
 ۱۳۸۹ سال  از  را  پرونده ای  چرا  که  باشد  پاسخگو  باید  بلکه 
عرصه  دیگران  از  قبل  چرا  و  نرسانده است  انجام  به  تاکنون 
اجتماع را روشن نکرده است؟«، و دوم اینکه »لزومی ندارد 
نیروهای انقالب درصدد دفاع از هر مسئله ای باشند که همین 
مسئله قطب بندی و انگیزه قطب بندی در طرف را چند برابر 
هر  با  مبارزه  سردمدار  باید  کشور  انقالبی  جریان  می کند. 
فساد  که  غربی  رسانه های  است  ممکن  وگرنه  باشد  فسادی 
فالن نیروهای همسوی خود در ایران را مخفی می کنند دلسوز 

نظام معرفی شوند.«

نکات طنز و جدی ماجرا
خبرگزاری فارس هم در یادداشتی به قلم مهدی فضائلی، فعال 

رسانه ای اصولگرا، به موضوع طوسی پرداخت.
فضائلی در بخشی از یادداشت خود معتقد است این ماجرا 
نوشت:  مطلب  ابتدای  در  او  دارد.  سفیدی  و  سیاه  نقاط 
دوران  و  شرایط  اجتماعی،  شبکه های  به ویژه  و  »رسانه ها 
هم  که  شرایطی  آورده اند.  پدید  را  شگفت انگیزی  و  عجیب 
می تواند بستر رشد فضائل اخالقی و مقوم ایمان و افزایش 
و  پلشتی  و  ضداخالق  گسترش  عامل  هم  و  باشد  آگاهی 
ولنگاری و هرزگی و بی ایمانی! رسانه هایی که فضای مجازی 
خوانده می شوند، گاهی تأثیراتی به مراتب جدی تر و واقعی تر 
در  دو دست  این  گاهی  ولی  غیرمجازی  رسانه های  از  دارند 
به  را  امواج سهمگینی  هم افزایی،  با  و  می گذارند  دست هم 

راه می اندازند!«
است »ماجرای  اصولگرا معتقد  تحلیلگر سیاسی جریان  این 
اخیر درباره قاری ممتاز و بین المللی قرآن کشورمان را می توان 
از مصادیق همین هم افزایی ارزیابی کرد؛ ماجرایی که براساس 
تعالیم دین مبین اسالم و به منظور حفظ حریم های اخالقی، 
کسی نباید حتی پس از اثبات از طرق شرعی و قانونی، درباره 
آن بی محابا سخن بگوید، چه برسد در مرحله ای که هنوز در 
جامعه  متأسفانه  داد  نشان  ماجرا  این  است!  رسیدگی  حال 
ما، این تعلیم را نیاموخته و در مواجهه با چنین موضوعاتی 

آسیب پذیر است.«
در  را  از کشور  رسانه های خارج  ازسوی  انتشار اصل خبر  او   
راستای قبح زدایی ارزیابی کرده و گفت: »نکته طنز و از دیگر 
نقاط سیاه این ماجرا این است که رسانه ها و کشورهایی که 
موضوع  این  سینه چاک  حالی  در  هستند،  آنها  به  مستظهر 
شده اند و گلو برای آن پاره می کنند که خود از کف پا تا فرق 
سر در منجالب فساد اخالقی فرو رفته اند و تالش می کنند با 
قبح زدایی از مفاسدی همچون همجنس بازی، دیگران را هم 
از قبیل آنچه  به ورطه سقوط بکشانند. کسانی که مفاسدی 
جامعه دینی و قرآنی ما را به آن متهم می کنند، نشانه تمدن 
و توسعه یافتگی می دانند و نه تنها گروه هایی از مردم آنها بلکه 

سیاست مداران و نخبگان علمی و اقتصادی آنها یا به چنین 
مخالفت  جرئت  یا  و  آلوده اند  پست،  رفتارهای  و  هرزگی ها 

ندارند!«. 
»نکته  است:  نوشته  دادرسی  اطاله  از  انتقاد  ضمن  فضائلی 
انتظار  قرار گیرد و  باید مورد توجه  این ماجرا  دیگری که در 
می رود به خصوص دستگاه قضا را به خود بیاورد، هزینه های 
معضالت  از  را  آن  باید  که  موضوعی  است!  دادرسی  اطاله 
قوه  این  مسئوالن  از  و  دانست  کشور  قضائی  سیستم 
چاره اندیشی برای حل یا کاهش آن را به طور جدی مطالبه 

کرد«.

آب در هاون نكوبيم
اما چهارمین تحلیل جدی از این ماجرا از سوی عباس عبدی 

تحلیلگر مسائل اجتماعی و سایسی مطرح شد. 
عباس عبدی در اعتماد نوشت: »این یك ضایعه تمام عیار بود، 
چه آن ادعاها به صورت كلی یا جزیی درست باشد و چه آنكه 
به كل نادرست و به ناحق باشد. در هر دو صورت این رویداد 
یك زیان بزرگ برای جامعه ایران محسوب می شد؛ زیانی كه 
حداقل بخشی از آن ریشه در وضعیت علیل رسانه ای ایران 

دارد.«
نویسنده با فرض ان که تمامی اتهاماتی كه زده شده دروغ و 
ساختگی باشد نوشت است: »در این صورت آیا نباید از خود 
برابر  در  این حد  تا  كه  عواملی موجب شده  كه چه  بپرسیم 
اتهامات  چنین  چرا  شده ایم؟  ضربه پذیر  افراد  آبروریزی های 
پذیرش  امكان  بدتر  آن  از  و  نشر  امكان  افراد  علیه  ناروایی 
پیدا می كند؟ به طوری كه یكی از افراد شناخته شده نیز در 
برنامه ای تلویزیونی با مفروض و قطعی گرفتن آن به دیگران 
خودنمایی  مهم  مشكل  دو  فرضی  چنین  در  می زند.  طعنه 
رسانه هایی كه تحت چارچوب  از  انتشار  امكان  اول  می كند؛ 
حقوقی ایران نیستند و اخبارشان مورد توجه واقع می شود. 
چرای  و  چون  بدون  حتی  خبری  چنین  اصل  پذیرش  دوم 

جدی كردن در اتهامات.
به  منتسب  را  ماجرا  که  کسانی  به  اعتماد خطاب  یادداشت 
توطئه های دشمن علیه كشور و انقالب كرده اند، می گوید: 
كه  رسید  مرحله ای  به  باید  نمی كند.  حل  را  مشكلی  »این 
برای  مردم  كه  كنند  پیدا  اعتباری  چنان  داخلی  رسانه های 
كسب خبرهای جامعه از رسانه های غیررسمی استفاده یا به 
آن اعتماد نكنند و در نتیجه همكاری با آنان را زشت و ناپسند 
بدانند. در غیر این صورت اگر كاری از جانب مردم زشت تلقی 
نشود، حتی اگر مجازات هم شود، مشكلی حل نخواهد شد.«

 عباس عبدی در ادامه تاکید می کند: »آن روزی كه یك نشریه 
اصولگرا داستان گونه ای از روابط نامشروع میان چند هنرمند 
را با ذكر جزییات به تصویر كشید و به تیتر نشریه خود تبدیل 
كرد، بدون اینكه اصوال كسی در این میان شكایت یا ادعایی 
كرده باشد، باید متوجه می شد كه این كار می تواند با پاتك 
مشابه مواجه شود. كسانی كه در برابر انتشار آن مطلب زشت 
سكوت كردند یا حتی بدشان هم نمی آمد كه چنین مطلبی 
با آن تیتر زشت تر زده شود، امروز چگونه می توانند نسبت به 

انتشار این خبر مخالف باشند؟«
عبدی با اشاره به نحوه انتشار اخبار ماجرا و ادعاهای شاکیان 
نوشت: »مشكل اصلی در این ماجرا جایگاه ضعیف رسانه های 
داخلی است. اینكه تعدادی از آموزش گیرندگان قرائت قرآن 
شده اند  ناچار  خود  ادعای  پیگیری  برای  خانواده های شان  و 
كه موضوع را به یك رسانه فرامرزی و به قول مقامات رسمی 
معاند بكشانند، خود گویای همه چیز است. در واقع شاكیان 
پس از چند سال از نحوه رسیدگی قطع امید كرده بودند لذا 
از  سال  چند  زیرا  شده اند،  متوسل  رسانه  در  طرح  شیوه  به 
ماجرا می گذرد و اگر می خواستند پیش از این و از ابتدا اقدام 
از طرح ماجرا در رسانه داخلی  به عالوه  رسانه ای می كردند. 
لذا به بدترین حالت یعنی رسانه ای كه  نا امید بوده اند،  نیز 

حكومت هم از آن دل پرخونی دارد متوسل شده اند.«

ماجرای »سعید طوسی« به چهار روایت
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رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی در مجلس دهم 
با بیان این که فراکسیونی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی 
وجود خارجی ندارد، ضمن تکذیب خبر منتشر شده در یکی از 
خبرگزاری های اصولگرا، به تشریح جزئیات فساد مالی در صندوق 

ذخیره فرهنگیان در دولت احمدی نژاد پرداخت.
محمود صادقی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به خبر منتشر شده 
در یکی از خبرگزاری های اصولگرا مبنی بر کشف اختالس ۸۰۰۰ 
فراکسیون  توسط  فرهنگیان  در صندوق ذخیره  تومانی  میلیارد 
وجود  هنوز  فراکسیون  این  گفت:  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه 
فراکسیونی  چنین  تشکیل  درخواست  واقع  در  و  ندارد  خارجی 
با حدود ۱۱ امضا از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه 
به صورت  لحظه  این  تا  شده،  انجام  پیگیری های  با  اما  شده، 

رسمی اجازه فعالیت به چنین فراکسیونی داده نشده است.
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود خارجی ندارد

او گفت: در پی انتشار خبری که در آن آقای حسین مقصودی 
فراکسیون  به عنوان سخنگوی  -که  نماینده محترم مردم سبزوار 
مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شده بود- موضوع تشکیل چنین 
فراکسیونی را از طریق آقای منفرد، مسئول امور فراکسیون های 

تقاضای  مسئول،  مقام  این  به گفته  و  کردم  پیگیری  مجلس 
این که پاسخی  از  فارغ  اما  فراکسیون تقدیم شده  این  تشکیل 
به منظور  مجلس  رییسه  هیات  نشده،  داده  درخواست  این  به 
متوقف  را  فراکسیون ها  تشکیل  روند  فراکسیون ها  ساماندهی 
کرده است، بنابر این فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال 

حاضر وجود خارجی ندارد.
چگونگی تشکیل فراکسیون های غیرسیاسی در مجلس

رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی در مجلس دهم 
درخصوص  مصوبی  آیین نامه  این که  بر  تاکید  با  همچنین 
حّدنصاب اعضا برای رسمیت یافتن تقاضای تشکیل فراکسیون 
غیرسیاسی وجود ندارد، یادآور شد: هنگامی که برای تشکیل این 
اقدام کردیم،  انضباط مالی  و  اقتصادی  فراکسیون شفاف سازی 
اعالم شد که حداقل باید ۲۵ نفر از نمایندگان خواستار تشکیل 
این فراکسیون باشند که باتوجه به این که در بدو امر ۶۴ امضا 
فراکسیون تشکیل  این  بود،  نمایندگان جمع آوری شده  ازسوی 

شد.
اشاره  با  در مجلس دهم  تهران  نماینده اصالح طلب مردم  این 
در  کرد:  اعالم  ۱۷ عضو  با  فراکسیون شاهد مجلس  به تشکیل 
گذشته نیز شاهد تشکیل فراکسیون های غیرسیاسی با اعضای 
از  گروهی  توسط  این حال، طرحی  با  بوده ایم.  نفر  از ۲۵  کمتر 
نمایندگان مجلس نهم تهیه شده بود که در آن حداقل اعضای 
فراکسیون های غیرسیاسی ۵۰ نفر پیشنهاد شده بود، اما تا این 

لحظه با آیین نامه مصوبی در این خصوص روبرو نشده ام.
دولت  به  مربوط  فرهنگیان  صندوق  میلیاردی   ۸۰۰۰ اختالس 

احمدی نژاد است
در  مجلس همچنین  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 
پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرح شده درخصوص اختالس 
۸۰۰۰ میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: اخیرًا 

برخی  حضور  با  که  آموزش  کمیسیون  جلسه های  از  یکی  در 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان 
برگزار شد، موضوع تحقیق و تفحص از این صندوق مطرح شد 

که بخش اعظم این تخلف مربوط به دولت احمدی نژاد است.
تا ۹۲  از سال ۸۶  ۴۰۰۰ میلیارد دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان 

معدوم الوصول شد
که  ارقامی  و  اعداد  اغلب  جلسه،  این  در  کرد:  تصریح  صادقی 
مطرح  مسئوالن  ازسوی  مالی  و  اقتصادی  تخلف های  به عنوان 
شد، مربوط به دولت قبل بود که به عنوان مثال تنها در یک مورد، 
مسئوالن صندوق فرهنگیان اعالم کردند در سال ۹۲ هنگامی که 
این صندوق را از مسئوالن پیشین تحویل گرفتند، این صندوق 
در بازه زمانی سال های ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ناموت دارایی 

معدوم الوصول داشته است.
اعطای ۳۲۰۰ میلیارد ناموت وام معدوم الوصول به ۳ نفر

داد:  ادامه  مجلس  در  امید  فراکسیون  رییسه  هیات  عضو 
به عبارت دیگر این مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ناموت، دارایی های صندوق 
فرهنگیان بوده که وصول نشده و بنابر پیگیری های انجام شده، 
در  که  بوده  وام هایی  مربوط  مبلغ  این  از  ناموت  میلیارد   ۳۲۰۰

اختیار ۳ نفر قرار گرفته و هرگز این وام ها را بازنگردانده اند.
تخلف مالی در »بانک سرمایه« و پروژه »کاج مشهد«

او با بیان این که بنابر گزارش مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
اعظم  بخش  اما  گرفته  صورت  نیز  جدید  دوره  در  تخلف هایی 
تخلف مربوط به دولت قبل است، گفت: به گفته این مسئوالن 
رخ  نیز  بانک سرمایه  در  فرهنگیان،  بر صندوق  عالوه  تخلف ها 
و  بود  گرفته  صورت  باره  این  در  شکایت هایی  حتی  و  داده 

همچنان نیز به دنبال بازگرداندن این مبالغ هستند.
بی توجهی کمیسیون آموزش مجلس نهم به توضیحات مدیرعامل 

صندوق ذخیره فرهنگیان
مالی  انضباط  و  اقتصادی  شفاف سازی  فراکسیون  رییس 
این  گزارش  این  بنابر  کرد:  اضافه  همچنین  دهم  مجلس  در 
شکایت ها در دو پروژه مطرح شده که یکی پروژه »کاج مشهد« 
است و همچنین پروژه »بانک سرمایه« که به گفته شهاب الدین 
جریان  در  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  فعلی  مدیرعامل  غندالی 
مجلس نهم، دو مرتبه به منظور ارائه توضیحات الزم، نامه هایی 

نهم  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییسه  هیات  به 
این  جلسه های  در  حضور  اجازه  حال،  این  با  که  کرده  ارسال 

کمیسیون به او داده نشده است.
از صندوق ذخیر فرهنگیان مربوط به مجالس  تحقیق و تفحص 

هشتم و نهم است
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره 
ذخیره  صندوق  از  تفحص  و  تحقیق  برای  نمایندگان  تالش  به 
که  هنگامی  کرد:  اعالم  نهم،  و  هشتم  مجالس  در  فرهنگیان 
طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست 
زاهدی  آقایان  شد،  مطرح  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
که  شدند  مدعی  کردند،  امضا  را  طرح  این  که  کوچکی نژاد  و 
نخستین بار که چنین طرحی مطرح شد، در زمان مجلس هشتم 

بوده است.
او ادامه داد: به گفته زاهدی و کوچکی نژاد، نمایندگان در مجلس 
هشتم درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
به گفته  این درخواست  و  نرسید  نتیجه  به  کردند که  را مطرح 

آن ها در مجلس نهم نیز به کما رفت.
دولت های  به  مربوط  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  تخلف های 

احمدی نژاد است
صادقی در پایان تصریح کرد: با این حساب، آن چه امروز تحت 
عنوان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده، 
ادامه تالشی است که از زمان مجلس هشتم آغاز شده و امروز 
نشان  این مسئله  و  است  افتاده  به جریان  دوباره  همان طرح 
می دهد که این تخلف ها مربوط به دولت های نهم و دهم و زمان 

ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است.
مدیرعامل  غندالی  شهاب الدین  گذشته  روز  ایلنا،  گزارش  به 
صندوق ذخیره فرهنگیان در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی 
مدعیات  تکذیب  ضمن  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مطرح شده در خبر خبرگزاری اصولگرا، خواستار برخورد جدی با 
اخبار  انتشار  اعالم کرد که در دو هفته گذشته  متخلفان شد و 
کذب درخصوص فساد مالی درصندوق ذخیره فرهنگیان، عالوه 
بر ایجاد فضای بی اعتمادی میان فرهنگیان در آستانه آغاز سال 
ارزش  تومانی  میلیارد   200 کاهش  موجب  جدید،  تحصیلی 

شرکت های بورسی این صندوق شده است. 

نمایندگان  مجلس  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به   
جوالی،  هفتم  روز  جلسه ی  در  متحده،  ایاالت 
فروش  آن  طبق  که  کرد  تصویب  قانونی 
می شود  ممنوع  ایران  به  مسافربری  هواپیماهای 
بررسی  حین  که  جدیدی  اصالحیه ی  دو   .]1[
»پیتر  توسط  آمریکا   2017 سال  بودجه ی  قانون 
نمایندگان  تصویب  به  و  شده  پیشنهاد  روسکام« 
و  بوئینگ  مجلس رسیده اند، فروش هواپیماهای 
ایران محدود می کنند که در صورت  را به  ایرباس 
دو  این  قراردادهای  لغو  موجب  اجرایی شدن، 
شرکت هواپیمایی با هواپیمایی جمهوری اسالمی 

ایران خواهند شد.
پیتر روسکام در نطق روز جمعه خود در کنگره اعالم 
کرده بود ]2[]3[ که ایران از هواپیماهای مسافربری 
به عنوان پوششی برای کمک نظامی و تسلیحاتی 
لبنان،  حزب اهلل  مانند  تروریستی  گروه های  به 
انصاراهلل یمن و دولت بشار اسد در سوریه استفاده 
اصالحیه ی  دو  استدالل،  این  پی  در  می نماید. 

پیشنهادی روسکام، نماینده ی جمهوری خواه ایالت 
ایلینویز، توسط کنگره مصوب شد که طبق آن ها:

متحده  ایاالت  خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر   -
به  فروش هواپیما  برای  الزم  اعطای مجوزهای  از 

ایران منع می شود؛
- ثانیًا مؤسسات مالی آمریکایی اجازه ی پرداخت 
استفاده ی  امکان  که  تجهیزاتی  خرید  برای  وام 

نظامی از آن ها وجود دارد را نخواهند داشت.
با  بوئینگ  قرارداد  کنگره،  مصوبه ی  نتیجه ی  در 
ایران لغو می شود؛ چرا که اواًل ایران ممکن است 
از هواپیماهای مسافربری خود استفاده ی نظامی 
قرارداد  هزینه ی  داشت  قصد  ایران  ثانیًا  و  کند؛ 
از  وام  دریافت  با  را  بوئینگ  از  هواپیما  خرید 
مؤسسات مالی آمریکایی تأمین نماید. ایرباس هم 
از آن جهت که بسیاری از قطعات هواپیماهایش 
فروش  اجازه ی  بوئینگ  و  می خرد  بوئینگ  از  را 
مستقیم یا غیرمستقیم قطعات هواپیما به ایران را 
هم ندارد، مجبور به لغو قرارداد خود با هواپیمایی 

جمهوری اسالمی خواهد شد.
روسکام در توییتی که بعد از پایان جلسه ی کنگره 
اشاره  به نکته ی مهمی  قرار داد  در صفحه ی خود 
مذکور  جلسه ی  مصوبات  از  من  نظر  به  که  کرد 
مخالفت  هم  کنگره  »دموکرات های  است:  مهم تر 
برای  زیادی،  موارد  در  و  نکردند؛  اعتنایی  قابل 
ممنوعیت فروش ]هواپیما به ایران[ با ما همکاری 
اجرای  و  برای حفظ  روزبه روز  اوباما  گویا  کردند.« 

برجام تنهاتر می شود.«
البته این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب 
حتی  و  برسد؛  هم  متحده  ایاالت  سنای  مجلس 
آمریکا  جمهور  رئیس  سنا،  در  تصویب  صورت  در 
می تواند آن را وتو و اجرایش را متوقف کند. ولی 
دیگر  مسئله ی  هر  از  پیش  و  بیش  که  مسئله ای 
آمریکا،  بدعهدی  می رسد،  ذهن  به  بین  این  در 
پس  آن  لغو  روزافزون  احتمال  و  »برجام«  تزلزل 
همه ی  و  است؛  اوباما  جمهوری  ریاست  پایان  از 
تعهدات خودمان  به  ما  که  است  در حالی  این ها 
بازگشت  کرده ایم.  عمل  کامل  به طور  برجام  در 
بعدی  جمهور  رئیس  برای  پیشابرجام  دوران  به 
زمان  سال ها  ولی  است،  بی هزینه  متحده  ایاالت 
و میلیاردها دالر سرمایه الزم است تا ایران بتواند 
تأسیسات هسته ای اش را به شرایط قبل از برجام 

برگرداند. و این یعنی خسارت محض ]4[.

نماینده مجلس: اختالس 8000 میلیاردی »صندوق 
ذخیره فرهنگیان« مربوط به دولت سابق است

بررسی مخالفت مجلس 
نمایندگان آمریکا با فروش 

هواپیمای مسافربری به ایران 

در فرآیند تصویب الیحه مجلس نمایندگان 
هواپیمای  فروش  با  مخالفت  در  آمریکا 
مسافربری به ایران، دموکرات های مجلس 
در  و  نکردند  اعتنایی  قابل  مخالفت  هم 
فروش  ممنوعیت  برای  زیادی،  موارد 
جمهوریخواهان  با  ایران  به  هواپیما 

همکاری کردند. 

آیت اهلل آملی الریجانی به سخنان رییس جمهور در نمایشگاه مطبوعات پاسخ داد. 
رییس قوه قضائیه تاکید کرد که »نباید به دستگاه قضایی جفا کرد.«

به گزارش فرارو،  رئیس قوه قضاییه که در جلسه مسئوالن عالی قضایی سخن می 
گفت با تاکید بر این که روند دستگاه قضایی رعایت قانون و مصالح کشور است، 
از مطبوعات و مسئوالن خواست به قوه قضاییه کمک کنند نه این که در حق قوه 

قضاییه جفا کنند و نسبت های ناروا دهند.
روز گذشته حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: »مگر قابل 
تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و 
تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آن ها مقرر 
باشد که نه تنها هر چه می خواهد بگویند بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی 

عمل کنند؟«
او گفت: »شما از برخی از نشریات می فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود، 
فردا کجا تعطیل می شود، آبروی چه کسانی باید رفته شود، ما نشریه داریم برای 
آگاهی مردم، بعد هم عده ای ادعای انقالبی گری دارند.« سخنان رییس جمهور در 

نمایشگاه مطبوعات را در اینجا بخوانید
گزیده سخنان رییس دستگاه قضایی را در ادامه می خوانید:

    همواره از مطبوعات و رسانه ها خواسته ایم که با توجه به نقش مهمی که دارند به 
قوه قضاییه کمک کنند و البته با توجه به این نقش حساس باید از هر جهتی مورد 

حمایت قرار گیرند تا بتوانند نقش خود را در پیشگیری از انواع مفاسد ایفا کنند.
به  خود  رسیدگی های  در  که  شده ایم  یادآور  همواره  نیز  محترم  قضات  به      
پرونده های مطبوعاتی، به نقش و جایگاه اطالع رسانی، بازدارندگی و آگاهی بخشی 

مطبوعات توجه داشته باشند.
    ایفای نقش و رسالت مطبوعاتی باید »همراه با اخالق نقد و موازین اخالقی و 
قانونی« صورت گیرد نمی توان به بهانه و ادعای نقد توهین کرد و یا افترا بست و 

کارهای خالف امنیت کشور انجام داد.
    متأسفانه بعضی رسانه ها به تشویش افکار عمومی دامن می زنند و بر این اساس 
دستگاه قضایی موظف است در عین حمایت از مطبوعات، از بروز جرایم پیشگیری 
کند و قابل قبول نیست که رسانه ها به جای ایفای نقش آگاهی بخشی و ارتقای 
سطح جامعه و ترویج اخالقیات با گرفتن پول و برخالف امنیت کشور برای اجانب 

کار کنند.
    بسیاری از اهالی مطبوعات و رسانه ها ممکن است نسبت به قانون و عبور از 
محترم  قضات  به  بنابراین  کنند؛  بی توجهی  و  باشند  نداشته  آگاهی  قرمز  خطوط 

توصیه مکرر کرده ایم که شدیدترین مجازات ها را برای کسانی که بدون آگاهی به 
قانون از خطوط قرمز عبور کرده اند اعمال نکنند و با این مالحظه، در مجازات های 

مقرر تخفیف الزم را بدهند.
    تا به امروز از هرگونه سخنان تنش آفرین و اختالف انگیز که به نفع و مصلحت 
کشور و حفظ همدلی، اخوت و همکاری نیست؛ اجتناب کرده ام و از این پس نیز 
همین گونه خواهد بود منتها از این جهت که رئیس جمهور محترم گفتند باب نقد در 
کشور باز است و به »النصیحته الئمه المسلمین« تمسک جستند و این که حتی به 
حاکم مسلمین هم می توان نقد کرد؛ بنابراین طبعا به مقامات پایین تر هم می توان 

نقد کرد؛ چند نکته را از باب نصح مطرح می کنم.
    نباید نسبت به قوه قضاییه جفا کرد. همه می دانند که همواره از دولت حمایت 
کرده ام؛ بعد از این هم حمایت خواهم کرد؛ چراکه معتقدم باید با همدلی حرکت 
کنیم، مردم از ما حل مشکالت را می خواهند نه این که هر روز حاشیه ای ایجاد کنیم 

و مشکلی بر مشکالت بیفزاییم.
    رئیس جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از جمله این که قوه قضاییه باید 
مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می توان 
جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می شود، باید پرسید 
مقصود از این جمالت شرطی چیست آن هم در حالی که این جمالت در مورد قوه 
مجریه هم کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد 

شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود کار سخت می شود.
    اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضاییه این طور شده است که افترا است 
و اگر غیر از آن باشد اهانت است؛ چرا باید دستگاهی را که مشغول خدمت به مردم 
است و با وجود تنگناهای شدید و مشکالت متعدد بودجه و امکانات، در طول سال 
15 میلیون پرونده را رسیدگی می کند مورد عتاب و خطاب وهن آمیز قرار دهیم و 

مستمسکی برای بدخواهان.
برخی  »از طریق  که  را  رئیس جمهور  از سخنان  این بخش  قوه قضاییه  رئیس      
روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود« نادرست و خالف 
واقع و توهین به دستگاه قضایی دانست و گفت: چرا با سخنانی که به قول طلبه ها 
از سنخ تناقض صدر و ذیل است به حرف های خالف واقع دامن می زنیم و این طور 
القا می کنیم که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضاییه سیطره دارد که امروز می گوید 
انتظار بیان  اینها سخنان خالفی است که هیچ گاه  و فردا فردی دستگیر می شود، 
آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم. البته ممکن است روزنامه ای تخلف کند و از 

اطالعات خود به نحو نادرست استفاده کند، این ربطی به دستگاه قضایی ندارد.

پاسخ رییس قوه قضائیه به رییس جمهور 
آملی الریجانی از سخنان روحانی به شدت انتقاد کرد
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استعفای جنتی، گودرزی و فانی؛ این خبر گمانه زنی رسانه ها 
رنگ  انتشار،  از  پس  چندساعت  تنها  که  بود  گذشته  روز  در 
واقعیت به خود گرفت و خبر استعفای آقای محمود گودرزی 
وزیر ورزش و جوانان بعد از جلسه ای با رییس جمهور تأیید 
وزرای  میان  در  درحالی  پرورش  و  آموزش  وزیر  نام  شد. 
مستعفی دولت دیده می شود که استیضاح وی، روز گذشته 
وصول  اعالم  امضا   ۶۰ حدود  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
در  نامش  و  برود  کابینه  از  باید  که  وزیری  اما سومین  شد. 
و  فرهنگ  وزیر  جنتی  علی  می شود،  دیده  استعفاکنندگان 
ارشاد اسالمی است. البته ابتدا، خبر استعفای وزیر ارشاد بود 
که حدود ۲ هفته پیش در رسانه ها مطرح شد و با لغو سفر 
جنتی همراه با رییس جمهور به تایلند و برگزاری جلساتی برای 

»مشورت در مورد استعفا« قوت گرفت.
از سوی  فشارهایی  دولت همواره  عمر  از  در مدت سه سال 
وجود  کابینه  تغییر  برای  طلبان  اصالح  بخصوص  منتقدان 
انتظار  این  دهم  مجلس  انتخابات  از  بعد  تاجائیکه  داشت 
زیر  دولت  اما  شود  ایجاد  تغییراتی  دولت  در  که  می رفت 
با همین  که  بود  آن  روحانی  تدبیر  و  نرفت  این فشارها  بار 
ژنرال هایش دولت یازدهم را به پایان برساند. اما چه شده که 
در هفت ماه مانده به پایان دولت، سونامی تغییر در دولت 

ایجاد شد و روحانی تدبیرش بر تغییر چرخید؟
به گزارش صبح نو چند ماهی بود که خبرهایی مبنی بر تصمیم 
روحانی در برکناری وزیر ورزش و جوانان وجود داشت، اما بر 
اساس گفته تعدادی از نمایندگان، رییس جمهور در تالش بود 
تا بار برکناری این وزیر را بر دوش مجلس بیندازد همانطور که 

مجلس برای برکناری فانی پیشقدم شد ولی وقوع اتفاقاتی 
در وزارت ارشاد تمامی معادالت را به هم ریخت و یک منبع 
آگاه دولتی در گفت وگو با مهر از تغییرات در کابینه به منظور 

ترمیم خبر داد.
علی جنتی به دلیلی دیگر امکان و شرایط ادامه کار در پست 
وزارت را ندارد و دولت برای انحراف افکار عمومی از برکناری 
وزیر ارشادش، مجبور است وزرای دیگری را هم قربانی کند؛ 
از  چراکه رسوایی رسانه ای شدن فیش های نجومی بسیاری 
کرده  ناامید  دولت  این  از  را  روحانی  حامیان  حتی  و  مردم 
است. ناکامی در رسیدن به اهداف هسته ای و رفع تحریم ها 
هم مزید بود بر علت؛ لذا عملکرد کابینه روحانی حسابی زیر 

ذره بین قرار داشت.
طبیعی است شکست اخالقی کابینه نیز می توانست کبریتی 
باشد بر انبار اعتماد خشکیده مردم به دولت روحانی. بحث 
تغییرات در کابینه روحانی که همواره در طول این سه سال 
مطرح بوده، بیشتر حول ۲ وزارتخانه صنعت و کشور بود اما 
به یک باره بحث تغییر یا استعفای سه وزیر ارشاد، ورزش و 
آموزش و پرورش همه را شگفت زده کرد؛ چراکه اگر قرار بود 
تغییراتی در کابینه رخ دهد به دلیل مشکالت اقتصادی و رکود 
شدیدی که بر بازار حاکم است باید تغییرات در حوزه اقتصاد 

رخ می داد، نه در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
در مجلس  روز گذشته  او  استیضاح  که  فانی  به نظر می رسد 
اعالم وصول شده و گودرزی هم که عملکرد راضی کننده ای در 
دولت نداشته است، همراه جنتی شده اند تا چندان حواشی 
انتقادات رسانه ای و  وزارت ارشاد و شخص وزیر دستخوش 

مردمی نشود.
از سوی دیگر مصلحت روحانی برای تغییر سه وزیر می تواند 
به معنای آغاز تدارک انتخاباتی دولت باشد چراکه تغییرات 
برداری  بهره  برای  باالیی  ظرفیت  که  است  حوزه ای  سه  در 
تبلیغاتی دارد و روحانی مصر است از این ظرفیت ها به نحو 
احسن استفاده کند، در واقع استعفای همزمان سه وزیر که 
استعفای ۲ تن از آنها تأیید شده، باعث شده است روحانی 
فقط با یک تیر به دو هدف مهم خود برسد اما باید دید این 
تیر پرتاب شده از کمان واقعًا به هدف اصابت می کند یا در 

این ۶ ماه باقیمانده رییس جمهور را ناامید می کند.
صالحی امیری جایگزین جنتی می شود؟

در این میان البته بازار گمانه زنی ها برای جایگزین های وزرای 
انتخاب  از  خبرها  برخی  ابتدا  در  است.  شده  داغ  مستعفی 
داشت،  حکایت  ارشاد  وزارت  برای  آشنا  الدین  حسام  آقای 
آقای  با  نو«،  »صبح  به  آگاه  منبع  یک  گفته  به  همچنین 
مسجد جامعی برای قبول جایگاه وزارت ارشاد گفت و گوهایی 
صورت گرفته است که وی آن را نپذیرفت؛ اما برخی خبرها 
برای  امیری  صالحی  سیدرضا  آقای  با  رایزنی  و  گفت وگو  از 
سرپرستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حکایت دارد، امیری 

در حال حاضر رییس کتابخانه ملی است.
معرفی مجدد سلطانی فر به مجلس

نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت  برای  احتمالی  گزینه های  درباره 
فعلی  مدیرعامل  مونسان،  اصغر  علی  آقای  که  است  آمده 
منطقه آزاد کیش که عضو هیات مدیره پرسپولیس هم هست 
از گزینه های مدنظر روحانی است، همچنین  به عنوان یکی 
اسم نصراهلل سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان برای گرفتن پست وزارت هم شنیده 
رأی  برای  روحانی  به وسیله  این  از  پیش  که  کسی  می شود 
اعتماد به مجلس معرفی شد اما رأی اعتماد نگرفت. مسعود 
حسن  آقای  کابینه  پیشنهادی  وزیر  سه  از  یکی  سلطانی فر 
روحانی بود که با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی 
ممتنع موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد ؛ گویا 

محتمل ترین کاندیدا برای وزارت ورزش و جوانان است.
مجید انصاری گزینه احتمالی آموزش و پرورش

در این میان گمانه زنی ها درباره وزیر آموزش و پروش کمتر 
صورت گرفته است اما برخی خبرها از احتمال معرفی ۲وزیر 
در  دیگری  و  احمدی نژاد  دوران  در  یکی  پرورش،  و  آموزش 
و  بابایی  حاجی  محمدرضا  آقایان  یعنی  اصالحات،  دوران 

مرتضی حاجی حکایت دارد.
بر اساس برخی شایعات با آقای نجفی برای سرپرستی وزارت 
آموزش و پرورش صحبت شده است که وی آن را نپذیرفت؛ 
اما یکی از نمایندگان مجلس در گفت وگو با صبح نو از آقای 
آموزش  وزارت  برای  احتمالی  گزینه  به عنوان  انصاری  مجید 
آموزش وپرورش  وزیر  این همه دیشب  با  برد.  نام  پرورش  و 

استعفایش را تکذیب کرد.

فرهنگی  گروه  ادبیات  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیست و دومین نمایشگاه 
حضور  شاهد  خود  کاری  روز  دومین  در  مطبوعات 
طهمورث  سیاوش  چون  شناخته شده ای  چهره های 
فوتبال(،  )کارشناس  رضایی  حاج  امیر  )بازیگر(، 
میرجالل الدین کزازی )شاهنامه پژوه و پژوهشگر(، 
محمود حکیمی )نویسنده ادبیات کودک و نوجوان(، 
و  معدن  صنعت،  وزیر  عالی  )مشاور  ریاحی  بهروز 

تجارت(، بهنوش بختیاری و ... بود.
نمایشگاه مطبوعات در این روز پذیرای غرفه دارانی 
بود که گاه با بهره از نمادهای انسانی سعی در جذب 

مخاطب بیشتر به غرفه هايشان داشتند.
نمایشگاه  از  بازدید  در  کزازی  الدین  میرجالل 
نمایشگاه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مطبوعات 
تفاوت  امسال  نمایشگاه  گفت:  دیدید،  چطور  را 

چندانی با سال گذشته نداشته است.
همچنین در بازدید از چند غرفه و صحبت با برخی از 
غرفه داران متوجه شدیم که برخی از آنها از جایگاه 

غرفه هایشان رضایت چندانی ندارند.
برخی هم معتقد بودند نمایشگاه امسال نمایشگاه 

خوبی است.
اما ضیافت 900 رسانه در قالب 620 غرفه و در دو 
طبقه مصالی امام خمینی )ره( در حالی  از روز جمعه 
روز شنبه  افتتاح رسمی آن در  آغاز شد که  آبان   14
با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
رئیس جمهور کشورمان در مصالی تهران برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه دیروز، صالحی امیری وزیر جدید 
نمایشگاه  داشت:  اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
همدلی  و  گفتگو  برای  مغتنمی  فرصت  مطبوعات 
سالیق  تمام  با  مردم  و  مسئوالن  و  رسانه ها  میان 

است.
برای گفتگوی  این نمایشگاه مکانی  ادامه داد:  وی 
رسانه  اصحاب  و  مدیران  و  نخبگان  میان  فرهنگی 
گفتگوهای  طریق  از  هفته  یک  طول  در  که  است 
امروز  بپردازند.  خود  اشتراکات  افزایش  به  متقابل 
بیش از هر روز دیگر به گفتگو نیاز داریم؛ زیرا باید 

همدلی و همگرایی سامان بگیرد.
گفتنی است ساعت کاری بیست و دومین نمایشگاه 
این  است؛  اعالم شده   20:30 تا   9:30 از  مطبوعات 
نسبت  نمایشگاه  کاری  ساعت  که  است  حالی  در 
گذشته  سال  است.  کرده  تغییر  گذشته  سال  به 
نمایشگاه مطبوعات از ساعت ۹ تا ۲۰ برگزار می شد.

شعار  با  مطبوعات  نمایشگاه  دومین  و  بیست   
»شفافیت، صداقت« پس از 7 روز فعالیت تا تاریخ 

21 آبان ماه میزبان مردم هستند.

دموکرات  کلینتون  هیالری  میان  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ترامپ  پیروزی  با  ناباوری  کمال  در  جمهوری خواه  ترامپ  دونالد  و 
خاتمه یافت. نامزد جمهوری خواهان با کسب ۲۷۹ رای الکترال، از حد 
نصاب ۲۷۰ رای الزم برای ریاست جمهوری گذشت و چهل و پنجمین 

رییس جمهوری آمریکا شد.
روز  مختلف  ایالت های  در  متحده  ایاالت  مردم  ایسنا،  گزارش  به 
سه شنبه به پای صندوق های رای رفتند و نتایج هر ایالت به محض 
مشخص شدن و بسته شدن حوزه های رای گیری در آن ایالت، اعالم 

شد.
شبکه های تلویزیونی آمریکا رای هیالری کلینتون و دونالد ترامپ را 
در هر ایالت اعالم کردند. بیشتر ایالت ها همانند هر انتخابات دیگری 
در آن رای گیری شد و رای آن با بسته شدن حوزه های رای گیری اعالم 

شد.
با  ایالت  است. هر  الکترال  آرای  اساس  بر  آمریکا  انتخاباتی  سیستم 
توجه به جمعیت شمار متفاوتی رای الکترال دارد. کالیفرنیا به لحاظ 

مقابل  در  و  دارد  رای   ۵۵ بنابراین  و  است  ایالت  بزرگترین  جمعیتی 
ایالتی کم جمعیت مثل مونتانا تنها سه رای دارد. اگر یک نامزد بتواند 
رای مردمی در یک ایالت را به دست آورد، تمام آرای الکترال آن ایالت 

هم به او می رسد.
آرای الکترال محاسبه شده به شرح زیر است:

کلینتون:
۲۱۸ رأی الکترال

ترامپ:
۲۷۹ رأی الکترال

البته هنوز رای تمام ایالتها شمرده نشده اما با گذشتن ترامپ از حد 
الزم، پیروز انتخابات مشخص شده است.

* پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنا
هم چنین هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات کنگره هم 
برگزار شد و نمایندگانی جدید برای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا 
تعیین شدند. در جریان انتخابات پیشین کنگره که چهارم نوامبر ۲۰۱۴ 
در اواسط دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما برگزار شد، کنترل سنا 
از دست دموکرات ها خارج شد و این بار نمایندگان این حزب درصدد 

پس گرفتن جایگاه اکثریت خود بودند.
از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا، ۳۴ کرسی در انتخابات به رای گذاشته شد. 
دوره نمایندگان سنا شش ساله است اما در هر انتخابات تنها یک سوم 

کرسی ها به رای گذاشته می شود.
برای مجلس نمایندگان آمریکا هم تمام ۴۳۵ کرسی به رای گذاشته 

شد. دوره نمایندگان این مجلس دو ساله است.
نتایج انتخابات کنگره آمریکا تاکنون به این شرح بوده است:

سنا: دموکرات ها ۴۷ کرسی - جمهوری خواهان ۵۱ کرسی
 ۲۳۶ جمهوری خواهان:   - کرسی   ۱۹۱ دموکرات ها  نمایندگان:  مجلس 

کرسی
اکثریت در سنا ۵۱ کرسی و در مجلس نمایندگان ۲۱۸ کرسی است. به 
و  نمایندگان  در مجلس  تا همینجا هم جمهوری خواهان  ترتیب  این 

سنا پیروز شده اند.

با پایان  جلسه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور 
وزیر  سه  هر  رسید.و  پایان  به  مجلس  نمایندگان  آرا  شمارش 

پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد گرفتند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز )سه شنبه( با ۱۹۳رای به 

مسعود سلطانی فر اعتماد کردند.
به گزارش الف سلطانی فر با ۱۹۳ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۹ 

رای ممتنع وزیر ورزش و جوانان شد.
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شد]صالحی امیری[
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  برای  مجلس  از  امیری  صالحی  سیدرضا 

اسالمی رای اعتماد گرفت.
براساس رای گیری انجام شده صالحی امیری با ۱۸۰ رای موافق، 
۸۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شد.

دکتر فخرالدین دانش آشتیانی با ۱۵۷رای موافق نمایندگان وزیر 
آموزش و پرورش شد.

بر این اساس نمایندگان با ۱۵۷رای موافق ، ۱۱۱رای مخالف و ۶ رای 
ممتنع به دانش آشتیانی رای اعتماد دادند.

نمایش ترمیم کابینه / از جنتی تا فانی

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه 
ترامپ رییس جمهور آمریکا شدمطبوعات چگونه گذشت؟ 

مجلس به »دانش 
آشتیانی« اعتماد کرد

سکان فرهنگ در دست 
»صالحی امیری«

 »سلطانی فر« به 
»سئول« رفت

هر سه وزير پيشنهادي راي اعتماد گرفتند؛

در  مطبوعات  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
دومین روز کاری خود شاهد حضور چهره های 

شناخته شده ای بود.
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آبان  1395 ورزشیارمغان

منبع : خبرگزاری فارس

پورحیدری که به دلیل بیماری چند روزی بود در بخش آی 
سی یو بستری شده بود امروز در سن هفتادویک سالگی 

دار فانی را وداع گفت.
تهران  در   1324 سال  ماه  بهمن  ششم  متولد  پورحیدری 
بود.او فوتبال حرفه ای را از 17 سالگی و از باشگاه دارایی 
تهران آغاز کرد و سپس به باشگاه تاج پیوست و 9 سال 
برای این تیم پایتخت نشین توپ زد.پورحیدری در سال 
باشگاه  جام  در  قهرمانی  عنوان  استقالل  همراه  به   1349

های آسیا را به دست آورد.
بعداز اتمام دوره بازیگری، رایکوف مربی وقت تاج که تیم 
و  پشتکار  دلیل  به  داشت،  در دست  را هم  تاج  جوانان 
پیگیری های فراوان منصور، او را به جوانان برد. رایکوف 
که از سال ۴۸ تا ۵۳ مربی تاج بود، به دلیل خستگی قادر 
نفت  تیم  به  باخت  از  پس  و  نشد  تاج  در  کار  ادامه  به 

آبادان در سال ۵۳ کنار گذاشته شد و تیم به علی دانایی 
فرد رسید که وی هم منصور پورحیدری را به عنوان کمک 
 ۵۴ سال  در  بازی   ۸ فقط  فرد  کرد.دانایی  انتخاب  خود 
سرمربی تیم بود و سپس جکیچ به عنوان سرمربی تاج 
در سال ۵۵ انتخاب شد و جکیچ هم منصور پورحیدری 
را  را به عنوان کمک خود انتخاب کرد. و نتایج مطلوبی 

با وی کسب کرد.
تاج  با  قرارداد جکیچ  آرامی ها،  نا  انقالب بدالیل  از  پس 
فسخ شد و پورحیدری به همراه جکیچ برای مدتی راهی 
از  ماه پس  او چند  فارس شد.  کشورهای حاشیه خلیج 
پنج  با  شد.پورحیدری  استقالل  مربی  ایران  به  بازگشت 
دوره حضور در ادوار رقابتهای آسیایی به عنوان سرمربی 
مرتبه   ۳۲ که  است  استقالل  باشگاه  تاریخ  رکورددار 
مربی گری یک باشگاه در جام باشگاه های آسیا را به عهده 

داشته است.
او در پنج دوره حضور خود؛ یک مقام قهرمانی، یک مقام 
نایب قهرمانی و یک مقام سوم جام باشگاه های آسیا و 
همچنین دو مقام چهارم جام برندگان جام آسیا را برای 

استقالل به ارمغان آورده است.
پورحیدری در ۳۰۹ مسابقه مربی گری تیم فوتبال استقالل 
تهران را بر عهده داشته است و ۸۱ بار به عنوان مربی در 
خدمت آبی پوشان بود که از این لحاظ در تاریخ باشگاه 
استقالل رکورددار می باشد. پورحیدری همچنین رکورددار 
همچنین  پورحیدری  منصور  است.  دربی  در  مربی گری 
دارای یک رکورد دیگری هم هست او تنهاکسی هست که 
هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی توانسته قهرمان 
آسیا بشود وی درسال ۱۳۴۹ در حالی که یک بازیکن ۲۵ 
ساله بود توانست به عنوان قهرمانی آسیا برسد ویک بار 
هم به عنوان مربی در سال ۱۳۷۰ توانست قهرمان آسیا 

شود. 

اعالم  برنامه  مطابق  خبرآنالین؛  خبرگزاری  گزارش  به 
در  صبا  مقابل  استقالل  بازی   22 دقیقه  در  شده، 
تمام  سنگ  پورحیدری  منصور  برای  آبی ها  جام حذفی 
تماشاگران  کردند.  تشویق  حسابی  را  او  و  گذاشتند 
مرحوم  یاد  شدند  حاضر  استادیوم  در  که  لحظه ای  از 
از  بعد  دقایقی  حتی  و  نگه داشتند  زنده  را  پورحیدری 
علی  دادند.  ادامه  را  زیبا  کار  این  هم  بازی   22 دقیقه 
ورزشگاه  در  هم  منصورخان  مرحوم  فرزند  پورحیدری، 
احساسی  فوق العاده  جو  این  در  شدت  به  و  است 

شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ در ادامه بازی های جام حذفی کشور، تیم 
تراکتورسازی در دیداری خانگی مقابل تیم برق جدید شیراز به برتری 
2-0 رسید. محمد نوری و فرزاد حاتمی برای تیم تبریزی گلزنی کردند. 
برق جدید شیراز هم با حذف تیم همشهری یعنی قشقایی به این مرحله 
رسیده بود، از دور رقابت ها کنار رفت. شاگردان امیر قلعه نویی در مرحله 
یک چهارم باید به مصاف تیم نفت و گاز گچساران بروند که در کمال 

شگفتی تیم لیگ برتری فوالد خوزستان را حذف کرد.
و  جنجالی  دیداری  در  سپاهان  امروز  مهم  های  بازی  از  دیگر  یکی  در 
پرحاشیه آلومینیوم اراک را در وقت های اضافه برد. جالب اینجاست که 
دقیقه آخر بازی یک پنالتی به نفع آلومینیوم گرفته شد ولی گلر سپاهان 

آن را مهار کرد و باعث صعود تیمش شد. 
نتایج دیگر بازی ها به شرح زیر است؛ 

آلومینیوم اراک یک -سپاهان 2
نفت مسجد سلیمان یک -سپاهان 2

شهرداری ماهشهر -گسترش فوالد)لغو شد(

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ در ادامه بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
کشور، تیم های استقالل تهران و صبای قم از ساعت 16:15 در ورزشگاه آزادی به مصاف 
هم رفتند که دیدار دو تیم در پایان 90 دقیقه بدون گل به پایان رسید. هر دو تیم 
خیلی مختاط بازی کردند و به خصوص در نیمه دوم، موقعیت خاصی روی دروازه دو 
تیم ایجاد نشد. به جز دقایق پایانی نیمه دوم که استقالل فشار بیشتری روی دروازه 
حریف آورد اما موفق به گلزنی نشد. سرانجام دو وقت اضافه 15 دقیقه ای و یا حتی 

ضربات پنالتی، تعیین کننده برنده بازی خواهد بود.
در ادامه بازی در دو وقت اضافه هم برنده ای نداشت و کار به ضربات پنالتی کشیده 
شد. البته نکته جنجالی که بازی را به وقت اضافه برد، اتالف وقت حامد لک بود که 
حسابی صدای طرفداران استقالل را هم درآورد.در ادامه، بازی در دو وقت اضافه هم 
برنده ای نداشت و کار به ضربات پنالتی کشیده شد. البته نکته جنجالی که بازی را 
به وقت اضافه برد، اتالف وقت حامد لک بود که حسابی صدای طرفداران استقالل را 
هم درآورد. در ضربات پنالتی استقاللی ها به لطف درخشش مهدی رحمتی که اولین 

پنالتی صبایی ها را مهار کرد، 5-3 حریف را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.
استقالل در مرحله یک چهارم نهایی باید به مصاف نفت تهران برود.

نفت  و  استقالل  خبرآنالین؛  خبرگزاری  گزارش  به 
چهارم  یک  مرحله  های  رقابت  چارچوب  در  تهران 
نهایی جام حذفی از ساعت 16:20 دقیقه 30 آذر در 
روند  می  یکدیگر  مصاف  به  تهران  تختی  ورزشگاه 
را  حذفی  جام  نهایی  نیمه  به  کننده  صعود  تیم  تا 

مشخص کنند.
برنامه دیگر رقابت های این مرحله که همه در روز 

30 آذر برگزار خواهد شد، به این شرح است:
 13:30 ساعت  آهن  ذوب  تبریز-  فوالد  گسترش 

ورزشگاه بنیان دیزل
فوالد مبارکه سپاهان- سایپا ساعت 13:30 ورزشگاه 

نقش جهان اصفهان
 14 ساعت  تبریز  تراکتورسازی  گچساران-  وگاز  نفت 

ورزشگاه شهدا نفت گچساران

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، 
امروز   16 ساعت  از  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
)سه شنبه( در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام 
جهانی 2018 در ورزشگاه توانکو عبدالرحمن شهر 

سرمبان مالزی به مصاف سوریه رفت.
باتالقی  زمینی  و  بارانی  هوایی  در  که  بازی  این 
خاصی  صحنه  که  این  بدون  شد  برگزار  شکل 
داشته باشد با نتیحه تساوی بدون گل به پایان 
رسید. سوریه که کره جنوبی را در همین ورزشگاه 
متوقف  مالزی  سرمبان  شهر  عبدالرحمن  توانکو 
کرده و چین را در خانه حریف شکست داده بود، 

موفق شد از ایران هم یک امتیاز بگیرد.
نیمه اول

طارمی  مهدی  به  دژاگه  عرضی  پاس   :3 دقیقه 
دروازه بان  اختیار  در  او  زمینی  شوت  اما  رسید 

سوریه قرار گرفت.
دقیقه 13: خروج اشتباه سوشا مکانی نزدیک بود 
بازیکن  سر  ضربه  اما  بدهد  ملی  تیم  دست  کار 

سوریه ای از کنار دروازه به بیرون رفت.
احساس  صحنه ای  در  الصالح  احمد   :16 دقیقه 
دقایقی  برای  بازی  شد  باعث  که  کرد  ناراحتی 

متوقف شود.
دقیقه 21: زاهر میدانی به جای احمد الصالح که 
به  مجبور  سوریه  تا  رفت  زمین  به  مصدوم شد، 

انجام تعویضی اجباری شود.
دقیقه 25: در این بازی کسل کننده و کم حادثه، 
زمین  روی  دقایقی  برای  هم  سوریه  دروازه بان 

افتاد.
دقیقه 26: شوت از راه دور اشکان دژاگه در اختیار 

ابراهیم عالمه قرار گرفت.

از سمت  بازیکنان سوریه  ارسالی  دقیقه 29: کرنر 
دیگر  کرنری  به  برگشت  و  رفت  یک  در  راست 

تبدیل شد.
پشت  جهانبخش  عمقی  ارسال   :41 دقیقه 
سوریه  دروازه بان  و  نرسید  طارمی  به  مدافعین 

زودتر از مهاجم ایران، توپ را جمع کرد.
دقیقه 1+45: کریم انصاری کنار خط با عالء الشبلی 
بر سر تصاحب توپ درگیر شد که دیگر بازیکنان 
دو تیم از جمله سید جالل حسینی مداخله کردند. 
نشان  زرد  کارت  به یک  السبلی  به  داور مسابقه 

داد.
نیمه دوم

با  از استپ توپ  دقیقه 53: مهدی طارمی پس 
سینه، شوت سر ضربی را روانه دروازه سوریه کرد 

که ثمری نداشت.
دقیقه 59: کارلوس کی روش اولین تعویض خود 
را انجام داد و رضا قوچان نژاد را به جای مهدی 

طارمی به زمین فرستاد.
دقیقه 64: اشکان دژاگه، کاپیتان تیم ملی هم از 
زمین بیرون رفت و وحید امیری به جای او وارد 
میدان شد. سید جالل حسینی بازوبند کاپیتانی 

را بر بازو بست.
را  خود  تعویض  دومین  هم  سوریه   :67 دقیقه 
انجام داد. احمد الدونی به جای سنحاریب ملکی 
کاپیتان  هم  ملکی صباح  شد.  زمین  وارد  صباح 
واگذار  الشبلی  عالء  به  را  بازوبند  که  بود  سوریه 

کرد.
را  سوریه  دروازه  توانست  قوچان نژاد   :70 دقیقه 
باز کند اما پرچم کمک داور به نشانه آفساید باال 

رفت.

ضربه  روی  از  خریبین  عمر  ضربه   :76 دقیقه 
فاصله ای  با  و  خطرناک  شکلی  به  ایستگاهی 

بسیار کم از کنار دروازه به بیرون رفت.
آخرین  عنوان  به  پورقاز  عزت اهلل   :77 دقیقه 
وارد  عزت اللهی  سعید  جای  به  ایران  تعویض 

زمین شد.
سمت  از  جهانبخش  علیرضا  ارسال   :78 دقیقه 
راست به شکل خطرناکی نزدیک بود وارد دروازه 
شود که دروازه بان سوریه توپ را از زیر طاق بیرون 

کشید.
موقعیت  بهترین  جهانبخش  علیرضا   :86 دقیقه 
میالد  خوب  ارسال  داد.  دست  از  را  ملی  تیم 
محمدی از سمت چپ در محوطه شش قدم روی 
اما  آمد  فرود  هلند  آلکمار  فوتبال  تیم  لژیونر  سر 

ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.
ترکیب تیم ملی فوتبال سوریه:

میدانی(،  )21-زاهر  الصالح  احمد  عالمه،  ابراهیم 
عمر  جنیات،  عمرو  المیدانی،  عمر  العجان،  مؤيد 
مواس،  المصری(، محمد  )2+90-حمدی  خریبین 
الشبلی، سنحاریب ملکی  تامر حاج محمد، عالء 

صباح )67-احمد الدونی( و خالد المبیض.
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

مرتضی  حسینی،  جالل  سید  مکانی،  سوشا 
رضاییان،  رامین  محمدی،  میالد  پورعلی گنجی، 
)77-عزت اهلل  عزت اللهی  سعید  ابراهیمی،  امید 
قوچان نژاد(،  )59-رضا  طارمی  مهدی  پورقاز(، 
علیرضا  امیری(،  )64-وحید  دژاگه  اشکان 

جهانبخش و کریم انصاری فرد.

منصور پورحیدری درگذشت

سنگ تمام استقاللی ها 
برای منصور پورحیدری 

سپاهان در یک بازی جنجالی 
آلومینیوم را برد/ تراکتورسازی 

هم به دور بعد رسید 

استقالل در یک چهارم به نفت و دایی 
رسید/رحمتی باز هم پنالتی گرفت

رودررویی منصوریان و 
دایی در شب یلدا 

سوریه بالی کره جنوبی را سر ایران هم 
آورد/ جنگ در باتالق و دیگر هیچ!

پورحیدری به ناصر حجازی پیوست؛

 منصورپورحیدری که چند روزی در بیمارستان 
بستری بود امروز در سن 71 سالگی درگذشت.

مرحوم  برای  صبا  با  دیدار  در  استقاللی ها 
پورحیدری سنگ تمام گذاشتند. 

برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی دیدار تیم های استقالل و صبای قم به وقت اضافه کشیده شد. تیم تراکتورسازی به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی رسید. 
اعالم شد.
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منبع : خبرگزاری فارس

مرکزی  شورای  عضو  شجونی  جعفر  االسالم  حجت 
جامعه روحانیت مبارز تهران و از اعضای شورای مرکزی 

حزب موتلفه اسالمی درگذشت.
علت  به  گذشته  روز  چند  در  شجونی  االسالم  حجت 
عارضه قلبی در بیمارستان فیروزگر تهران بستری شده 
به  معروف  شجونی  جوادی  جعفر  حجت االسالم  بود. 
جعفر شجونی در سال ۱۳۱۱ در فومن استان گیالن به 

دنیا آمد و در سن 84 سالگی دار فانی را وداع گفت. 

روحانیون  از  پورمحمدی  عباس  االسالم  حجت  مشرق،  گزارش  به 
برجسته و مبارز، پدر اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما، عموی وزیر 
دادگستری و ابوالزوجه حسینی وزیر سابق ارشاد دار فانی را وداع گفت.

عباس  شیخ  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت  مرحوم  تشییع  مراسم 
پورمحمدی روز چهارشنبه 9 صبح از درب منزل مرحوم به طرف مسجد 

امام)ره( رفسنجان صورت می گیرد تا در جوار شهدای گمنام آرام گیرد.
مراسم ختم آن عالم مبارز روز پنج شنبه ساعت 14 الى 16 در مسجد امام 

رفسنجان برگزار می شود.
عباس  شیخ  حاج  والمسلمین  حجت االسالم  زندگی نامه  از  خالصه ای 

پورمحمدی
)سوره  ا«  ُودًّ ْحَمُن  الرَّ َلُهُم  َسَیْجَعُل  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  »ِإنَّ 

مریم، آیه 96(
»آنان که اهل ایمان و عمل صالح هستند، خداوند رحمان محبت شان 

را در دل ها جای می دهد«
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی در سال 1303 
در روستای ماهونک شهرستان رفسنجان در خانواده ای مذهبی به دنیا 
آمد. در اوائل جوانی به خیاطی اشتغال داشت و در کنار آن، مقدمات 
با  از مدتی  رفسنجان می آموخت. پس  علمیه  در حوزه  را  دینی  علوم 
تشویق و حمایت یکی از خیرین منطقه، به یزد رفت و در حوزه علمیه 
این شهر به صورت جدی به تحصیل پرداخت. حجت االسالم پورمحمدی 
در این دوره هم مباحثه آیت اهلل مصباح یزدی بود. سپس عازم شهر قم 
شد و کسب علوم دینی را در سطوح عالی تر دنبال کرد. حضور در حوزه 
علمیه قم و شرکت در درس خارج فقه امام خمینی )ره(، زمینه آشنایی 
از  کرد.  فراهم  را  سیاسی  مبارزان  و  کشور  اول  طراز  علمای  با  ایشان 
دوستان و هم مباحثه ای های ایشان در این دوره نیز می توان به آیت اهلل 

العظمی نوری همدانی و آیت اهلل دری نجف آبادی اشاره کرد.
بازگشت.  رفسنجان  شهرستان  به  سپس  پورمحمدی  حجت االسالم 
آن  مسجد  بنای  تجدید  با  و  گزید  سکنی  ماهونک  روستای  در  ابتدا 
روستا، ضمن اقامه نماز، برخی روحانیون نظیر آیت اهلل رسولی محالتی 
و آیت اهلل خزعلی را جهت سخنرانی به این مسجد دعوت کرد. اندکی 
بعد در شهر رفسنجان مستقر شد و امامت جماعت مسجد سقاخانه 
را برعهده گرفت. این مسجد در ابتدا فضای بسیار کوچکی داشت. با 
همت ایشان و همراهی مردم و خیرین شهر، خانه های اطراف مسجد 
تجدیدبنا  مناسب  و  بزرگ  به شکلی  نیز  مسجد  این  و  شد  خریداری 
گردید. توسعه مسجد، ظرفیت های آن را افزون کرد و امکان برگزاری 
کثیر مشتاقان  با حضور خیل  انجام سخنرانی های عمومی  و  جلسات 

به ویژه جوانان را فراهم ساخت.
امام  نهضت  والیتی،  و  ایالتی  انجمن های  الیحه  طرح  با  و   41 سال 
خمینی )ره( آغاز شد. با شروع این نهضت و با تالش ها و مجاهدت 
حجت االسالم پورمحمدی به همراهی دیگر علمای مبارز، مردم رفسنجان 
به تقلید از مرجعیت امام خمینی )ره( رهنمون شدند. مسجد سقاخانه 

مسجد  به  و  شد  ستمشاهی  رژیم  علیه  علنی  مبارزه  پایگاه  به تدریج 
امام خمینی )ره( تغییر نام یافت. محور فعالیت های گروه های مبارزاتی، 
مسجد امام بود و رساله امام و اعالمیه های ایشان از این مسجد در 
نام  مکبران  و  انقالبی  سخنرانان  می شد.  توزیع  منطقه  و  شهر  سطح 
با  نیز  مردم  و  می کردند  ذکر  در مسجد  عظمت  و  با صراحت  را  امام 
صلوات، ارادت و تبعیت خود را ابراز می داشتند. سخنرانی های سیاسی 
و انقالبی توسط روحانیون دانشمند، مبارز و طراز اول کشور در مسجد 
بیان  عمومی  به صورت  سخنرانی ها  این  در  مطالبی  می گردید.  ایراد 
می شد که در دیگر شهرها و محافل، طرح آن ها به صورت خصوصی هم 
کمتر صورت می گرفت. این فضای مساعد و پرشور انقالبی اوال ناشی 
از آمادگی مردم و فهم باالی آن ها از مسائل بود که در نتیجه سال ها 
ثانیا  بود؛  ایجاد شده  تربیت دینی و سیاسی مردم  در جهت  فعالیت 
به دلیل فراست و هوشیاری در پیگیری مبارزات به شیوه ای بود که بهانه 

و نیز جرئت مقابله کمتری از سوی رژیم باقی می ماند.
رفسنجان  به  پورمحمدی  دعوت حجت االسالم  به  که  افرادی  جمله  از 
آمدند و در مساجد این شهر خصوصا مسجد امام به ایراد سخنرانی 
تربتی،  مرحوم  اسالم  حجج  و  آیات  حضرات  به  می توان  پرداختند 
نوری  حسین  شیرازی،  مکارم  ناصر  فلسفی،  محمدتقی  مرحوم 
همدانی، وحید خراسانی، مصباح یزدی، احمد جنتی، علی اکبر هاشمی 
محمدی  مرحوم  محالتی،  رسولی  طبسی،  واعظ  مرحوم  رفسنجانی، 
ابوالقاسم  مرحوم  ری شهری،  محمدی  گلپایگانی،  محمدی  گیالنی، 
خزعلی، محمد یزدی، مرحوم یحیی انصاری شیرازی، مرحوم صدوقی، 
دکتر حسن  دامغانی،  تقوی  یزدی،  راشد  عراقی، محمدکاظم  محمدی 
شهید  باهنر،  دکتر  شهید  بهشتی،  دکتر  شهید  نوری،  ناطق  روحانی، 
محالتی،  فضل اهلل  شهید  کامیاب،  شهید  هاشمی نژاد،  عبدالکریم 
سیدمهدی  فاکر،  مرحوم  مروی،  هادی  مرحوم  شیرازی،  عباس  شهید 
دری  شجونی،  جعفر  مرحوم  کرمانی،  موحدی  محمدعلی  طباطبائی، 
نجف آبادی، محمدباقر فرزانه، رحیمیان، مؤمن، مرحوم احسان بخش، 
مرحوم فاضل هرندی، محمودی گلپایگانی، مرحوم فخرالدین حجازی، 
طاهری  سیدحسن  مرحوم  خلخالی،  صادق  مرحوم  محفوظی،  عباس 
العظمی  آیت اهلل  حضرت  رهبری  معظم  مقام  همچنین  و  خرم آبادی 

سیدعلی خامنه ای اشاره کرد.
در  مبارزاتی،  و  تبلیغی  فعالیت های  کنار  در  پورمحمدی  حجت االسالم 
خدمت به مردم نیز پیش قدم بود. درب منزل ایشان همواره به روی 
نیازمندان باز بود و هرکس مشکلی داشت، به ایشان مراجعه می کرد. 
پیش از آغاز فصل سرما، ایشان به همراه خیرین منطقه دارو و کاالهای 
ضروری را تهیه و در روستاهای محروم منطقه توزیع می کردند. چنین 
دیگر  به  گاهی  و  نمی شد  محدود  رفسنجان  منطقه  به  تنها  اقداماتی 
نقاط کشور نیز تسری می یافت. نمونه ای از این فعالیت ها، کمک رسانی 
به مردم زلزله زده فردوس در سال 47 بود. در پی این زلزله و در جبران 
رفسنجان، حجت االسالم  مردم  به  فرودس  اهالی  قبل  سال ها  محبت 
پورمحمدی به همراه جمعی از مردم، اقالم و کمک هایی را تهیه و راهی 
فردوس شد. در همین زمان حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز به همراهی 
این  داشتند.  فردوس حضور  در  امدادرسانی  از طالب، جهت  تعدادی 
حضور همزمان، مقدمات آشنایی حجت االسالم پورمحمدی با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای و دعوت ایشان به رفسنجان را فراهم نمود. معظم له 
این دعوت را اجابت نمود و چند سال پیاپی در رفسنجان حاضر شده 
و در مسجد امام خمینی )ره( به ایراد سخنرانی پرداخت. محل استقرار 
ایشان و دیگر روحانیون مدعو، عمدتا منزل حجت االسالم پورمحمدی 

بود.
با گسترش مبارزات انقالبی، سخت گیری های رژیم نیز افزایش یافت. 
اجازه حضور در مسجد به برخی وعاظ داده نمی شد و سخنرانی برخی 
می ماند.  رها  نیمه کاره  دست گیری  از  جلوگیری  برای  نیز  روحانیون 
گرفته  قرار  بازخواست  مورد  مرتبا  نیز  پورمحمدی  حجت االسالم 
در  مبارزاتی  و  روشنگرانه  فعالیت های  ادامه  از  ممانعت  برای  رژیم  و 
حکم  مدتی،  از  پس  می داد.  قرار  فشار  تحت  را  ایشان  امام،  مسجد 

ممنوع المنبری ایشان صادر گردید. این اقدامات رژیم مانع فعالیت های 
مبارزاتی وی نشد. سرانجام در اولین چهل ام قیام 19 دی مردم قم، به 
برگزار شد  رفسنجان  در  تظاهراتی  علمای شهر،  دیگر  و  ایشان  دعوت 
به  ایشان  برای  تبعید  و صدور حکم  محاکمه  دستگیری،  به  منجر  که 
تبعید  زابل  به  ابتدا  پورمحمدی  گردید. حجت االسالم  سال  مدت سه 
شد، سپس به سراوان منتقل گردید، و در نهایت به بندر لنگه انتقال 

داده شد.
شده  تبعید  ایرانشهر  به  نیز  خامنه ای  آیت اهلل  ایام حضرت  همین  در 
محل  ترک  اجازه  آنکه  وجود  با  پورمحمدی  حجت االسالم  بودند. 
دیدار  به منظور  و  خارج  سراوان  از  متعددی  دفعات  نداشت،  را  تبعید 
معظم له راهی ایرانشهر می شد. تیرماه سال 57، سیل ایرانشهر رخ داد 
آیت اهلل  حضرت  برعهده  حادثه دیدگان  به  امدادرسانی  محوریت  که 
خامنه ای قرار داشت. در روزهای ابتدائی پس از سیل، ایشان پیغامی 
به علمای منطقه مبنی بر جمع آوری و ارسال اقالم ضروری و کمک های 
با کمک  پورمحمدی  امر، حجت االسالم  این  پیرو  کردند.  ارسال  مادی 
منتقل  ایرانشهر  به  و  تهیه  ناموت  صدهزار  چند  خیرین،  و  نزدیکان 
کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با استفاده از این مبلغ و جهت تأمین 
اختیار  در  و  خریداری  شیرده  بز  زیادی  تعداد  سیل زدگان،  بلندمدت 
توسط  دوران  این  در  نیز  دیگری  فعالیت های  دادند.  قرار  خانوارها 
وحدت  جهت  در  تالش  می گرفت.  صورت  پورمحمدی  حجت االسالم 
علمای شیعه و اهل سنت، تشکیل جلسات انقالبیون با حضور مبارزان 
انقالب در  روند  پیگیری  ایشان می آمدند،  به مالقات  دیگر شهرها که 
رفسنجان و صدور اعالمیه در مورد حوادث مهم، و اعزام برخی نیروهای 

انقالبی به پاکستان جهت تأمین اقالم مورد نیاز از این قبیل بود.
در  آن ها  گسترده  فعالیت های  و  سیستان  در  انقالبی  مبارزان  تجمع 
منطقه از سوی رژیم تحمل نشد و هرکدام به مکانی دیگر تبعید شدند. 
حجت االسالم پورمحمدی نیز به بندر لنگه انتقال داده شد. در هنگام 
حضور در این شهر، ایشان به شدت بیمار بود و با تداوم بی توجهی رژیم 
به این وضعیت، یکی از فرزندانشان با کمک برخی انقالبیون رفسنجان 
بیمارستان  در  و  منتقل  کرمان  شهر  به  را  ایشان  مخفیانه  به صورت 
بستری کردند. رژیم پس از اطالع از این موضوع، با توجه به آشفتگی 
کرمان  در  ایشان  حضور  با  انقالب،  از  پیش  کشور  سراسر  وضعیت 
موافقت کرد. در جریان حمله به مسجد جامع کرمان و آتش زدن آن 
در مهرماه 57 توسط عمال رژیم، حجت االسالم پورمحمدی در کنار مردم 
در مسجد حضور داشت. اواخر پاییز، سرانجام دوران تبعید به پایان 

رسید و ایشان به رفسنجان بازگشت.
سال های  همچون  انقالب،  پیروزی  تا  رفسنجان  به  بازگشت  زمان  از 
امام  مسجد  و  ایشان  محوریت  با  انقالبی  مبارزات  تبعید،  از  پیش 
اولویت ها،  به  رسیدگی  نیز  انقالب  از  پس  یافت.  ادامه  )ره(  خمینی 
مردم،  و  اسالمی  نظام  به  و خدمت رسانی  مانده  زمین  بر  امور  انجام 
در  زمان، تالش  آن  از ضرورت های  بود. یکی  ایشان  مشی همیشگی 
جهت تربیت سیاسی نیروها و آگاه سازی مردم بود. در این راستا ایشان 
به عنوان دبیر حزب جمهوری اسالمی در استان کرمان به متشکل شدن 
مشکالت  و  عمومی  فقر  کرد.  توجهی  قابل  کمک  امام  خط  نیروهای 
مالی مردم در اوائل انقالب، یکی دیگر از مسائلی بود که چاره اندیشی 
در مورد آن ضروری می نمود. صندوق تعاون اسالمی به عنوان راه حلی 
برای این امر از سوی ایشان تأسیس گردید که وام های قرض الحسنه 
تعاون  شرکت  صندوق،  این  کنار  در  می داد.  قرار  نیازمندان  اختیار  در 
از  ایجاد گردید.  نیاز مردم  تأمین کاالهای اساسی مورد  برای  اسالمی 
دیگر نیازهای مردم در آن زمان، کمبود بیمارستان و خدمات بهداشتی 
و درمانی بود. جهت رفع این نیاز، ساخت و تجهیز بیمارستان علی ابن 
ابی طالب )ع( و بخش های وابسته به آن با کمک خیرین رفسنجان در 
دستور کار ایشان قرار گرفت. برای پشتیبانی مالی از بیمارستان نیز بنیاد 
خیریه علی ابن ابی طالب )ع( بنیان گذاشته شد. از جمله فعالیت های 
دیگر حجت االسالم پورمحمدی، احیاء و توسعه مجموعه مدارس علوی 
در رفسنجان بود که قبل از انقالب به منظور تربیت نیروهای متدین و 
انقالبی راه اندازی شده بود. تأسیس و اداره سازمان تبلیغات اسالمی 
رفسنجان نیز یکی دیگر خدمات ایشان بود، که البته وظائف محوله به 
این سازمان از قبیل دعوت روحانیون، اعزام آن ها به مساجد و مناطق 
مختلف و پشتیبانی از آن ها را خود ایشان بدون وجود هیچ سازمانی 
مسکن،  سازمان  همچنین  داشت.  برعهده  انقالب  از  پیش  سال ها  از 

بنیاد شهید و کمیته امداد رفسنجان توسط ایشان تأسیس و راه اندازی 
علمیه  حوزه  پایه گذاری  به  ایشان  نیز  فعالیت  دوره  اواخر  در  گردید. 

سفیران هدایت رفسنجان همت گذاشت.
یکی دیگر از اولویت های کشور در دهه ابتدائی انقالب، دفاع مقدس 
از جنگ در مسجد  به پشتیبانی  آنکه فعالیت های مربوط  بود. ضمن 
امام صورت می گرفت، حجت االسالم پورمحمدی شخصا چندین مرتبه 
به عنوان نیروی تبلیغی عازم جبهه های حق علیه باطل گردید. در یکی 
از این سفرها و در پشت خطوط فاو، ایشان دچار حمله شیمیایی شد 
در پی آن ماه ها در تهران و رفسنجان، بستری گردید. همچنین فرزند و 
نوه ایشان، حجت االسالم علی پورمحمدی و حجت االسالم محمدسعید 
کشمیری و دو برادر زاده شان در جبهه های نبرد به فیض شهادت نائل 

آمدند.
ایشان  سیاسی،  و  اجتماعی  تبلیغی،  گسترده  فعالیت های  کنار  در 
صاحب خصال نیکوی فراوانی بود. مردمی بودن و ساده زیستی یکی 
متعدد  میهمانان  پذیرای  همواره  ایشان  خانه  بود.  ویژگی ها  این  از 
حسن  نمی شد.  توأم  تشریفات  با  هیچ گاه  مهمان نوازی  این  اما  بود، 
خلق و خوش برخوردی وی زبانزد عام و خاص بود. در سالم کردن به 
دیگران، حتی خردساالن، پیش قدم بود. همواره به کودکان و نوجوانان 
توجه کرده و ضمن شنیدن سخنان و نظرات آن ها، در تربیت و پروش 
جذب  و  کالم  نفوذ  در  روحیه  همین  می کوشید.  استعدادهایشان 
به همت  بسیاری  جوانان  داشت.  به سزایی  تأثیر  جوانان  و  نوجوانان 
ایشان، جهت تحصیل به دانشگاه های مهم ایران و خارج از کشور و نیز 
حوزه علمیه قم اعزام شدند که بعدها منشأ خدمات بسیاری گردیدند. 
اهمیت فراوانی برای علم آموزی قائل بود و همگان را به این امر توصیه 
می کرد. روزهای بسیاری سر صف صبح گاهی مدارس حاضر می شد و 
درباره کسب دانش، ارتقاء ایمان و بلندهمتی سخن می گفت. یکی از 
برنامه های منظم ایشان حضور در منزل شهداء به همراه یاران مسجد 
امام بود که این دیدارها در تقویت روحیه خانواده های مکرم شهداء 
دوستان،  و  اقوام  دیدار  و  رحم  صله  برای  داشت.  چشمگیری  نقش 
با  اگر  اهتمام داشت، حتی  بدان  بود و همواره  قائل  فراوانی  اهمیت 
و  توصیه می کرد  ازدواج  به  را  روبرو می شد. جوانان  میزبان  کم لطفی 
برای آن ها به خواستگاری می رفت. اهل تسریع  اگر ضروری می دید، 
و محکم کاری در انجام کار خیر بود. هیچ کاری را کوچک و خرد تلقی 
نکرده و افقی بلند برای امور مختلف چه پیش از شروع و چه پس از 
از هیچ تالشی  به ثمر رسیدن در نظر می گرفت. در خدمت به مردم، 
فروگذار نمی کرد و از آبرو و اعتبار خود در جهت رفع مشکالت مردم مایه 
می گذاشت. هر روز صبح و عمدتا به صورت پیاده، به زیارت مزار پدر و 
مادر مرحوم و فرزند شهیدش می رفت. پس از آن نیز راهی پروژه های 
اجرای  روند  یا مدرسه شده،  بیمارستان  نظیر ساخت  انجام  در دست 
آن ها را با دقت بررسی و مقدمات کار را پیش از آمدن کارگران فراهم 
می کرد. هیچ گاه به دنبال مال دنیا نبود و از زمان استقرار در رفسنجان، 
خانه کاه گلی ایشان تغییری نکرد. همین خانه را نیز که تنها دارایی به 
جای مانده از ایشان بود، وقف امور دینی و فعالیت های قرآنی نمود. 
نبود و در منازعات و اختالفات سیاسی، جهت  به دنبال کسب قدرت 
حفظ وحدت و آرامش جامعه، سکوت می کرد و حتی اجازه بدگویی و 
غیبت رقبا را به نزدیکان نمی داد. همواره در خط انقالب و والیت فقیه 
ثابت قدم ماند و هرگاه به تهران می آمد، جهت ابراز ارادت به خدمت 
آیت اهلل  حضرت  رهبری  معظم  مقام  می رسید.  رهبری  معظم  مقام 
)ره(  خمینی  امام  مسجد  درباره  و  رفسنجان  به  سفر  در  نیز  خامنه ای 

چنین فرمودند:
»شهر رفسنجان و مردم عزیز آن را از سال های بسیار دور مرکز و کانون 
با  مبارزه  در  مهم کشور  نقاط  از  ثقلی  نقطه  و  اسالم  به حقایق  توجه 
طاغوت شناختیم. مردم رفسنجان در دوران اختناق به معنای حقیقی 
کلمه در صراط مستقیم الهی پایداری و پافشاری کردند. روزی که نام 
و یاد و فتوای امام بزرگوار در سرتاسر کشور به وسیله دستگاه پلیسِى 
اختناِق طاغوتی ممنوع و جرم بود، مردم رفسنجان در شهر شجاع و 
آزاده خودشان، مسجدی به نام امام بزرگوار نامگذاری کردند، به نام آن 

بزرگوار سخن گفتند و راه او را ترویج کردند« )1384/2/18(.
ا« )سوره مریم، آیه  »َو َساَلٌم َعَلْیِه َیْوَم ُوِلَد َوَیْوَم َیُموُت َوَیْوَم ُیْبَعُث َحیًّ

)15
»والسالم علی عباد اهلل الصالحین«

خبرگزاری  سیاسی  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اولین  )دباغ(  حدید چی  مرضیه  میزان، 
فرمانده سپاه منطقه غرب کشور در بیمارستان 

خاتم االنبیا ء درگذشت.
شد؟/ خمینی)ره(  امام  محافظ  دباغ  چگونه 
و  سوریه  در  چریکی  های  دوره  گذراندن 

لبنان+تصاویر
سیاسی  فعالیت های  که  حدیدچی،  مرضیه 
خود را تقریبا از سال 1346 با پخش و توزیع 
توسط  بود،  در سال 1353  کرده  آغاز  اعالمیه 
نوجوانش  دختر  همراه  به  و  دستگیر  ساواک 
رضوانه به زندان افتاد و شدیدترین شکنجه ها 
را متحمل شد. وی پس از انقالب اسالمی یکی 

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  مؤسسان  از 
منطقه  سپاه  فرمانده  اولین  عنوان  به  و  بود 
غرب کشور مسئولیت سپاه همدان را برعهده 
گرفت. مسئولیت بسیج خواهران کل کشور، 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی در سه دوره ، 
علم  دانشگاه  استاد  سپاه همدان،  فرماندهی 
و صنعت، استاد مدرسه شهید عالی مطهری، 
اسالمی  جمهوری  زنان  جمعیت  مقام  قائم 
دباغ  اجرایی  سوابق  و  مسئولیت ها  جمله  از 

است.
دباغ در دی ماه سال 1367 به عنوان عضوی از 
نمایندگان اعزامی امام خمینی) ره ( برای ابالغ 

پیام ایشان به گورباچف انتخاب شد.

اسالمی  انقالب  رهبر معظم  ای  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
با صدور پیامی، درگذشت بانوی مبارز و انقالبِی خستگی 

ناپذیر خانم مرضیه حدیدچی دباغ را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خانم  ناپذیر  خستگی  انقالبِی  و  مبارز  بانوی  درگذشت 
مرضیه حدیدچی دباغ را به بازماندگان محترم و دوستان 
و همرزمان ایشان تسلیت میگویم. این بانوی شجاع و 
فداکار در دوران طاغوت در شمار مبارزان مؤمنی بود که 
راه  این  از  را  او  نتوانست  شدید  های  شکنجه  و  زندان 

نیز در  دشوار منصرف کند و در دوران جمهوری اسالمی 
مسؤولیتهائی مانند فرماندهی سپاه پاسداران در همدان 
و نمایندگی مجلس شورای اسالمی و تدریس در دانشگاه 
و  کرد  وظیفه  انجام  خدماتی  سازمانهای  در  حضور  و 
برای  راحل  امام  اعزامی  هیئت  در  عضویت  به  مفتخر 
رسانیدن نامه معروف ایشان به سران شوروی سابق شد. 
اخالص  با  بانوی  این  الهی شامل حال  رضوان  و  غفران 

و فداکار باد.

سید علی خامنه ای
۲۷ آبان ۱۳۹۵

حجت االسالم جعفر 
شجونی درگذشت 

حجت االسالم شیخ عباس پورمحمدی درگذشت

رهبر معظم انقالب، درگذشت خانم مرضیه  مرضیه حدیدچی دباغ درگذشت
حدیدچی دباغ را تسلیت گفتند

مرکزی  شورای  عضو  شجونی  االسالم  حجت 
اعضای  از  و  تهران  مبارز  روحانیت  جامعه 
و  بود  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای 
در  قلبی  عارضه  علت  به  گذشته  روز  چند  در 

بیمارستان بستری شده بود.

اولین فرمانده سپاه منطقه غرب کشور در بیمارستان  مرضیه حدید چی )دباغ( 
خاتم االنبیا ء درگذشت.

مرضیه حدید چی )دباغ( اولین فرمانده سپاه منطقه غرب کشور در بیمارستان خاتم االنبیا ء درگذشت.
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محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت 
گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  تهران  استان  محیط زیست 
احتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره وضعیت کیفی 
هوای امروز )دوشنبه( پایتخت نشینان اظهار داشت: بر 
ایستگاه های سنجش  از  آمده  بدست  داده  های  اساس 
آلودگی، هوای تهران در 24 ساعته گذشته منتهی به  و 
ساعت 11 امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 

جامعه قرار دارد.
از  کمتر  قطری  با  معلق  ذرات  میانگین  داد:  ادامه  وی 
2.5 میکرون به میزان 126 بیانگر قرارگیری کیفیت هوای 
حساس  گروه های  برای  ناسالم  شرایط  در  تهران  امروز 

جامعه است.
محیط  حفاظت  کل  اداره  نظارت  و  پایش  معاون 
کیفیت  شاخص های  دیگر  درباره  تهران  استان  زیست 
میزان  به  کربن  مونوکسید  داشت:  بیان  تهران  هوای 
شرایط  در   13 میزان  به  اوزون  پاک،  شرایط  در   42
پاک، دی اکسید نیتروژن به میزان 81 در شرایط سالم، 
ذرات  پاک،  شرایط  در   39 میزان  به  گوگرد  دی اکسید 
معلق با قطر کمتر از 10 میکرون به میزان 76 در شرایط 
امروز  هوای  کیفی  شاخص های  دیگر  وضعیت  سالم؛ 

تهران هستند.
بیان  تهران  امروز  مناطق  ناسالم ترین  درباره  رستگاری 
شهرری  فرمانداری  آلودگی  و  سنجش  ایستگاه  داشت: 
171، سوهانک  کیفی  میانگین شاخص  با   20 منطقه  در 
در منطقه 1 با میانگین شاخص کیفی 158، پارک شکوفه 
میانگین  با   6 منطقه  در  تربیت مدرس  و   14 منطقه  در 
شاخص کیفی 151؛ ناسالم ترین مناطق امروز تهران برای 

تمامی افراد جامعه گزارش شده اند.
قلبی،  بیماران  کودکان،  سالمندان،  گفت:  پایان  در  وی 
ریوی و تنفسی از حضور و انجام فعالیت های بدنی در 
مشمول  توصیه  این  البته  کنند،  خودداری  آزاد  فضای 
حد  تا  پایتخت نشینان  می شود،  نیز  شهروندان  سایر 
و  نکنند  استفاده  خود  شخصی  نقلیه  وسیله  از  ممکن 
از سرریز شدن آن در جایگاه ها  در هنگام سوخت گیری 

خودداری کنند.

یکی از پدیده های عجیب در ایران این است که مسایل حل نمی شوند بلکه 
آنقدر کش پیدا می کنند که به بحران برسند. خود این قضیه نیازمند تحلیل 
آلودگی هوا مصداق خوبی  اقتصاد سیاسی است. معضل  و  جامعه شناختی 
درستی مسایل خود  به  نمی توانیم  ایرانیان  ما  نشان می دهد چرا  که  است 

را حل کنیم. 
به گزارش جهان صنعت، با سرد شدن هوا مشکل آلودگی در شهرهای بزرگ 
ایران به مرز بحران می رسد و هر وقت این بحران ایجاد می شود با تعطیل 
مسکن  مهم  زخم  این  بر  می شود  تالش  دانشگاه ها  احیانا  و  مدارس  کردن 
گذاشته شود و با این مرهم، حل مساله اجماال به آینده نامعلوم و به تعویق 
فراموش  هوا  آلودگی  مجددا  می شود  بهتر  هوا  که  تابستان  در  می افتد. 
می شود و روز به روز هوا آلوده تر و سالمتی ما شهرنشینان بیشتر در معرض 

خطر قرار می گیرد. 
راه حل ها  از  یکی  می شود؟  عرضه  مساله  این  برای  راه حل هایی  چه  حال 
این است که ناوگان حمل ونقل عمومی گسترش یابد. معموال در ایام آلوده 
زاویه  با شهردار  که  و کسانی  این مساله جلب می شود  به  توجه  شدن هوا 
سیاسی دارند کافی نبودن حمل ونقل عمومی را به عنوان نمادی از نقطه ضعف 
شهرداری به رخ می کشند و سعی می کنند در این هوای آلوده ماهی سیاسی 
محیط زیست  سازمان  متوجه  را  خود  حمله  سمت  آن  از  نیز  برخی  بگیرند. 
می کنند که چرا هوای تهران آلوده است. همه اینها در یک اشتباه شریکند و 
آن، این است که اگر حمل ونقل عمومی تهران توسعه یابد، مشکالت تهران 
این است که سرعت  افزایش خواهد یافت. دلیل آن  بلکه  کم نخواهد شد 
جابه جایی شهر یکی از عوامل توسعه شهرهاست. هم اکنون ترافیک و آلودگی 

هوای تهران یک عامل بازدارنده برای جذب مهاجر به تهران است. اگر این دو 
مشکل تقلیل یابد، مهاجرت به تهران تشدید خواهد شد و باز این دو مشکل 

با تاخیر زمانی بازخواهند گشت. 
خب شاید سوال شود که پس چه باید کرد؟ آیا نباید حمل ونقل عمومی را 
گسترش داد؟ آیا هوای تهران نباید بهتر شود؟ پاسخ این است که حمل ونقل 
این  ولی  یابد  افزایش  تهران  هوای  کیفیت  و  یابد  گسترش  باید  عمومی 
اقدامات باید به شکلی انجام شود که هزینه زیستن در تهران کاهش نیابد. 
باال بودن هزینه زندگی در تهران خود عاملی بازدارنده مهاجر به تهران است. 
آنقدر  تهران  ساکنان  مالیات  باید  که  است  این  حرف  این  معنای مشخص 
افزایش یابد که اوال منابع مالی الزم برای توسعه حمل ونقل عمومی فراهم 
شود و ثانیا مهاجرت به تهران یا شهرهای بزرگ برای بسیاری از افراد صرفه 
یا  اتوبوس ها  کردن  برقی  عنوان  با  که  راه حل هایی  باشد.  نداشته  اقتصادی 
خودروها و موتورها مطرح می شود نیز راه حل های درستی نیستند زیرا این 
مشکل  هم  اما  کنند  حل  موقتا  را  تهران  مساله  می توانند  اگرچه  راه حل ها 
برق  از کشور که  به منطقه ای  را  آلودگی  را خواهند داشت و هم  پیش گفته 
تولید می کند منتقل خواهد کرد. تولید برق در کشور با استفاده از سوزاندن 

گاز میسر می شود. 
همگی  باشد  برق  مصرف  افزایش  بر  مبتنی  که  راه حل هایی  بنابراین 
از کشور هستند در حالی که مساله  تشدیدکننده آلودگی در منطقه ای دیگر 
محیط زیست  کل  آلوده شدن  بلکه  نیست  تهران  آلودگی  ما،  کشور  اساسی 
کشور است!راه حل اصلی حل مشکل آلودگی هوای تهران در دو امر خالصه 
می شود: پوشیدن لباس گرم در شش ماه دوم سال و کمتر جابه جا شدن. اگر 
هزینه گاز افزایش یابد توده مردم ترجیح خواهند داد به جای مصرف زیاد گاز 
برای گرم کردن خانه و محل کار در طول روز لباس بیشتر بپوشند و در طول 
شب پتوی بیشتری روی خود اندازند. به این ترتیب مصرف گاز و به تبع آن 
آلودگی محیط زیست تهران و دیگر نقاط ایران کاهش خواهد یافت. روشن 
از ایران که به شکل غیرمتعارفی سرد هستند،  است که تعرفه نقاط خاصی 
متفاوت است. باالبردن قیمت بنزین و کرایه تاکسی و دیگر وسایل حمل ونقل 
عمومی نیز موجب خواهد شد افراد تنها در صورت نیاز جدی به جابه جایی در 
شهر اقدام کنند. اثرات بلندمدت این سیاست به نزدیکی محل کار به منزل ها 

و احتماال انتقال برخی شرکت ها از تهران منتهی خواهد شد. 
بنابراین دو راه حل گفته شده به متغیر کلیدی اصالح قیمت انرژی برمی گردد. 
این شاه کلید حل مشکل ترافیک و آلودگی هوای تهران است که متاسفانه در 
های و هوی مربوط به آلودگی هوا از زبان کسی بیرون نمی آید. شاید بتوان 
و  روشنفکران، مسووالن  رسانه ها،  دانشگاهیان،  که مردم،  تنها چیزی  گفت 
نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس بر آن اتفاق نظر دارند عدم توجه 
به این راه حل اساسی حل مشکل آلودگی هواست. به همین دلیل نیز عجیب 
برای  جمعی  عزم  وقتی  تا  و  است  ماندگار  کشور  در  مشکل  این  که  نیست 
اتخاذ این تصمیم سخت شکل نگیرد کماکان با این مساله حل نشده مواجه 

خواهیم بود.

هوای تهران ناسالم است
شاه کلید حل مشکل آلودگی هوای تهران  برای چندمین روز متوالی

حفاظت  کل  اداره  نظارت  و  پایش  معاون 
هوای  گفت:  تهران  استان  زیست  محیط 
تهران با میانگین شاخص کیفی 126 در شرایط 

ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.

یکی از پدیده های عجیب در ایران این است که مسایل حل نمی شوند 
قضیه  این  خود  برسند.  بحران  به  که  می کنند  پیدا  آنقدر کش  بلکه 
نیازمند تحلیل جامعه شناختی و اقتصاد سیاسی است. معضل آلودگی 
هوا مصداق خوبی است که نشان می دهد چرا ما ایرانیان نمی توانیم 

به درستی مسایل خود را حل کنیم. 
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