
آفتاب یزد: حدود سه ماه است که تعدادی از مدارس دخترانه درگیر مسمومیت های 
مشکوک وتنفرآمیز شده اند. این فاجعه از قم شروع شده بعد چند شهر، حاال نوبت 
به تهران رسیده است. مجید ابهری رفتارشناس در این خصوص به آفتاب یزد گفت: 
»عزیزان اصحاب رســانه، همکاران آسیب شناس، جامعه شناسان و رفتارشناس که 
خطوط فکری اینجانب از چهل ســال پیش آشنا هستند به خوبی می دانند که غیر 
خط مســتقیم والیت، پیرو و تابع هیچ حزب و تفکری نبوده و استقالل رای و نظر 
خود را با هیچ چیز عوض نمیکنم. در این مورد خاص و پشــت پرده این مسمومیت 
مشکوک چیست؟ هرچند پاسخ درست و منطقی به این سوال و پرسشهای وابسته 
نزد نهادهای امنیتی اســت؛ اما برای گمانه کافیســت برنده و بازنده این خرابکاری 
شــبکه تحلیل و بررســی شــوند. حداقل به چنــد دلیل نقش خرابــکاری قطعی 
ونفرت انگیز جریان »پهلوی-رجوی« در این حرکت نفرت انگیز محرز می باشد. اول 
اینکه بیشتر از یکسال است جریان فساد سایبری و فحشا تالش می کند از دختران 
 نوجــوان در مدارس یارگیری کند و البته هربــار نیز در حرکات خود ناکام می ماند. 
در ایام اعتراضات و اغتشاشــات نیز تالشهای چشــمگیر نمودند که از هیجان های 
دوران نوجوانی مدارس بهره گرفته که به جز مواردی معدود ناامید شده و دست خالی 
برگشــتند. حتی در مورد کشته ســازی های اخیر نیز عمده مصادیق آن ها دختران 
نوجوان بودند که بعدا نمونه های کذب آن آشکار و دستشان رو شد. یک نمونه از این 
دروغ ها آرمیتا عباسی بود؛ با این مقدمه تمرکز مجدد بر مدارس دخترانه ادامه همان 

پروژه فرهنگی - امنیتی نیست؟«
وی در ادامه تصریح کرد: »دوم بعداز ناکامی اغتشاشات جریان مزدور غربی-عربی-

عبــری نیروهای آشــکار و نهان خــود را به کار گرفتند تا بــا تنفس مصنوعی این 
اعتراضات نیمه جان را زنده نگه دارند؛ یک روز به برف، ترافیک و یخبندان متوسل 
شدند، یک روز آلودگی هوا و دشواری تنفس، روزی دیگر ظهور مجدد سویه کرونا؛ 
اخیرا نیز باتمام قدرت در بازار مکاره دالر و ســکه حاضرند و در واپســین روزهای 
هفتــه نیز ماجرای »پیروز یوز پلنگ ایرانی« را بهانه کرده و آن حیوان زبان بســته 
را به ســوژه شماره یک رســانه های مجازی و حقیقی تبدیل نمودند. این تالشهای 
همه جانبه برای ایجاد اغتشــاش وفراخوان های خیابانی به بهانه مســمومیت ها قرار 
دادند. با این توضیحات آشــکار آیا دور از واقعیت که جریان مزدور پهلوی -رجوی 

عامل این مسمومیت باشد.
 و ادامه داد: »در جایگاه سوم جانی شناخته شده و آدمکش سنگدل به نام مریم رجوی 
اولین نفری بود که چند هفته قبل که هنوز مســمومیت ها به تهران نرسیده بود در 
توئیتی خبر از رســیدن مســمومیت ها به پایتخت داد و خبر دست ساز این پروژه 
جاهالنه را لو داد. یا خیرا نیز در بیانیه ای درخواست تجمع خیابانی داده است با این 
توضیحات آیا نقش این جریان تروریستی واضح و آشکار نیست؟ این در حالیست که 
مردم ما هنوز ترور کودکان و نوجوانان مظلوم شهرهای ایران را در دهه ۶۰ فراموش 
نکرده اند. در مرحله چهارم این روزها رســانه های وابســته به شبکه ریاض و لندن 

مجددا پروژه ســریال »کار خودشــونه را کلید زدند«. کافیست سابقه کارخودشونه 
را مرور کنیم؛ نمونه نزدیک و آشــکار آن عملیات تروریســتی شاهچراغ بود که در 
روز روشــن انسان های بی گناه را به خاک وخون کشیده و بعد هم با وقاحت گفتند 
»کارخودشونه« در جریان تروریستی ایذه نیز جریان تروریستی وطنی به میان مردم 
رفتند و انسانهای بی گناه را کشتند و در رسانه های شان به هم تبریک گفتند؛ البته 
وقتی متوجه حضور کودکی بیگناه »کیان« در میان کشــته شده ها شدند به طمع 
تبلیغات جعلی تبریک شــان را پس گرفتند و باز گفتند »کار خودشونه«. جدای از 
این موارد حداقل۴۰کشته سازی دروغین راه انداختند که عمده آن ها یا زنده بودند یا 
توسط نزدیکان و اقوامشان مشخص شد که به مرگ طبیعی یا تصادفات یا حوادثی 

غیر از اغتشاشات فوت کردند.
این رفتارشــناس در ادامه گفت: »گاهی حتی زحمت دقت در دفاتر متوفیات را به 
خود نداده و مطابق دلخواهشان نوشتند. گروهی از این افراد مثل مهسا موگویی، مینو 
مجیدی، حنانه کیا، فرشــته احمدی، اسمعیل مولودی و مرتضی موسوی چالچوقی 
نیز مشخص شد توسط ضد انقالب کشته شدند و باز تز »کار خودشونه مورد استفاده 
قرار گرفت«. آیا از ســابقه چنین جریان کذابی که این بار نیز پروژه کارخودشــونه 
را روی همین خرابکاری شــبکه ای سوار کرده باشند؟ همین پهلوی سوم خائن که 
براساس مدارک موجود چند بار از حکومت و سلطنت اعالم برائت و ناتوانی کرده حاال 
به یکباره هوس سلطنت با کابینه ای مرکب از نوادر بشری کرده که مجموعه یاد شده 
در حد اداره یک مهد کودک نیز نمی باشند. آقای حامداسماعیلیون که بعد از سانحه 
هواپیمای اوکراینی تبدیل به چهره سیاســی گردیده و دیدار با بعضی از چهره ها را 
وسیله معرفی و تبلیغ خود نموده معلوم نیست در خود چه توان و استطاعتی دیده 
که قدم به عرصه حکمرانی گذاشته است. در بخش دیگر رضا پهلوی که در عمرش 
یک حرکت مثبت سیاسی یا اقتصادی انجام نداده در گام فینال نا امید از گروههای 
سیاسی داخلی و حامیان خارجی دست به دامان یک فوتبالیست گریخته از مردم و 
وطن دست به دامان ماکرون و افراد نظیر او شده و یکی دونفر دیگر از همین قماش 

که بیانگر جایگاه تهی از منطق و حمایت سیاسی مردمی وی می باشد.
مجیــد ابهری ادامه داد: »رضا پهلوی که بــه برکت و صدقه اموال مردم ایران نفس 
میکشد، در مصاحبه ای با وقاحت صریحا اعالم کرده که باید ایران تحت تحریمهای 
مضاعف وســنگین قرار گیرد تا مقدمه ای برای خشــم و شورش مردم شود. همین 
حرف را قبل تر از او مســیح علی نژاد مطرح کرده بود. وطن فروشی که ایجاد پایگاه 
جذب دشــمنان مردم حاضر اســت مردم هر روز بیشتر و بیشتر در تنگنا و مضیقه 
قرارگیرند؛ آیا بعید نیست برای خودشیرینی و یارگیری یکی از عوامل مسمومیت در 
مدارس دخترانه باشد. تا اینجا سودجویان در این خرابکاریهای چندش آور مشخص 

می شوند.
در طرف دیگر میدان جمهوری اســالمی قرار دارد؛ کشوری که بیش از ۶۰درصد از 
دانشجویان آن دختران میباشند؛ بیش از یک سوم اعضای هیات علمی دانشگاههای 

آن را بانوان تشــکیل میدهند؛ از موقعیت بانــوان در مراکز علمی، صنعتی، میادین 
ورزشــی و مقامهای قابل توجه در مسابقات ورزشی بانوان در منطقه وجهان نیز به 
اندازه گفتگو شــده است. آیا چنین کشــوری میتواند مخالف مدرسه رفتن دختران 
و تحصیالت آن ها باشــد؟ بدون شــک اولین متهم این خرابکاری ســازمان یافته و 
شبکه ای جریان و باند وطن فروش و تجزیه طلب پهلوی- رجوی است و اگر هرگونه 
بانــد و گروه مرتجع و جاهلی نیز در داخل پیدا و مقصر اعالم شــوند مســتقیم و 

غیرمستقیم تحت نفوذ و وابسته به همین جریان مزدور وخبیث میباشند.
وی در پایان تصریح کرد: » در خاتمه باید به یک نکته اساســی اشاره کنم: عده ای 
از اصحاب رســانه وحتی نظریه پردازان خود فیلسوف پندار که در هر مورد خود را 
نابغه و کنــز االخبار می پندارند در مقاالت ومصاحبه های خــود ایراداتی را متوجه 
ســازمانهای اطالعاتی و امنیتی کشــور نموده و قصد ایجاد تردیــد در توانایی این 
ســازمانها دارند. جهت اطالع این نوابغ باید گفته شود دست هایی در کار هستند که 
با خلق نطریه های شــاذ، جنگ مذهبی در کشور براه انداخته و از آب گل آلود ماهی 
می گیرند. ســازمانهای اطالعاتی اعم از وزارت اطالعات شــورای امنیت وشاخه های 
امنیت داخلی و خارجی در موضوع مسمومیت دختران از ابتدا با رصد دقیق جریانات 
دخیل قصد ریشــه یابی شــبکه های داخلی و خارجی را داشــته و به زودی با قرار 
دادن مردم در جریانات موجود دست های کثیف خیانتکاران را آشکار خواهند کرد. 
کسانیکه با شانتاژهای خبری قصد فضا سازیهای کاذب و ایجاد شک و شبهه را دارند 
خود بهتر از همه با توانایی های امنیتی کشور آشنا هستند. حاال دیگر حجت شرعی 
و قانونی در مقابله و ریشه کنی دست های آلوده که با ایجاد رعب و وحشت در کشور 
قصد متالشی نمودن وحدت و همدلی ملی را دارند: گرانی حیرت آور ارز در آستانه 
سال نو، ایجاد و پراکنش شایعات وحشت آور و اخبار تلخ، گرانی کاال و مواد غذایی و... 
مزید برعلل گردیده اند. خلق تنشهای خطرناک در شهرهای مرزی در جهت تحقق 
رویای السعود در کشاندن جنگ به خیابانهای تهران؛ در پی شکستن حریم عقالنیت 
و مرزهای برادری بین برادران اهل سنت و تشییع. اینک مراجع عالیقدر نظر به ریشه 
کنی شبکه وحشت در کشور را اعالم نمودند؛ مدیران ارشد و دست اندرکاران حفظ 
امنیت کشور که درگمنامی قله ناموری را فتح کردند دیگر تعلل و تحمل جایز نبوده 
و ساعت ایام حرکت علوی است والغیر. چرا در گیرودار مسمومیتهای دانش آموزان 
در برخی شهرها و مشکالت و مصائب یاد شده از هرگوشه کشور خبر تلخی میرسد و 
درست در این گیر ودار مادری نگران در اوج دلهره برای جگرگوشه اش فریاد میکشد 
و به جای همدردی و پاسخ منطقی مورد هجوم واقع می شود کتک میخورد؟ اینجا 
دیگــر مرز محرم و نامحرم بهم می ریزد اگر تماس بــا نامحرم از چارچوب باورهای 
عقیدتی ما خارج و مستحق مجازات شرعی است چرا در این صحنه خبری از موازین 
دینی نیست؟ چه دستهایی در کار هستند که پازل های زشت کنار هم قرار میگیرند 
و هدف اصلی دولت اســت که در عین این همه هجمه تنها مانده عالج این تنهایی 

چیست؟ و تا کی باید این همه سختی به یک ملت تحمیل شود؟«

آفتاب یزد: حکم اعدام »حبیب فرج اهلل چعب« به اتهام افســاد فی االرض از طریق 
تشــکیل و اداره و ســرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضــال و طراحی و اجرای 
عملیات های تروریستی متعدد در استان خوزستان از سوی دیوان عالی کشور تایید 

و ابرام شد.
»حبیب فرج اهلل چعب« ملقب به »حبیب اســیود« ســرکرده گروهک تروریســتی 
»حرکه النضال«، فردی است که حسب محتویات و مستندات موجود در پرونده اش 
و اقاریری که داشــته عملیات های تروریستی متعددی را علیه مردم ترتیب داده که 
یکی از آن ها حمله به مراســم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور سال ۹۷ 
اســت که این اقدام تروریستی منجر به شــهادت ۲۵ نفر از شهروندان از جمله یک 

کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد.
گروهک حرکه النضال به ســرکردگی »چعب« اقدامات تروریستی خونبار دیگری را 
نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده که از جمله آن ها بمب گذاری در اماکن دولتی 
و ســرقت مسلحانه بوده و در مجموع اقدامات تروریستی اعضای این گروهک، ۲۷۴ 

نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده اند.
چعب آخرین نفر از سردســتگان این گروه باغی بود که با هوشیاری نیروهای حافظ 

امنیت مردم ایران پس از خروج از ســوئد با شگردهای اطالعاتی دستگیر شد، وی 
ســال ها در کشور سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیالت دولت و دستگاه امنیتی 

این کشور بهره  مند می شد.
پس از دســتگیری متهم، تکمیل تحقیقات و نهایتاً صدور کیفرخواســت، جلسات 
متعدد دادگاه با حضور متهم، وکالی وی و شکات و خانواده شهدای ترور برگزار شد.

دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مســلم 
دانست و فرج اهلل چعب را به اعدام محکوم کرد.

در نهایــت پس از فرجام خواهی وکالی متهم، پرونده در دیوان عالی کشــور مجددا 
مورد بررسی های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضائی قرار گرفت.

دیوان عالی کشــور پس از این بررسی ها در رای خود اعالم کرده: »در الیحه فرجام 
خواهی وکیل، استداللی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش کند، مالحظه 
نمی شــود و رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اســتدالل قضات شــعبه منطبق 
با موازین قانونی و شــرعی صادر شــده اســت و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه 
سردســتگی گروه باغــی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اســالمی انطباق 
دارد؛ علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام 

خواسته تایید و ابرام می  شود.«
در نتیجه این نظر دیوان، حکم اعدام چعب تایید، نهایی و قطعی می باشد.

آفتاب یزد: در ۷ آوریل ۱۹۲۶ یک زن ایرلندی از میان جمعیتی در رم بیرون 
آمد و به سمت یکی از بدنام ترین دیکتاتورهای قرن بیستم شلیک کرد. یک 
گلوله به بینی بنیتو موسولینی اصابت کرد اما رهبر ایتالیا از سوء قصد جان 
سالم به در برد. در میان بسیاری از اقدامات شجاعانه علیه فاشیسم در اروپای 
قرن بیستم، نام »ویولت گیبسون« تا حد زیادی در تاریخ گم شده است. در 
طول زندگی او تنها چهار نفر به ترور علیه بنیتو موسولینی اقدام کرده بودند. رهبری که ایتالیا را 

وارد جنگ جهانی دوم کرد و به هیتلر درس فاشیست آموخته بود.

از بین چهار نفری که به جان رهبر فاشیست سوء قصد کرده بودند فقط یک زن انگلیسی-
ایرلندی با نام ویولت گیبســون تقریباً به موفقیت نزدیک شد. به گزارش مجله اسمیت 
ســونیان این پیرزن۵۰ساله در ۷ آوریل ۱۹۲۶ زمانی که به موسولینی شلیک کرد تقریباً 
مسیر تاریخ را برای همیشه تغییر داد. اما در سال های پس از حمله جسورانه اش گیبسون به 
یک پناهگاه فرستاده شد و داستان او به کلی فراموشی سپرده شد. گیبسون در رم زندانی 
شد اما بعداً به دستور موسولینی بدون هیچ اتهامی آزاد و پس از آن به بریتانیا تبعید شد. 
در آنجا با وجود درخواست های مکرر برای آزادی بقیه عمر خود را در یک آسایشگاه روانی 

گذراند. او در سال ۱۹۵۶ درگذشت و در نورث همپتون به خاک سپرده شد.
به گزارش برنامه رادیویی عمومی جهان نزدیک به یک قرن بعد در کشور ایرلند زادگاه ویولت 
گیبسون، شورای شهر دوبلین یک پالک به نشان افتخار گیبسون نصب کرده است. مایکل 
شیلز مک نامی برای بی بی سی نیوز می نویسد: مقامات ایرلند خانه دوران کودکی او در محله 

میدان مریون دوبلین را به عنوان مکانی بالقوه برای این یادبود در نظر می گیرند.
داستان گیبسون برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ توجه بین المللی را به خود جلب کرد. زمانی 
که روزنامه نگار سیوبهان لینام یک مستند رادیویی مهم تهیه کرد که زندگی قابل توجه او 
را برای مخاطبان وسیع تری به ارمغان آورد. شنوندگان اکنون می توانند از طریق وب سایت 
پخش کننده ایرلندی RTÉ به صورت آنالین به مســتند دسترسی داشته باشند. برنامه 
رادیویی Lynam برگرفته از کتاب »زنی که به موسولینی شلیک کرد« اثر مورخ بریتانیایی 
فرانسیس استونور ساندرز در سال ۲۰۱۰ بود. به گفته بی بی سی نیوز: باری داودال همسر 
این روزنامه نگار در حال حاضر در حال نمایش مســتندی بر اساس زندگی گیبسون در 

جشنواره های بین المللی فیلم است.
به گزارش بی بی ســی گیبسون که در ســال ۱۸۷۶ از خانواده ای ثروتمند به سرپرستی 
پدرش لرد اشبورن یکی از شخصیت های ارشد قضائی در ایرلند متولد شد. مایکل مورفی 
برای روزنامه »آیریش پســت« خاطرنشان می کند که به عنوان یک زن جوان او به عنوان 
اولین در دربار ملکه ویکتوریا خدمت می کرد. گیبسون که بین دوبلین و لندن بزرگ شد، 
کودکــی بیمار بود که از عارضه ی جســمی و روانی رنج می برد، چیــزی که در آن زمان 
»هیستری« نامیده می شد. در اواسط ۲۰ سالگی او به کاتولیک گروید. بعداً به پاریس رفت 
تا برای سازمان های صلح طلب کار کند. به گزارش ورلد: »اعتقادات سیاسی و مذهبی پرشور 

گیبسون او را به تالش برای قتل دیکتاتور ایتالیا در آوریل ۱۹۲۶ سوق داد«.
در روز تیراندازی، موســولینی به تازگی سخنرانی در کنفرانس جراحان در رم را به پایان 
رسانده بود. لینام می گوید که او در حال عبور از میدان کامپیدوگلیو میدانی در باالی تپه 
کاپیتولین شهر ایتالیا بود که گیبسون زنی کوچک و با ظاهر ژولیده اسلحه ای را بلند کرد 

و به سمت او شلیک کرد.
ویولت گیبسون بود با یک هفت تیر مدل ۱۸۹۲ که زیر شالش پنهان شده بود در میان جمعیت 
حضور یافته بود. دو اتفاق تصادفی مانع از موفقیت گیبسون شد: اول اینکه موسولینی سرش را 
برگرداند و به گروهی از دانش آموزان نزدیک که آهنگی را به افتخار او می خواندند نگاه کرد. این 

باعث شد که گلوله به جای اصابت به صورتش بینی او هدف قرار گیرد. دوم اگرچه گیبسون گلوله 
دیگری شلیک کرد اما تپانچه او گیر کرد. پس از این سو قصد ناموفق گیبسون توسط هواداران 

موسولینی مورد حمله قرار گرفت و سپس با مداخله پلیس رهبر فاشیسم جان سالم به در برد.
پلیس قبل از اینکه تماشاچیان خشمگین حامیان موسولینی بتوانند انتقام خود را بگیرند 
زن ایرلندی را از آنجا دور کردند. موسولینی چند ساعت پس از سوء قصد به جانش همراه با 
بانداژی روی بینی اش دوباره در انظار عمومی ظاهر شد. با وجود ظاهر جدید موسولینی بعد 
از سوءقصد استونر ساندرز می گوید که موسولینی از مجروح شدن توسط یک زن خجالت 
می کشید. او می گوید: »او مانند کل رژیم فاشیستی بسیار زن ستیز بود. او از شلیک یک زن 
به خود شوکه شده بود و از اینکه تیراندازی توسط یه خارجی صورت گرفته بود احساس 

شرمساری می کرد. درواقع این اتفاق نوعی آسیب به نفس بزرگ موسولینی بود.«
گیبسون به انگلستان تبعید شد جایی که پزشکان او را بعدها دیوانه اعالم کردند. خانواده 
او موافقت کردند که او را در یک آسایشــگاه روانی در نورث همپتون قرار دهند. زمانی که 
گیبســون در زندان بود نامه هایی نوشت و خواســتار آزادی اش شد. این نامه ها خطاب به 
افرادی مانند وینستون چرچیل و پرنسس )ملکه فعلی( الیزابت هرگز به آن ها ارسال نشدند. 
گیبســون تا زمان مرگش در سال ۱۹۵۶ در ۷۹ ســالگی محبوس بود. به گزارش ورلد، 

هیچ یک از اعضای خانواده در مراسم خاکسپاری او شرکت نکردند.
مانیکس فلین عضو شورای شهر دوبلین در طرحی که به دنبال نصب پالک یادبود ویولت 
گیبسون گفت: »اکنون زمان آن رسیده است که ویولت گیبسون را در معرض دید عموم 
قرار دهیم و به او جایگاهی شایسته در تاریخ زنان ایرلند و در تاریخ ملت ایرلند و مردم آن 
بدهیم«. وی ادامه می دهد: »اگر به جنگ جهانی اول یا دوم نگاه کنید زنان دقیقاً در کنار 

مردان ایستادند«.
لوح تقدیم به ویولت گیبسون ایرلندی که تقریباً یک قرن پیش برای ترور بنیتو موسولینی 
رهبر فاشیســت ایتالیایی تالش کرد در دوبلین رونمایی شد. بنای یادبود گیبسون که در 
پالک به عنوان »ضد فاشیســت« توصیف شده است در میدان مریون ۱۲ که خانه دوران 

کودکی او بود نصب شده است.
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۱۴۰۱- از صدا و ســیما توقع داشتیم 
بهتــر و بیشــتر در مــورد حادثه فوت 
مرحوم شــهرام عبدلی بازیگر ســینما 

اطالع رسانی می کرد. )۱۲/۷(
۱۴۱۰- گالیه های زیــادی وجود دارد 
مبنی بر اینکه افراد کارآمد و متخصص 
امور در دولت کمتر دیده می شــود. به 

این گالیه ها توجه شود. )۱۲/۷(
۱۴۲۱- موضوع مسمومیت های سریالی 
دانش آمــوزان دختر در برخی شــهرها 
برای خانواده ها بسیار نگران کننده شده. 
خصوصا که برخی ادعاهای نگران کننده 
هم در مورد علت مســمومیت به گوش 

می رسد. )۱۲/۷(
دولتمــردان  برخــی  اینکــه   -۱۴۳۱
مشکالت کنونی را چندان قبول نداشته 
باشند یا فرض کنند قبال هم مشکالت 
بوده توجیه مناسبی برای مسائل امروز 

نیست. )۱۲/۷(
۱۴۵۲- مشکالتی که روسیه در جنگ 
با اوکراین ایجاد کرده دامن بسیاری از 
کشورهای دنیا را گرفته.چرا این جنگ 

لعنتی پایان نمی یابد. )۱۲/۷(
۱۵۰۳- مشکالت کشور کم بود موضوع 
تیم ملی  انتخاب ســرمربی  بالتکلیفی 
فوتبــال هم به آن اضافه شــد. مربیان 
داخلی هم تمایلی به قبول مســئولیت 

تیم ملی ندارند. )۱۲/۷(
۲۰۳۵- مجلــس تاکنــون چقــدر در 
مورد موضوع مســمومیت های سریالی 
دانش آمــوزان ورود کرده؟ مجلس باید 
در ایــن مورد بــه تحقیــق و تفحص 

بپردازد. )۱۲/۷(
۲۰۴۱- ظاهرا موضوع انتخاب سرمربی 
تیم ملی فوتبــال به یک معمای بزرگ 
تبدیل شــده و یافتن یــک مربی برای 
تیم بسیار کار سختی شده. چرا در هر 

بخش این همه مشکل داریم؟ )۱۲/۷(
۲۰۵۲- در مــورد ســفر وزیر ورزش با 
بالگــرد که منجر به حادثه شــد جالب 
است برخی رســانه ها گالیه دارند چرا 
وزیر زمینی نرفت و از بالگرد اســتفاده 

کرده؟! )۱۲/۷(
۲۱۰۲- اگــر دولت اصــرار دارد که از 
همان اعضای تیم خود اســتفاده کند 
اشکالی ندارد اما گالیه ها را هم به جان 

بخرد! )۱۲/۷(
۲۱۲۰- شهادت یک مامور آتش نشانی 
را در حادثه آتش سوزی ساختمانی در 
خیابان  بهار را به خانواده وی تســلیت 

عرض می کنیم. روحش شاد. )۱۲/۷(
۱۸۰۹- وزیر بهداشت در خبری عجیب 
عنوان کردند مســمومیت دانش آموزان 
قمــی عمدی بوده. اگر صحت داشــته 

باشد این یک جنایت است! )۱۲/۷(
۱۹۰۱- شــایعه شــده بــود معــاون 
رئیس جمهور آقای مخبــر کنار رفتند 
امــا دولت این خبــر را تکذیب کرده و 
عنوان کرده وی با انگیزه های بیشتر به 
کار خود ادامه می دهد. امیدواریم حاال 
که انگیزه های بیشتر دارند در کارشان 

موفق باشند. )۱۲/۷(
۱۹۲۱- آقای عراقچی دیپلمات پیشین 
در دولت روحانی عنــوان کردند آماده 
همکاری با دســتگاه دیپلماسی هستم. 
بهتــر اســت از تجربیــات ایشــان در 

مذاکرات بهره ببرند. )۱۲/۷(
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شلیک به موسولینی
سینا معتمدراد- مترجم

مجید ابهری جامعه شناس در گفتگو با آفتاب یزد:

دست هایی در کار است تا پازل های زشت کنار هم قرار گیرند

دیوان عالی کشور حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال را تایید کرد

جوابیه

پاسخ مترو به یک پیام مردمی 
احتراما خواهشــمند است در خصوص 
مطلب مندرج در آن روزنامه، سه شــنبه 
مــورخ ۲ اســفند ۱۴۰۱ صفحــه ۴ با 
مضمــون: شیشــه های دودی قطارها و 
عدم اعالم نام ایســتگاه های مترو، پاسخ 

زیر در همان صفحه به چاپ برسد: 
باســالم، احترامــا ضمــن عذرخواهی 
از مســافرگرامی، به اطالع می رســاند: 
قبل از رســیدن قطارها به هر ایستگاه، 
توسط پیجر قطار و ایستگاه اطالع رسانی 
می شود تا مسافران محترم از مقصد خود 
جا نمانده و به موقع پیاده شوند. الزم به 
ذکر است که بازدید از سامانه های رفاهی 
مســافران در قطارهای متــرو، از جمله 
سیســتم اعالم نام ایستگاه ها به صورت 
مســتمر و روزانه در بخش نگهداری و 
تعمیرات ناوگان در حال انجام است و در 
صورت معیوب بودن در اسرع وقت رفع 
می گردد. در خصوص شیشه های قطارها 
نیز باید گفت کــه هیچ یک از قطارهای 
موجود دارای شیشه های دودی نبوده و 
تمامی شیشه ها ساده و شفاف می باشند.


