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درارشاد ببستند خدا يا  مپسند
 مشايعت كنندگان پيكر همسر معلم انقالب

 با در بسته حسينيه ارشاد مواجه شدند و در پياده رو  و خيابان نمازخواندند

احسان شريعتي: ارشاد ساختمان نيست، يك جنبش است

تلويزيون به اندازه 
قاليباف به شورا 

12وقت بدهد

شهردار اسبق تهران منكر بدهي
 56 هزار ميليارد توماني شد

  شوراي شهر تهران واكنش نشان داد

سرمقاله

مراس��م  صب��ح  دي��روز 
تش��ييع جنازه خانم پوران 
ش��ريعت رضوي از حسينيه 
ارشاد انجام شد. پيكر ايشان 
مطابق تصميم خانواده و شايد 
بنا به وصيت خودش��ان، در 
امامزاده عبداهلل شهر ري و در 
كنار قبر برادرش مهدي )آذر( شريعت رضوي كه يكي 
از سه شهيد روز 16آذر سال 32 است، دفن شد. درباره 
آن مرحومه در اين چند روز مطالب فراواني منتشر و 
مطالعه شده است و بنابراين نيازي نيست كه از زندگي 
و تالش هاي اجتماعي و سياس��ي و فرهنگي همسر 
دكتر علي ش��ريعتي در اين مختصر سخن بگوييم 
اما يك نكته در حاش��يه اين تش��ييع جنازه موجب 
رنجش همه دوستان و دوستداران خانواده شريعتي 
و شريعت رضوي شد كه بيان آن را ضروري مي دانم؛ 
نكته اي كه از نبود عقالنيت در مديريت برخي مسائل 
حتي در حد برگزاري يك مراسم تشييع جنازه حكايت 
دارد.  حسينيه ارشاد روزگاري قبله گاه فكري نسل 
انقالبي كشورمان بود و انديشمندان بزرگي از جمله 
دكتر علي شريعتي و استاد مطهري در اين مكان به 
تربيت نسلي متدين و انقالبي و مسوول و آگاه همت 
مي كردند. بركت اين حسينيه و سخنراني هاي انجام 
ش��ده در اين مكان، در حد تهران و ايران باقي نماند 
و به يمن ترجمه و نشر انديشه و آثار دكتر شريعتي، 
مرزهاي جهان اسالم را در نورديد و بر فضاي فكري و 
سياسي و اجتماعي غالب كشورهاي اسالمي از جمله 
مصر و تركيه و افغانس��تان و ... تاثي��ر جدي بر جاي 
گذاشت. شريعتي به مثابه يك »معلم انقالب« تلقي و 
معرفي شد و فكر »بازگشت به خويشتن« او در درون 

همه جوامع مسلمان ريشه دواند و ...

باز هم در حسرت عقالنيت

علي  شكوهي

پرسش هايي از آقاي قاليباف اجبار به انتخابچالش هاي اتحاديه اروپااز تدبير تا تغييرتشييع پشت در بسته
شهرجهان-2جهان-1جامعهنگاه روز

 دفاع از ايران 
در قلب اروپا
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 محمدجواد ظريف
در كنفرانس امنيتي مونيخ 
سخنراني كرد
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نقدو نظر

ادعاهاي آق��اي محمدباقر 
قاليب��اف ك��ه در برنام��ه 
تلويزيوني »ب��دون توقف« 
از شبكه س��وم صدا و سيما 
پخش ش��ده است نكته ها و 
فرض هايي را در ذهن متبادر 
مي كند كه ش��ايد بتوان از 
بخش فرض ها گذش��ت ام��ا در م��ورد ادعاهايي 
كه درباره وضعيت مديريت ش��هري مطرح ش��ده 
نمي توان بي تف��اوت بود.  در مورد حضور ايش��ان 
در تلويزي��ون و طرح ادعاهاي��ي در مورد مديريت 
شهري و مسائل ش��هر به نظرم مي رسد ايشان به 
نوعي فرافكني كرده اس��ت. به هر حال ايشان 12 
سال بي وقفه مدير اين شهر بوده و مديريت ايشان 
نقاط مثبت و نقاط تاريكي داشته است. اتفاقا بايد 
تاريكي ها را برطرف كرد و به س��مت روشنايي برد. 
آنچه مهم اس��ت اينكه گزارش هايي از بخش هاي 
مختلف به ش��وراي ش��هر تهران داده مي شود كه 
همگي مويد اين نكته اس��ت كه شهرداري  تهران 
بدهي دارد.  اين حرف آقاي قاليباف كه مي گويد شهر 
بدهي ندارد دچار يك مشكل اساسي است و ايشان 
بايد مجددا اسنادي كه خودشان دارند يا در اختيار 

دوستان شان است را بررسي كنند. 

زهرا نژادبهرام 

غيبت اخالق 
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مراسم تشييع جنازه خانم پوران 
شريعت رضوي، همسر دكتر علي 
شريعتي با شكوه بود. يك نگاه گذرا 
به افرادي كه در آنجا گرد آمده بودند، 
نشان از تعداد فراوان فرهيختگاني 
داشت كه رسم شده در كشور ديده 
نشوند. من هم رفته بودم. جمعيت 
فراواني كنار پياده روي جلو حسينيه ارشاد ايستاده بودند. 
پرس وجو كردم. گفتند اجازه باز ش��دن درهاي حسينيه 
را نمي دهند. تعجب فراواني كردم. چه دليلي مي توانست 
مانع اين كار ش��ود؟ به داليل امنيتي كه نگه داشتن مردم 
كنار خيابان بد تر از تجمع شان در يك محل سربسته است. 

به داليل سياسي و اجتماعي و مذهبي هم 
هيچ توجيهي براي باز نكردن در حسينيه 

ارشاد نبود. نسل جديد حتما نمي داند رابطه حسينيه ارشاد و 
نسل مذهبي و انقالبي دست پرورده شريعتي چه بوده است. 

محمدعلي ابطحي
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در بروز مسائل و مشكالت كشور، 
دولت با همكاري ساير نهادها بايد 
تدابي��ري اتخاذ كن��د و به منصه 
اجرا گ��ذارد با اين ه��دف بنيادي 
كه مس��ائل حل ش��وند و مهم تر 
اينكه تكرار نش��وند از همين روي 
دستگاه ها بايد اقدامات اصالحي را 
براي حل مسائل و مشكالت خود، ارزيابي كرده و اثربخش 
بودن اين فعاليت ها و اقدامات اصالحي را اندازه گيري و رصد 
كنند. اينكه در حوزه شيالت، چالش ها و مشكالت جدي 
پيرامون صيد غيرقانوني به وجود آمده و چندين سال است 
كه با آن دست به گريبانيم ، نيازمند تدبير و اقدام جدي و 

فوري از سوي وزير جهاد كشاورزي است 
به گونه اي كه اين مشكالت تكرار نشود و 

برنامه ريزي به سمتي باشد كه محيط زيست آسيب نبيند و 
صيادان ايراني هم بتوانند به فعاليت متعارف خود ...

فاطمه  ذوالقدر
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اتحادي��ه اروپا ب��ا 28 عضو كنوني 
خود با برگزاري كنفرانس ورش��و  
به س��رعت  وارد چالش هاي نوين 
مي ش��ود. عدم توافق بين امريكا و 
اتحاديه اروپ��ا در جريان برگزاري 
ورشو نمايانگر تداوم اختالف بين 
اين اتحاديه با امريكا بر سر مسائلي 
چون ايران، روس��يه و مباحث تجاري است. تالش امريكا 
براي ايجاد شكاف در اتحاديه اروپا از طريق بازيگران درجه 
دوم آن مانند لهستان به رشد اختالف بين اتحاديه اروپا و 
امريكا منتهي مي شود . در مرحله كنوني تمامي اميد امريكا 
در بين كش��ورهاي اتحاديه اروپا لهس��تان، مجارستان و 

كرواسي است و اين كشورها جايگاه قوي در 
اتخاذ سياست هاي اروپايي ندارند. بنابراين 

چالش بين اتحاديه اروپا و امريكا در س��ال جاري ميالدي 
با سياست »اول امريكاي« ترامپ و مواضع ضد ايراني و ...

سعيد  عابدپور
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ب��ا روي كار آمدن دول��ت جديد 
پاكستان اين اميدواري به وجود آمد 
كه در رابطه با كشورهاي همسايه 
سياست هاي اسالم آباد با تغييراتي 
همراه شود، اما طي هفته گذشته 
شاهد دو حمله تروريستي از سمت 
خاك پاكس��تان در سرزمين هاي 
ايران و هندوس��تان بوديم، كه اين موضوع باعث انتقادات 
شديدي از حاكميت پاكستان در اين زمينه شد. تا جايي 
كه دو كشور اعالم كردند كه دولت پاكستان هزينه گزافي 
را براي اين عمليات ها خواهد پرداخت. اما بايد يك واقعيت 
را در اين ميان در نظر گرفت كه ساختار قدرت در پاكستان 

معموال به گونه اي اس��ت كه اختيارات در 
دس��ت دولت حزبي نيس��ت. به اين معنا 

كه در گذشته تجربه نشان داده هنگامي كه حزب مردم يا 
حزب مسلم ليگ شاخه نواز حكومت را در اختيار داشتند... 

پيرمحمد مالزهي
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دوره 12 س��اله مديريت��ي آقاي 
قاليب��اف در ش��هرداري ته��ران، 
طوالني ترين دوره ش��هرداري در 
ايران است. آن هم در كشوري كه 
ميانگين مديريت كمتر از دو سال 
است. ايشان حق دارند كه از دوره 
مديريتي شان دفاع كنند يا در نقد 
دوره مديريت كنوني پايتخت سخن بگويند و به انتقادها 
پاسخ بدهند. اما مقايسه دوره  اي 12 ساله با يك دوره يك 
سال و چند ماهه خارج از انصاف است. در دوره جديد به دليل 
خطاهاي شوراي شهر در مسير انتخاب شهردار و همين طور 
مشكالت ديگري كه پيش آمد شهرداري تهران با نوسان 

مديريتي روبه رو بوده و چه بسا در برخي 
حوزه ها دچار عقب افتادگي هم شده است 

كه آقاي حناچي بايد در ادامه راه آنها را جبران كنند. اما اين 
مدت كوتاه را نمي توان با يك دوره 12 ساله مقايسه كرد. 

حسين ايماني جاجرمي
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عبداهلل حيدري / ايرنا3

به حكم »لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق« 
 وظيفه خويش مي دانم مراتب قدرداني و سپاس خاندان چهره گشا را 

از كليه سروران عزيز و ارجمندي كه در غم از دست دادن

كاظم چهره گشا

 از طرق مختلف و حضور در مراس�م هاي تشييع، تدفين، يادبود، نثار تاج 
گل، نصب بنر، ارسال و چاپ پيام تسليت، ارسال پيامك و... در شهرهاي 
يزد و تهران ما را مورد لطف و محبت قرار دادند، صميمانه ابراز دارم. در اين 
ميان بر خود فرض مي دانم به طور ويژه از سروران گرامي جناب آقاي دكتر 
جهانگي�ري معاون اول محترم رئيس جمهور، جن�اب آقاي دكتر واعظي 
رئي�س دفتر محترم رئيس جمه�ور، وزراء، معاونين و مش�اورين محترم 
رئيس جمهور، نمايندگان محترم مجلس ش�وراي اس�المي، استانداران 
محترم، معاونين محترم وزراء و مديران محترم ارشد دولت، مديران مسئول 
محترم روزنامه هاي كثيراالنتشار كشور، مديران عامل محترم بانك ها و 
شخصيت هاي كشوري و لشگري تش�كر و قدرشناسي نمايم. از خداوند 
بزرگ توفيق جبران الطاف كريمانه همه شما بزرگواران در شادي هايتان 

را مسألت دارم.

 مرحوم حاج محمدحسن چهره گشا

قيمت خودرو چرا بار ديگر  
افزايش يافته است

عرصه جوالن 
دالالن
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