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امیر قطر عید 
سعید قربان را به 

حسن روحانی تبریک 
گفت

کوروش عليانی - پژوهش گر

یادداشت 

تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماس تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان عید سعید قربان را به وی تبریک گفت.
به گزارش انتخاب، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به صورت تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وی درجریان این تماس تلفنی عید سعید قربان را به حسن روحانی تبریک گفت.
گفتنی است، هفته گذشته دولت قطر سفیر خود را به ایران اعزام کرد تا روابط میان دوحه و تهران مجددا آغاز شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

قم دارای نقش الگویی در حوزه دین و فرهنگ است
فرهنگ  وزیــر 
اسالمی  ارشاد  و 
گفــت: قم دارای 
الگویی  نقــش 
مهمــی در حوزه 
فرهنگ  و  دیــن 

کشور است.
ایسنا،  گزارش  به 
ســیدعباس صالحــی روز جمعه، ۱۰ شــهریور در 
دیــدار با آیت اهلل ســعیدی تولیت آســتان مقدس 

حضرت معصومــه)س( در محراب شبســتان امام 
خمینــی)ره( حــرم مطهر حضــرت معصومه)س( 
بیــان کرد: قــم دارای نقــش الگویــی مهمی در 
حــوزه دیــن و فرهنــگ کشــور اســت از این رو 
 می توانــد در بســیاری از عرصه ها به الگوســازی 

بپردازد.
او در ادامه اظهار کــرد: موضوع فرهنگ عمومی 
 مختص شــهر قم نیســت بلکه برای همه کشــور 
است. هرچند وزارت ارشاد در خدمت بخش عمومی 
و هــم در خدمت آســتان مقدس حــرم حضرت 

معصومه )س( در این زمینه نیز هست.
وزیر ارشــاد افزود: در جهت تحقــق اهداف باید 
تعامــات بیشــتری میــان وزارت و تولیــت حرم 
صــورت پذیــرد چرا که قــم بــا ظرفیت هایی که 
 دارد دارای نقــش الگوســازی در ســطح کشــور 

است.
صالحــی بیان کــرد: در حوزه فرهنــگ عمومی 
باید شــاهد تحوالت و پیشــرفت های گسترده تری 
باشــیم از این رو فعالیت های بی شماری در عرصه 
فرهنگ و دین را در دســتور کار خود قرار داده ایم. 

او همچنیــن خاطرنشــان کــرد: ترویــج و تبیین 
بســیاری از روش ها و الگوها و سنت ها را می توان با 
اســتفاده از ظرفیت های دینی و فرهنگی قم دنبال 
کــرد. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت: امید 
اســت با بهره گیری از ظرفیت هــای ملی بتوان به 
دستاوردهای مهمی در قم در حوزه فرهنگ عمومی 
برای کشــور دست یافت. او افزود: در این راستا اگر 
بسیاری از سنت ها و روش ها در قم به خوبی تبیین 
 شود اســتان قم می تواند تاثیر بســیاری در کشور 

بگذارد.

نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
روز پنجشــنبه با معــاون رئیس جمهور 

عراق دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش انتخاب، آیت اهلل سیدمحمود هاشمی 
شاهرودی در این دیدار ادعای امریکا برای مقابله 
بــا داعش را کذب دانســت و آن را را نعل وارونه 
امریکا برای مهار جریان عمیق بیداری اسالمی و 

تجزیه جهان اسالم ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر  هوشــیاری و همبستگی ملت ها  

گفت: از دولت های اســالمی انتظار می رود که با 
گروه هــای تکفیری و توطئه هــای امریکا ازجمله 
فتنه گری هــای طائفــه ای، قومــی، فرقــه ای و 

اختالفات مذهبی مقابله کنند.
نــوری المالکی، معــاون رئیس جمهوری عراق 
نیــز در دیدار با آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی و 
محســن رضایی، رئیس و دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام، از ایفای نقش ســازنده ایران در 
 شــئون مختلف سیاســی و اقتصادی عراق تشکر 

کرد.
وی افزود: مفتخریم که میزبان نخســتین سفر 
عالم برجســته جهان تشــیع، حضــرت آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی و هیات همراه به عراق  هستیم 
و امیدواریم این سفر، مایه تحکیم روابط راهبردی 

دو کشور ایران و عراق باشد. 

نوری المالکی ضمن تشــکر از نقش ســازنده 
ایران در شئون مختلف سیاسی و اقتصادی عراق، 
پیروزی های اخیر ارتش و ملــت عراق در نبرد با 
تروریسم را مرهون نقش ســازنده علما در بسیج 
مردمی، همبستگی اقشار مختلف مردم و همراهی 
دوستان و هم پیمانان راهبردی ملت عراق به  ویژه 
جمهوری اســالمی ایران دانست و از آنان تشکر 
کرد. معاون رئیس جمهوری عراق همچنین ضمن 
تشریح زمینه های اتحاد ملی و دستاوردهای بزرگ 
و شیرین همبســتگی ملت عراق، اســتمرار این 
پیروزی ها را مرهون توجه بیشــتر نخبگان عراقی 
به سه مؤلفه وحدت، امنیت و عالئق ملی دانست. 
در این دیدار، ابومهدی المهندس فرمانده حشــد 
الشــعبی و جمعی از مســئوالن عراقی نیز حضور 

داشتند.

من دکتر علی رضا رجایی را یک بار دیده ام و در همان یک بار دریافتم که هر چند به هیچ وجه 
به دیدگاه سیاسی هم نزدیک نیستیم، اما او آدمی است که اهل سامت سیاسی است و سیاست 

را تدبیر می داند نه زد و بند و شامورتی بازی.
این تنها نگاه من نیست، من حتی از محمدصادق کوشکی هم در باره  سامت سیاسی غیر قابل 

تردید علیرضا رجایی شنیده ام.
من با ملی مذهبی ها هم نظر نیستم چون در آن ها نوعی ساده دلی و خوش بینی و مایمت بی جا 
می بینم که در بهترین شرایط کشور ما را دچار وضعی خواهد کرد که آلنده با شیلی کرد؛ یک 
دنیا آرزوهای خوب و لبخند طعمه  یک عمر شرارت و اسلحه  کودتایی آمریکایی شد بی این که 

حتی به فکرش برسد که جلوی این کودتا را چگونه و با اتکا به چه باید گرفت.
همه  این ها به کنار، علی رضا رجایی یک شهروند است. شهروند حق دارد در زندان از بیماری 
کشنده له نشود. حقی که رجایی از آن محروم ماند. این محرومیت را نه تنها مسئوالن بی کفایت 

حبس و بند ایجاد کردند، که در مرحله  بعد، من و امثال من نیز در آن دخیل بوده ایم.
جمهوری اســامی یک نظام اســت. مجموعه ای از آرمان ها و ســرگردانی ها، برنامه ریزی ها 
و هیئتی بازی ها، رفتارهای ســنجیده و رفتارهای نســنجیده. همه  این ها در کنار هم جمهوری 
اسامی را می سازند و از اهداف شخصی من البته این است که آرمان ها، برنامه ریزی ها و رفتارهای 

سنجیده را بیش تر کنم تا شاهد وضع فعلی نباشم.
اما وقتی این من در پوست ما می خزد و همرنگ جماعت می شود چه می کند؟ شعور شخصی و 

جمعی مان را در صندوق می گذاریم و در آن را قفل می کنیم و با َجو به هر سو می رویم.
این که برای یک نفر تحت نظر وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی در دو ساعت و بدون 
بی هوشی پیس میکر بگذارند دردآورتر است یا این که یک نفر طی جراحی ای ۱۴ ساعته تقریبا 
نصف صورت، ازجمله چشــمش را به امید بهبود آن هم پس از چهار دوره شیمی درمانی و پرتو 

درمانی از دست بدهد؟
چه طور در اولی آن همه طوفان و غوغا برپا می کنیم و وزیر و وکیل را به سیخ می کشیم و پای 

تخت بیمار حاضر می کنیم اما در مورد دومی به بافتن و گفتن شعرهای پوچ بسنده می کنیم؟
اینجا شــما هر چه هم ادای اپوزیســیون دربیاورید من با قطعیت می گویم جمهوری اسامی 
ترکیبی از نظام مســتقر، من اصاح طلب و همین شــمای مثا اپوزیسیون ناتوان غرغرو است. 
و همین معجون اســت کــه در برخورد با اصاح گران، منتقدان و حتی مخالفانی که ســامت 
سیاسی دارند نه تنها قدرشناس نیست که قدرناشناس نیز هست. وقتی سحابی و دخترش را قدر 
نشناسیم )هنوز هر روز با خودم در حال جنگ ام که به دلیل شرایط نکبت آن روزها و طراحی های 
باند احمدی نژاد نه تنها درباره  هاله سحابی سکوت کردم که دیگران را نیز با خشونت به سکوت 
فرا خواندم(، گیر محمد ملکی و ژن خوبش خواهیم افتاد. وقتی میر را به جیغ و دســت و هورا 
برای شکستن حصر تقلیل بدهیم و به عمد بیانیه هایش را فراموش کنیم، گیر ابن احمد و جیغ 
و دســت و هوراهای سازگار با طبع او خواهیم افتاد. وقتی علی رضا رجایی را قدر ندانیم و برای 
رســیدنش به کم ترین حقوقش تاشی نکنیم، گیر کاسب کارهای زندان و پروفایل های در حال 
پرشدن همزمان شان برای پناهندگی خواهیم افتاد. این همه سرمایه گذاشتیم روی احمد باطبی 
و امیرعباس فخرآور و دو فاشیست حقیر تحویل دادیم. همان سرمایه را حتی با اکراه هم خرج 

علیرضا رجایی نکردیم.
البته این نگاه، نگاه سختی است. نگاه دردآوری است. نگاهی است که نه از شنیع بودن رفتارمان 
می گذرد نه عالم را به شــور و شین می کشاند. نه انگشت اشاره به سوی دژخیمی سمبلیک در 
کاریکاتورها می گیرد که بنا است بز باگردان تمام این گله که داخلش هستیم باشد، نه از خطای 

تک تک ما می گذرد. چنین است که امید همراهی ای در این نوشتن نبوده و نیست.
از کانال تلگرامی نویسنده

نماینده سبزوار در مجلس گفت : برخی افراد به عنوان مشاور در وزارتخانه های 
دولت دوازدهم منتصب می شوند که هرگز استخدام هیچ نهاد و اداره ای نبوده 

و شغل آزاد داشته اند.
بــه گزارش خانه ملت، رمضانعلی ســبحانی فر در خصوص انتصاب برخی افراد به عنوان 
مشاور در وزارتخانه ها، اظهار داشت: وزرا و معاونین وزرا در آغاز دولت، انتصابات جدیدی 
انجام می دهند که الزم اســت در این انتصابــات ماحظاتی را به صورت جدی مورد نظر 

داشته باشند.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس شورای اســامی بیان کرد: در انتصاب افراد به عنوان 
مشــاور باید ساختار سازمانی تعریف شــده اقدام کرد تا دچار مشکل نشود، در برخی از 
سازمان ها بسیاری پست های مشاوره ای در نظر گرفته شده است که در صورت بی توجهی 

می تواند نگرانی هایی را ایجاد کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی ادامه داد: مشاور جایگاه 
خاصی دارد و ســطح آن تعریف شده اســت بعضی از این مشاوره ها که در وزارتخانه ها و  
سازمان ها انتخاب می شوند، می توانند اثرگذار باشند ولی متاسفانه این سمت ها بر اساس 
برخی فشــارها به افرادی می رسد که هنوز سابقه خدمتی آنچنانی ندارند و از تجربه الزم 
برخوردار نیســتند. ســبحانی فر متذکر شد: نقش مشــاور به عنوان کسی که به مدیران 
اجرایی مشــورت می دهد بســیار مهم است ولی متاســفانه ماحظات الزم برای اینگونه 
انتصابات مدنظر قرار نمی گیرد، افرادی باید به عنوان مشــاور انتخاب شــوند که ســابقه 
طوالنی در کارهای اجرایی داشــته باشــند و با تجربیات الزم بتوانند به مدیران اجرایی 
راهنمایی بدهند. وی افزود: متاسفانه در این انتصابات افرادی که برای پست مشاور پست 
گرفته اند، اصا در جایی اســتخدام نبوده اند یا شغل آزاد دارند، در حالی که پست مشاور 

باید به افراد کاردان سپرده شود.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسالمی از 
ورود به فاز عملیاتی باز طراحی راکتور اراک خبر داد.

به گــزارش خانه ملت، علیرضــا رحیمی در خصوص آخرین وضعیــت بازطراحی آب 
سنگین اراک اظهار داشت: اخیرا کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور از ورود 

به فاز دوم بازطراحی راکتور اراک خبر داده است.
وی ادامه داد: به نظر می رســد که منظور سخنگوی ســازمان انرژی کشور ورود به فاز 
عملیاتی باشد، تا امروز کارهای مطالعاتی و عقد قرارداد بازطراحی راکتور اراک انجام شده 

است و بعد از گذشت یک سال به فاز عملیاتی آن وارد می شویم.
وی با بیان اینکه شــرکت اصلی بازطراحی راکتور اراک ایرانی است، توضیح داد: برای 
بازطراحی راکتور اراک، شــرکت ایرانی مســئولیت آن را بر عهده گرفته است و شرکت 

چینی به عنوان مشاور در کنار ما قرار دارد.
ایــن نماینده مجلس با اشــاره به تاخیــر در ورود به فاز عملیاتــی بازطراحی راکتور 
اراک، گفت: باید شــرکت ایرانی و چینی بر سر قرارداد و طراحی راکتور جدید به تفاهم 
می رســیدند و برای این منظور قراردادی امضا می کردند، به این جهت فاز اول یعنی عقد 

قرارداد زمان بر بود.

چشمعلیرضا

  محل اصلی نزاع بر ســر پیشنهاد سفر امام)ره( 
به فرانسه است که دکتر یزدی مدعی ارائه پیشنهاد 
این ســفر به امام از سوی خود است و دفتر تنظیم و 
نشر آثار امام می گوید این تصمیم از سوی خود امام 
خمینی)ره( و حاج احمد آقا اتخاذ شــده و ربطی به 

پیشنهاد دکتر یزدی ندارد.
به گزارش دیده بان ایران، محمدجواد مظفر )مدیر 
انتشارات کویر( درباره سرانجام انتشار مجلدهای سوم 
به بعد خاطرات مرحوم ابراهیم یزدی گفت: مجلدهای 
اول و دوم کتاب خاطــرات مرحوم ابراهیم یزدی را 
با عنوان های »شــصت ســال صبوری و شکوری: 
خاطرات دکتر ابراهیم یــزدی: از تولد تا هجرت« و 
»شصت سال صبوری و شــکوری: خاطرات دکتر 
ابراهیم یزدی: هجده سال در غربت« از سال ۹۲ و با 
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و سکان داری علی 
جنتی بر وزارت ارشــاد مجوز چاپ گرفته و فرصت 
انتشــار یافتند تا در سال های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب زیر 
چاپ رفته و به کتابفروشــی ها بیایند. اتفاقا هم این 
کتاب ها به سرعت با استقبال مخاطبان مواجه شدند و 

در مدت کوتاهی به بیش از چاپ دوم رسیدند.
این مدیر انتشــارات اضافه کرد: اما متاســفانه در 
۱۶ ماه اخیر برای انتشــار جلد سوم خاطرات مرحوم 
ابراهیم یزدی به مشــکل برخوردیم. در این مدتی 
که کتاب تحت عنوان »شــصت ســال صبوری و 
شــکوری: خاطرات دکتر ابراهیم یزدی: ۱۱۸ روز در 
نوفل لوشاتو« برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است 
و از یک سال قبل که ارشاد آن را تحویل دفتر نشر 
آثار امام خمینی داده است با اعالم این موسسه برای 
حذف ۱۳۰ صفحه از کتاب که نه مورد موافقت من و 
نه خود دکتر یزدی قرار گرفت برای انتشار به مشکل 

برخورده است.
وی با اشاره به اینکه حتی وساطت بزرگان جریان 
اصالحــات هم تاکنون نتوانســته مشــکلی که بر 
سر انتشــار خاطرات ابراهیم یزدی به وجود آمده را 
مرتفع کند، متذکر شد: برای حل این مشکل جلسات 

متعددی با دفتر تنظیم و نشر امام خمینی داشته ایم که 
تاکنون نتیجه ای نداشته اند و حتی وساطت بزرگانی از 
جریان اصالحات هم نتوانســت راه گشا شود تا جلد 
ســوم خاطرات مرحوم یزدی زیر چاپ برود. ما حتی 
خواستار ورود حاج حسن آقا به موضوع شدیم تا بلکه 
فرجی شــود اما متاسفانه داستان آن قدر طول کشید 
که متاســفانه با رحلت مرحوم یــزدی آرزوی دیدن 
خاطرات چاپ شــده اش از این مرد بزرگ گرفته شد. 
ما مجلدهای بعد از جلد ســوم را هم آماده کرده ایم 
اما منتظر بودیم تا بعد از انتشــار جلد سوم به ترتیب 
مجلدهــای ۴ و ۵ و ۶ را هم زیــر چاپ ببریم ولی 
همچنان که انتظار اجازه انتشار جلد سوم را می کشیم 

و در غم از دست دادن ایشان هم عزادار شدیم.
مظفر همچنین در توضیح ایراداتی که دفتر تنظیم 
و نشر امام خمینی از جلد سوم خاطرات ابراهیم یزدی 
گرفته، اظهار داشــت: براســاس قانونی که مجلس 
شــورای اســالمی پس از رحلت امــام خمینی)ره( 
تصویب کرده اســت اگر در کتابی نقل قولی از امام 
خمینی)ره( آورده شــده و دفتر تنظیم و نشــر امام 
خمینی اعالم کند این گفته ها براساس اسناد موجود 
و صحیفه امام جلد فالن، صفحه فالن تفاوت هایی 
دارد عین گفته ها و نوشــته ها از صحیفه باید در آن 
کتاب نقل شود و ناشر و نویسنده متکی بر استنادات 
دفتر نشر امام عمل کنند. اما در مورد این کتاب دفتر 
تنظیم و نشر آثار امام به نوعی از قانون مذکور تخطی 
کرده و می خواهد نظرات و دیدگاه های مشخصی را 
به جای دیدگاه دکتر یزدی که با اتکا با آن خاطراتش 

را نقل کرده جایگزین کند.
او افزود: به عنوان مثال ایراد می گیرند که در کتاب، 
نقش آیت اهلل طالقانی زیادی دیده شده، اصال گیرم 
که درست می گویید و نقش آیت اهلل طالقانی پررنگ تر 
از چیزی که بوده در کتاب آورده شده است خب این 
نگاه و خاطرات دکتر یزدی اســت و او این گونه به 
تاریخ انقالب نگاه کرده اســت. یــا در مورد نقش 
روحانیون حاضر در پاریس می گویند این نقش دقیقا 

توضیح داده نشده اســت. خب دکتر یزدی این طور 
صالح دانســته و خاطراتش را به گونه ای نوشته که 
نمود نظرات و دیدگاه های خودش باشد. شما کتابی 
بنویسید و نگاه خودتان را منتشر کنید که چاپ هم 

کرده اید.
مدیــر انتشــارات کویر محل اصلی نــزاع را هم 
پیشــنهاد سفر امام )ره( به فرانســه از سوی ابراهیم 
یزدی دانســته و گفت: محل اصلی نزاع هم بر سر 
پیشنهاد سفر امام )ره( به فرانسه است که دکتر یزدی 
مدعی ارائه پیشــنهاد این سفر به امام از سوی خود 
اســت و دفتر تنظیم و نشــر آثار امام می گوید این 
تصمیم از سوی خود امام خمینی )ره( و حاج احمد آقا 
اتخاذ شده و ربطی به پیشنهاد دکتر یزدی ندارد. البته 
این نــزاع از زمان حیات حاج احمد آقا مطرح بوده و 
دکتر یزدی در این کتاب هم در بخش های مختلف 
با استنادات مختلف و یادآوری های صحنه گفت وگو 
و همراهی شــان با امام در نجف تا مرز کویت، طرح 
پیشنهاد سفر به فرانسه به امام خمینی )ره( را مطرح 
می کند که دفتر تنظیم و نشر آثار امام بر حذف این 

صفحات از کتاب اصرار دارد.
مظفر در پایان تاکید کرد: ما حرفمان این است که 
کتاب مذکور خاطرات شــخصی به نام دکتر ابراهیم 
یزدی اســت و نمی توان در آن دخل و تصرف کرد. 
مثــال در جایی کتاب دکتر یزدی مطرح کرده که در 
لبنان به همراه دکتر چمران حضور داشــتند که حاج 
احمد آقا نیز به لبنان می رود و فالن گفت وگو انجام 
شــده و اینجا هم دفتر تنظیم و نشــر آثار امام ایراد 
می گیرد که صحت این ادعا مشخص نیست و حذف 
شــود. حاال این که وقتی این افراد در آن زمان و در 
جریان گفت وگوی مذکور حضور نداشــته اند و این 
ســه عزیز هم در قید حیات نیستند چگونه می توان 
گفت که صحت داستان مخدوش است. از این دست 
ایرادات به جلد سوم خاطرات دکتر یزدی وارد شده و 
دریافت مجوز آن را تا امروز با مشــکل مواجه کرده 

است.

خطیــب نماز عید ســعید قربان گفت: 
دولت ها و روسای کشورها باید به موضوع 
امنیت و مصالح امت اسالمی توجه جدی 

داشته باشند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل محمد امامی کاشــانی 
صبــح جمعه در خطبه های نماز عید ســعید قربان 
که در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار شــد 
با تشریح فلســفه و ابعاد حج افزود: همان طور که 
رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته در پیامی به 
مناسبت فرارسیدن ایام حج ابراهیمی تاکید کردند، 

جهان اسالم باید بیدار شود.
وی ادامه داد: فلسفه حج این است و این موضوع 
باید مورد توجه قرار گیرد، باید به امت اسالمی توجه 
شود و دولت ها و روســای کشورها دقت کنند که 
چه مصالحی برای مسلمین است و مشکالت امت 

اسالمی چیست.
امام جمعــه موقت تهران با بیــان این که امروز 

دنیای اســتکبار مفاســد زیادی را به وجود آورده 
اســت، اظهارکــرد: موضوع امنیت، ریخته شــدن 
خون مســلمانان و ایجاد مشــکالت اقتصادی از 
جمله موضوعاتی اســت که توســط دشــمنان و 

صهیونیست ها ایجاد شده است.
آیت اهلل امامی کاشــانی همچنیــن گفت: همه 
ملت ها وظیفه دارند که به این مساله توجه کنند و 
حقوق، امنیت مال، جان، حیثیت و آبروی خود را از 

دولت ها مطالبه کنند.
وی به آیاتی از قرآن کریم اشــاره و خاطرنشان 
کرد: در قرآن آمده اســت که در ایام حج، نخبگان 

در مکه جمع می شوند و تصمیم گیری می کنند که با 
کمال تاسف امروز این چنین نیست.

امــام جمعه موقت تهران گفت: وســایل ارتباط 
جمعی باید همه مسائل را اطالع رسانی کنند و این 

وظیفه ای برای ما است.
آیت اهلل امامی کاشانی با بیان این که جهان امروز 
برای تغییر نیازمند والیت و امامت است خاطرنشان 
کرد: این تحول به دســت حضرت ولی عصر )عج( 

ایجاد خواهد شد.
وی افزود: بحمداهلل جمهوری اســالمی ایران از 
والیــت که به نیابت از امام زمان برخوردار اســت 
ولی در عین حال می بینیم که دشــمنان کشور را 
این چنین احاطه کرده اند و راهی جز اتحاد، وحدت، 
انسجام، رســیدگی به مشکالت دیگران و به نحو 
عام در تمام جهان اســالم نداریــم، این تکلیف و 
وظیفه ای است که از شــهدای بزرگ و امام شهدا 

به ما رسیده است.

ممانعت موسسه تنظیم نشر آثار امام
 از انتشار خاطرات ابراهیم یزدی

آیتاهللشاهرودیدردیداربانوریالمالکی:

داعشنعلوارونهآمریکابرایمهاربیداریاسالمیبود

خبر

رمضانعلی سبحانی فر مطرح کرد:

ابراز نگرانی نسبت به انتصاب برخی مشاوران 
در وزارتخانه های دولت 

خطیبنمازعیدقربانتهران:

ملتهاحقوقوامنیتخودراازدولتهامطالبهکنند

وزیر آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور در ساعات آغازین 
صبح روز جمعه در تماس تلفنی خواستار پیگیری جدی موضوع 

شد.
به گزارش فارس، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش پس از عیادت 
از دانش آموزان مصدوم هرمزگانی، اظهار داشــت: رئیس جمهوری در ساعات 
آغازین صبح روز جمعه در تماس تلفنی خواســتار پیگیری جدی موضوع شد و 
این موضوع در هماهنگی با وزارت بهداشت پیگیری شد. وی ادامه داد: وضعیت 
عمومی دانش آموزان مصدوم خوب اســت و دانش آموزان و همراهان شان از 
روند رســیدگی راضی هســتند. بطحایی افزود: امیدوارم بــا بازنگری هایی در 

شیوه نامه های اردوها شاهد اتفاقات کمتری از این دست باشیم.
وی اضافه کرد: ســواالت متعددی درباره دالیل حرکت دیرهنگام اتوبوس 
حامل دانش آموزان در شــب مطرح است که نیاز به بررسی دقیق تر توسط تیم 

کارشناسی دارد.
وزیــر آموزش و پرورش گفت: از هیچ قصــوری نمی گذریم و در صورتی که 

خطایی صورت گرفته باشد با شدت برخورد می کنیم.

تیم مدیریت شهرداری تهران تقریبا نهایی شده است در این 
میان مطرح شدن نام هایی همچون حقانی، سرخو، سلیمی، حکیمی 
پور و تندگویان حکایت از پذیرش چهره های شهری برای فعالیت 

درکنار محمدعلی نجفی دارد.
به گزارش دیده بان ایران، خبرهای منتشــر شــده از سوی نزدیکان  شهردار 
حکایت از آغاز انتصاب ها در سمت های مختلف از جمله معاونت ها از هفته آینده 
دارد. بر اساس مذاکرات انجام شده تا کنون، بسیاری از چهره های شاخص در حوزه 

شهری راهی خیابان بهشت خواهند شد.
به نظر می رســد تیم مدیریت شهرداری تهران تقریبا نهایی شده است. در این 
میان مطرح شدن نام هایی همچون حقانی، سرخو، سلیمی، حکیمی پور و تندگویان 

حکایت از پذیرش چهره های شهری برای فعالیت درکنار محمدعلی نجفی دارد.
انتخاب شــهرداری همچون نجفی برای تهران از این جهت حائز اهمیت است 
که همه چهره های قدرت مند در حوزه شهری، حاضر به همکاری با وی در کسوت 
معاون شهردار هستند. هرچند نجفی اعالم کرده است که هر انتصابی را از طریق 
کانال های رسمی خود اعالم خواهد کرد اما بر اساس مذاکراتی که در دو هفته اخیر 
در خیابان بهشت انجام شده است می توان حدس زد که چه کسانی سکان هدایت 
شــهر تهران را در دست خواهند گرفت. شنیده ها حاکی از آن است که حقانی به 
عنوان قائم مقام شهردار در حال بررسی وضعیت مناطق تهران است. حقانی سابقه 
۴۰ ساله در مدیریت شهری تهران دارد. در میان دیگر چهره های مطرح، مصطفی 
ســلیمی که پیش از نجفی به عنوان سرپرست شــهرداری از شورای شهر حکم 
دریافت کرد، برای پست معاونت شهرسازی مطرح شده است و به نظر می رسد این 
پست برای او قطعی است. از جمله چهره های شاخص دیگر می توان شجاع پوریان، 
حکیمی پور، تندگویان و سرخو را نام برد که در شورای شهر چهارم بیشترین حجم 
فعالیت میان اعضای اصالح طلب شورا را داشتند. هر یک از آن ها به ترتیب برای 
پست های معاونت فرهنگی، معاونت برنامه ریزی، معاونت مالی و معاونت حمل و 
نقل مطرح شده اند. از سوی دیگر با توجه به استعفای امانی به نظر می رسد اولین 
پستی که برای آن حکم صادر شود معاونت برنامه ریزی و امور شوراهاست و سایر 

پست ها نیز طی هفته آتی تعیین تکلیف می شوند.

قاضی حسن الشامی گزارشگر ویژه کمیته پیگیری رسمی قضیه امام 
موسی صدر و دو همراهش است که در روز ۹ شهریور ۱۳۵۷ ه.ش در 

لیبی ربوده شدند.
به گزارش ایسنا، الشامی در گفتگو با شفقنا لبنان روایاتی که هر از چندگاهی درباره 
وفات امام صدر و همراهانش منتشــر می شود را با قاطعیت تکذیب کرده و مغرضانه 
می خواند و معتقد اســت که چنین روایاتی مستند و برگرفته از هیچ مدرک و شواهدی 
نیست. او در این گفتگو تاکید می کند که دوران غیبت امام، معیار و دلیلی دال بر وفات 
امام و یارانش نیســت بلکه روایت هایی وجود دارد که نشــان می دهد حال امام خوب 
است و به چندین زندان منتقل شده است که آخرین آن ها در سال ۲۰۱۱ میالدی بوده 
است. الشامی در این گفتگو درباره زنده بودن امام صدر و دو همراهش امیدوارانه سخن 
می گوید و به ماجرای احمد الزبیر السنوسی شخصیت مخالف رژیم قذافی و قدیمی ترین 
زندانی قذافی اشاره می کند؛ فردی که مخفیانه در زندان های لیبی حبس شد و ۳۶ سال 
از او خبری نشد و در حالی که ۹۳ ساله بود از زندان آزاد شد. او معتقد است که هرگونه 
اطالعات رسمی درباره قضیه امام صدر را فورا اعالم می کند و حتی لحظه ای آن را به 
زمانی دیگر موکول نخواهد کرد. الشامی با اشاره به اینکه اعضای کمیته پیگیری قضیه 
امام موســی صدر داوطلبانه در خدمت این قضیه هستند و در شرایط امنیتی خطرناکی 
کار می کنند و عالوه  بر این با تهدیدهایی از ســوی کسانی که پیگیری این پرونده به 
نفع شــان نیست، روبرو هستند، اظهار کرد: نبیه بری رئیس مجلس لبنان حامی پر و پا 
قرص این پرونده است و تمامی جزئیات آن را پیگیری می کند. وی در پایان گفت وگوی 
خود با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ اطالعات کاملی درباره محل حضور امام صدر و دو 
همراهش به ویژه در سایه شرایط امنیتی لیبی و عدم همکاری این کشور در این پرونده، 
وجود نداشته است، گفت: تا زمانی که امام و یارانش در بین ما نیستند، این کمیته با وجود 
تمام تالش هایی که از زمان تاســیس آن در شــش سال گذشته انجام داده، باز هم به 
اعتقاد ما در این زمینه کوتاهی کرده است زیرا هدف اصلی آزادسازی امام و یارانش  است 
در حالی که این کمیته تاکنون به هدفش نائل نشده است. البته در عین حال این موضوع 

را نیز باید مد نظر قرار داد که زمان در این قضیه معیار نیست.

دستوررئیسجمهوربرایپیگیری
حادثهاتوبوسدانشآموزان

هرمزگانی

شروع تغییرات در شهرداری تهران از هفته آینده؛

حقانی،سرخو،سلیمی،حکیمیپورو
تندگویانجزومدیراناحتمالیهستند

آخرین بررسی گزارشگر کمیته پیگیری قضیه صدر:
حال امام موسی صدر خوب است

علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی:

قرارداد بازطراحی راکتور اراک منعقد و فاز 
عملیاتی آن آغاز شده است

محمدجواد مظفر مدیر عامل انتشارات کویر عنوان کرد:


