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سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت: مدیرمسئول سایت خبری رجانیوز با اکثریت آرا اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران مجرم شناخته نشد. به گزارش ایرنا، علی اکبر کسائیان 
افزود: دادگاه مطبوعات استان تهران با حضور اعضای هیئت منصفه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی و برای رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول 
سایت رجانیوز، خبرگزاری بسیج و روزنامه یالثارات برگزار شد. به گفته سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه یالثارات به دلیل بیماری و آوردن گواهی پزشک تقاضای تجدید وقت و مدیر 
مسئول خبرگزاری بسیج هم درخواست استمهال کرد که هر دو درخواست با موافقت رئیس دادگاه مواجه شد. کسائیان همچنین درباره پرونده سایت خبری رجانیوز گفت: این پرونده با عنوان اتهامی نشرمطالب 

خالف واقع مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا مدیرمسئول این سایت را مجرم نشناختند.

زندگی سیاســی مرحوم دکتر ابراهیم یزدی را می بایستی به 
دو دوره قبــل و بعد از انقالب تقســیم نمود. ایشــان در دوره 
اول جزو نزدیک ترین مشــاورین و یــاران مرحوم امام خمینی 
و در زمره رهبران انقالب به شــمار می رفت. این جایگاه رفیع 
را یزدی در ســایه قریب به دو دهه مبارزات سیاسی علیه رژیم 
شــاه به دســت آورده بود. یزدی در تمام سال هایی که امام در 
نجف بودند با ایشــان ارتباط داشت. گردهمایی های دانشجویی 
در اروپــا و آمریــکا را با پیام و یادی از امــام آغاز می کرد. آن 
ارتباط در دوران انقالب گســترده تر هم شد. یزدی در پاریس 
دست راســت امام و مســئولیت مالقات ها، گفتگوها و ترجمه 
مصاحبه های امام را بر عهده داشــت. با شــناختی که از افکار 
عمومی غربی ها داشــت موفق شد در ســایه مصاحبه های امام 
چهره ای عاری از خشــونت و آزادی خواه از مبارزات مردم ایران 
علیه رژیم شــاه در دنیا به وجود آورد. آن تصویر باعث شــده 
بود تا دولت های غربی از جمله آمریکا زیر فشــار افکار عمومی 
مجبور شوند در حمایت شان از رژیم شاه در تنگنا قرار بگیرند. 
بعد از ورود امام به ایران و تشکیل دولت موقت پیوند میان امام 
و یزدی در ابتدا همچنان نزدیک و صمیمی  بود اما به تدریج رو 
به سردی رفت. علت آن جدایی به تغییری که در مسیر انقالب 
اتفاق افتاد مربوط می شــد. در ماه های نخست انقالب، تفکرات 
مارکسیســتی، در دانشــگاه ها، کارخانه ها و درمیان بسیاری از 
نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان و کردها از نفوذ و جذابیت 
زیــادی برخوردار  بود. مارکسیســت ها اســالم گرایان را متهم 
می کردند به انقالبی نبودن و حتی سازش با آمریکا. بسیاری از 
جریانات اسالم گرا در رقابت با چپ گرایان سعی می کردند همان 
شــعارهای انقالبی آن ها را تکرار کننــد. به تدریج و تحت تأثیر 
چپ ها ضدیت با غرب، استکبارستیزی، آمریکاستیزی و صدور 
انقالب جانشین اهداف اصلی انقالب همچون آزادی مطبوعات، 

انتخابات آزاد، آزادی اندیشه و حاکمیت قانون شدند. 
برخــالف امــام کــه از گفتمان انقالبــی اســتقبال کرده و 
عمال رهبری آن را به دســت گرفتند، دکتــر یزدی، به همراه 
مهندس بازرگان و ســایر ملی مذهبی هــا با جریان انقالبی که 
سمبل آن آمریکا ســتیزی بود حاضر به همراهی نشد. اشغال 
ســفارت آمریکا در ۱۳آبان۵۸ پایان رابطه یــزدی و امام بود. 
این هم از شــگفتی های انقالب ما بود که تمامی اتهاماتی را که 
مارکسیســت ها در ابتدای انقالب به دکتر یزدی و سایر اعضای 
نهضت آزادی می زدند مبنی بر لیبرال و وابسته بودن به آمریکا 
بعدها تماما توســط اسالم گرایان رادیکال تکرار گردید. علیرغم 
همه فشارها، یزدی تا به آخر به گوهره انقالب که دموکراسی و 

آزادی خواهی  بود وفادار ماند.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران خبر داد: 

متهم شناخته نشدن رجانیوز
 و موافقت با درخواست استمهال یالثارات 

و خبرگزاری بسیج

صادق زیبا کالم - استاد دانشگاه

وفادار به دموکراسی و آزادیخواهی
به یاد مرحوم ابراهیم یزدی

فرمانده معظم کل قوا در دیدار 
فرماندهان و مســئوالن قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص(  هوایی  پدافند 
مشکالت،  عالج بخش  نســخه 
به کارگیری نیروی انســانی توانا 

دانستند.
به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل 
قوا  فرمانده معظــم کل  خامنــه ای 
روز یکشــنبه در دیــدار فرماندهان 

و مســئوالن قــرارگاه پدافند هوایی 
این  )صلی اهلل علیه وآله(،  خاتم االنبیاء 
قرارگاه را خط مقدم دفاع از حیثیت 
و موجودیــت کشــور خواندنــد و با 
اشاره به نقش بی بدیل نیروی انسانی 
در پیشــرفت بخش هــای مختلــف 
از جملــه نیروهــای مســلح، تأکید 
کردند: باید بــا کار و تالش بی وقفه، 
اســتعدادهای پرشمار نیروی انسانی 
را شــکوفا کنیــد و آن را در خدمت 
 رفع نیازها و کمبودهای کشــور قرار 

دهید.
ایشان  خدمت در خط مقدم مقابله 
با تهدیدات را فرصتی ارزشمند برای 
نیروهــای غیور، مؤمن و شــریف در 
قــرارگاه پدافند هوایی برشــمردند 
و افزودند: کارهای بســیار خوبی در 

قــرارگاه پدافند هوایی انجام شــده 
است که نشــان دهنده وجود عزم و 

انگیزه و توانایی در این نیرو است.
رهبــر انقــالب اســالمی، نیروی 
انســانی با ســواد، با تدبیر، شجاع و 
خســتگی ناپذیر را پایه و اساس غلبه 
بر موانــع و عبور از آن ها دانســتند 
و گفتند: پیشــرفت های فــراوان در 
بخش های مختلف همچون نیروهای 
مســلح و همچنیــن بخــش علم و 
فناوری نشان دهنده وجود توانایی در 
نیروی انسانی جوان و پرانگیزه کشور 
اســت و فرزندان توانای ایران چه در 
داخل و چه در مراکز علمی و فناوری 

دنیا مایه افتخار و مباهات هستند.
ایشان، نسخه عالج بخش مشکالت 
کشــور را به کار گرفتن و فعال کردن 

این توانایی ها و استعدادهای جوشان 
خواندند و بــا تقدیــر از هماهنگی 
ارتــش و ســپاه در قــرارگاه پدافند 
این  و همچنین همــکاری  هوایــی 
قرارگاه با وزارت دفاع و دانشــگاه ها 
و مراکــز علمی در برطــرف کردن 
نیازهــا و کمبودهــا، افزودند: کار و 
تالش را با آهنگی پرشتاب تر از قبل 
ادامه دهید و بــا ارائه طرح های نو و 
ابتکاری در جهت خودکفایی کشور، 
بــه پیش برویــد. پیش از ســخنان 
فرمانده معظم کل قوا، امیر ســرتیپ 
اســماعیلی فرمانده قــرارگاه پدافند 
گرامی داشــت  خاتم االنبیاءبا  هوایی 
سال روز تشکیل این قرارگاه، گزارشی 
از مهم ترین اقدامات انجام شده بیان 

کرد.

والمســلمین  االســام  حجت 
محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین 
نشست خبری در جمع خبرنگاران 
ضمن اظهار تاسف و تالم از حادثه 
واژگونــی اتوبوس و جــان باختن 
عده ای از دانش آموزان نخبه، اظهار 
کرد: این موضوع هر انسانی را متاثر 
می کند، این حادثه را به خانواده آنان 
و مردم اســتان هرمزگان تسلیت 

می گویم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: جا دارد دولت 
محترم و وزارتخانه هــای مربوطه تدابیری 
بیاندیشــند که به هیچ وجه حوادثی از این 
دست را شاهد نباشــیم. نمی شود که هیچ 
وقت حادثه پیش نیاید، اما می توان اقداماتی 
کرد که این حوادث دل خراش صورت نگیرد 
و افراد از دست نروند. دادستان هم به عنوان 
مدعی العموم در این موارد و موارد مشابه وارد 

شده و می شود.
محسنی  اژه ای در پاســخ به پرسشی در 
خصوص وضعیت جسمانی علیرضا رجایی 
و بیان ادعاهایــی مبنی بر کوتاهی بهداری 
زندان در این رابطه، گفــت: از بعضی افراد 
که نســبتی با انقالب و مــردم ندارند و چه 
بســا ایرانی هســتند اما به خارج از کشور 
رفته اند و فرار کرده اند و با اسرائیل، آمریکا و 

انگلیس همکاری می کنند، انتظاری نمی رود. 
همچنین امثال بی بی سی و صدای آمریکا 
نیز طبیعی اســت که حرف های غیرحقوقی 
و غیر اصولــی و حرف هایی که در شــأن 

خودشان است، بزنند.
وی افزود: این آقایی که شــما اسم بردید 
حدود دو ســال پیش از زندان آزاد شــده و 
محکومیت او پایان یافته است؛ بنابراین حدود 
دو سال از آزادی ایشان می گذرد، این مطالب 
طبق آنچه گفته اند هست و از شنیده های من 

است.
ایشان  کرد:  خاطرنشــان  محسنی اژه ای 
ســرطان گرفته مانند بســیاری از افراد در 
کشور که خیلی افراد ســرطان می گیرند و 
ایــن بیماری ظرف مدت کوتاهی آن ها را از 
پا در می آورد و از زمان تشخیص پزشک تا 
زمانی که منجر به فوت شود، روند پیشرفت 

آن مشخص نیست.
سخنگوی دســتگاه قضا یادآور شد: این 
فرد دو ســال پیش آزاد شــده و در زمانی 
که در زندان بوده آثــاری از این بیماری در 
او وجود نداشته اســت. من پرونده زندان را 
هم دیدم که او به خاطر ســرماخوردگی به 
بهداری مراجعه کرده و یک بار هم مشکل 
دندان داشته که به متخصص خارج از زندان 
مراجعه کرده است؛ بنابراین مثل هر زندانی 

دیگری در صــورت بیماری یا به بهداری یا 
به متخصص در بیرون مراجعه کرده است.

اژه ای همچنین تصریح کرد:  محســنی  
حاال بعد از دو ســال پس از آزادی سرطان 
گرفته که ما هم از رنج بیماری ســرطان و 
تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم، اما این 
قصد و غرض و این فضاسازی ها حمایت از 
فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی کند و 
فقط باعث تشویش اذهان می شود. کسانی 
که می خواهند تسلی خاطر باشند باید از این 
دروغ پردازی و فضاسازی ها خودداری کنند.

وی تاکیــد کرد: این بیماری به هیچ وجه 
ارتباطی با محکومیت ایشان نداشته و آثاری 
از ســرطان در پرونده زندان موجود نیست و 

دو سال بعد از آزادی این اتفاق افتاده است.
محســنی اژه ای در ادامــه در پاســخ به 
پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی 
طاهری و جزئیات پرونده او، اظهار کرد: باید 
دید چه کسانی و از چه منظر حرف می زنند؟ 
شخصی به اتهام افساد فی االرض محکوم 
شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن زمان 
این حکم نقض شده است. مجددا به شعبه 
هم عــرض رفته که در آن شــعبه با حضور 
وکیل و با مشــاوران مختلف و با تشــکیل 
چندین جلسه پرونده رسیدگی شده است که 
آن قاضی نیز به افساد فی االرض رسیده و 

به عنوان مفسد فی االرض حکم صادر کرده 
است که همین حکم هم قابل اعتراض است 
و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به 

حکم اعتراض داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر کسی نسبت به حکمی 
اعتراض دارد مجرای قانونــی آن واضح و 
روشــن اســت؛ بنابراین به صراحت اعالم 
می کنم که نه قوه  قضائیــه، نه قاضی و نه 
هیچ دســتگاه دیگر تحت فشار فضاسازی 

رسانه ای اقدامی نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت 
به مســائل عقلی و قانونــی و منطقی اگر 
صحبتی باشــد با دل و جان شنیده شده و 

ترتیب اثر هم داده می شود.
محســنی  اژه ای یادآور شد: اگر این حکم 
در دادگاه هم عرض قطعی شد، من می توانم 
جزئیات بیشــتر را توضیح دهم، اما اکنون از 
توضیح بیشتر معذور هستم؛ چراکه در حال 

حاضر این حکم قابل اعتراض است.

مرتضی بانک که از دسته موثرترین چهره ها در ستاد انتخابات روحانی 
در ســال های 92 و 96 بوده است، جایگزین اکبر ترکان در مناطق آزاد 

شد.
 به گــزارش انتخاب، مرتضی بانــک، که در دولت یازدهم ســمت معاون کل نهاد 
ریاست جمهوری را بر عهده داشت به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در دولت دوزادهم منصوب شد. مرتضی بانک از مدیران قدیمی و با سابقه در جمهوری 
اسالمی است، زاده ۱۳۳۴ در اصفهان، سیاست مدار و کارشناس امور بازرگانی، گردشگری 
و صنعت اســت. وی همچنین معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور حسن روحانی است. وی در دوره 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه در 
دوره اصالحات بوده اســت. در سال ۱۳9۲ نیز با حکم حسن روحانی، مرتضی بانک به 

عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نسبت به حواشی 
نماز عید قربان شهروندان اهل تسنن واکنش نشان داد.

به گزارش انتخاب، حجت نظری در تذکر پیش از دســتور خود با بیان 
اینکه تذکر من به اعضای شورا و شهردار تهران است، گفت: ما در کشور 
اسالمی زندگی می کنیم و مردم نباید برای نماز خواندن در صف بایستند 
اما متاسفانه عکسی منتشر شد که نشان داد همشهریان اهل تسنن برای 

نماز عید قربان ساعت ها در صف ایستاده اند.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران افزود: الزم است عبادتگاه 
و مســجد مخصوص این شهروندان ایجاد شــود تا آن ها مجبور نباشند 

ساعت ها برای انجام فریضه الهی در صف بایستند.

دبیرکل حزب موتلفه اســامی گفت: نسخه اصلی درمان دردهای جهان 
اسام عمل به وظیفه اشداء علی الکفار و رحما بینهم است.

به گزارش انتخاب، حبیبی تاکید کرد: کارگردانان فتنه در بهمن ۸9 پس از فروکش کردن 
فتنه به فکر این افتادند که به بهانه بیداری اســالمی همان فجایع را در ایران پدید آورند و 
پای داعش و النصره و دیگر گروه های تکفیری را به ایران باز کنند. اگر تدبیر شورای عالی 

امنیت ملی نبود استقالل و امنیت ملی ایران آسیب می دید.
وی خاطرنشان کرد: عده ای هر از چندی موضوع رفع حصر را مطرح می کنند درحالی که 
آن ها خوب می دانند اگر ســران فتنه از محدودیت درآیند چه به روز دولت فعلی که مدعی 
طرفداری از آن هستند، می آورند. این افراد با اصطالح حصر فقط می خواهند کاسبی سیاسی 

کنند.
دبیر کل حزب موتلفه اســالمی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقالب درخصوص 
دولت اســالمی، گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به این مهم رسیدگی کنند که چرا 
پس از گذشــت ۴ دهه هنوز موفق به تشکیل دولت اســالمی نشده ایم؛ قوای کشور باید 

راهکار جامعه اسالمی و دولت اسالمی را تعیین و اجرا کنند.
وی افزود: مبارزه با فقر، فســاد و تبعیض باید بیش از گذشــته در دستور کار دولت قرار 
گیرد. ما به هر میزان که توفیق در این مبارزه داشته باشیم به همان میزان به دولت اسالمی 

نزدیک می شویم.
دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با اشاره به مشــکالت اقتصادی مردم اظهار کرد: رکود 
همچنان ادامه دارد. بیکاری درد مزمن خانواده ها و جوانان اســت و تورم و گرانی مسکن و 

اجاره آن طبقات ضعیف را آزار می دهد.
وی با بیان اینکه سوال مهم این است که آهنگ اقتصادی دولت را چه کسی می خواهد 
بنوازد، گفت: اکنون رئیس جمهور یک معاونت اقتصادی ایجاد کرده اســت، قبال نیز آقای 
نیلی مســئول هماهنگی وزرای اقتصادی بود و از طرفی معاون اول رئیس جمهور مسئول 
ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی است. امروز باید پرسید چه کسی قرار است این ها را هماهنگ 
کنــد؟ وی با تاکید بــر اینکه علی القاعــده رئیس جمهور باید بتواند در زمــان تزاحم بین 
تصمیم گیری هــا، حرف آخر را بزند، اظهار کرد: مردم منتظرند ببینند خروجی این آهنگ و 
هماهنگی چیست. حبیبی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی گفت: ایشان 
طوری از وضعیت کشور ســخن می گویند، گویی هیچ مشکلی وجود ندارد و آنچه مردم و 

منتقدین مطرح می کنند یک توهم است.

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی از 
ایراد مجدد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص کاهش 

مجازات اعدام محکومان موادمخدر خبر داد.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: ماده واحده ای 
که در خصوص مواد مخدر به شــورای نگهبان رفته بود مجددا از ســوی 

این شورا مورد ایراد واقع شده است.
وی افزود: ایراد شــورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص کاهش 
مجازات اعدام ظاهرا ایراد جزئی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی 
مورد بررســی قرار می گیرد و به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا اصالح 

شود.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی محیط زیست کشور نسبت به برداشت های 
بی رویه آب در اســتان فارس که منجر به پدیده فرونشســت زمین شده است 
هشدار داد و گفت : فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این 

وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، محمد درویش در همایش مدارس طبیعت، نیاز امروز، سعادت فردای ایران، که با 
حضور جمعی از فعاالن محیط زیست و سازمان های مردم نهاد در شیراز برگزار شد افزود: فارس با 

5۴ سانتی متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد. 
وی ادامه داد:  با نشست زمین احتمال نابودی تخت جمشید در آینده نیز وجود دارد و در عین حال 

باید گفت فارس به دلیل خشک شدن تاالب ها در معرض ریزگردها و سرطان خون است. 
درویــش ادامه داد:  فارس اســتانی راهبــردی از لحاظ مباحث محیطی زیســتی و نیز پرورش 
دانش آموزان فرهیخته است که می تواند ایران بانانی بزرگ پرورش دهد،  در هیچ کجای کشور، ۱۸ 
منطقه حفافظت شده و این تعداد دریاچه نداریم. تنوع اقلیمی فارس نیز بی نظیر است و چنین تنوعی 
نیاز به مردمی دارد که قدر آن را بدانند. مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی محیط زیست کشور گفت: 
دریاچه بختگان فارس بخت ایران بود اما امروز به کانون فرسایش بادی تبدیل شده و غم انگیزتر 
آن است که شاهد نباشیم جنبشــی بزرگ و مهم در سطح مدارس، دانشگاه و شورا برای مقابله و 
اطالع رسانی تشکیل شود. درویش بیان کرد: مدارس طبیعت با این رویکرد شکل گرفته است. حاصل 
نظام آموزش و پرورش دانش آموزانی است که خالقیت ندارند و نمی دانند که در چه سرزمینی زندگی 
می کنند و بچه ها را درگیر رقابت و معدل می کند. مدیرکل دفترمشارکت های مردمی محیط زیست 
کشور گفت: ملتی که سرزمین خود را دوست نداشته باشد بی تفاوت می شود که بخش بزرگی از آن 
ریشه در دوران دانش آموزی دارد. درویش افزود: ضریب یادگیری و خالقیت کودکانی که به مدارس 
طبیعت می روند ۲5درصد نســبت به ســایر کودکان افزایش یافته ،کودکان در مدارس طبیعت با 
ایجاد ارتباط سازنده، افزایش سواد اکولوژیکی، فضیلت های اخالقی و انسان دوستی، توانایی پرسیدن، 
داشتن زندگی شاد کودکی، توانایی حل مشکالت و اعتماد به همنوع آشنا می شوند. این مقام گفت:  
در مدارس طبیعت هر 5 کودک توســط یک کارشناس تسهیل گر مواظبت می شوند و کودکان در 
فضایی شاد و کودکانه کودکی می کنند تا نمو بهتری را تجربه کنند. وی اظهارکرد: در مدارس طبیعت 
با تکیه برتوان جذابیت طبیعت لکنت خطرناک جامعه امروز که همان بی اعتمادی هســت ترمیم 
می شود تا نسل بعدی نسبت به هم اعتماد بیشتری داشته باشند، زیرا مدیریت بر مردمی که خودشان 
نسبت به همدیگر بی اعتمادند، دشوار است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
انتقال آب از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر یک نوع بی اخالقی است، گفت: برخی از اصول 
اخالقی محیط زیست در حال از بین رفتن است که در این میان باید به انتقال آب، سدسازی های 
افراطی و ... اشــاره کرد که باعث از بین رفت محیط زیست طبیعی می شود. در این مراسم دومین 
مدرسه طبیعت در شیراز و پنجاه و سومین مدرسه در کشور افتتاح شد. در مدرسه طبیعت هیچ آموزش 
و کتاب، جزوه و ماده درسی وجود ندارد هیچ امتحان و نمره ای در کار نیست در نتیجه رقابتی بین 
بچه ها نیســت. آن ها به کمک هم به راه حل می رسند تا مشورت و همدلی را بیاموزند آن ها دست 
به ساخت پروژه می زنند تا کار گروهی را تمرین کنند. کودکان بزرگ تر از کودکان کوچکتر مراقبت 
می کنند تا حس مسئولیت را فراگیرند و بچه های کوچک تر به کودکان بزرگ تر تکیه می کنند تا حس 
اعتماد در آن ها پرورش یابد. برنامه حضور درمدرســه طبیعت بسته به سیاست گذاری مدرسه برای 
کودکان سه تا شش سال می تواند به دلخواه از یک جلسه در هفته تا هرروز باشد. می تواند به صورت 
گروهی از طرف مهد باشد و حضور بچه های مدرسه ای در نوبت عصر یا در روزهای تعطیل و یا به 

صورت اردو از طرف مدرسه می تواند باشد. 

بانک ها با موافقت بانک مرکزی در چگونگی حساب های مردم دخل و تصرف کردند 
و این از نظر قضایی و حقوقی قابل پیگیری و مجازات است. ناگهان ساعت دوازده 
روز جمعه به مشتریان خود توضیح دهند که مبلغ حساب تان صفر شده است، البد 

بسیاری که متوجه تغییر وضعیت حسابشان نشده صبح شنبه با مراجعه به بانک تازه 
متوجه اصل ماجرا شده اند. متاسفانه مقامات دولتی و بانکی برای مردم اندازه چوب 

دور انداختنی ارزش و احترام قائل نیستند. کدام کشور استبدادزده را سراغ دارید که با 
دارایی مردم این چنین بازی کند؟ جوابگوی این ناامنی روحی کیست؟ چرا دادستان 

که کارش داد ستاندن در برابر بیداد است کاری نمی کند؟ آن هم وقتی به بهانه امنیت 
کنسرت ها را لغو می کنند. هیچ نهادی در این کشور طرف مردم نیست و خود مردم 

اجازه تشکل و سازمان یابی را ندارند و نمی دانند چطور از خود دفاع کنند تا روزی خشم 
آنی شورش برانگیزد که سرکوب آن حتمی است.

راغفر اقتصاددانان می گوید اقتصاد ما به جای رقابتی رفاقتی شده و رفقای بانک در 
یک دور همی با حق مالکیت مردم بازی می کنند. پیرزنی در یکی از بانک ها گفت 

تنها نفرین شان می کنم. به او گفتم آقایان آنقدر غرق ثروت و حقوق های نجومی اند 
که حواس شان به نفرین نیست و کجا می توانند آه جگرخراش پیرزنی تنها و بی پناه را 

درک کنند. او جواب داد خدا حواس اش است.
با بخشی از ترانه خیابان خوا ب ها این نوشته را که الجرم پایان ندارد رها می کنم:

در صفوف ایستاده بر نماز
ابن ملجم ها فراوانند باز

سر به الک خویش بردید ای دریغ
نان به نرخ روز خوردید ای دریغ

گیر خواهد کرد روزی روزیت
در گلوی مال مردم خوارها

مدت هاست که بحث مطالبات زنان براي حضور در کابینه و سپس در پست هاي 
مدیریتي آن هم در سطح میاني ادامه دارد. از رئیس جمهور محترم گله مندیم که چرا 

در کابینه جایي براي زنان در نظر نگرفته است. البته با توجه به در نظر گرفتن سهمیه 
۳٠درصدي و تصویب این قانون که هر وزیر باید یک معاون خانم داشته باشد جاي 

تقدیر و تشکر را دارد.
اما علت اینکه هنوز اتفاقي نیافتاده را باید آسیب شناسي کرد. این روزها زیاد از زبان 

آقایان مي شنویم که زنان خودشان، خودشان را بر نمي تابندکه خالي از حقیقت هم 
نیست. از خانم هاي مطرح که به واقع دایره بسته اي را خلق نموده اند را چند درصد 

سراغ دارید که طبق اد عاي خودشان از این جمعیت توانمند5٠ درصدي به جز نفراتي 
که بتوانند جاي آنان فکر کنند، تصمیم بگیرند در پس پرده خاکستري آنان فقط عمل 

نمایند را براي خدمت معرفي کرده اند؟ زنان تحصیل کرده و توانمند که مي توانند با 
موفقیت این پست ها را اداره نمایند. ولي متاسفانه اکثر این جمعیت5٠ درصدي بیرون 

این دایره به انتظار نشسته اند و شاید هرگز توفیق خدمت را نیابند و مجبور باشند سال ها 
در کارهایي که تناسبي با توانمندي و تحصیالتشان را ندارد در کسوت یک کارمند 

اداري ساده روزگار بگذرانند. چرا ما عادت کرده ایم، اگر کسي در پستي خدمت نمود  
باید سالیان سال در آن پست بماند یا اگر جابه جایی صورت گرفت فارغ از تخصص 

فرد باشد؟ مگر مي شود با تخصصي متفاوت در جاي دیگر ارائه خدمت نمود؟ امروزه 
به وفور افرادی را می بینیم که در مناصبی بی ربط به تخصص آن ها مشغول به کار 
است. مگر در دولت قبل که مدعي اصالحات هم نبود خانمي وارد کابینه نشد و در 

اوج خدمت از پست وزارت بدون آنکه اتفاقي رخ دهد برکنار شد؟ عدم ورود نیروهاي 
تازه نفس و متخصص جامعه ما را دچار پیري خدمت نموده است که براي جامعه زنان 
بسیار خطرناک است و آن ها را آسیب پذیرتر مي نماید. نگاه حذفي زنان علیه خودشان 
به واقع باعث جدي نگرفتن زنان در رده هاي وزارتي و حتي مدیریت هاي میاني شده 

است. عقالنیت و اعتدال را درتوجه به این جمعیت5٠ درصدي را باید اول در نگاه 
خودمان به کار ببریم و بعد از دیگران مطالبه نماییم.

نسخه عالج بخش مشکالت، به کارگیری نیروی انسانی تواناست
فرمانده معظم کل قوا :

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه:

بیماری علیرضا رجایی به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت اش نداشته است

مرتضی بانک جایگزین ترکان در 
مناطق آزاد شد

واکنش یک عضو شورا به حواشی نماز عید 
قربان اهل تسنن

ایراد مجدد شورای نگهبان به مصوبه کاهش 
مجازات اعدام

در مراسم افتتاح دومین مدرسه طبیعت در شیراز اعام شد:

 فارس رتبه نخست فرونشست زمین را 
درجهان دارد

بانک ها در روز روشن حق مردم را پایمال می کنند

روزها مي گذرد
 ما هنوز اندرخم یک دایره بسته ایم

محمد آقازاده - روزنامه نگار

افسانه اقبال نیا- فعال مدنی

خبر

دبیرکل حزب موتلفه اسامی در خطاب به کاسبان حصر:

اگر سران فتنه از محدودیت درآیند چه به روز 
دولت فعلی می آورند!

معاون سازمان بهداشت جهانی گفت: سازمان بهداشت 
اینکه دکتر حســن روحانی رئیس جمهوری  از  جهانی 
ایران، ســامت را به یکی از اولویت های اصلی دولت 
تبدیل کــرده و نیم میلیارد یورو برای پیشــگیری از 
بیماری های غیر واگیر اختصاص داده اســت، قدردانی 

می کند.
به گزارش ایرنا، اولگ چســتنوف که بــرای چهارمین بار در 
سه سال گذشته به منظور بازدید از برنامه پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر به ایران ســفر کرده است روز یکشنبه 
در نشســتی با حضور وزیر و مسئوالن وزارت بهداشت در این 
وزارتخانه برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر ایران را 
ستود و آن را موفق خواند و از اولویت دادن به نظام سالمت در 

دولت دکتر روحانی از وی قدردانی کرد.
وی گفت: گزارش و ارزیابی ســازمان ملل نشان می دهد که 
ایران با اجرای برنامه ایراپن در چهار ســال گذشــته توانسته 
اســت امید به زندگی را در این کشــور افزایــش دهد و افراد 
کمتری بر اثر ابتال به ایــن بیماری ها دچار مرگ های زودرس 

در سنین زیر 70 سال می شوند.
معاون سازمان بهداشــت جهانی افزود: اجرای برنامه ایراپن 
در ایران هنوز در شــروع کار است اما در همین مدت کوتاه که 
به صورت آزمایشــی در چهار شــهر اجرا شده است، پیشرفت 
چشــم گیری داشته اســت و به عنوان یک تجربه موفق برای 
دیگر کشــورها قابل ارائه اســت.هم اکنون این طرح در فرآیند 
اجرا است و امیدوارم این تجربه موفق در اختیار سایر کشورها 

قرار گیرد.
چســتنوف افزود: دولــت جمهوری اســالمی بــا حمایت 
رئیس جمهور 500 میلیون یورو بــرای اجرای برنامه ایراپن یا 
همان برنامه کنترل و پشگیری از بیماری های غیر واگیر هزینه 
کرده اســت و در هیچ کشــور دیگری چنین سرمایه گذاری 
ارزشمندی را سراغ ندارم این یک سرمایه گذاری ارزشمند که 
با کاهش این بیماری ها حتما صرفه جویی و بازده بیشتری در 

شاخص های اقتصادی خواهد داشت.
وی گفت: این مدل برای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ریری 
ایران و ســایر کشــورها یک مدل مهم و یک تجربه ارزشمند 
اســت که شــاخص های ســالمت را به زبان و شــاخص های 

اقتصادی تبدیل می کند.
معاون ســازمان بهداشــت جهانی افزود: موفقیت ایران در 
کنترل بیماری های غیر واگیر موفقیت ماست. وزارت بهداشت 
ایــران در جلب همکاری های بین بخشــی موفق بوده اســت. 
ظرفیت تخصصی ایران در حوزه ســالمت بســیار باالســت و 

همچنان این ظرفیت در حال افزایش است.

قدردانی سازمان بهداشت جهانی 
از ر وحانی به خاطر اولویت دادن به 
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