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 ۶سال از درگذشت آیتاﷲ سید جاللالدین طاهري گذشت

دادگاه پربرکت از نگاه
علي مطهري

خطیب مصلح

 ایســنا :علی مطهری در یادداشــتی با عنوان
»دادگاه پربرکت« نکاتی درباره دادگاه محمدرضا
خاتمــي نوشــته اســت .بخشهــاي مهــم این
یادداشت به شرح زیر است:
*محاکمه آقای محمدرضــا خاتمی به خاطر
ادعای هشــت میلیــون رأی تقلــب در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۸۸فرصت مغتنمی است
که یک بار برای همیشــه پرونده حوادث سال ۸۸
که موجب تفرقه میان بخشــی از ملت و کاهش
ســرمایه اجتماعی نظام جمهوری اســالمی شده
است ،رسیدگی و بسته شود.
*پیشــنهاد میکنــم در ایــن دادگاه از آقایان
موســوی ،کروبی و احمدینژاد بــه عنوان مطلع
دعوت شــود تا حقیقت ماجرا روشن شود؛ کاری
که باید در ماههای اول این حوادث انجام میشــد
یعنی محاکمــه علنی متهمان این حوادث ،خوب
اســت الاقل در قالب حضور ایــن متهمان در این
دادگاه به عنوان مطلع ،صورت پذیرد.
*نبایــد گفته شــود اگــر فرضا ادعــای آقای
خاتمــی ثابت شــود نظام آســیب میبیند ،بلکه
نظام از پنهانکاری ،عدم شــفافیت و بحث درباره
فتنه  ۸۸را خط قرمز تلقیکردن ،آســیب میبیند.
نظام هیچگاه از صداقت و حقیقتجویی آســیب
نمیبینــد ،بلکه ســرمایه اجتماعــی آن افزایش
مییابد.
*با این اقدام یعنی حضور آن سه نفر در دادگاه
آقــای محمدرضا خاتمی به عنوان مطلع ،تکلیف
محصوران نیز روشــن میشــود .از جنــاب آقای
رئیســی ،رئیس محترم قوه قضائیــه ،میخواهم
ایــن خط قرمز مصنوعی را بشــکنند و کاری را که
قوه قضائیه باید  ۱۰سال پیش انجام میداد ،امروز
انجام دهند.
دومیــن جلســه دادگاه محمدرضــا خاتمی،
دبیر کل پیشــین حزب مشــارکت ،به اتهام ادعای
تقلب در انتخابات سال  ،۸۸روز گذشته در شعبه
 ۱۰۵۷دادگاه کارکنــان دولت برگزار شــد .برخي
خبرنــگاران بــه صــورت گزینششــده موفق به
شــرکت در جلسه دادگاه شــدند اما اجازه انتشار
محتــواي جلســه دادگاه را پیدا نکردنــد .اگرچه
برخي رسانههاي اصولگرا بخشيهایي از مباحث
مطرحشــده در دادگاه را بــه نقل از خود منتشــر
کردهاند .ســیدمحمدرضا خاتمی بعد از برگزاري
دادگاه به خبرنگاران گفت :برای من جالب بود که
صحنه دادگاه به گونهای آرایش داده شده بود که
دادگاه علنی بود اما از قبــل بخش قابل توجهی
از صندلیها توســط برخی از دوستان پر شده بود
و دوربینهــای فیلمبرداری که احتماال متعلق به
خود دادگاه بود ،از قبل چیده شده بودند .او گفته
بــود بر خالف آنچــه یک عده تصــور میکردند
که ما دســتمان خالی است ،دســتمان پر است و
دفاعیات خود را ادامه میدهیم.

هشدار سیدحسن خمینی نسبت به
ناکارآمدی برخی مسئوالن
 جماران :حجتاالسالم والمسلمین سیدحسن
خمینی در مراســم تجدید میثاق شــهردار تهران،
اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری
تهران با آرمانهای امامخمینی)ره( در ســخنانی
کوتاه گفت :اگر بعد از  ۳۰ســال به این فکر کنیم
که چه وظیفهای نســبت به امام به عنوان مقتدا
و رهبــر کبیر انقــالب داریم ،یا بــه تعبیر دیگر اگر
بگوییــم چنانچه امام امروز در قیــد حیات بودند
چه تقاضایی از یکایک ما داشتند یا به بیان دیگری
اگر امام امروز میخواســتند بــا جامعه صحبت
کننــد ،آنها چه انتظاری دارند؟ به نظر من پاســخ
آن ،تببین و باالبردن و نشــاندادن کارآمدی نظام
اسالمی است.
یــادگار امام افــزود :اگــر نقطــهای بتواند به
انقالب ،نظام ،اندیشه امام ،اندیشه سیاست دینی،
تشیع سیاســی و روح سیاسی جامعه ضربه بزند،
بیش از هرچیزی ناکارآمدی مسئولین نظام است.
البته نظام چیزی غیر از یکایک شما نیست .یعنی
حقیقتی ورای مســئولین و کسانی که تصدی امور
دارند وجــود ندارد .مثل داســتان عطار که دنبال
ســیمرغ میگشت و ســیمرغ چیزی غیر از همان
مرغان نبود؛ لذا اینکه انســان به دنبال یک نظامی
خارج از وجود یکایک ما باشــد کار غلطی است.
او اظهار کرد :نظام همین مجموعهای اســت که
شما هم یکی از اجزای آن هستید؛ یکی از کسانی
هســتید که آن را به وجود آوردهاید و امروز آن را
نمایندگی میکنید .در هر نقطهای هســتیم ،برای
ادای دین به خونهایی که ریخته شــد و زحماتی
که پیشینیان کشیدند تا این نهال امروز بارور شود،
هرکســی یک گام به جلو بردارد .اگر قرار اســت
کارآمــدی این مجموعه باال بــرود ،همه برخیزیم
و قدمی پیش نهیم.سیدحســن خمینــی با تأکید
بر اینکه کارآمدی را باید از همه بخشها شــروع
کرد ،ادامه داد :یکی از آنها شــهرداری اســت که
بخشــی را در اختیار دارد .چنــدان نباید به بیرون
نگاه کرد .مجموعه نظام همین تکتک ما و شما
هســتیم .لذا امروز در بُعــد کارآمدی نظام هرچه
بیشتر بکوشــیم .از دید من بزرگترین انتظار امام،
شــهدا ،مجاهدین اســالم و پیامبر اسالم)ص( از
یکایک ما این اســت که مقداری بیشتر تالش کنیم
و مجموعه را کارآمدتر کنیم.

شــرق :عالم مجاهد؛ این توصیفي بــود که اهل علم و
سیاســت از او داشتند .امروز شــش سال از درگذشتش
ميگــذرد .امامجمعهاي که همه عمر در مبارزه بود .از
ســالهاي بودن در حلقه یاران نزدیک امامخمیني)ره(
و ممنوعالمنبربودن در رژیم شاهنشــاهي تا سالهایي
که پشت تریبون نماز جمعه اصفهان ميایستاد؛ همان
ســالهایي که هجمههاي تندروها او را به سمت ترک
عرصــه ميبــرد .آیــتاﷲ جاللالدین طاهــري اولین
امامجمعه اصفهان بعد از پیروزي انقالب اســالمي تا
سال  ۸۱بود .او سال  ۸۱با نامهاي سرگشاده از این سمت
استعفا داد؛ نامهاي که خطاب به ملت ایران نوشته شده
بود و وضعیت سیاســي ،اجتماعي و اقتصادي کشور را
بــه باد انتقاد ميگرفت .آیتاﷲ  ۱۱ســال بعد یعني در
تبوتاب انتخابات ریاســتجمهوري درگذشت .زندگي
یک مجاهد امــا در همین چند جمله خالصه شــدني
نیست.
اصفهان؛ آغاز راه
ســال  ۱۳۰۵در اصفهــان بــه دنیا آمــد .در محله
ســیچان که جزء محلههــاي جنوبي اصفهان اســت.
پدرش ســیدعبدالخالق طاهري حســینآبادي ،مشهور
به میرزاآقا ،از علماي شــهر بود و همین ســبب ميشد
ناخواســته بــا تحصیــل علم مأنــوس باشــد .محمد
عطریانفر درباره خانواده آیتاﷲ نوشته است» :آیتاﷲ
ســیدجاللالدین طاهــري ،در خانــدان عظیمالقدري
تربیت شــد که تبار ارجمند او از متن علم و اندیشــه و
فقه برخاسته و روشــنضمیري و معرفتاندیشي جزء
شاکله وجوديشان بوده اســت» .آیتاﷲ طاهري« در
بســتر چنین خاندان و در دامان پدري مؤمن و صاحب
نظر تربیت شده بود» .فقید ســعید« از چشمه پرفیض
پدر و به سنت مألوف تبار خویش ،عرصه علم و اندیشه
را زمینه مناســبي براي رشــد و بالندگي خود دید .او در
حوزه درس و بحث بهشایســتگي ظاهر شــد خاطرات
خــوش دوران تحصیل او در مدرســه با همنشــیني و
همفکري شــهید بزرگوار و بافضیلــت ،حضرت عالمه
آیتاﷲ سیدمحمدحســین بهشتي ،قرین بود همدلي و
هماندیشــي این دو یار از عصر نوجواني تا آخرین رمق
حیات شــهید مظلــوم ادامه یافت« .آیــتاﷲ طاهري
از دبیرســتان ســعدي دیپلم گرفته بود و همنشــیني
او با شــهید بهشــتي هم از همان وقت آغاز ميشد .از
طرفي پــدر او به دلیل مراوده با مرحوم داعياالســالم
بر زبانهاي انگلیســي و فرانســه تســلط داشت .شاید
بــه همین دلیــل او نیز در انجمن ایران و فرانســه زبان
فرانسوي را آموخته بود.

همهچیزمهیايتحصیلحوزوي
پایان تحصیالت دبیرستان شروع تحصیالت حوزوي
او بود .بســتر و زمینههاي حضور او در حوزه مهیا بود.
دو سال بعد با دختر آیتاﷲ روضاتي ،از علما و فقهاي
بزرگ اصفهــان ،ازدواج کرد .ميگویند آیتاﷲ روضاتي
به ســیدجالل گفته بوده اگــر براي ادامــه تحصیالت
حوزوي به قــم برود ،دخترش را به عقــد او درخواهد
آورد .به همین دلیل هم هســت که همان سال  -یعني
ســال  -۲٥به همراه همســرش راهي حوزه علمیه قم
شد .ثمره ازدواج او و دختر آیتاﷲ روضاتي هفت فرزند
بود .عبدالحســین ساســان ،ملک ،اعظم ،محمدحسن،
مهــدي ،احمد و علي فرزندانش هســتند .علي آخرین
فرزند او در ۱۶ســالگي در جبهههــاي دفاع مقدس به
شهادت رسید .فرزند اول او عبدالحسین ،استاد دانشگاه
و متخصــص در حوزههاي اقتصــادي از آمریکا ،ملک،
فرزند دومش همسر عباسعلي ماجد ،بازنشسته کارخانه
ذوبآهــن اصفهان و فرزند ســومش ،اعظم ،همســر
رحیم هادي ،بازنشســته بانک ملي ایران اســت .فرزند
چهارم سیدجالل ،محمدحسن ،همسر نعیمه اشراقي،
نوه دختــري بنیانگــذار جمهوري اســالمي و باجناق
محمدرضا خاتمي اســت .فرزند پنجم ،مهدی طاهري،
کارشناس ارشد رشته اقتصاد و بازاریابي از فرانسه است
و فرزنــد آخر ســیدعلي طاهري بود که در ۱٦ســالگي
در جنــگ تحمیلي ،در منطقه چزابه ،مفقوداالثر شــد.
ششــمین فرزند او هــم احمد از متخصصان پزشــکي
هستهاي است.

رﯾﺎﺑﮑﻮف :زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮان
درﺑﺎره ﺑﺮﺟﺎم ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ
معــاون وزیر خارجه روســیه گفته اســت کــه اکنون
زمان مناسبي اســت که در آن سران سیاسي درخصوص
برجام دیدار کرده و درباره آن تصمیمگیري کنند.ســرگئي
ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه ،اخیرا به تهران سفر
کرده و با سیدعباس عراقچي ،معاون سیاسي وزیر خارجه
ایران ،درباره تحوالت مربوط به توافق هســتهاي گفتوگو
کــرد .ریابکــوف در مصاحبه با عباس اصالنــی در »ایران
فرانــت پیج« ) (IFP Newsدرباره دیــدار خود با عراقچي
گفــت :در این زمان خــاص ،ارتباط ما ]با ایــران[ حداقل
براي طرف روس از اهمیت بیشــتري برخوردار اســت .ما
بحثهاي بسیار فشــرده و متمرکزي داشتیم که طي آنها
نهتنها یادداشــتهایمان مورد مقایســه قرار گرفت ،بلکه
کوشیدیم رویکردها و نظراتمان را مشخص کنیم ،وضعیت
پیشرویمــان را به روشهــاي گوناگون تحلیــل کنیم و
ریسکهاي مربوط به آن را بسنجیم .این تبادلنظر براي من
بسیار ســودمند بود .امیدوارم آقاي عراقچي بتواند هرچه
زودتر به مســکو بیاید ،چراکه به باور ما این دیدارها یکي از
عناصر اصلي تالشهاي مشترک براي حفظ برجام است.
اقداماتآمریکابرجامرابهاینوضعانداختهاست
وي در پاســخ به این ســؤال که چرا برجام پس از سه
یا چهار ســال در چنین وضعیتی قرار گرفته اســت ،گفت:
حال که ميپرســید چرا برجام در این مدت کوتاه به نقطه
مطمئني نرســیده اســت ،برخالف آنچه از یک دیپلمات
انتظار دارید ،ســاده و صریح به شما ميگویم که به دلیل
اقدامات یک کشــور و آن کشــور آمریکاست که آگاهانه و
عامدانه مرتکب نقض فاحش ]برجام[ شــد :یک نقض و
عدم پایبندي فاحش به برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شــوراي
امنیت و همچنین ماده  ۲۵منشور سازمان ملل به شکلي
معنادار .تمام اینها نشان از رفتار نامعمول و بسیار مخرب
و منفي یک ابرقدرت دارد .تنها به همین دالیل اســت که
همگان آنچه را پیشروي ماســت تا این حد منفي ارزیابي
ميکنند .عالوهبراین ،من معتقدم شرکاي اروپایي ،آنها که
همراه با ایران و ما برجام را به تصویب رســاندند ،امســال
پس از کنارهگیري آمریکا عملکرد ضعیفي داشتند و این به
اتخاذ تصمیمي از سوي ایران انجامید که بسیار قابل درک
اســت .دولت و رهبر ایران با توافق یکدیگر ،اجراي برخي
تعهدات و الزامات برجام را که برعهده ایران بود به تعلیق
درآوردنــد .ما کامال دلیل این اقدام را درک ميکنیم .ما نیز
مانند ایران فکر ميکنیم در این برهه مهم و چالشبرانگیز،
کاري که اروپایيها باید انجــام دهند ،تالش متمرکز براي
بازگرداندن تعادل به برجام و انگیزهبخشــي به ایران براي
باقيماندن در توافق هستهاي است .دید ما این است و آن
را به شکلي روشــن و همراه جزئیات براي آقاي عراقچي
و دیگران ،از جملــه اروپایيها و چینيها ،توضیح دادهام.
معاون وزیر خارجه روســیه در پاســخ به ســؤالي درباره
برگزاري کمیســیون مشترک ،گفت :روســیه آماده شرکت
در نشســتي در ســطح وزیران اســت .پیشتر از آمادگي

خود براي حضور در تهران در این ســطح خبر داده بودیم.
در مورد محل و مکان نشست انعطافپذیر هستیم .در هر
محلي که براي دیگران مناسب باشد حاضر خواهیم شد،
اما زمان مناسبي است که یک نشست مسئوالنه در سطح
رهبران برگزار شــود؛ نشســتي که در آن رهبران سیاســي
یکدیگر را مالقات کنند و به بحث و تصمیمگیري بپردازند.
برجامتحتمراقبتهايویژهاست
ریابکــوف دربــاره اینکه آیــا برجام در مســیر مرگ و
فروپاشي تدریجي هست یا نه ،گفت :درحالحاضر برجام
تحت مراقبتهــای ویژه اســت .این توافق زنده اســت،
بااینحال مسئله مهم و پرسش بزرگي مطرح است که آیا
همه ما -ایران ،روســیه ،اروپا و چین -قادر به حفظ برجام
هســتیم یا نه؟ به نظر من خطر فروپاشــي برجام در آینده
نزدیک وجود ندارد ،اما ریسک این واقعه تأسفبار و مخرب
درحالحاضر حتي از دو یا ســه ماه پیش بیشتر است .باید
ایــن رونــد را متوقف )و معکوس( کنیم و مســئولیت آن
برعهده همه ماســت .هیچ عضو باقيماندهاي در برجام
نیســت که فقط او بهخاطــر اینکه چنیــن اتفاقي نیفتد،
ســرزنش شــود .درعوض ،افراد باید در وهله اول و پیش
از هر چیز ،اراده سیاســي خود را به اندازهاي متمرکز کنند
که بتواند براي قرارگرفتن در مسیر صحیح کافي باشد .اگر
چنین اراده سیاســيای وجود داشته باشــد ،راهحل تمام
مســائل پیدا خواهد شــد.معاون وزیر خارجه روســیه در
پاسخ به ســؤالي درباره تحرک برخي عوامل در منطقه و
کاخ ســفید براي شــعلهورکردن آتش جنگ میان ایران و
آمریکا و واکنش احتمالي روسیه به این موضوع گفت :فکر
نميکنم گمانهزني درباره واکنش کشورها به چنین جنگي
کار درستي باشد .جنگ احتمالي میان ایران و آمریکا صرفا
بدترین سناریوي موجود نیست ،بلکه سناریویي فاجعهبار
اســت ،چراکه عواقب و ابعاد چنین اتفاقي قابل محاسبه
نیست .من هم عقیده دارم عناصري »بسیار بيمسئولیت«
در مناصب پرمســئولیت به هر دلیلــي تصور ميکنند که
االن بایــد به ایران زور گفت ،حتي اگر نیاز به قدرت نظامي
باشد ،اما به اعتقاد من ،این دیدگاه بسیاربسیار غلطي درباره
شرایط فعلي و قاطعیت ایرانیان در دفاع از سرزمین خود و
دفع متجاوزان بالقوه با ابزارهایي که در اختیار دارند ،است.
روسیهدربارهتحریمهاباآمریکامذاکرهنميکند
ریابکوف درباره اســتفاده آمریــکا از تحریمها در قبال
کشــورهاي دیگر گفت :آمریکا کشــوري است که رونق و
موفقیت خــود را مدیون اصل آزادي فردي و حقوق افراد
ميداند ،اما همین کشور برابري نقش بازیگران در عرصه
بینالملل را از اساس قبول ندارد .قرار نیست همه کشورها
پشت ســر آمریکا حرکت کنند و کاري را انجام دهند که از
نظر آمریکا درست اســت .ما در روسیه تصمیم گرفتهایم
هرگز درخصوص تحریمهاي آمریکا علیه کشورمان با کاخ
ســفید مذاکره نکنیم .هر اتفاقي هم که بیفتد ،این مسیر را
ادامه ميدهیم.

سالهايمبارزه
آیــتاﷲ طاهــري در دوران تحصیل خــود محضر
آیتاﷲالعظمي بروجردي و حضرات آیات عظام داماد،
حجت ،سیدمحمدتقي خوانساري و امامخمیني)ره( بود.
او از همان آغــاز راه مبــارزه از نزدیکترین روحانيهاي
نزدیــک به امام بــود و در جلســات درس خصوصي او
شرکت ميکرد .عطریانفر در این زمینه نوشته است» :فقیه
آگاه ما بههمراه فقهاي نامدار ،حضرات آقایان حسینعلي
منتظري ،سیدمحمدحسین بهشتي و مرتضي مطهري از
جمله چهرههاي راســتقامتي بودند که محفل عرفاني
و مدرســه تهذیب نفس امام را مســتمر و پایدار و بهدور
از چشم هیاهو ،رونق بخشیدند و سالیاني دراز از محضر
او بهرههــا بردند و حکمتها آموختند«.آیتاﷲ طاهري
تا ســال  ۴۳در قم ماند .یعني سالي که امام تبعید شد و
او به اصفهان بازميگشت .سیدحسن خمیني یادگار امام
در این زمینه گفته» :برجســتهترین نکته کارنامه عملي-
سیاســي آیتاﷲ طاهري ،ازخودگذشتگياش در رجعت
از قم به اصفهان پس از تبعید امام )ره( است«.سالهاي
مبارزه آیتاﷲ طاهــري در اصفهان ادامــه پیدا کرد .او
ســال  ۵۶ممنوعالمنبر شــد و نوروز  ۵۷تقریبا به فاصله
یک سال به کردستان تبعید شد .بعد از سه ماه او دوباره
به اصفهان بازگشــت و در میان استقبال پرشور مردم بر
منبر رفت .او در بحبوبه روزهاي انقالب نقش تأثیرگذاري
داشت .نقشي که سالها بعد در جمهوري اسالمي نیز در
تریبون امام جمعه اصفهان حفظ کرد .او بعد از پیروزي
انقالب اسالمي از ســوي امام خمیني به امامت جمعه
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اصفهان منصوب شــد و به طور همزمان در سال ۱۳۵۸
بــا نزدیک دو میلیون رأي از اســتان اصفهان به مجلس
خبرگان راه پیدا کرد .در ســال  ۶۸و بعــد از رحلت امام
و شروع رهبري آیتاﷲ سیدعلي خامنهاي نیز او امامت
جمعه اصفهان را بر عهده داشت.
امامجمعهايکهاستعفاداد
آیتاﷲ طاهري نزدیک به جناح چپ حزب جمهوري
اســالمي بود و این موضوع در ســالهاي حضــور او در
امامــت جمعه اصفهان هــم در آراي او مشــهود بود.
در انتخابــات  ۷٦با وجود حمایت قریــب به اتفاق یاران
دیروزش از علياکبر ناطقنوري ،در برابر محمد خاتمي،
شاید جزء معدود امامان جمعهاي بود که از سیدمحمد
خاتمي حمایت کرد .در نمونهاي دیگر او در روزهایي که
غالمحســین کرباسچي شهردار پایتخت در جایگاه متهم
بود ،به صراحت در قامت مدافع کرباسچي ظاهر شد و در
حمایت از او به آیتاﷲ محمد یزدي ،رئیس دستگاه قضا
گالیه کرد .به این مواضع او باید نقدهاي صریحش را هم
اضافه کرد .او که از یاران نزدیک آیتاﷲ منتظري هم بود،
از منتقدان فعال و صریح حصر خانگي او بود .همه اینها
باعث ميشد که تریبونهاي تأثیرگذار نماز جمعه او هم
با حاشیه و تشنج گروههاي فشار همراه باشد .اما آیتاﷲ
طاهري در اوج اعتراضات به ســبک و روش سیاسياش
باز هم در انتخابات مجلس خبرگان سال  ۷۸کاندیدا شد
و با یکمیلیون ۸۳ -درصد -رأي اصفهانيها به خبرگان
راه یافت .اما این پایان کار نبود و کشــمکشهاي آیتاﷲ
با تندروها که در اصفهان هم پایگاههاي زیادي داشــتند،
ادامه داشت .او در نهایت در  ۱۹تیر  ۸۱از با انتشار نامهاي
سرگشاده از امامت جمعه استان اصفهان رسما استعفا
داد .نامه استعفاي او بازتاب گستردهاي در فضاي سیاسي
کشــور داشــت .مدتي بعد مقام معظم رهبري نامهاي
در پاســخ به آیتاﷲ طاهري نوشــتند .البته اســتفعا از
امامت جمعه پایان زندگي سیاســي او نبود .او شش ماه
بعد از اســتعفایش از تک و تــا نیفتاد و در دي ماه  ۸۱در
نامهاي به  ۱۰مرجع تقلید )آیات اعظام شــبیريزنجاني،
وحیــد خراســاني ،تبریــزي ،بهجــت ،فاضــل لنکراني،
مکارمشیرازي ،صافيگلپایگاني ،صانعي ،موسوياردبیلي
و نوريهمدانــي( خواســتار رفــع محدودیــت آیتاﷲ
منتظري شــد .ارسال این نامه ،به فاصله کوتاهي از تهیه
نامه دیگري از ســوي  ۱۱۰نماینده اصالحطلب مجلس
ششــم همین مورد بود .نقدهاي آیــتاﷲ اما ادامه پیدا
کــرد .با این همه او دیگر در صــدر اخبار نبود .هرچند باز
هم نامه سرگشاده نوشت و از شرایط موجود انتقاد کرد.
آیتاﷲ طاهري در ۸۷سالگي درگذشت.

 باربریها را به خارج از شــهر منتقل کنند :بیشــتر
مؤسســههای باربری که به شهرســتانها کاال ارسال
میکنند در تهران ،خیابانهای شــوش غربی و شرقی
و هرنــدی کــه از پُررفتوآمدترین مناطق بهشــمار
میروند ،دفتر و گاراژ یا انبار دارند .از مسئوالن ذیربط
تقاضا داریم برای پیشگیری از ترافیک سنگین منطقه
و کاهش آلودگی هوا ،با ســاخت پایانه خارج از شهر
تمامی مؤسسههای باربری را به آن مکان منتقل کنند.
عرفان
 کارگران زیر خط فقر :گرانی بیش از حد مایحتاج
ضــروری و کاالهای اساســی و اجارهخانــه ،افزایش
شــندرغاز حقوق کارگران هم نتوانســت تأمینکننده
هزینههــای زندگی آنان باشــد و کارگران زیر خط فقر
قرار دارند .یارانههای نقدی یا سود سهام عدالت هم
به اندازهای نیســت که جبرانکننده باشد .دولت باید
برای کاهش قیمتها و باالبــردن قدرت خرید مردم
یک مخاطب
چارهای اساسی بیندیشد.
 افسران پرتالش نیروي زمیني :سرگرد محمدي
و ستوان کرمیار ،افسران پرتالش و خدوم گردان دژبان
مرکز واقــع در خیابان جمالزاده تهران ،درایت و تبحر
دارند و انســانهاي وارستهاي هستند که باید قدردان
آنان باشــیم .به عنوان پدر سربازوظیفه عرفان ،از این
بزرگواران سپاسگزاري ميکنم.
پدر سربازوظیفه عرفان

ﺑﺎزﺗﺎب
 پاسخ روابطعمومي سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسيراني شــهر تهران :با احترام ،عطف به مطلب
منــدرج در آن روزنامــه وزین مــورخ  ۱۳۹۸/۲/۲۲با
موضوع »چرا کرایهها گران شدند« ،خواهشمند است
توضیحــات زیــر را جهت تنویر افــکار عمومي چاپ
فرمایید .با تشــکر از تماس شهروند محترم به آگاهي
ميرساند ،نرخ کرایه تاکسي همهساله با توجه به رشد
تورم اعالمي از ســوي بانك مرکــزي و طبق مصوبه
شوراي اسالمي شــهر تهران و تأیید فرمانداري تهران
افزایش ميیابد .شهروندان گرامي در صورت مشاهده
هرگونه تخلف صرفا از ســوي ناوگان تاکســي تهران
مراتب را با ذکر شــماره کامل پالك به سامانه تلفني
 ۱۸۸۸یا ســامانه ثبت تخلفات در ســایت  ۱۸۸۸به
آدرس  http://1888.tehran.irمنعکس و این سازمان را
در امر نظارت هرچه بهتر یاري فرمایند.

