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تصمیم تاریخی و ماندگار اعضای شورای شهر تهران برای ادای دین به رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران

ِ
درگذشت آیت اهلل
رهبر انقالب
نصراهلل شاهآبادی را تسلیت گفتند

عکس تزیینی است

همدلی| گروه سیاســی -مهرماه سال
1392بود که گروهی از ایرانیان آمریکا و اروپا ،با
جمعآوری و پرداخت  250هزار دالر به دانشگاه
نــورث ایســترن ایلینویز ،در شــیکاگو امریکا،
رهبران
بنیادی به نام «دکتــر محمد مصدق و
ِ
خادم» تشــکیل دادند و تاالری در دانشــکده
مدیریــت و بازاریابی به اســم دکتــر مصدق
نامگذاری کردند .البته اشــتباه نگیرید ،مصدق
متولد آمریکا یا شهروند شیکاگو نیست .بلکه در
تاریخ او را بهعنوان یکی از رهبران سیاسی ایران
میشناسند .به نظر میرســد کشورهای دیگر
زودتر از خود ایرانیها ،رهبران تاثیر گذار ایرانی
را کشــف میکنند .آمریکا کــه خودش نقش
بسزایی در سقوط دولت مصدق داشت ،باز اجازه
نام گذاری بنیادی را در شــیکاگو بالمانع دید.
چند سال پیش نیز در قاهره (مصر) نام مصدق
را روی یکی از خیابانهای خود گذاشتند که در
نوع خود اتفاق جالبی بود ،اما به نظر میرســید
این اتفاق در زادگاه مصدق قابل رقم زدن نیست!
حال تصمیم گیران در ایران بعد از گذشت بیش
از  30ســال امروز به توافق رسیدند تا اسم یکی
از خیابانهای تهران را به نام مصدق ثبت کنند.
خیابان نفت! گویا نفت قصد ندارد از نام مصدق
جدا شود .آن موقع که مصدق زنده بود ،عمرش
را در دفاع و باز پس گیری این طالی ســیاه از
خارجیهــا ،خرج کرد ،حاال هم پس از مرگ او
دست از سر مصدق بر نمیدارد .این کار شورای
شهر قابل ستایش است .همینکه پس از گذشت
چند سال توانستند به توافق برسند و نام مصدق
را به نقشه تهران برگردانند جای بسی امیدواری
است.
مخالفتهای اولیه
عالوه بر این پیشــنهادهای ،تغییر نام برخی
معابر دیگر به مصدق هم مطرح شــده بود ،اما
در نهایت ،قرار بود خیابان کارگر شمالی تغییر
نام دهد ،اما روزگذشــته در شورا بار دیگر ورق
برگشت تا خیابان نفت به نام مصدق مزین شود.
اتفاقی که برای قهرمان ملی کردن صنعت نفت،
مناسب به نظر میرسد .نامگذاریای که ممکن

اخبار کوتاه

نفت به مصدق رسید

است به مانند تکرار بسیاری از تصمیمات اتخاذ
شده در تهران در دیگر شهرها ،در مسیر تکثیر
قــرار گیرد .اتفاقی که چه تکرار شــود و چه به
نام یک خیابان در مناطق شمالی تهران محدود
بمانــد ،رخ دادن آن پــس از کش و قوسهای
فراوان جالب توجه است و میتواند نقطه پررنگی
در عملکرد شورای پنجم تهران به حساب آید.
اعضای شورای شهر تهران در حالی در آستانه
 ۲۹اسفند ،روز ملی شدن صنعت نفت به تغییر
نــام خیابان نفت به نــام «محمد مصدق» رأی
مثبت دادند که پیشــنهاد کمیسیون فرهنگی
شورا در این خصوص ،تغییر نام خیابان «کارگر
شمالی» بود؛ پیشنهادی که با استقبال وسیعی
در شــبکههای اجتماعی مواجه شــده بود .این
پیشنهاد در حالی مطرح میشد که کمی پیشتر
خبری منتشر شــده بود که حکایت از انتخاب
دو معبــر خــاص و تا حدی عجیــب برای این
نامگذاری داشت؛ یکی تونل آرش-اسفندیار که
به دلیل واقع شدن زیرزمین ،انتخاب عجیبی به
نظر میرســید و دیگری بزرگراه فتح که ظاهرا
اعضای شــورا عبور آن از احمدآباد مســتوفی،
روســتای محل تبعید مصدق را دستمایه این
نامگذاری کرده بودند درحالی که این بزرگراه نه
در شهر تهران که در حومه آن واقع شده است.
نفت و مصدق جدایی ناپذیرند
باالخره با تصمیمی که دیروز شورای اسالمی
شــهر تهران گرفــت و مصوب کرد ،داســتان
نامگــذاری معبری بــه نام دکتــر مصدق که
عمــری به درازای عمر انقالب اســامی دارد،
به آخر رســید؛ پایانی که بعید نیست به تکثیر
این نامگذاری در دیگر شــهرهای کشــورمان
منجر شود .دیروز شورای نامگذاری شهرداری
تهــران با  ۱۹رای موافــق و بدون رای مخالف
نام خیابان نفت شــمالی را به نام دکتر محمد
مصــدق تغییر دادند .گویا نــام مصدق با نفت
گره خورده اســت .اکثر ایرانیان برای مرحوم
مصدق احتــرام خاصی قائل هســتند .از نظر
مردم دکترمصــدق همه عمر خــود را صرف
خدمت به مردم کشــور و مبارزه با دشــمنان

پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظــم رهبری :حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،درگذشتِ عالم
بزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای حاج آقا نصراهلل شــاهآبادی را
تسلیتگفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم بزرگوار مرحوم آیــتاهلل آقای حاج آقا
مکرم ایشان
نصراهلل شاهآبادی رحمهاهللعلیه را به بازماندگان ّ
و بیت رفیع شاهآبادی و هم ه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض
میکنم و عل ّو درجات ایشان را که از شاگردان و نزدیکان امام
راحل عظیمالشأن و از وفاداران به انقالب و خدمتگزاران نظام
جمهوری اسالمی بودند ،از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
ّ
 ۲۲اسفند ۱۳۹۶
حسامالدین آشنا:

دفاع جانانه ربیعی در شأن
یک وزیر مستقل بود

ایــران کرد .مــردی که منتخب مــردم بود و
پول نفت را از چنگ انگلیســیها درآورد و بعد
عامل انقالب در کشورهای دیگری مانند مصر
و عراق شد که همه منشأ آن را از ایران و دکتر
مصدق میداننــد .آنها میگویند که این حس
عدالتخواهی که بتوان با امپراتوری انگلستان
جنگید ،جزئی از ارزشهای ما است.
کما اینکه بیشتر این خیابانها و کوچهها حتی
اگر از مصوبه شــورای شهر هم برای نامگذاری
پیروی نکنند ،مدرک شناســایی و عنصر اصلی
پیوند دهنده هویتهای فردی هســتند که در
آن خیابانها سکونت دارند .بیشتر این کوچهها
و معابــر بزرگترین بهانه برای شــهروندان به
حساب میآیند تا به واسطه آنها حوادث تاریخی

و فرهنگی در ذهن مردم تداعی شــود و این در
حالی اســت که بررسی نام و نشــانه تمام این
خیابانهــا و معابر از مدتها پیش در دســتور
کار شورای شهر تهران قرار گرفته است تا شاید
خیابانهای تهران برای نخســتین بار در تاریخ
ایران دارای شناسنامه شوند و اسامی آنها دیگر
به ایــن راحتیها در معرض تغییر و تحول قرار
نگیرد.
آغاز تغییر نامها
خیابانهای تهران از سالها پیش در بینظمی
مزمنــی از نظر نــام و نامگــذاری غوطهورند.
ساختار غیراصولی شهرسازی در تهران از زمان
آغامحمدخان قاجار تا به امروز به همین شــیوه
توسعه یافته است .در این میان بعید نیست که

نامگــذاری خیابانها و معابر نیز دچار بینظمی
شده باشد .آغاز این تغییر و تحولها اردیبهشت
 1358و مصادف با تشــکیل شورای نامگذاری
شهرداری در دولت موقت بود که تا اواخر سال
 1359ادامــه پیدا کرد و طــی آن  500نام از
میان اسامی خیابانهای تهران تغییر پیدا کردند
و در این میان تنها معدود خیابانهایی از معابر
اصلی مانند کریمخان زند ،ســهروردی ،دماوند،
بهارســتان ،راهآهن و خراسان بر همان نامهای
ســابق باقی ماندند .پــس از جنگ هم بخش
اعظمی از خیابانهای شهر تهران به نام شهدای
جنگ 8ساله ثبت شــد و به این ترتیب تحول
بزرگ دیگری رقمخورد که نام خیابانهای شهر
را بیشاز پیش یکسان میکرد.

گزارش یک

گزارش دو

احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند

ایرنا| ســید علیاصغر دستغیب دیروز با تشریح نتایج
انتخابات هیات رییســه پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری گفت :در ایــن انتخابات احمد جنتی با  66رای
باردیگر به عنوان رییس برای دو سال آینده برگزیده شد.
او ادامه داد :سید محمود هاشمیشاهروی نیز با  72رای
بــه عنوان نایب رییس اول و محمدعلی موحدیکرمانی
بــا  70رای به عنوان نایب رییس دوم انتخاب شــدند.
او ادامــه داد :در ایــن انتخابات همچنین ســیداحمد
خاتمــی بــا  50رای و عبــاس کعبــی بــا  43رای
بــه عنــوان دو منشــی (کارپــرداز) انتخاب شــدند.
به گــزارش ایرنا ،احمــد جنتی چهارم خــرداد 1395
نیز در اولین جلســه مجلس خبــرگان رهبری در دوره
پنجم نامزد ریاســت این مجلس شــد که با کسب 51
رای توانســت ریاســت این مجلس را بــر عهده بگیرد.
موحدیکرمانــی نیز با  65رای به عنــوان نایب رییس
اول و هاشمیشــاهرودی نیز با  63رای به عنوان نایب
رییس دوم مجلس خبرگان در دوره پنجم انتخاب شدند.
براســاس رای نماینــدگان مجلــس خبــرگان
رهبــری همچنیــن ســیداحمد خاتمــی و قربانعلی
درینجــف آبــادی در آن تاریــخ به عنوان منشــیان
هیات رییســه بــرای مدت دو ســال انتخاب شــدند.
محمدحسین احمدیشاهرودی نماینده مردم خوزستان
در مجلــس خبرگان رهبری نیز درمــورد این انتخابات
گفت :فاضلگلپایگانی نماینده استان تهران در پنجمین
دوره مجلــس خبرگان رهبــری دیگر نامزد ریاســت
این مجلــس بود که امــروز رای الزم را کســب نکرد.
او در مــورد این که آیا در اجالس امروز مجلس خبرگان
رهبری موضوع انتخاب دو نماینده تهران نیز مطرح می
شــود ،گفت :این موضوع در دســتور کار امروز مجلس
خبــرگان رهبری قرار ندارد و ایــن دو نماینده همزمان
با انتخابات مجلس شــورای اســامی انتخاب میشوند.
نماینده مردم خوزســتان در مجلــس خبرگان رهبری
گفت :دستور کار بعدی اجالس انتخابات کمیسیونهای
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تخصصی است.
سید علیاصغر دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری
گفت :پس از برگزاری انتخابات هیات رییســه در ادامه
جلســه دیروز هیات اندیشــهورز طبــق فرمایش رهبر
معظــم انقــاب وارد بحث میشــود و در ادامه محمد
علــی جعفری فرمانده کل ســپاه پاســداران به عنوان
مهمان ویژه با محور مســائل امنیتی ســخنرانی کرد.
دســتغیب ادامــه داد :در این جلســه اعضــای هیات
اندیشهورز انتخاب میشوند.
نحوی حضور اعضای خبرگان رهبری در این جلسه به
گزارش ایســنا به این شکل آمده است که پس از قرائت
قرآن ،احمد جنتی سخنرانی خود در چهارمین اجالسیه
رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم را آغاز کرد.
هاشــمی شــاهرودی ســاعت  ۸و  ۴۵دقیقــه بــا
یــک ربــع تاخیــر وارد مجلــس شــد و در محــل
جلــوس اعضــای هیئــت رییســه قــرار گرفــت.
صادق آملی الریجانی نیز ده دقیقه به  9و در اثنای قرائت
قرآن وارد مجلس شــد و در صندلی شماره  ۵۸نشست.
عــاوه بر آنها حــدود ده تا دوازده نفــر از نمایندگان
دیگر نیز با تاخیر وارد شــدهاند ،از جمله حسن روحانی
و محمود علوی که پس از قرائت قرآن وارد جلسه شدند
و در صندلیهای شماره هفت ،شصت و هفت نشستند.
ری شــهری نیز با تاخیر و در آغاز سخنرانی جنتی وارد
سالن شد.
صندلی هشت که در گذشته جایگاه هاشمی رفسنجانی
بود توسط یکی از نمایندگان اهل سنت پر شد.
رییســی در کنار حسینی بوشهری در صندلی شماره
 ۷۱نشسته است.
صندلی شماره دوازده به یاد نصراهلل شاه آبادی که روز
گذشــته دارفانی را وداع گفت ،با عبای مشکی و دسته
گلی پوشانده شده بود.
بعد از پایان سخنرانی احمد جنتی ،حسن روحانی حین
خروجازسالنباابراهیمرییسیدستدادواحوالپرسیکرد.

وزیر دفاع تاکید کرد:

تالش برای تقویت قدرت دفاعی
و بازدارندگی ایران
ایسنا| ســوزانا ترستال ،ســفیر هلند در ایران دیروز
با حضــور در ســتاد وزارت دفاع با امیــر حاتمی ،وزیر
دفاع جمهوری اســامی ایران دیــدار و گفت و گو کرد.
حاتمــی در ایــن دیــدار بــه عالقمنــدی جمهوری
اســامی ایران بر توســعه روابط دفاعی با کشــور هلند
با توجه به ســابقه طوالنی روابط دو کشــور تاکید کرد.
وزیــر دفاع در ادامه با اشــاره به وضعیت آشــوبزده و
بیثبات منطقه گفت :بخشــی از ایــن بیثباتی به دلیل
شــرایط درون منطقــه و بخش بزرگــی از آن به دلیل
شــرایط خارج منطقه و دخالت قدرتهای بیرونی است.
او بــا بیان اینکــه بحرانهای منطقهای با اشــغالگری و
مداخلــه نیروهای خارجی و برخوردهــای دوگانه ایجاد
شــده اســت ،ادامه داد :اعتراف آمریکاییها به تشکیل
گروه تروریســتی داعــش ،مدیریت و انتقــال این گروه
جنایتکار به شــرق منطقه ،اختصاص  550میلیون دالر
برای حمایت از گروههای تروریستی توسط آمریکا و فعال
نگاه داشتن این گروهها را نشانگر مداخله جدی آن کشور
در ثبات منطقه به منظور تداوم ناامنی در آن دانســت.
حاتمی یادآور شــد :امروز ایران اسالمی با تجربه هشت
ســال دفاع مقــدس به ایــن نتیجه راهبردی رســیده
اســت که بدون داشــتن تــوان دفاعــی و بازدارندگی
بــاال نخواهد توانســت امنیت ملی خــود را فراهم کند.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح بــا بیان اینکه
ایــران پس از پیــروزی انقالب اســامی ثابت کرده که

برای اســتقالل ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها
احترام قائل اســت ،گفت :تمامی سعیمان تقویت قدرت
دفاعی و توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است.
او به فاجعه انســانی دردناک در کشــور یمن که حاصل
برخوردهای دوگانه جامعه جهانی اســت اشاره کرد و از
هلنــد به عنوان یکی از اعضای غیردائم اعضای شــورای
امنیــت و ســایر اعضای آن خواســت از کشــتار زنان،
کودکان و مردم بیگناه توسط عربستان جلوگیری کنند.
وزیر دفاع همچنین با اشاره به ادعای تمسخرآمیز آمریکا
مبنی بر ارسال موشــک به یمن از سوی ایران گفت :در
حالی که یمن تحت محاصره شدید بوده و از ارسال دارو
و مواد غذایی به این کشــور جلوگیری میشــود .ارسال
ســاح و موشک به یمن به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
ادعای آمریکاییها و متحدین آنها در واقع انحراف افکار
عمومی جهــان از جنایتهای رخ داده در یمن اســت.
سفیر هلند در ایران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه
تالشهای زیادی برای توسعه روابط بین ایران و هلند
صورت گرفته است ،گفت :کشور هلند عالقمند به
توسعه روابط دفاعی با جمهوری اسالمی ایران است.
سوزانا ترســتال با بیان اینکه هلند خواهان استقرار
صلــح و امنیت در تمام جهان بــوده و این موضوع
برای مقامات کشــورش حائز اهمیت فراوانی است،
گفــت :تاکنون اقدامات خوبی در این راســتا انجام
شده است.

ایسنا| حســامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهوری ایران
دیروز در جریان برگزاری جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر
کار و رفاه اجتماعی در مجلس ،در صفحه شخصی خود در
توئیتر با اشــاره به اظهارات موافقان و مخالفان استیضاح و
همچنین دفاع ربیعی از خود نوشت:
«آقایان پورابراهیمــی و تاجگردون در مخالفت هیچ کم
نگذاشتند .االن استداللها و استنادها ،نمودارها و جداول در
مقابل هم قرار گرفته است .وزیر جنبههای مثبت را پررنگتر
و مخالفان جنبههای منفی را مهمتر ارزیابی میکنند.
دفاع جانانه ربیعی از معاونان خوش فکر و «غیر سفارش
شــده» وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در شأن یک وزیر
مستقل بود .ربیعی در جریان استیضاح الگویی از پاسخگویی،
روشــنگری و اصالحگری توأم با شور ،ادب و شفافیت ارائه
کرد؛ او از نمایندگان محترم صادقانه خواست او را در اتخاذ و
اجرای تصمیمهای سخت و سرنوشتساز یاری کنند.
ربیعــی نه فقط به متن ســواالت پرداخت بلکه به بطن
معضالت هم اشاره کرد .این جمله که علی ربیعی را به شکل
شستا نبینید کلیدیترین سخن امروز ربیعی بود.
نماینــدگان فقط به وزیر اســتیضاح شــده رأی اعتماد
نمیدهند ،بلکه شیوه تعامل دولت و مجلس در گذشته را
ارزیابیمیکنند.
علــی ربیعی ماند تا باز هم به کارگران ،بازنشســتگان و
معلــوالن خدمت کند .عمر خدمت محدود اســت و زمان
پاسخگویی محتوم است.
مجلس در عین اعالم اعتماد مجدد به وزیر ،پیام محکمی
به دولت داد تا مراقب باشد اعتماد نه دائمی است نه مطلق».
محمود واعظی:

دولت به رفع دغدغههای بزرگان و
مراجع عظام اهتمام دارد

ایرنا| محمود واعظی ،رییس دفتر رییس جمهوری ایران
دیروز درباره اظهارات رییس مجلس خبرگان رهبری که گفته
بود «نامهای به دســتم رسیده که در یکی از وزارتخانههای
بزرگ افرادی مسئولیت دارند که اعتقادی به انقالب ندارند»،
گفت :دولت یکپارچه و انقالبی اســت و اعضای ارشد دولت
همت خود را در دفاع از ارزشــهای اسالمی و انقالب به کار
گرفتهاند ،و در این راه مصمم هستند و به آن افتخار میکنند.
او ادامــه داد :انتظــار دولــت و توقع مردم این اســت که
صحت و ســقم اطالعــات و نامههایی که از مســیرها و با
انگیزههای مختلف به دســت بزرگان میرسد ،قبل از طرح
در تریبونهای عمومی از مســوولین دولت اســتعالم شود.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت :شخصا نیز آمادگی دارم
چنین مواردی را بررســی و پاسخ دهم و منطقی است که
اگر قرار است ادعایی در خصوص رئیس محترم جمهوری و
دولت از تریبونهای مهم ملی مطرح شود ،پاسخ و توضیحات
دولت نیز بیان شــود تا اطالعات مخدوش و اثبات نشــده
موجب بیاعتمادی مسووالن و دستگاهها به یکدیگر و لطمه
به سرمایه اجتماعی نظام اسالمی نشود.

ترامپ وضعیت اضطرار ملی علیه ایران
را تمدید کرد

ایسنا| به نقل از اسپوتنیک ،دیروز در نامه دونالد ترامپ ادعا
شده است :اقدامات و سیاستهای دولت ایران از جمله توسعه
توان موشکی بالستیک ،حمایت از تروریسم بینالمللی و نقض
حقوق بشر همچنان یک تهدید جدی و غیر معمول علیه
امنیت ،سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب میشود.
در این نامه همچنین آمده است :بنابر همین دالیل ترامپ
مصمم اســت تا وضعیــت اضطرار ملی علیه ایــران و نیز
اعمــال تحریمهای جدید علیه این کشــور را تمدید کند.
ترامپ در ادامه گفت :وضعیت اضطرار ملی که در  24اسفند
 1373علیه ایران اجرایی شد ،پس از  24اسفند  1396نیز
ادامه خواهد داشــت .به گزارش ایســنا ادعاهای ترامپ در
حالی مطرح میشود که حقایق نشان میدهد سیاستهای
مداخلهجویانه آمریکا و متحدان منطقهایاش در امور داخلی
کشورهای منطقه اصلیترین عامل بیثباتی و جنگها در این
منطقه است که عالوه بر این به ظهور و گسترش تروریسم
و فرقهگرایی منجر شده است .مقامات ایرانی همواره تاکید
دارند آمریکا اصال صالحیت صحبت در امور حقوق بشر را به
ن کشور با دخالت در منطقه و حمایت
خاطر جنایاتی که ای 
از عربستان در جنگ افروزی و کشتن مردم بیگناه مرتکب
شده ،ندارد و خود محور نقض حقوق بشر قلمداد میشود.
 +نظر شورای نگهبان در خصوص الیحه بودجه کل کشور
ایسنا :پس از بررسی اصالحات انجام شده از سوی مجلس
محترم ،دیروز نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور بدین شرح اعالم شد:
با توجه به اینکه در بند الحاقی  ۲تبصره  ۱۱اصالحی به
عمل نیامده است ،ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود
باقی است.

