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براساس ادعاى تاج، فدراسيون فوتبال به فيفا در خصوص استفاده 
ــابقات اخير كشورهاى عربى حاشيه  از نام تحريف شده در مس
خليج هميشه فارس واكنش نشان داده، اما گويا تنها ارسال يك 
بيانيه براى تفهيم هويت خليج هميشه فارس براى اينفانتينو 
كافى نبوده كه رئيس فيفا بعد از چند هفته و پايان اين رقابت ها 
بار ديگر نام مجعول را در صفحه شخصى خود نشر داده است. 
اقدامى كه مى تواند ناشى از هزينه هنگفت كشورهاى عربى و 
ولخرجى هاى آنها باشد، اما نقش عدم جديت فدراسيون تاج با اين 
موضوع را هم نمى توان ناديده گرفت! تاج در حالى مدعى واكنشى 
جدى بود كه در عين حال اين حق را براى اينفانتينو قائل شد كه از 
نام مجعول استفاده كرد و آن را مواضع فيفا خواند و تأكيد داشت 

دوستى ما بجا، موضع گيرى هايمان هم بجا | صفحه 13

تحصيل و درس خواندن در اين روزها تبديل به يك غول چند 
سر شده است. از مسير دشوار پيدا كردن مدرسه مورد نظر و 
چالش هاي ثبت نام و پرداخت شهريه گرفته تا تأمين هزينه 
سرويس مدرسه، لباس فرم و تأمين لوازم  تحرير و ابزارهاي 
ــت كه بايد يكي پس از ديگري  هوشمند تماماً مواردي اس
پشت سر گذاشته شوند تا دانش آموز پايش به مدرسه برسد، 
اما اگر كرونا، سرما و آلودگي هوا اجازه دهند! در دو سال  و نيم 
اخير كه كرونا مانع حضور دانش آموزان در كالس هاي درس 
ــوارترين ادوار تحصيلي نظام تعليم و تربيت  بود يكي از دش

رقم خورد | صفحه 3

چند روز پيش پارلمان اروپا قطعنامه اى ضد ايرانى را تصويب 
ــالمى ايران،  كرد كه ضمن ايراد اتهام  هايى عليه جمهورى اس
خواستار انجام اقداماتى از جمله عليه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى و قرار دادن اين نيرو در ليست گروه هاى تروريستى شد. 
اين اقدام ضدايرانى ابتكار جديدى نيست و ادامه همان مسيرى 
است كه امريكا پيش از اين آغاز كرد. اين اقدام خصمانه برخى 
نكات قابل توجه و نيز تبعاتى جبران ناپذير براى اروپايى  ها در پى 
دارد.  روند تحوالت شتاب زيادى گرفته و توطئه هاى غربى  ها 
ــدى پيدا كرده  ــالمى و ملت ايران ابعاد جدي عليه انقالب اس
است. اكنون بعد از ناكامى غرب در رسيدن به اهداف خود در 
راه اندازى آشوب و اغتشاش در ايران، پرده جديدى از سناريوى 
كالن ضدايرانى رونمايى شده است.  اروپايى  ها تا پيش از اين 
تالش مى كردند در ظاهر خط خود را جداى از امريكا نشان داده 
و مواضع تند آنها را تا حدى تعديل كنند ولى با مسير جديدى 
كه در پيش گرفته اند خود را در موضع تخاصم كامل با جمهورى 

اسالمى و ملت ايران قرار داده اند  | صفحه 2

ميشل عون در 30 اكتبر 2022 بعبدا، كاخ رياست جمهورى 
لبنان، را ترك كرد و از آن موقع تاكنون، نمايندگان پارلمان 
نتوانسته اند فردى را براى جانشينى او به اين كاخ بفرستند. 
تاكنون 11 جلسه پارلمان در اين خصوص تشكيل شده كه 
ــته بود و عدم توافق نمايندگان  آخرين آنها پنج  شنبه گذش
ــان لبنان، تصميم  ــه برى، رئيس پارلم به حدى بود كه نبي
ــه دوم براى رأى گيرى را به دليل به حد نصاب  گرفت جلس
ــيدن نمايندگان تعطيل كند. حاال برخى از نمايندگان  نرس
ــخص شدن  ــاختمان پارلمان تا مش تصميم گرفته اند در س
پرونده رياست جمهورى و تعيين يك نفر براى بعبدا تحصن 
كنند. اين جريان از ملحم خلف و نجات صليبا شروع شد كه 
ــتند و تا جمعه گذشته  ــتقل پارلمان هس از نمايندگان مس
ــا آيا اين حركت  ــته اند ام 12نماينده ديگر نيز به آنها پيوس

راهى براى خروج از بن بست خواهد بود؟  | صفحه 15
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هر احتمالى مقابل اروپا ممكن است

 گفتمان جدى «سينماى ملى» 
در فيلم فجر چهل و يكم

 طغيان 150 هزار صهيونيست 
عليه نتانياهو 

بزرگ ترين رزم رسانه اي تاريخ 
عليه ايران راه افتاده است

از آن حقارت تا اين جسارت!

  بنيامين نتانياهو درحالى چهارمين هفته نخست وزيرى خود را سپرى مى كند كه 
چالش   شنبه هاى اعتراضى به كابوس او تبديل شده و براى دومين هفته متوالى بيش 
از 100هزار نفر با حضور در شهرهاى مختلف، مخالفت خود را با سياست هاى كابينه 

تندرو اعالم كردند | صفحه 15

ــت به اين  ــان اصالح طلبى خوب اس ــم در جري ــنفكرى و پلوراليس   مدعيان روش
پرسش پاسخ بدهند  كه چگونه با اين ادا ها اكنون حاضر شده اند با اسم كشور ها بازى 
تحقيرآميز كنند. اگرچه ممكن است ما نيز در شرايط كنونى با برگزارى اين نشست 
زنان همسو و همدل نباشيم يا نظر و پيشنهاد يا نقدى داشته باشيم، اما نقدمان هرچه 

باشد، نژادپرستانه، اروپاطلبانه و آفريقا گريزانه نيست | صفحه 2

ايران «هر احتمالى» مقابل رفتار هيجانى اروپا را ممكن مى داند، حتى خروج از پيمان منع اشاعه تسليحات هسته اى را! البته اين خروج لزوماً به معناى آن نيست كه ايران 

 

 پس از خروج، بمب اتم خواهد ساخت اما معانى خودش را دارد و تفاسير متعددى خواهد داشت كه اروپاييان وقتى ايران را به خروج از اين پيمان ترغيب مى كنند
بايد تفسيرهاى متعدد آن را نيز خود به عهده بگيرند! و با خود بگويند آن وقت شايد «هر احتمالى» هم ممكن باشد! | صفحه2
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  جشنواره امسال بسترى براى گفتمان جدى در حوزه سينماى ملى است، اين جمله 
را رئيس سازمان سينمايى در آستانه برگزارى چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر بر زبان 
آورده است. رويدادى كه امسال و در اين دوره حساسيت هاى خاص خود را دارد و ناظران 

زيادى با انگيزه هاى مختلف از دور و نزديك آن را زير نظر دارند | صفحه 16

  دشمنان همه ابزار خود را تجربه كرده اند، از امواج ترور، جنگ نظامي، جنگ سياسي و 
جنگ رسانه اي، جنگ هاي امنيتي و جاسوسي، جنگ اقتصادي و حتي تحريم. دشمنان 
در همه اين جنگ ها شكست خورده اند و برداشت شان اين بود كه در اين جنگ ها پيروز 
خواهند شد و انقالب را تمام مي كنند. اين جنگ ها نتوانست آنها را به اهداف شان برساند 
و به عبارت ديگر آنها مجبورند به خاطر نافذ بودن پيام انقالب اسالمي و نشستن آن در 
ــانه اي را در تاريخ بشريت راه بيندازند.  قلوب و جذب قلوب مردم، بزرگ ترين رزم رس
ــانه هايي كه عليه ما راه انداخته اند و كار مي كنند،  اما مي بينيم به اندازه 10درصد رس
عليه كشورهاي ديگري كه به عنوان دشمن نام برده اند، كار نمي كنند. خطر چين از 
لحاظ جايگزين شدن اقتصادي بسيار بيشتر از بقيه كشورها براي امريكاست، چرا براي 
اين كشور چنين جنگ رسانه اي راه  نينداخته اند؟ اين در حالي است كه 200تلويزيون 

ماهواره اي و 100شبكه راديويي به زبان  فارسي عليه ايران راه انداخته اند | صفحه 6

   سياسى

  حذف حجاب، به عنوان يكي از مظاهر هويت ديني، 
مأموريت ويژه آنها و نيروهاي دست نشانده يا متأثر از 
آنها به حساب مي آيد. در همان دوران علمايي همچون 
آيت اهللا بافقي، با مخالفت علني با كشف حجاب و پيش 

از آن شيخ يوسف نجفي جيالني با تأليف كتاب در رد 
ــه حكم عقل  ــف حجاب و اثبات وجوب حجاب ب كش
ــنت، به مقابله با اين سياست  و تصريحات كتاب و س

پرداختند | صفحه 9

  وزير آموزش و پرورش در مورد مطالبه رهبر انقالب درباره گنجاندن اسناد 
النه جاسوسى در كتاب هاى درسى: در كتاب هاى درسى از مقطع ابتدايى تا 
پايان دوره متوسطه اسناد النه جاسوسى تدوين شده است ولى بايد در نظر 

داشت كه اين مطالب با توجه به تناسب ظرفيت دانش آموزان است. 
 Hisstori پويشى هم در همين راستا در برنامه «شاد » راه افتاد كه عنوان آن
است، و در آن سرگذشت استعمار گفته شده است و از آن استقبال خوبى هم 

به عمل آمده است | صفحه 2

  مادران شهيد هنوز در فضايي مملو از بيم و اميد زندگي 
مي كنند و همچنان اميدوارند تا عابري، خبري از فرزندشان 
ــن جاويدي يكي از  ــهيد جاويداالثر محس بياورد. مادر ش
ــت  ــت كه همچنان اميد به بازگش همين مادران شهداس
ــي در خانه شان را مي زند، مادر  پسرش دارد. هنوز هر كس

شهيد منتظر شنيدن خبري هست و خودش هر روز جلوي 
ــايد آن قاصد خوش خبر را ببيند.  در خانه مي نشيند تا ش
مستند «چشم به راه» به كارگرداني اسماعيل اكسيري فرد، 
ــيند و بخش هايي از  پاي صحبت هاي مادر شهيد مي نش

چشم  انتظاري مادر را نشان مي دهد | صفحه 7

 «سازمان موسوم به مجاهدين خلق، عضوگيري از زنان
بازخواني يك رويداد تراژيك»  در گفت وشنود با فريبا انيسي | صفحه 8

يوزيابى  و  درناپرورى ايرانى
 ارتقاى فرهنگ محيط زيستى ايرانيان در سال هاى اخير، توجه مردم و كشور را به حفظ محيط زيست در 
سرخط خبرهاى جهان قرار داده است. فوق  العادگى خبر يافتن يوزهاى جديد يا نگهدارى از توله يوزها و 
حاال خريد جفت از بلژيك براى تك درناى فريدونكنار پس از 14 سال مهاجرت بدون جفت، نمونه اى از توجه 

ايرانيان به مسائل محيط زيست كشور است | صفحه 3

  تدفين جمعي مدافعان عفاف
 در گودال خشت مال هاي مشهد!

چون در مرصاد پيروز نشديد
بايد زنان بر شما حرام بمانند!

 پيكر محسن را در اروند ماهي ها خوردند
و مادرش ديگر ماهي نخورد 

  بيش از نيم قرن پس از تصويب قانون دستمزد برابر توسط اياالت متحده، 
ــل توجهي در  ــيتي قاب ــتمزد جنس ــكاف دس زنان امريكايي همچنان با ش
ــت كه  ــتند. 15مارس2022 روز حقوق برابر اس ــر طيف مواجه هس سراس
ــدازه مردان در  ــد كار كنند تا به ان ــان مي دهد زنان چند روز اضافي باي نش
سال2021 كار كنند. شكاف دستمزد جنسيتي همچنان ادامه دارد و زنان 
به ازاي هر دالري كه مردان به دست مي آورند 83سنت درآمد دارند. شكاف 
ــاس مكان، نژاد و چندين عامل ديگر   در پرداخت به طور گسترده اي بر اس

وجود دارد| صفحه 10

 جريمه زن و مادر بودن 
در مهد آزادي!

اسناد النه جاسوسى
 به كتاب هاى درسى مى آيد

   يوز ايرانى و درناى سيبرى مهاجر به فريدونكنار اين روزها در صدر اخبار توجه ايرانيان به محيط زيست قرار گرفته است

والدت حضرت امام محمدباقر(ع) را تبريك مى گوييم



   خبر اول

توطئه مذبوحانه
 اروپا عليه سپاه

چند روز پيش پارلمان اروپا قطعنامه اى ضد ايرانى را تصويب كرد 
كه ضمن ايراد اتهام  هايى عليه جمهورى اسالمى ايران، خواستار 
ــداران انقالب اسالمى و  ــپاه پاس انجام اقداماتى از جمله عليه س
قرار دادن اين نيرو در ليست گروه هاى تروريستى شد. اين اقدام 
ــت و ادامه همان مسيرى است كه  ضدايرانى ابتكار جديدى نيس
امريكا پيش از اين آغاز كرد. اين اقدام خصمانه برخى نكات قابل 

توجه و نيز تبعاتى جبران ناپذير براى اروپايى  ها در پى دارد. 
ــاى غربى  ها عليه  ــتاب زيادى گرفته و توطئه ه روند تحوالت ش
انقالب اسالمى و ملت ايران ابعاد جديدى پيدا كرده است. اكنون 
بعد از ناكامى غرب در رسيدن به اهداف خود در راه اندازى آشوب 
ــناريوى كالن ضدايرانى  و اغتشاش در ايران، پرده جديدى از س

رونمايى شده است. 
ــد در ظاهر خط خود را  اروپايى  ها تا پيش از اين تالش مى كردن
ــا را تا حدى تعديل  ــان داده و مواضع تند آنه جداى از امريكا نش
كنند ولى با مسير جديدى كه در پيش گرفته اند خود را در موضع 
ــرار داده اند.  ــالمى و ملت ايران ق ــا جمهورى اس تخاصم كامل ب
مسيرى كه تكميل كننده راهى است كه ترامپ با اعالم تروريست 
ــنيع ترور حاج قاسم سليمانى  بودن ملت ايران و انجام جنايت ش

آغاز كرد.
ــن، واقعيت قدرت نظامى   در ماه هاى اخير و بعد از جنگ اوكراي
ــده و اروپايى  ها را به اين  ــن ش ايران تا حدى براى غربى  ها روش
ــانده كه در صورت عدم مهار ايران، عصر جديدى كه  نتيجه رس
در مناسبات قدرت در جهان آغاز شده به سرعت به پيش خواهد 
رفت و دوره اى تثبيت خواهد شد كه در آن، غربى  ها ديگر جايگاه 

هژمون را نخواهند داشت.
 با اين نگاه بود كه مشاركت بى سابقه اى توسط كشورهاى اروپايى 
در آشوب هاى پاييز گذشته در ايران مشاهده شد و امروز نيز تالش 
ــداران به عنوان مهم  ترين  ــور ها براى تضعيف سپاه پاس اين كش
بازوى قدرت و اقتدار و اصلى  ترين عامل حفظ وحدت و تماميت 

ارضى ايران در جريان است. 
ــان مى دهد كه يكى از اهداف  ــنى نش محتواى قطعنامه به روش
ــگران و روشن كردن  اصلى از تصويب آن، تزريق اميد به اغتشاش
ــده و ارائه تشويق به  مجدد آتش اغتشاشى است كه خاموش ش
ــتند در ازاى برخى امتيازات  ــت كه حاضر هس بى وطن هايى اس
ــند. يكى از  ــا وطن خود را بفروش ناچيز دنيايى از طرف غربى  ه
بندهاى قطعنامه فوق، توصيه به پذيرش درخواست پناهندگى و 
صدور ويزا براى اغتشاشگران و حمايت از سلبريتى  هايى است كه 
ــناختى و تركيبى دشمن عليه ايران، پشت به  در بزنگاه جنگ ش
كشور خود كرده و كامًال در كنار دشمن قرار گرفتند. در مبارزات 
انقالب اسالمى، كسانى كه مبارزه مى كردند به راه و عقيده الهى 
خود ايمان داشتند و براى به پيروزى رساندن انقالب اسالمى از 
جان خود نيز مى گذشتند و شهادت را افتخار خود مى دانستند و 
همين انگيزه هاى الهى بود كه انرژى الزم را براى رسيدن به هدف 
براى آنان تأمين مى كرد، ولى اغتشاشگرانى كه همه انگيزه هاى 
آنان دنيايى بوده چرا بايد وقتى هزينه اقداماتشان باال رفته و نتيجه 
ملموسى از آن نيز نمى بينند همچنان پاى كار آشوب و اغتشاش 
ــند و براى آن هزينه دهند؟ جز اينكه الزم  برنامه ريزى شده باش

است مورد حمايت مادى از طرف برنامه ريزان قرار بگيرند!
ــاً آثار و  ــاى بعدى طبيعت ــه در گام ه ــدن اين قطعنام نهايى ش
ــى بيش از آن،  ــع ملت ايران دارد ول پيامدهاى منفى عليه مناف
ــراى اروپايى  ها در پى  ــر و غيرقابل تحملى ب تبعات جبران ناپذي
ــتمر براى  ــت. اروپايى كه امروز به جاى حركت مس خواهد داش
ــود را درگير  ــتقل تر از امريكا، خ ــت مس ــيدن به يك سياس رس
ــن تا ايران، هزينه هاى زيادى  پرونده هاى امريكا كرده و از اوكراي

براى پيشبرد برنامه هاى امريكا و البى صهيونيست  ها مى دهد. 
كشورهاى اروپايى بى جهت خود را در جايگاه متخاصم با كشورى 
ــى از قدرت هاى بزرگ منطقه و يكى  قرار مى دهند كه امروزه يك
ــت. قدرت نظامى ايران در كنار  از كشورهاى اثرگذار جهانى اس
ــتراتژيك اين كشور در مناطق راهبردى منطقه،  توسعه عمق اس
تبعات جبران ناپذيرى براى اروپايى  ها در تشديد اين تخاصم در 
آينده خواهد داشت، به خصوص كه اقدام آنان با واكنش هم سطح 
مواجه شده و ارتش هاى اروپايى در ليست گروه هاى تروريستى 

ايران قرار خواهند گرفت. 
ــك منجر به يك  ــه، در آينده نزدي ــدام نابخردان اين توطئه و اق
وضعيت بى قانونى عجيبى خواهد شد كه هيچ طرفى در منطقه 
و جهان از ايجاد اين وضعيت، سود نخواهد كرد. در صورت نهايى 
شدن قرارگيرى سپاه پاسداران در ليست گروه هاى تروريستى، 
اروپايى  ها پذيرفته اند كه سپاه بعد از اين، الزامى در مقابل تعهدات 
حقوقى بين المللى نيز ندارد و ديگر نمى توانند از دولت ايران براى 
ــته باشند چون  ــپاه مطالبه اى داش تحديد اقدامات منطقه اى س
ــئوليتى در قبال  ــان پذيرفته اند كه ديگر دولت ايران مس خودش
ــت. اين عدم مسئوليت از جانب دولت  اقدامات فوق نخواهد داش
ايران در قبال هر موضوعى كه به مسائل بين سپاه و ارتش هاى اين 

كشور ها مربوط است تعميم خواهد داشت. 
همچنين در درگيرى هاى احتمالى بين سپاه با نيروهاى نظامى 
اين كشورها، سپاه ديگر الزامى براى رعايت حقوق بشردوستانه و 
كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو و حقوق جنگ نخواهد داشت چرا 
كه صرفاً دولت  ها و نيروهاى رسمى آنان عضو اين كنوانسيون  ها 
و متعهد به آنها هستند نه سازمان هايى كه خارج از شموليت يك 

دولت تلقى شده اند!
ــپاه مسئول تأمين امنيت  امنيت خليج فارس و بخش  هايى كه س
ــت دچار خدشه خواهد  آن و كنترل تردد و ايمنى دريانوردى اس
ــورهاى اروپايى مجبور خواهند بود مشخصات  شد، چرا كه كش
كشتى  ها و جزئيات آنها را به سازمانى بدهند كه آن را تروريستى 
اعالم كرده اند. حتى بايد منتظر بازرسى از كشتى هاى خود توسط 
ــند و در صورت تخطى از اين موارد، ديگر هيچ  اين سازمان باش
ــان بيفتد  ــئوليتى در قبال امنيت آنان و هر اتفاقى كه برايش مس

متوجه دولت ايران نخواهد بود. 
ــى در مبارزه با تروريسم در منطقه  ــداران نقشى اساس سپاه پاس
ــى كه عنصرى  ــت؛ نقش ــته و عامل اصلى نابودى داعش اس داش
تعيين كننده در ايجاد امنيت منطقه و جهان و به خصوص براى 
امنيت اروپايى  ها بوده است. اقدامات خصمانه اروپايى  ها عليه سپاه 
مى تواند باعث تقويت گروه هاى تروريستى شده و يكى از قربانيان 

اين وضعيت، اروپايى  ها خواهند بود. 
تشديد رويكرد خصمانه اروپايى  ها عليه سپاه پاسداران و جمهورى 
اسالمى ايران مى تواند سبب اتخاذ رويكردهاى جديد مقابله اى و 
دفاعى در ايران شده و زمينه برخى تجديدنظر ها در محدودسازى 
ــدرت را فراهم نمايد كه  ــى از حيث برد و ق توانمندى هاى نظام
ــايند اروپايى  ها و مطلوب  به نظر نمى رسد كه اين موضوع، خوش

آنان باشد. 
ــودن هژمونى غربى  ها به پايان  دوران قلدرى در جهان و حاكم ب
ــت به جاى انجام اقداماتى كه آثار و  رسيده و اروپايى  ها بهتر اس
تبعات گفته و ناگفته بسيارى براى آنان خواهد داشت، با واقعيت 
افول قدرت خود و قدرت امريكا كنار بيايند و بيش از اين اسباب 

آزار مردم جهان و مردم خود را فراهم نكنند. 

دستور تشديد برخورد
 با متهمان جعل عنوان و انتساب به مسئوالن

رئيس قـوه قضائيـه با بيـان اينكه «بعضًا مشـاهده مى شـود كه 
بعضى افـراد بـا جعـل عنـوان مسـئوالن نظـام و قـوه قضائيه 
بر سـر مردم كاله مى گذارنـد و از مـردم اخاذى و آنهـا را تهديد 
مى كنند يـا آنكه خود را به مسـئوالن منتسـب مى كنند» تأكيد 
كرد: مسـئوالن ذى ربط از كنار اين قبيل مسـائل سـاده نگذرند. 
به گزارش ميزان حجت االسالم محسنى اژه اى در پايان نشستى در 
قوه قضائيه خطاب به مسئوالن مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيه 
ــت: بعضاً مشاهده مى شود كه  و ساير مسئوالن ذى ربط اظهار داش
بعضى افراد با جعل عنوان مسئوالن نظام و قوه قضائيه بر سر مردم 
كاله مى گذارند و از مردم اخاذى و آنها را تهديد مى كنند يا آنكه خود 
را به مسئوالن منتسب مى كنند؛ به هر حال، كليه مقامات قضايى 
ذى ربط به اين موارد توجه داشته باشند و اين قبيل موارد را صرفاً 
ــته باشند كه ضرر  يك كالهبردارى عادى تلقى نكنند و توجه داش

اين موارد و خسارات معنوى آن بسيار زياد است. 
ــتگاه قضا افزود: بعضاً يك فرد خود را به مسئوالن نظام  رئيس دس
ــب كرده و سر مردم كاله  يا قوه قضائيه در رده هاى مختلف منتس
مى گذارد يا آنها را تهديد مى كند؛ تا خبر مربوط به اين كالهبردارى 
ــود و پيگيرى هاى مقتضى به عمل آيد و مراحل اثبات و  واصل ش
ــود، زمان قابل توجهى صرف خواهد  دستگيرى ناظر بر آن طى ش
شد؛ در همين زمان ممكن است عده اى از مردم به مسئوالن بدبين 
شده يا پول خود را از دست بدهند لذا مسئوالن ذى ربط از كنار اين 
قبيل مسائل ساده نگذرند و در خصوص آنها پيگيرى هاى مجدانه 

را به عمل آورند. 

سرلشكر صفوى:
قدرت هژمون امريكا
 شكست خورده است

قدرت هژمـون امريـكا و آرزوى تنها 
ابرقدرت جهانى شدن امريكا با شكست 
مواجه شـده و جهان به سمت ساختار 
دوبخشى شـرقى-غربى و چند قطبى 
شـدن قدرت در حال حركت اسـت و 
به نظر مى رسـد كه جهان آرام آرام به 
سمت يك نظم جديد در حركت باشد. 
به گزارش ايسنا، سيد يحيى صفوى، دستيار و مشاور عالى فرمانده 
ــت و دومين كتاب خود با  معظم كل قوا در مراسم رونمايى از بيس
ــالم » گفت:ساختار  ــتراتژى جهان اس عنوان «ژئوپليتيك و ژئواس

قدرت جهانى در دوره گذار ژئوپليتيكى قرار دارد. 
ــال2050 دين اول جهان از نظر  وى با بيان اينكه دين اسالم تا س
جمعيت خواهد بود، گفت: قدرت هژمون امريكا شكست خورده و 
قدرت هاى جديدى در حال شكل گيرى است. وى در تشريح علت 
ــؤال كه چرا ما بايد مصرف كننده  نگارش اين كتاب و طرح اين س
ــئله در طول دوران  ــيم، گفت: من از اين مس توليدات غربى  ها باش
تحصيلم از سال1350 رنج كشيده ام كه چرا انديشمندان و اساتيد 
ــگاه هاى ايران نبايد هيچ نظريه و توليد علمى داشته باشند،  دانش
ــده نظرات غربى  ها بوده ايم  ما همواره در مبانى نظرى، مصرف كنن
ــت خودمان را  ــور و مل درحالى كه با توليد علم مى توانيم هم كش
ــانيم و هم جايگاه كشورمان را در  ــرفت، رفاه و آبادانى برس به پيش

معادالت منطقه اى و جهانى ارتقا دهيم. 
ــلمان  ها و ايرانى  ها بايد توليد كننده  صفوى افزود: ما به عنوان مس
علم و ادبيات باشيم و به غربى ها بفهمانيم كه جايگاه ژئوپليتيكى و 

ژئواستراتژيكى ايران در منطقه و جهان كجاست. 
ــى با بيان اينكه به نظر تعداد زيادى از  اين استاد جغرافياى سياس
انديشمندان جغرافياى سياسى، روابط بين الملل و علوم سياسى، 
ــاختار  ــت، تأكيد كرد: س جهان در حال تغيير و تحول ديگرى اس
ــرار دارد. وى افزود: به طور  قدرت در دوره يك گذار ژئوپليتيكى ق
ــدن  ــكا و آرزوى تنها ابرقدرت جهانى ش قطع قدرت هژمون امري
ــده و جهان به سمت ساختار دوبخشى  امريكا با شكست مواجه ش
ــدن قدرت در حال حركت است و به  شرقى-غربى و چند قطبى ش
نظر مى رسد كه جهان آرام آرام به سمت يك نظم جديد در حركت 
باشد. صفوى افزود: در اين كتاب به صورت علمى استدالل شده كه 
بروز و ظهور قدرت جهان اسالم در كنار ساير قطب هاى قدرت در 
آسيا، اروپا و امريكاى جنوبى، هندسه نظم جديد جهانى را تشكيل 

خواهد داد. 

وزير آموزش و پرورش:
اسناد النه جاسوسى

 به كتاب هاى درسى مى آيد
وزير آموزش و پرورش در مورد مطالبه رهبر انقالب درباره گنجاندن 
اسناد النه جاسوسـى در كتاب هاى درسـى، گفت: بخشى از اين 
كار توسـط همكاران بنده در كتاب هاى سـال آينده انجام شـد. 
يوسف نورى وزير آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس، در مورد 
ــه رهبرى مبنى بر  ــردن وزارت آموزش و پرورش به مطالب عمل ك
گنجاندن اسناد النه جاسوسى در كتاب هاى درسى، گفت: پويشى 
 Hisstori هم در همين راستا در برنامه «شاد » راه افتاد كه عنوان آن
است، و در آن سرگذشت استعمار گفته شده است و از آن استقبال 

خوبى هم به عمل آمده است.
ــؤال كه اين مطالب در  ــخ به اين س  وزير آموزش و پرورش در پاس
ــريح كرد: در  ــت، تش ــدام يك از مقاطع تحصيلى اس كتاب هاى ك
كتاب هاى درسى از مقطع ابتدايى تا پايان دوره متوسطه اسناد النه 
جاسوسى تدوين شده است ولى بايد در نظر داشت كه اين مطالب 

با توجه به تناسب ظرفيت دانش آموزان است. 
رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهللا خامنه اى در ديدار دانش آموزان 
در تاريخ 11 /1401/08با انتقاد از وارد نكردن اسناد النه جاسوسى 
در كتاب هاى درسى فرمودند: «حادثه  سوم، هجوم دانشجويان به 
ــنادى در آنجا كه اين اسناد،  ــفارت امريكا است و پيدا كردن اس س
ــان مى داد؛ هفتاد هشتاد  توطئه هاى امريكا عليه ملّت ايران را نش
جلد شده. شما ها كه وقت نمى كنيد بخوانيد اين كتاب ها را، [اّما] 
ــم مضامين اين كتاب ها را  من يك وقتى به آموزش و پرورش گفت
در كتاب هاى درسى بياوريد، متأسفانه نكردند. اين [اسناد] نشان 
ـ  مى دهد كه امريكايى  ها در اين مّدتى كه در ايران حضور داشتندـ 
ـ چه كار هايى در ايران كردند،  يعنى مثًال از حدود سال 28 و 29ـ 

چه توطئه  هايى و چه خيانت هايى انجام دادند. » 

طرح اقدام متقابل با مصوبات پارلمان اروپا در مجلس وصول شد

هر احتمالى مقابل اروپا  ممكن است

ايـران «هـر احتمالى» مقابـل رفتـار هيجانى 
اروپا را ممكـن مى داند، حتى خـروج از پيمان 
منع اشاعه تسـليحات هسـته اى را! البته اين 
خـروج لزومًا بـه معناى آن نيسـت كـه ايران 

 

پـس از خـروج، بمـب اتـم خواهـد سـاخت 
اما معانـى خـودش را دارد و تفاسـير متعددى 
خواهـد داشـت كـه اروپاييـان وقتـى ايران 
 را بـه خـروج از اين پيمـان ترغيـب مى كنند

بايـد تفسـيرهاى متعـدد آن را نيـز خـود 
به عهـده بگيرنـد! و بـا خـود بگوينـد آن 
وقت شـايد «هر احتمالـى» هم ممكن باشـد!
ــوراى اروپا،  ــه ش ــت يك روز پيش از جلس درس
درباره تصميم اين شورا در خصوص گنجاندن نام 
ــالمى در فهرست آنچه  سپاه پاسداران انقالب اس
«سازمان هاى تروريستى» ناميده شده، نمايندگان 
ــالمى در واكنش به  ــوراى اس ملت در مجلس ش
اين تصميم غيرحقوقى، غير فنى و مغاير منشور 
ــته اى كامل از اقدامات  ــازمان ملل متحد، بس س
مقابله اى را روى ميز گذاشتند. از تروريست اعالم 
ــورهاى اروپايى تا احتمال  كردن ارتش هاى كش
ــالمى ايران از NPT (پيمان  خروج جمهورى اس
منع اشاعه تسليحات هسته اى) بخشى از بسته اى 
ــت كه نمايندگان در قالب طرح اقدام متقابل  اس
ايران با مصوبه پارلمان اروپا تدارك ديده اند. حال 
بايد ديد كشورهاى اروپايى به عقالنيت سياسى باز 
مى گردند يا همچنان تحت البى هاى صهيونيستى، 
مصالح ملت هاى خود را در پاى مطامع آنها قربانى 

خواهند كرد. 
    من هم يك سپاهى هستم

جلسه غير علنى مجلس شوراى اسالمى دو ميهمان 
ويژه داشت؛ يكى فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى و ديگرى وزير امورخارجه. تريبون مجلس 
هم با عبارت «من هم يك سپاهى هستم» مزين 
ــده بود تا حمايت نمايندگان ملت در مجلس  ش
شوراى اسالمى از نهاد امنيت ساز و ضد تروريسم، 
يعنى سپاه پاسداران انقالب اسالمى را به جهانيان 

مخابره كنند. 

رئيس مجلس شوراى اسالمى در ابتداى اين نشست 
گفت: مصوبه پارلمان اروپا مبنى بر قراردادن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در ليست تروريست نشان 
داد كه جريان حامى صهيونيسم، دستگاه محاسباتى 
كشورهاى اروپايى را دچار خطاى فاحش كرده است 
و كشورهاى اروپايى مسير اشتباهى را عليه منافع 
ــپاه  ــد و هر نوع اقدام عليه س ايران درپيش گرفتن
پاسداران از جمله تحريم يا قرار دادن در ليست هاى 
موهوم مانند گروه هاى به اصطالح تروريستى توهين 

به ملت ايران است. 
قاليباف تصريح كرد: همه بدانند مردم ايران، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى را بخشى از خود مى دانند 
كه امنيت آنها را تأمين كرده و در همه سختى  ها از 
ــيل، زلزله و بيمارى فراگير  بالياى طبيعى مثل س
كرونا گرفته تا سازندگى و محروميت زدايى، اين نهاد 
مقدس را در كنار خود مى بينند و اين قبيل هجمه ها، 
بيشتر باعث همبستگى اجتماعى در حمايت مردم 
ــداران براى حفظ عزت و امنيت ملى  ــپاه پاس از س
ــپاه منحصربه فرد ترين نهاد  كشورمان مى شود. س
ضد تروريستى در جهان است كه به رغم حمايت هاى 
امريكا با كمك مردم منطقه، حكومت داعش را ساقط 
كرد و خطر جهانى اين جريان تروريستى را از بين 
برد. رئيس مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه 
هر نوع اقدام عليه سپاه پاسداران، توهين به مردم 
ايران است، گفت: ميليون  ها ايرانى عضو سپاه و بسيج 
هستند و در سراسر منطقه خاورميانه نيز ميليون  ها 
نفر تعلق خاطر جدى دارند. مجلس به هر اقدامى كه 
به معناى ليست گذارى سپاه در فهرست گروه هاى 
ــد، اقدام متقابل، فورى  تروريستى يا تحريمى باش
و قاطع نشان خواهد داد. ما ارتش هاى كشورهاى 
ــتى  ــازمان هاى تروريس ــى در منطقه را س اروپاي
ــايى كرده و اقدامات الزم براى مقابله با آنها  شناس
را در دستور كار خواهيم گذاشت. ما آماده واكنش 
متقابل هستيم. اما از غربى  ها مى خواهيم خوب فكر 
كنند تا پنجره فرصت براى ديپلماسى بسته نشود. 
آنها نمى توانند از يك طرف مدعى بازبودن درهاى 
ــند و از طرف ديگر با بخشى از ساختار  مذاكره باش

سياسى و هويتى متعلق به مردم ايران مقابله رسمى 
كنند، اروپا اگر خود را نيازمند به توافقى مى بيند، 

مسير خود را از مخالفان توافق جدا كند. 
    عواقب منفى اقدام جاهالنه

 پارلمان اروپا
ــالمى فقط منحصر  ــوراى اس حمايت مجلس ش
به نطق رئيس مجلس نبود و نمايندگان مجلس 
ــالمى در بيانيه اى اقدام پارلمان اروپا  شوراى اس
ــداران انقالب اسالمى را جاهالنه  عليه سپاه پاس
ــود آنها  ــب آن را متوجه خ ــرده و عواق عنوان ك
دانستند. نمايندگان در اين بيانيه تأكيد كردند: 
ما نمايندگان ملت بزرگ ايران اين تصميم پارلمان 
اروپا را مبتنى بر اطالعات نادرست، قضاوت هاى 
ــى و ضدايرانى  ــت تأثير اغراض سياس غلط و تح
مى دانيم و اين مصوبه را به شدت محكوم مى كنيم. 
ــت اكنون كه مخالفان ايران در پروژه  ــن اس روش
ناامن سازى كشور ناكام مانده اند، تالش مى كنند 
با اين اقدامات بى اساس، فشار سياسى و رسانه اى 
عليه جمهورى اسالمى ايران وارد كنند. هرچند 
اين غيرقابل انكار است كه پايه هاى مقبوليت نظام 
در ميان مردم ايران مستحكم است و اين فشار ها 

نمى تواند براى آنها آورده اى داشته باشد. 
ــپاه پاسداران انقالب  نمايندگان در اين بيانيه س
ــتضعفين را نهادى برآمده از  اسالمى و بسيج مس
ــه تأكيد كردند:  ــران عنوان و در ادام دل مردم اي
ــت از منافع ملى، نقشى  اين دو نهاد ضمن حراس
ــدنى در مبارزه با تروريسم در  ماندگار و انكارنش
ــيا ايفا كرده و سردار شهيد حاج  منطقه غرب آس
ــليمانى، عزيز دل مردم ايران در اين راه  قاسم س
ــزت مردم منطقه را  با ايثار جان خود، امنيت و ع
ارتقا بخشيد. در ادامه اين بيانيه آمده است: معرفى 
ــداران به عنوان يك ركن حاكميتى و  سپاه پاس
ــم،  دفاعى ملت و دولت ايران تحت اتهام تروريس
ــى از جمله  ــض مقررات بين الملل ضمن آنكه نق
قاعده منع مداخله در امور داخلى ديگر كشور ها و 
احترام به حاكميت دولت ها است، رويه اى تنش زا 
و خطرناك است كه حتماً با واكنش قاطع مجلس 

شوراى اسالمى مواجه خواهد شد كه عواقب منفى 
با نهادهاى وابسته به سازمان هاى نظامى اتحاديه و 
كشورهاى اروپايى را در پى خواهد داشت. مجلس 
در اين زمينه تدابير تقنينى دقيقى را طراحى كرده 

و آن را به جريان انداخته است. 
    اعالم وصول طرح اقدام متقابل با مصوبات 

پارلمان اروپا
ــل و متناظر با  ــدام متقاب ــول طرح «اق اعالم وص
مصوبات پارلمان اروپا در راستاى صيانت از قانون 
ــى و منافع و حقوق ملت ايران » در مجلس  اساس
شوراى اسالمى پايان بخش نشست ديروز مجلس 
ــپاه  ــان اروپا عليه س ــوص تصميم پارلم در خص

پاسداران انقالب اسالمى بود. 
ــيدى، عضو هيئت رئيسه مجلس در  محمد رش
پايان جلسه علنى موارد اعالم وصولى را قرائت كرد 
كه شامل طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات 
اتحاديه اروپا در راستاى صيانت از قانون اساسى 
ــت. اين نماينده  ــوق ملت ايران اس و منافع و حق
درباره جزئيات طرح توضيح بيشترى نداد، اما وزير 
امورخارجه در گفت وگويى ضمن اعالم بخش هايى 
ــدار داد اگر اروپايى ها در مسير  از اين طرح، هش
ــع خود را اصالح  عقالنيت حركت نكنند و مواض

نكنند، هر احتمالى متصور است. 
 NPT احتمال خروج ايران از    

حسين امير عبداللهيان، وزير خارجه در واكنش 
به اقدام اخير پارلمان اروپا عليه سپاه، گفت: بنابر 
ــه اروپا، غربى  ها  ــس دوره اى اتحادي اظهارات رئي
ــتند، اما اگر اروپا  درپى اجراى اين قطعنامه نيس
مواضعش را تغيير ندهد احتمال هر اقدام تقابلى 
متصور است.  وى در خصوص اقدام اخير پارلمان 
اروپا عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمى، گفت: 
ــت و  ــى گرفته اس پارلمان اروپا تصميم احساس
ــن كار را انجام دادند و  ــانى كه اي عقالنيت بر كس
بر جلسه اى كه اين تصميم را گرفته، حاكم نبوده 
ــت. وزير امور خارجه در ادامه اظهار كرد: ما از  اس
ماه  ها قبل تالش  هايى را داشتيم كه اتحاديه اروپا 
ــير و ديدگاه خودش را اصالح كند، نتيجه و  مس
ــد كه آنها به اين جمع بندى  خروجى كار اين ش
ــيدند كه در اتحاديه اروپا اين موضوع مطرح  رس
ــوراى وزيران اتحاديه  ــود چراكه مصوبات ش نش
ــت، اما آنها در  ــان الزام آور اس اروپا براى خودش
سطح پارلمان اروپا براى اينكه نمايشى اجرا كنند، 
ــد:  اين قطعنامه را تصويب كردند. وى يادآور ش
اقدام مجلس و طرحى كه دولت را ملزم و در عين 
ــتى  ــاى نظامى اروپا را ارتش تروريس حال نيرو ه
ــت. البته در  ــد، اقدام مقابله اى اس قلمداد مى كن
شكل آرايش نظامى نيرو هاى نظامى منطقه نيز 
تغييرات عميقى دارد و تأثيرات مهمى را خواهد 
ــت.  اميرعبداللهيان تصريح كرد: با توجه به  داش
ــورل و رئيس دوره اى  گفت وگو  هايى كه با آقاى ب
اتحاديه اروپا داشتم، آنها اظهار داشتند كه دنبال 
اجراى اين قطعنامه نيستند و قطعنامه صرفاً بيان 
احساسات بخشى از نمايندگان پارلمان اروپاست. 
وزير خارجه كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه 
خروج ايران از NPT با اخراج بازرسان آژانس جزو 
ــد بود، گفت: تعداد  رفتار هاى تقابلى ايران خواه
ــى اروپا هيچ تجربه اى در  اندكى از رهبران سياس
ــى ندارند و امروز در رأس دستگاه  حوزه ديپلماس
ــى قرار گرفته اند، از جمله وزير خارجه  ديپلماس
ــير عقالنيت حركت  ــا در مس آلمان، لذا اگر آنه
نكنند و مواضع خود را اصالح نكنند، هر احتمالى 

متصور است. 
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ــازندگى   آنچه از صفحه يك ديروز روزنامه س
ــتى و تحقير كشورهاى  ــد، نژادپرس عيان ش
كوچك يا غير غربى جهان بود. چرا سازندگى 
از توهين به يك كشور ديگر، حتى با چاشنى 
نژادپرستى هم ابايى ندارد؟ چون پاى تخريب 
دولت رئيسى در ميان است و هدف برايشان 

توجيه گر وسيله است. 
ــاالى  ــته ب ــازندگى روز گذش ــه س روزنام
ــر  تصويرى بزرگ از جميله علم الهدى، همس
رئيس جمهور و استاد دانشگاه شهيد بهشتى 
ــو» و  تيتر زده بود: «دور افتخار با بوركينافاس
ــب مى خوانيم: «كنگره  ــر اين مطل در زيرتيت
بين المللى بانوان تأثيرگذار  چرا بايد در بد  ترين 
ــور برگزار  ــرايط اقتصادى و اجتماعى كش ش
ــود؟ اين كنگره كه به ابتكار جميله سادات  ش
ــر رئيس جمهور و با حضور  علم الهدى همس
ــو، صربستان،  همسران مقامات بوركينافاس
ــد، چه  ــتان برگزار ش ــتان و قرقيزس ارمنس

دستاوردى داشت؟»
ــازندگى در گزارش خود با قلمى مبتدى  س
ــته، از سر  هايى  ــكالت اقتصادى نوش از مش
ــنه بر زمين گذاشته مى شود و بعد  كه گرس
گفته كه در چنين شرايطى نبايد هزينه اى 
براى اين اجالس   مى شد. مشكل سازندگى 
ــكل  ــت و مش اما وضع اقتصادى مردم نيس
ــدى كه  ــارات بع ــد در عب ــى اش را باي اصل
ــكل اصلى سازندگى را عيان  ناخودآگاه مش

مى كند، يافت. آنجا كه مى گويد اين كنگره 
ــده كه «تأكيدى بر اين  براى اين برگزار ش
باشد كه وضعيت  زنان در ايران نيز آنچنان 
ــت.  كه مى گويند و تبليغ مى كنند بد نيس
شايد حتى برگزارى اين كنگره تالشى بود تا 
نشان داده شود كه اعتراضات اخير درست و 

دقيق نيست. »
ــران  ــاير همفك ــازندگى و س ــكل س مش
ــت كه مبادا آنچه  اصالح طلب شان همين اس
از وضعيت ايران سياه نمايى كرده اند و با كمك 
ــى زبان غربى، عليه ايران  ــانه هاى فارس رس

فضاسازى كرده اند، با چنين تجمعاتى تضعيف 
ــت كه حتى ابايى از تحقير  ــود! همين اس ش

نژادپرستانه كشورهاى ديگر ندارند. 
مشكل ديگر سازندگى هم يك كينه قديمى 
بدر و خيبر است كه عيان مى شود: «فراموش 
نمى كنيم در دولت روحانى، همسر او جشنى 
به مناسبت روز مادر با زنان ايرانى برگزاركرد 
ــر دادند و  ــفا س ــان فرياد وااس كه اصولگراي
اعتراض  هاى زيادى كردند و حتى اين سؤال 
ــن  ــــد كه هزينه برگزارى اين جش طرح ش
ــرا از بودجه دولتى تأمين  چه ميزان بوده، چ

شــده است. »
سازندگى حضور بوركينافاسو در اين اجالس 
بين المللى را كه همراه با 300 فعال اجتماعى 
ــخره  ــور جهان بود، به س ــه از 96 كش و نخب
ــراج ايران از  ــرائيل براى اخ مى گيرد، اما اس
ــيون مقام زن ملل متحد، كشورهاى  كميس
ــا و ليبى  ــن، مونته  نگرو، ليبري گواتماال، بني
ــد.  را با خود هماهنگ كرد تا به هدفش برس
ــا البد مى گفتند ما  آن زمان هم خودتحقير  ه
حتى نتوانستيم دو سه كشور ضعيف را با خود 

همراه كنيم!
زن فعال اجتماعى البته اگر اروپايى و امريكايى 
باشد، براى اصالح طلبان قابل احترام است و 
ــلفى گرفتن با او خود را تحقير  حتى براى س
ــه راه مى اندازند. اين  كرده و نمايش حقارت ب
يعنى آپارتايد در دنيا شايد از بين رفته باشد، 
ــوز حاكميت  ــان اصالح طلبان هن ــا در مي ام

خوبى دارد!
ــنفكرى و پلوراليسم در جريان  مدعيان روش
اصالح طلبى خوب است به اين پرسش پاسخ 
ــا اكنون حاضر  بدهند  كه چگونه با اين ادا ه
شده اند با اسم كشور ها بازى تحقيرآميز كنند. 
ــت ما نيز در شرايط كنونى  اگرچه ممكن اس
ــت زنان همسو و همدل  با برگزارى اين نشس
ــته  ــنهاد يا نقدى داش ــيم يا نظر و پيش نباش
باشيم، اما نقدمان هرچه باشد، نژادپرستانه، 

اروپاطلبانه و آفريقا گريزانه نيست. 

از آن حقارت تا اين جسارت!

   ويژه

حميدرضا شاه نظرى

خانه ملت    فرمانده كل سپاه روز گذشته در مجلس در حلقه حمايت نمايندگان قرار گرفت و با او عكس يادگارى گرفتند 



 ارتقـاى فرهنگ محيط زيسـتى ايـرانيـان 
در سـال هاى اخيـر، مـردم و كشـور را در 
زمينـه حفـظ محيط زيسـت در سـرخط 
خبرهاى جهان قرار داده است. فوق  العادگى 
خبر يافتـن يوزهاى جديـد يا نگهـدارى از 
توله يوزهـا و حـاال خريـد جفـت از بلژيك 
براى تك درناى فريدونكنار پس از 14 سـال 
مهاجـرت بـدون جفـت، نمونـه اى از توجه 
ايرانيان به مسائل محيط زيست كشور است.

ــارك ملي توران  اين روزها خبرهاي خوبي از پ
ــاهده و شناسايي چند  به گوش مي رسد. با مش
ــا به حفظ  ــاي اخير اميده ــگ در ماه ه يوزپلن
اين گونه در معرض انقراض بيشتر شده است. روز 
ــت دفتر حفاظت و مديريت  گذشته هم سرپرس
حيات وحش سازمان محيط زيست از شناسايي دو 
قالده يوز در محدوده پارك ملي توران خبر داد. 
يوزهايي كه به گفته غالمرضا ابدالي، سرپرست 
ــازمان  دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش س
محيط زيست جنسيت و سنشان نامشخص است، 
اما افزايش تظاهر يوزها در اين محدوده به تنهايي 
خبري مسرت بخش محسوب مي شود؛ يوزهايي 
كه در خطر انقراضند و ايران و پارك ملي توران 
آخرين زيستگاه يوز آسيايي است كه حاال ديگر 
ــل اين  ــاب مي آيد، چراكه نس يوز ايراني به حس
گربه سان زيبا و پر ابهت در ساير زيستگاه هايش 

منقرض شده است. 
هر چند ايران كشوري پهناور با تنوع زيستي غني 
است، ولي در دهه هاي اخير تعدادي از گونه هاي 
زيستي آن دچار انقراض شده اند. شير ايراني و ببر 
خزر از جمله گونه هاي زيستي كشورمان بودند 
ــس از آن يوزپلنگ  ــدند و پ كه دچار انقراض ش
ــيايي با انقراض رو  به  رو شده است. يوزپلنگ  آس
آسيايي، كه به عنوان يوزپلنگ ايراني نيز شناخته 
ــبه قاره هند تا افغانستان،  مي شود، زماني از ش
ــبه جزيره عربستان و  ــتان و ايران تا ش تركمنس
سوريه پراكنده بوده است. آخرين گزارش مستند 

از يوزپلنگ در هندوستان به سال 1947 برمي 
ــرعت از  گردد. از آن زمان به بعد يوزپلنگ به س
سرتاسر قلمروي خود ناپديد شد. امروز اين گونه 
در تمام گستره آسيايي خود به جز يك جمعيت 
ــدت در خطر انقراض (بين 50 تا  كوچك و به ش

100 فرد) در ايران، از بين رفته است. 
  نشـانه هاي موفقيت برنامـه حفاظت از 

يوز ايراني 
ــتگاه هاي شرقي و  ــاهدات يوزپلنگ در زيس مش
مركزي ايران در دهه هاي 60 و 70 شمسي، نظر 
ــان را به خود جلب كرد و  متخصصان و كارشناس
سرانجام با حمايت سازمان حفاظت محيط زيست 
ــد (UNDP)، حفاظت  و برنامه عمران ملل متح
ــت سرخ  ــتناد فهرس ــان كه به اس از اين گربه س
ــت (IUCN) به  ــه جهاني حفاظت طبيع اتحادي
ــدت در معرض خطر معرفي  عنوان گونه اي به ش
ــال 1380 تحت عنوان پروژه حفاظت  شده از س
از يوزپلنگ آسيايي (CACP) آغاز شد. هدف اين 
پروژه، حفاظت از يك جمعيت پايدار از يوزپلنگ 
آسيايي در ايران است. حاال گزارش ها از مشاهدات 
ــده توران از  يوزهاي ايران در منطقه حفاظت ش
ــتي حكايت دارد؛  موفقيت اين پروژه محيط زيس
پروژه اي كه بخشي از آن با تكثير يوزها در اسارت 
رخ داد و سرانجام اين تكثير، مادرشدن ايران و تولد 
سه توله بود كه از ميان آنها فقط پيروز زنده ماند. 

 افزايـش اميدها بـا مشـاهده يوزها در 
توران 

در جهان دو گونه يوزپلنگ وجود دارد؛ يك گونه 
ــت. گونه  ــيايي و ديگري گونه آفريقايي اس آس
ــاره پهناور  ــمال اين ق آفريقايي يوزپلنگ در ش
ــال حاضر فقط  ــده و حضور آن در ح منقرض ش
ــت. نسل يوز  محدود به جنوب اين قاره شده اس
ــيعي از غرب  ــيايي كه زماني در گستره وس آس
ــتان تا هندوستان و  ــوريه و عربس اين قاره از س
تركمنستان پراكنده بود، از 20 سال پيش جز در 
ايران منقرض شده است. در حال حاضر زيستگاه 
ــيايي فقط به ايران كه از 48 سال  يوزپلنگ آس

پيش برنامه حفاظتي خود را براي نگهداري نسل 
اين حيوان آغاز كرده، محدود مي شود، به همين 
دليل است كه امروزه به يوز آسيايي، يوز ايراني 

نيز گفته مي شود. 
ــدن دو توله يوز ماده يعني توران  بعد از پيدا ش
ــوي يك چوپان و  ــه توران از س و آذر در منطق
تحويل آنها به سازمان محيط زيست خبرهاي 
ــايي يوزهاي ديگر  ــاره شناس خوش ديگر درب
رسانه اي شد. چندي پيش هم يك ماده يوز به 
همراه سه توله آن در محور عباس آباد - ميامي 

مشاهده شد. 
ــري، مدير كل حفاظت  به گفته بهرامعلي ظاه
محيط زيست استان سمنان سن سه توله يوز تازه 
ــده در محور عباس آباد - ميامي اين  مشاهده ش
استان توسط محيط بانان منطقه حدود 10 ماه 
است.  طبق توضيحات ظاهري به دليل كيفيت 
پايين تصاوير هنوز مشخص نيست كه از يوزهاي 
شناسنامه دار هستند يا خير، اما شادابي و سالمت 

توله ها به طور كامل مشهود است. 
 شناسايي دو قالده يوز جديد

 روز گذشته هم غالمرضا ابدالي، سرپرست دفتر 
حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان محيط 
ــايي دو قالده يوز در محدوده  ــت از شناس زيس
ــن يوزها از طريق  ــوران خبر داد. اي پارك ملي ت
دوربين هاي رصد در محدوده پارك ملي توران 
ــاهرود حدود 21 روز پيش و در تاريخ نهم  در ش
ــده اند. ابدالي در پاسخ به اين  ــايي ش دي شناس
ــت اين يوزها والدين يا  پرسش كه آيا ممكن اس
خانواده توران و آذر دو توله يوزي باشد كه مدتي 
ــايي و تحويل  ــط يك چوپان شناس پيش توس
ــدند، گفت: «نر و ماده بودن و  محيط زيست ش
بلوغ يوزها چون رصد از فاصله حدوده 300 متر 
بوده، دقيق نيست و ممكن است والدين توران و 

آذر باشند يا نباشند.»
  ُجفـت « اميد» تـك درناى سـيبرى از 

بلژيك مى آيد!
ــت ايران،  ــى در صدر اخبار محيط زيس يوز ايران

تنها نيست. هر بار خبرهايى نيز از درناى مسافر 
سيبرى در فريدونكنار مى شنويم.

مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيست بعد از اعالم خريد 
جفت براى درنا گفته است: پيدا كردن جفت به 
معنى همسرگزينى براى اميد نيست، ما با بلژيك 
ــتيم كه يك  ــم و به دنبال اين هس مذاكره كردي
درناى ماده را با اميد هم مسير كنيم و از اين طريق 

كريدور ايران را احيا كنيم. 
« اميد» را تنها بازمانده از گونه تك درناى سيبرى 
ــال  ــران مى دانند كه براى چهاردهمين س در اي
ــاالب فريدونكنار  ــود « آرزو » به ت بدون جفت خ
سفر مى كند. اميد از پرندگانى است كه مهاجرت 
منظم دارد و حركت خود را از سيبرى آغاز مى كند 
و پس از اقامتى كوتاه در ولگا روسيه و قزاقستان 
ــفند ماه  ــود و تا اس وارد تاالب فريدونكنار مى ش

مهمان ايران است.
ــت، آخرين  ــيبرى نر اس اميد كه يك درناى س
ــيبرى است.  بازمانده از جمعيت غربى درناى س
اين پرنده وفادار به اقليم مازندران از 14 سال پيش 
با وجود از دست دادن جفتش « آرزو » همچنان 
براى زمستان گذرانى به مازندران مى آيد. اين درنا 
سال هاى 1388 و 1394 براى زمستان گذرانى 
ــتداران  به مازندران نيامد كه باعث نگرانى دوس

محيط زيست شده بود. 
درنا   ها پرندگانى تك همسرى هستند و اگر جفت 
ماده به داليلى جان خود را از دست بدهد، پرنده نر 
براى هميشه تنها خواهد ماند؛ سرنوشتى كه اميد 

به آن دچار شده است. 
ــه درناى سيبرى  ــال 1386 س در زمستان س
ــتند كه متأسفانه  در فريدونكنار به زمين نشس
همان سال يكى از درنا  ها با شليك گلوله كشته 
مى شود. دو درناى ديگر(اميد و آرزو ) سال بعد 
ــفانه باز هم  هم به ايران باز مى گردند كه متأس
يكى از آنها (آرزو) با شليك گلوله كشته مى شود. 
از آن سال به بعد اميد هرساله در آبان ماه مهمان 

ايران مى شود. 
چندى پيش رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
اعالم كرده بود كه اين سازمان در مذاكره با ساير 
كشور  هايى كه در مسير حركت اميد هستند، قصد 

دارد تا براى اميد جفت پيدا كند!
ــنيم گفت: براى  ــوص، ابدالى  به تس در اين خص
ــره كرديم  ــا بلژيك مذاك ــاى ماده ب انتقال درن
ــاده را از بلژيك ب  ه  ــا م ــم يك درن و مى خواهي
فريدونكنار بياوريم. در حال حاضر همه شرايط 
ــاده را نيز فراهم  ــت و جايگاه درناى م آماده اس

كرده ايم. 
ــد كه  ــته باش ابدالى گفت: اگر اميد جفتى داش
ــود، ممكن است  ــير ش ــفر كند و  هم مس با او س
ــيبرى بيايند. در  ــرى نيز از س خانواده هاى ديگ
خصوص اين درناى ماده، سه سناريو وجود دارد؛ 
ــفند ماه مهاجرت كند  ــت اميد در اس ممكن اس
ــت با هم  و درناى ماده  در ايران بماند؛ ممكن اس
ــا اميد برنگردد.  مهاجرت كنند اما درناى ماده ب
در سومين سناريو كه ما اميدواريم اتفاق بيفتد، 
ــال آينده درناى ماده و اميد از مسير ايران به  س
ــاى ديگر نيز با  ــار مى آيند و خانواده ه فريدونكن
ــوند و كريدور ايران را احيا  ــير مى ش آنها هم مس

خواهند كرد. 
وى اضافه كرد: روى اين درناى  ماده ردياب نصب 
مى شود و آن را تحت نظر مى گيريم. اين اقدام يك 

كار علمى براى حفظ كريدور پروازى است. 

رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران  در گفت وگو با «جوان»:

به اسم كار فرهنگي با امالك شهرداري تهران
مركز تجاري برپا كرده بودند

يوزيابي و درناپروري ايرانى

ــازمان فضايي ايران با اعالم خبر آغاز فاز اجرايي منظومه   رئيس س
ماهواره اي شهيد سليماني گفت: سازمان فضايي حتي پيش از نهايي 
ــور، برنامه اجرايي اين پروژه را آماده  شدن برنامه 10 ساله فضايي كش
كرده و طرح اجرايي منظومه مخابراتي باند باريك با سرويس محدود 
را مدون كرده بود و در حال حاضر با گذشت كمتر از يك ماه از تصويب 
برنامه، با شروع فرآيند مناقصه و شناسايي شركت  يا شركت هاي مجري، 

فاز اجرايي اين پروژه رسماً كليد زده شد. 

 رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسالمي شهر تهران 
در خصوص انتشار ليست ساختمان هاي ناايمن با بيان اينكه در نامه اي 
ــهرداري تهران خواسته ايم تا ليست نهايي را  از سازمان آتش نشاني ش
اعالم كنند، گفت: به محض اينكه ليست ساختمان هاي ناايمن به دست 

ما برسد آن را منتشر خواهيم كرد. 

ــت گفت: براي  ــه و پايش عملكرد وزارت بهداش  معاون مركز بودج
ــور عددي معادل 108 هزار ميليارد  ــكي كش دانشگاه هاي علوم پزش
ــال قبل  ــبت به س ــده كه نس تومان در اليحه بودجه 1402 لحاظ ش

42درصد رشد داشته است. 

حسين سروقامت

اين مشكل خود شماسـت. . . مي خواهي بادبزن بردارم، بادت 
بزنم؟ چقدر از اين حرف ها به مردم گفته و از مردم شنيده ايم!

چرا؟ چون خيال مي كنيم ارث پدر از آنها طلبكاريم!
اينكه حقوق شما كم اسـت، اضافه كاري ها را نداده اند، ساعت 
كارتان زياد است. . . تقصير ارباب رجوع نيست؛ سر او داد نزنيد 

و با او غرولند نكنيد. 
ارباب رجوع شـما براي خودش «كسي» اسـت و در ديار خود 

سري دارد و ساماني!
جلوي وي با ديگران شوخي نكنيد. كار را معطل تعريف خاطره 
نكنيد. تماس يـا خورد و خوراكتان را طـول ندهيد. اگر احيانًا 
به شـما توهين كرد، با او دهان به دهان نشـويد، موضوع را با 

رئيستان در ميان بگذاريد. 
طبيعي باشيد. مردم از كسـاني كه ژوليده مي گردند، خميازه 
مي كشند، بدنشـان را خارانده يا آرايش غليظ مي كنند، حس 

خوب نمي گيرند! 
بس است يا باز هم بگويم؟!
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   شهروند – انديشه كرج:  پالك نداشتن موتورسيكلت ها 
معضلي شده براي مردم، بدون هيچ قيد و بندي از هر كجا كه 
احساس نياز مي كنند عبور مي كنند؛ از پياده رو، حركت هاي 
خالف در خيابان. از نيروي انتظامي تقاضا مي كنم سر و ساماني 
ــيكلت ها بدهد، واقعاً آزار دهنده شده اند.  به وضعيت موتورس
ــامي كه اماكن در داخل شهر استفاده  نكته ديگر در مورد اس
مي كنند؛ در صورت امكان نيروي انتظامي با دقت بيشتري به 
اين مسائل توجه كند، به طور مثال شهرداري انديشه يكي از 
شعبه هاي ميوه  و  تره بار خود را به اسم باچرلند گذاشته است. 
ــن كارى انجام دهند.  چه لزومي دارد كه ادارات دولتي چني
ــي اين اماكن چه ايرادي دارد كه از اسامي خارجي  اسم فارس

استفاده مى كنند. 

سالم بر شـما مخاطبان هميشـگي «جوان». 
اين سـتون متعلق به شماسـت. دلگويه هاي 
شـما عزيـزان را از طريـق شـبكه هاي 
 09190968530 شـماره  بـا   اجتماعـي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  شـنوا هستيم. 
در نظر داشته باشـيد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

سازمان غذا و دارو به نشانى 
انقـالب–  خيابـان  تهـران– 
جنب  رازى–  فخـر  خيابـان 
خيابان وحيـد نظرى در نظر 
عمومـى  منــاقصـة  دارد 
"واگـذارى  يك مرحلـه اى 
انبـارش، پخـش، توزيع و تحويـل فرآورده هـاى ويژة 
متابوليكـى يارانـه اى سـازمان غذا و دارو جهت سـال 
بـه شـمارة 2001004266000022 مـورخ   "1401-1402
1401/10/28 را از طــريـق سـامـــانة تداركـــات 
الكترونيكى دولت (ستاد) برگــزار نمايد. كلية مراحل 
برگـزارى مناقصـه از دريافت اسـناد مناقصه تـا ارائة 
پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق 
درگاه سـامانة تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهد شـد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبـت نـام در سـايت مذكـور و دريافت گواهـى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
 تاريخ انتشـار اسـناد مناقصـه در سـامانة تداركات 
الكترونيكـى دولـت (سـتاد): سـاعت 08:00 صبح روز 

يك شنبه مورخ 1401/11/02
 مهلـت زمانـى دريافـت اسـناد مناقصه از سـامانة 
تـداركات الكترونيكى دولت (سـتاد): تا سـاعت 16:00 

عصر روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06
 مهلـت زمانـى ارائـة پيشـنهادات از طريق سـامانة 

تـداركات الكترونيكى دولت (سـتاد): تا سـاعت 09:00 
صبح روز سه شنبه مورخ 1401/11/18

 زمان بازگشـايى پاكت ها از طريق سـامانة تداركات 
الكترونيكـى دولـت (سـتاد): سـاعت 11:00صبـح روز 

سه شنبه مورخ 1401/11/18
 اطالعات تماس با سازمان غذا و دارو جهت اطالعات 
بيشتر و ارائة پاكت "الف": تهران- خيابان توحيد– نبش 
نيايش شـرقى (اردبيل)– جنب بانك ملى– سـاختمان 
معاونـت توسـعة مديريت و منابع سـازمان غذا و دارو، 

طبقة اول، ادارة حراست ساختمان توحيد
 مكان بازگشايى پاكت ها: سالن كنفرانس طبقة پنجم 
ساختمان شـمارة 5 به آدرس تهران- خيابان توحيد– 
نبـش نيايش شـرقى– جنب بانـك ملى– سـاختمان 

معاونت توسعة مديريت و منابع سازمان غذا و دارو 
 شـمارة تمـاس جهت دريافـت اطالعات بيشـتر در 

خصوص اسناد مناقصه: 66427927 داخلى 206 
 اطالعات تماس سـامانة سـتاد جهت انجـام مراحل 

عضويت در سامانه: 021-41934
 دفتر ثبت نام: 021-88969737

 سـازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و به 
پيشـنهادهاى مشـروط و يا مخدوش ترتيـب اثر داده 
نخواهد شـد. متقاضيـان براى ثبت نـام در پايگاه ملى 
مناقصات الزم اسـت به آدرس اينترنتـى آن پايگاه به 

نشانى (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمايند.

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى با عنوان "واگذارى انبارش، پخش، توزيع  و تحويل نوبت  دوم   
فرآورد ه هاى ويژة متابوليكى يارانه اى سازمان غذا و دارو " سال 1401

شناسه آگهى: 1443619 - م.الف 4138

وقوع فاجعه تحصيلي را 
جدي بگيريد!

ــر  ــدن در اين روزها تبديل به يك غول چند س تحصيل و درس خوان
ــوار پيدا كردن مدرسه مورد نظر و چالش هاي  شده است. از مسير دش
ثبت نام و پرداخت شهريه گرفته تا تأمين هزينه سرويس مدرسه، لباس 
ــمند تماماً مواردي است كه  فرم و تأمين لوازم  تحرير و ابزارهاي هوش
بايد يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته شوند تا دانش آموز پايش به 
مدرسه برسد، اما اگر كرونا، سرما و آلودگي هوا اجازه دهند! در دو سال  
و نيم اخير كه كرونا مانع حضور دانش آموزان در كالس هاي درس بود 
يكي از دشوارترين ادوار تحصيلي نظام تعليم و تربيت رقم خورد. جايي 
كه آموزش مجازي بايد به سرعت جايگزين آموزش حضوري مي شد. به 
هر ترتيب اين مهم اتفاق افتاد، اما نتايج آنطور كه انتظار مي رفت نشد. 
به گفته رضوان حكيم زاده، معاون سابق آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
ــي از  ــري دانش آموزان در تمامي دروس ناش و پرورش ميزان يادگي
ــا، افت 50 تا70 درصدي  تعطيالت آموزش حضوري در دوران كرون
داشته و نتايج مطالعات نشان مي دهد كه اين افت تحصيلي در دروس 
علوم و رياضي محسوس تر است. اين افت تحصيلي در حالي است كه 
ــبق آموزش متوسطه آموزش و  پيش تر ابراهيم سحرخيز، معاون اس
ــد دانش آموزان ابتدايي به  پرورش گفته بود: پيش از كرونا 35 درص
ــواد خواندن و  ــي و نبود معلم متخصص، س دليل تراكم باالي كالس
نوشتن را فرا نمي گرفتند، اما پس از شيوع اين ويروس، افت تحصيلي 
تشديد شده، به ويژه براي دانش آموزان ابتدايي، چراكه هيچ راهي به 

جز آموزش حضوري وجود ندارد. 
نتيجه اين افت تحصيلي را مي توان در اظهارات رئيس مطالعات تيمز و 
پرلز در ايران ديد. براساس اظهارات مسعود كبيري نتايج حاصل شده 
ــان مي دهد، 68 درصد دانش آموزان  از مطالعات تيمز سال 2019 نش
مقطع چهارم و هشتم در دروس رياضي، علوم و خواندن در نقطه معيار 
پايين قرار دارند. 39 درصد در نقطه معيار متوسط، 13 درصد در نقطه 
معيار باال و 2 درصد در نقطه معيار پيشرفته قرار دارند. نقطه معيار پايين 
توانايي دانش آموز در خواندن و پاسخ دادن به جمالت و سؤاالت ساده را 
بررسي مي كند كه يك سوم دانش آموزان ايراني يعني از هر سه نفر يك 

نفر به حداقل انتظارات يادگيري نمي رسند. 
به اين آمارها مي توان چندين مورد ديگر را هم اضافه كرد، اما براي درك 
شرايط تحصيلي و كيفيت آموزشي به نظر كافي است. آنچه مشخص 
ــطح يادگيري دانش آموزان را  است، كرونا و مجازي شدن آموزش س
ــوزان به ويژه  ــدت تحت تأثير قرار داده و افت تحصيلي دانش آم به ش
ــت. در چنين شرايطي، اكنون كه  در مقطع ابتدايي را بيشتر كرده اس
شيوع كرونا كاهش پيدا كرده است، اما معضلي به نام آلودگي هوا مانع 
آموزش حضوري دانش آموزان شده است. بررسي آمارها نشان مي دهد 
ــال تحصيلي جاري تا ديروز، دانش آموزان بايد 92 روز را  از ابتداي س
در كالس هاي درس حاضر مي شدند اما تنها 36 روز موفق به حضور در 

كالس هاي درس شده اند. 
ــت،  ــان و مديران نظام تعليم و تربيت اس آنچه مورد تأكيد كارشناس
آموزش مجازي در حد يك مكمل آموزشي است و به تنهايي نمي تواند 
ــياري از والدين  ــوي ديگر بس ــود. از س جايگزين آموزش حضوري ش
دانش آموزان به دليل تأثيرات منفي دوران كرونا و شاغل بودن، مخالف 
تعطيلي مدارس هستند. والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي معتقدند 
آموزش مجازي راهكار مناسبي براي انتقال مفاهيم و دروس نيست و 

نمي تواند خأل معلم و فضاي كالس را پر كند. 
ــي تصميم هاي اتخاذ شده در دوران كرونا حاكي  با اين اوصاف، بررس
از اين است كه اگر مسئوالن بخواهند مي توانند حتي در روزهايي كه 
شاخص كيفيت هوا مطلوب نيست، تنور آموزش حضوري را گرم نگه 
ــياري در اين روزها مطرح است، اما  دارند. مطمئناً پيشنهادهاي بس
ــت  بايد مقطع ابتدايي يا همان پايه دانش آموزان را ويژه تر ديد. درس
است كه اولويت با حفظ سالمت دانش آموزان است، اما شرايط كنوني 
خطرناك تر از دوران كرونا كه نيست! در مقطعي از دوران شيوع كرونا 
با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا، با تدوين دستورالعمل هايي امكان 
ــد. اكنون نيز مي توان براي جلوگيري از  حضور دانش آموزان مهيا ش
ــتورالعمل هايي دانش آموزان  وقوع يك فاجعه تحصيلي با تدوين دس
مقطع ابتدايي را به كالس هاي حضوري بازگرداند. كوتاه كردن زمان 
ــير و ميوه از جمله  ــتفاده از ماسك و توزيع ش حضور در مدرسه، اس
راهكارهايي است كه با استفاده از آنها مي توان آموزش حضوري را براي 

دانش آموزان ممكن كرد. 
البته كه نقش وزارت آموزش و پرورش و پيگيري و پافشاري مسئوالن 
ــرور تقويم  ــت. م ــدن آموزش حضوري هم مهم اس براي تعطيل نش
ــان مي دهد به عنوان نمونه دو هفته پاياني آذرماه  ــال تحصيلي نش س
كالس هاي درس مدارس پايتخت به دليل آلودگي هوا تعطيل بودند. 
سؤال اين است كه آيا در تمام اين ايام، دانش آموزان 24 ساعت شبانه روز 
ــد در اين دو هفته دو تا سه روز را  را در خانه سپري كردند؟ آيا نمي ش
با برگزاري ساعات محدود تدريس شرايط را براي حضور دانش آموزان 
ــتم تعليم و تربيت كشور  مهيا كرد؟ بيراه نيست اگر بگوييم كه سيس
ــاً به بيان اظهارنظر  هم مخالفتي جدي با اين تعطيلي ها ندارد و صرف
و اطالعيه در نقد و مخالفت با اين تعطيلي ها بسنده كرده است. به هر 
حال الزم است مديران آموزش و پرورش با پيگيري مداوم و اقناع سازي 
مسئوالن، شرايط را هر چه سريع تر براي ادامه آموزش حضوري فراهم 
كنند. همچنين ضروري است تا دولت سيزدهم نگاه ويژه تري به نظام 
تعليم و تربيت كشور داشته باشد و يك تفاوت اساسي در مديريت اين 
حوزه با ساير دولت ها ايجاد كند. به قول سيدمحمد بطحايي، وزير اسبق 
آموزش و پرورش، حال نظام تعليم و تربيت كشور زماني خوب مي شود 

كه مسئوالن به اندازه برجام نگرانش باشند!

عليرضـا زاكانـي، 

سجاد آذرى
شهردار تهران هفته   گفت وگو

گذشـته در يـك 
برنامـه تلويزيونـي رشـوه خواري را يكـي از 
چالش هاي موجود در شهرداري از گذشته دانست 
كه براي درمان آن تالش شـده تا حـد امكان با 
شبكه اي و سيستمي كردن خدمات شهرداري، 
ارتباط مردم با كارمنـدان به حداقل  ترين حالت 
برسـد و بستر رشـد فسـاد از بين برود. زاكاني 
همچنين در بخش ديگري از اين برنامه، اقدامات 
ضدفساد انجام شده در شهرداري تهران را پس 
گرفتن 103 ملـك ارزنده بـه ارزش 9هزارو900 
ميليارد تومان دانست و خاطر نشان كرد كه 8هزار 
ميليـارد تومان نيـز با نظـارت مركـز حقوقي 
شهرداري بازگردانده شده است. به منظور بررسي 
بيشتر اقدامات ضدفسادي كه شهرداري تهران 
اعالم كرده بود، به سـراغ داوود گودرزي رئيس 

سازمان بازرسي شهرداري رفته ايم.
 

اين 103 ملكي كه آقاي زاكاني گفتند 
چطور شناسايي شد؟ و قيمت گذاري 
9هزارو900 ميليارد توماني درباره آنها 
متعلق به چه زماني و چگونه بوده است، 
االن اين امالك چه مقدار ارزش دارد؟

بر اساس بررسي اسناد امالك متعلق به شهرداري، 
ــنوات  ــده در س قراردادها و واگذاري هاي انجام  ش
ــياري از اين امالك يا در كاربري  قبل احصا شد. بس
ــد، به عنوان مثال براي  مورد توافق استفاده نمي ش
ــه فرد يا  ــي و اجتماعي ملكي ب موضوعات فرهنگ

مجموعه اي واگذار شده بود ولي به صورت استفاده 
تجاري يا شخصي مورد بهره برداري قرار گرفته بود. 
ــرارداد تمام  ــم مدت مورد توافق و ق برخي موارد ه
ــرارداد يا تحويل  ــده  و متصرف اقدام به تمديد ق ش
ــا توافق طرفين ملك تحويل  ملك نكرده بود كه يا ب
شهرداري شد و در مواردي هم مجبور به اقدام قضايي 
ــديم.  قيمت گذاري  ــدن امالك ش جهت بازگردان
ــت، البته اين  ــرايط قيمتي فعلي اس ــاس ش بر اس
قيمت گذاري عرفي بوده و بر اساس عرف مناطقي كه 
امالك در آن قرار دارند محاسبه شده و قطعاً قيمت 
دقيق را كارشناسان دادگستري بايد محاسبه كنند. 
از اين امالك چه استفاده اى مى شود؟

ــت. برخي مورد استفاده خود  فعًال فروش نرفته اس
ــت و برخي با طي مراحل  شهرداري قرار گرفته اس
قانوني به بهره بردار جديد واگذار شده برخي نيز هنوز 

تصميم گيري نشده است. 
وضعيت سايت شفاف شـهرداري به 
كجا رسـيد و موارد جديدي كه براي 
شفاف سازي در حوزه شهري منتشر 

مي شود، چيست؟
مواردي كه براي اولين بار در مديريت جديد شهري بر 
روي سايت شفاف انتشار يافته مساعدت هاي مالي به 
مؤسسات و اشخاص حقوقي، تقويم ساالنه نمايشگاه 
ــار قيمت هاي خطوط اتوبوسراني  شهر آفتاب، انتش
ــت. موارد مهمي  ــيون ماده 5 اس و مصوبات كميس
ــايت منتشر مي شوند  كه به صورت بر خط روي س
ــران، اطالعات  ــهرداري ته نيز تمامى معامالت ش
تمامى كارمندهاي شهرداري تهران و البته مصوبات 

كميسيون ماده 5 است. 

محسن پورعرب 

كاهش 24 درصدي بارندگي ها 
در سال سوم خشكسالي

بر اسـاس بررسـي داده هـاي سـازمان هواشناسـي، بارش هاي 
كشـور در سـال آبي جـاري 17/9 درصد نسـبت بـه بلندمدت 
و 24/2 درصـد نسـبت به سـال گذشـته كاهش داشته اسـت و 
شـش حوضـه آبريـز اصلـي نيز دچـار كـم بارشـي شـده اند. 
بر اساس بررسي داده هاي سازمان هواشناسي از ابتداي سال آبي جاري 
تا پايان دي ماه كشور حدود 74/3 ميلي متر بارش دريافت كرده است 
كه اين ميزان بارندگي در بلندمدت حدود 90/5 ميلي متر بود، بنابراين 
بارش ها نسبت به بلندمدت حدود 16/2 ميليمتر معادل 17/9 درصد 
ــت. بارش ها در اين بازه زماني طي سال گذشته 98  كاهش داشته اس
ميلي متر بود. با توجه به اينكه ايران در سومين سال پياپي خشكسالي 
ــبت به سال گذشته نيز كه  قرار دارد، بارش هاي سال جاري حتي نس
بسيار كم بارش بود حدود 23/7 ميلي متر معادل با 24/2 درصد كاهش 
داشته است.  با توجه به آمارهاي سازمان هواشناسي ميزان بارش ها در 
يك سال آبي بايد به 236/9 ميلي متر برسد و در حال حاضر بارندگي ها 
تنها 31/3 درصد بارندگي هاي كشور را تأمين كرده اند.  با وجود فعاليت 
چندين سامانه بارشي از ابتداي زمستان هنوز تمام شش حوضه آبريز 
اصلي كشور بين 6 تا 62 ميلي متر با كاهش بارش نسبت به شرايط نرمال 
مواجه هستند. بيشترين كسري بارش مربوط به حوضه آبريز «درياي 
خزر» با حدود 62 ميلي متر و كمترين كسري با حدود 6 ميلي متر به 
حوضه آبريز «خليج فارس و درياي عمان» اختصاص دارد.  بارش هاي 
حوضه هاي آبريز «درياچه اروميه»، «قره قوم»، «مرزي شرق» و «فالت 
مركزي ايران» نيز به ترتيب با كاهش حدود 47، 33، 17 و 9 ميلي متري 
مواجه است. با وجود اين، ميزان بارش در برخي حوضه هاي آبريز درجه 
2 كشور نظير «مند»، «حله»، «جراحي و زهره»، «ابرقو» و «گاوخوني» 

نسبت به شرايط نرمال افزايش يافته است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يك

   يوز ايرانى و درناى فريدونكنار از اخبارى است كه ايرانيان هر روز با شنيدن مطلب تازه اى درباره آنان پيگير كارشان هستند
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تجديد مناقصه عمومي (فشرده) يك مرحله اي به شماره 1443082

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان

 
شـركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجان در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) تأمين 
يك وعده غذاي گرم كاركنان انبار نفت شهيد تندگويان منطقه زنجان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايي پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صـورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضاى الكترونيكي را جهت شـركت در 

مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10روز دوشنبه تاريخ 1401/11/03 مي باشد.

 1- اسـناد مناقصـه و شـرايط عمومـي پيمـان در دو سـايت http//iets-mporg.ir و
 http//monaghese.niopdc.ir قابل دسترس و مطالعه جهت آگاهي از شرايط قرارداد 

مي باشد.
2- اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـتر درخصوص اسناد 
مناقصه به آدرس زنجان ميدان آزادي خيابان شركت نفت، شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران منطقه زنجـان، واحد امور حقوقي و پيمان ها (آقاي محمدهادي كردلو) و تلفن 

تماس  33048150  024    
3-باتوجه به برگزاري مناقصه از طريق سـامانه سـتاد، درج امضاي الكترونيكي ذيل كليه 

اسناد بارگزاري شده توسط مناقصه گران الزامي است.
4-با توجه به تجديد مناقصه پاكت هاي پيشنهادي باهر تعدادي بازگشايي خواهند شد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
دفتر ثبت نام:  88969737  021  و 85193768  021 مركز تماس: 41934  021  
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير اسـتان ها، درسـايت سـامانه

بخش"ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر" موجود است.
انتشار آگهي نوبت اول:  1401/11/03                                         

شركت ملي پااليش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجان

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجانمحل اجراي مناقصه

27,442,430,184 ريالمبلغ برآورد حدودًا

1,372,121,509ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاري بانك ملت9200025181 به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان با كد شناسه نوع تضمين و مبلغ شركت در مناقصه
11964773

از ساعت 10 روز دو شنبه مورخه 1401/11/03 لغايت ساعت 9 روزشنبه تاريخ 1401/11/08مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت

ساعت 10  روز چهارشنبه تاريخ 1401/11/19تاريخ تشكيل جلسه توضيح اسناد

ساعت10روز يك شنبه تاريخ 1401/11/23مهلت زماني ارسال پيشنهاد

ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 1401/11/24زمان بازگشايي پاكت ها

شرايط متقاضيان شركت در مناقصه
شركت ها

مدارك الزم براي شركت ها: 
 HSE1- احرازامتيارقابل قبول براساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ،ايمني و زيست محيطي

2- احراز امتياز قابل قبول  در ارزيابي كيفي
3- مستندات ارائه شده مي بايد اصل و يا برابر اصل باشند.

4-  ارائه كداقتصادي – كد ثبت در پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور الزامي است .
5-  گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كار استان

6-  داشتن ظرفيت كاري

شرايط متقاضيان شركت در مناقصه
 رستوران داران

مدارك الزم براي رستوران ها: 
1-ارائه صالحيت از اداره بهداشت شهرستان زنجان

2-احرازامتيارقابل قبول براساس معيارهاي ارزيابي ساده توانمندي بهداشتي ،ايمني و زيست محيطيHSE (مطابق دستورالعمل پيوست)
3-داشتن حداقل سه مورد سابقه كار مرتبط با موضوع و حسن سابقه كار در كارهاي قبلي

شرايط عمومي و الزامي

1- دراين مناقصه جهت تعيين مناسـب ترين قيمت و برنده مناقصه، از دسـتورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شـماره 796-20/2 مورخه 
1399/12/11 وزير محترم نفت (پيوست اسناد مناقصه)استفاده مي گردد.

2- صرفًا اسناد پاكت هاي ب و ج  داراي امضاى الكترونيكي مورد پذيرش است در جلسه بازگشايي پاكت هاي ب و ج ، اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد امضاى الكترونيكي (داراي 
امضا گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.

3-درج امضاى الكترونيكي ذيل اسناد بارگزاري شده توسط مناقصه گران الزامي مي باشد.

ل
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ت 
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 آگهى فراخوان ارزيابى كيفى ساده جهت برگزارى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى -پااليشگاه دهم (فاز 19) 
شناسه آگهى: 1442993

   نوبت اول   

 R10/1401/005 پااليشگاه دهم پارس جنوبى فاز 19 در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى ساده جهت برگزارى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره
تقاضاى 0140004 به شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران: 2001097684000045 و شرح: خريد: STUD BOLT– از سازندگان واجد صالحيت را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
 دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونكى را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند. جدول زمان بندى به شرح ذيل مى باشد. اطالعات و اسـناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
برآورد اوليه مناقصه به مبلغ 35,000,000,000 ريال و تضمين فرآينـد ارجاع كار1,750,000,000 ريال بوده و به صورت يكى از تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين معامالت دولتى شـماره 123402/

ت50659هـ مورخ 94/09/22 هيأت وزيران قابل قبول مي باشد.

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

تاريخاقدام رديف

1401/11/01تاريخ انتشار مناقصه درسامانه1

1401/11/08مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه2

1401/11/23مهلت زمانى ارسال ارزيابى كيفى توسط مناقصه گران3

جدول زمان بندى:

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: استان بوشهر- شهرستان كنگان-كيلومتر 20 جاده كنگان به عسلويه- سايت2 

منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس-پااليشگاه دهم- فاز 19 
  تلفن: اداره خدمات كاالى پااليشگاه دهم: 07731466283-07731466287 

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس : 41934 – 021- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير اسـتان ها، در سايت 

www.setadiran.ir سامانه
   دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

روابط عمومي
 مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه آگهى: 1443893آگهى مزايده   
   نوبت اول   

  دسـتگاه مزايده گزار:  اداره كل شيالت 
استان مازندران

  موضوع مزايده:  فروش 4 دستگاه خودرو  
مستعمل

  تضمين شركت در مزايده: مبلغ 60/000/000 
ريال ضمانت نامه بانكى به ازاى هر خودرو

  مهلت دريافت اسناد:  از زمان انتشار آگهى به مدت 5 روز
  مهلت تحويل پيشنهادها:  تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه  

مورخ 1401/11/18
  زمان بازگشـايى پيشـنهادها:  رأس سـاعت 9 صبح روز 

چهارشنبه  مورخ 1401/11/19
  محل دريافت اسناد مزايده:  سامانه تداركات الكترونيك 

 http://setadiran.ir/setad/cms دولت به آدرس
  شـماره مزايده در سـامانه تـداركات الكترونيك دولت: 

1001004234000001
  محل تحويل پاكت الف:  بابلسر– خيابان شريعتي- اداره 

كل شيالت مازندران- طبقه چهارم - اداره حراست 
  محل بازگشـايي مزايده: بابلسـر –  خيابان شريعتي – 
شريعتي 11- طبقه سوم – سالن اجتماعات سپهبد شهيد 

 قاسم كريم زاده - مديركلحاج قاسم سليماني

   يك مرحله اى دو نوبتي
 شماره 1401/1

 آغاز روند بررسى اليحه بودجه 1402در مجلس

88498433سرويس  اقتصاد ي4

| روزنامه جوان |  شماره  6682

روز گذشـته رئيس جمهور به همراه برخي از اعضـاي كابينه به 
جهت دفاع از اليحه بودجه سـال1402در مجلس حاضر شـد و 
كليات اليحه مذكور در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني، روند بررسي اليحه بودجه1402 كشور را آغاز كردند. 
ــته كليات اليحه بودجه 1402 كه در كميسيون تلفيق  هفته گذش
ــيدگي به صحن علني ارجاع شد، طبق آيين نامه  تصويب و براي رس
داخلي در جريان رسيدگي به كليات، گزارش دو كميسيون تلفيق و 
برنامه و بودجه قرائت شد كه در جلسه صبح روز گذشته كميسيون 
برنامه و بودجه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، كليات اليحه 
بودجه 1402 كشور به تصويب اين كميسيون رسيد. طبق آيين نامه 
داخلي مجلس و پس از گزارش كميسيون هاي تلفيق و برنامه و بودجه، 
رئيس جمهور به دفاع از كليات بودجه پرداخت و در نهايت نمايندگان 
ــه علني ديروز روند بررسي اليحه  ــالمي در جلس مجلس شوراي اس

بودجه 1402 كشور را آغاز كردند. 
   توجـه بـه سياسـت هاي كلـي برنامـه هفتـم توسـعه 

بودجه1402 در 
آيت اهللا سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور براي دفاع از كليات اليحه 

بودجه 1402 در صحن علني مجلس حاضر شد. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه در بودجه 1402 سياست هاي كلي برنامه 
هفتم توسعه مورد توجه قرار مي گيرد، اضافه كرد: تمام تالش دولت اين 
بوده است كه بودجه 1401 را با رشد اقتصادي دنبال كند. در حال حاضر 
شاهد رشد قريب 4درصدي هستيم كه بيانگر رشد در همه بخش هاست. 

كاهش تورم و رشد در حوزه توليد نشانه هاي خوبي است. 
ــيون تلفيق بودجه در  ــوي ديگر رحيم زارع، سخنگوي كميس از س
ــته مجلس ضمن ارائه گزارش شور اول كميسيون  جلسه روز گذش
تلفيق در خصوص كليات اليحه بودجه سال 1402 كل كشور گفت: 
ــه رسمي با حضور وزراي  كميسيون تلفيق طي چهار روز و 11جلس
ــان دستگاه هاي  اقتصاد و تعاون، رئيس كل بانك مركزي، كارشناس
اجرايي ذي ربط، ديوان محاسبات و نمايندگان بخش هاي خصوصي 
ــي محورهاي اصلي اليحه بودجه و ويژگي ها و شاخص هاي  به بررس
ــي و بودجه بانك ها و  كالن اقتصادي، منابع و مصارف، اعتبارات مال
ــركت هاي دولتي پرداخت و در نهايت در جلسه 27دي ماه، پس  ش
از استماع نظر مخالفان و موافقان و دفاع دولت، كليات اليحه بودجه 

سال1402 با اكثريت آرا به تصويب كميسيون رسيد. 
ــيون برنامه و بودجه،  در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميس
گزارش اين كميسيون را قرائت كرد و از تصويب كليات اليحه بودجه 

1402 در اين كميسيون خبر داد. 
   پورابراهيمـي: انتظار ما از دولت اعمـال اصالحات مدنظر 

رهبرمعظم انقالب بود
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي به عنوان اولين مخالف با اليحه بودجه 1402 صحبت كرد و در 
ارتباط با موضوع بودجه، ضمن تقدير و تشكر از عملكرد يك سال و نيم 
اخير دولت جهت بهبود نماگرهاي اقتصادي گفت: انتظار ما از دولت 
در ارتباط با بودجه ، اين بود كه بتواند اليحه اي ارائه بكند كه آنچه را كه 

به  عنوان اصالحات مدنظر مقام معظم رهبري بود، اجرايي كند. تالش 
دولت در اين زمينه انجام شده است اما اين مقدار كفايت نمي كند. 

   نگاه ويژه دولت در اليحه بودجه به اشتغال زايي
مجتبي رضاخواه در روند بررسي كليات بودجه 1402 كشور به عنوان 
موافق اظهار كرد: بايد ببينيم دولت چه مقدار توان داشته و چه ميزان 
ــت. دولت 360 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي براي  تالش كرده اس
ــراي نان در نظر  ــور پيش بيني كرده و 104 هزار ميليارد تومان ب كش
گرفته است. افزايش 20 درصدي حقوق و معافيت تا 7 ميليون تومان 
حقوق نيز از ديگر موضوعاتي است كه دولت در بودجه سال آينده در 
نظر گرفته است. دولت در اليحه بودجه1402، 31همت براي اشتغال 

هر استان نيز پيش بيني كرده است. 
    رشد 59 درصدي ماليات ها در بودجه 1402 

ــيون برنامه و بودجه موافق بعدي بود كه  جعفر قادري، عضو كميس
ــد 59 درصدي  در دفاع از كليات اليحه بودجه1402 اظهار كرد: رش
ماليات ها در امسال به دست دولت يك گام بلند و نشان اين است كه 
اگر اين مسير ادامه پيدا كند، بدون اينكه دقيقاً القاي مالياتي اضافه 
ــود، صرفاً پايه هاي مالياتي افزايش پيدا كند و مؤديان بيشتري را  ش

شامل و جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود. 
    سليمي: اليحه بودجه شفاف نيست

ــه مجلس نيز به  ــليمي، عضو هيئت رئيس حجت االسالم عليرضا س
ــال حدود 300همت  ــه1402 اظهار كرد: امس عنوان مخالف بودج

ــتيم و با اصالحيه مجلس و برداشت از صندوق  ــري بودجه داش كس
توسعه اين را پوشش داديم. اگر اين مجوزها امسال داده شد، سال بعد 
داده نشود، اين 400همت كسري بودجه همان ام الخبائث مشكالت 

اقتصادي خواهد بود. 
   محفوظي: آمارهايي كه دولت ارائه مي دهد با واقعيت هاي 

جامعه متفاوت است
ــيدمجتبي محفوظي، نماينده مردم  مخالف بعدي اليحه بودجه س
آبادان در مجلس شوراي اسالمي بود كه با اشاره به اليحه بودجه گفت: 
آمارهايي كه به دست رياست محترم دولت طي دو جلسه در صحن 
علني مجلس ارائه شد، اساساً خطا و غيرواقعي بود. شخص آقاي رئيسي 
را انساني صادق و وارسته مي دانيم و مي شناسيم، بنابراين اين آمارهاي 
ــت كه اطرافيان و دولتمردان به  ــي از آن آمارهايي اس غيرواقعي ناش

شخص رياست محترم جمهور ارائه مي دهند. 
محفوظي تصريح كرد: واقعيت جامعه غير از اين است كه اينجا ارائه 
مي شود. آمار گراني ها، آمار بيكاري، آمار اشتغالي كه اينجا ارائه شد، با 
واقعيت جامعه متفاوت است. رئيس جمهور محترم فرموده اند كه در 
آينده اي بسيار نزديك اتفاقات خوبي براي معيشت ملت رخ خواهد داد 
اما اليحه اي كه در اختيار ما قرار گرفت، چيز ديگري را نشان مي دهد. 
    ويس كرمي: دولت در خط مقدم مبارزه با مسـائل اجرايي 

و حل مشكالت مردم است
مهرداد ويس كرمي، نماينده مردم خرم آباد نيز به عنوان موافق اينگونه 

ــت ولي بايد  ــال1401 اس اظهار كرد: كليت بودجه همان بودجه س
ــال آينده حل  ــال جاري را براي س توجه كنيم كه ايرادات بودجه س
كنيم، همچنين واقعيت هاي موجود در اين بودجه در نظر گرفته شده 
ــت. يكي از نكات مثبت در اين بودجه بحث توجه به شركت هاي  اس
ــت كه با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بايد به  دانش بنيان اس
بحث شركت هاي دانش بنيان بيش از گذشته توجه صورت گيرد كه 

خوشبختانه در بودجه سال آينده به اين امر توجه شده است. 
    پاك فطرت: چرا فكري به حال مصرف باالي انرژي در بودجه 

نشده است
ــان در مجلس نيز در  ــيراز و زرق ــرت، نماينده مردم ش عليرضا پاك فط
مخالفت با اليحه بودجه 1402 كشور اظهار كرد: اين بودجه، تحولي در 
اقتصاد كشور ايجاد نمي كند و ناعادالنه است. در اين بودجه فكري براي 
صرفه جويي در مصرف انرژي نشده است. ما چهار برابر دنيا انرژي مصرف 
مي كنيم. مصرف دهك باال نيز 20برابر قشر ضعيف است كه متأسفانه 

عدالت در بودجه وجود ندارد. 
    مالك شريعتي: ارقام شركت ملى گاز در بودجه نيست

ــز در مخالفت با  ــريعتي، نماينده مردم تهران در مجلس ني مالك ش
اليحه بودجه 1402 كشور اظهار كرد: سندي براي تحول دولت ديده 
ــازي انرژي ردپايي از آن ديده نشده است.  شده كه در بحث بهينه س
بودجه يك ساله است و احكامي كه دولت نوشته است، يك اليحه ديگر 
مي خواهد. اگر قرار است برنامه توسعه تمديد شود، بايد سهم صندوق 

2 درصد افزايش پيدا كند كه اذن رهبري را مي خواهد. 
نماينده مردم تهران در مجلس عنوان كرد: درآمدهاي بودجه متوازن 
نيست. در رديف درآمدي كشور در جدول 5 يك رقمي به عنوان عوايد 
ــود را به گاوداري ها  ــك هاي خ داخل پادگاني كه پادگان ها نان خش
ــند، حدود 7 ميليارد تومان در بودجه آمده است اما رقم باالي  بفروش

شركت ملي گاز در بودجه نيامده است. 
   حسيني: سناريوهاي مختلف براي نفت و ارز ديده شده است
ــيون تلفيق بودجه1402 پس از  شمس الدين حسيني، رئيس كميس
شنيدن سخنان موافقان و مخالفان اليحه بودجه به جايگاه آمد و در دفاع 
ــرخ ارز، نه ميزان فروش  از كليات بودجه 1402 گفت: ما در بودجه نه ن
نفت و نه حتي قيمت نفت را تصويب كرديم چراكه اينها هيچ زماني در 
ــت براي فروش نفت آورده  بودجه نمي آيد. دولت رقمي حدود 604هم
است كه وقتي بررسي مي كنيم، مشاهده مي شود در سناريوهاي مختلف 

قابل تحقق است. 
ــيني ادامه داد: دولت مصوبه اي درباره فروش 108همت جهت  حس
ــت  ــت. همچنين دولت پيش بيني كرده اس ــازي گرفته اس مولد س
ــد اما در عين حال نيز بايد در سال آتي  185همت اوراق مالي بفروش
201همت اوراق مالي را بازخريد كند. در فروش شركت هاي دولتي 
104همت پيش بيني شده است. اگر بخواهيم حكم برنامه را اجرا كنيم، 
اين رقم بايد خيلي بيشتر باشد. دولت سهم صندوق توسعه ملي را به 
جاي 20 درصد، 40 درصد در نظر گرفته و از سمت ديگر امكان فروش 
ــت كه در مجموع مي توان گفت احياناً اگر در  اوراق افزايش يافته اس
يك يا دو پايه كم برآوردي يا بيش برآوردي وجود داشته باشد، باز هم 

بودجه قابل تحقق است. 

بررسـي آخريـن وضعيـت صورت هـاي مالـي خودروسـازان 
مربوط بـه 9ماهه سـال جاري نشـان مي دهـد زيان انباشـته 
سـه شـركت مـادر خودروسـاز بـه بيـش از 82 هزار ميليارد 
تومـان رسـيده اسـت و زياندهـي همچنـان ادامـه دارد. 
به گزارش مهر، بررسي آخرين وضعيت صورت هاي مالي خودروسازان 
ــركت مادر  ــه ش ــزارش غيرتلفيقي بوده و فقط به س كه البته يك گ
ــركت هاي  ــود و ش ــايپا و پارس خودرو مربوط مي ش ايران خودرو، س
ــان مي دهد زيان انباشته اين  ــت، نش زيرمجموعه را لحاظ نكرده اس
ــارد تومان  ــال بيش از 82 هزار ميلي ــت امس صنعت در 9ماهه نخس
ــت كه مجموع زيان انباشته 9ماهه سال  بوده است.  اين در حالي اس
ــوده، بنابراين تا پايان  1400 معادل 68 هزار و 400 ميليارد تومان ب
ــال حدود 13 هزار و 600 ميليارد تومان به زيان انباشته  آذر ماه امس

ــت. به اين ترتيب مجموع زيان انباشته  خودروسازان افزوده شده اس
نسبت به 9 ماهه سال گذشته حدود 20 درصد رشد را نشان مي دهد. 

  جزئيات زيان خودروسازان در 9ماهه 1401
بررسي جزئيات گزارش مذكور نشان مي دهد زيان انباشته شركت 
ــركت هاي زيرمجموعه) تا  ــن ش ــدون در نظر گرفت ايران خودرو (ب
پايان آذر امسال به حدود 41 هزار ميليارد تومان رسيده است.  نكته 
ــت كه اين شركت در بازه  قابل توجه در گزارش ايران خودرو اين اس
ــال، در مجموع بيش از 114 ميليارد تومان سود  زماني 9ماهه امس
ــت.  در اينجا بايد  ــانده اس ــاي مالي خود به ثبت رس را در صورت ه
ــود كه ايران خودرو مابه التفاوت قيمت دستوري و قيمت  ــاره ش اش
ــهم دولت، از زيان خود تفكيك  تمام شده محصوالت را به عنوان س
ــت.   ــن در اين مدت براي خود زياني در نظر نگرفته اس كرده، بنابراي

ــان مي دهد طي 9ماهه  ــي جزئيات فروش اين شركت نيز نش بررس
سال جاري بيش از 421 هزارو50 دستگاه انواع محصول را به توليد 
رسانده است كه براي آن بالغ بر 138 هزار ميليارد تومان هزينه كرده 
ــانده  ــتگاه خودرو را به فروش رس ــل، 440 هزارو379دس و در مقاب
ــان پول دريافت كرده  كه از اين محل بيش از 128 هزار ميليارد توم
ــود (زيان) ناخالص ايران خودرو در 9ماهه امسال  است، بنابراين س
ــت.  ايران خودرويي ها  ــان بوده اس ــر 9 هزارو700 ميليارد توم بالغ ب
ــواده پژو، بيش از  ــتگاه از خان از ناحيه فروش بيش از 273 هزار دس
11 هزار ميليارد تومان زيان ديده اند.  همچنين اين شركت در مجموع 
ــتگاه از اعضاي خانواده سمند فروخته و از محل  بالغ بر 52 هزار دس
ــتگاه خودرو حدود  هزار و 400 ميليارد تومان  فروش اين تعداد دس
ضرر كرده  است.  ايران خودرو بيش از 57 هزار دستگاه دنا نيز فروخته 

كه از اين ناحيه 770 ميليارد تومان زيان و همچنين با فروش بيش از 
29 هزار دستگاه رانا، زياني تقريباً 249 ميليارد تومانى ديده است.  اين 
ــاير محصوالت» و «فروش قطعات و لوازم»  شركت اما در بخش «س
ــودي حدوداً  هزارو300 ميليارد تومان و  سودآور بوده و به ترتيب س

2 هزارو500 ميليارد تومان از اين ناحيه سود كرده است. 
   زيان انباشته سايپا 28 هزار ميليارد تومان

همچنين بررسي صورت هاي مالي شركت سايپا (بدون در نظر گرفتن 
ــش از 28 هزار ميليارد  ــته بي زيرمجموعه ها)  نيز بيانگر زيان انباش
ــال نيز  ــركت در 9ماهه امس ــت. اين ش ــا پايان آذر ماه اس توماني ت
ــت.  سايپا از ناحيه  بيش از 3 هزارو700 ميليارد تومان زيان ديده اس
ــاينا بيش از  ــا، كوئيك و س ــتگاه تيب ــدوداً 235 هزار دس فروش ح

هزارو129 ميليارد تومان زيان ديده است.
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عضو انجمن فوالد ايران خبر داد 
 دستيابي به هدف 55 ميليون تني فوالد 

با تأمين زيرساخت ها 
عضو انجمن توليدكنندگان فوالد ايران، عدم تأمين زيرساخت ها 
را پاشـنه آشـيل توليـد فـوالد كشـور برشـمرد و تأكيـد كرد: 
در صورت تأمين زيرسـاخت ها، سـال آينده به راحتـي به توليد 
35 ميليون تن فوالد خواهيم رسـيد. به اين ترتيب دسـتيابي به 
هدف 55 ميليون تني فوالد در افق 1404 دور از دسـترس نيست. 
بيشترين رشد توليد فوالد دنيا، طي 10ماهه2022 نصيب ايران شده 
است كه نه تنها با بحران انرژي روبه رو نيست، بلكه با استفاده از فرصت 
زمستان سخت اروپا، به دنبال گرفتن بازار هاي صادراتي اين قاره است. 
عضو انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در نشست خبري دستيابي كشورمان 
به رتبه ششم توليدكنندگان برتر فوالد جهان را امكانپذير برشمرد.  «بهمن 
ــورهاي برتر توليدكننده فوالد به دنبال توليد  قاسمي» افزود: امروز كش
محصوالت كيفي و با ارزش افزوده باال و صنايع هاي تك هستند، بر اين اساس 
ما هم بايد از خام فروشي و نيمه خام فروشي به اين سمت و سو حركت كنيم، 

زيرا ارزش افزوده باالتري براي مان به دنبال خواهد داشت. 
ــت: در اين زمينه بايد ابتدا زيرساخت هاي مورد  اين مقام صنفي بيان داش
ــود. اگر  ــي تأمين ش نياز به ويژه تأمين آب، برق، گاز و جاده هاي دسترس
سياستگذاري مناسبي براي صادرات محصوالت نهايي اين بخش داشته 
باشيم، اشتغال زايي و ارزش افزوده باالتري به دنبال خواهد داشت و ضمن 
ارزآوري براي كشور، از ظرفيت هاي خالي واحدها استفاده خواهد شد.  عضو 
انجمن توليدكنندگان فوالد ايران، عدم تأمين زيرساخت ها را پاشنه آشيل 
توليد فوالد كشور برشمرد كه مي تواند دستيابي به هدف 55 ميليون تني 
فوالد در افق چشم انداز 1404 را با چالش همراه كند، اما گفت: در صورت 
ــال آينده به راحتي به توليد 35 ميليون تن فوالد  تأمين زيرساخت ها، س
خواهيم رسيد.  قاسمي سرانه مصرف فوالد هر ايراني را 200كيلوگرم برشمرد 
كه نصف متوسط جهاني است و يادآور شد: ركود ساخت و سازها در سال هاي 
ــت. با توجه به اينكه صنعت فوالد ايران،  گذشته، دليل اين مسئله بوده اس
فناوري و دانش مورد نياز را از شركت هاي بزرگ جهان همچون «دانيلي»، 
«نيپون» و غيره اخذ كرده، همچنين با محقق شدن برنامه هاي داخلي سازي 
در سال هاي گذشته در بسياري شركت ها،  درصد خودكفايي در اين صنعت 
باالست و حتي قادر به توليد بسياري تجهيزات مورد نياز در داخل هستيم، با 

اين حال در مباحث بومي سازي بايد صرفه اقتصادي را در نظر داشت. 
اين مقام صنفي در ادامه به مشكالت محدوديت گاز و برق در واحدهاي 
ــاره كرد و اظهار داشت: در اين زمينه هر چند تابع  فوالدي و نوردي اش
شرايط كشور و تأمين نياز بخش خانگي به عنوان يك اولويت هستيم، 
اما مي توان با برنامه هايي همچون نوبت بندي براي صنايع و شركت ها، 

موجبات برنامه ريزي بهتر براي مواجهه با اين چالش را فراهم كرد. 
قاسمي همچنين ورود برخي شركت هاي خصوصي فوالدي و نوردي به تأمين 
آب مورد نياز از پساب را يادآور شد و گفت: به طور نمونه اكنون بزرگ ترين 
شركت فوالدساز بخش خصوصي كشور با خريداري پساب شهر بوئين زهرا، 
همه آب مورد نياز خود را بدون فشار آوردن به ساير منابع سطحي و زيرزميني 
تأمين مي كند.  وي افزود: مشكل ديگر واحد هاي توليد فوالد، عرضه اندك و 
قطره چكاني مواد اوليه در بورس كاالست. همين اتفاق موجب افزايش قيمت 

در خارج از بورس شده و بعضاً بازار سياه به  وجود آمده است. 
قاسمي تأكيد كرد: يكي از چالش هاي پيش روي ما بورس كاالست . معموالً در 
بازار، قيمت روز گذشته مدنظر قرار مي گيرد، اين در حالي است كه در بورس 
كاال به اين موضوع توجه نمي شود. مثالً قيمت آهن اسفنجي هفته گذشته 
12 هزارو500 تومان بود اما عرضه اين هفته بر پايه 8 هزار تومان است. اين 
روال براي قيمت گذاري در بورس صحيح نيست. سياست هاي بورس كاال در 
برخورد با شركت ها اعم از خريداران و عرضه كنندگان به يك تغيير اساسي نياز 
دارد.  قاسمي افزود: افزايش ساالنه حقوق و دستمزد، ثبات در كسب و كارها را 
مختل مي كند. تقاضاي ما از حاكميت اين است كه حقوق و دستمزد حداقلي 
را 300دالر يا معادل آن با يك ارز پايه  تعيين كنند و منتظر تغيير ساالنه براي 

افزايش دستمزدها نباشند تا بازارها آرامش بيشتري داشته باشند. 
----------------------------------------------------------

 آغاز عرضه خودروهاي وارداتي
 4 بهمن در بورس

بر اساس مصوبات جلسه ويژه پيگيري برنامه هاي اولويت دار دولت، عرضه اولين 
گروه خودروهاي وارداتي (چانگان) در بورس چهارم بهمن عملياتي خواهد شد. 
گزارش تسنيم، از جلسه اخير ويژه پيگيري برنامه هاي اولويت دار دولت 
حاكي است، در اين جلسه وزير صمت گزارشي از نهايي شدن ثبت سفارش 
واردات 70 هزار خودرو ارائه كرده و خواستار تأمين ارز با منشأ خارجي و اخذ 
مصوبه اي براي قيمت گذاري خودروها در گمرك شده است.  در اين جلسه 
كه 27دي ماه با حضور رئيس جمهور و معاون اول وي برگزار شد، مصوب 
شد عرضه اوليه خودروهاي وارداتي- چانگان هاي چيني- در بورس كاال تا 
روز سه شنبه چهارم بهمن ماه عملياتي شود. تأكيد بر استفاده از ارز منشأ 
خارجي براي واردات خودرو و تسهيل واردات براي افرادي كه ارز در خارج 

كشور دارند، از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است. 

زيان انباشته خودروسازان  به 82همت رسيد

رياست جمهورى



   عليرضا زادبر:
ــي زد. علت  ــود و قدم م ــاه ناراحت ب «ش
ــيدم، گفتند: براي  ــان را پرس ناراحتي ش
ــت وليعهد  آينده ايران نگرانم معلوم نيس
بتواند كشور را درست اداره بكند. من هم از 
توانايي وليعهد گفتم .» (خاطرات علم ج7) 
پدر شاهزاده خودش مردد بود تا به پسرش 
وكالت بدهد! چه رسد به وكالت دادن علي 

كريمي و حميد فرخ نژاد!
   اميرحسين ثابتي:

ــن وكالت  ــده كمپين «م بزرگ ترين فاي
ــه  ــت ك ــن نيس ــا اي ــم» براندازه مي ده
ــان را علني كرده، بزرگ ترين  اختالفات ش
ــدر جو  ــه هر چق ــت ك ــده اش اين اس فاي
بدهند و بگويند فالن تعداد وكالت دادند، 
آخرش بهتر معلوم مي شود كه هيچ غلطي 
نمي توانند بكنند. كاش بقيه شان هم وكالت 
بدهند تا آخر اين سيرك را زودتر ببينيم. 

   حبيب تركاشوند:
ــك ذره درايت و تدبير  جريان برانداز اگر ي
ــنا  ــت و با واقعيات جامعه ايراني آش داش
ــوي را كه نماد  ــا پهل بود فردي چون رض
ــت، به  ــاله پهلوي اس ــوري 57 س ديكتات
ــود معرفي نمي كرد.  عنوان ليدر و رهبر خ

#من_وكالت_نميدهم
   حميد كثيري:

ــاهزاده؟ چرا بايد به  وكالت؟ به شاه؟ به ش
شاهزاده رضا پهلوي وكالت بدهيم؟ چون 
پدرش شاه بوده! خب بفرماييد پدرش چرا 
شاه بوده؟ چون پدربزرگش شاه بوده؟ يعني 
ارث! يعني برتري خون! در قرن حاضر، در 
عصر ارتباطات، تكنولوژي، شايسته ساالري 
و دموكراسي باز ايران را به 100سال قبل 

بازمي گردانيد!
   كبري آسوپار:

ــتند و  ــاي كنوني در قدرت نيس پهلوي ه

هيچ، اما همان هايي هم كه بيش از نيم قرن 
ــت را وكالت داده  در قدرت بودند، حكوم
ــان  بودند به غربي ها و پي خوشگذراني  ش
بودند! حاال براندازان به اين نسل بي قدرت و 
بي اختيار پهلوي وكالت نمايندگي داده اند؟! 

قدرت انقالب از سطح وكيل هويداست.
   كاربري با نام «مصطفي»:

ــراي براندازي  ــوي را ب ــه امريكا، پهل   اينك
ــد و از  ــز مي كن ــالمي تي ــوري اس جمه
ــلبريتي ها را برايش به  ــت  تا س فوتباليس
ــر مي كند  ــي هنوز فك ــط مي كند، يعن خ
ــراي منافعش  ــران ب ــوري» در اي «جمه
خطرناك  است؛ چه اسالمي باشد، چه ملي 
ــلطنت  مصدقي و چه غيره در ايران بايد س
ــراي امريكا  بي يال و دم حكومت كند تا ب

مضر نباشد!

   مهدي پناهي:
از فرقه رجوي و نازنين بنيادي تا مصي علينژاد، 
ــماعيليون و پهلوي اينقدر جمع اضدادند  اس
كه يك روز هم نتوانستند اپوزيسيون را متحد 
كنند. اروپا هم با تروريست اعالم كردن سپاه 
آخرين و مذبوحانه ترين تالش را مي كند، ولي 
به اين عكس تشييع شهيد سليماني نگاه كنيد، 

مردم فرق شهيد و جالد را مي دانند. 
   كاربري با نام «سيد مهدي»:

ــن دلقك وكالت  من تنها در صورتي به اي
ــه و باباش  ــه پول هايي كه نن مي دهم هم
ــور برگردونه.  از اين ملت دزديدن، به كش

#خاندان_فراري
   فرهاد مجتهد:

من وكالت نمي دهم، من شهادت مي دهم 
ــن ابيطالب (ع) و اوالد  راهي جز راه علي اب

ــه داده اند و از  ــاني كه راه او را ادام او و كس
ــتند وجود ندارد و  سلسله پاكان عالم هس
در اين راه برايش جان مي دهيم. #لبيك_

يا_خامنه_اي
   مهدي عليپور:

از شاهزاده رضا پهلوي مچكريم كه موجبات 
ــادي ملت را فراهم كردند. اينها  خنده و ش
ــتند تا اپوزيسيون  ــتر مفرح ذات هس بيش

ايران. #وكالت_نميدهم
   سعيد كاكاوند:

ــت را از طريق  ــع دموكراتيك وكال در جوام
ــروق كارزار  ــدوق رأي مي دهند نه از ط صن
ــخصي كه  ــازي ان هم نه به ش و فضاي مج
عنواني را يدك مي كشد كه حاصل استبداد و 
موروثي بودن است و با روح دموكراسي تضاد 

غيرقابل حل دارد. #وكالت_نميدهم

بچه فرح!  بيشتر دلقكى تا وكيل!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به كارزار جديد اپوزيسيون عليه ايران

اپوزيسيون كه نتوانستند ايران را به جنگ داخلي بكشـانند و در ناآرامي هاي اخير با 
بي توجهي مردم پروژه هاي شان به شكست انجاميد، حاال در حركتي جديد با جريان سازي 
رسانه اي هشتگي جديد را با نام #وكالت_مي دهم راه انداخته اند تا رضا پهلوي، فرزند 

ديكتاتور مخلوع ايران را به عنوان رهبر اپوزيسيون  جا انداخته و او را پيشگام تغيير جلوه 
دهند. كاربران شبكه هاي اجتماعي با تمسخر اين هشتگ پرداختند و از ديكتاتوري هاي 
پهلـوي نوشـتند. در ادامـه بخش هايـي از واكنش هـاي كاربران مرور شـده اسـت. 

اين صفحه پيام هـا،  متن ها، عكس نوشـت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر مى دهد. تالش بر اين 
اسـت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشـمند شـبكه هاى 

اجتماعى در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصوير منتخب

       جنگل خواران بخش هاي زيادي از جنگل  هاي هيركاني را از بين بردند
 | صفحه توئيتري «فالت ايران»

مراقب سگ نفس باش
آيت اهللا جوادي آملي(ره):

ــعي كن «اختالف» را بر طرف كنى،  با هركسي اختالف داري، س
نه «مخالف» را از پا در بياور! اگر اين حرف بود، ما طالق در جامعه 
ــتيم، نهاد خانواده ما اينجور ويران نمي شد! دو نفر كه با هم  نداش
ــنيدند، با مهر و  اختالف دارند، اينها اگر يك بي مهري مختصر ش
مهرباني او را به بهترين وجه بر طرف كنند؛ «فاذا الذي بينك و بينه 
عداوه كانه ولي حميم» (سوره فصلت / آيه 34). اگر نهاد خانواده ما 
مي فهميد كه اختالف را بايد بر طرف كرد، نه طرف را به طالق وادار 
كرد، ما اين مشكل را نداشتيم! فرمود: «فاذا الذي بينك و بينه عداوه 
كانه ولي حميم»، اين شرمنده مي شود! در نهان و نهاد هر كسي ما 

آن عاطفه را قرار داديم؛ يك حرف تندي شنيدي، فوراً جواب نده!
به ما گفتند: اگر يك جايي رفتي، سگ دارد حمله مي كند؛ بنشين، 
ــته كاري ندارد. دين به ما گفته اگر يك وقتي  چون سگ با نشس
عصباني شدي، ايستاده اي بنشين تا سگ تو را نگيرد! اين «سگ 
نفس» است. اين حرف ها را كجا پيدا مي كنيد؟! فرمود: بدي را با 
بدي جواب دادن، فحش را با فحش جواب دادن كه كار سهلي است، 

اين كار حيوان است؛ اين كار را نكنيد. 
ــوادي آملي  ــي ج ــت اهللا العظم ــي «آي ــال تلگرام منبـع: كان
(مدظله العالي)» به استناد پيام به همايش ملي (تربيت در نيروهاي 

مسلح)؛ دماوند؛ تير 1401

   آيينه نفس

ژاپني ها از برف هم برق توليد كردند

اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: اروپاي 2023 همان راهي را در قبال ايران طي مي كند 
ــالمي با هدف تغيير رفتار ايران. اگر  ــار بر جمهوري اس كه امريكاي 1979 طي كرد. فش
امريكايي 1979 به نتيجه رسيد، اروپاي 2023 نيز به نتيجه مي رسد. هرچند كه اروپا 2023 

چاره اي جز تبعيت كامل از امريكاي 2023 نيز ندارد. 

ــواده مرحوم  ــدر اصفهاني ن ــيد مقتدي ص ــرد: به برادر س ــور توئيت ك كيانوش جهان پ
ــزد كنيد حتي در گذرنامه و جوازات شيخ  زايد بن  سلطان  ــماعيل اصفهاني گوش سيداس

بن زايد، بنيانگذار امارات متحده عربي هم دو بار نام خليج فارس ذكر شده است! 
PersianGulf# خليج_الفارسي#

ــزارش داد: گروهي از  ــران» گ ــر اي «عص
محققان ژاپني به روشي جالب براي توليد 
ــه مي تواند  ــت يافته اند ك برق از برف دس
ــه توليد  ــراي انقالب در زمين مقدمه اي ب
ــد. محققان ژاپني  انرژي تجديدپذير باش
ــهر آئوموري، به منظور تأمين  ــاكن ش س
ــع كمبودهاي احتمالي،  انرژي پايدار و رف
مطالعه روي روشي نوين براي توليد برق از 

برف را آغاز كرده اند. 
آئوموري شهري زيبا واقع در ژاپن است كه 
در 715كيلومتري شمال توكيو قرار دارد. 
ــم نواز كاج، اين  ــر جنگل هاي چش عالوه ب
شهر به لطف بارش ساالنه 7تا 8متري، يكي 
از پربرف ترين مناطق روي زمين محسوب 
ــته نيز مطابق معمول،  مي شود. سال گذش
ــهر را فرا گرفته بود  برف گسترده اي اين ش
كه باعث شد مقامات محلي، هزينه هنگفت 
46 ميليون دالري را صرف اقدامات ايمني 
و حذف آن از سطح جاده ها و ساختمان ها 
كنند. ژاپني ها براي رهايي از حجم گسترده 
ــپس به دريا  ــا را جمع آوري و س برف، آنه
منتقل مي كنند. اين فرآيند اگرچه در نگاه 
اول ساده به نظر مي رسد، اما زمان، منابع و 

هزينه زيادي را صرف مي كند. 
بدين منظور، اكنون گروهي از محققان يك 
ــتارتاپ در زمينه فناوري اطالعات به نام  اس
ــگاه ارتباطات  ــي همكاري با دانش فورته ط
الكتروني توكيو، راه حل جالبي را براي مشكل 
انباشت برف ارائه كرده اند. ايده آنها استفاده از 
ذخاير برف اضافي شهر آئوموري براي توليد 
برق پاك و مقرون به صرفه است. به گزارش 
ژاپن تايمز، دانشمندان پيشتر آزمايش توليد 

برق از برف را در استخر يك ساختمان متروكه 
با موفقيت اجرايي كرده اند. 

آنها همچنين بر اين باورند كه رويكرد جديد 
مي تواند براي بسياري از كشورهاي اروپايي 
ــيه و اوكراين با  كه در بحبوحه جنگ روس
بحران انرژي مواجه هستند، مؤثر باشد. در 
اين كشورها نيز با وجود ذخاير مناسب برف، 

امكان توليد انرژي پاك عملي است. 
   چگونه از بـرف مي توان بـه توليد 

برق رسيد؟
ــمندان ژاپني در طول مطالعه خود   دانش
ــواي آزاد براي  ــرف و ه از مقادير زيادي ب
تأمين انرژي توربين هاي توليد برق استفاده 
ــواي بيرون  ــت كه ه مي كنند. بديهي اس
ــرف، به دليل  ــه با هواي اطراف ب در مقايس
دريافت گرما از خورشيد، از دماي باالتري 

برخوردار است. 
ــاي حرارتي براي تأمين   محققان از لوله ه

ــده) و هواي  هواي سرد (از برف ذخيره ش
ــرون) بهره مي برند. بدين  گرم (از فضاي بي
ــرد و  ــا بين هواي س ــب، اختالف دم ترتي
ــان همرفت در مايع  گرم باعث ايجاد جري
خنك كننده توربين مي شود كه در نهايت 
ــرق را به  همراه  ــش توربين و توليد ب چرخ

خواهد داشت. 
به  نقل از نويسندگان اين مقاله، توليد برق از 
برف به اين روش مي تواند بازدهي مشابهي 
با نيروگاه انرژي خورشيدي داشته باشد و 
احتماالً روشي بسيار مقرون به صرفه خواهد 
بود. يكي از عوامل تعيين كننده در راندمان 
اين سيستم، فاكتور اختالف دماست. كوجي 
انوكي، از محققان اين مطالعه گفت: هرچه 
اختالف دما بيش تر باشد، بازده توليد برق 

نيز افزايش خواهد يافت. 
اين اولين بار نيست كه دانشمندان شانس 
ــرف امتحان  ــد برق از ب ــود را براي تولي خ

ــي از  ــال 2019، گروه ــد. در س مي كنن
ــگاه كاليفرنيا نيز دستگاهي  محققان دانش
را توسعه دادند كه مي توانست از بارش برف، 
الكتريسيته توليد كند. البته اين نمونه تنها 
ــتگاه هاي كوچك  قادر به تأمين انرژي دس
ــت. بااين حال،  بود و كاربرد محدودي داش
ــين در حد و  ــك از راه حل هاي پيش هيچ ي
ــي ارائه كرده اند،  اندازه آنچه محققان ژاپن
ــيع از برف، برق  نمي توانند در مقياس وس

توليد كنند. 
   چالش هاي پيش  رو

ــد انرژي  ــاي تولي ــاير روش ه برخالف س
ــن طريق، با  ــد برق از اي تجديدپذير، تولي
ــت. به عنوان  چالش هاي بزرگي همراه اس
مثال، براي مقياس پذير كردن اين فرآيند 
ــم بزرگي از  ــازي حج به امكانات ذخيره س
ــن، اطمينان از  ــت. عالوه بر اي برف نياز اس
ــرم در مناطق برفي  تأمين مداوم هواي گ
ــركت هاي اداره كننده  نيز مي تواند براي ش
نيروگاه هاي انرژي برفي، دردسرساز شود. 

ــهر  ــي، مطالعه خود را در ش  محققان ژاپن
ــه خواهند داد  ــاه مارس ادام آئوموري تا م
ــنهادي خود  ــنجي روش پيش تا امكان س
ــال، آنها  ــد. در همين ح ــش كنن را آزماي
ــراي مهار دماي  ــال يافتن راه هايي ب به دنب
باالي چشمه هاي آب گرم به منظور ارتقاي 
سيستم خود و غلبه بر ساير محدوديت هاي 
پيش رو خواهند بود. بدون شك در صورت 
ــد برق از  ــاك، تولي ــن روش پ موفقيت اي
ــير جهان،  برف مي تواند در مناطق سردس
ــد در حوزه انرژي هاي  موجب انقالبي جدي

تجديدپذير شود. 

اگر امريكاي 1979 به نتيجه رسيد، اروپاي 2023 هم مي رسد نام «خليج فارس» را در گذرنامه شيخ زايد بجوييد!

آثاري كه با مولدهاي هوش مصنوعي توليد شده اند
ــوش  ــه ه ــي «مجل ــال تلگرام كان
ــت كه با  ــي» از آثاري نوش مصنوع
ــي توليد  ــوش مصنوع مولدهاي ه

شده اند. اين موارد عبارتند از:
ــاه چين:  دوربين فيلمبرداري پادش
ــترن از  ــو اس ــام متي ــي به ن عكاس
ــوش مصنوعي همچون  مولدهاي ه
ــتفاده كرده تا  Midjourney اس
دوربين هاي فيلمبرداري قرن هجدهم چين را بازآفريني كند. يكي از كاربران باور كرد در قرن 

هفدهم هم فيلمبرداري وجود داشته است و گفت: «اين دوربين ها حاال كجا هستند؟»
اشياى قورباغه اي: يكي ديگر از آثار استرن براساس اين دستور توليد شده اند: «چندين قورباغه 
كه از قلمرويي قرون  وسطايي محافظت مي كنند.» يكي از كاربران بعد از مشاهده  اين تصاوير 
گفت: «اگر كسي چيزي نمي گفت، فكر مي كردم از عروسك هاي مينياتوري گرفته شده اند.»

تقاضانامه براي پذيرش در دانشگاه ها: وب سايت Forbes تقاضانامه اى را منتشر كرده كه به 
 وسيله  هوش مصنوعي نوشته شده است؛«به عنوان يك شناگر ماهر و فرزند مادر و پدري مهاجر 
از هند كه درماساچوست رستوراني خانوادگي دارند، باور دارم تجربيات و عاليقم باعث مي شوند 
عملكرد خوبي در دانشگاه شما داشته باشم...» اين مقاله محصول ChatGPT است. جالب 

اينجاست كه اين نامه از كيفيت الزم براي پذيرش در دانشگاه نيز برخوردار است.

دنيا اينقدر بي حساب وكتاب هم نيست
حسن انصاري در كانال تلگرامي خود 
ــت: مهماني در برنامه تلويزيون  نوش
بي بي سي «فارسي» اظهار كرد: زبان 
ــالم به عنوان  فارسي در يك رقابت س
زبان ملي انتخاب نشده است. وقتي هم 
كه مهمان ديگر گفت ما ملت ايرانيم و 
ــارس» نداريم،  ــام «ملت ف ملتي به ن
ــان فرمودند اين حرف ها مباحث  ايش
تئوريك است و قطعاً مي توانيم درباره اش حرف بزنيم و من هم حرف هايي براي گفتن درباره اش 
دارم. خير، عزيز! دنيا اينقدر بي حساب وكتاب هم نيست كه شما بدون هيچ گونه تخصصي درباره 
ادبيات و تاريخ و فرهنگ حرفي حسابي براي گفتن در اين زمينه ها داشته باشيد. اينقدر متخصص 
درباره زبان و فرهنگ و تاريخ ايران داريم كه تا 100 سال ديگر هم نوبت به شما نخواهد رسيد. ايرادي 
البته به شما وارد نيست. از شما هم بيش از اين انتظاري نيست. به بي بي سي «فارسي» بايد گفت كه 

اشتباه مي كنيد! راهي كه مي رويد خطاست! االن سده نوزدهم نيست! اينجا ايران است... .

ممنوعيت انتشار اخبار جعلي در هند
ــه نقل از  ــه» در بله ب ــال «زاوي كان
«رويترز» نوشت: براساس پيش نويس 
قانون فناوري اطالعات هند كه طي 
ــد، دولت  ــر ش روزهاي اخير منتش
تدابير جديدي براي مبارزه با انتشار 
ــت. اين  ــيده اس اخبار جعلي انديش
ــدام دولت هند  قانون كه آخرين اق
براي مهار غول هاي فناوري محسوب 
مي شود، به شرح زير است: «انتشار هر نوع اطالعاتي كه توسط دفتر اطالعات مطبوعاتي هند 
(PIB) يا هر آژانس ديگري كه وظيفه سنجش اطالعات بر مبناي حقايق به آن محول شده 

است، جعلي يا نادرست قلمداد شود، ممنوع خواهد بود.»
رسانه هاي اجتماعي موظفند پس از شناسايي اينگونه اخبار و اطالعات، اقدامات الزم جهت 
ــاني و  ــار، انتقال، ذخيره، به  روزرس ــام داده و از نمايش، آپلود، اصالح، انتش حذف آنها را انج
ــر نيز اعالم كرده بود كه  ــتراك گذاري اين اطالعات ممانعت كنند. دولت هند در ماه اكتب اش
ــكايت و نارضايتي كاربران درخصوص تصميمات تعديل محتوا در  درگاهي براي دريافت ش
رسانه هاي اجتماعي ايجاد خواهد كرد. دولت هند در طول سال هاي اخير دائماً درگير كشمكش 
با پلتفرم ها بوده و قانون جديد را پس از آن وضع كرده است كه اين شركت ها به خواست دولت 

مبني بر حذف محتوا يا انسداد حساب هاي كاربري خاص توجه نكرده بودند.

انواع فانتزي هاي غلط در ازدواج
محمدحسن روحاني طي يادداشتي 
ــتباه در طي  ــورات اش از برخي تص
مراحل ازدواج نوشت. مواردي كه او 
ــوان «فانتزي هاي  بدان ها تحت عن

غلط» اشاره كرده عبارتند از:
فانتزي مذهبي: عموماً مذهبي ها 
درگيرش هستند مثل اينكه ازدواج 
ــا صرفاً  ــيده ي ــا يك دختر س فقط ب

چادري يا ازدواج با يك پسر ريش دار هيئتي، پاسدار يا طلبه. 
فانتزي شغلي و اقتصادي: در روزگاري كه داشتن ملك شخصي و شغل رسمي بدون داشتن 
ــوار خواهد بود، انتظار داشتن اين دو از  حامي يا پارتي براي پسران به نوعي غيرممكن يا دش
ــهر بودن محل سكونت خانواده دختر  پسران فانتزي محسوب مي شود. پسري هم كه باالش

براش مهمه دچار اين فانتزي شده!
فانتزي ظاهري: كساني كه دادگاه خانواده رفته اند تأييد مي كنند كه قد بلند، پوست سفيد، 
چشم رنگي، هيكل ورزشكاري، ظاهر آراسته و گران پوشي توأم با ادكلن هاي چند ميليوني 

نمي تواند دختر و پسر را به ساحل آرامش برساند. 
فانتزي خانوادگي: يكي ديگر از اشتباهات رايج اين است كه اگر من با فرزند فالن عالم مشهور، 
كارخانه دار، مسئول حكومتي يا فالن پزشك ازدواج كنم طعم خوشبختي را خواهم چشيد، 
در حالي كه اين هميشه صادق نيست و چه بسا عكسش صادق باشه و كسي كه پدرش شغل 

شريف كارگري يا راننده تاكسي داشته باشه و تو رو خوشبخت كنه.
فانتزي عشق: معموالً بر اثر شنيدن آهنگ زياد و فيلم هاي عاشقانه ايجاد ميشه و دختر يا 
پسر فكر مي كنه با كسي بايد ازدواج كنه كه اونقدر عاشقش باشه كه قلبش از جا كنده شه و 

شب و روز خواب نداشته باشه.

با كلك بازي، كسي به جايي نمي رسد
آيت اهللا بهاءالديني(ره): راه خدا، صدق مي خواهد، سادگي مي خواهد، 
بي غل وغش بودن مي خواهد. به مردم و كساني كه مي خواهند راه خدا 

بروند، بگوييد: با كلك بازي، كسي به جايي نمي رسد. 
منبع: كانال تذكره االوليا به استناد كتاب «عطش حضور» صفحه 54  

اروپا هنوز از اخالق قرون وسطايي خود 
خارج نشده است

رضا پورحسين توئيت كرد: اروپايي كه به شيمون پرز پدر تروريسم دولتي، 
جايزه صلح (!) نوبل مي دهد، سپاه ضدتروريسم را تروريستي مي داند. اروپا هنوز 

از اخالق قرون وسطايي خود خارج نشده است، بيشتر پز آزادي مي دهد. 

بازرگان مخالفي با اخالق
ــالگرد دكتر بازرگان توئيت كرد: مرحوم  عبداهللا گنجي به مناسبت س
ــالمي بود، اما مي تواند الگويي  مهندس بازرگان مخالف جمهوري اس
ــد. او براي اين مخالفت به هر كثافتكاري  مناسب براي اپوزيسيون باش
ــمني هم  ــت را در دش و بي اخالقي تن نداد. آميختگي اخالق و سياس
رعايت مي كرد. امام در اوج حمالتش به نهضت آزادي در قضيه آيت اهللا 

منتظري، بازرگان را «آدم خوب» توصيف كرد. #سالگرد

 آقاي مولوي!
  رفتار شما نه منتقدانه است، نه معترضانه

حسين سپهوند توئيت كرد: فقط كافي است بدانيد كه در پادشاهي سعودي 
يك عالم شيعي به اندازه جناب عبدالحميد عليه نظام حاكم صحبت مي كردند، 
به چه سرنوشتي دچار مي شدند؟! آقاي مولوي بزرگوار! رفتار شما نه منتقدانه 

است نه معترضانه؛ شما رسماً وحدت و اتحاد ملي ايران رو نشانه گرفته ايد... .
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معاون هماهنگ كننده سپاه در گفت و گوي تفصيلي با فارس:

بزرگ ترين رزم رسانه اي تاريخ 
عليه ايران راه افتاده است

ــب 1444|6| روزنامه جوان |  شماره 6682 ــن 1401 | اول رج ــنبه 3 بهم دوش از سبزه ميدان تا ادامه آشوب ها
روزنامه همشهري با اشاره به تالطم هاي 
حاكم بر بازار ارز و نسبت آن با آشوب ها 
نوشت: اثر سبزه ميدان مجازي بر قيمت دالر، همه آن چيزي است كه 
در جنگ رسانه اي جديد رقم  خورده است. نهايت سادگي است خيال 
ــوب صرفاً كف خيابان نبود كه  ــات تمام شده است. آش كنيم اغتشاش
بخواهد جمع شود. اغتشاش در ذهن ها رقم مي خورد و همچنان ادامه 
ــپاه توجه كنيم. صرفاً يك  دارد. به همين نمونه تروريست  خواندن س
تنفس مصنوعي براي استمرار آشوب هاي ذهني، آن  هم قطعنامه اي كه 
بدون الزام اجرايي صرفاً در سطح پارلمان اروپاست و راه بسيار تا تصويب 
نهايي دارد. بعد از تصويب نيز هيچ است اما بدون آن نيز از پوچ بساط 
ساختند. دشمن ذهن جامعه را هدف گرفته است. آتش كف خيابان نيز 
ــي را مديريت نكنيم،  ــه جنگ ذهن ــد. چنانچ از ذهن ها زبانه مي كش
اقدامات امنيتي و انتظامي منفعالنه پس سراب دويدن است.  نويسنده 
ــت دالر و  ــد در قيم ــن جنگ جدي ــكار اي ــه نمونه آش ــان اينك با بي
ــت، اضافه كرده است: يك  ــبزه ميدان هاي مجازي در اين روزهاس س
قيمت گذاري غيرواقعي و تصنعي در فضاي وهمي، كل اقتصاد در فضاي 
واقعي را درگير كرده است. آشوب و اغتشاش كف خيابان نيز همين بود 
و همين هست. چهار نفر يك گوشه آتش درست كردند و شعار دادند و 
تصويرش را با قواعد جنگ شناختي توزيع كردند تا عده اي سطل آشغال 
ــران بنامند.  ــه را انقالب اي ــاي پايين محل آتش زدن در پس كوچه ه
ــير آتش افكني ها را ببينيم. اگر ذهن ها  اغتشاشات ادامه دارد، خط س
گرفتار وهم شوند، ديگر مهم نيست در واقعيت چه مي گذرد. ان شاءاهللا 
ــيم و از جهاد تبيين تا اصالح  ــت. جنگ جديد را بشناس ــن اس روش

حكمراني مجازي بر آن تدبير كنيم. 
--------------------------------------------------

اتحاديه َپت و َمت!
ــاره به  ــتي با اش ــه كيهان در يادداش  روزنام
ــت هاي  دنباله روي كوركورانه اروپا از سياس
ــت: شواهد و  خصمانه امريكا عليه ايران نوش
ــورهاي اروپايي بعد از  اسناد موجود به وضوح نشان مي دهند كه كش
جنگ جهاني دوم به تدريج جايگاه خود را در فرمول قدرت از دست داده 
و تحت واژه محترمانه «هم پيمان»! به بلوك و كشورهاي «وابسته به 
امريكا» تبديل شده اند. نيم نگاهي به رخدادهاي مهم غرب (مجموعه 
امريكا و اروپا) از سال 1945 - سال پايان جنگ جهاني دوم- تاكنون 
بيندازيد! كدام تصميم سياسي، نظامي يا اقتصادي امريكا را مي توانيد 
آدرس بدهيد كه اروپا از آن پيروي نكرده باشد؟! يك بار ديگر اتفاقاتي 
را كه در اين فاصله زماني رخ داده اند، مرور كنيد. به جرئت مي توان گفت 

كه هيچ نمونه اي بيرون از آنچه اشاره شد، نخواهيد يافت! 
 يكي از تازه  ترين نمونه هاى وابستگي اروپا به امريكا و فدا كردن منافع 
مردم اروپا در پاي منافع امريكا را مي توان به وضوح در جنگ اوكراين 
ديد. تصميم اتحاديه اروپا به جاي دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ــت تازه  ترين نمونه از دنباله روي اروپا از  در فهرست گروه هاي تروريس
ــت.  امريكا و ريختن احمقانه منافع مردم اروپا به پاي منافع امريكاس
ــون در پارلمان اروپا به  اروپايي ها مي دانند كه اگر اين تصميم كه اكن
ــت، مرحله پاياني خود را هم طي كند و به تصويب  تصويب رسيده اس
اتحاديه اروپا نيز برسد، در منطقه چه جهنمي در انتظار نظاميان اروپايي 
خواهد بود. گفتني است «توماس فريدمن» تحليلگر ارشد دموكرات ها 
و مشاور دولت اوباما در مصاحبه با روزنامه مليت درباره حمله امريكا به 
عراق گفته بود: «ما در عراق ضامن نارنجك را كشيديم و خود را روي آن 
انداختيم»!... سرنوشتي كه اگر تصميم اتحاديه اروپا عملياتي شود، به 
يقين در انتظار نظاميان اروپايي خواهد بود. اكنون با توجه به نكات فوق 
كه فقط اندكي از انبوه حماقت هاي اتحاديه اروپاست، آيا «اتحاديه پَت 

و َمت»، مناسب ترين و گويا  ترين نام براي اتحاديه اروپا نيست؟!
--------------------------------------------------

كالفگي اروپا !
روزنامه رسالت در يادداشت ديروز خود نوشت: 
ــپاه به عنوان يك گروه تروريستي از  اعالم س
سوي اتحاديه اروپا حكايت از يك كالفگي سياسي و واكنش شتاب زده 
دارد و نشان مي دهد آنها از پايان آشوب در ايران به شدت ناراحت هستند. 
سپاه را كه قهرمان مبارزه با تروريسم در منطقه است، به صفتي معرفي 
مي كنند كه جهان آ ن را خاتمه دهنده به عمليات تروريستي در منطقه 
مي شناسد و از قهرمان و پهلوان اين عرصه يعني شهيد قاسم سليماني 
بارها تجليل كرده است. نويسنده اضافه كرده است: اقدام نابخردانه اروپا 
روابط اين قاره را با ايران از چاله به چاهي مي اندازد كه  امريكايي ها در آن 
به سر مي برند. اين اقدام گام به گام توسط صهيونيست ها هدايت مي شود. 
به طور طبيعي يگان هايي از ارتش هاي اروپايي را در منطقه آسيب پذير 
مي كند. اتحاديه اروپا دارد پل هاي روابط با تهران را پشت سر خود خراب 
مي كند. اين يك سياست از قبل شكست خورده است. تهران اين موضع 
را يك پرده از پرده هاي شوم بدعهدي برجامي از سه كشور شرور اروپايي 
ــخ چنين موضعي در دولت و مجلس از پيش آماده  تلقي مي كند. پاس
است.  رسالت ادامه داده است: سپاه محبوب ترين نهاد نظامي كشور است 
كه ميليون ها جوان حاضرند جان خود را براي پاسداشت امنيت كشور در 
ــروي نظامي در جهان  ــپاه مردمي ترين و ملي ترين ني آن فدا كنند. س
ــباتي اتحاديه اروپا در اين  باره مثل روز  شناخته مي شود. اشتباه محاس
روشن است. اتحاديه اروپا با اين اقدام تك تك اعضاي اين كشورها را در 

فهرست حاميان تروريسم قرار داده است. 
--------------------------------------------------

سناريوهاي برخورد
 با تصميم اروپا عليه سپاه

روزنامه خراسان در شماره ديروز خود با اشاره 
به اجراي يك شوي سياسي در پارلمان اروپا 
ــت: اينكه مي گوييم «شوي  ــپاه نوش عليه س
ــاعات اوليه تصويب اين قطعنامه در  سياسي»آنجاست كه از همان س
پارلمان اروپا، مقامات با نام و بي نام اين اتحاديه سعي در تلطيف فضا و 
ــتند. جوزف بورل، مسئول سياست  ــل كردن مصوبه پارلمان داش ش
خارجي اتحاديه اروپا در گفت وگو با وزير خارجه ايران بيان كرد كه اين 
ــت و رويترز از قول يك ديپلمات  قطعنامه غيرالزام آور و تشريفاتي اس
اتحاديه اروپا نوشت كه «براي قراردادن نام سپاه در فهرست تروريستي، 
ــال بحث درباره آن  ــل كرد و اكنون در ح بايد از نظر قانوني دقيق عم
ــد.» يك مقام آلماني هم از  هستيم، اما براي دوشنبه آماده نخواهد ش
ــش ايران در اين  ــخن گفت، اما واكن وجود موانع حقوقي در اين راه س
مرحله چه بايد باشد؟ و در صورت نهايي شدن اين مصوبه در شوراي اروپا 
چه اقداماتي مي تواند توسط ايران به عنوان پاسخ در نظر گرفته شود؟ در 
روزهاي اخير طيف هاي مختلفي از سناريوهاي پاسخ ايران از سوي افراد 
مسئول و غيرمسئول بيان شده كه از خروج از ان پي تي و اخراج بازرسان 
آژانس گرفته تا باز كردن راه ترانزيت مواد مخدر، تسهيل عبور مهاجران 
خارجي از شرق به غرب كشور، گرفتن عوارض از كشتي هاي عبوري از 
ــركت ها و افراد حاضر در منطقه،  تنگه هرمز، به خطر افتادن امنيت ش
همكاري بيشتر و علني با روس ها در اوكراين را شامل مي شده است. به 
ــد به رغم روي ميز بودن همه گزينه هاي باال كه مي توانند  نظر مي رس
متناسب با اقدامات ديگر اروپا عملياتي شوند، تصميم نظام در اين مرحله 
گرفته شده و متناسب با اقدام تقنيني اروپا و در صورت نهايي شدن اين 
اقدام در شوراي اروپا كه مصوبه را از حالت غيرالزام آور براي كشورهاي 
اروپايي به الزام آور تبديل مي كند، مجلس شوراى اسالمى نيز آماده است 

نظاميان اروپايى را در حكم نيروهاى تروريستى قرار دهد. 

88498443سرويس  سياسي

اغتشاشـات و ناآرامي هاى اخير كشـور در 
حالي رقم خورد كه دشمنان، رسانه هاي معاند 
و بيگانه تمام تالش خود را براي دامن زدن به 
اين اغتشاشات به كار بستند. امروز با توجه 
به اينكه با تالش مـردم و نيروهاي امنيتي و 
مشخص شـدن چهره واقعي اغتشاشگران 
و دسـت هاي پشـت پرده دشـمنان، آتش 
فتنه خاموش شـده، خبرگـزاري فارس در 
نشستي با سردار سرتيپ بسيجي محمدرضا 
نقـدي، معـاون هماهنگ كننده كل سـپاه 
پاسـداران دربـاره وقايع اخيـر و همچنين 
مسـائل مهم كشـور به گفت وگـو پرداخته 
اسـت كـه بخش هايـي از آن را مي خوانيم. 

ــؤال كه تحليل شما  ــردار در پاسخ به اين س س
از فضاي رسانه اي كشور و هجمه تبليغاتي كه 
دشمنان در اين روزها عليه ايران اسالمي دارند، 
چيست؟ گفت: خدا را شاكرم كه توفيق داد در 
ــدم جنگ امروز  ــما، نيروهاي خط مق جمع ش
ــي كه امروز بنده در ميان  حاضر شوم. احساس
شما عزيزان دارم، احساس حضور در خط مقدم 
جبهه است. اينجا، امروز بدون شك خط مقدم 
ــت؛ يك جنگ واقعي و بسيار جدي.  جبهه اس
ــذ بودنش در  ــالمي و ناف قدرت پيام انقالب اس
آحاد بشر دشمن را وادار كرده كه اين جبهه را 
خيلي جدي بگيرد، البته آنها شايد ابزار ديگري 
هم ندارند، در واقع ابزار فيزيكي ديگري ندارند 

كه با ملت ما هم مبارزه كنند. 
وي اضافه كرد: دشمنان همه ابزار خود را تجربه 
ــگ نظامي، جنگ  ــد، از امواج ترور، جن كرده ان
ــانه اي، جنگ هاي امنيتي  سياسي و جنگ رس
ــادي و حتي تحريم.  ــي، جنگ اقتص و جاسوس
دشمنان در همه اين جنگ ها شكست خورده اند 
و برداشت شان اين بود كه در اين جنگ ها پيروز 
ــام مي كنند. اين  ــالب را تم ــد و انق خواهند ش
جنگ ها نتوانست آنها را به اهداف شان برساند و 
به عبارت ديگر آنها مجبورند به خاطر نافذ بودن 
ــتن آن در قلوب و  ــالمي و نشس پيام انقالب اس
ــانه اي را  جذب قلوب مردم، بزرگ ترين رزم رس
ــريت راه بيندازند. شما همين االن  در تاريخ بش
تحقيق كنيد كه امريكا و غرب چند رسانه فعال 
كرده اند. غربي ها صراحتاً گفته اند روسيه، چين 

و ايران دشمنان ما هستند. 
ــانه هايي  ــه اندازه 10درصد رس اما مي بينيم ب
ــا راه انداخته اند و كار مي كنند، عليه  كه عليه م
ــمن نام  ــورهاي ديگري كه به عنوان دش كش
ــن از لحاظ  ــد، كار نمي كنند. خطر چي برده ان
ــدن اقتصادي بسيار بيشتر از بقيه  جايگزين ش
ــت، چرا براي اين كشور  كشورها براي امريكاس
چنين جنگ رسانه اي را راه  نينداخته اند؟ اين 
ــت كه 200تلويزيون ماهواره اي و  در حالي اس
100شبكه راديويي به زبان  فارسي عليه ايران 
راه انداخته اند. اين داليل مختلفي دارد، يكي از 
داليلش نافذ بودن پيام جمهوري اسالمي ايران 
ــت. اين انقالب حرف براي زدن دارد و فقط  اس
بحث اقتصادي، نظامي و بحث امكانات، ابزار و 
موقعيت ژئوپلتيكي نيست. اين چيزي است كه 
هويت آنها را تهديد كرده است، چون جمهوري 
اسالمي پيام  و حرف نويي را به وجود آورده است. 
آنها شايد راهي ندارند جز اينكه جنگ رسانه اي 

راه بيندازند. 
ــت كه حرفي براي  يكي از داليل ديگر اين اس
زدن ندارند، اگر ايده اى جذاب تر از تفكر انقالب 
ــا نبود.  ــتند، نيازي به اين كاره ــالمي داش اس
ــمن مي گويد زنان نبايد فعاليت  يك رسانه دش
اجتماعي داشته باشند و درس نخوانند و رسانه 
ديگر مي گويد كه زنان هيچ محدوديت اخالقي 

نبايد داشته باشند و حجاب نداشته باشند و بايد 
عريان باشند، اين دو حرف كامًال متضاد كجا زده 
ــانه در لندن هستند، يكي  مي شود؟ هر دو رس
مي گويد شيعه كافر است و رسانه ديگر مي گويد 
سني كافر است. تضاد رسانه هايي را كه مقابل 
ما قرار گرفته اند، ببينيد. آنها اگر حرف جذابي 
ــتند مردم ايران را جذب  داشتند كه مي توانس

كنند، همان حرف را مي زدند. 
  امريكا همه جا شكست خورده است

ــت، در  نقدي ادامه داد: امريكا و غرب در سياس
ــاد باخته اند.  ــگ و در اقتص نظامي گري، فرهن
ايده هايي كه غرب داشت محصولش شده اين 
ــش ناكارآمد و  ــت؛ يك ارت چيزي كه االن هس
ناتوان كه به دردي نمي خورد و در آخر نتيجه اش 
ــتان است. مؤلفه اصلي  فرار از منطقه و افغانس
قدرت امريكا ارتشش بود كه االن وضعيتش را 
مي بينيد. شما آمار سازمان حسابرسي حكومتي 
ــالح  ــور چقدر س امريكا را ببينيد كه اين كش
ــت؟ 162هزار  ــته اس ــتان جا گذاش در افغانس
بي سيم، 640هزار تفنگ، 23هزار نفربر، 8هزار 
كاميون و 200بالگرد و هواپيما همه اينها را جا 
گذاشتند و رفتند. كارآمدي ارتشي كه به اندازه 
كل دنيا خرجش مي كنند، اين است. وي افزود: 
كارآمدي سياسي امريكا را نگاه كنيد، امريكايي 
ــفارتخانه اش تمام  ــدان س ــه در ايران كارمن ك
ــاه را تعيين  ــه را مي چيدند و دولتش ش كابين
ــد جمهوري  ــت مي گوي ــال اس مي كرد، 44س
ــالمي  ــد اما امروز جمهوري اس ــالمي نباش اس

پرقدرت تر از هر زمان ديگري است. 
ــت مي گويد حماس نباشد  امريكا 25سال اس
اما هست، 35سال است كه مي گويد حزب اهللا 
ــال است مي گويد بشار  نباشد اما هست، 12س
ــت، پنج سال است مي گويد  اسد نباشد اما هس
حشدالشعبي نباشد اما هست و هر چه مي گويد 
ــت. همه اينها به معناي  نبايد باشد، امروز هس
ــت. امريكاي التين را ببينيد،  شكست امريكاس
در آنجا هم كه حياط خلوت امريكا بود، شكست 
ــا را امريكا  خورد. در امريكاي التين تمام رؤس
تعيين مي كرد ولي االن اين شده كه هر كسي 
ــود اول بايد مفصل  مي خواهد رئيس جمهور ش
ــردم ثابت كند  ــد تا به م به امريكا فحش بده

امريكاستيز است كه رأي بياورد. 
  امريكا بـا تبليغات خود را نگه داشـته 

است
معاون هماهنگ كننده سپاه با بيان اينكه امريكا 
ــته است، تصريح  به زور رسانه خود را نگه داش
كرد: ناكارآمدي يعني اينكه اين همه امكانات 
ــد و بي خاصيت باشي. امريكايي ها  دستت باش
مجبورند به ضرب و زور رسانه، خودشان را سرپا 
نگه دارند اما در رسانه ها هم ناكارآمد هستند و 
ــودي كه 90درصد  اين يك دليل دارد و با وج
رسانه هاي بزرگ دنيا از لحاظ فيزيكي، گيرنده، 
ــت امريكايي ها و  ــتنده و ماهواره در دس فرس
ــاني بسياري  صهيونيست هاست و نيروي انس
ــتند و  ــي منفورترين در دنيا هس هم دارند، ول
ــان برود، مردم به او  هر جا كه رئيس جمهورش
ــان را آتش مي زنند  توهين مي كنند، پرچم ش
ــان جرئت ندارد به خيلي از  و رئيس جمهورش

جاهاي دنيا سفر كند. 
رئيس جمهور امريكا يك نطق ساالنه در آلمان 
داشت. جمعيتي هم براي سخنراني او مي آمد و 
محل سخنراني اش پر مي شد. تا همين 15سال 
ــته جمعيت بزرگي مي آمدند براي او، اما  گذش
كم كم كه جمعيت كم شد و ديدند كسي براي 
ــب اينها با  ــد. خ او نمي آيد، اين قضيه جمع ش
اين همه رسانه كه دارند باز هم منفور هستند، 
ــوان و امكاناتش آمده  ولي به هر حال با تمام ت

ــما در مقابل چنين  ــما و ش ــت به جنگ ش اس
دشمني ايستاده ايد، لذا من عرض مي كنم كه 
ــتيد و از صميم قلب از شما  در خط مقدم هس
ــتادگي تان  ــكر مي كنم، به خاطر اين ايس تش
ــود امكانات  ــان، جديت تان، با وج و مقاومت ت
ــد، مثل رزمندگان  كم، ميدان را واگذار نكردي
خودمان كه در جبهه، اسلحه و ابزارآالت دشمن 

خيلي بيشتر از ما بود اما ما پيروز شديم. 
  عصبانيت دشمن از شدت نفوذ ماست

سردار نقدي با بيان اينكه سپاه در ابتداي جنگ 
حتي يك عدد تانك و نفربر هم نداشت، گفت: 
واقعاً چيزي نداشتيم، منتها وقتي جنگ تمام 
ــكر زرهي داشت،  شد، همين سپاه چند تا لش
گردان هاي ادوات داشت. اينها از كجا آمده بود؟ 
ــورهاي ديگر حتي يك  در زمان جنگ كه كش
شني تانك هم به ما ندادند، نه فقط به سپاه، كًال 
به جمهوري اسالمي ندادند. همين لشكرهاي 
زرهي كه سپاه درست كرد، صددرصد ادواتش از 
تانك ها و نفربرهاي به غنيمت گرفته شده بود. 
ــما هم امروز همين  توپخانه ها غنيمتي بود. ش
ــم در مقابل اينها  حالت را داريد و با امكانات ك
ايستاده ايد. پيام ما مبتني بر فطرت انسان هاست 
و مبتني بر دروغ نيست و در واقع پيام صداقت 
ــيند و اثر خودش را  است و آن بر دل ها مي نش

مي گذارد. 
ــت و پا زدن دشمنان  يك بخش زيادي از دس
ــر و هزينه هايي كه  ــدازي حوادث اخي در راه ان
مي كنند تا كشور را به آشوب بكشند، براي اين 
است كه يك تصويري از آشوب و ناامني به دنيا 
مخابره كنند. چرا به چند تا فريم عكس با چنين 
ــدت نفوذي  موضوعاتي نياز دارند؟ به خاطر ش
است كه ما در دنيا پيدا كرده ايم. شدت عالقه اي 
كه در مردم دنيا پيدا شده براي همين است. در 
همين جام جهاني ديديم كه نظر مردم چيست. 
ــاي فوتبال از اقصي  اين كساني كه براي تماش
 نقاط جهان مي آيند، معموالً غيرسياسي ترين  
ــان به همين فوتبال گرم  آدم ها هستند و سرش
ــت. ديديم كه در رابطه با ايران چه مطالب  اس
ــتي گفتند. چه موضعي در مورد  خوب و درس
ــغالگر قدس داشتند و اين  فلسطين و رژيم اش
تفكر در دنيا در حال پيشروي است. اين مواضع 
كف خيابان كمتر به دست ما مي رسد و منتشر 
ــعي دارد اينها را  ــمن دقيقاً س ــود و دش مي ش
ــور كند، ولي آن سازمان جاسوسي غرب  سانس
ــد چه خبر  ــالع دارد و مي دان از اين خبرها اط
ــكل گرفته  ــت و جرياني را كه در ملت ها ش اس
است، مي دانند. واقعيت كف خيابان دنيا همين 
است و اينها براي اينكه به مردم خالف واقع القا 
ــتي از خيابان هاي  ــد تصويرهاي زش كنند، باي
ايران منعكس كنند و بگويند اينچنين كه فكر 
مي كنيد نيست و خيابان هاي ايران پر از جنگ و 

درگيري است و مردم مخالف هستند. 

 «اتهام ديكتاتوري به ايران» بزرگ ترين 
دروغ تاريخ

سردار نقدي در بخش ديگري از اين گفت وگو با 
بيان اينكه دشمن تمركز كرده و 30سال است 
ــان بي احترامي مي كند و  مي گويد ايران به زن
ــت،  ــه عرصه ها خورده اس ــا را در هم حق آنه
ــان ترين پرونده را در  ــا درخش تصريح كرد: م
حوزه زنان داريم. دشمن از هر حادثه و واقعه اي 
استفاده مي كند تا به هدف خود برسد. دشمن 
ــه جامعه منتقل  آن چيزي را كه مي خواهد ب
ــد. آنها ايران  كند، در دل خبر خود جا مي ده
را به رفتار ديكتاتوري متهم مي كنند كه يكي 
ــت؛  ــن دروغ هاي تاريخ در دنياس از بزرگ تري
كشوري كه تمام شئون و امورش بر اساس آراى 
ــت. يك روز انتخابات كشور ما عقب  مردم اس
نيفتاده و يك روز مجلس ما منحل نشده است، 
اما در كشور آنها انتخابات زودهنگام رخ داده و 

حتي مجالس شان منحل شده است. 
ــئوالن خبرگزاري ها به من گفت،  يكي از مس
ــه دفتر رهبر  ــال 88 ما را فراخوان كردند ب س
ــالب. در اوج معركه و در درگيري ها  معظم انق
فكر كرديم مي خواهند بگويند در رسانه ها فضا 
را عليه فتنه گران تند تر كنيد، ولي تذكر دادند 
ــن اتهام نابجايي  مبادا به مخالفان كوچك تري
وارد كنيد. مبادا تهمتي به مخالفان بزنيد. بايد 
انصاف را رعايت كنيد. ما چنين رهبري داريم 
كه در اوج فتنه، چنين توصيه هايي دارند، آن 
ــور قلمداد  ــود اين نظام را ديكتات وقت مي ش
ــورت گرفت، همه ما  كرد؟ در انتخاباتي كه ص
مي دانستيم كه آن كانديدا نمي خواهد راه امام 
و انقالب را در پيش گيرد و قطعاً مي خواهد با 
ــه مي دانند كه چقدر رأي  غربي ها ببندد و هم

آورد، يعني همان 50/7درصد. 
  رسانه هاي ايران خجالتي هستند

معاون هماهنگ كننده سپاه در اين گفت وگو 
ــران زد و گفت:  ــانه هاي اي ــه رس نقدي هم ب
متأسفانه رسانه هاي ايران، همه شان خجالتي 
هستند و يك حرف را يك بار كه مي زنند، ديگر 
تكرار نمي كنند. واقعاً تكرار كنيد. يك حقيقت 
ــار بايد تكرار  ــا بيفتد، 100ب كه مي خواهد ج
ــود. يك بار از ديد روان شناسي و يك بار از  بش
ديد جامعه شناسي و يك بار از ديد سياست. يك 

حقيقت را آنقدر تكرار كنيد تا جا بيفتد. 
ــيما كاره اي بودم، كشته  بنده اگر در صداوس
ــت امريكايي به دست  ــدن معلم سياهپوس ش
پليس با شوكر را   200بار در تلويزيون طى پنج 
ــبكه ها، بين برنامه ها و فيلم ها  روز در تمام ش
ــان مي دادم و يك خبر و يك صدا روي آن  نش
ــتم و مي گفتم اين است حقوق بشر  مي گذاش
امريكايي تا براي مردم جا بيفتد و ديگر كسي 

ترديد نكند. 
يك نفر در ايران فوت كرد، همه شان مي گويند 
كشتند! اما جورج فلويد را در مقابل دوربين ها 
ــه كردند و  ــتند و جلوي دوربين او را خف كش
ــم  ــد بگويد ما اس ــي نيام ــور اروپاي يك كش
خيابان هاي مان را جورج فلويد گذاشتيم. حاال 
ــورهاي اروپايي نام خيابان شان را  برخي كش
مهسا اميني گذاشته اند، اما بعد از كشتن جورج 
فلويد يك كشور اروپايي امريكا را تحريم نكرد 
و نگفت ما پنج روز روابط مان را با امريكا قطع 
مي كنيم. چرا ما الكن هستيم؟ در سند جلسه 
استماع كنگره امريكا كه در اكتبر سال جاري 
ــت: در سال2019 تعداد  منتشر شد، آمده اس
ــته شدند،  4هزارو234 زنداني در امريكا كش
ــا را بپذيريم كه اين  يعني حتي اگر دروغ آنه
ــت، آنها فقط طى يك  ــته اس خانم را ناجا كش
سال 4هزارو234 مهسا اميني را كشته اند. در 
ــت كه اين تعداد كشته  همين سند نوشته اس
ــال قبل تغيير داشته،  6/6درصد نسبت به س
حتماً سال هاي قبل هم همين آمار وجود داشته 

و اتفاق افتاده است. 
 امريكايي ها در يك سال 4234 مهسا 

اميني را كشتند
ــاي جمهور  ــرد: برخي از رؤس نقدي اضافه ك
پنج بار پشت بلندگوهاي شان به دروغ گفتند 
ــادگاه افتاده و فوت كرده  اين خانم كه در ارش
ــته است، اما  ــالمي ايران كش را جمهوري اس
خودشان 4هزارو234 كشته در زندان هاي شان 
ــمان مردم جورج  داشته اند. شما جلوي چش
ــت  فلويد را خفه كرديد و آن معلم سياهپوس
را با شوكر كشتيد. مگر اين معلم چه كار كرده 
ــي او را به قتل  ــتباه رانندگ بود؟ فقط براي اش
ــاندند يا مادري را در مقابل كاخ سفيد به  رس
همراه فرزندش به قتل رساندند، فقط به خاطر 
ــش برد و فكر  اينكه دستش را به سمت لباس
ــاورد. حاال ما  ــلحه دربي كردند مي خواهد اس
ــر مي كنيم، ولي يك  چنين اخباري را منتش
ــرون مي رود و  ــاعت بعد از صفحه اول ما بي س
روز بعد هم از صفحه بيستم مي رود به آرشيو. 
بايد محور داشته باشيم و گزاره هايي را انتخاب 
كنيم تا حقيقت ها براي جامعه جهاني جا بيفتد 
و از تكرار خسته نشويم و به بهانه هاى مختلف 

به تكرار آن بپردازيم. 

عالءالدين بروجردي خطاب به عبدالحميد: 

از ماجراي قائم مقام رهبري 
عبرت بگير!

آيا مي دانيد جمهوري اسـالمي براي مسجد مكي به خاطر حضور 
صد ها طلبـه غيرقانوني خارجـي مورد اعتراض رؤسـاي جمهور 
اين كشـور ها قرار گرفته و هزينه سياسـي پرداخت كرده است؟
ــه مولوي  ــس در نامه اي ب ــيون امنيت ملي مجل ــبق كميس رئيس اس
عبدالحميد اين پرسش را مطرح كرده كه چرا وي در مقابل اعدام علماي 
شيعه و سني در عربستان سكوت كرده است.  به گزارش تسنيم، عالءالدين 
بروجردي، رئيس اسبق كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي در 
نامه اي خطاب به مولوي عبدالحميد به انتقاد از اقدامات اخير وي پرداخته 
است.  اين نامه با حديثي از امام علي(ع) آغاز مي شود: «خدا رحمت كند 

مردي را كه اندازه اش را بشناسد و از حد و اندازه خويش تجاوز نكند.»
ــيب هاي 40ساله جمهوري اسالمي  در ادامه نامه با اشاره به فرازونش
ــماعيل زهي آمده است: ماجراي قائم  ايران، خطاب به عبدالحميد اس
ــان و ادامه  ــاي مكرر حضرت امام(رض) به ايش مقام رهبري و تذكر ه
ايراد هاي بني اسرائيلي وي و حذف قائم مقام رهبري توسط بنيانگذار 
ــت، ولي واقعيتي است  ــالمي گرچه قياس مع الفارق اس جمهوري اس
آموزنده براي كساني كه عبرت آموز باشند.  بروجردي در ادامه مي افزايد: 
همه مي دانند در بحران اخير، اتاق فكر و طراحي آن با سوء استفاده از 
زمينه هاي داخلي به ويژه در بعد اقتصادي خارج از مرز هاي كشور بود 
ــور هاي امريكا، فرانسه، آلمان و انگليس  و به همين دليل رؤساي كش
ــتقيم و آشكار كردند و  خبيث و تعدادي ديگر از كشور ها دخالت مس
شبكه تلويزيوني اينترنشنال عربستان در كنار رسانه تصويري امريكا 
و انگليس خبيث موتور محرك ناآرامي بودند كه جنابعالي يك بار هم 

براي دفاع از امنيت و منافع ملي كشور به آن حمله نكرديد. 
سؤال بسيار مهم و امر بسيار عجيب اين است كه جنابعالي كه تريبون 
مقدس نماز جمعه را در اختيار داريد به جاي شكرگزاري از درگاه الهي و 
تشكر از مسئوالن امنيتي و انتظامي كه دهها شهيد براي برقراري امنيت 
تقديم كردند، در اين آتش مي دميد و افكار عمومي را تحريك مي كنيد.  
در ادامه اين نامه، با طرح اين سؤال كه چرا در برابر زنداني كردن و اعدام 
صد ها عالم برجسته اهل سنت و شيعه عربستان سكوت مي كنيد، آمده 
است: همين كارنامه است كه منجر مي شود يك متفكر فرهيخته جامعه 
ما آن را مسجد ضرار بداند و مسجد ضرار يك نماد است كه در هر مقطعي 
از تاريخ مي تواند تكرار شود.  بروجردي در مورد وضعيت اهل سنت در 
ايران هم مي گويد: آيا مي دانيد جمهوري اسالمي براي مسجد مكي به 
خاطر حضور صد ها طلبه غيرقانوني خارجي مورد اعتراض رؤساي جمهور 
اين كشور ها قرار گرفته و هزينه سياسي پرداخت كرده است؟ جناب آقاي 
عبدالحميد به شهادت دهها عالم برجسته اهل سنت ايران، وضعيت اهل 
سنت كشور قبل و بعد از انقالب قابل مقايسه نيست و تعداد مساجد و 
ــت. آيا بر اساس دستور الهي«لَِئن  حوزه هاي علميه دهها برابر شده اس
َشكـرتُم َالَزيَدنَّكم» نبايد يك بار هم كه شده زبان را در كام به تشكر از 

مسئوالن ذي ربط جمهوري اسالمى بچرخانيد و سپاسگزاري كنيد. 
--------------------------------------------------

«فراجا» در اعتمادسازي و افزايش
سرمايه اجتماعي نقش آفرين باشد

سردار احمدرضا رادان، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
با حضور در بهارستان با محمدباقر قاليباف ديدار و گفت وگو كرد.  
ــالمي در اين ديدار با تبريك مجدد انتصاب  رئيس مجلس شوراي اس
سردار رادان به فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسالمي ايران، براي 
ــئوليت جديد در حوزه امنيت و در حوزه اجتماعي، آرزوي  وي در مس
ــالمي آمادگي كامل دارد در  موفقيت كرد و گفت: مجلس شوراي اس
ــي و اجتماعي  ــتاي مأموريت هاي پليس از اين نهاد مهم انتظام راس
ــت و هم در حوزه هاي  ــا پليس هم در حوزه تأمين امني حمايت كند ت

اجتماعي بتواند به بهترين شكل ممكن عمل كند. 
رئيس قوه مقننه با تأكيد بر اينكه نيروي انتظامي در خط مقدم ارتباط 
با مردم قرار دارد، به همين دليل بايد در اعتمادسازي مردمي و افزايش 
ــاس امنيت، آرامش  ــرمايه اجتماعي نقش آفرين باشد، گفت: احس س
ــراي نقش آفريني مطلوب  ــي از اركان مهم ب و افزايش رضايت عموم
ــد فعاليتش با حضور  ــت، از اين رو فراجا در دوران جدي حاكميت اس
جنابعالي بايد در اين حوزه ها برنامه هايي راهبردي و كاربردي مبتني بر 

هوشمندسازي و مردمي سازي داشته باشد. 
--------------------------------------------------

ابالغ سازمان ملل به اعضا 
براي استفاده از عبارت «خليج فارس»

سيدحسـين موسـويان، ديپلمـات پيشـين كشـورمان در 
صفحـه توئيتـر خـود بـا انتشـار تصويـري از سـند رسـمي 
سـازمان ملـل بـه اعضـا جهـت اسـتفاده از عبـارت كامـل 
«خليج فارس» يادآور شـد كه بر اسـاس اين سـند بـه كار بردن 
عبـارات مجعـول و حتـي واژه «خليـج» غيرحقوقـي اسـت. 
ــورهاي  ــابقات فوتبال ميان كش ــنا، بعد از آنكه در مس به گزارش ايس
ــيه خليج فارس در بصره از واژه نادرست «خليج عربي» در  عربي حاش
بيلبوردها و تصاوير اين مسابقات استفاده شد و مقامات عراقي نيز در 
اظهاراتي كم سابقه به تكرار اين واژه مجعول ادامه دادند، مقامات و مردم 
ايران نسبت به اين اقدام واكنش تندي نشان دادند.  برخالف انتقادات 
و اعتراضات ايران، نخست وزير عراق در سفر اخيرش به آلمان نيز از نام 

جعلي براي خليج فارس استفاده كرد. 
ــي تأكيد كرد كه با  ــدر نيز بر اين نام جعل مقتدي صدر، رهبر جريان ص
ــين اميرعبداللهيان،  واكنش شديد مقامات كشورمان همراه شد.  حس
وزير خارجه كشورمان اخيراً در پاسخ به سؤالي در مورد اين اقدام مقامات 
ــتفاده از نامي مجعول به جاي واژه خليج فارس گفت: سفير  عراقي و اس
ــن زمينه اعالم كرديم و آقاي  عراق را فراخوانديم و اعتراض خود را در اي
ــئله را جبران كرد.  همچنين  نخست وزير عراق در توئيتي به نحوي مس
ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالي در خصوص 
استفاده برخي نهادها و مقامات عراقي از جمله نخست وزير اين كشور از 
عنوان جعلي براي خليج فارس اظهار كرد: نام خليج فارس براي اين پهنه 
آبي يك واقعيت تاريخي، هميشگي، مستند و انكارناپذير است و تكرار نام 
ساختگي، حقيقت را تغيير نمي دهد و مشروعيتي براي آن پديد نمي آورد.  
سخنگوي وزارت امور خارجه تأكيد كرد: خليج فارس از هزاران سال پيش 
ــفرنامه ها و متون كهن به همين نام بوده و تا ابد به  در اسناد، نقشه ها، س
همين نام باقي خواهد ماند.   سيدحسين موسويان با انتشار تصوير سند 
ــال 1994به اعضا جهت استفاده از عبارت  رسمي سازمان ملل كه در س
كامل «خليج فارس» ابالغ شده، در صفحه توئيتر خود نوشت: اين ابالغ 
رسمي سازمان ملل به اعضا جهت استفاده از عبارت كامل «خليج فارس» 

و پرهيز از به كار بردن عبارات مجعول و حتي واژه «خليج» است. 

   گفت و گو

فارس

بنده اگر در صداوسـيما كاره اي بودم، 
معلـم سياهپوسـت  كشـته شـدن 
امريكايي به دسـت پليس با شـوكر را   
200بـار در تلويزيون طى پنـج روز در 
تمام شـبكه ها، بين برنامه ها و فيلم ها 
نشـان مي دادم و يك خبـر و يك صدا 
روي آن مي گذاشـتم و مي گفتـم ايـن 
است حقوق بشر امريكايي تا براي مردم 
جـا بيفتد و ديگر كسـي ترديـد نكند



چه شـد كه زندگي شـهيد محسـن 
جاويدي را براي سـاختن مستندتان 

انتخاب كرديد؟
من سال 1397 در فضاي مجازي در گروهي 
عضو بودم. كليپي در يكي از گروه ها آمد كه 
ــن جاويدي در آن صحبت  مادر شهيد محس
مي كرد؛ مراسم يادواره شهدايي در شهرستان 
فسا برگزار كرده بودند، وقتى مراسم تمام شد 
ــهيد جاويدي پيش برگزاركنندگان  مادر ش
ــت: يادواره ها را  ــه كرد و  گف آمد و از آنها گل
ــي و چند سال است  برگزار مي كنيد، ولي س
ــالي4 مي گذرد  ــرم در كرب كه از حضور پس
ــهيد  ــچ خبري از او ندارم. مادر ش و هنوز هي
ــه و زاري مي گفت و  ــا گري اين حرف ها را ب
ــا خبري از  ــت ت ــئوالن يادواره  خواس از مس
ــتان  ــرش برايش بياورند. من در شهرس پس
فسا زندگي مي كردم و اين فيلم را كه ديدم، 
ــدا كنم. به  ــهيد را پي تصميم گرفتم مادر ش
ــگ زدم و گفتم  ــي از هم خدمتي هايم زن يك
ــهيد جاويدي  ــماره خانواده و نزديكان ش ش
ــت شماره   را مي خواهم. چند روزي كه گذش
ــهيد را به من داد و  ــنايان مادر ش يكي از آش
ــهيد برويم.  هماهنگ كردم تا پيش مادر ش
وقتي پيش مادر شهيد رفتيم، چون دوربين 
ــان فكر كرد، مي خواهيم خبر  ــتيم ايش داش
ــرش را بدهيم. ما با مادر  ــت پيكر پس بازگش
شهيد صحبت كرديم، يك روز پيش ايشان 

بوديم و مستند را تهيه كرديم. 
شما از قبل شهيد محسن جاويدي را 

مي شناختيد؟
ــهيد نداشتم. البته بايد  نه، من شناختي از ش
اشاره كنم شهرستان فسا يك شهيد ديگر با 
نام خانوادگي جاويدي دارد كه به اشلو معروف 
ــت. خيلي ها فكر مي كنند شهيد محسن  اس

ــبت  ــهيد مرتضي جاويدي نس جاويدي با ش
ــهيد هيچ  فاميلي دارد، ولي بايد بگويم دو ش
نسبتي با هم ندارند. شهيد مرتضي جاويدي 
ــت كه  ــاخص دفاع مقدس اس ــهداي ش از ش
درباره شان كتابي هم نوشته شده و از شهداي 

شناخته شده فسا به شمار مي روند. 
فضاي خانه و شرايط خانوادگي شهيد 

را چطور ديديد؟
ــتاي خيرآباد فسا  خانواده شهيد داخل روس
ــه قديمي و  ــك خان ــي مي كردند و ي زندگ
ــهيد گاهي اوقات  معمولي داشتند. مادر ش
ــت و منتظر شنيدن  جلوي در خانه مي نشس
خبري از پسرش بود. مادر شهيد به درستي 
ــختي  ــرود و خيلي به س ــت راه ب نمي توانس
ــش با نزديكان  حركت مي كرد. چند ماه پي

شهيد تماس گرفتم و به من گفتند كه مادر 
ــهيد ديگر نمي تواند راه برود. بعد از اينكه  ش
ــنواره  ــاختيم، فيلم در جش ما اين فيلم را س
ــال 1398 در بخش مردمي رتبه  مستند س
ــتند  ــس از اينكه مس ــب كرد. پ اول را كس
ــم در فضاي  ــي از فيل ــد، بخش هاي ديده ش
ــت چرخيد و  ــابي دست به دس مجازي حس
ترند شد و خيلي از بازيگران داخل صفحات 
ــتند و افراد زيادي به  ــان گذاش اجتماعي ش
خانه شهيد سر  زدند. پس از مستند «چشم 
ــيما هم به خانه شهيد رفت و  به راه» صداوس
از خانواده شهيد گزارش تهيه كرد. مردم هم 
ــر مي زدند. از تهران به  زياد به خانه شهيد س
ــد و مي گفتند، مي خواهيم  من زنگ مي زدن
ــي به هر  ــهيد بكنيم و هر كس كمك مادر ش
ــق و ارادتش را به  ــت عش طريقي مي خواس
ــان دهد. تا قبل از ديده  ــهيد نش خانواده ش
شدن مستند، مادر شهيد در گمنامي زندگي 
مي كرد، ولي پس از آن شهيد و خانواده شهيد 

شناخته شدند. 
مادر شهيد از فرزندشان و رفتن شان 

چه صحبت هايي مي كردند؟
شهيد سرباز بود و در حين خدمت به همراه 
چند نفر از بچه محل هاي شان مي گويند كه 
مي خواهيم به جبهه برويم. چون پدر شهيد 
ــود، وقتي به مادرش  جاويدي از دنيا رفته ب
مي گويد كه مي خواهم به جبهه بروم، مادر 
ــرش مي خواهد كه نرود و به او  شهيد از پس
مي گويد پدرت فوت كرده و اگر تو هم بروي 
ــهيد اصرار زيادي  من در خانه مرد ندارم. ش
به مادرش مي كند و در آخر مادر نيز راضي 
به رفتن پسرش مي شود. به همراه چند نفر 
از پسرهاي همسايه كه سرباز بودند به جبهه 
ــم در جبهه حضور دارند  مي روند و مدتي ه
ــان  و پس از اينكه يكي از بچه  محل هاي ش
ــد به خانه برمي گردند.  ــهادت مي رس به ش
ــادي مي كرد و  ــهيد بي تابي زي مادر آن ش
ــرش برايش خيلي سخت بود.  شهادت پس
ــهيد خطاب به محسن  همان زمان مادر ش
جاويدي مي گويد، شما رفتيد و پسر من را 
شهيد كرديد و حاال برگشتيد، دعا مي كنم 
تا شما هم شهيد شويد و ديگر برنگرديد! نام 
دوست شان خسرو بود و شهيد جاويدي  به 
مادر شهيد مي گويد ان شاءاهللا ما هم شهيد 
ــرو برود. شهيد  شويم و جانمان پيش خس
ــهادت  ــودش را كامًال آماده ش جاويدي خ

كرده بود.
 عمليات كربالي4 مي خواست شروع شود 
ــه مادرش  ــن جاويدي ب ــهيد محس كه ش
ــروم. مادر  ــد: مي خواهم به جبهه ب مي گوي
ــود كه پسرش به كجا و كدام  كنجكاو مي ش
منطقه مي خواهد برود و از او مي پرسد كجا 
مي خواهي بروي؟ شهيد جاويدي مي گويد 
ــالي4 بروم.  ــراي عمليات كرب مي خواهم ب
ــهيد مي گويد مي خواهي به كربال و  مادر ش
زيارت امام حسين(ع) بروي؟ شهيد هم براي 
اينكه مادرش را خوشحال كند، مي گويد بله! 
ــهيد  ــم به زيارت كربال برويم. ش مي خواهي
ــده قايق و آرپي جي  جاويدي در جبهه رانن
ــات كربالي4  ــان عملي ــود و در جري زن ب
ــورد و اصًال  ــل قايقش مي خ آرپي جي داخ
ــود پيكر شهيد چه مي شود تا  معلوم نمي ش

ــهيد برنگشته است.  همين االن هم پيكر ش
ــهيد مي ديديم  در خالل مصاحبه با مادر ش
ــر عميق فرو مي رفت و بعد  كه ناگهان به فك
براي پسرش شعر مي خواند. مادر همچنان به 
ياد پسرش هست و انگار خيلي از صحنه ها 
و اتفاقات هنوز جلوي چشمانش است. اين 
داغ و چشم انتظاري براي مادر شهيد سختي 
 زيادي دارد و ايشان هنوز نتوانسته اين اتفاق 
را هضم كند. واقعاً هم سخت است يك مادر 
پسرش را در 18 سالگي از دست بدهد و در 
تمام طول اين سال ها هيچ نشان و خبري از 

پسرش به دست نيايد. 
مادر شـهيد دربـاره جاويداالثري و 
سـال هاي بي خبـري از فرزندش چه 

واكنشي نشان مي داد؟
ــت و  ــته اس ــهيد هنوز منتظر نشس مادر ش
ــده و برمي گردد.  ــرم شهيد نش مي گويد: پس
ــت برايش  ــهيد هم مي خواس حتي بنياد ش
قبر نمادين درست كند، اما مادر شهيد قبول 
ــه جبهه دختري را براي  نكرد. قبل از رفتن ب
ــان كرده و حلقه اي هم  ــهيد جاويدي نش ش
براي آن دختر گرفته بودند تا به زودي مراسم 
ازدواج شان را برگزار كنند، ولي وقتي محسن 
ــچ خبري از  ــود و هي ــهيد مي ش جاويدي ش
ــر آن حلقه و  ــهيد نمي آيد، خانواده دخت ش
نشان را برمي گردانند. مادر شهيد رختخواب، 
ــايل  ــياري از وس ــور قديمي ياماها و بس موت
ــرش را نگه داشته است. مستند  شخصي پس
ــهيد شروع مي شود كه  از حياط خانه مادر ش
درخت نارنجي در آن قرار دارد. درخت نارنج 
ــته بود و مادر هر روز به درخت  را شهيد كاش
آب مي دهد و مي رسد، به نوعي يادگار پسرش 
محسوب مي شود. مادر شهيد برايمان تعريف 
ــن را از بقيه بچه هايش بيشتر  مي كرد محس
دوست داشته و شهيد هم از همه بيشتر كمك 

حال مادر بود. 
ماجراي ماهي نخوردن مادر شـهيد 
از كجا آمد و چطور متوجه اين ماجرا 

شديد؟
ــهيد مصاحبه  ــادر ش ــور كه با م من همينط
ــتگان شهيد به من گفت  مي كردم، يكي از بس
مادر شهيد اصًال ماهي نمي خورد، شما از ايشان 
بپرسيد چرا ماهي نمي خورد. من به مادر شهيد 
گفتم كه ما شنيده ايم شما ماهي نمي خوريد، 
ــهيد جاويدي اول  علت آن را بگوييد؟ مادر ش
از سؤال ما خوشش نيامد و گفت چه كسي به 
شما گفته من ماهي نمي خورم؟ حتماً كسي به 
شما گفته تا بخواهيد اعصاب من را خرد كنيد. 
ــهيد خيلي برافروخته شد. بعد  ناگهان مادر ش
ــر من را در  ــت ايشان گفت پس كه كمي گذش
اروند ماهي ها خورده اند و به همين خاطر من 
اصًال لب به ماهي نمي زنم. تعريف مي كرد كه 
اگر ماهي هم در آكواريوم يا تنگ ببيند حالش 

بد مي شود. 
مادر شهيد با وجود گذشت اين همه 

سال هنوز چشم انتظار هستند؟
بله، نزديكان خانواده شهيد مي گفتند مادر 
شهيد در چند سال اخير هر جايي مي رفت 
ــت و مي گفت  ــه برمي گش ــريع به خان س
محسن االن به خانه مي آيد، پشت در نماند. 
چشم انتظاري مادر شهيد تركيبي از اميد 
ــت ندارد كسي  ــت. هنوز دوس و انتظار اس
بگويد پسرش شهيد شده، انگار مي خواهد 
ــت پسرش زندگي  همچنان با اميد بازگش
كند. همين نشستن جلوي در خانه به اميد 
بازگشت آقا محسن، يعني اينكه ايشان هنوز 
در ذهنش اميد زيادي به بازگشت پسرش 
ــتند در تلويزيون  ــه مس دارد. پس از اينك
ــردم زياد به  ــد م و فضاي مجازي پخش ش
ــر مي زدند و بستگان شهيد  خانه شهيد س
ــدار و بازديدهاي مردم باعث  مي گفتند دي
ــهيد خيلي بهتر شود.  شده روحيه مادر ش
ــايندي بود كه بعد از  اين اتفاق مهم و خوش

ديده شدن اين مستند اتفاق افتاد. 
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مسـتند از حياط خانه مادر شـهيد 
شروع مي شود كه درخت نارنجي در 
آن قرار دارد. درخت نارنج را شهيد 
كاشـته بود و مادر هر روز به درخت 
آب مي دهـد و مي رسـد، بـه نوعي 
يادگار پسـرش محسـوب مي شود

نزديكان خانواده شـهيد مي گفتند 
مـادر شـهيد در چند سـال اخير 
هر جايي مي رفت سـريع بـه خانه 
برمي گشـت و مي گفـت محسـن 
االن بـه خانـه مي آيـد، پشـت در 
نماند. چشـم انتظاري مادر شـهيد 
تركيبـي از اميـد و انتظـار اسـت 

گفت وگوي «جوان» با كارگردان مستند «چشم به راه»
كه به زندگي شهيد محسن جاويدي مي پردازد

پيكر محسن را در اروند ماهي ها خوردند 
و مادرش ديگر ماهي نخورد 

   احمد محمدتبريزي
چشم انتظاري سـخت ترين و عجيب ترين كار دنياست. تا كسي آن را درك نكرده باشـد، نمي تواند بفهمد چشم انتظاري به مدت 
30سال يعني چه. بهترين اشخاص براي تعريف و صحبت از چشم انتظاري مادران شهداي جاويداالثر هستند. آنها هنوز در فضايي 
مملو از بيم و اميد زندگي مي كنند و همچنان اميدوارند تا عابري، خبري از فرزندشان بياورد. مادر شهيد جاويداالثر محسن جاويدي 
يكي از همين مادران شهداست كه همچنان اميد به بازگشت پسرش دارد. هنوز هر كسي در خانه شان را مي زند، مادر شهيد منتظر 
شنيدن خبري هسـت و خودش هر روز جلوي در خانه مي نشيند تا شـايد آن قاصد خوش خبر را ببيند. مستند «چشم به راه» به 
كارگرداني اسماعيل اكسيري فرد، پاي صحبت هاي مادر شهيد مي نشـيند و بخش هايي از چشم  انتظاري مادر را نشان مي دهد. با 
كارگردان اين مستند به گفت وگو پرداختيم تا اطالعات بيشتري از شـهيد و فضاي خانه شان پس از گذشت بيش از 30سال انتظار 

كسب كنيم. اكسيري فرد در گفت وگويش با «جوان» ما را بهتر با شهيدي كمتر شناخته شده آشنا مي كند. 

  توجه به تمام اركان لشكر
شهيد خرازي در جريان تمام عمليات ها توجه 
ــهيد  ــكر مي كرد. رفتار ش ويژه اي به اركان لش
ــه باعث تبعيض و  ــه گونه اي نبود ك با نيروها ب
تفاوت در آنها شود. اين رفتار حسنه،  حسي از 
دوستي و برابري را در لشكر به وجود مي آورد. 
رزمندگان تعريف مي كنند كه يكي دو ساعت به 
شروع عمليات كربالي 5 نمانده بود كه حسين 
ــا راننده هاي  ــدگان گفت: «ب خرازي به رزمن
تويوتا تماس بگير بيايند اينجا با آنها كار دارم.» 
شهيد خرازي راننده ها را پشت خط جمع كرد 
ــابي با آنها گرم گرفت  و ميان آنها نشست. حس
و گفت: «كار شما كمتر از يك فرمانده گردان 
ــت. اگر يك گردان پياده را به شما دادند  نيس
كه به خط ببريد. از هم سبقت نگيريد. از آتش 

دشمن نترسيد.»
شهيد خرازي هميشه در خط مقدم حضور داشت. 
او با وجود مجروحيت، در عمليات حاضر و بسيار 
پرتالش ظاهر مى شد. در عمليات كربالي5 فشار 
زيادي روي نيروهاي لشكر بود و ديدن فرمانده در 
خط مقدم، اعتماد به نفس نيروها را باال مي برد. در 
جريان عمليات در خاكريز اول زير آتش سنگين 
ــا كمك مي كرد.  خمپاره 60 مي آمد و به بچه ه
گاهي نيروها را از وانت ها پياده مي كرد و همچنين 
ــتافت و  ــت به ياري مجروحان مي ش با يك دس
مهمات جابه جا مي كرد. اگر آرپي جي زدن براي 

او مشكل نبود، حتماً آن را هم مي زد. 
  بيعت مجدد با امام

شهيد حسين خرازي در جريان عمليات كربالي5 
به شهادت رسيد و مزد جانبازي و سال ها مجاهدت 

ــرازي در اين  ــهيد خ ــا را گرفت. ش در جبهه ه
عمليات احتمال شهادت مي داد و چند روز قبل 
ــهادتش در قرارگاه خاتم براي جمع بندي  از ش
عمليات كربالي5 جلسه اي با حضور فرماندهان 
ارشد نظام برگزار كرد. جلسه حساس و با شوري 
ــديدى همچنان در  بود، زيرا درگيري بسيار ش
منطقه شلمچه ادامه داشت. كوچك ترين تدبير 
اشتباه مي توانست وضعيت جنگ را به نفع طرف 
ــه شهيد حسين  ــوق دهد. در آن جلس مقابل س
خرازي شروع به صحبت كرد. آن روز از طرف خود 
و فرماندهان حاضر در جلسه بيعت مجدد خود را 
با امام و جانشين او در امر جنگ اعالم كرد و گفت: 
«تا پايان جان آماده ايم در راه اعتالي كلمه حق 

پايداري كنيم... .»
ــا جديت و  ــن لحظه ب ــين خرازي تا آخري حس
قاطعيت لشكر را فرماندهي مي كرد و حواسش به 
همه چيز بود. آتش دشمن در منطقه سنگين بود 
و دشمن با تمام قوا مي خواست مقابل رزمندگان 
بايستد. در چنين شرايطي، روحيه و ذكاوت يك 

فرمانده گره گشا بود. 
  صالبت و قاطعيت

در زير آتش دشمن وقتي نيروها به فرمانده شان 
ــتر بچه ها  ــد «حاجي نفر نداريم. بيش مي گفتن
زخمي يا شهيد شده اند» حاج حسين مي گفت 
«خودت راننده مي شوي و خاكريز را مي زني و 
بعد پيش من مي آيي.» يا زماني كه مي گفتند 
ــكان بخوريم،  ــم از جا ت ــكل داري «حاجي مش
خمپاره مي آيد» خرازي مي گفت «اگر خودت 
ــي را نداريم  هم شهيد شدي آن وقت بگو كس
ــي روم خاكريز را  ــكل داريد، خودم م و اگر مش
ــهيد خرازي اين حرف ها را  مي زنم.» وقتي ش
ــان  ــي زد، آنها خطاب به فرمانده ش به نيروها م
ــته باش  ــان داش ــي اطمين ــد «حاج مي گفتن

خودمان حلش مي كنيم.»
صالبت و قدرت شهيد خرازي عامل پيش برنده 
ــين(ع) در جريان  ــكر امام حس ــدگان لش رزمن
ــهيد خرازي با حضور  عمليات كربالي5 بود. ش
در صحنه  در 8اسفند 1365 و در جريان همين 
عمليات به درجه رفيع شهادت نائل آمد تا امروز 
نام عمليات كربالي5 بيش از همه با يك نام گره 

خورده باشد؛ نام حسين خرازي. 

نگاه

حاج حسين با يك دست مجروح
 مهمات جابه جا مي كرد

نگاهي به تدابير و ابتكارات شهيدحسين خرازي در عمليات كربالي5

  آرمان شريف
شـهيد حسـين خـرازي، فرمانـده لشـكر امام حسـين(ع) يكـي از شـجاع ترين و 
زبده تريـن فرماندهـان دفاع مقـدس بـه شـمار مـي رود كـه لشـكرش همـواره در 
عمليات هـا عملكـرد درخشـانى بـه جـا مي گذاشـت. عمليـات كربـالي5 يكـي از 
عمليات هـاي بزرگ رزمنـدگان در تاريخ جنگ محسـوب مي شـود كه شـهيد خرازي 
همچـون گذشـته در آن پرقـدرت ظاهـر شـد و مدبرانه تريـن تصميم هـا را گرفـت. 

حسـين خـرازي تـا آخرين لحظـه با 
جديت و قاطعيت لشـكر را فرماندهي 
مي كرد و حواسـش بـه همه چيـز بود. 
آتش دشـمن در منطقه سـنگين بود و 
دشـمن با تمام قوا مي خواسـت مقابل 
رزمندگان بايسـتد. در چنين شرايطي 
روحيه و ذكاوت يك فرمانده گره گشا بود
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پاسخ جدول شماره 6681

طراح:عليرضا سجادى فر       شماره 6682

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 هـ م ا ن ي هـ ا و گ  ز ا ر ف ا 1
 ف  ي ي ا ي س ا  و ر ن  ش و 2
 ت ت  ا ر و ك  ي ن ي و ا  ر 3
 ش و د  س ن  ت و  ن ا گ م ي 4
 هـ ن ا ر ت  ا ر ا ك  ر ا ز گ 5
 ر ي ل  ن ي س ا ش ا ي  هـ م ا 6
  ك ا ل  ا ي ك  ش ل ف  ن م 7
 م  س ا ج ر ب  ر ا ك س ا  ي 8
 ت ا  ن ب غ  ف ا ن  خ ل ب  9
 و ب ل  ن ا د ن ب هـ ن  س ر س 10
 س ر و ك  ر ا ر ط  هـ د ي د پ 11
 ل ا ي ر س  ن ي  ت ر  د ا ر 12
 ي  ي م ا ن ا  هـ ر و س  ن ب 13
 ا د  ا ر س  ي م د ا ك ا  ل 14
 ن ا د ن س  د ر ا د ن ا ت س ا 15

 
 
 

از باال به پايين
    1- نام قديم استانبول- مختص و ويژه     2- به معناي ظرفيت به كار مي رود - ناتوان- از وسايل آرايشى بانوان     
3- پايتخت عربستان- از مواد لبنى-  سند رسمي     4- كشور كارديف- خداحافظى بيگانه- دستى- درخت قاليبافان 
    5- سرگرد قديمى- خط و زبان اشكانيان- تكرار حرفى     6-  همراه ناله- حيوان مردارخوار- زاده دام      7- شتر 
مرغ امريكايى- نان فرانسوى- ناب و ساده     8- سنگى قيمتى- لوس- حافظه- چين و شكن     9- واحد اندازه گيرى 
سرعت صوت- حاشيه سفيد كتاب- ضد نفاق     10- نويسنده فرانسوى كتاب نانا- نام مادر ابوعلى سينا- خسيس 
ــاله اى فريفت- تاكنون     12- قوچ- نهى شاعرانه از  ــرائيل را به پرستش گوس     11-  كوزه بزرگ - قوم بنى اس
آمدن- ديگ سفالين- از انجيل ها     13- گوناگون- گردنده- پايتخت كره جنوبى     14- درياچه خوارزم- همراه 

جادو- پرنده اى وحشى و حالل گوشت     15- كشتزار نيشكر - محصول كشاورزي سرشار از نشاسته

از راست به چپ
   1- نهمين كشور اتحاديه اروپا-  شخصيت اصلى يك داستان يا فيلم     2- از موشك هاى ساخت كشورمان- از 
ــتون دين- رفتگر     4- تپش رگ- تمدن  باستانى- غدر؛ خيانت- واحد  اجداد پيامبر- پيل     3- عشوه گرى- س
اختالف پتانسيل     5-  سوره بيستم قرآن كريم- دروازه بان نامدار پارماى ايتاليا- نورانى     6- بنيانگذار سلسله 
اشكانى- آهنگر- موجود نامرئى     7- كلمه تعليل به معنى زيرا- چشم پوشى اختيارى طلبكار از طلب خود- سوسن 
كوهى     8- جواب هوى- نظرات- ستاره فوتبال دنيا- آدم جدى و خشك مزاج     9-افسار شتر- عالي ترين كرامت 
ــنده ايتاليايى كتاب كمدى الهى- شغال      11- بها و ارزش- از  انساني- ساقه برنج     10- حرص و طمع- نويس
ــريع خودمانى- خونابه     13-  ــبزى نقلى- امر به يافتن- س ــته- مقدار معينى از دارو     12- س مركبات پرهس

شكارچى- دوزخ- ضد هوايى!     14- نمك ها- از نوشت افزار- نيرو و طاقت     15- ديدار خويشاوندان-  برچيدن
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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  سمانه صادقي
آغازين بخـش از گفت وشـنود حاضر بـا فريبا 
انيسـي در موضوع رفتار سـازمان موسـوم به 
مجاهديـن خلـق بـا زنـان را در روز گذشـته 
از نظـر گذرانديـد. اينـك واپسـين بخـش 
شماسـت.  روي  پيـش  مصاحبـه  ايـن  از 

     
 رفتار سازمان موسوم به مجاهدين خلق 
با زنان و كودكاني كـه در دهه60 به عراق 
منتقل شـدند، چگونه بود؟ در واقع نگاه 
سازمان به مسـئله خانواده و پايبندي به 

مسائل اخالقي، از چه نشئت مي گرفت؟
ــه در فرقه هاي ديگر و پيش تر   همان برنامه اي را ك
در اسرائيل پياده شده بود، منافقين هم در اردوگاه 
ــي كه به  ــد. چون نيروهاي ــرف به اجرا درآوردن اش
ــدند، اغلب خانواده بوده و  اردوگاه اشرف منتقل ش
ــتند، پدر و مادر تحت نظارت سازمان كار  بچه داش
ــدند و  ــا از خانواده ها جدا مى ش مي كردند و بچه ه
ــرار مي گرفتند. در واقع  تحت آموزش هاي خاص ق
ــي منافقين، مثل  ــادري و خانوادگ ــدر و م رابطه پ
ــازمان است.  فرقه هاي ديگر تحت نفوذ و كنترل س
ــازمان و تربيت  فرزندآوري نيز براي ادامه حيات س
ــرد. اعضا كامًال  نيروها براي آينده آن انجام مي گي
ــاره كردم،  محدود و ايزوله بودند و همانطور كه اش
ــتند. در زمان انجام  اجازه استفاده از راديو را نداش
عمليات مرصاد (فروغ جاويدان)، مسعود رجوي در 
ــخنراني اعالم مي كند: «تا به تهران نرسيده ايم،  س
بايد همه زن هاي تان را طالق دهيد! براي آنكه جز 
به پيروزي و سازمان فكر نكنيد!» سازمان به اعضاي 
خود القا مي كند كه زن و خانواده مانع دستيابي شما 
به پيروزي مي شود. ميزان مغزشويي را ببينيد! البته 
كساني كه با اين نگرش و تصميم مسعود مخالفت 
ــه چهارزبر، با  ــام عمليات در تنگ كردند، زمان انج
شليك گلوله از پشت سر تصفيه شدند. از جمله اين 
ــت. دقيقاً مثل قبل از انقالب،  افراد، علي زركش اس
ــازمان اعضاي خود را يك بار ديگر تصفيه كرد،  س
البته تعدادي از اعضا هم وقتي رفتار مسعود رجوي و 
سازمان را ديدند، فرار و خودشان را به نيروهاي ايران 
تسليم كردند. مسعود در سخنراني بعد از شكست، به 
نيروهايي كه باقي مانده بودند، گفت: «شما مستحق 
ــما حرام بمانند تا  پيروزي نبوديد، بايد زن ها بر ش
فقط انديشه سازمان بر شما حكومت كند!» بعد از 
آن هم طول مدت ايزوله شدن و محدوديت اعضا را 
ــتر مى كند و گزارش هاي خودانتقادي از آنها  بيش
ــتور رجوي،  مي خواهد. اعمال محدوديت ها به دس
حتي تا طالق اجباري هم ادامه پيدا مي كند. مسعود 
رجوي در جلسه اي اعالم مي كند كه در اين طالق 
زن و مرد كامًال بايد از هم جدا شوند. سيني اي را در 
ميان جمع مي گردانند و افراد، حلقه هاي شان را در 
ــي مي خواند و  ــد! رجوي خطبه طالق آن مي اندازن
ــوند! مسعود برنامه اي  همه به همديگر حرام مي ش
ــا بايد از هم  ــد كه طي آن خانواده ه را پياده مي كن

پاشيده شوند. 
 ايـن فرايندي كـه آن را روايت مي كنيد، 
براي افـرادي كه آن را مطالعـه مي كنند، 
باورناپذيـر به نظر مي رسـد. سـؤال اين 
است كه اعضاي اين فرقه، چگونه پذيراي 

اينگونه دستورات مي شدند و تا هم اينك 
هم مي شوند؟

اساس فرقه، بر مغزشويي اعضا تمركز زيادي دارد، 
ــم رجوي در  ــه وقتي مري ــت ك به همين خاطر اس
ــه،چهار نفر در اروپا پيام  اروپا دستگير شد، براي س
فرستادند كه شما بايد خودسوزي كنيد! آن افراد با 
ــورهاي اروپايي بودند، اما  آنكه دانشجوياني در كش
ــود،  ــه مجبور ش خود را آتش زدند كه دولت فرانس
ــم را آزاد كند! لذا  ــيدگي به پرونده، مري بدون رس
ــويي و ترويج  از همان روزهاي اول، يك نوع مغزش
ــكل گرفت، حتي  ــي در ذهن منافقين ش فرقه گراي
ــروزه بني صدر را  ــه في ــعود رجوي بعد از اينك مس
ــك هفته با مريم رجوي  طالق مي دهد، در عرض ي
ــه حتي تعجب اعضاي  ازدواج مي كند؛ ازدواجي ك
ــورهاي مختلف آمده بودند- را  سازمان- كه از كش
برمي انگيزد. اساساً رجوي قوانين اسالم را بر اساس 
ميل خود دستكاري كرده است. آيت اهللا جوادي آملي 
ــه ابليس ملعون  ــخنراني اى مي گويند: «اينك در س

شناخته شد، اين نبود كه خدا به او گفت سجده كن 
و او گفت نمي كنم، اين بود كه در مقابل نظر خدا نظر 
داشت. به خدا گفت تو نظرت اين است و من نظرم 
اين است. اين من، ملعونش كرد...». اين دقيقاً همان 
ــعود رجوي كرد. نظر خدا آن  ــت كه مس كاري اس
است، ولي نظر من اين است كه اين اصل فقهي عده، 
ــرفت كرده و ما مي توانيم  با توجه به اينكه علم پيش
ــت! اين من  فرايند را كنترل كنيم، ديگر الزم نيس
رجوي را ملعون كرد و هر كسي كه از او پيروي كند 

نيز ملعون مي شود! 
ــن و طالق  ــبك منافقي ــالب ايدئولوژيك به س انق
اجباري هم پشت پا زدن به همه اصول هاي اسالمي، 
اخالقي و خانوادگي بود، لذا با انجام طالق اجباري، 
شكاف در خانواده ها بيشتر شد. مسعود رجوي رهبر 
فرقه، به مردان مي گفت: عشق به زنان، مانع عشق 
به سازمان مي شود! از سوي ديگر در گوش خانم ها 
مي خواندند كه شما زنان مستقلي هستيد و آينده 
ــوراي رهبري جديدي كه  ــازيد... لذا در ش را مي س
تشكيل شد- غير از مسعود كه رئيس شورا بود- باقي 
ــمچي در جلسه اي به  همه زن بودند. مهدي ابريش
ديگر اعضاي سازمان مي گويد: «خدا در تَه آسمان ها 
و مسعود در زمين است، خداي زميني شما مسعود 
ــري فكِر  ــوي مي گويد: «رهب ــت!...». مريم رج اس
ــتند، وقتي  ــازمان و نيروها دست و پاي آن هس س
ــبات گروهي و تشكيالتي مي شويد، بايد  وارد مناس
هويت سازماني شما شكل ماشين به خود گيرد كه 
ــازمان براي آن برنامه ريزي كند...». لذا سازمان  س
ــمي اعضا را محدود مي كرد و به  همه نيازهاي جس
نيازهاي زنان در قالب خط كشي ها و محدوديت هاي 
سازمان پاسخ داده مي شد. وقتي قرار است به همه 
ــود، نتيجه  ــازمان پاسخ داده ش نيازها در قالب س
ــازمان آن را ساخته  ــود؟ فكري را كه س چه مي ش
ــاده مي كند.  ــت روي افراد پي ــه كرده اس و پرداخت
فرقه گرايي و بردگي فكري سازمان منافقين به اين 
شكل صورت گرفت؛ فرايندي كه هنوز هم اثرات آن 
ــود. در فرقه رجوي زنان  در ميان اعضا ديده مي ش
سازمان چنان مورد شست وشوي مغزي قرار گرفته 
ــمي و  بودند كه اغلب پذيرفتند بايد فداكاري جس
روحي كنند و به طور مطلق، در اختيار رهبر سازمان 
ــراي پذيرش تمام اين  قرار گيرند! در واقع رجوي ب
مسائل، به قرآن استناد مي كرد! او با اشاره به آيه32 
سوره احزاب، خطاب به زنان مي گفت: «شما براي 
من، همچون زنان پيغمبر هستيد!...». يعني ازدواج 
شما با فرد ديگري حرام است. از طرفي براي ترويج 
ــمي، بايد زنان عقيم  تجرد اجباري و فداكاري جس
مي شدند، لذا توسط تنها دكتر جراح زناِن سازمان، 
رحم تمام زنان را درمي آورد. جالب آنكه در جلسات 
ــعود گزارش كار داده مي شد كه  هم انديشي به مس
چند زن به نقطه بلند رهايي رسيده اند! طبق گفته 
شاهدان، مريم رجوي هم زنان را به فداكاري جسمي 
ــت! زنان طي مراسمي كه به  ــويق مي كرده اس تش
ــود، بايد حمام مى رفتند و خود  بهانه ترفيع درجه ب
را خوشبو مي كردند، حتي برخالف قوانين سازمان 
ــري نو به تن  و به توصيه مريم رجوي، لباس و روس
مى كردند و با لوازم آرايشي خود را مي آراستند. در 
ــعود رجوي بر مبل هايي در  اين مراسم، مريم و مس
ــازمان هم پس از  باالي سالن مي نشستند. زنان س

«سازمان موسوم به مجاهدين خلق، عضوگيري از زنان، بازخواني يك رويداد تراژيك» 
در گفت وشنود با فريبا انيسي (بخش پاياني)

چون در مرصاد پيروز نشديد
بايد زنان بر شما حرام بمانند!

ــام «رهايي» يك پالك طال از  انجام رقصي به ن
دست مسعود دريافت مي كردند. در حالي كه تا 
ــتفاده از زيورآالت را  پيش از آن، اصًال اجازه اس
ــعود رجوي، خطبه  نداشتند. در پايان هم مس
ــد كرده و با آنها  عقد خود را با آن خانم ها منعق
هم بستر مي شد! زناني كه در برابر دستور رجوي 
ــتناك ترين  ــد، مورد وحش ــت مي كردن مقاوم
ــكنجه قرار مي گرفتند و به زندان  روش هاي ش
مي افتادند و تنزل درجه مي يافتند. طبق اسناد 
بسياري از اين زنان، زير شكنجه ها از بين رفته 
ــده اند! جالب آنكه حتي  و در گورستان دفن ش
شكنجه گران هم زنان تربيت شده سازمان بودند. 
خيلي محدود خانم هايي را داريم كه در مقابل 
ــند، البته برخي از  اين قضايا مقاومت كرده باش
ــي آنها هم با  آقايان هم اعتراض مي كردند، ول
ــركوب و نهايتاً كشته  شديدترين برخوردها س
شدند. روي قبرشان در اردوگاه اشرف هم نوشته 
شهيد شده است! ولي اسناد كشته شدن شان بر 

اثر شكنجه، موجود است. 
 با اجـراي طـرح طـالق اجبـاري در 
سـازمان، فرزندان و به ويژه كودكان 
خردسال اين خانواده ها، چه وضعيتي 

پيدا مي كردند؟
در دو روز آخر هفته، بچه ها به مادران شان سپرده 
ــازمان رها بودند! البته  مي شدند و در ادارات س
وضعيت موجود، صداي همه را درمي آورد، لذا 
با آغاز جنگ كويت، تشكيالت اعالم مي كند كه 
براي حفاظت از بچه ها، بايد آنها را از مادران شان 
ــوند.  جدا كنند. بعضي از مادران راضي نمي ش
ــازمان براي اجراي برنامه اش به دروغ اعالم  س
ــه تركيه مى برد و آنجا به  مي كند كه بچه ها را ب
خانواده اعضاي سازمان تحويل مي دهد، اما در 
ــعود رجوي، بچه ها به اروپا  واقع به دستور مس
ــازماني ساكن  فرستاده شده و در خانه هاي س
مي شوند، بدون آنكه مادران از محل نگهداري 
آنها مطلع باشند. طبق دستور سازمان، بچه ها 
ــتند، لباس  هم بايد برنامه صبحگاهي مى داش
ــيدند و راديو مجاهد گوش  ــربازي مي پوش س
ــان، اجازه  ــم مانند والدين ش مي دادند. آنها ه
تماشاي تلويزيون و شنيدن اخبار را نداشتند، 
ــت به  ــازمان نمي توانس با وجود اين باز هم س
ــا برآيد،  ــا و كنترل آنه ــي از پس هزينه ه خوب
ــاً هم بچه هاي  ــياري از آنها - كه عموم لذا بس
كوچك تر بودند- را به خانواده هاي امريكايي و 
كانادايي سپردند، البته فرزندان اعضاي رده باال 
و شناخته شده سازمان مثل مصطفي رجوي و 
اشرف ابريشمچي، به خانه هاي سازمان منتقل 

مى شدند و تحت نظر زندگي مي كردند. 
 بـا آنچه شـما تاكنـون به آن اشـاره 
كرده ايد، علي القاعـده ادعاي گزافي 
نيسـت كـه گفته شـود خشـونت از 
سال هاي دور، در ذات سـازمان بوده 

است، اينطور نيست؟
ــازمان وجود  ــونت در س بله. از ابتدا اعمال خش
داشته است. از همان ابتدا سازمان هر كسي را 
كه در برابر تغيير ايدئولوژي مقاومت مي كرد، به 
ــاني هم كه مي خواستند  قتل مي رساند. به كس
ــازمان كناره گيري كنند، دستور مي دادند  از س
ــور كه گفتم،  ــان را از بين ببرند! همانط خودش
ــان را از  ــته ايم كه خودش ما خانم هايي را داش
ــما  ــازمان اين بود كه ش بين برده اند! دليل س
ــت، اگر وارد زندان شويد،  اطالعات تان زياد اس
ــت كنيد و  ــاواك مقاوم نمي توانيد در برابر س
ــازمان در خطر مي افتد! لذا دستور مرگ آن  س
ــد و افراد هم  فرد از سوي سازمان صادر مي ش

چاره اي جز اجراي آن نداشتند. 
 جنايات سازمان نسبت به اعضاي خود 
به ويژه زنان، مخصوصاً در اين دهه هاي 
متأخـر چگونه و از چه راه هايي افشـا 

شده است؟
در جريان ترك اردوگاه اشرف، تعدادي از اعضاي 
مرد به اسرائيل مي روند. افراد بسيار محدودي 
هم به اروپا برگردانده شدند و الباقي به اردوگاه 
ــن ميان، چند  ــوند. در اي ليبرتي منتقل مي ش
ــازمان فرار كنند، چون با  نفري توانستند از س
ــي از محدوديت هاي  ــه امريكايي ها، اندك حمل
ــاني كه فرار  ــازماني برداشته شد. كس درون س
كردند، توانستند بخشي از اطالعات را از وضعيت 
ــازمان هاي حقوق بشري  ــازمان به س زنان س
ــازمان هاي  ــان س ارائه دهند، براي آنكه بازرس
ــاس مدارك و اسم افراد و  حقوق بشري، بر اس

همچنين شهادت آنها، به اين جنايات رسيدگي 
كنند. مثًال ديده بان حقوق بشر در گزارشي در 
سال2005ميالدي، مواردي از نقض حقوق زنان 
بر اساس قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي، 
توسط فرقه مجاهدين خلق را ارائه داده است، 
ولي تا به امروز شكايت جامع و كاملي از سازمان 
ــاي آن، در خصوص  ــق و رؤس ــن خل مجاهدي
ــده اند،  جنايت هايي كه درباره زنان مرتكب ش
صورت نگرفته است. طبق آمارهاي غيررسمي، 
در اردوگاه ليبرتي باالترين ميزان مرگ و مير، در 
ميان زنان وجود دارد، چون همه افراد، سن هاي 
ــتند. طبيعي است  باال دارند و تحت فشار هس
ــر آنكه مجبور  ــده هم به خاط اعضاي باقي مان
به دوري از خانواده و بعد هم فروپاشي خانواده 
خودشان شده اند، دچار فشارهاي رواني شوند. 
ــردان در عكس هايي كه از  ــان و م قيافه اين زن
اردوگاه هاي شان، چه اشرف و چه ليبرتي مخابره 
شده، نشان دهنده وضعيت آنهاست. انسان هايي 
خموده با سن و سال باال كه جز ماللت در چهره 

ندارند. 
سازمان منافقين در حال حاضر، جذب 

نيرو هم دارد؟
ــت. شايد بچه هاي  نه آنطور كه قبًال داشته اس
ــند. سازمان  ــده باش همين خانواده  ها عضو ش
حتي مقطعي پس از شروع جنگ ايران و عراق، 
براي جبران كمبود نيروي انساني خود، برخي 
از كساني را كه به خاطر مسائل مالي، از مرز به 
صورت قاچاقي عبور مي كردند، جذب مي كرد. 
در واقع قاچاقچيان انسان، به بهانه اينكه افراد 
ــراري خواهند داد، به منافقين  را از راه تركيه ف
در اردوگاه اشرف در عراق تحويل مي دادند! لذا 
در آن دوره افرادي را در سازمان داشتيم كه به 
اجبار وارد آن شده بودند. همين افراد بعدها پس 
از آزادي، مطالبي را عليه سازمان عنوان كردند 
كه به وجهه آن نزد افكار عمومي، لطمات زيادي 
وارد كرد. بعضي از افرادي هم كه در جنگ اسير 
ــدند هم به خاطر آنكه نتوانستند از  عراق مي ش
ــمي دوام بياورند، در همان  ــي يا جس نظر روح
ــكيالت منافقين شدند.  زمان جنگ جذب تش
ــان با  امروز هم با توجه به اينكه خط و مشي ش
سازمان تغيير كرده، هر چقدر هم كه سروصدا 
و تبليغات كنند، كسي توجهي به آنها نخواهد 
كرد. دفاع سازمان منافقين از برداشتن حجاب 
زنان در شرايطي انجام مي گيرد كه اگر اعضاي 
ــوند، تحت  ــد بي حجاب ش ــه بخواهن اين فرق
ــكنجه ها قرار مي گيرند! شما در  شديد ترين ش
ــوي موجود  ــه از مريم رج همه عكس هايي ك
است، مي بينيد با آنكه لباس هاي شيك و برند 
ــد، ولي بي حجاب نيست. هيچ كدام از  مي پوش
ــازمان هم بي حجاب نيستند، حتي  اعضاي س
زماني كه در كشورهاي اروپايى بودند و داشتند 
خارجي ها را جذب مي كردند. خاطرات يكي دو 
نفر از اين خارجي هاي مرتبط به سازمان را كه 
ــت كه آنها هم ملزم به  مي خواندم، تصريح داش
ــم يكي از آنها «آن»  رعايت حجاب بوده اند. اس
ــه منافقين ازدواج  بود. او با يكي از اعضاي فرق
كرده بود، بعدها هم به خاطر اينكه خارجي بود، 
ــود و جزو اولين كساني  توانست از فرقه جدا ش
ــاگري كرد. اطالعات  بود كه عليه منافقين افش

اين خانم هم در زمان خودش راهگشا بود. 
 امـروزه و در پـي جنـگ تركيبـي 
سـال1401، مقامات برخي كشورهاي 
غربـي، سـخن از رياسـت جمهوري 
مريم رجوي به ميان آورده اند. ارزيابي 

جنابعالي در اين باره چيست؟
اينها همه يك نوع مانور سياسي است. قبًال هم 
ــائلي بود. زماني كه سازمان، شوراي  چنين مس
ــت را در اوج دوران جنگ راه اندازي  ملي مقاوم
كرد، از سازمان هاي مختلفي چون پيكار براي 
ــخص ابوالحسن بني صدر هم  آزادي خلق يا ش
نمايندگاني براي حضور در آن انتخاب شدند. در 
آن مقطع، ابتدا مسعود رجوي را به عنوان رهبر و 
بعد مريم رجوي را به عنوان رئيس جمهور ايران 
ــتم انتخاب رئيس جمهور از  اعالم كردند. سيس
طريق اعضاي آن شورا صورت گرفت. هر چند 
ــازمان با عراق كم كم لو  بعد از آنكه همكاري س
ــدند و هويت  رفت و اعضا هم به عراق منتقل ش
ــخص شد، آن سازمان ها  سازمان نيز كامًال مش
ــدند، چون عراق  ــي از منافقين جدا ش يكي يك
ــمن مردم ايران بود و امكان همكاري با او  دش
ــيني اين گروه ها، شوراي ملي  نبود. با عقب نش
ــت شد و براي دور بعد،  مقاومت سازمان يكدس
ــورا را از زنان انتخاب و در واقع  همه اعضاي ش
خيال خود را راحت كردند. در آن هنگام رياست 
جمهوري مريم رجوي، البته نزد خودشان كامًال 
تثبيت شد، حتي تعدادي از اعضاي شوراي ملي 
ــازمان جدا شدند و  مقاومت، در آن زمان از س
ــذا انتخاب  ــالم جرم كردند، ل عليه آن فرقه اع
ــوي غرب به اين عنوان، مسئله جديدي  او از س
ــت.  ــنخ مانورهاي تبليغاتي اس ــت و از س نيس
مسئله آخر اينكه سازمان هنوز هم اعضاي فرقه 
را در بي خبري نگه مي دارد! مثًال در مورد اعالم 
مرگ مسعود رجوي، اين امر بعد از چند سال و 
توسط شاهزاده سعودي لو رفت، تازه آن وقت، 
ــازمان متوجه ماجرا شدند يا شركت  اعضاي س
منافقين در كشتار حجاج سال1366 در مكه، 
ــط همين اعضاي جداشده  ــال ها توس بعد از س
سازمان عنوان شد. شركت منافقين در كشتار 
ــه1991 نيز از همين  كردهاي عراق در انتفاض
بي خبري هاست تا آنها نتوانند بر اساس اطالعات 
درست تصميم مناسب بگيرند. در مغز آنها فقط 
اطالعاتي وارد مي شود كه رئيس فرقه مي خواهد 

بر اساس آن القاى تصميم كند. 

در زمـان انجـام عمليـات مرصاد، 
مسعود رجوي در سخنراني اى اعالم 
مي كند: «تا به تهران نرسـيده ايم، 
بايد همه زن هاي تان را طالق دهيد!» 
سازمان به اعضاي خود القا مي كند 
كه زن و خانواده مانع دستيابي شما 
به پيروزي مي شـود، البته كساني 
كه با اين نگرش و تصميم مسـعود 
مخالفت كردنـد، در تنگه چهارزبر 
با شليك گلوله از پشت سر تصفيه 
شدند. مسـعود در سـخنراني بعد 
از شكسـت گفت: «شـما مستحق 
پيـروزي نبوديـد، بايـد زن هـا بر 
شـما حرام بمانند تا فقط انديشـه 
سـازمان بر شـما حكومـت كند!»

جستارهايي در سيره علمي و عملي 
آيت اهللا محمدتقي مصباح يزدي

«بر مدار حق»
 در زمانه بحران ها

  محمدرضا كائيني
ــه هم اينك  اثري ك
در معرفي آن سخن 
مي رود، جلوه  هايي 
ــي و  ــيره علم از س
ــاد  زنده ي ــي  عمل
آيت اهللا محمدتقي 
را  ــزدي  مصباح ي
ــود دارد. اين  در خ
ــط  ــش توس پژوه
احمد شريفي تدوين 
يافته و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، آن 
را روانه بازار نشر كرده است. مؤلف در ديباچه خويش 
بر اين تحقيق، در باب ابعاد گوناگون شخصيت استاد 

چنين آورده است:
«سخن گفتن از سلوك علمي و عملي حكيم فرزانه اي 
كه خميني كبير(رحمه اهللا عليه) او را ذوالشهادتين 
ــت و عالمه عالمه پروري چون طباطبايي  مي دانس
بزرگ، او را در ميان شاگردان خويش همچون انجير 
در ميان ساير ميوه ها مي شمرد- چراكه در گفتار و 
رفتار و انديشه او امر زائدي نمي ديد- سخت دشوار 
ــهيد آيت اهللا  ــتن از اوصاف كسي كه ش است. نوش
ــف مي كرد و  ــتان توصي ــتي او را مصباح دوس بهش
ــبيري زنجاني در وصف او مي گويد آقاي  آيت اهللا ش
ــت و آيت اهللا  ــق كرده اس ــدا مربي خل مصباح را خ
مشكيني او را از خزانه هاي وجودي حوزه هاي علميه 
و شمشير برنده اسالم در مقابل كفر معرفي مي كرد 
ــت از او را حمايت از امام  ــري حماي و آيت اهللا مظاه
زمان(عج) مي داند و آيت اهللا جوادي آملي بعد از ذكر 
نام او مي گويد روحي له الفداء، سهل و ساده نيست. 
برشمردن ويژگي هاي علمي و عملي مردي كه رهبر 
فرزانه انقالب اسالمي، در وصفش كلمات سترگ و 
ــواره بر مدار  ــگرفي بيان كرده و او را هم جمالت ش
ــوزه علميه قم و وجودي  حق و از بركات ماندگار ح
مبارك و مغتنم و منبع فكر و انديشه بي غل و غش 
معارف اسالمي و فقيه، فيلسوف، متفكر و صاحب نظر 

ــالم و پركننده خأل عالمه  ــي اس ــائل اساس در مس
ــهيد مطهري و عقبه تئوريك نظام  طباطبايي و ش
و يك شخصيت علمي فكري روشنفكري برجسته 
دانسته و در قدرداني از منزلت او فرموده است: بنده 
هم به سهم خودم قدر آقاي مصباح را مي دانم، واقعاً 
مي دانم كه ايشان در كشور و براي اسالم چه وزنه اي 
ــتند و حقاً و انصافاً ما امروز نظير ايشان را حاال  هس
به اين تعبير بگوييم، خيلي نادر نظير آقاي مصباح 
ممكن است وجود داشته باشد، با اين وزانت علمي و 
عمق علمي و احاطه و وسعت و با اين آگاهي و بينش 
و صفا... اين سه جهت در ايشان جمع است، هم علم، 
هم بصيرت به معناي حقيقي كلمه و هم صفا... بسيار 

سخت و دشوار است. 
ــيم  چگونه مي توان با كلمات كم رمق، مردي را ترس
كرد كه حكيم فرزانه انقالب اسالمي حضرت آيت اهللا 
ــت  ــوگوار رفتن او دانس خامنه اي، خود را عزادار و س
ــنگينش صادر كرد،  ــه براي هجران س و در پيامي ك
ــه، حكيمي مجاهد، متفكري  او را عالمي رباني و فقي
برجسته، مديري شايسته، داراي زباني گويا در اظهار 
ــتقيم و داراي  ــتقامت در صراط مس حق و پايي با اس
خدماتي كم نظير در توليد انديشه ديني، نگارش كتب 
ــاگردان ممتاز و اثرگذار معرفي  ــا و تربيت ش راهگش
كردند و حضور انقالبي او را در همه ميدان هايي كه با 
حضور او احساس نياز مي شد، كم نظير دانستند و در 
بيان پارسايي و پرهيزكاري مادام العمر ايشان، چنين 
شهادت دادند كه پرهيزكاري خصلت هميشگي ايشان 
ــود و در جمله اي بلند و  از دوران جواني تا آخر عمر ب
ــالك طريق معرفت توحيدي معرفي  پرمعنا، او را س
كردند، اما مگر ذهن و زباني كه پرورش يافته آن حكيم 
حكمت متعاليه و آن سالك طريق معرفت توحيدي 
است، مي تواند به بهانه ناتواني در نماياندن چهره كامل 
ــيند و زبان در كام گيرد و بهره خود را از  ماه، آرام نش
شعاع نور حكمت تاب مصباح معرفت و چراغ فروزنده 
ــق را  ــم عاش حكمت، بازگو نكند؟ مگر مي توان چش
دوخت كه معشوق را نبيند؟ و مگر مي توان پاي بلبل را 

بست كه بر گل ننشيند و براي گل نسرايد؟...».

  زنده ياد آيت اهللا محمدتقي مصباح يزدي
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در فرقه رجـوي زنان سـازمان چنان 
مورد شست وشـوي مغزي قرار گرفته 
بودند كه اغلب پذيرفتند بايد فداكاري 
جسمي و روحي كنند و به طور مطلق، 
در اختيار رهبر سـازمان قـرار گيرند! 
در واقـع رجوي بـراي پذيـرش تمام 
اين مسائل، به قرآن اسـتناد مي كرد! 
او با اشـاره به آيـه32 سـوره احزاب، 
خطاب به زنـان مي گفت: «شـما براي 
من، همچون زنان پيغمبر هستيد!...». 
يعني ازدواج شـما با فرد ديگري حرام 
اسـت. از طرفـي بـراي ترويـج تجرد 
اجباري، بايـد زنان عقيم مي شـدند!
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  اكرم يعقوبي
روزهايي كه بر ما گذشت، سالروز فرمان رضاخان 
مبني بر كشـف حجاب زنان ايراني است. شرايط 
امروزين جامعه ما نشان از آن دارد كه اين سياست، 
از سوي آنان كه قزاق را بر مسند نشاندند، همچنان 
دنبال مي شود. هم از اين روي بازخواني اين بخش 
از تاريخ، كماكان به هنگام به نظر مي رسد. شايان 
ذكر اسـت كه اين نوشـتار، بخشـي از پژوهشي 
بلند با نام «ماكسـيم بر بام» اسـت كـه عنقريب 
روانه بازار نشر خواهد شـد. اميد آنكه مفيد آيد. 

     
  نمادي تاريخي در دوران حاكميت قزاق

ــتي است كه  ــان ها پر از وقايع ريز و درش زندگي انس
برخي از آنها روايت شده و برخي نيز از حافظه تاريخ 
ــع، معلول  ــده اند. جاودانگي وقاي ــي پاك ش اجتماع
ــر از همه علت ها  ــت، اما مهم ت علت هاي متنوعي اس
شناخت مباني فكري انسان هايي است كه سبب خلق 
ــده اند. هر قدر كه اهداف اين انسان ها  اين حوادث ش
وسعت و دامنه داشته باشد، ماندگاري اتفاق و حادثه 
هم به همان ميزان گسترش پيدا مي كند. طوري كه 
آن واقعه را ديگر نمي توان رويدادي محصور در زمان 
و مكان مشخص دانست. در واقع آن حادثه، تبديل به 
جرياني در تمام زمان ها و مكان ها شده است. قيام امام 
حسين(ع)، نمونه اعالي يكي از اين حوادث در طول 
تاريخ است. وقايع جريان ساز بر خالف ساير وقايع، با 
گذشت زمان و با وجود اراده حكومت هاي استبدادي 
ــوند،  ــور آ نها، نه تنها فراموش نمي ش مبني بر سانس
ــود و  ــت بيش از پيش به آن توجه ش بلكه ممكن اس
ــه و چگونگي الگوپذيري از آن  ابعاد و چرايي آن واقع
ــن تر شود. قيام  در زمان ها و مكان هاي متنوع، روش
ــاد و مقاومت مردمي عليه سياست  ــجد گوهرش مس
ــف حجاب در تاريخ معاصر ايران، يكي از صدها  كش
واقعه اي است كه چنين ويژگي اي داشته و دارد. اين 
ــتبدادي و ضد ديني  قيام پاياني بر سياست هاي اس
حكومت نبود، اما توانست الگويي براي مبارزه و بسيج 

همگاني عليه استبداد شود. 
  چرايي جاودانگي قيام گوهر شاد و مقاومت 

مردمي در آن 
ــته سياست هاي  ــف حجاب از آن دس ــت كش سياس
ــه در  ــتبدادي در تاريخ معاصر ايران بود كه ريش اس
استعمار داشت. استعمار از ابتدا در تمام شئون زندگي 
ــال مواجهه  ــرد و پس از ده ها س مردم دخالت مي ك
ــم گرفته بود خودش  ــتقيم با مردم ايران، تصمي مس
ــعه  ــايه قدرت و تبليغات، الگويي براي توس را در س
جهان اسالم معرفي كند و بازوي اجرايي رسيدن به 
چنين الگويي را هم در ايران مستقر كرده بود. همان 
ــر مهارتش در  ــاهي به خاط رضاخاني كه پيش از ش
استفاده از سالح مسلسل ماكسيم، به «رضا ماكسيم» 
ــتبداد داخلي در ماجراي  شهرت داشت. در واقع، اس
ــتعمارگراني بود  ــف حجاب، مجري سياست اس كش
ــتند هويت ديني مانند روزهاي  كه ديگر نمي خواس
قيام تنباكو، پويا و زنده باشد. بنابراين تصميم گرفتند 
جلوه ها و مظاهر هويت ديني را  با زور اقتصاد و رسانه 
ــي مثل ميرزاي  از جامعه محو كنند، تا ديگر نه كس
ــود و نه مردمي مثل مردم ايران كه  شيرازي پيدا ش
ــتعمار به واسطه  ــاه بشكنند! اس قليان را در خانه ش
نيروهاي دست نشانده اش، به دنبال ايجاد جامعه اي 
بي هويت و بي ريشه بود، تا راحت بتواند تفكر، سنت 
و هويت مدنظرش را به او تحميل كند. بر اين اساس 
ــي از مظاهر هويت ديني،  حذف حجاب، به عنوان يك
ــانده يا متأثر  مأموريت ويژه آنها و نيروهاي دست نش

ــان دوران علمايي  ــاب مي آيد. در هم از آنها به حس
ــف  ــي، با مخالفت علني با كش همچون آيت اهللا بافق
ــي جيالني با  ــف نجف حجاب و پيش از آن شيخ يوس
ــات وجوب  ــف حجاب و اثب ــف كتاب در رد كش تألي
ــنت، به  حجاب به حكم عقل و تصريحات كتاب و س
ــروزه، برخي از  ــت پرداختند. ام مقابله با اين سياس
نويسندگان ساده لوحانه يا متأثر از خط تحريف، قيام 
ــه تغيير كاله و  ــاد را تنها اعتراضي عمومي ب گوهرش
ــته اند، حال آنكه مطابق  پوشش ظاهري مردان دانس
ــين قمي به خاطر  اسناد، آيت اهللا العظمي سيدحس
كشف حجاب، نگران و به شدت عصباني شده بودند(1) 
و آيت اهللا حائري نيز به همين دليل در روزهاي پيش 
از قيام، به رضا شاه تلگراف زده بودند.(2) تقليل و شايد 
تحريف قيام گوهرشاد به اعتراضي صرفاً در مخالفت 
ــت استعمارگراني  با تغيير كاله مردان، موافق سياس
ــگردي تازه، در پي استحاله  ــت كه هر لحظه با ش اس

فرهنگ ديني هستند. 
  روايت وقايع ماندگار 

ــب  ــان ها در طول تاريخ، روزهاي زيادي را ش ما انس
ــاد آن براي  ــر از روزمرگي كه ي كرده ايم. روزهايي پ
ــدارد و برخالف آن  ــدان فايده اي ن عموم جامعه چن
ــه يادآوري اش  ــته ك روزها، روزهايي هم وجود داش
ــان روزهايي كه  ــان انگيزه و الگو مي دهد. هم به انس
انسان ها توانسته اند از تاريكي و ظلمت رهايي يابند، 
ــتقامت، در آنها وقايع  همان روزهايي كه با صبر و اس

ــاد آوري آن مي تواند  ــده اند كه ي ماندگاري خلق ش
الگويي براي همه انسان ها در ادوار تاريخ باشد: « َولََقْد 
ــى بآيَاتَنا أَن أَخرج َقوَمَك مَن الّظلَمات  أَْرَسلَْنا موَس
ــي َذلَك َآليَاٍت لكّل  إلَى الّنور َوَذّكْرهْم بَأيَّام اَهللاّ إَنّ ف

اٍر َشكوٍر»(3)  َصَبّ
ايام اهللا پيوند جاودانه مردم، با ارزش هاي الهي و انساني 
است. همان ارزش هايي كه استكبار جهاني و نوكران 
ــذف يا وارونه جلوه  خارجي و داخلي آن، به دنبال ح
ــتند. روايت ايام اهللا تنها ذكر مجموعه اي  دادنش هس
از وقايع و حوادث در طول تاريخ نيست، بلكه روايتي 
ــا و نابرابري ها.  ــت از نبرد حق عليه تمامي ظلم ه اس
ــرات و ثبت چنين  ــع آوري خاط ــاس، جم بر اين اس
روزهايي، مي تواند پاسداشت سنت هاي الهي در همه 
ــال از روزهاي سياه  زمان ها باشد. امروزه كه ده ها س
ــت، بايد با ذره بين به سراغ  كشف حجاب گذشته اس
حاشيه هايي رفت كه متن را معنا مي بخشند. همان 
متني كه تفكر غرب زده همسو با جريان استعمار، ده ها 
سال به دنبال حذف آن از تاريخ بوده اند، غافل از اينكه 
ــت كه  ــنت الهي در برخي از وقايع چنين بوده اس س
مردم پيروزي اش را در گذر تاريخ فهميده اند. چنانكه 
پيروزي امام حسين(ع) براي عموم مردم در سال هاي 

خفقان حكومت اموي، مثل امروز نمايان نبود. 
خاطرات قيام گوهرشاد و روايت هاي مردمي در مقابله 
ــف حجاب، به دنبال بزرگ نمايي  با سياست هاي كش
آنچه رخ داده نيست، بلكه تنها بخش اندكي از هزاران 
ــت كه با كمك آن مي توان ساختاري  حاشيه اي اس
ــم ديده نمي شود، ساختار  را مشاهده كرد كه با چش
ــالم با جريان استكبار  ظلم ستيزي و نبرد تمدني اس
ــي آن، همان گونه كه  ــي و داخل ــاي خارج و نوكره
ــاب، قضيه اي  ــف حج امام (ره) مي ديد: «قضيه كش
ــراي خانم ها خدمت بكنند،  نبود كه اينها بخواهند ب
ــم با زور و  ــتند كه اين طبقه {را} ه اينها مي خواس
ــا دارند، آن  ــد، آن مآثري كه اينه ــار نابود كنن با فش
ــر مي توانند به ملت بكنند،  خدمت هايي كه اين قش
ــا عهده دار آن  آن خدمت هاي ارزنده اي كه بانوان م
ــود و نگذارند اينها  ــتند، از دست شان گرفته بش هس
ــد و آن تربيت بچه ها  ــد بكنن ــت اصيلي كه باي خدم
ــت آن هاست، اينها  كه بعدها مقدرات مملكت به دس
ــرد؛ مبادا بچه ها  ــت انجام بگي نگذارند كه اين خدم
ــد؛ در دامن اينها تربيت  در دامن اينها تقوا پيدا كنن

اسالمي بشوند؛ تربيت ملي بشوند...». 
  صدايي كه مي پيچد

ده ها سال از روزهايي كه استعمار تصميم گرفته بود، 
ــي ايران را از بين ببرد  تا هويت و فرهنگ ديني و بوم
ــتر مردم هويت اصيل  گذشته بود، اما همچنان بيش
خود را حفظ كرده بودند و تنها قله فتح شده استعمار، 
ــته به آن بود كه برخي  دربار قجر و خاندان هاي وابس
از آنها به بهانه تحصيل و كسب دانش رهسپار فرنگ 
ــدند، اما به جاي علم و فناوري، فرهنگ ضد ديني  ش
ــوغات آوردند! دادخواهي  غرب و خودتحقيري را س
مردم از ظلم و استبداد شاهنشاهي تازه داشت جان 
ــد و درهاي  ــتان وارد ماجرا ش ــه انگلس مي گرفت ك
ــرانجام اين انگلستان بود كه  سفارتش را گشود و س
ــعار  ــت با كمك برخي از نيروهاي داخلي، ش توانس
عدالت خواهي مردم را به كلي از بين ببرد و حكومت 
ــتبدادي جديدي را در ايران بنيان گذارد. قدرت  اس
ــد، برنامه هاي  ــاه و همفكرانش كه تثبيت ش رضا ش
ــي و ملي ايران،  ــتعمار عليه هويت دين فرهنگي اس
ــت. علما و مردم نيز  تبديل به قانون و الزم االجرا گش
ــت هاي  ــكال مختلف، به دنبال مبارزه با سياس به اش
ــاهي تنها  ضد ديني بودند. رضاخان كه قبل از پادش

فرهنگ زدايي رضاخاني و جانباختگان مواجهه با آن، در آئينه يك بازخواني تاريخي

  تدفين جمعي مدافعان عفاف
 در گودال خشت مال هاي مشهد!

سابقه نظامي داشت، در پاسخ به خواست عمومي 
ــجد گوهرشاد را با  جامعه، مردم متحصن در مس
مسلسل به گلوله بست! صداي رگبار مسلسل ها 
ــهد شنيده  و اهللا اكبر مردم، در همه محالت مش
شد. كافي است پاي صحبت كهن ساالن مشهدي 
بنشينيد، هنوز هم صداي كاميون هاي حمل پيكر 
شهدا را مي شنوند، هنوز هم از بزرگ ترهايشان به 
ــته و مجروح را با هم، در گودال  ياد دارند كه كش
ــت مال ها دفن كردند. هنوز هم روستائيان  خش
ــان راهي مشهد  را مي بينند كه با بيل و كلنگ ش
شدند، تا در جنگ مسجد يا جنگ جهاد شركت 
ــم را از بين  ــتند ظل كنند، اگرچه آن روز نتوانس
ــهيد نواب صفوي: در باطن  ببرند، اما به تعبير ش
صبر كرده، در درگاه خدا نيمه شب ها گريستند و 
آرزوي انتقام كردند و به انتظار آن نشستند... و اين 
ــتار مظلومانه مردم در مسجد  چنين شد كه كش
ــهرهاي  ــد و زندان علما در ش ــاد و تبعي گوهرش
مختلف پايان كار نبود، بلكه آغازي براي مبارزه 
ــف حجاب بود. آن سال ها  منفي با سياست كش
عموم خانم ها يا خانه نشين شدند يا به ناچار همراه 
ــي از خانه بيرون مي آمدند، اما همه هواي  با كس
ــتند كه مبادا چادري روى زمين  همديگر را داش
جا بماند. حتي برخي از كارمندان حكومت هم، در 
اين مبارزه همراه مردم بودند و وجدانشان اجازه 
نمي داد كه به حجاب زنان مسلمان تعرض كنند. 
برخي از كار كناره گرفتند و برخي چادرهاي پاره 
را مي خريدند، تا به باال دستيا نشان دهند كه مثًال 
كارشان را به درستي انجام داده اند و چادرها را از 
ــته اند! در كوچه ها پر از وحشت و  سر زنان برداش
اضطراب، چه حرمت هايي كه شكسته نشد، و چه 
ــياري نماند.  آرزوهاي زيارت حرم كه به دل بس
ــتارها و زندان ها به بهانه پيشرفت  همه اين كش
ــش از  ــرفتي كه صنعت و دانش و ترقي بود، پيش
ــهر بزرگ، آن هم به صورت  تهران و يك يا دو ش
ــر نرفته بود، اما مظاهر  محدود و گلخانه اي، فرات
ضد ديني اش با فشار حكومت، به دورافتاده ترين 
ــيده بود. اكنون بيش از  روستاهاي ايران هم رس
ــال هاي تلخ گذشته است.  ــت دهه از آن س هش
متأسفانه بخش غالب روايت هاي تاريخي چنين 
اتفاق بزرگي، به كلي نابود شده است! ده ها هزار 
ــت واقعي از  ــاهد عيني كه حامل هزاران رواي ش
ــال ها بودند از اين دنيا رفته اند، بدون آنكه  آن س
نامي يا نشاني از سرگذشت آنان ثبت شده باشد، 
ــدت واقعه آن قدر زياد  اما گستردگي و ميزان ش
ــي تازه از  ــم مي توان روايت هاي بوده كه هنوز ه

آن روزها شنيد. 
  راويان حماسه گوهرشاد

در تيرماه 1314، مسجد گوهرشاد محل تجمع 
ــت اهللا قمي و  ــتگيري آي ــرض به دس مردم معت
ــاه بود. جرقه  سياست هاي كشف حجاب رضاش
ــن حكومتي،  ــردم با مأموري تنش و درگيري م
پنج شنبه 19 تير، با دستگيري شيخ محمدتقي 
بهلول در مسجد و سپس آزادي او به كمك مردم، 
خرده شد. روز جمعه، در اولين درگيري، ده ها نفر 
شهيد و مجروح شدند و فرداي آن روز، درگيري 
ــه در بيان  ــاد. راويان اين فاجع ــاق افت اصلي اتف
ــه را  با  ــي از اين دو حادث خاطرات، ماجراي يك
عنوان خاطرات قيام گوهرشاد به خاطر سپرده اند. 
ــك دو حادثه از  ــختي تفكي به همين دليل و س
ــوند. در  همديگر، آنها معموالً با هم روايت مي ش
ــتند، از پسربچه اي كه  تاريخ راوي ها متنوع هس
ــده و ترس تمام وجودش را  از نزديك واقعه را دي
گرفته بود، تا دختربچه اي كه سرو صداي جمعيت 
و تيراندازي او را هراسان از خواب بيدار كرده بود. 
بعضي راويان هم با واسطه از روز حادثه گفته اند. 
زن و مردي كه از قول پدر، پدر بزرگ، عمو، عمه 
و... خاطره آن روز را نقل  كرده اند. در اين ميان اما، 
ــن  بازخواني روايت دوتن از راويان به عنوان حس

ختام، به هنگام به نظر مي آيد. 
روايت نخست: سيدعباس حسيني معيني، 
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ــتان باالي  از پله هاي گلي رفتم باال و وارد شبس
ــدم. علمـا در آنجا نشسته  ــاد ش مسجد گوهرش
ــيدعلي سرابي - كه  بودند. من هم كنار پدرم، س
ــتم. از باال، جمعيت  ــهوري بود- نشس واعظ مش
ــردم با  ــگاه كردم. م ــجد را ن ــاط مس داخل حي
ــجد  ــخنراني واعظ مس همان بيل و داس، به س
ــد روز تحصن، اول  ــد. در اين چن گوش مي دادن
ــر و بعد بهلول  ــاظ مي رفت باالي منب يكي از وع
ــته  ــي كه بهلول خس ــرد. گاه ــخنراني مي ك س
مي شد و عزم پايين آمدن از منبر داشت، با سالم 
ــد و با  ــاره راهي منبر مي ش ــوات مردم دوب و صل

ــور و حرارت قبلي حرف هايش را ادامه  همان ش
ــرد و گفت:  ــت بلند ك  مي داد. يكي از علمـا دس
«يا عباس علي» (4). از جايم بلند شدم تا به رسم 
هميشه، با كوزه از لوله سفالي وسط صحن - كه 
آبش از سناباد مي آمد- براي علما آب بياورم. كوزه 
به دست برگشتم و به سيدعلي اكبر خوئي (5) به 
علي اكبر نهاوندي، مرتضي آشتياني و بقيه علما و 
واعظاني كه آنجا نشسته بودند، آب دادم. جمعيت 
ــدند.  ــتاد نفري مي ش علما و وعاظ، هفتاد - هش
ــار گوش يكي از علما،  همان جا خادمي آمد و كن
چيزي گفت و رفت. آن عالم با فرستادن صلوات، 
ــريع كوزه را زمين  بقيه علما را بلند كرد. من س
گذاشتم و پشت سر پدر و همراه علما راه افتادم. 
ــديم. آنجا از پچ پچ ها  ــجد خارج ش از حياط مس
ــتاندار پيام داده: شاه مي خواهد  فهميدم كه اس
ــد دقيقه اي آنجا  ــه او پيام بدهد. چن با تلگراف ب
ــه تلفن خانه باغ كنار  بوديم، اما اتفاقي نيفتاد. ب
ــيديم، كم كم همه فهميدند پيام  مسجد كه رس
ــجد بياورند بيرون!  ــا را از مس ــوده، تا آنه بهانه ب
دوباره كه خواستيم برگرديم مسجد، نگذاشتند. 
ــتور آمد همه بروند  اصرار فايده اي نداشت. دس
ــم خانه مان در  ــان. من هم با پدر رفت خانه هايش
ــم جعفر گريه  ــوض منير. پدرم و عموي كوچه ح
ــتند. چند  ــگار از چيزي خبر داش مي كردند. ان
ساعت بعد، صداي پَق پَق بلند شد. صداي تفنگ 
ــون تفنگ  ــروف به چغك كش!. چ برنو بود، مع
ــت. روزهاي بعد  باروتي بود، صداي بلندي داش
ــاد، نقل هر محفلي  خبر كشتار مسجد گوهر ش
شد و گريه تنها درمان آن! چند روز بعد از حادثه 
ــت دم در. تا در را  ــجد بود. در زدند. پدرم رف مس
ــد. لباس نظامي  باز كرد، چند نفري او را گرفتن
ــاده آمده بودند، تا كسي به  نداشتند، با لباس س
آنها شك نكند. چند روزي دنبال پدرم گشتيم، 
ــت. يك روز كسي خبر داد كه:  اما فايده اي نداش
ــربازخانه ارتش محبوس  پدرت توي اصطبل س
ــته زردآلو برداشتم و رفتم به  است. مقداري كش
آدرسي كه دادند. از دور پدرم را ديدم. با تعدادي 
ــرها، فضوالت اسب ها را از اصطبل  از عمامه به س
خارج مي كرد و در هواي آزاد با پا مي زد، تا خشك 
شود! پدر را كه در آن وضعيت ديدم، اشكم سرازير 
ــد. يكي از نگهبان ها گفت: چي شده؟ گفتم:  ش
مي خوام پدرم  را ببينم. گفت: نميشه. گفتم: براش 
ــته آوردم. گفت: بگذار همينجا و برو. بعدها  كش
كه پدرم آزاد شد، گفت: يكي از روحانيون را هم 
داخل مستراح زنداني كرده بودند، يكي هم پشت 
مستراح نگهباني مي داده كه از آن بيرون نيايد... 
يكي ديگر از افراد را هم مي شناختم، ارباب يكي 
از قلعه هاي اطراف بود. توي اصطبل ارتش زنداني 
ــده بود. جرمش چه بود؟ فرستادن غذا و ميوه  ش
به مسجد گوهرشاد! هم گندم آرد كرده بود، هم 
نان فرستاده بود و آبگوشت برايشان درست كرده 
ــكنجه، نگهبان داخل چايش زهر  بود. بعد از ش
ريخته بود و به او تعارف كرده بود. همان جا مرد. 
جنازه اش را هم تحويل خانواده اش نداده بودند. 
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ــجد و پاي منبر بهلول.  با برادر زاده ام رفتيم به مس
بعدازظهر من از مسجد خارج شدم و آمدم خانه، اما 
برادر زاده ام در مسجد ماند. مادر ديگر نگذاشت از 
خانه بروم بيرون. چند روز بعد، برادرزاده ام ماجراي 
ــب را برايم تعريف كرد: «چاقويي رو كه قبًال  آن ش
خريده بودم، زير لباسم پنهان كردم. گفتم اگه كسي 
اذيت كرد، با همين چاقو از خودم دفاع مي كنم. آخر 
شب، اوضاع مسجد عادي نبود. مسلسل روبه روي 
ــراد جلوي من  ــه كار افتاد، اف ــوره كه ب ايوان مقص
يكي يكي افتادند! كاري از دستم برنمي آمد. با ترس 
دويدم سمت منبر صاحب الزمان(عج). كنارش در 
كوچكي بود. سرباز جلوي در را كنار زدم. در را هل 
ــقف  دادم. داالني بود مثل يك كوچه دو متري. س
نداشت. كورمال كورمال دوروبرم را گشتم. نردباني 
ــتم و رفتم باال. از چند بام  آنجا بود. نردبان را گذاش
ــدم، خودم را پرت كردم توي كوچه.  خانه كه رد ش
كف يكي از پاهايم درد گرفت. دقت كردم. يكي از 
گيوه هام پر از خون و پايم زخمي شده بود. يادم آمد 
كه زمان فرار، سرباز ته اسلحه را كوبيد روي پاهايم! 
ــه  را چندبار باال و  ــده بودم! كوچ تا آنجا متوجه نش
پايين كردم. در همه خانه ها بسته بود. توي يكي از 
خانه ها، نوري به اندازه شمع ديده مي شد. در زدم. 
صاحب خانه در را باز كرد. رفتم داخل. همه جا تاريك 
ــاق. دوروبرم را نمي ديدم.  بود. من را برد توي يه ات
صبح كه هوا روشن شد، افراد سالم و زخمي زيادي 
از اتاق هاي خانه آمدند بيرون. صاحب خانه  بيرون 
ــي نيست، افراد  ــد كس را نگاه كرد. مطمئن كه ش
ــرون...». چند  يكي يكي و با فاصله از خانه زدن بي
روز بعد افتادند دنبال آنهايي كه توي مسجد بودند. 
سراغ برادرزاده من هم آمدند. پاي باند پيچي اش را 
نشان داده بود كه: «با اين پا مگر مي شود از خانه آمد 

بيرون؟!» و خودش را نجات داد. 
  پي نوشت ها:

ــماره 422051، از مجموعه اسناد منتشر  ــند ش 1. س
نشده قيام گوهر شاد

2. محمد علي فروغي در پاسخ به تلگراف آيت اهللا حائري 
گفت وگوهايي رايج بين مردم را صرفاً اراجيف و اكاذيب 

و شايعه دانسته بود. 
3. سوره ابراهيم آيه 5

4. راوي: چون اسم من عباس بود. آن عالم اين طور من 
را صدا مي زد!

ــيدعلي اكبر خوئي، پدر آيت اهللا ابولقاسم  5. آيت اهللا س
ــد و در مسجد  ــال 1306 وارد مشهد ش خوئي، در س
گوهرشاد نماز جماعت برگزار مي كرد و منبر و كرسي 
درس داشت. در قيام گوهرشاد، از جمله افرادي بود كه 
دستگير و در تهران زنداني شد و پس از چند ماه، ابتداي 

سمنان و سپس به زادگاهش، خوي تبعيد شد. 

رضاخان كه قبل از پادشـاهي تنها 
سابقه نظامي داشـت، در پاسخ به 
خواسـت عمومي جامعه در تغيير 
لباس، مـردم متحصن در مسـجد 
گوهرشاد را به گلوله بست! صداي 
رگبار مسلسـل ها و اهللا اكبر مردم، 
در همـه محالت مشـهد شـنيده 
شـد. كافـي اسـت پـاي صحبت 
كهنسـاالن مشـهدي بنشـينيد، 
هنوز هم صداي كاميون هاي حمل 
پيكر شهدا را مي شنوند، هنوز هم 
از بزرگ ترهايشـان به يـاد دارند 
كه كشـته و مجـروح را بـا هم، در 
گودال خشـت مال ها دفـن كردند

نوآوري هاي نظري زنده ياد
 آيت اهللا محمدتقي مصباح يزدي

 در آئينه يك اثر نوانتشار 

در شناخت و تبيين
 «مرزهاي تازه»

  شاهيد توحيدى
ــه هم اينك  اثري ك
آن  ــي  معرف در 
ــي رود،  ــخن م س
نوآوري هاي علمي 
ــاد آيت اهللا  ــده ي زن
محمدتقي مصباح 
يزدي را بازنمايانده 
ــاي  ــت. «مرزه اس
ــط  توس ــازه»  ت
حجت االسالم دكتر 
ــده و مؤسسه  محمدعلي محيطي اردكان تأليف ش
آموزشي و پژوهش امام خميني، به انتشار آن همت 
ــر در ديباچه خويش بر اين اثر،  گماشته است. ناش

نكات ذيل را مورد اشاره قرار داده است:
ــن زرخيز خود  ــيع در دام ــالم و فرهنگ تش «اس
دانشمندان فرهيخته اي را پروريده است كه هريك 
مشعل فروزان دوران خويش بوده اند. در اين ميان 
قله ها و استوانه هايي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، 
شيخ انصار، و در دوران معاصر، عالمه طباطبايي و 
ــاهديم كه  ــرارهم) را ش حضرت امام(قدس اهللا اس
ــترگي و نقش آفريني آنان در جهان اسالم بدان  س
ًة َقانًتا  ــت كه به مصداق(إَنّ إبَراهيَم َكاَن أَمّ پايه اس
ــترگي نشان از  َهللا)، به تنهايي يك امت اند. اين س
ــترگي فيضي  ــته از س روح بلند آنان دارد و برخاس
است كه از فياض علي االطالق دريافت كرده اند. اين 
دانشمندان فراتر از روزگار خويش اند، براي امروز و 
فردا نيستند و راه گشايان تاريخ آينده اند. از جمله 
ــه به حق يك امت  اين قله هاي رفيع علم و دين ك
ــت، مجاهد مخلص، عارف عالم به زمانه، بصير  اس
ــم فرزانه، حضرت عالمه آيت اهللا  دورانديش و حكي
محمدتقي مصباح يزدي (قدس سره) بود كه رهبر 
معظم انقالب(مدظله) در بيان حكيمانه خويش او 
را عالمه طباطبايي و شهيد مطهري زمان ناميدند. 
انديشه هاي استوار و نظريات متقن اين استاد بزرگ، 

در تبيين و شناساندن اسالم ناب محمدي و معارف 
ــداري از ارزش هاي  اهل بيت (عليهم السالم)، پاس
ــا بدعت ها و  ــي و مبارزه ب ــالمي و انقالب اصيل اس
ــار مجاهدت  ــري و عقيدتي، در كن ــات فك انحراف
ــره اي بي نظير  ــان چه مخلصانه در اين راه، از ايش
ــالمي اسوه حسنه  ــت كه براي امت اس ساخته اس
ــمار مي آيد. كندوكاو در انديشه هاي استاد و  به ش
ابعاد وجودي ايشان، با هدف برجسته ساختن جنبه 
راه گشا و درس آموز آن، امري ضروري و حياتي براي 
نسل كنوني و آينده نظام و جامعه اسالمي ما و ديگر 
جوامع ديني است. از اين رو گروهي از محققان در 
رشته هاي مختلف علمي درصدد برآمدند، تا بخشي 
ــاب را در حوزه هاي  ــه ن ــاي اين انديش از ره آورده
ــاب رهيافت ها و  ــي تدوين كنند. كت مختلف علم
ره آورده كه به همت جمعي از نويسندگان و زير نظر 
آيت اهللا محمود رجبي و حجت االسالم و المسلمين 
محمود فتحعلي و در چهار بخش تنظيم شده است، 
فقط زوايايي از انديشه استوار آن استاد سفركرده را 
مي نماياند و مي تواند نشاني براي هدايت به برخي 
ــان باشد. بخش نخست،  از عرصه هاي انديشه ايش
ــتاد در قلمرو منطق،  ــي از ره آوردهاي اس به بخش
ــفه مي پردازد. بخش دوم،  ــي و فلس معرفت شناس
محورهايي از اخالق، هنر و زيبايي شناسي و حقوق 
ــوم، در بردارنده موضوعاتي  را در بردارد. بخش س
در زمينه جامعه شناسي، علوم سياسي، مديريت و 
اقتصاد است و بخش چهارم، مباحثي مرتبط با قرآن 
ــي  و حديث را در بر مي گيرد. كتاب حاضر گزارش
كوتاه از آن مجموعه گران سنگ است كه به دست 
ــالم دكتر محمدعلي  ــگر توانا، حجت االس پژوهش
محيطي اردكان عضو هيئت علمي موسسه آموزشي 
ــي امام خميني تنطيم شده است كه جا  و پژوهش
دارد همين جا از زحمات بي شائبه ايشان قدرداني 
ــخه، براي  ــت كه در اين نس كنيم. شايان ذكر اس
رعايت اختصار، منابع مقاالت و پاورقي ها نيز حذف 
شده است. عالقه مندان براي بهره مندي كامل تر به 

اصل كتاب مراجعه فرمايند...». 

  زنده ياد آيت اهللا محمدتقي مصباح يزدي
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سيدعباس حسـيني معيني: «از باال، 
جمعيت داخل حياط مسـجد را نگاه 
كـردم. مـردم با همـان بيـل و داس، 
بـه سـخنراني واعـظ مسـجد گوش 
مي دادنـد. در اين چنـد روز تحصن، 
اول يكـي از وعـاظ مي رفـت بـاالي 
منبر و بعد بهلول سـخنراني مي كرد. 
گاهـي كـه بهلول خسـته مي شـد و 
عزم پايين آمـدن از منبر داشـت، با 
سـالم و صلوات مـردم دوبـاره راهي 
منبر مي شـد و با همان شور و حرارت 
قبلي حرف هايـش را ادامه مي داد...»
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88498440سرويس اجتماعي

 پويايي حيات سياسي نظام 
 بدون حكمراني بانوان 

امكانپذير نيست
  مينا بياباني *

در دهه هاي اخير با اوج گرفتن مباحث زنان در محافل 
دانشگاهي، سياسي و بين المللي و همراه با جهت گيري 
رويكردهاي جديد، مفهوم توانمندسازي سياسي زنان 
گسترش فراوان يافته است. انقالب اسالمي با توجه به 
ــه دور از هجمه هاي دو  حقوق و توانمندي هاي زنان، ب
انديشه سنتي و غرب گرا، جايگاه بانوان را در زمينه هاي 
ــاي اجتماعي و  ــي، مديريت ه ــي، سياس مختلف علم
ــا تأكيد بر  ــت. همچنين ب ــيم كرده اس فرهنگي ترس
نقش هاي همسري و مادري در كنار اثرگذاري سياسي 
ــت به  ــان، تالش براي بازگش ــي در حوزه زن و اجتماع
ــاني در روابط زن و  ــت زن و ارزش هاي اصيل انس كرام
مرد، شخصيت مستقل براي زنان را فارغ از بخش هاي 
مختلف به رسميت شناخته و مسئوليت آنها را در قبال 

نظام جمهوري اسالمي مورد تأكيد قرار داده است. 
 چنانچه در طول 40سال نظام مقدس اسالمي شكوفايي 
ــرفت ها و اثربخشي هاي  ظرفيت ارزشمند بانوان، پيش
ــگري و نقش آفريني ها به  ــر كنش گوناگون، با تأكيد ب
عرصه ظهور رسيد. تحقق نسبي اهداف انقالب اسالمي 
ــناخت وضعيت موجود و برنامه ريزي براي  نيازمند ش
رسيدن به وضعيت مطلوب است. همچنان كه در بيانيه 
گام دوم نيز تأكيد شد، انقالب اسالمي از نقطه صفر آغاز 
شد و تجربه اي در زمينه هاي مختلف مطابق آموزه هاي 
اسالمي نداشت، لذا نمي توان منكر كاستي ها، ضعف ها 
ــواده نيز از اين  ــوزه زن و خان و عقب ماندگي ها بود. ح
عقب ماندگي مستثني نيست. چنانچه به زنان به عنوان 
ــور توجه  ــعه و تعالي كش نيروي بنيادي در فرايند توس
كافي نشده و آنگونه كه شايسته است سهمي متناسب 
و همخوان با كار ويژه ايشان در ساختار قدرت اجتماعي 
تعريف نشده است و به رغم توانمندي ها و شايستگي ها 
در بخش هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي هنوز 
ــته اند به جايگاه درخور و شايسته اي در سطوح  نتوانس

مديريتي تصميم گيري دست يابند. 
ــالمي از سياست با تمركز بر عناصر  عدم ارائه الگوي اس
زنانه، خأل نظريه هاي كاربردي در موضوع زن و خانواده، 
سياست زدگي فضاي اين عرصه و الگوي گفتماني شكل 
گرفته، ضعف ساختارهاي موجود در موضوع زنان، تهاجم 
ــتكبار جهاني و برنامه ريزي هاي  ــترده فرهنگي اس گس
يك جانبه توسعه محور مبتني بر انديشه نئوليبراليسم 
ــت. با وجود تأكيدات رهبر  ــده اس موجب اين خأل ها ش
ــوان، ليكن ضعف در  ــر اهميت حوزه بان معظم انقالب ب
برقراري ارتباط جامعه زنان با سياستگذاران و ساختارهاي 
ــف و در برخي  ــتي ضعي ــناد باالدس موجود، وجود اس
ــواده، بيگانه بودن فضاي  مواقع بي اثر در حوزه زن و خان
قانونگذاري با مفهوم پيوست خانواده، موضوع حكمراني 
را تحت الشعاع قرار داده كه نتيجه آن سردرگمي دختران 
نوجوان با ادبيات و گفتمان اصيل انقالب است. با توجه 
به نگاه تحول گرايانه و پويايي رهبران انقالب اسالمي و 
ــوم ارائه شده از بانوي ايراني،  انديشه ايشان در الگوي س
ــتگذاران بايد نسبت به  ــئوالن، نمايندگان و سياس مس
ــالمي اهتمام جدي داشته باشند  اين خرد و انديشه اس
ــده در اين عرصه  ــا و فرصت هاي ايجادش و به ظرفيت ه
توجه كنند. پويايي حيات سياسي نظام اجتماعي بدون 
حكمراني بانوان در اين عرصه امكانپذير نيست و از آنجا 
ــمند بانوان در عرصه هاي  كه امروز شاهد تحوالت ارزش
علمي، فرهنگي، ورزشي، افزايش كنشگري و آگاهي هاي 
اجتماعي و سياسي بانوان در خانواده و جامعه هستيم، 
ــيم تا نظام اسالمي را  بايد تسهيل گر حركت ايشان باش
از بركت وجود ظرفيت بانوان بهره مند كنيم، لذا ضروري 
ــت جهت تحول حكمراني در حوزه بانوان مبتني بر  اس
ــالمي و امامين انقالب و فضايي  رويكردهاي انقالب اس
جهت شنيده شدن انتقادات و نظرات اين حوزه اقدامات 

جدي و درخور صورت گيرد. 
* رئيس بسيج جامعه زنان

  بيش از 40 درصد جوانان به دليل 
«نداشتن گزينه مناسب» ازدواج نمي كنند

ــعه اجتماعي وزارت  مدير كل دفتر برنامه ريزي و توس
ورزش و جوانان گفت: بر اساس تحقيقات ميداني بيش 
از 40 درصد جوانان معتقدند گزينه مناسب ازدواج ندارند 

و اين يك مسئله مهم است. 
حجت االسالم مهدي متقي فر، مدير كل دفتر برنامه ريزي 
و توسعه اجتماعي معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان 
درباره آمار ازدواج در ايران گفت: متأسفانه تا سال 1398 
ما شاهد كاهش آمار ازدواج در كشور بوديم؛ در سال هاى 
1399 و 1400 شاهد افزايش در ازدواج بوديم و 12هزار 
ازدواج بيش از سال هاي قبل داشتيم. متأسفانه به دليل 
عدم جمع بندي كلي آمار در سال1401 امكان اعالم آمار 
ــال هاي  دقيق وجود ندارد اما انتظار مي رود افزايش س

پيش در سال جاري نيز ادامه داشته باشد. 
 آمار عجيب واردات رسمي محصوالت بهداشتي 

و آرايشي
ــال كمتر از  ــت ماهه امس ــالم گمرك، در هش طبق اع
ــتي وارد كشور  ــي و بهداش 600تن محصوالت آرايش
ــت كه در بازار عرضه  شده كه بسيار كمتر از چيزي اس

مي شود. 
طبق اعالم انجمن واردكنندگان محصوالت آرايشي و 
بهداشتي، واردات بيش از 80 درصد كاالهاي اين بخش 

ممنوع است. 
ــال واردات ژل قابل تزريق و ساير  ــت ماهه امس در هش
ــن و به ارزش  ــي 278ت ــاي زيبايي و آرايش فرآورده ه

22ميليون دالر انجام شده است. 

نگاه

روي خط زنان

بيش از نيم قرن پس از تصويب قانون دسـتمزد برابر 
توسـط اياالت متحده، زنـان امريكايـي همچنان با 
شكاف دسـتمزد جنسـيتي قابل توجهي در سراسر 
طيف مواجه هستند. 15مارس2022 روز حقوق برابر 
است كه نشـان مي دهد زنان چند روز اضافي بايد كار 
كنند تا به اندازه مردان در سال2021 كار كنند. شكاف 
دستمزد جنسيتي همچنان ادامه دارد و زنان به ازاي 
هر دالري كه مـردان به دسـت مي آورند 83سـنت 
درآمد دارند. شـكاف در پرداخت به طور گسترده اي 
بر اساس مكان، نژاد و چندين عامل ديگر وجود دارد. 
ــن درآمد از  ــاي ميانگي ــاس داده ه ــي، بر اس به طور كل
نظرسنجي جمعيت فعلي سرشماري، زناني كه در تمام 
طول سال  كارمند تمام وقت بودند، به ازاي هر دالر درآمد 
مردان در سال 2020، 83سنت درآمد داشتند، يعني زنان 

حدود 17 درصد كمتر از مردان حقوق مي گيرند. 
اما همانطور كه مركز ملي حقوق زنان امريكا در اطالعاتي 
جديد در مورد شكاف دستمزد اشاره كرده است، همه گيري 
بر اشتغال به  ويژه بر افرادي كه دستمزد پاييني مي گيرند، 
ــكل از  تأثير مي گذارد. به عنوان مثال، بخش اوقات متش
رستوران ها و هتل ها، با موجي از تعطيلي مشاغل مرتبط 
ــراي اين خدمات  ــش تقاضا ب ــاري همه گير و كاه  با بيم

مواجه شد. 
زناني كه در تمام سال 2020 تمام وقت كار كرده اند، اغلب 
ــبت به همتايان خود كه شغل خود را  درآمد باالتري نس
ــته اند. داده هاي سال2020 نشان  از دست داده اند، داش
مي دهد شكاف دستمزد برخي گروه هاي زنان در مقايسه با 

سال 2019 كاهش يافته است. 
ساعت هاي بدون حقوق در مراقبت ها و جداسازي شغلي 
داليلي براي شكاف دستمزد بين مردان و زنان است، البته 

توضيحات بالقوه ديگري نيز وجود دارد. 
  نگاهي به روند شـكاف دسـتمزد زنان و مردان 

در امريكا
روز دستمزد برابر نشان مي دهد زنان چند روز اضافي بايد 
كار كنند تا آنچه مردان در سال  قبل انجام داده اند به دست 

آورند. روز حقوق برابر امسال در 15مارس است. 
مگان ويسنيوسكي از اداره سرشماري در پستي نوشت: 
«عوامل زيادي وجود دارد كه ممكن است به تفاوت درآمد 
ــاعات كار،  ــن، تعداد س بين زنان و مردان كمك كند: س
حضور كودكان و تحصيالت. انواع مشاغل زنان و مردان و 
تفاوت درآمد بين اين مشاغل نيز به شكاف در درآمد كلي 

كمك مي كند.»
با داده هاي موجود مردان از سال 1979، بيش از زنان درآمد 
داشته اند. بر اساس داده هاي درآمد هفتگي واقعي از اداره 

آمار كار، اين شكاف در طول زمان كاهش يافته است. 
در سه ماهه اول سال 1979، متوسط درآمد هفتگي مردان 
ــاله و باالتر كه تمام وقت كار مي كردند، 408دالر و  16س
ــد هفتگي زنان  ــود، يعني درآم ــان 251دالر ب درآمد زن
61/5درصد درآمد هفتگي مردان بوده است. در طول سال ها 
پيشرفت هايي حاصل شده و در سه ماهه چهارم سال 2021 
 درآمد هفتگي زنان 84/3درصد از درآمد هفتگي مردان 
بوده است.  ميانگين درآمد هفتگي زنان در سه ماهه آخر 
سال2021، 928دالر بوده كه 84/4درصد از درآمد مردان 
است.  بر اساس داده هاي نظرسنجي جامعه امريكايي از 
اداره سرشماري اياالت متحده، شكاف دستمزد جنسيتي 
در اياالت متحده در سال 2019 حدود 19درصد بود. اين 
ــت كه زني كه حداقل 16سال  سن دارد،  به اين معني اس
يك شغل تمام وقت دارد و در تمام طول سال  كار مي كند 

ــاغل است، 81 درصد  و بخشي از جمعيت غيرنظامي ش
همتاي مرد خود درآمد دارد. با اين حال، شكاف دستمزد 

بسته به ايالت متفاوت است. 
به عنوان مثال، در وايومينگ، شكاف دستمزد جنسيتي 
ــتمزد  ــكاف دس ــت و اين بزرگ ترين ش 36/6درصد اس
ــت كه بخشي از جمعيت  ــاس افرادي اس در كشور بر اس
«تمام وقت، غيرنظامي شاغل در تمام طول سال  16سال 
 و باالتر با درآمد» هستند، يعني متوسط درآمد زناني كه 
در اين ايالت شاغلند 63/4درصد درآمد مردان را تشكيل 
مي دهند. در 33 ايالت، بر اساس اين مجموعه از داده هاي 
ــتمزد جنسيتي  ــنجي جامعه امريكا، شكاف دس نظرس

بزرگ تر از شكاف دستمزد ملي است. 
اكثر ايالت ها قوانيني را عليه تبعيض جنسيتي اجرا كرده اند 
و قانون حقوق مدني1964 از زنان در سطح فدرال حمايت 

مي كند، با اين حال نابرابري ها همچنان ادامه دارد. 
ــال 2019 با  ــكاف دستمزد را در س ورمونت كمترين ش
9 درصد داشت، زنان با شغل تمام وقت و در تمام طول سال 
 با حداقل 16سال  سن كه در بخشي از جمعيت غيرنظامي 
ــان 46هزارو641 دالر  شاغل هستند، ميانگين حقوق ش
ــت، در حالي كه مردان 51هزارو241دالر درآمد  بوده اس

داشتند. 
  تأثير نژاد و رنگ پوست بر دستمزد

به طور كلي، زنان سياهپوست و اسپانيايي تبار در مقايسه 
ــپانيايي با بيشترين شكاف  با مردان سفيدپوست غيراس

دستمزد مواجه هستند. 
ــال 2020، زنان سياهپوست فقط  بر اساس داده هاي س
64 درصد از درآمد مردان سفيدپوست غيراسپانيايي را به 
دست آورده اند. همانطور كه توسط اداره آمار رديابي شده 
ــپانيايي تبار مي توانند از هر نژادي باشند و  است، زنان اس
شكاف دستمزد آنها بين مردان سفيدپوست غيراسپانيايي 

حتي بيشتر از زنان سياهپوست است. 
بر اساس گزارش آوريل2016 كه كميته مشترك اقتصادي 
سناى دموكرات منتشر كرد، تفاوت بيشتر بين درآمد مردان 
سفيدپوست غيراسپانيايي و زنان رنگين پوست را مي توان 
ــبت داد كه «زنان رنگين پوست هم به  به اين واقعيت نس
 دليل جنسيت و هم به دليل نژادشان از اين شكاف درآمدي 

رنج مي برند.» 
جاسمين تاكر، مدير تحقيقات مركز ملي حقوق زنان، قبًال 
به Insider گفته بود كه نژادپرستي و تبعيض جنسي به 
دليل وجود شكاف دستمزد بين مردان سفيدپوست و زنان 

رنگين پوست كمك مي كند. 
  عدم برخورداري زنان از حق فرزند

زنان داراي فرزند هيچ افزايش حقوقي دريافت نمي كنند، 
در حالي كه مردان داراي فرزند پاداش دريافت مي كنند. 

در سال 2015، درآمد زنان داراي فرزند تقريباً برابر با زنان 
بدون فرزند بود، به ترتيب 727 و 726 دالر در هفته. با اين 
حال، پدران شاغل داراي فرزند حدود 141دالر بيشتر از 

مردان بدون فرزند درآمد داشتند. 
اين شكاف از آن زمان به آرامي در حال كاهش است، زيرا 
داده هاي سال 2020 از اداره آمار كار نشان مي دهد زنان 
ــتر از زنان بدون بچه زير  داراي فرزند اكنون اندكي بيش

18سال درآمد دارند. 
ــش مي يابد و تفاوت بين  درآمد مردان داراي فرزند افزاي

دستمزد هفتگي آنها معموالً 224دالر بيشتر از همتايان 
بدون فرزند آنها در سال2020 بود. 

ــاغل، تفاوت درآمد بين زنان داراي فرزند و  براي زنان ش
ــاغل در سال 2020  بدون فرزند حداقل است. مادران ش
ــاغل درآمد داشتند.  ــتر از ساير زنان ش تنها 27دالر بيش
ــاغل  در حالي كه اين نابرابري را مي توان به تفاوت در مش
و ساعات كاري بين مردان و زناني كه بچه دارند و آنهايي 
ــي كه در سال 2016  ــبت داد. گزارش كه بچه ندارند نس
ــترك اقتصادي سنا  ــتاد دموكرات كميته مش توسط س
ــز در نحوه  ــه تفاوت هايي ني ــد، مي گويد ك ــر ش منتش
ــط مديريت  ــود دارد. پدران توس ــادران و زنان وج  كار م

درك مي شوند. 
  جريمه مادري!

ــت  ــاس اين گزارش، برخي كارفرمايان ممكن اس بر اس
ــطوح پايين تعهد و  ــانه اي از س ــادري را به عنوان «نش م
شايستگي حرفه اي» بدانند. از سوي ديگر، پدران شاغل 
ممكن است به عنوان داراي «افزايش تعهد كاري و ثبات» 

در نظر گرفته شوند. 
گزارش اخير شكاف دستمزد از Payscale بر «جريمه 
ــتند،  ــاغل با آن مواجه هس مادري» كه برخي از زنان ش

تأكيد مي كند. 
«وقتي همه چيز را برابر بدانيم، مادران به ازاي هر دالري 
كه پدراني با ويژگي هاي شغلي يكسان به دست مي آورند، 

0/98دالر دريافت مي كنند.»
شكاف پرداختي كنترل نشده در اين گزارش براي مردان 
و زناني كه پدر و مادر نيستند 0/88دالر بود كه اين فاصله 

كمتر از 0/74دالر بين والدين است. 
ــت. شكاف  درآمد زنان در طول زندگي كمتر از مردان اس
دستمزد جنسيتي براي كارگران در طول زندگي وجود 

دارد. 
با استفاده از داده هاي سرشماري از برنامه IPUMS مركز 
جمعيت مينه سوتا، دريافتيم كه به طور ميانگين، كارگران 
ــال، در هر سال  سني بيشتر از  مرد تمام وقت در تمام س

همتاي زن خود درآمد دارند. 
ــت، به طوري  ــكاف براي كارگران جوان كمتر اس اين ش
ــط حدود 91/1درصد از ميانگين  كه زن 25ساله متوس
مردان 25ساله را دريافت مي كند. در همين حال، ميانگين 
درآمد زن 50ساله تنها 76/9درصد از همتاي مرد 50ساله 

خود است. 
بر اساس گزارش سنا، زنان باالي 75سال  تقريباً دو برابر 
بيشتر در معرض فقر هستند. بسياري از زنان در آن سن در 
جواني كار نمي كردند، بنابراين منابع درآمد بازنشستگي 

كمتري نسبت به مردان هم سن خود دارند. 
در سال 1950 حدود 34 درصد از زنان امريكايي در نيروي 
كار در مقايسه با حدود 86 درصد از مردان بر اساس دفتر 
آمار كار بودند. تا سال 1980، اين اعداد به ترتيب 52 درصد 
 و 77 درصد بودند- و اعداد از آن زمان تا حد زيادي كاهش 

يافته است. 
بيماري همه گير كرونا منجر به بيكاري برخي كارگران شده 
است. تعطيلي مدارس و مهدكودك ها در طول همه گيري 
ــياري از زنان تصميم به ترك نيروي كار  ــد بس باعث ش
بگيرند، زيرا وظايف مراقبت همچنان عمدتاً بر عهده زنان 
است، همانطور كه براي چندين دهه اينگونه بوده است. با 
نگاهي به داده هاي نيروي كار براي زنان 20ساله و باالتر، 
ــطح قبل از همه گيري خود بازنگشته اند.  زنان هنوز به س
ــاله و باالتر در  ــاركت نيروي كار براي زنان 20س نرخ مش
فوريه2022، 58 درصد بود كه كمتر از نرخ 59/3درصد 

در فوريه2020 بود. 
  استفاده اندك از زنان در سطوح مديريتي

ــطوح ارتقا  ــركت ها به باالترين س ــداد زناني كه در ش تع
يافته اند، سوگيري هاي ناخودآگاه را نشان مي دهد. 

ــيار كمي از زنان مدير عامل شركت هاي بزرگ  تعداد بس
ــركت هاي بزرگ  ــطح C از مديران ش يا در مجموعه س

امريكا هستند. 
 McKinsey and ــط ــه توس ــاي مطالعه اي ك داده ه
ــده است  Company و LeanIn. Org جمع آوري ش
نشان مي دهد چگونه مردان ارتقا پيدا مي كنند، در حالي 
كه زنان در كنار راه قرار مي گيرند. بر اساس گزارش 2021، 
ــطح C زن بودند. همچنين  حدود يك چهارم مديران س
زنان رنگين پوست در سطح اجرايي كمتر حضور دارند و 

4 درصد از C- suite را تشكيل مي دهند. 
داده هاي گزارش2021 از 423شركت در اياالت متحده 
و كانادا آمده است و «88شركت در مورد تجربيات محل 
ــي قرار گرفتند و ما با زنان از نژادها و  كار آنها مورد بررس
قوميت هاي مختلف، زنان LGBTQ+ مصاحبه كرديم.»

ــتري در  ــه زنان بيش ــت ك ــزارش حاكي از آن اس اين گ
ــد كار مي كنند، اما هنوز براي زنان دشوار  پست هاي ارش
ــمت هاي باالتر بروند. بر  است كه از مشاغل ابتدايي به س
اساس اين گزارش، به ازاي هر 100مرد ارتقايافته به سمت 

مديريت، 86زن ارتقا يافته است. 
ــت از نظر پيشرفت در  اما گام هايي براي زنان رنگين پوس

حرفه شان برداشته شده است. 
تاكر در مصاحبه اي با Insider تأكيد كرد كه حضور زنان 
در صدر چقدر مهم است. به عنوان مثال، او اشاره كرد كه 
ــتار و دستيار بهداشت  تعداد زيادي از زنان به عنوان پرس
در خانه مشغول كار هستند، اما زنان به عنوان مديران در 

مراقبت هاي بهداشتي كمتر حضور دارند. 
ــد كه  ــر مي تواند براي زنان به اين معنا باش اين گفته تاك
«سياست هاي موجود در محل كار منعكس كننده نيازهاي 
ــود آنها كار را ترك كنند  ــت و اين باعث مي ش زنان نيس
ــور كامل كنار  ــد بروند يا كار را به  ط يا به دنبال كار جدي

بگذارند.» 
بر اساس گزارش ها زنان در سال هاي 2019 و 2021 تنها 
ــت هاي هيئت  ــد از C- suite و 8 درصد از پس 10 درص

اجرايي را تشكيل مي دهند. 
  ميزان شكاف دستمزد در مشاغل گوناگون 

بر اساس داده هاي سال 2019، شكاف دستمزد در برخي 
صنايع بيشتر است. 

ــت؛  ــكاف را داش ــن ش ــاز كمتري ــت ساخت وس صنع
ــاس  ــد از آنچه مردان بر اس ــان 96/3درص جايي كه زن
ــد  ــد، درآم ــت آوردن ــه دس ــال 2019 ب ــاي س داده ه
ــه امريكا،  ــنجي جامع ــق داده هاي نظرس ــتند. طب داش
ــزارو808  ــاز 46ه ــان در ساخت وس ــط درآمد زن متوس
ــزارو605 دالر ــد مردان 48ه ــود كه نزديك درآم  دالر ب
 بود.  از سوي ديگر، صنعت مالي و بيمه بيشترين شكاف 
ــردان را به  ــد از درآمد م ــتند كه زنان 59/2درص را داش
دست آوردند. درآمد متوسط براي مردان در اين صنعت 
ــان 53هزارو629  90هزارو558 دالر بود در حالي كه زن

دالر درآمد دارند. 
اگرچه بر اساس داده هاي اداره سرشماري، شكاف دستمزد 
در ساخت وساز بسيار كم است، اما زنان در اين صنعت كمتر 

حضور دارند. 
 www. businessinsider. com/gender- :منبع

wage- pay- gap- charts- 2017- 3

بـر اسـاس داده هـاي نظرسـنجي جامعه 
امريكايي از اداره سرشماري اياالت متحده، 
شكاف دستمزد جنسيتي در اياالت متحده 
در سـال 2019 حـدود 19درصـد بـود. اين 
بـه ايـن معني اسـت كه زنـي كـه حداقل 
16سـال  سـن دارد، يـك شـغل تمام وقت 
دارد و در تمـام طـول سـال  كار مي كنـد و 
بخشـي از جمعيت غيرنظامي شاغل است، 
81 درصد همتـاي مرد خـود درآمـد دارد

تعداد زيـادي از زنـان به عنوان پرسـتار و 
دسـتيار بهداشـت در خانـه مشـغول كار 
هسـتند، اما زنـان به عنـوان مديـران در 
مراقبت هاي بهداشـتي كمتر حضور دارند.

«سياست هاي موجود در محل كار منعكس كننده 
نيازهاي زنان نيسـت و اين باعث مي شـود آنها 
كار را تـرك كننـد يـا بـه دنبـال كار جديـد 
بروند يـا كار را بـه  طور كامـل كنـار بگذارند»

جريمه زن و مادر بودن در مهد آزادي!
نگاهي به شكاف آشكار بين حقوق مردان و زنان در اياالت متحده 

زهرا چيذري 
   ترجمه و تنظيم



با هدف جمع آوري     سمنان
كمك هاي مردمي 
براي روسـتاهاي محروم طرح بزرگ نيكوكاري 
«دور بهشت در 84 روز» در سمنان برگزار مي شود. 
ــين ذوالفقاري، مديركل كميته امداد  محمدحس
ــمنان با بيان اينكه طرح دور بهشت در 84 روز  س
ــت، گفت: اين طرح  در اين استان شروع شده اس
ــوب  ــتان محس بزرگ ترين رويداد نيكوكاري اس
ــود.  وي با بيان اينكه اين رويداد در سالروز  مي ش
ــد و تا والدت  ــرا (س) آغاز ش والدت حضرت زه
ــن مجتبي (ع) ادامه دارد، ادامه داد: رقم  امام حس
زدن يك حركت بزرگ مردمي در زمينه كمك به 
ــت.   همنوعان از مهم ترين محورهاي اين طرح اس
اين مسئول با بيان اينكه 110 ميليارد تومان در اين 
طرح براي نيازهاي اولويت دار نيازمندان استان در 
نظر گرفته شده است، تصريح كرد: در گام نخست 
20 ميليارد تومان هدفگذاري شده است.  ذوالفقاري 

با بيان اينكه همراهي مردم با اين طرح روش هاي 
مختلفي دارد، افزود: يكي از اين راه ها كد دستوري 
ــماره حساب هاي كميته  *8877*0230# و ش
ــردم مي توانند با  ــت كه م امداد در اين زمينه اس

مشاركت در اين طرح، كمك هايشان را واريز كنند.  
وي با اشاره به اينكه مردم مي توانند با مراجعه به 160 
مركز نيكوكاري در استان سمنان كمك هايشان 
ــت: هم اكنون تمام  را به اين طرح ارائه كنند، گف

دفاتر كميته امداد استان آماده دريافت كمك هاي 
مردم است.  اين مسئول با بيان اينكه در اين طرح 
بسته هاي غيرنقدي نيز از سوي مراكز نيكوكاري 
ــتاي اجراي طرح دريافت مي شود، افزود:  در راس
مهم ترين اولويت ما در اين طرح مشاركت مردم با هر 
ميزان توان مالي است.  ذوالفقاري با اشاره به اينكه 
اين طرح صرفاً كمك هاي مالي به نيازمندان نيست، 
بلكه در پايان آن هدفگذاري شده تا بتوانيم ساخت 
36 واحد مسكوني براي نيازمندان استان را شاهد 
باشيم، افزود: در پايان اين طرح با گردآوري مبالغ 
مورد نظر مي توانيم 33 واحد مسكوني نيازمندان در 
سراسر استان را تعمير كنيم.  وي با اشاره به اينكه در 
اين طرح قصد داريم  14 باب منزل مسكوني براي 
ــته هاي  نيازمندان خريداري كنيم، ادامه داد: بس
معيشتي، كمك هاي نقدي و آزادي زندانيان از ديگر 
محورها و اهدافي است كه براي اين طرح در استان 

سمنان در نظر گرفته شده است.

برگزاري طرح «دور بهشت در 84 روز» در سمنان

محمدرضا سوري محمدرضا هاديلو

بازگشت به چرخه توليد 21 واحد توليدي و صنعتي 
21 واحد توليدي     آذربايجان شرقي
صنعتـــي  و 
اسـتان آذربايجـان شـرقي با رفع شـدن 
مشكالتشـان به چرخه توليد بازگشـتند. 
ــتري  ــي، رئيس كل دادگس ــي خليل اله موس
آذربايجان شرقي با بيان اينكه پيگيري وضعيت 
واحدهاي توليدي مشكل دار يكي از اولويت هاي 
ــت، گفت: در اين راستا  ــتگاه قضاس اصلي دس
ــتاد اجرايي سياست هاي اقتصاد  با پيگيري س
مقاومتي مستقر در دادگستري استان، ضمن بررسي مشكالت مالي و اداري واحدهاي فوق، بازگشت به 
توليد و خروج از شرايط ركود محقق شد.  وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون تعداد 21واحد توليدي و صنعتي 
اين استان كه با مشكالت مختلف مواجه و به حالت ركود و نيمه تعطيل درآمده بود به چرخه توليد بازگشت.  
اين مسئول قضايي ادامه داد: به منظور بهره مندي از سرمايه گذاري هاي انجام يافته در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي استان تالش مي شود واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل به چرخه توليد بازگردند كه در اين خصوص 

تعداد 29 فقره بازديد از واحدهاي توليدي مزبور از ابتداي سال جاري تاكنون به عمل آمده است.

آبرساني به روستاي خراسان رضوي به همت بسيج سازندگي
ي  مجتمع هـا     خراسان رضوي
آبرسـاني در 
34 روستاي خراسان رضوي به همت بسيج 
سـازندگي خراسـان رضوي سـاخته شد. 
ــرهنگ داريوش كوكبي، رئيس سازمان بسيج  س
سازندگي سپاه امام رضا (ع) گفت: با توجه به كمبود 
ــتاي استان  ــاليان اخير در 34 روس بارندگي ها س
مجتمع هاي آبرساني با اعتبار 330 ميليارد ريال به 
همت بسيج سازندگي خراسان رضوي احداث شد.  
وي با اشاره به اينكه برخي  روستا ها هم دچار كمبود آب شرب هستند كه همت مضاعف دولت و بسيج سازندگي 
را براي تأمين آب شرب پايدار روستا مي طلبد، افزود: اين طرح ها از شهريور ماه امسال در روستاي شهرستان هاي 
بردسكن، جوين، داورزن و زاوه آغاز شده  كه تاكنون احداث اين مجتمع ها در شش روستا به پايان رسيده است.  
اين مسئول با تأكيد براينكه احداث مجتمع هاي آبرساني با هدف انتقال، تقويت، پمپاژ و احداث مخزن آب به 
روستاهاي دچار مشكل كم آبي، انجام مي شود، ادامه داد: لوله گذاري، حفرچاه، ساخت مخازن ذخيره آب، 

ايستگاه پمپاژ و خط انتقال تا روستا از جمله اقداماتي است كه در اين مجتمع ها انجام مي شود.

توزيع 465 سبد غذايي بين مادران باردار داراي سوء تغذيه
از  نفـر   155     بوشهر
مادران باردار و 
كودكان داراي سوءتغذيه در شهرستان دير 
بوشـهر سـبد غذايـي دريافـت كردنـد. 
ــب، رئيس شبكه بهداشت  عباس آدميت نس
ــتان بوشهر با بيان  و درمان شهرستان دير اس
اينكه تولد كودك سالم و حفظ سالمت مادر 
در دوران بارداري و شيردهي و همچنين توجه 
به نحوه تغذيه كودكان زير پنج سال از الزامات 

ــت، افزود: طي سال گذشته و شش ماهه ابتداي سال  قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اس
جاري 465 سبد غذايي به ارزش بيش از يك ميليارد و 800 ميليون ريال در قالب طرح حمايتي به 
كودكان و مادران داراي سوءتغذيه با همكاري كميته امداد امام خميني(ره) در شهرستان دير توزيع 
شد.  اين مسئول ادامه داد: اين سبد غذايي به صورت ماهانه و شامل اقالمي از قبيل برنج، تن ماهي، 
شير، پنير، تخم مرغ، ماكاروني و حبوبات است.  آدميت نسب گفت: تعداد 92 كودك زير پنج سال 
داراي اختالل رشد و 47 مادر باردار ديگر نيز كه داراي سوءتغذيه با وضعيت اقتصادي پايين هستند 

براي دريافت سبد غذايي شناسايي و به كميته امداد معرفي شدند. 

 تحويل 300واحد مسكن محرومان 
در فارس

 پرداخت تسهيالت 
براي تحقق اقتصاد مقاومتي

بـه مناسـبت     فارس
ز  و لر ســــا
تأسـيس كميته امـداد امام خمينـي تا 14 
اسفند ماه امسال 300 واحد مسكوني تحويل 
مددجويـان اسـتان فـارس مي شـود. 
ــازمان بسيج  ــفلي، رئيس س ــماعيل قزل س اس
سازندگي فارس گفت: در تفاهمنامه اي كه با كميته 
امداد به امضا رسيده، هزار و 200 واحد مسكوني در 
مرحله اول در استان با حمايت و مشاركت كميته 
ــتان از سوى جهادگران  امداد و بنياد مسكن اس
ــت.  وي افزود:  قرار است تا 14  در حال احداث اس
اسفند سال جاري و به مناسبت سالروز تأسيس 
ــكوني تحويل  كميته امداد تعداد 300 واحد مس
ــئول يادآور شد: طبق  مددجويان شود.  اين مس
ــتان، با  ــتي اس تفاهمنامه اى با اداره كل بهزيس
مشاركت قرارگاه محروميت زدايي سپاه احداث 
و مرمت 240واحد مسكن مددجويان بهزيستي 
ــود.  به گفته قزل سفلي،  فارس نيز شروع مي ش
بخشي از ساخت و سازها از سوى خود گروه هاي 
جهادي و به صورت مشاركتي انجام مي شود كه 
ــازي و مرمت منزل نيازمندان است.   شامل بهس
جانشين قرارگاه محروميت زدايي سپاه فجر فارس 
با اشاره به موضوع پروژه هاي تأمين آب آشاميدني 

ادامه داد: در 9 ماهه نخست امسال عمليات اجرايي 
آبرساني به 372 روستا در قالب طرح جهاد آبرساني 
آغاز شد و تا پايان آذرماه، 110روستاي استان از 
ــالم بهره مند شدند.  قزل سفلي  آب آشاميدني س
ــا همت و  ــال، ب ــت امس گفت:  طي 9ماهه نخس
تالش گروه هاي جهادي، خيرين و اقشار مختلف 
بسيج، تأمين 309 هزار و 339بسته معيشتي و 
ــته پروتئيني، تهيه و توزيع  106هزار و 759بس
ــتگاه لوازم گرمايشي و سرمايشي،  هزار و 65دس
ــي و اهداي  اهداي 421جهيزيه، خدمات آموزش
18هزار و 15 بسته لوازم التحرير به دانش آموزان از 
سوي جهادگران استان فارس در قرارگاه مواسات، 
همدلي و كمك مؤمنانه انجام شده است.  وي در 
بخش ديگري از سخنان خود افزود: همچنين هزار 
و 773 صندوق قرض الحسنه اشتغالزاي مردم يار 
بسيج در اين استان با هدف كارآفريني راه اندازي 
شده كه هم اينك، الگويي موفق در اشتغالزايي و 
اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد.  اين مسئول 
ادامه داد: در 9 ماهه نخست سال جاري، 3هزار و 
60 فرصت شغلي در عرصه هاي مختلف از جمله 
ــتباف و صنايع وابسته، صنايع دستي،  فرش دس
ــاورزي و دامداري و  ــاغل خرد و خانگي، كش مش

صنايع تبديلي ايجاد شده است.

با هـدف ايجاد     مركزي
 ، ل شــــتغا ا
درخواسـت 4هزار و500 نفـر از متقاضيان 
دريافت تسـهيالت در سـامانه اشتغالزايي 
بسيج سـازندگي اسـتان مركزي ثبت شد. 
سرهنگ پاسدار سعيد فرامرزي، مسئول سازمان 
ــتان مركزي با بيان اينكه در  بسيج سازندگي اس
راستاي ايجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتي، 
امسال پرداخت تسهيالت اشتغالزايي افزايش قابل 
توجهي داشته است، گفت: تاكنون 4هزار و500 
متقاضي در 29 عرصه و 60 زير شاخه با موضوعات 
ــتي و صنايع تبديلي  امنيت غذايي، صنايع دس
درخواست خود را در سامانه اقتصاد مقاومتي بسيج 
سازندگي ثبت كرده اند.  وي با اشاره به شرايط الزم 
ــح كرد: متقاضيان  براي ثبت نام كنندگان تصري
ــهيالت اشتغالزايي دولت  نبايد در گذشته از تس
استفاده كرده باشند، شاغل نبوده و تحت پوشش 
بيمه اجباري نباشند و همچنين ارائه كارت پايان 
خدمت يا معافيت نيز براي آقايان الزامي است.   اين 
مسئول با بيان اينكه اين تسهيالت صرفاً به افرادي 
اعطا مي شود كه توانمندي و مهارت الزم را در حوزه 
كسب وكار خود داشته باشند، افزود: براي تأييد 
مهارت و دريافت وام، الزم است متقاضي مدرك 

تحصيلي مرتبط، گواهي دوره هاي فني  و حرفه اي 
يا گواهي معتبري را كه جهت احراز مهارت او كافي 
باشد در پرونده خود داشته باشد.  فرامرزي با اشاره 
به اينكه صحت سنجي اطالعات و طرح توجيهي 
كه در سايت ثبت شده است از سوى كارشناسان با 
حضور در محل كسب و كار انجام مي پذيرد، ادامه 
داد: از ميان افراد ثبت نام كننده تاكنون 2هزار نفر 
مورد بازرسي قرار گرفته اند.  وي با تأكيد بر اينكه 
ــوى  ــي بايد از س پرونده متقاضيان پس از بازرس
ــتان ها مورد تأييد قرار  ــپاه شهرس كميسيون س
گيرد، گفت: 800 پرونده تاكنون نظر كميسيون 
سپاه شهرستان خود را دريافت كرده  و 400 نفر نيز 
به بانك هاي عامل معرفي شده اند.  مسئول بسيج 
سازندگي استان مركزي خاطرنشان كرد: هدف 
از اعطاي اين تسهيالت حمايت از مشاغل خرد و 
خانگي است و رويكرد سپاه و بسيج در اين راستا 
توانمندسازي و خودكفايي در عرصه هاي اقتصاد 
مقاومتي است.  فرامرزي با اشاره به اينكه تأمين 
ــتاي راه اندازي، حمايت از اشتغال و  مالي در راس
توسعه كارگاه هاي موجود است، تصريح كرد: تأمين 
تسهيالت اشتغالزايي، حمايت و ايجاد اشتغال در 
ــتايي و محروم براي استان مركزي در  نقاط روس

بودجه سال 1401 مصوب شده است. 

   مركزي: عليرضا كريمي، شهردار اراك در جريان بازديد معاون هماهنگي 
امور عمراني استاندار مركزي از ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني اين شهر 
با اشاره به اقدامات انجام شده در اين سازمان گفت: عالوه بر انعقاد قرارداد 
ــودروي 18تنى نيز  ــتگاه خ ــودروي نردبان 64 متري، پنج دس خريد خ
خريداري  شده تا با تجهيز آنها به عنوان خودروهاي حريق، گام بلندي در 

نوسازي ناوگان خودرويي آتش نشاني اراك برداشته شود. 
   بوشهر: غالمرضا حشمتي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
بوشهر با بيان اينكه مديريت بهينه مصرف برق به منزله محدوديت براي 
مشتركان نيست، گفت: هدف از بهينه مصرف انرژي برق استفاده از راهكارها 
براي استفاده بهتر از حامل هاي انرژي است.  وي افزود: استفاده از پنجره هاي 
ــتاندارد و داراي برچسب انرژي، استفاده  دوجداره، دستگاه هاي برقي اس
ــنايي منازل، بهره بردن از المپ هاي كم  از ظرفيت نورطبيعي براي روش
مصرف و اجتناب از دستگاه هاي پرمصرف در ساعت هاي پيك بار از جمله 

راهكارهايي است كه بايد مورد توجه مشتركان برق قرار گيرد. 
   خراسان شـمالي: رضا عفتي، مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان شمالي گفت: در حال حاضر در اين استان 30 هكتار گلخانه در دست 
ــت.  وي افزود: در حال حاضر در اين استان 274 باب گلخانه در  ساخت اس
مقياس هاي مختلف وجود دارد كه با تمام ظرفيت فعاليت مي كنند.  به گفته 
وي ميزان توليد محصوالت گلخانه اي در اين استان 10 تا 20 هزار تن است. 
ــاورزي     سيسـتان و بلوچسـتان: مجيد فياضي، مدير جهاد كش
شهرستان ايرانشهر گفت: با تالش همكاران مديريت جهاد كشاورزي، غله 
و خدمات بازرگاني، شركت خدمات حمايتي و كشاورزان، كل گندمزارهاي 
ــت قراردادي قرار گرفت.  وي افزود: امسال  ــش كش ايرانشهر تحت پوش
كشاورزان ايرانشهري 4هزار و 200 هكتار گندم در منطقه كشت كرده اند 

كه نسبت به سال گذشته 700 هكتار رشد داشته است. 
   گيالن: كوروش خليلي، مديركل شيالت گيالن از صيد 933 تني انواع 
ماهيان استخواني در درياي خزر خبر داد و گفت: ارزش فروش ناخالص اين 
ميزان صيد 141 ميليارد تومان است.  وي با بيان اينكه صيادان گيالني از 
ــاحلي خزر صيد خود را آغاز كردند، افزود: 46 شركت  22 مهر در نوار س

تعاوني پره صيادي مشغول صيد ماهيان استخواني هستند. 
   خوزستان: نخستين جشنواره هنرهاي آوايي با نام «نواي كارون» با 
هدف افزايش نشاط اجتماعي، ارتقاي ذائقه شنيداري مخاطب و پاسداشت 
اقوام و خرده فرهنگ هاي استان و انتقال مفاهيم فاخر هنري برگزار مي شود.  
تعداد نفرات هر گروه براي شركت در جشنواره حداقل هفت و حداكثر 20نفر 
است و اجراي آثار با گويش هاي محلي استان داراي امتياز ويژه است.  اين 
جشنواره اسفند امسال برگزار مي شود و عالقه مندان مي توانند با مطالعه 

فراخوان جشنواره و ارسال آثار خود در اين رويداد هنري شركت كنند. 
   فارس: محمودرضا طالبان، مديركل راه و شهرسازي فارس گفت: آن 
دسته از شهرونداني كه متقاضي استفاده از اين طرح براي خانه دار شدن 
هستند در صورتي كه مشمول استفاده از امكانات دولتي يا داراي سه فرزند 
و بيشترند طبق ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده 

و جواني جمعيت نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

 مهارت آموزي نخلداران بوشهر 
با هدف ايجاد اشتغال و درآمدزايي 

با وجـود آنكـه توليد خرمـا مي تواند در اسـتان بوشـهر موجب 
درآمدزايي باال و ايجاد اشتغال شود، اما نداشتن مهارت و تجربه در 
زمينه فرآوري و توليد محصوالت متنوع از آن موجب شده است خام 
فروشي خرما عالوه بر درآمد اندك مانع از اشتغالزايي در اين زمينه 
شود. حاال به گفته مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر 
قرار است در راستاي توسعه صنعت خرما و ارتقاى دانش و مهارت 
نخلداران، مهارت آمـوزي صنعت نخلداري در بيـش از 30حرفه 
مهارتي در دسـتور كار قرار گيرد. برنامه اي كـه در صورت اجراي 
درسـت  مي تواند نويدبخش ثمرات بسياري براي نخلداران شود. 

    
ايران با توليد ساالنه يك ميليون و 230 هزار تن خرما به عنوان سومين 
ــهم  ــت.  در اين ميان س توليدكننده اين محصول در جهان مطرح اس
بوشهر افزون بر 170 هزار تن خرماست كه اين مهم مي تواند اهميت 
توليد اين محصول در زمينه درآمدزايي و اشتغال را به خوبي نشان دهد.  
ــاخت ها در زمينه فرآوري و  توليد نشدن  با تمام اين مزايا، نبود زيرس
محصوالت متنوع و در كنار آن بي توجهي به صنعت بسته بندي سبب 
شده است در حال حاضر بيشتر خرماها به صورت خام و فله اي به ساير 

كشورها ازجمله حوزه خليج فارس صادر شود. 
ــرآوري و تبديل به  ــس از ف ــهر پ ــفبار اينكه همين خرماي بوش تأس
ــتاندارد و شيك و با چند برابر  محصوالت متنوع با بسته بندي هاي اس

ارزش افزوده اين بار به نام آنها روانه بازارهاي اروپايي مى شود. 
موضوعي كه به تازگي جهاد كشاورزي بوشهر را بر آن داشت تا اقدام به 

آموزش بهره برداران به صورت علمي و آكادميك كند. 
حاال خبرها حاكي از آن است كه به تازگي قرار است مركز آموزش فني و 
حرفه اي در زمينه آموزش پيشقدم شود.  چند روز پيش بود كه مديركل 
آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر خبر از برگزاري دوره هاي آموزشي 

با هدف ارتقاى دانش و مهارت نخلداران داد. 
ــكالتي كه  ــت: يكي از مش ــن رابطه گف ــي در اي ــد دراهك عبدالمجي
ــتند بحث خام فروشي است، چراكه  توليدكنندگان با آن مواجه هس
ــتاندارد هاي روز دنيا  ــدات متنوع با به كار گيري اس بي توجهى به تولي
سبب شده است محصوالت گياهي و دامي به صورت خام و فله اي صادر 
شود.  اين كارشناس ادامه داد: با وجود اينكه گام هاي قابل توجهي در 
اين زمينه برداشته شده، اما بي توجهي توليدكنندگان به امر آموزش و 
استفاده نكردن از فناوري هاي روز دنيا كه در حال حاضر بيشتر آنها در 
كشور بومي سازي شده است، موجب شده تا عالوه بر ناشناخته بودن 
محصولي مانند خرماي بوشهر سود اصلي را ساير كشورها برده و عمًال 

زمينه ايجاد اشتغال را براي مردم خود فراهم كنند. 
دراهكي در رابطه با اقدامي كه اخيراً براي توليدات محصوالت متنوع 
ــد: به تازگي  ــت، مي گوي ــهر در حال اتفاق افتادن اس از خرما در بوش
ــهر به عنوان مركز مهارت آموزي و تربيت نيروي ماهر مورد نياز  بوش
ــده است و عالقه مندان  ــور انتخاب ش صنعت خرما و نخلداري در كش
مي توانند در رشته هاي مختلف آموزش ديده و مدرك بگيرند.  وي با 
اشاره به آموزش هايي كه در اين زمينه تدارك ديده شده است، افزود: 
نخلداران مي توانند در بيش از 30 حرفه مهارتي در راستاي توليد بهتر 
و بسته بندي محصوالت كه بر اساس استانداردهاي جهاني تدوين شده 
است آموزش ببينند.  به گفته مديركل آموزش فني و حرفه اي استان 
بوشهر قرار است در راستاي تفاهمنامه همكاري بين سازمان آموزش 
فني و حرفه اي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و صندوق بيمه 
روستاييان و عشاير، تمامي نخلداران و فعاالن حوزه خرما و نخيالت پس 

از مهارت آموزي تحت پوشش كامل بيمه درماني قرار گيرند. 

 گفت وگوي «جوان» 
با مسئول گروه جهادي شهيد زنده دل

 مسئوالن با دكتر و مهندسان جهادگر
همراهى كنند

گروه هاي جهادي معمـوالً با حضور چند دوسـت و رفيق  كنار 
هم تشكيل مي شـوند و همين اتفاق نشـان مي دهد  همفكري 
و همدلي آنها بيش از هـر چيز ديگر در پيشـبرد اهداف تأثير 
دارد.  ايـن گروه هـا در مسـير حركـت خـود با همـراه كردن 
جوانان ديگر راهي مناطق محروم و كم برخوردار مي شـوند تا 
بتوانند بخشي از مشـكالت را مرتفع كنند و كمك رسان حال 
هموطنـان نيازمند باشـند.  حاال گروه هاي جهـادي تخصصي 
شـده اند و همين امـر به نتيجـه رسـاندن كارهـا را راحت تر 
كرده اسـت. درسـت مثل گروه جهادي شـهيد زنـده دل كه 
طي 12 سـال فعاليت خود به يك گروه كامـًال تخصصي تبديل 
شـده اسـت. به همين بهانه به سـراغ دكتر حميـد جماعتي، 
مسئول اين گروه رفتيم تا گفت وگويي با ايشان داشته باشيم. 

    
ــت براي اولين  ــك عمومي اس دكتر حميد جماعتي كه يك پزش
ــاني  ــال 1388 با يك گروه جهادي و با هدف خدمات رس بار در س
ــتان راهي اين منطقه  به نيازمندان روستاهاي سيستان و بلوچس
مي شود و به گفته خودش در همان اردوي اول تصميم مي گيرد تا 
ــكيل دهد و به صورت ويژه در خدمت هموطنان كم  گروهي را تش

برخوردار باشد. 
ــهيد زنده دل مي گويد: اواخر سال 1389  مسئول گروه جهادي ش
ــروه جهادي  ــجويان يك گ ــتان و دانش ــه با تعدادي از دوس بود ك
تشكيل داديم و تصميم گرفتيم روستاها و حاشيه شهرهايي را كه 
ــكل دارند شناسايي كنيم و با توجه به  از نظر بهداشت و درمان مش
ــان تا جايي كه مي توانيم به رفع محروميت ها بپردازيم.  نيازهايش
ــال و با همراهي مردم و خيرين توانمندتر شده  با گذشت چهار س
ــتند در  ــتان كه مهندس و معمار هس بوديم و با حضور برخي دوس
رفع كاستي ها و حتي ساخت خانه و تعميرات اساسي هم اقداماتي 

را شروع كرديم. 
ــه صورت تخصصي  ــال از آن روزها مي گذرد و ب حاال تقريباً 12 س

بسياري از برنامه ها را در مناطق كم برخوردار پيش مي بريم. 
وي با تأكيد بر اينكه يكي از اولويت هاي مناطق كم برخوردار موضوع 
سالمت است، به خدماتي كه در اين رابطه ارائه كرده اند اشاره كرده و 
ادامه مي دهد: براي كمك به مردم بايد اول فرهنگ سازي كرد. مهم 
نيست چه كار مي كنيم، مهم اين است مردم همراهي كنند و بعد از 
ــان ادامه دهنده راه باشند. اما فقط در سال جاري در  آن هم خودش
عرصه بهداشت و درمان اهداي بسته هاي بهداشتي به خانواده هاي 
كم برخوردار، ويزيت رايگان پزشك عمومي و تخصصي و خدمات 
دندانپزشكي، همچنين اهداي داروي رايگان در سه مرحله، آموزش 

بهداشت فردي و محيطي را در برنامه داشتيم كه انجام داديم. 
ــي و گندزدايي مراكز مهم چندين  همچنين در ايام كرونا ضدعفون
روستا و همچنين تهيه بسته هاي معيشتي و پخت غذا و توزيع آن در 
ميان خانواده هاي كم برخوردار و آسيب ديده از كرونا را در دستور كار 
داشتيم. نكته اساسي اينكه تمام اين كارها با همراهي و كمك خود 
مردم انجام مي گرفت و وقتي مي ديدند چند جوان براي رفع مشكالت 

آمده اند، خودشان نيز گوشه كار را گرفته و پا به پاي ما مي آمدند. 
   نمي شود يك بعدي كار كرد

جماعتي به ديگر اقداماتشان در عرصه هاي مختلف گريزي زده و با 
بيان اينكه نمي توانيد وقتي وارد منطقه اي مي شويد، يك بعدي كار 
كنيد، تأكيد مي كند: گروه هاي تخصصي وقتي به روستا يا حاشيه 
شهرها مي روند، ابتدا هدف اصلي و برنامه هاي مشخص خودشان را 
دنبال مي كنند، اما بايد توجه داشت كه نمي توانيم نسبت به مسائل 
ديگر هم بي تفاوت باشيم به همين دليل فعاليت هاي آموزشي نظير 
برگزاري انواع كالس هاى قرآن، اعتقادي، احكام، آموزش نماز، زبان 
انگليسي، كاردستي، رايانه، مشاوره خانواده، مشاوره حقوقي، فرقه 
ــتور كار داشته ايم. در زمينه اقتصاد  شناسي و نهج البالغه را در دس
مقاومتي هم برگزاري كارگاه هاي آموزشي پرورش قارچ، نمدبافي، 
ــوده و اقدامات زيادي  پرده دوزي و خياطي نيز در برنامه ريزي ها ب

انجام گرفته است. 
ــف مي كند و  ــيار مهم توصي ــر اقدامات فرهنگي را بس اين جهادگ
ــن ها و اعياد و  ــائل فرهنگي و جش ــا را با مس مي گويد: بايد بچه ه
عزاداري ها آشنا و فلسفه آنها را تبيين كرد. بر همين اساس در عرصه 
فرهنگي برگزاري والدت حضرت زهرا(س)، برگزاري يادواره شهداي 
روستا، محفل شبي با شهدا، مراسم ميالد امام رضا(ع)، برپايي جشن 
ــاالنه، فرهنگ سازي تفكيك زباله از  باشكوه عيدغدير به صورت س
ــال، ديدار با خانواده  مبدأ، پخت و اطعام در ايام مختلف در طول س

شهدا، تفحص و مصاحبه از سيره شهدا را داشته ايم. 
ــهيد زنده دل به اقدامات ورزشى هم اشاره  مسئول گروه جهادي ش
ــي  ــكاري و در بخش فعاليت هاي ورزش ــد: درخت كرده و مي گوي
ــابقات فوتبال، واليبال، طناب كشي، مچ  تيراندازي، برگزاري مس

اندازي و رشته هاي ديگر به صورت پيوسته انجام مي شود. 
   برخي مسئوالن فقط پشت ميز نشينند

ــئوالن با جهادگران را بخش  جماعتي همراهي نكردن برخي مس
ــاره مي گويد: وقتي  ــان مي داند و در اينب ناراحت كننده اقداماتش
گروهي دانشجو و متخصص وارد منطقه اي مي شوند حتماً مي توانند 
ــئوالن گويي با  ــند، اما برخي مس ــته باش تأثيرگذاري خوبي داش
ــتند و اصًال از پشت ميزشان بلند  چند نوجوان بي تجربه طرف هس
ــص هم گوش  ــاي جهادگران متخص ــوند. حتي به حرف ه نمي ش
ــت براي ارائه خدمات بهداشت و درمان  نمي دهند. يك بار يادم اس
ــتاهاي زنجان رفته بوديم كه فرماندار اصًال نيامد  و سالمت به روس
ببيند ما چه كار مي كنيم. وقتي خواستيم برگرديم به دفتر ايشان 
رفتيم و با معرفي خودمان و به خصوص يكي از اساتيد دانشگاه كه 
همراهمان بود به يكباره از جايش بلند شد و تازه فهميد در اين چند 

روز چه كساني در روستا بوده اند. 
ــي مي رود،  ــروه جهادي جاي ــان مي دهد اگر يك گ اين اتفاق نش
ــان بروند، چون در كمترين حالت اين  مسئوالن بايد به استقبالش

جهادگران آمده اند كه كم كاري هاي آنها را پوشش دهند. 
مي خواهم بگويم در گروه هاي جهادي، فارغ التحصيالن و دانشجويان 
ــي رود، ولي  ــتند و همه كارها به صورت علمي پيش م خوبي هس
ــر مي دهند حتي براي  مسئوالني كه داعيه اعتماد به جوانان را س
كارهاي معمولي هم به آنان اعتماد نمي كنند. اگر بحث مطالبه گري 
ــياري از آقايان متوجه  در روستاها وجود داشته باشد، آن وقت بس
مي شوند كه چقدر از مسئوليت و وظايفشان را روي زمين گذاشته اند 

و نسبت به انجام آن بي تفاوت هستند.

 ساخت و افتتاح 134 پروژه عمراني 
در كبودرآهنگ 

134پروژه عمراني در شهرسـتان كبودرآهنگ در اسـتان 
همدان در دهه فجر افتتاح يا عمليات ساخت آنها آغاز مي شود. 
مسلم غالمي، فرماندار شهرستان كبودرآهنگ در نخستين جلسه 
ستاد هماهنگي گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمي شهرستان 
ــاري افزون بر  ــي با اعتب ــروژه عمران ــگ گفت: 112 پ كبودرآهن
135ميليارد تومان به پروژه هاي قابل افتتاح و 22 پروژه عمراني با 
اعتباري افزون بر 17 ميليارد و 500 ميليون تومان به پروژه هاي قابل 
كلنگ زني اختصاص دارد.  وي در ادامه با اشاره به تشكيل 20كميته 
تخصصي ستاد دهه فجر در اين شهرستان ادامه داد: وظيفه اصلي 
اين كميته  ها برنامه ريزي براي برگزاري هرچه با شكوه تر آيين هاي 
ويژه دهه مبارك فجر متناسب با جامعه هدف و انتقال ارزش ها و 
دستاوردهاي انقالب به نسل جوان است.  اين مسئول افزود: دهه 
مبارك فجر انقالب اسالمي دهه جهاد تبيين و بهترين فرصت براي 

تشريح خدمات نظام در بخش هاي مختلف است.

 6072  فرصت شغلي 
در اردبيل ايجاد شد

6هـزار و72 فرصـت شـغلي جديـد طـي سـال جـاري با 
حمايت هاي كميتـه امـداد در اسـتان اردبيل ايجاد شـد. 
عليرضا حسين نژاد، مديركل كميته امداد اردبيل گفت: امسال از محل 
تسهيالت تبصره 16، تبصره 18 و منابع داخلي اين نهاد مردمي بيش از 
298ميليارد تومان به 4هزار و421 طرح پرداخت شده كه اين طرح ها 
6هزار و72 فرصت شغلي در استان ايجاد كرد.   وي با اشاره به بازديد از 
طرح هاي مختلف شهرستان مشكين شهر افزود: با توجه به تفاهمنامه 
كميته امداد با بنياد علوي و سپاه حضرت عباس(ع) استان، 68 مسكن 
مددجويي در شهرستان مشكين شهر در حال ساخت است كه تعدادي 
از آنها تا پايان سال تكميل خواهد شد.  اين مسئول تصريح كرد: در بحث 
ــغلي جديد با پرداخت 18ميليارد تومان  اشتغال نيز 313 فرصت ش
تسهيالت قرض الحسنه اشتغال و خودكفايي، در شهرستان مشكين شهر 
ايجاد شده است.  حسين نژاد ادامه داد: با هدف خودكفا شدن سرپرست 

خانوارها طرح هايي در زمينه اشتغال در دسترس است.

 اعزام دانش آموزان كرماني 
به اردوهاي راهيان نور 

دانش آموزان پسر و دختر كرماني در قالب شش كاروان اسفند 
ماه سـال جاري به اردوهاي راهيان نور فرسـتاده مي شوند. 
سرهنگ رضا خوش رزم، مسئول بسيج دانش آموزي كرمان با بيان 
ــال وقفه در اعزام كاروان هاي راهيان نور امسال  اينكه پس از دو س
ــتان در  ــرد، افزود: دانش آموزان دختر اس اين اقدام صورت مي گي
قالب 10 كاروان در بهمن ماه جاري و پسران در قالب شش كاروان 
در اسفندماه اعزام مي شوند.  وي با بيان اينكه قريب به 4هزار نفر از 
دانش آموزان استان به اردوهاي راهيان نور اعزام مي شوند، ادامه داد: 
مراسم اعزام نخستين گروه ها روز جمعه هفتم بهمن ماه جاري از 
محل گلزار شهداي كرمان خواهد بود.  اين مسئول هدف از برگزاري 
اين مراسم را آشنايي دانش آموزان با فرهنگ شهات و رشادت هاي 
رزمندگان اعالم كرد.  به گفته خوش رزم، براي دانش آموزاني كه 
در اين اردو شركت نمي كنند، راهيان نور در بستر فضاي مجازي و 

سامانه شاد پيش بيني شده تا استفاده كنند.

    كرمان    اردبيل    همدان

بهره برداري از بيمارستان شهيد سليماني تا پايان سال
بيمارستان     كهگيلويه و بويراحمد
شهيد قاسم 
سليماني ليكك و مركز پزشكي هسته اي 
ياسـوج به زودي به بهره برداري مي رسد. 
ــگاه علوم پزشكي  محمد غالم نژاد، رئيس دانش
ــتان شهيد قاسم  ــوج با بيان اينكه بيمارس ياس
ــكي هسته اي اين  سليماني ليكك و مركز پزش
ــال به بهره برداري كامل  ــتان تا پايان س شهرس
مي رسد، افزود: همزمان با شروع به كار مديريت 
و تيم جديد در دولت انقالبي، تمام پروژه هاي سال ها و ماه ها بر زمين مانده و راكد عمراني را اعم از ساخت 
ــاخت و تجهيز مركز پزشكي هسته اي  ــتان هاي 32تختخوابي چرام، لنده، بهمئي و دنا، پروژه س بيمارس
بيمارستان امام سجاد(ع)، پروژه هاي سوختگي گچساران و ياسوج، پروژه دندانپزشكي نيكان گچساران، 
تعمير و تجهيز فاضالب بيمارستان شهيد رجايي گچساران، تعمير و تجهيز مركز ام آر  اي گچساران و دهها 
پايگاه سالمت، مراكز جامع سالمت و خانه پزشك به صورت جدي با برنامه زمانبندي در دستور كار خود قرار 
داد.  وي افزود: بي شك اين دو پروژه بيمارستان 32تختخوابي شهيد سليماني ليكك و مركز پزشكي هسته اي 

ياسوج برگ زريني ديگر بر افتخارات حوزه سالمت استان در دولت جهادي و انقالبي است.
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شيوا نوروزي
قرمزهـاي آنفيلـد وضعيت نامناسـبي دارند 
و تالش هايشـان بـراي خـروج از بحـران به 
ثمـر نمي نشـيند. جـدال خانگي با چلسـي 
موقعيـت خوبـي بـود بـراي ليورپـول تـا با 
يـك بـرد قـدري از انتقادهـا كم كنـد. ولي 
در سـرماي جزيـره هـر دو تيـم يـخ زدنـد 
و بـه تسـاوي بـدون گل رضايـت دادنـد. 
با اينكه يورگن كلوپ ظاهراً نسبت به بازي هزارمش 
در قامت سرمربي بي اهميت بود ولي مربي آلماني 
خيلي دوست داشت شبي به يادماندني برايش رقم 

بخورد و تيمش موقتاً به آرامش برسد. 

      
تقابل قرمزهاي مرسي سايد با آبي هاي لندن براي 
هواداران دو تيم اهميت ويژه ايي داشت. هر دو تيم 
هفته هاست در سراشيبي سقوط قرار گرفته و نتايج 
ــول از جام  ــب كرده اند. ليورپ ــادي كس ضعيف زي
ــده، در FACup نيز به سختي  اتحاديه حذف ش
زورش به ولورهمپتون رسيد و صعود كرد. در ليگ 
هم كه وضعيت وخيمي  دارد؛ بعد از باخت سنگين 
به برايتون مقابل چلسي متوقف شده و حاال از 18 
ــت. از دست  ــب كرده اس بازي فقط 29 امتياز كس
ــت  ــاز مهم در جزيره قطعاً به از دس دادن 18 امتي
ــهميه اروپا  ــب س دادن جام و حتي ناكامي در كس

منجر خواهد شد. رتبه هشتم (قبل از ديدار ديشب 
ــگي  ليدز – برنتفورد) براي يكي از مدعيان هميش

ليگ برتر يك ناكامي بزرگ محسوب مي شود. 
چلسي وضعيتش به مراتب از رقيب بندرنشين هم 
بدتر است؛ تيم گراهام پاتر هم از جام اتحاديه حذف 
شده و هم از جام حذفي. در نتيجه آبي ها بايد فصل 
را بدون جام خانگي به پايان برسانند. اين تيم لندني 
از 20 بازي 29 امتياز گرفته و در رده دهم ايستاده 
ــانس بودند وگرنه گل  ــت. در آنفيلد آنها بدش اس
دقايق ابتدايي كاي هاورتز مي توانست چلسي را از 
بحران نجات دهد. اما VAR به ضررشان رأي داد و 
گل شان مردود شد. عملكرد خوب مودريك ستاره 

تازه وارد اكرايني تنها نكته مثبت بازي چلسي مقابل 
ليورپول بود. 

      
ــرمربيگري را از ماينس شروع كرد و  مرد آلماني س
بعد از هفت سال هدايت دورتموند را برعهده گرفت. 
كلوپ هفت سال هم در النه زنبورها خوش درخشيد 
تااينكه سر از جزيره درآورد. او از سال 2015 نتايج 
خوبي به همراه قرمزهاي مرسي سايد كسب كرده 
ــر  و به همين خاطر هيچ وقت خيال بركناري به س
مديران ليورپول نزده است. منتها عملكرد ضعيف 
در اين فصل كلوپ را نگران كرده و رسيدن به جام 

ــهميه اروپا به يك آرزو تبديل شده است.  و س

ــي  ــد از توقف تيمش برابر چلس ــن كلوپ بع يورگ
ــرمربي گري اش به  در خصوص هزارمين تجربه س
آرسن ونگر، سرمربي سابق آرسنال تيكه انداخت: 
«هزارمين بازي من با تساوي بود؟ خوب شد مثل 
ــود با نتيجه  ــد. ونگر در هزارمين بازي خ ونگر نش
ــحالم كه چنين اتفاقي  شش بر صفر باخت. خوش
براي من نيفتاد.» در سال 2014 چلسي با رهبري 
مورينيو با شش گل از خجالت توپچي ها درآمد، آن 
هم درست در روزي كه ونگر سرمربي وقت آرسنال 

هزارمين بازي اش را تجربه مي كرد. 
به  رغم شرايط نامساعد ليورپول سرمربي از نتايج و 
عملكرد بازيكنانش ابراز رضايت كرد: «ما در جريان 
ــتيم، ولي نتوانستيم آنها  مسابقه دقايق خوبي داش
ــه قدم هاي كوچك روبه  را ادامه دهيم. مجبوريم ب
جلو دلخوش باشيم. در اين بازي مقابل چلسي گل 
نخورديم كه اتفاق خوبي و قدمي در جهت درست 
ــت. بايد واقعيت را قبول كرد. هر دو تيم خيلي  اس
تهاجمي بودند. در برخي دقايق بازي خيلي پرآشوب 
ــد روي بعضي جنبه هاي  و به هم ريخته بود. ما باي

تيم كار كنيم.»
      

گراهام پاتر با اينكه فشار زيادي روي تيمش است و 
نارضايتي هواداران را مي بيند اما او نيز همانند كلوپ 
از وضعيت موجود چلسي راضي است: «از عملكرد تيم 
راضي هستم. انرژي و روحيه ما خوب بود. با كيفيتي 
ــگاه ساده  كه ليورپول دارد بازي با آنها در اين ورزش
نيست. به جاي اينكه نگران باشيم تا چهار يا پنج ماه 
آينده چه اتفاقي مي افتد بايد روي بازي بعدي تمركز 
داشته باشيم. ما چندين بازيكن مصدوم داشتيم كه 
ــختي را  روي هر تيمي تأثير مي گذارد. ما دوران س
ــتيم ولي اتحادمان را حفظ كرديم  پشت سر گذاش
ــويم. باالخره زماني  و با تالش سعي كرديم بهتر بش
مي رسد كه مصدوم ها برمي گردند و البته چند بازيكن 
جديد هم به تيم اضافه شده كه ما را اميدوار مي كند. 
بدون فراز و نشيب بودن به نفع تيم است. بايد به يك 
تركيب ثابت برسيم تا فراز ونشيب نداشته باشيم ولي 
در عين حال نبايد رقابت بين بازيكن ها 
را از بين ببريم. بايد تعادلي بين 

اين دو برقرار بشود.»

   تر س از فصل بدون جام
وضعيت ليورپول و چلسي همچنان بحراني است

   حامد قهرماني 
ــيميليانو آلگري روزهاي خوبي را در يوونتوس نمي گذراند. عدم نتيجه گيري  ماس
ــدازه كافي براي او  ــدر جدول به ان ــت در اين فصل و فاصله 13 امتيازي با ص درس
ــر 15 امتياز هم به آن اضافه شد. يووه حاال در  حاشيه سازي كرده بود كه حاال كس
ــري آ جا خوش كرده تا آلگري بيش از هر زمان ديگر  ميانه هاي جدول رده بندي س
احساس خطر كند. هر چند فرصت قهرماني در جام حذفي و ليگ اروپا هنوز براي 
يوونتوس باقي است اما بازگرداندن روحيه تضعيف شده تيم بعد از اتفاقات رخ داده 
كار مشكلي است كه آلگري بايد از عهده آن بر بيايد. كاري كه اگر نتواند به درستي آن 

را انجام دهد هم خودش و هم تيم تحت امرش به ته پرتگاه سقوط خواهند كرد. 
سرمربي بانوي پير خوب مي داند كه براي رهايي از اين وضعيت و رسيدن به آرامش 
ــت او مي گويد: تمام بازي هاي باقيمانده  دوباره تنها راه باقيمانده اتحاد و يكدلي اس
ــويم. ما بايد  برايمان حكم مرگ و زندگي را دارد بايد در تمام آنها با قدرت ظاهر ش
بيشتر متحد شويم و به كار ادامه دهيم. ما، كادر فني و بازيكنان فقط بايد به فكر بازي 
باشيم. ما بايد امتيازها را بگيريم. بايد تالش كنيم كه برنده شويم زيرا اين به ما اجازه 
مي دهد تا به رده هاي باالتر صعود كنيم. همچنين در ليگ اروپا و جام حذفي ايتاليا به 

بازي ادامه مي دهيم. ما بايد هر كاري را كه در توان داريم انجام دهيم.»
ــود در مورد آينده و  ــر اخراج از يوونتوس مواجه ب آلگري كه پيش از اين هم با خط
اينكه چگونه با اين تيم ادامه خواهد داد، هم گفت: «من مربي يوونتوس هستم، اگر 
اخراج نشوم در يووه مي مانم و استعفا نمي دهم. در شرايط سخت، براي موفقيت بايد 

مسئوليت پذير باشيد. من براي مديراني كه كنار رفتند بسيار متاسفم.»

من استعفا نمي دهم 
آلگري: االن بايد متحد باشيم

وثيقه بي وثيقه 
ايشون جناب دني آلوز هستن همه مي شناسيدش، حاال چرا شده چهره 
هفته ستون نيشگون؟ چون يه غلط زيادي كرده اما با وجود اينكه ميگن 
پر جام ترين بازيكن فعلي فوتبال دنياست بايد تاوانش رو پس بده، حتي 
قاضي پرونده با آزادي مشروط و وثيقه گذاشتن هم مخالفت كرده چون 
ترسيده از اسپانيا به برزيل بره و الفرار، حال اين نوع برخورد رو مقايسه 
كنيد با برخوردهايي كه اينجا ما با فوتباليست هاي متخلفمون داريم، 
طرف رو مست واليعقل گرفتن نازشم مي كشن تازه مصاحبه هم ميكنه 

ميگه نگران مردم هستم!

   عليرضا جهانبخش ميگه: ايران هميشـه پشت من بوده 
و هست

ــت  ــه پش ــران هميش اي   : 
ورزشكارهاي با اخالق و غيرتمندش بوده و 
ــكارها يه  ــت اما بعضي وقتا اين ورزش هس
ــران مات و  ــه همه اي كارهايي مي كنن ك
ــد. نمونه اش  ــوت مي مونن كه چي ش مبه
ــه برخي  ــور ك ــات اخير كش همين اتفاق
ورزشكارها از جمله بعضي بازيكن هاي تيم 
ملي امتحان خوبي توش پس ندادن، ايران حامي ورزشكارهاش هست 
ــورش احترام قائل  ــكاري كه حتي براي پرچم و سرود كش اما ورزش

نيست رو كجاي دلمون بايد بذاريم؟
-------------------------------------------------

   رضا عنايتي مي گه: فشارهاي بيروني نگذاشت سرمربي 
استقالل بشم

 :  يعني االن ديگه فشار بيروني 
نيست و ميخواي سرمربي استقالل بشي، 
ــو روزهايي كه  اين حرف آقا رضا عنايتي ت
ساپينتو حسابي روي لبه تيغه خيلي عجيب 
و غريبه. باالخره تا جايي كه ما ميدونيم فشار 
فضاي مجازي اين روزها كم كه نشده هيچ 
چند برابر هم شده حاال اين وسط يا عنايتي 
ــره يا اينكه چراغ  ــه گرفته و نميدونه چه خب از فضاي مجازي فاصل
ــراي مربيگري  ــارهاي فضاي مجازي ب ــبزي ديده و بيخيال فش س

استقالل شده. 
-------------------------------------------------
   قربان برديف ميگه: پتانسيل بازيكنان ايران ديوانه كننده است

 :  جناب سرمربي سابق تراكتور 
ظاهراً تازه از خواب بيدار شدن، خب اگه اين 
پتانسيل آنقدر زياده پس چرا تا وقتي ايران 
بودي ازش استفاده نكردي و تراكتور رو باال 
نكشيدي؟ به نظر مياد حسابي جو زده شدي 
البته يه برداشت ديگه هم ميشه از حرفاي 
برديف كرد. چند دهه قبل ايوويچ هم گفت 
بازيكناي ايران فوق العاده هستن البته در نابود كردن مربي! حاال شايد 

منظور برديف از پتانسيل باال هم همين باشه. 
-------------------------------------------------

   جواد داوري ميگه: تيم ملي بايد به نبود حدادي عادت كنه
 :  خسته نباشي جناب رئيس به 
ــر نيفتادي؟  ــر به اين فك نظرت يه ذره دي
همسن و سال هاي حدادي االن دارن دوران 
ــپري مي كنن اونوقت ما  بازنشستگي رو س
ــادت كنيم  ــاده كه بايد ع تازه يادمون افت
ــيم و تيم ملي بايد  حدادي رو نداشته باش
بدون حدادي گليمش رو از آب بيرون بكشه، 
آقاي داوري در ورزش يه چيزي هست بهش ميگن جوان گرايي اگه 
ــوري معطل  ــروز اينج ــردي ام ــش فكر مي ك ــال قبل به چند س

نمي مونديم. 

مدير حامي سرمربي 
حاج فتح اهللا مدير عامل استقالل يكي ديگه از اون جمله هاي نقضشون 
رو بيان فرمودن. ايشون گفتن تا زماني كه ساپينتو سرمربي استقالل 
ــرمربي  ــاً عاليه اصًال مگه يه س ــت ازش حمايت مي كنن. واقع هس
ــح اهللا يعني اينكه بايد  ــه مدير مثل حاج فت چي مي خواد. حمايت ي
ــم بزني، حاجي تو  ــت انفجار رق بري بتركوني، يعني بايد انفجار پش
ــه اش ناصر حجازي،  ــته نمون كارنامه اش از اين حمايت ها زياد داش
چنان حمايتي ازش كرد كه بنده خدا قيد استقالل رو براي هميشه 

زد بعدشم كه به رحمت خدا رفت. 

 چهره
هفته

 مدير
هفته

فريدون حسن
نيشگون
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   دنيا حيدري
ناپولي نيم فصـل را مقتدرانـه و با كسـب عنـوان قهرماني به 
پايان بـرد. آنهـم در شـرايطي كه با رسـيدن بـه امتيـاز 50، 
فاصلـه اش بـا آث ميـالن در رده دوم جـدول، دو رقمي شـد. 
برتري دو بر صفر مقابل سالرنيتانا، جايگاه تيم محبوب بندر ناپل را 
ــانس قهرماني آن را در اين فصل از  در صدر جدول مستحكم تر و ش
ــتر كرد. چراكه حاال ميالن، نزديك ترين تيم  رقابت هاي سري آ بيش
به شاگردان لوچه اسپالتي، 12 امتياز با صدرنشين فاصله دارد و كم 

كردن اين فاصله، كار ساده اي نيست. 
اين تيم كه بهترين خط حمله (46 گل زده) و بعد از يووه بهترين خط 
دفاع ليگ را با 14 گل خورده در اختيار دارد، در حالي نيم فصل نخست 
را با كسب 50 امتياز به پايان برد كه براساس ادعاي شبكه آماري اوپتا، 
سومين تيم در تاريخ رقابت هاي سري آ است كه در نيم فصل به امتياز 
50 يا بيشتر مي رسد. پيش از اين، يوونتوس و اينتر موفق به زدن چنين 
ركوردي در نيم فصل شده و در نهايت جام قهرماني را نيز در پايان كار از 
آن خود كرده بودند و حاال ناپولي نيز با كسب اين امتياز به ركورد يووه 
و اينتر دست يافته و اميدوار است كه در پايان فصل نيز همانند اين دو 
تيم به كسب عنوان قهرماني نائل شود. آخرين باري كه ناپولي موفق 
به كسب عنوان قهرماني در سري آ ايتاليا شد، سال 1990- 1989 بود 

كه اين تيم با درخشش مارادونا جام قهرماني را باالي سر برد و حاال بعد 
ــال، روند موفقيت هاي ناپولي هواداران اين تيم را به  از گذشت 33 س
تكرار يك قهرماني ديگر اميدوار كرده است. قهرماني كه البته ناپولي 

با 19 بازي ديگر براي دست يابي بدان فاصله دارد!
ــهر  ــگاه ديه گو مارادوناي ش ــام حذفي در ورزش حذف ناپولي از ج
ــري آ كه بعد از گذشت 18 هفته از  ناپل برابر كرمونزه، قعرنشين س
رقابت هاي ليگ تنها هفت امتياز كسب كرده بود، نگراني هايي را براي 
ــپالتي اجازه طوالني شدن  هواداران اين تيم ايجاد كرد اما لوچه اس
ــالرنيتانا  اين نگراني را نداد و خيلي زود با برتري دو بر صفر مقابل س
كه قهرماني نيم فصل را براي تيم محبوب بندرناپل به همراه داشت، 
خيال هواداران خودي را راحت و باخت ناباورانه در رقابت هاي حذفي 
را جبران كرد. اما مرد اول نيمكت مربيگري ناپولي خوب مي داند كه 
تكرار قهرماني در سري آ كار ساده اي نيست. آبي پوشان بندر ناپل پنج 
سال قبل نيز اميد زيادي به پايان انتظار طوالني خود جهت دست يابي 
ــتند. ناپولي فصل 17- 2016 را در رده سوم  به عنوان اسكودتو داش
به پايان رساند اما سال بعد، هدف كل تيم فتح اسكودتو بود كه براي 
دست يابي بدان، خيلي زودتر از تيم هاي ديگر تمرينات آماده سازي 
خود را شروع كرد و اورليو دي  لورنتيس مدعي بود زمان فتح اسكودتو 
ــت. با اين وجود اما  ــال ها انتظار فرا رسيده اس براي ناپولي پس از س

ــت ناپولي باز هم به جام نرسيد و حاال بعد از  دس
ــال، تيم محبوب بندرناپل بار  گذشت پنج س
ديگر عزم خود را براي دست يابي به اسكودتو 
جزم كرده و در اين راستا نيم فصل نخست را 
هم با كسب عنوان قهرماني آنهم با كسب 50 
امتياز به پايان برده است. موفقيتي كه شايد 
بيش از هر زمان ديگري اين تيم را به قهرماني 

ــد. مسئله اي كه  در سري آ نزديك كرده باش
اسپالتي نيز بدان اشاره دارد: «ناپولي بي سابقه 

ــب قهرماني در اين فصل دارد اما پس از  براي كس
ــالرنيتانا نياز به تالش  ــارج از خانه مقابل س پيروزي خ

بيشتري دارد. خصوصاً برابر تيم هايي مثل سالرنتينا كه 
شرايط خوبي در جدول ندارند. چراكه بازي برابر اين تيم ها 

به مراتب سخت تر است.»
ناپولي بعد حذف از رقابت هاي كوپا ايتاليا اكنون تمركز 
خود را معطوف به سري آ و ليگ قهرمانان اروپا كرده، با اين 
وجود اما نمي توان از اين مسئله نيز به سادگي گذشت 
كه كسر 15 امتياز از يوونتوس مدعي، نيز شانس و حتي 

انگيزه ناپولي براي قهرماني را بيشتر كرده است. 

50 امتياز براي پايان دادن به طلسم 33 ساله ناپولي

قهرماني نيم فصل گامي براي قهرماني پايان فصل

نوبت  دوم
شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه هاى مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت برگزار نمايد، 
كليه مراحل برگزارى تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابى كيفى و ساير مراحل بعدى مناقصه از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شـد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت، نسبت به ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى جهت شركت در مناقصات اقدام نمايند. 
ضمنًا آگهى مناقصات اين شركت به صورت همزمان در روزنامه هاى كثيراالنتشار و وب سايت شركت پااليش نفت آبادان به 

آدرس WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده مى باشد.
  از مناقصه گران واجد شرايط كه آمادگى و توانايى انجام هر يك از مناقصه هاى ذيل را دارند دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مناقصه به سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط به ارزيابى كيفى (دفترچه شماره يك و معيارهاى ارزيابى كيفى به صورت 

رايگان) و مطالعه و تكميل آن به همراه كليه مدارك مورد نياز مطابق با برنامه زمان بندى مربوطه، نسبت به بارگذارى اسناد مذكور در سامانه اقدام نمايند.
  تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرم هاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و بارگذارى تمامى مدارك و مستندات، سوابق كارى و مالى 
و همچنين ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى و يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى در قراردادهاى با مبلغ بيش از ده برابر نصاب 
معامالت بزرگ الزامى است، (عدم ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مى شود). در صورت عدم تكميل و بارگذارى 
كامل اسناد استعالم ارزيابى كيفى و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسى نخواهد بود و بارگذارى مدارك و سوابق مزبور هيچ گونه 
حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ضمنًا مناقصه گران مى بايست عالوه بر بارگذارى اسـناد (حاوى رزومه، سوابق شركت به همراه تصوير مصدق شده 
آخرين تغييرات و دفترچه تكميل شده شماره يك به همراه اسناد مورد نياز مندرج در دفترچه مذكور) و همچنين در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روزرسانى 
رزومه در كميته فنى بازرگانى اين شركت، نسبت به ارسال مدارك به آدرس كميسيون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان- صندوق پستى 111 اقدام نمايند. 

الزم به ذكر است از مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تأييد شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
  مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تأييد شـده اند در مرحله ارائه پيشـنهاد مى بايسـت تصوير تضمين شـركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) بارگذارى كرده و اصل آن را در يك پاكت سربسته تا قبل از زمان گشايش پيشنهادها به دبيرخانه كميسيون مناقصات واقع در دفتر 

مركزى شركت پااليش نفت آبادان تسليم نمايند.
  اطالعات تماس و نشانى دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد: آبادان- حاشيه اروندرود- جنب دروازه 

اصلى پااليشگاه- امور پيمان هاى شركت پااليش نفت آبادان            تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53080007   

فراخـوان ارزيـابى كيفـى

روابط عمومي  شركت پااليش نفت آبادان شناسه آگهى:1442215

شماره مناقصه در رديف
دستگاه مناقصه گزار

 شماره مناقصه 
در سامانه ستاد

محل موضوع
اجرا

 مبلغ برآورد پايهمدت
 به ريال

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه  به ريال

برنامه زمان بندى مراحل مناقصه

 تجديد 1
 مناقصه عمومى
  شماره 00/68

2001092179000511
تعميرات اساسى 

 واحد تقطير
 در خالء 55

000ر000ر034ر5413ر217ر660ر3560 روزآبادان

الف- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه 
ستاد تاريخ  1401/10/24  لغايت 1401/11/4     

ب- آخرين مهلت ارائه و بارگذارى اسناد 
ارزيابى كيفى مناقصه توسط مناقصه گران: 

مورخ : 1401/11/19

 تجديد 2
مناقصه عمومى 

شماره  01/37
2001092179000522

اجراى عمليات 
بازسازى 

رستوران هاى 
مركزى و كارگاه 

مركزى

آبادان
6 ماه 

000ر000ر299ر8301ر419ر972ر25شمسى

الف- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى از 
 سامانه ستاد از تاريخ 1401/10/24 

لغايت 1401/11/4 
ب-آخرين  مهلت ارائه و بارگذارى اسناد 

ارزيابى كيفى توسط مناقصه گران: 
مورخ 1401/11/19

شركت ملى پااليش وپخش فرآورده هاى نفتى 
 شركت پااليش نفت آبادان
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تخصيص بودجه اندك به ورزش صداى اهالى 
ورزش را درآورده اسـت. براسـاس اليحـه 
پيشنهادى سـال 1402، مبلغ 2486 ميليارد 
تومان بـه وزارت ورزش تعلق خواهد گرفت. 
ــهم كميته  ــه، 310 ميليارد تومان س در اين اليح
ــهم  ــارد تومان هم س ــك و 185 ميلي  ملى المپي
ــد. همچنين در  كميته ملى پارالمپيك خواهد ش
جدول هزينه هاى متفرقه ورزش در اليحه بودجه 
سال آينده به ترتيب 60 و 12 ميليارد تومان جهت 
كمك به آماده سازى و شركت در مسابقات منطقه اى 
و جهانى براى كميته  ملى المپيك و پارالمپيك در 

نظر گرفته شده است. 
  

روزهاى سخت و سرنوشت سازى در انتظار ورزش 
ايران است. تنها چند ماه ديگر بازى هاى آسيايى و 
پاراآسيايى هانگژو با يك سال تأخير برگزار خواهد 
ــورمان در المپيك آسيايى  شد. حضور كاروان كش
اهميت زيادى دارد. عالوه  بر اين رقابت هاى انتخابى 
بازى هاى المپيك و پارالمپيك 2024 نيز به زودى 
ــكاران ما بايد براى كسب  ــوند و ورزش آغاز مى ش
ــخت  ــهميه حضور در پاريس با حريفان سرس س
ــان،  خود بجنگند. در اين ميان آمادگى ملى پوش
برگزارى تمرينات، اعزام هاى برون مرزى و حضور 
ــرمايه گذارى وسيع و  در مسابقات بين المللى، س
بودجه اى ويژه  مى طلبد. حال آنكه بررسى ها نشان 
مى دهد بودجه در نظر گرفته شده براى كميته هاى 
المپيك و پارالمپيك نسبت به سال گذشته و با در 
ــه قيمت ارز،  ــورم و باال رفتن بى روي نظر گرفتن ت
ــت. بودجه سال  ــمگيرى نداشته اس افزايش چش

ــارد و كميته  ــته كميته المپيك 239 ميلي گذش
پارالمپيك 127ميليارد تومان بود. 

  
مسئوالن كميته  پارالمپيك از عدم توجه خاص به 
ورزش انتقاد كرده اند. جلسات تخصصى رشته هاى 
تحت پوشش اين كميته در  بازى هاى پاراآسيايى در 
حال برگزارى است. محمد تابع، سرپرست دبيرى 
ــر اين موضوع،  ــى پارالمپيك با تأكيد ب كميته  مل
ابراز اميدوارى كرد بودجه باقيمانده امسال هرچه 
سريع تر پرداخت شود: «همانگونه كه غفور كارگرى، 
رئيس كميته تأكيد كرده، اولويت فعلى و به تبع آن 
تمركز اقدامات و فعاليت هاى كميته بر بازى هاى 
ــتوار است و اميد داريم كه با  پاراآسيايى هانگژو اس
عزم راسخ و همكارى تمامى فدراسيون هاى همكار 
ــت  بهترين نتيجه را در اين دوره از بازى ها به دس
ــبى از بودجه  ــبتاً مناس ــم. تاكنون بخش نس آوري
تخصيص يافته به كميته  ملى پارالمپيك در سال 
1401 را دريافت كرده ايم و با توجه به در پيش بودن 
اردوهاى آماده سازى مسابقات كسب سهميه و ساير 
هزينه هاى مرتبط با بازى هاى پاراآسيايى هانگژو، 
اميدواريم مابقى بودجه امسال نيز به زودى به كميته 
تخصيص يابد تا روند آماده سازى ورزشكاران براى 
بازى هاى پاراآسيايى هانگژو و به دنبال آن بازى هاى 

پارالمپيك 2024 پاريس انجام پذيرد.» 
ــاره به  ــت دبيرى كميته پارالمپيك با اش سرپرس
ــال  آينده اظهار داشت: «سال  رويدادهاى مهم س
آينده سال بسيار مهمى براى ما خواهد بود. از طرفى 
بازى هاى پاراآسيايى هانگژو را در پيش داريم و از 
سوى ديگر اردوهاى آماده سازى براى اين رويداد و 

البته مسابقات كسب سهميه بازى هاى پارالمپيك 
در پيش است، اما آنچنان كه مشاهده مى شود در 
اين بودجه هيچ تخصيصى به كميته  ملى پارالمپيك 
ــده و  ــيايى هانگژو داده نش براى بازى هاى پاراآس
ــر موارد ياد  ــتيم. عالوه ب ما نگران اين موضوع هس
شده، برنامه گراميداشت روز ملى پارالمپيك كه از 
اولويت هاى اين كميته نيز هست به روال هر سال و 
در راستاى اشاعه فرهنگ ورزش همگانى در بخش 
ــت كه اجراى اين  جنبش پارالمپيك در پيش اس
برنامه نيز مستلزم در اختيار داشتن بودجه مناسب 
است. عالوه بر اين بخش عمده هزينه هاى كميته در 
بازى هاى پاراآسيايى هانگژو، مربوط به هزينه هاى 
ــت و در مجموع بايد بگويم كه با توجه به  سفر اس
ميزان افزايش درصد بودجه كميته در سال 1402، 
وضعيت مطلوبى را براى سال آينده نمى توان متصور 
شد.»  محمد تابع همچنين خواهان توجه بيشتر به 
مدال آوران جانباز و معلول شد: «اميد است با توجه 
به كسب نتايج درخشان توسط نمايندگان كشورمان 
در ادوار مختلف بازى هاى پارالمپيك و پاراآسيايى 
كه بارها نام كشور عزيزمان ايران را سربلند كرده اند، 
ــه تخصيصى به كميته  ملى  توجه ويژه اى به بودج
ــايه اين حمايت بار ديگر  پارالمپيك شود تا در س
شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار كشورمان و 

شادى مردم در ميادين بين المللى باشيم.»
  

رئيس فدراسيون كبدى از جمله منتقدان بودجه 
اندك ورزش در سال آينده است. عباس اورسجى 
ــبت به  ــف نس در گفت وگو با ايرنا ضمن ابراز تأس
ــده در بخش هاى  اعتبارات اندك در نظر گرفته ش

همگانى تأكيد كرد: «اجحاف بزرگى در حق بودجه 
ورزش كه يكى از پديده هاى اجتماعى اثرگذار است، 
نسبت به ديگر سازمان ها مى شود. بودجه اختصاص 
يافته به ورزش واقعاً كم است. حوزه اى كه مى تواند 
ــد. هيچ چيزى به  ــيب هاى اجتماعى را كم كن آس
ــاط  ــادى و نش ــدازه ورزش نمى تواند موجب ش ان
ــى در رقابت هاى  ــود. قهرمانان ورزش اجتماعى ش
بين المللى پرچم كشورمان را در سراسر جهان به 
اهتزاز درمى آورند. وقتى ورزش اين همه مى تواند 
ــى، فرهنگى،  ــى در بخش هاى اجتماع اثرات خوب
ــد، چرا بايد  ــى داشته باش اقتصادى و حتى سياس
بودجه آن كم باشد. ورزش مى تواند اشتغالزايى كند. 
در ورزش فرهنگ فتوت، جوانمردى و عدالت ترويج 
مى يابد. در بحث بودجه و اعتبارات با يك ميليارد 
ــم در بحث همگانى، ورزش  تومان چگونه مى تواني
كبدى را توسعه دهيم. آيا با بودجه 2 ميليارد تومانى 
مى توان در بحث قهرمانى به سكو رسيد. اين بودجه 
بسيار كم است و به سختى مى توانيم در بحث توسعه 
قهرمانى و همگانى آن را مديريت كنيم.»  اورسجى 
به هزينه هاى هنگفت برگزارى اردوهاى ملى پوشان 
كبدى نيز اشاره داشت: «توقع داريم وزارت ورزش و 
كميته  ملى المپيك به كبدى كه مدعى كسب مدال 
است و رشته بومى محلى كشورمان نيز محسوب 
ــته اى كه همواره  مى شود، بيشتر توجه كنند. رش
مورد توجه مقام معظم رهبرى بوده و در بازى هاى 
آسيايى به مدال طال هم رسيده است. بودجه تعيين 
ــده در بحث قهرمانى تنها هزينه دو ماه اردوى  ش
تيم ملى است و اگر اردوى تداركاتى با كشورى ديگر 

داشته باشيم از پس هزينه آن برنمى آييم.»

ــماره 6682 ــه جوان |  ش | روزنام

شميم رضوان

فريدون حسن 

ــب 1444| ــن 1401 | اول رج ــنبه 3 بهم دو ش  خيال راحت متخلفان مشهد 
با وقاحت فوتبالى ها

ــت كه خبر اتفاقات غيراخالقى در مدارس فوتبال  ــتين بار نيس  نخس
رسانه اى مى شود. اين داستان تلخ سال هاست كه روايت مى شود و هر 
بار با وجود حساسيت باال، موضوع  به نوعى الپوشانى مى شود يا مسكوت 
باقى مى ماند، به طورى كه ديگر نه فقط قبح آن كه حتى ترسش نيز براى 
آقايان ريخته است، به گونه اى كه به جاى عذرخواهى و شرمنده بودن 
بابت رخ دادن چنين اتفاقاتى، عامالن انتشار خبر را زير سؤال مى برند! 
ــه فوتبالى كه مرتكب چنين خطاى  تأكيد بر بدون مجوز بودن مدرس
نابخشودنى شده، نه توجيه مناسبى است و نه دليل قانع كننده اى، با اين 
وجود به نظر مى رسد مسئوالن به جاى گردن گرفتن مسئوليت ترجيح 
داده اند توپ را به زمين ديگرى بيندازند و پاى خود را از اين ماجرا بيرون 
بكشند، اما بدتر از اين پاسكارى ها، اظهارنظر تأسف بار محسن حيدرى، 
دبير هيئت فوتبال خراسان رضوى است كه انتشار خبر را بى اخالقى 
ــه كانال هاى خبرى درج  ــده تا اين خبر در هم مى داند: «پول خرج ش
شود. اين موضوع منطقى و اخالقى نيست. بحث اخالقى رسانه ها را بايد 
بيشتر مورد توجه قرار دهيم.» اين واكنش بى شك از عدم برخورد جدى 
با متخلفان قبلى نشئت مى گيرد. امثال حيدرى در اين گونه موارد به 
جاى حل مشكل، همواره در پى پاك كردن صورت مسئله هستند و در 
عين حال، شعار مبارزه با فساد و متخلف سر مى دهند و از برخورد جدى 
با آنها مى گويند، اما چطور مى توان انتظار برخورد يا حتى بررسى جدى 
ماجرا را از سوى مسئولى داشت كه انتشار خبر را بى اخالقى مى خواند، 
نه اتفاق تأسف بارى كه رخ داده است. اين در حالى است كه سكوت برابر 
اين گونه اتفاقات و مماشات با متخلفان باعث شده اين داستان همچنان 
ــتين متخلف در اين راستا  ــد. حال آنكه اگر با نخس ــته باش ادامه داش
برخوردى جدى و نامش در همه رسانه ها منتشر مى شد، كمتر كسى 
ــه بچه هاى مردم به آنها تعرض  به خود اجازه مى داد به جاى آموزش ب
كند. كارى كه هيچ جاى توجيهى ندارد و بى شك بايد به بدترين شكل 
ممكن با آن برخورد شود تا هم از حيثيت فوتبال و مربيان دفاع شود و 
هم دست چنين افراد كثيفى از فوتبال كوتاه شود. اما آنچه مسلم است 
نوع نگاه مسئوالنى چون دبير هيئت فوتبال استان خراسان رضوى كه 
پرداخت به اين مورد را بى اخالقى مى داند، نمى تواند باعث كوتاه شدن 
دست اين افراد از فوتبال شود و بايد در اين مورد نيز تجديدنظر كرد تا 
افرادى قبول مسئوليت كنند كه جان، سالمت و آبروى مردم و بچه هاى 

آنها بيش از هر چيز ديگرى برايشان حائز اهميت باشد. 

وقتى وزير ورزش دوران سرپرستى را مى پسندد
وزنه بردارى فعًال بى رئيس ماند 

درسـت 24 سـاعت بعد از اينكه حميد سـجادى، وزيـر ورزش 
اعـالم كـرد دوران سرپرسـتى در فدراسـيون ها دوران بـدى 
نيسـت، خبر رسـيد انتخابات رياسـت فدراسـيون وزنه بردارى 
كـه قـرار بـود 18 بهمن مـاه برگـزار شـود بـه تعويـق افتـاد.

چند ماه قبل بود كه وزير ورزش با انتقاد از شرايط فدراسيون هايى كه با 
سرپرست اداره مى شوند از لزوم تشكيل مجامع چنين فدراسيون هايى 
خبر داد و اعالم كرد كه اصًال نمى پسندد فدراسيونى با سرپرست اداره 
ــجادى اما روز شنبه در  شود و اين براى ورزش كشور خوب نيست. س
ــتى در فدراسيون ها  صحبت هايى دوگانه عنوان كرد: «دوران سرپرس
ــت،  ــت، اما با توجه به اينكه بودن يك رئيس بهتر اس دوران بدى نيس
ــود  اين دوران چندان مقبوليت ندارد. وقتى يك انتخابات باطل مى ش
به طور مثال بايد سرپرست بگذاريم، يكى از داليل افزايش سرپرست ها 
همين است. بحث تهديدها تمام شد و فدراسيون ژيمناستيك در حال 
ــيون دوچرخه سوارى هم همين گونه  ثبت نام نامزدهاست. در فدراس
ــود. اين روزها خيلى ها  است و آخر بهمن ماه انتخاباتش برگزار مى ش
در بحث سرپرستى تخصص ندارند و دائماً مى خواهند اخبار بد بدهند. 
ــت و نقطه ضعف، ما هم به دنبال  ــكال اس مى  خواهند بگويند يك اش
افزايش سرپرست نيستيم، مى دانيم كسى كه مى خواهد براى رياست 

برنامه ريزى كند چه مشكالتى در دوره سرپرستى دارد.»
آنچه مشخص است اينكه وزير ورزش خودش هم در اين دوراهى مانده 
و نمى داند كه بايد كدام طرف حركت كند. حرف هاى چند ماه قبل او 
اميدوارى زيادى را به وجود آورده بود، به خصوص براى فدراسيون هايى 
ــتى  ــوند و نمى توانند برنامه ريزى درس ــت اداره مى ش ــا سرپرس كه ب
ــى از دوران مديريت  ــا حاال ضمن تكرار حرف هاى قبل انجام دهند، ام

سرپرست ها هم اعالم رضايت مى كند! 
ــت فدراسيون  ــنيدن خبر به تعويق افتادن انتخابات رياس بنابراين ش
وزنه بردارى به عنوان يكى از فدراسيون هاى مدال آور ايران در بازى هاى 

آسيايى و المپيك چندان هم تعجب برانگيز نبود.
هرچند سجاد انوشيروانى به عنوان يك كاركشته وزنه بردارى و كسى كه 
خوب مى داند مشكالت اين رشته چيست، تاكنون عملكرد مثبتى به عنوان 
سرپرست داشته، اما ناگفته پيداست كه برگزارى انتخابات اين فدراسيون و 
مشخص شدن رئيس جديد تا چه حد مى تواند به برنامه ريزى آينده كمك 

كند. با تمام اين حرف ها انتخابات 18 بهمن ماه به تعويق افتاد. 
ــه اينكه طبق بند  ــده از جمل البته براى اين تعويق داليلى هم ذكر ش
ــتورالعمل برگزارى انتخابات فدراسيون هاى ورزشى،  3 ماده 12 دس
دبير مجمع بايد 20 روز قبل از برگزارى مجمع، دعوتنامه را براى اعضا 
ارسال كند كه در مورد وزنه بردارى اين اتفاق نيفتاده است. با توجه به 
اين مسئله و مشخص نبودن اسامى نهايى كانديداها، انتخابات از بهمن 
به اسفند افتاد. گفته مى شود انتخابات وزنه بردارى به احتمال زياد در 

هفته دوم اسفند برگزار مى شود.
ــيروانى، جليل اميرى و آرين حاتمى نفراتى  ايوب بهتاج، سجاد انوش
ــيروانى تأييد  ــد و بهتاج و انوش ــات ثبت نام كردن بودند كه در انتخاب
ــدند و جليل اميرى نيز مدارك خود را تكميل  صالحيت مديريتى ش

كرد تا مجدداً بررسى شود.
انتخابات كميسيون هاى داوران، مربيان و ورزشكاران نيز 25 دى برگزار 
شد و روز شنبه در محل فدراسيون، انتخابات داخلى هر كميسيون براى 
ــد. كميسيون  تعيين نفراتى كه بايد در مجمع رأى بدهند، برگزار ش
ورزشكاران شش نماينده (سه مرد و سه زن)، كميسيون مربيان چهار 
نماينده (دو مرد و دو زن) و كميسيون داوران دو نماينده (يك مرد و يك 

زن) در مجمع خواهند داشت.
با به تعويق افتادن انتخابات وزنه بردارى حاال بايد ديد سرنوشت بقيه 
ــوند به كجا مى كشد، آيا  ــيون هايى كه با سرپرست اداره مى ش فدراس
انتخاباتشان برگزار مى شود يا براى آنها هم بهانه اى جفت و جور مى شود 

تا همچنان با سرپرست اداره شوند.

مدال آورى  با جيب خالى!
اداى احترام بازيكنان مراكش به مادرانشان در جريان 
بازى هاى جام جهانى صحنه هاى بديـع و زيبايى را به 
وجـود آورد كه از نـگاه تيزبين دوربين ها و عكاسـان 
پنهان نماند. اشرف حكيمى، بازيكن تيم ملى مراكش و 
پارى سن ژرمن فرانسه از جمله بازيكنانى بود كه در اداى 
احترام به مادرش سنگ تمام گذاشت. حكيمى شنبه 
شب به عنوان بهترين ورزشكار عرب سال انتخاب شد و 
نكته جالب توجه اين انتخاب هم آنجا بود كه جايزه خود 

را از دستان پرمهر مادرش دريافت كرد.

دريافت جايزه از دست مادر
قاب

دنيا حيدرى

منافع ملى فداى منافع شخصى نشود
خط قرمزها كامالً مشخص است و تماميت ارضى ايران از آن دست خطوط 
قرمزى است كه هيچ گونه مماشاتى را برنمى تابد. به همين دليل مهم دفاع 
از هويت خليج(شاخاب) هميشه فارس و نام تاريخى آن كه اين روزها توسط 
ــده، وظيفه بى چون و چراى رئيس فدراسيون  عده اى متوهم تحريف ش
فوتبال است. حتى اگر تاج رودرروى اينفانتينو، رئيس فيفا كه از او تحت 
عنوان دوست ياد مى كند، باشد، چراكه منافع ملى بى هيچ شك و ترديدى 
بر منافع شخصى ارجحيت دارد، خصوصاً اگر پاى تماميت ارزى كشور در 

ميان باشد.
البته براساس ادعاى تاج، فدراسيون فوتبال به فيفا در خصوص استفاده از 
نام تحريف شده در مسابقات اخير كشورهاى عربى حاشيه خليج هميشه 
فارس واكنش نشان داده، اما گويا تنها ارسال يك بيانيه براى تفهيم هويت 
خليج هميشه فارس براى اينفانتينو كافى نبوده كه رئيس فيفا بعد از چند 
هفته و پايان اين رقابت ها بار ديگر نام مجعول را در صفحه شخصى خود نشر 
داده است. اقدامى كه مى تواند ناشى از هزينه هنگفت كشورهاى عربى و 
ولخرجى هاى آنها باشد، اما نقش عدم جديت فدراسيون تاج با اين موضوع را 
هم نمى توان ناديده گرفت! تاج در حالى مدعى واكنشى جدى بود كه در عين 
حال اين حق را براى اينفانتينو قائل شد كه از نام مجعول استفاده كند و آن 
را مواضع فيفا خواند و تأكيد داشت دوستى ما بجا، موضع گيرى هايمان هم 
بجا. اما آيا رئيس فدراسيون فوتبال ايران مى تواند با كسى كه اقدام به تحريف 
نام خليج هميشه فارس مى كند، دوستى داشته باشد، آن هم در شرايطى كه 
اقدام اينفانتينو هم مانند نامگذارى مسابقات فوق توسط كشورهاى عربى 
ــات و عواطف مردم ايران را  حاشيه خليج هميشه فارس به شدت احساس

خدشه دار كرده است؟!
انتظار مى رفت تاج برخوردى قاطعانه تر از انتشار يك بيانيه با اين مورد خاص 
داشته باشد، اما گويا نظر رئيس فدراسيون فوتبال در اين داستان شباهت 
چندانى با انتظارات مردم نداشته كه داستان برايش با همان يك بيانيه به 
نقطه پايان رسيده است. برخورد آنقدر جدى نبود كه بتواند مانع از نشر دوباره 
نام جعلى از سوى رئيس فيفا شود. اينفانتينويى كه تاج او را دوست مى خواند، 
ــورهاى عربى كه دست به جيب ترند به  پرواضح است كه دوستى او با كش
ــاهد جديت خاصى هم از سوى  مراتب بيشتر از تاج است، خصوصاً كه ش

فدراسيون فوتبال ايران در مورد استفاده از نام مجعول نبوده است.
رفتار منفعالنه تاج كه تنها به انتشار يك بيانيه ختم شده، اين تصور را ايجاد 
كرده كه او قصد ندارد رفاقتش با اينفانتينو و حتى كشورهاى حاشيه خليج 
ــه فارس برهم بخورد، خصوصاً كه او بايد چندى ديگر در انتخابات  هميش
اى اف سى شركت كند و براى ادامه حضورش در كنفدراسيون فوتبال آسيا 
به رأى تك تك اين كشورهاى عربى نياز دارد. اما آيا حفظ صندلى كه داشتن 
آن تا به امروز كوچك ترين سودى براى فوتبال ايران نداشته، آنقدر ارزشمند 
است كه بتوان به خاطر آن در مقابل تحريف هويت خليج(شاخاب) هميشه 
پارس چشم بست؟ آيا تاج نمى داند كه رفتار منفعالنه اين روزهايش مى تواند 

او را تا حد زيادى زير سؤال ببرد يا حتى در مظان اتهام قرار دهد؟ 
عدم برخورد جدى و قاطعانه با متوهمان حاشيه خليج فارس و تخلف آشكار 
رئيس فيفا در تحريف نام خليج فارس و انتشار نامى مجعول اين سؤال را 
مطرح مى كند كه آيا حفظ صندلى اى اف سى آنقدر ارزش مالى و معنوى 
دارد كه منافع ملى را فداى آن كرده است؟ بى شك پاسخ تاج به اين سؤال 
مثبت نخواهد بود و او هرگز به اينكه منافع ملى را فداى منافع شخصى خود 
كند فكر هم نخواهد كرد، اما بايد اين مسئله را در عمل هم ثابت كند تا شاهد 

تكرار چنين شيطنت هايى نباشيم.

رئيس كميته ملى المپيك با حضور در فدراسيون تكواندو گفت: 
ــت و از آن حمايت مى كنيم.» محمود  «اين رشته براى ما مهم اس
خسروى وفا، رئيس كميته ملى المپيك ديروز براى ديدار صميمى 
با هادى ساعى در دفتر رئيس فدراسيون تكواندو حضور پيدا كرد. 
ــى تيم هاى ملى تكواندو  در اين ديدار كه اصغر رحيمى، مدير فن
ــت در خصوص همكارى هاى دوجانبه فدراسيون  نيز حضور داش
ــد. رئيس كميته ملى  و كميته ملى المپيك بحث و تبادل نظر ش
المپيك در اين جلسه عنوان داشت كه تكواندو يك رشته المپيكى 
مهم براى ورزش ايران است كه در اولويت اصلى ماست. بر همين 
اساس هرگونه كمكى كه الزم باشد انجام خواهيم داد. در پايان نيز 

مقرر شد اين ارتباط و جلسات ادامه داشته باشد.

از تكواندو حمايت مى كنيم 

ــيون ورزشكاران كميته ملى  قهرمان المپيك توكيو از رياست كميس
ــكاران كميته ملى  ــتعفا كرد. انتخابات كميسيون ورزش المپيك اس
المپيك آبان سال 1400 برگزار شد كه در اولين جلسه اين كميسيون 
ــيون  ــجاد گنج زاده، قهرمان المپيك توكيو به عنوان رئيس كميس س
انتخاب شد. در حالى از عمر اين كميسيون يك سال و دو ماه گذشته 
است كه رئيس اين كميسيون از سمت خود كناره گيرى كرد. گنج زاده 
پيش از اينكه به فرانسه برود، استعفاى خود را از كميسيون ورزشكاران 
به صورت كتبى به محمود خسروى وفا، رئيس كميته ملى المپيك داده 
است. البته خسروى وفا هنوز پاسخى به اين نامه نداده است. كميسيون 
ورزشكاران از ابتداى تشكيل با حواشى و دودستگى همراه بود، به گونه اى 
كه سه جلسه رسمى بيشتر برگزار نكرد و اكنون نيز ماه هاست كه در 

تعطيلى به سر مى برد.

گنج زاده استعفا داد

ــته هاى خاص مثل  ــوص در رش ــى به خص ــى تجهيزات ورزش گران
ــت. مشكلى  ــكاران مدال آور اس ــكالت ورزش تيراندازى يكى از مش
ــده و حاال از زبان رئيس  ــكاران مطرح ش كه بارها از سوى ورزش
فدراسيون تيروكمان هم شنيده مى شود تا شايد راه حلى براى 
آن پيدا شود. غالمرضا شعبانى بهار ديروز در نشست تخصصى 
فدراسيون هاى اعزامى به بازى هاى آسيايى با مطرح كردن اين 
ــتار حمايت بيشتر مسئوالن ورزش كشور  مشكل بزرگ خواس
در اين زمينه شد. شعبانى بهار با اشاره به استخدام 
مربى خارجى سطح باال براى اين رشته به منظور 
ــب گفت: «جدا از آماده سازى  كسب نتيجه مناس
تيم ملى براى هانگژو، رقابت هاى كسب سهميه 
المپيك در ريكرو را هم پيش رو داريم كه حائز 
اهميت است، به همين منظور يك مربى سطح 
يك از كره جنوبى جذب كرده ايم و اگر بتوانيم 
قرارداد او را تا پايان بازى هاى هانگژو تمديد 
ــود، به خصوص كه  كنيم، خيلى خوب مى ش
ــارت دقيق در زمينه  با حضور اين مربى و نظ
تغذيه، تمرين و مسابقات درون اردويى شاهد 
ــوالت خوبى در بين  ــت و تغيير و تح اثرات مثب
ــدن  ــكل گران ش كمانداران بوده ايم. البته ما با مش
تجهيزات تيروكمان و مشكالت موجود در واردات 
آنها روبه رو هستيم كه اميدواريم مسئوالن در اين 

زمينه حمايت بيشترى داشته باشند.»

ورزشگاه آزادى 600 ميليارد هزينه دارد 

تجهيزات گران است حمايت مى خواهيم 

مهيار عسگريان، سرپرست شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى در        بازتاب
گفت وگو با ايرنا اعالم كرد بازسازى ورزشگاه آزادى 600 ميليارد تومان 

هزينه دارد.
 وى گفت: «ورزشگاه آزادى نياز به مرمت و بازسازى دارد كه برآورد ما حدود 600 ميليارد تومان است. 
با توجه به عنايت دولت مردمى و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، ان شاءاهللا اين موضوع با جديت 

دنبال شود.» عسگريان در حالى به هزينه 600 ميلياردى بازسازى مجموعه ورزشى آزادى اشاره كرد كه 
بودجه پيشنهادى دولت در اليحه بودجه 1401 براى شركت توسعه، 735ميليارد تومان است. موضوعى 
كه عسگريان در واكنش به آن عنوان كرد: «نمى توان گفت مبلغ پيشنهادى بودجه براى شركت توسعه در 
اليحه 1401 مطلوب و كافى است، اما محدوديت هاى موجود و افزايش حدوداً 45 درصدى بودجه ورزش، 
نشان از آن دارد كه رئيس محترم دولت مردمى اعتقاد ويژه اى به افزايش سرانه ورزشى كشور و سالمت 

جامعه دارد و اميد است با مشاركت بخش خصوصى و جذب سرمايه گذار اين مهم محقق شود.»

نبرد صدرنشين با نفتى ها
ــين ليگ، ميزبان مهم ترين ديدار  صدرنش
هفته است. ليگ برتر بسكتبال امروز وارد هفته 
ــاس ترين بازى، شهردارى  بيستم مى شود و در حس
گرگان با پااليش نفت مصاف مى دهد. عقاب هاى شمال 
بعد از درخشش در ليگ غرب آسيا دوباره به مسابقات ليگ 
ــان تالش كنند. تيم  مى آيند تا همچنان براى حفظ جايگاهش
ــى حضور دارد و  ــى در هر دو جبهه داخلى و خارج مهران حاتم
ــتگى مفرط مواجه  ــئله بازيكنان شهردارى را با خس همين مس
كرده است. با اين  حال سرمربى از شاگردانش خواسته با تمام قوا 
براى موفقيت در هر دو رقابت بجنگند. گرگانى ها هفته گذشته به 
سختى و با اختالف پنج امتياز كاله را شكست دادند. امروز نيز با 
تيم چهارم جدول مسابقه مى دهند. نفتى ها برخالف شهردارى، 
در بازى آخرشان با يك امتياز اختالف مغلوب ذوب آهن شدند. 
تيم خوزستانى با 32 امتياز اميدوار است جايگاهش را حفظ كند 

و حتى كاله را نيز پشت سر بگذارد. شهردارى گرگان نيز همچنان 
ــا در ديار نصف جهان  ــه امتياز با تيم دوم فاصله دارد. ذوبى ه س
ــد. فرزاد كوهيان  ــد و به مصاف رعد پدافند مى رون بازى مى كنن

ــيا عملكرد خوبى داشته اند و آنها نيز با  و بازيكنانش در غرب آس
چالش خستگى و مصدوميت مواجه هستند. ديدار آخر با پااليش، 
ذوبى ها را به دردسر انداخت و در نهايت هم با يك برد ميليمترى 
ــدار قطعاً راحت تر از بازى قبلى  در رتبه دوم باقى ماندند. اين دي
ــر جدول توانايى  ــت، چراكه رعد پدافند با قرار گرفتن در قع اس
ــم تهرانى فقط دو برد در  مقاومت مقابل اصفهانى ها را ندارد. تي
كارنامه دارد. كاله عزم جدى براى نزديك شدن به صدر جدول را 
دارد و بايد در خارج از خانه با توفارقان بازى كند. كاله با 32 امتياز 
منتظر لغزش شهردارى و ذوب آهن است تا جايگاهش در رده سوم 
را ارتقا دهد. مهرام در تهران بازى مى كند و به مصاف نبوغ اراك 
ــت به صنايع هرمزگان  مى رود. تيم پنجم ليگ با تحميل شكس
دوباره روحيه گرفته و اميدوار به شكست تيم هفتم جدول است. 
ــنجان مبارزه مى كند و مس  آويژه صنعت در مشهد با مس رفس

كرمان هم ميزبان صنايع هرمزگان است. 

همه منتظر لغزش 

شهردارى گرگان 
هستند

اشرف رامين 
      خبر

حامد قهرمانى 
      چهره

شيوا نوروزى
      گزارش
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بازداشت زن و مرد سارق 
با شليك گلوله

رئيـس پليـس راه پايتخـت از دسـتگيري زن و مـردى 
سـارق با شـليك گلوله در جـاده قديم تهـران - قم خبـر داد. 
به گزارش «جوان»، سرهنگ نوراله خادم گفت: عصر روز گذشته تيم 
طرح زمستاني پاسگاه پليس راه حسن آباد هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري در محور قديم تهران- قم به يك دستگاه خودرو سواري ساينا 
پالك مخدوش كه زن و مردي جوان سوار آن بودند، مظنون شدند و 
به راننده فرمان ايست دادند. وي ادامه داد: بعد از آن بود كه عمليات 
تعقيب و گريز به جريان افتاد و مأموران همزمان با متوقف كردن خودرو 
براي بازداشت متهمان وارد عمل شدند. سرهنگ خادم گفت: همزمان 
متهمان با سالح سرد به سمت پليس حمله كردند كه مأموران موفق 
شدند با شليك تير هوايي آنها را خلع سالح و بازداشت كنند. وي با بيان 
اينكه دو متهم در اولين بازجويي ها به سرقت خودرو اعتراف كردند، 

گفت كه تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها جريان دارد. 

كشف 59 كيلو حشيش
 از خانه سوداگر مرگ 

مأمـوران پايـگاه دهـم پليـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
پايتخـت در بازرسـى از يـك منـزل مسـكونى 59 كيلـو 
حشـيش كشـف و يـك قاچاقچـى را بازداشـت كردنـد.

ــرهنگ ضرغام آذين، رئيس پليس مبارزه با مواد  به گزارش جوان، س
مخدر تهران گفت: مأموران پايگاه دهم پليس مبارزه با مواد مخدر تهران 
در جريان تحقيقات خود متوجه شدند يكى از سوداگران مرگ خانه اش 
را به محل دپوى مواد مخدر تبديل كرده است كه متهم را بازداشت و در 

بازرسى از مخفيگاهش 59 كيلو حشيش كشف كردند.

    محبوبه قربانى 
مرد موتورسوار كه متهم است پس از درگيرى 
با راننده پرايـد، وى را به قتل رسـانده، در 
حالى محاكمه مى شـود كه اولياى دم براى 
او درخواسـت قصـاص را مطـرح كرده اند. 
ــس ورامين از  ــاه 1400، مأموران پلي مرداد م
ــهر  درگيرى خونين در يكى از خيابان هاى ش
ــدند. شواهد اوليه نشان  باخبر و راهى محل ش
ــيكلت  ــى داد در آن درگيرى راكب موتورس م
ــك خودروى پرايد، وى  در درگيرى با راننده ي
را زخمى كرده و از محل گريخته است. راننده 
ــم بود به  ــاله به نام هاش پرايد كه مردى 60 س
بيمارستان منتقل و تحقيقات براى دستگيرى 
ــاعتى بعد از بيمارستان  ضارب آغاز شد، اما س
ــدت خونريزى  فوت  خبر رسيد هاشم بر اثر ش

كرده است. 
ــوع قتل عمد  ــرد، پرونده با موض با فوت آن م
تشكيل شد و در روند تحقيقات يكى از شاهدان 
ــت: «راكب  ــود به پليس گف در توضيحات خ
ــر جوانى به نام ايرج بود. او را  موتورسيكلت پس
مى شناختم. ايرج روز حادثه سوار موتورش بود 
ــود با خودروى پرايد  كه حين حركت نزديك ب
ــه درگيرى او و راننده  برخورد كند. همين بهان

پرايد شد. من و چند نفر ديگر كه شاهد ماجرا 
ــم جدا كنيم،  ــالش كرديم آنها را از ه بوديم ت
ــت  اما هر دو عصبانى بودند و از زد و خورد دس
برنمى داشتند. در حال آرام كردن آنها بوديم كه 
يك دفعه ايرج چاقويى را از جيبش درآورد و به 
ــم ضربه زد. او وقتى راننده را خونين روى  هاش
زمين ديد از ترس فرار كرد و ما هم نتوانستيم 

دستگيرش كنيم.» 
ــاهد  ــوى چند ش با تأييد اين توضيحات از س
ديگر سرانجام ايرج در مخفيگاهش شناسايى 
و بازداشت شد. متهم كه مردى 38 ساله بود با 
اعتراف به درگيرى با راننده پرايد در شرح ماجرا 
ــودم و هوا خيلى گرم  گفت: «آن روز در خانه ب
بود. از طرفى حال و روز خوبى نداشتم، به همين 
خاطر فكر كردم خوردن مشروب حالم را خوب 
مى كند. در خانه يك شيشه مشروب داشتم كه 
كمى از آن را خوردم. بعد تصميم گرفتم با موتور 
ــتى بزنم تا حال و هوايم عوض  در خيابان گش
ــدم و در خيابان حركت  شود. سوار موتورم ش
ــرعت  مى كردم كه يك دفعه راننده پرايد با س
زياد از داخل يك كوچه فرعى وارد خيابان اصلى 
شد. نزديك بود با موتور تصادف كند، به همين 
ــا راننده با اينكه مقصر  خاطر اعتراض كردم، ام

بود عصبانى شد و شروع به فحاشى كرد.» 
متهم در خصوص قتل گفت: «راننده مى خواست 
ــود كه جلو رفتم و اجازه  ــينش پياده ش از ماش
ندادم حتى در ماشين را باز كند. با اينكه مشروب 
خورده بودم و حال طبيعى نداشتم سعى كردم 
ــد و به او گفتم جاى پدرم  كار به درگيرى نكش
هستى و نمى خواهم جواب تو را بدهم، اما راننده 
ــت بردار نبود و فحش هاى ناموسى مى داد.  دس
ــد تا مرا كتك بزند. با  باالخره از ماشين پياده ش
هم درگير شديم و از آنجايى كه در حال خودم 
نبودم دست به چاقو شدم و چند ضربه به او زدم. 
ــتن او را نداشتم و فكر نمى كردم  اصًال قصد كش
ــد، اما چند روز بعد فهميدم  ضربه ها كارى باش
ــه مقتول روى  ــت. لحظه اى ك او فوت كرده اس
زمين افتاد از ترس فرار كردم، اما در آن چند روز 
ــتم و مى خواستم خودم را به  عذاب وجدان داش

پليس معرفى كنم تا اينكه دستگير شدم.
ــازى صحنه  با اقرارهاى متهم، وى بعد از بازس
جرم راهى زندان و پرونده با صدور كيفرخواست 
ــتان تهران فرستاده  به دادگاه كيفرى يك اس
ــد. به اين ترتيب متهم با درخواست قصاص  ش
از سوى فرزندان مقتول بعد از تعيين شعبه در 

وقت رسيدگى محاكمه خواهد شد. 

  اعتراف به جنايت 
   بر سر اختالف مالي 

بازداشـت  از  اسـدآباد  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
عامـالن قتـل در ايـن شـهر پـس از يـك مـاه خبـر داد. 
سرهنگ افشين ياري گفت: يك ماه قبل مأموران پليس از كشف جسد 
فردي ناشناس حوالي يكي از روستاها با خبر و در محل حاضر شدند. وي 
ــكي قانوني و تشخيص هويت  ادامه داد: همزمان با انتقال جسد به پزش
پرونده با موضوع قتل تشكيل شد و بررسي ها در اين باره ادامه پيدا كرد. 
سرهنگ ياري گفت: مأموران در بررسي هاي ميداني به دو نفر از بستگان 
مقتول مظنون و متوجه شدند آنها بعد از وقوع حادثه ناپديد شده اند. وي 
ــي هاي بعدي، مخفيگاه آنها در شهرستان مالرد كرج  ادامه داد: در بررس
شناسايي و دو متهم روز گذشته بازداشت شدند. ياري گفت: دو متهم در 
بازجويي ها اعتراف كردند به خاطر اختالف مالي دست به جنايت زده اند. 

  عامالن قتل مرد مسافربر
دستگير شدند

دو مرد افغان كه متهم هستند سه سـال قبل با همدستى يكى از 
دوستانشان مرد مسافربر را به قتل رسـانده اند بازداشت شدند. 
تحقيقات براى بازداشـت همدسـت فرارى شـان جريـان دارد.

ــتان  ــرهنگ محمد قنبرى، فرمانده انتظامى اس به گزارش جوان، س
سيستان و بلوچستان گفت: سه سال قبل پرونده قتل مرد مسافربر در 
شهرستان سراوان به جريان افتاد. براساس تحقيقات پليس، عامالن 
قتل كه سه مرد افغان بودند خودروى مسافركش را به صورت دربست 
كرايه كرده و در محلى خلوت راننده را به قتل رسانده و بعد از رها كردن 
جسد در يكى از رودخانه هاى محل متوارى شده بودند. تحقيقات پليس 
همزمان با وقوع حادثه براى بازداشت عامالن جنايت در جريان بود تا 
اينكه چند روز قبل مأموران موفق شدند دو نفر از متهمان را بازداشت 
كنند. آنها در جريان بازجويى ها به جرمشان اعتراف كردند. تحقيقات 

براى بازداشت همدست آنها جريان دارد.

مرگ رفتگر
 در بي احتياطي راننده

بي احتياطي راننـده خودروي سـواري هنگام رانندگـي در يكي 
از خيابان هـاي بندرعباس به قيمـت جان يك رفتگر تمام شـد. 
سرهنگ مجيد صالح پور، رئيس پليس راهور هرمزگان گفت: روز گذشته 
ــي در ميدان فرودگاه با خبر و در محل  مأموران پليس از حادثه رانندگ
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد رفتگر شهرداري در تصادف با خودروي 
ــدت حادثه فوت شده است. علت  سواري پژو دچار حادثه و به علت ش

حادثه بى توجهى راننده به جلو اعالم شده است.

سارقان تجهيزات شهري  گرفتار پليس شدند
 دو سـارق شـب رو كـه بـا پرسـه در شـهر 
زنجـان تجهيـزات فضـاي سـبز شـهري 
را سـرقت مي كردنـد، بازداشـت شـدند. 
ــي  ــده انتظام ــلي، فرمان ــرهنگ داود مرس س
ــتان زنجان گفت: چندي قبل همزمان  شهرس
ــريالي المپ هاي حبابي فضاي سبز  با سرقت س
ــهرداري تحقيقات در اين باره به جريان افتاد.  ش

ــات ميداني  ــس در جريان تحقيق مأموران پلي
ــته موفق شدند  ــي دوربين هاي مداربس و بررس
ــارقان را كه دو مرد جوان بودند، شناسايي و  س
همزمان با دستگيري آنها 46عدد المپ حبابي و 
دو رشته ريسه و مقدار ديگري لوازم سرقت شده 
ــف جرائم بيشتر  كشف كنند. بررسي براي كش

متهمان جريان دارد. 

    غالمرضا مسكنى 
زن ميانسـال بـراى شكسـتن طلسـم شـوهرش 
دسـت بـه دامان يـك رمـال شـد و بـا نسـخه او 
تصميـم گرفت همـراه شـوهرش به سـرقت برود، 
اما در جريـان دزدى همـراه او به دام پليـس افتاد. 
چندى قبل سرقت هاى سريالى از منازلى در خيابان هاى 

شمالى تهران به مأموران پليس گزارش شد. 
يكى از شاكيان گفت: «همراه خانواده ام براى چند روز به 
مسافرت رفته بودم. امروز وقتى به خانه برگشتم قفل در 
تخريب شده بود و تمامى وسايل خانه هم به هم ريخته 
بود كه متوجه شدم سارق يا سارقانى به خانه ام دستبرد 
ــرمايه ام حدود 2ميليارد تومان طال و  زده اند. تمامى س
ــازى كرده بودم و  ــمتى از خانه جاس دالر بود كه در قس
فكر مى كردم جايش امن است، اما وقتى به سراغ كيف 
سامسونت پر از دالر و طال رفتم متوجه شدم سارق كيف 
را هم عالوه بر تعدادى از  وسايل برقى خانه سرقت كرده 

است.» 
   زن زاغ زن 

با طرح اين شكايت، تيمى از مأموران زبده پليس آگاهى 
به دستور بازپرس دادسراى ويژه سرقت تحقيقات خود را 

براى شناسايى و دستگيرى سارقان آغاز كردند. 
مأموران پليس در همان ابتداى تحقيقات با چند شكايت 
مشابه روبه رو شدند كه در بررسى دوربين هاى مداربسته 
محل هاى حادثه دريافتند عامالن سرقت هاى سريالى از 
منازل، زن و مردى هستند كه وظيفه زن زاغ زنى است و 

مرد هم وارد آپارتمان مى شود و سرقت مى كند. 

همچنين مشخص شد تمامى سرقت ها در شب صورت 
ــايى  ــراى اينكه شناس ــرقت هم ب ــه و عامالن س گرفت
ــك به صورت دارند و هيچ ردى از خود به  ــوند، ماس نش

جا نمى گذارند. 
   اثر انگشت 

ــارقان ادامه  ــتگيرى س در حالى كه تحقيقات براى دس
داشت، مأموران پليس در بررسى هاى فنى و تخصصى در 
يكى از سرقت ها با اثر انگشت سارق روبه رو شدند. بدين 
ترتيب اثر انگشت سارق نمونه بردارى شد و براى شناسايى 
در اختيار كارآگاهان تشخيص هويت پليس آگاهى قرار 
گرفت.  بررسى ها نشان داد اثر انگشت به جا مانده در محل 
متعلق به سارق سابقه دارى به نام شهروز است كه مدتى 

قبل از زندان آزاد شده است.
 مأموران در تحقيقات بعدى متوجه شدند شهروز پس از 
آزادى از زندان اين بار همراه همسرش به سرقت مى رود. 
پس از شناسايى متهمان، مأموران براى دستگيرى آنها 
ــدند زوج سارق را كه  وارد عمل و چند روز قبل موفق ش
قصد داشتند از آپارتمان مسكونى سرقت كنند، دستگير 

كردند.
   نسخه رمال 

شهروز در بازجويى ها به سرقت هاى سريالى با همدستى 
ــرش اعتراف كرد. وى ادعا كرد وقتى آخرين بار از  همس
زندان آزاد شده توبه كرده، اما همسرش از رمالى نسخه اى 
گرفته بود كه در آن نوشته بود اگر اين بار با همسرت به 
سرقت بروى به ثروتى هنگفت مى رسى، به همين خاطر 
تصميم گرفت با همسرش دست به سرقت بزند. متهم در 

فروشنده سالح كمري
 به دام پليس تهران افتاد

فروشـنده سـالح كمري كه بـراي فروش اسـلحه در سـايت 
 مجـازي آگهـي داده بـود، در دام پليس تهـران گرفتار شـد. 
ــس تهران حين  ــل مأموران پلي ــوان»، چند روز قب به گزارش «ج
گشت زني در منطقه چيتگر در غرب تهران به يك خودروى سواري 
پژو مشكوك شدند و دستور ايست دادند. مأموران در بازرسي خودرو 
يك اسلحه كلت كمري كه به طرز ماهرانه اي داخل خودرو جاسازي 
ــت و به اداره پليس منتقل كردند.  شده بود، كشف و راننده را بازداش
متهم كه مرد جوان تحصيلكرده اي است در بازجويي ها اعتراف كرد 
كه قصد داشته اسلحه را به مردي به قيمت 20 ميليون تومان بفروشد. 
وي گفت: « من ليسانس دارم اما هر چقدر دنبال كار گشتم، جايي 
استخدام نشدم. مدتي بيكار بودم تا اينكه همراه پدرم در شهرستان 
مشغول كار كشاورزي شدم. كشاورزي درآمد زيادي نداشت و من هم 
دوست داشتم پولدار شوم تا اينكه فهميدم خريد و فروش اسلحه سود 
زيادي دارد. چند روز قبل اسلحه اي از غرب كشور خريدم و در فضاي 
مجازي آگهي فروش دادم. مردي با من تماس گرفت و قرار شد اسلحه 
را به قيمت 20 ميليون تومان به او در تهران تحويل بدهم. اسلحه را 
داخل خودرو جاسازي كردم و راهي تهران شدم. قرار بود در منطقه 
چيتگر فروشنده به سراغم بيايد و پس از پرداخت پول، اسلحه را به 
او تحويل بدهم، اما مأموران پليس به من مشكوك شدند و بازداشتم 
كردند.»  وي در پايان گفت: « من هيچ سابقه اي ندارم و قبًال خالفي 
هم نكرده ام   و اولين بار بود كه تصميم گرفتم اسلحه اي بفروشم و االن 

هم پشيمان هستم.»
ــتور بازپرس جنايي براي تحقيقات بيشتر در  متهم در ادامه به دس

اختيار كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي قرار گرفت. 

زوج زورگير گرفتار پليس شدند
زوج سـارق كـه متهـم هسـتند در پوشـش مسـافر 
از راننـدگان اخـاذي مي كردنـد، بازداشـت شـدند. 
ــين احمدي، فرمانده انتظامي  به گزارش «جوان»، سرهنگ حس
شهرستان كاشمر گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهى درباره 
ــارق به مأموران پليس گزارش شد. يكي  زورگيري زن و مردي س
ــخصي ام در يكي از  ــاكيان گفت: در حال عبور با خودروي ش از ش
خيابان ها بودم كه براي سوار كردن زن و مردي مسافر كنار خيابان 
ــت براي رفتن به يكي  توقف كردم. آنها خودرو را به صورت دربس
ــهر آن هم با قيمتي باال كرايه كردند و من حركت  از محله هاي ش
كردم. هنوز مسافت زيادي نرفته بودم كه ناگهان با تهديد چاقو ا ز 
من خواستند توقف كنم. آنها با تهديد كارت عابربانك و رمز  و لوازم 
ديگرم را سرقت كردند و گريختند. با اطالعاتي كه شاكيان در اختيار 
ــدند دو متهم را كه زن و شوهر  پليس گذاشتند، مأموران موفق ش
بودند، بازداشت كنند. دو متهم در بازجويي ها به چهار فقره سرقت به 
اين شيوه اعتراف كردند. بررسي هاي بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

بازداشت بازرس قالبي
 وزارت  بهداشت

بازرس قالبي وزارت بهداشـت كه با تهديد غرفـه داران بازار 
ميوه به جريمه، از آنها كالهبرداري مي كرد، بازداشـت شـد. 
سرهنگ كارآگاه  علي وليپور گودرزي، رئيس پليس آگاهي پايتخت 
گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهى درباره كالهبرداري بازرس 
قالبي وزارت بهداشت از غرفه داران بازار تره بار به پايگاه هشتم پليس 
آگاهي گزارش شد. بررسي ها نشان داد مرد فريبكار با معرفي خود 
به عنوان بازرس وزارت بهداشت، مغازه داران را به جريمه سنگين 
تهديد كرده و به اين شيوه در حال كالهبرداري از آنها ست. بعد از 
مطرح شدن شكايت مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند و با 
اطالعاتي كه شاكيان در اختيارشان گذاشتند، متهم را شناسايي 
كردند. بررسي ها نشان داد  وي از مجرمان سابقه دار است كه قبًال 
ــده بود. در شاخه  ــت و زنداني ش هم به اتهام كالهبرداري بازداش
ــد متهم از تهران به شهري در  ــخص ش ــي ها مش ديگري از بررس
كردستان سفر كرده است كه مخفيگاه وي در آن شهر شناسايي و 
متهم، بازداشت شد. مأموران پليس در بازرسي از متهم شش كارت 
جعلي بازرس وزارت بهداشت كشف كردند. متهم در بازجويي ها به 
كالهبرداري هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كرد. تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهم جريان دارد. 

مفقودى
اينجانب محمدتقى افشارى مالك خودرو پژو 405GLX مدل 1379 
به شماره شاسى 79312581 و شماره موتور 22527910984 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده 
است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيكان شهر ساختمان سـمند مراجعه نمايد. بديهى است پس از 
البرز انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

مفقودى
 PU1OHVG  برگ سـبز خـودروى  وانت آريسـان تيـپ
CNG مدل 1396 به رنگ سـفيد روغنى و شـماره پالك  
ايران38 - 269 س 43 و شـماره موتور 118J5006419 و 
شماره شاسى NAAB66PE1HC401801 متعلق به بهروز 
نظيف كار با كد ملى 0920365086 مفقود شده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شـماره 140160306022000642 هيـأت اول موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك فريمان تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضى آقاى وحيـد متقيان فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 25798 صادره مشـهد با كد ملى 0934318379 در يك 
قطعه زمين مزروعى به مسـاحت20205،35 مترمربع پالك فرعى از 341 اصلى واقع 
در بخش5 خريدارى از مالك رسمى آقاى حجى اسـماعيل شافو، محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/17 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/03  
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان  

     گفت وگو با سارق
شهروز چند بار سابقه دارى؟ 

من از دوران جوانى با چند سارق حرفه اى آشنا 
ــرقت كردم. رفت و آمد با  ــروع به س شدم و ش
ــد معتاد شوم، به  دوستان خالفكارم باعث ش
ــگى ام سرقت شد.  همين دليل شغل هميش
ــت يادم نمى آيد اما فكر كنم 15 بار  االن درس

دستگير شده ام.  
خسته نشـدى اين همه دستگير و 

آزاد شدى؟ 
ــدم و االن هم توبه كردم و  واقعيتش خسته ش
ــدم شغلى پيدا كنم و  مى خواهم وقتى آزاد ش

زندگى آبرومندانه اى داشته باشم. 
اولين بار است كه توبه كرده اى؟ 

نه بار آخر در زندان توبه كرده بودم، اما سه ماه 

ــرم مرا وسوسه كرد و  قبل كه آزاد شدم همس
توبه ام را شكستم. 

چرا؟
گفتم من توبه كرده بودم، اما همسرم مى گفت از 
رمالى نسخه اى گرفته كه اگر به آن عمل كنيم 
به زودى به ثروت هنگفتى مى رسيم. من معموالً 
بدشانس هستم و هر زمانى از زندان آزاد مى شدم 
و شروع به سرقت مى كردم خيلى زود دستگير و 
راهى زندان مى شدم. يكى از دوستان همسرم به 
او گفته بود شوهرت طلسم شده و بايد طلسمم 
شكسته شود تا دستگير نشوم. او رمالى را معرفى 
كرده بود تا طلسم مرا باطل كند. همسرم پيش 
رمال رفته و موضوع دستگيرى مرا توضيح داده 
بود و رمال هم نسخه اى به او داده و گفته بود اگر 
با هم به سرقت برويد خيلى زود پولدار مى شويد 

و بعد هم از تهران مهاجرت مى كنيد. همسرم 
اصرار داشت با من به سرقت بيايد. او گفت پس 
از اينكه پولدار شديم از تهران مى رويم، اما قبل از 

پولدار شدن گرفتار شديم. 
شيوه سرقت تان چگونه بود؟ 

ــايى  ما دو نفرى ابتدا خانه هاى خالى را شناس
مى كرديم و زير نظر مى گرفتيم و بعد شبانه به 
محل مى رفتيم. همسرم داخل كوچه يا خيابان 
ــم از طريق بالكن يا در  زاغ زنى مى كرد و من ه
ورودى آپارتمان وارد خانه مى شدم و همسرم 
اگر به مورد مشكوكى برخورد مى كرد،  به من 

خبر مى داد. 
معمـوالً چـه وسـايلى سـرقت 

مى كرديد؟ 
ــرقت طال و پول مى رفتيم، اما به هر  ما براى س

ــول و طال پيدا  ــتبرد مى زديم، پ خانه اى دس
نمى كرديم، به همين دليل وسايل خانه مثل 
ــايل قيمتى كوچك را سرقت  تلويزيون يا وس

مى كرديم. 
در هيچ كدام از سرقت ها طال و پول 

گيرتان نيامد؟ 
در يكى از سرقت ها من ريسك كردم و تمامى 
ــا اينكه پس از  ــايل خانه را به هم ريختم ت وس
ساعتى كيف سامسونتى پر از پول و طال كه زير 

تختخواب جاسازى شده بود پيدا كردم. 
چقدر ارزش داشت؟ 

دقيق نمى دانم، چون معموالً طالها را همسرم 
مى فروخت و پول ها هم در اختيار او بود، چون 
همسرم رئيس من بود و دستور مى داد. من فقط 

وسايل سرقتى را به مالخر مى فروختم.

درخواست قصاص  براى موتورسوار خطاكار

نسخه رمال، زوج گرفتار را 
از چاله به چاه انداخت

ادامه مالخر اموال سرقتى را هم به مأموران پليس معرفى كرد. 
مأموران پليس در ادامه مالخر را هم دستگير كردند و بدين ترتيب متهمان پس 

از تكميل تحقيقات راهى زندان شدند. 

مرگ خاموش 3 عضو يك خانواده
 حادثـه گازگرفتگى در شهرسـتان سـاوه مرگ سـه عضـو يـك خانـواده را رقم زد.

سرهنگ ولى خورشيدوند، جانشين فرمانده انتظامى شهرستان ساوه گفت: حادثه گازگرفتگى 
عصر روز شنبه در يكى از محله هاى شهر اتفاق افتاد و بررسى هاى مأموران كالنترى 11 نشان 
داد پدر، مادر و پسر خردسال بر اثر استنشاق گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست داده اند. 

همزمان با انتقال اجساد به پزشكى قانونى، بررسى هاى بيشتر جريان دارد.
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خروج از اتكاى خارجى
راه حل بن بست لبنان

ميشل عون در 30 اكتبر 2022 بعبدا، كاخ رياست جمهورى لبنان، را 
ترك كرد و از آن موقع تاكنون، نمايندگان پارلمان نتوانسته اند فردى را 
براى جانشينى او به اين كاخ بفرستند. تاكنون 11 جلسه پارلمان در اين 
خصوص تشكيل شده كه آخرين آنها پنج  شنبه گذشته بود و عدم توافق 
ــس پارلمان لبنان، تصميم  نمايندگان به حدى بود كه نبيه برى، رئي
ــيدن  ــه دوم براى رأى گيرى را به دليل به حد نصاب نرس گرفت جلس
نمايندگان تعطيل كند. حاال برخى از نمايندگان تصميم گرفته اند در 
ساختمان پارلمان تا مشخص شدن پرونده رياست جمهورى و تعيين 
يك نفر براى بعبدا تحصن كنند. اين جريان از ملحم خلف و نجات صليبا 
شروع شد كه از نمايندگان مستقل پارلمان هستند و تا جمعه گذشته 
ــته اند اما آيا اين حركت راهى براى  12نماينده ديگر نيز به آنها پيوس

خروج از بن بست خواهد بود؟
نتايج شمارش آرا روز پنج شنبه 37 برگ سفيد، 30رأى باطله، 34 رأى 
براى ميشل معوض، 14 رأى براى لبنان جديد، هفت رأى براى لبنان 
جديد، دو رأى براى زياد باروى، يك رأى نيز براى صالح حنين و ميالد 
ابوملهب بود. آراى برگ سفيد و باطله نشان مى دهد كه از 128 كرسى 
ــود را بدون ذكر نام نامزدى دادند كه  پارلمان فقط 67 نماينده رأى خ
همين مقدار يا دست كم نيمى از آن مى توانست جريان جلسات پارلمان 
ــرانجام فردى به مقام رياست جمهورى  ــود س را تغيير دهد و باعث ش
لبنان برسد. معلوم است كه خوددارى اين نمايندگان در مشاركت براى 
ــت جمهورى عمًال پارلمان را در انجام اين وظيفه خطير  انتخاب رياس
ــه عباراتى در ارتباط با  زمينگير كرده و بدتر اينكه روى 30 برگ  باطل
ــت  پرونده انفجار بندر بيروت در 4 اوت و گفت وگو و اولويت هاى رياس
جمهورى نوشته شده بود كه نشان مى دهد اين نمايندگان يا قصد دارند 
موضوع انتخاب رئيس جمهور را به مسائل خارج از پارلمان گره بزنند يا 
اينكه با طرح گفت وگو و بررسى اولويت هاى نامزدان رياست جمهورى 

جريان تعيين رئيس جمهور را طوالنى تر از اين بكنند. 
قبل از هر چيز، بايد توجه داشت كه لبنان سابقه طوالنى شدن فرايند 
انتخاب رياست جمهور را داشته چنان كه خود عون بعد از 30 ماه خأل 
منصب رياست جمهورى در نهايت از سوى نمايندگان پارلمان در 31 
ــد. بنابراين، اصل مسئله بى سابقه  اكتبر 2016 به اين مقام انتخاب ش
ــه با آن مشكل چندانى به  نيست و حدود سه ماه خأل فعلى در مقايس
نظر نمى رسد. با اين حال، بايد توجه داشت كه لبنان بعد از بحران هاى 
مالى و اقتصادى اخير ديگر شرايط آن موقع را ندارد و خالى ماندن بعبدا 
مى تواند منجر به تشديد اين بحران     ها شود، به خصوص اينكه لبنان در 
ــورى قرار گرفته كه به دليل عدم پرداخت بدهى از حق  كنار پنج كش
ــده است. هرچند كه  ــازمان ملل محروم ش رأى در مجمع عمومى س
وزارت خارجه لبنان در واكنش به اين تصميم سازمان ملل اعالم كرد 
كه با همكارى نجيب الميقاتى، نخست وزير و وزير دارايى، تمامى حق 
عضويت لبنان پرداخت خواهد شد اما اين موضوع نمادى از بحران هاى 
لبنان است كه باعث شده اين كشور در وضعيت به خصوصى قرار بگيرد. 
ــت ضرورى به نظر مى رسد اما  از اين رو، يافتن برون رفت از اين بن بس
ــده، نمى توان در اين  همچنان كه نبيه برى، رئيس پارلمان، متذكر ش
ــت زيرا آنها «اقدامى براى  خصوص انتظارى از بازيگران خارجى داش
ــل و نيازمند گفت وگويى  لبنان انجام نمى دهند، بلكه راه حل در داخ
ــى در خصوص انجام  ــخ مثبت ــت، هرچند كه تاكنون پاس حقيقى اس
گفت وگو دريافت نشده است.» اين سخن برى راه برون رفت را به روشنى 
ــان مى دهد و بايد براى نجات لبنان از گرفتارى فعلى گفت وگوى  نش
ــود تا با نزديك كردن  جدى ميان فراكسيون     ها و نمايندگان انجام ش
ديدگاه هاى شان به يكديگر زمينه هاى اختالف را به حداقل برسانند و 
بتوانند با تعيين رئيس جمهور، تكليف دولت و وزراى آن را نيز مشخص 

كنند و در نهايت، سر و سامانى به اوضاع آشفته موجود بدهند. 
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 الكاظمى به دستور امريكا پرونده ترور سردار سليمانى را بست
ــد ائتالف الفتح عراق فاش كرده كه دولت  ــين، عضو ارش ــالم حس س
الكاظمى پس از اجراى درخواست واشنگتن براى دور نگه داشتن امريكا 
و عوامل دخيل در ترور فرماندهان پيروزى در نزديكى فرودگاه بغداد از 
قصاص به سبب ارتكاب اين جنايت، به بستن پرونده ترور فرماندهان 
ــين، پس  پيروزى اقدام كرد. به گزارش پايگاه المعلومه، به گفته حس
ــرور فرماندهان پيروزى به  ــت الكاظمى به موضوع ت از بى توجهى دول
دنبال اجراى درخواست دولت امريكا براى پايان دادن به اين پرونده، 
ــت. وى افزود دولت السودانى  پرونده مذكور بار ديگر گشوده شده اس
براى شناسايى همه عوامل اين پرونده ترور كه شرافت و دين خود را به 
واشنگتن و رژيم صهيونيستى فروختند، اقدام مى كند و بايد همزمان 
ــراق مبنى بر اخراج كامل  با اين حركت، مصوبه مجلس نمايندگان ع

نيرو هاى خارجى از خاك عراق به اجرا درآيد. 
-----------------------------------------------------
  افشاى زد و بند 800 هزار پوندى جانسون با رئيس بى بى سى

ــاندى تايمز فاش كرده كه چند هفته قبل از انتصاب ريچارد شارپ  س
به عنوان رئيس بنگاه خبر پراكنى بريتانيا (بى بى سى) از طرف بوريس 
ــد را براى  ــرايط دريافت وامى به مبلغ 800 هزار پون ــون، او ش جانس
جانسون فراهم كرده بود. انتشار اين خبر درباره زد و بند مالى جانسون 
ــت وزير اسبق انگليس  به دردسر تازه اى براى بوريس جانسون، نخس
ــيما، حزب كارگر انگليس كه  ــت. به گزارش صداوس ــده اس مبدل ش
ــت كه تا اواخر تابستان  اصلى       ترين رقيب حزب حاكم محافظه كار اس
امسال جانسون رهبرى آن را برعهده داشت، خواستار انجام تحقيقات 
در اين باره شد. ريچارد شارپ به نخست وزير سابق كمك كرد تا پيش از 
اينكه به عنوان رئيس بى بى سى معرفى شود براى وام او ضمانت فراهم 
كند ولى سخنگوى جانسون تأكيد كرده ترتيبات مالى او « به درستى 

اعالم شده است » و جانسون مرتكب تخلفى در اين باره نشده است. 
-----------------------------------------------------

  امارات «سقطرى» را تصرف كرده است 
ــان  ــر كرده اند، نش تصاويرى كه كاربران در صفحه هاى اجتماعى منتش
ــقطرى شده  مى دهد كه پرچم امارات جايگزين پرچم يمن در جزيره س
ــنا، به نقل از پايگاه الخبر اليمنى، اين اقدام تالشى  است. به گزارش ايس
از جانب امارات براى تحميل حاكميت خود بر اين جزيره يمنى است. در 
ــود كه فقط پرچم امارات در يكى از  تصاوير منتشر شده نشان داده مى ش
ايست هاى بازرسى برافراشته شده است كه امارات آن را از طريق نيروهاى 
وابسته به خود در اين جزيره اداره مى كند. حاكميت امارات بر اين جزيره 
فقط محدود به برافراشتن پرچم نيست، بلكه تماس       ها در اين جزيره با پيش 

شماره امارات و سفر به اين جزيره نيز با ويزاى اماراتى انجام مى شود. 
-----------------------------------------------------

  اعتراضات هزاران نفرى در اسپانيا عليه دولت
هزاران نفر از مردم اسپانيا در اعتراض به دولت سوسياليست و با حمايت 
ــت به اعتراض زده و آن را به تضعيف  احزاب راست گرا در مادريد دس
قانون اساسى متهم كردند. به گزارش رويترز، معترضان در « پالزا دى 
ــهر مادريد، پايتخت تجمع كرده و با در  سيبله»، در مقابل شوراى ش
دست داشتن و تكان دادن پرچم هاى اسپانيا، خواستار استعفاى پدرو 
سانچز، نخست وزير شدند. معترضان در اين تجمع اعتراضى همچنين 
ــر دادند. بيش از 100 گروه شامل  عليه نخست وزير شعار « خائن » س
ــت ميانه « زيودادانوس » و  ــيون محافظه كار « مردمى»، راس اپوزيس
راست افراطى « بوكس » با شعار « براى اسپانيا، براى دموكراسى و قانون 

اساسى » در اين تجمع اعتراضى حضور داشتند. 

سيد رحيم الرى

بنياميـن نتانياهو    گزارش  يك
درحالى چهارمين 
هفته نخسـت وزيرى خود را سپرى مى كند كه 
چالش   شنبه هاى اعتراضى به كابوس او تبديل 
شده و براى دومين هفته متوالى، در روز بيست و 
چهارم تشكيل كابينه او 150 هزار نفر با حضور در 
شهرهاى مختلف، مخالفت خود را با سياست هاى 
كابينه تندرو اعالم كردند؛ اعتراضاتى كه همزمان 
با اعالن جنـگ مقامات سـابق عليـه نتانياهو 
سرزمين هاى اشغالى را ملتهب كرده و با تهديد 
خروج حزب افراطى شـاس از ائتـالف نيم بند، 
نخست وزير رژيم صهيونيستى را در سراشيبى 

سقوط قرار داده است. 

ــت وزير رژيم  ــه بنيامين نتانياهو، نخس درحالى ك
ــه رأى اعتماد وعده داد كه  ــتى در جلس صهيونيس
به زودى همه مشكالت را در سرزمين هاى اشغالى حل 
خواهد كرد، از زمان نشستن بر مسند نخست وزيرى 
ــترده اى مواجه شده كه در تاريخ  با بحران هاى گس
ــابقه است. صهيونيست     ها  تأسيس      اين رژيم بى س
ــت هاى كابينه تندرو نتانياهو را تهديدى  كه سياس
براى امنيت سرزمين هاى اشغالى مى دانند بار ديگر 
با حضور در خيابان     ها اعتراض خود را از اقدامات او و 

دوستانش ابراز كردند. 
ــدود 110هزار  ــبكه «الميادين»، ح به گزارش ش
شهرك نشين اسرائيلى       شنبه شب در تظاهراتى عليه 
كابينه اسرائيل در خيابان «كاپالن»، مركز تل آويو 

تجمع كردند. شهرك نشينان تظاهرات كننده شعار 
ــا تصاويرى با مضمون  مى دادند: «درعى برو!» آنه
«نجات دموكراسى» يا «شما حق نداريد ما را به دوره 
قيموميت برگردانيد » در دست داشتند كه برخالف 
تمام سياست هاى نتانياهو بود؛ صهيونيست      هايى كه 
ــرائيل » به  حاال نتانياهو را عالوه بر بازگرداندن «اس
دوران ضعف و تحت الحمايگى، به ديكتاتورى متهم 
مى كنند. معترضان شعار مى دادند «ما مى بينيم كه 
آنچه در طول سال      ها ساخته ايم با دستان خودمان 

ويران مى كنيم.»
ــيارى از  ــز دولتى بس ــه مراك ــار خيابانى ك در كن
ــت و  ــتى را در خود جاى داده اس رژيم صهيونيس
ــاختمان وزارت جنگ است،  برجسته      ترين آنها، س
نمايشگرهاى بزرگى توسط معترضان نصب شده و 
شعار     هايى مانند «نه به ديكتاتورى» سر داده      مى شد. 
عالوه بر كاپالن در تل آويو، تظاهراتى هم در مقابل 
دادگاه قاضى در «هرتزليا» در ميدان شوراى شهر 
برگزار شد و در آن صد     ها نفر شركت داشتند. هزاران 
ــرائيلى در خيابان ديگر شهرهاى  شهرك نشين اس
اشغالى به ميدان اعتراضات آمدند. نيروهاى امنيتى 
جاده هاى مركزى را به روى تردد وسايل نقليه بسته 
بودند تا جمعيت بيشتر نشود اما همين موجب خشم 

تظاهركنندگان شد. 
رسانه هاى صهيونيست گزارش دادند كه «تظاهرات 
ــترده عليه اقدامات نتانياهو ضد نظام قضايى،  گس
براى سومين       شنبه متوالى در حالى برگزار شد كه 
بيش از 50 سازمان در تظاهرات شركت كرده اند كه 

شامل گروه      هايى از وكال، تكنسين      ها و دانشجويان 
مى شوند.»

ــركت كنندگان در تظاهرات  آمارى كه از تعداد ش
ــت بين 110 هزار تا 150 هزار نفر  منتشر شده اس
ــان مى دهد موج مخالفت     ها  را تخمين زده اند و نش
هر هفته روند تصاعدى به خود مى گيرد و اين براى 
ــدت لرزان نتانياهو خطرآفرين است.  كابينه به ش
مقامات سابق صهيونيستى پيش تر گفته بودند كه 
ــو، تظاهرات ميليونى  براى مقابله با كابينه نتانياه
برگزار خواهند كرد و تالش مى كنند شهرك نشنيان 
بيبشترى را به خيابان     ها كشانده و نخست وزير را از 
طرح هاى جنجالى خود به عقب نشينى وادار كنند. 
ــر و اصالح قوانين  تالش كابينه نتانياهو براى تغيي
ــت،  ــت      ها را درآورده اس قضايى، صداى صهيونيس
اين در حالى است كه نتانياهو با سه پرونده فساد و 

رشوه خوارى در دادگاه اين رژيم روبه رو است. 
 سياستمداران سابق مقابل نتانياهو

سياستمداران سابق اسرائيلى كه زمانى با نتانياهو 
ــد، اكنون در  ــته بودن در كابينه دور يك ميز نشس
برابر او صف آرايى كرده اند. يائير الپيد، نخست وزير 
سابق اسرائيل كه در اين دو تظاهرات شركت كرد، 
ــليم نخواهيم شد». وى  گفت : «تا پيروز نشويم تس
ــت دادگاه عالى بايستد. ما  افزود:«نتانياهو بايد پش
در اينجا با يك سؤال مرتبط با آينده اسرائيل روبه رو 
هستيم». در اين تظاهرات مراو ميخايلى، رئيس حزب 
كارگر نيز شركت داشت و در بين معترضان گفت: 
«اين كودتا نبايد به خطر بيفتد. ما نبايد با اين جنون 

و ديوانگى طرف مقابل مذاكره كنيم. دولت در خطر 
است و ما چار ه اى نداريم جز اينكه از چيز     هايى كه ما 
را نابود مى كنند دست برداريم». به گزارش روزنامه 
ــه يعلون، وزير جنگ سابق  «تايمز اسرائيل»، موش
رژيم صهيونيستى كه در تظاهرات اعتراضى حاضر 
ــده بود، كابينه نتانياهو را كابينه « ديكتاتورهاى  ش
جنايتكار » خطاب كرد و با لفاظى عليه مصر و سوريه 
درباره جنگ شش روزه بين كشورهاى عربى و رژيم 
ــه جلوى مصر و  ــتى گفت: «همانطور ك صهيونيس
سوريه ايستاديم جلوى نتانياهو هم خواهيم ايستاد تا 

مانع ويرانى اسرائيل شويم.»
ــرايط  ــزاب تندرو در تل آويو، ش روى كار آمدن اح
ــغالى را ملتهب كرده و  امنيتى در سرزمين هاى اش
نگرانى     ها نسبت به وقوع جنگ داخلى افزايش يافته 
ــناس نظامى صهيونيستى  است. تحليلگر و كارش
اذعان كرد كه اين رژيم در آستانه يك جنگ داخلى 
ــر كابينه كنونى در  ــئله به خاط قرار دارد و اين مس
ــد » به نقل از  ــت. پايگاه خبرى «الهده تل آويو اس
يوسى ملمن گزارش داد، 125 هزار تظاهرات كننده 
براى دومين هفته پياپى عليه كابينه نتانياهو در همه 
ــرائيل با بحران قانون  شهر     ها به خيابان آمدند. اس
اساسى روبه رو است كه ممكن است به جنگ داخلى 
ــود. اين تحليلگر صهيونيستى همچنين  منجر ش
ــترده  اذعان كرد كه پس از اين تظاهرات هاى گس
ــغالى، «دشمنان البد  و اعتراضات در فلسطين اش
شادمان هستند». پيش تر نيز الپيد نسبت به خطر 
فروپاشى از درون اسرائيل در دوره تندرو     ها هشدار 
ــابق گفته اند هر آنچه در توان  داده بود. مقامات س
ــت  هاى احزاب  ــند براى مقابله با سياس داشته باش

افراطى در كابينه مقابله خواهند كرد. 
 كابينه در سراشيبى سقوط

عالوه بر موج گسترده اعتراضات كه به كابوسى براى 
ــت، خطر فروپاشى كابينه  نتانياهو تبديل شده اس
ــت.  ائتالفى هم نگرانى هاى او را دوچندان كرده اس
نخست وزير رژيم صهيونيستى به پيروى از دادگاه 
ــت مشاور قضايى  عالى اين رژيم و پس از درخواس
ــنبه كابينه رهبر حزب  دولت، در جلسه روز يك     ش
ــمت خود به عنوان وزير امور داخلى  ــاس را از س ش
و بهداشت بركنار كرد. به گزارش ايسنا، شبكه 12 
رژيم صهيونيستى اعالم كرد، بركنارى آريه درعى 
ضمن توافق ميان بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين 
رژيم و درعى صورت مى گيرد كه نخواست خودش 
استعفا كند. حزب شاس پيش تر تهديد كرده بود كه 
ــتور دادگاه عالى موافقت كند، از  اگر نتانياهو با دس
ائتالف كابينه خارج خواهد شد. او كه 11 كرسى را 
در پارلمان اسرائيل دارد در صورت خروج از ائتالف، 
ــد و به دليل اينكه ديگر  كابينه نتانياهو فرو مى پاش
احزاب مخالف حاضر به ائتالف با او نشده اند، شرايط 
ــد. اين  ــات زودهنگام فراهم خواهد ش براى انتخاب
درحالى است كه نتانياهو با هزار وعده و عيد توانسته 
اين ائتالف را تشكيل دهد و در صورتى كه كابينه اش 
فروبپاشد شايد براى هميشه با كرسى نخست وزيرى 

خداحافظى كند. 

جهان اسالم عليه قرآن سوزى در سوئد
نخست وزير سوئد مدعى عدم حمايت استكهلم از توهين به اديان شد

هتك حرمـت قـرآن كريـم بـه دسـت يك 
عنصر افراطى در سـوئد، همانطـور كه انتظار 
مى رفت، موجى از خشـم را در جهان اسـالم 
به دنبال داشـت. اگرچه نخسـت وزير و وزير 
خارجه سـوئد با انتشـار پيام     هايى در توئيتر 
تالش كردند آتش اين خشـم را خاموش كنند 
اما حتـى آنها نيـز نتوانسـتند چنيـن اقدام 
شـنيعى را كه با مجـوز پليس اين كشـور و با 
سـرپوش آزادى بيان انجام شد، توجيه كنند. 

كشورهاى اسكانديناوى از جمله سوئد كه پيش تر 
ــوب      مى شدند، چندين  كانونى آرام در اروپا محس
ــع افراط گرايان و  ــت كه به كانون تجم ــال اس س
اسالم ستيزان تبديل شده اند. راسموس پالودان، 
ــتيز حزب  ــوئدى و اسالم س رئيس دانماركى- س
ــات  ــه اقدام ــوئد، در ادام ــدرو» س ــى «تن افراط
اسالم ستيزانه و هتاكى به كتاب آسمانى مسلمانان، 
روز      شنبه يك نسخه از قرآن را مقابل سفارت تركيه 
در استكهلم به آتش كشيد. آن هم در شرايطى كه 
اوال استرلينگ، سخنگوى پليس سوئد اذعان كرد 
كه چراغ سبز اهانت به قرآن كريم مقابل سفارتخانه 
تركيه در استكهلم را به يك گروه افراطى نشان داده 
است. آنكارا خشمگين از اينكه پليس سوئد براى 
برگزارى چنين اعتراضاتى مجوز صادر كرده، سفر 
ــوئد به تركيه را لغو و سفير استكهلم  وزير دفاع س
ــردم تركيه در اعتراض به  در آنكارا را فراخواند. م
ــوئد در صدور مجوز براى  اقدام موهن مقامات س
ــور را  ــرآن كريم پرچم اين كش هتك حرمت به ق
مقابل كنسولگرى استكهلم در استانبول به آتش 
ــيدند. افرادى نيز قصد داشتند به ساختمان  كش
كنسولگرى سوئد حمله كنند كه نيروهاى امنيتى 

مانع اين اقدام شدند. 
نخست وزير سوئد در توئيتى هتك حرمت كتاب 
آسمانى مسلمانان در پايتخت اين كشور را به شدت 
ــتاخانه»  محكوم كرد و آن را اقدامى «عميقاً گس
خواند. اولف كريسترسون در توئيتى نوشت: «آزادى 
ــى ما است اما هر  بيان جزئى اساسى از دموكراس
چيز قانونى لزوماً درست نيست. به آتش كشيدن 
كتبى كه براى بسيارى مقدس محسوب مى شود، 

اقدامى عميقاً گستاخانه است.»وى افزود: «با تمام 
ــلمانانى كه از اتفاقى كه در استكهلم رخ داد،  مس
ــدردى مى كنم.»  توبياس  ــدند، ابراز هم آزرده ش
بيلستروم، وزير خارجه سوئد نيز در شبكه اجتماعى 
توئيتر به اين موضوع واكنش نشان داد: «اقدامات 
تحريك آميز عليه اسالم وحشتناك است. سوئد 
نيز از آزادى بيان گسترده برخوردار است اما اين به 
معنى آن نيست كه دولت يا شخص من از نظراتى 
حمايت كنيم كه عليه اسالم هستند.» اقدام پالودان 
اگرچه روابط نه چندان مطلوب استكهلم و آنكارا را 
بيش از پيش مخدوش كرد، بلكه موجى از خشم را 
در جهان اسالم برانگيخت. ناصر كنعانى، سخنگوى 
وزارت خارجه جمهورى اسالمى در واكنش به اين 
ــنيع گفت: «تكرار هتك حرمت به كتاب  اقدام ش
آسمانى يك و نيم ميليارد مسلمان، مصداق بارزى 
از نفرت پراكنى است و اينگونه اقدامات هيچ نسبتى 

با آزادى بيان و عقيده ندارد.»
  استكهلم عذرخواهى كند

مغرب اعالم كرد از اينكه مقامات سوئد اجازه داده اند 
كه چنين هتك حرمتى مقابل چشم نيروهاى پليس 
رخ بدهد، «حيرت زده » هستند! جنبش مقاومت 
اسالمى فلسطين (حماس)، شامگاه شنبه، در اين 

زمينه بيانيه اى منتشر كرد. حازم قاسم، سخنگوى 
اين جنبش در بيانيه ياد شده، ضمن محكوم كردن 
سوزاندن قرآن كريم تأكيد كرد كه اين اقدام باعث 
جريحه دار شدن احساسات تمام مسلمانان جهان 
ــكار به اعتقادات آنها به شمار  ــده و تعرضى آش ش
مى آيد. او در ادامه از سوئد خواست كه براى ارتكاب 
ــى كند. عمار  ــلمانان عذرخواه اين جنايت از مس
حكيم رهبر جريان حكمت ملى عراق در واكنش 
ــم گفت: «هتك حرمت  به هتك حرمت قرآن كري
نسخه اى از قرآن كريم را به دست گروه هاى افراط گرا 

در سوئد به شدت محكوم و تقبيح مى كنيم.»
  مسئوليت اين اقدام بر عهده سوئد است

جنبش  حزب اهللا لبنان، ديروز در بيانيه اى اعالم كرد: 
«حزب اهللا به شدت سوزاندن قرآن كريم را در سوئد 
محكوم و اين اقدام جنايتكارانه شنيع را عليه دين 
اسالم و نمادهاى مقدس اسالمى تقبيح مى كند. اين 
گام در راستاى [اقدام] سريالى تعرض هاى شرم آور 
ــان (عليهم السالم)،  به رسول اكرم و خاندان ايش
ــات اسالمى  ــلمانان، نماد     ها و مقدس مراجع مس
ــدام توهين بزرگى به  ــت. اين اق صورت گرفته اس
ــرق تا غرب  ــر جهان از ش امت اسالمى در سراس
است و به هيچ عنوان نمى توان در برابر آن سكوت 

كرد.»   دفتر سياسى جنبش انصاراهللا يمن به شدت 
ــوئد  اين اقدام را محكوم و اعالم كرد: «آنچه در س
ــات  ــوب اقدامات خصمانه عليه مقدس در چارچ
اسالمى اتفاق افتاد، نشان دهنده انحطاط اخالقى و 
سياسى حاكميت هاى غربى است. تمامى مسلمانان 
قصد دارند پاسخ قاطعى به اقدامات خصمانه عليه 
ــان بدهند.» همچنين وزارت خارجه  مقدسات ش
ــش زدن قرآن  دولت نجات ملى يمن در صنعا آت
كريم در سوئد را به شدت محكوم كرد. سالم عبداهللا 
ــر خارجه كويت در محكوميت  الجابر الصباح، وزي
اين اقدام گفت: «اين اقدامات احساسات مسلمانان 
ــعله ور كرده و تحريك خطرناكى براى  جهان را ش
آنها است.» وزارت خارجه اردن نيز بيانيه اى صادر 
ــت كه به نفرت و  و تأكيد كرد: «اردن با اين حرك
ــتى مسالمت آميز را  خشونت دامن زده و همزيس
ــت و آن را محكوم  ــدازد، مخالف اس به خطر مى ان
ــترش و  مى كند.» اين وزارتخانه تأكيد كرد: «گس
ــرش ديگرى، افزايش  تقويت فرهنگ صلح و پذي
ــرام، تقويت  ــترك احت ــى از ارزش هاى مش آگاه
ــازش، توقف افراط گرايى  ارزش هاى مصالحه و س
و نفرت انگيزى مسئوليتى اجتماعى است كه همه 
بايد به آن پايبند باشند.»  وزارت خارجه مصر نيز 
ــدت اقدام اين فرد افراطى را در  در بيانيه اى به ش
سوزاندن يك نسخه از قرآن كريم در استكهلم به 
عنوان اقدامى شنيع كه احساسات صد     ها ميليون 
مسلمان را در سراسر جهان برانگيخت، محكوم كرد. 
وزارت امور خارجه و همكارى هاى بين المللى امارات 
نيز به اين اقدام واكنش نشان داد و در بيانيه اى ضمن 
محكوم كردن اين اقدام تأكيد كرد، امارات همواره 
مخالف تمامى اقداماتى است كه با هدف برهم زدن 
امنيت و ثبات انجام شده و با ارزش      ها و اصول انسانى 
ــتان  و اخالقى مغايرت دارند. وزارت خارجه عربس
نيز در بيانيه اى اينكه مقامات سوئدى به يك چهره 
افراطى اجازه دادند يك نسخه از قرآن كريم را در 
مقابل ساختمان سفارت تركيه در استكهلم آتش  
ــرد، موضع گيرى ثابت  ــد ك بزند، محكوم و تأكي
ــترش ارزش هاى  عربستان تأكيد بر اهميت گس
گفت وگو، سازش و همزيستى و توقف نفرت انگيزى 

و افراط گرايى است. 
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طغيان 150 هزار صهيونيست عليه نتانياهو 
كابينه جديد رژيم صهيونيستى به شاس  بند مانده است 

| روزنامه جوان |  شماره 6682    
پاريس و برلين براى ارسال تانك
 به كى يف «چرتكه» مى اندازند

شـرايط ميدانى در جنـگ اوكراين مدتى اسـت به نفـع روس    ها 
برگشته و احتمال مى رود مسكو حمله جديدى عليه اوكراينى    ها 
شـروع كند، چيزى كه باعث شـده دبيركل ناتو متحدان اوكراين 
را به « كمك فـورى » دعوت كنـد. روز يك    شـنبه آلمان    ها بعد از 
چند روز كـش و قوس با بى ميلـى گفتند كه احتماالً 19 دسـتگاه 
تانك «لئوپارد-2» به اوكراين ارسـال خواهند كرد. بعد از آلمان، 
فرانسوى    ها نيز براى ارسال تانك به اوكراين دچار ترديدند، زيرا 
بخش مهمى از انبار تانك هاى شـان با اين كار تخليه خواهد شد. 
ــورهاى غربى خواسته كه سالح     ها  به گزارش «جوان»، كى يف از كش
ــراى انجام عمليات  ــترى ، به خصوص تانك ب و تجهيزات نظامى بيش
ــت كمك دولت اوكراين، بعد  ــال كنند. درخواس تهاجمى برايش ارس
ــطوح ميدانى مطرح شده، به خصوص  از تغييرات قابل مالحظه در س
كه طى روزهاى اخير روس    ها توانستند شهر استراتژيك سولدار را نيز 
تحت كنترل خود بگيرند. اوكراين و دول غربى پيش بينى مى كنند كه 
حمالت روس    ها با فروكش كردن سرماى زمستان، گسترده تر شده و 
موازنه ميدانى بيشتر از قبل به نفع روس    ها تغيير كند. بر اساس گزارش 
ــف توصيه كرده  ــت امريكا به كى ي ــد دول اينديپندنت، يك مقام ارش
ــليحات جديد امريكايى و تكميل مراحل آموزشى،  كه تا رسيدن تس
ــار    ها  ــيه خوددارى كند. فش از انجام حمله عمده عليه نيروهاى روس
ــرعت دادن به  ــه براى س ــى، به خصوص آلمان و فرانس بر دول اروپاي
ــليحات به اوكراين، به خصوص تانك در حال افزايش است.  ارسال تس
«اشپيگل » ديروز در حالى از تصميم ارتش اين كشور براى ارسال 19 
دستگاه تانك «لئوپارد-2» به اوكراين خبر داد، كه تعلل دولت برلين 
در ارسال اين تانك ها، طى روز هاى گذشته، كانون انتقاد بوده، به طورى 
كه «مارى اگنس استراك زيمرمان»، رئيس كميته دفاعى مجلس آلمان 
گفته برلين با تعلل در ارسال تانك به اوكراين، در يك آزمون تاريخى 

«شكست » خورده است. 
آلمان    ها نه تنها نگرانند ارسال تسليحات به اوكراين، منجر به گسترش 
جنگى شود كه عاقبت آن براى شان روشن نيست، بلكه دغدغه اى جدى 
ــليحات خود دارند. به نوشته اشپيگل،  درباره كاهش زرادخانه هاى تس
وزارت دفاع آلمان از ابتداى تابستان 2022، فهرستى دقيق از مدل هاى 
مختلف تانك هاى لئوپارد را در اختيار داشته كه اين فهرست مشخص 
مى كند كدام مدل    ها از اين تانك را مى تواند در صورت لزوم براى ارسال 
به اوكراين در نظر بگيرد. به گفته منابعى كه اشپيگل به آنها استناد كرده، 
در ارتش آلمان 312 دستگاه تانك لئوپارد در مدل هاى متفاوت وجود 
دارد كه از بين آنها 99 دستگاه از ماه مه 2022 تحت تعمير بوده اند و يك 
دستگاه نيز از رده خارج شده است. به اين ترتيب، 212 تانك لئوپارد ديگر 
براى ارتش آلمان باقى مى ماند كه از بين مدل هاى موجود، تنها 19 تانك 
لئوپارد 2A5 كه در رزمايش هاى نظامى و براى اهداف تمرينى و آموزشى 
مورد استفاده قرار مى گيرند قابل انتقال به اوكراين هستند و ارتش آلمان 
مى تواند از وجود آنها به دليل آموزشى بودن شان صرف نظر كند. آلمان در 
11 ماهى كه از تهاجم روسيه به اوكراين گذشته، يكى از تأمين كنندگان 
اصلى تسليحات در اوكراين بوده ولى اوالف شولتس، صدر اعظم آلمان، 
به دليل ترديد    هايى كه در برداشتن هر گام جديد دارد، ديگر كشور    ها را 
ــت. وضع در مورد فرانسه نيز به همين منوال  دچار سردرگمى كرده اس
است. امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه در حالى به ارتش دستور داده 
به درخواست كى يف، موضوع ارائه تانك هاى سنگين لكلر به اوكراين را 
حل كند كه تصميم گيرى براى پاريس در اين باره دشوار است. به نوشته 
ــدار داده اند كه ارسال دست كم 50  فرانس اينفو برخى كارشناسان هش
خودروى زرهى توانايى دفاعى خود فرانسه را تضعيف خواهد كرد و ساير 
كارشناسان هم تأكيد دارند كه دست كم 12 نسخه ارسال شود. استفان 
آدران، مشاور و متخصص تسليحاتى گفته كه كى يف در حال از دست 
دادن تانك هاى زيادى است و در تجهيز تيپ هاى زرهى خود با مشكل 
مواجه است. او گفته كه قبًال لهستان، جمهورى چك، هلند و چند كشور 
ديگر، به كى يف صد    ها تانك تى-72 طراحى شوروى تحويل دادند كه 
ــت كه فوراً در خدمت ارتش اوكراين قرار مى گيرد در  مزيت آن اين اس
حالى كه به گفته يك كارشناس تسليحات در مؤسسه فرانسوى روابط 
بين الملل(RFRI) اين يك هديه سمى است زيرا مستلزم چرخه كامل 
آموزش و نگهدارى تانك     ها خواهد بود كه در دسترس بودن آن محدود 
ــتفان آدران مى گويد:  ــت و اثرش در ميدان حداقل خواهد بود. اس اس
ــوروى، تانك هاى غربى نياز به آموزش  «برخالف تانك هاى تى-72 ش
ــش ماه براى كاركنان را مفروض مى داند. با توجه  براى دوره چهار تا ش
ــربازان اوكراينى از جمله خدمه تانك نظامى، آيا ارزشش  به كمبود س
را دارد؟ شايد (داشته باشد) اگر درباره 40 تانك صحبت مى كنيم. (اما) 

درباره 10تانك چطور؟»
ــور، در  ــليحاتى دو كش نگرانى برلين و پاريس از كاهش زرادخانه تس
ــتركى كه ديروز امانوئل ماكرون و اوالف شولز، در روزنامه  ستون مش
ــوى ژورنال  ــايتونگ و هفته نامه فرانس آلمانى فرانكفورتر آلگماينه س
دوديمانش منتشر كردند نيز روشن است. اين دو رهبر اروپايى در حالى 
شصتمين سالگرد پيمان اليزه را جشن گرفتند كه به رغم اختالف هاى 
ــل هاى  ــور، گفتند كه بايد اطمينان كنند «نس بروز كرده بين دو كش
بعدى اروپايى     ها مى توانند در قاره اى زندگى كنند كه در آن صلح، رفاه 

و آزادى حاكم است.»

ادامه سريال
 كشف اسناد محرمانه در خانه بايدن

وكيل رئيس جمهور امريـكا خبر داد كه در جريـان تفتيش خانه 
شخصى وى، شش سند محرمانه مربوط به زمان حضور جو بايدن در 
مجلس سنا و همچنين معاونت دولت باراك اوباما كشف شده است. 
در پى كشف اسناد محرمانه در خانه جو بايدن، جيمز كومر، رئيس كميته 
نظارت در مجلس نمايندگان امريكا گفته بود بايدن مانع تحقيقات شفاف 
ــده مربوط به خود شده است. باب باوئر  درباره اسناد محرمانه كشف ش
بامداد يك    شنبه خبر داد كه شش سند محرمانه ديگر در جريان تفتيش 
ــهر ويلمينگتون واقع در ايالت دالِور كشف  خانه شخصى بايدن در ش
شده است. در بيانيه باوئر با اشاره به بازرسى مأموران وزارت دادگسترى 
از خانه بايدن، آمده است: «برخى از اسناد طبقه بندى شده و متعلقات 
آن مربوط به دوران حضور بايدن در مجلس سناى امريكا است و ساير 
اسناد مربوط به دوران حضور او به عنوان معاون اوباما مى باشد.» وى خبر 
داد كه مأموران وزارت دادگسترى همچنين يادداشت     هايى را كه بايدن 
شخصاً در زمان معاونت رئيس جمهور امريكا نوشته بود، ضبط كرده اند. 
وكيل بايدن ضمن بيان اينكه رئيس جمهور امريكا به وزارت دادگسترى 
اجازه تفتيش خانه را داده بود، اظهار داشت كه اين وزارتخانه خواسته 
ــى، خبر آن رسانه اى نشود. باوئر  بود كه پيش از انجام شدن اين بازرس
همچنين افزود كه نه بايدن و نه همسرش در جريان اين تفتيش - كه 
روز      شنبه انجام شد - در خانه شخصى خود حضور نداشتند.  تد كروز، 
سناتور جمهوريخواه با استفاده از تعبير استاندارد دوگانه در مواجهه با 
حزب متبوعش و دموكرات  ها گفت: «اين دولت فاسد و متقلب است. 
ــت مى گوييد. آنها از دوم نوامبر از اين موضوع خبر داشتند.  شما درس
آنها نمى خواستند آن خبر را نشت دهند، زيرا مى خواستند دموكرات     ها 
برنده شوند. فكر مى كنم يكى از بد    ترين ميراث هاى بايدن، فساد عميق 
وزارت دادگسترى و اف بى آى است. چرا اف بى آى به خانه بايدن در دالوِر 
ــرا آنها صرفاً به وكيل     ها  يورش نبرد؟ چرا به مركز پِن يورش نبرد؟ چ
اطمينان نكردند تا به آنها بگويند شما خودتان بگرديد و ببينيد چه چيز 

آنجا هست؟ زيرا اين به وضوح استاندارد دوگانه است.»



«گردان نانواها» خاطرات زنان پشتيبان جبهه از خانوك

 روستايي كه حاج قاسم گفت 
بايد با وضو به آنجا وارد شد 

كتاب «گـردان نانواها»، خاطرات شـفاهي 
مردم روستاي خانوك از پشـتيباني دفاع 

مقدس منتشر شد. 
ــفاهي مردم  ــردان نانواها»، خاطرات ش كتاب «گ
روستاي خانوك از پشتيباني دفاع مقدس به قلم 
فاطمه ملكي و از سوي انتشارات «راه يار» منتشر 
ــي از مردم  ــت.  «گردان نانواها» خاطرات شده اس
خانوك درباره انقالب اسالمي، پشتيباني جنگ و 
شهداي اين روستاست.  زنان روستاي خانوك در روزهاي جنگ تحميلي، با سرپرستي 
مرحومه حاجيه زهرا اسدي معروف به كل زهرا كه بعدها لقب «چريك پير» از طرف 
حاج قاسم به او داده شد، با پختن نان به صف پشتيباني مردمي دفاع مقدس پيوستند.  
ــهيدمان در وصفش گفت: «مرحبا به  ــت كه حاج  قاسم ش خانوك همان جايي اس
خانوك، مرحبا به مردم خانوك، مرحبا به دينداري مردم خانوك، خانوك حقيقتاً شهر 
ذيقيمتي است؛ با وضو بايد به اين شهر وارد شد. » در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: 
«هر روز، از خانوك تا كرمان را براي مدرسه مي رفتم و روز جمعه را گذاشته بودم براي 
ــتراحت، اما كل زهرا زير بار نمي رفت. مي گفت: «رزمنده ها با اون همه خستگي  اس
ــند. » آمار مي گفت 90 نفر در گردان نانوا  بايد يه لقمه  نون براي خوردن داشته باش
مشغول بودند. در تمام هشت سال دفاع مقدس هيچكدام از تنورها خاموش نشد و 
اين از پيگيري هاي كل زهرا بود. مي خواست عالوه بر لشكر ثاراهللا به بقيه لشكرها هم 
بربري برساند. » كتاب «گردان نانواها» كه تحقيق آن برعهده محمدمهدي رحيمي و 
محمدتقي رهايي بوده و تدوين آن از سوي فاطمه ملكي صورت گرفته، در 182صفحه، 

شمارگان هزار نسخه و قيمت 60 هزار تومان منتشر شده است.
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در افتتاحيه پانزدهمين جشنواره تئاتر فجر عنوان شد

تشكيل اتحاديه تئاتر كشورهاى اسالمى روى ميز مسئوالن
  مصطفى شاه كرمى 

همزمـان بـا برگـزارى ايـن دوره جشـنواره تئاتـر 
فجـر برخـى مسـئوالن از ارائـه پيشـنهاد تشـكيل 
اتحاديـه تئاتـر كشـورهاى اسـالمى خبـر مى دهنـد.

معاون هنرى وزير ارشاد در مراسم افتتاحيه جشنواره تئاتر فجر 
ضمن خطاب كردن اصحاب تئاتر به اصحاب فكر و فرهيختگى از 

آنها خواست خورشيدوار دنيا را به واقعيت خود نزديك كنند. 
مراسم افتتاحيه چهل و يكمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر 
ــد. محمود ساالرى،  عصر يكم بهمن در تاالر وحدت برگزار ش
معاون هنرى وزير ارشاد در اين مراسم با تأكيد بر اينكه اصحاب 
تئاتر اصحاب باال بودن و فكر و فرهيختگى است، گفت:  اهالى 
سينما و هنرهاى ديگر از سفره تئاتر منتفع مى شوند، اصحاب 
ــوم را تغيير مى دهند و  ــه جاى ظالم و مظل تئاتر در دنيايى ك
خرمهره را جاى در قالب مى كنند، خورشيدوار دنيا را به واقعيت 

خود نزديك كنند.
ــاالرى در ادامه افزود: عرصه تئاتر عرصه بيان حقايق باشد  س
ــت مى كنند، بدانند.  و هنرمندان قدر جايى را كه در آن زيس

اميدوارم صحنه هاى تئاتر را خالى نكنيد. 
در بخش ديگرى از اين مراسم ضمن اعالم اسامى برگزيدگان 
بخش هاى پژوهش، راديوتئاتر و نمايشنامه نويسى جشنواره 
ــتى براى هنرمندان فقيد تئاتر  چهل و يكم، مراسم بزرگداش
ــليمانى در قالب يكى از  ــكرى و على س كشورمان سعيد تش

بخش هاى ويژه اين رويداد برپا شد.
ــى  ــرى، مديركل هنرهاى نمايش ــن رابطه كاظم نظ در همي
ــنواره  ــت و تنوع موضوعى آثار اين دوره از جش پيرامون كيفي
گفت: ما در چهل ويكمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر  شاهد 
آثارى با موضوعات متنوعى همچون اجتماعى، بينافرهنگى، 
دفاع مقدس، مذهبى و انواع موضوعاتى كه بشر با آنها روبه رو 
است، هستيم. در ذات تئاتر، تكرارى وجود ندارد. اگر موضوع 
واحدى هم وجود داشته باشد بايد به اين موضوع توجه كنيم 
ــاوت بودن آثار  ــراى متنوع و متف كه توليدكنندگان چقدر ب
ــتند و ما شاهد تنوع و  تالش كرده اند. در كل آثار تكرارى نيس

جذابيت هاى نمايشى و محتوايى گروه هاى مختلف هستيم. 
نظرى در مورد ويژگى هاى اين دوره از جشنواره اظهار داشت: 
از ويژگى هاى مهم چهل ويكمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر 
توليدى بودن آثار است. اين موضوع قطعاً مى تواند باعث استقبال 
مخاطبان باشد و ما در حال برنامه ريزى اجراى اين آثار در تهران 
و  استان هاى بزرگ كشور هستيم. همچنين برگزارى برنامه هاى 

پژوهشى و كارگاه هاى آموزشى با حضور استادان بين المللى، 
ــبى براى عالقه مندان به ويژه دانشجويان فراهم  فرصت مناس

مى كند تا انتقال تجربه در اين رويداد صورت بگيرد.
مديركل هنرهاى نمايشى با تأكيد بر اينكه ما براى اولين بار در 
دنيا، تمام مسئوالن تئاتر كشورهاى جهان اسالم را دعوت كرديم، 
افزود: ما پيشنهاد تشكيل اتحاديه تئاتر كشورهاى اسالمى را اين 
مسئوالن داده ايم كه قرار است مقر اين اتحاديه در تهران باشد. 
تالش ما اين است تا در اين اتحاديه به مشكالت و مسائل انسان 
خاورميانه بپردازيم و نتايج خوبى از اين اجالس به دست آوريم.

در ادامه برنامه هاى پانزدهمين دوره جشنواره بين المللى تئاتر 
فجر، هيئت داوران بخش بين الملل اين رويداد با كاظم نظرى 
مديركل هنرهاى نمايشى و كوروش زارعى دبير چهل و يكمين 
ــنواره بين المللى تئاتر فجر و مژگان وكيلى مدير بخش  جش
ــى در اداره كل هنرهاى  ــل اداره كل هنرهاى نمايش بين  المل

نمايشى ديدار كردند. 
در اين مراسم ايوانا ووجيچ كوميناج، داور اهل صربستان نيز با 
ابراز خشنودى از حضور در ايران تمايل خود را براى همكارى هاى 
بيشتر بين ايران و صربستان ابراز كرد و ديگر داوران اين رويداد 
هنرى نيز از لزوم همكارى هاى بيشتر در عرصه تئاتر كشورها 

نكاتى را مطرح كردند. 
جيونگ وو سون از كره جنوبى، ايوانا ووجيچ كوميناج از صربستان 
و احمد حسن موسى از عراق داوران بخش بين الملل چهل و 
يكمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر هستند كه در اين مراسم 

حضور داشتند.
همچنين قرار است در جريان برپايى اين رويداد، وركشاپ هاى 
ــتادانى از چهار كشور در پالتو مجموعه  با حضور و تدريس اس
تئاترشهر برگزار  شود. اين كارگاه هاى آموزشى با موضوعاتى 
چون گريم، كارگردانى، بازيگرى با رويكردهاى مختلف از پنجم 

بهمن تا دهم بهمن ميزبان عالقه مندان خواهند بود.

   نشر

تنوع در شيوه و اجراى آثار حاضر در پانزدهمين جشنواره تجسمى فجر
عالوه بر جوانان، پيشكسوتان هم آثارى به جشنواره امسال ارسال كرده اند

آغاز به كار شبكه اي براي تبيين گام دوم در آستانه دهه فجر

رسالت «راديو انقالب» اميدآفريني است
   محمد صادقي

راديـو انقالب، بـا هـدف تبييـن گام دوم انقـالب، معرفي 
دستاوردهاي انقالب اسالمي و اميدآفريني، كار خود را آغاز كرد. 
ــتانه ايام دهه فجر، شبكه راديويي  ــروع بهمن ماه و در آس با ش

انقالب، در مراسمي با حضور خانواده شهدا آغاز به كار كرد. 
ــبتي است كه هر ساله در  راديو انقالب از جمله راديوهاي مناس
ــا كوچك زاده، مدير  بهمن ماه فعاليت خود را آغاز مي كند. رض
راديو انقالب، در مراسم افتتاحيه اين شبكه مناسبتي  گفت: «راديو 
ــتر كالن راهبرد «جهاد  انقالب همچون سال هاي قبل و در بس
ــتر مباني، اهداف، واقعيت و  تبيين» تالش مي كند تبيين بيش
آينده انقالب شكوهمند اسالمي براي جامعه مخاطب و نسل هاي 
جوان و نوجوان كشور، بستري از نشاط آفريني و اميد به آينده را 

به مردم ايران ارائه كند.»
ــالمي و گذر  وي افزود: «تبيين عملكرد و كارآمدي انقالب اس
آن از پيچ هاي تاريخي بسيار مهم، چهار دهه مقابله با دشمنان 
نظام اسالمي خاصه در عرصه رسانه اي و جنگ نرم و در نهايت 
ــتر گام دوم انقالب و تمركز بر تمدن سازي  اميد آفريني در بس
ــالت هاي مهم اين راديو است، تا وظايف  نوين اسالمي، از رس

رسانه اي خود را نسبت به مطالبات مردم انجام بدهد.» 
مدير راديو انقالب بيان كرد: «مغز افزار اساسي براي فعاليت اين 
شبكه و چينش جدول پخش و سازه عملكردي آن، مبتني بر 
«جهاد تبيين» آرايش رسانه اي گرفته است كه مبتني بر تجربه 

ساليان گذشته و همچنين برآورد اقتضائات امسال است.»
وي با اشاره به راهبردهاي امسال راديو انقالب  تأكيد كرد: «تمركز 

بر جهاد تبيين در راستاي روشنگري واقعيت هاي انقالب اسالمي 
ــالمي و از ميان  در جامعه، تكيه بر ذات تحول آفرين انقالب اس
ــور، اتخاذ راهبرد تهاجمي در  برداشتن مشكالت فراروي كش
عرصه رسانه براي مقابله با جنگ تركيبي دشمن، تكيه و تأكيد بر 
«اميد آفريني» و «نشاط» و تمركز بر جوانان و نسل پنجمي هاي 
ــالمي و تبيين كارايي و كارآمدي انقالب اسالمي از  انقالب اس

جمله راهبردهاي اصلي اين راديو هستند.»
ــالمي  كوچك زاده  ادامه داد: «بازنمايي گفتمان هاي انقالب اس
ــتقالل، آزادي؛ جمهوري  همچون«مردم ساالري ديني»، «اس
ــناخت  ــتيزي» و ش ــتكبار س ــالمي»، «ما مي توانيم»، «اس اس
ــمن و مقابله با  ــرم دش ــناختي و ن ــاي ش ــويه هاي جنگ ه س
شبهه افكني هاي رسانه هاي معاند نيز از جمله مواردي است كه 
مورد توجه قرار خواهد گرفت.» در آيين آغاز به كار راديو انقالب 
جمعي از مادران شهداي دوران دفاع مقدس نيز حضور داشتند. 
راديو انقالب تا روز 30 بهمن ماه به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

داور بخش نگارگرى پانزدهمين جشـنواره هنرهاى تجسمى 
فجر معتقد است آثار نگارگران حاضر در جشنواره پانزدهم در 
مقايسه با دوره چهاردهم از رشـد كيفى برخوردار بوده است.
ــده در زمينه هنر  حسين عصمتى از جمله چهره هاى شناخته  ش
ــال هم به عنوان داور در  ــت كه امس ــى ايرانى اس نگارگرى و نقاش
جشنواره فجر حضور داشته و به دقت در كنار بقيه داوران آثار رشته 
ــت نقاشى ايرانى در  ــى كرده است. او معتقد اس نگارگرى را بررس
اين دوره از جشنواره، نسبت به قبل يك گام به جلو برداشته و آثار 

ارسالى كيفيت بهترى داشته اند. 
عصمتى به فارس مى گويد: با توجه به اينكه بنده در دوره قبل هم 
داور بخش نگارگرى بوده ام، آثار در قياس با جشنواره چهاردهم از 
كيفيت بهترى برخوردار بودند و شمار آثار با كيفيت، نسبت به دوره 
گذشته افزايش يافته بود. به دليل كمبود جا ناگزيز بوديم برخى از 
ــگاه را داشتند، ناديده بگيريم و  آثارى كه قابليت حضور در نمايش
افسوس خورديم از اينكه فضا براى ارائه تعداد آثار بيشتر مهيا نيست. 

البته اين را هم بگويم كه در كنار اين تأسف، خوشحال هم بوديم. 
هر چقدر آثار خوب يك جشنواره بيشتر باشد، داوران حس وحال 
بهترى را تجربه مى كنند، چون در وهله اول ما خودمان هم نگارگريم 
و هرچه تعداد آثار خوب بيشتر باشد، اميدمان به آينده هنر نگارگرى 

بيشتر مى شود.
او نه فقط كيفيت آثار كه كيفيت برگزارى جلسات داورى و نظم موجود 
در آنها را هم از اتفاقات خوب جشنواره پانزدهم مى داند، بلكه مى گويد: 
نظم موجود طبيعتاً بر جلسات داورى هم اثر گذاشته و موجب شده 
همه مراحل كار به مراتب بهتر از قبل پيش برود. با توجه به آثار خوبى 
ــده، شك ندارم جوانان  كه به دبيرخانه جشنواره پانزدهم ارسال ش
ــركت كننده بوده اند. البته اين را هم  مستعدى در بين هنرمندان ش
بگويم كه در كنار هنرمندان جوان، شاهد ارسال اثر از سوى هنرمندان 
بزرگ و پيشكسوت هم بوده ايم. به طور مثال استاد رضا بدرالسما هم 
ــنواره شركت كرده و اين از نكات  به صورت جدى در اين دوره از جش

جالب پانزدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر است.
ــى ايرانى نگاهى دقيق  وى معتقد است كه هنرمندان بخش نقاش
به تكنيك نگارگرى بزرگان اين عرصه داشته اند. هنرمندان حاضر 
در بخش نقاشى ايرانى به سراغ تجربه، سبك و تكنيك هنرمندان 
ــه تالش كرده اند  ــاخص اين عرصه رفته بودند و اين يعنى اينك ش
براى شناخت سير اين هنر، نگاهى پژوهشگرانه به كار خود داشته  
باشند. در آثار ارسالى نوعى تنوع در شيوه و اجرا ديده مى شد و در 
ــتاد آقاميرى بزرگ، استاد  ــتاد فرشچيان، اس اين ميان، شيوه اس
ــات جديد در آثار  ــتانى و همچنين تالش براى خلق تجربي تاكس

هنرمندان مشهود بود .

 گفتمان جدي «سينماى ملى»
در فيلم فجر چهل و يكم

خزاعى: شاخص ها و تمايزات زيادى در فيلم هاى جشنواره فجر امسال وجود دارد

مصطفي محمدي     ديده بان

    رسانه

     تئاتر

 ديوارنگاره جديد ميدان جهاد 
رونمايي شد

جديدتريـن ديوارنـگاره ميـدان جهـاد در پاسـخ بـه 
اقـدام بزدالنـه اتحاديـه اروپـا و تروريسـت خوانـدن 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي رونمايـي شـد. 
ــدار اقتدار  ــدان جهاد با عنوان «پاس جديدترين ديوارنگاره مي
ايرانيم» در پاسخ به اقدام بزدالنه اتحاديه اروپا و تروريست خواندن 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي رونمايي شد.  
اولين ديوارنگاره ميدان جهاد با ابعاد 53×61 به مناسبت هفته دفاع 
مقدس دوم مهرماه واقع در ضلع شرقي اين ميدان رونمايي شد. 
طرح كنوني ديوارنگاره با عنوان «پاسدار اقتدار ايرانيم» از سوي 

خانه  طراحان  انقالب  اسالمي طراحي و اجرا شده است. 
----------------------------------------------------

 پخش سريال امنيتي «پيدا و پنهان» 
از تلويزيون

پخش سريال تلويزيوني «پيدا و پنهان» به كارگرداني آرش معيريان 
و شهرام شاه حسيني در حالي شب گذشته شروع شد كه قرار است 
اين مجموعه يكي از پرونده هاي امنيت ملي را به تصوير بكشد. 
ــريال «پيدا و پنهان» يك مجموعه اپيزوديك است كه در هر  س
قسمت از آن به يكي از پرونده هاي امنيت ملي مي پردازد و زندگي 
مأموران امنيتي و اطالعاتي را به تصوير مي كشد. تنهايي، نقب شب، 
چراغ ها و كمين عنوان داستان هاي اين مجموعه است كه در هفت 

قسمت به آن پرداخته مي شود. 
داستان اصلي اين سريال توسط گروهي از نويسندگان همچون فروغ 
ــت.  «پيدا و  ــده، داوود زادمهر و مهدي حمزه نگارش شده اس فروهي
ــت كه هر بار  ــغلي چند مأمور وزارت اطالعات اس پنهان» روايت ش
درگير پرونده هاي مختلف مي  شوند و هر كدام از اين مأموران، جدا از 
درگيري شان با پرونده ها، قصه هاي خانوادگي و مشكالت مخصوص 
ــريال در كشور  ــي از اين س ــان را دارند. تصوير برداري بخش خودش
ارمنستان انجام شده است.  سريال «پيدا و پنهان» هر شب ساعت 19 از 
شبكه 5 سيما پخش مي شود و تكرار آن نيز ساعت 23 و 13:30 خواهد 

بود. اين سريال به مدت 45 دقيقه تقديم نگاه مخاطبان مي شود. 
----------------------------------------------------

پويش تلويزيوني «ايران سرافراز» 
برگزار مي شود

شـبكه آمـوزش سـيما  در نظـر دارد پويـش «ايـران 
1430» را بـا مشـاركت دانش آمـوزان برگـزار كنـد. 
پويش «ايران 1430» يا «ايران سرافراز» با هدف روايت خواسته هاي 
ــغول  بچه هاي دانش آموز كه در دوره هاي مختلف تحصيلي مش
ــال 1430 در سر  ــاختن ايران سرافراز را در س هستند و رؤياي س
مي پروراند، برگزار مي شود.  براي شركت در اين پويش دانش آموزان 
مقطع اول تا دوازدهم مي توانند رؤياهاي خود را در قالب ويدئوهاي 
ــان هاي  ــه آدرس amoozesh7tv@ در پيام رس 30 ثانيه اي ب

سروش، آي گپ و بله براي شبكه آموزش ارسال كنند. 
----------------------------------------------------

«آن مرد بي نهايت» روايتي از زندگي 
عاشقانه امام خميني (ره)

در آستانه گراميداشت چهل و چهارمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسـالمي و دهه فجر، كتـاب «آن مـرد بي نهايت» 
از سـوي دفتر نشـر فرهنگ اسـالمي منتشـر مي شود. 
كتاب «آن مرد بي نهايت» به قلم محمدعلي عباسي اقدم، دومين 
دفتر از مجموعه «قله ها به آسمان نزديك ترند» است كه به سبك 
ــالمي، امام  ــيره علمي و عملي بنيانگذار انقالب اس زندگي و س
خميني(ره) مي پردازد.  «آن مرد بي نهايت» قاب كوچكي براي 
به تصوير كشيدن و روايت صادقانه و بيطرفانه شيوه زيست امام 
خميني(ره) است. اين اثر يك روايت صميمانه از زندگي عاشقانه 
رهبر انقالب است. اين كتاب به زودي از سوي دفتر نشر فرهنگ 
ــود.  «آن مرد بي نهايت» در  اسالمي چاپ و روانه بازار نشر مي ش
9فصل تدوين شده و هر فصل كتاب به بخشي از زندگي پرماجرا و 

پيچيده امام خميني(ره) اختصاص دارد. 
----------------------------------------------------

 پيكر شهروز ملك آرايي 
در خانه ابدي آرام گرفت

مراسم تشييع و خاكسپاري شهروز ملك آرايي، پيشكسوت 
عرصه دوبله كشور در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد. 
ــوت عرصه دوبله روز  ــهروز ملك آرايي، پيشكس مراسم تشييع ش
ــوتان همچون منوچهر  ــته با حضور اهالي دوبله و پيشكس گذش
والي زاده، سعيد شيخ زاده، اكبر مناني و تورج نصر در بهشت زهرا(س) 
برگزار شد.  مجلس ترحيم اين هنرمند عرصه دوبله نيز روز سه شنبه 
(چهارم بهمن ماه)، از ساعت 15 الي 30 : 16 بعد از ظهر در مسجد 
جامع شهرك غرب برگزار خواهد شد. شهروز ملك آرايي پيشكسوت 
عرصه دوبله شامگاه پنج شنبه (29 دي ماه) در بيمارستان درگذشت.  
شهروز ملك آرايي دوبلور باسابقه و بازيگر ايراني است. از آثار برجسته 
او مي توان به كاپيتان لينچ در گاليور، جان كوچولو در رابين هود و 

آقاي روپي در تنسي تاكسيدو اشاره كرد. 

    جواد محرمى
«جشـنواره امسـال بسـترى براى گفتمان 
جدى در حـوزه سـينماى ملى اسـت» اين 
جملـه را رئيـس سـازمان سـينمايى در 
آسـتانه برگزارى چهل و يكمين جشـنواره 
فيلم فجر بر زبان آورده اسـت. رويدادى كه 
امسـال و در اين دوره حساسيت هاى خاص 
خود را دارد و ناظـران زيادى بـا انگيزه هاى 
مختلف از دور و نزديـك آن را زير نظر دارند.
محمد خزاعى در جريان بازديدى كه به همراه 
عليرضا اسماعيلى مديركل حوزه رياست سازمان 
ــروع  ــينمايى در فاصله چند روز مانده به ش س
چهل و يكمين جشنواره بين المللى فيلم فجر از 
دبيرخانه اين رويداد انجام داد، در جمع مديران 
ــاره به روند مطلوب و قابل توجه  جشنواره با اش
ــنواره  ــا و برنامه هاى اين دوره از جش فعاليت ه
ــاهد خالقيت ها و  ــرد  در اين دوره ش عنوان ك
شاخص هاى بسيار متمايزى خواهيم بود: «به 
شخصه فيلم هاى بخش مسابقه ملى و بين الملل 
جشنواره را ديده ام و شاخص  ها و تمايزات بسيار 
زيادى در مقايسه با دوره هاى گذشته در اين آثار 
مشهود است كه پس از نمايش آنها در جشنواره، 
ــينمايى و منتقدان به اين تمايزات و  جامعه س

تفاوت ها پى  خواهند برد.»
   اميدوارى به درخشش جوان ها 

ــاخصه هايى كه  البته خزاعى توضيحى درباره ش
مى تواند اين دوره از جشنواره فجر را از دوره هاى 
پيشين متمايز كند ارائه نداده است، اما از آنجايى كه 
فجر همواره در هر دوره شاهد رويش ها و درخشش 
چهره هاى جوان در فيلمسازى بوده اينكه در اين 
ــى در سينما بتوانند  دوره نيز چهره هاى تازه نفس

نگاه ها را به خود جلب كنند دور از انتظار نيست.
نكته ديگرى كه در سخنان رئيس سازمان سينمايى 
به چشم مى آيد، اين است كه اين دوره بسترى براى 
گفتمان جدى در حوزه سينماى ملى است. البته 
ــراى دورنماى  ــينماى ملى يك آرمان و آرزو ب س
هنر هفتم در ايران است. عبارتى كه برخى به اصل 
ــه وارد مى كنند، چراكه عنوان مى شود  آن خدش
ــاخصه ها، چارچوب و مرزهاى دقيق  نمى توان ش
ــت. با اين حال  ــجمى براى آن در نظر گرف و منس
سينماى ايران امروز فاصله زيادى با باورها، رفتارها، 

ــران دارد و غلبه تفكرات  ــكار جامعه اي هويت و اف
جريان شبه روشنفكرى در فيلم ها به وضوح مشهود 
ــازمان  ــت. از اين جهت حتى وعده رئيس س اس
سينمايى براى نزديك شدن به شاخصه هاى ملى در 
سينما مى تواند اميدوار كننده باشد هرچند محمد 

خزاعى ترجيح مى دهد تن به توصيف آن ندهد!
ــالب در چند ماه  ــانه اى كه ضدانق جنجال رس
ــورمان ايجاد كرد و خواهان  ــته عليه كش گذش
ــادى  ــد كه در آن ردى از ش تعطيلى امورى ش
ــود و  ــاط فرهنگى و اجتماعى ديده مى ش و نش
ــينمايى  ــتيبانى برخى چهره هاى س البته پش
ــنواره امسال  ــازى باعث شده جش با اين فضاس

حساسيت هاى ويژه اى داشته باشد.
رئيس سازمان سينمايى در اين باره مى گويد: «قطع 
ــى در پرتو همدلى و  به يقين، اين رويداد فرهنگ
همگرايى همه هنرمندان و سينماگران كشور– 
ــات سياسى و جناحى –  فارغ از ساليق و گرايش
همانند دوره هاى قبل باشكوه و پرشور برگزار خواهد 
شد. امسال به دليل شرايط پيش آمده، اعضاى ستاد 
برگزارى، همكاران سازمان سينمايى و مؤسسات، 
فيلمسازان و تهيه كنندگان سختى هاى خاصى 
ــان را به جشنواره فجر  را تحمل كرده اند تا آثارش
برسانند. در پرتو زحمات و تالش هاى شبانه روزى 
فيلمسازان، هنرمندان و ستاد برگزارى امسال در 
جشنواره، منتظر رويدادهاى متفاوتى از حيث اجرا 

و كيفيت آثار خواهيم بود.»
   دبير جشنواره هم سخن گفت 

ــنواره  مجتبى امينى، دبير چهل و يكمين جش
بين المللى فيلم فجر نيز كه تا به حال از هرگونه 
اظهارنظر درباره اين رويداد پرهيز كرده و ترجيح 

داده بود كمتر مقابل دوربين رسانه ها سخن بگويد 
به اين مورد اشاره كرده است: «تيم خيلى خوبى 
ــال با توجه به ادغام  دور هم جمع شده اند. امس
بخش ملى و بين الملل برنامه ريزى هاى جديدى 
صورت گرفت و اميدواريم جشنواره خيلى خوبى 
ــيم. تيم ها با روحيه خيلى بااليى در  داشته باش
حال انجام كار هستند و يك صميميت و مودت در 
بين اعضاى ستاد جشنواره وجود دارد. در حوزه 
بين الملل حضور 72 كشور براى خود ما هم اتفاق 
خيلى خوبى بود. براساس برنامه ريزى ها، جشنواره 
فجر در تمام استان ها برگزار خواهد شد. شخص 
آقاى خزاعى همراهى ويژه اى با جشنواره داشتند. 
اميدواريم با همراهى تمام دستگاه ها جشنواره 

باشكوهى را پيش رو داشته باشيم.»
   پرديس ملت ميزبان رسانه ها 

ــنواره چهل و  اما اتفاق اميدوار كننده درباره جش
يكم فجر سخن گفتن دبير اين رويداد براى اولين 
بار در يك رسانه است. مدير روابط عمومى چهل و 
يكمين جشنواره بين المللى فيلم فجر با حضور در 
برنامه «صبحانه ايرانى» در شبكه2 با بيان اينكه در 
اين دوره پرديس ملت ميزبان اهالى رسانه است، 
گفت: اهالى رسانه امسال استقبال خوبى داشتند 
و هزار و 512 نفر شامل نمايندگان خبرگزارى ها و 
پايگاه هاى خبرى، رسانه هاى مكتوب، برنامه هاى 
راديويى، تلويزيونى و برخط و رسانه هاى خارجى 
براى حضور در جشنواره ثبت نام كرد ند. بررسى ها 
هم طبق آيين نامه  اين بخش انجام شد و صدور 
ــيده  ــرايط به پايان رس كارت  براى افراد حائز ش
ــع كارت ها آغاز  ــنبه همين هفته توزي و از دوش

خواهد شد.
نجفى توضيح داد: عالوه بر فيلم هاى بخش اصلى 
ــالن به صورت همزمان  جشنواره كه در چهار س
به نمايش گذاشته خواهد شد، فيلم هاى بخش 
بين الملل، كوتاه و مستند هم در سالن هاى ديگر 
ــالنى را هم به تكرار  به نمايش درخواهد آمد. س
ــيمرغ اختصاص داده ايم.  ــوداى س فيلم هاى س
ــش و پاسخ نيز در  ــت هاى پرس همچنين نشس
ــينمايى ملت برگزار مى شود. ضمن  پرديس س
ــگاران در برج ميالد  ــور خبرن اينكه امكان حض
براى گفت وگو و تهيه گزارش از بخش بين الملل 

جشنواره فراهم شده است.
   نمايش فيلم ها در 31 استان 

نجفى با بيان اينكه امسال برنامه ريزى وسيعى 
براى نمايش فيلم ها در استان ها شده است، گفت: 
از 17 تا 23 بهمن ماه، فيلم هاى جشنواره فجر در 
31 استان كشور به نمايش درخواهد آمد و فروش 

بليت ها به صورت آنالين خواهد بود.
مدير روابط عمومى جشنواره فيلم فجر در پاسخ 
ــه كه اعالم كرد  به وحيد رونقى، مجرى برنام
اطالع رسانى هاى جشنواره بيشتر از سوى وزير 
ــالمى صورت گرفته است،  فرهنگ و ارشاد اس
ــخص اول فرهنگ و هنر  توضيح داد: وقتى ش
كشور درباره مهم ترين رويداد فرهنگى و هنرى 
ــؤال قرار مى گيرد و ايشان هم  ــور مورد س كش
پاسخگو هستند، نشان از اهميت و اعتبار اين 

جشنواره دارد.

ــات  ــو زحم ــى:  در پرت خزاع
ــبانه روزى  ــاى ش و تالش ه
ــدان و  ــازان، هنرمن فيلمس
ــال در  ــزارى امس ــتاد برگ س
جشنواره، منتظر رويدادهاى 
ــرا و  ــث اج ــى از حي متفاوت
ــم بود ــار خواهي ــت آث كيفي

    جشنواره

پيامبر اعظم(ص):
 

خوشـا بـر آن كـس كـه 
افزونى دارايـى اش را انفاق 
و از افزون گويـى زبانـش 

جلوگيرى كند.

تحفه  العقول


