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    ويروس كرونا نه ضعيف ش��ده و ن��ه از بين رفته بلكه 
همچنان با قدرت روي سالمت  و حتي جان مردم مي تازد؛ 
اين را مي توان از آمار روزانه ابتال و مرگ و ميرهاي ناشي از 

اين ويروس متوجه شد

    آمارهاي رسمي نشان مي دهد مخاطبان مجموعه هاي 
ماه رمضان تلويزيون نس��بت به س��ال هاي گذشته افت 
چشمگيري داشته است. عليرضا افخمي و محمدحسين 
لطيفي دو كارگ��ردان س��ريال هاي خاطره انگيز رمضان 
در سال هاي گذش��ته، در گفت وگو با »جوان« مي گويند 
انتخاب اش��تباه عوامل، كمب��ود بودج��ه و انتخاب هاي 
نادرس��ت از جمله دالي��ل كاهش مخاطب س��ريال هاي 

رمضاني بوده است  

ويروسمتقلب
نهازبينرفته

نهضعيفشدهاست!

اختالف9ميليونی
فروشفوقالعادهخودرو

بانرخشورایرقابت

زاگرسدروقتسوختن
ازکهکمکبخواهد؟!

شعله هاي آتش قصد فروكش كردن ندارند و با سوزاندن 
دنياي س��بز جنگل ها، زندگي بس��ياري از پرندگان و 
حيوانات را به سياهي و تباهي مي كشند. دود همه جا را 
فرا گرفته و شراره هاي آتش چنان سركش شده اند كه 
هيچ چيز جلودارشان نيست و حاال در كنار بالگردهاي 
آب پاش و دس��تگاه هاي دمنده، مس��ئوالن كهگيلويه 
و بويراحمد براي مهار حريق در منطقه حفاظت ش��ده 
خاييز و جنگل هاي گچس��اران و مراتع منطقه ديل از 

مردم خواسته اند به كمك نيروهاي امداد بيايند

انتخاب هاي نادرست 
تلويزيون  عامل كاهش 

مخاطب رمضانی بود
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همهچيزدرپروندهويلموتس
مبهماست!

تمامقراردادهايفوتبالبايدبهرؤيت
مردمبرسد

حسابنشده
باويلموتسمذاکرهکرديم

گاف هاي تأسفبار يك قرارد  اد  
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   سیاسی

آگهی مناقصه 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره 07/99/م در خصوص خدمات مورد نیاز شهرك شهید 
محمد منتظري در سطح شرکت پاالیش نفت اصفهان براي 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه به سایت این 

شرکت www.eorc.ir مراجعه  نمایید.

 روابط عمومی

 از جمله موارد  ی كه د  ر تحريف 

عبد  اهلل گنجی

مد  يرمسئول

امام مرتب اس��تفاد  ه می ش��ود   
اينكه امام همه را به يك چشم 
می د  يد  ، امام اهل خط كشی نبود   
و... و حتی ن��وع مواجهه امام با 
غ��رب را نيز توجي��ه می كنند  . 
سالگرد   ارتحال آن يگانه د  وران 
فرصت مغتنمی است تا بعد  ی از 
ابعاد   سيره و اند  يش��ه آن سفر 
كرد  ه بازگويی شود  . امام براساس 
آموزه های د  ينی و قرآنی كه مملو از د  وگانه های خير و ش��ر، 
كافر و مسلمان، يمين و يسار، شرک و ايمان، فقر و غنا، نور و 
ظلمت، حق و باطل، بهشت و د  وزخ، مؤمن و ملحد   و... است به 
ش��د  ت به مرزبند  ی سياس��ی، اعتقاد  ی، اقتصاد  ی و سبك 
زند  گی قائل بود  ند  . اين مرزبند  ی به آن معنا نبود   كه هر كس 
غيريت امام اس��ت حق آزاد  ی، حيات و زند  گی د  ر كش��ور را 
ند  ارد  ، اما با صراحت انقالبی از به هم نريختن خطوط و مرزها 
د  ر د  رون حاكميت پاس��د  اری می كرد   و از قضا همه را با يك 
چشم نمی د  يد  . عد  الت مد  نظر امام از صالحيت ها می گذشت 
و تقد  م مالک ها بر اساس ش��اخص های د  رون د  ينی را هرگز 
فراموش نمی كرد  . د  س��ته های مختلفی از نظ��ر امام غيريت 
محسوب می شد  ند   كه هرگز نگاه امام به آنان مثبت نشد   كه 

عمد  ه ترين آنان به شرح ذيل است.
1- غرب فرهنگی – سياسی غيريت امام بود  . امام عمد  ه جهان 
غرب را كفر و بربريت توصيف می كرد   و فلسفه حيات آنان را 
ماد  ی گری، پوچ گرايی و لذت گرايی و منقطع از عالم وحی و 
معنويت و انسانيت می د  انست. هيچ موقع نقطه مثبتی – به 
جز علم- از غرب نگفت و بر استقالل سياسی- فرهنگی ايران 
مقابل غرب اصرار د  اشت. د  ر طول همه حيات امام يك جمله 

مثبت از ايشان د  رباره امريكا نمی توان يافت.
2- صهيونيسم غيريت امام بود  . صهيونيست ها هم از جهت 
اند  يش��ه و هم از جهت عملكرد   د  ر س��رزمين های اش��غالی 
فلسطين غيريت امام محسوب می ش��د  ند  . امام تا زند  ه بود   از 
جنبش های اسالمی حمايت می كرد   و سازشكاران د  ر مسئله 
فلسطين را همانند   صهيونيست ها غيريت می د  انست. نابود  ی 
صهيونيست  به هر روش ممكن آرمان امام بود   و از ابراز آن و 

پرد  اخت هزينه ابايی ند  اشت.
3- ملی گراها غيريت امام بود  ند  . حضرت امام آنان را با تعابيری 
همچون »مد  عای د  روغين ملی گرايی« يا مد  عيانی كه »جز 
حرف و اد  عا هنری ند  ارند  « ياد   می كرد   و »خياالت باطل« را 
به آنان نسبت می د  اد   و معتقد   بود   ملی گرايی با پايه معرفتی 

انسان گرايی همان غرب گرايی است.
د  ر عين حال ام��ام »د  فاع از ملت را واجب می د  انس��ت«. اما 
ملی گراهای ايرانی را وابس��ته و شل د  ين می د  انست كه اهل 
هزينه برای ايران نيستند   و رد  ی از آنان د  ر جنگ هشت ساله 

نيز مشاهد  ه نشد  .
4- واپس��گراهای مذهبی يا به تعبير امام »واپس��گراها« يا 
»مقد  س نمای متحجر و بی شعور« غيريت امام بود  ند  ، همان ها 
كه د  ر حوزه علميه بود  ند   اما ش��اه را سايه خد  ا می د  انستند   و 
مبارزه گوش��ت و پوس��ت با تانك و توپ را بی فايد  ه ارزيابی 
می كرد  ند  ، حكومت قب��ل از ظهور امام زم��ان )عج( را باطل 
می د  انستند  . خون د  لی كه امام از اين د  سته خورد   از هيچ قشر 

د  يگری نخورد   و تا لحظه رحلت آنان را رها نكرد  .
5- سكوالرها غيريت امام بود  ند  . از نگاه امام د  و نوع حكومت 
بيش��تر وجود   ند  ارد  . حكومت الهی و حكومت جاهلی. همه 
انواع و اقس��ام حكومت های غيراله��ی و غيروحيانی از نگاه 
امام طاغوت بود  ند   به همين د  ليل د  ر تبيين تمايزات انقالب 
اسالمی می فرمود   »د  ر انقالب های د  يگر يك طاغوتی می آيد   
طاغوت قبلی را برمی د  ارد  ، می گويد   بايد   من باشم. از نظر ما 
اينها هر د  و طاغوت هستند  . طاغوت جد  يد  ی هم كه می آيد   
ولو اينكه آد  م خوبی باشد   به يك بعد   از انسان توجه می كند   
و آن بعد   ماد  ی اس��ت«. مخالفان اسالم سياسی غيريت امام 
بود  ند   و بارها آنان را نصيحت كرد  . سخت معتقد   بود   حجی كه 
از آن هد  م كفر و شرک برنخيزد   حج نيست، اسالمی كه برای 
جهانخواران ضرر ند  اشته باشد   اسالم نيست، از تنزل قرآن  - 
اين كتاب زند  گی س��از- به مرگ و قبر سخت آزرد  ه بود  . امام 
به اسالمی معتقد   بود   كه بايد   »ابرقد  رت ها را به خاک مذلت 
بنشاند  «، به حجی معتقد   بود   كه بايد   فلسفه تجميع ميليون ها 
انس��ان د  ر يك زمان د  ر آن د  رک ش��ود   و حج غيرسياسی را 

بازد  يد   از مكه و مد  ينه می د  انست و بس.
6- مرفهين بی د  رد   غيريت امام بود  ند  . كس��انی مد  نظر امام 
بود  ند   كه د  رد   محروميت و اس��تضعاف را نچش��يد  ه اند  . امام 
كاخ های آنان را محصول كوخ های موجود   می د  انست. معتقد   
بود   آنان د  ر د  وران د  فاع مقد  س، جان و م��ال خود   را از آتش 
حاد  ثه د  ور نگه د  اشتند  ، از شهاد  ت عزيزان متأثر نشد  ند   و د  ر 

روز واپسين د  اغ اين حالوت را خواهند   چشيد  .
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سر مقاله

 غیریت
 د  ر سیره امام خمینی )ره(

 قالیباف:  تغییر را
  از مجلس آغاز می كنیم 

شفافسازی،مردميسازي،هوشمندسازيوکارآمدسازي4رويكردتحوليمجلسيازدهم
براياستفادهازفرصتهاوجلوگيري
ازاثرگذاريوتشديدتهديدها،تنها
راهايناستکهالگويمديريت
جهاديدرپيشگرفتهشود

   مجلس يازدهم، نقشه راه خود را پيام رهبر حكيم انقالب قرار مي دهد و به عنوان يك 
نهاد مردمي و انقالبي كه هدف خود را تشكيل مجلسي قوي و كارآمد قرارداده، حل مسائل 
ملّي و محلی مردم را به عنوان يك وظيفه انقالبي و مطلوب، وجهه هّمت خود قرار خواهد 

داد و با اين شاخص، تعامل خود با دولت فعلي و دولت آينده را تنظيم مي كند

مجلسيازدهم،خودرانمايندههمه
مردمايرانميداندحتيکسانيکه
بههردليلسياسي،يانارضايتياز
شرايطکشور،بهآنرأیندادهاند

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيام 

عباس حاجي نجاري

كارشناس سياسی

به مناسبت آغاز به كار يازدهمين 
دوره  مجلس شوراي اسالمي، يكي 
از الزام��ات در رأس ام��ور ب��ودن 
مجلس را حضور نمايندگان فعال، 
منظم، پاكدست، امانت دار و داراي 
شناخت از ش��رايط و اولويت هاي 
كش��ور دانس��تند و ضمن تبيين 
جايگاه مجلس در نظام جمهوري 
اس��المي وبي��ان توصيه هايي به 
نمايندگان مجلس يازدهم  يادآور شدند: »مطمئنم كه رعايت 
اين سرفصل ها به ملّت ايران ثابت خواهد كرد كه انتخاب آنان 
درست بوده است، و ميل به حضور در انتخابات را در آنان افزايش 

خواهد داد.« 
مردم ايران با شركت در حدود 40 انتخابات در دوران شكل گيري 

نظام جمهوري اس��المي، وف��اداري خود را به س��ازوكارهاي 
جمهوريت نظام در چارچوب اصول و ارزش هاي اسالمي اثبات 
كرده و به همين دليل نصاب ارزش��مندي را در جهان برجاي 
گذاش��ته اند، اما بديهي اس��ت، آنچه به اين حضور معنا و قوام 
مي بخشد، كاركرد نهادهاي منبعث از آراي مردم وتوان آنها در 
حل مشكالت و مسائل كشور متكي بر وظايف و مسئوليت هاي 
محوله است و به همين دليل كارنامه عملكرد منتخبان اعم از 
رياست جمهوري، مجلس و شوراها و خبرگان در ميزان حضور 
مردم در پاي صندوق هاي رأي نقشي تعيين كننده دارد، نكته اي 
كه تأمل بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات گذشته  از  جمله 

انتخابات اخير مجلس شوراي اسالمي آن را اثبات مي كند .
 رهبر معظم انقالب اس��المي در پيام خود به يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اس��المي ، بعد از برش��مردن توصيه هاي خود 
به مجلس در س��رفصل هاي زير كه برگرفته از وظايف قانوني 
و نيازهاي كنوني كشور و البته نگاه آسيب شناسانه به عملكرد 

مجالس گذشته اس��ت ، عملكرد درست مجلس مبتني بر آنها 
را در عين كارگشايي براي حل مشكالت كشور نشانه درستي 
انتخاب و معياري براي حضور پرشورتر مردم در انتخابات آينده 

مي دانند: 
-مجلس، متعّهد ريل گذاري و رهگش��ايي حياتي قانون كشور 

است. 
-مجلس بايد شناخت درست از ش��رايط و اولويت هاي كشور 
داشته و با كارشناسي، و با حضور فّعال و منّظم و با پاكدستي و 

امانت داري، وظيفه  قانون گذاري را رعايت كند. 
-آفت عمده مجلس سرگرم شدن نماينده به حواشي زيانبار، يا 
واردكردن انگيزه هاي ناسالم شخصي و جناحي، يا سهل انگاري 

در كار است. 
-اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولويت هاي كشور است. 

- تالش فكري و عملي براي معيشت طبقات ضعيف. 
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انتخاب درست
   یادداشت

صفحه2

زرهی های ارتش
د  ر خیابان های امريکا

 لحن تند رئیس جمهور امریکا علیه اعرتاضاتی که حاال دیگر

به همه ایالت   های اصلی امریکا رسایت کرده، تنها آتش خشم معرتضان را 

 شعله ورتر کرده و این در کنار روش های خشن پلیس و  ورود ارتش

  باعث شده امریکا برای مهار اعرتاضات دست به اعالم حکومت نظامی

در 25 شهر بزند و این بار پای ارتش و نفربرهای زرهی آن نه در گوشه و کنار جهان 

که در خیابان های ایالت های خود امریکا باز شد! | صفحه 15


