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تهران و البرز 2000 :تومان
سایر شهرستانها 1000 :تومان

جنجال ادعای حضور

واقعه  16آذر
چگونه و چرا شکل گرفت

س��وال اساسی اینجاست چرا در برخی از کشورها تابعیت مضاعف
مانعی برای نمایندگی محسوب نمی شود اما در ایران افراد با تابعیت
مضاعف نمی توانند وارد مجلس شوند؟ به همین دلیل محمد صالح
نیکبخت در گفت و گو ب��ا آفتاب یزد اظهار کرد «:این امر که یک
خارجی به نمایندگی مجلس ایران انتخاب شود ،موضوعی است که
بسیار مناقشه انگیزخواهد بود .طبق قانون مدنی ،جمهوری اسالمی
تابعیت دوگانه را نمی پذیرد و کسی که قبال تابعیت کشور دیگر را
داشته است...
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جوابیه

یادداشت1

سید فاضل موسوی

نماینده اسبق مجلس

قانون منع به کارگیری بازنشستگان بدون تردید قانون مثبت
و فرصتسازی است و بدون شک میتواند فضا را تااندازهای
برای جذب جوانان در عرصههای مدیریتی کش��ور باز کند.
اما با توجه به اینکه به همه جوانب در این قانون نگاه نش��ده
و تدابیری برای ادامه حضور مدیران بازنشس��ته اما توانمند
صورت نگرفته اس��ت ،باید اذعان داش��ت که در تصویب آن
کمی عجله و با آن برخورد سیاسی شده است .این نمایندهها
بهگونهای در تصویب قانون رفتار کردند تا به نحوی در اجرای
آن خلل وارد ش��ود و در نهایت پ��ای مقام معظم رهبری را
ب��ه میان آوردند .اکن��ون این طرح در پی فرمایش��ات مقام
معظم رهبری برای بررس��ی بیشتر و چکشکاری به مرکز
پژوهشهای مجلس رفت تا برخی از دغدغههای موجود در
این طرح برطرف ش��ود .این درحالی است که پساز تصویب
ط��رح مذک��ور در مجلس و اج��رای آن کس��ی نباید در آن
انقلت وارد کند .امروز این طرح به گونهای در اذهان عمومی
جا افتاده اس��ت که برخی نمیتوانند بازنشس��تگی خود را
تحم��ل کنند به همین دلیل هم پای مقام معظم رهبری را
به میان آوردند .در حالی که قانون باید از حکمت و جامعیت
قابل قبولی برخوردار باش��د .اما نحله فکری و حقوقی در آن
ک��م دیده میش��ود .از این رو ،به نظر میرس��د که برخورد
سیاسی نمایندههای مجلس با طرح قانون منع بهکارگیری
بازنشس��تگان به این دلیل بوده است تا در بخشی از ساختار
اجرایی کشور خلل ایجاد و به عبارتی به دولت روحانی سخت
گرفته ش��ود .حال آنکه میتوانستند به دولت طی یک بازه
زمانی مناسب فرصت نیروسازی بدهند و سپس این قانون از
سوی دولت مورد اجرا قرار میگرفت .امروز متاسفانه مجلس
در نزد افکار عمومی نمره منفی گرفته و هزینه بسیاری برای
کش��ور ایجاد کرده اس��ت .زیرا برخورد نامناسب با این طرح
بهخوبی نشان داد که هنوز بلوغ الزم در برخی از حوزهها در
برخورد با این قانون وجود ندارد .عالوه بر این ،پس از 40سال
قانونگ��ذاری ،امروز مجلس قانونی را وضع میکند که خود
این قانون مشکل ساز شده است .زیرا قانون منع به کارگیری
بازنشس��تگان پس از اینکه چند ماه از تصویب آن گذشت و
هنوز به درس��تی اجرا نشده به مجلس برای اصالح برگشت!
این مهم نش��ان میدهد که مجلس به عنوان رکن اساس��ی
قانونگذاری اقدام قابل قبولی را انجام نداده اس��ت و این نیز
جای نگرانی دارد .مجلس باید در تصویب قانون مذکور دقت
الزم را به عمل میآورد تا دیگر نیازی به بازگش��ت این طرح
به مرکز پژوهشها نباشد .درنهایت اگر مجلس حتی با وصله
و پین��ه این قانون را اصالح کند به هر روی اثر منفی خود را
بر روی جامعه گذاش��ته است به همین دلیل هم نمایندهها
باید پاسخگوی این مهم باشند.

مخاطبان محترم و همراهان گرامی
لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را
در منطقه و محل کار خود در سراس�ر کشور
به ما گزارش نمایید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک09213553193:
(شبانهروز)
تماس09128197782:
(ساعت 6عصر تا 9شب)
روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

سرمقاله

نسل آینده با ارث ما
درگیرخواهندبود!

م�ن ناراحت�م از اینک�ه در گزینشها س�واالتی از
جوانان پرس�یده می ش�ود که آن�ان را دروغگو و
ریاکار بار می آورد و این اشکال از ماست که دین را
به صورت واقعی معرفی نکرده ایم

نمایندهه ا
پاسخگوباشند!
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با رای نمایندگان مجلس
بخشی از  CFTبه شورای نگهبان
ارجاع شد و بخشی دیگر
به مجمع تشخیص رفت
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گزارش آفتاب یزد از بازتاب اقدام اخیر شهردار جدید تهران

توضیحات خانه کارگر
در مورد گزارش آفتاب یزد

نمازباخشوعوحضور
جامعهرابهصالحوسداد
درزبانوعملمیکشاند

هم اصالح
و هم اصرار

یک نماینده دو تابعیتی در مجلس
طی روزهای اخیر مس��ئله دوتابعیتی ب��ودن یک نماینده مجلس
سر و صدای بسیاری ایجاد کرد تا آنجا که مسئله دو تابعیتی بودن او
واکنش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را به دنبال
داش��ت و او گفت که تابعیت مضاعف به موجب قانون مدنی جزء
موانعی است برای برخی پستهای سیاسی که یکی از آنها نمایندگی
مجلس است .اگر احراز شود که کسی تابعیت مضاعف دارد طبیعتا
در بررسی صالحیتها مدنظر قرار می گیرد .بنابراین فارغ از اینکه
این نماینده مجلس همواره به دلیل عملکردش مورد انتقاد قرار دارد

رهبر معظم انقالب اسالمی:

توضیحاتخانهکارگر
در مورد گزارش آفتاب یزد
آفتاب یزد :پیرو درج گزارشی با عنوان «هفت تپه و سکوت
اس��رارآمیز مهمترین تش��کل صنفی کارگری» خانه کارگر
توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است:
مدیرمسئول محترم روزنامه آفتاب یزد
با سالم
پی��رو درج رپورت�اژی با عن��وان «هفت تپه و س�کوت
اس�رارآمیز مهمترین تش�کل صنفی کارگری -خانه
کارگ�ر؛ س�ه ده�ه هم وکی�ل و ه�م مدع�ی» در روز
 1397/9/5ب��ه س�فارش عنص�ری ناش�ناخته در آن
روزنامه که نه از آفتاب نشانی دارد و نه در شأن مردم
دارالعباده اس�ت؛ الزم اس��ت با توجه به شناخت کامل
از عقبه ماهیتی س�فارش دهندگان مطلب نکات ذیل
حس��ب قانون به عنوان جوابیه درج گردد .ضمنا در صورت
ع��دم درج یا حذف هر قس��مت از جوابیه ی��ا ارائه توضیح
مجدد؛ مطابق قانون اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.
 -1درص��در مطلب ت�لاش برای در هم آمیختگی مس��ائل
کارگری و سیاسی را بخشی از استراتژی انتخاباتی طیفی از
اصولگرایان قلمداد نمودهاید جدای از اینکه این نقد صحیح
یا نادرست است این انتقاد دقیقا به گردانندگان این روزنامه
وارد است مصداقش را خودتان بهتر میدانید.
 -2خ��دا رحمت کند آقای تاج الدین را؛ خدمات ایش��ان به
جامعه کارگری فراموش ناش��دنی است ،چه در لباس دبیر
اجرای��ی خانه کارگر اصفهان و چ��ه به عنوان نماینده مردم
شریف آن حوزه .جای تعجب آن است که از مراسم تشییع
یک خادم نیز داستان میسازید .خواهش میکنیم اخالق را
به مذبح نبرید.
 -3نوشتهاید قریب به دو دهه است که مدیریت وزارت کار در
دست اعضای شورای مرکزی حزب کار و خانه کارگر است!
از روشنگریتان سپاس که به ما یادآوری کردید آقایان سید
صفدر حسینی ،ناصر خالقی ،سیدمحمد جهرمی ،عبدالرضا
شیخاالس�لام ،اسداهلل عباسی در زمره موسسان و مسئوالن
ارشد این تش��کل بودهاند! البته یادتان رفت آقای سعید
مرتضوی را اضافه کنید .انشاءاهلل سهوی باشد شاید
هم به وی�ژه نامه و آگهیهای پرمالت مرتبط اس�ت.
گذری نیز به شستا زدهاید شاید آن هم به آگهیهای
چرب مرتبط باشد .اهلل اعلم.
 -4تعجب آور اس��ت که داستان سرائیتان را به اینجا ختم
نکرده ای��د :از حمایت حزب اصولگ��رای موتلفه از کارگران
ش��ریف نیشکر هفت تپه گفتهاید تا مرتبط دانستن کسری
بودجهه��ای صندوقه��ای بازنشس��تگی به عملک��رد خانه
کارگر! سپاسگزاریم در راس��تای تنویر افکار عمومی تالش
وافر میکنید تا همگان متوجه ش��وند دولتها و مجلسها
و رس��انهها و کارشناس��ان بخشه��ای مختل��ف و س��ایر
تصمیمگی��ران نقش چندانی در بح��ران صندوقها ندارند!
فقط فرام��وش کردید به موضوع آلودگی ه��وا ،بحران آب،
مس��ائل سالمت روان ،سوء مصرف مواد مخدر ،کمبود دارو،
چالشه��ای قومی و نزاعهای هویت��ی ،ناکارآمدی مدیریت
بازیافت و همچنین خش��کی دریاچه ارومیه و حتی فقدان
سواد رسانهای و گران شدن کاغذ روزنامه و دهها مسئله دیگر
بپردازید؛ انشاءاهلل در رپورتاژ آگهی بعدی.

آفت�اب یزد-ضی�اء مصباح :در مهرم��اه 1332
دو م��اه بع��د از کودتای  28مرداد و پس از ش��روع
کالسهای درس ،تحرک دانش��جویان برای مبارزه
و مقاوم��ت در برابر برنامههای کودتاچیان سراس��ر
دانشگاه تهران را فرا گرفت.
پخش وسیع اعالمیهها و تجمع دانشجویان در محوطهی دانشکدهها،
مذاکرات و سخنرانیهای دانشجویان در آن زمان که مراکز دانشگاهی
کشور محدود به دانشگاه تهران و دانشسرای عالی بود ،به طور آشکار از
شروع جنب و جوش و تشکل دانشجویان برای ادامهی مبارزه حکایت
میکرد و بر نگرانی دولت کودتا میافزود.
انتش��ار مذاکرات دادگاه نظامی و اهانت و آزار ش��ادروان دکتر مصدق
هیجان��ات را افزای��ش داد و تب و ت��اب حاکم بر محیط دانش��گاه را
دو صد چندان کرد.
نهضت مقاومت ملی به محض شروع محاکمهی دکتر محمد مصدق در
مقام اعتراض برآمد و روز  21آبان ماه را روز اعتصاب عمومی اعالم نمود.
برای برپایی این اعتصاب ،به صدور اعالمیه از سوی برخی گروهها اکتفا
نش��د و اقدام به سازماندهی برای این تظاهرات عمومی نمودند و این
سازماندهی تأثیر زیادی در موفقیت اعتصاب و تظاهرات در برابر شدت
عمل نیروهای انتظامی داشت.
افزای��ش هیج��ان عمومی در س��طح ش��هر ته��ران در آذرم��اه 32
( 65س��ال پیش) که براثر اظهارات نخس��توزیر قانونی در صحنهی
دادگاه ایج��اد ش��ده ب��ود ،تودههای م��ردم را به طرف ی��ک برخورد
تعیینکننده با دس��تگاه کودتا هدایت میکرد و اقدامات دولت به این
هیجان میافزود ....از جمله برقراری رابطه با دولت انگلیس که نشان داد
دول��ت وقت با بیپروایی تمام نتایج مبارزات ملت را ندیده میگیرد و
برای تسلط استعمارگران بر همهی شئون کشور شتاب دارد.
روز پنجش��نبه  12آذر در روزنامهها اعالم ش��د که قرار است به زودی
مناسبات سیاسی ایران و انگلیس تجدید شود و حکومت از این وحشت
داش��ت که این اعالم در زمانی که محاکمهی دکتر مصدق در جریان
است و اظهارات دادستان ارتش  ،وجدان جامعه را جریحهدار کند.
مقاوم��ت و عکسالعملهای ش��دیدی را این جریان در میان مردم به
وجود آورد و از این رو حکومت در صدد برآمد که از راههای مختلف این
مقاومت را در هم کوبیده و امکان هر گونه تظاهرات را که ممکن است
به یک قیام عمومی مبدل شود از میان بردارد .آیتاهلل کاشانی با انتشار
اعالمیهای از خبر تجدید روابط سیاسی بین دو کشور اظهار نارضایتی
ت ملی اعالم نمود.
کرد و آن را مخالف هدفهای نهض 
در روز ش��نبه  14آذرماه در رادیو و روزنامههای عصر اعالم شد که از
امروز روابط سیاسی ایران و انگلیس برقرار گردید.
روز یکشنبه  15آذر تظاهرات متعددی در تمام دانشکدهها صورتگرفت
و موضوع تظاهرات و ش��عارها عالوه بر مصدق پیروز است اعتراض به
تجدید روابط ایران و انگلیس بود.
در روز دوش��نبه  16آذرماه حدود ساعت  10صبح یک گروه کماندو
که به مسلس��ل دستی مسلح بودند و لباس ،قد ،قامت و قیافهی آنان
از س��ایر نظامیان متمایز بود به دانش��گاه تهران وارد شدند و به طرف
دانشکده فنی رفتند.
بعد از کودتای  28مرداد ،دانش��کدهی فن��ی مرکز تظاهرات و تجمع
دانشجویان بود و در واقع دانشجویان دانشکدهی فنی رهبری مبارزات
دانشگاه را به دست داشتند.
آن روزها حدود یک ماه از شروع محاکمهی شادروان مصدق در دادگاه
نظامی میگذش��ت و جریان دادگاه نش��ان میداد که در مدت زمان
کوتاهی رأی فرمایش��ی علیه رهبر نهضت ملی که بدون ش��ک حکم
محکومیت خواهد بود ،صادر خواهد شد.
به همین جهت از مدتی قبل نظامیان که به نظر میرسید از مأموران
فرمانداری نظامی باش��ند در محوطهی دانشگاه حضور و رفت و آمد
دانشجویان را زیر نظر داشتند.

دانش��جویان علیرغم حضور آنان و با غافلگیری مأموران به تظاهرات
و دادن ش��عار میپرداختن��د ولی ورود کماندوه��ا در روز  16آذر به
محوطهی دانش��گاه ش��کل حضور نظامیان را در محوطهی دانش��گاه
تغییر داد.
در آن موقع دانش��جویان در کالسهای درس حضور داشتند و زمانی
که مهندس عبدالحسین خلیلی رئیس دانشکدهی فنی از ورود گروه
کماندو آن هم مسلس��ل به دس��ت به محوطهی دانشکده مطلع شد،
بالفاصله دستور میدهد زنگ دانشکده زده شود و چند نفر از نگهبانان
دانش��کده را مأمور میکند که به دانش��جویان اطالع دهند که هر چه
زودتر و به آرامی از محوطهی دانشکده خارج شوند.
دانش��جویان با سکوت و آرامش از کالسها خارج شده و ساختمان را
ترک میکنند  ،هنگام خروج دانشجویان از سرسرای ورودی دانشکده،
کماندوها بر روی آنان آتش گش��وده و س��ه نفر از دانشجویان را مورد
ه��دف قرارمیدهند ،بقیه ک��ه نزدیک راهروها بودن��د از تیررس دور
میشوند ،براثر این حمله ناجوانمردانه ،احمد قندچی ،مهدی شریعت
رضوی و مصطفی بزرگنیا سه جوان بیگناه به شهادت رسیده و تعداد
زیادی از دانشجویان به شدت مجروح و بیش از سی تن از دانشجویان
دستگیر میشوند .
اگر زنگ دانش��کده ب��ه صدا در نمیآمد و به دانش��جویان اطالع داده
نمیشد که آرام از محوطه خارج شوند ،چه بسا دانشجویان بدون توجه
به موقعیت آن روز در ساعت مقرر از کالسها خارج میشدند و مانند
روزهای قبل تظاهرات میکردند و سربازان که مأمور کشتار دستهجمعی
دانش��جویان بودند فرصت و بهانهی کافی به دست میآوردند و کشتار
وسیع میشد و نظامیان به هدف اصلی که به شهادت رساندن جمعی
دانشجویان دانشکده فنی بود ،نائل میشدند.
مهن��دس خلیلی بالفاصله ب��ا فرمانداری نظامی تماس و به کش��تار
دانش��جویان اعتراض میکند ،فرمانداری نظامی از مأموریت کماندوها
اظهار بیاطالعی میکند و نمایندهای را به دانشکده فنی اعزام میدارد.
رئیس دانش��کده ب��ا کمک س��رهنگ اعزامی دانش��جویانی را که در
س��اختمان دانش��کده محبوس ش��ده بودند به بیرون هدایت و بقیه
دانشجویان از خطر تیراندازی دور میشوند.
مهندس عبدالحس��ین خلیلی رئیس دانش��کده فنی بعدا ً به عضویت
ش��ورای مرکزی جبههی ملی درآمد و پ��س از تجدید فعالیت جبهه
ملی در سال  1339مسئولیت امور مالی این جبهه را برعهده گرفت.
او در  16آذر  1358در اولین یادبود ش��هدای  16آذر پس از انقالب در
باشگاه جبهه ملی به تفصیل جریان حوادث آن روز را بازگو کرد .او گفت:
در آن روز تظاهراتی انجام نگرفت و مأموران مس��لح به قصد کش��تار و
بدون هیچ گونه بهانهای به دانشگاه وارد شدند و هدف آنها از قبل کشتار
دسته جمعی دانشجویان دانشکده فنی بود و میخواستند هستهی اصلی
مقاومت را در هم بکوبند و با ش��دت عمل و ایجاد رعب خیالش��ان را از
اقدامات دانشجویان نسبت به رویدادهای بعدی کشور آسوده کنند.
او ادامه داد که دانش��کده فنی س��ومین ساختمان در غرب محوطهی
دانش��گاه قرار دارد و تظاهرات دانش��جویان اغلب در جلوی باش��گاه
دانش��گاه که نخستین ساختمان در این قسمت است ،انجام میگیرد
و اگ��ر در آن روز هجوم مأموران مس��لح به محوطه دانش��گاه در برابر
تظاهرات دانشجویان انجام گرفته بود این برخورد در محوطهی جلوی
باش��گاه دانشگاه و یا دانش��کدهی حقوق که ساختمان هر دو مقدم بر
ساختمان دانشکدهی فنی قرار دارد ،صورت میگرفت .وانگهی در موقع
ورود کماندوها به دانش��کدهی فنی ،دانشجویان در کالسهای درس
بودند و نمیتوانست تظاهراتی صورت گیرد.
حکوم��ت از تنشهای موج��ود در جامعه آگاهی داش��ت و به خوبی
میدانس��ت که اعالم تجدید مناسبات سیاسی ایران و انگلیس نمکی
اس��ت بر روی زخم ملتهب م��ردم مبارز و همچنین حکم محکومیت
دکتر مصدق.

ب��ه نظ��ر م��ن در رابط��ه با
آلودگ��ی ه��وا و تمهیداتی
ک��ه ب��رای آن اندیش��یده
میش��ود ،اگر برنامههای ما
کوتاهمدت هم باشد به شرط
اثرگذاری میتواند مش��کلی
از مش��کالتمان را حل کند.
متاسفانه ما در عرصه آلودگی
هوا وضعمان وخیم اس��ت و
با کارهایمان سرزمین خود را
تخریب کردهایم .دولتهای
پیشرو جهان هم نتوانستهاند
از مشکالت زیست محیطی
مثل آلودگی هوا جان سالم به
در برند به طوریکه کشوری
مثل فرانسه در سالیان گذشته
برای مقابل��ه با این وضعیت
مجب��ور ب��ه وض��ع ط��رح
زوج و ف��رد خودروه��ا در
پاریس شد.
یکی از دالیل عمده آلودگی
هوا در کشور ما و دیگر نقاط
جه��ان ،افزایش خودروها و
کارخانههای آالینده اس��ت
و این موض��وع دولتها را
مجبور کرده تا در کوتاهمدت
اقدامات موثری انجام دهند.
البت��ه طرحهای��ی مثل زوج
و ف��رد خودروها ه��م موثر
اس��ت و ما تاثیر این کاهش
خودروهای ش��خصی را در
سطح شهر در ایام تعطیل مثل
عید نوروز مشاهده میکنیم.
طب��ق تحقیق��ات ح��دود
85درص��د آالیندهها مربوط
ب��ه اتومبیله��ای ش��خصی
اس��ت و 15درصد دیگر هم
مربوط به موتورسیکلتها و
کارخانههای اط��راف تهران
است .بنابراین هنگام کاهش
اتومبیلها با کاهش آلودگی
نیز روبهرو هستیم.
متاس��فانه در کش��ور م��ا نه
فرهنگس��ازی درس��تی در
این خصوص صورت گرفته
است و نه تنبیه موثری برای
آالیندهها صورت می گیرد.
م��ا وقتی اثر تنبیه را میبینیم
که خیلی از خودروها بهدلیل
ترس از جریمه شدن به علت
نداشتن معاینه فنی ،در مقابل
جایگاههای معاینه فنی صف
میکشند!
کنترل آالیندهها میتواند در
ب��ه وجود نیام��دن وضعیت
وارونگ��ی ه��وا کمککننده
باشد.

