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رویداد

شهروند|  حسن روحانی در سفر دو روزه خود به هرمزگان 
ديروز برنامه فشرده ای داشت. او در فرودگاه از چند افتتاح مهم 
در بندرعباس و بررسی برنامه هايی که در سفرهای قبلی قول 
آن را داده بود سخن گفت. رئيس جمهوری در ديدار با مردم 
بندرلنگه از امنيت منطقه و پيشرفت چهل ساله ايران سخن 
گفت و در بندر عباس در مراســم الحاق زير دريايی فاتح به 
ناوگان نيروی دريايی ارتش اذعان کرد که کشور ما تهديدی 

بر جهان نيست.
حسن روحانی ديروز در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه، اهم 
 سخنان خود را به حادثه تروريستی روز چهارشنبه گذشته در 
زاهدان و  شهادت تعداد زيادی از پاسداران و مرزبانان اختصاص 
داد و در ادامه  به ضرورت انتقام گيری مردم و نظام از تروريست ها 
پرداخت. رئيس جمهوری  در قســمتی از ســخنان خود به 
حضور حماسی مردم در راهپيمايی ٢٢ بهمن اشاره کرد و  با 
مردمی ناميدن انقالب سال ٥٧، «معنويت، امنيت و پيشرفت 
کل  منطقه» را از دســتاوردهای آن خواند. شايسته ساالری 
در انتخاب  مديران رده بــاال و ميانی، بدون جهت گيری های 
قوميتی و مذهبی و بر  موازين قانون اساسی از ديگر موضوعاتی 
بود که رئيس جمهوری به  تشريح آن پرداخت. ناگفته نماند در 
سفر استانی رئيس جمهور به هرمزگان از نخستين زير دريايی 
نيمه سنگين ساخت ايران تحت عنوان «فاتح»  رونمايی شد . 

اهم سخنان رئيس جمهوری را در ادامه می خوانيد. 
محکوميت حادثه تروريستی زاهدان

تروريست هايی که به هيچ عنوان معيارهای انسانی مدنظر 
آنها  نيست در يک اقدام تروريستی جمعی از مرزبانان کشور که 
برای دفاع  از امنيت کشور و مرزها تالش می کردند را به شهادت 
رســاندند. اما بايد  بدانند که ملت ما بی ترديد انتقام خون اين 
شهيدان عزيز را خواهد  گرفت . آنهايی که سبوعانه به پاسداران 
و مرزبانان ما حمله کرده و آنها را  به شهادت رساندند، بايد بدانند 
که ما را در مبارزه با تروريسم، بيشتر  تشويق می کنند و ما برای 
دستيابی به اين هدف به تالش خود خواهيم  افزود و نخواهيم 
گذاشت تروريست هايی که سالح و پولشان را از  جاهای ديگر 

تأمين می کنند، در منطقه ما فعاليت کنند.
متاسفانه برخی همسايگان ما راه اشتباه را انتخاب کردند 
و به  سراغ آمريکايی ها و صهيونيست ها  رفتند. به اشتباه فکر 
می کنند که  ايران چشم طمع به سمت آنها دارد درحالی که 
ايران خواهان روابط  صميمانه با همه کشورهای منطقه است . 
بيشتر کشورهای منطقه و همسايگان روابط خوب و صميمی 

با ما  دارند به جز يکی دو کشور که به دنبال دشمنی هستند که 
البته اين  دشمنی به ضرر خود آنها و کل منطقه است.

شايسته ساالری ذيل 
سه عنصر قوميت، مذهب و قانون اساسی

دشمنان و قدرت های استکباری طی همه اين سال ها اين 
هدف را  دنبال می کردند و گاهی کامال ناموفق بودند، اما بعضی 
وقت ها متاسفانه  به هدف خود رسيدند. امروز در سراسر کشور 
مديران مختلف ازجمله بخشدار، مديرکل، فرماندار، اعضای 
شورای شهر و روستا، زن و مرد از شيعه و  سنی حضور دارند، 
يکی از اهداف مــا اين بود که به دنيا بگوييــم ايران  به دنبال 
شايسته ساالری است. مرد و زن،  شيعه و سنی و يا قوميت مهم 

 نيست و آن چه مطرح است شايسته ساالری است . 
در انتصابات فرقی نمی کند که اين فرد از کجا و کدام منطقه 
و کدام  قوم يا دارای چه مذهبی است. هر کسی ايران، اسالم و 
قانون اساسی  را قبول دارد زير چتر قانون اساسی و اسالم دارای 

حقوق برابر است .
حفظ تماميت ارضی و استقالل خواهی

همه بايد به قانون احترام بگذاريم و به فکر منافع کشــور 
باشيم.  وجب به وجب اين خاک برای ما ارزشمند است و برای 

آن خون و جان  می دهيم و فداکاری می کنيم . همان طوری 
که شــما مردم در جای جای اين  کشور روز ٢٢ بهمن آمديد 
و اعالم کرديد راه انقالب، آزادی و استقالل  و مسير حاکميت 
ملی را ادامه خواهيد داد، همچنان راه توسعه کشور را  در پيش 
می گيريم .  شما روز ٢٢ بهمن آمديد و گفتيد زير پای استبداد 
و نوکری اجانب  نخواهيم رفت، از فشار دشمنان نمی هراسيم و 
استقالل، آزادی و  جمهوری اسالمی که بزرگترين نعمت خدا 

به ما در اين ٤٠ سال بوده  را حفظ خواهيم کرد .
هدف آمريکا و صهيونيســت ها اين اســت که ما را خسته 
کنند. آنها به  دنبال اين هستند که بين حاکميت و نظام، قوای 

سه گانه، رهبری معظم و  ملت فاصله ايجاد کنند . 
هدف دشمنان ايجاد اختالف و دو دستگی ميان ماست. اما 
بايد بدانند  که ما امروز با وحدت، ايســتادگی و اتحاد زير يک 
پرچم و رهبری يک  رهبر، يک دولت و يک قانون اساســی و 

حفظ منافع ملی، برای عظمت  ملت و ايران متحد ايستاده ايم . 
همه ملت های منطقه را به برادری و حسن همجواری دعوت 
 می کنيم و تأکيد می کنم که ما نياز به حضور آمريکا در منطقه 
نداريم،  آنها هر چه زودتر منطقه را ترک کنند، ثبات و امنيت در 

منطقه بيشتر  می شود و مردم خوشحال تر خواهند بود.

این وداع حق بچه ها نبود

ُسمیرا زمانى
روزنامه نگار

ســاعت هشــت شــب چهارشــنبه بود که 
خبــر حملــه تروريســتی در فضــای مجازی 
دست به دســت می چرخيد، اتوبوس پرســنل 
شيفت ســپاه در محدوده چانعلی جاده خاش، 
زاهدان بر اثر عمليات انتحاری منفجر شد. روابط 
عمومی قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه همان 
شــب در اطالعيه ای تعداد شهدای اين حمله را 
که گروه تروريســتی جيش العدل مسئوليت آن 
را برعهده گرفت، ٢٧شــهيد و مجروحان را ۱۷ 

نفر اعالم کرد. 
اين حمله واکنش های متفاوتــی را به دنبال 
داشــت؛ مردم عزادار از دســت دادن فرزندان 
ايران شــدند و فارغ از هر گونه گرايش سياسی 
يا مذهبــی اين حرکــت وحشــيانه را محکوم 
کردند. تا اين جا همه چيز همــان روالی را طی 
کرد که انتظار آن می رفت، اما از زمانی که انتشار 
ويديوهايی از محل حادثه آغاز شد، داستان روی 

زشت ديگری به خود گرفت.
 فيلم  اتوبوس منفجرشده که پر بود از خون و 
بدن های تکه تکه و خونين شهدا يا مجروحان 
حادثــه در فضــای مجــازی دست به دســت 
می چرخيد و اين سوال هميشگی که آيا اجازه 
داريم چنين بی محابا تصاوير دردناک عزيزان 
مردم را دست به دست بچرخانيم يا نه؟ و البته 
که اين داســتان تازگی نداشــت و چند سالی 
است پس از وقوع هر حادثه ای کسانی هستند 
که ناشــناس يا شناخته شــده دست به چنين 
کاری می زنند و به اين فکر نمی کنند که شايد 
خانواده عزيزان ازدســت رفته با ديدن چنين 
تصاويری طاقت شــان تمام شود و تا تمام عمر 
چنيــن تصويری از جلوی چشمان شــان کنار 

نرود.
 اما حاال دو روز اســت که عکس های ديگری 
دست به دســت می چرخــد. پيکر شــهدا برای 
تشييع به شهرشان رسيد و خانواده های داغدار 
اين درد با عزيزانشــان وداع کردند و در اين بين 
عجيب ترين تصاوير مربوط به کودکانی  اســت 
که برای وداع کنار پيکر پدران شان نشسته اند و 
شايد تلخ ترين عکس مربوط به کودکی بود که بر 
روی سينه جنازه پدر نشسته و با بهت به صورت 
پدری نگاه می کند که تا چند روز قبل بدون اين 
پنبه های فرورفته در دهــان و صورت کبود با او 

می خنديده. 
شــايد نتوانيم از کســانی که فيلم های صحنه 
حادثه را منتشــر کرده اند، خرده بگيريــم، اما از 
کســانی که چنين خداحافظی دردناکی را برای 
کودکان داغداری که برای هميشــه پدر از دست 
داده اند، ترتيب داده انــد و از آن فيلمبرداری کرده 
و منتشــر می کنند می توان گاليه کرد، حتی يک 
مطالعه روانشناسی دم دســتی هم کافی است تا 
متوجه شويم کودکان از نظر روانی در معرض چه 
آسيب هايی هستند و چه خاطرات و تصاويری بر 
روی آينده و زندگی شان تاثيرگذارند. کاش کمی 
انصاف داشته باشيم و به اين فکر کنيم شايد چنين 

وداعی حق اين بچه  ها نبود.

یادداشت

حمایت   عربستان و امارات از 
تروریست ها روشن  شد 

محمدابراهيم رضايی، عضو هيأت رئيســه 
کميســيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس شورای اســالمی جزييات جلسه اين 
کميسيون با مســئوالن ذيربط درباره حادثه 
تروريستی زاهدان را تشــريح کرده و گفت: 
«در اين جلســه ابعاد مختلــف حادثه اخير 
تروريستی زاهدان با حضور عباس عراقچی، 
معاون وزيــر امور خارجه، مســئوالن وزارت 
اطالعات، مســئوالن وزارت کشور، نماينده 
سپاه پاسداران و استاندار سيستان وبلوچستان 

بررسی شد.» 
عضو هيأت رئيســه کميسيون امنيت  ملی 
مجلس تصريح کرد: «در اين جلسه همچنين 
عراقچی، معاون وزيــر امور خارجه عنوان کرد 
که سفير پاکســتان احضار شده و از مسئوالن 
پاکســتانی به صورت جدی خواسته شده تا با 
عناصر و گروهک هايی که با حمايت عربستان و 
امارات به پاکستان اعزام و از آن جا وارد کشور ما 

می شوند، برخورد کنند.»

براى عظمت ایران متحد ایستاده ایم
رئیس جمهورى درجمع مردم هرمزگان :
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علی الريجانی، رئيس مجلس با انتقاد از اظهارات رئيــس اتحاديه لوازم خانگی درباره افزايش قيمت 
در  سال آينده گفت: «اين که ۴۰ درصد قيمت لوازم خانگی افزايش پيدا می کند، خالف است. چه دليلی 
دارد که اتحاديه لوازم خانگی چنين اظهاراتی را مطرح می کند که باعث نابسامانی می شود؟» او در ادامه 
گفت: «از آقای پورابراهيمی خواستم که اين موضوع را پيگيری کند.» اخيرا طحان پور، رئيس اتحاديه 
لوازم خانگی در گفت وگويی تلويزيونی گفت: «بالاستثنا  سال آينده افزايش قيمت خواهيم داشت. شايد 
مردم منتظر اتفاقی باشند؛ به آنها می گويم که منتظر نباشيد و از امروز کاالهای خود را بخريد نه آن که به 

ارديبهشت موکول کنيد.»

على الریجانى:  

افزایش قیمت 
لوازم خانگى 
خالف است

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  میـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـینان صندلـى عقـب، 
کاهـش  درصـد   75 تـا   25

دهـد.

 

محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران که اين روزها 
زياد در صداوسيما ديده می شود، از فرصت حضور در 
برنامه اخير بدون توقف برای جواب دادن به اتهاماتی 
استفاده کرد که از زمان واگذاری مديريت شهری عليه 
او مطرح می شــود، اما حرف های او واکنش های قابل 
توجهی از سوی اعضای شورای شــهر دريافت کرد، 
واکنش هايی که برای فهميدن کامل منظور آنها بايد 
آن چه در يک سال و ٩ ماه  گذشته اتفاق افتاده را مرور 

کرد.
قاليباف ١٤ سال شهردار تهران بود و در بيشتر اين 
سال ها هم از نعمت همراهی شورای شهری برخوردار 
بود که بيشتر اعضايش از نظر سياسی با او همسو بودند، 
به همين دليل هم خيلی طبيعی به نظر می رسيد که 
وقتی بعد از اين همه  سال سکان شهرداری و شورای 
شهر از او و شورای شهر که اغلب اصولگرا بودند، گرفته 
شود، تا ماه ها شاهد افشــاگری گروه جديد عليه آنها 
خواهيم بود، اما آن چه در عمــل اتفاق افتاده و تا االن 
که نزديک به دو سال از تغيير مديريت شهری می گذرد، 
همچنان ادامه دارد، چندان طبيعی به نظر نمی رسد. 
درواقع حجم ابهامات مالی يا آن طور که اعضای شورای 
شهر می گويند «تخلفات مالی» تيم قاليباف به حدی 
بوده که نه تنها هنوز هم نقل محافل مختلف می شود، 
بلکه هر چنــد وقت يک بار وجه تــازه ای از آن مطرح 
می شــود، از طرفی اين طور به نظر می رسد که آن چه 
باعث شده اين داســتان بعد از گذشت اين همه وقت 
تمام نشود و اعضای شورای شهر هم در مصاحبه های 
مختلف بر آن پافشاری می کنند، معطل ماندن پرونده 
تخلفات شهرداری در قوه قضائيه و روشن نشدن تکليف 
آنهاســت، آن هم درحالی که به عنوان مثال شکايت 
قاليباف عليه يکی از اعضای شورای شهر که در مورد 
محتوای همان پرونده ها و حجم تخلفات مالی قاليباف 
حرف زده بود، به ســرعت رسيدگی و منجر به صدور 

حکم سنگينی هم شده است.

قاليباف در برنامه اخيــر بدون توقف، تخلفات مالی  
و بدهی ٥٤ هزار ميلياردتومانی شــهرداری تهران را از 
بيخ وبن تکذيب کرد و گفت: «وقتی شورای شهر چهارم 
تمام شد، گزارش دارايی ها و بدهی ها را در شورا مصوب 
کرده که بدهی ها چقدر اســت و دارايی ها چقدر و اين 
مصوبات را تحويل شورای پنجم داده و مصوبه علنی 
شورای شهر است. جالب اســت بدانيد بدهی های ما 
حدود ۱۶ هزار ميليارد تومــان بود که ۱۴ هزار ميليارد 
در دوره آقای نجفی خودشــان تاييد کردند که طلب 
قطعی از دولت اســت، غيــر از آن يک ميليارد دالری 
که دولــت دهم به ما نــداد و مصوبه مجلس و مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام بود که باز هم آن را ندادند و 
خود آنها گفتند ۲۵ هزار ميليارد تومانش مربوط به اتمام 
پروژه های آينده اســت، مگر پروژه آينده جزو ديون 
است، ديون به پولی گفته می شود که کاری انجام شده و 

پرداخت نشده است.»
قاليباف به حاشيه هايی که درباره عروسی دخترش به 
راه افتاده بود هم واکنش نشان داد و گفت: «دختر من 
ازدواج کرد، آنجايی مراسم گرفتم که همه کارمندهای 
شــهرداری مراســم می گيرند، تعداد ميهمان ها هم 
کمتر از ۴۰۰ نفر بود، دو نوع غذا هم بيشتر نداديم. روز 
بعد رسانه ها گفتند، رفتند يک پارک جنگلی را قرق 

کردند.»
اعضای شورای شــهر هم به ادعاهای او در مورد 
ميزان تخلفات مالــی و بدهی های به جا مانده از او 
در شــهرداری به روش های مختلف واکنش نشان 
دادند، مثال حســن خليل آبادی، عضو کميسيون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در توييتر 
به او طعنه زد و نوشت: «در دوره گذشته شخصی 
می گفت صدای اعتراض مردم، نوار اســت و حاال 
می گويند بدهی دروغ اســت. ديوار حاشا هم بلند 
است! ســری به خيابان بهشــت بزنيد، تظاهرات 
مکرر طلبکاران شــهرداری دروغگو را مشــخص 

می کند. البته بالتشبيه!»
از قضا فردای شبی که قاليباف در برنامه بدون توقف 
ادعاهايی کرد، جلسه علنی شورای شهر هم برگزار شد 
و اين فرصتی بود برای واکنش های بيشتر تا جايی که 
رئيس شورای شهر هم به زبان آمد و نوشت: «سخنانی 
که از شهردار اسبق پخش شد، ظلم به شورا و شهرداری 
بود و اميدوارم با واقع گرايی از اين تجربه سخت عبور 
کنيم.  سال ۹۷،  سال قضاوت مردم در عملکرد مديريت 
شهری و ليست اميد است، در چند روز گذشته اتفاقات 
ناعادالنه ای برای شــورای شــهر افتاد و ميرلوحی و 
خداکرمی به دليل سوءتفاهم نتوانســتند از خود در 
دادگاه دفاع کنند و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته 

شد و اميدواريم در واخواهی دفاع موثری انجام شود.»
محمود ميرلوحی هم به عنوان يکی از اين دو قربانی 
در مورد حرف هــای قاليباف گفت: «بــا وجودی که 
هرچه از بدهی ها صحبت کنيم، ممکن است به برخی 
از پيمانکاران و افرادی که قصد همکاری با شهرداری 
را دارند، لطمه وارد شــود، ولی ايشان ادعاهای خود را 
مجددا تکرار کرد و به مديريت شهری و افرادی همچون 
آقايان افشــانی و نجفی تهمــت وارد آورد و با ادبيات 
سخيف درباره آنان سخن گفت. اميدواريم صداوسيما 
به شهرداری و شورای شهر فرصت بدهد تا پاسخ های 
خود را در ايــن خصوص ارايه دهــد. از دفتر حقوقی 
شهرداری تهران می خواهم درخصوص صحبت های 
مطرح شده اقدام حقوقی و قضائی انجام دهد. از آقای 
حناچی می خواهم اقدامات قانونــی الزم را انجام داده 
و گزارش بدهی ها را منتشــر کند و صداوسيما نيز 
زمان الزم را برای ارايه پاســخ به اين ادعاها فراهم 
کند. به نظر می رســد صداوســيما همچنان آقای 
قاليباف را شــهردار تهران می داند و از تالش های 
شورای شهر و افتتاح ۵۳۰ پروژه که در پنجشنبه 
گذشته در راستای نشــاط آفرينی برای مردم ارايه 

شد، سخنی به ميان نمی آورد.»

برنامه «بدون توقف» تلویزیون دو شب پیش میزبان قالیباف بود، برنامه اى که به حاشیه هاى دوران شهردارى اش کشید

تریبون رایگان براى شهردار اسبق

گاه
ن

تکلیف الیحه پالرمو را
مشخص کنید

پزشکيان،  مســعود   
نايب رئيس مجلس شورای 
اسالمی در مصاحبه با شفقا 
گفت: «مجمع تشخيص 
مصلحت هر چه سريع تر 
تکليف اليحه پالرمو و CFT را مشخص کند. اين 
لوايح اگر تصويب نشــود تاوان آن را مردم جامعه 
خواهنــد داد، نــه افــرادی که در ســطوح باال 
نشسته اند.» پزشکيان تأکيد کرد: «مجلس نظر 
خــود را در اين خصوص داده اســت و در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام هم افراد کارشناس و عاقل 
حضور دارنــد که بايد ســريع تر در اين خصوص 
تصميم گيری کننــد.» او در ادامــه گفت: «بايد 
سريع تر تصميم بگيريم، زيرا زمان آن نيست که 

فرصت ها را از دست بدهيم.»

رسیدگى به اظهارات حسن عباسى 
درباره روحانى و الریجانى 

محسنی  غالمحسين 
اژه ای، ســخنگوی قــوه 
قضائيه در نشست خبری با 
خبرنگاران در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اين که آيا 
قوه قضائيه به اظهارات اخير حسن عباسی در مورد 
رئيس جمهوری و رئيس مجلس ورود کرده است؟ 
گفت: «دادستان تهران و وزارت اطالعات مطالبی 
را در اين زمينه ارســال کردنــد و اين موضوع در 
دادسرای تهران در حال رسيدگی است.» اژه ای در 
پاسخ به سوالی ديگر مبنی بر اين که تأمين سريع 
وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی از سوی سه مدير دولتی 
متهم در پرونده بانک ســرمايه، برای قوه قضائيه 
عجيب نيســت؟ گفت: «نه اگر احساس شود که 
خدايی نکرده از منشأ خالفی باشد، مدعی العموم 
وارد می شود، اما اگر يک نفر برای تأمين وثيقه ۱۰ 
يا ۲۰ نفر را ديده باشد تا سند بگذارد ايرادی ندارد. 

يک سند بزرگ گذاشته شده است.»

مافیاى پشت صید
عليرضــا  ســردار 
تنگسيری،  فرمانده نيروی 
دريايی ســپاه گفت: «با هر 
نــان  کــه  کشــتی 
ساحل نشينان و صيادان را 
بگيرد چه چينی چه ايرانی برخــورد می کنيم.» 
فرمانده نيروی دريايی ســپاه با بيان اين که توقيف 
کشتی های صنعتی متخلف صيادی با همکاری قوه 
قضائيه صورت گرفت، گفت: «زمانی که در شــهر 
جســت وجو می کنيم ماهی پيدا نمی شــود، اما 
مسئوالن اعالم می کنند اين ماهی در کشور تخليه 
می شود.»  سردار تنگسيری شب گذشته در مراسم 
اکران مستند «دريا بست» در بندرعباس همچنين 
تأکيد کرد: «مافيايی پشت اين صيدها وجود دارد.» 


