
 رصد بازار از سوی بانک مرکزی، ارز آوري صادرات بنزین، همکاری های تجاری جدید، 
بازگشت ارزهاي خانگي به بازار و انتخابات مجلس از عوامل مؤثر در ثبات بازار ارز است 

هوالباقي

 درگذشت مادر گرامی تان را تسليت عرض نموده، از خداوند منان 
براي  جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحومه رحمت 
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دم گرم بسیجی در دمای صفر درجه

رئیس قوه قضائیه: مردم حامی تصمیمات ما هستند اگر آنها را اقناع کنیم

 پمپ بنزین وسط خیابان امام رضا)ع( کنار چند نفر دیگر از 
حسین قدیانی
  یادداشت

دوستانش ایستاده بود! همه لباس  پلنگی داشتند! هوا از بس 
سرد بود، گاهی دستان شان را می آوردند جلوی دهان شان و 
چنان » ها « می کردند که باالی سرشان توده ای ابر تشکیل   می شد! ما آخرای صف بودیم هنوز 
و چون یک آن شک کردم مرتضی باشد، به خانمم گفتم: » این مرتضی نیست؟! « مرتضی را 
در سفری که عید آمدیم مشهد شناختم! ما از راه یزد هنوز در طبس بودیم که آمد دایرکت و 
اصرار که آمدی مشهد، خانه  ما هم بیا! قرارمان کنار منبر گوهرشاد بود! من بودم و خانمم و 
مرتضی بود و خانمش به عالوه نوزادی که تازه شش ماهش بود! پس فردایش رفتیم پنج راه 
سناباد که واحدی ۵۰ متری را اجاره کرده بودند و چه ساده اما باصفا بود! دانشجوی فردوسی 
بود و از آن همه لوح که با اشتیاق نشان مان داد،   می شد فهمید میزبان مان یک جوان نخبه 
است که جز رشته  تحصیلی اش جامعه شناسی، هم عربی را بلد بود، هم انگلیسی؛ آن قدر که 
از بعضی هتل   ها پیشنهاد کار داش��ت اما خودش دوست داشت برای کمک خرج زندگی، با 
موتور مسافرکشی کند! می گفت: » جامعه  آماری هتل   ها نسبت بسیار کمی از ملت است ولی 
در مسافرکشی غالباً می خورم به پست توده! راستش روی ترک موتور خیلی بهتر می شود 

جامعه را شناخت تا کالس دانشگاه، آن هم با کتاب های غربی مال یک قرن پیش! « زود ازدواج 
کرده بود؛ جوان بود هنوز و سرش داغ هنوز! خانمم گفت: » خودشه! « وسط نیمه شب بود و 
هوا چنان سرد که برف در همان آسمان یخ می زد! دلم برایش سوخت! که بود مگر مرتضی؟! 
و از چه قشری؟! گرانی بنزین اگر قرار باش��د به قشری بیشتر فشار بیاورد، حتماً جوانی که 
روزی را از موتورش درمی آورد، ضربه پذیرتر است! باکم را که پر کردم، رفتم پیشش! حرف   ها 
زدیم! می گفت: » دیگر کار با موتور نمی صرفد و در این فصل بی زائری هم هتلی کار نمی دهد! « 
می گفت: » سر جدت بنویس که وقتی دولت، یک تصمیم را بد اجرا می کند، دودش به چشم 
من بسیجی هم می رود! فردا کنفرانس دارم ولی چند شب است حافظ امنیتم! نتوانم متنم را 
ارائه بدهم، استاد قبول می کند؟! شب از ملت شاکی که مِن بینوا را  با حضرات عوضی گرفته اند 
فحش می خورم و صبح با چشم پف کرده در کالس طعنه می شنوم! بنویس برادر اول  معترض 
این وضع منم که در شرف بیکاری ام! اما چه کنم که دوست ندارم ناامنی خیابان های وطنم، 
دشمن را بخنداند! االن هم دلم از کنایه   ها نگرفته! اصالً بسیجی شدیم که فحش بخوریم! دلم 
برای صدای اعتراضی می سوزد که وسط آشوب گم شد! « درآمدم: » فردا در کنفرانس همین 

حرف   ها را ارائه بده، آن هم با چشم نیمه باز!«

رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر    سیاسی
برخورد دستگاه قضایی با 
ترک فعل  ه�ا و اقدامات خس�ارت بار در کن�ار فعل  ها و 
تخلفات، مردم را در صورت تبيي�ن موضوعات و اقناع، 
بزرگ تری�ن حام�ی تصميم�ات در کش�ور دانس�ت. 
به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی قوه قضائی��ه، آیت اهلل 
س��یدابراهیم رئیس��ی در گردهمایی سراس��ری خیزش 
هسته های مس��ئله محور جوانان که صبح دیروز به همت 
س��ازمان بس��یج دانش��جویی با حضور 4هزار و ۵۰۰ نفر از 
دانشجویان بسیجی در تهران برگزار شد، با تبریک سالروز 
تشکیل بسیج دانشجویی تصریح کرد: بسیج، مجموعه ای 
مؤمن، دلداده به خدا، برخوردار از روحیه جهادی، تالشگر 
برای پیش��رفت مادی و معنوی جامعه، دغدغه مند نسبت 
به مردم و مشکالت مردم، دارای آمادگی برای هزینه کردن 
از خود و آنچه در اختی��ار دارد در جهت ارتقای جامعه، رفع 
مشکالت و گش��ودن گره  ها از زندگی مردم، دارای روحیه 
ابتکار، خالقیت و نوآوری و برخوردار از روحیه »ما می توانیم « 

برای پیشرفت امور جامعه است. 
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دانشجو نیز چهره ای دوستدار 
و طالب دانش، دارای روحی��ه دانش افزایی و معرفت افزایی 
برای خود و جامعه، دارای روحیه حقیقت یاب و اهل تحقیق 
و پژوهش برای ارتقای جامعه است و زمانی که این دو عنصر 
با یکدیگر عجین می شوند و دانشجوی بسیجی را تشکیل 
می دهند، شخصیتی دارای جایگاهی واال خلق می شود که 
این جایگاه ایجاب می کند جامعه و نیاز آن را خوب بشناسد و 
خود را آماده رفع این نیاز  ها کند. سیاسی بودن برای دانشجو 

نیز دقیقاً همین معنا را دارد. 

  توجه به قانون و قانونگرایی باید ارزش تلقی شود
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله اجرای عدالت و مبارزه با 
فساد، این امر را مهم  ترین هدف نهضت انبیای عظام الهی و 
امام راحل برای برقراری نظام اسالمی دانست و تصریح کرد: 
عدالت بعد از توحید، فراگیر  ترین مفهوم در بین مفاهیم دینی 
ماست اما سخن ما از عدالت در حوزه نظری نیست بلکه بحث 
در حوزه عدالت اثباتی و اجرایی است یعنی باید ببینیم عدالت 

را در عرصه اجتماع باید چگونه اجرا کرد. 
رئیس قوه قضائیه، مطالبه اجرای عدالت و انجام پژوهش های 
ضروری را دو کارکرد مهم سازمان های مردمی از جمله بسیج 
دانش��جویی دانس��ت و با بیان اینکه این مجموعه می تواند 
بهترین اعالم کننده فساد باشد که باید به حرف آن اعتماد کرد، 
افزود: بسیج دانشجویی و سایر تشکل های مردمی می توانند 
مانند مدعی العموم، اعالم جرم کنند و این امر باید بسیار مورد 
توجه باشد زیرا این اعالم از ناحیه کس��انی است که با نگاه 
دغدغه محور و دلسوزانه، فساد، کژی و تخلف را برنمی تابند.  
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه به تمامی پرونده  هایی که 
دغدغه افکار عمومی است رسیدگی خواهیم کرد، یادآور شد: 
ما مردم را محرم می دانیم و معتقدیم در بسیاری از تصمیمات 
بزرگ، اگر موضوع با مردم در میان گذاشته شود، تبیین شود و 
با اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی همراه باشد، بزرگ ترین 

حامی ما مردم خواهند بود. 
 مجازات سخت در انتظار عامالن حوادث اخير

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور نیز تأکید 
کرد: همه کسانی که از فضای خواسته های مردم سوءاستفاده 
کردند، در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، دل زن و بچه 
مردم را لرزاندند و به اموال عمومی و خصوصی حمله کردند و 

خسارت زدند، به همراه اربابان شان بدانند که مجازات سختی 
در انتظارش��ان خواهد بود. امنیت کشور، مهم  ترین مسئله 
ماست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد کوچک ترین 
اخاللی در آن ایجاد شود زیرا امنیت کش��وری که امروز به 
عنوان امن   ترین کشور منطقه شناخته می شود، ثمره خون 
شهدای عالیقدر، جانفشانی جانبازان و ایثارگری خانواده های 

شهداست. 
 برخوردقضایی با ترک فعل های خسارت بار

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر عزم دستگاه قضایی بر برخورد با 
ترک فعل های خسارت بار و عدم انجام به موقع وظایف، گفت: 
ما معتقدیم بسیاری از ترک فعل  ها به اندازه برخی فعل  ها یا 
حتی بیش از آنها به مردم خسارت می زند. بر همین مبنا عزم 
ما در برخورد با این قبیل موارد بس��یار جدی اس��ت و آن را 

پیگیری می کنیم. 
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به انتقادات برخی دانشجویان 
درخصوص طرح مدیریت مصرف سوخت، به ذکر نکاتی 
کوتاه پرداخت و تصریح کرد: براساس قانون، دولت وظیفه 
داشت نسبت به اجرای مدیریت مصرف سوخت اقدام کند 
که این اقدام طی چند سال گذشته صورت نگرفت. در نحوه 
اجرای این طرح باید تمهیداتی اندیشیده   می شد و اجماع 
نخبگانی، اقناع افکار عمومی و اطالع رسانی الزم به مردم 
و مس��ئوالن صورت می گرفت. تجربه نشان داده است که 
در کارهای عظیم، همواره آنجا که با مردم سخن گفته  ایم، 
توفیقات بسیاری داشته ایم. در موضوع اخیر نیز اگر مردم، 
نخبگان و مسئوالن توجیه   می شدند، وضعیت متفاوت بود. 
البته مسائل دیگری هم وجود دارد که در زمان مناسبی به 

این مسائل خواهیم پرداخت. 

w w w . j a v a n o n l i n e . i r

ويژه نامه   چهلمين سالگرد   تشکيل بسيج  مستضعفين 
يکشنبه3  آذر ماه منتشر مي شود

 5 عامل آرام بودن بازار ارز
 تا پايان سال 

 رصد بازار از سوی بانک مرکزی، ارز آوري صادرات بنزین، همکاری های تجاری جدید، بازگشت ارزهاي خانگي به بازار 
و انتخابات مجلس از عوامل مؤثر در ثبات بازار ارز است 
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موج برائت از آشوبگران و متعرضان امنيت، سراسر کشور را فراگرفت
»مجازات سخت«  در انتظار آشوبگران

خروش ملي عليه آشوب و خشونت
هفته بسيج گرامی باد
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   دوستی بازیکنان
 راز قهرمانی بود

   گفت وگو  با  هاشم پور، سرمربي تيم 
ملی فوتبال ساحلی و اکبري، آقاي گل  

مسابقات بين قاره اي| صفحه 6
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 کارنامه  بسيج  
در محروميت زدايی 

درخشان است

40 سالگي بسيج

  سردار سليمانی: کارنامه درخشاني با حضور نيروهاي 
جهادي بسيج، در عرصه هاي محروميت زدایی،  سازندگي 
و اقتصاد مقاومتي رق�م خورد. رهبري مج�دداً مطالبه 
فرمودند که باید ترتيبي فراهم ش�ود ک�ه این اقدامات 

توسعه پيدا کند |  صفحه 2

 رئيس جمهور چين : 

براي جنگ تجاری  با امريکا آماده ايم
   ش�ی جين پينگ: ما همواره گفته ایم خواس�تار آغاز یک جنگ 

تجاری نيستيم اما ترسی هم از این بابت نداریم |  صفحه 15

محمد رجبيان |  فارس


