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یف« قالبی دستگیر شد »ظر
کالهبرداری که با جا زدن خودش به عنوان وزیر امور خارجه از 

متقاضیان صدور ویزای اروپا کالهبرداری کرده بود دستگیر شد.

سرهنگ علی جوکار رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
اس��تان فارس گفت: کالهبردار حرف��ه ای که خود را محمدجواد 
ظری��ف معرفی و به بهانه صدور ویزای اروپا کالهبرداری می کرد، 
شناسایی و دستگیر ش��د. متهم با انگیزه کالهبرداری از طریق 

اقدام��ات متقلبانه و جعل عناوین دولتی و امنیتی تحت عناوین 
مشابه س��ابقه کیفری داشته اس��ت و در مواردی نیز از عناوین 
مأمور انتظامی، مأمور دادس��تانی، حراس��ت قوه قضاییه، مأمور 

اماکن، مأمور  وزارت اطالعات و... سوءاستفاده کرده است.

به گزارش تسنیم این مجرم با دریافت ده ها میلیون تومان 
پول از اش��خاص متقاضی س��فر به اروپا و آمریکا با تقلید صدا 
خ��ود را نماینده وزارت امور خارج��ه یا به صورت تلفنی خود را 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه معرفی می کرده است.

غ در بارداری ضرری ندارد مصرف تخم مر
جراح و متخصص زنان گفت: مصرف تخم مرغ در زمان 
بارداری به میزان روزی یک عدد توصیه می شود و هیچ  خطری 
از نظر ایجاد ورم و تولید آلبومین در ادرار ندارد. بنابراین غذای 

بسیار مناسبی برای مادر و جنین به شمار می آید.
الهام السادات هاشمیان نایینی با اشاره به اینکه زنان 
باردار به هر صورت که راحت باش��ند، می توانند بخوابند، 
گفت:خوابیدن طاقباز برای جنین هیچ خطری نداشته و 
در هیچ کتاب پزشکی معتبری منعی برای آن ذکر نشده 
است. بنابراین نیاز نیست که خانم باردار برای چرخیدن 

در رختخواب بنشیند و جابه جا شود.
وی گفت: زایمان طبیعی بر سزارین ارجح است، به 
شرط آنکه زایمان طبیعی در شرایط مناسب و تحت نظر 

دقیق پزشک و ماما انجام پذیرد.
جراح و متخصص زنان گفت: پس از زایمان طبیعی 
و یا س��زارین، مصرف آب و مایعات به میزان زیاد توصیه 
می ش��ود، تا سموم بدن با ادرار دفع شود. این عقیده که 
مصرف آب باعث عفونت و ورم می ش��ود، نه تنها درست 
نیست بلکه عدم مصرف آب پس از زایمان باعث خشک 

شدن بدن و کم شدن شیر می شود.

وز یع کتاب های دوره متوسطه از امر آغاز توز
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره 
به آغاز سفارش اینترنتی کتاب های درسی به صورت تک 
جل��دی گفت: توزی��ع کتاب های درس��ی دوره اول و دوم 

متوسطه از طریق کتابفروشی ها از امروز آغاز می شود.
کتاب ه��ای  ک��رد:  اظه��ار  طالی��ی زواره  حس��ین 
درس��ی دانش آم��وزان دوره ابتدایی، پیش دانش��گاهی 
و فنی وحرف��ه ای به ص��ورت اینترنتی از طریق س��امانه 
wwww.irtextbook.com ثبت س��فارش شد و اول 

مهر از طریق مدارس توزیع خواهد شد.
وی افزود: کتاب های درس��ی دوره متوس��طه اول و 
دوم از طریق کتابفروش��ی ها توزیع می ش��ود که در تمام 
استان ها به جز تهران و البرز توزیع کتاب ها از 20 شهریور 

و در استان تهران و البرز از 25 شهریور آغاز می شود.
طالی��ی زواره گف��ت: 5 هزار کتابفروش��ی کار توزیع 
کتاب های درس��ی را بر عهده دارند و باید کتب درس��ی را 
بفروشند و حق فروش اجباری هیچ نوع لوازم  التحریری را 
همراه با آن ندارند. فروش لوازم التحریر همراه کتاب  قانونی 
نیست و خانواده ها می توانند این موضوع را به شماره هایی 

که در کتاب فروشی نصب شده است، اطالع دهند.

شرط حذف الزام رانندگی با عینک از گواهینامه
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شرایط حذف 

الزام رانندگی با عینک از گواهینامه را اعالم کرد.
س��ردار تقی مهری درباره افرادی که اقدام به عمل 
چش��م کرده و دیگ��ر نیازی ب��ه عینک ندارن��د؛ اما در 
گواهینامه شان الزام رانندگی با عینک وجود دارد، گفت: 
تشخیص موارد این چنینی برعهده پزشک بوده و پزشک 
اس��ت که پس از انجام بررس��ی های الزم تایید می کند 
که آیا فرد می توان��د بدون عینک رانندگی کند یا خیر؟ 
بنابراین در چنین مواردی هم در مرحله اول الزم اس��ت 
که به پزشک مراجعه شود. وی با بیان اینکه پلیس تنها 
از نظر فنی و ضریب هوش��یاری اف��راد را چک می کند، 
ادامه داد: افس��رپلیس موظف اس��ت ضریب هوشیاری و 

مدارک رانندگان را رویت و بررسی کند.
رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگ��ی تهران بزرگ با 
بیان اینکه عینک وس��یله ای نیست که مانع از رانندگی 
ش��ود، گف��ت: عینک ی��ک ضریب��ی دارد و اگ��ر فردی 
چش��مانش را جراحی کند می تواند درخواس��ت کند که 
گواهینام��ه اش تغییر کرده و الزام رانندگی با عینک پس 

از تائید پزشک از آن برداشته شود.

علت مرگ »پدرخوانده حمید صفت« مشخص شد
پزشکی قانونی نظر خود درباره علت مرگ پدرخوانده 

حمید صفت را اعالم کرد.
پزش��کی قانون��ی نظریه خ��ود درب��اره »علت مرگ 
پدرخوانده حمید صفت« )خواننده رپر( را به سید سجاد 
مناف��ی آذر؛ بازپ��رس این پرونده اعالم ک��رد. بنابر اعالم 
کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ پدرخوانده حمید 
صفت »خونریزی و آس��یب مغزی در اثر اصابت جس��م 

سخت به آهیانه راست متوفی« اعالم شده است.
حمیدصف��ت خوانن��ده ای اس��ت ک��ه 28 مردادماه 

سال جاری به اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد.
ای��ن خوانده زیرزمین��ی در اظهارات اولی��ه با قبول 
درگیری و رد هرگونه ضربه به س��ر متوفی به سیدسجاد 
مناف��ی آذر؛ بازپرس گفته بود که من به  هیچ وجه ضربه به 
سر هوشنگ نزدم و اصاًل قصد کشتن وی را نداشتم فقط 
می خواستم وی را بترسانم که مادرم را مورد ضرب وشتم 
قرار ندهد، احتمال می دهم سر هوشنگ حین ِکشمکش 
ب��ا من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده باش��د، چون در 
آن لحظات هوش��نگ تقال می کرد که مادرم را کنار بزند 

و با من درگیر شود.
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محسن رجبی

»تمامی حرف های ما باید به صورت علمی باشد، بنده در حوزه 
مدیریتی فعالیت خواهم کرد و البته هیچ گونه توان پاس��خگویی 

علمی مسائل زیست محیطی را تا 5 درصد نیز ندارم.«
این جمله بس��یار زیبا و پسندیده از شخص معمولی گفته 
نش��ده اس��ت بلکه این گفته مربوط به رئیس جدید س��ازمان 
محیط زیس��ت اس��ت که در اولین نشس��ت خبری خود بیان 

داشته بود.
برای فهمیدن این نکته که ایشان هم از حوزه محیط زیست 

ش��ناخت ن��دارد و ه��م از مدیریت زم��ان طوالن��ی را منتظر 
نماندیم. وی روز گذشته یکی از مدافعین سرسخت محصوالت 
تراریخته ها را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی 

منصوب کرد.
اینک��ه خانم نیره خوش خلق س��یما چط��ور و پس از یکی 
دو هفت��ه بع��د از برنام��ه زنده آق��ای رئی��س در تلویزیون و 
اظهارنظراش��ان در مورد تراریخته ها این خانم به این س��مت 
منصوب ش��دند کمی عجیب است و نش��ان می دهد کالنتری 

برای دفاع از این محصوالت به یار کمکی روی آورده است.
خانم خوش خلق س��یما همچنین از زمان حضور عیس��ی 
کالنتری در س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان مشاور 
فن آوری و بیوتکنولوژی وی منصوب شده بود و نشان می دهد 
ضرب المثل با خدا باشو پادشاهی کن امروز کمی تغییر یافته.

از ای��ن انتص��اب جدید هم که بگذریم ب��ه انتصاب جالب 
توجه کریم شافعی به عنوان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و 

امور مجلس سازمان محیط زیست می رسیم.
نکته عجیب و جالب توجه انتصاب ش��افعی اینجاست که 
وی پس از انتصاب کالنتری در بنری که در شهر سبز کرده بود 

از کالنتری به عنوان پروفسور نام برده بود. در متن پیام تبریک 
عجیب و غریب کاندیدای شکس��ت خورده لیست امید از مرند 
آمده بود: »پروفسور عیسی کالنتری؛ انسانی با فضائل اخالقی 
ممتاز، سیاس��تمداری دیندار و مردمی، سرمایه ارزشمند نظام 
و انقالب، اس��تاد تمام علوم کش��اورزی و آب و محیط زیست و 
منابع طبیعی، پروفسور در علوم گیاهی، شخصیتی متواضع از 
جنس مردم، چهره ماندگار ایران زمین انتصاب این ش��خصیت 
فرزانه به س��مت مع��اون رئیس جمهور موج��ب افتخار مردم 
آذربایجان است، موفقیت دولت را از خداوند متعال خواهانیم. 

حاج کریم شافعی«
حاال برایمان این موضوع به سوالی تبدیل شده که آیا بین 
این سمت و هم محلی بودن این دو نفر و نصب این بنر و نیسان 
هندوانه ای که آقای ش��افعی برای کالنتری ب��ار زده ارتباطی 
وجود دارد یا فقط بر حس��ب سوابق درخشان، ایشان عهده دار 

این منصب شده اند. 
انتصاب ه��ای رفاقتی در کنار اظهارات عجیب روز نخس��ت 
فعالیت عیس��ی کالنتری نش��ان می  دهد که او انتظار دارد همه 
چشم هایش��ان را به روی فجایع محیط زیس��تی و رفیق بازی ها 

ببندند یا اگر نمی توانند بدانند که او هیچ  وقت پاسخگو نیست!
دلمان به حال مردم می س��وزد وقتی یادمان می آید دولت 
محیط زیس��تی!! دولت یازدهم با داش��تن خانم سبزپوشی که 
سابقه خانوادگی در اداره محیط زیست داشت در ماه های پایانی 
مجبور شد ریزگردهای خوزستان را به عذاب الهی! تعبیر کند، 
حاال با وجودی که دولت دوازدهم ادعای محیط زیس��تی بودن 
ن��دارد و کس��ی را برگزیده که او هم ادع��ای کار در این حوزه 
ن��دارد، نمی دانیم باید منتظر چه اتفاق��ات عجیب و غریب در 

این حوزه باشیم.
 اما در نهایت باید بگوییم اگر حوزه محیط زیست با همه این 
غیرمتخصص ها بتوان��د موفق تر از قبل عمل کند اینطور عنوان 
می ش��ود که قبل تر مش��کل از تخصص و گزینش متخصص ها 
بوده و اگر کس��ی برگزیده می شد که هیچ کاری نمی کرد بهتر 
مشکالت اداره می شد، اگر هم که اوضاع بدتر از قبل باشد جای 
اعتراض باقی نمی ماند چون خودشان گفته اند که ادعایی ندارند! 
احتماال از رئیس جمهور باید پاس��خ بخواهی��م که چرا این فرد 
غیرمتخصص و غیرپاسخگو را برگزیده است، البته اگر با کلماتی 

چون بی شناسنامه و  بی سواد هدایتمان نکنند!

اعدام قاتل»آتنا« تایید شد
حکم اعدام قاتل آتنا اصالنی در دیوان عالی کشور 

تایید شد.
مع��اون نظارت و بازرس��ی دیوان عالی کش��ور در 
گفت وگو با مهر درخصوص آخرین وضعیت پرونده قتل 
آتنا اصالنی در دیوان عالی گفت: صبح دیروز حکم قاتل 

آتنا در دیوان به تأیید رسید.
غالمرضا انصاری افزود: این پرونده به صورت ویژه و 
خارج از نوبت رس��یدگی شد و به دلیل ابعاد خاص، این 
پرونده بسیار سنگین بود اما قضات دیوان عالی به طور 

فوق العاده به آن رسیدگی کردند.

 صدور ویزای اربعین حسینی 
وز آغاز می شود از امر

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
فرآیند صدور ویزای اربعین حس��ینی)ع( از صبح امروز 
آغاز می شود، گفت: سفارتخانه  و کنسولگری های عراق 
در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه و اهواز مبادرت به 

صدور ویزا می کنند.
محس��ن نظافتی اظهار کرد: طبق توافق ایران و عراق 
ویزای اربعین حسینی از صبح امروز در چهار نقطه کشور 
آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: ویزای اربعین حسینی ابتدا 
در سفارتخانه ها و کنسولگری های عراق در تهران، مشهد، 
کرمانشاه و اهواز صادر خواهد شد و از ابتدای مهرماه نیز 12 
نقطه دیگر اقدام به صدور ویزای اربعین حسینی می کنند.

وی با اش��اره به اینکه قیمت ویزای اربعین حسینی 
تغییری نیافته اس��ت، گفت: نرخ ویزای اربعین حسینی 
هم 40 دالر در نظر گرفته شده و داشتن مدارک قانونی 

اعم از گذرنامه و ویزا برای زائران اربعین الزامی است.
نظافتی تصریح کرد: امس��ال نیز س��امانه س��ماح 
به عنوان درگاه ثبت نام زائران اربعین حس��ینی در نظر 
گرفت��ه ش��ده و تاکنون 27 ه��زار و 300 نف��ر در آن 
نام نویس��ی اولی��ه کرده اند که از این تع��داد بیش از دو 
ه��زار نفر مراحل نهایی ثبت نام را طی کرده اند که جزو 

نخستین دریافت کنندگان ویزای اربعین خواهند بود.

پلمب بیش از ۹۰ مکان عرضه آشکار موادمخدر 
وانگردان طی یک ماه اخیر و ر

دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: در طول 
یک ماه گذشته بیش از ۹0 مکان عرضه آشکار موادمخدر 

و روانگردان در کرمانشاه پلمب شده است.
محمدحس��ین صادقی اظهار داشت: مقابله جدی با 
عرضه موادمخ��در و روانگ��ردان از اولویت های راهبردی 
دستگاه قضایی است و در این راه البته نیازمند همکاری و 
تعامل همه مردم و شهروندان هستیم. در همین راستا طی 
یک ماه گذشته بیش از ۹0 مکان عرضه آشکار موادمخدر 
و روانگردان در کرمانشاه پلمب شده است. وی تاکید کرد: 
شهروندان کرمانشاهی می توانند با مراجعه حضوری یا به 
صورت کتبی و تلفنی و بدون اعالم مشخصات فردی خود 
و البته به صورت مستدل و دقیق تمامی افرادی را که در 
زمین��ه تهیه و توزیع اق��الم ممنوعه فعالیت می کنند، به 

دستگاه قضایی یا پلیس معرفی کنند.

ینی کارت ملی به جای شناسنامه   جایگز
فعاًل در دستور کار نیست

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه 
این س��ازمان آمادگی دارد ماهیانه 2میلیون و 500 هزار 
کارت ملی هوش��مند صادر کند، گفت: جایگزینی کارت 
هوشمند به جای شناسنامه نیاز به اصالح قانون و همکاری 

دولت و مجلس دارد و فعاًل در دستور کار نیست.
سیف اهلل ابوترابی با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال 
ای��ن ظرفیت را دارد که ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار 
کارت ملی هوشمند صادر کند، اظهار کرد: بسترهای این 
بخش در همه اس��تان ها فراهم ش��ده است. وی تصریح 
کرد: س��ازمان ثبت احوال بنا دارد ب��ا همکاری مردم تا 
پایان س��ال ۹7 صدور کارت ملی هوش��مند را به پایان 

برساند که البته این منوط به همکاری مردم است.
ابوترابی در پاس��خ به این پرسش که "با صدور کامل 
کارت های ملی هوشمند آیا حذف شناسنامه در دستور کار 
قرار خواهد گرفت، یا خیر؟" گفت: در این بخش باید منتظر 
ماند تا تمامی کارت ها صادر ش��ود و برای جایگزین کارت 

ملی به جای شناسنامه فرآیند اصالح قانون طی شود.

»هفت صبح« و مدیر سابق سایت »انتخاب« 
مجرم شناخته شدند

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات با اشاره به جلسه 
دی��روز دادگاه مطبوع��ات گف��ت: با نظ��ر هیئت منصفه 
مطبوعات، مدیرمسئول نشریه »تماشا« و »هفت صبح« و 
مدیرمسئول سابق سایت »انتخاب« مجرم شناخته شدند.

علی اکبر کس��ائیان اظه��ار کرد: در ای��ن دادگاه به 
پرونده  نشریه »تماشا« و »هفت صبح«، خبرگزاری های 
»دانشجو« و »ایلنا« و س��ایت »انتخاب« رسیدگی شد. 
وی با بیان اینکه مدیر مس��ئول نشریه »تماشا« و »هفت 
صبح« به جهت س��ه اتهام »انتش��ار نش��ریه ب��دون نام 
مدیرمسئول« و »استفاده ابزاری از تصویر زنان« و »نشر 
مطالب خالف واقع« با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند، 
عنوان کرد: رس��یدگی به پرونده خبرگزاری »دانشجو« 
به دلیل نرس��یدن ابالغ در وقت مقرر به پیش��نهاد رئیس 

دادگاه و موافقت هیئت منصفه به آینده موکول شد.
کس��ائیان تصریح کرد: خبرگزاری »ایلنا« بابت اتهام 
 نشر مطالب خالف واقع با تساوی آرا مجرم شناخته نشد. 
وی تصریح کرد: مدیرمسئول سابق سایت »انتخاب« به اتهام 
نشر مطالب خالف واقع و کذب با اکثریت قریب به اتفاق 
آراء مجرم شناخته ش��د؛ ضمناً هیئت منصفه مطبوعات 

متهم را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

وح بر اثر واژگونی وانت نیسان ۲۸ کشته و مجر
واژگونی وانت نیسان در س��اعت ۹:1۶ دیروز و در 

مهریز - دوراهی گردکوه اتفاق افتاد.
حس��ن نوری معاون عملیات اورژانس کشور اظهار 
داش��ت: بالفاصله پس از اطالع 4 دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام گردید که از مجموع 27 مصدوم این 
حادثه 11 مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند و 1۶ 
نف��ر نیز در محل حادثه درمان ش��دند و 1 نفر به دلیل 

شدت جراحات در محل حادثه فوت کرد.

مراقبت با جان و دل
آتش به اختیار یعنی نقد عملکرد دولت توس��ط کارشناسان 
و رس��انه ها. آتش به اختیار یعنی نقد عملکرد نمایندگان مجلس 
توس��ط کارشناس��ان و رس��انه ها. وقتی دولت با افتخار از برجام 
س��خن می گوید ولی در عمل ش��اهدیم که برجام سندی ضعیف 
برای حمایت از منافع کشور است باید همه نقد کنند؛ نمایندگان 
مجلس حتی خود وزرای دولت باید عملکرد ضعیف خودش��ان یا 
س��ایر نهادهای دولتی را نقد کنند. آتش ب��ه اختیار یعنی وقتی 
برخی نمایندگان عکس س��لفی با آن خان��م اروپایی می اندازند، 
خود نمایندگان عمل زش��ت آنها را متذکر شوند. آتش به اختیار 
یعنی همه باید از ایران، انقالب اس��المی و والیت فقیه با جان و 

دل مراقبت و محافظت کنیم.
کالتی

برای همیشه در قفل و زنجیر
نیروی انتظامی مرتب طرح جمع آوری اراذل و ابوش و معتادان 
را اجرا می کند. س��ئوال اینجاست مگر تهران چند صد نفر اراذل و 
اوب��اش دارد؟ آیا این اراذل بعد از دس��تگیری دوب��اره آزاد و بعد از 
مدتی دوباره دس��تگیر می شوند؟ به نظرم وقتی مجرمی چندبار به 
دلیل تکرار یک تخلف دس��تگیر شد یعنی این فرد نمی خواهد آدم 
ش��ود و فردی خطرناک برای سالمت جانی و مالی مردم است لذا 
بهتر است این افراد سابقه دار برای همیشه در قفل و زنجیر باشند.

شیری

مبارزه جدی با فساد
مبارزه جدی با فس��اد باید از خود مس��ئوالن ش��روع شود. 
مسئوالن محترم زحمت کشیده و نگاهی به امکانات و امتیازاتی 
بکنند که از طریق بیت المال برایش��ان آماده ش��ده اس��ت و اگر 
دارند خود یا خانواده از این امکانات سوء اس��تفاده می کنند سریع 
وارد عم��ل ش��وند. به عنوان مث��ال، یک اداره ب��ه مدیر آن اداره 
امتیاز داشتن ماشین و راننده را داده است؛ آن مدیر محترم حق 
ندارد ماش��ین و راننده را برای کارهای ش��خصی خود به خدمت 
بگیرد. باید مسئوالن یادشان باشد که همه جوانان ایران فرزندان 
آنها هس��تند لذا پارتی بازی ممنوع اس��ت. به نظرم مس��ئولینی 
متعهد و وظیفه ش��ناس هس��تند که نه تنها از امکانات بیت المال 
سوء اس��تفاده نمی کنند بلکه استفاده هم نکنند. مثال یک وزیری 
ی��ا نماینده مجلس چرا باید از ویالی فالن وزارتخانه در ش��مال 
استفاده رایگان کند. اکثر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در شمال 
ویال دارند در مش��هد هتل دارند در جنوب مهمانسرا دارند چرا؟ 
باید در قوانین و تس��هیالت اهدایی به مس��ئوالن نیز تجدیدنظر 

شود.
ناشناس

 
ژن خوب

موسسات پژهشی و علمی کشور نمی توانند ژن افرادی مانند 
پسر عارف را تکثیر و به بقیه مردم هم انتقال دهند! آرزوی همه 
مردم داش��تن امکانات و رفاه است و با داشتن ژن خوب آنها هم 

می توانن��د راحت تر زندگ��ی کنند و به مردم پز بدهند. دو تقاضا 
از مس��ئوالن دارم ؛ اول برای فرزند من هم ش��رایطی محیا کنند 
تا برود کانادا تا من هم عکس او را منتش��ر کنم و پز بدهم. دوم 
اینکه ش��رایط را بگونه ای کنند که آن خانم نماینده شورای شهر 
برود کانادا پیش پس��رش تا دلتنگی های مادر و پسری تمام شود 
و ایشان از طریق ویدئو کنفرانس در جلسات شورای شهر حضور 
داشته باشند. امثالی مانند این خانم فکرشان در ایران نیست که 

بتوانند برای ایران و مردم ایران کار کنند.
احمدی

 
تهدیدی برای همه

آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای همه هستند نه ایران. آنهایی 
تهدید هستند که به کشورهای دیگر تجاوز کرده و مردم را قتل 
و عام کردند، آنهایی که قبال از بمب اتم و س��لح های ش��یمیایی 
بر علیه بش��ر اس��تفاده کرده اند نه ایران که صرف دفاع از خود و 
برای بازدارندگی مجبور به افزایش دقت و قدرت موش��ک هایش 
است. اگر کشورهای زورگو و استکباری نبودند ایران هرگز دنبال 
ساخت موشک نبود. ایران توان موشک هایش را افزایش می دهد 
ام��ا آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی توان بمب ه��ای اتمی خود را 
افزایش می دهند؛ با این حال سازمان ملل ایران را تهدید معرفی 
می کند. این موضع گیری های س��ازمان ملل را یک بچه شش ساله 
هم می فهمد که چقدر مسخره است. کشورهایی که حامی آمریکا 
هستند دو دسته اند. یا از آمریکا می ترسند مانند عربستان، قطر، 

امارات و ... یا منافعشان با آمریکا گره خورده است مانند انگلیس، 
فرانسه و ....

خضری
 

خطر جدایی طلبی کردها
امریکا از پتانسیل جدایی طلبی کردها برای پیش برد اهداف 
بلند م��دت خود نهایت سوء اس��تفاده کرده و می کن��د. با جرقه 
اجرای رفراندوم در عراق و س��وریه س��ایر کش��ورها هم ملتهب 
خواهند شد؛ ایران باید به هر طریق که شده است مانع این اتفاق 
ش��ود. امروز انهایی که خواهان استقالل کردستان عراق هستند 
نقشه صهیونیستها و آمریکا را اجرا می کنند و حمایت می شوند.
مدنی

عراق و سوریه بعد از داعش
آمریکای  ها، روس ها، سعودی ها، انگلیسی ها و... همه برای سوریه 
و عراق بعد از داعش نقش��ه کشیده اند. همه این کشورها با ایران و 
انقالب اسالمی دشمنی دارند. باید برای عراق و سوریه بعد از داعش 
طراحی دقیقی انجام دهیم. اگر ایران نبود، نجات عراق و سوریه از 
دس��ت داعش غیرممکن بود؛ ایران باید عالوه بر حوزه اقتصادی در 
تصمیم  سازی های این کشورها نیز نقش محوری داشته باشد. داعش 
پایان قصه نیست و تجزیه عراق و سوریه خواست غربی ها و شیوخ 

مرتجع عربی است باید جلوی این توطئه ها گرفته شود.
یعقوبی

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه
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عباس حسینی

و  اصل����ی ت���ری��ن  آزادی 
برجس��ته ت�����رین ادع��ای درحـــاشیه

اصالح طلب��ان اس��ت که در 
خرداد 7۶ نیز با همین ش��عار توانستند دولت را به 
دست بگیرند. هرچند این جریان سیاسی در شعار 
م��دام از آزادی گفت��ه، اما آنچ��ه در عمل از آن ها 
شاهد بوده ایم، فاصله زیادی با آزادی داشته است. 
ای��ن روزها و درحالی که ش��هرداری ته��ران را نیز 
اصالح طلبان به دست گرفته اند، حضور محمدعلی 
نجفی ش��هردار اصالح طلب تهران در جلسه هیئت 
دولت، ب��ار دیگر میزان پایبن��دی اصالح طلبان به 
آزادی را به اذهان متب��ادر کرد. در ادامه به برخی 

از این مصادیق اشاره می شود:
 

نوع مواجهه با مخالفان
یقیناً آزادی زمان��ی معنا پیدا می کند که افراد و 
جریان ه��ا برای دیگرانی غیر از خود و کس��انی که با 
آن ها تفکر و دیدگاه هایی متفاوت داشته باشند، آزادی 
قائل باشند. جریان اصالحات در دوران حاکمیتش بر 
دولت و مجلس ششم نشان داد که هیچ گاه به چنین 
چیزی پایبند نبوده اس��ت. به طوری ک��ه نوع برخورد 
آن ه��ا با مخالفان و منتق��دان در بزنگاه های مختلف 
این واقعی��ت را نمایان کرد. به عنوان مث��ال در دوران 
اصالح��ات آیت اهلل مصباح یزدی یک��ی از چهره های 
اصلی بود که دیدگاه های اصالح طلبان را مورد انتقاد 
قرار می داد. وی بارها چهره های اصاًل  طلب را به مناظره 
و گفت وگو دعوت کرد اما آن ها درحالی که شعار آزادی 
سر می دادند اما هیچ گاه حاضر به مناظره و گفت وگو 
آیت اهلل مصباح نش��دند. آن ها حتی پ��ا را فراتر از این 
گذاشتند و عالوه بر اینکه حاضر به گفت وگو نشدند، 
رویکرد تخریب و توهین به ایش��ان را پیش��ه کردند 
به طوری که در روزنامه هایشان به بارزترین شکل ممکن 

آیت اهلل مصباح یزدی را مورد اهانت قرار می دادند.
 

برخورد با فعالین دانشجویی
یک��ی دیگر از جاهایی که ب��روز و ظهور آزادی 
توس��ط اصالح طلب��ان، خ��ود را نش��ان داد، فضای 
دانشگاه ها بود. جریان اصالحات بعد از دوم خرداد 7۶ 
به گونه ای فضای دانش��گاه را تحت سیطره خود قرار 
داده بود که فضا برای منتقدان دولت به شدت سخت 
بود و انتقاد از دولت اصالحات هزینه های فراوانی به 
دنبال داشت. نمونه های فراوانی از برخوردهای زننده 
و تند دولت اصالحات با فعالین دانش��جویی منتقد 
وجود دارد. به طوری که حتی در برخی دانش��گاه ها 
اس��امی دانش��جویان در بلندگ��وی خوابگاه ها برای 

حضور در کمیته انضباطی برده می شد.
برخورد وزیر علوم وقت با یک تجمع دانشجویی 
در آبان ماه سال 81، از نمونه های بارزی است که عمق 
واقعیت اصالح طلبان در برخورد با منتقدان را نش��ان 
داد. مصطف��ی معین در واکنش ب��ه تجمع تعدادی 
از دانش��جویان مقاب��ل وزارت علوم برخورد امنیتی و 
قضایی با آن ها را خواس��تار شد: »بر این اساس تقاضا 
دارد دستور فرمایند مسئله به لحاظ امنیتی، اطالعاتی، 
سیاسی، حقوقی و قضایی مورد بررسی کامل قرار گیرد 
و از بروز حوادث خسارت بار دیگر در وضعیت حساس 

دانشگاه های کشور پیشگیری به عمل  آید.«
 

انحالل شورای شهر اول
 جری��ان اصالح��ات در حالی مدع��ی آزادی 

اس��ت که بعد از لیاخوف و مصدق، افتخار انحالل 
یک نه��اد برآمده از رأی م��ردم را در کارنامه خود 
دارد. در زم��ان حاکمی��ت اصالح طلبان بر دولت و 
مجلس، ش��ورای ش��هر اول تهران به عنوان نهادی 
که از سوی مردم روی کار آمده بود با حکم دولت 
خاتمی قبل از آنکه دوره شورا به پایان برسد ساقط 
شد. نکته قابل توجه اینکه، این اتفاق در حالی رخ 
داد که اکثریت ش��ورا دس��ت خود اصالح طلبان و 
افرادی چون سعید حجاریان بود. جریانی که حتی 
با هم فک��ران خود چنین برخوردی می کند، واضح 

است که برخوردش با مخالفانش چگونه است.
 

 ممانعت از حضور شهردار تهران
در هیئت دولت

 ن��وع مواجه��ه دول��ت اصالحات ب��ا محمود 
احمدی نژاد زمانی که وی شهردار تهران بود، یکی 
دیگر از مصادی��ق پایبندی اصالح طلبان به آزادی 
اس��ت. اصالح طلبان وقتی در انتخابات دوم شورها 
شکست خوردند و شورای شهر تهران احمدی نژاد 
را به عن��وان ش��هردار تهران انتخاب ک��رد، دولت 
اصالح��ات مان��ع حض��ور وی در جلس��ات هیئت 
دولت ش��د. این در حالی است که طبق معمول و 
با توجه به اهمیت ش��هر تهران قبل از آن، شهردار 
تهران در جلس��ات هیئت دولت حضور داش��ت و 
انتظ��ار می رفت ش��هردار جدید نیز در جلس��ات 
هیئت دولت حضور یابد که این اتفاق نیفتاد. نکته 
قابل توجه اینکه، دولت اول روحانی نیز حاضر نشد 

محمدباق��ر قالیباف را به ای��ن دلیل که وی ازنظر 
فکری باروحانی تفاوت داش��ت، به جلسات هیئت 
دولت راه دهد. اما آنگاه که ش��هردار عوض ش��د و 
چهره ای هم فکر دولت، ش��هرداری را تصاحب کرد 

اجازه حضور در جلسات را پیدا کرد. 
 

برخورد تند با رئیس صداوسیما
عالوه بر این، نوع مواجهه دولت اصالحات با علی 
الریجانی رئیس وقت صداوسیما، از دیگر مصادیقی 
است که واقعیت ادعاهای جریان اصالحات پیرامون 
آزادی را ب��ه نمایش گذاش��ت. وقت��ی الریجانی در 
فرودین 7۹ گوشه هایی از کنفرانس خفت بار برلین را 
از صداوسیما پخش کرد با برخورد تند اصالح طلبان 
مواجه ش��د و رئیس دولت اصالحات مانع حضور او 

در جلسات هیئت دولت شد.
 

انتقام از مردم در سال 88
 فتنه س��ال 88 و مواجه��ه اصالح طلبان بارأی 

ده ه��ا میلیونی م��ردم، نمونه برجس��ته ای از میزان 
پایبندی این جریان به رأی مردم است. جریان تندرو 
اصالحات به قدری در پذی��رش دیدگاه منتقد خود 
دگم بود که وقتی در جریان انتخابات با نه مستقیم 
و واضح مردم مواجه ش��د، حاضر نشد رأی آن ها را 

بپذیرد بلکه تصمیم گرفت از آن ها انتقام بگیرد.
 

سخن پایانی
 عملک��رد جریان اصالح��ات در عرصه واقعی 
نشان داده که آن ها علیرغم شعارهایی که در رابطه 
با آزادی می دهند، اما در عرصه عمل هیچ گاه به این 
ادعا پایبند نبوده اند و آنچه موجب ش��د تا جریان 
اصالحات شعار آزادی س��ر بدهد نتیجه حاکمیت 
فضای اجتماعی خاص آن دوران منبعث از حضور 
دولت سازندگی در کشور بود. درواقع مسئله آزادی 
برای اصالح طلبان بیش از آنکه مسئله ای اصولی و 
واقعی باشد، روشی برای پیشبرد اهداف سیاسی و 

انتخاباتی آنان است.)برهان(

به بهانه حضور شهردار جدید در هیئت دولت؛

پناه بر خدا
پایبندی به آزادی، از گفتار تا عمل

رنا
 ای


