
بحران در گلستان 
هفت�م، خبرها در 
صفح�ات مجازي 
و كانال هاي تلگرامي دست به دست مي چرخد 
و در نهايت فيلم�ي پخش مي ش�ود. هيچ كس 
باور نمي كند اينجا ايران، تهران و گلستان هفتم 
باش�د، اتوبوس�ي كه ناگهان حركت مي كند، به 
ميان جمعيت مي رود، با حركت به چپ و راست 
به مسير خود ادامه مي دهد. تعدادي زخمي و سه 
مأمور جوان ناجا بيگناه كش�ته مي شوند. طبق 
گزارش پزش�ك قانوني اصابت جس�م سخت و 
خرد شدن جمجمه علت فوت شهداي ناجا اعالم 
مي شود. محمد ثالث، راننده اتوبوس مرگ بود. 
پس از دستگيري و در روی تخت بيمارستان و در 
حالی كه هيچ گونه فضای بازرسی و امنيتی روی او 
نبود و با هجوم خبرنگاران و فيلمبرداران، صحنه 
برای او مثل يك سلبريتی ش�کل گرفته بود، با 
وقاحت تمام گفت: » شد ديگه، چه كار كنم؟» و 
در جايي ديگر معترف شد: »عذاب وجدان ندارم 
و 50 نفر هم مي مردند با خواست خدا بوده است.« 
 بعد از جلس�ات مختلف دادگاهي و بررس�ي 
دفاعيات، دادگاه وي را به اتهام قتل س�ه تن 
از مأموران نيروي انتظام�ي، اخالل در نظم و 
امنيت عمومي به سه فقره قصاص نفس، يك 
س�ال زندان و ۷۴ ضربه ش�الق محکوم كرد. 
حکم قصاص سحرگاه روز دوشنبه اجرا شد. 

30 بهمن س��ال گذش��ته بود كه چماق به دستان 
فرقه اي گلستان هفتم را به خاك و خون كشيدند. 
جماعتي كه ضمن اختالل در رفت و آمد، ايجاد رعب 
و وحش��ت در ميان مردم و تخريب اموال عمومي و 
خصوصي، به سمت مأموران نيروي انتظامي حمله ور 

شدند و سه مأمور ناجا را به شهادت رساندند. 
ش��هيدگروهبان يكم رضا امامي و شهيد گروهبان 
يكم محمد علي بايرامي از نيرو هاي كادر يگان امداد 
ناجا و همچنين س��رباز وظيفه ش��هيد رضا مرادي 
علمداري، ش��هداي حادثه خيابان پاسداران بودند 
كه براي حفاظت از جان مردم و تأمين امنيت آنها 
در نتيجه تهاجم جنايتكارانه عناصر فرقه اي افراطي، 

جان خود را ايثار كردند. 
   محاربه بودن اقدامات دراويش 

پس از بازداش��ت مهره هاي اصلي غائله پاسداران، 
حجت االسالم موسي غضنفرآبادي، رئيس دادگاه 
انقالب در پاسخ به اين سؤال كه آيا اقدامات دراويش 
اغتشاش��گر در حادثه خيابان پاس��داران مصداق 
محاربه اس��ت يا خي��ر؟ گفت: بعض��ي از آنها قطعاً 
مصداق محاربه است؛ چراكه شاهد مخل امنيت ملي 
در اين حادثه بوديم. در اين حادثه ش��اهد اقدامات 
ناجوانمردان��ه اي بوديم كه در براب��ر مأموران ناجا، 
بس��يج و مردم رخ داد. قطعاً برخ��ي از اين اقدامات 

محاربه و مصداق آن محسوب مي شود. 
  سوابق كيفري محمدرضا ثالث

محمدرضا ثالث، راننده اتوبوس��ي بود كه در شب 

حادثه خيابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن 
از مأموران نيروي انتظامي را زير گرفت و به  شهادت 
رساند. وي در همان شب توس��ط مأموران نيروي 
انتظامي دس��تگير و به جنايت خ��ود اعتراف كرد. 
سابقه كيفري مالي، س��ابقه كيفري اخالل در نظم 
عمومي، موادمخدر، سابقه ايراد و جرح با چاقو، تمرد 
از دستور مأموران نيروي انتظامي و اخالل در نظم 

عمومي از جمله سوابق كيفري وي بود. 
با توجه به حساس��يت افكار عموم��ي در پيگيري 
محاكمه و مجازات عوامل آشوب خيابان پاسداران، 
دستگاه قضايي به س��رعت مقدمات محاكمه قاتل 
را فراهم آورد و جلس��ات دادگاه اي��ن فرد مطابق با 
مقررات و با حضور همه اركان دادرسي در تاريخ هاي 

معيني برگزار شد. 
   اعترافات راننده اتوبوس مرگ

محمد ثالث كه از وي به عنوان راننده اتوبوس مرگ 
نام برده ان��د، در دادگاه اعالم كرده بود كه عاش��ق 
اعدامم. اينها را نمي گويم كه من را اعدام نكنند، من 
عاشق اعدام هستم. من با ماشين رفتم. عمداً روي 
آنها نرفتم، وجدانم راحت است. ۵0 نفر هم مي مردند 

خواست خدا بوده است. 
وي در جلسات دادگاه گفته بود: شده ديگه، چه كار 
كنم؟ عصبي ش��دم و پايم را روي گاز گذاش��تم و 

به سمت مأموران رفتم. اختيارم دست خودم نبود. 
قاض��ي در جايي ديگ��ر از وي مي پرس��د: آيا اتهام 
قتل عمد س��ه نفر را قبول داريد كه ثالث در پاسخ 

مي گويد: بله. 
ثالث در پاسخ به س��ؤال قاضي مبني بر اينكه قتل 
اين افراد نتيجه عملكرد چه كسي بوده است، پاسخ 

مي دهد: بنده، من حركت كردم و رفتم رويشان. 
هر چند ك��ه باي��د گف��ت اعترافات بع��دي وي با 
تناقض گويي هاي آشكار همراه مي شود و در سومين 
جلسه رس��يدگي به اتهاماتش در پاس��خ به سؤال 
قاضي مبني بر اينكه آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟ 

مي گويد: خير قبول ندارم. 
در جلسه سوم رسيدگي به اتهامات ثالث، شاهدان 
عيني هم حضور داشتند، به طوري كه گروهبان زارع 
با بيان اينكه مغز شهداي ناجا كف خيابان ريخته بود، 
گفت: اتوبوس طوري از روي برخي از شهدا رد شده 

بود كه سر آنها متالشي شده بود. 
   باخت مزدوران داعشي صفت

حكم محمدرضا ثالث، عامل به شهادت رسيدن 
س��ه مأمور نيروي انتظامي در حادثه پاسداران 
پس از برگزاري دادگاه علني در تاريخ ۲۸ اسفند 
سال گذشته از س��وي ش��عبه ۹ دادگاه كيفري 
يك استان تهران صادر ش��د. اين حكم در تاريخ 
۴ ارديبهش��ت س��ال جاري مورد تأيي��د ديوان 
عالي كشور قرار گرفت. طبق گفته غالمحسين 
اسماعيلي براساس رأي صادره از سوي شعبه ۹ 
دادگاه كيفري يك استان تهران محمدرضا ثالث 
به اتهام قتل س��ه تن از مأموران نيروي انتظامي 
و اخالل در نظ��م و امنيت عمومي به س��ه فقره 
قصاص نفس، يك سال زندان و ۷۴ ضربه شالق 
محكوم شده بود كه با درخواست فرجام خواهي 
از سوي نامبرده پرونده در شعبه 3۹ ديوان عالي 
كشور مورد رسيدگي قرار گرفت و شعبه مذكور 
رأي صادره از س��وي دادگاه كيفري يك استان 
تهران را عيناً تأييد كرد. در نهايت اين حكم بعد از 
آخرين مالقات وي با خانواده اش در روز يك شنبه، 

سحرگاه روز دوشنبه اجرا شد. 
اما در اين ميان آنچه از همه چيز تعجب  برانگيزتر 
بود، ايجاد كمپين  هايي در فضاي مجازي در حمايت 
از محمد ثالث بود؛ فردي كه در روز روشن در مقابل 
چشمان همگان داعشي وار، فرزندان اين ملت در 
لباس سبز نيروي انتظامي را زير گرفته بود و خود 
به جنايتش معترف بود، اما داعشي صفتان مجازي 
با توجه به نسخه ديكته شده درصدد تبرئه و مظلوم 
جل��وه دادن وي بودند. مزدوراني ك��ه همواره هر 
اتفاقي را دستمايه  اي براي هجمه پراكني به نظام 
جمهوري اسالمي مي كنند و حمايت از يك قاتل 
را براي خ��ود ننگ نمي دانن��د. هرچند كه چنين 
خودنمايي ها و مزدوري عليه جمهوري اس��المي 
اي��ران و در نهايت تالش براي ايج��اد پرونده هاي 
حقوق بش��ري عليه كش��ور بي نتيج��ه مي ماند و 
هرگز اقدامات وحشيانه و خش��ونت  بار با مداراي 
دستگاه هاي امنيتي روبه رو نخواهد شد. در نهايت 
كساني خواهند باخت كه در بازي كلمات جاي ظالم 

و مظلوم را عوض مي كنند. 
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تالش رئيس سازمان محيط زيست برای تبليغات محصوالت تراريخته در صدا و سيما
محصوالتتأییدنشدهتراریختهبهتبلیغاتملیکشاندهمیشود!

ثالث که گفت »کشتم که کشتم« قصاص شد
 محمدرضا ثالث به اتهام قتل سه تن از مأموران نيروي انتظامي، اخالل در نظم و امنيت عمومي به سه فقره قصاص نفس

يك سال زندان و ۷۴ ضربه شالق محکوم شده بود كه سحرگاه روز دوشنبه قصاص شد

چند روزي است 
نامه اي با سربرگ 
سازمان حفاظت 
محيط زيست درخصوص قرار مالقات عيسي 
كالنت�ري، رئيس س�ازمان محيط زيس�ت و 
رئيس س�ازمان صدا و سيما دس�ت به دست 
مي چرخد. متن اين نامه حکاي�ت از آن دارد 
كه عيسي كالنتري از علي عسگري خواسته 
كه از توليد محصوالت تراريخته حمايت كند. 
اينکه چرا سازمان محيط زيست مدافع توليد 
اينگونه محصوالت اس�ت، جاي تأمل و ابهام 
بسياري دارد. حمايت مستقيم و غير مستقيم 
س�ازمان محيط زيس�ت در حال�ي ص�ورت 
مي گيرد كه هنوز برخي دس�تگاه هاي متولي 
به خصوص در حوزه سالمت موضع مشخصي 
براي اس�تفاده و توليد محصوالت تراريخته 
نگرفته ان�د، به گون�ه اي كه اختالف س�ليقه 
و نظ�ر مس�ئوالن ب�ر مي�زان س�رگرداني 
مصرف كنندگان اين محصوالت افزوده است. 
رئيس پژوهش��كده بيوتكنولوژي كشاورزي چند 
ماه قبل در مصاحبه اي اعالم كرد كه عالوه بر برنج 
و پنب��ه تراريخته، به زودي س��يب زميني، ذرت و 
كلزاي تراريخته هم در دستور كار توليد و دريافت 
مجوز قرار خواهن��د گرفت. اين گفت��ه نيراعظم 
خوش خلق س��يما، واكنش بسياري را به خصوص 
در بين طرفداران و كارشناس��ان محيط زيس��ت 
برانگيخته و موضوع محصوالت تراريخته را دوباره 
به يكي از مسائل بحث برانگيز محيط  زيست ايران 

تبديل كرده است. 
عرضه محصوالت تراريخته يا همان دستكاري شده 
ژنتيكي، معموالً در همه جهان با مخالفت شديد 
طرفداران محيط زيست روبه رو مي شود؛ كما اينكه 
در كشورهايي كه استاندارد محيط زيستي بااليي 
دارند، همچون كشورهاي حوزه اسكانديناوي در 

اروپا، اساساً عرضه اين محصوالت ممنوع است. 
  از مجوز هاي مشکوك تا ژن هاي معيوب

با اينكه اين ادعا مطرح شده كه مصرف محصوالت 

تراريخته مي تواند عوارضي همچون بيماري هاي 
ناشناخته يا انواع سرطان و آلرژي را به دنبال داشته 
باشد، اما اين موضوع از نظر علمي ثابت نشده، بلكه 
جنجالي بودن عرضه محصوالت تراريخته در كشور 
از آنجا ناشي مي شود كه هرگز به صورت شفاف نحوه 

صدور مجوزهاي مرتبط اعالم نشده است. 
يكي از داليل طرفداران محصوالت تراريخته اين 
است كه اين محصوالت به سموم كشاورزي نيازي 
ندارند و اين نفع بزرگي است، اما معصومه ابتكار، 
رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست، گفته 
بود كه مش��خص ش��ده بعضي از اي��ن فرآورده ها 
ك��ه ژن BT دارند و در برن��ج و برخي محصوالت 
استفاده مي شوند، حتماً نيازمند آفت كش خاصي 
 )Glyphosate( هس��تند. بنابراي��ن به گفته او

اين ادعا ك��ه محصوالت تراريخته مصرف س��م و 
آفت كش را كاهش مي دهند، رد مي شود. 

  از سالح تا تراريخته
رفتن ابتكار از سازمان محيط زيست و روي كارآمدن 
عيس��ي كالنتري روي ديگر س��كه را به مخالفان 

تراريخته نشان داد. 

عيس��ي كالنتري، رئيس كنوني سازمان حفاظت 
محيط زيست كه از سال ۱3۷0 از مدافعان تراريخته 
بوده با بي اساس دانس��تن اين ادعا در مصاحبه اي 
اعالم ك��رد، مخالفان محص��والت تراريخته هيچ 
دليل منطقي و علمي ندارند و فقط شعار مي دهند 
و سازمان محيط زيس��ت از اين به بعد از توليد اين 

محصوالت حمايت خواهد كرد. 
يك��ي از داليل مخالفان اين محص��والت عملكرد 
شركت »مونسانتو« نخستين و بزرگ ترين كمپاني 

تراريخته جهان است. 
به گفته آنها مطالعه تاريخچه و سوابق اين  شركت 
در توليد سالح هاي شيميايي كشتار جمعي هر فرد 
را در جست وجوي حقيقت به فكر وامي دارد كه آيا 
هدف واقعاً خدمت به بشريت، رفع گرسنگي، فقر و 
نيز توسعه كشاورزي سالم است يا تجارت و سلطه 

بر غذا به عنوان ابزار مهم كنترل؟
از س��وي ديگر س��وابق، گفتار و عملك��رد مدافعان 
تراريخته در كش��ور و خس��ارت هايي كه در دوران 
مديريتشان داشته اند، نشان مي دهد كه قصدی جدي 

براي حمايت از كشاورزي و محيط زيست ندارند. 

  جايي براي مخالف ها نيست
محمد دروي��ش، مدير مس��تعفي دفتر حمايت 
از تش��كل هاي مردم نه��اد س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيست از ديگر مخالفان تراريخته در ايران 
به شمار مي رود. او معتقد اس��ت رئيس كنوني 
سازمان حفاظت محيط  زيست تمامي موضوعات 

محيط زيست ايران را به آب ارتباط مي دهد. 
عيسي كالنتري اما معتقد است )آقاي( درويش 
آدم فن��ي تراريخته نيس��ت و فق��ط نظرش را 
مي گويد. ما در محيط زيس��ت توس��عه پايدار را 
مي پذيريم و كساني كه مخالف آن هستند جايي 

در سازمان محيط زيست ندارند. 
او در حالي با برچسب توسعه، مخالفان تراريخته 
را نادان مي داند كه به گفته بسياري از كارشناسان 
توسعه پايدار در كشورهايي همچون ايران، فقط 
چماقي است كه بر سر مخالفان كوبيده مي شود و 

نتيجه اي جز اهداف اقتصادي ندارد. 
اگر كوي��ر مركزي ايران اكنون گس��ترش يافته 
و مناب��ع آبي ما در ح��ال نابودي اس��ت، نتيجه 
كار همين افرادي اس��ت كه دم از توسعه پايدار 

مي زنند و اكنون بر مسند كار هستند. 
س��ود سرش��ار تولي��د و واردات محص��والت 
دس��تكاري ش��ده ژنتيك��ي س��بب ش��ده تا 
در س��ال هاي گذش��ته تالش بس��ياري براي 
عرضه اين محصوالت در اي��ران صورت گيرد. 
در دولت جدي��د با توجه به طرف��داري رئيس 
سازمان محيط زيس��ت از محصوالت تراريخته 
مي توان گفت، دولت اساساً قصد كنترل عرضه 
اين محصوالت را ن��دارد. اين در حالي اس��ت 
كه ادعا ش��ده هم اكنون بخ��ش قابل توجهي 
از مواد غذاي��ي واردات��ي در اي��ران، ب��ه ويژه 
برنج، تراريخته هس��تند كه ب��ر خالف ضوابط 
 بين المللي بدون برچس��ب تراريخت��ه در بازار
 عرضه مي ش��وند. البته معلوم نيست، اگر اين 
محصوالت برچس��ب مي داش��تند آيا مردم به 
واسطه ناآش��نايي با ضوابط مرتبط براي خريد 

آنها تفاوت قائل مي شدند يا نه.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
فرشاد مهدي پور با انتشار اين تصوير توييت زد: رئيس سازمان 
بازرسي كشور گفته سايت وزارت صنعت هك و ۵ هزار خودروي مدل 
باال و گرانقيمت وارد كشور شده كه ۴ هزار تاش هم ترخيص شده و االن 
در بازاره؛ به همين سادگي و خوش��مزگي. امنيت شبكه در حد صفر، 

نظارت و رهگيري نزديك به صفر و ميلياردر شدن دالالن بي نهايت. 
.................................................................................................

امير علي صفا توييت زد: ۵0 نفر ۴ميليون خريدن و نفري ۷ميليارد، 
هفت م ي ل ي ا ر د تومن سود كردن. بي هيچ زحمت، هزينه، ماليات 
و غيره اي. اينم سايت هك شده؟ اينم نمي ش��ه پيگيري كرد و پيش 
از چنين سود و نوسان بعدي در بازار ازش��ون گرفت؟ مسئوالن شرم 

نمي كنن كه فقط اعالم مي كنن اين خبر رو؟
.................................................................................................

 آدم ابن حوا توييت زد: نخريدن چي��زاي غيرضروري بايد فرهنگ 
بشه، ولي اينكه كريمي ميگه ماش��ين و طال نخريد مثل اينه به مردم 
عادي بگ��ه واردات نكنن! مگه چند درصد مردم عادي ماش��ين و طال 
ميخرن؟! عمده اينا كار يه مشت دالل، آقا زاده، سلبريتي و رانت خواره 

كه بايد دستشون كوتاه شه.
.................................................................................................

 صادق نيکو توييت كرد: اسم محمدثالث رو ميدونيم. عكس و اسم 
دختر و پسرش رو بارها ديديم، اما شهداي نيروي انتظامي براي ما در 
حد يك عكس پرسنلي موندن! حتي اسمش��ون هم نميدونم و ميگم 
»شهداي نيروي انتظامي«. تصويري از خانواده يا فرزندان اينا نديدم بعد 

توقع داريم جاي جالد و شهيد تو اين مديريت رسانه اي عوض نشه؟
.................................................................................................

 

ارسالن زهرايي با انتشار اين تصوير توييت زد: اينجا صف خريد 
دالر و سكه نيست! صف خريد خودروهاي لوكس هم نيست! اينها مردم 
كره جنوبي هستند كه وقتي فهميدند اقتصادشان با بحران مواجه شده، 
آمدند تا طالهايش��ان را به دولت بدهند تا با آن بده��ي ميلياردي به 
صندوق بين المللي پول را پرداخت كند! در اين كمپين ملي ۲/۲ ميليارد 

دالر جمع آوري شد!
.................................................................................................

 توييت زهرا ح.ب: يه سؤالي برام پيش اومد: آيا قوه قضائيه براي هر 
پرونده اي الزمه افكار عمومي رو قانع كنه؟ طبعاً دشمن كارش دشمنيه 
و حتي فرزاد كمانگر رو هم كه با پنج كيلو تي ان تي در يك خانه سازماني 
دستگير شد و برادرش سخنگوي پژاك هس��ت رو »معلم بيگناه« جا 

ميزنه. قوه چقدر بايد درگير موج هاي سايبري بشه؟
.................................................................................................

فرهاد مهدي پور با انتشار اين عکس توييت زد: معماي واردات ۵ 
هزار ماشين گرانقيمت به ايران؛ اگر سايت وزارت صنعت هك  و مجوزي 
صادر شده روشن است كه ذي نفعان و دالالن اصلي چه كساني هستند. 

چرا در مبارزه با فساد، دور خودمان مي چرخيم؟!

نيره ساري 
  گزارش  یک

  دبير سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي از برگزاري سومين 
همايش ملي آس��يب هاي اجتماعي در روزهاي 30 و 3۱ خردادماه با 

حضور مسئوالن و صاحبنظران اين حوزه در دانشگاه تهران خبرداد. 
  عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه آمار دقيقي از تعداد 
بي شناسنامه ها و بي هويت ها در دست نيست، اعالم كرد: آمارهاي ارائه 
شده درست نيست و بيشتر بر اس��اس حدس و گمان است، زيرا هيچ 

اطالعاتي از اين افراد ثبت نمي شود. 
  معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينكه 
با توجه به تحريم هاي ناعادالنه و ظالمانه، جرائم و آسيب هاي جدي و 
فراواني به ايران تحميل شده است، گفت: بخش اعظم فساد اداري ايران 

به خاطر تحريم هاست. 
  مديركل پيش��گيري  هاي وضعي قوه قضائيه گف��ت: افزايش ميزان 
جرائم در سال  هاي اخير تصادفي نيس��ت و ريشه در گسترش شتابان 

حاشيه نشيني شهري دارد. 
  با راه اندازي سامانه احراز هويت الكترونيكي، مردم در دفاتر پيشخوان 
مي توانند به جاي ارائه كپي اسناد هويتي، فقط با شماره ملي يا سريال 

كارت ملي خود، خدمات دريافت كنند. 
  سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران پس از شش سال 
در موضوعات آسيب هاي خانواده، جامعه زنان، شهري و سكونتگاهي، 
كودكان، نوجوانان، جوانان، سالمندان، حوزه سالمت اجتماعي و رواني 

و بزهكاري، جرم و جنايت و اعتياد برگزار مي شود. 
  مع��اون پرورش��ي و فرهنگي وزي��ر آموزش و پ��رورش اظهاركرد: 
پيش بيني ما اين است كه تعداد پايگاه هاي اوقات فراغت در سال جاري 

به 33 هزار مورد برسد و بتوانيم ۵ ميليون دانش آموز را جذب كنيم. 
  عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد: بهانه 
دولت براي مخالفت صريح با »طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده« 
هزينه و بار مالي اين طرح بود، اما انگيزه اصلي، نداشتن اعتقاد دولت به 

مشكالت جمعيتي پيش روي كشور است. 
  يك متخصص كليه گفت: كرفس حاوي آنتي اكسيدان ها و تركيبات 
شناخته شده براي افزايش توليد ادرار اس��ت؛ اضافه كردن كرفس به 
وعده هاي غذايي به طور منظم مي تواند به كاهش احتمال ابتال به سنگ 

كليه كمك كند. 
  رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
با اشاره به اينكه خيلي از ادارات و مغازه ها فضاي شهري عمومي را به 
صورت اختصاصي براي پارك خودروي خ��ود تصرف كرد ه اند، گفت: 

شهرداري ملزم به ساماندهي فضاي پارك حاشيه اي است. 
  رئيس كميسيون محيط زيست و سالمت شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: امكان حذف مگس هاي سفيد وجود ندارد و هميشه اين آفت بوده، 

ولي با اقدامات صورت گرفته تعداد آن محدودتر شده است. 
  شوراي عالي آموزش و پرورش در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي، 
طراحي »نمون برگ« گواهينامه پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه 

را به مسابقه بگذارد. 

دادستان كل كشور اعالم كرد: 

 تعقيب قضايي عامل انتشار خبر کذب تجاوز 
به دختران در ايرانشهر 

دادس�تان كل كش�ور با تکذيب ادعاي مطروحه مبني ب�ر تجاوز به 
تعدادي از بانوان در شهرستان ايرانشهر از پيگيري اين موضوع در 
دادستاني كل و مراجع قضايي استان سيستان و بلوچستان خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمين منتظري، دادستان كل كشور با تكذيب ادعاي 
مطروحه مبني بر تجاوز به تعدادي از بانوان در شهرس��تان ايرانش��هر از 
پيگيري اين موضوع در دادس��تاني كل و مراجع قضايي استان سيستان 
و بلوچستان خبر داد و اظهار كرد: مطابق اعالم مقامات قضايي محلي و 
دادستاني مركز استان سيس��تان و بلوچستان و بررسي هايي كه بنده به 

عمل آوردم موضوع به اين ترتيبي كه مطرح شده تكذيب مي شود. 
وي تصريح كرد: شكايتي از سوي دو يا سه نفر از بانوان انجام شده كه بايد 
ديد موضوع در چه حدي و به چه كيفيتي بوده است و آيا شكات به شكايت 

خود باقي هستند يا خير؟
دادستان كل كشور با ابراز تأسف از اينكه گويا عده اي در كشور و با توجه 
به شرايط موجود براي پرداختن به اخباري كه هيچ مبنا و منشأ صحيحي 
ندارد مأمور هستند، افزود: متأسفانه عده اي اذهان عمومي را مورد هجوم 
خبر دروغين خود قرار داده و تشويش اذهان عمومي مي كنند، ولي بحث 

مهم اين است كه بايد موضوع ريشه يابي شود. 
وي از دس��تور به مراجع ذي صالح قضاي��ي براي يافتن منش��أ و تحت 
تعقيب قرار گرفتن عامل انتشار اين خبر كذب خبر داد و گفت: كسي كه 
چنين خبري را س��اخته و بي مبنا در يك جمع عمومي و مراسمي اعالم 
كرده اس��ت، حتماً بايد بتواند اين ادعا را اثبات كند و در غير اين صورت 
اين اقدام با عنوان اتهامي تش��ويش اذهان عمومي به موجب قانون قابل 

تعقيب خواهد بود. 
حجت االسالم و المسلمين منتظري از ادامه بررس��ي ها و پيگيري ويژه 
دادستاني كل در مورد اين موضوع خبر داد و با بيان اينكه دستگاه قضايي 
در دفاع از حريم و نواميس مردم تكليف قانوني خود را انجام مي دهد، گفت: 
قطعاً اين ماجرا به اين كيفيتي كه مطرح شده دروغ محض است و منبع 
اين خبر را نيز تحت تعقيب قرار خواهيم داد و مقدمات آن نيز فراهم شده 
است.  وي افزود: امروز كشور ما متأسفانه با آماجي از اينگونه اخبار جعلي 
و دروغين مواجه اس��ت و همانطور كه در همه دني��ا اتفاقاتي اينچنيني 
رخ مي دهد در كشور ۸0 ميليوني ما نيز ممكن است يك حوادث سوئي 
اتفاق بيفتد كه البته وظيفه دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي پيگيري و 
پيشگيري از وقوع اينگونه مسائل است، اما قوه قضائيه با اينكه يك فردي 
از حضور در جمعي سوءاستفاده كرده يك خبر دروغين و جعلي را بدون 
بررسي صحت و سقم آن منتشر كرده و حيثيت و آبروي خانواده ها را مورد 

هجمه قرار دهد، برخورد قاطع خواهد داشت. 
دادستان كل كشور به همه كساني كه تريبوني در اختيار دارند توصيه 
كرد كه در بي��ان مطالبي كه جنبه خبري دارد، حتماً صحت و س��قم 
قضيه را بررس��ي كنند و افزود: همه بدانند در صورت انتشار يك خبر 
كذب اينچنيني كه آثار و تبعات سوء اجتماعي دارد، قطعاً موضوع قابل 
تعقيب خواهد بود.  وي با تأكيد بر اينكه قطعاً  دستگاه قضايي شكايت 
كس��ي را كه به قوه قضائيه مراجع��ه كرده اس��ت، در چارچوب قانون 
پيگيري مي كند، خاطر نشان كرد: همه بايد بدانند كه مسائل مربوط 
به امور اخالقي، نواميس مردم و مسائلي كه جنبه حيثيتي و خانوادگي 
دارد به موجب موازين ش��رعي و قانوني بايد مكتوم بماند، لذا همگان 
وظيفه دارند اگر حادثه اي در جايي اتف��اق افتاد آن را مكتوم كنند، نه 
اينكه با طرح در اماكن عمومي در صورت بي اساس و بي مبنا بودن آن 
ذهن خانواده ها و افكار عمومي را مشوش كرده و موجبات سوءاستفاده 

عده اي را فراهم كنند. 

رئيس سازمان هواشناسي كشور اعالم كرد

 درياچه  اروميه و زاينده رود 
قربانی توسعه ناپايدار

رئيس سازمان هواشناسي گفت: متأسفانه شاهد اتفاقاتي در سطح 
كشور هستيم كه نمونه هاي عيني از توسعه ناپايدار به شمار مي رود. 
داوود پرهيزگار، رئيس س��ازمان هواشناس��ي در نشست اطالع رساني 
و آموزش��ي هيئت بين الدولي تغيير اقليم بيان داش��ت: در بسياري از 
مناطق كشور تاالب ها خشك شده است. بخشي از اين وضعيت مربوط 
به خشكسالي و بخشي هم مربوط به توسعه اي است كه بيش از حد توان 

اقليم آن منطقه صورت گرفته است. 
وي تأكيد كرد: تغيير اقليم و توس��عه پايدار، دو بحث مرتبط با يكديگر 
هستند و درياچه اروميه، كارون، كرخه و زاينده رود نمونه هايي هستند 

كه توسعه ناپايدار منجر به خشكي آنها شده است. 
او در ادامه گفت: وقتي حق آبه يك منطقه تنها ۱00 ميليمتر باش��د و 
توسعه اي صورت گيرد كه نياز به ۱۵0ميليمتر آب وجود داشته باشد، 
قطعاً بيش از توان خود اقليم توسعه انجام شده است. در چنين شرايطي 
توسعه دهندگان به س��راغ آب هاي زيرزميني مي روند و استفاده از اين 
آب ها هم حدي دارد و بعد از مدتي اين منابع به پايان خواهد رسيد. در 
چنين شرايطي در زمينه آب هاي سطحي و نيمه سطحي مشكل داريم. 
پرهيزگار با اش��اره ب��ه اندازه گيري هاي ص��ورت گرفته در س��ازمان 
هواشناسي طي ۵0سال بيان داشت: ش��واهد نشان مي دهد كه تغيير 
اقليم در ايران رخ داده است و بايد برنامه هاي توسعه اي با توجه به اين 

تغييرات رخ دهد تا شاهد توسعه ناپايدار نباشيم. 
او افزود: توسعه ناپايدار منجر به خش��كي درياچه اروميه، زاينده رود، 
كرخه و كارون شده است. رئيس سازمان هواشناسي در پايان گفت: 
برخي تغيير اقليم را نپذيرفتند، به اين دليل كه تغيير اقليم به شكلي 
كند صورت مي گيرد. بنابراين واكنش هايي اتفاق مي افتد كه آن را زير 
سؤال مي برد. اين در حالي است كه شواهد علمي حكايت از آن دارد 

كه تغيير اقليم رخ داده است.

عليرضا سزاوار
  گزارش  2


