
ــروصداي زياد در  ــت مي دهم» با س     كمپين «وكال
ــد و در  ــانه هاي تبليغاتي ضدانقالب و غرب  آغاز ش رس
نتيجه بي توجهي مردم در سكوت با شكست مفتضحانه 
ــئله اي كه كمتر به آن  به پايان رسيد. در اين ميان مس
پرداخته شد، اين بود كه اصًال اين نوع كمپين ها از نظر 
حقوقي چه جايگاهي دارند و مگر قرار بود چنين اقداماتي 
موجب اعطاي جايگاه نمايندگي مردم ايران به طراحان 
آن شود! «جوان» در گفت و گو با «مهدى نورائى» استاد 

حقوق عمومى به اين موضوع پرداخته است

    رئيس جمهور دستور تخفيف 70درصدى قبوض گاز 
را صادر كرد. برخى پرمصرف هاى شمال تهران در ايام 
 سرما يارانه پنهانى دهها ميليون تومانى دريافت كرده اند.

آيا اين مصوبه شامل حال آنان نيز مى شود؟ آيا اين عدالت 
است؟! به نظر مى رسد مصوبه بايد دقيق تر اجرا شود

 ورود يك فرد مسلح با انگيزه هاى شخصى 
 به سفارت آذربايجان در تهران 

يك كشته و 2 زخمى برجاى گذاشت 

ــى كه گفته  ــت از خودروهاى دودزاي ــهر پر اس     ش
مى شود هر يك تا 20 برابر يك خودروى سالم آلودگى 
دارند اما پليس برنامه اى براى توقف آنها ندارد. اين يعنى 

تمسخر معاينه فنى!

66 گور دسته جمعي جديد از كودكان بومي
 در كانادا كشف شد

 پهلوى 
اهليت وكالت ندارد

 تخفيف 70 درصدي 
قبوض گاز  براى چه كسانى؟!

واكنش هيجانى و مشكوك 
باكو به حادثه سفارت

كودك كشي ساختاري 
در كانادا

 ويراژ خودروهاى دودزا
 با اين همه دنگ و فنگ 

«معاينه فنى»!
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه 8 بهمن 1401 - 6 رجب 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6686 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

آشوب اجاره اى  چرا به اين فرجام رسيد

اهانت كنندگان به قرآن بدانند

آينده از آن اسالم است

مدارس و دستگاه هاى فرهنگى 
مخاطبان اصلى اقيمو ا الصالة

«آينده ازآن اسالم است» اين كليدى ترين گزاره پيام رهبر انقالب درباره اهانت غربى ها 
به مقدسات اسالمى و قرآن كريم است، زيرا همين آينده جهان است كه غربى ها را وادار 
به رفتار «جنونى» و ديوانه وار مى كند. توهين به قرآن كه اين بار در سـوئد انجام شـد 
در ظاهر به دست يك افراطى سياسى و نژادپرست انجام مى شود اما هيچ  كارى در آن 
سرزمين ها بدون حمايت رهبران و پشتوانه  رسانه ها و تسامح و تساهل نهادهاى مدنى 
ديگر اساساً ممكن نيست، همان گونه كه درباره مقدسات خودشان و ازجمله هولوكاست 
چنين چيزى امكان ندارد. بنابراين پاسخ نيز نه به آن افراطى هاى عمله بلكه بايد به كل 
فرهنگ ضددينى غرب داده شود: شماها خواهيد رفت و «به رغم توطئه استكبار، قرآن 

روز به روز پرفروغ تر شده و آينده از آن اسالم است.» 
بخش ديگرى از پيام رهبرى همان نداى حسينى است كه اگر دين نداريد، الاقل آزاده 
باشـيد: «همه آزادى خواهان جهان بايد در كنار مسـلمانان با سياست پليد توهين به 

مقدسات و نفرت پراكنى مقابله كنند.»  | ادامه در صفحه 2

حضـرت آيـت اهللا خامنـه اي در پيامي بـه بيسـت و نهمين اجالس 
سراسري نماز: مدارس، دانشگاه ها، به طور ويژه دانشگاه فرهنگيان، 
صداوسـيما و ديگر دسـتگاه هاي فرهنگ سـاز، در شمار مخاطبان 

اصلي «اقيموا الصالة» جاي مي گيرند | صفحه 2

سرمقاله

كابوس 80 سالگى
ــان مى گويند در طول  خودش
تاريخ، 80 سالگى دولت مان را 
نديده ايم! به كتاب هاى شان هم 
كه مراجعه كنيم، همين گزاره 
درست از آب درمى آيد. يهود، به 
روايت خودش يك بار حكومت 
ــد در دوره حضرات داوود  متح
و سليمان (ع) داشته  است كه 
ــليمان،  بعد از وفات حضرت س
ــت متحد  ــيرازه اين حكوم ش
ــود. ازقضا خودشان  ازهم پاشيده و كشورشان تجزيه مى ش
ــال  ــن دو پيامبر الهى را كمتر از 80 س مجموعه حكومت اي
ــى  ــال 110قبل از ميالد، با فروپاش ــا در س مى دانند. بعد     ه
ــدان مكابى كه  ــمونيان » يا خان ــلوكى، «حش امپراتورى س
ــتند، اعالم  ــين نفوذى داش ــى يهودى نش پيش تر در نواح
حكومت مستقل كردند كه دولت شان تا سال 37 قبل از ميالد 
بيشتر دوام نياورد، يعنى بازهم كمتر از 80 سال. بعد از آنها 
يهوديان تا چندين سال در سيطره روميان بودند كه نهايتاً به 

دست روميان سركوب و در جهان پراكنده شدند. 
ــتى كه از نيمه قرن گذشته ميالدى  ــوم صهيونيس دولت س
فلسطين را اشغال كرده هم البته وضع بهترى از آن دو ندارد 
ــالگى » است. حدود  و از همين االن هم نگران «نفرين 80 س
پنج سال است كه در سرزمين هاى اشغالى مرتباً اين نگرانى 
ــال 2017 «هرتزليا» بود كه  به زبان مى آيد. در كنفرانس س
ــم از وجود اختالف  ــبق اين رژي «رووين ريولين» رئيس اس
ــى در ميان صهيونيست      ها  موجود در سطح هويتى و نگرش
ــان كابوس  ــانى از تكرار هم ــرد و آن را نش اظهار نگرانى ك
ــته  ــت. همان طور كه در آن دو بار گذش ــالگى دانس 80 س
ــرائيل موجب سقوط دولت  نبود انسجام ميان قبائل بنى اس
ــه نامتحد در  ــده بود، ريولين از وجود چهار قبيل يهودى ش
ــه مى توانند زمينه  ــغالى خبر داده بود ك ــرزمين هاى اش س
فروپاشى اين رژيم را فراهم آورند؛ اما يك جمله او از همه چيز 
ــه اين حقيقت كه نيمى  بنيان كن تر بود: «آيا ما مى توانيم ب
ــغالى 1948] (فلسطينيان  از ساكنان [در سرزمين هاى اش
ــم  ــوان اتباع صهيونيس ــدى) خود را به عن ــان حري و يهودي
 نمى شناسند و سرود رسمى اين رژيم (هاتيكوا) را نمى خوانند. 

تن دهيم؟»
ترس از نفرين دهه هشتم البته به او هم منحصر نمانده و بار     ها 
توسط ديگر سران اين رژيم همچون ايهود باراك، نتانياهو، 
نفتالى بنت و اخيراً هم اسحاق هرتزوگ (رئيس كنونى رژيم) 
تكرار شده است. نكته جالب اينكه اتفاقاً آنهايى در حال تكرار 
مكرر اين خطر هستند كه نه خاخام هستند و نه ظاهرشان به 
رماالن و پيشگويان شباهتى دارد! همه ظاهر و انديشه      هايى 
سكوالر و مدرن دارند كه از نفرينى تاريخى ترسيده اند. به نظر 
مى رسد اين ترس فراگير در ميان سياستمداران صهيونيست، 
ــاكنان سرزمين هاى اشغالى  بازتابى از واقعيتى در جامعه س
ــده كه ديگر قابل پنهان  است؛ واقعيتى كه اين قدر هويدا ش

كردن نيست. 
شكاف هاى اجتماعى اين جامعه به زوربه هم چسبانده شده اگر 
تا پيش ازاين در كتاب      ها و مقاالت قابل شناسايى بود، اينك 
ــاهده است. اگر در  ــال      ها در كف خيابان      ها قابل مش و اين س
گذشته، مسئله اصلى اسرائيلى      ها اعراب و مسلمانان همسايه 
ــغالى 1948 بود، اينك جنگ به داخل  خارج از فلسطين اش
خانه غصبى كشيده است. از عادى      ترين مشكل مقابل اسرائيل 
ــرزمين هاى اشغالى هم  يعنى مسئله فلسطينيان داخل س
بگذريم، اوضاع در داخل جامعه يهودى بسيار بغرنج تر است. 
ــكوالر و حتى شكاف هاى  شكاف چپ و راست، متدين و س
ــى مهاجر همچون  ــداران و وضعيت جوامع اقليت درون دين
ــه      ها و روس تباران مجموعه اى از بحران هاى پيچيده  فالش
ــى و اجتماعى را براى اين رژيم آفريده كه براى سران  سياس

تل آويو تداعى كننده آن نفرين تاريخى است. 
ــاه دولت هاى  ــى كه خود را در نيمه  عمر كوت بحران سياس
ــى از قرائن آشكار حركت اين  اشغالگر نشان مى دهد، بخش
ــت. ناپايدارى و نبود انسجام  ــقوط اس رژيم در سراشيب س
اجتماعى در حال يافتن ابعاد امنيتى است و نتايج و پيامدهاى 
ــن شده است. در  آن در اين حوزه براى تل آويو تا حدى روش
ــت وزيران و  ــى اى كه برخى نخس واقع مى توان گفت نگران
رؤساى رژيم  صهيونيستى قبًال آن را هشدار داده بودند، بيش 
از هميشه به سرنوشت اين رژيم نزديك شده است. آنان بار     ها 
ــقاط اسرائيل به دست  گفته بودند ما بيش از آنكه نگران اس
دشمنان بيرونى و همسايگان مسلمانش باشيم، مى ترسيم 
ــد. اينك «فروپاشى از درون»  كه اسرائيل از درون فروبپاش
بيش از هميشه به رژيم غاصب صهيونيستى نزديك شده و 
زرادخانه اتمى، نيروى هوايى مجهز به جنگنده هاى اف-35 
و حتى كمك هاى ميليارددالرى سرمايه داران صهيونيست 
جهان هم نمى تواند مانع آن شود. «كابوس 80سالگى » ديگر 
تنها در البه الى سطور «تنخ» يا «تلمود» نيست، خيابان هاى 

اشغال شده فلسطين هم آن را فرياد مى زند. 

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

  على علوى
ــيون در يافتن يك رهبر براى خود ناتوان  چرا اپوزيس
ــارت به بخش نخبگانى و  است؟ اين پرسش را با جس
دانشگاهى به شكل ديگرى مى پرسيم:«چرا هيچ يك 
از نخبگان دانشگاهى و اساتيد مبرز و انديشمند علوم 
ــيون  ــانى اين مهم را برعهده نمى گيرد؟ » اپوزيس انس
ــكارا نشان داده است كه  به ويژه در هفته هاى اخير آش
چالش رهبر دارد، رهبرى كه همه به او وكالت بدهند. 
ــر اين رهبر  ــت كه يك ملت پشت س ادعا هم اين اس
ــهره هاى  ــى جز همين ش قرار مى گيرد. اما گويا كس
اجاره اى داوطلب رهبرى نشده است. اين يك پرسش 
ــت كه چرا از جامعه علمى و نخبگانى ما  راهبردى اس
ــنگين رهبرى را با انبوهى از ايده      ها و  ــى آن بار س كس
ــناريو     ها و برنامه      ها و نظريه      هايى كه براى اداره يك  س
ملك و مملكت در سر دارند و گاهى آن را بروز مى دهند، 
ــگاهى  ــت؟! چرا جامعه نخبگانى و دانش برعهده نگرف
ــوب پاييزى را جدى نگرفت يا براى رهبرى  ما اين آش
ــد؟! چه كاستى يا ضعفى در  آن متحد و هماهنگ نش
آن مى ديدند كه به آن وارد نشدند؟! چرا وقتى از طرف 
منتقدان با اين طعنه رو به رو شدند كه اساتيد متخصص 
علوم انسانى هم چشم به راه استورى      هايى كه «ديگران » 
براى على كريمى مى گذارند،  نشسته اند، به تريج قباى 
سياستمداران دانشگاهى ما برنخورد و خود شخصاً اعالم 
رهبرى نكردند؟! چرا سياستمداران اصالح طلب بيشتر 
ــكوت معنادار يا در نهايت به ارائه ايده «براندازى  به س
ــيدند و قهرمانانه وارد  نه ممكن است، نه مطلوب » رس
ميدان هدايت اين آشوب نشدند؟ اگر آن را چيز باارزشى 
نديدند و آن را «مطلوب» ارزيابى نكردند، چرا محكم و 
قاطعانه آن را تكذيب و تقبيح نكردند و بلكه در «وسط» 
بازى را ادامه دادند؟! آيا مى توان گفت ضعف ايدئولوژى 
ــى الزم است،  منجر به فقدان رهبر  كه براى هر جنبش
ــد، معلوم است  ــت، يعنى تا ايدئولوژى نباش شده اس
ــر بدون ايده معنا  كه رهبرى هم نخواهد بود زيرا رهب
نمى دهد؟! آيا اين آشوب پاييزى فقط ايدئولوژى نداشت 
يا راهبرد و استراتژى هم نداشت؟ پس اين هياهو و آن 

سكوت معنادار سياستمداران براى چه بود؟
ــت.  ــى براندازان بى فايده نيس ــر رهبرگزين مرورى ب
ــه «حامد  ــرى خود ب ــى براى رهب ــيون گاه اپوزيس
اسماعيليون» مى رسد. هويت و مزيت او آن است كه 
خانواده اش را در حادثه هواپيماى اوكراينى از دست 
داده است. اما او حتى وقتى در برابر مهم  ترين پرسش 
ــراى گفتن ندارد.  زندگى اش قرار مى گيرد، حرفى ب
مجرى اينترنشنال از او درباره رفتن به ايران(و هدايت 
جنبش) مى پرسد. او سردرگم است، با آنكه اين سؤال 
ــده بوده و او مى توانسته ساعاتى با  از پيش طراحى ش
كسانى كه از آنها دستمزد مى گيرد درباره آن مشورت 
كند. ولى منفعالنه و بى مايه مى گويد:«ديوانه نيستم 
كه به ايران بروم» و البته پاسخ ديگرى هم دارد:«شايد 
از ميدان آزادى تا انقالب فرياد بكشم»! يعنى چيزى 
ــند به ذهنش نمى رسد!  ــتر از اداهاى لمپن پس بيش
ــور او را به  ــى نمى داند كه هواپيما از خارج كش او حت
ــد از آزادى تا  ــى آورد كه بخواه فرودگاه مهرآباد نم
ــاى بين المللى در  ــد و هواپيماه ــالب فرياد بكش انق
فرودگاه امام مى نشينند و او بايد سى ،چهل كيلومتر 

فرياد بزند! 
ــوراى رهبرى تشكيل مى دهد و  اپوزيسيون گاهى ش
ــپارد تا منتشر  به همه آنان يك متن مشترك مى س
ــد در وقت  ــان داده ان ــد اينان بار     ها نش كنند. هرچن
ــمن به جان هم مى افتند،  ــهم      ها مثل دش تقسيم س
ــورايى را امتحان  اما اين مانع نمى شود كه شانس ش
ــالومه، مجرى من  و تو از كاسبى  ــاگرى س نكنند. افش
ــادران قربانيان  ــيح علينژاد با ويدئو     هايى كه از م مس
ــوب مى گيرد و «كثافت  » خواندن او، يا اشاره به  آش

«سهم خواهى» در استورى هاى جديد على كريمى و 
افشاگرى رعنا رحيم پور عليه تجزيه طلبى اينترنشنال، 
همگى مؤيد آن است كه كار شوراى رهبرى از همين 
حاال در كثافت و تجزيه و سهم خواهى فرورفته است، 
ــوراى رهبرى با  ــى عكس      هايى از ش با اين حال گاه
ــود، شورايى از  ــترك منتشر مى ش استورى هاى مش
ــيح   علينژاد،  ــال هاى اخير: مس شهره هاى بندباز س
ــيفته فراهانى، نازنين بنيادى، حميد فرخ نژاد،  گلش
ــاهان رضا پهلوى! اين شوراى  ــاه ش على كريمى و ش
ــى از اين اعضا با  رهبرى يك ايراد كلى دارد كه برخ
چند صد دالر يا يورو، براى مدتى آرام مى شوند و قيد 

ادامه مبارزه سخت و نفسگير را مى زنند! 
اپوزيسيون وقتى معايب شورايى را مى بيند احتمال 
ــت سر شاه شاهان را هم به  قرارگرفتن انبوه خلق پش
آزمايش مى گذارد. اما فقط به فاصله چند روز متوجه 
مى شود كه اين مضحك      ترين بخش سناريوى اجرايى 
آنهاست. هيچ شخصيت سياسى به او وكالت نمى دهد. 
ــتند و پول مى گيرند و  فقط آنهايى كه اجاره اى هس
ــتورى مى گذارند، وكالت مى دهند. اين رسوايى  اس

البته موجب نمى شود كه اپوزيسيون از راه  به در شود. 
ــده بودجه تعيينى سيا و موساد را  آنها بايد هرطور ش

تحويل بگيرند و خرج كنند. 
حاال اپوزيسيون كه با نقشه اى كامل و از همه دروازه      ها 
ــز آنكه بر  ــت ج به ميدان آمد و درى را باقى نگذاش
ــد، در بخش هاى آخرين و نفس هاى  آن كوبيده باش
بازپسين آشوب، كمى كمدى و دلقك وار عمل مى كند. 
البته آنها هيچ وقت كامًال رئاليست و واقع گرا نبوده اند، 
ــت بود.  زيرا با دروغ و فالس و جعل نمى توان رئاليس
هميشه مايه هاى طنز و مسخرگى را با خود داشته اند. 
كشيدن شخصى مثل رضا پهلوى از بستر گرم و نرم 
پول هاى شاه برده، به ميدان كارزار، حقيقتاً يك كمدى 
ــيون  به تمام معنا بود، هرچند بخش      هايى از اپوزيس
ــين را هم گرياند و براى آنها واقعاً تراژيك و  خارج نش
اسفبار از آب درآمد. شايد اين      ها همه به خاطر مسئله 

مهم سهم خواهى بوده باشد. 
ــاز هم وجود  ــالب البته از آغ ــرى ضدانق بحران رهب
داشت، حتى از آغاز انقالب. در همان آغاز هم رهبران 
ــده بودند.  ــر بته به عمل آم ــالب همگى از زي ضدانق
آدم هاى حسابى هيچ گاه خود را در دسته ضدانقالب 
تعريف نكردند. بسيارى از مخالفان انقالب يا منتقدان 
ــأن خود را حفظ كردند تا در  انقالب از همان آغاز ش
زمره «ضدانقالب » معرفى نشوند. اما اين آشوب اخير 
ــد از آن با نام «انقالب » ياد شود، از ابتدا  كه تالش ش

نه ايدئولوژى داشت، نه رهبر، نه پايگاه داخلى. فقط 
تا بشمارى سازمان جاسوسى خارجى پشت آن بود. 
ــت  ــتن رهبر و ايدئولوژى، ميان دوس در بحث نداش
ــت اما برخى نارضايتى مردم  و دشمن، اتفاق نظر اس
ــبت به  ــات متفاوت جوانان را نس از اقتصاد يا روحي
جوانان دهه هاى گذشته، به عنوان پايگاهى براى اين 
آشوب تصور مى كردند كه همراه نشدن مردم با آن و 
بيدارشدن بخش      هايى از مردم در مسير اين چند ماهه 

نشان داد اين تصور غلط بوده است. 
ــور و انسجام  مردمان ناراضى، از تماميت ارضى كش
ــود يا از  ــتند، از دين خ ــور خود كه ناراضى نيس كش
ــتند، به دشمن و  قهرمانان ملى خود كه ناراضى نيس
امريكايى و اسرائيلى و انگليسى هم دلدادگى ندارند 
ــان داده اند نوعى بيزارى قلبى از اين  ــه نش و هميش
ــت. نارضايتى مردم  ــردگان در مردم بوده و هس نامب
ــاى رانتى و  ــامان و مديريت ه از تورم و اقتصاد نابس
ناكارآمد است. اين چيزى نيست كه مردم را ترغيب 
به براندازى و تجزيه طلبى و دين گريزى كند. اشتباه 
محاسباتى دشمن يعنى همين. نقشه خوب فقط يك 

كاغذ است. نقشه خوان بايد بتواند محاسبه هم بكند 
وگرنه اگر گمان كند خطوط و عالمت هاى روى نقشه 
بدون محاسبه درست، او را به مقصد مى رساند، نتيجه 
ــد: ورود رضا پهلوى با مجموع  همين مى شود كه ش
سيصدو  اندى هزار وكالت داده شده از طرف مجموع 

شهره هاى اجاره اى و روبات      ها روى هم!
  حجاريان چه گفت؟

ــانى بود كه در موضوع  سعيد حجاريان از جمله كس
آشوب اخير واكنشى مأيوسانه داشته است. البته قبل 
ــه  اى محتاطانه  ــيد محمد خاتمى نيز در بياني از او س
ــت و نه  ــده بود كه «براندازى نه ممكن اس يادآور ش
ــر خود به  ــت اخي مطلوب » اما حجاريان در يادداش
صراحت از امكان شكست هرگونه حركت انقالبى در 
ــرايط كنونى ايران مى گويد. او به نوعى از ضرورت  ش
وفادارى به زمين سياست و پرهيز از خشونت گرايى 
ــمت  ــد براى تغيير صرفاً به س مى گويد و اينكه نباي
حركت هاى انقالبى رفت. حجاريان در سايت مشق نو 
ــده »  ــوان «ذهن هاى برنامه ريزى ش در مطلبى با عن
ــى به صورت  ــل جنبش هاى اجتماع ضمن رد تحلي
ــائل  ــد مى كند كه براى تحليل مس الگوريتمى تأكي
اجتماعى از جمله جنبش هاى اجتماعى كه در قالب 
ــوند نمى توان آن را به  ــناخته مى ش علوم انسانى ش

صورت آزمايشگاهى و يك قانون ثابت بررسى كرد. 
ــت عوامل بروز يا پيشگيرى هر  حجاريان معتقد اس

جنبش يا انقالبى متناسب با شرايط خاص آن جامعه 
است و امكان تعميم آن به ساير جوامع نمى تواند نتايج 
مشابهى داشته باشد و هيچ دو واقعه اى كامًال شبيه به 
يكديگر نيستند. وى از بهار عربى به عنوان يك نمونه 
ذكر كرده كه در آن چندين كشور دستخوش تحوالت 
انقالبى شدند اما سرنوشت كشور     ها كامًال متفاوت از 

يكديگر شد. 
ــراغ ايران و اعتراض اخير  حجاريان با اين مقدمه به س
مى رود و مى نويسد:«عده اى با تطبيق انقالب اسالمى با 
وقايع جارى تالش دارند اين گزاره را ثابت كنند كه راه 
ايجاد تغيير از همان مسير خواهد گذشت، حال آن كه 
بايد توجه داشت تاريخ مملو از تجارب شكست خورده 
ــا به وجود  ــه بر اين همانى      ه ــت؛ تجاربى كه با تكي اس
ــات موفق درس  ــتر از آن كه از انقالب آمده اند. ما بيش

بگيريم بايد از جنبش هاى ناموفق بياموزيم. 
ــات اخير از  ــز در تحليل اعتراض ــاه ني وى در آبان م
ــت و  ــخن گف ــت س ــن سياس ــه زمي ــادارى ب وف
ــت:«طبيعتاً مى توان با اين تغيير مسير، همدلى  نوش
عاطفى- انسانى حق جويانه داشت اما نبايد از ياد برد 
كه همواره بايد به زمين سياست وفادار ماند زيرا عرصه 
سياست به ويژه سياست نرمال است كه در بلندمدت 
ساير عرصه      ها را از خود متأثر و فرآيندهاى اجتماعى 

را بازگشت ناپذير مى كند.»
ــرايط كنونى را براى هرگونه  اينكه چرا حجاريان ش
ــب نمى داند و سعى مى كند آن  اقدام براندازانه مناس
ــت  ــت نيافتنى معرفى كند، در يادداش را امرى دس
ــت.  ــده اس ــاه قبل او در انصاف نيوز تبيين ش چند م
ــح مى كند:«مطالبه اى از  ــت تصري او در اين يادداش
ــى عموماً مطالبه اى سخت  جنس تغيير رژيم سياس
ــروز هم توان  ــت به ويژه آن كه تا ام و چندعاملى اس
ــته است و عالوه بر آن  و هم اراده سركوب وجود داش
ــكاف در بااليى      ها به چشم نمى خورد.»   نشانه اى از ش
به زعم حجاريان «نظام سياسى كشور به رغم بحران 
ناكارآمدى و بحران مشروعيت مى تواند در ميان مدت، 
ــد. » وى از اصالح طلبان  ــظ كن ــش را حف موجوديت

مى خواهد چنين شرايطى را درك كنند. 
  نبوى چه گفت؟

ــفاف درباره آشوب گرفت  بهزاد نبوى نيز موضعى ش
ــان از اين  ــى اصالح طلب ــت از نااميدى كل كه حكاي
ــد نازنين و  ــانى مانن ــه رهبرى كس حركت آن هم ب
گلشيفته و كريمى و فرخ نژاد است. نبوى در گفت وگو 
با روزنامه هم ميهن مى گويد:«ما مى خواهيم نظام را 
در چارچوب نظام، اصالح كنيم نمى خواهيم ديناميت 
زير ساختمان نظام بگذاريم، بلكه مى خواهيم همين 

بنا را اصالح و ايراداتش را برطرف كنيم». 
  سرانجام چه خواهد شد

ــد راهبرد اصلى اصالح طلبان، حضور  به نظر مى رس
ــونت است فلذا هيچ  نرم در قدرت و تغيير بدون خش
ــده از  ــى براى رفتارهاى هدايت ش همراهى و پذيرش
بيرون كه پشت آن سعودى، انگليس و اسرائيل باشد، 
ــوزى يا جانبدارى ضمنى از  ندارند اما سكوت يا دلس
طرف برخى اشخاص خاص خود مثل سخنگوهاى شان 
را نيز دريغ نمى كنند و آن را در راستاى همان بازكردن 

راه ورود به قدرت و امتيازگيرى مى دانند. 
به هر حال آشوب اخير به رغم داشتن نقشه حساب شده 
از نوعى سادگى و سطحى بودن مزمن نيز رنج مى برد 
ــن وضعيت دامن  ــتن رهبر و ايدئولوژى به اي و نداش

مى زد. 
 گاهى مردمى كه گام در مسير دشوارى گذاشته اند با 
رخدادهاى سخت روزگار آزمايش و آبديده مى شوند. 
ــابق  ــوب پاييزى ديگر آن ملت س اين ملت بعد از آش
نيست. حاال ديگر باورهايش به «توان خودى» بيشتر 

و نقشه بيگانه برايش روتر شده است. 

 آشوب پاييز كه با شهره هاى اجاره اى اداره مى شد، در چالش رهبرى به سرانجام مضحكى رسيد. «جوان» اين پرسش را مطرح كرده است 
كه چرا رهبرى اين آشوب از سوى هيچ يك از سياستمداران و اساتيد علوم انسانى كه منتقد يا مخالف نظام هستند، پذيرفته نشد

كيومرث پوراحمد، كارگردان سينما گفته «جشنواره فجر 
در سال هاى اخير برايم اهميتى نداشته خصوصاً در اين سال 
ــايد شبيه به اين را گفته باشند  دردناك». ديگرانى هم ش
ــخن با همه اين افراد است، نه فقط  يا بگويند. روى اين س
پوراحمد كه هيچ كس به تنهايى قرار نيست خود به خود 
مقابل يك فرهنگ چندهزارساله كسى باشد زيرا ما همه در 

پيوند با يكديگر معنا مى يابيم. 
اين جمله كه جشنواره «براى من» مهم نيست، بيان كننده 
كل فرهنگ غلط وارداتى است كه در سده اخير در غرب 
شكل گرفته و به سرزمين عارفانه ايران هم وارد شده است و 

رنگ وبوى انسانى و عرفانى در آن مطلقاً يافت نمى شود. 
چرا بايد شما اين قدر مهم باشى يا خود را مهم فرض كنى 
ــنواره كه متعلق به كل مردم، كل سرزمين،  كه يك جش
كل حاكميت و كل هنرمندان است، براى شما مهم باشد 

يا نباشد؟!
درستش اين است كه شما براى جشنواره فجر و براى كليت 
فرهنگ ايرانى و در مقابل يك كل، اهميتى نداريد. اين را 

درك كنيد و از اين تبختر و من من كردن بپرهيزيد. 
ــى  در مقابل كليت يك فرهنگ، هيچ كس به تنهايى كس
ــى و نظامى  ــت. قله هاى فرهنگ ايران مثل فردوس نيس
ــمندان و  ــوفان و دانش ــعدى و حافظ و موالنا و فيلس و س
هنرمندان موسيقى و تجسمى، هيچ گاه خودشان را بر يك 
ــى انتظار تعظيم نداشتند.  كليت تحميل نكردند و از كس
ــما براى همين من من كردن،  براى همين قله شدند و ش
هيچ گاه قله نمى شويد و بستر ارتقاى فرهنگى هم نخواهيد 
شد و به زودى از ياد    ها خواهيد رفت، چون قضيه را وارونه 
ــما كج بوده است. عرصه فرهنگ  فهميده ايد. دوزارى ش
جايى نيست كه شما امرى را كه متعلق به ديگران و به ويژه 
جوانان و كل مردم و كل يك تمدن است، بگوييد براى تان 
مهم نيست. از كجا بر شما معلوم شد كه خودتان مهميد؟! 
ــرام بگذاريد و  ــه ديگران احت ــتيد تا زمانى كه ب مهم هس
خودتان را مهم ندانيد و خاضعانه رفتار كنيد. وقتى دوزارى 
شما كج شد، ديگر نمى توانيد با فرهنگ يك ملت تماس 
بگيريد. آنها كه به اصطالح دوزارى شان كج نبوده، سال     ها 
در پشت خط فرهنگ غنى و پرثمر و پرشخصيت و سرشار از 
رويش هاى هنرى، بوق اشغال شنيده اند، چه رسد به شما كه 
حداقل هاى يك ارتباط سالم فرهنگى با مردم را نمى دانيد. 
شما هنرمندان خودبرتربين كه ديگران و كليت يك فرهنگ 
ــبتى با «خودتان »  را آن  قدر ريز مى بينيد كه براى آن نس
ــبت نيز خودتان در رأس قرار  برقرار مى كنيد و در اين نس
مى گيريد، در آشوب اخير اكثراً روغن ريخته را نذر امامزاده 

كرديد و حتى حاضر به كوچك ترين هزينه اى نشديد. 
ــد و در قله  ــز خدا نديدن ــت ميان بزرگانى كه ج فرق اس
فرهنگ چندهزارساله اين سرزمين نشستند با شما    ها كه 
هرچيزى جز خدا مقابل چشمان تان بزرگ است و خودتان 

بزرگ ترين آن هرچيز! 

 «شما» كجاى اين تمدن هستيد
كه جشنواره براى تان مهم نيست؟!



 گستردگى دايره قضاوت
 نسبت به حجاب زنان

ــالمى در  رهبر حكيم و فرزانه انقالب اس
ــور در  ــار مختلف زنان كش ديدار با اقش
دى ماه گذشته، در بخشى از بيانات شان 
به موضوع حجاب زنان پرداختند و گفتند: 
ــرعى  «حجاب بى ترديد يك ضرورت ش
ــت، اما اين ضرورت  ــه ناپذير اس و خدش
خدشه ناپذير نبايد موجب شود كسانى كه 
به  صورت كامل حجاب را رعايت  نمى كنند، 

به بى دينى يا ضدانقالبى متهم شوند.»
ــات رهبر معظم  ــه اين فرمايش از آنجا ك
انقالب در پى اغتشاشات چند ماهه گذشته بود كه به بهانه فوت دخترى 
ــش او، شروع و حين  جوان در پليس امنيت اجتماعى و تذكر به نوع پوش
ــف  ــگر اقدام به كش ــات هم معدودى از زنان و دختران اغتشاش اغتشاش
ــفانه به چند نفر از بانوان محجبه هجمه شده بود و  حجاب كردند و متأس
معركه گردانان اغتشاشات به  دنبال استفاده از كشف حجاب به عنوان شيوه 
و ابزارى براى به  راه انداختن نوعى نمايش نافرمانى بودند، چنين موضعى 
ــاتى شد كه علت آن هم  موجب برخى بگومگوهاى بيهوده و بعضاً مناقش

برخى برداشت هاى ناصحيح از اين بيانات محسوب مى شود.
ــبت به زنان ضعيف الحجاب يا  حال آنكه، اوالً اين نظر امام خامنه اى نس
بدحجاب جديد نبوده و همان طور كه خود ايشان در همين بيانات اعالم 
داشتند، پيش از اين در سفر به خراسان شمالى نيز آن را نقصى معرفى كرده 
ــته بانوان باشد، از اين رو  بودند كه نبايد موجب وهن و اتهام عليه اين دس
اين بار هم به صراحت گفتند:  «چند سال قبل در يكى از سفرهاى استانى 
در جمع علماى آن منطقه گفتم، چرا خانمى را كه قدرى موهايش بيرون 
و به تعبير رايج بدحجاب و در واقع ضعيف الحجاب است، متهم مى كنيد، 
در حالى كه در استقبال مردمى، شمارى از خانم ها چنين حجابى داشتند. 
اينان زنان و دختران خودمان هستند. در مراسم دينى و انقالبى هم شركت 
مى كنند.» بنابراين، چنين موضعى فقط به  دنبال اغتشاشات و مخالفت با 
حجاب بيان نشده، بلكه نسبت به بانوان شركت كننده در مراسم استقبال 

مردمى و مراسم دينى و انقالبى نيز سابقه دارد.
ثانياً اين بيان به عنوان تأييد حجاب ضعيف يا به تعبيرى بدحجابى نيست و 
قبل از آن، حجاب به عنوان يك ضرورت شرعى و خدشه ناپذير و بدحجابى 
به  عنوان يك نقص توصيف شده است. بنابراين، همان گونه كه همه افراد 
ــند، اما به  دنبال رفع نواقص برمى آيند،  ــته باش ــايد نقصى داش گرچه ش

بدحجابى هم يك نقص براى افراد است كه اصل بر اصالح و رفع آن است.
ــار زنان  اما دليل اصلى پرداختن به اين موضوع در ديدار با گروهى از اقش
و ايام تولد حضرت فاطمه(س) و روز زن كه اكثراً از زنان محجبه هستند 
و شرايطى كه جامعه ارزشى و انقالبى دغدغه صيانت از حجاب را دارند، 

اين است كه:
ــتور كار دشمنان  ــازى جامعه با محوريت حجاب در دس 1- دوقطبى س
ــى به  ــت كه التهاب در جامعه را فرصتى براى تداوم بخش و معاندانى اس

اغتشاشات و برهم زدن وحدت و آرامش كشور مى دانند. 
2- در فضاى ملتهب كه مطلوب دشمنان و معاندان است، براى برخى افراد 
قشرى و سطحى نگر، موضوعات فرعى جاى خود را با مسائل اصلى عوض 

مى كند و زمينه  ساز سرگرمى به مسائل فرعى مى شود. 
ــه آن، نوعى فرصت  ــت و اختالف و دامن زدن ب 3- وجود هرگونه گسس
طاليى براى دشمنان و معاندان براى توسعه و تداوم آشوب و اغتشاش به 
حساب مى آيد و مهم نيست از سوى چه نفرات و جناحى مشروع شده و 

دامن زده شود.
4- هرگونه اقدام احساسى و نسنجيده كه به هيجان در جامعه و احساسى 
شدن منتهى و به ياركشى جبهه عناد و اغتشاش كمك كند، نه تنها فاقد 
منطق عقالنى كه مخالف ضرورت هاى تقويت جبهه انقالب و ديانت نيز 

مى باشد.
ــتاى همان  بنابراين اين نظر حكيمانه رهبر معظم انقالب را بايد در راس
راهبرد جذب حداكثرى و دفع حداقلى از يك سو و پذيرش واقعيت هاى 
جامعه و ضرورت حفظ اين دسته از زنان در دايره متدينين و انقالبى ها و 
ناكام  گذاشتن دشمنان و معاندان براى دوقطبى سازى هاى كاذب و مخرب 

دانست كه نبايد با نگاه گزينشى آن را مصادره به مطلوب كرد.
ــا زنان  ــت، ام ــه ناپذير اس ــرعى خدش ــرورت ش ــاب حتماً يك ض حج
ــان و ضدانقالب نخواهند بود.  ضعيف الحجاب هم حتماً در دايره بى دين
همان گونه كه برخالف قبح شكنى معاندان از كشف حجاب و تالش براى 
تبديل آن به نماد نافرمانى مدنى، اكثريت جامعه زنان كشور مقيد به اصل 
حجاب هستند، گرچه برخى حجاب شان ضعيف تر و ناقص است، اما حضور 
ــان دهنده پيوند و عالئق آنان  ــم دينى و انقالبى نش همين زنان در مراس
ــتراك جامعه زنان عفيف  به ارزش هاى دينى و انقالبى است كه وجه اش
ــاب مى آيد،  هرچند گاهى در رعايت هنجارها، تفاوت ها و نواقصى  به حس

هم وجود دارد.

 رهبر معظم انقالب 
در پيامى درباره اهانت جنون آميز غربى ها به قرآن:

 اهانت كنندگان به قرآن بدانند
آينده  از آن اسالم است

ادامه از صفحه يك
حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي اهانت هاي اخير 
به مقدسات اسالمي و قرآن كريم را در چند كشور اروپايي محكوم كردند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي اين اهانت ها را نشانه دشمني استكبار با اصل 
اسالم دانستند و همه آزادي خواهان جهان را به مقابله با سياست پليد 

توهين به مقدسات و نفرت پراكني فراخواندند. 
 متن موضع گيري حضرت آيت اهللا خامنه اي كه در حساب توئيتر رسانه 
khamenei .ir منتشر شد، به شرح زير است: «اهانت جنون آميز به قرآن 
با شعار آزادي بيان نشان مي دهد هدف حمالت استكبار، اصِل اسالم و 
قرآن است. به  رغم توطئه استكبار، قرآن روزبه روز پرفروغ تر شده و آينده 
ــت. همه  آزادي خواهان جهان بايد در كنار مسلمانان با  از آن اسالم اس

سياست پليد توهين به مقدسات و نفرت پراكني مقابله كنند.»
    تجمع اعتراضي نمازگزاران در محكوميت اهانت به قرآن

روز گذشته نيز تجمع اعتراضي نمازگزاران در محكوميت هتك حرمت 
به قرآن كريم، پس از برگزاري نماز جمعه در چند شهر كشور برگزار شد. 
تجمع كنندگان با سر دادن شعار و در دست داشتن پارچه نوشته هايي 
اين اقدامات را محكوم كردند. تجمع كنندگان همچنين خواستار مقابله 
جامعه جهاني با اهانت به مقدسات و ارزش هاي ديني مسلمانان شدند. 
ــالمي كه همراه با دعوت  ــوراي هماهنگي تبليغات اس در اطالعيه ش
عمومي از مردم براي اجتماع ديروز منتشر شد، آمده است: بار ديگر در 
سايه شوم حمايت دولت هاي غربي و اليه هاي قدرت هاي صهيونيستي 
و در ادامه ستيز سازمان يافته و هدفمند با اديان الهي به ساحت مقدس 
آخرين كتاب آسماني قريب به 2ميليارد مسلمان جهان اهانت شد. اين 
حركت نفرت انگيز كه به بهانه آزادي بيان از سوي قدرت هاي استكباري 
ــلمانان سراسر جهان و امت  صورت گرفته، موجب خشم و انزجار مس

مؤمن و خداجوي كشورمان شد.  
راسموس پالودان، يك شهروند تندرو و اسالم ستيز سوئدي- دانماركي 
ــنبه اول بهمن در اقدامي موهن، يك نسخه از قرآن را در مقابل  روز ش
ساختمان سفارت تركيه در پايتخت سوئد سوزاند. او براي اين كار خود 
از مقامات سوئد مجوز گرفته بود. اين اقدام غيرانساني شهروند اروپايي 
از سوي كشورهاي مسلمان به شدت محكوم شد. مصر، كويت، ايران، 
امارات متحده عربي، االزهر مصر، مجمع جهاني علماي مسلمان، قطر، 
ــازمان همكاري اسالمي، شوراي  عربستان، اندونزي، اردن، مغرب، س
همكاري خليج فارس، تركيه و گروه انصاراهللا نسبت به اين اقدام و تكرار 
آن بيانيه صادر كردند و در مورد گسترش اقداماتي كه باعث بي حرمتي 

به اديان و تشديد خشونت ها شود، هشدار دادند. 
----------------------------------------------------

فرمانده نيروي دريايي سپاه:
 پاسخ هر اقدام دشمن را 

با صراحت و قدرت مي دهيم
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي تأكيد كرد: با 
صراحت به دشمن مي گوييم قطعاً اگر آرامش و امنيت ملت ما را نشانه 
بگيرد، در همان سطح و بيشتر خسارت خواهد ديد، شك نكنيد. 
به گزارش مهر، دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري صبح ديروز در يادواره 
شهداي واالمقام منطقه بردخون و سردار شهيد «يوسف بردستاني» 
ــهر در شهر بردخون  فرمانده گردان كميل تيپ حضرت امير(ع) بوش
ــهدا و تكريم جايگاه و مقام  اظهار داشت: گراميداشت ياد و خاطره ش
آنان كمترين وظيفه در حق شهداست تا بتوانيم با معرفي سبك زندگي 
شهدا، سيره و منش رفتاري آنها را بشناسيم و به ديگران بشناسانيم كه 

تمام مشكالت دنيوي و اخروي ما حل مي شود. 
ــمن با اشتباهات خود و بدون  دريادار تنگسيري با اشاره به اينكه دش
ــت خورد، تصريح كرد: در قضاياي اخير،  اينكه ما اقدامي كنيم، شكس
دشمن از همه ظرفيتش استفاده كرد و به خيال خودش مي خواست با 
فشار حداكثري و جنگ تركيبي ، حركت رو به جلوي انقالب اسالمي 
ــل ! كه او بتواند كوچك ترين  را كند يا متوقف كند، اما زهي خيال باط
اقدامي عليه اين ملت قهرمان و بزرگ انجام دهد.  سردار تنگسيري با 
ــالمي و ايران قوي افزود: به بركت خون مطهر  اشاره به اقتدار نظام اس
شهدا، ما مظلوميم ولي مقتدر و قوي  هستيم، به دشمن زبون شده به 
صراحت مي گوييم قطعاً اگر آرامش و امنيت ملت ما را نشانه بگيرد، در 

همان سطح و بيشتر خسارت خواهد ديد، شك نكنيد. 
ــالمي است كه  ــيوه دفاعي انقالب اس وي اضافه كرد: اين راهبرد و ش
حضرت آقا فرمودند «اگر دشمن يكي بزند 10تا مي خورد، زمان بزن 
و دررويي ديگر تمام شده است»، ما براي حفظ امنيت، استقالل ملت 
و نظام مقدس جمهوري اسالمي با هيچ كس شوخي نداريم، ما سرباز 
ــربازي در ركاب واليت و  واليتيم و انقالبي عمل مي كنيم، ما به اين س

جان فدايي مردم و خادم آنها باشيم ، افتخار مي كنيم. 
----------------------------------------------------

امام جمعه موقت تهران:
 سپاه با نابودكردن داعش 
براي اروپا هم امنيت آورد

شهيد سليماني با اتكا به خداوند توانست حلقه اي از مجاهدان را تشكيل 
دهد و در برابر داعش مقابله كند و نگذارد آتش داعش به جهان برسد. 
حجت االسالم كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي نماز 
جمعه با اشاره به تالش اروپايي ها در تروريستي خواندن سپاه پاسداران 
اظهار داشت: غربي ها اشخاص و نهادهايي را هم تحريم كردند كه يكي 
از نهادها، سپاه پاسداران انقالب اسالمي است. اين نهاد از بدو تولد خود، 
در مسير فداشدن براي انقالب، مردم و مملكت قرار داشته است. سپاه 
ــناخته مي شود و  ــور به عنوان يار و ياور مردم ش در جاي جاي اين كش

بزرگ ترين خدمت را به مردم ايران و منطقه انجام داده است.
 خطيب جمعه تهران با اشاره به فتنه بزرگ داعش خاطرنشان كرد: سپاه 
به اروپايي ها هم خدمت كرده است چراكه سردار شهيد سليماني با ابتكار 
ــت حلقه اي از مجاهدان را تشكيل دهد و در برابر  و اتكا به خداوند توانس
داعش كه خودشان و امريكايي ها به وجود آورده بودند، مقابله كند و نگذارد 
آتش داعش به اروپا برسد. اقدام شهيد سليماني براي بشريت امنيت را به 
ارمغان آورد.  وي با بيان اينكه غربي ها مي خواهند سپاه ضعيف شود، اما 
سپاه قوي تر خواهد شد، گفت: اخيراً به يك مجتهد اثرگذار در دنياي اسالم 
كه مورد احترام مسلمانان است، توهين كردند و اين توهين فقط به رهبري 
نبود بلكه توهين به انقالبي بود كه اسالم ناب را به صحنه آورد، دنياي غرب 

در برابر جاذبه دين الهي و انقالب اسالم ناب راهي جز توهين ندارد. 

  دفاعى

  خبر يك

رهبر معظم انقالب به اجالس سراسري نماز پيام دادند

مدارس و دستگاه هاى فرهنگى مخاطبان اصلى اقيمو ا الصاله
ــه  ــي ب ــه اي در پيام ــت اهللا خامن ــرت آي حض
بيست و نهمين اجالس سراسري نماز، برپايي اين 
همايش را پس از دو سال مايه خرسندي و بركت 
دانستند و خاطرنشان كردند: پيوندهاي حياتي در 
ــبخت و خوش فرجام، همچون  يك جامعه  خوش
دوستي و گذشت و مهرباني و همدلي و همدردي و 
ياري رساني و خيرخواهي و امثال آن به بركت رواج 

و اقامه  نماز، استحكام مي يابد. 
ــر مقام معظم  ــاني دفت به گزارش پايگاه اطالع رس
رهبري در اين پيام آمده است: برپايي اين همايش 
ــندي و  ــاله، مايه  خرس فرخنده پس از تأخير دوس
ــت. هر تالش فكري و  ــاءاهللا موجب بركت اس ان ش
عملي براي نشان دادن ارزش نماز و بزرگداشت اين 
ــت نوراني كردن دل  فريضه  مبارك، كاري در جه

انسان ها و گرم كردن محفل زندگي آنهاست. 
ياد خدا كه نماز مظهر كامل آن است، دل و جان را 
آزاد و جامعه را آباد مي سازد. پيوندهاي حياتي در يك 
جامعه  خوشبخت و خوش فرجام، همچون دوستي و 
گذشت و مهرباني و همدلي و همدردي و ياري رساني 
و خيرخواهي و امثال آن به بركت رواج و اقامه  نماز، 
استحكام مي يابد. صف هاي نماز جماعت، صفوف به 
هم پيوسته  فعاليت هاي اجتماعي را پديد مي آورد. 
ــاجد، كانون هاي همكاري  كانون گرم و پرشور مس
ــد. نماز، آنگاه  در عرصه  اجتماعي را رونق مي بخش
كه با احساس حضور خداوند، گزارده شود، به همه  
عرصه هاي زندگي نورافشاني مي كند و دنيا و آخرت 
فرد و جامعه را آباد مي سازد. نمازگزار- هر كه و هر 
جا- به اندازه  ظرفيت خود از نماز بهره مي برد، ولي در 
اين ميان، جوانان و نوجوانان از همه جلوترند، بهره  
آنان از نمازي كه با توجه و خشوع خوانده شود، بسي 
بيشتر است. دل جوان و نوجوان آمادگي افزو ن تري 
ــيدن به «فالح» كه اذان نماز، شتاب  دارد براي رس
ــفارش مي كند. پدران و مادران،  گرفتن به آن را س
ــان و راهنمايان، اين  ــتادان، اندرزگوي معلمان و اس
حقيقت را در رابطه ميان نماز و جوان به ياد داشته 
باشند و وظيفه اي را كه بر دوش آنهاست بشناسند. 
مدارس، دانشگاه ها، به طور ويژه دانشگاه فرهنگيان، 
صداوسيما و ديگر دستگاه هاي فرهنگ ساز، در شمار 
ــاله» جاي مي گيرند.  مخاطبان اصلي «اقيموا الص
توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

    نمازگـزاران واقعي اهل كم كاري، فسـاد 
وروابط ناسالم اداري نيستند

ــي، رئيس جمهور صبح  ــيدابراهيم رئيس دكتر س
پنج شنبه در بيست ونهمين اجالس سراسري نماز با 
قدرداني از رهبر معظم انقالب اسالمي براي فرازهاي 
بلند پيام نوراني ايشان به اجالس نماز و نيز قدرداني 
ــالم قرائتي در اين  از تالش ها و سخنان حجت االس
مراسم گفت: نماز واالترين جلوه هاي اخالق و عمل 

صالح را براي عبد و انسان سالك رقم مي زند. 
رئيس جمهور با بيان اينكه نماز در انديشه، اخالق 
فاضله و كريمه و عمل انسان سالك بسيار اثربخش 
است، افزود: شايد هيچ  يك ديگر از عطاياي الهي به 
بشر مانند نماز در ساختن و تعالي فرد و جامعه مؤثر 
نباشد و اين رمز توصيه و امر همه انبياي عظام الهي 

نسبت به نماز است. 
دكتر رئيسي احكام و آداب را از جلوه هاي مهم نماز 
توصيف و تصريح كرد: احكام، اجزا و شرايط نماز و 
آنچه مربوط به آداب و شرايط نماز مي شود، بسيار 
ــرار نماز در ارتباط  مهم است، اما وقتي انسان با اس
ــود و وقتي نماز  قرار گيرد، روحيه او متعالي مي ش
ــوان نيز با نماز خود  يك فردي باال برود، آن نمازخ

باال مي رود. 
رئيس جمهور با بيان اينكه به بركت پيروزي انقالب 
اسالمي امر و توصيه همه انبياي عظام الهي به نماز و 
جامعه نمازخوان مورد توجه خوبي قرار گرفته است، 
اظهار داشت: بايد از همه زحماتي كه در اين مدت 
براي توجه و اقامه نماز كشيده شده است، قدرداني 
كرد، اما با وجود كارهاي بسياري كه انجام شده است 

با آنچه بايد، فاصله بسياري داريم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز توجه به نماز رمز 
ــتقالل، آزادي و برپايي نظام جمهوري اسالمي  اس
ايران است، گفت: هجمه هايي كه به اهل نماز وارد 
ــان مي دهد اقامه نماز مسئله محوري  مي شود، نش

در كشور است. 
دكتر رئيسي خاطرنشان كرد: اقامه نماز و توجه به 
ــور ما را از ابتداي  فرهنگ نماز جامعه، مردم و كش
پيروزي انقالب تاكنون از فتنه ها و توطئه ها حفظ 

كرده است. 
رئيس جمهور با محكوميت اهانت به ساحت مقدس 
قرآن كريم در اروپا كه مدعي مهد آزادي بودن است، 
تأكيد كرد: كساني كه به قرآن كريم و بهترين مخلوق 
خدا، يعني پيامبر(ص) اهانت مي كنند، بدانند كه به 

همه اديان ابراهيمي و بشريت اهانت كرده اند. 

رئيسي افزود: اين كار زشت و موارد اينچنيني به نام 
آزادي بيان صورت مي گيرد كه در واقع بدترين نوع 
ــود. در سراسر  اهانت ها به بشريت محسوب مي ش
عالم هيچ كس اين حركت را قبول نمي كند چراكه 
ضدآزادي بيان و مسدودكننده آزادي بيان در جوامع 
ــت. اهانت به قرآن و اديان الهي، حركتي  بشري اس

زشت، كريه و مطرود است. 
دكتر رئيسي با بيان اينكه اگر امروز بخواهيم ليست 
ــا را ارائه كنيم،  بلندبااليي از جنايت هاي اروپايي ه
كيفرخواست بلندي عليه آنها صادر مي شود، تصريح 
كرد: اروپايي ها كه خود را مدعي حقوق بشر مي دانند، 
ــكار عمومي و  ــخگوي اف بايد در جايگاه متهم پاس
ــند. رئيس جمهور در بخش ديگري  مسلمانان باش
ــاره به پيام رهبر معظم انقالب به  از سخنانش با اش
ــري نماز گفت: در  ــت و نهمين اجالس سراس بيس
دوره هاي برگزاري اجالس سراسري نماز، 29پيام از 
سوي مقام معظم رهبري صادر شده كه اين پيام ها 
ــت اندركاران، مجريان، اهل  ــراي دس چراغ راهي ب

فرهنگ و جامعه شناسان است. 
ــاز، فرهنگيان،  ــه نم ــتاد اقام ــزود: س ــي اف رئيس
ــگاهيان، طالب و جوانان بايد اقدامات بزرگي  دانش
را براي تحقق منويات رهبر معظم انقالب در زمينه 

اقامه نماز انجام دهند. 
ــرورت انجام كارهاي  ــا تأكيد بر ض رئيس جمهور ب
ــرد: دولت خود  ــي در زمينه نماز تصريح ك پژوهش
ــري و تحقق منويات رهبر معظم  را موظف به پيگي
ــبك زندگي  ــه اقامه نماز و ارائه س انقالب در زمين

نمازمحور براي همه مي داند. 
دكتر رئيسي افزود: كساني كه در زمينه اقامه نماز 

ــور نقش آفريني مي كنند، مخاطبان خاص  در كش
پيام رهبر معظم انقالب به بيست ونهمين اجالس 
سراسري نماز هستند و ما هم مجري اين دستورات 
در كشور هستيم و بايد تالش كنيم نماز در سازمان ها 
و هر كوي و برزني اقامه شود.  رئيس جمهور گفت: 
نماز نسخه شفابخش، آرامش بخش و هدايتگر تمام 
انسان هاست و جامعه را از تنگناها خارج مى كند و به 

سكون و آرامش مي رساند. 
ــي با بيان اينكه نماز، زكات، امر به معروف و  رئيس
ــالم است،  ــي دين اس نهي از منكر چهار پايه اساس
خاطر نشان كرد: روح اقامه نماز بايد بر تمام شئون 
زندگي انسان ها به ويژه در نظام هاي اداري، سياسي 

و اقتصادي كشور نمايان باشد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه انسان نمازخوان عالوه 
بر آثار فردي، آثار اجتماعي فراواني هم دارد، گفت: 
نمازگزاران واقعي اهل كم كاري، فساد، پارتي بازي و 

روابط ناسالم اداري نيستند. 
ــاره به اينكه يكي از راهكارهاي  دكتر رئيسي با اش
تبليغي و رسانه اي براي جذب افراد عملكرد درست 
مسئوالن است، گفت: مديران در هر سطحي بدانند 
كه نماز بهترين تبليغ براي رفتار آنهاست. صداقت 
در گفتار، كردار، عملكرد صحيح، ارتباط با مردم و 

مردم محوري ريشه در اقامه نماز دارد. 
رئيسي با تأكيد بر اينكه امر به معروف و نهي از منكر 
براي اصالح جامعه بسيار مؤثر است، تصريح كرد: به 
همه دوستان و مديران عرض مي كنم كه بايد به روح 
نماز توجه كنند و حضور قلب در نماز براي آنها بسيار 
مهم است. همچنين وزرا، استانداران و همه مسئوالن 

به اقامه نماز در ادارات حساس باشند. 

معـاون هماهنگ كننده سـپاه با بيـان اينكه 
اگر ضعيف باشيم، طمع دشـمنان برانگيخته 
مي شـود، گفـت: جنـگ تمام عيار را كسـي 
پيش بيني نمي كند، به دليل اينكه قدرت هاي 
بـزرگ ضرب شسـت انقـالب اسـالمي را 
چشـيده اند و مي دانند كـه اگـر وارد چنين 
جنگي شوند، چه باليي بر سرشان خواهد آمد.
به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدي، معاون 
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي  هماهنگ كننده س
ــي، به لزوم ارتقاي آگاهي  در يك برنامه تلويزيون
ــاي گروهك هاي  جوانان در خصوص فعاليت ه
تجزيه طلب تأكيد كرد و گفت: دموكرات و كومله 
همان گروه هايي هستند كه بعد از انقالب بالفاصله 
آمدند و شروع كردند به درگيري مسلحانه و حمله 
ــوز نيروهاي  ــرايطي كه هن به پادگان ها و در ش
انقالبي مستقر نشده بودند، اسلحه هاي پادگان ها 
ــه در چند دهه  را گرفتند، اينها افرادي بودند ك
ــده  از طرف اروپا براي چنين روزهايي تربيت ش
ــل از انقالب در حد  ــن گروهك ها تا قب بودند. اي

بيانيه معارض بودند ولي تا وضعيت به هم ريخت، 
سريع به اينها دستور دادند كه حركت هاي خود را 
آغاز كنند، ما نزديك 40هزار شهيد در كردستان 
داديم، آنها جنايتكارانه ترين رفتار را درست مثل 

داعش با مردم داشتند. 
ــر جنگ  ــؤال كه «اگ ــن س ــخ به اي وي در پاس
ــالمي صورت  ــه جمهوري اس ــاري علي تمام عي
ــاخته ايم،  ــم از ادواتي كه س ــا مي تواني گيرد، م
ــتفاده كنيم و اصًال چنين جنگي پيش بيني  اس
ــود»، اظهار كرد: جنگ تمام عيار را كسي  مي ش
ــل اينكه قدرت هاي  پيش بيني نمي كند، به دلي
بزرگ ضرب شست انقالب اسالمي را چشيده اند 
ــوند، چه  و مي دانند كه اگر وارد چنين جنگي ش
ــتند  ــان خواهد آمد، آنها نتوانس باليي بر سرش
ــتان و عراق را با وجود امكان نفوذ و نقطه  افغانس
ضعف هاي فراوان جمع كنند، بنابراين حتي فكر 
ــت به چنين اقدامي  اين را هم نمي كنند كه دس
ــري اى هم به فرض به  بزنند، اما اگر چنين درگي
وقوع بپيوندد، ظرفيت هاي انقالب اسالمي خيلي 

فراتر از حد مرزهاي خودش است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه عنوان كرد: سالحي 
كه به كار مي رود اگر دشمن امكان خنثي سازي 
آن را داشته باشد، مي شود سالح متعارف و در حد 
ــالحي وارد ميدان  بازدارنده نيست، اما وقتي س
مي كنيد كه او توان مقابله با آن را ندارد، تا درصد 
ــمن نيست، اين  بااليي قدرت مقابله هم در دش
سالح معادله را عوض مي كند و اين بازدارندگي 
ــت. بازدارندگي آنها در بمب اتم است، اما ما  اس
ــت كرديم كه در عرض  موشك بالستيكي درس
هشت ثانيه در موضع اصابت از هر پدافندي عبور 
مي كند و اين موشك هم نقطه زن و از اختراعات 
ــت، در دنيا هيچ كدام از  ــالمي اس جمهوري اس
ــتيك نقطه زن نبوده اند به جز  موشك هاي بالس
يك موشك اسكندر روسيه كه 300 كيلومتر هم 

بيشتر برد نداشت. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه «وقتي مسئوالن ادعا 
مي كنند ما خواستار صلح جهاني هستيم، دليل 
ساخت موشك و مانور روي اين موضوع چيست»، 

ــد، يكسري  ــد: اگر قدرت دفاعي نباش يادآور ش
ــان تجاوز، زياده خواهي و  از آدم ها از حد خودش
زورگويي مي كنند، حاال اگر آدم هايي كه زورگو 
نيستند، ابزار دفاعي براي خودشان درست نكنند، 
ــمن را  مورد طمع متجاوزان قرار مى گيرند و دش
ــويق مي كنند، لذا اين سالح حافظ  به جنگ تش
صلح ماست، اگر ما اين سالح را نداشتيم، مثل اول 
انقالب كه هنوز آمادگي دفاعي و سپاه نداشتيم، 

طمع دشمن به حمله برانگيخته مي شود. 
وي ادامه داد: هر موقع ضعيف باشيم، طمع آنها 
برانگيخته و جنگ شروع مي شود، شما بدانيد اگر 
ما امروز اين سالح را نداشتيم، صد باره امريكايي ها 
حمله مي كردند، مثل حمله به افغانستان، عراق 
ــاخته ايم قدرت  ــالح هايي كه س و پاناما، ما با س
ــالح ها  بازدارندگي ايجاد كرده ايم، اگر ما اين س
ــوري كه بعد از جنگ  را نداشتيم مثل دهها كش
ــدند،  ــاوز نظامي امريكا واقع ش جهاني مورد تج
ــيد،  مورد حمله قرار مي گرفتيم، اگر ضعيف باش

حتماً مورد حمله قرار خواهيد گرفت. 

معاون حقوقي رئيس جمهور:
 بخش زيادي از توان دولت 

صرف جبران اشتباهات گذشته مي شود
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينكه دولت مردمي تمام توان 
خود را براي خدمت به مردم و پيشرفت كشور به كار گرفته است، 
گفت: بخش زيادي از تـوان دولت در يك و سـال و اندي كه از عمر 
آن گذشـته صرف جبران اشتباهات عجيب گذشـته شده است. 
محمد دهقان در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه معتقدم اقدامات دشمن به ويژه 
در پاييز امسال در نوع خود بي سابقه بود، گفت: دشمن توانست با به كارگيري 
برخي عناصر خودفروخته و برخي افراد فريب خورده براي اولين بار در تاريخ 

انقالب چالش امنيتي و سياسي جدي براي ملت و كشور درست كند. 
ــمنان را هم اميدوار كرده بود،  وي با بيان اينكه اين اقدامات بعضي از دش
اظهار كرد: اميدواري دشمن به مزدوران خود در داخل و خارج كشور براي 
براندازي نظام و همراهي تعدادي از افراد سطحي با دشمن سبب شد تا همه 
بدخواهان ايران و رسانه ها و مزدوران شان از همه ظرفيت هاي خود براي ادامه 
دشمني علني استفاده كنند و نظام اسالمي براي جلوگيري از ريختن خون 
بي گناهان يا حتي فريب خوردگان مجبور بود جهت تفكيك بين منافقين 
و ساير مزدوران با مردم عادي و برخي افراد احساساتي و سطحى، حداكثر 

مماشات را در اين چند ماه گذشته به كار گيرد. 
دهقان افزود: اين اندازه از مماشات براي حفظ جان معترضان، برگ ديگري 
از مظلوميت نظام اسالمي بود، به گونه اي كه براي حفظ جان افراد عادي كه 
فريب دشمن را در فضاي مجازي خورده بودند، دهها نفر از نيروهاي بسيجي 
و انتظامي مظلومانه و بدون سالح در چنگ اغتشاشگران و مزدوران دشمن 
گرفتار شدند و به شهادت رسيدند.  معاون حقوقي رئيس جمهور در بخش 
ديگري از اين گفت وگو با بيان اينكه دولت سيزدهم منكر برخي مشكالت 
و كاستي ها در اداره امور نيست، تصريح كرد: دولت مردمي تمام توان خود 
را براي خدمت به مردم و بازگرداندن قطار پيشرفت كشور به ريل درست به 
كار گرفته است.  وي گفت: بايد اين حقايق را تبيين كرد كه بخش زيادي 
از توان دولت در يك و سال واندي كه از عمر آن گذشته است، صرف جبران 
اشتباهات عجيب گذشته در خلق پول و خالي كردن خزانه كشور از بيش از 
60 تن طال و بر باد دادن دههاميليارد دالر ذخاير ارزي كشور و ساير اقدامات 

مخرب گذشته در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد شده است. 
دهقان با بيان اينكه سامان بخشي امور با توجه به مشكالت كه بخشي بزرگي 
ــته دارد، زمان مي خواهد، ادامه داد: دولت با آگاهي از  از آن ريشه در گذش
فشارهاي اقتصادي مربوط به معيشت مردم تالش كرد مقداري از بار تورم 

كاهش پيدا كند. 

88498443سرويس  سياسي
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   ويژه

سردار نقدي: قدرت هاى بزرگ ضرب شست انقالب اسالمى را چشيده اند

رسول سنائى راد

كارشناس مسائل  سياسى

ــبيه يك رپرتاژ براي  ــتر ش روزنامه آرمان ملي در مطلبي كه بيش
ــته كه در شرايط  ــت، او را تنها فردي دانس وزيرخارجه سابق اس
ــكالت  كنوني مي تواند به دولت كمك كند. آرمان ملي ابتدا مش
اقتصادي و معيشتي كنوني كشور را به برجام و روابط خارجي ربط 
داد و نوشت: «واقعيت آن است كه ريشه مشكالتي را كه دولت با 
آن دست و پنجه نرم مي كند، بايد در گره كور روابط خارجي يعني 
عدم بازگشت به برجام خالصه كرد. اينكه دولت تالش دارد بدون 
نفت كشور را اداره كند و احتياجات مردم را حتي به صورت گران 
تأمين كند، بسيار مطلوب است اما دولت از آن جهت زير فشار و 
سؤال افكار عمومي است كه آحاد جامعه مي دانند كه مشكل اصلي 
ــير توسعه كشور برداشته نشود،  چيست و تا زماني كه كوه از مس
مشكل حل نخواهد شد. اروپايي هايي كه در دولت روحاني اجازه 
ندادند ترامپ مكانيسم ماشه عليه ايران را فعال كند، امروز در برابر 
ايران و در جبهه صهيونيست ها و امريكايي ها ايستاده اند. فرصت 

استفاده از ظرفيت اروپايي ها در اين دولت از دست رفته است. به 
نظر مي رسد اين مورد بايد به صورت قوي به گوش دولت برسد» و 
سپس گزارش سفارشي خود را با اين جمالت تكميل كرده است: 
«تنها يك فرد مي تواند با ادبيات صلح طلبانه، دلسوزانه و با در نظر 
ــد. اين  گرفتن منافع اين دولت و منافع ملي به كمك دولت برس
فرد كسي جز محمدجواد ظريف نيست. او با تسلطي كه در روابط 
بين المللي دارد، مي تواند كمك بزرگي به دولت باشد، حال بايد ديد 
ظريف از خلوت به جلوت مي آيد يا فعالً قصد دارد به نامه نگاري هاي 

روحاني به مقامات عالي كشور بسنده كند.»
در واقعيت اما همان اروپايي كه در اين مطلب گفته مي شود زمان 
روحاني چقدر مهربان بوده است، پس از خروج امريكا از برجام، به 
ــاي امريكايي همراه  تعهدات برجامي اش عمل نكرد، با تحريم ه
ــتكس، دولت روحاني و ديپلماسي  شدند و مدت ها با بازي اينس
ظريف را سركار گذاشتند. ظريف اگر مي توانست گرهي از مشكالت 

ــطه روابط خارجي باز كند كه هشت سال  اقتصادي كشور به واس
ــور بود و مي توانست انجام دهد. اما  در رأس دستگاه خارجي كش
در پايان آن هشت سال تازه يادش افتاد بگويد كه او فقط مجري 
ــت هاي نظام بوده و تصميم گيري ها در جايي باالتر انجام  سياس
مي گرفته است. از سويي اگر ظريف فقط مجري بوده، پس چرا بايد 

حل مشكالت را از او خواست؟
ــويي  اصالح طلبان در افكار عمومي وضعيت خوبي ندارند و از س
ــد بوده كه مي دانند نگاه  نحوه عملكرد روحاني و دولتش چنان ب
ــي چيست و به  مردم يا توده هاي حامي آنان به اين جريان سياس
همين دليل، خواص اين طيف حاضر نيستند پا به ميدان سخت 
انتخابات و قرار گرفتن در معركه انتخاب مردم نهند. لذاست كه به 
نظر مي رسد اصالح طلبان شديداً دنبال كانديدا مي گردند؛ يك روز 
جهانگيري، يك روز الريجاني، يك روز ظريف، يك روز همتي و هر 

روز در و ديوار به هم دوخته اند تا كانديدايي دست و پا كنند. 

اصالح طلبان دنبال كانديدا مي گردند؟!



كمپين «وكالت مي دهم» با سروصداي زياد در 
رسانه هاي تبليغاتي ضدانقالب و به تبع آن ابزار 
تبليغاتي غرب  آغاز شد و در نتيجه بي توجهي 
مردم در سـكوت بـا شكسـت مفتضحانه به 
پايان رسـيد. در اين ميان مسئله اي كه كمتر 
به آن پرداخته شـد، اين بود كه اصًال اين نوع 
كمپين ها از نظر حقوقي چـه جايگاهي دارند 
و مگر قرار بود چنين اقداماتي موجب اعطاي 
جايـگاه نمايندگي مـردم ايران بـه طراحان 
آن شـود! هر چند دهه هاسـت مـردم ايران 
چنيـن تالش هايـي را بـا بي توجهـي مورد 
تمسخر قرار مي دهند، اما صرفاً از جهت اينكه 
از نظر حقوقي هم بي وجه بـودن اين موضوع 
مورد توجه قرار گيـرد، در گفت وگو با مهدي 
نورائي، اسـتاد حقوق عمومي بحث تخصصي 
براي بررسـي اين نـوع اقدامات داشـته ايم. 

كمپين وكالت مي دهم از بعد حقوق 
چه جايگاهي و وجاهتي دارد؟

تمام افراد، جريانات و گروه هك هايي كه اراده مردم 
ــات اخير همسو با خود نمي بينند،  را در اغتشاش
تالش كردند در راستاي تضعيف انقالب اسالمي، 
اين كمپين را طراحي كنند. اين افراد در اين چند 
ــد و به بهانه هاي  ــوب هايي را ايجاد كردن ماه آش
مختلف سعي كردند آسيبي به جمهوري اسالمي 
ــم رهبري و  ــا تدابير مقام معظ ــد كه ب وارد كنن
ــد و در نتيجه  ــرت مردم ناكام ماندن توجه و بصي
ــاليان متمادي آنها نقش  آن برنامه ريزي هاي س
بر باد شد. اكنون اين افراد با اين كمپين و امثال 
آن در حال انجام آخرين اقدامات خود هستند تا 
بتوانند به هر نحوي مشروعيت جمهوري اسالمي 
ايران را تحت  الشعاع قرار بدهند و به نوعي به اين 
خيال هستند كه بتوانند اين فضا را ترسيم كنند 
كه در جامعه بين الملل جمهوري اسالمي از حيث 

مشروعيت مخدوش است. 
ــش از 85 ميليوني ايران  هر چند از جمعيت بي
ــش ميليون نفر هم  بخش مهمي   حدودپنج، ش
ــي مي كنند، ولي  ــاي ايران زندگ خارج از مرزه
حتي همان جمعيت هم حاضر به حمايت از اين 
اقليت ها و گروهك هاي ضدمردمي نبودند دليل 
ــت حضرت امام و مقام  آن نيز همان مطلبي اس
معظم رهبري تأكيد داشتند مبني براينكه مردم 
ــد. مردم جنايات و  هيچ گاه به عقب بازنمي گردن
اقدامات وحشيانه دوره پهلوي را فراموش نكرده اند 
و اساساً مردم به هيچ وجه نظام مردمي و مبتني بر 
آرا  و اراده عمومي را رها نمي كنند تا به يك نظام 

ديكتاتور مستبد روي بياورند. 
آيا با اين كمپين ها، مخدوش كردن 
مسئله مشروعيت جمهوري اسالمي 

ايران قابل انجام است؟
ــالمي نه از بيرون بلكه  مشروعيت جمهوري اس
ــناخته شده است، يعني  ــميت ش از درون به رس
ــالمي ايران  ــي جمهوري اس ــروعيت بخش مش
عالوه بر نگرش الهي كه وجود دارد كه اين نظام 
ــأ الهي مي گيرد، يك  مشروعيت خود را از منش
ــأ  و وظيفه مردمي هم به آن دامن مي زند و  منش
ــروعيت الهي از  مشروعيت مردمي در كنار مش

درون مورد شناسايي مردم قرار گرفته است. 
ــتاندارد نظام حقوقي بين الملل اين است كه  اس
دولتي بايد مستقر باشد  كه از ثبات الزم برخوردار 
ــد، مورد اقبال مردم هم قرار بگيرد تا بتواند  باش
مورد شناسايي قطعي يا دوژوره واقع شود، البته 
ــوي ديگر نظام هاي مستبد و ديكتاتور مآب  از س
برخي از رژيم هاي اروپايي و اياالت متحده امريكا 
همواره به  دنبال تضعيف جايگاه هاي كشورهايي 
هستند كه مبتني بر اراده و خواست مردم، مسيري 
خالف منافع و خواست و اراده مستبدانه آنها در 
پيش گرفته اند و به همين دليل يك رژيم حتي 
كودك كشي مانند رژيم صهيونيستي بدون اينكه 
ــته باشد و بدون اينكه امكان  استقرار الزم را داش
حقوقي بر آن فراهم شده باشد در سال 1948 نه 
به شكل دوفاكتو كه يك شناسايي موقت محسوب 
مي شود، بلكه در بدو ايجاد به شكل دوژوره يعني 
قطعي مورد شناسايي قرار مي گيرد. جالب تر اين 
است كه اين شناسايي همزمان با تصويب اعالميه 
جهاني حقوق   بشر است، يعني از يك طريق يك 
ــر را تعريف مي   كنند و از  ابزاري به نام حقوق   بش
طرف ديگر در همان زمان مغاير با همان مباحث 
يك رژيم غاصب را با يك بدعت  گذاري به رسميت 

مي   شناسند. 
ــتبد در  در مجموع رژيم هاي ديكتاتور مآب مس
مقابله با نهضت هاي مردمي و كشورهاي مستقل 
ــد يك رويكرد  ــع آنها را تأمين نمي   كنن كه مناف
ــم در تالش براي  دوگانه را دنبال مي   كنند و دائ
ــتند،  ــورها هس تضعيف جايگاه مردمي اين كش
ــالمي نيز از سال 1357 كه انقالب  جمهوري اس
اسالمي ايران بعد از 15 سال مجاهدت حضرت 
ــيد و  ــام و همراهي مردم ايران به پيروزي رس ام
توانست يك رژيم سفاك ديكتاتور دست   نشانده 
را حذف كند تا نظامي مردمي مبتني   بر  خواسته ها 
ــن آن كند، همواره  ــاي واال را جايگزي و آرمان ه
ــورد تهديد بوده و در  از طرف دولت هاي غربي م
ــفاك قبلي  تالش بوده اند با بازماندگان رژيم س
ــود را در ايران  ــور مجدد خ ــد زمينه حض بتوانن

داشته باشند. 
ــالمي دسترسي آنها به منافعي  بعد از انقالب اس
ــالمي ايران با حضور بيش  كه پيش از انقالب اس
از 40 هزار مستشار امريكايي در كنار منابع نفتي 

ــد و نهايتاً  ــه چپاول مي   بردند، كوتاه ش و گازي ب
ــت كه  ــاي آنها براي اين اس تمام برنامه   ريزي ه
اوالً بتوانند منافع خود را در مجدداً در ايران احيا 
كنند و دوماً مانع اين شوند كه جمهوري اسالمي 
ايران مورد توجه ديگر ملل قرار بگيرد و اين را به 
ــان بدهند كه اگر بخواهيد راه  ساير كشورها نش
جمهوري اسالمي را در پيش بگيريد، حتماً مورد 
مواجهه ما قرار مي   گيرد و بر اين اساس تمام همت 
آنها براي اين بوده كه بتوانند با هر سازوكار ابتدا 
ــت سال جنگ  ــكل جنگ سخت طي هش به ش
ناجوانمردانه و همراهي بيش از 40 كشور با صدام 
اين موضوع را دنبال كنند و وقتي در آن ناموفق 
بودند با تحريم هاي متنوع، چندجانبه و بعدها هم 
ــكل جنگ تركيبي و امثال اينها جمهوري  به ش

اسالمي ايران را سرنگون كنند. 
ــرب و همپيمانان آنها در  بنابراين تمام تالش غ
راستاي تضعيف جايگاه جمهوري اسالمي ايران 
ــروعيت جمهوري  ــف مش ــالش براي تضعي و ت
اسالمي ايران است در حالي كه اين مشروعيت، 
مشروعيتي درون   زاست كه از دل خود اين جامعه 
مردمي و ديني حاصل شده است، يك مشروعيت 
وامدار غرب و شرق نيست و به اين شكل نمي   توان 
اين مشروعيت را مخدوش كرد و اين حركت ها هم 
نمي   تواند تأثير خاصي در اين مسير داشته باشد. 
در نظام حقوقي آن چيزي كه مالك 
و معيار پذيرش يك نظام مردم ساالر 

است، چيست؟
ــاالر  ــرش يك نظام مردم س مالك و معيار پذي
ــت كه گفتمان نظام مورد قبول اكثريت  اين اس
ــالمي ايران در  ــد كه در جمهوري اس مردم باش
يازدهم و دوازدهم فروردين 1358 و همچنين 
ــال هاي  در انتخابات  هاي مختلفي كه در اين س
متمادي برگزار شده هر بار قريب به اتفاق مردم 
ــركت كرده و با  با درصدهاي باال در انتخابات ش
ــا 65 درصدي در  ــور حدوداً 60 ت ميانگين حض

ــداي انقالب بر اين  انتخابات هاي مختلف از ابت
ــور در اين  ــئله تأكيد كرده اند. مردم با حض مس
ــام زده اند و  ــر تأييدي بر اين نظ انتخابات ها مه
ــالمي  به نحوي حمايت خود را از جمهوري اس
ايران اعالم كرده اند. اين پشتيباني همه   جانبه از 
جمهوري اسالمي خار چشم دشمنان انقالب و 
اسالم بوده است و تمام تالش آنها بر اين است كه 

خدشه اي را برآن وارد كنند. 
در مجموع مي   خواهم بگويم كه مشروعيت هيچ 
كشوري با چنين كمپين   هايي نه تضعيف مي   شود 
و نه تغيير پيدا مي   كند و بايد اراده آحاد مردم بر 
ــود كه مي   تواند موجب ايجاد  يك امري واقع ش
ــود و در جمهوري  ــروعيت براي آن نظام ش مش
ــردم در ادوار مختلف به  ــالمي ايران آحاد م اس
ــتيباني خود را از نظام  شكل قاطع حمايت و پش

اعالم كرده اند. 
مخصوصاً اينكه برخي از افراد اعالم 
كرده اند بـه بازمانـده دوره پهلوي 
وكالت داده انـد، از نظر حقوقي چه 

جايگاهي دارد؟
وكالت دادن به هر شخصي از نظر حقوقي وجاهت 
ندارد و اين شخص بايد اهليت داشته باشد. قاعدتاً 
اعطاي وكالت به شخصي كه به نوعي فاقد اهليت 
ــخيص خوب و بد را حتي نسبت به  هست، تش
ــته باشد و در اين  مسائل خودش نمي   تواند داش
ــن هنوز جيره   خوار مادر خودش است، فاقد  س
ــد به اينكه اين  ــت چه برس وجاهت حقوقي اس

وكالت از جنس وكالت سياسي باشد. 
ــت يك  ــي كه قرار اس در ادبيات حقوقي كس
ــته باشد بايد  ــي را برعهده داش وكالت سياس
ــتگي ها برخوردار باشد، به  ــري شايس از يكس
همين جهت هم در نظام هاي حقوقي مختلف 
معموالً براي تصدي چنين جايگاه ها و مناصبي 
يكسري اوصاف و ويژگي ها را از قبل با استناد به 
آراى عمومي تعيين مي   كنند و به اين نحو سعي 
ــن جايگاه هاي  ــي را عهده   دار اي مي   كنند كس
ــود كه از توانمندي، شايستگي، تعهد  مهم ش
و تخصص الزم برخوردار باشد. در اين شرايط 
ــوك دوره  ــن نواده مفل ــخصي مانند اي يك ش
ــه از حيث  ــه از حيث تخصص و ن پهلوي كه ن
تعهد فاقد هرگونه اهليت هست، به هيچ   وجه از 
شرايط الزم براي تصدي چنين جايگاه سياسي 
ــاي وكالت به  ــت و طبيعتاً اعط برخوردار نيس
چنين شخصي نه تنها وجاهت حقوقي نخواهد 
داشت، بلكه به نوعي سالمت فكر و تصميم گيري 
وكالت   دهنده ها را هم مورد اشكال قرار مي   دهد 
كه آنها به اين موضوع توجه نداشتند. علي  ايحال 
اين مطلب را به هيچ  وجه نه از حيث حقوقي و نه 
از حيث موارد مشروعيت   بخشي نمي   توان قابل 

اعتنا دانست. 

اگر بپذيريم كه اين آقا حتي وكالت 
هم داشته، مدعي هسـتند كه اين 
وكالـت را براي مجامـع بين المللي 
مي   خواهيم تا بـه عنـوان نماينده 
ايـران خـود را معرفي كنيـم، اين 
موضـوع از نظر حقوقي چـه مقدار 

امكان   پذير است؟
ــياري داشته است.  نظام بين الملل تجربيات بس
در حقوق بين الملل شناسايي كشورها و پذيرش 
ــه بين الملل منوط به  فعاليت دولت ها در عرص
ــري از چارچوب ها و ضوابط  برخورداري از يكس
ــي محرز باشد  ــت از جمله بايد ثبات سياس اس
ــوان دولت قائل بود.  و بتوان به آن مجموعه عن
نظام هاي حقوقي مختلف ممكن است در رابطه 
ــي مدني رويكرد  ــا و فعاالن سياس با گروهك ه
ــند، اما اساساً در  ديگري را در پيش گرفته باش
ــا و فعاالن  ــن نوع گروهك ه نظام بين الملل اي
ــه نماينده  ــي هيچ  گاه به اين   گون مدني و سياس
يك دولت – كشور قرار نمي   گيرند، چراكه بايد 
ــور در تعريفي كه در نظام حقوقي  دولت – كش
بين الملل براي آن قائل است صاحب سرزمين و 
نماينده مردمي باشد كه دارد نمايندگي آن را به 
عهده مي   گيرند و آن نمايندگي هم كامًال محرز 
ــد؛ بايد صاحب قدرت و امكان اعمال اقتدار  باش
ــد كه بتواند در چارچوب مرزهاي  فرادست باش
ــرزميني در قالب يك دولت - كشور فعاليت  س
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودش 
را اعمال كند و قدرت تصميم گيري را بتواند در آن 
چارچوب سرزميني به عهده داشته باشد. بنابراين 
وقتي اين اشخاص و گروهك ها هيچ   كدام از اين 
ــكيل دهنده دولت - كشور  مؤلفه ها و عناصر تش
ــايي آنها به عنوان  را ندارند، از اين حيث شناس
ــور فاقد هرگونه وجه  نماينده يك دولت – كش
منطقي و پذيرش حقوقي از منظر ادبيات حقوق 
ــوق عمومي  ــل و از حيث داخلي و حق بين المل
ــد عناصر الزم  ــت بنابراين از اين جهات فاق اس
براي پذيرش آنهاست، ولي از حيث اينكه جامعه 
بين الملل بخواهد اينجا هم به مانند آن چيزي كه 
در خصوص رژيم صهيونيستي و مانند آن عرض 
كردم رويكرد متفاوتي نسبت به استانداردهاي 
بين المللي در پيش بگيرد و در راستاي تضعيف 
جمهوري اسالمي به نوعي بخواهد به اينها ميدان 
بدهد هم هيچ   گونه آثار منفي بر جايگاه جمهوري 

اسالمي نداشته و ندارد. 
در سال هاي مختلف تمام دولت هاي غربي و در 
رأس آنها رژيم اياالت متحده امريكا تالش خود 
را بر اين موضوع قرار دادند، ولي خود آنها متوجه 
اين امر هستند كه جمهوري اسالمي يك جايگاه 
ويژه و قدرت مهم جهاني است كه نمي   توان آن 
را ناديده گرفت و با اين حركت ها نمي   توانند آن 
ــن حيث به نظر  ــد، بنابراين از اي را تضعيف كنن
مي   رسد اين حركات يك نوع بازي با فضاي فكري 
و رسانه اي است تا بتوانند به نحوي چند صباحي 
افكار عمومي را به اين سمت   وسو مشغول كنند 
تا شايد بتوانند از دل اين رفتار منافع ديگري را 
دنبال كنند. فارغ از اين مسئله جامعه بين الملل 
بايد توجه به اين امر داشته باشد كه به هر حال در 
عرصه بين المللي قبالً اتفاقاتي رخ داده كه موجب 
ــت، از جامعه ملل  تزلزل نظام بين الملل شده اس
ــيد تا االني كه بعد از جنگ جهاني  كه از هم پاش
دوم سازمان ملل متحد ايجاد شد، رويكردهاي 
خصمانه نسبت به دولت هايي كه از مشروعيت 
حقوقي برخوردار هستند مي   تواند سازمان ملل 
و اين نظام بين المللي را هم به مخاطره بيندازد. 
در اين خصوص اگر چنين رويداد بين المللي به 
وجود بيايد طبيعتاً آن كسي كه متضرر خواهد 
شد، همين نظام هاي غربي هستند كه بيشترين 
بهره را از نظام بين الملل موجود مي   برند به همين 
جهت عرض مي   كنم پذيرش اين افراد به عنوان 
نماينده جمهوري اسالمي ايران اساساً به قدري 
ــت كه نه با ادبيات حقوق بين الملل  مضحك اس
ــتانداردهاي حقوق  قابل انطباق است و نه با اس
داخلي قابل قبول است. از طرف ديگر هم به هر 
حال در مورد جمهوري اسالمي ايران اين مردم و 
جمعيت اين دولت – كشور است كه بايد تصميم 
بگيرند و مواضع خود را اعالم كنند كه نمايندگي 
ــد و مردم  ــي برعهده داشته باش آنها را چه كس
ــالمي ايران در ادوار  شريف و بصير جمهوري اس
مختلف بارها و بارها هم در عرصه انتخابات و هم 
فارغ از آن در مناسبت هاي مختلف از جمله 22 
بهمن كه سالگرد انقالب اسالمي است هر ساله با 
حضور چشمگير و چند ده ميليوني پايبندي خود 
را به جمهوري اسالمي و آمادگي براي جانفشاني 
در اين مسير مقدس هميشه اعالم كرده اند و اين 
امري اظهر من الشمس است و قابل چشم   پوشي 
نيست،بنابراين اين حركات و اقدامات راه به جايي 

نخواهد برد. 
ــوريه هم  ــن موضوع را ما در رابطه با س تجربه اي
ــمنان هشت سال تمام  ديده  ايم ، به هر حال دش
تالش خود را در اين رابطه انجام دادند كه دولت 
مشروع اين كشور را با شيوه هاي مختلف تضعيف 
ــت بين الملل خارج كنند  و آن را از عرصه سياس
ــت در رابطه  ــي نبردند. طبيعي اس و راه به جاي
ــالمي كه قدرت و استقرار نظام  با جمهوري اس
سياسي آن قابل مقايسه با هيچ   كدام از كشورهاي 
ــركات نمي   تواند  ــت، اين نوع ح خاورميانه نيس
ــوم  ــدگان اين مطالب را به اهداف ش دنبال   كنن

خود برساند. 

پهلوى اهليت وكالت ندارد
استاد حقوق عمومي در گفت وگو با «جوان» مطرح كرد

ــور در بيانيه اي اعالم   شوراي هماهنگي تشكل هاي فرهنگيان كش
كرد: عدد دقيقي براي شاخص كيفيت هوا به منظور تعطيلي مدارس در 
دنيا رايج نيست ولي در سنگاپور شاخص 314، در هند شاخص بيش 
از 500، در مالزي شاخص 267، در پاكستان شاخص 450 و در چين 

شاخص 500 منجر به تعطيلي مدارس شده اند. 
 وزير آموزش و پرورش گفت: بيش از 69 هزار نماز خانه و 47 هزار امام 

جماعت در مدارس كشور داريم. 
 مدير عامل مركز كنترل سرطان گفت: سرطان در كشور ما با توجه 

به رشد سني و پيري جمعيت، رو به افزايش است. 
 خزانه جواهرات ملي ايران به مناسبت ايام دهه فجر براي بازديد عموم 

هموطنان بازگشايي مي شود. 
 معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در دهه فجر پروژه هاي مختلفي 
ــهري و 20 هزار واحد  شامل مدرسه، مسجد، درمانگاه، تأسيسات ش
ــهرهاي جديد از جمله پرديس، پرند و هشتگرد  ــكن مهر را در ش مس

افتتاح مي كنيم. 
ــي و در دستور كار قرار گرفتن طرح   يك پژوهشگر با اشاره به بررس
مدرسه مجازي در شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: در اين طرح و 
در بخش توسعه آموزش از راه دور، اصل انعطاف در زمان، مكان و شرايط 
ــده و فرصت آموزش و پرورش براي تمامي كساني كه  كامًال رعايت ش

دسترسي به آموزش ندارند، مهيا شده است. 
ــاركت هاي اجتماعي شهرداري   مدير عامل سازمان خدمات و مش
تهران گفت: افرادي كه رسماً در پايتخت تكدي گري مي كنند و مردم 
آنها را به وضوح مي بينند، عددشان در سطح شهر تهران حدود هزار نفر 

است؛ اين افراد حرفه شان تكدي گري است. 

سجاد آذري 
  گزارش  يك

حسين سروقامت

«آفتابه، لگن هفت دست، شـام و ناهار، هيچي!» ياد اين مثل 
مي افتم، وقتي سخنان دلسـوزانه دكتر مهدي گلشني چهره 

ماندگار فيزيك را مي شنوم. 
از دردي مي گويد كه تا درمان فاصله دارد:

- اينشتين از وقتي نظريه نسبيت را سـاخت تا وقتي كه آن را 
تعميم داد به عنوان نسبيت عام؛ 10 سال طول كشيد. استاد ما 
مي بيند آخر سال بايد مقاله داشته باشد. مي رود دنبال موضوعات 

سطحي، آسان و زودبازده. دنبال نوآوري كه نمي رود!
... از شـاگرد اول دانشگاه شـريف مي گويد كه موضوعي براي 

رساله دكترايش مي خواهد. 
استاد موضوعي نوآورانه پيشنهاد مي دهد. او نمي پذيرد، چون 
قابليت تبديل به مقاله اي فوري را ندارد. موضوعي درجه سـه 
برمي گزيند؛ فوراً مقاالتي پيرامونش نوشته، دو ساله دكترايش 

را مي گيرد!
دوستان! اين شاگرد اول شريف است؛ سر اين رشته را بگيريد، 

به نقاط وحشتناك تري هم مي رسيد. 
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تهران نوروز 1402 سبزتر مي شود
مديـر عامـل سـازمان بوسـتان ها و فضـاي سـبز شـهر 
تهران بـا اشـاره بـه برنامه ريـزي ايـن سـازمان براي توسـعه 
گفـت:  تهـران   كم برخـوردار  مناطـق  در  سـبز  فضـاي 
نـوروز تهـران سـبزتر از سـال هاي گذشـته خواهـد بـود. 
علي محمد مختاري، مدير عامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
ــهرداري تهران براي توسعه فضاي سبز و  ــريح اقدامات ش تهران در تش
توزيع عادالنه آن در تهران گفت: در حال حاضر براي آبياري فضاي سبز 
در شهر تهران بر اساس طرح آب خام شهر تهران به صورت صد درصدي از 
آب خام و پساب تصفيه شده استفاده مي كنيم و موضوع هوشمندسازي و 
بازچرخاني آب را هم به صورت جدي پيگيري مي كنيم.  وي افزود: تالش 
مي كنيم عالوه بر استفاده از گونه هاي مناسب با شرايط اقليمي تهران از 
گونه هاي «كم آب بر» بومي استفاده كنيم. در حقيقت كاشت چمن در 
تهران باتوجه به «آب بر» بودن و شرايط تهران در منابع آبي ممنوع شده 
و گونه هاي بومي «كم آب بر» جايگزين شده است. همچنين نقشي كه 
درخت مي تواند در توليد اكسيژن و تحقق هواي بهتر داشته باشد، چمن 
قطعاً ندارد؛ بنابراين گياهان پوششي جايگزين شده است.  مختاري ادامه 
داد: با توجه به دستور شهردار تهران، توزيع عادالنه فضاي سبز مناطق 
كم برخوردار مورد توجه قرار گرفته و در برنامه داريم تا با تملك باغات، 
ــطح اين مناطق و تبديل آنها به  ــجر و پهنه هاي G در س لكه هاي مش
پارك هاي عمومي، سرانه فضاي سبز اين مناطق كم برخوردار را توسعه 
دهيم.  وي با تأكيد بر اينكه در نوروز امسال نيز با طرح هاي متنوع، تهران 
سبزتر از سال هاي گذشته خواهد بود، افزود: هر ساله تالش مي كنيم با 
اجراي طرح هاي مختلف با كمك مردم كه انصافاً هم همراهي مناسبي 
دارند و نسبت به فضاي سبز حساسيت ويژه اي دارند چهره تهران را در 
ايام نوروز متفاوت كنيم. امسال نيز با اجراي طرح هاي مختلف اين كار 
پررنگ تر از سال هاي قبل انجام خواهد شد. حساسيت شهروندان به فضاي 
سبز باعث مي شود تا ما به عنوان خادمان آنها وظيفه خود را بهتر انجام 

دهيم و در اين رابطه برنامه ريزي داشته باشيم. 

راه اندازي باشگاه هايي 
براي سالمت اجتماعي نوجوانان

معاون پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از 
راه اندازي باشگاه سالمت نوجوانان در محالت از سال آينده خبر داد. 
آرزو ذكايي فر، معاون پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي 
ــاركت اجتماعي نوجوانان) كه در  ــاره به اجراي طرح مانا (مش كشور با اش
راستاي ارتقاى توانمندي ها و مشاركت دانش آموزان در گروه هاي سني 15 
تا 18 سال دختران و پسران از سوي سازمان بهزيستي اجرا مي شود، اظهار 
كرد: چند سال از اجراي اين طرح با رويكرد همياري و مشاركت اجتماعي 
نوجوانان با گروه سني 15 تا 18 سال كه عالوه بر ارتقاى توانمندي همياري 
ــتقالل طلبي،  جمعي نوجوانان به ارتقاى عزت نفس و اعتماد به نفس، اس
مهارت هاي حل مسئله و خودكارآمدي و فرآيند هويت يابي و هويت پذيري 

آنها نيز كمك مي كند، مي گذرد. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر هزارو500 گروه مشاركت اجتماعي نوجوانان 
در سطح محالت با كمك تسهيلگران محلي فعاليت مي كنند، افزود: اين 
ــايي و  ــت آموزش هاي الزم، درباره چگونگي شناس گروه ها عالوه بر درياف
احصاي نيازهاي خود، اطرافيان و محله زندگي شان و همچنين اولويت بندي 
ــت دارند.  معاون  ــاي عملياتي براي رفع اين چالش ها فعالي و ارائه پروژه ه
ــتي ادامه داد: نوجوانان  پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيس
عالوه بر اينكه در اين گروه ها آموزش هاي الزم را دريافت مي كنند، طي سال 

جاري توانستند حدود 600 پروژه را به مرحله اجرا برسانند. 
ذكايي فر با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي منابع اعتباري را براي راهبري 
و انجام پروژه ها در اختيار اين گروه ها قرار مي دهد، اعالم كرد كه يكي از 
اجزاي توانمندي گروه نوجوانان اين است كه خودشان نيز از بخش هاي 
مختلف دولتي، غيردولتي و خيرين حمايت يابي و حمايت گيري كنند؛ 
به طوري كه در سال جاري حدود يك ميليارد نيز سهم آورده داشته اند و 
توانستند براي اجراي پروژه هايشان منابع مالي جذب كنند.  وي تأكيد كرد: 
گروه مشاركت اجتماعي نوجوانان همچنين توانسته اند از منابع غيرمالي و 
غيرمادي همچون داوطلبان و خيرين جهت بهسازي محله و براي اجراي 
پروژه هايشان كمك دريافت كنند.  از آنجايي كه اين گروه ها نيازمند يك 
پايگاه ثابت براي راهبري موضوعات محله هستند تا بتوانند واسط ميان 
ــاس معاونت پيشگيري از  ــان باشند، بر اين اس دولت و ساكنان محله ش
آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي از تصميم اين سازمان براي ارتقا  و 
پايداري اين گروه مشاركت اجتماعي نوجوانان خبر داد و اعالم كرد: سازمان 
بهزيستي تصميم به راه اندازي باشگاه هاي سالمت اجتماعي كه به كنترل 
و كاهش آسيب هاي اجتماعي كمك مي كند، گرفته است، زيرا اعتقاد بر 
اين است كه بهترين كساني كه مي توانند در مورد مسائل هر محله اي فكر 

و چاره انديشي كنند، مردم همان محله هستند. 
ــاركت و همياري  ذكايي فر هدف از اجراي اين برنامه را تقويت روحيه مش
ــت و افزود: براي ماندگاري گروه هايي كه  در مشكالت فردي و محله دانس
در سطح محالت شكل گرفته تا بتوانند كمك كننده باشند، در سال آينده 
باشگاه سالمت نوجوانان راه اندازي خواهد شد. بخش مهمي از اين باشگاه ها 
ــاس مسائل گروه و محالت،  اين است كه گروه هاي نوجوانان بتوانند براس
ــت كه راه اندازي اين  ــنهاد دهند.  وي معتقد اس پروژه هاي محلي را پيش
باشگاه ها موجب افزايش سرمايه اجتماعي، همكاري مردم محالت، كمك 
به فرايند توانمندسازي مردم محله و افزايش تعلق اجتماعي اين افراد نسبت 
به محله شان خواهد شد و از سوي ديگر نيز باعث مي شود بسياري از مسائل 

محالتي كه اتفاق مي افتد با رويكرد پيشگيري  كنترل شود. 

مشـروعيت هيـچ كشـوري بـا چنين 
كمپين   هايـي نه تضعيف مي   شـود و نه 
تغيير پيدا مي   كنـد و بايـد اراده آحاد 
مـردم بـر يـك امـري واقع شـود كه 
مي   توانـد موجـب ايجاد مشـروعيت 
بـراي آن نظـام شـود و در جمهـوري 
اسـالمي ايران آحـاد مـردم در ادوار 
مختلـف بـه شـكل قاطـع حمايـت و 
پشتيباني خود را از نظام اعالم كرده اند

كودك كشي ساختاري در كانادا
66 گور دسته جمعي جديد از كودكان بومي

 در كانادا كشف شد
ماجراي گورهاي دسـته جمعي كـودكان در كانادا  بهت آور اسـت؛ 
كودكانـي كه بومي منطقـه بوده و براي تحصيل به دسـت كليسـا 
سـپرده شـده بودند. حاال كاشـف به عمل مي آيـد كه مـرده  و در 
گورهـاي دسـته جمعي دفن شـده اند. جالـب اينكه ايـن مدارس 
كودك كش تا همين سـال 1996 ميالدي هم داير بوده اسـت! يعني 
اين رسـوايي فاجعه بار و كودك كشي سيسـتمي در كانادا، مربوط 
به قرون وسـطى يـا عصر بربريت نيسـت، بلكـه تا هميـن 20 ،30  
سـال پيش هم چنين مدارسـي در آن سرزمين خراب شـده داير 
بوده اسـت. حاال همين كاناداي كودك كش با اين رسـوايي تاريخي 
در رابطه بـا حقوق بشـر، در سـازمان هاي بين المللي پيشـقراول 
قطعنامه هاي حقوق بشـري عليه كشـورهاي مسـتقل مي شـود. 
66 گور دسته جمعي جديد از كودكان بومي در كانادا پيدا شده است. يك 
ــتان «بريتيش كلمبيا» واقع در جنوب كانادا اعالم كرد  قبيله بومي در اس
كه 66 گور جمعي ديگر از كودكان را شناسايي و كشف كرده است؛ كه در 
ــور را در بهت و حيرت  كنار گورهاي جمعي كشف شده پيشين، اين كش

فروبرده است. 
 قبايل به دنبال گورهاي فرزندانشان

به گزارش «سي تي وي نيوز»، ويلي سلرز، رئيس قبيله «ويليامز فرست ليك 
نيشن» (Williams Lake First Nation) در اين ارتباط گفت: اين موضوع 
ــت، اما در عين حال ما در حال يافتن حقيقت هستيم و  ناراحت كننده اس
تاريخ و ميراث آن مدرسه و ميزان خسارتي را كه به بار آورده است، كنار هم 
قرار خواهيم داد.  اين كشف به دنبال تحقيقاتي در سال گذشته انجام شد 
كه 93 گور جمعي را در 14 هكتار زمين بررسي شده در نزديكي مدرسه 
ــبانه روزي سابق براي  شبانه روزي «سنت جوزف ميشن، يك مدرسه ش
كودكان بومي شناسايي كرد.  رئيس قبيله «ويليامز فرست لِيك نيشن» 
در ادامه با تأكيد بر اهميت جمع آوري ماجراهاي اجدادش تصريح كرد: از 
آن زمان، ما به كار با تيم فني و پيمانكاران خود براي جست وجو درباره اين 

مسائل بيشتر ادامه داده ايم. 
 تاريخ سياه كانادا

كشف گورهاي جمعي كودكان بومي يادآور فصلي تاريك و شرم آور از تاريخ 
كانادا است كه طي آن، دولت اين كشور كودكان اقوام بومي را در راستاي 
ممنوعيت استفاده از زبان مادري، از خانواده و قبيله شان جدا مي كرد و آنها 
را به مدارس شبانه روزي وابسته به كليساهاي كاتوليك و نزد خانواده هاي 

سفيد پوست به فرزند خواندگي مي فرستاد. 
گزارش هاي متعددي از سوء استفاده هاي جسمي، عاطفي و جنسي، از اين 
كودكان منتشر شده است و اسناد موجود نشان مي دهد دانش آموزان اين 
مدارس در معرض شيوع سرخك، سل، آنفلوآنزا و ساير بيماري هاي مسري 

قرار داشتند و بسياري جان خود را از دست مي دادند. 
به دنبال افشاي ابعاد گسترده اين فاجعه، رهبر كاتوليك هاي جهان از بوميان 

كانادا به دليل رسوايي هاي هولناك مدارس ويژه آنها عذرخواهي كرد. 
پاپ فرانسيس در سفري در كانادا  از بوميان اين كشور به واسطه نقش كليسا 
در آزار و اذيت هاي مرگبار كودكان آنها در مدارس آنها عذرخواهي كرد. رهبر 
كاتوليك هاي جهان از واژه هاي شيطان اسفناك و خطاي فاجعه بار براي 

همسان سازي فرهنگي اجباري بوميان كانادا در آن زمان استفاده كرد. 
پاپ در بازديد از محل دو مدرسه سابق در ماسكواسيس واقع در ايالت آلبرتا، 

از حمايت مسيحيان از ذهنيت استعمارگرانه آن دوران عذرخواهي كرد. 
 كشتار انسان و انسانيت در غرب

مطابق آنچه در ويكي پديا منتشر شده است، شبكه اي از مدارس براي مردم 
بومي كانادا تأسيس شد كه توسط دپارتمان امور سرخپوستان دولت كانادا 
بودجه آن تأمين و توسط كليساهاي مسيحي كانادا اداره مي شد. اين مدارس 
براي آشنا كردن كودكان بومي با فرهنگ غالب كانادايي و دور كردن آنها از 
فرهنگ و زبان بومي قبيله هايشان طراحي شده بود. اين مدارس حدود صد 
سال از 1880 مشغول به كار بودند و حدود 30 درصد از كودكان بومي (150 

هزار كودك) در كل كانادا در آنها تحصيل كردند. 
اين سيستم مدارس شبانه روزي بيش از 120 سال كار كرد و آخرين مدرسه 
آن در سال 1996 تعطيل شد. تعداد قابل توجهي از كودكان بومي هنگام 
تحصيل در مدارس شبانه روزي جان خود را از دست دادند، البته تعداد دقيق 
ــوابق ناقص ناشي از سهل انگاري،  مرگ هاي مربوط به مدرسه به دليل س

ناشناخته مانده است. 
ــلند از جمله مناطقي  كملوپس، براندون، ماريوال، كرنبروك و كوپر ايس
ــده اند. البته هنوز  ــتند كه كودكان بومي كانادايي در آنجا قتل عام ش هس

جست وجوها براي يافتن گورهاي دسته جمعي جديد ادامه دارد. 
اين حجم از رسوايي سيستماتيك حقوق بشري براي يك كشور اگر در طول 
تاريخ بي سابقه نباشد، دست كم كم سابقه است. به رغم گستردگي اين فاجعه 
كه در ادبيات حقوق بين الملل از آن به عنوان نسل كشي (ژنوسيد) ياد مي شد 
و جزو باالترين جرائم شناخته شده در حقوق بين الملل است، هنوز واكنش 
درخوري از سوي سازمان هاي حقوق بشري در اين رابطه ارائه نشده است. 
ــر به حساب  برخورد دوگانه با «حق حيات» كه از بديهي ترين حقوق بش

مي آيد، انسانيت را هم در غرب كشانده است. 

صادق پارسا



بايد از كارخانه داري به سمت صنعتى  سازي برويم
 معاون اقتصادي رئيس جمهور: بايد محيط كسب وكار را اصالح كرد، كارخانه دار خوبي هستيم اما هنوز صنعتي نشده ايم

فرق صنعتي شدن با كارخانه داري در زنجيره هاي ارزش است
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بررسي سخنان و اظهارات دولتمردان دولت سيزدهم 
از وزير اقتصاد و وزير كشور گرفته تا معاون اقتصادي 
و معـاون اول رئيس جمهور و سـخنگوي دولت و در 
رأس آنها خود رئيس جمهور نشان مي دهد گويا آنها 
كم كم با خروج دولـت از گرفتاري هايي كـه از دولت 
قبل به جا مانده اسـت، بـراي اجراي سياسـت هاي 
اقتصادي منتهـي به تقويـت حوزه صنعتي و رشـد 
اقتصادي و مهـار تـورم اتفاق نظر دارنـد، در همين 
راسـتا معاون اقتصادي رئيس جمهور ضمن تشريح 
راه موفقيت اقتصاد كشـور گفت: بايد توليد در كنار 
بازار و صادرات دنبال شود، نقطه معجزه آساي اقتصاد 
ايران، سـرمايه گذاري، توليد و بازار اسـت و كشـور 
بايد از كارخانه داري به سـمت صنعتي سـازي برود. 
با بررسي وضعيت پروژه هاي عمراني نيمه كاره و رها شده 
در كشور و همچنين بي توجهي به سياست هاي آمايش 
سرزمين در مكان يابي بنگاه هاي بزرگ و متوسط شايد 
بتوان به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد ايران از ديرباز در بعد 
تصميم گيري و سياستگذاري با يك تشتت نگران كننده 
ــت، زيرا اگر قرار باشد در سالن سمفوني  روبه رو شده اس
اقتصاد هر يك از بازيگران به تشخيص خود  سازي بنوازند، 
نتيجه رفته رفته غيرقابل پذيرش و تحمل مي شود، از اين 
رو نظم و انضباط و تهيه يك نقشه راه براي بهبود وضعيت 

اقتصاد يك ضرورت اجتناب ناپذير است. 
ــگ اقتصادي صحيح  ــه تحريم و جن مباحث مربوط ب
ــور  ــرمايه زيادي در كش ــت كه س ــد توجه داش اما باي
ــي ضدتوليدي و  ــد و حت ــاي غيرمول صرف فعاليت ه
ــود، اين وضعيت براي  سرمايه گذاري هاي مولد مي ش
كشوري كه در تحريم است، اصًال قابل پذيرش نيست و 
از طريق اتاق مانيتورينگ اقتصاد و تمامى فعاليت هاي 
اقتصادي بايد شرايطي رقم بخورد كه دارايي، سرمايه و 
درآمدهاي تحصيلي از مسير فعاليت هاي غيرمولد سريعاً 
مسدود شود، زيرا آنقدر اين بخش ها جاده و مسير را باز 
ديده اند كه امروز اراده كنند هر بخش از فعاليت مولد و 
سالم و سالمت را با چالش بسيار جدي مواجه مي كنند، 
از اين رو اين دست ثروت هاي موجود در كشور يك خطر 
و تهديد براي نظام و اقتصاد و توليد و سرمايه گذاري و 

اشتغال و بيمه و امنيت به شمار مي رود. 
طي هشت سال گذشته انرژي كشور زيادي روي موضوع 
برجام معطوف شد، از اين رو فارغ از نتيجه برجام هزينه 
ــراي اصالحات صحيح  ــادي ب ــت رفته زي فرصت از دس
ــد و تبعات سياست هاي  ــور تحميل ش اقتصادي به كش
اشتباه دولت قبل، حداقل دولت ابتدايي آيت اهللا رئيسي را 

به خود مشغول مي كند، كما اينكه طي ماه هاي سپري شده 
عموماً دولت سيزدهم با موضوع ها و چالش هاي به يادگار 
مانده از دولت گذشته روبه رو بوده است، اما با اين حال به 
ــت كه سخن واحدي  نظر مي رسد دولتمردان مدتي اس
ــت هاي  ــرمايه گذاري و تقويت توليد و سياس در مورد س
صنعتي مي زنند كه اين اميد را ايجاد كرده كه قرار است 
ــي با هدف تقويت توليد در كشور  سياست هاي ملموس
ــود. در اين ميان بايد توجه داشت كه تشتت  عملياتي ش
در نظام تصميم گيري و سياستگذاري حداقل در دولت 
ــت و اميد مي رود دولت سيزدهم  قبل ملموس بوده اس
ــي از اعمال  ــرف كند تا محصول خوب اين نقيصه را برط

سياست هاي اقتصادي مدنظر تحصيل شود. 
در همين راستا محسن رضايي كه اكثر كارشناسان وي را 
صاحب تفكر استراتژيستي مي دانند، در نشست معاونان 
اقتصادي استانداري هاي سراسر كشور، با بيان اينكه ما در 
اين جنگ اقتصادي تمام عيار بايد با آرايش رزمي و دفاعي 
و با روحيه شهادت طلبانه جهادي و بدون توجه به پست 
و مقام بجنگيم، خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما 

اكنون در يكي از مقدس ترين دوران تاريخ ايران خدمت 
مي كنيد و از هجمه ها نترسيد و مانند باكري ها و خرازي ها 
با توكل به خدا به پيش رويد. شما سربازان خدايي هستيد 
ــت و  ــختي ها ياور بندگان خود اس ــده داده در س كه وع

مطمئن باشيد از اين مشكالت عبور خواهيم كرد. 
معاون اقتصادي رئيس جمهور به بيان توصيه هايي براي 
ــور پرداخت و چالش جدي  حل مشكالت اقتصادي كش

اقتصاد كشور را مسئله چرخه مخرب تورم و ارز دانست. 
ــتقيم  ــت ارز و تورم با يكديگر رابطه مس وي گفت: قيم
دارند و هر كدام مي تواند ديگري را كنترل يا تشديد كند. 
هنگامي كه قيمت ارز باال مي رود، هزينه هاي مواد اوليه 
ــود، زيرا 30 تا 40درصد  و واسطه اي توليد گران مي ش
واردات كشور مواد اوليه بخش توليد است، اين افزايش 
هزينه توليد مستقيماً روي تورم اثر مى گذارد و آن را باال 
مي برد. باال رفتن تورم دوباره قيمت ارز را باال مي برد و به 
اين ترتيب يك چرخه افزايشي شكل مي گيرد و در اين 
لوپ هر عامل عوامل ديگر را رشد مى دهد و تورم و نرخ ارز 

و هزينه توليد مدام باال مي رود. 

ــرب را  ــه مخ ــن چرخ ــتن اي ــل شكس ــي راه  ح رضاي
ــترش بازار دانست و گفت:  ــرمايه گذاري، توليد و گس س
توليد كشور بايد تبديل به توليد رقابتي و باكيفيت شود 
ــه كاهش دهد. همچنين توليد  تا تورم را با افزايش عرض
ــود،  ــا ارزآوري موجب كاهش قيمت ارز ش بايد صادر و ب
ــت ارز را كاهش  ــم مي تواند تورم و هم قيم پس توليد ه
دهد و نقطه معجزه آسا در از بين بردن اين چرخه معيوب 

سرمايه گذاري و توليد و گسترش بازار است. 
ــدن  وي ادامه داد: توليد بدون بازار و صادرات يعني پرش
انبار ها كه اين بي فايده است. توليدي مفيد است كه بازار و 
صادرات داشته باشد، پس بايد بازارها را هم گسترش داد. 
ــد تا بتواند بازارها را فتح كند و  توليد بايد رقابت پذير باش
ــتن فناوري، كيفيت، بسته بندي مناسب،  الزمه آن داش
بازاريابي حرفه اي و برگزاري نمايشگاه است تا بتواند بازار 
داخلي و خارجي را گسترش دهد و در داخل هم محيط 
كسب و كار را بايد بهتر كرد. اين دولت 59هزار مؤسسه و 
بنگاه با ظرفيت توليدي كم و ناقص را تحويل گرفته است 

كه پتانسيل افزايش 2/5ميليون شغل دارند. 

ــته به كارخانه داري  رضايي افزود: ما در 100سال گذش
ــده ايم، فرق كارخانه داري و  ــيده ايم اما صنعتي نش رس

صنعتي شدن مسئله زنجيره ارزش و بازاريابي است. 
ما كارخانه هاي زيادي در حوزه هاي مختلف مانند نفت، 
فوالد، پتروشيمي و خودرو داريم اما در هيچ كدام از اينها 
صنعت كامل از مواد اوليه تا محصوالت نهايي نداريم. جايي 
كه صنعتي مي شود يك زنجيره اي از كارخانه هاي مربوط 
به يك محصول نهايي شكل مي گيرد كه به محض اينكه 
يك كارخانه توليدش كم مي شود يا با نو آوري محصوالت 
را تغيير مي دهد يا بالفاصله از زنجيره ارزش كنار مي رود، 

يك كارخانه ديگر جاي آن را مي گيرد. 
رضايي اضافه كرد: توليد ما زماني مي تواند اثرگذار باشد و 
گسترش بازار داشته باشد كه ما در هر محصولي از صفر تا 

صد زنجيره ارزش درست كنيم. 
ــامل نوآوري و ايده، طراحي،  وي افزود: زنجيره ارزش ش
ــاخت نيمه صنعتي، ساخت  ــگاهي، س ــاخت آزمايش س
صنعتي، بازاريابي، تبليغات و فروش است، مثًال در حوزه 
خودرو ما همزمان با كره جنوبي شروع كرده ايم اما تا مدتي 
پيش همان پلت فرم هاي فرانسوي را استفاده مي كرديم و 
االن مدتي است كه مشغول طراحي و ساخت چند پلت فرم 
هستيم، صنعت خودرو صرفاً كارخانه خودروسازي بوده 
است، بنابراين زنجيره ارزش بومي استاني و ملي بايد شكل 
ــايي  بگيرد. وي تأكيد كرد: صنعت به صورت معجزه آس
اقتصاد يك كشور را سرعت مي دهد و دگرگون مي كند، 
لذا بايد از كارخانه داري به سمت صنعت سازي برويم. تورم 
نتيجه كسري بودجه دولت (چه پنهان و چه آشكار است) 
خوشبختانه امسال كسري بودجه آشكار نداريم، بايد دقت 

كرد كه كسري بودجه با عدم تحقق فرق دارد. 
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه دو نوع تورم نشئت گرفته 
از هزينه و نشئت گرفته از تقاضا وجود دارد، افزود: هر چه 
توليد بيشتر شود، قيمت  ها كاهش پيدا مي كند، توليد از دو 
طريق مي تواند به ارز حمله كند كه شامل سرمايه گذاري 
و توليد از طريق بازار داخلي و ديگري توليد براي صادرات 
است. معاون اقتصادي رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه 
بايد محيط كسب و كار را اصالح كرد، گفت: كارخانه دار 
ــده ايم، فرق صنعتي  خوبي هستيم اما هنوز صنعتي نش

شدن با كارخانه داري در زنجيره هاي ارزش است. 
رضايي اظهار داشت: زماني مي توان زنجيره هاي ارزش 
ــتاني از صفر تا صد اصالح كرد  ــطح ملي و اس را در س
ــگاهي، ساخت  ــاخت آزمايش كه نوآوري، طراحي، س
ــاخت صنعتي، بازاريابي، تبليغات و  نيمه صنعتي، س

فروش را مدنظر قرار داد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  يك

|1444 ــب  رج  6  |  1401 ــن  بهم  8 ــنبه  ش
 8 ميليون تن كاال در بنادر وجود دارد

در حال حاضر 8 ميليون تـن كاال در بنادر كشـور وجود دارد كه 
منتظر ترخيص است. 

ــارس در مورد صف  ــرك در گفت وگو با ف ــگري، معاون گم فرود عس
ــت: گمرك جمهوري اسالمي  كاميون ها در گمرك آستارا اظهار داش
براي برچيده شدن اين صف، 24 ساعته و در سه شيفت كاري هم براي 
ــراي كاميون هاي ترانزيتي خدمات ارائه  كاميون هاي صادراتي و هم ب
ــال افزايش قابل توجهي در حوزه صادرات در  مي كند. وي افزود: امس
10ماهه داشته ايم و در گمرك آستارا از همه ظرفيت هاي اين گمرك 

مرزي براي صادرات و ترانزيت كاال استفاده مي شود. 
ــتگاه  ــالمي ايران گفت: عالوه بر يك دس معاون گمرك جمهوري اس
ــتارا قرار است تا 20 اسفندماه  تصويربرداري ايكس ري در گمرك آس
يك دستگاه ديگر تصويربرداري با اشعه ايكس ديگر نيز نصب شود كه 
ــرعت ترخيص كاميون ها را افزايش دهد و سرعت خدمات دو برابر  س
مي شود. عسگري اين را هم خاطرنشان كرد: از اقدامات ديگر اين بود 
كه رئيس كل گمرك ايران با مسئوالن دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد مذاكره كرده است تا بتوانيم از ظرفيت مناطق آزاد و ويژه آستارا 
براي پذيرش كاميون ها استفاده كنيم و بخشي از كاميون ها به سمت 

منطقه ويژه آستارا سوق داده شوند. 
وي افزود: از ديگر اقدامات براي حذف صف كاميون ها اين است كه از 
ــه آزاد و از طريق گمرك ريلي براي حمل بار  واگن هاي باري در منطق
استفاده كنيم. همچنين بارهاي ترانزيتي به مقصد آذربايجان و ساير 
كشورها نيز از طريق ريل جابه جا شود. معاون گمرك جمهوري اسالمي 
ايران اظهار داشت: رئيس كل گمرك ايران با رئيس گمرك آذربايجان 
طي مذاكراتي كه داشته قول گرفته است كه ظرفيت پذيرش كاميون ها 

در گمرك آذربايجان نيز افزايش پيدا كند. 
ــرش روزانه  ــور ميانگين ظرفيت پذي ــگري در مورد اينكه به ط عس
كاميون ها در گمرك آستارا چه ميزان بوده است، عنوان كرد: در 10ماه 
ــته به طور ميانگين 180كاميون در روز پذيرش شده است كه  گذش
در برخي روزها تا 250دستگاه كاميون هم مي رسد. محدوديت عمده 
ــت كه اجازه تردد بيش از يك  در اين گمرك مربوط به پل آستارا اس
ــت، اما وزارت راه با همكاري وزارت  كاميون نمي دهد و يك طرفه اس
امور خارجه قول داده است يك پل در كنار آن احداث شود و سرعت 

حركت كاميون ها افزايش يابد. 
وي همچنين گفت: تعدادي از نيروي انساني كارشناس و ارزياب گمرك 
ــت تا از نظر نيروي انساني با كمبود مواجه  هم به آستارا اعزام شده اس
ــالمي هر چه در توانش است در دستور  نباشيم و گمرك جمهوري اس
كار قرار داده است تا اين مشكل سريع تر برطرف شود. ضوابط اجرايي 
ايكس ري هم در گمرك آستارا ابالغ شده كه به زودي نصب مي شود. 

    افزايش تقاضاي واردات روسيه براي ميالد مسيح
معاون گمرك جمهوري اسالمي ايران ادامه داد: امسال به خاطر سال 
جديد ميالدي تقاضاي روسيه از كاالهاي ايران افزايش يافته، از طرفي 
سياست هاي تشويقي دولت براي توسعه صادرات باعث شده است حجم 
كاالي صادراتي ما به آستارا بيشتر شود و همه اين مسائل دست به دست 

هم داده است تا ازدحام كاميون ها در آستارا بيشتر شود. 
ــگري در مورد گمرك بندر امام خميني و معطلي كشتي ها گفت:  عس
روزانه هزارو800 تا 2هزار كاميون خروجي از بندر امام خميني وجود 
دارد كه هر چه كاال اظهار مي شود با تعهد ذي حسابي ترخيص مي شود 
و صرف تعهد شركت پشتيباني امور دام براي پرداخت عوارض و ارزش 

افزوده كشتي ها ترخيص مي شوند. 
ــي براي ترخيص نياز به سه تا چهار مجوز از  وي افزود: كاالهاي اساس
وزارت بهداشت، استاندارد و قرنطينه نباتي دارند و برخي كشتي هاي 
ديگر نيز در لنگرگاه منتظر هستند و در حال حاضر 8 ميليون تن كاال در 

بنادر كشور وجود دارد كه منتظر ترخيص است.

شناسه آگهى:1443128

                                  فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى  همزمان با ارزيابي كيفي مقاوم سازي باندوال 
                                    مخازن 1 و 2 و 3 و 4 و اصالح محوطه مطابق استاندارد براي باندوال مخازن جديد و قديم

 

شـركت ملي پخش فرآورده هاي نفتـي منطقه چالوس 
در نظر دارد تجديد مناقصـه عمومى يك مرحله اى 
همزمـان بـا ارزيابـي كيفـي  مقاوم سـازي بانـدوال 
مطابـق  محوطـه  اصـالح  و   4 و   3 و   2 و   1 مخـازن 
اسـتاندارد براي بانـدوال مخازن جديـد و قديم انبار 
الكترونيكـى  نفـت  را از طريـق سـامانه تـداركات 
دولـت برگـزار نمايد. كليـه مراحل برگـزارى مناقصه 
پيشـنهاد  ارائـه  تـا  مناقصـه  اسـناد  دريافـت  از 
مناقصه گـران و بازگشـايى پاكت هـا از طريـق درگاه 
 سـامانه تداركات الكترونيك دولت (سـتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شـد  و الزم است 
مناقصه گـران در صورت عدم عضويـت قبلى، مراحل 
ثبـت نام در سـايت مذكور و دريافـت گواهى  امضاى 
الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
  اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت 
دريافت اطالعات  بيشـتر در خصوص اسناد مناقصه 

و ارائه پاكت ها:
- مازندران- چالوس – خيابان امام رضا – ساختمان 
سـتاد شـركت ملـى پخـش فرآورده هـاى نفتـى 
منطقـه چالوس – طبقه اول – دبيرخانه كميسـيون 

مناقصات
  تلفن: 011-59755409-410 

 اطالعات تماس سامانه سـتاد جهت انجام مراحل 
عضويت در سامانه: مركز تماس :02141934

نوبت چاپ اول   1401/11/08آگهي تجديد مناقصه عمومي  يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي  فراخوان شماره  2001092304000013

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي مقاوم سازي باندوال مخازن 1 و 2 و 3 و 4 و اصالح محوطه مطابق موضوع مناقصه
استاندارد براي باندوال مخازن جديد و قديم

مازندران-چالوس بلوار امام رضا (ع) –  جنب انبار نفتمحل انجام عمليات

(54,339,103,949)پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و سي و نه ميليون و صد و سه هزار و نهصد و چهل و نه ريالمبلغ برآورد 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (فرايند ارجاع كار)

ضمانت نامه بانكي معتبر يا وجه نقد به مبلغ 2,716,955,197  (دو ميليارد و هفتصد و شانزده ميليون و نهصد وپنجاه و پنج هزار 
و صد و نود و هفت) ريال داراي اعتبار سه ماهه و يا واريز وجه نقد به حساب جاري  جام به شماره  92000161/77  نزد بانك ملت 
مركزي چالوس با كد شناسـه 20500000028 و تحويل فيش به امور مالي منطقه و اخذ رسيد وجه يا ساير تضامين  مورد قبول در 

آئين نامه تضمين  معامالت دولتي 

از چاپ دوم  تا 1401/11/19 (از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت)تاريخ توزيع اسناد  مناقصه

1401/11/30 رأس ساعت 9:30 صبح  در چالوس– بلوار امام رضا– جنب انبار نفت–  طبقه سوم ساختمان ستاد منطقه چالوس تاريخ برگزاري جلسه توجيهي (توضيح وتشريح اسناد)

1401/12/13(ساعت 16:00)آخرين مهلت تحويل اسناد و پيشنهاد قيمت

1401/12/14 رأس ساعت 9:30 صبح (شركت در جلسه براي مناقصه گران آزاد مي باشد)تاريخ بازگشايي پاكت ها

با هر تعداد پيشنهاد بازگشايى انجام مى شودتعداد مناقصه گران   جهت باز گشايي

3 ماه از زمان بازگشايي پاكت قيمتتاريخ اعتبار پيشنهادات

شرايط اختصاصي

1- اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت 
2- گواهي صالحيت انجام كار پيمانكاري (داراي اعتبار) رتبه 5 ابنيه

3- گواهي صالحيت ايمني (داراي اعتبار)  پيمانكاران از  اداره كار، تعاون  و امور اجتماعي استان 
4- گواهي امضاى صاحبين امضاى مجاز 

5- اخذ امتياز 60 از 100 در ارزيابي كيفي 
توجه:     خريدكاالى خارجى كه مشابه توليد داخلى دارند توسط پيمانكار ممنوع مى باشد.

                          قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد

Setadiran.ir   (سامانه تداركات الكترونيك دولت)روش دريافت آگهي و  اسناد مناقصه

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  01159755409  واحد مناقصات  تماس حاصل فرماييد.    چاپ نوبت دوم: 1401/11/10                                                                                                                          روابط عمومي منطقه چالوس

ول
ت ا

نوب
 

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

 منطقه چالوس

الف- شرح مختصر خدمات
اسپيدگذاري، بخارزني، باز كردن دريچه هاي نفررو، شيرهاي 
ايمني، جداسازى. پايين آوردن شيرآالت فلنجى. تميزكارى 
سطح صفحات سـوراخ دار. نصب بسـتن و باال بردن صفحات 
سوراخ دار. تميزكارى فلنج. تخليه كاال و مواد. واير برس زنى 
سـطح فلز. گريـس كارى. چربى زدايى. رنگ آميـزى. تأمين 
خاك، احداث حوضچه خاكي، رسوب زدايي، تركيب رسوبات با خاك، حمل، گودبرداري، دفن 
رسوبات، تميزكاري مناسب جهت انجام بازرسي قسمت هاي تحتاني مخزن، داربست بندي، 
موظفا همكاري الزم با بازرسـي فني و خوردگي فلزات، انجام آزمايشات الزم براي اطمينان 
از صحت عمليات فوق االشاره، سند بالست، اعمال انواع پوشش الزم، راه اندازي مقدماتي و 
نهايي، تميزكاري محيط كار و ساير عمليات جزئي و كلي براي نيل به هدف يك تعميرات اساسي 
جامع با رعايت مفاد كتابچه شرايط عمومي پيمان و شرايط ويژه كارهاي تعميراتي منضم به آن 

و شرح فعاليت مندرج متضمن جدول مقادير و آحاد بها جمعاً 52 رديف
ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در پااليشـگاه گاز مايع مـارون LPG آغاجارى واقـع در حد فاصل 30 
كيلومترى تا شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى و 100 كيلومترى تا دفتر ستادى و مدت 

انجام آن 30روز مى باشد.
ج- برآورد كارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات -/30,263,725,760ريال مي باشد.
د-شرايط مناقصه گران متقاضى

  داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه- مناقصه گران داراي حداقل پايه 
5 گرايش نفت و گاز و داشـتن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي(گواهي صالحيت ايمني و صالحيت پيمانكاري در آخرين روز بارگذاري در سامانه 
ستاد مي بايست حداقل داراي 30 روز اعتبار باشد، در غير اين صورت به منزله حذف از ليست 

مناقصه گران خواهد بود. 
  در تعيين برنده مناقصه و در شـرايط برابر، اولويت با شـركت هاي بومي استاني مي باشد.

توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/1,513,186,288 ريال همچنين 
توانايي 10٪ مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن ) به عنوان تضمين انجام تعهدات-مناقصه گر 
جهت تحويل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى تصوير تضمين از طريق 
سامانه الزم است به صورت حضورى به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم 
مجتمع تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان طرح هاى راه و ساختمان در مهلت مقرر 

مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
 هـ-محل و مهلت دريافت اسناد

از كليه متقاضـيان واجد شـرايط دعـوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان 
 www.setadIran.ir جهت دريافت اسـناد و اعالم آمادگى از طريق سـامانه ستاد و به نشـاني
مراجعه نمايند تـا ارزيابي هاي الزم وفـق آيين نامه اجرايـي بند ج ماده 12 قانـون برگزاري 

مناقصات(ارزيابي كيفى)بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
1- مهلت اعـالم آمادگى: به صـورت الكترونيكـى (غيرحضـورى و) از سـاعت 8:00 تاريخ 

1401/11/09 لغايت ساعت 19:00 تاريخ 1401/11/13
2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ 4,046,000 ريال از طريق درگاه موجود در 

www.setadIran.ir سامانه به نشانى
  ضمنًا مى بايسـتى حداكثر ظرف مدت 14روز مـدارك ارزيابى كيفى خـود را مطابق با 
اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد بارگذارى نمايند. 
بديهى است كارفرما اين حق را براى خود محفوظ مى دارد به مداركى كه شرايط مندرج در 

متن آگهى و استعالم ارزيابى كيفى را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 

متقاضيان واجد شرايط در مرحله ارزيابى كيفى مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 
15:00روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم 
نمايند. ضمناً پيشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 گشايش و قرائت 
خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران مى بايست ضمن بارگذارى الكترونيكى تصوير تضمين شركت در فرايند 
ارجاع كار در سامانه تا ساعت 15:00روز سه شنبه مورخ1402/01/29اصل تضمين مذكور را به 
صورت فيزيكى به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- 
كوى فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان سابق طرح هاى 

راه و ساختمان تسليم نمايند.
  همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان 

شركت ها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
  تذكر: حسـب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شـركتها، آگهي تأسيس، آخرين 
تغييـرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شـرايط بودن شـركت مطابق بـا مفاد آگهي 

الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز
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 شركت ملي  نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

 نوبت اولفراخوان مناقصه عمومى(ارزيابى كيفى)
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفاً به صورت الكترونيكي(توكن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir مي باشد.

مناقصه عمومى يك مرحـله اى شماره م م/01/0396 مربوط به تعميرات اساسى كارخانه گاز و گاز مايع مارون LPG آغاجارى

شناسه آگهى:1443528

شناسه آگهى:1445221

آگهي فراخوان عمومي ارزيابى كيفى مناقصه گران
تجديد مناقصه شماره م.ع.پ/1401/030 به شماره سامانه ستاد 2001091645000150

روابط عمومى

ت اول 
نوب

شـركت پايانه هاى نفتى ايران (سـهامى خاص) در نظر 
دارد انجـام پروژه موضـوع مناقصه را با در نظر گرفتن 
شرايط كلى زير و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد)، به صورت فراخوان عمومى ارزيابى كيفى 
مناقصه گران به مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد: 

الـف) كليه مراحـل برگـزارى فراخـوان از دريافت و 
تحويل اسـناد فراخوان تا تهيه فهرست مناقصه گران 
داراى صالحيت، ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شـد و 
الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 
دريافت گواهى امضاى الكترو نيكى را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. خاطرنشان 
مى سـازد به موجب بخشـنامه وزارت صمت امكان ثبت نام برخط رايگان در اين سـامانه 

جهت كليه مناقصه گران فراهم مى باشد.
شـماره تماس سـامانه سـتاد در تهران جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 0211456 و 
 (www.setadiran.ir) اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها، در سايت سامانه

بخش "ثبت نام / پروفايل تأمين كننده/مناقصه گر" موجود است.
ب) نـوع فراخوان: مناقصـه عمومى توأم با ارزيابـى كيفى جهت انتخـاب مناقصه گر واجد 

شرايط به منظور انجام پروژه موضوع مناقصه /يك مرحله اى
ج) نام و نشـانى دسـتگاه مناقصه گزار: تهـران- خيابان پاسـداران- باالتر از برج سـفيد – 
خيابان شـهيد حجت سورى (نيسـتان هفتم)- پالك 11 - شـركت پايانه هاى نفتى ايران 

(سهامى خاص)
د)موضوع مناقصه: تعميرات كلى اتاق سرپرستان بارگيرى نفت اسكله شرقى، ساختمان هاى 

ميتيرينگ آذرپاد و اسكله شرقى شركت پايانه هاي نفتي ايران
هـ) شـرح مختصر پروژه: هدف از اجراى اين پروژه، تعميرات كلى اتاق سرپرستان بارگيرى 
نفت اسـكله شرقى، سـاختمان هاى ميتيرينگ آذرپاد و اسكله شرقى، شامل اجراى ديوار 
ساندويچ پانل دو اليه همراه با قوطى كشى فلزى، تعويض در، تخريب و اجراى مجدد كاشى 
و سـراميك سـرويس هاى بهداشـتى، تعويض كفپوش و رنگ آميزى، تعويض سيم، كابل و 
چراغ هاى سقفى ساختمان ميترينگ آذرپاد و اسكله شرقى و اجراى كفپوش و ديوارپوش 
سـاختمان ادارى اداره صادرات شـركت پايانه هاى نفتى ايـران در جزيره خارگ مطابق با 
شـرح كار مى باشـد. كارهاى اجرايى پروژه تنها محدود به (و يا شامل تمامى) پارامترهاى 
مطرح شـده در قسمت "شرح كارهاى اجرايى" نبوده و شامل تمام مواردى خواهد بود كه 

منجر به تكميل و انجام پروژه گردد.
و) نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار، تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار: ارائـه 
تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 511،365،764 ريال حسب آيين نامه شماره 
123402/ت 50659 هــ مورخ 94/09/22 هيأت محترم وزيـران و همچنين تضمين انجام 
تعهدات در صورت برنده شـدن به ميزان ده درصد نرخ پيشـنهادى برنـده مناقصه؛ ضمنًا 
تضامين صادره مى بايسـت مطابق فرمت هاى نمونه پيوسـت آيين نامـه مذكور ارائه گردد؛ 
لذا اين شـركت از پذيرش تضامينى كه فاقد شـرايط فوق باشـد معذور بـوده و هيچ گونه 
مسـئوليت و تعهدى در اين خصوص، نخواهد داشـت. شـايان ذكر مى باشـد پس از انعقاد 

قرارداد، به ميزان ده درصد از هر صورت وضعيت مناقصه گر برنده به عنوان تضمين حسـن 
انجام كار كسر مى گردد.

 تبصره: بر اساس تبصره 2 ماده 25 آيين نامه اجرايى قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات 
دانش بنيان و تجارى سـازى نوآورى ها و اختراعات به شـماره 141602/ت 46513 هـ مورخ 
1391/08/21 هيأت محترم وزيران، شـركت و مؤسسـات دانش بنيان بـراى ارائه و فروش 
محصـوالت و خدمات دانش بنيـان خود در مناقصات دولتى مشـمول تخفيف 50 % (پنجاه 

درصد) در مبلغ سپرده فرايند ارجاع كار مى گردند.
ز) محل، مدت زمان اجراي پروژه و برآورد مناقصه گزار: محل اجراي پروژه موضوع مناقصه در 
شركت پايانه نفتى ايران در جزيره خارگ و مدت انجام قرارداد 150 روز و دوره نگهدارى 6 ماه 
شمسى مى باشد. برآورد مناقصه گزار برابر با 10/227/315/275 (ده ميليارد و دويست و بيست 

و هفت ميليون و سيصد و پانزده هزار و دويست و هفتاد و پنج) ريال مى باشد.
ط) گواهى ها و مدارك مورد نياز:

1) گواهينامه صالحيت پيمانكارى حداقل پايه رتبه 5 در رشـته ابنيه از سـازمان برنامه و 
بودجه كشور.

2) دارا بودن شخصيت حقوقي.
3) ارائـه گواهينامه تأييد صالحيـت پيمانكارى از نظر ايمنـى از وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى 
4) ارائه شناسـه ملى حسـب ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسـه ملى به كليه اشـخاص 

حقوقى ايرانى. 
5)ارائه تصوير مصدق كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان مجاز امضا

 ى) زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 
1- با عنايت به ابالغيه شـماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبير محترم كارگروه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) و تأكيد موكد بر الـزام بكارگيرى امضاى الكترونيكى 
اسناد پاكت هاى (ب) و (ج) و عدم پذيرش نسخ فيزيكى و اسناد فاقد امضاى الكترونيكى 
(داراى مهرگـرم)، كليه مناقصه گران موظف مى باشـند تمامى اسـناد پاكت هاى (ب) و (ج) 
مناقصه را با امضاى الكترونيكى و در موعد مقرر در اسناد مناقصه از طريق سيستم سامانه 
سـتاد بارگذارى نمايند در غير اين صورت مناقصه گزار از پذيرش نسـخه فيزيكى اسـناد 

پيش گفته معذور خواهد بود. 
2- كليـه مناقصه گران واجد شـرايط مى تواننـد به مدت 7 روز از زمـان درج آگهى نوبت 
دوم نسـبت به دريافت اسـناد و معيارها و جداول ارزيابي كيفي از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكـى دولت (سـتاد) اقـدام و ظرف مهلـت 14 روز پس از انقضـاى مهلت دريافت 
اسـناد، ضمن تكميل، مهر و امضاي آنها و الصاق مسـتندات مربوطه به همراه ساير اسناد، 
مدارك و گواهينامه هاي ذكر شـده در آگهي نسـبت به تغذيه اسناد پيش گفته در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) اقدام نماينـد. همچنين مناقصه گران مي توانند جهت 
 رؤيـت آگهـي بـه سـايت هاي WWW. SHANA. IR، HTTP://IETS.MPORG.IR و

 WWW.IOTCO.IR  مراجعه نمايند.
3-  مناقصه گزار در رد و يا قبول مدارك در تمام مراحل مطابق قانون برگزارى مناقصات و 

آيين نامه هاى اجرايى آن مختار خواهد بود.

مديـر هماهنگـي امـور گازرسـاني شـركت ملـي گاز 
ايران گفـت: با دسـتور رئيس جمهـور به  منظـور كمك 
به اقتصـاد خانوارها در شـرايطي كه كشـور با سـرماي 
بي سـابقه مواجـه شـده بـود، تعرفـه افزايش يافتـه 
مي شـود.  محاسـبه  70درصـدي  تخفيـف  بـا  گاز 
ــلم رحماني، مدير هماهنگي امور گازرساني شركت  مس
ملي گاز ايران در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: در مورد 
ــاس بند م تبصره يك قانون بودجه1401  تعرفه ها، بر اس
بايد الگوي مصرف را اصالح مي كرديم و همچنين بر اساس 
بند «ك» تبصره15 همين قانون، بايد مشتركاني كه تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستي بودند و الگوي مصرف را 
ــود كه اين رايگان  رعايت مي كردند، قبوض آنها رايگان ش
شدن قبوض خانوارهاي تحت حمايت نهادهاي حمايتي، 
از محل افزايش تعرفه بدمصرف ها و پرمصرف ها بايد تأمين 
شود كه بر اين اساس، اصالح تعرفه ها براي پرمصرف ها در 

دستور كار قرار گرفت. وي افزود: از 16آذر مصوبه جديد در 
مورد اصالح تعرفه ها از سوي دولت ابالغ شد كه بر اساس آن، 
سه پله اول بدون تغيير به  اسم مصارف متعارف، سه پله 4 تا 6 
با 30درصد افزايش تعرفه ها و چهار پله 7 تا 10، با 50درصد 
افزايش تعرفه مواجه شدند كه مشتركاني كه در اين هفت 
پله قرار مي گرفتند، مشتركان پرمصرف ما هستند. رحماني 
ــتركاني بسيار پرمصرف و  ادامه داد: دو پلكان 11 و 12 مش
بدمصرف هستند كه تعرفه هاي آنها، با رقم ثابت 5هزار تومان 
و 6هزار تومان محاسبه مي شود. وي اضافه كرد: همزمان با 
ــابقه اي وارد كشور شد و از  ــرماي بي س اين مصوبه، موج س
ابتداي دي ماه سرماي بي سابقه اي را شاهد بوديم، به  طوري 
ــور دماي زير صفر را شاهد بودند و  كه بيش از 26مركز كش
ماندگاري سرما هم در كشور بي سابقه بود و تا همين االن هم 

تعدادي زيادي از شهرهاي كشور زير صفر هستند. 
ــزار قبض گازي كه در  وي ادامه داد: از 16ميليون و700ه

ــك 60درصد قبض ها  ــده اند، نزدي ــد روز صادر ش اين چن
ــد و افزايش تعرفه اي  ــه پلكان اول قرار گرفتن در همان س
ــتركان وارد پلكان 11  ــد مش ــتند و فقط 1/6درص نداش
ــن 1/6درصد،  ــه اينكه در همي ــدند، اما با توجه ب و 12 ش
ــهرهاي كوچك بودند،  ــتركان در روستاها و ش برخي مش
ــادر كردند. مدير  ــتور جديدي ص آقاي رئيس جمهور دس
هماهنگي امور گازرساني شركت ملي گاز ايران ابراز كرد: 
با دستور رئيس جمهور به منظور كمك به اقتصاد خانوارها 
در شرايطي كه كشور با سرماي بي سابقه مواجه شده بود، 
ــه از 16آذرماه ابالغ  تعرفه افزايش يافته طبق مصوبه اي ك
شده بود، براي تمامي قبوض صادرشده و در دست صدور، 
70درصد تخفيف خواهد داشت. وي ادامه داد: مصوبه دولت 
پابرجاست و اين مصوبه از ابتداي 1402 اجرايي خواهد شد، 
ــتور جديد رئيس جمهوري، اين تخفيف تعرفه تا  اما با دس

پايان فصل سرد امسال اعمال مي شود.

دستور رئيسي براي تخفيف 70درصدي تعرفه هاي افزايش يافته گاز
  خبر



   صفحه توئيتري «ميزان»:
كشف دستكم 66 گور دسته جمعي جديد در 
ــبانه روزي كودكان بومي  محوطه مدارس ش
كانادا! مدرسه مذكور از سال 1886 تا 1981 
تحت كنترل كليساي كاتوليك فعاليت مي كرد. 
بيش از 150 هزار كودك بومي به اجبار توسط 
ــان جدا و به 39  دولت كانادا از خانواده هايش
مدرسه شبانه روزي تحت مديريت كليساي 
كاتوليك منتقل شدند؛ بيش از 6 هزار كودك 

بومي هيچگاه به خانه هاي خود بازنگشتند. 
   علي بهادر جهرمي:

آثار كشتار بي گناه كودكان در سال هاي گذشته 
غرب، حاال با كشف گورهاي دسته جمعي در 
كانادا يكي يكي رو مي شود؛ آثار كشتار امروزي 
انسانيت در فرهنگ ضد بشري غرب هم براي 

آيندگان بيشتر نمايان خواهد شد... 
   كاربري با نام «آدم»:

اين چندمين گور دسته جمعي كه توي كانادا 

و امريكا پيدا ميشه! داعش بايد جلوي جنايات 
غربي ها لنگ بندازه!
   كميل نقي پور:

يك اتفاق تكراري در كانادا! كشف 66 گور 
دسته جمعي كه كودكان بومي كانادا در آنها 
دفن شده اند. ترودو روي كوهي از جمجمه ها 
ــتخوان هاي اين كودكان بيگناه، آروغ  و اس

حقوق بشر ميزنه.
   كيان مهزاد:

ــرفت  غربي ها اگر امروز در اين نقطه از پيش
ــتاده اند بر پايه جناياتي از قبيل همين  ايس
گور دسته  جمعي هاست. تاريخ غرب پر است 
ــان مهم  از جنايت و قتل و غارت؛ آنچه برايش
نبوده، انسانيت است. اين بزرگ ترين تفاوت 
تمدن ايران و غرب است. تمدن ايراني، تمدن 

صلح و آرامش و هم دلي و هم زباني است. 
   جليل محبي:

ــر داره  ــه ادعاي حقوق بش ــي ك در كاناداي

ــته جمعي در محوطه مدارس  66 گور دس
شبانه روزي كودكان بومي پيدا شده. اينها 
فرزندان همان نسل قاتلند كه براي منافقين 

كف و سوت مي زنند.
   كاربري با نام «سهيل»:

ــته جمعي  ــتكم 66] گور دس ــون [دس تاكن
ــت،  ــده اس ــف ش كودكان بوميان كانادا كش
تخمين ها نشان مي دهد قريب به 10 ميليون 
كودك بومي مورد تجاوز، شكنجه و مرگ دسته 
جمعي قرار گرفته اند. نكته اعجاب آور اين است 
كه چنين وحشي هايي به تمدن ممتازي چون 

ايران درس #حقوق_بشر مي دهند!
   احمد روستايي:

ــف 66 گور  ــد! كش ــل كني ــه تأم ــك لحظ ي
ــته جمعي در كانادا! واقعاً فاجعه اي است  دس
كه جا دارد همه جهان به آن ورود كنند. فاجعه 
ــت! اگر اين فاجعه در ايران رقم مي خورد،  اس
ــد. واقعاً  صدتا قطعنامه عليه مان صادر مي ش

تاريخ غرب، تاريخي پر از جنايت و لجنزار است!
   روزبه شهرستاني:

ــال هاي 1880 تا 1970، 4تا30 هزار  در س
ــمالي در مدارس  ــي امريكاي ش كودك بوم
ــتقيم،  ــونت مس ــبانه روزي به علل خش ش
سوءتغذيه، عدم رسيدگي، و... فوت كرده (به 
ــيده اند) و در گورهاي دسته جمعي  قتل رس
مدفون شده اند. شايد از نظر شما اين جنايت 
عليه بشريت باشد ولي هيچكس كانادا را حتي 

به نقض حقوق بشر متهم نكرده. 
   كاربري با نام «مظلومي»:

ــودكان در غرب  ــته جمعي ك ــاي دس گوره
واكنش هايي را برانگيخت. ولي چندان مورد 
ــانه هاي ما قرار  ــتمداران و رس توجه سياس
نگرفت. آن هم كانادايي كه هميشه به بهانه 
حقوق بشر رفتار خصمانه عليه ما دارد. كافي 
بود اين گور در ايران كشف مي شد؛ واقعاً كانادا 

حرفي براي حقوق بشر دارد؟

بناي «جاستين ترودو» روي كوهي از جمجمه ها
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به كشف گورهاي دسته جمعي جديد در كانادا

كشف دستكم 66 گور دسته جمعي جديد در محوطه مدارس شبانه روزي كودكان بومي كانادا!

 رسانه هاي كانادايي اعالم كردند كه در محوطه يك مدرسه سابق شبانه روزي كودكان 
بومي در استان بريتيش كلمبيا در غرب اين كشور دستكم 66 گور دسته جمعي جديد 
كشف شده است. اين واقعه با واكنش هايي در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران 

اين گور را نمادي از تاريخ خشـونت بار تمدن غرب كه پراسـت  از سـفاكي دانستند. 
كاربران همچنين كانادا را براي سخن گفتن از حقوق بشر با وجود اين كشفيات جديد 
سرزنش و تقبيح كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

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

       وقتي خدا گرافيست است | تصويري منحصربه فرد از پاي سوسك 
زير ميكروسكوپ | از صفحه توئيتري كاربري با نام «جنيد»

 اسالم دين رفاه و زندگي است
يا دين مبارزه و جهاد و انقالبي گري؟

استاد شهيد مرتضي مطهري(ره):
اسالم را در يك بُعدش نبايد ديد، اسالم را در همه ابعادش بايد مطالعه 
كرد. اگر يك بُعد را ببينيم باقي ديگر را نبينيم اسالم نيست. مكتب ما 
يك مكتب جامع و برتر است و به همين دليل است كه مي گويد سعادت 
دنيا و آخرت بشر را من مي توانم تأمين كنم، واالّ اگر يك روز تحت تأثير 
راهبه ها و صومعه نشينان مسيحي يا زهاد و مرتاض هاي هندي واقع 
بشويم و فقط دم از رياضت و زهد و ترك دنيا بزنيم و بگوييم اسالم غير 
از اين چيزي نيست، روز ديگر كه آن را فراموش كرديم و از اين طرف 

افتاديم بگوييم اسالم دين جهاد و مبارزه است [اينها اسالم نيست]. 
چنان كه در چهل سال پيش وقتي كه امريكايي ها آمده بودند و آن 
رفاه را به مردم نشان مي دادند عده اي مي گفتند اسالم دين زندگي 
است، اسالم دين توسعه است؛ بعد كه توده اي ها آمدند و مكتب هاي 
ــد عده اي مي گفتند  به اصطالح انقالبي را في الجمله مطرح كردن
اسالم دين جهاد است، اسالم دين مبارزه است؛ در حالي كه اسالم 

دين همه اينهاست. 
ــهيد مطهري» در تلگرام به استناد كتاب  كانال رسمي «بنياد ش

آينده انقالب اسالمي ايران، ص171

   آيينه نفس

ارسال تانك لئوپارد به اوكراين نشانه چيست؟

آرش فهيم در توئيتي نوشت: با معرفي 24 فيلم بخش مسابقه جشنواره فجر مشخص شد 
ــت خورد. مطابق شنيده ها، كيفيت عموم آثار اين دوره  كه تحريم جشنواره باز هم شكس
جشنواره فجر نسبت به ادوار اخير اين رويداد، باالتر خواهد بود. هر چند كه احتماالً مثل 

هر دوره، دو، سه فيلم ضعيف و غيرقابل تماشا هم حضور دارد. 

كيانوش جهان پور در توئيتي نوشت: چاقي مسئول 70درصد كل هزينه هاي درمان ديابت، 
23 درصد هزينه هاي درمان بيماري هاي قلبي عروقي و 9درصد براي سرطان هاست. به 
طور متوسط، درمان بيماري هاي ناشي از اضافه وزن 8/4درصد از كل هزينه هاي بهداشتي 
در كشورهاي  OECD را به خود اختصاص مي دهد! كمپين كاهش وزن راه بيندازيم... 

ــال تلگرامي خود  ــا تقوي نيا در كان عليرض
ــال  ــان براي ارس ــت: خبر مجوز آلم نوش
ــرد اوكراين،  ــه نب ــارد ب ــاي لئوپ تانك ه
ــت. اگر چه  ــته اس بازتاب هاي زيادي داش
تانك هاي لئوپارد هم پيشرفته هستند و هم 
زره قدرتمندي دارند، اما نبايد فراموش كرد 
ــي (كه ايران  كه موشك هاي كورنت روس
نيز آنان را بومي سازي كرده)، در نبردهاي 
33 روزه و جنگ يمن، زره تانك هاي بسيار 
پيشرفته مركاوا4 و آبرامز را شكافته اند. به 
داليل فوق از نگاه نگارنده، ارسال تانك هاي 
پيشرفته لئوپارد2 به نبرد اوكراين در سطح 
ــه رواني تأثير  ــي و البت تاكتيكي و عمليات
ــاظ راهبردي  ــت، لكن به لح خواهند داش
ــري به اوكرايني ها  نمي توانند موقعيت برت
بدهند. در خصوص تبعات اين تصميم چند 

نكته بايد ذكر شود.
ــگ اوكراين،  ــدازي جن ــكا با راه ان 1) امري
ــيه را به طور كامل از  وابستگي اروپا به روس
بين برد و قاره سبز را از لحاظ انرژي به خود 
وابسته كرد. حال با كمك هاي تسليحاتي 
ــد رقيب تاريخي خود  و مادي اروپا مي توان

روس ها را بيشتر تضعيف كند. 
ــا روس ها را  ــر اروپايي ه ــات اخي 2) اقدام
بيش ازپيش به چين و ايران وابسته خواهد 
ــي قرن 21 تا  ــا در دهه ابتداي كرد؛ روس ه
حدود بسياري به غرب و اروپا نزديك شدند 

و دستاوردهاي بسياري كسب كردند اما با 
ــتگي  راهبرد امريكايي ها اكنون اين پيوس
ــته و كرملين نشينان به  كامًال منقطع گش
رويكردهاي قرن بيستمي و دنياي دوقطبي 
مي انديشند. يك قطب امريكا و اروپا و قطب 
ديگر كشورهاي آسيايي مانند چين، هند، 

ايران، روسيه و حتي امريكاي التين... 
3) ايران از اقدامات جديد اروپايي ها انتفاع 
ــور در  ــد يافت زيرا اين كش ويژه اي خواه
ــزوا قرار  ــته در نوعي از ان ــال هاي گذش س
ــل مزايايي كه  ــت و روس ها نيز به دلي داش
در همكاري با اروپا يافته بودند با بلوك غرب 
همراهي نسبي مي نمودند. اما اكنون قضيه 

بالعكس شده و ايران براي سياست خارجي 
ــبي دارد زيرا اولويت اين  روسيه مزيت نس
ــرقي موفقيت در جنگ اوكراين  قدرت ش
است و هيچ قدرت نظامي ديگري نمي تواند 
جايگاه ايران را براي روس ها داشته باشد زيرا 
اين كشور هم توان نظامي بااليي دارد و هم 
انگيزه و تجربه موفق ضربه زدن طرح هاي 
غرب را؛ و البته اين را در سوريه، عراق، يمن 
و لبنان اثبات كرده است. در نتيجه مسكو 
از سر نياز (و نه لزوماً عالقه مندي) به سوي 
ــت كه  ــت دراز كرده و ناچار اس تهران دس
مالحظات طرف مقابل را نيز در نظر بگيرد؛ 
خريد تسليحات جنگي و فروش هواگردهاي 

پيشرفته اي چون سوخو 35 تنها بخشي از 
ماجرا را شامل مي شود. روس ها دريافته اند 
ــني از  كه در درازمدت نمي توانند افق روش
همكاري با غرب را در نظر بگيرند و به همين 
ــت هاي قرن بيستمي خود  دليل به سياس

بازخواهند  گشت. 
ــود كه در مجادالت  پوتين مجبور خواهد ب
بين المللي و شوراي امنيت مرتبط با ايران، 
تا حد زيادي نظر تهران را لحاظ نمايد زيرا 
براي ادامه جنگ طوالني مدت در اوكراين به 
اين كشور نياز دارد و چه بسا همكاري هاي 
ايران تغيير دهنده قواعد نبرد باشد؛ چيزي 
ــيرين  كه روس ها در ماه هاي اخير طعم ش

آن را چشيده اند. 
در پايان اين نكته را بايد ذكر كرد كه جنگ 
اوكراين در صورت عدم موفقيت راهبردهاي 
ــي نظام تك قطبي و  امريكا، باعث فروپاش

ايجاد يك نظام دوقطبي خواهد شد. 
ــدم پيروزي  ــناريو براي ايران ع بهترين س
ــت راهبردي  اوكراين و ادامه جنگ و بن بس
آن است تا روس ها همچنان در اين شرايط 
سخت بمانند و دست نياز بيشتري به سوي 
جمهوري اسالمي دراز كنند. اين سناريو از 
طرفي باعث تداوم نگاه امريكا و اروپا به بحران 
ــت  ــن به عنوان اولويت اصلي سياس اوكراي
خارجي مي شود و فعًال ايران را از زير ذره بين 

سياسيون آنها خارج خواهد كرد. 

تحريم جشنواره فجر باز هم شكست خورد كمپين كاهش وزن راه بيندازيم

باهوش كيست؟
كانال تلگرامي ترفند مديريت به اشتراك 
گذاشت: فرد باهوش لزوماً فردي نيست 
كه همه گونه اطالعات موجود را داشته 
باشد. در واقع هوشمندي با دانايي متفاوت 
است و به فردي باهوش گفته مي شود كه 
ــئله را داشته  توانايي و مهارت حل مس
باشد. فردي كه بتواند با كمترين هزينه 
(مالي، زماني و...) راه حل هاي بهتر را بيابد. 
از اين رو هوشمندي و توانايي حل مسئله يك شيوه تفكري است كه مي تواند روي هر مسئله اي اعمال 
گردد. در واقع در نظر فرد باهوش پيمودن مسير در راه رسيدن به پاسخ از درجه  اهميت باالتري برخوردار 
است نسبت به پاسخ قطعي به آن مسئله. از اين رو نه تنها فردي با اين ويژگي ها در مواجهه با مسائل، منفعل 
نيست بلكه با توجه به اينكه شيوه  تفكرش در مرور زمان به استراتژي هاي گوناگون حل مسئله مسلح شده، 

از رويارويي با پرسش هاي متنوع استقبال مي كند. در نتيجه تبديل به فردي پرسشگر نيز مي شود. 

شكر 17 برابر ايمني را كاهش مي دهد
ــت:  كانال تلگرامي «خبر فوري» نوش
متخصصان غدد محاسبه كرده اند كه 
طي شش تا هفت ساعت پس از مصرف 
شكر، پاسخ ايمني بدن 17برابر كاهش 
مي يابد. اين به اين دليل است كه تركيب 
شيميايي و خواص شكر مشابه ويتأمين 
ــك محرك  ــت و ويتأمين C ي C اس
سيستم ايمني است. به دليل شباهت 
تركيب شيميايي اين مواد، بدن هنگام مصرف زياد شكر مي تواند آنها را اشتباه بگيرد. فاگوسيت ها - 
سلول هاي سيستم ايمني از ويتأمين C تغذيه مي كنند، اما مي توانند اشتباه كنند و قند را جذب كنند، 
ــت. اما هنگامي كه وارد سلول  زيرا از نظر شيميايي، از نظر ساختار، با اسيد اسكوربيك يكسان اس
مي شود، تركيب گلوكز و فروكتوز فوراً آن را از داخل تخريب مي كند و به همين دليل ايمني كاهش 

مي يابد. به همين دليل، مخلوط شيرين و شربت براي بيماري ها بهترين راه حل نيست.

كارت سفيد فوتبال را شرافتمندانه تر مي كند؟
كانال تلگرامي «هشت بهشت» نوشت: 
روز شنبه در جريان بازي تيم هاي زنان 
اسپرتينگ ليسبون و بنفيكا در پرتغال 
اتفاقي مهم در تاريخ فوتبال افتاد، داور در 
اين مسابقه براي اولين بار از كارت سفيد 
استفاده كرد. اين كارت در هنگام رفتار يا 
رويداد منصفانه و شرافتمندانه در بازي 
ــود كه به معناي رفتار  ــتفاده مي ش اس
خوب و مناسب و اخالق ورزشكاري است اما از اين كارت تا به حال فقط در پرتغال استفاده شده است. 
پرتغال كارت سفيد را به عنوان يكي از نوآوري هاي اين كشور مطرح كرد تا با استفاده از آن «ارزش هاي 
اخالقي و شرافتمندانه در ورزش» ترويج و تشويق شود. اين اقدام به تدبير فدراسيون فوتبال پرتغال 
انجام شده است. كارت  جديد برخالف كارت هاي زرد و قرمز براي تنبيه و اخطار رفتار ها و اعمال نادرست 
بازيكنان استفاده نمي شود. كاتارينا كامپوس، داور مسابقه جام زنان براي اولين بار در موقعيتي عمومي 
از كارت سفيد استفاده كرد. اين كارت پس از بيمار شدن فردي در جايگاه نشان داده شد و كادر پزشكي 
هر دو تيم به سرعت براي كمك به آنها رفتند. اين حركت انسان دوستانه با واكنش مثبت و تشويق 

تماشاگران حاضر در استوديو دا  لوز، ورزشگاه چند منظوره در شهر ليسبون روبه رو شد.

ورود ديرهنگام و ناكافي به اخالق فناوري اطالعات
 حميد بُردخوني در كانال تلگرامي خود 
نوشت: هنگام نگارش پايان  نامه، كتاب 
مأخذشناسي اخالق فناوري اطالعات و 
ارتباطات را خريدم. هنگام مطالعه منابع 
ــه تاريخ را  ــوب)، س ــتاري (مكت نوش
يادداشت كردم: 1) منابع مكتوب قبل از 
ورود اينترنت به ايران؛ 2) منابع مكتوب 
ــاز به كار  ــت تا [آغ ــد از ورود اينترن بع

وبالگ ها يا] نقطه ي آغاز رسانه هاي اجتماعي (1368- 1383)؛ 3) منابع مكتوب بعد از 1381. 
در بازه  زماني (1) تنها يك متن نوشتاري درباره اخالق فناوري اطالعات وجود دارد. و زمان 
آن به اسفندماه 1357 برمي گردد. اسم كتاب «انقالب اميد: در ريشه هاي عوامل اومانيستي 
ــت. اريك فروم در اين كتاب به جامعه اي اشاره مي كند كه در آن انسان  جامعه صنعتي» اس
ــت. چنين انساني كم احساس  خوب مي خورد، خوب مي خوابد ولي با اين حال او منفعل اس
است و فرديت و خلوتش نيز در معرض تهاجم است. نويسنده معتقد است در چنين جامعه اي، 
ــت؛ اما از منظر اخالقي، عاطفي و فرهنگي و  ــد روز افزون اس انسان از نظر مادي داراي رش

اجتماعي عقب گرد دارد (نقل شده در رحمتي، 1392: 145)
در بازه  دوم، 32- 31 منبع وجود دارد (برخي از منابع گردآوري اند. به عنوان نمونه خيلي از منابع 
سال 1379 از كتاب چالش هاي حقوقي، اخالقي و اجتماعي فضاي رايانه اي است.) ويژگي بازه  

دوم چيست و چرا بازه  دوم مهم است؟ 
با فراگير شدن اينترنت در دهه 1980 در غرب و نيز گسترش فناوري هاي ارتباطي، فضاي مجازي 
شكل گرفت. در ايران، اينترنت براي اولين بار سال 1368 و سپس به صورت عمومي سال 1372 
براي استفاده دانشگاهي وارد ايران شد (بردخوني، 1399: 14). همچنين اولين ارائه دهنده خدمات 
وبالگ فارسي، پرشين بالگ است كه در سال 1381 آغاز به كار كرد (ويكي پديا). هر چند وبالگ 
هنوز با رسانه هاي اجتماعي فاصله داشت اما مي توان آن را نقطه  آغاز رسانه هاي اجتماعي دانست كه 
شبكه هاي اجتماعي ديجيتال نسل سوم در بستر آنها شكل گرفت (محسنيان راد، 1399: 266). 
ــي، يا كافه نادري و  ــلي از ايرانيان يادگرفتند به جاي گفت وگوي چندنفره  تاكس بنابر اين نس
قهوه خانه ها، در ابعادي بسيار وسيع به نام وبالگ، درباره هرموضوعي كه به آن عالقه دارند سخن 

بگويند و بحث كنند (محسنيان راد، 1399: 267). 
بررسي منابع نوشتاري بازه هاي زماني اول و دوم نشان مي دهد مباحث اخالقي فضاي مجازي 
ــايعه پراكني، پورنوگرافي، حريم  ــت. رواج اخبار جعلي، ش چندان مورد توجه قرار نگرفته اس
خصوصي، هك كردن، سرقت اطالعات، اطالعات كاذب، قمار اينترنتي، خريد و فروش، تزاحم 
ــده است.  از سال 1381 تا  اخالقي و... از مباحث مهمي است كه چندان مورد توجه واقع نش
1392 (بر اساس مأخذشناسي) بيش از 400 منبع مكتوب وجود دارد. بيش از 10 برابر شدن 
منابع مكتوب در بازه زماني 11 ساله نشان دهنده  توجه به مسائل حوزه  اخالق فناوري است. 

توجهي كه به گواه متخصصان اين حوزه، چندان كافي نبوده است.

 آرامش با احترام 
به مقدسات اديان محقق مي شود

سيدعباس صالحي در واكنش به قرآن سوزي اخير در سوئد توئيت كرد: 
مي توان كتاب مقدس حدود 2 ميليارد مسلمان را با مجوز قانوني و در مأل 
عام در سوئد و هلند سوزاند اما نمي توان تعريضي به هولوكاست داشت! 
صلح و آرامش در جهان با احترام به مقدسات اديان محقق مي شود. آزادي 

و قانون را پشتوانه جنگ يا نفرت از يكديگر نكنيم. 

اثر انگشت در رحم مادر شكل مي گيرد
كانال تلگرامي «دانستني ها» نوشت: برجستگي هاي پرپيچ و خم انگشتان 
دست در اثر تماس دست جنين با ديواره رحم كه اطرافش را فرا گرفته ايجاد 

مي شود و به همين دليل حتي براي دوقلوها يكسان نيست.

 خودروسازها:
 اگر پول داري با من حرف بزن!

ــود «در هنگام  ــه گفته مي ش ــت: اينك ــزاده در توئيتي نوش علي علي
قرعه كشي خودرو بايد پول در حساب باشد»، يعني «وقتي پول داري، 
با من حرف بزن». قشر مستضعف كه حساب باز كرده بود براي خريد 

خودرو به عنوان يك سرمايه، جز فحش چيزي ندارند.

 سازمان محيط زيست، آلودگي را 
در چند دقيقه حل كرد!

سيديوسف مرادي در توئيتي نوشت: سازمان محيط زيست بعد از 50سال 
مشكل آلودگي هوا را در چند دقيقه حل كرد. اين سازمان پيشنهاد داد 
كه شاخص آلودگي هوا را بايد تغيير دهيم و مثالً عدد خطر ساز بودن كه 
االن 150 است را 500 بذاريم. با اين تغيير چون هيچوقت سطح آلودگي 

به عدد 500 نمي رسد كًال مسئله آلودگي حل مي شود.
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وزير كشور:

اروپايي ها بيشترين نفع را از مبارزات 
ضدتروريستي سپاه در منطقه برده اند 

سـپاه پرافتخـار و باعـزت مـا همچنـان در صـف دفـاع 
از منافـع ملـي و مبـارزه بـا تروريسـم خواهـد بـود و ايـن 
گذاشـت.  نخواهـد  سـپاه  عملكـرد  در  اثـري  اتفاقـات 
احمد وحيدي، وزير كشور در گفت وگو با مهر با اشاره به طرح پارلماني 
ــداران اظهار داشت: اين  ــتي خواندن سپاه پاس اروپا مبني بر تروريس
ــرد، چراكه آنها  ــترين ضرر را متوجه خود اروپا خواهد ك موضوع بيش
ــترين نفع را از مبارزات ضدتروريستي سپاه در  هستند كه امروز بيش
ــؤال كه چطور مي شود يك دستگاه  منطقه برده اند. وي با طرح اين س
ــدام اروپا  ــرد، تصريح كرد: اق ــت خطاب ك ــور را تروريس نظامي كش
ــي در اظهارات  ــت. مقامات اروپاي ــان دهنده افول عقالنيت آنهاس نش
ــان داده اند اين تصميم شان احساسي و ناشي از ورود  مختلف خود نش
جريانات ضدانقالبي است كه آنها را فريب داده اند. وزير كشور تصريح 
كرد: طبيعي است كه سپاه پرافتخار و باعزت ما همچنان در صف دفاع از 
منافع ملي و مبارزه با تروريسم خواهد بود و اين اتفاقات اثري در عملكرد 
سپاه نخواهد گذاشت. وحيدي با بيان اينكه سپاه در قلب مردم ما جاي 
دارد، گفت: طرح پارلماني اروپا سپاه پاسداران را بيش از پيش در ميان 

مردم كشور محبوب تر خواهد كرد. 
........................................................................................................................

 پاسخ معاون دفتر رئيس جمهور 
به شايعات درباره خزر

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور به برخي شايعات درباره درياي 
خزر پاسخ داد. 

به گزارش فارس، محمد جمشيدي، معاون سياسي دفتر رئيس جمهور 
به برخي شايعات درباره درياي خزر پاسخ داد. جمشيدي در اين باره 
در توئيتي نوشت: «سياست دولت ايجاد كريدور جامع شمال- جنوب 
است، يعني هم ترانزيت هم انرژي. در تعامالت اخير به ويژه گفت وگوي 
تلفني رئيسي و پوتين اين راهبرد را پيگيري كرديم. اگر رژيم حقوقي 
ــنيدند كه رودررو  ــزي را مي ش ــيدند، همان چي خزر را پيش مي كش
ــط مبدأ خاص تأمين  ــيم خ به پوتين گفتيم: منافع ايران فقط با ترس

مي شود.» 
ــار مسكو براي  ــت در روزهاي اخير اظهاراتي مبني بر فش گفتني اس
تصويب وضعيت حقوقي درياي خزر در برخي رسانه ها منتشر شده بود 
كه معاون سياسي رئيس جمهور اين گمانه زني ها را غيرواقعي دانست 

و تكذيب كرد. 

 
اولين فرمانده سپاه: 

فحش ركيك شعار نيست!
اغتشاشـگران ماه هـاي اخيـر حتـي شـعار هـم نداشـتند و 
ركيك تريـن الفـاظ را به عنـوان شـعار اسـتفاده مي كردند. در 
بهترين حالـت بايد ايـن اتفاقـات را «شـورش كـور» خواند كه 
در خدمـت مـزدوري جريـان سـلطه قـرار گرفتـه بـود. 
انقالب اسالمي در برهه   اي رخ داد كه نظريه پردازان حوزه سياست 
و جامعه شناسي فرياد پايان انقالب ها را سر داده بودند كه هيچ گاه 
فكر نمي كردنـد حركتي سياسـي- اجتماعي برخاسـته از دين، 
ايدئولوژي شـرق و غرب را كنار بزند و به شـكل مستقل، تفكر و 
انديشـه جديدي را به جهانيان معرفي كند.خبرگزارى فارس در 
باب ماهيت اين اتفاق شـگفت با جواد منصـوري، اولين فرمانده 
سپاه پاسداران و پژوهشگر حوزه انقالب اسالمي گپي زده است. 

      
 انقالب اسالمي را يكي از شگفت انگيزترين و عجيب ترين 
انقالب هـاي تاريخ مي نامنـد. تحليل شـما در اين باره 

چيست؟
ــد و در  ــروع ش ــال1341 ش ــالمي كه از س در روند جريان نهضت اس
15خرداد سال1342 اوج گرفت، اتفاقي افتاد كه در آن زمان بسياري از 
مقامات سياسي، تحليلگران، استادان و پژوهشگران ايراني و غيرايراني 
ــياري از تحوالتي را كه از آن  آن را به خوبي درك نكردند، بنابراين بس
ــد و تا انقالب و زمان حال حاضر ادامه دارد، آن طور كه  زمان شروع ش
بايد فهم نكرده و متوجه نشدند. به شكل دقيق تر اگر بخواهم بگويم طي 
آن 15تا16سال نيرويي جديد پا به عرصه سياست و اجتماع گذاشت 
كه ناشناخته بود و همين ناشناخته بودن، موجب شد نتوانند آن را از 
بين ببرند يا متوقفش كنند. به عقيده من تا زماني كه اين نيرو حاضر 
باشد و پويايي خود را حفظ كند، نهضت اسالمي سال1342 همچنان 

ادامه خواهد داشت. 
آن نيرو در دو دهه اخير تا حدودي براي غرب شناخته شد، بنابراين آنان 
سعي كردند تا حدودي با بهره گيري از اين شناخت، انقالب اسالمي را 
معدوم سازند. من تأكيد بر «انقالب اسالمي» دارم نه جمهوري اسالمي 
ايران چراكه به باور من جمهوري اسالمي تنها يكي از عوارض انقالب در 
ساحت ساختار سياسي ايران است. خود مقوله انقالب هيچ انحصاري 
در جغرافياي مرزي ايران ندارد و جنبه فراملي آن موضوعي است كه از 
آثار پديد آمده از بدو انقالب مشهود است. نيروي مذكور كه به آن اشاره 
ــت و مادامي كه اين عناصر باشند و باهم  شد، تركيبي از سه عنصر اس
تركيب شوند، جريان انقالب اسالمي ادامه خواهد داشت. آن سه عنصر 
عبارتند از 1) مردم 2) اعتقاد به اساس اسالم شيعي و 3) حضور آگاهانه 

در ساحت هاي اجتماع سياسي و فرهنگي. 
اين عناصر مركب از هم نيرويي را تشكيل داده اند كه قوام و دوام ايراِن 
پس از انقالب به اتكاي به اوست. ژاپن با دو بمب اتم تسليم امريكا شد 
و اين سربه زيري تحقيرآميز ژاپني ها تا االن ادامه دارد، اما در ايران طي 
شرايط سياسي و اجتماعي ملتهب در اين چهل واندي سال، خبري از 

تسليم نيست. 
اگر امروز در نيجريه كسي به نام «شيخ زكزاكي» را با آن خشونت 
تمام مورد هجوم قرار مي دهند و پسرانش را به شهادت مي رسانند، 
ــخنگوي تفكر و جهت گيري انقالب  ــت كه او س به اين علت اس
ــناك است.  ــئله براي مخالفان ترس ــت و همين مس اسالمي اس
همچنين امريكا با تقبل تمام هزينه هاي سياسي و امنيتي، سردار 
ــهيد مي كند چراكه آنان به اين فهم رسيده اند كه  سليماني را ش
سليماني تنها يك فرمانده نظامي نيست، بلكه تبلور جسماني يك 

تفكر و انديشه است. 
ــفير امريكا در ايران آمده است كه او  در خاطرات «ويليام ساليوان» س
به شاه پيشنهاد مي كند مردم معترض را به رگبار ببندد. شاه در جواب 
ــار مي دانند و آن را  ــن كار روي مردمي كه مرگ را افتخ مي گويد: «اي
شهادت مي نامند بي فايده است.» تا زماني كه علل انقالب- كه همان 
ــد، معلول انقالب اسالمي  عناصر اصلي سه گانه هستند- موجود باش
حاضر خواهد بود، لذا طبيعي است كه ببينيم دشمن نوك پيكان هجوم 

خود را روي اين عناصر متمركز كند. 
 آيا اتفاقات اخير شـأنيت اينكه يك جنبش سياسـي 

باشد را دارد؟
 يك جنبش سياسي چند شاخصه مهم دارد: 1) رهبري 2) ايدئولوژي
ــر داراي اين  ــعارها. آيا جريانات اخي ــتراتژي 4) برنامه و 5) ش  3) اس
شاخصه ها بود؟ اين افراد حتي شعار هم نداشتند و ركيك ترين الفاظ را 
به عنوان شعار استفاده مي كردند. در بهترين حالت بايد اين اتفاقات را 

«شورش كور» خواند كه مزدوري جريان سلطه را انجام مي داد.

88498443سرويس  سياسي

به آخر رسيده ايد
روزنامه كيهان در يادداشتي ضمن تأكيد بر 
بي اثر بودن تحريم هاي غرب نوشت: يكي از 
اسرار پيروزي امام خميني كه رحمت خدا بر 
ــپهبد  ــه به مردم خود آنچنان مطمئن بود كه به گفته س او، اين بود ك
شهيد سليماني، خود را فدايي آنها مي دانست و به همين اندازه نسبت 

به دشمنان بدبين و بي اعتماد بود. 
ــمن ، نامش اگر خيانت نباشد ، ساده لوحي است نه  اعتماد بيجا به دش
تدبير و تنش زدايي. مگر مي شود بين دو موجودي كه موجوديت هم 
را نقيض اند، اتفاق ايجاد كرد؟ دشمن، به معني كسي است كه نفعش 
ــت. چگونه مي توان بدون كوتاه آمدن  در ضرر ما و نفع ما در ضرر اوس
ــق اين تعريف علمي،  يكي از اين دو، بين آنها رفاقت ايجاد كرد؟ طب
ــد ،  ــعار «بُرد- بُرد» اگر فريب افكار عمومي و توجيه خيانت نباش ش
بي شك نشان حماقت، ساده لوحي يا مفتون شدگي است. مگر عاقلي 
هست كه براي دشمنش آرزوي پيروزي بكند؟ و مگر آرزوي پيروزي 
ــت براي خود نيست؟ اين غصه  ــمن، به معني آرزوي شكس براي دش
ــارت بار تركمانچاي و آخال  مثل تجديد چاپ كتاب قراردادهاي خس
ــط  ــتان و امثال اينها بود كه مثل قرارداد1981 الجزاير، توس و گلس

ليبرال هاي نفوذي به ايران تحميل شد. 
ــت خورديد و مي خواهيد با فحش و  واقعيت اين است كه شما شكس
دلقك بازي و تمسخر و تحريم، خود را مسلط نشان دهيد ولي اين گونه 
ــداران انقالب  ــتيد و تحريم سپاه پاس نيست. شما در حال مرگ هس
اسالمي ، مشكلي از شما حل نمي كند و تنها بي معرفتي شما را نمايان تر 
ــي كه زاييديد، اروپا را واليت االندلس  ــپاه نبود، داعش مي كند. اگر س
كرده و خاطرات خونبار انقالب و جمهوري هاي فرانسه را زنده مي كرد 
و زنان تان را به كنيزي و امريكا را به نكاح جهادي خود درآورده بود و با 
آهن برج ايفل، قاشق براي انتحاري هايش ساخته بود. سپاه با امكانات 
ــد كه بي آنها، از حركت بماند. سپاه، جرياني است كه از  شما، سپاه نش
ــما تنوره مي كشد و ما با همان  دل جوانان به ستوه آمده از شرارت ش
جواناني كه فريفتيد و خيابان هاي مان را به آشوب كشيديد ، به مقابله 

شما مي آييم و آن قدر قوي مي شويم كه هرگز ديده نشويد. 
........................................................................................................................

از پليس خوب تا پليس بد اروپا
روزنامه آرمان ملي در يادداشت پنج شنبه 
خود به استراتژي اروپايي ها در قبال ايران 
اشاره كرد و نوشت: اروپايي ها طرح هايي را 
در مورد ايران در دستور كار قرار دادند كه به 
ــد عليه ايران  ــتراتژي يا بهتر بگوييم طرح پليس خوب و پليس ب اس
ــپاه پاسداران انقالب  بازمي گردد. از اين منظر در يك نهاد اروپايي س
اسالمي را نهادي تروريستي دانسته و براي تصويب نهايي آن بعد از سر 
ــه تنها اقدام به  ــادي ديگر تصميم مي گيرند ك و صداي فراوان در نه
تحريم اين نهاد نظامي ايران بكنند و عمًال تروريست نام نهادن سپاه 
پاسداران را از دستور كار خود خارج مي كنند. از ابتدا مشخص بود كه 
اروپايي ها و به  طور كل غربي ها به دنبال تنشي جديد در منطقه با ايران 
ــت يابند، به دنبال تضعيف  ــان دس نبودند اما براي اينكه به اهداف ش
جايگاه ايران در منطقه و همچنين تضعيف اقتصاد ايران هستند. از اين 
منظر به دنبال آنند كه ايران را با مكانيسم هاي مختلف حتي اسنپ بك، 
ــپاه پاسداران انقالب  ــتي ناميدن س تضعيف كنند. تحريم و تروريس
اسالمي مسئله اي را براي آنها حل نمي كند اما اينكه به تحريم اقتصادي 
ايران ادامه دهند تا جايي كه ميزان فروش نفت ايران را از مقدار فعلي 
ــته باشد تا در پس فشارهاي  كمتر كنند، شايد براي آنها ثمراتي داش
اقتصادي بر تهران، برنامه هايي را كه در مورد ايران طراحي كرده اند، 

اجرايي كنند. 
ــت ناميدن سپاه  ــنده با بيان اينكه تحريم سپاه و حتي تروريس نويس
فايده اي براي آنها ندارد، اضافه كرده است: از اين منظر عمًال تروريست 
ــواهد نشان مي دهد  ــتور كار خارج كرده اند. ش ناميدن سپاه را از دس
ــال رويارويي با تهران  ــرايط كنوني به دنب غربي ها به هيچ وجه در ش
ــرايط كنوني كه ايران به  نيستند چراكه برخورد نظامي با ايران در ش
ــان مي دهد، مسئله اي را براي  كوچك ترين كنشي واكنش سخت نش
ــكي  آنها حل نخواهد كرد. ايران در برابر هر حمله نظامي از توان موش
ــدان آنها و  ــرد و توان تمامي متح ــتفاده خواهد ك و پهپادي خود اس
پايگاه هاي نظامي آنها را مورد حمله قرار خواهد داد. از اين منظر هرگونه 
برخورد با تهران را از دستور كار خارج خواهند كرد و روي كاهش مداوم 

درآمدهاي ايران متمركز خواهند شد. 
........................................................................................................................

 رمزگشايي از اصرار و انكار اروپاييان
 در تقابل با ايران!

ــتي  ــه وطن امروز در يادداش روزنام
ــت: طي روزهاي اخير، اتحاديه  نوش
ــات غرب عليه  اروپايي به اتاق عملي
ــده است. مصوبه اخير  نظام جمهوري اسالمي و ملت ايران تبديل ش
پارلمان اروپا عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و سخناني كه 
جوزف بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي و ديگر مقامات 
ــا عدم فراهم بودن  ــزام آور بودن ي ــاره عدم ال ــد اين مجموعه درب ارش
ــان مي آورند، هر دو  ــي الزم آن بر زب ــاخت هاي حقوقي و اجراي زيرس
ــري ايران»  ــوان «مهار حداكث ــازل بزرگ تحت عن قطعه اي از يك پ
ــتراتژي، تبديل به الگوواره غالب راهبردي-  محسوب مي شود. اين اس
تاكتيكي غرب در مواجهه همه جانبه با كشورمان به شمار مي آيد، اما 

چگونه؟!
تنها ساعاتي پس از اقدام ضدايراني پارلمان اروپا در تروريستي خواندن 
سپاه پاسداران، مقامات اروپايي چنين مسئله اي را احساسي و غيرقابل 
ــران را خلق مي كنند  تحقق قلمداد مي كنند. به عبارت بهتر، آنها بح
ــوه مي دهند تا از اين طريق،  اما در مراحل بعدي آن را كنترل پذير جل
استراتژي مهار همه جانبه ايران قدرتمند را بدون هزينه اي عملياتي و 

ميداني مصداق پذير كنند. 
در اينجا بهتر است مقامات اروپايي متوجه خبط بزرگ محاسباتي خود 
در قبال كشور مقتدر و عزيزمان بشوند! اروپاي چندتكه و ناكارآمدي كه 
امروز گذار از ساختارها و بنيان هاي آن به دغدغه بسياري از شهروندان 
ــت، قطعاً قدرت تكميل اين بازي در قالب  ــده اس قاره سبز تبديل ش
ــده را ندارد. اگر اتحاديه اروپايي مي توانست ميان  تنش هاي كنترل ش
خلق بحران ها و مديريت آنها ارتباطي منظومه وار با يك خروجي قابل 
پيش بيني برقرار كند، امروز شاهد رشد ناهمگون تروريسم تكفيري و 
ــتانه در اين مجموعه نبوديم. در سايه همين توهم  تروريسم نژادپرس
اروپاييان بود كه طرح هاي رياضت اقتصادي (كه قرار بود پس از مدتي با 
مديريت اروپاييان منتج به رشد اقتصادي شود)، به پاشنه آشيل اروپا و 
منطقه يورو نبايد تبديل مي شد. فراتر از آن، مديريت هوشمند اروپايي 
(بنا بر ادعاي سران اين مجموعه) زماني رنگ باخت كه شرارت داعش 
و اتباع اروپايي حاضر در آن گروه متوحش و تروريستي، در نهايت خود 
را در پاريس و بروكسل نمايان كرد و داعش از يك گروه تروريستي قابل 
مديريت در حوزه شامات به تروريسمي افسارگسيخته در برابر مؤسسان 

غربي آن تبديل شد. 
بهتر است سران اروپايي قبل از آنكه به صورت كامل در توهمات خود 
ــوند و هزينه هاي هنگفت مواجهه خطرناك با انقالب اسالمي  غرق ش
ــردي خود را در  ــار به صورت واقعي وزن راهب ايران را بپردازند، يك ب
جهان امروز محاسبه كنند. هر روز كه سپري مي شود، به واسطه ظهور 
سياستمداران لمپن و آماتور، قوه عاقله تصميم ساز در اتحاديه اروپايي 

بيش از پيش تحليل مي رود.

سـردار فـدوي مشـكالت امـروز كشـور 
را ناشـي از عمل نكـردن به وظايـف انقالبي 
دانسـت و گفـت: در سـال بيـش از 70هزار 
مراسم گراميداشت شـهدا در كشور برگزار 
مي شـود، اين يعني هنـوز جوانان بـه دنبال 
زنده نگه داشـتن ياد و نام شـهدا هسـتند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار دريادار علي فدوي، 
جانشين فرمانده كل سپاه در آيين گراميداشت 
ــياف زاده» كه در موزه  سالگرد شهيد «احمد س
ــالمي و دفاع مقدس برگزار شد،  ملي انقالب اس
ــت: چند روز ديگر 44سالگي انقالب  اظهار داش
ــود و وارد 45 سالگي عمر  ــالمي تمام مي ش اس
ــما در تمام اين  ــال آيا ش ــويم، ح انقالب مي ش
ــال ها يك روز را به ياد داريد كه جبهه باطل  س
دشمني خود را با مردم ايران انجام نداده باشد؟ 
ــت ادامه دارد و خواهد  اين درگيري 44سال اس

داشت. 
فدوي ادامه داد: به لحاظ توانمندي هاي مادي و 
دنيايي اعم از اقتصادي، نظامي و رسانه اي حتي 
ــمن باالتر نيستيم،  هم اكنون نيز نسبت به دش
ولي طي سال هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
ــروزي را هم  ــران امريكايي ها حتي يك پي در اي
به دست نياورده اند چراكه اگر پيروزى داشتند 
ــانه اي خود گوش دنيا را  با استفاده از قدرت رس

كر كرده بودند. 
ــخص  وي با تأكيد بر اينكه نتايج را خداوند مش
مي كند، البته به شرطي كه تكاليف الهي را انجام 
ــن روزها، يك روز  دهيم، اضافه كرد: در تمام اي

هم نبوده كه خبيثان عالم عليه انقالب اسالمي 
ــوان مثال  ــه نكنند، به عن ــگ و توطئ ايران جن
ــي را عليه ما  ــته آنها جنگ كامل روز هاي گذش
انجام دادند، چون فكر مي كردند بر ذهن جوانان 
ــتند مي توانند آنها را مقابل انقالب  تأثير گذاش
ــته به  ــالمي قرار دهند، ولي همچون گذش اس

اشتباه محاسباتي افتادند. 
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: آنها باز هم براي 
ــباتي كردند و با وجود  صدمين بار اشتباه محاس
آنكه همه جانبه پاي كار آمدند، ولي باز پيروزي 
براي جبهه قرآني بود، البته همان گونه كه عنوان 

ــد، چنانچه به تكاليف الهي عمل نكنيم، اين  ش
پيروزي ها به دست نمي آيد. 

ــي كه خداوند  ــردار فدوي افزود: همه تكاليف س
مشخص كرده قبًال توانايي هاي باالتر از آن را به 
انسان ها داده است، لذا چنانچه انساني اراده كند، 
مي تواند تمام وعده هاي خداوند را عملي سازد، 
در سال بيش از 70هزار مراسم گراميداشت شهدا 
در كشور برگزار مي شود، اين يعني هنوز جوانان 
به دنبال زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا هستند و 

اينكه راه آنها را ادامه دهند. 
ــه حدود  ــهداي ما ك ــپس گفت: كل ش وي س

ــود، به نسبت  ــهيد را شامل مي ش 200هزار ش
ــم بودن تعداد  ــاير جنگ هاي دنيا به دليل ك س
شهدا، قابل مقايسه نيست. سال هاي اول پيروزي 
انقالب اسالمي در ايران، دشمنان فكر مي كردند 
با عوامل دست چندم خود در كردستان مي توانند 
ــازند، اما وقتي  ــت مواجه س ــالب را با شكس انق
ــدند نمي توانند صدام را با پشتيباني  متوجه ش
87كشور وارد جنگ با ايران كردند، ولي باز هم به 
رغم تالش آنها كه حتي با حضور مستقيم امريكا 
در اين جنگ همراه شد، نتوانستند به نتيجه اي 
ــت يابند و هر بار خودشان  كه مي خواستند دس

شكست را در برابر ما فرياد زدند. 
جانشين فرمانده كل سپاه اضافه كرد: در وقايع 
اخير نيز دشمنان اين مردم خيلي تالش كردند 
ــي بي نقص براي اينكه هزاران نفر  آن هم تالش
ــد، ولي باز  ــف خيابان ها بياورن ــردم را به ك از م
ــتند، حال امروز در تل آويو، پاريس و  هم نتوانس
ــي عليه حاكمان  ــاهد تظاهرات ميليون لندن ش
ــتند، البته بايد اين را هم گفت  اين شهر ها هس
در جايي كه مشكل داريم به دليل عمل نكردن 
به تكاليف مان است. دشمن بر مشكالت جامعه 
خيلي مي دمد، ولي توانمندي ما از دشمن بيشتر 
است، به همين جهت بايد اين توانمندي را بالفعل 
كنيم به عنوان مثال در برخي مواقع به اندازه يك 
صفحه هم مطلب درباره كاري كه مي خواستيم 
انجام دهيم نداشته ايم، ولي انسان هاي باايمان 
وارد صحنه شدند و به واسطه آن به موفقيت هاي 

بسياري دست يافتيم.

جانشين فرمانده كل سپاه عنوان كرد

دشمن 44سال است از ملت ايران شكست مي خورد
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در سومين نشست نياوران با عنوان «انقالب مردم، پايان سلطنت در ايران» مطرح شد

«وابستگي» مهم ترين ويژگي ساختاري حكومت پهلوي بود

پهلوي آخرين سلسـله در تاريخ ايران است 
كه سلطنتي بوده، ريشـه هاي مردمي ندارد 
و مبتني و متكي بر خارجي ها بـود و اين امر 
موجب از بين رفتن آزادي هاي ملي ما شـد. 
فرزند او رضا پهلوى نيز با خام انديشي همچنان 
چشم به قدرت ها دارد و موضوع «وكالت» نيز 
با هدف جلب حمايت خارجي طراحي شـده 
است كه مورد استقبال ايراني ها قرار نگرفت. 
ــه  ــي مجموع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــالگرد  ــتانه س فرهنگي- تاريخي نياوران در آس
ــت  ــومين «نشس ــالمي، س پيروزي انقالب اس
نياوران» با عنوان «انقالب مردم، پايان سلطنت 
در ايران» در اين مجموعه برگزار شد. اين نشست 
با حضور دكتر مصطفي انتظاري مدرس دانشگاه 
ــيدعباس فاطمي  و پژوهشگر علوم سياسي، س
ــدم مدير  ــانه و تاريخ، بيژن مق ــناس رس كارش
ــري و اجراي دكتر اميد  مجموعه نياوران و با دبي
اخوي كارشناس حوزه تاريخ و ميراث فرهنگي و 
حضور جمع ديگري از عالقه مندان، پژوهشگران 

و كارشناسان برگزار شد. 
در ابتداي اين نشست بيژن مقدم، مدير مجموعه 
ــت هاي  نياوران در خصوص لزوم برگزاري نشس
ــت: در زمان  تاريخي در اين مجموعه اظهار داش
ــتيم كه كليپ هاي منقطع  حاضر شاهد آن هس
ــاص در فضاي  ــده و تحريف آلود با اهداف خ ش
مجازي منتشر مي شوند كه موجب انحراف افكار 
عمومي مي شوند و همين امر ضرورت پرداختن 
به بحث هاي تاريخي را دوچندان مي كند. پس از 
انقالب اسالمي دو نسل جديد داريم كه اطالعاتي 
در خصوص وقايع گذشته ندارند، از اين رو مرور 

اين مباحث امري ضروري است. 
  «وابستگي» مهم ترين ويژگي ساختاري 

حكومت پهلوي
ــگاه و  ــاري، مدرس دانش ــي انتظ دكتر مصطف
ــي در اين نشست با بيان  پژوهشگر علوم سياس
اينكه ريشه هاي شكل گيري سلطنت به ادواري 
بازمي گردد كه جامعه خانواده محور و نوع اداره 

ــت، توضيح  ــكل فئودالي بوده اس ــه به ش جامع
ــوالت اقتصادي رخ مي دهد،  داد: به مرور كه تح
ــمت انقالب صنعتي مي رويم و  از فئودالي به س
ــود و هركس كه  حكمراني تبديل به علم مي ش
ــد، مي تواند اداره جامعه را  علم كافي داشته باش
به عهده بگيرد و با اين ديدگاه حكمراني موروثي 

از بين مي رود. 
ــالب صنعتي، عمًال  ــب با انق او ادامه داد: متناس
ــكل گيري نهاد سلطنت نه تنها در  ريشه هاي ش
ايران بلكه در جهان تضعيف شد و با گذر از دوره 
فئوداليسم به دوره صنعتي اين مفاهيم از ميان 

برداشته شد. 
ــلطنت در ايران ديگر  ــرد: نهاد س وي تصريح ك
پايگاه مردمي و مشروعيت ندارد و بايد بدانند از 
طريق رگ و ريشه خانداني نمي توانند حاكميت 
موروثي ديگري را به مردم تحميل كنند چراكه 

خاندان ها ديگر مشروعيت ساز نيستند. 
انتظاري با بيان اينكه خاندان پهلوي چندين 
ــابقه آمد و شد داشتند، اظهار  بار در تاريخ س
داشت: دليل اين رفت و آمدها تحوالت پديد 
ــي پايه هاي  ــه و فروپاش آمده در متن جامع
ــًال متوجه  ــلطنت عم ــلطنت بود. نظام س س
ــه حيات در  ــراي ادام ــد هيچ زمينه اي ب ش
ــا در ابتداي  ــدارد. پهلوي ه ــه ن ــن جامع مت
ــردمدار تئوري  شكل گيري حكومت شان س
ــا همين ديدگاه  ــي بودند و ب جهموري خواه
حكومت قاجار را از بين بردند اما با مشاركت 
در كودتاي سال1299 و بعد از آن، مجدداً نهاد 

سلطنت را در ايران احيا كردند. 
او افزود: آنها متوجه شده بودند كه در دنيا حرف 
ــد حكمراني  ــي و مدل جدي از جمهوري خواه
است و در ايران نيز نهاد سلطنت پايگاه مردمي 
ــه توان ايجاد  ــن رو و با توجه به اينك ندارد، از اي
ريشه هاي مردمي براي حكومت خود نداشتند، 
ــان را بر خارجي ها گذاشتند و با  تمام تمركزش
كودتا و ايفاي نقش خارجي ها، حكومت پهلوي 
ــق همين كودتا  ــدداً از طري ــود آمد و مج به وج

حكومت بين پدر و پسر دست به دست و در جايي 
ديگر حفظ شد. 

اين پژوهشگر علوم سياسي مهم ترين ويژگي 
ــتگي آن  ــوي را وابس ــاختار حكومت پهل س
دانست و اظهار داشت: پهلوي اولين و آخرين 
سلسله در تاريخ ايران است كه سلطنتي بوده، 
ــه هاي مردمي ندارد و مبتني و متكي بر  ريش
ــب از بين رفتن  خارجي ها بود و اين امر موج
ــد و بحث هاي مربوط به  آزادي هاي ملي ما ش
قانون كاپيتوالسيون، نوع نفت فروشي، ارتباط 
با اسرائيل و غيره به خاطر همين وابستگي به 

خارجي ها شكل گرفت. 
ــتگي و ترك استقالل»  او تصريح كرد: «وابس
ــي از حكمراني بدون  و «ايجاد روبناي نمايش
ــته  ــه ويژگي هاي ذاتي حكمراني را داش اينك
ــد» مهم ترين ويژگي هاي نظام سلطنتي  باش
ــي  ــتند. فرزند او نيز با خام انديش پهلوي هس
ــا دارد و موضوع  ــم به قدرت ه همچنان چش
ــدف جلب حمايت خارجي  «وكالت» نيز با ه
طراحي شده است كه مورد استقبال ايراني ها 
ــس بخواهد در  ــروز هم هر ك قرار نگرفت. ام
ــلطنتي را احيا كند، بايد به  ايران سيستم س
قدرت هاي خارجي متوسل شود و با استقالل 

كشور خداحافظي كند. 
  تـالش مي كننـد بـا تحريـف، خاندان 

سلطنت را تطهير كنند 
ــيدعباس فاطمي،  ــت س ــن نشس ــه اي در ادام
ــت: در مواردي  ــانه و تاريخ گف ــناس رس كارش
شاهديم بازماندگان نظام پهلوي و سلطنت طلبان 
مدعي مي شوند انقالب اسالمي ايران يك شبه 
ــك پهلوي  ــردم حق نان و نم ــاده و م اتفاق افت
ــا مي كنند  ــد، برخي هم ادع ــا نياورده ان را به ج
قدرت هاي بزرگ نخواسته اند شوكت و عظمت 
رژيم پهلوي را تحمل كنند و آن را از بين بردند، 
حال آنكه ريشه هاي اين انقالب به 100سال قبل 
بازمي گردد؛ جايي كه مردم در حال مبارزه براي 
استقالل، عدالت و تأمين حق تعيين سرنوشت 

خود بودند. 
ــوي در پروپاگاندا  وي با بيان اينكه خاندان پهل
سرمايه گذاري كالن داشته و دارند، اظهار داشت: 
ــر  ــي از حضور فرح ديبا بود. پس اين قدرت ناش
ــو و تلويزيون  ــي، رئيس رادي ــي او رضا قطب داي
ــتاي اهداف و  ــازي ها كامًال در راس بود و فضاس
ــود. فيلم هاي  ــدان پهلوي ب ــته هاي خان خواس
ــن هاي 2هزارو500ساله  ــده از جش ساخته ش
توسط فيلمسازان مطرح آن زمان تهيه شده بود 

تا نمايشي از قدرت شان باشد. 
او ادامه داد: به پشتوانه درآمدهاي كالن نفتي و 
ــور، رسانه هاي متكثر  ثروت هاي غارت شده كش
رنگارنگ و مزدوران مجازي حاضر در رسانه هاي 
ــنتي در خدمت تطهير رژيم گذشته  نوين و س
هستند. در مقابل اين رسانه با بيش از 300شبكه 
فارسي زبان انگليسي، امريكايي و عبري- سعودي 
ــته در جهت تطهير  كه با ابزارهاي متنوع پيوس
رژيم ستم شاهي كار مي كنند، مجموعه رسانه اي 
ــد اما فاصله  ــور فعاليت هايي مي كنن داخل كش
كمي و كيفي و تأثيرگذاري اين دو گروه رسانه اي 

قابل مقايسه باهم نيست. 
ــم رهبري در  ــه مقام معظ فاطمي با بيان اينك
ــته بارها گفته اند «جنگي كه به  دهه هاي گذش
كشور تحميل مي شود جنگ نرم است»، گفت: با 
نگاه تبييني به عصر پهلوي، مستندات موجود از 
گفته ها و اسناد خانواده پهلوي و كارگزاران آنان 
ــداهللا علم و حضورشان  به ويژه ياداشت هاي اس
ــياري از  ــويم بس ــاوران متوجه مي ش در كاخ ني
حرف هايي كه چند سال پس از خروج از كشور 
ــه با حرف هاي پيش از خروج  زده اند، در مقايس

بسيار متناقض و به فراخور شرايط زمان است. 
ــانه و تاريخ توضيح داد: به  ــناس رس اين كارش
ــده بود در پروپاگانداي  محمدرضا اجازه داده ش
ــانه اي در لفظ عليه امريكا و انگليس حرف  رس
ــع آنان و  ــع و مطي ــا بايد تاب ــي در خف بزند، ول

خواسته هاي شان باشد. 
   امريكا ايران پهلوي را 

بوفه خود مي دانست
ــت  فاطمي افزود: محمدرضا پهلوي تا مي توانس
خون ريخت و از ملت كشته گرفت اما سرانجام به 
اين نتيجه رسيد هر خوني كه براي انقالب ريخته 
ــتحكم تر مي كند، به  شود، ريشه هاي آن را مس
همين علت به ناچار كشور را ترك كرد، البته مثل 
گذشته با اميد به بازگشت دوباره رفت و صد البته 
فرار آنها از كشور انتخاب آنها نبود بلكه راه پيش 

روي شان بود. 
او تصريح كرد: حرفي كه امريكايي ها در توصيف 
عربستان در جريان سفر ترامپ به رياض و ديدار 
و توافقات ميلياردي با عربستان و عبارت مشهور 
« گاو شيرده» زده شد، دهه ها قبل براي كشور ما 
قبل از انقالب اتفاق افتاد؛ جايي كه پس از سفر 
كارتر به ايران، امريكايي ها ايران را با عنوان «بوفه 
خوب براي امريكا» توصيف كردند. در خاطرات 
سران رژيم آمده است كه از انگليس تانك چيفتن 
ــكاالت  و از امريكا توپ خريده اند اما تانك ها اش
فني دارد و توپ ها لوله كوتاه است و مهمات كافي 

آن را نداده اند. 
ــه اي بين  ــه در پيوند مقايس ــا تأكيد بر اينك او ب
مسائل حال و گذشته ما هم ضعف هايي داريم، 
خاطر نشان كرد: نكته اساسي در نگاه به گذشته 
كه در تعدادي از افراد جامعه رخ داده، به دو دليل 
ــائل شكلي و  نخواندن تاريخ و و دل دادن به مس

نمايشي در فضاهاي نمايشي است.

  گزارش يك

   گزارش2
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88498481ارتباط با ما

شـهيد چنـد روز قبـل از مراسـم ازدواج از 
جبهه برگشت و در سوم خرداد 1361 مراسم 
ازدواج مان خيلي سـاده برگزار شد. روز بعد 
عروسـي وقتي از خواب بيدار شديم، صداي 
مارش پيروزي آزادي خرمشـهر را شنيديم. 
شـهيد از نيروهاي اطالعات عمليات لشـكر 
امام حسين(ع) بود و براي شناسايي به مناطق 
عملياتي مي رفت. آقا عزيز وقتي خبر آزادي 
خرمشهر را شنيد،  با تعجب گفت چرا مرحله 
آخر عمليـات را زودتـر انجام دادنـد، چون 
ما هنـوز در حـال كار روي عمليـات بوديم! 

خيلي كنجكاو شدم ببينم چه كسي مي خواهد 
به خواسـتگاري ام بيايد. حياط را يواشـكي 
نگاه كـردم، ناگهـان ديدم يك فرد بهشـتي 
وارد خانه مان شـد. با همان نـگاه اول قلبم از 
ديدن سيماي شـهيد مي خواسـت، بايستد. 
حـس مي كردم ايشـان همان كسـي اسـت 
كه مـن اين همه سـال به دنبالش مي گشـتم 

گفت وگوي «جوان» با همسر شهيد عزيزاهللا بابايي از نيروهاي اطالعات عمليات لشكر امام حسين(ع)

من در مسير آقا عزيز بزرگ شدم

   احمد محمدتبريزي
شهيد عزيزاهللا بابايي، از نيروهاي اطالعات عمليات لشكر امام حسين(ع) بود كه حضوري پررنگ در جبهه ها 
داشت.  شهيد بابايي با وجود ازدواج و تشكيل خانواده هيچ گاه جبهه را ترك نكرد . شهيد 10 ماه پس از تولد 
فرزندش در اسفند 1362 بر اثر خمپاره دشمن به همراه دو همرزم ديگرش به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
رضوان غالمي، همسر شهيد دو سال با شـهيد بابايي زندگى مى كند  و وصلت و آشنايي با شهيد را موجب 
رشد و بزرگي اش در زندگي مي داند. همسر شهيد در گفت وگو با «جوان» از لحظات بودن با شهيد و تأثيراتي 

كه ايشان بر زندگي شان گذاشته است، مي گويد. 
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در مراسم خواستگاري گفت چيزي ندارد مهرم كند. مهريه نداشت، اما مهر و محبت كه داشت

در ابتدا بفرماييد آشنايي شما و شهيد بابايي از چه 
طريقي شكل گرفت؟

ــتگاري ام آمد و بعد از  ــنتي به خواس ــهيد به صورت س ش
آشنايي هاي اوليه در نهايت اين خواستگاري منجر به ازدواج 
شد. آشنايي و خواستگاري شهيد سال 1360 اتفاق افتاد و 

آن زمان من 17 و شهيد 19 ساله بودند. 
شما چرا شهيد بابايي را به عنوان همسر آينده تان 

انتخاب كرديد؟
ــوق زياد و  ــور و ش ــاي انقالبي بودم. ش من از آن دختره
ــتم، ولي آنقدر به دين و انقالب  ــتگاران زيادي داش خواس
ــدار  ــخص مدنظرم را روحاني يا پاس ــاس بودم كه ش حس
مي ديدم. حس مي كردم اين دو گزينه ايمان من را كامل تر 
ــوهرخاله شهيد همكار بودند  مي كند. شوهرخاله  من با ش
ــدند. يك روز شوهر خاله  و هر دو نفر واسطه ازدواج مان ش
شهيد مي گويد، ما پسري در خانواده داريم كه هر جايي براي 
ــتگاري مي رود به خاطر جبهه رفتنش با ازدواجش  خواس
ــد ما هم  ــوهرخاله من هم مي گوي ــود. ش مخالفت مي ش
ــي به خواستگاري اش  دختري در فاميل داريم كه هر كس
مي آيد، چون پاسدار و روحاني نيستند آن شخص را قبول 
نمي كند. خوب است اين دو نفر را به همديگر معرفي كنيم، 
شايد از هم خوششان بيايد. در نهايت يك روز مادر شهيد 
به خانه  ما آمد و پس از ديدن من قرار گذاشتند كه روز بعد 
همراه شهيد به خانه مان بيايند. روزي كه شهيد مى خواست 
با خانواده به خانه  ما بيايد، من خيلي كنجكاو شدم ببينم چه 
كسي مي خواهد به خواستگاري ام بيايد. حياط را يواشكي 
نگاه كردم، ناگهان ديدم يك فرد بهشتي وارد خانه مان شد. 
با همان نگاه اول قلبم از ديدن سيماي شهيد مي خواست، 

بايستد. حس مي كردم ايشان همان كسي است كه من اين 
همه سال به دنبالش مي گشتم. 

مراسم خواستگاري چطور پيش رفت؟
ــاي خاك آلود جبهه و لباس هاي  آقاعزيز با همان پوتين ه
ــيجي به خانه  ما آمد. او را هميشه با حالتي  خاكي رنگ بس
خندان مي ديديم و هيچ وقت چهره اخم آلود نداشت. شهيد 
با پدر و مادرش به خواستگاري آمد و از همان ابتداي مراسم، 
ــده هاي همديگر را  ــوري بود انگار گمش نگاه مان به هم ط
ــه خانواده ها، من  ــس از صحبت هاي اولي پيدا كرده ايم. پ
ــان همان اول  ــاق رفتيم. ايش ــهيد براي صحبت به ات با ش
صحبت هايش گفت مي دانيد من به جبهه مي روم؟ گفتم 
بله! او گفت مي خواهم با ازدواج ايمانم كامل شود، من هم 
گفتم دوست دارم همسرم اخالق خوبي داشته باشد و لقمه 
حاللي در بياورد. او گفت من نمي توانم مهريه بدهم و هيچ 
چيزي ندارم كه مهر كنم. آن زمان ما نماز جمعه مي رفتيم 
و امام جمعه اصفهان خيلي درباره مهريه حضرت زهرا(س) 

صحبت مي كرد و من هم هميشه مهريه حضرت زهرا(س) 
مدنظرم بود. همانجا به شهيد گفتم مهريه من همان مهريه 
ــهيد پنج  ــام صحبت هاي من و ش ــت. تم حضرت زهراس
دقيقه بيشتر طول نكشيد و وقتي پيش خانواده ها آمديم، 

جواب مان مثبت بود. 
مراسم عقد را چه زماني برگزار كرديد؟

آن زمان براي عقد مي خواستيم پيش امام برويم و گفتيم اگر 
فرصتش پيش نيامد، نماينده امام در اصفهان ما را به عقد 
ــزد نماينده امام در اصفهان  همديگر در بياورد. در نهايت ن
ــت قرآن را باز كنم. وقتي باز  ــان از من خواس رفتيم و ايش
كردم سوره نور آمد و آقا عزيز همان لحظه گفت: «سوره نور، 
 مهريه حضرت زهرا، من دوست دارم ببينم آينده زندگي مان 
چه مي شود!» آنجا به عقد هم در آمديم و دو روز بعد راهي 
ــد و آقا عزيز يك ماه و نيم، دو ماه بعد از جبهه به  جبهه ش

خانه برگشت. 
براي شما سخت نبود شهيد بالفاصله پس از عقد 
به جبهه رفتنـد و در اين مـدت در جبهه حضور 

داشتند؟
ــر چيزي  ــه را مقدم تر از ه ــا جبه ــخت كه بود، ولي م س
مي دانستيم. مهر شهيد به دلم افتاده بود و قطعاً اين دوري 
برايمان سخت بود، اما حاضر بوديم به خاطر انقالب و جبهه 
ايثار و گذشت كنيم. وقتي از جبهه آمد از پدرم خواست كه 
ــما االن در  ازدواج كنيم، ولي پدرم مخالفت كرد و گفت ش
جبهه هستيد و ازدواج تان در حال حاضر به صالح نيست. 
شهيد با دلخوري از خانه مان رفت و دوباره به جبهه برگشت. 
وقتي پس از چند ماه از جبهه آمد ريش هايش حسابي بلند 
ــده بود و زماني كه من در كوچه از كنارش رد شدم، آقا  ش
عزيز را نشناختم. البته خيلي هم همديگر را نديده بوديم! 
كسي كه محاسنش كوتاه بوده را ناگهان با محاسني بلند تا 
ــناخت. دوباره شهيد همان  سينه ببينيد قطعاً نخواهيد ش
ــدرم مخالفت كرد و باز با  بحث قبلي را مطرح كرد كه باز پ

ناراحتي به جبهه رفت. 
شهيد بابايي در طول دوران حضورشان در جبهه 
مجروح هم شده بودند. چه زماني متوجه مجروح 

 شدن شان شديد؟
بعد از دو ماه خبر مجروح شدن  آقا عزيز را شنيديم. سريع 
ــانديم و هنگامي كه ايشان را  خودمان را به بيمارستان رس
ديدم، هيچ وقت آن خنده شان را فراموش نمي كنم. من را 
كه ديد خيلي خوشحال شد. فكر مي كرد چون با ناراحتي 
ــت  از خانه مان رفته من هم به عياد تش نخواهم رفت. دس
ــتان  ــود و بايد چند روز در بيمارس و پايش را گچ گرفته ب
مي ماند. اين بار با دو عصا به خانه مان آمد و همان موضوع 
قبلي را مطرح كرد و پدرم باز نگراني هايش را به زبان آورد. 
پس از چند روز مادر شهيد به خانه مان آمد و گفت آقا عزيز با 
ناراحتي و با همان دست و پاي مجروح به جبهه رفته است. 

با وساطت مادرم پدرم قانع شد و موافقت كرد. 
مراسم ازدواج تان چگونه برگزار شد؟

ــديم و در نهايت سادگي  ــاكن ش در نزديكي خانه پدرم س
ــادگي  ــروع كرديم؛ همه چيز در نهايت س زندگي مان را ش
صورت گرفت. شهيد چند روز قبل از مراسم ازدواج از جبهه 
برگشت و در سوم خرداد 1361 مراسم ازدواج مان خيلي ساده 
برگزار شد. روز بعد عروسي وقتي از خواب بيدار شديم، صداي 
مارش پيروزي آزادي خرمشهر را شنيديم. شهيد از نيروهاي 
اطالعات عمليات لشكر امام حسين(ع) بود و براي شناسايي 
ــر آزادي  ــت. آقا عزيز وقتي خب ــق عملياتي مي رف به مناط
خرمشهر را شنيد،  با تعجب گفت چرا مرحله آخر عمليات 
را زودتر انجام دادند، چون ما هنوز در حال كار روي عمليات 
بوديم! شهيد تعريف مي كرد اطالع ندارم چرا عمليات را زودتر 
شروع كرده اند. چهار روز بعد از عروسي آقاعزيز دوباره گفت 
ــهيد به جبهه رفت و مدتي بعد  مي خواهم به جبهه بروم. ش
دختر عمو و پسرعموهاي شهيد كه در اهواز زندگي مي كردند 
به اصفهان آمدند.  يك روز دختر عموي شهيد به خانه ما آمد و 
ديد من تنها هستم و شوهرم در جبهه حضور دارد. شهيد هم 
چند باري در جنوب به آنها سر زده بود. فاميل شهيد به من 
گفت پدرم ماشين هايس دارد و حاال كه مي خواهيم به اهواز 

برگرديم تو هم همراه ما بيا. من هم به اهواز رفتم و سه، چهار 
ماهي در اهواز ماندم . شهيد از اينكه من در اهواز حضور داشتم 
و مي توانست بيشتر به من سر بزند، خيلي خوشحال بود. او 
هر چند روز يك بار مي آمد و به من سر مي زد. بعد كه پسرم 
را باردار شدم ايشان من را به اصفهان آورد و دوباره به جبهه 
برگشت. تمام مدت بارداري ام، آقا عزيز در جبهه حضور داشت. 
ــت. بيشتر  دو ماه در جبهه بود و چند روز به خانه برمي گش

خانواده ام مراقبم بودند و حواس شان به من بود. 
فرزندتان چه سالي به دنيا آمدند؟

پسرمان ارديبهشت 1362 به دنيا آمد. شهيد قبل از زايمان 
من از جبهه به خانه آمد و در اين مدت خيلي حواسش به من 
بود و توجه مي كرد. وقتي پسرمان به دنيا آمد، انگار مهر فرزند 
آقا عزيز را گرفت. پس از تولد علي، آقا عزيز ديگر جبهه نرفت 
ــد  صبح ها سركار مي رفت  و در مغازه پدرش مشغول كار ش
ــوق زيادي به خانه برمي گشت و با  و ظهرها براي ناهار با ش
فرزندمان بازي مي كرد. عالقه شهيد به حدي بود كه وقتي 
ــرمان خيلي گريه مي كرد و  مي خواست به سركار برود، پس
ايشان بايد حواس بچه را پرت مي كرد تا بتواند به سركار برود. 
مي شود گفت پس از مدت زيادي باالخره طعم با هم 

بودن را چشيديد؟
ــت ماه كنار هم زندگي كرديم. آقا عزيز  بله. فقط هفت، هش
اواخر بهمن به من گفت كه اعالم كرده اند به جبهه بروم و االن 
به من نياز است. مي گفت مدام به من مي گويند كه به جبهه 
بروم و مسئوليت سنگيني روي دوشم احساس مي كنم و اگر 
ما نرويم شرايط خيلي سخت مي شود. وقتي اين را به من گفت 
حس عجيبي پيدا كردم. گفتم تا عيد مي آيي؟ گفت بله، ولي 
شايد دير يا زود شود. آن زمان پدرم هم زياد به جبهه مي رفت 
و چند شب قبل از اعزام آقاعزيز، پدرم در حال وصيت كردن 
ــوردم حاج آقا وصيت  ــهيد گفت من خيلي غصه خ بود. ش
مي كند و ان شاءاهللا سايه شان باالي سرمان باشد. آقا عزيز يك 
كوله آبي براي جبهه داشت وقتي براي خداحافظي آمد، من 
زدم زير گريه و گفتم تو رو خدا نرو من تحمل رفتنت را ندارم. 

ديدم شهيد كوله را گذاشت و گفت من به جبهه نمي روم، ولي 
آن دنيا خودت بايد جواب امام حسين(ع) را بدهي. وقتي اسم 
ــيدم و گفتم نكند من بخواهم  امام حسين (ع) را آورد، ترس
جوابگو باشم. خودم كوله را به آقاعزيز دادم و او خداحافظي 
كرد و رفت. تا آمدم چادرم را سرم كنم و دنبالش راه بيفتم، 
ديدم مثل برق رفته است. مي خواست خيلي سريع برود تا من 

بار ديگر مانعش نشوم. 
خبر شهادت  آقا عزيز را چگونه به شما دادند؟

8 اسفند 62 به همراه خواهرهايم به خانه مادرم رفته بوديم. 
آن شب من خوابم نمي برد و در آن سرماي سخت دلشوره 
ــاعت 7 صبح بود كه ديدم يكي زنگ  ــتم. س عجيبي داش
ــوي در رفتم،  ــن بيدار بودم و جل خانه مادرم را مي زند. م
ــده كه االن به  ديدم خواهر شوهرم است. گفتم چيزي ش
ــد، گفته علي را  اينجا آمدي؟ گفت كمر پدرم درد مي كن
بياوريد تا او را ببينم.» وقتي رفتم بچه را آماده كنم، ديدم 
خواهرهايم هم بيدار شده اند. خواهر شهيد در همين مدت 
به خواهرهايم گفته بود آقا عزيز شهيد شده است. در كوچه 
ــهيد را در حال آمدن به خانه شان  يكي از پسرعموهاي ش
ديدم، خيلي شك كرده بودم. مدام مي پرسيدم چيزي شده؟ 
باز هم چيزي به من نمي گفتند. همين كه داخل خانه شدم، 
ديدم چقدر كفش جلوي در است. قلبم داشت كنده مي شد. 
ــراد داخل خانه تا من را ديدند همه  وقتي در را باز كردم، اف
شروع به شيون زدن و گريه كردند. آنجا ديگر متوجه شهادت 
آقا عزيز شدم. خيلي لحظه سختي برايم بود. من مي گفتم 
اشتباه شده و محال است آقا عزيز شهيد شده باشد. وقتي در 
تابوت را باز كردند و ژاكتي را كه براي تولد شهيد بافته بودم 

را به همراه چهره شهيد ديدم، شهادت شان باورم شد. 
شهادت شان چطور اتفاق افتاد؟

ــفيعي و محمد  ــا ش ــراه عليرض ــز در منطقه هم آقا عزي

ــگاه زيد  ــايي نزديك پاس ــنايي با دو موتور براي شناس س
ــوند، خمپاره  ــمن مي ش مي روند و همين كه نزديك دش
مي خورند و به شهادت مي رسند. محمد سنايي همان لحظه 
شهيد مي شود و عليرضا شفيعي در راه به شهادت مي رسد 
ــتان مي رسد، شهيد  و شهيد ما همين كه نزديك بيمارس
مي شود. جالب اينجاست صبح آن روز كه به آقاعزيز اعالم 
مي كنند، طوري به منطقه برويد تا دم غروب به آنجا برسيد 
و شناسايي ها را انجام دهيد، ايشان سريع وصيتنامه اش را 
مي نويسد و امضا مي كند. بعد به اهواز مي رود و كوله  اش را به 
دختر عمويش مي دهد و مي گويد اگر اتفاقي افتاد آن را به 

دست همسرم برسان.
شـهيد را در طول زندگي مشترك و آشنايي تان 

چطور آدمي ديديد؟
ــت و من اين موارد را به چشم  ــهيد اخالق خدايي داش ش
ديدم. وقتي    زندگي شان را مرور مى كنم، مي فهمم شهيد 
تمام كارهايش خدايي بود. اخالق،  رفتار، احترامش به پدر و 
مادر و ديگران همه خدايي بود. خدا مي داند چقدر پسرمان 
را دوست داشت و اين دل كندن شان خيلي سخت و عجيب 
ــي كرد بدون اينكه  بود. از همه لحاظ خدايي و پاك زندگ
ــي را ناراحت يا اذيت كنند. اينكه مي گويند  بخواهند كس
خدا شهدا را گلچين مي كند، واقعاً حرف درستي است. آقا 
عزيز خيلي واليي بود و امام را عجيب قبول داشت. همه چيز 

شهيد كامل بود. 
سختي هاي نبود شهيد را چگونه تاب آورديد؟

ــرمان خيلي  ــختي كشيدم. پس اوايل شهادت خيلي س
ــت و وقتي قاب عكسش را مي ديد،  پدرش را دوست داش
ــرود. در  ــت پيش پدرش ب ــرد و مي خواس بى تابى مى ك
ــدرش را ديد،  ــي پ ــود و وقت ــم بغل من ب ــالخانه ه غس
ــان  ــت به بغلش برود، ولي او عكس العملي نش مي خواس
ــد و گريه  ــر بچه ناراحت مي ش ــي داد، به همين خاط نم
ــختي نبودن پدرش را قبول كرد.  مي كرد. پسرمان به س
ــخت مي شد و  ــرايط برايمان س اگر پدرم نبود خيلي ش
ايشان در تمام لحظه هاي زندگي حامي مان بود. پدرم روز 
شهادت جبهه بود و مي گفت وقتي خبر شهادت عزيز را 
شنيدم از شدت ناراحتي نمي خواستم به اصفهان بيايم، 
چون نمي توانستم شماها را ببينم. پدرم وقتي آمد تحمل 
نزديك شدن به من را نداشت. همه خيلي اذيت شدند تا 

بتوانيم بچه را بزرگ كنيم. 
شما در جواني مسير مشخصي را براي زندگي تان 
انتخاب كرديد. اگر به عقب برگرديد باز هم همين 

مسير را انتخاب مي كنيد؟
اگر دوباره به عقب برگردم باز انتخابم آقاعزيز خواهد بود. من 
به هيچ عنوان از راهي كه آمده ام، پشيمان نيستم. من حس 
ــان كاري كرد تا خدا  مي كنم با شهيد بزرگ شده ام و ايش
من را خاص تر ببيند. از مسيري كه انتخاب كردم، پشيمان 
نيستم. سختي هاي اين مسير را كامل به جان خريدم و از 

اينكه شرمنده اهل بيت نيستم خدا را شكر مي كنم. 
در پايان اگر خاطـره ماندگاري از شـهيد داريد 

برايمان تعريف كنيد؟
ــهدا مي رفتيم ايشان به همين  وقتي با شهيد به گلزار ش
ــه قبر  ــتند، مي رفت. دقيقاً س ــه االن دفن هس جايي ك
ــه نزديك اين سه  ــت و آقا عزيز هميش خالي وجود داش
قبر مي ايستاد و دعاي كميل مي خواند و با صداي بلند از 
خدا شهادت مي خواست. مي گفت من اين همه به جبهه 
رفته ام و خدا هنوز لياقت شهادت را نصيبم نكرده است. 
انگار خودش مي دانست خاك و قطعه اش همين جاست. 
ــه مزار دفن هستند.  ــهيد در همان س االن دقيقاً سه ش
ــين فاطمى داشت  ــهيد دوستي به نام حس همچنين ش
ــتان و راهنمايي با هم همكالسي بودند  كه دوران دبس
ــت صميمي آقا عزيز بود. ايشان زودتر از آقا عزيز  و دوس
ــهادت دوستش خيلي بي تابي  شهيد مي شود و براي ش
ــي از وجودش را با خودش  مي كرد. حس مي كرد بخش
برده است. مرتب به خانواده شهيد سر مي زد و اگر خريد 
و كاري داشتند، انجام مي داد. آقا عزيز قبل از شهادتش، 
خودش را براي خانواده دوست شهيدش وقف كرده بود. 
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برنامه هاي «كاكوسفلي» 
براي جهاني كردن فرش وگليم روستا

«كاكوسفلي» يكي از آخرين روسـتاهاي دهگالن در مجاورت استان كرمانشاه است كه كمتر كسي نام 
آن را شـنيده است؛ روسـتاي كوچك و آرامي كه در تمام خانه هايش دار قالي برپاست و زنان و دختران 
آن مشغول گليم بافي هستند. گليم هاي اين منطقه آنقدر زيباست كه در ابتدا شهرتش همه ايران را فرا 
گرفت و حاال نشان ملي گليم بافي را بر سينه «كاكوسفلي» آويزان كرده است. بعد از اينكه اين روستا با 

فرش و گليم هايش ثبت ملي شـد، بسيج سـازندگي با هدف توجه به اقتصاد مقاومتي وارد ميدان شد و 
حمايت هنرمندان و بافندگان را در دستور كار قرار داد تا بتواند راه آثار آنها را به بازارهاي جهاني هموار 
كند؛ كاري كه شوق و ذوق را در دل جوانان جاري ساخته است و حاال تعداد زيادي از آنها به شغل مادران 

خود گرايش پيدا كرده اند. 

سال هاست مقام معظم رهبري در نامگذارى هاى شعارهاي ساالنه خودشان 
از واژگان «اقتصـاد مقاومتـي»، «توليد» و «اشـتغال» اسـتفاده مي كنند و 
همين امـر اهميت توجه به اين حوزه هـا را بيش از پيش نمايـان مي كند. در 
اين ميان اقتصاد مقاومتي يك مجموعه كامل اسـت كه بايد به همه ابعاد آن 
توجه شـود تا بتوان به نتيجه مطلوب و اثربخش دسـت يافت. در اين زمينه 
با دكتر غالمرضا مقدم، اسـتاد دانشگاه و جامعه شـناس گفت وگو كرده ايم. 

      
  به نظر شـما چرا اقتصاد مقاومتي از طرف مقام معظـم رهبري مطرح 

شد؟
هميشه بيانات و نگاه رهبري بسيار نافذ، كارشناسانه و باحساب و كتاب و كارگشا بوده است. 
اگر توجه كنيم تحريم، واژه اي است كه پس از انقالب اسالمي همواره به عنوان ابزاري جهت 
ــورهاي به ظاهر توسعه يافته اما مستبد بر مردم  تضعيف نظام اقتصادي ايران از طرف كش
ايران تحميل شده و در چنين شرايطي، براي جلوگيري از توقف پيشرفت و توسعه كشور، 
الزم است الگوي اقتصادي متناسب با شرايط و بهنگام تري حاكم باشد كه به همين خاطر 

الگوي اقتصاد مقاومتي مطرح شد. 
چه تعريفي براي اين نوع از اقتصاد بايد ارائه كرد؟

ــار و نقاط ضعف و تالش براي كنترل و  ــخيص حوزه هاي فش اقتصاد مقاومتي در واقع تش
بي اثر كردن آنها و تبديل تهديدها و تحريم ها به فرصت هاي سازنده و رشددهنده است. يكي 

از اصلي ترين شاخص هاي اقتصاد بحث توليد و اشتغال همراه آن است. 
افزايش توليد در نگاه اول به معناي رونق چرخ اقتصاد و در ادامه كاهش وابستگي و واردات 
ــرمايه گذاري داخلي و ارتقاي  و افزايش اشتغال، افزايش سطح معيشت مردم، افزايش س
ــازماني و كارآفريني و حجم واردات،  فعاليت بخش خصوصي، افزايش سطح بهره وري س
ــعه اجتماعي در نتيجه افزايش قدرت  ــاخص هاي توس تحقق عدالت اجتماعي و بهبود ش

اقتصادي جامعه و مردم است. 
 پس اين اقتصاد نگاه ويژه به توليد و اشتغال دارد. 

ــتغال در امر اقتصاد حرف اول را مي زند اما در  ــت. با اينكه توليد و اش دقيقاً همينطور اس
اقتصاد مقاومتي به صورت ويژه به آنها پرداخته مي شود و از هر داشته و ظرفيتي بايد در 
اين مسير استفاده شود. با انجام تحقيقات در زمينه موضوع فوق مي توان در جهت نهادينه 
ــيج تمامي امكانات مادي و معنوي  كردن و عينيت بخشي به اقتصاد مقاومتي ضمن بس
از قبيل سرمايه انساني، دانش بومي، سرمايه هاي خرد و كالن و ابزارهاي پيشرفته براي 
اجرايي و عملياتي كردن برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي توليد و اشتغال زايي گام 

برداشت. 
 به نظر شما آفت اقتصاد مقاومتي چيست؟

وقتي چيزي براي يك كار به عنوان اصل معرفي مي شود، بي توجهي به آن هم مي تواند آفت 
همان كار باشد. ما مي گوييم كليد حل اشتغال بر توليد استوار است و از زماني كه به توليد 
داخل و سرمايه گذاري بها داده نشود، به طور قطع، تحقق اقتصاد مقاومتي و اشتغال حاصل 
نمي شود. همچنين حمايت از توليد و اشتغال و حل مشكالت آن نيازمند عزم جدي، واقعي 

و همگاني سه قوه، بخش ها، نهادها، مديران و مشاركت عمومي و مردم است. 
اگر قرار باشد براي به نتيجه رسيدن اقتصاد مقاومتي پيشنهادي ارائه شود، بايد گفت كه 
ــتغال در عرصه كنوني اقتصاد ايران مهم ترين  شناسايي چالش هاي پيش  روي توليد و اش
چيزي است كه بايد در دستور كار همه دستگاه ها قرار گيرد و در كنار آن حمايت از توليد 

داخلي با اقدام و عمل در جهت اقتصاد مقاومتي پيش برود. 
 فكر مي كنيد توانسـته ايم اقتصاد مقاومتي را به معنـي واقعي كلمه به 

اجرا دربياوريم؟
مقام معظم رهبري چند سال مستقيم از واژه «اقتصاد مقاومتي» براي نامگذاري سال ها 
استفاده كردند كه همين امر اهميت موضوع را نشان مي دهد، با اين حال يكي از معضالتي 
ــئله توليد داخلي است.  كه در حال حاضر در جامعه ايران وجود دارد، كم توجهي به مس
ــان چه تحصيلكرده و  ــود، در كنار آن براي تمام جوان هر قدر كه به اين موضوع توجه ش
ــتغال ايجاد مي شود. من در يك  چه آناني كه نتوانسته اند درس را ادامه بدهند، كار و اش
ــي درست زيرساخت هاي  ــدن اين موضوع به بررس جمله مي گويم براي درست اجرا ش
تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با استفاده از ظرفيت شهرستان ها با تأكيد بر عزم 

همگاني نياز داريم. 
 براي رسيدن به اين نقطه به چه چيزهايي نياز داريم؟

ــتوري كنيم و ديگر نمي شود گروهي مدير پشت ميز بنشينند و  كارها را نبايد دولتي و دس
ــور محرك اقتصاد مقاومتي مي تواند با  فقط امر و نهي كنند. بخش خصوصي به عنوان موت
بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود، كشور را در برابر شوك هاي خارجي وارد شده مصون 

نگه دارد 
ــوند كه اقتصاد دولتي بماند و  ــكالت اقتصادي زماني پديدار مي ش چراكه بزرگ ترين مش
زمينه فعاليت بخش خصوصي فراهم نباشد. با توجه به موارد فوق تقويت بخش خصوصي 
ــتفاده از ظرفيت هاي دولتي مثل حمايت هاي مالي و  و مردمي كردن اقتصاد در كنار اس
قانوني از بخش هاي خصوصي به عنوان يكي از بندهاي اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد قرار 
گرفته است. حاال مسئوالن هستند و اجراي درست اقتصاد مقاومتي و جواناني كه آماده اند 

تحت هر شرايطي ياري رسان اقتصاد كشور باشند. 

ــك باره نام  ــت1400 بود كه به ي ارديبهش
ــفلي» از توابع شهرستان دهگالن  «كاكوس
در ميان هنردوستان و عالقه مندان به صنايع 
دستي پيچيد و علت آن هم اين بود كه اين 
ــتاي گليم بافي ثبت  منطقه به عنوان روس

ملي شده بود. 
ــه ندرت  ــل از آن ب ــه تا قب ــتايياني ك روس
ــود را به ديگران  ــتند توليدات خ مي توانس
ــياري از  معرفي كنند، حاال مورد توجه بس

ايرانيان قرار مي گرفتند. 
  فرش در تار و پود زندگي

ــر خانه حال  ــفلي» ورود به ه در «كاكوس
ــه آنها در  ــودش را دارد اما هم ــواي خ و ه
ــتند و آن هم آواي  يك نقطه مشترك هس
ــان گليم باف و قالي باف  خوش «دفتين» زن
و زمزمه نقشه خواني هاي آنهاست كه حتي 
در كوچه پس كوچه هاي روستا هم به گوش 

مي رسد. 
در برخي خانه ها مي توان سه نسل هنرمند 

را در كنار هم ديد. 
يكي از آنها خانه «قدم خير» خانم است كه 
ــود دار قالي و گليم بافي را  گره زدن بر تار و پ
در هشت سالگي از مادرش ياد گرفته و امروز 
در كنار دختر و نوه اش مشغول بافتن گليم 
ــت.  با اينكه بچه هايش مي گويند ديگر  اس
ــتراحت  ــردن ندارد و بايد به اس حق كار ك
ــم هر از  ــم قدم خير خان ــردازد اما باز ه بپ
ــم بچه ها پشت دار گليم  گاهي دور از چش
ــيند و گل و بوته اي بر  ــش مي نش دختران
ــام جواني را براي  تار گليم مي بافد و ياد اي

خودش تازه مي كند. 
ــد از ازدواج روزها  ــد كه بع خودش مي گوي
ــاورزي و رسيدگي به دام و كار  مشغول كش
در خانه بودم و شب ها با چراغ نفتي تا نصف 
ــا گل و بوته به هم  ــب تار و پود فرش را ب ش

گره مي زدم. 
قدم خير ادامه مي دهد: «فرش در تار و پود 
زندگي بانوان قديمي كاكو درآميخته است، 
پشت دار قالي كه مي نشستيم، خستگي روز 
را با هر دفينه كه بر تن دار مي كوبيدم از تن 
به در مي كرديم. روز به روز، رج به رج و گره 
به گره نقش بود و نقش رنگ و رنگ از كناره 

ــيه كه با ذوق نقش مي زديم. روزانه  تا حاش
ــن عهدي بود كه با  10رج بايد مي بافتم، اي
ــته بودم، گاهي پيش مي آمد كمي  خود بس
ــتم، تالش  ــت دار قالي مي نشس ديرتر پش
مي كردم تا دلم را به بافت هشت رج راضي 
كنم اما نمي شد و زير سوي كم  چراغ توري 

شب را به صبح مي بافتم.»
ــه اي بود كه  ــكر نخستين نقش «شيرين ش
ــم آن روزها  ــرش بافتم، ذهن بر تار و پود ف
خيلي روشن بود. كمتر از نقشه هاي كاغذي 
ــتفاده مي كرديم، هر چه بود در مغزمان  اس
ــفيد و آبي دار  نقش گرفته و بر تار و پود س
ــرآخر هنر اولم را به  ــد. س قالي پياده مي ش
ــي از فاميل ها  ــان به يك ــت 7هزار توم قيم

فروختم...».
ــت و ادامه  ــاي قدم خير اس ــا حرف ه اينه
ــادي را  ــران آب ــي از دخت ــد: «خيل مي ده
آموزش داده ام. يادم نيست چند تخته فرش 
ــاعت روي  بافته ام، اما مي دانم حتي يك س
ــم هايم را  ــان ننشسته ام. چش هيچ كدام ش

ــود اين از بچه ها  جراحي كرده ام ولي با وج
خواستم برايم يك دار قالي برپا كنند، دختر 
ــم مي بافند، خيلي وقت ها به  و نوه هايم گلي
ــت دار گليم بچه ها  ياد روزهاي جواني پش
ــمانم  ــينم و خاطراتم از جلوي چش مي نش

مي گذرند.»
  هر خانه يك دار گليم

قديمي ترين بافنده روستاي «كاكوسفلي» 
جميله خانم است. 

خانه اش دو بخش جديد و قديم دارد و چند 
ــت بافت كنار ديوار  تخته فرش قديمي دس
شانه در شانه به هم تكيه داده اند؛ فرش هايي 
كه جميله  خانم تقريباً 30سال پيش بافته 
ــودش االن در ميان بچه هايش  و به قول خ

خريدار ندارد. 
ــرش يك  ــوي ايوان به كمك پس همان جل
تخته فرش را پهن مي كند و چشم هايش پر 
مي شود از نقش و نگار نقش هايي كه با شيره 

جان بر تار و پود فرش بافته شده است. 
گرد و خاك روي فرش ها خبر از آن دارد كه 

سال هاست كسي سراغ شان را نگرفته است. 
ــتر دوست  ــيني را بيش «بچه ها فرش ماش
ــم در حالي كه با  دارند»، اين را جميله خان
ــتش را روي گل بوته وسط فرش  بغض دس
مي كشد، مي گويد و ادامه مي دهد: «فرش 
ــه ديرينه  ــتا ريش و گليم بافي در اين روس
ــل از مادر به دختر رسيده  دارد، نسل به نس
است اما االن بيشتر دختران به سمت بافت 
گليم روي آورده اند. مواد اوليه فرش را قبًال 
ــم  ــتان پش خودمان تهيه مي كرديم. تابس
حيوانات را كه مي چيديم، بانوان روستا هر 
كس در توان خود پشم ها را به صورت سنتي 
مي ريسيدند و خامه را براي رنگ به روستاي 
ــاً در اين زمينه  ــاد مي برديم تقريب احمدآب

كامًال خودكفا بوديم.»
اما وقتي حرف هاي جميله خانم را در كنار 
ــخص  ــرار مي دهيم، مش ــات امروز ق اتفاق
مي شود حاال هزينه مواد اوليه فرش زياد و 
بازه زماني بيشتري براي توليد آن نياز است، 
ــتا به سمت  به همين خاطر جوان هاي روس

ــد و تقريباً در تمام  بافت گليم روي آورده ان
خانه ها دار گليم برپاست. 

  حمايت از بافندگان جوان
وقتي جوانان از هنر و حرفه ديرينه روستاي 
ــد و مي رفت كه  ــه گرفتن خود كمي فاصل
برخي نقش و نگارها در زير بار بي تفاوتي ها 
ــن و خاطره ها حذف  ــا و ذه از روي فرش ه
ــيج بود كه وارد ميدان  شود، دوباره اين بس
شد تا با برنامه ريزي هايش نگذارد يكي ديگر 

از اعتبارات هنر ايراني از دست برود. 
ــتن  ــازندگي براي زنده نگه داش ــيج س بس
ــراغ  ــفلي» س حرفه فرش بافي در «كاكوس
ــل جديد رفته و با حمايت از بافندگان  نس
اين نوع فرش و گليم سعي در جهاني كردن 

آن دارد. 
ــتا يا يك اثر بتواند  اينكه يك هنر، يك روس
ــود، حتماً گام بلندي  ثبت ملي يا جهاني ش
ــته شده  ــكوفايي آن برداش براي احيا و ش
ــم، بايد تالش  ــت، اما بعد از اين قدم مه اس
بي وقفه اي صورت گيرد تا شاهد افت كيفيت 

و كميت كارها نباشيم. 
فرش و گليم «كاكوسفلي» هم از آن دسته 
ــت كه حاال به جايگاه خوبي  آثار هنري اس
رسيده اما براي حفظ اين رتبه بايد برنامه اي 
ــته باشد. بي شك توجه به  مدون وجود داش
ــير  ــي و حركت در اين مس اقتصاد مقاومت
ــته هاي هر منطقه را  مي تواند كمترين داش
ــاند و براي ساكنان و به  ــي باال برس به ارزش
ــاغلي ايجاد كند كه با  خصوص جوانان، مش

افتخار به آن بپردازند. 
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گـذري بـه مناطـق      گذر
روســـتايي نشـان 
مي دهد در ايـن نقاط بيش از هر جـاي ديگر واژه 
اقتصاد مقاومتي جدي گرفته شـده و اگر حمايت 
كوچكي صورت گرفته است، جوانان توانسته اند با 
استفاده از ظرفيت هاي همان جا كار بزرگي انجام 
دهند.  روستاي صائين قلعه در استان زنجان از اين 
دست مناطق است كه حاال تعدادي از جوانانش با 
كمك بسيج سازندگي به فكر ارزش افزوده براي 

توليدات پدران شان هستند. 

     

ــورت مي گيرد كه  ــتاهاي ايران توليداتي ص در تمام روس
ــي از نيازهاي خانواده ها را تأمين  هر كدام به نوعي بخش
ــاورزي، شير، لبنيات و گوشت  مي كند. از محصوالت كش
گرفته تا صنايع دستي و لوازم و كاالهايي كه مواد خامش 

در همان جا وجود دارد. 
ــاكنانش به كار  ــتر س ــه كه بيش ــتاي صائين قلع در روس
ــتند، محصوالتي مثل  كشاورزي و دامداري مشغول هس

انگور، زردآلو، سيب زميني و گردو كشت مي شود. 
ــت هر محصول، دالالن به اين  تا چند سال پيش با برداش
روستا مى آمدند و تمام دسترنج كشاورزان را به قيمتي نازل 

مي خريدند و مي بردند. 

اما حاال تعدادي از جوانان اين منطقه با وامي كه از بسيج 
ــته بندي محصوالت  ــورت و بس ــروع به س گرفته اند، ش
ــيله يك شبكه پخش به شهرهاي  مي كنند و آنها را به وس

اطراف مي فرستند. 
احمد ملك محمدي كه مديريت اين كار را بر عهده دارد به 
«جوان» مي گويد: «به نظر من در همه روستاها مي توان كار 

كرد، اما بايد اول كار ايجاد شود. ما وقتي ديديم تالش هاي 
ــاورزي به سود گروهي  پدران و مادران در زمين هاي كش
دالل تمام مي شود، تصميم گرفتيم خودمان دست به كار 
شويم، به همين خاطر از زمان برداشت محصول نمي گذاريم 

آنها را به غريبه ها بفروشند.»
اين جهادگر عرصه اقتصاد مقاومتي ادامه مي دهد: «مثًال 

ــش مرغوب را در جعبه هاي  انگورها را جدا مي كنيم و بخ
تميز به شهرهاي اطراف مي فرستيم. اين كار هم با كمك 
ــتا كه باهم نيسان خريده اند،  چند نفر از جوانان اين روس
ــي از انگورها هم به كشمش تبديل  ــود. بخش انجام مي ش
ــورد ديگر  ــركه ارگانيك. در م ــود و مقداري هم س مي ش
ــيب و  ــن كار را مي كنيم. زردآلو، س محصوالت هم همي
گردوها يا بسته بندي هاي شيك دارند يا به محصوالت ديگر 
ــده تبديل  مثل برگه زردآلو، كمپوت و گردوى خشك ش

مي شوند تا در مراكز مختلف توزيع شوند.»
  درآمدزايي براي زنان روستا

حاج امين اهللا صفري كه به عنوان بزرگ و معتمد اين روستا 
شناخته مي شود، كار جوانان را مي ستايد و مي گويد: «ابتدا 
ــم كه توانست اعتماد به نفس  بايد از بسيج سپاسگزار باش
ــتا با  ــد و حاال همين بچه هاي روس را به جوانان بازگردان

اقدامات شان اتفاقات خوبي را رقم زده اند.»
وي ادامه مي دهد: «همين االن براي بسياري از زنان روستا 
ــيره انگور و توليد  ــت. آنها از پختن ش كار ايجاد شده اس
ــركه انگور را خوب  كمپوت تا تهيه انواع سركه سيب و س
ــته بندي محصوالت نيز بخش زيادي  بلد هستند و در بس
ــتاييان  ــده گرفته اند. همين امر براي روس از كار را بر عه
ايجاد درآمد كرده است و از همه مهم تر مي بينند كه ديگر 
ــان هدر نمي رود و همه در كنار هم شرايط  تالش هاي ش

آرامي را تجربه مي كنند.»

جوانانى كه روستا را به كارگاهى بزرگ تبديل كردند

محمد رضا هاديلو

پرونده
اقتصاد مقاومتى و شكوفايى 

توليد و اشتغال

علت ظهور «اقتصاد مقاومتي» 
در گفت وگوي «جوان» با يك جامعه شناس

اقتصاد مقاومتي نمي تواند دولتي و دستوري باشد

    گفت وگو

فـرش و گليم بافـي در روسـتاي 
«كاكوسفلي» ريشه ديرينه دارد و 
نسل به نسل از مادر به دختر رسيده 
اسـت اما االن بيشـتر دختـران به 
سـمت بافت گليم روي آورده اند و 
زياد فـرش نمي بافند، چـون تهيه 
مـواد اوليـه سـخت شـده اسـت
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  انوشه ميرمرعشي 
سلسـله آل بويه از جمله معـدود خاندان هاي 
پادشـاهي در ايران اسـت كه نام سـالطين آن 
همراه بـا علم دوسـتي و علـم گسـتري برده 
مي شود. بنيان اين سلسـله پادشاهي، در سال 
321 هـ. ق، از سوى سه پسـر «بويه» ماهيگير 
گذاشـته شـد و تا يك قرن بعد تاريـخ ايران و 
بلكـه جهـان اسـالم از عملكرد سـالطين آن 
تأثيرات بسـيار مهمـي بر خود مشـاهده كرد. 
در مقال پـي آمـده، به بررسـي نقش همسـر 
و مادر سـه تن از پادشـاهان اين خانـدان، در 
تدبير عاقالنه و عالمانه امور كشـوري نيمه قرن 
چهـارم پرداخته ايم. اميد آنكـه تاريخ پژوهان 
و عمـوم عالقه منـدان را مفيـد و مقبـول  آيد. 

     
  از فرماندهي ارتش تا فتح بغداد

با شروع قرن چهارم هجري قمري، خالفت عباسيان 
به سبب عياشي و بي كفايتي خلفا از يكسو و ظلم و 
ستم ايشان بر مردم از سويي ديگر، با شورش طوايف 
ــلطه در مناطق مختلف  ــت س ــزرگان اقوام تح و ب
ــي از  ــده بود. مصر و بخش ــالم روبه رو ش جهان اس
شمال آفريقا و سوريه از دست آنها رفته بود، اندلس 
ــود و در قلمروى ايران  ــاماني هايي مواجه ب با نابس
ــي برپا شده بود  شورش هايي عليه حاكمان عباس
و در واقع مي توان گفت تنها چند شهر اصلي چون 
ــده بود. در چنين  ــه براي آنها باقي مان مكه و مدين
ــپاه مرداويج  ــه برادر از فرماندهان س شرايطي س
باوندي (خانداني كه در منطقه طبرستان حكومت 
مي كردند)، قيام عليه عباسيان را آغاز كردند. اين 
ــاده به نام  ــران ماهيگيري س سه برادر شيعه، پس
«بويه» بودند كه در ارتش باونديان پله هاي ترقي را 
با كفايت و شايستگي خود پشت سر گذاشته بودند. 
ــت غالمش،  آنها به ويژه بعد از قتل مرداويج به دس
زمام امور ارتش باونديان را در دست گرفتند. به اين 
ترتيب حسن مشهور به ركن الدوله، منطقه جبال 

ــتان، كرج و ري) را به تملك خود درآورد.  (طبرس
علي مشهور به عمادالدوله، اصفهان و سپس فارس 
ــپس احمد  را از آن خود و خاندان ديلمي كرد. س
مشهور به معزالدوله كرمان و خوزستان را تسخير 
ــال بعد  كرد. اما اين ابتداي ماجرا بود، زيرا چند س
ــري، معزالدوله  ــرى قم ــال 334 هج يعني در س

توانست به عراق حمله و بغداد را تصرف كند.(1) 
  وقتـي بـرادران ديلمي، شـيعه 12 امامي 

شدند
ــت كه برادران  ــه را در نظر داش البته بايد اين نكت
ــكر  ــي كه از فرماندهان لش ــدا و تا زمان ديلمي ابت
مرداويج بودند، جزو شيعيان چهار امامي محسوب 
مي شدند، اما بعد از رسيدن به قدرت و شايد ارتباط 
ــيعه 12 امامي، به سلك شيعيان اثني  با علماي ش
ــرف واليات  ــا در زمان تص ــري درآمدند. آنه عش
ــي در پيش نمي گرفتند،  مختلف، راه افراط مذهب
ــهرها را ارجمند مي شمردند  بلكه علماي بزرگ ش
و با احترام با ايشان برخورد مي كردند، به طوري كه 
ــر از علماي  ــيخ كبي ــداهللا بن خفيف ش تكريم عب
برجسته اهل سنت در شيراز از سوي آنها در تاريخ 
ــت. همچنين ايشان در  مورد توجه قرار گرفته اس
هيچ مكان و زماني در دوران حاكميت بيش از يك 
ــنت را از انجام اعمال  قرني خويش، نه تنها اهل س
مذهبي خويش منع نكردند كه حتي در مواردي به 
مدارس علميه و مراسم آنها كمك هم مي كردند و 
ــمردن علماي ساير  صدالبته كه در كنار محترم ش
ــعائر مذهبي تشيع  مذاهب اسالمي، به تعظيم ش
ــي مجالس عزاداري  ــدام كردند، مانند برپاي نيز اق
در روزهاي تاسوعا و عاشورا و برپايي جشن مفصل 
ــني كه به فرمان معزالدوله در سال  عيدغدير. جش
352 هـ. ق، از شب 18 ذي الحجه آغاز مي شد و تا 
فرداي آن روز ادامه مي يافت. اين مراسم عزاداري 
ــقوط آل بويه در تمام مناطق  ــن تا زمان س و جش
ــين قلمروى آنها برپا مي شد. ديگر اينكه  شيعه نش
ــه برادر در  ــه مهم را هم درباره اين س بايد اين نكت

ــه برادر  ــبت ب ــت كه برادر كوچك تر نس نظر داش
بزرگ تر بسيار فرمانبردار و خاضع بود و اين ادب و 
خضوع موجب مي شد اتحاد ميان آنها حفظ شود و 
بدخواهان نتوانند روابط حسنه آنها را بر هم زنند و 

آتش حسادت ميان آنها را شعله ور كنند.(2) 
  فخرالدوله و صاحب بن عباد 

بعد از گذشت دوران پادشاهي سه برادر و فوت آنها، 
ــهور به عزالدوله  ابتدا پسر احمد يعني بختيار مش
ــر ركن الدوله حسن  پادشاهي كرد، سپس سه پس
ــاز كردند. به  ــلطنت خود را آغ به ترتيب دوران س
ــكل كه ابتدا عضدالدوله، سپس مؤيدالدوله  اين ش
و سپس فخرالدوله حاكم شدند اما از آنجا كه عمر 
ــود، هر دو دوران  عضدالدوله و مؤيدالدوله كوتاه ب
پادشاهي بسيار كوتاهي را تجربه كردند. البته همان 
ــاهي دو پسر ركن الدوله، همراه  دوران كوتاه پادش
با علم و عالم پروري بود، به ويژه اينكه مؤيدالدوله 
وزيري شيعه و بسيار كاردان و عالم به نام «صاحب 
بن عباد» داشت. فخرالدوله وي را به عنوان مشاور 
و وزير خويش انتخاب كرد، انتخابي كه موجب شد 
قدرتش تثبت شود و حتي از جانب خليفه عباسي 
ــرد و لقب «فلك االمه» را هم از  مورد تأييد قرار گي
ــي آن، رقباي اهل  وي دريافت كند. لقبي كه در پ

سنت وي در دنياي سياست دست بسته شدند.(3) 
ــت فرهنگي، اقدامات  در اين دوره آل بويه به جه
ــيار مهمي انجام داد و همين اقدامات فرهنگي  بس
نيز موجب بلندآوازه شدن نام اين خاندان در تاريخ 
ايران شد. قطعاً از عوامل مؤثر رشد شيعه در دوران 
ــمند مؤيدالدوله  آل بويه، وجود همين وزير دانش
ــاد» بود. وي  ــي «صاحب بن عب و فخرالدوله، يعن
ــون مختلف،  ــر علوم و فن ــلط كامل ب به دليل تس
ــال وزارت در دوران حكومت  ــدود 20 س ــي ح ط
ــي و ماندگار از خود به يادگار  آل بويه، نقشي اساس
ــهر ري، به عنوان  ــت. صاحب بن عباد در ش گذاش
ــه» و «فخرالدوله» خدمت كرد و  وزير «مؤيدالدول
در دوران صدارت خود، عالوه بر رسيدگي به وضع 

نظري بر كارنامه و عملكرد سيده ملك خاتون ديلمي
 تنها بانوي پادشاه دوره اسالمي در ايران 

 اگر پيروز شوى زنى را شكست داده اى
اگر پيروز نشوى از زنى شكست خورده اى!

زندگي علما و فقهاي ساكن ري، هرسال 5هزار 
ــتاد تا در امور  دينار براي علماي بغداد مي فرس
مربوط به حوزه هاي علميه صرف كنند. اين عالم 
بزرگ همچنين در «ري»، كتابخانه عظيمي با 
206 هزار كتاب تأسيس كرد كه به عنوان يك 
منبع مورد وثوق فقهاي شيعه و از جمله شيخ 
صدوق، مورد بهره برداري قرار مي گرفت. شيخ 
صدوق به عنوان تقدير از صاحب بن عباد، كتاب 
«عيون اخبار رضا- عليه السالم-» را تأليف  و به 

خزانه كتابخانه او اهدا كرد.(4) 
  فخرالدولـه و ازدواج بـا ملـك زاده 

شيرين
فخرالدوله در سال هاي ابتدايي بر تخت نشستن 
با شورش و نافرماني برخي برادرزاده ها و سران 
طوايف مواجه شد، اما با كمك گرفتن از صاحب 
بن عباد، توانست بر مشكالت فراواني كه سر راه 
ــده بود، فائق آيد. او بعد از  حكومتش ايجاد ش
پشت سرگذاشتن چندين شكست و ايام تبعيد 
در خراسان، دوباره قدرت را در دست گرفت و 
توانست زمام امور را در دست بگيرد و دقيقاً در 
همين سال يعني 373 هـ. ق، با دختر رستم بن 
ــپهبدان باوندي ازدواج كند. اين  شروين از س
ــت، بسيار مدبر،  ــيرين» نام داش دختر كه «ش
ــن كارداني  ــل فرهنگ بود و همي كاردان و اه
ــوهرش را براي موفقيت در  وي موجب شد ش
ــه با تدبير  ــور ياري كند، به طوري ك اداره كش
ــال 375 هـ. ق،  وي، فخرالدوله توانست در س
شورش محمد بن غانم برزيكاني در قم و در سال 
378 قمري هم شورش نصر بن احمد فيروزان 
ــركوب كند و ديگر مخالفي در  در دامغان را س

سرتاسر قلمروى خويش نداشته باشد. 
با اين همه بعد از فوت صاحب بن عباد در سال 
ــيرين بانو كه ديگر با لقب  385 هـ.ق، عمًال ش
ــيده ملك خاتون» ناميده مي شد، قدرت  «س
ــرايطي  ــرش آن هم در ش را در حكومت همس
ــت گرفت و به  كه فخرالدوله بيمار بود، به دس
ــور پرداخت. از آنجا كه بيماري  تدبير امور كش
فخرالدوله تشديد شد و اندكي بعد رحلت كرد، 
سيده ملك خاتون با تدبير توانست نظر مثبت 
ــي را براي به قدرت  فرماندهان و بزرگان ديلم
رساندن پسر هشت ساله اش «ابوطالب رستم» 
ملقب به «مجدالوله» جلب كند و اين درحالي 
بود كه بزرگان ديلمي، سيده ملك خاتون را به 
نيابت از سلطنت مجدالدوله پذيرفته بودند و او 
ــور را در دست گرفت.  هم عمًال زمام اداره كش
البته اين بانو حكومت همدان را به پسر دومش 
به نام «ابوطالب شاه خسرو» هفت ساله ملقب 
به «شمس الدوله» داد و حكومت اصفهان را هم 
به پسر چهار ساله اش عين الدوله واگذار كرد. 
ــبرد امور اين مناطق،  اما وي براي اداره و پيش
ــود را كه مرداني  ــتگان خ افرادي از اقوام و بس
كاردان، شجاع و مدير بودند به عنوان جانشينان 
ــتقر مي كرد، به  ــات مس ــرانش در آن والي پس
ــردايي خود ابوجعفر محمد بن  طور مثال پس
دشمنزيار را راهي اصفهان كرد تا آنجا را اداره 
ــوه مديريت و حكومتداري  كند، اما خود بر نح

اين بستگان نظارت مي كرد.(5) 
  جنگ و صلح پسران با مادر 

سيده ملك خاتون با تدبيري در خور قلمروى 
ــلطان محمود  آل بويه را اداره كرد تا اينكه س
ــور و به ويژه  ــرق كش ــه بر منطقه ش غزنوي ك
ــان بزرگ حكومت مي كرد، قصد ري و  خراس
ــه را نمود. وي  ــت حاكميت آل بوي مناطق تح
ابتدا نامه اي به سيده ملك خاتون نوشت و او را 
دعوت به تسليم كرد. سيده ملك خاتون اما در 
جواب نامه سلطان محمود نوشت:  «اگر بر ري 
پيروز شوي، همه خواهند گفت پادشاه غزنويان 
ــت و اگر در اين جنگ  زني را شكست داده اس
شكست بخوري، در تاريخ ثبت مي شود كه تو 
از يك زن شكست خورده اي... .» اين نامه باعث 
هوشياري سلطان محمود شد و او را از حمله به 
ري بازداشت و تا خاتون زنده بود، ري از حمله 

غزنويان در امان ماند. 
ــروى آل بويه  ــو بر قلم ــيرين بان به هرحال ش
ــن 18  ــا مجدالدوله به س ــت مي كرد ت حكوم
سالگي رسيد. در اين مقطع الخطير ابوعلي بن 
ــم وزير مجدالدوله، شروع به بدگويي  علي قاس
از سيده ملك خاتون نزد مجدالدوله كرد و در 
اين راه امراي دولت را هم با خودش همراه كرد. 
ــادرش بدگمان  ــكل مجدالدوله به م به اين ش
ــد و قصد زنداني كردن وي را كرد! اما سيده  ش
ــده بود نزد  ملك خاتون كه از ماجرا با خبر ش
يكي از بستگانش به نام بَْدر بن َحَسنويه رفت. 
اندكي بعد پسر ديگرش شمس الدوله با لشكر 
ــه ري تاختند و  ــت و همه ب همدان به او پيوس
ــير شد  آن ديار را تصرف كردند. مجدالدله اس
ــت و قلمروى  ــان مادرش به زندان رف و به فرم
ــد. يك سال بعد  ــمس الدوله منتقل ش او به ش
كه ميان سيده خاتون و شمس الدوله اختالف 
افتاد، مجدالدوله را از زندان بيرون آورد و باز بر 
تخت نشاند. به همين سبب، شمس الدوله چند 
سال بعد به ري تاخت. مجدالدوله و مادرش به 
دماوند گريختند و شمس الدوله در سال 405 
هجرى قمري بر آن ديار چيره شد. با اين همه، 
ــپاه، به همدان بازگشت و به  به علت شورش س
اين ترتيب مجدالدوله و سيده خاتون توانستند 
ــال ابوعلي ،  ــد. در همين س به قدرت بازگردن
ــمند و فيلسوف  حسين بن عبداهللا سينا دانش
ــد و مجدالدوله را  شهير، از گرگان وارد ري ش
كه بيمار شده بود، معالجه كرد و كتاب المعاد را 
همانجا نوشت. قبل از ورود ابن سينا به قلمروى 
ــر مطالعه و  ــامانيان به ام ــه، وي نزد س آل بوي
تحقيق مشغول بود، اما با قدرت يافتن محمود 
ــيعيان، مجبور شد از  غزنوي و مخالفت او با ش

ــود و خود را به قلمروى آل  ــان خارج ش خراس
ــاند. پس  ــيده ملك خاتون برس بويه و دربار س
ــيده ملك  از آن ابوعلي مورد لطف و محبت س
ــان چون  ــرانش قرار گرفت و ايش خاتون و پس
حاالت نفساني او را شنيده بودند، در تعظيم او 
كوشيدند. كتابخانه مجدالدوله چنان غني بود 
كه ابن سينا، مدت ها در دربار او اقامت كرد و از 
كتاب هاي آن كه بيشتر در علم نجوم و حكمت 
ــتفاده كرد. البته اين تنها ابوعلي سينا  بود، اس
نبود كه مورد مرحمت و حمايت سالطين آل 
ــيخ مفيد به  ــرار گرفت، زيرا قبل از او ش بويه ق
ــورد توجه خاص  ــيعي - كه م عنوان عالمي ش
ــزد حاكمان آل  ــرت وليعصر(عج) بود- ن حض
بويه حضوري همراه با عظمت و كرامت داشت 
ــيخ  و عضدالدوله، بارها به زيارت وي رفت. ش
صدوق نيز با دعوت ركن الدوله به ري آمد. سيد 
رضي - يكي از بزرگ ترين دانشمندان شيعي 
آن زمان - به فرمان بهاء الدوله ديلمي، به عنوان 
ــي القضاه حكومت  ــان عراق و قاض نقيب علوي
ــن مي توان از  ــد. همچني آل بويه منصوب ش
ــيد مرتضي، شيخ  علماي برجسته اي چون س
طوسي و ابن جنيد اسكافي نام برد كه با دولت 
ــه جز علماي  ــتند. البت آل بويه همكاري داش
علوم ديني، مي توان به اصطخري جغرافيدان، 
ــوي - كه  ــاي بوزجاني رياضيدان، النس ابوالوف
ــكان  اعداد هندي را رايج كرد- و باالخره پزش
ــاره كرد كه  ــته اي چون المجوسي اش برجس
ــه عالوه اينكه  ــت آل بويه بودند. ب مورد حماي
ــيعي كه در آن دوران  تعدادي از كتا ب هاي ش
نوشته شده، مانند كتاب «من اليحضره الفقيه» 
تأليف ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه معروف 
ــتبصار» و «تهذيب  ــيخ صدوق و «االس به ش
ــن  ــف ابوجعفر محمد بن حس االحكام»، تألي
معروف به شيخ طوسي كه هر سه از كتب اصيل 
ــمار مي روند، با  و اصول چهارگانه  شيعه به ش
ــده است.  ــته ش حمايت فرهنگي آل بويه نوش
همچنين مي توان به كتاب هاي الشفاء، القانون 
و االشارات شيخ الرئيس ابوعلي سينا هم اشاره 
كرد. عصر آل بويه از نظر كتاب و كتابخانه هم 
ــت، در  ــاي ديگر امتياز داش ــبت به عصره نس
ــته از علم و ادب، بهترين و  آن زمان در هر رش
نفيس ترين كتاب ها نوشته شد و با شكوه ترين 
و مهم ترين كتابخانه ها به وجود آمد. در ايران، 
عراق و مصر كتابخانه هايي بود كه در هيچ زماني 

نظير نداشت.(6) 
  مرگ سيده ملك خاتون و عاقبت آل بويه 
ــال عمر  ــيده ملك خاتون نزديك به 70 س س
ــال 419 هجري قمري درگذشت.  كرد و در س
اين درحالي بود كه هشت سال قبل از آن، پسر 
ــر بيماري از  ــمس الدوله را به خاط دومش ش
ــس از مرگ وي،  ــت داده بود. به هرحال پ دس
پسرش مجدالدوله از دفع توطئه امرا و رقيبان 
ديلمي عاجز شد و براي غلبه بر دشمنان داخلي 
ــوي ياري  ــلطان محمود غزن ــش از س حكومت
ــت. محمود هم البته به بهانه ياري وي،  خواس
سپاه بزرگ خود را در سال 420هجرى قمري 
ــتور  به ري آورد و اينچنين مجدالدوله به دس
سلطان محمود دستگير و به هندوستان تبعيد 
شد و به اين ترتيب، حكومت آل بويه در قلمروى 
وسيعي از ايران خاتمه پيدا كرد. اما شايد بتوان 
گفت كه اقدام ضدفرهنگي محمود غزنوي در 
ري آن بود كه كتابخانه معروف دربار ديلميان 
ــيد و تعدادي از انديشمندان و  را به آتش كش
ــرم زنديق و ملحد بودن  متفكران آنجا را به ج

به دار آويخت!
  و كالم آخر

گفتني است سيده ملك خاتون در قبرستاني 
ــراي اهالي  ــد و مزار او ب در حوالي ري دفن ش
ــود. برخي  ــرام و محل زيارت ب ري، قابل احت
ــادات و از نسل امام موسي بن  وي را از نسل س
ــته و برخي به جد در امامزاده و  جعفر(ع) دانس
از نسل سادات بودن وي تشكيك كرده اند، اما 
به هر روي مزار وي محل احترام و تعظيم بود، 
تااينكه  زمان فتحعلي شاه قاجار بقعه اي آجري 
و زيبا بر مزار وي ساخته شد. طبق كتيبه  سنگ 
مرمري كه از آن دوره باقي است، معلوم مي شود 
ــوى «نواب عليه سلطنت خانم»  مزار وي از س
ــلطنه» فرزند «ميرزاي  ملقب به «محترم الس
ــال 1309 هجري قمري  ــه»، در س عمادالدول
تعمير شده است. همچنين در سال 1381. ش 
ضريح چوبي و فرسوده مزار اين بانو، با ضريحي 
طاليي تعويض شد. در ضمن در قسمت جنوبي 
مزار اين بانو، دو تن از شهداي قيام 15 خرداد 
1342. ش و در بخش غربي مزار اين بانو، پنج 

شهيد گمنام مدفون شده اند. 
  منابع: 

ــورخ هندي- ، «آل  1- كبير، مفيز[مفيض] اهللا - م
بويه در بغداد»- خالفت در سرپنجه قدرت ايرانيان- ، 
ــارات حيدري، چاپ اول  ترجمه مهدي افشار، انتش

1381. ش، صفحات 17 تا 19 و 24 و 25 
ــتين سلسله  2- الهامي، داوود، مقاله «آل بويه نخس
ــيعه»، ماهنامه مكتب اسالم، شماره 4،  قدرتمند ش

آبان 1379. ش 
3 - كبير، صص269 و 270 

4- معارف، مجيد، «صدوق؛ محدث صادق»، انتشارات 
همشهري، چاپ اول 1389. ش، ص 65 

ــان ايراني  ــاهير زن ــن، «مش 5- رجبي، محمدحس
ــروطه- ، انتشارات  ــي گوي»- از آغاز تا مش و پارس

سروش، چاپ اول 1374. ش، صص 127 و 128 
ــر  ــخ آل بويه»، نش ــي اصغر، «تاري ــي، عل 6- فقيه
سازمان سمت، چاپ 1378. ش، ص 50 تا 53  - و - 
حسينيان مقدم و ديگران، حسين، «تاريخ تشيع»، 
ــمت، چاپ نهم 1393. ش،  جلد دوم، انتشارات س

ص 71 تا 74

حاشيه اي بر بازنشر «بررسي تغيير 
ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق»

جماعتي در توقفگاه 
استحاله!

   محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
ــان اين  به مخاطب
ــي  معرف ــه  صفح
ــود، رويداد  مي ش
ــر  تغيي ــي  تاريخ
در  ــوژي  ايدئول
سازمان موسوم به 
مجاهدين خلق را 
ــورد بازخواني و  م
تحليل قرار مي دهد. 
ــت كه اسناد مربوط به  اهميت اين كتاب در آن اس
ــع  و در قالب  ــم و تاريخي را تجمي اين رويداد مه
دفتري واحد، به تاريخ پژوهان ارائه كرده است. اين 
ــوى مظفر مخفمي مهرآبادي تأليف  مجموعه از س
شده است و مركز اسناد انقالب اسالمي آن را نشر 
داده و به چاپ دوم رسانده است. تارنماي ناشر در 
مقالي، محتواي اين پژوهش را به ترتيب پي آمده 

معرفي كرده است:
«اين كتاب كه در سال 1384 چاپ شده بود، اكنون 
ــدن متن كامل بيانيه  تغيير ايدئولوژي،  با اضافه ش
جزوه سبز و نامه مجتبي طالقاني به پدرش تجديد 
ــه جزوه، براي نخستين بار  چاپ شده است. اين س
ــوند. در اين كتاب، حكايت ارتداد  ــر مي ش منتش
ــال هاى 1354-  ــن خلق در س مركزيت مجاهدي
1342 و ريشه ها و مبانى التقاط نهفته در آموزش ها 
و باورهاى اين گروهك، تشريح و بررسى شده است. 
گفت وگوهاى مستقيم با برخى از مؤثران و شاهدان 
ــناد بى واسطه از مسببان تغيير  آن رويداد، ارائه اس
ايدئولوژي و نقل آرا و نظرات گوناگون درباره حوادث 
آن سال ها، ازجمله مطالب كتاب حاضر است كه با 
دقتى درخور، گزينش و ويرايش شده و براى ثبت 
در تاريخ و آگاهى نسل هاى بعدى، در اين مجموعه 
ــت. اين كتاب در 9 بخش تدوين  ــده اس عرضه ش
ــنده در دو فصل، از  شده است. در بخش اول نويس
ــي تا رويكرد عمومي  دگرگوني در نيروهاي سياس

ــي قرار مي دهد.  به مبارزه مسلحانه را مورد بررس
بخش دوم در سه فصل، سازمان مجاهدين خلق را 
از تأسيس تا ضربه نخست در شهريور 1350، مورد 
ــت. بخش سوم كتاب كه خود  مطالعه قرار داده اس
شامل دو فصل است، گام به گام به تغيير ايدئولوژي 
سازمان مي پردازد. بخش چهار كتاب، خود شامل 
ــت. در فصل اول تقي شهرام، معرفي  سه فصل اس
ــازمان،  ــود. در فصل دوم دوره هاي زماني س مي ش
ــكيالتي و چالش هاي پس از تغيير  ضعف هاي تش
ــت. فصل سوم از اين  ــده اس ايدئولوژي واكاوي ش
ــك و ترورهاي  ــاي ايدئولوژي ــز به تروره بخش ني
ــكوك اختصاص  غيرايدئولوژيك و مرگ هاي مش
ــه فصل را دربر  دارد. بخش پنجم كتاب حاضر، س
ــت گروه ها در زندان و  دارد كه در فصل اول وضعي
ــت ها  در فصل دوم فتوا يا نقل فتوا عليه ماركسيس
ــت. فصل سوم تحت  ــي قرار گرفته اس مورد بررس
ــن؟ به اظهارنظرهاي جمعي از  عنوان ماندن يا رفت
مبارزان مسلمان كه روند تغيير ايدئولوژي را براي 
ــاره شده است.  ــتند، اش جامعه خطرناك مي دانس
بخش ششم در دو فصل، به بحث ريشه يابي انحراف 
و استحاله مي پردازد. گاه شمار كتاب حاضر در فصل 
ــتم، ضمائم را دربرگرفته  هفتم آمده و بخش هش
ــر ايدئولوژي، جزوه  ــت. متن كامل بيانيه تغيي اس
ــدرش همچنين  ــبز و نامه مجتبي طالقاني به پ س
ــور به  ــاده عناصر مذهبي خارج از كش نامه سرگش
ــار مخاطبان قرار  مركزيت، در اين بخش در اختي
ــناد و تصاوير كتاب نيز در بخش نهم  مي گيرد. اس
ــت. چاپ دوم كتاب بررسى تغيير  ــده اس ارائه ش
ــازمان مجاهدين خلق ايران در سال  ايدئولوژى س
ــاي 110 هزار تومان  1354، در 464 صفحه به به
ــت. عالقه مندان براي تهيه اين  ــده اس ــر ش منتش
كتاب ضمن رجوع به صفحه منشورات مركز اسناد 
ــگاه اين مركز  انقالب اسالمي، مي توانند به فروش
ــالب، خيابان 12 فروردين، بعد  واقع در خيابان انق
از خيابان ژاندارمري، نبش مجتمع ناشران مراجعه 

كنند... .» 

  1358. تقي شهرام پس از دستگيري و در زندان

سـيده ملك خاتون با تدبيري درخور 
قلمروى آل بويـه را اداره كرد تا اينكه 
سـلطان محمـود غزنوي قصـد ري و 
مناطـق تحـت حاكميـت آل بويه را 
نمود. وي ابتدا نامه اي به سـيده ملك 
خاتون نوشـت و او را دعوت به تسليم 
كرد. سـيده اما در جواب نامه سلطان 
محمـود نوشـت:  «اگـر بـر ري پيروز 
شـوي، همه خواهنـد گفت پادشـاه 
غزنويان زني را شكسـت داده اسـت 
و اگر در اين جنگ شكسـت بخوري، 
در تاريخ ثبت مي شـود كه تـو از يك 
زن شكسـت خـورده اي... .» اين نامه 
باعـث هوشـياري سـلطان محمـود 
شـد و او را از حملـه به ري بازداشـت 
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ابوعلـي  حسـين بـن عبداهللا سـينا 
دانشمند و فيلسوف شهير، از گرگان 
وارد ري شـد و مجدالدوله را كه بيمار 
شده بود، معالجه كرد و كتاب المعاد را 
همانجا نوشت. قبل از ورود ابن سينا به 
قلمروى آل بويه، وي نزد سامانيان به 
امر مطالعه و تحقيق مشغول بود، اما با 
قدرت يافتن محمود غزنوي و مخالفت 
او با شيعيان، مجبور شـد از خراسان 
خارج شـود و خود را بـه قلمروى آل 
بويـه و دربـار سـيده ملـك خاتون 
برسـاند. او مورد لطف و محبت سيده 
ملك خاتون و پسـرانش قـرار گرفت 
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سازمان آگهى ها: 88498458

برابر آراى صادره از سوي هيأت مندرج در ماده 1- قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لردگان، تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز و به منظور اطالع عموم، 
مشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شـرح ذيل در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهى مى گردد:
 امالك واقع درشهر لردگان به شماره پالك ثبتي 1- اصلي جانكي

 بخش ده ثبتي و فرعي هاي زير:
5861- فرعي آقاي سيدفرود حسيني فرزند سيدويسعلي نسبت به شش دانگ يك دهنه 
مغازه با كاربري صنعتي به مسـاحت 100 مترمربع مجزي از پالك 671 فرعي از 1- اصلي 
جانكي واقع در لردگان- خيابان عشاير- كوچه منشعبه؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي قربان 

اردشيري از مالكين رسمي
5886- فرعي دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي آموزش و پرورش كانون فرهنگي 
شهيد باهنر لردگان نسبت به شش دانگ يك باب سـاختمان با كاربري آموزشي نسبت 
به مسـاحت 1529/99مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلـي جانكي واقع در 
لردگان- زمين شهري؛ انتقالي بالواسطه از آقايان يارعلي محمودي و نقدعلي محمودي و 

مع الواسطه از آقاي شيرعلي محمودي از مالكين رسمي
6165- فرعي آقاي اميرطال حسني فرزند محمدطال نسبت به شش دانگ يك باب خانه به 
مساحت 232/54 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

بلوار شهدا؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي اميرقلي نادري از مالكين رسمي
6212- فرعي آقاي بهرام حسني سـاطحي فرزند كهيار نسبت به شش دانگ يك دهنه 
مغازه به مسـاحت 30 مترمربع مجزي از پـالك 277 فرعي از 1- اصلـي جانكي واقع در 
لردگان- خيابان چشـمه برم؛ انتقالي مع الوسـطه از آقاي ظهراب شاهين پور از مالكين 

رسمي
7299- فرعي آقاي سيف اله جليل طهماسبي فرزند آقامحمد نسبت به شش دانگ يك باب 
خانه به مساحت 298/58مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در 

لردگان- زمين شهري؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي يارعلي محمودي از مالكين رسمي
7506- فرعي آقاي داريوش جليل سـرقلعه فرزند محمد نسبت به شش دانگ يك باب 
مغازه به مساحت 30/42 مترمربع مجزي از پالك 671 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در 

لردگان- خيابان عشاير؛انتقالي مع الواسطه از آقاي قربانعلي اردشيري از مالكين رسمي
8204- فرعي آقاي يوسف علي حبيبي بردبري فرزند حسن نسبت به 4 سهم مشاع از 14 
سهم شش دانگ يك باب گاراژ به مساحت 227/42مترمربع مجزي از پالك 675 فرعي 
از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- خيابان ولي عصر غربي؛ انتقالي مع الواسطه از خانم 

شرف تاج شارق بروجني از مالكين رسمي
8327- فرعي خانم دلبر احمدي فرزند سـوخته نسبت به شـش دانگ يك باب خانه به 
مساحت 165/78 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

كوچه اداره كار؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي محمدقلي نادري از مالكين رسمي
9018-فرعي آقاي محمدجليل پيران فرزند حيدر نسـبت به 4 سـهم مشاع از 14 سهم 
شش دانگ يك باب انبار مصالح ساختماني به مسـاحت 610/16 مترمربع مجزي از پالك 
694 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- بلوار شهيد كالنتري؛ انتقالي مع الواسطه 

از خانم قدسيه شارق از مالكين رسمي
9271- فرعي آقاي رضا نادري لردجاني فرزند صفدر نسبت به شش دانگ يك باب خانه به 
مساحت 201/29مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

زمين شهري؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي نقدعلي محمودي از مالكين رسمي
9358 فرعي-آقاي علي فتـح دژاگاه فرزند علي نسـبت به شـش دانگ يك باب خانه 
به مسـاحت 244/32مترمربع مجزي از پـالك 651 فرعي از 1- اصلـي جانكي واقع در 
لردگان- بلوار رسالت- پشت هواشناسـي؛ خريداري شده مع الواسطه از آقاي خدامراد 

نادري لردجاني از مالكين رسمي
9370 فرعي- آقاي احسـان موسوي فرزند حافظ نسبت به شـش دانگ يك باب خانه 

به مسـاحت 273/36 مترمربع مجزي از پـالك 665 فرعي از 1- اصلـي جانكي واقع 
در لردگان- زمين شهري؛ خريداري شـده مع الواسطه ازآقاي شـيرعلي محمودي از 

مالكين رسمي
9435- فرعي آقاي فريد اردشيري لردجاني فرزند سعيد نسبت به 4 سهم مشاع از 14 
سهم از شش دانگ يك دهنه مغازه با كاربري حمل و نقل و انبار به مساحت 160/5 مترمربع 
مجزي از پالك 249 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- بلوار شهدا- كوچه هاتف؛ 
انتقالي مع الواسطه از خانم ها قدسيه شـارق بروجني و ماهرخ سلطان شارق بروجني از 

مالكين رسمي
9436- فرعي آقاي زرير اردشيري لردجاني فرزند نصراله نسبت به شش دانگ يك باب 
ساختمان با كاربري فضاي سبز به مساحت 143/46 مترمربع مجزي از پالك 773 فرعي از 
1- اصلي جانكي واقع در لردگان- خيابان چشمه برم- كوچه منشعبه؛ انتقالي مع الواسطه 

از آقاي عبداهللا اسفنديارپور از مالكين رسمي
9445- فرعي آقاي عبدالرسول جليل طهماسبي فرزند الياس نسبت به سه دانگ مشاع 
از شش دانگ يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلي 
جانكي واقع در لردگان- زمين شهري؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي شيرعلي محمودي از 

مالكين رسمي
9445- فرعي آقاي عبدالحسين بويري منجي فرزند حسين نسبت به سه دانگ مشاع 
از شش دانگ يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلي 
جانكي واقع در لردگان- زمين شهري؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي شيرعلي محمودي از 

مالكين رسمي
9494- فرعي آقاي قنبر نظري فرزند ابوالحسن نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 129/24 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

بلوار رسالت؛ انتقالي مع الواسطه از خانم قدسيه شارق بروجني از مالكين رسمي
9549- فرعي آقاي محمدمال دلخواه فرزند سـوخته نسبت به شش دانگ يك باب خانه 
به مسـاحت 147/02 مترمربع مجـزي از پالك 651 فرعـي از 1- اصلي جانكـي واقع در 
لردگان- روبروي اداره هواشناسي؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي خدامراد نادري لردجاني 

از مالكين رسمي
9551- فرعي آقاي خانم شهربانو شيخي سيني فرزند قنبر نسبت به شش دانگ قسمتي 
از يك باب خانه به مساحت 40/26 مترمربع مجزي از پالك 554 فرعي از 1- اصلي واقع در 

لردگان- محله دشت آباد؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي فريبرز نادري از مالكين رسمي
9555- فرعي آقاي زادعلي اردشـيري لردجاني فرزند خانعلي نسـبت به شـش دانگ 
يك باب خانه به مساحت 249/11 مترمربع مجزي از پالك 671 فرعي از 1- اصلي جانكي 
واقع در لردگان- خيابان عشـاير- كوچه ايران خودرو قديم؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي 

قربانعلي اردشيري از مالكين رسمي
9558- فرعي آقاي ولي بابامير فرزند عليجان نسـبت به شـش دانگ يك قطعه زمين 
محصور بـا بناي احداثي بـه مسـاحت 263/76 مترمربع مجزي از پـالك 662 فرعي از 
1- اصلي جانكي واقع در لردگان- طرح سـپاه؛ انتقالي مع الواسـطه از آقاي عباسـقلي 

اردشيري از مالكين رسمي
9561- فرعي خانم تهمينه قنبري كهياني فرزند جمعه نسبت به شش دانگ يك باب خانه 
به مساحت 240  مترمربع مجزي از پالك 655 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

بلوار رسالت؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي فرود شفيعي از مالكين رسمي
9562- فرعي آقاي كرامت جليل فرزند جانباز نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 176/3 مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

زمين شهري؛ انتقالي بالواسطه از آقاي يارعلي محمودي ماندني از مالكين رسمي
9582- فرعي آقاي دهقان شـريفي ريگي فرزند محمد نسـبت به شش دانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 1100/97 مترمربع مجزي از پالك 655 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع 
در لردگان- بلوار پرستار؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي كوروش شفيعي از مالكين رسمي به 

متقاضي و بالواسطه از متقاضي (دهقان شريفي ريگي) از مالكين رسمي
9583- فرعي آقاي علي شريفي فرزند اميرقلي نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 232/52 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

جاده سنگ شكن قديم؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي كريم حسني از مالكين رسمي
9584-فرعي آقاي مهران جانبازي فرزند خداخواسـت نسـبت به شش دانگ يك باب 
ساختمان به مسـاحت 300 مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع 
در لردگان- زمين شهري؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي يارعلي محمودي ماندني از مالكين 

رسمي
9585- فرعي آقاي عزيزقلي باباميرخواه فرزند مسـيح نسـبت به شش دانگ يك باب 
ساختمان به مسـاحت 258/03 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي از 1- اصلي جانكي 
واقع در لردگان- بلوار رسالت- روبروي ستاره شهر؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي ظهراب 

شاهين پور از مالكين رسمي
9586- فرعي آقاي علي حسـني ساطحي فرزند حسينعلي نسـبت به شش دانگ يك 

قطعه زمين محصور با بناي احداثي به مساحت 199/9مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي 
از 1- اصلي جانكي واقع درلردگان- بلوار رسالت- كوچه منشعبه؛ انتقالي مع الواسطه از 

آقايان درويش، فريبرز و احمد همگي نادري از مالكين رسمي
9587- فرعي آقاي قباد حسني سـاطحي فرزند حسين علي نسبت به شش دانگ يك 
قطعه زمين محصور با بناي احداثي به مساحت 197/1 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي 
از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- بلوار رسالت- كوچه منشعبه؛ انتقالي مع الواسطه از 

آقاي امان اهللا مسعودي از مالكين رسمي
9589- فرعي آقاي علي حسني ساطحي فرزند علي جون نسبت به شش دانگ يك باب 
خانه به مساحت 228/05 مترمربع مجزي از پالك 680 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در 
لردگان- محله گلزار شهدا؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي اسداهللا رفيعيان از مالكين رسمي

9592- فرعي آقاي علي اكبر واالفرد فرزند ولي داد نسـبت به شش دانگ يك باب خانه 
به مسـاحت 210/08 مترمربع مجـزي از پالك 651 فرعـي از 1- اصلي جانكـي واقع در 
لردگان- بلوار رسالت- جاده سنگ شكن؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي امان اهللا مسعودي 

از مالكين رسمي
9593- فرعي آقاي محسـن نظري كندري فرزند الياس نسـبت به شش دانگ يك باب 
خانه به مساحت 226/44 مترمربع مجزي ازپالك 2545 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع 
در لردگان- طرح فرهنگيان- پشت اداره گاز؛ انتقالي مع الواسطه ازآقاي عوض اله بابامير 

ساطحي از مالكين رسمي
 9598- فرعي آقاي محمد محبي زرين دره فرزند نصرت اله نسبت به 67/5 حبه مشاع از 
72 حبه شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 236/89 مترمربع مجزي از پالك 658 
فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- طرح سپاه ؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي اسمعيل 

نادري لردجاني از مالكين رسمي
9610- فرعي آقاي مجتبي احمدي منش فرزند خداكرم نسـبت به شش دانگ يك باب 
سـاختمان به مسـاحت 266/19 مترمربع مجزي از پالك 651 فرعي از 1- اصلي جانكي 
واقع در لردگان- بلوار رسالت- محله آموزش و پرورش قديم؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي 

عزيزاهللا نادري لردجاني از مالكين رسمي
9611- فرعي آقاي مصيب رحيمي زمان آبادي فرزند عوض نسبت به 54 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ يك باب تعميرگاه به مساحت 69/06 مترمربع مجزي از پالك 663 فرعي از 
1- اصلي جانكي واقع در لردگان- بلوار شهدا- روبروي ستاد فرماندهي؛ انتقالي مع الواسطه 

از خانم ها فرخ اردشيري لردجاني و ماهرخ اردشيري لردجاني از مالكين رسمي
9614- فرعي آقاي حمزه رحيمي فرزند گل محمد نسبت به 54 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 169/09مترمربع مجزي از پالك 663 فرعي 
از 1- اصلي جانكي واقع در لردگان- ورودي شـهر لردگان- روبروي سـتاد فرماندهي 
نيروي انتظامي؛ انتقالي مع الواسـطه ازخانم ها فرخ اردشـيري و ماهرخ اردشـيري از 

مالكين رسمي
9623- فرعي آقاي بيژن حسـين پورآقائي فرزند سهراب نسبت به شش دانگ يك باب 
خانه به مسـاحت 250 مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلـي جانكي واقع در 

لردگان- زمين شهري؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي نقدعلي محمودي از مالكين رسمي
9644- فرعي آقاي مرتضي منصوري فرزند غريب علي نسـبت به شـش دانگ يك باب 
خانه به مساحت 260/36مترمربع مجزي از پالك 659 فرعي از 1- اصلي جانكي واقع در 

لردگان- طرح سپاه؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي هوشنگ شاهين پور از مالكين رسمي
9647- فرعي آقاي حمزه علي جليل پيران فرزند روزعلي نسبت به شش دانگ يك باب 
خانه به مسـاحت 250 مترمربع مجزي از پالك 665 فرعي از 1- اصلـي جانكي واقع در 

لردگان- زمين شهري؛ انتقالي بالواسطه از آقاي شيرمحمد محمودي از مالكين رسمي
ابنيه و امالك واقع در لردگان- محله  خاردان- اراضي ديمكار معروف به پابلندي 
به شماره پالك ثبتي 61- فرعي از4- اصلي جانكي بخش ده ثبتي وفرعي هاي زير:

1249- فرعي خانم گل نوش محموديان فرزند علي اكبر نسـبت به94 سهم و هفتاد و نه 
صد و بيستم سهم مشاع از 96سهم از يك و نيم دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين 
محصور با بناي احداثي به مساحت 6082/18 مترمربع مجزي از پالك 61 فرعي از 4- اصلي 
جانكي واقع در لردگان- محله خاردان؛ انتقالي بالواسطه از آقاي علي اكبر محموديان از 

مالكين رسمي
1249- فرعي آقاي ارسالن محموديان فرزند علي اكبر نسبت به94سهم و هفتاد و نه صد 
و بيستم سهم مشاع از 96سهم از يك و نيم دانگ مشـاع از شش دانگ يك قطعه زمين 
محصور با بناي احداثي به مساحت 6082/18 مترمربع مجزي از پالك 61 فرعي از 4- اصلي 
جانكي واقع در لردگان- محله خاردان؛ انتقالي بالواسطه از آقاي علي اكبر محموديان از 

مالكين رسمي
1249- فرعي آقاي شمس الدين محموديان فرزند علي اكبر نسبت به94سهم و هفتاد و 
نه صد وبيستم سهم مشاع از96 سـهم از يك و نيم دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه 
زمين محصور با بناي احداثي به مساحت 6082/18 مترمربع مجزي از پالك 61 فرعي از 
4- اصلي جانكي واقع در لـردگان- محله خاردان؛ انتقالي بالواسـطه از آقاي علي اكبر 

محموديان از مالكين رسمي
1249- فرعي خانم گلزاده محموديان چالبطاني فرزند علي خان نسبت به94سهم و هفتاد 
و نه صد وبيستم سهم مشاع از 96سهم ازيك و نيم دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه 
زمين محصور با بناي احداثي به مسـاحت 6082/18مترمربع مجـزي از پالك 61 فرعي 
از 4- اصلي جانكي واقع در لردگان- محله خاردان؛ انتقالي بالواسـطه از آقاي علي اكبر 

محموديان از مالكين رسمي
 1272- فرعي آقاي خيراله انصاريان بارزي فرزند محمدطال نسـبت به94سهم و هفتاد 
و نه صد وبيستم سهم مشـاع از 96 سهم شـش دانگ يك باب خانه به مساحت 202/56 
مترمربع مجزي از پـالك 61 فرعي از 4- اصلي جانكي واقع در لـردگان- محله خاردان؛ 

انتقالي مع الواسطه از آقاي جعفر مرادي نژاد از مالكين رسمي
1273- فرعي آقاي منوچهر محمودي چالبطاني فرزند بيژن نسبت به94 سهم و هفتاد و نه 
صد و بيستم سهم مشاع از 96سهم شش دانگ يك باب خانه نيمه ساز به مساحت 223/84 
مجزي از پالك 61 فرعي از 4- اصلي جانكي واقع در لردگان- محله خاردان- روبروي خانه 

بهداشت؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي تيمور محمودي مطلق از مالكين رسمي
1283- فرعي آقاي مصطفي محمودي چالبطاني فرزند اميدعلي نسـبت به94 سـهم و 
هفتاد و نه صد و بيستم سهم مشاع از 96سهم شش دانگ يك باب خانه به مساحت 204/66 
مترمربع مجزي از پـالك 61 فرعي از 4- اصلي جانكي واقع در لـردگان- محله خاردان؛ 

انتقالي مع الواسطه از آقاي نصرت اله مرادي از مالكين رسمي
1286- فرعي آقاي فاضل كلواري جانكي فرزند ناصر نسبت به94سهم و هفتاد و نه صد 
و بيستم سهم مشاع از 96سهم شش دانگ قسـمتي از يك باب خانه به مساحت 22/59 
مترمربع مجزي از پـالك 61 فرعي از 4- اصلي جانكي واقع در لـردگان- محله خاردان؛ 

انتقالي مع الواسطه از آقاي علي اكبر محموديان از مالكين رسمي
ابنيه و امالك واقع در لردگان- مزرعه ده برآفتاب شيراني

 پالك 5- اصلي جانكي وفرعي هاي زير:
4364- فرعي آقاي عزيزاهللا جليل طهماسبي فرزند آقامحمد نسبت به شش دانگ يك 
قطعه زمين محصور با بناي احداثي به مساحت 149/66 مترمربع مجزي از پالك 1 فرعي 
از 5- اصلي جانكي واقع در لردگان- محله شيراني؛ انتقالي مع الواسطه آقاي شاه محمد 

محموديان از مالكين رسمي
4383- فرعي آقاي البرز خليل طهماسـبي فرزند ولي نسـبت به شـش دانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 231/65 مترمربع مجزي از پالك 2 فرعي از 5- اصلي جانكي واقع در 
لردگان- محله شيراني؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي صابر اميري شيراني از مالكين رسمي

4389- فرعي خانم ليال جليل پيران فرزند حسين نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 200/38 مترمربع مجزي از پالك 2 فرعي از 5- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

شيراني؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي شمسعلي اميري از مالكين رسمي
4393- فرعي خانم اكرم اميري شيراني فرزند پرويز نسبت به شش دانگ يك باب خانه 
به مساحت 176/40 مترمربع مجزي از پالك 2 فرعي از 5- اصلي جانكي واقع در لردگان- 

محله شيراني؛ انتقالي مع الواسطه از آقاي محمدعلي اميري شيراني از مالكين رسمي
4404- فرعي خانم فرزانه شـبان بيدله فرزند ناصر نسبت به 4 سـهم مشاع از 14 سهم 
شش دانگ قسمتي از يك باب خانه به مسـاحت 91/26 مترمربع مجزي از پالك 4 فرعي 
از 5- اصلي جانكي واقع در لردگان- محله شيراني؛ انتقالي مع الواسطه از خانم ايران تاج 

شارق بروجني از مالكين رسمي
4410- فرعي آقاي علي جليل پيران فرزند كهيار نسـبت به شش دانگ يك باب خانه به 
مسـاحت 188/65 مجزي از پالك 1 فرعي از 5- اصلي جانكي واقـع در لردگان- محله 

جليل آباد شيراني؛ انتقالي مع الواسطه از خانم كفايت شجاعي از مالكين رسمي
4416- فرعي آقاي صادق جليل طهماسـبي فرزند علي نسبت به شش دانگ يك باب 
سـاختمان به مسـاحت 224/03 مترمربع مجزي از پالك 1 فرعي از 5- اصلي جانكي 
واقع در لردگان- محله جليل آباد شـيراني؛ انتقالي مع الواسطه خانم توران شجاعي از 

مالكين رسمي
  درصورتى كه اشخاص ذي نفع نسبت به درخواست متقاضيان اعالم شده، اعتراضى 
داشته باشـند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى و در روسـتاها از تاريخ الصاق در محل، 
تا دو ماه اعتراض خود را كتبًا به اداره ثبت اسـناد و امالك شهرسـتان لردگان تسليم 
و رسـيد اخذ نمايند، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست خود را به 
اين اداره تحويل نمايد. در اين صـورت ادامه عمليات ثبتي، موكول به ارائه حكم قطعى 
دادگاه مي باشد. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض،گواهى 
تقديم دادخواسـت به دادگاه عمومى محل را به اداره ثبت ارائـه نكند،اداره ثبت محل 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام مي نمايد. صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23
  هادي رحيمي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
ت اول اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

 نوب

شناسه آگهى: 1445168
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نوبت  دوم 

كانـون پـرورش فكـري كـودكان 
و نوجوانـان در نظـر دارد مناقصه 
عمومـي 2 مرحلـه اي برگـزارى 
كالس هاى كانـون زبان ايـران(در 
بستر ادوبى كانكت) به شماره (2001001093000007) را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
متقاضيان شركت در مناقصه مى بايست از طريق سامانه 
ستاد و در صورت عدم عضويت قبلى مى بايست به درگاه 
www.setadiran.ir مراجعه و پس از عضويت تمامى 
مراحل مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 

را در اين سامانه بارگذارى و ارسال نمايند.
 تاريـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه 1401/11/05 

مى باشد.
 مهلت زمانى دريافت اسـناد مناقصه از سـامانه ستاد: از 
سـاعت 08/00 مورخ 1401/11/05 تا سـاعت 16/00 مورخ 

.1401/11/10
 مهلت زمانـى ارائه پشـنهاد از طريق سـامانه سـتاد: از 
سـاعت 08/00 مورخ 1401/11/09 تا سـاعت 10/00 مورخ 

.1401/11/24

 زمان بازگشـايى پاكت هـا: سـاعت 11/00 صبح مورخ 
.1401/11/24

 زمان اعالم برنده پس از بررسـى اعضاى كميته فنى 
مناقصه طى مهلت قانونى.

 دريافت اسناد از سامانه و دبيرخانه مناقصات كانون و 
تحويل مدارك شركت در مناقصه هيچ گونه حقي را براي 

متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در قبول يا رد 
هر يك و يا رد همه پيشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 شماره تلفن كانون زبان ايران جهت دريافت اطالعات 
مناقصه: 02188822042 

 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 
 تلفن تماس دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 88969737 و 
85193768  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، 
در سايت سامانه (www . Setadiran.ir ) بخش " ثبت نام 

/ پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر" موجود است. 
 تلفن تماس سامانه ستاد: 27313131

 معاونت توسعه مديريت و منابع
 كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

فراخوان مناقصه عمومي 2  مرحله اي برگزارى كالس هاى آنالين 
كانون زبان ايران (در بستر ادوبى كانكت)

شناسه آگهى:1445289 م.الف:4196

  آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
حوزه ثبتي ناحيه 2  شهركرد بخش 10 استان چهارمحال و بختياري

به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسـمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت مندرج در قانون مذكور 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 شهركرد مورد رسيدگى و رأى آن صادر گرديده 

جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
 امالك واقع در قريه فرخشهر به شماره پالك 22 – اصلى 4693 فرعى بهزاد شكوهيان قهفرخى 
فرزند قدمعلى نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه به مساحت 458,80 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از مسيح دهقان 
امالك واقع در قريه هفشجان به شماره پالك 221- اصلى 7991 فرعى عفت صالحى هفشجانى 
فرزند رحمن شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 206,54 مترمربع خريدارى شده 

مع الواسطه از ابراهيم فروزنده 
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند 
رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشـار و محلى آگهى و در صورتى كه اشـخاص ذينفع به آراى صـادره اعتراضى 
داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از تاريخ الصاق آگهى 
در روسـتاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالك ناحيه يك شـهركرد تسليم و 
رسـيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه 
يك شهركرد تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه 
اسـت. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونـى واصل نگردد يا معتـرض، گواهى تقديم 
دادخواسـت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 

مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1401/11/23   تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/11/8  
مهرعلي هيبتي- رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2  شهرستان شهركرد   

مفقودى
برگ سـبز خودرو سـواري پرايد تيپ جى تى ايكس آى 
مدل 1384 بـه رنگ نقـره اى متاليك به شـماره پالك 
ايـران78 - 794هـ82 و شـماره موتـور 01084875 و 
شـماره شاسـى S1412284460107 به مالكيت محمد 
كرمعلي با كد ملى 3960578725 مفقود شده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط مى باشد.  

اداره كل ورزش و جوانان اسـتان گلستان 
در نظر دارد پروژه تكميل سالن روستايى 
بدراق نورى و تكميل استاديوم بندرتركمن 
(چمن مصنوعى زمين فوتبال) را بر اساس 
قانـون برگـزارى مناقصـات و از طريـق 

مناقصه عمومى يك مرحله اى به شرح ذيل اجرا نمايد.
1- نام مناقصه گذار: اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان 

2-  دستگاه نظارت: گروه نظارت فنى بر اماكن ورزشى اداره كل 
3-  رتبه مورد نياز: پايـه 5 ابنيه و تأسيسـات و گواهينامه تأييد 

صالحيت ايمنى  
4-  دريافت اسناد مناقصه: اسـنادمناقصه از روز دوشنبه مورخه 
1401/11/10 لغايت 1401/11/13  ازطريق سـامانه تـداركات ادارى 
دولت به آدرس http://www.setadiran.ir/setad/cms  قابل 

دريافت است.

5-  آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، سـاعت 13/00 روز پنج شنبه 
مورخ 1401/11/27 است. 

6-  نشانى محل تسليم پاكت الف (اصل ضمانتنامه): گرگان، خيابان 
شهيد بهشتى، هشت هشـتم، دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان 

استان گلستان 
7- زمان بازگشايى پاكات: پيشـنهادهاى واصله در ساعت 9/00 
روز يك شنبه مورخ 1401/11/30 دركميسيون مناقصه كه در محل 
اداره كل ورزش و جوانان اسـتان گلستان تشـكيل مى شود باز و 

قرائت خواهد شد. 
سـامانه طريـق  از  مناقصـه  فراينـد  تمامـى   -8 

http://www.setadiran.ir/setad/cms  برگزار و شركت كنندگان 
ملزم به رعايت تمام شرايط ذكر شده در اسناد مناقصه مى باشند در 

غير اين صورت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مى نمايد.
اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

شناسه آگهى:1444242

شـهرداري اصفهان در نظـر       دارد 
فراخوان مناقصـه خريد تجهيزات، 
تعميـرات و راه انـدازي دسـتگاه 
ازن ژنراتـور واحـدB گندزدايي 
تصفيه خانه سپاهان شهر واقع در 
منطقه5 شهرداري اصفهان را از طريق سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت برگزار نمايد.
  كليه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت و تحويل 
اسناد فراخوان تا بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
 سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
  متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت 
در سامانه، نسـبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان امضاى 

مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
  مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 700،000،000 ريال

  مواعد زمانى: 
  الف-تاريخ انتشار فراخوان: 1401/11/08 

  ب-مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19:00 
1401/11/17

  ج-مهلت ارسـال پيشـنهادات: تـا سـاعت 19:00 
1401/11/27

  د-زمـان بازگشـايى پاكت هـا: سـاعت 09:00     
1401/11/30

  اطالعات تماس و آدرس دسـتگاه: اصفهان - خيابان 
آيت ا... شمس آبادى ، كوچه شماره 23، معاونت خدمات 

شهري شهرداري اصفهان
03132241870- 03132241860 -03132241850

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى

مفقودى
برگ كمپانى (سـند و فاكتور فروش) خودرو سواري هيوندا 
سانتافه تيپ 2400 مدل 2017 به رنگ سفيد روغنى به شماره 
 G4KJHA990494 پالك ايران30- 593د12 و شماره موتور
و شماره شاسـى KMHSU81BDHU 820315 به مالكيت 
سيدمحمد ميرهادى با كد ملى 1090977344 مفقود شده و 
الف ل از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  



همزمان بـا آغاز      مازندران
دهه فجر انقالب 
اسالمي 3 هزار و 43 واحد مسكوني طرح جهش 
ملي مسكن در مازندران به بهره برداري مي رسد. 
علي اصغر آسماني، مديركل بنياد مسكن مازندران 
ــزار و 43واحد  ــرداري از 3 ه ــاره به بهره ب با اش
مسكوني طرح جهش ملي مسكن در اين استان 
افزود: از ابتداي دولت سيزدهم تاكنون5 هزار و 

486 واحد معرفي به بانك شده است و همچنين 
براي اين تعداد واحد انعقاد قرارداد انجام شد.  وي 
با اشاره به اينكه براساس طرح جهش ملي مسكن 
ساالنه يك ميليون واحد مسكن بايد ساخته شود 
ــت، ادامه داد:  كه 200هزار مربوط به روستاهاس
ــالمي تعهد كرده است  بنياد مسكن انقالب اس
ــازد.  اين  ــهرها نيز 200هزار واحد بس كه در ش
ــاس تفاهمنامه اي كه بين  ــئول گفت: براس مس

ــالمي، وزير راه و  رئيس بنياد مسكن انقالب اس
ــده شهرهاي با جمعيت زير  شهرسازي انعقاد ش
ــكن از صفر تا  25 هزار نفر جمعيت احداث مس
ــكن انقالب اسالمي انجام  100 توسط بنياد مس
مي شود.  آسماني مقدم تصريح كرد: در اعتبارات 
امسال در بخش مسكن روستايي 9 بانك عامل 
ــهيالت را برعهده گرفتند كه بانك  پرداخت تس
ــهميه دارد كه 500 سهميه  ملي هزار و 500 س

ــهميه  ــدا كرده و 335 س ــون تخصيص پي تاكن
مربوط به شهرستان هاست.  وي افزود: همچنين 
ــت و در  ــده اس ــده معرفي به بانك ش 226 پرون
10روز آينده تمامي 500 سهميه معرفي به بانك 
مي شوند.  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي 
ــتان مازندران گفت:  بانك سپه 400 سهميه  اس
ــداد 330 مورد معرفي به بانك  دارد كه از اين تع

شده است و 194 انعقاد قرارداد شد.

3043 واحد مسكوني در مازندران به بهره برداري مي رسد

 برگزاري جشنواره ابوذر 
برپايه نشاط و اميدآفريني

مسئول سازمان بسيج رسانه كشور گفت: جشنواره ابوذر در سال آينده،     مركزي
برپايه نشـاط و اميدآفريني در اسـتان هاي كشـور برگزار مي شود. 
ــور كه براي حضور در مراسم پاياني  مرتضي كارآموزيان، مسئول سازمان بسيج رسانه كش
ــفر كرده بود، گفت: رهبر انقالب  ــتان مركزي س ــانه اي ابوذر به اس ــنواره رس سومين جش
ــناختي را جهاد تبيين مطرح كردند، به طوري كه  راهكار برون  رفت از اين فتنه و جنگ ش
ــانه و روايتگري ايراد سخنراني داشتند.   در سال جاري تاكنون 38 بار درخصوص بحث رس
ــازي، الگوسازي، نقد منصفانه، مطالبه گري،  وي كاركردهاي رسانه را هدايتگري، فرهنگس
فرصت سازي اعالم كرد و افزود: رسانه در اين شرايط ايستي تبيين حقايق و آگاهي بخشي را 
دستور كار داشته باشد.  اين مسئول ادامه داد: تالش داريم در سال آينده جشنواره را به رويداد 
رسانه تبديل كنيم، چراكه امروز با وجود فعاليت  هاي خوبي كه صورت مي گيرد، اثر هم  افزايي 
ــاره به ويژگي هاي جشنواره ابوذر در سال آينده،  رسانه  اي نامشهود است.  كار آموزيان با اش

نشاط و اميدآفريني را جزو محورهاي اصلي آن برشمرد. 

 زهكشي 3هزار هكتار از اراضي مستعد 
مغانسر پارس آباد

با هدف افزايش توليد محصوالت كشاورزي، زهكشي 3هزار هكتار      اردبيل
از اراضي مستعد مغانسر پارس آباد در اسـتان اردبيل آغاز شد. 
جابر جهان بين، فرماندار پارس آباد در جريان بازديد از طرح هاي اجرايي حوزه زهكشي اين 
منطقه با بيان اينكه عمليات زهكشي اراضي زهدار در 3هزار و 100 هكتار از منطقه مغانسر 
ــت تا با اصالح اين اراضي زهدار و تكميل طرح  ــت، افزود: تالش بر اين اس در حال اجراس

زهكشي، راندمان توليد را در اين اراضي افزايش دهيم.  
وي با اشاره به اينكه اجرايي شدن اين طرح مشكل واحدهاي مسكوني اطراف اين اراضي نيز 
ــد، ادامه داد: 46ميليارد تومان اعتبار  برطرف شده و از حالت زهداربودن خارج خواهند ش
براي اين پروژه در نظر گرفته شده تا بتوانيم 3 هزار و 100 هكتار از اراضي زهدار منطقه را 
از حالت بالاستفاده خارج كرده و كشت و زرع را رونق ببخشيم.  اين مسئول گفت: با اجراي 
طرح هاي مختلف و توسعه صنايع تبديلي تالش بر اين است تا اشتغال مولد شكل گرفته و 

معيشت كشاورزان و اقشار مختلف مردم بهبود پيدا كند. 

آغاز ساخت بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي كشور در اصفهان
ســـــاخت      اصفهان
بزرگ تريــن 
طرح نيروگاه خورشيدي كشور به ظرفيت 
 هـزار مـگاوات در اصفهـان آغـاز شـد. 
سيدرضا مرتضوي، استاندار اصفهان در مراسم 
آغاز ساخت بزرگ ترين طرح نيروگاه خورشيدي 
كشور به ظرفيت  هزار مگاوات در اين استان گفت: 
با بهره برداري از اين پروژه جهش 20برابري در اين 
حوزه را خواهيم داشت تا عالوه برجبران كسري 

برق موجود از آلودگي هوا نيز پيشگيري كنيم.  وي با بيان اينكه بهبود كيفيت سوخت مصرفي، بهبود شرايط 
و كيفيت خودروها، بهبود فيلتراسيون در صنايع، توسعه فضاي سبز از اقدامات و مأموريت هاي ايجابي است 
كه در دولت سيزدهم به عنوان دولتي كه دغدغه سالمت مردم را دارد، افزود: آغاز احداث اين نيروگاه گواهي 
بر صحت اين موضوع است.  نماينده دولت در استان با اشاره به آغاز طرح هاي مشابه در اين زمينه تصريح 
ــيدي در شهرستان كوهپايه با  كرد: به صورت همزمان كلنگ زني مجموعه 600مگاواتي نيروگاه خورش
سرمايه گذاري فوالد مباركه، مجموعه 200مگاواتي در شهرستان شاهين شهر با سرمايه گذاري شركت مپنا 

و ساير شهرستان ها از جمله ورزنه، شهرضا، نجف آباد، نطنز، كاشان، تيران و كرون و دهاقان آغاز شد.

 كوتاه شدن مسير تهران–  تبريز 
با بهره برداري از راه آهن بستان آباد

 اهداي  42هزار سري جهيزيه 
همزمان با ميالد امام علي(ع) در كشور

با بهره برداري از     آذربايجان شرقي
راه آهـــــن 
بسـتان آباد- تبريز فاصله ريلـي تهران تا 
تبريـز پنـج سـاعت كوتاه تـر مي شـود. 
خيراهللا خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي كه 
ــاخت هاي  به منظور بازديد از روند اجراي زيرس
حمل و نقل به آذربايجان شرقي سفر كرده بود، 
دوخطه شدن بستان آباد- خاوران تبريز را بخشي 
ــرق به غرب كشور اعالم كرد  از كريدور ريلي ش
ــازي اين محور  ــر زيرس ــزود: در حال حاض و اف
ــرفت فيزيكي دارد و ريل گذاري  صددرصد پيش
مسير تكميل شده و در بخش روسازي نيز تنها 
عمليات تكميلي باقيمانده است.  وي از تصويب 
650 ميليارد تومان اعتبار براي اين طرح ريلي در 
ــتان آذربايجان شرقي  سفر رئيس جمهور به اس
خبر داد و تصريح كرد: 370ميليارد تومان از اين 
ــت و با توجه  مصوبه تاكنون تخصيص يافته اس
به پيشرفت فيزيكي پروژه در صورت تخصيص 
ــده، اين خط ريلي  ــارد تومان باقيمان 300ميلي
ــود.  اين  ظرف يك ماه آماده بهره برداري مي ش
مسئول اعتبار هزينه شده تاكنون را يك ميليارد 
و 500ميليون تومان اعالم كرد و گفت: در حال 
حاضر 600 ميليارد تومان اعتبار نيز براي پرداخت 

بدهي ها به پيمانكار و مشاوران پروژه مورد نياز 
ــت.  خادمي با تأكيد بر احداث طوالني ترين  اس
ــور به طول 2 هزار و 800 متر  تونل راه آهن كش
ــتان آباد- خاوران افزود: در زمينه  در راه آهن بس
ــازه هاي اين محور روش هاي نوين با  ساخت س
استفاده از ابزار و امكانات بومي و دانش مهندسين 
ايراني به كار رفته كه در نوع خود مثال زدني است.  
وي ادامه داد: احداث پل قوسي باسمنج به طول 
يك كيلومتر با استفاده از روش پيشراني تدريجي 
ــت كه براي اولين  يكي از روش هاي اجرايي اس
ــتفاده شده است.   بار در احداث پلي در قوس اس
مديرعامل شركت ساخت و توسعه استفاده از ابزار 
دقيق براي رفتارسنجي دقيق تغييرات ساختاري 
در احداث تونل ها، استفاده از بالشتك هاي بزرگ 
مقياس در ساخت پل ها و استفاده از ريل ملي را 
براي اولين بار در راه آهن بستان آباد- خاوران از 
ويژگي هاي قابل ذكر اين پروژه اعالم كرد.  پروژه 
راه آهن ميانه - تبريز حدود 203 كيلومتر بوده كه 
132 كيلومتر آن شامل مسير ميانه - بستان آباد و 
70 كيلومتر باقيمانده در مسير بستان آباد تا تبريز 
است كه عمليات ساخت آن از سال 1379 با هدف 
تسهيل در رفت و آمد مردم و جابه جايي كاال آغاز 

شده و تا خاوران ادامه دارد.

همزمان بـا ايام     كرمان
ميـالد حضرت  
علي(ع)  به همـت كميته امداد 42هزار سـري 
جهيزيـه در تمامي اسـتان هاي كشـور توزيع 
مي شود كه سهم استان كرمان 2هزار سري است. 
ــه امداد  ــيدمرتضي بختياري، رئيس كميت س
امام خميني(ره) در سفر به استان كرمان با بيان 
اينكه مأموريت اصلي كميته امداد امام خميني(ره) 
توانمندسازي مددجويان است، افزود: اشتغال، 
ــه ركن در  ــكن، خودباوري و خوداتكايي س مس
اين زمينه است.  وي با اشاره به اينكه اين استان 
مردم بسيار نيكوكاري دارد و به معناي واقعي به 
ديار كريمان معروف است، تصريح كرد: 9هزار و 
ــنين  160 يتيم و بيش از 13 هزار كودك محس
ــش كميته  در كرمان وجود دارد كه تحت پوش
امداد هستند.  اين مسئول با بيان اينكه 66 هزار 
ــتان با ما همكاري  و 418 حامي يتيمان در اس
دارند، گفت: در سال گذشته در قالب طرح اكرام 
120ميليارد و 711 ميليون تومان كمك مردم 
ــت كه بايد دست اين  كرمان به يتيمان بوده اس
ــاره به اينكه در  ــيد.  بختياري با اش مردم را بوس
10 ماهه اول امسال 102ميليارد و 360 ميليون 
تومان كمك مردم كرمان به كميته امداد بوده كه 

ــت، افزود: در سال  رشد قابل توجهي داشته اس
گذشته مجموع كمك هاي مردمي در دو بخش 
نقدي و جنسي مبلغ 265 ميليارد و 446 ميليون 
ــال اين عدد به 239 ميليارد  تومان بوده كه امس
و 364 ميليون تومان رسيده است.  وي با اشاره 
به اينكه در سطح كرمان 450 مركز نيكوكاري 
ــاجد استان  ــطح مس داريم كه 268 مركز در س
ــزار و 325  ــه داد: 51 ه فعاليت مي كنند، ادام
دانش آموز و 3هزار و 200دانشجو و 300 طلبه 
و 425 نخبه تحصيلي تحت پوشش كميته امداد 
امام خميني(ره) هستند.  رئيس كميته امداد امام 
خميني (ره) با اشاره به اينكه اين نهاد 360هزار 
واحد مسكوني در قالب طرح نهضت ملي مسكن 
در كل كشور مي سازد، افزود: 964 واحد مسكوني 
روستايي در كرمان در حال احداث است و تا پايان 
ــد.  وي با بيان اينكه  سال به بهره برداري مي رس
بيش از 42هزار جهيزيه براي زوجين نيازمند در 
سطح كشور در آستانه والدت سراسر نور حضرت 
علي(ع) و روز پدر توزيع مي شود، افزود: جهيزيه 
در نظر گرفته شده پنج قلم كاال شامل يخچال، 
گاز، ماشين لباسشويي، فرش و جاروبرقي است 
ــري جهيزيه بين  ــه 2 هزار س كه در اين مرحل

نيازمندان استان كرمان توزيع مي شود. 

  يزد: محمد ميرحسيني بخشدار ندوشن گفت: نخستين واحد در ناحيه 
صنعتي ندوشن با موضوع توليد تجهيزات پزشكي در زميني به مساحت 
3هزار متر مربع ايجاد مي شود.  وي افزود: ناحيه صنعتي ندوشن با مساحتي 
بالغ بر 50هكتار بيش از 10 سال معطل راه اندازي و واگذاري زمين بود كه با 
زيرساخت هاي كامل آب، برق، گاز، گذربندي و روشنايي استاندارد در حال 
ــئول، قيمت واگذاري زمين دراين ناحيه  واگذاري است.  به گفته اين مس

صنعتي متري 190هزار تومان و با بازپرداخت سه ساله است. 
ــتان زنان و زايمان دكتر     هرمزگان: دكتر زينب الهي، رئيس بيمارس
ــال جاري 3 هزار و 893  شريعتي بندرعباس گفت: طي 9 ماه نخست س
نوزاد در اين مركز متولد شدند كه 89 مورد آن چند قلوزايي بوده است.  وي 
درخصوص تولدهاي چند قلوزايي افزود: از تعداد والدت هاي حاصل از چند 
قلوزايي، 86 مورد دو قلوزايي و سه مورد سه قلوزايي بوده است.  به گفته دكتر 

الهي، هزار و 920 نوزاد متولدشده دختر و هزار و 973 نوزاد پسر هستند. 
   لرستان: علي ساالروند، مديركل حفاظت از محيط زيست لرستان با 
اشاره به فعال شدن مركز تحقيقات زيست محيطي و آموزش محيط باني بام 
لرستان افزود: عمليات اجرايي اين پروژه از سال 91 شروع شده است.  وي 
ادامه داد: اين پروژه در دولت قبل به خاطر نداشتن تخصيص اعتبار و به رغم 

داشتن پيشرفت حدود 15 تا 30 درصدي متوقف شده بود.

 آغاز ساخت واحدهاي
آسيب ديده از زلزله خوي 

واحـد مسـكوني   700 بازسـازي     آذربايجان غربي
خسـارت ديده از وقـوع زلزلـه در 

شهرستان خوي در آذربايجان غربي آغاز شد. 
جعفر برزگر، مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان غربي با 
بيان اينكه پس از وقوع زمين لرزه 4/5ريشتري 28 دي ماه در شهرستان 
خوي 30 تيم ارزيابي از كارشناسان فني اين بنياد از نخستين ساعات 
با حضور در منطقه كار ارزيابي بيش از 5 هزار واحد مسكوني در شهر 
ــتاي كانون زلزله را در 72 ساعت به اتمام رساندند،  فيرورق و 15 روس
ــت بحران مناطق  ــوراي هماهنگي مديري افزود: طبق جمع بندي ش
زلزله زده، 3 هزار و 970 واحد خسارت ديده شناسايي شدند كه از اين 
تعداد 370 واحد بايد تخريب و دوباره ساخته شوند و 3هزار و 600 واحد 

هم نيازمند تعمير هستند. 
ــتفاده از همه ظرفيت ها عمليات  ــاره به اينكه اين بنياد با اس وي با اش
ــده به اتمام خواهد  ــه زده را طي 15روز آين آواربرداري از مناطق زلزل
رساند، ادامه داد: عمليات آواربرداري در مرحله نخست در شهر فيرورق 
و روستاي وار و بدالن آغاز شده و تاكنون آواربرداري 22 واحد مسكوني 

به اتمام رسيده است. 
ــه زده بخش مركزي  ــازي مناطق زلزل ــئول گفت: روند بازس اين مس
شهرستان خوي با حضور ميداني كارشناسان فني بنياد مسكن انقالب 

اسالمي در 63 روستا در حال انجام است. 
ــازي 700 واحد  ــن عمليات اجرايي بازس برزگر تصريح كرد: همچني
مسكوني خسارت ديده در منطقه آغاز شده كه از اين تعداد 239 واحد 

با اتمام اجراي عمليات سقف وارد مرحله نازك كاري شدند. 
وي با اشاره به تكميل و ارسال تمام پرونده هاي واحدهاي شروع شده 
به بانك هاي عامل براي پرداخت تسهيالت افزود: اميدواريم با تسريع 
بانك هاي عامل در فرآيند پرداخت تسهيالت به واحدهاي خسارت ديده 
ــازي واحدهاي خسارت ديده در  ــريع در اتمام بازس منطقه شاهد تس

مناطق زلزله زده بخش مركزي شهرستان خوي باشيم. 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان غربي ادامه داد: تا تكميل 
تمامي ساختمان هاي تخريبي در كنار مردم منطقه هستم و تمام سعي و 

تالش مان براين است كه هرچه زودتر اين اقدامات انجام پذيرد. 

 بهره برداري از 23 طرح عمراني 
به مناسبت دهه فجر در تبريز 

23 طـرح عمرانـي در شـهر تبريـز      آذربايجان شرقي
به مناسبت چهل و چهارمين سالگرد 

پيروزي انقالب اسالمي به بهره برداري مي رسد. 
 يعقوب هوشيار، شهردار تبريز با اشاره به بهره برداري از 23طرح عمراني 
ــهيد  ــد افزود: پل هاي روگذر ميدان ش و كلنگ زني چهار طرح جدي
ــداران به ولي عصر و پل روگذر باغميشه  فهميده شامل پل روگذر پاس
به پاسداران، هر كدام با حدود 400 متر طول اجرا شده است و تقاطع 
غيرهمسطح رسالت ديزل آباد نيز يكي ديگر از اين طرح هاست كه به 
ــبانه روزي عوامل عمراني و  كارفرمايي شهرداري منطقه5 با تالش ش
ــتاني درحال اجراست و طبق وعده تا  با رعايت تمامي تمهيدات زمس

22بهمن ماه به بهره برداري مى رسد. 
ــداران  ــيدن طرح اتصال اتوبان پاس ــاره به بهره برداري رس وي با اش
ــي چمن  ــتاندارد در اين ماه، از بهره برداري دو طرح ورزش به بلوار اس
مصنوعي ايثار و كجوار خبر داد و تصريح كرد: اين طرح ها با رعايت تمام 
استانداردها جهت رفاه حال شهروندان و پركردن اوقات فراغت جوانان 

آماده بهره برداري شده است. 
ــتگاه اتوبوس افزود: در راستاي  ــاره به خريد 75 دس اين مسئول با اش
انسان محور كردن شهر تبريز و احياي بافت مركزي شهر، چند پياده راه 
از جمله پياده راه كوچه ثبت، كوچه كرباسي، داالن ميرزارضا و خيابان 

سجاديه شمالي به مناسبت دهه فجر آماده شده است. 
ــعه و احداث بازارچه هاي محلي در نقاط  ــيار با بيان اينكه توس هوش
ــهرداري تبريز در سال آينده است،  مختلف شهر يكي از برنامه هاي ش
ــداد بازارچه هاي محلي يك نياز مبرم براي  افزود: احداث و افزايش تع
ــت و از اين رو عمليات عمراني احداث بازارچه ميوه در  شهر تبريز اس
شهرك ياغچيان با اعتبار اوليه 47 ميليارد ريال همزمان با ايام اهللا دهه 
ــهردار تبريز ادامه داد: عمليات عمراني  مبارك فجر آغاز مي شود.  ش
احداث پل عابر پياده در مسير جاده ائل گولي يكي ديگر از طرح هايي 

است كه در جهت تسهيل تردد عابران پياده شروع مي شود. 
ــهرداري تبريز اهتمام ويژه اي براي مسيرگشايي  وى با بيان اينكه ش
ــهري دارد، اعالم كرد: همزمان با تملك امالك  و رفع ترافيك معابر ش
واقع در مسير، عمليات عمراني مسيرگشايي شهيد عليپور حدفاصل 

قره باغي ها تا خيابان حضرت امام (ره) شروع مي شود. 
به گفته وي همچنين عمليات اجرايي چهار پروژه عمراني همزمان با 

دهه فجر آغاز مي شود.

28 كارخانه صنايع تبديلي غذايي در قم 
ايجاد مي شود 

با هدف ايجاد زنجيره غذايي و جلوگيري     قم 
از بين رفتن اين مواد و ايجاد اشـتغال، 
مجـوز 28 كارخانـه صنايـع تبديلـي غذايـي در قم صادر شـد. 
حسن طاهري، مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهاد كشاورزي قم با 
بيان اينكه يكي از كارهاي مهمي كه توسط بخش مديريت صنايع تبديلي 
سازمان جهادكشاورزي استان انجام مي شود، صدور مجوزهاي الزم براي 
فعاليت و راه اندازي كسب و كار در عرصه هاي مختلف صنايع تبديلي و 
غذايي است،  افزود: از ابتداي امسال تا پايان دي ماه،  18 فقره جواز تأسيس 
صنايع تبديلي و غذايي با ميزان سرمايه گذاري ثابت  هزار و 511 ميليارد 
ــتغال براي 264 نفر و ظرفيت اسمي توليد ساالنه 53 هزار تن  ريال و اش
محصول با جذب 66هزار تن موادخام در استان صادر شد.  وي با بيان اينكه 
بيش از 14 هزار بهره بردار در زمينه توليد محصوالت كشاورزي در قم فعال 
هستند، ادامه داد: ميزان متوسط توليد بخش كشاورزي اين استان در سال 
850 هزار تن در زمينه محصوالت زراعي،  باغي،  دامي، شيالت و گلخانه اي 
است.  اين مسئول با بيان اينكه صدور جواز تأسيس به اين معناست كه 
به فرد متقاضي سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه صنايع تبديلي و غذايي 
ــاز و خريد تجهيزات الزم براي  اجازه داده مي شود تا مراحل ساخت و س
راه اندازي مجموعه و توليد آزمايشي محصول مورد نظر خود را آغاز كند، 
ــي  افزود: پس از اين مرحله متقاضي اعالم مي كند كه كار توليد آزمايش
خود را آغاز كرده  است ما نيز كارشناسان خود را به محل فعاليت ايشان 
مي فرستيم تا بر روند كار نظارت كنند و در صورت داشتن شرايط الزم در 
نهايت پروانه بهره برداري براي متقاضي صادر مي شود.  طاهري تصريح 
كرد: امكان ثبت نام متقاضيان براي آغاز فعاليت اقتصادي در حوزه صنايع 
تبديلي و غذايي در سامانه ملي مجوزها وجود دارد و اگر وي در زمينه اي 
نياز به توضيح بيشتري داشتند، مي توانند به بخش صنايع تبديلي و غذايي 

سازمان جهادكشاورزي قم مراجعه مي كنند. 

 بانوان كاشاني 
تست غربالگري سرطان دادند 

با هدف پيشگيري از بيماري سرطان      كاشان
20 هزار نفـر از بانوان در شهرسـتان 

كاشان تست غربالگري سرطان دادند. 
ــگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به  مهدي دالوري معاون بهداشت دانش
نامگذارى 8 تا 15 بهمن به عنوان هفته ملي پويش مبارزه با سرطان گفت: 
از ابتداي سال جارى تعداد 20 هزار و 675 مورد ارزيابي زنان 30 تا 69سال 
در دانشگاه علوم پزشكي كاشان براي غربالگري سرطان پستان انجام شده 
ــد.  وي با بيان اينكه  ــت كه در اين رابطه 38بيمار جديد شناسايي ش اس
غربالگري و تشخيص زودهنگام سرطان پستان از برنامه هاي تحول نظام 
سالمت است كه براي تمامي زنان در گروه سني 30 تا 69 سال در مراكز 
خدمات جامع سالمت، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت هر دو سال يك بار به 
صورت رايگان انجام مي شود، افزود: 3هزار و 604 مورد از اين افراد براساس 
دستورالعمل غربالگري، نيازمند ارجاع به سطح باالتر بودند و 404مورد آنها 
نياز به دريافت خدمات تخصصي تر داشتند و در مراحل تشخيص نهايي 
38مورد بيمار جديد شناسايي شده است.  اين مسئول در مورد آمار ابتالي 
بانوان كاشاني به بيماري سرطان پستان اعالم كرد: بروز سرطان پستان در 
جمعيت زنان تحت پوشش دانشگاه را به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 
زنان 49/9نفر است.  دالوري افزود: از زنان 30 تا 69 ساله منطقه كاشان 
درخواست داريم با مراجعه به مراكز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
كاشان اين غربالگري را به صورت رايگان انجام دهند، سرطان پستان يكي 
از پنج سرطان شايع در كشور بوده و بروز خام آن در كشور 47/7در 100هزار 
نفر است.  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان ادامه داد: در حال 
ــرطان هاي زنانه با مراجعه به  موقع قابل درمان است، به  حاضر دوسوم س

شرط آنكه به موقع غربالگري انجام شود وروند درماني آغاز شود. 

 چهار محال و بختياري ميزبان 
جشنواره جوانان ايران زمين 

جشـنواره جوانان برتر ايران زمين      چهارمحال و بختياري
در 12 موضوع تخصصي در اسـتان 

چهارمحال و بختياري برگزار مي شود. 
ــان چهارمحال و  ــت اداره كل ورزش و جوان ــرد، سرپرس موعود بنيادي ف
بختياري از برگزاري جشنواره جوان برتر ايران زمين در استان خبر داد و 
افزود: اين جشنواره در چهار محور فرهنگي، علمي، اقتصادي و اجتماعي 
ــفند برگزار مي شود.  وي  و 12موضوع تخصصي، در روزهاي 11تا 17 اس
ــي الگو ها و تجليل از  ــنواره، معرف تصريح كرد: هدف از برگزاري اين جش
ــازي براي توسعه ارزش هاي  جوانان برتر 18 تا 35 سال با هدف زمينه س
متعالي و روحيه فداكاري و ايثار، خالقيت، افزايش نشاط اجتماعي و اميد 
به آينده، تقويت ايمان، روحيه خودباوري و اعتماد به نفس ملي، حمايت از 
فعاليت هاي هويت آفرين، تقويت روحيه تحقيق، ابداع و ابتكار، الگوسازي 
ــازنده جوانان ايران  ــايي و ارزش نهادن به انديشه هاي س مناسب، شناس
اسالمي خواهد بود.  اين مسئول گفت: موضوعات اين جشنواره قرآن، ادبيات، 
فيلم، موسيقي، كنشگر فعال رسانه، هنر هاي تخصصي، خادم اهل بيت (ع)، 
كارآفريني، دانش بنيان، ورزش،  فعال اجتماعي و جوان خاص معلول است.

 آغاز ساخت 1500 مسكن طرح 
نهضت ملي در ني ريز

عمليات سـاخت هـزار و 500 واحد مسـكوني طرح نهضت 
ملي مسكن در آسـتانه دهه فجر در نى ريز فارس آغاز شد. 
حسن طالبان، مديركل راه و شهرسازي فارس در حاشيه مراسم 
آغاز ساخت هزار و 500 واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن در 
شهرستان نى ريز گفت: اين پروژه در زميني به مساحت 55 هكتار 
ــاخت واحدهاي مسكوني آن نيز به شكل دو  اجرا خواهد شد و س
ــت.  وي افزود: در اين فضا عالوه بر ساخت  طبقه طراحي شده اس
ــه، درمانگاه، مسجد، فضاي ورزشي و  واحدهاي مسكوني، مدرس
كالنتري نيز ساخته خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: تاكنون 433 
هزار نفر در طرح نهضت ملي مسكن نام نويسي كرده اند كه ثبت نام 
133هزار و 282 متقاضي نهايي شده است.  طالبان گفت: همچنين 
براي 3هزار و 395 واحد مسكوني پروانه ساخت گرفته شده و 17 

هزار و 364واحد نيز در مرحله فنداسيون قرار دارد. 

 دانش آموزان آزادشهري 
به اردوي دفاع مقدس رفتند

با هدف بازديد از مناطق جنگي هشت سال دفاع مقدس 80 دانش آموز 
آزاد شهري در استان گلستان اسـفندماه به اين مناطق مي روند. 
سيدجواد كريمي، فرماندار شهرستان آزادشهر با اشاره به اينكه براي 
ــي فرهنگي را از  تأثيرگذاري و تثبيت يك فرهنگ بايد اقدامات غن
مدارس و سنين كودكي آغاز كنيم، افزود: سفر راهيان نور دانش آموزي 
يكي از مسيرهايي است كه در راستاي تربيت دانش آموز انقالبي دنبال 
مي شود و بايد بيش از پيش مورد توجه همگان قرار بگيرد.  وي ادامه 
داد: در راهيان نور امسال دو دستگاه اتوبوس از دانش آموزان آزادشهري 
به تعداد 80 نفر شامل يك اتوبوس دانش آموزان دختر در بهمن ماه و 
يك اتوبوس دانش آموزان پسر در اسفندماه به مناطق عملياتي جنوب 
كشور اعزام خواهند شد.  اين مسئول گفت: هدف واالي شهيدان كه 
همان حفظ نظام اسالمي است را مي توان به خوبي در مناطق عملياتي 

و در قالب اردوهاي راهيان نور شناخت و به عظمت آنان پي برد.

 آغاز ساخت 4 مجتمع گلخانه
 200 هكتاري در بهار همدان 

چهار مجتمـع گلخانـه  اي 200 هكتاري در شهرسـتان بهار 
در اسـتان همدان با هدف ايجاد اشـتغال سـاخته مي شود. 
روح اهللا نباتي، فرماندار شهرستان بهار با بيان اينكه سياست وزارت 
جهادكشاورزي بر تجميع، توسعه و گسترش گلخانه هاست، افزود: 
در همين رابطه مجوز ايجاد و احداث چهار مجتمع گلخانه اي 200 
هكتاري در شهرستان را گرفتيم كه به زودي ساخت آن آغاز خواهد 
ــاورزان شهرستان به كشت  ــاره به توجه كش شد.  اين مسئول با اش
فراسرزميني گفت: كشت فراسرزميني يكي از راهكارهاي برون رفت از 
معضل كم آبي است و كشاورزان مي توانند از ظرفيت كشورهاي دوست 
و همسايه با توجه به اقليم، خاك حاصلخيز و شرايط آب و هوايي بهره 
ــاره به يكي از اقدامات انجام شده براي كشاورزان  گيرند.  نباتي با اش
ــش بيمه اي صندوق كشاورزان  شهرستان تصريح كرد: بهار در پوش

روستاييان و عشاير رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.

    همدان    گلستان   فارس

اتصال 1200 فروشگاه هرمزگان به طرح كاال برگ الكترونيك
با هدف اجراي     هرمزگان
طرح كاال برگ 
الكترونيك هزار و 200 فروشگاه در استان 
هرمزگان به اين سيسـتم متصل شده اند. 
محسن نيك نفس، مدير محتوايي طرح كاالبرگ 
الكترونيكي در حاشيه بازديد از روند اجراي اين 
طرح كاال برگ الكترونيكي در هرمزگان، با بيان 
اينكه تاكنون هزار و 200 فروشگاه به اين سيستم 
وصل شدند، افزود: در هفته جاري 250 فروشگاه 
ديگر به اين طرح متصل مي شوند.  وي با بيان اينكه در حال حاضر بيشترين تراكنش ها به شهرستان هاي 
بندرعباس، بندرلنگه و ميناب اختصاص دارد، تصريح كرد: در مرحله نخست قرار است هزار و 500 فروشگاه 
در هرمزگان به طرح كاال برگ الكترونيك متصل شود.  مدير محتوايي طرح كاالبرگ الكترونيك با اشاره به 
اينكه ثبات قيمت كاالها به نرخ شهريور 1400 و استفاده يك ماه زودتر از يارانه، از مهم ترين مزاياي اجراي 
طرح است، ادامه داد: 10 قلم كاالي اساسي از جمله برنج، روغن و مرغ مشمول اين طرح است.  نيك نفس 
گفت: افرادي كه حساب يارانه آنها در هرمزگان است، مي توانند براي مشاهده  ميزان اعتبار و اقالم كااليي 

مصوب با تلفن همراه سرپرست خانوار، كد دستوري #28*788* را شماره گيري كنند. 
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در روزهاي اخير ماجراي قبض هاي نجومي گاز 
در برخي شهرستان ها به ويژه استان همدان و 
لرستان سر و صداي زيادي به پا كرد. همزمان 
در فضـاي مجازي نيـز قبوض گاز مشـتركان 
پرمصرف مرفه نشين كه 12 برابر الگوي مصرف 
در يك ماه مصرف گاز داشته اند دست به دست 
مي شود. به نظر مي رسد كه شركت ملي گاز در 
قبوض جديد كه افزايش قيمت مصوبه هيئت 
دولت را اعمال كرده، اقشار آسيب پذير، متوسط 
و مرفه را در تهران و سراسر شهرها و استان ها 
تفكيك نكرده است و تمامي اقشار به صورت 
يكسان در دسـته پر مصرف ها قرار گرفته اند. 
خبر هاي رسيده از استان لرستان حاكي از آن 
اسـت كه مصرف برخي خانواده ها در ماه هاي 
قبل بعضًا كمتر از 50 هزار تومان بوده است اما 
در قبض جديد 10 ميليون يا بيشتر بود. در يكي 
از موارد يك پيـرزن با يك بخاري قبض گازش 
چند ميليون محاسبه شده است. در پي اتفاقات 
اخير و پيگيري نمايندگان مجلس و استانداران، 
رئيس جمهور دسـتور داد به منظـور كمك به 
اقتصاد خانوارها در شرايطي كه كشور با سرماي 
بي سابقه مواجه شده است، تعرفه افزايش يافته 
گاز از بـازه زمانـي 16 آذر تـا 15 اسـفندماه 
امسـال بخشـيده و بـا تخفيـف 70درصدي 
محاسـبه  شـود. اما آيا چنين تخفيفـى براى 
ابرمصرف كنندگان شمال تهران، عدالت است؟! 
ــهر ها به ويژه  ــي گاز در برخي ش قبض هاي نجوم
ــتان لرستان صداي  ــتان هاي اس همدان و شهرس

مردم را درآورده است. برخي نمايندگان مجلس نيز 
با بررسي قبوض برخي استان ها خواستار پيگيري 
ــدند. هرچند در اوضاع و احوال فعلي،  وزير نفت ش
برخي مرفه نشين ها همچنان با مصرف 10 تا 20 برابر 
بيش از الگوي مصرف همچنان از يارانه دولتي گاز 

استفاده مي كنند و به اصطالح جوالن مي دهند. 
ــالم كرده كه  ــتركان گاز همداني اع يكي از مش
ــغ 4 ميليون و 650 هزار  براي ما قبض گاز  به مبل
ــزار و500 مترمكعب آمد،  تومان براي مصرف ه
ــري پيش مصرفمان هزار و700  در صورتي كه س
مترمكعب بود و هزينه اش 200هزار تومان شده 
ــركت گاز مراجعه كردم و پاسخ شنيدم  بود. به ش

كه گاز گران شده...
در شهرستان هاي استان لرستان نيز وضع به همين 
روال است، به طوري كه دادستان عمومي استان 
وارد ماجرا شد و در اين خصوص مى گويد: «پس 
ــاهد بوديم مصرف برخي  ــي هاي ويژه ش از بررس
خانواده ها در ماه هاي قبل بعضاً كمتر از 50 هزار 
تومان بوده است، ولي در قبض جديد 10 ميليون يا 
بيشتر بود ؛ در يكي از موارد يك پيرزن با يك بخاري 

قبض گازش چند ميليون محاسبه شده بود.» 
وي در گفت و گو با تسنيم مى افزايد: «در جلسه اي 
 با مديرعامل شركت گاز لرستان و مكاتبات انجام 
شده از طريق تهران، پرداخت قبض هاي نجومي 
متوقف شد و مردم ازنا و اليگودرز فعًال قبض  هاي 
گاز نجومي را پرداخت نكنند، چراكه اين افزايش 
ــبب تنش بسيار جدي در  تعرفه قبض هاي گاز  س

استان شده  بود.» 

  دسـتور رئيس جمهـور بـراي تخفيـف 
در قبوض جديد گاز

ــر امور  ــلم رحماني، مدي ــوص مس ــن خص در اي
ــركت ملي گاز ايران در گفت وگو با  گازرساني ش
ــاره به تصميم جديد دولت در صدور  فارس با اش
قبوض گاز جديد مي گويد: «طبق مصوبه جديد 
هيئت دولت كه در 16 آذر امسال به تصويب رسيد، 
ــرف گاز خانگي بدون  ــه پله اول مص تعرفه گاز س

تغيير باقي ماند و هيچ افزايشي نيافت.» 
وي مي افزايد: «اما تعرفه گاز پله 4 تا 6 به ميزان 30 
درصد و تعرفه گاز پله 7 تا 10 به ميزان 50 درصد 
نسبت به تعرفه قبلي افزايش يافت. همچنين براي 
پله هاي 11 و 12 نيز تعرفه 5هزار و 6هزار تومان 

در نظر گرفته شد.» 
رحماني تأكيد مي كند: «طبق تعرفه جديد، قبوض 
جديد گاز نيز صادر شد كه بر مبناي آن قبض گاز 
60 درصد از مردم هيچ تغييري نكرد و قبض گاز 
ــر از 102 هزار تومان  حدود 90 درصد مردم كمت
ــتركان دو پله آخر كه حدود  اعالم شد و فقط مش
1/6 درصد از مردم را شامل مي شوند شاهد قبوض 

بااليي به دليل مصارف غيرمتعارف بودند.» 
ــي گاز ايران  ــركت مل ــاني ش ــر امور گازرس مدي
مي گويد:«با توجه به ارقام چند ميليوني در برخي 
قبوض گاز، رئيس جمهور دستور داد 70 درصد از 
افزايش قبوض گاز از بازه زماني 16 آذر تا 15 اسفند 

امسال به مردم بخشيده و تخفيف داده شود.» 
ــي روال تخفيف بدين  ــد: «يعن وي تأكيد مي كن
ــت كه يك بار قبض گاز با تعرفه قديم  صورت اس

ــود و در  ــبه مي ش و يك بار به تعرفه جديد محاس
صورت افزايش قبض، 70 درصد از آن به مشتركان 
بخشيده مي شود. مثًال حدود 60 درصد مردم كه 
ــان هيچ تغييري نكرده است طبيعتاً  قبض گازش
ــرد، ولي مابقي  ــز دريافت نخواهند ك تخفيفي ني

مشتركان از اين تخفيف بهره مند خواهند شد.» 
رحماني مي گويد: «البته مصوبه تعرفه گاز جديد 
همچنان پابرجاست و از سال آينده به طور كامل 
ــود و ضرورت دارد مردم نسبت به اين  اجرا مي ش
موضوع هوشيار باشند و رسانه ها نيز به خوبي اين 

موضوع را اطالع رساني كنند.» 
ــي گاز ايران  ــركت مل ــاني ش  مدير امور گازرس
مي افزايد: «همچنان سامانه هواي سرد در كشور 
ــه روز در  ــرف گاز خانگي روز ب وجود دارد و مص
ــت. از مردم عزيز خواهشمندم با  حال افزايش اس
پوشيدن لباس گرم و پيوستن به كمپين هر خانه 
يك اتاق گرم و تنظيم دماي خانه روي 18 درجه به 
تأمين پايدار گاز هموطنان خود در انتهاي شبكه 

گازرساني كمك كنند.» 
  مرفه نشيناني كه حقوق مردم را مي بلعند 
همزمان با دريافت قبوض ميليوني اقشار كم درآمد 
و متوسط در روزهاي گذشته قبوض گاز مشتركان 
پرمصرف مرفه نشين، در فضاي مجازي دست به 
دست مي شود و عده اي دنبال ايجاد جو رسانه اي 
عليه دولت براي كاهش قيمت قبوض گاز و افزايش 

بهره مندي از يارانه گاز هستند.  
ــاه اخير وزارت نفت و  به گزارش فارس، در يك م
ــدن قبوض كمتر از  شركت ملي گاز از نجومي ش
2درصد مشتركان كه در پله 11 و 12 مصرف قرار 
ــان به طرز عجيبي غيرمتعارف  دارند و مصارفش

است هشدار داده بود. 
بر اساس يكي از قبوض گازي كه در فضاي مجازي 
منتشر شده است، ميزان مصرف گاز اين مشترك 
5هزار و706 متر مكعب بوده است و در پله مصرف 
ــب مصرف) قرار دارد.  12 (مازاد بر 925 متر مكع
قبض گاز اين مشترك بابت مصرف 5هزار و706 
ــون و 855 هزار  ــب گاز معادل 13 ميلي متر مكع
تومان محاسبه شده است. اين مشترك 12 برابر 

الگو، گاز مصرف كرده است. 
ــت گاز صادراتي ايران  حال با در نظر گرفتن قيم
ــادل 28500  ــنت و قيمت ارز مع ــادل 30 س مع
ــترك  ــان، ارزش واقعي گاز مصرفي اين مش توم
خارج از الگوي مصرف، حدود 48 ميليون و 786 
هزار تومان خواهد شد. به بيان ديگر اين مشترك 
بابت مصرف 12 برابري گاز نسبت به عموم مردم، 
حدود 35 ميليون تومان يارانه پنهان دريافت كرده 
است، درحالي كه يارانه دريافتي مشتركان سه پله 

اول حدود 1/5 ميليون تومان است. 
براساس آمار 1/6 درصد از مشتركان گاز خانگي كه 
عمدتاً مرفه هستند با استفاده از امكانات عجيب 
ــتخر آب گرم روباز، سونا و غيره،  و غريب مثل اس
ــهم  ــانند و س مصرف گاز بااليي را به ثبت مي رس
شهرستان هاي آخر شبكه گاز نظير تربت جام را 

مي بلعند. 

سياسـتگذاري غلط در سـال هاي گذشـته 
در حـوزه خودرو موجب شـده اسـت قيمت 
خـودرو در بازار سـه نرخي شـود؛ موضوعي 
كه وزير صمـت ماه ها پيش نسـبت بـه بروز 
آن هشـدار داده بود. اكنون در اين بازار سـه 
نرخي باز هـم مردم ضـرر مي كننـد، چراكه 
قيمت كارخانه اي خودرو در بورس سه تا چهار 
برابر افزايش مي يابد، بازار آزاد نيز گران تر از 
بورس قيمت گذاري مي شـود. عرضه خودرو 
از طريق قرعه كشـي كه قيمت نسبتًا پاييني 
دارد نيز به بخت آزمايي تبديل شـده و مدام 
شروط جديد براي متقاضيان صادر مي شود. 
فعاالن بـازار معتقدند اگر دولت خودروسـاز 
را ملزم كند كه 100 درصد توليـد خود را وارد 
بورس كـرده و رانـت قرعه كشـي را متوقف 
كند، به تدريج قيمت خودرو واقعي مي شود. 
موضوع تنظيم بازار خودرو طي چند سال اخير به 
يك پازل پيچيده تبديل شده و سياستگذاري ها و 
راهكارهاي مختلف وزارت صمت و خودروسازان 
هنوز نتوانسته است رضايت مردم را جلب كند. 
البته يكي از داليل اصلي شكل گيري بازار پرنوسان 
ــه قطره چكاني  ــودرو، عرض ــم امروز خ و متالط
ــال پيش تاكنون  خودروسازان داخل از چند س
است كه باالخره توانستند در بازاري انحصاري، 
با كاهش عرضه و شكل گيري روزافزون تقاضا و 
بدون پاسخگويي به نهادهاي نظارتي، محصوالت 
خود را با چندين برابر قيمت مصوب در بازار آزاد 

به فروش برسانند. 
ــت هاي چند سال گذشته وزارت  از جمله سياس
ــازان براي تنظيم بازار خودرو،  صمت و خودروس
ــي بود كه اين  ــيوه قرعه كش عرضه خودرو به ش
شيوه هنوز هم در جريان است اما هيچ گاه رضايت 
مشتريان را جلب نكرد چون معموالً در اين شيوه 

خودرو كمتر به دست متقاضيان واقعي مي رسد و 
تخلفاتي در اين باره رخ مي دهد كه در آينده بيشتر 

به آن مي پردازيم. 
   بورس كاال نرخ هاي نجومي به بازار تحميل 

كرده است
 به گزارش فارس، در كنار كارشناسان اقتصادي و 
برخي  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، يكي از 
نهادهاي  مخالف فروش برخي خودرو ها در بورس، 
شوراي رقابت است. اين شورا با اين استدالل كه 
ــور انحصاري است و مطابق  توليد خودرو در كش
ــه و با قيمتي كه اين  قانون بايد خودرو از كارخان
ــد، مخالف  ــورا تعيين مي كند به فروش برس ش
عرضه خودرو در بورس كاالست؛ اخيراً نيز رئيس 
شوراي رقابت در نامه اي به سازمان بورس عرضه 
ــاهين را انحصاري  خودروهاي دنا، پژو 207 و ش
ــت بايد از بورس كاال  ــته و اعالم كرده اس دانس

ــود كه البته اين موضوع سپس از سوي  خارج ش
ــد عرضه ها در بورس  وزارت اقتصاد رد و مقرر ش

ادامه يابد. 
ــامانه «فارس من» نيز با ثبت پويشي  كاربران س
با عنوان «فروش خودرو در بورس كاال را متوقف 
كنيد» عنوان كرده اند در هيچ جاي دنيا خودرو 
ــه روش مزايده  ــورس كاال آن هم ب صفر را در ب
نمي فروشند؛ در كشور ما بورس كاال بستري براي 
فشار بر مردم براي خريد خودروهاي بي كيفيت با 

قيمت هاي نجومي شده است. 
مخاطبان فارس نوشته اند: قيمت هاي خودروهاي 
داخلي در بازار از سوى دالالن به بهانه هاي واهي 
ــه قيمت هاي  ــي  براي عرض ــي رود و عامل باال م
ــود. متأسفانه برخي  نجومي در بورس كاال مي ش
ــازان نيز در روز عرضه، قيمت  از عوامل خودروس
ــدن  ــاال تعيين و مردم را جهت برنده ش پايه را ب

ــر از نرخ پايه  ــويق مي كنند نرخ خود را باالت تش
ــت؟ آيا اين روش  ببرند، آيا اين روش تخلف نيس
حمايت از مصرف كننده است؟ موضوع ديگر نيز 
تعداد عرضه خودرو  در بورس است كه اصًال قابل 

توجه نيست. 
 در مجموع عرضه خودرو در بورس كاال موافقان 
ــي معتقدند عرضه  و مخالفان زيادي دارد. برخ
خودرو در بورس منافع عده اي را به خطر انداخته 
ــت دالالن در برابر  ــب مقاوم و همين امر موج
ــده است؛ برخي هم  عرضه خودرو در بورس ش
ــتند دولت چون نخواسته است در  معتقد هس
چشم مردم قيمت خودرو را افزايش دهد، با ابزار 
ــازان بسيار  بورس كاال قيمت را براي خودروس

افزايش داده است. 
  كاهـش قيمـت خـودرو فقط بـا عرضه 

مستمر، منظم و متنوع محقق مي شود
اما در مجموع آنچه مسلم است براي اينكه نتايج 
مثبت عرضه خودرو در بورس كاال بيشتر آشكار 
شود بايد عرضه خودرو در بورس به صورت مستمر، 
منظم و متنوع باشد و عرضه قطره چكاني فقط به 

نفع خودروساز است. 
در اين حوزه اگر قصد، متعادل شدن بازار خودرو 
و كاهش قيمت هاست ضرورت دارد خودروساز 
داخل 100درصد ظرفيت را وارد بورس كاال كند 
و شيوه قرعه كشي را كه به نوعي رانت محسوب 

مي شود  متوقف كند. 
 دست اندركاران و مسئوالن اين حوزه براي اقدامي 
ــد دارند بايد  ــبت به اثرات مثبت آن تأكي كه نس
برنامه ريزي دقيقي داشته باشند و با فراهم آوردن 
شرايط و ملزم كردن خودروساز به عرضه مستمر و 
بدون وقفه در بورس كاال نتايج مثبت از اين شيوه 
حاصل كرده و مردم نيز نتايج اين تصميم جديد را 

با كاهش قيمت خودرو درك كنند. 
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تخفيف 70 درصدي قبوض گاز  براى چه كسانى؟!
 برخى پرمصرف هاى شمال تهران درواقع يارانه پنهانى دهها ميليون تومانى دريافت كرده اند

آيا اين مصوبه شامل حال آنان نيز مى شود؟ آيا اين عدالت است؟! به نظر مى رسد مصوبه بايد دقيق تر اجرا شود
 مدير امور گازرساني شركت ملي گاز: روال تخفيف به اين صورت است كه يك بار قبض گاز با تعرفه قديم و يك بار با تعرفه جديد محاسبه مي شود 

و در صورت افزايش قبض، 70 درصد از آن به مشتركان بخشيده مي شود

لوازم خانگي ايراني 15درصد گران شد
در حـال حاضـر در سـطح عرضـه دو نـوع كاال در بـازار لوازم 
خانگـى داريم؛ كااليـي كـه غيرقانوني وارد كشـور مي شـود و 
بيـش از 30 درصـد افزايـش قيمـت داشـته و كاالي سـاخت 
ايـران كـه فعـًال 15 درصـد افزايـش قيمت پيـدا كرده اسـت. 
به گزارش نبض صنعت، محمدحسين اسالميان نايب رئيس اتحاديه 
ــت: يكي از  ــي جهيزيه گف ــت لوازم خانگ ــي درباره قيم لوازم خانگ
مؤلفه هاي اصلي و تأثيرگذار بر قيمت لوازم خانگي، مواد اوليه است. 

ــت باالتري در اختيار كارخانه داران  وي افزود: وقتي مواد اوليه با قيم
قرار مي گيرد بالطبع كاال هم با قيمت باالتري توليد مي شود و نوسان 

آن در بازار خيلي چشمگير خواهد بود. 
ــطح  ــه لوازم خانگي گفت: ما در حال حاضر در س نايب رئيس اتحادي
عرضه دو نوع كاال داريم؛ نوع اول كااليي است كه غيرقانوني وارد كشور 
ــت و بيش از 30 درصد هم  ــتقيماً با نرخ ارز مرتبط اس مي شود و مس
افزايش قيمت دارد و نوع دوم هم كاالهاي ساخت ايران است كه فعًال 

15 درصد افزايش قيمت داشتند. 
وي افزايش قيمت كاالي لوازم خانگي را ناشي از افزايش قيمت مواد 
ــتقيماً با صنعت  ــوالد عنوان كرد و افزود: فوالد كه مس اوليه به ويژه ف
لوازم خانگي در ارتباط است طي يك ماه اخير 25 تا 30 درصد افزايش 

قيمت پيدا كرده است. 
ــالميان تصريح كرد: در حال حاضر يك جهيزيه معمولي كمتر از  اس
ــت، يخچال فريزر ايراني مطلوب 25 تا 30  300 ميليون تومان نيس
ميليون تومان، ماشين لباسشويي مطلوب 15 ميليون تومان و قيمت 

ماشين ظرفشويي بين 20 تا 25 ميليون تومان است. 
نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي گفت: دولت هم از بابت نرخ ارز و هم 
از بابت مواد اوليه بايد كمك و ثباتي را ايجاد كند تا توليدكنندگان با 
ــال برنامه ريزي كنند و قيمت ها هم روند  اطمينان خاطر براي يك س

افزايشي طي نكنند. 

 گران فروشي بليت هواپيما 
همچنان ادامه دارد

بـا وجـود تأكيـد دادسـتان تهـران و اعـالم رئيـس سـازمان 
هواپيمايـي كشـوري مبنـي بـر بازگشـت نـرخ بليت هـاي 
هواپيمـا بـه بهمـن 1400، شـواهد حاكـي از ادامـه تخلـف 
برخـي شـركت هاي هواپيمايـي و نرم افزار هاي موبايلي اسـت. 
ــت وجوي ساده از نرم  ــيما با يك جس به گزارش خبرگزاري صدا و س
ــود با وجود  ــاهده مي ش افزار هاي موبايلي فروش بليت هواپيما، مش
ــازمان هواپيمايي كشوري به  ــتاني تهران و رئيس س ــتور دادس دس
بازگشت قيمت بليت هواپيما به نرخ بهمن سال گذشته، اما همچنان 
ــت بلكه همچنان با نرخ هاي كامًال  نه تنها قيمت ها تغييري نكرده اس

نجومي فروخته مي شود. 
ــير تهران- كيش براي 8 بهمن، 2 ميليون  بر اساس اين گزارش، مس
ــم در 11 بهمن،  ــان، بهاي بليت تهران- قش و 923 هزار و 500 توم
ــهد 12 بهمن،  ــير تهران- مش ــان و مس ــون و 330 هزار توم 2ميلي

يك ميليون و 900 هزار تومان عرضه شده است. 
ــن 1400 در  ــرخ نامه بهم ــاس ن ــت كه بليت براس اين در حالي اس
ــزار و 800 تومان، در  ــون و 303 ه ــم يك ميلي ــير تهران - قش مس
ــزار و 300 تومان و  ــون و 359 ه ــك ميلي ــش ي ــير تهران - كي مس
ــان تعيين  ــون و 191 هزار توم ــهد يك ميلي ــير تهران - مش  در مس

شده است. 
ــازمان هواپيمايي كشوري  گفتني است پيش تر معاون هوانوردي س
ــاي موبايلي و  ــا تخلف نرم افزار ه ــازمان ب اعالم كرده بود اگر اين س
ــازمان  ــود، مراتب را از طريق س ــي مواجه ش ــركت هاي هواپيماي ش
ــانه و پليس فتا پيگيري  ــراي فرهنگ و رس  تعزيرات حكومتي، دادس

خواهد كرد. 

دبير هيئت عالي مولدسازي دولت: 
 وزارت جهاد و آموزش و پرورش 

هزار ملك راكد و مازاد دارند
بـا  و  مولدسـازي  عالـي  هيئـت  جلسـه  سـومين  در 
دارايـي  و  ملـك  هـزار  حـدود  هيئـت،  ايـن  تصويـب 
گرفـت.  قـرار  مولدسـازي  مسـير  در  دولـت،  راكـد 
ــور اقتصادي و  ــان خاندوزي، وزير ام ــنيم، سيداحس به گزارش تس
ــت هيئت عالي مولدسازي  دارايي با اشاره به برگزاري سومين نشس
دارايي هاي دولت گفت: بر اساس مصوبه هيئت عالي مولدسازي 990 
ــير مولدسازي قرار گرفت كه از اين  ملك و دارايي راكد دولت، در مس
ــاورزي  ــداد 470 دارايي(اموال غيرمنقول) راكد وزارت جهاد كش تع
ــد، براي راه اندازي 631 پروژه نيمه تمام  ــخيص داده ش كه مازاد تش
جهادكشاورزي و همچنين تعداد 520 دارايي (اموال غيرمنقول) راكد 
وزارت آموزش و پرورش كه مازاد تشخيص داده شد، براي راه اندازي 
ــي براي انجام تهاتر به  ــاخت مراكز آموزش 1649 پروژه نيمه تمام س

تصويب هيئت عالي مولدسازي رسيد. 
ــده از  ــوال غيرمنقول) معرفي ش ــداد 470 دارايي (ام وي افزود: تع
ــاورزي با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي  سوي وزارت جهاد كش
ــره 2 آن، مازاد  ــه اجرايي و با رعايت تبص در اجراي ماده 8 آيين نام
تشخيص داده و مقرر شد بر اساس تبصره 2 ماده 6 آيين نامه اجرايي، 
ــور اقتصادي و  ــد وزارت ام ــا نظارت و تأيي ــاورزي ب وزارت جهادكش
 دارايي، نسبت به انجام فرايند مولدسازي به قيمت مرجع كارشناسي 

اقدام كند. 
ــتثناي  ــد دارايي هاي فوق (به اس خاندوزي گفت: همچنين مقرر ش
ــرا يا تكميل تعداد  ــركت هاي دولتي) در ازاي اج دارايي هاي مازاد ش
631 پروژه معرفي شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي، با اخذ نظر از 
ــتانداران و تأييد مجري به استناد  سازمان برنامه و بودجه كشور و اس
جزء 5 بند الف ماده 12 آيين نامه اجرايي با اولويت اختصاص دارايي ها 

به پروژه هاي همان استان تهاتر شود.

 ژاپن 
تحريم هاي جديدي عليه روسيه اعمال كرد

دولت ژاپن ضمن اعالم ممنوعيت صادرات اقالم داراي كاربرد دوگانه به 
روسيه، اموال 22 شخص و سه شركت روسي را نيز مسدود كرد. 

ــه دور جديدي از حمالت  ــت ژاپن در واكنش ب به گزارش فارس، دول
ــيه به مواضع ارتش اوكراين طي دو روز اخير،  موشكي گسترده روس
ــو روز (جمعه) اعالم  ــكو را تنگ تر كرد. توكي حلقه تحريم ها عليه مس
ــخص و سه شركت روسي اعمال  كرد تحريم هاي جديدي را بر 22 ش
ــدود كرده است. به نوشته خبرگزاري  و دارايي هاي آنها در ژاپن را مس
ــن در بيانيه اي گفت:  ــاد، تجارت و صنايع ژاپ «رويترز»، وزارت اقتص
ــاي جهاني براي  ــن و جهت كمك به تالش ه «در پي وضعيت اوكراي
ــورهاي بزرگ، ممنوعيت  ــح، ژاپن به همراه ديگر كش بازگرداندن صل

صادراتي [عليه روسيه] اعمال مي كند.» 
طبق اين بيانيه، ژاپن صادرات اقالم داراي كاربرد دوگانه، دارو، مواد و 
تجهيزات اتمي، مواد شيميايي، مواد منفجره و قطعات روباتيك به 49 
سازمان روسي را كه مي تواند در ارتش روسيه مورد استفاده قرار گيرد، 
ممنوع كرد. پيش از اين «ديميتري مدودوف» معاون شوراي امنيت 
ملي روسيه، «فوميو كيشيدا» نخست وزير ژاپن را به «اطاعت شرم آور» 
ــرم تنها با خودكشي به  از اياالت متحده متهم كرده و گفته بود اين ش
ــه كابينه ژاپن پس از بازگشت كيشيدا از بين  سبك ژاپني ها در جلس

مي رود. 

 افزايش 20 درصدي قيمت مواد غذايي 
در كشورهاي اروپا

قيمـت  درصـدي   20 افزايـش  از  اروپـا  كميسـيون 
داد.  خبـر  اروپايـي  كشـورهاي  در  غذايـي  محصـوالت 
به گزارش فارس، كميسيون اروپا به افزايش قيمت محصوالت غذايي 
در سال گذشته اشاره كرد و گفت قيمت غالت و نان حدود 20 درصد و 

پنير، شير و تخم مرغ 27/8 درصد افزايش يافت. 
ــيون اروپا در مورد قيمت مواد غذايي مصرفي،  ــند كميس بر اساس س
قيمت نان و غالت در دسامبر 2022 نسبت به ماه مشابه سال 2021 
ــير، پنير و تخم مرغ 27/8  حدود 19/8 درصد، گوشت 17 درصد، ش
درصد و چربي و روغن32/4 درصد، شكر 15/7 درصد، ميوه 8/1 درصد 

و سبزيجات 0/15 درصد افزايش يافته است. 
قيمت نان و غالت در آذرماه 1/2 درصد، گوشت 0/7 درصد، شير، پنير 
ــكر يك درصد  ــد، چربي و روغن 1/1 درصد، ش و تخم مرغ 1/7 درص
ــت و در مقابل، قيمت  ــته اس و ميوه ها 0/9 درصد كاهش قيمت داش

سبزيجات يك درصد افزايش يافت. 
ــال گذشته گفته بود  ــيه اوايل س والديمير پوتين، رئيس جمهور روس
سياست ماجراجويانه غيرحرفه اي برخي كشورهاي غربي به ايجاد عدم 

تعادل در غذاي جهاني منجر شده است. 

 هشدار سازمان ملل بابت خطر ركود 
 در  آلمان، ايتاليا و بريتانيا 

سـازمان ملل در گزارشـي اعالم كـرد آلمـان، ايتاليـا و بريتانيا 
در سـال 2023 ميالدي با خطر ركـود اقتصادي مواجه هسـتند. 
ــازمان ملل متحد اعالم كرد  به گزارش فارس به نقل از اسپوتنيك، س
آلمان، ايتاليا و انگليس در سال جاري همچنان با خطر ركود متوسط 
ــت: بسياري از  ــتند. در اين گزارش آمده اس ناشي از تورم مواجه هس
ــورهاي اروپايي از جمله آلمان، ايتاليا و بريتانيا همچنان با خطر  كش
ــتند، زيرا مصرف كنندگان و  ركود متوسط در سال جاري مواجه هس
مشاغل با رشد سريع قيمت ها، نرخ بهره باالتر و افزايش عدم اطمينان 

مواجه هستند. 
ــر از حد معمول  ــتان ماليم ت ــازمان ملل افزود: به لطف فصل زمس س
هميشگي، افزايش عرضه LNG و موفقيت در كاهش تقاضاي انرژي، 
ــاس بزرگ و  ــود انرژي در مقي ــناريوي كمب اين منطقه از بدترين س

اختالالت صنعتي در امان خواهد بود. 
در پايان اين گزارش آمده است: بحران كنوني، رشد اقتصادي را تضعيف 
مي كند، در زماني كه چندين اقتصاد اروپايي هنوز سطح توليد قبل از 

كوويد- 19 خود را به دست نياورده اند. 
در سه ماهه سوم سال 2022، توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا 2/6 
درصد بيشتر از سطح قبل از همه گيري بود اما در بريتانيا 0/4 درصد و 

در اسپانيا 2درصد كاهش يافت. 

 ايجاد ثبات اقتصادي با  320هزار ميليارد 
تومان  تملك دارايي سرمايه اي و عمراني

بيش از 320هزار ميليارد تومان براي تملك دارايي سـرمايه اي و 
عمراني در بودجه ديده شده اسـت تا ثبات اقتصادي ايجاد شود. 
ــازمان برنامه و بودجه  به گزارش فارس، مسعود ميركاظمي  رئيس س
ــرمايه گذاري دولت باز مي گردد،  گفت:  رشد اقتصادي در بودجه به س
بنابراين بر اساس برنامه شركت هاي دولتي 540 هزار ميليارد تومان 

سرمايه گذاري در اين بخش پيش بيني شده است. 
وي افزود: همچنين بيش از 320هزار ميليارد تومان براي تملك دارايي 
سرمايه اي و عمراني در بودجه منابع ديده شده است، بنابراين به سمتي 
مي رويم كه ثبات اقتصادي ايجاد شود و اقتصاد قابل پيش بيني باشد. 

ــي بايد وارد  ــرد: اين نقدينگ ــه و بودجه بيان ك ــازمان برنام رئيس س
ــارد دالر  ــال 26 ميلي ــود،  همين امس ــرمايه گذاري هاي بزرگ ش س
ــازمان برنامه و بودجه و وزارت  سرمايه گذاري مدنظر بود كه توسط س
نفت ساماندهي شد. اين قبيل رويكردها كمك مي كند از منابع موجود 
كشور براي سرمايه گذاري در پروژه هايي چون پتروپااليشگاه ها و ميدان 

نفتي آزادگان بهره ببريم. 

خريد توليد مازاد مرغداران متوقف شد
روز   10 حـدود  از  كـه  مرغـداران  مـازاد  توليـد  خريـد 
آغـاز  مرغـداران  سراسـري  اتحاديـه  سـوي  از  پيـش 
شـده بـود بـه علـت بـروز برخـي مشـكالت متوقـف شـد. 
حبيب اسداهللا نژاد مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي در 
گفت وگوي اختصاصي با  خبرگزاري صدا و سيما گفت: طبق توافقات 
انجام شده ميان وزارت جهاد كشاورزي و اتحاديه مرغداران مقرر شد 
خريد حمايتي بر مبناي قيمت تضميني انجام شود، به اين معني كه 
قيمت تمام شده توليد مرغ مبناي خريد از مرغداران براي اتحاديه قرار 

گيرد، ولي اين موضوع محقق نشد. 
ــتي افزود: وزارت جهاد  ــري مرغداران گوش مديرعامل اتحاديه سراس
كشاورزي برخالف توافقات قبلي اعالم كرد  خريد حمايتي نه بر مبناي 
قيمت تضميني كه بايد بر مبناي قيمت پايه صورت گيرد و اين يعني 
مرغ از توليدكنندگان كمتر از قيمت تمام شده خريداري شود كه اين 

موضوع براي توليدكنندگان توجيه اقتصادي ندارد. 
ــداهللا نژاد تأكيد كرد: به همين علت در حال حاضر خريد حمايتي  اس
اتحاديه از مرغداران متوقف شده است و همچنان توليد مازاد مرغداران 

موجبات ضرر و زيان توليدكنندگان را به همراه دارد. 
ــري مرغداران گوشتي افزود: بيش از دو ماه  مديرعامل اتحاديه سراس
است كه مرغداران توليد مازاد دارند و براي جلوگيري از ضرر آنها بايد 

تدابير اساسي صورت پذيرد.
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هفتـه هفدهـم 
فريدون حسن

      گزارش  يك
رقابت هاى ليگ 
برتر در حالى به 
پايان رسيد كه پرسپوليس با شكست مقابل 
 فوالد فرصت فاصله گرفتن بيشـتر از رقبا را

از دست داد.
ــتقالل مقابل ملوان را  اما شايد بتوان برترى اس
بهترين پيروزى اين هفته ناميد، بردى كه آبى ها 
به شدت به آن احتياج داشتند. با اين حال حتى 
ــت در هفته هاى  اين برد، آن هم بعد از دو شكس
ــتقالل را از حاشيه ها جدا  گذشته نتوانست اس
ــيه هايى كه برخى از آنها خودساخته  كند. حاش
هستند و مى شود آنها را مديريت كرد، ولى گويا 
آبى ها دوست دارند حتى اگر شده خودشان هم 

براى خودشان حاشيه  درست كنند.
ــه نيم فصل  ــور در آخرين هفت ــه تراكت باخت ب
كافى بود تا بحران در اردوگاه آبى ها اوج بگيرد، 
به خصوص كه حرف از كم كارى برخى بازيكنان 
در مخالفت با تصميمات ساپينتو شنيده  مى شد. 
شكست هفته شانزدهم مقابل سپاهان به شايعات 
قوت بخشيد تا جايى كه كار به كنترل تصاوير و 
ــرانجام با تصميم  ــيد و س فيلم هاى دو بازى رس
ساپينتو، سياوش يزدانى پيش از بازى با ملوان 

در اختيار باشگاه قرار گرفت.
استقالل در روزى كه براى فرار از حاشيه و بحران 
چاره اى جز برترى و كسب پيروزى مقابل ملوان 
ــاگران خود در  ــت در حضور اندك تماش نداش

ــپيد انزلى را  ورزشگاه آزادى موفق شد قوى س
با چهار گل شكست دهد. يك پيروزى خوب كه 
ــاپينتو، مرد پرتغالى نيمكت آبى ها  باعث شد س
اندكى از زير بار فشار روانى خارج شود. پيروزى 
استقالل يك نكته قابل تأمل ديگر هم داشت و 
آن گلزنى مهاجمانى بود كه هفته هاست آنطور 
ــل نمى كنند و اگر  ــايد زهردار عم كه بايد و ش
تالش هاى بازيكنى به نام كوين يامگا نبود معلوم 
نبود االن استقالل كجاى جدول رده بندى قرار 
ــتقالل مقابل ملوان گلزنى  داشت. مهاجمان اس
كردند تا حاال ساپينتو بتواند بيشتر و بهتر روى 

ادامه كار با آنها حساب باز كند.
   حاشيه تازه 

اما اين پيروزى خوب و روحيه بخش با يك حاشيه 
ــد. لغو يك طرفه  جديد براى استقالل همراه ش
قرارداد سياوش يزدانى از سوى باشگاه كه شنيده 
مى شود برخالف ادعاى مسئوالن باشگاه و شخص 
فتح اهللا زاده، مديرعامل استقالل مى تواند تبعات 

بدى را براى اين تيم به همراه داشته باشد.
ــاعت 12 منتظر  فتح اهللا زاده مى گويد: «ما تا س
بوديم كه يزدانى بيايد. طبيعى است كه آب يك 
بازيكن با مربى خودش در يك جوى نرود. با اين 
ــاعت 12 معطل كرد. ما  ــا را تا س حال يزدانى م
ــتيم قرارداد او را فسخ كنيم و فرصتى  مى خواس
نداشتيم و قرارداد اين بازيكن را يك طرفه فسخ 
كرديم. يك بازيكن بزرگ را ظرف روزهاى آينده 
ــت مى كنيم. مفاد قرارداد بين يزدانى  وارد ليس

ــده و يزدانى بخشى از  و باشگاه تقريباً انجام نش
تعهدات قرارداد خودش را انجام نداده است. اين 
ــاس به صورت يك طرفه  قرارداد را بر همين اس
ــخ كرديم. اين پرونده در فدراسيون بررسى  فس
مى شود كه اگر محكوم نشويم، باقيمانده قرارداد 

يزدانى را پرداخت نخواهيم كرد.»
استقالل با ارسال نامه اى به سازمان ليگ، اعالم 
كرده كه به دليل صحبت هاى يزدانى عليه اركان 
ــخ شده است.  ــگاه، قرارداد اين بازيكن فس باش
آبى ها مدعى هستند در قرارداد سياوش ذكر شده 
كه او حق ندارد عليه اركان باشگاه صحبت كند و 
مديران تيم نيز با استناد به اين موضوع قرارداد او 
را فسخ كرده اند. حاال قرار است كه سازمان ليگ 
امروز اين درخواست را بررسى و فسخ را اجرا كند، 
اما چنانچه يزدانى از استقالل شكايت كند، تمام 
عواقب اين فسخ برعهده باشگاه است. نكته جالب 
اينجاست كه سياوش در اين فصل مصاحبه اى 
عليه اركان باشگاه انجام نداده و شايد تنها استناد 
آبى ها به توئيتى باشد كه او پس از برگزارى جشن 

تولد ساپينتو، عليه سرمربى تيم منتشر كرد.
   سپاهان روى نوار برد

ــروزى افتاده اند.  ــان روى دور پي زردهاى اصفه
سپاهان با مورايس پرتغالى خوب نتيجه مى گيرد 
و خود را سايه به سايه پرسپوليس در جدول باال 
ــد. زردها در ادامه روند رو به جلوى خود  مى كش
عصر پنج شنبه موفق شدند در قائمشهر، نساجى را 
با يك گل شكست دهند. سرمربى پرتغالى سپاهان 

بعد از كسب اين پيروزى خوب گفت: «بازيكنان 
ــپاهان روحيه اى كه از خود نشان دادند بسيار  س
عالى بود و توانستند مقابل حريف به گل برسند. ما 
مى توانستيم بيشتر از يك گل به ثمر برسانيم، ولى 
مهم اين بود كه گلى نخوريم. خوشحالم كه تيمم 
گل نخورد و توانستيم از نظر احساسات خودمان 
را كنترل كنيم و نمايشى قدرتمند نشان دهيم. 

خوشحالم كه در مسير پيشرفت هستيم.»
ــانس قهرمانى سپاهان  مورايس در خصوص ش
ــت نمى توانم  ــل گفت: «من هيچ وق در اين فص
قول بدهم، اگر بخواهم قول بدهم يعنى من خدا 
هستم. تنها قولى كه مى توانم بدهم اين است كه 
تمام دانشم را در اختيار باشگاه و بازيكنان بگذارم 
و تيم را در مسير قهرمانى قرار دهم. تنها توان من 
هم همين است و اگر مى توانستم چيزى را از قبل 
پيش بينى كنم براى اين دنيا نبودم و يك انسان 
ــم براى قهرمانى تالش  خارق العاده بودم. 16 تي
مى كنند و ما هم براى قهرمانى تمام تالش مان 

را خواهيم كرد.»
در ساير ديدارها، آلومينيوم اراك 3 بر يك صنعت 
نفت آبادان را شكست داد. ذوب آهن در اصفهان 
با همين نتيجه مغلوب تراكتور شد. پيكان با يك 
گل مس كرمان را شكست داد. گل گهر سيرجان 
يكى از مدعيان قهرمانى در زمين خود با تساوى 
ــنجان متوقف شد و ديدار  2-2 مقابل مس رفس
ــوادار هم با  ــليمان و ه تيم هاى نفت مسجدس

تساوى بدون گل به پايان رسيد.
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شيوا  نوروزى

اشرف رامين

ــال 2022 براى حفظ آمادگى اش  برترين آزادكار جوان جهان در س
ــال مى كند. رحمان عموزاد، ملى پوش  تمرينات خود را با جديت دنب
ــابقات مختلف همه نگاه ها را به خود  65 كيلوگرم با درخشش در مس
جلب كرد. اين آزادكار جوان اميدوار است با تداوم بخشيدن به موفقيت هايش و همچنين حمايت 
مسئوالن، مدال المپيك پاريس را به گردن بياويزد: «در حال حاضر در اردوى آماده سازى هستيم 

و در كنار دوستان و كادرفنى تمرينات خود را در خانه كشتى مجهز 
ــهيد مصطفى صدرزاده انجام مى دهيم. از نظر آمادگى در  ش

وضعيت نسبتاً خوبى قرار دارم. با توجه به اينكه تا سال آينده 
هيچ مسابقه و تورنمنتى ندارم، تمريناتم را ادامه مى دهم 
كه آمادگى خودم را حفظ كنم. بعد از عيد در يك تورنمنت 
ــركت خواهم كرد، اما هدف اصلى ام مسابقات جهانى  ش

ــت. اميدوارم  ــك 2024 پاريس اس 2023 و المپي
ــاد كنم و مزد  بتوانم مدال آورى و دل مردم را ش
زحماتم را بگيرم. مسئوالن به ورزش اول كشور 
نگاهى ندارند و اميدوارم اين مشكل برطرف 

شود و كشتى گيران و مدال آوران را به طور 
ــته  ــت كنند تا دغدغه اى نداش ويژه حماي
ــتى  ــر خود را روى كش ــند و فكر و ذك باش
ــودم و با كمك  بگذارند. با پيگيرى هاى خ

فدراسيون كشتى به زودى يكى از دغدغه هاى 
اصلى ام كه شغل بود برطرف خواهد شد.»

پيروزى عقاب ها در روز باخت مهرام

مسئوالن كشتى را نمى بينند

ــه روند  ــهردارى گرگان ب ــم آورد، اما ش ــه ك ــرام در مقابل كال مه       خبر
پيروزى هايش تداوم بخشيد. در هفته بيست و يكم ليگ برتر بسكتبال 
ــت از آب درآمد و رعد  ــوى عقاب ها بودند. پيش بينى ها كامًال درس همه منتظر يك برد ديگر از س
پدافند در آزادى مقابل تيم مهران حاتمى حرفى براى گفتن نداشت. پيروزى 86 بر 66 گرگانى ها، 
شهردارى را به امتياز 40 رساند و اين تيم همچنان صدرنشين رقابت هاست. كاله در خانه ميزبان 
مهرام بود و اين تيم 84 بر 73 از سد ميهمان تهرانى خود گذشت. با اين برد كاله با 36امتياز در رده 
ــوم قرار گرفت و مهرام نيز تا رده پنجم پايين آمد. پااليش نفت در آبادان 99 بر 80 توفارقان را  س
شكست داد و در رتبه چهارم باقى ماند. در ساير بازى ها، نبوغ اراك 64 بر 50 صنعت مس كرمان را 

برد و فوالد هرمزگان 79 بر 72 آويژه صنعت را از پيش روبرداشت.

ابهام در اعزام كمانداران به كاپ آسيا

ــيا منوط به  ــه كاپ آس ــداران ب ــزام كمان  اع
ــعبانى بهار  ــت، اين را ش ــت بودجه اس درياف
ــيون تيروكمان با تأكيد بسيار  رئيس فدراس
ــه تيم ملى  ــرايطى ك ــد، آن هم در ش مى گوي

تيروكمان ايران طى چهار ماه گذشته به دليل 
تغييرات ايجاد شده در رأس كادر فنى حضور 
ــرده تا با برگزارى  در هيچ رقابتى را تجربه نك
اردوهاى تمرينى، سرمربى كره اى به شناخت 

ــت يابد. حال اما بعد  كافى از شاگردانش دس
ــتمر و ركوردگيرى از  ــاه اردوى مس از چند م
ــوز هم اعزام  ــداران در اردوى كيش هن كمان
تيم ملى تيروكمان به مسابقات كاپ آسيا در 
هاله اى از ابهام قرار دارد و شعبانى بهار براى آن 
اما و اگر مى آورد: «فدراسيون به لحاظ مالى در 
ــت و به همين دليل در صورتى كه  مضيقه اس
وزارت ورزش بخش باقيمانده بودجه مصوب 
تيروكمان را پرداخت كند تيم ملى اسفند ماه 
ــيا راهى چين تايپه  جهت حضور در كاپ آس
ــود، در غير اين صورت اين مسابقات از  مى ش
ــر گفته هاى  ــد.» بنا ب برنامه خارج خواهد ش
رئيس فدراسيون تيروكمان، اين رشته بودجه 
مصوب كميته ملى المپيك كه 2 ميليارد بوده 
را دريافت كرده، اما از وزارت ورزش همچنان 
ــيون  ــت: «بودجه مصوب فدراس طلبكار اس
تيروكمان براى سال جارى 12 ميليارد تومان 

ــت بيش از 9  بود كه تا به امروز  با وجود گذش
ــال، حدود 60 درصد آن را از وزارت  ماه از س
ورزش دريافت كرده ايم، اما همچنان بخشى 
باقى مانده كه به حسابمان واريز نشده است.» 
شعبانى بهار در حالى از عدم اعزام كمانداران 
به كاپ آسيا در صورت پرداخت نشدن مابقى 
ــوى وزارت خبر  ــيون از س بودجه اين فدراس
مى دهد كه خوب مى داند اين مسئله چه تأثير 
مخربى بر روحيه ملى پوشان دارد: «حضور در 
اين رقابت ها ضرورت دارد، چراكه بعد از ماه ها 
تمرين در اردوهاى متعدد، كادر فنى مى تواند 
به ارزيابى خوبى از وضعيت ملى پوشان برسد 
و كمانداران نيز مى توانند خود را محك بزنند. 
با اين وجود اگر منابع مالى الزم تأمين نشود 
ــردن اين رويداد  چاره اى نداريم جز خارج ك
ــيون به لحاظ مالى به  از برنامه، چراكه فدراس

شدت در مضيقه است.»

 بودجه نرسد 

راهى چين تايپه 

نمى شويم

شميم رضوان
      بازتاب

اشرف  رامين
      چهره
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 منچستر با گلزنى ستاره  تازه وارد
يك برد پرگل به دست آورد

تمركز يونايتد روى كسب جام
شياطين سرخ با درخشش در جام اتحاديه، نتايج ضعيف شان در ليگ را 
ــتريونايتد كه پس از جدايى رونالدو  به دست فراموشى سپردند. منچس
ــاند، با توقف مقابل  ــوم رس به يك باره جان گرفت و خودش را به رده س
ــنال چهار امتياز مهم را از كف داد. بعد  كريستال پاالس و باخت به آرس
ــت در جام اتحاديه و جام حذفى  ــقوط به رده چهارم جدول، موفقي از س
ــيتى گراند براى شاگردان  اولويت پيدا كرده است؛ بازى در ورزشگاه س
تن هاگ سخت نبود. منچستر در زمين ناتينگهام فارست با سه گل بازى 
رفت را برد و چهارشنبه  شب در ديدار برگشت كار آسانى خواهد داشت. 
گلزنى دوباره رشفورد و اولين گل ووت  وخهورست با پيراهن يونايتد از 
نكات مهم اين جدال بود. من يونايتد امشب در جام حذفى ميزبان ردينگ 
است. تن هاگ، سرمربى تيم با ابراز رضايت از عملكرد بازيكنانش اظهار 
داشت: «از عملكرد تيم راضى هستم. در طول 90 دقيقه كنترل بازى را 
در اختيار داشتيم. بايد پيشرفت كنيم، اما در كل فكر مى كنم عملكرد 
خوبى داشتيم. بازى اول تمام شد و حاال يك دور ديگر باقى مانده است. 
ــت. اين تغيير را پيش بينى  حريف يك تغيير سيستم غيرمنتظره داش
نكرده بوديم و همين باعث شد در لحظاتى از بازى احتمال تغيير نتيجه به 
وجود بيايد. نبايد چنين اتفاقى رخ دهد و ما بايد ياد بگيريم كه به عنوان 
ــطح باال نبايد چنين دقايقى را در بازى هاى خود داشته  يك تيم در س
باشيم. تقريباً به تيم حريف اجازه داديم براى بازگشت به بازى تالش كند 
و اين در حالى بود كه شروع خوبى داشتيم و كامًال برترى خود را به آنها 
ديكته كرده بوديم. بايد از چنين اشتباهاتى اجتناب كنيم. در نيمه دوم با 
آرامش و خونسردى بيشترى بازى كرديم و عملكردمان خيلى بهتر بود.» 
ــت، مهاجم تازه وارد هلندى از اينكه به جمع گلزنان منچستر  وخهورس
با يك انتقال قرضى براى كمك به  اضافه شده بسيار خوشحال است: «
ــگاه بزرگى است، بنابراين سعى مى كنم  تيم اينجا هستم. منچستر باش
تا جايى كه مى توانم همه چيز را خوب انجام دهم و اگر به نتيجه برسد، 
ــتگى دارد كه كيفيت خوبى را از  اتفاق خوبى خواهد بود. اين به من بس
خودم ارائه دهم و تا جايى كه مى توانم به تيم كمك كنم. كامًال مطمئن 
هستم كه مى توانم در موفقيت هاى تيم نقشم را ايفا كنم. فرصت ها وجود 
دارد و پس از آن فقط براى نشان دادن توانايى، كمك به تيم و پرس كردن 
ــومين بازى من بود. در اينگونه مواقع شما  حريف بايد بازى كرد. اين س
نحوه بازى بازيكنان اطراف خود را بايد تشخيص دهيد، در حالى كه درون 
زمين مى دويد بايد اين  كار را انجام دهيد. هنوز جا براى پيشرفت وجود 
دارد. من در نوك خط حمله حضور پيدا كردم. لحظات بسيار خوبى را در 

آنجا داشتيم. بياييد اين وضعيت را بهتر كنيم.»

رئال، برنده دربى مادريد در كوپا دل رى

 هواداران ما را 
به سمت گلزنى هل دادند

ــازى ديگر تا  ــد و حاال رئال دو ب ــانى ها ش دربى مادريد به كام كهكش
ــال – اتلتيكو در چارچوب  قهرمانى كوپا دل رى فاصله دارد. مصاف رئ
يك چهارم نهايى جام حذفى با كامبك ديدنى قوهاى سفيد و پيروزى 
ــاگردان كارلو آنچلوتى بعد از جبران گل خورده  اين تيم همراه شد. ش
ــاندن بازى به وقت هاى اضافه با نتيجه 3 بر يك روخى بالنكو را  و كش
شكست دادند. تيم سيمئونه با اخراج ساويچ ديگر نتوانست مقابل رئال 
ــانى ها تنها 10 دقيقه بعد از  مقاومت كند. رودريگو، گلزن اول كهكش
ورودش به زمين كار را به تساوى كشاند و در وقت هاى اضافه هم بنزما و 
وينيسيوس كار را تمام كردند. كارلتو، سرمربى رئال بعد از صعود تيمش 
ــخت. اتلتيكو بازى  ــختى بود، بسيار س به نيمه نهايى گفت: «بازى س
ــان داديم و در نهايت  خوبى انجام داد و ما هم در نيمه دوم واكنش نش
همه چيز به سود ما رقم خورد. نيازى نبود بين دو نيمه براى بازيكنانم 
عصبانى شوم. درست است كه بازى در نيمه اول ريتم آهسته اى داشت 
و اتلتيكومادريد هم توپ را به خوبى مديريت مى كرد، اما در نيمه دوم ما 
بازى را به خوبى آغاز كرديم و هواداران هم تيم ما را به سمت زدن گل 
مساوى هل دادند. اتلتيكومادريد عملكرد خوبى داشت و از خط دفاع 
به خوبى بازى را مديريت مى كرد. در ميان بازيكنان شان آنخل كورئا و 
آنتوان گريزمان به خوبى بين خطوط حركت مى كردند. اين فصل، فصل 
بسيار سنگين و طوالنى است، اما همين است كه هست. بايد بجنگيم و 
تحمل كنيم. ساير تيم ها هم مانند ما مصدوم دارند، پس چاره ديگرى 
نداريم و بايد بازى كنيم. من از تيمم راضى  هستم، البته در عين حال 
خسته هم هستم و به بازى بعدى مان فكر مى كنم.» سيمئونه، سرمربى 
ــت و حذف تيمش دخيل دانست:  اتلتيكو تصميمات داور را در شكس
«تا دقيقه 70، زمانى كه دنى سبايوس (بازيكن رئال) كارت زرد دوم را 
دريافت نكرد، خوب بازى كرديم. تا زمان گل رودريگو، ما موقعيت هاى 
ــرايط دشوار شد، به ويژه  خوبى ايجاد كرديم، اما با پيش رفتن بازى ش
ــتم. من با احترام از  با يك بازيكن كمتر. از تالش بازيكنان راضى هس
ــيداد هم افتاده بود و من  داور سؤال كردم. اين اتفاق قبًال مقابل سوس
ــكلى با موراتا دارد. كسى اهميتى نمى دهد  به او گفته بودم كه آيا مش
كه سبايوس مى توانست كارت زرد دوم را دريافت كند. تكرار مى كنم 
كسى اهميتى نمى دهد، اما چنين تصميماتى مى تواند نتيجه را به سود 
يكى از دو تيم تغيير بدهد. ما از نتيجه ناراحتيم، اما به شيوه مبارزه مان 
افتخار مى كنيم. رئال در لحظات مهم مقابل دروازه برتر بود. ما توسط 
ــكو صاحب چند موقعيت شديم. وقتى تيم  گريزمان، ديپاى و كاراس
چنين نمايشى ارائه مى دهد، نمى توان انتظار بيشترى داشت. ما از ليگ 
قهرمانان و كوپا دل رى حذف شديم. اكنون بايد ببينيم كه مى توانيم به 

چه دستاوردى برسيم.»

ان
يز

- م
ح 

صال
ى 

جتب
م

استقالل حاشيه پسند!

نخسـتين جام فصل از دسـت رفت تا رونالدو شروعى 
ناكام را در عربسـتان تجربه كند. دوميـن بازى مرحله 
نيمه نهايى سوپرجام عربستان در حالى با شكست 3بر 
يك النصر مقابل االتحاد به پايان رسيد كه باز هم خريد 
200 ميليون دالرى نتوانست كارى از پيش ببرد. رونالدو، 
پيشتر در نخسـتين بازى رسـمى خود براى النصر نيز 
چنان خنثى بود كه واكنش هواداران اين تيم را به دنبال 
داشت. البته در آن بازى النصر با برترى مقابل االتفاق به 
برترى دست يافت و صدرنشين شد، اما عملكرد ضعيف 
رونالدو چنان به چشـم آمد كه برخى او را مقصر اصلى 
شكست النصر قلمداد كردند. بسـيارى هم او را به روح 
تشـبيه كردند و برخى نيز معتقد بودند النصر پولش را 

براى خريد اين بازيكن حيف و ميل كرده است!

 رونالدو 
مقصر شكست النصر

قاب

دنيا حيدرى 

رفتار دوگانه درويش و فتح اهللا زاده 
ــت. تبحر خاصى در اين يك مورد دارند، در  ــان خوب اس دست به خريدش
كسرى از ثانيه مى توانند با شل كردن سركيسه مشكالت را حل كنند و معامله 
را جوش بدهند. تنها مى ماند يك امضا كه وقتى تعهدى با خود در پى ندارد، 
انداختن آن پاى برگه قرارداد چندان هم سخت و دشوار نيست. بهانه هم جور 
است، خصوصاً در فصل نقل و انتقاالت نيم فصل كه فرصت و زمان كمترى 

دارند و نيازى نيست براى وقت گذاشتن جهت بازى با افكار عمومى. 
ــه رخ دهد، اما پس دادن  همه اين اتفاق ها مى تواند در كمتر از دو هفت
ــيد آن بى هيچ شكى  ــال ها زمان مى برد، چراكه سررس تاوانش گاه س
مى ماند براى مدير بعدى و كمتر پيش مى آيد كه يقه  كننده كار را بگيرد! 

در واقع خرج كه از كيسه ميهمان بود، حاتم طاعى شدن آسان بود. 
ــتانى قرارداد  ــت قبل از پايان زمان نقل و انتقاالت زمس ــپوليس درس پرس
ــرايطى كه درويش مدام از  بازيكن جديد خود را ثبت مى كند، آن هم در ش
ــت كه نداند پرسپوليس بابت جيب خالى  بى پولى مى نالد و كمتر كسى اس
براى پرداخت قسط رادوشوويچ كاسه چه كنم، چه كنم به دست گرفته بود، 
اما گويى مشكالت مالى به طور ناگهانى حل و فصل شدند كه پرسپوليس با 
وجود ناله هاى هميشه در اين مورد خاص، اقدام به جذب بازيكن جديد، آن هم 

خارجى كرده كه پرداخت مبلغ قراردادش يورو نباشد، حتماً به دالر است!
ــت و دلباز مى شود و  ــت كه اينگونه وقت خريد دس البته فقط درويش نيس
فراموش مى كند كه مرثيه هايى بابت مشكالت مالى سر داده بود و فتح اهللا زاده 
ــگاه پرسپوليس كم نمى آورد،  هم در اين مورد خاص از همتاى خود در باش
ــتانى همچنان  به طورى كه با وجود پايان يافتن فرصت نقل و انتقاالت زمس
وعده تركاندن بمبى جديد را مى دهد و مدعى است به زودى بازيكن بزرگى را 
استقاللى مى كند، آن هم در شرايطى كه همين چند وقت قبل بود كه با بيرون 
كشيدن پرونده آجرلو، بدهى هاى باشگاه را روى دايره ريخته بود و حتى ادعا 
ــت حاضر به قبول مسئوليت نبود، اما گويا  مى كرد اگر از شرايط آگاهى داش
جذب بازيكن جديد منافاتى با بى پولى اين باشگاه ندارد كه باز هم فيلش ياد 
هندوستن كرده و خبر از تركاندن بمب جديد مى دهد، آن هم در شرايطى كه 

چندى پيش مدعى شده بود تيمى كه پول ندارد بايد وام بگيرد! 
ــتقالل بابت بى كفايتى مديران قبلى بدهكار  ــپوليس و اس نه اينكه پرس
ــتاورد مديران نااليق است،  ــته اين دو تيم كه دس ــند؛ بدهى انباش نباش
ــده، به طورى كه هر روز يكى از  سال هاست كه ديگر از شمارش خارج ش
طلبكاران با گرفتن حكم از فيفا خواهان دريافت مطالبات خود مى شود 
و اين مسئله اى نيست كه بتوان آن را كتمان كرد.  اما چطور مى شود كه 
فقط وقت پرداخت بدهى بازيكنان و مربيان كه مى رسد جيب آقايان خالى 
مى شود  و از دولت گرفته تا وزارت و فدراسيون بايد سرخابى هاى پايتخت 
را زير بال حمايتى بگيرند، ولى وقت خريدهاى دست و دلبازانه كه مى رسد 

نه پرسپوليس مشكل مالى دارد براى جذب نفر جديد و نه استقالل! 
هيچ شكى نيست آقايان خوب مى دانند قرار نيست تعهدى بابت امضايى 
كه پاى قراردادهاى مختلف مى اندازند، داشته باشند. از سوى ديگر در اكثر 
مواقع مهلت پرداخت به مدير بعدى مى رسد و از اين حيث نيز قرار نيست 
مشكلى يقه اين اساتيد را بگيرد. پس چرا با وجود ناله هاى فراوان از بى پولى 
وقت خريد بازيكن جديد كه مى رسد دست و دلباز نشوند، وقتى ريالى از 
ــان نمى رود و صفر تا صد قراردادهايى كه مى بندند به اضافه  جيب خودش

ديركردها و جريمه هاى آنها از جيب مردم و بيت المال مى رود. 
به امثال درويش و فتح اهللا زاده حرجى نيست، اما چرا صدايى از آقايان 
باالدستى بابت اين داستان درنمى آيد؟ چرا نهادهاى نظارتى اعتراض و 

واكنشى به اين رفتار دوگانه ندارند؟

ــود از رقابت هاى  ــال زنان ايران در اولين ديدار خ تيم ملى فوتس
فوتسال آسياى مركزى موسوم به كافا ديروز به مصاف قرقيزستان 
ــيد. ملى پوشان ايران در نيمه اول  رفت و 5 بر صفر به پيروزى رس
اين ديدار چهار گل به ثمر رساندند. فرشته كريمى(دوگل)، مارال 
تركمان و مهسا كمالى گلزنان ايران در نيمه اول بودند. در نيمه دوم 
ــتان  هم فاطمه رحمتى پنجمين گل ايران را وارد دروازه قرقيزس
كرد. تيم ايران در دومين ديدار خود امروز به مصاف تاجيكستان 
مى رود. مسابقات كافا از جمعه هفتم بهمن ماه با حضور تيم هاى 

ايران، ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان آغاز شده است.

اولين پيروزى فوتسال بانوان در كافا

تركيب تيم ملى شمشيربازى سابر ايران براى حضور در جام جهانى 
لهستان مشخص شد.  تيم شمشيربازى سابر ايران با چهار بازيكن 
در اين مسابقات شركت مى كند و على پاكدامن، محمد رهبرى، 
محمد فتوحى و فرزاد باهر نفرات اعزامى به اين جام جهانى هستند. 
از آنجا كه مالك براى سرمربى تيم ملى ايران عملكرد در مسابقات 
بين المللى بود، با توجه به عملكردى كه نيما زاهدى و فرزاد باهر در 
جام جهانى الجزاير و مسابقات گرندپرى فرانسه داشتند فعًال براى 
جام جهانى لهستان فرزاد باهر در تركيب تيم ايران قرار گرفت. جام 
جهانى شمشيربازى در دو بخش انفرادى و تيمى از 21 بهمن ماه 
در ورشو برگزار مى شود. تيم سابر ايران در جام جهانى قبلى كه در 

الجزاير برگزار شد، توانست به مدال نقره برسد.

تركيب تيم ملى سابر مشخص شد

تنور 
 داغ ليگ برتر

 با رقابت 
 سخت باالى
جدولى ها



14
88498435سرويس  حوادث

ــماره 6686 1444|| روزنامه جوان |  ش ــب  رج  6  |  1401 ــن  بهم  8 ــنبه  ش

  حسين فصيحي
بي تفاوتي پليـس در برخورد بـا خودروهاي 
فرسوده كه از آاليندگي بسـياري برخوردار 
هسـتند، مثل مماشـات بـه رفتـار مجرمي 
اسـت كه دست به اسـلحه مي برد و شروع به 
تيراندازي مي كند، با اين تفـاوت كه آلودگي 
هوا قربانيانـش را در سـكوت مي گيـرد، اما 
شـليك گلوله با جنجال و غوغا همراه است. 
مماشات پليس با خودروهاي فرسوده، مراكز 
معاينه فنـي معيوب و انداختـن توپ تقصير 
به گردن دسـتگاه هاي ديگر سبب شـده هر 
روز بر آمـار خودروهايي كه آاليندگي شـان 
قربانيان بيشـتري مي گيـرد، اضافه شـود. 
ــهرها و  ــوده و دودزا در ش تردد خودروهاي فرس
ــري بديهي تبديل  ــور حاال به ام جاده هاي كش
شده است؛ خودروهايي كه يك فشار ساده روي 
ــان مي تواند محيط پيرامون آن را به  پدال گازش
ــود اينكه پليس در  راحتي تيره و تار كند. با وج
هزارو440 شهر و 293 هزار كيلومتر از جاده هاي 
كشور حضوري فعال دارد، اما چراغ سبز پليس به 
تردد خودروهاي آالينده سبب شده هر لحظه بر 
دامنه آسيب هايي كه از مجراي تنفس هواي آلوده 

به جامعه وارد مي شود، اضافه شود. 
 براساس گزارش وزارت بهداشت، سال گذشته در 
27 شهر آلوده كشور با 35 ميليون جمعيت حدود 
21 هزار نفر به دليل آلوگي هوا جانشان را از دست 
ــي از اين مرگ و ميرها  داده اند كه خسارت ناش
ــت. آمار كساني  11ميليارد دالر برآورد شده اس
هم كه در اين مدت به دليل آلودگي هوا در تهران 
جان باخته اند، 6 هزار نفر اعالم شده است. عباس 
شاهسوني، رئيس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم 
وزارت بهداشت پيش تر اعالم كرده بود كه«تعداد 
مرگ هاي ناشي از بيماري هاي ايسكميك قلبي 
منتسب به مواجهه طوالني مدت با ذرات معلق با 
ــال 1400 بيش  قطر كمتر از 2/5 ميكرون در س
ــكته مغزي  از 15 درصد، تعداد مرگ به علت س
بيش از 13 درصد، تعداد مرگ ناشي از سرطان 
ــرگ به علت  ــد و تعداد م ــش از 72 درص ريه بي

بيماري هاي مزمن انسداد ريوي بيش از 10درصد 
نسبت به سال 1399 افزايش يافته است. »

  تردد بدون محدوديت، بدون معذوريت
ــور بيش از  ــس، در كش ــزارش پلي ــاس گ براس
ــود دارد كه تقريباً همه  84ميليون جمعيت وج
كاربر عرصه ترافيك هستند. حدود 37ميليون 
وسيله نقليه در حال تردد هستند كه از اين تعداد 
25ميليون خودرو و بقيه موتورسيكلت ها هستند. 
ــيكلت هم 10ميليون  از 12/5ميليون موتورس
ــت. 80درصد ناوگان  آن كاربراتوري و دودزا اس
ــودگي است و نوسازي  مسافري هم در سن فرس
در اين باره اتفاق نيفتاده و 90درصد حمل و نقل 
كشور هم زميني صورت مي گيرد. بررسي ها در 
اين باره نشان مي دهد كه روزانه 25ميليون سفر 
ــود كه هشت برابر ظرفيت  در تهران انجام مي ش
ــت، يعني به ازاي هر يك و نيم نفر، يك  معابر اس
ــر در حالي با  ــود دارد. از طرف ديگ ــودرو وج خ
ورود شديد وسايل نقليه مواجه هستيم كه هيچ 
ــدارد، به طور كلي  خروجي قابل توجهي وجود ن
هيچ اسقاطي انجام نمي شود. در دنيا عمر مفيد 
وسايل نقليه براي تردد، هفت سال است ولي در 
كشور ما هيچ محدوديتي براي تردد وجود ندارد. 
ــوده  ــيكلت فرس ميزان آلودگي كه يك موتورس
ــك خودرو  ــر آلودگي ي ــد 18 براب ايجاد مي كن
ــوده هم بيش  از 20برابر  است. خودروهاي فرس
خودروهاي معمولي توليد آاليندگي دارند و تنها 

با جريمه نمي توان تردد آنها را محدود كرد. 
براساس آماري كه اعالم شد مي توان به صرافت 
ــن  ــل معاينه فني و س ــت موضوعاتي مث درياف
ــور محلي از اعراب  ــودگي خودروها در كش فرس
ندارد، به طوري كه رئيس پليس راهور اعالم كرد 
«در مراكز معاينه فني با يك سيخ كباب خودروها 
را معاينه مي كنند. وقتي در همين اطراف تهران 
سيخ كباب را وارد اگزوز مي كنند و مثالً با آن تست 
چهارگاز مي گيرند، من نمي توانم چشمم را روي 
اين موارد ببندم. گاهي برخي از اين شركت هاي 
معاينه فني ما را دعوت مي كنند و مي گويند از ما 
حمايت كنيد. چه حمايتي بايد بكنيم وقتي در 

طرف ديگر جان و ايمني مردم وسط است. خب 
ــش مي گويند اما جان مردم  اينها را به خاطر پول

مهم تر است. »
  چشم پوشي به تخلف هاي آشكار

ــور تأكيد دارد  ــه رئيس پليس راه برخالف آنچ
ــي  ــكار چشم پوش ــس از تخلف هاي آش كه پلي
نمي كند، اما حقيقت ماجرا اين است كه پليس در 
تخلف هاي شكل گرفته فقط نقشي بيش از يك 
ناظر را ندارد. اگر مراكز معاينه فني با سيخ كباب 
ــت هاي چهارگانه مي گيرند كه مورد تأييد  تس
پليس نيست، چرا اين مراكز به حيات خود ادامه 
مي دهند؟ وقتي پليس نتواند مانع تردد خودرويي 
شود كه معاينه فني اش مورد تأييدش نيست، به 
ــت كه عملكرد پليس هم به بخشي  اين معناس
ــاختار موجود تبديل شده است.  از ناكارآمدي س
ــاختاري كه در آن مراكز معاينه فني در قبال  س
گرفتن پول، تأييديه هاي الزم را صادر مي كنند 
ــوده اجازه مي دهند تا هر  يا به خودروهاي فرس
زمان كه خواستند در جاده ها تردد  و با جان مردم 
ــد در چنين وضعيتي  بازي كنند. به نظر مي رس
ــدارش، در نقش  ــان دادن اقت پليس به جاي نش
سخنگوي تخلف هاي صورت گرفته دستگاه هاي 
ــت و عملكردش نتوانسته به  ديگر ظاهر شده اس
ــازمان هاي ديگر را  گونه اي نمود پيدا كند كه س
ــچ مركز معاينه  ــرار دهد، اينكه هي تحت تأثير ق
فني از ترس پليس جرئت اين را نداشته باشد كه 
بخواهد با فرو كردن سيخ كباب به اگزوز خودروها، 
ــان را صادر  عملكرد آنها را تأييد و مجوز ترددش
كند يا دولت ها ناگزير شوند تحت اقتداري كه از 
پليس نمايش داده مي شود، ملزم به اجراي قانون 
ــوند نه اينكه مثل وضعيت موجود  هواي پاك ش
ــاده و تبصره هاي موجود  عملكرد پليس را در م
محدود و اقتدارش به گونه تحليل داده شود كه 
ــوده را  جرئت متوقف كردن يك خودروي فرس
هم نداشته باشد. وقتي پليس با خودرويي دودزا 
ــه رويكرد مواجه است. اگر  مواجه مي شود با س
ــي را دريافت  ــورد نظر معاينه فن كه خودروي م
كرده است كه تأييد صادر شده فاجعه بار است و 

خودرو بايد متوقف شود. اگر خودروي مورد نظر 
معاينه فني ندارد و در گستره اي تردد مي كند كه 
پالكش از نگاه دوربين ها در امان است كه باز هم 
بايد خودروي مورد نظر متوقف شود. خيلي ها هم 
ــتن معاينه فني برايشان اهميت  داشتن يا نداش
ــايد راه خالصي از جريمه هاي صورت  ندارد يا ش
ــاره  ــدا كرده اند كه در همه موارد اش گرفته را پي
ــده اقتدار پليس بايد مانع از ادامه حركت اين  ش
ــت رفتن جان شهروندان  خودروها شود. از دس
به دليل معضالتي كه به آن اشاره شده نبايد ما را 
از اين موضوع غافل كند كه 22 دستگاهي كه به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم در ايمني ترافيكي 
نقش دارند، در مرگ ساالنه 17 هزار نفر در جريان 
ــوانح رانندگي و بيش از 21 هزار نفر به دليل  س

آلودگي هوا هم سهم دارند. 
  قانون هواي پاك كيلويي چند؟

ــتن اجراي قانون هواي پاك يكي از  كنار گذاش
عمده ترين داليل ايجاد وضعيت موجود است. از 
جمله ماده 8 اين قانون كه براي اصالح در سازمان 
محيط زيست خاك  مي خورد و اصرار دارد تمامي 
ــخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه  اش
ــنگين، سنگين،  ــبك، نيمه س موتوري اعم از س
ــايل نقليه خود را پس از  موتورسيكلت بايد وس
ــودگي از رده خارج كنند.  ــن فرس رسيدن به س
براساس اين ماده حمل بار و مسافر،  صدورگواهي 
معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث،  خريد و 
فروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري 
فرسوده ممنوع است و پليس خودروهاي فرسوده 
را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل 
نقليه غيرمجاز در معابر،  محدوده ها و مناطقي كه 
ممنوع اعالم شده است، جريمه مي كند. تبصره 
يك اين ماده وظايفي را در اين باره متوجه دولت 
ــت از جمله اينكه دولت موظف است از  كرده اس
ــود و مديريت  ــي حاصل از بهب محل صرفه جوي
ــي از اجراي اين قانون، ساز و كار و  ــوخت ناش س
ــي خودروهاي  ــهيالت الزم جهت جايگزين تس
ــوده حمل  و  نقل عمومي با خودروهاي نو را  فرس
فراهم كند. تبصره دو اين ماده هم دولت را مكلف 
ــاالنه رديفي به منظور  ــت در بودجه س كرده اس
ــهيالت ارزان قيمت جهت جايگزين  اعطاي تس
ــوده  ــيكلت هاي فرس كردن خودرو ها و موتورس
ــاله  موجود با كارمزد 4درصد با بازپرداخت ده س
تعيين كند و به  تصويب مجلس شوراي اسالمي 
ــش اين قانون هم  ــاند. تبصره يك ماده ش برس
ــي كه دارنده  پليس را موظف مي كند در صورت
وسايل نقليه با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار 
گواهي معاينه فني از مراجعه به مراكز مجاز معاينه 
فني و دريافت گواهي معاينه فني خودداري نمايد، 
ضمن متوقف كردن خودرو، در ازاي هر روز تردد 
بدون گواهي مذكور، نسبت به صدور قبض جريمه 
ــيدگي به تخلفات رانندگي  مطابق با قانون رس

جهت دارنده خودرو اقدام نمايد. 
ــان ابالغ  ــان مي دهد از زم وضعيت موجود نش
ــال1396 تا  قانوني هواي پاك در 25 تيرماه س
كنون دولت ها هيچ وقعي به اجراي قانون هواي 
ــان نداده اند و موضوعات مطرح شده در  پاك نش
ــودگي، جايگزيني  اين قانون خصوصاً سن فرس
خودروهاي فرسوده و معاينه فني بيشتر به يك 
ــياه و تلخ كه مدام  ــباهت دارد. طنزي س طنز ش
قرباني مي گيرد و هيچ كس حتي پليس هم قدرت 

مقابله با آن را ندارد. 

 غالمرضا مسكني
دعـواي مجازي دو پسـر جوان بـه حادثه اي خونيـن در يكي از 

محله هاي تهران ختم شد. 
اوايل آبان ماه امسال قاضي محمد وهابي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تماس  تلفني مأموران پليس از قتل پسر جواني 
باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
شد. تيم جنايي در بيمارستان با جسد پسر 30 ساله اي به نام كاميار 
روبه رو شدند كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. بررسي هاي 
ــاعتي قبل در يكي از  مأموران پليس حكايت از آن داشت مقتول س
ــهر در حالي كه مجروح و كنار خيابان رها شده بود با  خيابان هاي ش
ــود و تحت درمان قرار  كمك رهگذران به بيمارستان منتقل مى ش
ــدت خونريزي به كام مرگ مي رود. گفته هاي  مي گيرد، اما بر اثر ش
ــان داد او قبل از حادثه تلفني با يك نفر مشاجره  خانواده مقتول نش
ــت. يكي از اعضاي  ــته و پس از آن از خانه خارج شده اس لفظي داش
ــه تلفني با مردي  ــاعتي قبل در خان خانواده كاميار گفت: كاميار س
ــاجره لفظي بود. وقتي تلفنش تمام شد، گفت با يكي از  در حال مش
دوستانش قرار دارد و از خانه بيرون رفت. همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني، مأموران پليس دريافتند مقتول دقايقي قبل از اينكه 
فوت كند، با يكي از دوستانش تلفني صحبت كرده و به او گفته كه با 
چه كسي درگير شده  است، بدين ترتيب مأموران پليس دوست مقتول 

را شناسايي و از وي تحقيق كردند. 
وي گفت: كاميار در حالي كه به سختي صحبت مي كرد، به من تلفن 
ــتار هم او را با چاقو  ــتار درگير شده و س زد و گفت با فردي به نام س
ــت. كاميار گفته بود،   داخل خيابان خونين افتاده و از  زخمي كرده اس
من خواست به كمك او بروم. به سرعت خودم را به محلي كه آدرس 

داده بود، رساندم اما آمبوالنس او را به بيمارستان منتقل كرده بود. 
وي ادامه داد: كاميار مدتي بود با ستار اختالف داشت و هميشه با هم 
در فضاي مجازي كري خواني مي كردند. آنها چند باري با هم درگير 
ــايي قاتل، مأموران به محل زندگي او رفتند، اما  شده بودند. با شناس
متوجه شدند متهم پس از حادثه خانه شان را ترك كرده و به مكاني 

نامعلوم گريخته است. 
در حالي كه تحقيقات براي دستگيري قاتل فراري ادامه داشت، چند 
ــل زندگي اش  ــتار به مح ــيد س روز قبل به مأموران پليس خبر رس
بازگشته است. با اعالم اين خبر مأموران راهي خانه ستار شدند و متهم 
را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. متهم در بازجويي ها با اظهار 
پشيماني در توضيح ماجرا گفت: مدتي قبل من و تعدادي از دوستانم 
ــديم. مقتول و دوستانش نيز جزو  عضو گروهي در فضاي مجازي ش
گروه بودند كه پس از چند روز ما به صورت پيامكي با هم درگير شديم. 
كري خواني هاي ما در فضاي مجازي ادامه داشت به طوري كه هر روز 
كار مان شده بود اينكه در فضاي مجازي براي هم شاخ و شانه بكشيم. 
من و دوستانم چند باري با آنها قرار درگيري گذاشتيم و در خيابان و 

پارك ها با هم درگير مي شديم و كتك كاري مي كرديم. 
ــتانم كتك مي خوردند و همين باعث  البته آنها هميشه از من و دوس
ــتانش از گروه ما كينه به دل بگيرند. از طرفي  شده بود مقتول و دوس
سردسته آنها مردي بود كه خيلي احساس قلدري مي كرد و مي گفت 
ــت. او خودش با ما درگير نمي شد اما مقتول و  هيچ كس حريفم نيس
دوستانش را هميشه تشويق مي كرد كه با ما درگير شوند. در اين ميان 
درگيري من و كاميار از همه بيشتر بود، چون سركرده آنها ما دو نفر را 

به جان هم مي انداخت. 
  قتل به خاطر ترس

متهم ادامه داد: چند روز قبل از حادثه من و يكي از دوستانم سر كرده 
آنها را در خيابان ديديم و كتكش زديم. خيلي از ما كينه به دل گرفت 
ــويق كرده است.  و بعد فهميدم او دوباره كاميار را براي دعوا با من تش
ــدم كاميار مرا تعقيب  روز حادثه هم به طرف خانه ام مي رفتم كه دي
ــت براي  ــود. او چاقو داش مي كند. فهميدم قصد دارد با من درگير ش
همين به سرعت به طرف خانه مان دويدم. وقتي رسيدم، در را باز كردم 
و داخل حياط رفتم. دقايقي پشت در ماندم و فكر كردم او نااميد شده و 
رفته است، اما ديدم چاقو به دست كنار خانه ايستاده و منتظر من است. 
از طرفي من نمي خواستم پيش او كم بياورم كه فكر كند ترسيده ام، به 
همين خاطر چاقويي برداشتم و به كوچه رفتم و با هم درگير شديم و 
من چند ضربه به او زدم كه چاقو از دستش افتاد و از خانه ما دور شد. 

ــيده بودم. وسايلم را جمع كردم  متهم گفت: بعد از حادثه خيلي ترس
ــاعتي بعد فهميدم كاميار در  ــتانم رفتم، اما س و به خانه يكي از دوس
بيمارستان فوت كرده است، به همين دليل به يكي از شهرهاي اطراف 

تهران گريختم. 
مدتي در آنجا كارگري  و باربري كردم و زندگي ام را به صورت مخفيانه 
ــياب افتاده و  ادامه دادم تا اينكه چند روز قبل فكر كردم آب ها از آس
ــتم كه مأموران پليس مرا  كسي به دنبال من نيست. به تهران برگش

دستگير كردند. 
متهم پس از اعتراف به قتل براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس 

جنايي در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

 متهم: مي خواستم كم نياورم
 دست به چاقو شدم

  حسين فصيحى
روز گذشته خبرى درباره بازداشت زنى كه با گدايى 
ــيده در خبرگزارى ها  در تهران به ثروت زيادى رس
ــد. اين زن هر روز با پرواز از اصفهان به  ــر ش منتش
ــه 5 ميليون  ــا درآمد روزان ــفر مى كرد و ب تهران س
ــت تا  تومان از راه تكدى گرى به خانه اش بر مى گش
ــب را كنار خانواده اش به صبح برساند. مأموران  ش
پليس اما به وى مظنون مى شوند و او را با 5 ميليون 
تومان پولى كه در يك روز دشت كرده بود، بازداشت 

مى كنند. 
با اينكه جزئيات بيشترى درباره خبر منتشر نشده و 
اين گداى سرمايه دار بعد از طى شدن سريع مراحل 
ــب خود بازمى گردد،  قانونى به زودى به محل كس
ــب درآمد نجومى گداها، موضوعى است كه  اما كس
همواره در فضاى عمومى مطرح بوده است. اگر اين 
خانم پس از پياده شدن از هواپيما، ساعت 8صبح هر 
ــاطش را در محلى نزديك فرودگاه مهرآباد،  روز بس
ــادى درآنجا  ــافران زي ــه آزادى كه مس يعنى پايان
ــاعت بعد،  ــتند پهن كند تا 8س ــد هس در آمد و ش
ــاعت 16 كه عزمش را براى رفتن به سمت  يعنى س
فرودگاه و پرواز به سمت اصفهان جزم مى كند بايد 
ــاعت 625هزار تومان، يعنى هر دقيقه حدود  هر س
ــد. با اين  ــته باش ــان درآمد داش 10هزارو500توم
ــد كه  توضيح كه او در اين مدت چيزى نخورده باش
احتماالً لقمه اى همراه دارد يا به سرويس هم مراجعه 
نداشته باشد كه احتماالً براى آن هم راه  چاره اى در 

نظر داشته است.
ــت كه كمك كنندگان چه  ــش اساسى اين اس پرس
كسانى هستند و با چه انگيزه اى گدايان را به چنين 
سرمايه هايى مى رسانند؟ آنها در روز يا در ماه چند 

بار براى اين كار دست به جيب مى شوند؟
به نظر مى رسد كمك كردن به اين افراد به دليل فهم 
نادرست ازشناخت سائالن واقعى است. بديهى است 
ــى در حوزه هاى آموزش مثل  كه در چنين وضعيت
ــاجد و مجالس وعظ، مدارس و دانشگاه  تبيين  مس
ــرد. اينكه يك  ــتى در اين باره صورت نمى گي درس
فرد براى رهايى از عذاب وجدانى كه بعد از مواجهه 
با يك گدا به سراغش مى آيد، دست به جيب  شود و 
به اين شيوه تالش  كند وجدان خود را آسوده كند و 
براى خودش آرامش روانى به وجود آورد، همان فهم 

نادرست از مسائل حقيقى است.
موضوع ديگر مربوط است به رشدنيافتگى فرهنگى، 
اجتماعى و مدنى كه فرد متكدى از امتياز ناشناس 
بودن و گمنام بودن در شهرى مثل تهران استفاده 
ــادى بهره مند  ــير از منافع زي ــد و از اين مس مى كن
مى شود. توضيح بيشتر اينكه در روستا يا شهرهاى 
ــايى افراد نيازمند به راحتى  كوچك، امكان شناس
ــنايى است كه  ــت و از مجراى همين آش ممكن اس
تكدى گرى در آنجا ديده نمى شود و نيازمند واقعى 
ــاعدت او  ــايى و همراهى براى مس به راحتى شناس
ــرفت هايى كه در  ــا پيش ــود. امروزه ب ممكن مى ش
فناورى هاى نوين صورت گرفته و امكان دسترسى به 
آن با گوشى هاى تلفن همراه ممكن شده است بايد 
آگاهى هاى الزم در اين باره به گونه اى صورت گيرد 
كه كمك كنندگان از مجراى يك اپليكيشن كمك 
خود را به دست نيازمندان تحت پوشش نهادهايى 

مثل كميته امداد برسانند.
ــدم نظارت  ــود به ع ــوط مى ش ــوع ديگر مرب موض
ــور و  ــهردارى، وزارت كش نهادهاى نظارتى مثل ش
ــازمان هاى ديگرى كه در مقام مشاهده وضعيت  س
ــش از اين ندارند.  موجود قرار دارند و كاركردى بي
ــند خود قرار مى گيرد، اعالم  وقتى شهردار در مس
مى كند من تكدى گرى را جمع آورى مى كنم، اما در 
عمل مى بينيم كه اينگونه نمى شود و هر بار قدرت 
ــهردارى بيشتر و  تكدى گرى است كه از قدرت ش

بيشتر مى شود.

 عذاب وجدان هايى 
 كه حساب گداها را 

پر مى كند!

 آگهى آراى هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي
فاقد سند رسمي حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

* امالك واقع در ابنيه سامان به شماره پالك ثبتي1 7 -اصلى، چهارمحال و بختياري بخش 10 و فرعى ذيل:
3062 فرعی به نــام آقاي آیت علی احمدپور ســامانی فرزند محمدعلی نســبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 288/56 مترمربع ، از مالکین رسمی پالك فوق.

* امالك واقع درشهرسامان( مزرعه قوزايي سامان) به شماره پالك ثبتي 98 - اصلى، چهارمحال 
و بختياري بخش 10 و فرعى ذيل:

4 فرعی به نام آقاي داود کارگر سامانی فرزند عباس قلی نسبت به شش دانگ یک باب 
ساختمان دامداري به مساحت 430 مترمربع ، از مالکین رسمی پالك فوق

سيدمهدي حسيني ايراني- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

  جالل مهرگان
ويدئويى از تعقيب و گريـز پليس با قاچاقچيان 
در شـبكه هاى اجتماعـى دسـت بـه دسـت 
مى شـود كـه نگرانى هـاى زيـادى دربـاره 
چرايـى ترديـد پليـس در اسـتفاده از سـالح 
مقابـل مخـالن امنيـت ايجـاد كـرده اسـت. 
فيلم منتشر شده بخشى از عمليات تعقيب و گريز 
ــان مى دهد در نقاط كويرى صورت  ــت كه نش اس
ــكان دقيق حادثه  ــت. هرچند زمان و م گرفته اس
ــت، اما حقيقتى از وضعيت موجود را  مشخص نيس
نشان مى دهد كه انتظار مى رود در دور تازه فرمانده 

انتظامى كشور به آن توجه شود.
ــك خودروى پژو ج ال ايكس  در جريان اين ويدئو، ي
شوتى در حال اسكورت خودرويى است كه احتماالً 
ــان اين تعقيب و  موادمخدر حمل مى كند. در جري
ــمت  ــوران پليس جرئت تيراندازى به س گريز، مأم
ــايد از بيم اينكه بعداً به  مخالن امنيت را ندارند و ش
اتهام قتل آنها مؤاخذه شوند يا شايد هم تجهيزاتى كه 
همراه دارند قدرت مقابله با چنين تهديدى را ندارد.

درباره تأمين امنيت، جايگاه پليس و هزينه هايى كه 
بايد براى تأمين امنيت كشور صورت گيرد، شعارهاى 
زيادى مطرح مى شود، اما حقيقت اين است كه مأموران 
پليس نيازمند تجهيزات نوين براى مقابله با تهديدهايى 
هستند كه هر روز بر دامنه آن افزوده مى شود. رؤساى 
سه قوه كشور بايد آگاه باشند كه با تجهيزات فرسوده اى 
كه پليس در اختيار دارد و با اختيارات محدودى كه به 
آن داده شده، قادر نيست مقابل اين هجمه از آسيب 
ايستادگى كند. براى همين است كه هر روز خبرهايى 
درباره شهادت مأموران پليس، خصوصاً در شرق كشور 

منتشر مى شود.
ــرى به مقابله  ــت در نقاط كوي وقتى پليس قرار اس
ــاى ويژه و  ــرار و قاچاقچيان برود بايد نيروه با اش
ــزات هوايى و زرهى بهره مند  آموزش ديده از تجهي
باشند و چنان ترسى بر دل مخالن امنيت بيفتد كه 
جرئت حضور نداشته باشند، نه اينكه مثل آنچه در 
فيلم مورد نظر شاهد هستيم مأموران حتى جليقه 
ضدگلوله كه بديهى ترين ابزار براى تهديد در نقاط 

عملياتى است به تن نداشته باشند.

عرض اندام قاچاقچيان تا كى؟!

تيراندازى مرگبار در مغازه گيم نت
تيراندازى مرد نقابدار در يكى از مغازه هاى گيم نت شهرستان دلگان، دو كشته و چهار 

زخمى برجاى گذاشت.
ــتان دلگان گفت: چندشب قبل مردى  ــرهنگ محمد خبازى، فرمانده انتظامى شهرس س
نقابدار با اسلحه كالشنيكف وارد مغازه گيم نت در خيابان نبى اكرم شد و به سمت حاضران 
ــه نوجوان  ــيدند و چهار  نفر از جمله س تيراندازى كرد كه در جريان آن، دو نفر به قتل رس
ــدند. همزمان با حضور پليس و امدادگران در محل، مجروحان حادثه به مركز  مجروح ش
درمانى منتقل شدند. تحقيقات پليس براى بازداشت مرد تيرانداز كه با خودروى پژوپارس 
همراه همدستش از محل متوارى شده است، جريان دارد. براساس تحقيقات ميدانى حادثه 

با انگيزه شخصى رقم خورده است.

 سردار محمديان  
رئيس پليس تهران شد 

سـردار عباسعلي 
محمديان به عنوان 
فرمانـده انتظامي 
بـزرگ  تهـران 

منصوب شد. 
ــردار  ــم س ــا حك ب
ــا رادان،  احمدرض
فرمانده كل انتظامي 
كشور، سردار عباسعلي محمديان فرمانده انتظامي 
ــردار محمديان پيش از اين  ــد. س تهران بزرگ ش
فرمانده انتظامي استان البرز و رئيس پيشين پليس 
ــردار حسين رحيمي، فرمانده  آگاهي تهران بود. س
ــوان رئيس پليس  ــران بزرگ   هم به عن انتظامي ته

امنيت اقتصادي فراجا منصوب شده است. 

 ويراژ خودروهاى دودزا
 با اين همه دنگ و فنگ «معاينه فنى»!

 سازمان آگهي هاي  
روزنامه جوان

88498458

شهر پر است از خودروهاى دودزايى كه گفته مى شود هر يك تا 500برابر يك خودروى سالم 
آلودگى دارند اما پليس برنامه اى براى توقف آنها ندارد. اين يعنى تمسخر معاينه فنى
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 اذعان پمپئو به جراحت جدى امريكايى     هـا بعد از حمله به 
عين االسد 

با آنكه دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور سابق امريكا بعد از حمله ايران 
ــد در عراق اعالم كرده بود كه تنها بعضى از سربازان  به پايگاه عين االس
امريكايى به سردرد مبتال شده بودند، مايك پمپئو، وزير خارجه وقت او 
اكنون در كتابش تأييد كرده كه آن حمله به جراحت «جدى» بعضى از 
نظاميان كشورش منجر شد. به گزارش فارس، پمپئو در كتاب خاطراتش 
ــت: «من پيامم را به ايرانى     ها انتقال دادم.  ــته اس درباره اين حمله نوش
ظرف چند ساعت ايران به سمت پايگاه عين االسد در عراق موشك هاى 
بالستيك شليك كرد. اين حمله موشكى باعث زخمى شدن نظاميان 
امريكايى شد كه در برخى موارد جدى بود، اما هيچ كس كشته نشد.» 
 البته پيش از اين منابع رسانه اى و ارتش امريكا ضربه مغزى دهها نفر از 
سربازان امريكايى را در حمله عين االسد تأييد كرده اند. با اين حال، تأييد 
پمپئو از آن جهت حائز اهميت است كه او يكى از نزديك     ترين مقام  ها به 

ترامپ و از طراحان حمله تروريستى به سردار سليمانى بود. 
-----------------------------------------------------

  عراق به دنبال خريد جنگنده هاى «رافال » است 
ــت وزير عراق گفت كه بغداد به دنبال خريد جنگنده هاى  مشاور نخس
فرانسوى «رافال » است. حسين عالوى، در گفت وگو با شبكه «رووداو » 
ــودانى» نخست وزير  ــياع الس ــت كه «محمدش در اين باره اظهار داش
ــر در توانايى مالى عراق و نياز نظامى  عراق قصد دارد « با توجه به تغيي
اين كشور به جنگنده     هاى رافال براى تعقيب و گريز عناصر باقيمانده 
داعش در مناطق باز و زمين هاى كشاورزى» ناوگان هوايى اين كشور 
ــعه دهد.  مشاور  ــرفته رافال توس را از طريق خريد جنگنده هاى پيش
نخست وزير عراق اضافه كرد كه السودانى «در پى استفاده از وزنه روابط 
عراق، ايران و عربستان سعودى براى انتقال روابط با تهران و رياض به 
سوى يك گفت وگوى جديد و مكمل گفت وگوهاى پيشين و همچنين 
ــه گفته عالوى،  ــت. » ب ــى اس انتقال از روند امنيتى به فرايند سياس
ــت كه فرايند ثبات در منطقه با پايان  نخست وزير عراق بر اين باور اس
خصومت  و حركت به سمت همكارى و مشاركت كشورهاى منطقه آغاز 
ــود.» او همچنين تأكيد كرد كه عراق به رغم امضاى توافق هاى  مى ش
اقتصادى با فرانسه در زمينه هاى مختلف، همچنان به برق وارداتى از 
ايران نيازمند است. عالوى در اين خصوص گفت: «ما به برق وارداتى 

نياز داريم تا در تأمين برق برخى استان     ها ثبات ايجاد كنيم.»
-----------------------------------------------------
  تظاهـرات شـبانه فرانسـوى     ها عليـه اصالحـات قانـون 

بازنشستگى ماكرون 
نزديك به يك هزار نفر در قالب راهپيمايى شبانه موسوم به « مشعل ها » 
پنج  شنبه شب عليه اصالحات جنجالى قانون بازنشستگى دولت امانوئل 
ماكرون، رئيس جمهور فرانسه، در پاريس تظاهرات كردند. به گزارش 
روزنامه لو فيگارو، تظاهرات از ميدان گامبتا تا ميدان جمهورى در شرق 
پاريس و در پاسخ به فراخوان چهار اتحاديه كارگرى فرانسه برگزار شد. 
در اين تظاهرات مشعل هاى روشن، بمب هاى دودزاى سرخ، مارش هاى 
حماسى و بنر    هايى با شعار « شهروندان خشمگين » به چشم مى خورد. 
فراخوان بعدى براى تظاهرات عليه اين اليحه دولت فرانسه سه     شنبه 
ــاس اين گزارش، قرار است اليحه جنجالى اصالحات  آتى است.  بر اس
ــن بازنشستگى از 62  ــتگى دولت ماكرون كه در آن س قانون بازنشس
ــنبه آتى در پارلمان ملى اين كشور  به 64 سال افزايش مى يابد، دو    ش
مورد بررسى قرار گيرد.  در روز    ها و هفته هاى اخير چندين اعتصاب و 
تظاهرات گسترده عليه اصالحات قانون بازنشستگى در نقاط مختلف 
فرانسه برگزار شده است كه نمونه گسترده آن روز پنج  شنبه 19 ژانويه 

با حضور نزديك به 2 ميليون نفر تجلى يافت. 

هشدار روسيه در ارسال تانك به اوكراين 
تأخير انداخت 

درحالى كه كشـورهاى غربى اين روز     هـا به تكاپـو افتاده اند تا با 
ارسـال تانك هاى جديد به اوكراين، راه پيشـروى هاى روسيه را 
مسدود كنند، هشدارهاى مسكو كه گفته همه تانك هاى ارسالى 
را خواهد سوزاند مقامات غربى را مردد كرده است. امريكا با وجود 
موافقت خود گفته تانك هاى آبرامز را به اين زودى به كى يف ارسال 
نمى كند و آلمان هم گفته تا ماه هاى آينده خبرى از ارسـال تانك 
لئوپارد نيست و فرانسه هنوز تصميمى در اين زمينه نگرفته است. 
روند تحوالت اوكراين در آستانه ورود به يك سالگى آن ابعاد جديدى 
ــورهاى غربى باال  ــيه و كش ــطح تنش     ها بين روس به خود گرفته و س
گرفته است. هرچند مقامات روسى از غرب خواسته اند با توقف ارسال 
ــد  ــليحات به اوكراين به روند صلح كمك كنند اما به نظر مى رس تس
ــان جنگ ندارند و تحركاتى كه  امريكا و متحدانش تصميمى براى پاي
ــت، نشان مى دهد كه آتش جنگ در  در هفته هاى اخير انجام شده اس
ماه هاى آينده شعله ور تر خواهد شد. سخنگوى رياست جمهورى روسيه 
ــك حماقت گرانقيمت عنوان  بار ديگر تحويل تانك      ها به اوكراين را ي
كرد. به گزارش «اسپوتنيك»، ديميترى پسكوف روز جمعه در نشست 
خبرى با خبرنگاران گفت: «محموله هاى تانك آبرامز براى اوكراين در 
ــت.»  او گفت:«من مطمئن هستم كه بسيارى  واقع هدر دادن پول اس
ــان پوچ بودن اين ايده را درك مى كنند. اين طرح از نظر  از كارشناس
ــكوف افزود: «اين تانك      ها باعث خواهند  فناورى فاجعه بار است. » پس
ــيل خود را بيش از حد واقعى ارزيابى كند،  ــد ارتش اوكراين پتانس ش
هرچند در نهايت اين تانك      ها نيز مانند تانك هاى ديگر نابود خواهند 
شد.» سخنگوى كاخ كرملين با بيان اينكه پايان جنگ اوكراين با دستور 
رئيس جمهور امريكا به كى يف ممكن است، گفت اما كاخ سفيد مسير 

پمپاژ بيشتر سالح به اين كشور را انتخاب كرده است. 
ــدار داده كه اگر تانك هاى جديد  روسيه در هفته هاى اخير بار     ها هش
به اوكراين ارسال شود آنها را قبل از رسيدن به كى يف منهدم خواهد 
ــرده و از  ــديد تنش     ها عنوان ك ــبب تش ــيه اين اقدام را س كرد. روس
غربى     ها خواسته به اين روند تنش زا پايان دهند. روسيه بار     ها گفته كه 
جنگ افروزى هاى غرب روند صلح را مختل مى كند اما امريكا و اروپايى     ها 
ــعى دارند آتش جنگ را گرم نگه دارند تا بتوانند روسيه را  كماكان س

زمينگير كرده و ضربه سنگينى به رقيب سنتى خود وارد كنند. 
 ترديد غربى     ها 

با وجود اينكه غربى     ها روى ارسال تانك     هاى جديد متفق القول هستند 
اما باتوجه به هشدارهاى روسيه از آينده درگيرى     ها نگران و به همين 
خاطر همچنان در اين اقدام مردد هستند. امريكا روز سه      شنبه موافقت 
ــالم كرد و حتى  ــال تانك هاى آبرامز ام 1 به اوكراين اع خود را با ارس
تصاويرى از تانك ها منتشر شد اما با اين حال امريكا به اين زودى قصد 
ارسال آنها را ندارد. به نوشته روزنامه رأى اليوم، سابرينا سينگ، معاون 
سخنگوى پنتاگون گفت كه وزارت دفاع امريكا تانك هاى رزمى «آبرامز 
M1A2» مازاد براى تجهيز اوكراين ندارد و به همين دليل چند ماه  طول 
مى كشد تا تانك      ها به ميدان جنگ در اوكراين برسند. ويكتور نوالند، 
ــرد: امريكا تا بهار  ــه امريكا نيز در اين باره تصريح ك معاون وزير خارج
نمى تواند تانك هاى خود را به اوكراين بفرستد. از سوى ديگر، وزير دفاع 
آلمان هم روز پنج  شنبه گفت كه ارسال تانك هاى لئوپارد 2 به اوكراين 
چند ماه طول مى كشد. كا     ترين كلونا، وزير خارجه فرانسه هم گفت كه 
اين كشور هنوز براى ارسال تانك هاى لكلرك به اوكراين تصميم گيرى 
نكرده اما قول مى دهد كه به نيازهاى كى يف در زمينه سامانه هاى دفاع 
هوايى پاسخ دهد. وى گفت: «ماكرون به وزير دفاع دستور داده تا اين 
موضوع را مطالعه كنند. در اين زمان، مى توان گفت كه هنوز تصميمى 

گرفته نشده است اما هر راه حلى غيرممكن نخواهد بود.»

حمله يك فرد مسلح به سفارت جمهورى آذربايجان در 
تهران در روز جمعه كه به كشته شدن مسئول امنيتى 
و زخمى شدن دو ديپلمات اين كشور منجر شد پيش 
 از اينكه جزئيات انگيـزه اين اقدام از سـوى مقامات 
امنيتى ايرانى اعالم شـود، از همان ابتـدا رنگ و بوى 
سياسى گرفت و سرعت عمل رسـانه هاى آذرى زبان 
به قدرى باال  بود كه فيلم هاى آن را كه از داخل سفارت 
گرفته شده بود بازتاب دادند. مقامات باكو هم روى موج 
سوار شدند و على اف اين حادثه را تروريستى خواند 
و همه مسـئوليت آن را به دوش دولت ايران انداخت 
و بالفاصله سـفير ايران در باكو احضار شـد و وزارت 
خارجه آذربايجـان هم گفت كه احتماالً سـفارتش را 
در تهران تعطيل خواهد كرد. مقامات صهيونيسـتى 
و اوكراينى هـم كه به دليل دشـمنى با ايـران چنين 
حادثه اى را در راستاى اميال سياسى خود مى بينند با 
حمايت قاطع از باكو سعى كردند پرونده را سياسى كرده 
و وجهه جمهورى اسـالمى را در جهان تخريب كنند. 
ــى كه در هفته هاى اخير همه  به گزارش «جوان»، درحال
توجهات به اقدام ضد انسانى جمهورى آذربايجان در بستن 
كريدور الچين معطوف بود و كشورهاى جهان خواستار 
بازگشايى آن و كمك به ارمنى هاى ساكن قره باغ بودند،  اما 
خبرى كه روز جمعه از سفارت باكو در تهران، منتشر شد 
همه توجهات را به اين سمت سوق داد. ديروز يك فرد مسلح 
به سفارت جمهورى آذربايجان در تهران وارد و به سمت 
كارمندان آن تيراندازى كرد. سردار رحيمى، رئيس پليس 
تهران درباره جزئيات اين حادثه گفت كه اين فرد به همراه 
دو فرزند خردسال خود با ورود به سفارت آذربايجان با سالح 
گرم اقدام به تيراندازى كرد كه در اين حادثه يك نفر كشته 
و دو نفر مجروح شدند. در تحقيقات اوليه فرد مهاجم انگيزه 
خود را مشكالت شخصى و خانوادگى اعالم كرده است.  به 
گزارش ايسنا، گفته مى شود اين فرد با انگيزه شخصى به 
سفارت جمهورى آذربايجان در تهران حمله كرده است. 
در تحقيقات اوليه متهم مدعى شده است:«فروردين ماه 
امسال همسرم به سفارت آذربايجان در تهران رفته و ديگر 
به منزل مراجعه نكرده است. وى انگيزه خود را از حمله به 
سفارت جمهورى آذربايجان اينگونه بيان مى كند كه در 
مراجعات مكرر به سفارت جمهورى آذربايجان در تهران 
ــخى از آنها دريافت نمى كردم و تصور مى كردم  هيچ پاس
همسرم در سفارت جمهورى آذربايجان در تهران است و 
حاضر به ديدار با من نيست. امروز صبح تصميم گرفتم با 
اسلحه كالشينكفى كه از قبل تهيه كرده بودم به سفارت 

مراجعه كنم.»
ــاس گزارش مقامات امنيتى ايران، اين فرد ساكن  بر اس
ــت و ديروز به تهران آمده و مستقيم به سفارت  اروميه اس
رفته و اين حمله را انجام داده است. براين اساس، فرد مسلح 
پس از آنكه به دست كارمندان سفارت خلع سالح مى شود 
به بيرون فرار كرده و با برداشتن پتك از ماشين خود چندين 
ــفارت مى كوبد و پس از آن اقدام به آتش زدن  بار به در س
ماشين كارمندان سفارت مى كند و لباس خودش نيز طعمه 
حريق مى شود كه با حضور به موقع مأموران آتش نشانى 

نجات پيدا مى كند. 
ــن اقدام، ناصر كنعانى،  به گزارش فارس، در واكنش به اي
ــخنگوى وزارت خارجه ضمن محكوم كردن اين اقدام  س
مسلحانه و با عرض تسليت و ابراز همدردى عميق با دولت و 

ملت آذربايجان، اظهار داشت:«نيروهاى انتظامى و امنيتى 
ــده و فرد ضارب را دستگير كردند  بالفاصله وارد عمل ش
ــرار دارد». كنعانى تأكيد  ــون تحت بازجويى ق كه هم اكن
ــتور ويژه مقامات سياسى و امنيتى كشور،  كرد كه با دس
ــيت باال در حال بررسى است  موضوع با اولويت و حساس
ــخص شود. حسين  تا ابعاد اين اقدام و انگيزه ضارب مش
اميرعبداللهيان، وزير خارجه هم ضمن محكوم كردن اين 
ــور انگيزه مهاجم مسلح را  حادثه در گفت وگو با وزير كش
بررسى كرد و براساس اعالم وزارت خارجه تدابير امنيتى 
ــفارت و ديپلمات هاى  الزم براى ادامه فعاليت طبيعى س

آذربايجان اتخاذ شده است. 
 سياسى كردن ماجرا از سوى باكو 

به رغم محكوميت اين حادثه از سوى مقامات كشورمان و 
ورود گسترده دستگاه هاى امنيتى و قضايى براى پيگيرى 
ــان ابتدا مواضع  ــات جمهورى آذربايجان از هم آن، مقام
ــانى  ــه را در حد فاجعه انس ــى گرفتند و اين حادث سياس
ــام على اف،  ــزارى ترند، اله ــه گزارش خبرگ باال بردند. ب
رئيس جمهور آذربايجان در بيانيه اى به اين حمله واكنش 
ــى فورى اين اقدام  ــان داد و گفت:« ما خواستار بررس نش
تروريستى و مجازات تروريست      ها هستيم. حمله تروريستى 
به نمايندگى هاى ديپلماتيك غيرقابل قبول است.» آيخان 
ــخنگوى وزارت خارجه آذربايجان نيز در  حاجى زاده، س
گفت وگويى با شبكه تى آرتى عنوان كرد كه طرف ايرانى 
ــفارت اين كشور در تهران را  مسئوليت كامل حمله به س
ــت در  برعهده دارد و اعالم كرد كه دولت باكو درصدد اس
آينده اى نزديك سفارت خود را در ايران تخليه كند. يكى از 
اعضاى پارلمان آذربايجان هم در توئيتى مدعى شده كه ما 
بار     ها درخصوص تهديدات و ايدئولوژى هاى تروريستى رو به 

رشد در منطقه و همچنين عواقب شان هشدار داده بوديم. 
ــفير ايران در باكو را در  همچنين جمهورى آذربايجان س
ارتباط با اين حمله مسلحانه احضار و تأكيد كرد كه اين گونه 
حمالت عليه نمايندگى هاى ديپلماتيك غيرقابل قبول 
است و اين وظيفه كشور ميزبان است كه از ساختمان هاى 

ديپلماتيك در مقابل هر حمله اى دفاع كند. 
موضع تند مقامات باكو در قبال اين حادثه ناشى از حب و 
بغض هاى سياسى است كه از ايران دارند. در ماه هاى اخير 
روابط ايران و آذربايجان به دليل جاه طلبى هاى باكو درباره 
ــده و حتى به جنگ  تغييرات ژئوپلتيكى در قفقاز تيره ش
لفظى بين مقامات دو كشور نيز كشيده شده است. مقامات 
ــوارى روى  ــى بودند تا بتوانند با موج س باكو دنبال فرصت
ــى در منطقه كرده و خود  آن ايران را متهم به تنش آفرين
ــلحانه را كه با انگيزه هاى  را برحق اعالم كنند و اقدام مس
شخصى انجام شده است، در بوق و كرنا كرده و ايران را به 
سهل انگارى در اين زمينه متهم مى كنند. درحالى كه ايران 
از اين جنايت هيچ نفعى نمى برد و اگر بخواهد جمهورى 
آذربايجان را تنبيه كند نيازى به اين اقدامات خفت بار كه 
به رفتار صهيونيست ها بيشتر شبيه است، ندارد. ايران با 
ــان داد كه  ــود در مرزهاى آذربايجان نش رزمايش هاى خ
ــدت با هرگونه تغيير مرز     ها در منطقه مخالف است  به ش
ــاى ايران  ــرد و جنس واكنش ه ــا آن مقابله خواهد ك و ب

اين گونه است. 
 ترديد     ها درباره حادثه مشكوك 

ــرش  ــلح ادعا مى كند چند ماه پيش همس اينكه فرد مس
ــفارت باكو رفته ولى از آن زمان خبرى از او نيست و  به س
مقامات باكو در اين زمينه پاسخ روشن و شفافى به ضارب 
نداده اند، مقصر اصلى در اين ماجرا خود باكو است. به گفته 

ــفارت  ــناس حوزه قفقاز«باكو قبل از تخليه س يك كارش
خود در تهران بايد درباره علل پنهان كردن يك زن ايرانى 
ــت او توضيحات كافى ارائه كند و جاى متهم و  و سرنوش
ــاهده فيلم هاى اوليه از اين  مدعى نبايد عوض شود. مش
اقدام مسلحانه به نوعى مشكوك بودن اين اقدام را نشان 
مى دهد. اول اينكه چرا اين فرد در مدت 10 ماه گذشته كه 
ــرش بود، به سفارتخانه  درگير پرونده مفقود شدن همس
حمله نكرده است و در شرايط كنونى كه سطح تنش     ها بين 
ــور باال گرفته اين اقدام را مرتكب شده است. دوم،  دو كش
ــفارت مى شوند،  اينكه وقتى كارمندان آذربايجان وارد س
در را پشت سر خود نمى بندند كه سبب مى شود مهاجم 
ــفارتخانه شود و اقدام به  به راحتى و بدون دردسر وارد س
ــت  ــد. موضوع ديگر، واكنش رئيس حراس تيراندازى كن
سفارتخانه است كه وقتى با اين صحنه مواجه مى شود فرار 
مى كند و اقدامى براى مقابله با آن انجام نمى دهد و خودش 

نيز قربانى اين حادثه مى شود.»
  نكته مهم ديگر سرعت عمل رسانه     ها و مقامات آذربايجان 
ــدند. مثًال  ــر از ايرانى     ها خبردار ش ــه نوعى زودت بود كه ب
ــن واقعه را به نقل از  خبرگزارى ايرنا اولين خبر خود از اي
ــريع تر از  ــر كرد كه س خبرگزارى ترند آذربايجان منتش
رسانه هاى ايرانى به اين مسئله پرداخته بود. درحالى كه 
مقامات امنيتى ايران مشغول بررسى اين حادثه و مشخص 
ــدن انگيزه و هدف اصلى مهاجم بودند، مقامات ارشد  ش
آذربايجان بدون هيچ گونه سند و مدركى آن را تروريستى 

اعالم كردند. 
ــوراى امنيت ملى ايران، در  ــايت نورنيوز، نزديك به ش س
واكنش به اين حادثه با بيان اينكه همه شواهد از شخصى 
ــه قضاوت هاى  ــت دارد، گفت ك ــن حادثه حكاي بودن اي

ــه بزند. يك فعال  ــور لطم عجوالنه نبايد به روابط دو كش
ــت كه در طول دو سال گذشته،  توئيترى در اين باره نوش
سفارت آذربايجان در پنج كشور انگليس، فرانسه، امريكا، 
لبنان و گرجستان مورد حمله قرار گرفته است. باكو درباره 
ــت اما درباره  ــان نداده اس اين حمالت واكنش جدى نش
سفارتخانه خود در تهران، واكنش تندى اتخاذ كرده است 

كه شايد به بستن سفارت هم منجر شود. 
 موش دوانى اوكراين و اسرائيل

ــاى خارجى به اين حادثه  واكنش     هايى كه برخى طرف ه
ــت و اين بازيگران كه از  ــتند در نوع خود عجيب اس داش
جمهورى اسالمى زخم خورده هستند سعى دارند از آب 
گل آلود ماهى بگيرند. به گزارش خبرگزارى آناتولى، مولود 
ــار پيامى  چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه ديروز با انتش
در حساب رسمى كاربرى خود در توئيتر نوشت: حمله به 
سفارت جمهورى آذربايجان در تهران را محكوم مى كنيم. 
وى در ادامه ضمن ابراز همدردى با خانواده فرد جان باخته 

در اين حادثه نوشت: جمهورى آذربايجان تنها نيست. 
سخنگوى وزارت خارجه اوكراين نيز با انتشار توئيتى در 
واكنش به حمله به سفارت آذربايجان نوشت: اوكراين قوياً 
حمله به سفارت آذربايجان در تهران را محكوم مى كند. ما 
ــليت مى گوييم و بهبودى  به عزيزان قربانى صميمانه تس

سريع را براى مجروحان آرزومنديم. 
ــو نيز با  ــتى در باك ــفير رژيم صهيونيس جورج ديك، س
ــوارى بر حادثه ديروز تهران، در صفحه توئيترش  موج س
ــتگى خود را با مردم  ــرائيل همبس ــفارت اس نوشت: «س
ــخت ابراز مى دارد». جورج  آذربايجان در اين لحظات س
ديك با حكمت حاجى اف، دستيار رئيس جمهور آذربايجان 
درباره حمله به سفارت جمهورى آذربايجان گفت وگو كرد. 
همچنين ليور هايات، سخنگوى وزارت امور خارجه رژيم 
صهيونيستى در صفحه توئيترش نوشت: از حمله به سفارت 
آذربايجان در تهران كه در آن يك مسئول امنيتى سفارت 
ــديم و به مردم و دولت آن  كشته شد، شوكه و غمگين ش

كشور تسليت مى گوييم. 
ــود را در خاك  ــتى كه روز به روز نفوذ خ رژيم صهيونيس
ــديد تنش     ها بين  آذربايجان افزايش مى دهد پس از تش
ــطح روابط خود را  ايران و آذربايجان در ماه هاى اخير، س
ــفارت خود را در تل آويو  با اين كشور افزايش داد و باكو س
افتتاح كرد. رژيم صهيونيستى از سال     ها پيش دنبال ناامن 
كردن مرزهاى شمال غربى ايران است و سعى دارد با نفوذ 
خزنده در جمهورى آذربايجان اين مناطق آذرى نشين را 
تحريك و ايران را ناامن كند. مقامات باكو و تركيه هم كه در 
رؤياى الحاق اين مناطق به آذربايجان هستند از اين طرح     ها 
حمايت مى كنند و اظهارات مقامات ارشد آذربايجان و آنكارا 
در سال هاى اخير به اتحاد بين اين كشور با آذربايجان ايران 
همگى حكايت از اين دارد كه يك ائتالف بين باكو، تل آويو 
و آنكارا براى پيشبرد اين پروژه شكل گرفته است. اوكراين 
هم كه از چند ماه پيش ايران را به ارسال سالح به روسيه و 
استفاده عليه اوكراينى     ها متهم كرده است، درصدد است 
ــارهاى جامعه جهانى  با موج سوارى روى اين حادثه فش
ــال وجود دارد كه  ــران را افزايش دهد. اين احتم عليه ته
پاى بازيگران خارجى در حادثه تهران وجود داشته باشد 
تا بتوانند جمهورى اسالمى را مورد هجمه هاى تبليغاتى 
ــاتى را كه اين روز     ها فروكش كرده،  قرار دهند و اغتشاش

دوباره زنده كنند. 

با حمله به جنين و غزه و شهادت چند فلسطينى

تل آويو باز هم هوس موشك هاى فلسطين را كرد
بـه  متوالـى  روز  دو  در  صهيونيسـت     ها 

فلسـطينيان تعـرض كردند. در جريـان حمله 
روز پنج  شـنبه بـه اردوگاه جنيـن، شـمارى 
شهيد و زخمى شـدند. ديروز هم جنگنده هاى 
اين رژيم غـزه را هدف قـرار دادنـد. گروه هاى 
مقاومت، عالوه بـر تأكيد بر تـداوم مقاومت، با 
شليك موشـك به اين اقدامات پاسـخ دادند. 
هشدار     هايى كه در هفته هاى گذشته درباره پيامدهاى 
ــى بنيامين نتانياهو،  ــدن كابينه افراط روى كار آم
ــتى مطرح      مى شد، با  نخست وزير رژيم صهيونيس
ــت     ها  گذر زمان رنگ واقعيت مى گيرد. صهيونيس
بعد از اينكه آتش تنش داخلى را در اراضى اشغالى 
روشن كردند، حاال به تهاجم عليه فلسطينيان روى 
آورده اند. روز پنج  شنبه به دنبال حمله صهيونيست     ها 
به اردوگاه جنين 9 فلسطينى شهيد و 20 نفر زخمى 
شدند. عصر پنج  شنبه نيز آژيرهاى خطر در شهرك 
اشكلون و برخى شهرك هاى موسوم به غالف غزه به 
ــغالگران گزارش  صدا درآمد. خبرنگاران نظامى اش
دادند، اين اولين محك جدى دولت جديد نتانياهو، 
در قبال غزه است. صبح روز بعد، جنگنده هاى رژيم 
ــديدى را عليه  ــله حمالت ش صهيونيستى، سلس
اهدافى در نوار غزه صورت دادند. بنابر آنچه شاهدان 
عينى گفته اند، جنگنده هاى اشغالگران مقر مقاومت 
در مركز غزه را 15 بار هدف گرفتند. اين جنگنده      ها 
ــر مقاومت در  ــكى به مق همچنين حمالتى موش
جنوب غزه و اطراف ايست وبازرسى مقاومت در شرق 
بيت حانون در شمال غزه داشتند. در مقابل، مقاومت 
ــك زمين به هوا به سمت جنگنده هاى  نيز دو موش
اشغالگران در آسمان خان يونس شليك كرد. شليك 
ضد هوايى به سمت جنگنده هاى اسرائيلى كه دست 
ــده  به حمالتى عليه اهدافى در غزه زدند، رصد ش
است. گردان هاى شهيد عزالدين القسام اعالم كرد، 
سامانه هاى دفاعى اين گروه به مقابله با جنگنده هاى 

رژيم صهيونيستى در آسمان غزه پرداختند. 
 صهيونيست     ها در حالت آماده باش 

پس از حمله صهيونيست     ها به جنين، مركز پخش 
ــه نتانياهو پس از  ــتى اعالم كرد ك رژيم صهيونيس

عمليات جنين، از ترس تشديد تنش ها، جلسه اى 
ــكيل خواهد داد.  براى ارزيابى وضعيت امنيتى تش
ــرائيل از آغاز  همچنين اين مركز به نگرانى هاى اس
ــالمى از نوار غزه در  حمله راكتى جنبش جهاد اس
پاسخ به اين عمليات اشاره كرد. روزنامه عبرى زبان 
يديعوت آحارونوت نوشت كه در پى حمالت اسرائيل 
به جنين، ارتش براى تنش احتمالى در كرانه باخترى 
آماده مى شود. پس از حمله راكتى مقاومت به مواضع 
ــخ به جنايات تل آويو،  ــتى در پاس رژيم صهيونيس
يوآف گاالنت، وزير جنگ رژيم صهيونيستى، صبح 
جمعه، به نيروهاى اين رژيم دستور داد كه در حالت 
ــرد: «ما به علت  آماده باش بمانند. گاالنت اعالم ك
ــتور  احتمال تداوم جنگ در نوار غزه به ارتش دس

داديم در حالت آماده باش بماند.»
 امتداد جرائم صهيونيست     ها در قدس

محمودعباس، رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين 
در پى جنايت روز پنج  شنبه و شهادت 9 فلسطينى، 
سه روز عزاى عمومى اعالم كرد. حزب اهللا لبنان در 
ــتى به اردوگاه  واكنش به حمالت رژيم صهيونيس
ــتان      ها و  جنين با صدور بيانيه اى حمله به بيمارس
مجروحان را به شدت محكوم كرد. در بيانيه حزب اهللا 

ــاكنان اردوگاه  ــت: « از مقابله قهرمانانه س آمده اس
جنين و جناح هاى مقاومت فلسطين در برابر ماشين 
ــى مى كنيم.» حزب اهللا  ــتى قدردان ترور صهيونيس
افزود: «ما تجاوزات رژيم صهيونيستى به اين اردوگاه 
و اقدامات تروريستى نيروهاى اشغالگر و يورش به 
ــدت محكوم مى كنيم. » گروه  بيمارستان      ها را به ش
ــجاع  ــتان مبارزان ش مقاومت لبنان گفت: «ما دس
مقاومت را كه با خون پاك خود طلوع پيروزى نزديك 
فلسطين را مى نويسند، مى ستاييم.»  همچنين زياد 
النخاله، دبيركل جنبش جهاد اسالمى به شدت به 
جنايت جنين واكنش نشان داد و گفت: «امروز يكى 
ــطين  از روزهاى جهاد و روزى از روزهاى ملت فلس
بود كه لحظه اى از مبارزه و مقاومت باز نمى ايستد 
و شهداى امروز، پيشقدم شدند و با وحدت، خون و 
مبارزه خود آينده ما را ترسيم نمودند. » وى تصريح 
كرد: «جنايت امروز عليه ملت فلسطين در جنين و 
كرانه باخترى هرگز نمى تواند مقاومت را متوقف كند 
و مبارزان شجاع و قهرمان فلسطين ميدان را ترك 
نمى كنند و به رويارويى با دشمن ادامه مى دهند.» 
 النخاله اضافه كرد: «به رغم درد     ها و رنج      ها نه تسليم 
مى شويم و نه پا پس مى كشيم. پرچم ما همچنان 

ــالح مبارزه و دفاع از ملت و  ــت و س ــته اس برافراش
ــطين را زمين نخواهيم گذاشت.»  ــات فلس مقدس
ــخنگوى حماس با تقدير از اقدام  ــم، س  حازم قاس
ــام، تأكيد كرد: «حمالت  متقابل گردان هاى القس
صهيونيست      ها به غزه امتداد جرائمى است كه عليه 
ــدس و داخل اراضى  ــه باخترى، ق ملت ما در كران
ــوند. » وى يادآور شد: «حق  اشغالى مرتكب مى ش
ــيوه اى به حمالت  ــت به هر ش ملت و مقاومت اس
ــخ دهند.»  ــغالگران و ادامه تجاوزات شان پاس اش
ــخنگوى جهاد اسالمى هم عنوان  طارق سلمى، س
ــر آمادگى آن و  كرد كه پيام مقاومت در غزه بيانگ
كوتاه نيامدن در برابر خون فلسطينيان و هشدار به 
دشمن صهيونيستى است مبنى بر اينكه هرگز براى 
پاسخ به جنايات آن ترديد نخواهد كرد. سلمى اظهار 
ــت كه رويارويى بامداد ديروز مقاومت با حمله  داش
ــتى بخشى از پيام  جنايتكارانه دشمن صهيونيس
ــمن بايد برحذر باشد و بداند كه  مقاومت بود و دش
خون فلسطينيان بسيار باارزش است و جنين و قدس 
ــتوانه اى قدرتمند دارند. وى گفت كه مقاومت  پش
حق مسلم ملت فلسطين براى دفاع از خود است و 
گروه هاى مقاومت متحد هستند و دشمن نمى تواند 

ميان آنان جدايى بيندازد. 
ــى يمن تداوم  ــور خارجه دولت نجات مل وزارت ام
قتل عام و جنايت رژيم اشغالگر عليه مردم فلسطين 
از جمله جنايت در اردوگاه جنين را محكوم كرد. اين 
وزارتخانه در بيانيه اى اعالم كرد كه دولت و ملت يمن 
در كنار مردم فلسطين ايستاده اند. افزايش نقض      ها 
ــتى گواه روشنى بر  و جنايت هاى رژيم صهيونيس
شكست طرح صهيونيستى در نفوذ به ميان ملت هاى 
عربى و اسالمى از طريق دولت هاى سازشگر است 
ــئله فلسطين  كه امروز با مردم خود كه حامى مس
ــتند، غريبه اند. در اين بيانيه از شوراى امنيت،  هس
ــازمان ملل متحد، سازمان  ــوراى حقوق بشر س ش
همكارى اسالمى و اتحاديه عرب خواسته شده است 
ــت      ها را محكوم كنند و  كه اين اقدامات صهيونيس
ــئوليت هاى خود را در حمايت از غيرنظاميان  مس

فلسطينى بر عهده بگيرند. 
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واكنش هيجانى و مشكوك باكو به حادثه سفارت
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  گزارش  يك

انصاراهللا از آتش بس قريب الوقوع 
در يمن خبر داد

يكى از اعضاى مجلس شـوراى انصاراهللا يمن بـا اعالم اينكه 
رايزنى هاى اخير بين ائتالف عربى و اين جنبش به راه حل     هايى 
رسـيده اسـت، تصريح كرد كه به زودى اطالعيه اى در مورد 
جزئيات توافق هاى انجام شده و آتش بس منتشر خواهد شد. 
بليغ الشامى روز جمعه در گفت وگو با خبرگزارى اسپوتنيك ضمن 
اشاره به موافقت ائتالف عربى با پرونده هاى بشردوستانه اى كه صنعا 
در دوره گذشته به آن پايبند بود، گفت: «ائتالف عربى با پرداخت 
ــردن بندر حديده به روى همه  حقوق همه نهادهاى دولتى، باز ك
كشتى ها، ادامه فعاليت فرودگاه صنعا و گسترش پرواز    ها موافقت 
ــه بود، زيرا ائتالف مى خواست  كرد؛ مسائلى كه قبًال مورد مناقش

حقوق حوزه هاى دفاعى و امنيتى را نپردازد.»
  اين عضو شورا بر لزوم پايبندى ائتالف به آنچه با ميانجيگرى عمان 
و سازمان ملل بر سر آن توافق شده است، تأكيد كرد و گفت: «اگر 
ائتالف به اين روند متعهد باشد، گامى براى تمديد آتش بس موقت و 
آغاز آتش بس دائمى خواهد بود و در ادامه مذاكرات همه جانبه بين 
طرفين براى برقرارى صلح پايدار و همه جانبه در يمن انجام مى شود 
ــيانه پايان مى يابد كه وارد نهمين سال خود شده و  و جنگ وحش
خرابى     ها و ويرانى     ها برجاى گذاشته و عالوه بر تخريب زيرساخت، 

دهها هزار يمنى در آن كشته و زخمى شدند.» 
ــر خواهد شد و دولت  ــامى گفت، اين اطالعيه به زودى منتش  الش
عمان، ميانجى مذاكرات ائتالف عربى و انصاراهللا جزئيات مذاكرات و 
نتايج به دست آمده و آنچه را بر سر آن توافق شده و به امضا رسيده، 
اعالم مى كند تا پس از آن يمن وارد يك آتش بس با ثبات تر از قبل 
شود زيرا اين بار با شرايط قوى ترى روى آتش بس توافق شده است 
و طرفين در مورد اختالفات از خود انعطاف نشان مى دهند؛ چيزى 

كه اولين بار است اتفاق مى افتد. 
ــازمان ملل در امور يمن در  ــتاده ويژه س هانس گروندبرگ، فرس
ــدار با حمايت  ــورد راه هاى صلح پاي ــان اينكه در م بيانيه اى با بي
ــر مى گيرد، مذاكره  بين المللى كه تمامى طرف     ها در يمن را در ب
كرده اند، گفت: «براى آشتى كه منجر به صلح پايدار در يمن شود، 
ــت.» وى با تأكيد  ــرط اساسى اس حمايت هماهنگ بين المللى ش
ــن را به عنوان ضامن به  بر اينكه جامعه جهانى مى تواند مردم يم
آرامش و آشتى دعوت كند، از حمايت آلمان، تالش هاى سازمان 
ملل در زمينه هاى صلح، توسعه و كمك هاى بشردوستانه به يمن 

قدردانى كرد. 

  گزيده
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عليرضا مختارپور در مراسم تجليل از نويسنده  كتاب

 «اينجا سوريه است»
 كتابى شوق آفرين و سرشار از حيات و پويايى است

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمى با اهداى هدايايى از طرف رهبر معظم انقالب از 
خانم زهره يزدان پناه، نويسنده كتاب «اينجا سوريه است؛ صداى زنان راوى جنگ» تقدير كرد

    سيدمرتضى ذاكر
رئيس سـازمان اسـناد و كتابخانه ملى متن كتاب «اينجا 
سـوريه اسـت» را متنى زنده، شـوق آفرين و سرشـار از 
حيـات، پويايـى و تحـرك دانسـت و در عيـن حـال 
آن را سـند صريحى از اينكـه نظام جمهورى اسـالمى و 
انقـالب اسـالمى توانسـته اسـت ارزش هـا و رفتارها و 
عملكرد خودش را در جوامع مختلف صـادر كند، خواند.
ــه پژوهشى و  به گزارش جوان به نقل از روابط عمومى مؤسس
فرهنگى انقالب اسالمى، آيين تجليل از زهره يزدان پناه قره تپه، 
نويسنده كتاب «اينجا سوريه است؛ صداى زنان راوى جنگ» با 
حضور جمعى از خانواده شهداى مدافع حرم، مسئوالن فرهنگى 
ــالن اجتماعات مؤسسه پژوهشى و  و فعاالن حوزه نشر در س

فرهنگى  انقالب اسالمى برگزار شد.
در اين نشست عليرضا مختارپور، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه 
ملى جمهورى اسالمى ايران با اشاره به ويژگى هاى بارز آثار زهره 
يزدان پناه عنوان كرد: كسانى كه با آثار منتشر شده ايشان آشنا 
هستند، همين سبك كار تحقيقاتى و نگارشى ايشان را در آثار 

قبلى اين نويسنده هم ديده اند.
ــت در جزئيات و  ــم دق ــم يزدان پناه، قل ــم خان وى گفت: قل
ــت كه با سبك ادبى  فاصله گذارى خاص با كتب مشابهى اس
نوشته شده اند. مختارپور افزود: در واقع كتاب ايشان مانند يك 
كتاب تصويرى است، اما به جاى قطعات تصويرى شما با قلم 
سروكار داريد و كلمات هر كدام شان قاب تصويرى هستند كه 

خواننده با اين متن، صحنه اى را مى بينيد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى، تهذيب متن را از ديگر 
ويژگى هاى اين اثر برشمرد و تأكيد كرد: هيچ نشانى از حواشى 
ــى كلمات مانند  ــت ، به طورى كه گوي و زوائد در كتاب نيس
ــته مى شود در جاى  قطعات نگينى كه در جواهر كار گذاش
خودش قرار دارد، لذا امكان خالصه شدن كتاب وجود ندارد. 
مختارپور افزود: ما كتاب هايى با موضوع دفاع مقدس داريم كه 
800 صفحه هستند، اما با يك نگاه مى توان 300 صفحه آن 
را حذف كرد و همان پيام را رساند، ولى اين كتاب را نمى شود 

خالصه يا مطالبى از آن را حذف كرد.
وى ادامه داد: مطالب در كتاب به قدرى مختصر و مستند آمده 
كه اگر چيزى را برداريم، بخشى از واقعيت را برداشته ايم و اين 
همان مهارت ويژه نويسنده بوده كه اطالعات فراوان و مفيد را 

بدون زوائد زياد در كتاب آورده است.
ــنده كتاب از  ــه اظهار كرد: نويس مختارپورقهرودى در ادام
توانمندى و هنرمندى ويژه اى برخوردار است. كتاب از سويى 
تصويرگرى جنايت و توحش يك گروه و از طرفى مظلوميت و 
معصوميت گروه ديگر را روايت مى كند، پس ذاتاً چنين كتابى 
بايد بسيار تلخ و خواندنش سنگين باشد، اما متن اين كتاب 
سرشار از شور زندگى كودكان، نوجوانان، دختران و زنان در 
صحنه رويارويى توحش، معصوميت و مظلوميت است. متن 
ــار از حيات، پويايى و  كتاب، متنى زنده، شوق آفرين و سرش

تحرك است.
او با تأكيد بر نگاه انسان مدارانه و مبتنى بر ارزش هاى انسانى در 
ــوريه است»، سند صريحى است از  اين كتاب گفت: «اينجا س
اينكه نظام جمهورى اسالمى و انقالب اسالمى توانسته ارزش ها، 

رفتارها و عملكرد خودش را در جوامع مختلف صادر كند.
ــن روان» را از ديگر ويژگى هاى كتاب  مختارپورقهرودى «مت

«اينجا سوريه است» خواند و تأكيد كرد: اين كتاب خوش خوان، 
جذاب و دقيق در ثبت مناطق و اشخاص با پاورقى كوتاه، مفيد و 
مستند است. وى اين كتاب را يك كارگاه آموزشى براى كسانى 

دانست كه مى خواهند مستندنويسى و روايتگرى كنند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى در پايان گفت: كتاب «اينجا 
سوريه است» در22 فصل نمايانگر تالش زياد نويسنده در توليد 
اثرى ارزشمند و درخشان از گزارشگرى و روايتگرى وقايع جبهه 
مقاومت است و بايد خوشحال بود كه اين افتخار در خلق چنين 
اثرى نصيب يك بانوى مجاهد شده و اميدوارم در آينده ارزش ها 
و تالش هاى ايشان در مورد اين كتاب بيشتر نمايان شود و مردم 

بيش از پيش با اين اثر آشنا شوند و از آن استفاده كنند.
   تصويرگرى مجاهدت زنان در جبهه مقاومت

على رمضانى، مديرعامل مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران نيز در 
سخنانى اظهار كرد: كتاب «اينجا سوريه است»، جبهه مقاومت 
و خصوصاً نقش زنان در مسئله كالن مقاومت را روايت مى كند 
و آن چيزى را كه تكميل كننده نقش عمومى جبهه مقاومت و 

مردم مقاوم در ملت هاى مختلف است به تصوير مى كشد.
ــتر مورد توجه قرار  وى افزود: آن چيزى كه در جنگ ها بيش
ــت، اما به تعبير رهبر در اين عرصه  مى گيرد نقش مردان اس
ــته باشند، قطعاً نقش  اگر زنان نقش مؤثرترى از مردان نداش

برابرى با آنها دارند.
مديرعامل خانه كتاب جمهورى اسالمى ايران  عنوان كرد: خانم 
ــوريه روايت كرد. كار مجاهدانه اى با  يزدان پناه اثر خود را در س
حضور مستمر در آن منطقه كه شايد براى برخى نويسندگان مرد 
هم اين ميزان وقت گذارى متصور نشود، اما او اين كار را انجام  داد.

ــارات «راه يار» كه خط مهمى را  رمضانى افزود: از تالش انتش
ــالمى، دفاع مقدس، جبهه  در حوزه تاريخ شفاهى انقالب  اس
ــور آغاز كرده، تقدير مى كنيم و ما نيز  مقاومت و پيشرفت كش
موظفيم در خانه كتاب و همچنين رسانه ها در معرفى اين آثار 

ارزشمند گام برداريم.
   مجاهدت خانواده شهدا كمتر از شهدا نيست

زهره يزدان پناه، نويسنده  كتاب «اينجا سوريه است» در بخش 
ديگرى از اين مراسم ضمن قدردانى از خانواده شهداى مدافع حرم 
اظهار كرد: مجاهدت همسران و مادران شهدا كمتر ديده شده و 

مجاهدت آنان قطعاً كپى برابر اصل مزد مجاهدان  و شهداست.
وى گفت: لطف خدا و عنايت ويژه شهدا و به ويژه شهيد حججى 
بود كه به بركت خون ايشان اين مسير باز شد. اين كتاب، حاصل 

يك كار تيمى است كه نويسنده جلوى صحنه است.
ــت» در پايان با اشاره به  ــوريه اس ــنده كتاب «اينجا س نويس
ــاب و بيمارى   ــيدن اين كت ــه ثمر رس ــختى هاى زياد در ب س
ــمى اش گفت: بعضى اوقات اين دردها را بيان نمى كردم  جس
كه مبادا براى ديگران و كسانى كه راه را براى حضورم در سوريه 
باز كرده بودند، بهانه اى باشد كه نگران شوند و زمينه برگشتم به 

كشور را فراهم كنند. 
ــار حضرت  ــر آث ــر حفظ و نش ــم، دفت ــن مراس ــان اي در پاي
آيت اهللا العظمى خامنه اى(مد ظله العالى) ضمن اعالم تحسين 
و تقدير رهبر معظم انقالب اسالمى از نگارش كتاب ارزشمند 
«اينجا سوريه است»، يك  جلد قرآن امضا شده از سوى حضرت 
ــان از سوى خانواده  آيت اهللا خامنه اى به همراه هديه ويژه ايش
شهداى مدافع حرم و مسئوالن فرهنگى حاضر در اين نشست به 

خانم زهره يزدان پناه اهدا كرد.

در چهل و يكمين جشنواره بين المللى فيلم فجر صورت مى گيرد

«اتاقك گلى» و «سرهنگ ثريا» روايتى تازه از جنايات سازمان منافقين

رئيس صداوسيما با رئيس شوراى عالى فضاى مجازى براى تعيين تكليف پلتفرم فيليمو مكاتبه كرد

 «سقوط»  سريالى فيليمو

    دريچه

     ادبيات

دبيرخانه جشنواره فيلم فجر
 «چرا گريه نمي كني؟» 

مشكلي براي حضور در جشنواره ندارد
مديـر دبيرخانـه جشـنواره بين المللـي فيلـم فجـر 
اعالم كـرد پيش  از ايـن نيز فيلم هـاي مختلفـي با وجود 
نمايش هاي محـدود داخلي يا خارجي در جشـنواره فيلم 
فجر نمايش داده شـده اند و مشـكلي براي حضـور فيلم 
«چرا گريه نمي كني؟» در اين دوره از جشـنواره نيسـت. 
ــيمونيان» مدير دبيرخانه  ــيمون س به گزارش «جوان»، «س
ــدن فيلم  ــر درباره پذيرفته ش ــنواره بين المللي فيلم فج جش
«چرا گريه نمي كني؟» ساخته عليرضا معتمدي در جشنواره 
امسال با وجود رونمايي شدن در يك جشنواره اروپايي مطرح 
شده است، گفت: در روزهاي اول، ارزيابي آثار متقاضي حضور 
در جشنواره، مسئله اين فيلم در شوراي سياستگذاري جشنواره 
مطرح و مقرر شد كه فيلم در صورت انتخاب، در بخش مسابقه 

حضور داشته باشد. 
او يادآور شد: پيش تر نيز فيلم هاي مختلفي با شرايط مشابه در 
ــنواره پذيرفته شده  بودند كه از آن  بخش سوداي سيمرغ جش
جمله مي توان به فيلم هاي مطرحي چون «خون بازي» ساخته 
رخشان  بني اعتماد (در دوره بيست و پنجم)، «تي تي» ساخته 
آيدا پناهنده و «خط فرضي» ساخته فرنوش صمدي (در دوره 
سي و نهم) اشاره كرد كه با شرايط مشابه، قبل از جشنواره فيلم 
فجر در جشنواره هاي داخلي يا خارجي شركت كرده بودند، اما 
حضور آن فيلم ها در جشنواره فيلم فجر بالمانع اعالم شده بود. 
----------------------------------------------------

انتشار فراخوان دومين جشنواره ملي 
نماهنگ فجر

دبيرخانـه دوميـن جشـنواره ملـي نماهنـگ فجـر بـا 
فراخـوان جشـنواره، فعاليت خـود را به طور رسـمي در 
دفتر شـعر و موسـيقي و سـرود صداوسـيما آغـاز كرد. 
ــنواره ملي نماهنگ فجر با همكاري  به گزارش «جوان»، جش
ــهرداري تهران و معاونت  معاونت امور اجتماعي و فرهنگي ش
ــراث فرهنگي،  ــنتي وزارت مي ــاي س ــتي و هنره صنايع دس
گردشگري و صنايع دستي برگزار مي شود. اين جشنواره داراي 
اهداف مختلفي از جمله: ترويج فرهنگ ديني و گسترش سبك 
زندگي ايراني با استفاده از قالب پرطرفدار نماهنگ، گسترش 
و توسعه آموزه هاي معنايي و آرمان هاي واالي انقالب اسالمي 
در گستره جهان، شناخت هنرمندان متعهد با هدف دستيابي 
به وحدت فرهنگي در مقابله با آموزه هاي زندگي مادي، ترويج 
فرهنگ مقاومت و شناخت مفهوم استعمار مدرن در جهان در 

دو بخش موضوعي و آزاد برگزار مى شود. 
ــدان و هنرمندان اين حوزه  مهم ترين موضوعاتي كه عالقه من
مي توانند به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند: وحدت ملي، 
تصوير حماسه حضور مردم در وقايع تاريخي انقالب اسالمي، 
دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه هاي علمي، اقتصادي، 
ــن، تهاجم و نفوذ،  ــتعمار نوي اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، اس
ــهروندي در پايتخت، حماسه  هويت اجتماعي، فرهنگي و ش
مقاومت، فرداي انقالب (ايران آينده)، خانواده و سبك زندگي 
ــگري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  ايراني اسالمي، گردش
هنر هاي سنتي است كه در گستره زماني اول خرداد سال 89 تا 

پانزدهم بهمن ماه سال 1041 توليد شده باشند. 
ــگ مي تواند  ــتفاده در توليد نماهن ــيقيايي مورد اس آثار موس
ــد در تمامى  ــد. هر داوطلب مي توان ــيوي يا توليدي باش آرش
بخش ها شركت كند و جوايز به بهترين ها در هر بخش نماهنگ، 
كارگرداني، تدوين و تصويربرداري تعلق خواهد گرفت.  دبيرخانه 
اين جشنواره در دفتر شعر و موسيقي و سرود واقع در طبقه ششم 
ساختمان اداري صداوسيماست كه عالقه مندان مي توانند آثار 

خود را حداكثر تا بيست و پنجم بهمن ماه امسال ارسال كنند.

    مصطفى شاه كرمى
تخلفات مكرر و اقدامـات غيرقانونى پلتفرم 
فيليمو با پخش سريال «سقوط» روندى تازه 
به خود گرفته است، تا جايى كه رئيس رسانه 
ملى را مجبور به نامه نـگارى با رئيس جمهور 
به عنوان رئيس شـوراى عالى فضاى مجازى 
كرده اسـت. اگرچه برخى رسـانه ها سـعى 
مى كنند تذكـرات و هشـدارهاى سـاترا به 
قانون شكنى مكرر فيليمو را به مخالفت آنها 
با حضور فرخ نژاد در سـريال «سـقوط» ربط 
بدهند، اما واقعيت اين است كه اقدامات خالف 
قانون اين پلتفرم خيلى پيش تر از سـاخت و 
پخش اين سـريال بدون مجوز كليد خورده 
است، تخلفاتى كه مى تواند به ابطال مجوز اين 
پلتفرم براى عبرت ديگر خاطيان منتهى شود.
ــريال بدون مجوز «سقوط» با  توليد و پخش س
ــوى پلتفرم فيليمو در  بازى حميد فرخ نژاد از س
ــقوط سريالى  فضاى مجازى، فصلى جديد از س
ــت قوانين و حركت در  اين پلتفرم در عدم رعاي
چارچوب مقررات است كه مدت هاست آغاز شده 
است. تخلفات گسترده و عدم توجه مسئوالن و 
ــرم پخش ويدئو به قوانين  گردانندگان اين پلتف
ــكوى داراى مجوز اين عرصه  كه يكى از 337 س
محسوب مى شود باعث شده پيمان جبلى، رئيس 
سازمان صداوسيما طى نامه اى به رئيس جمهور به 
عنوان رئيس شوراى عالى فضاى مجازى، ابطال 
مجوز و توقف فعاليت اين پلتفرم (سكوى پخش 

ويدئويى) را درخواست كند. 
   ساترا و تخلفات مكرر فيليمو

ــار اين خبر و عدم توجه مسئوالن  به دنبال انتش
پلتفرم فيليمو به تذكرات قانونى ساترا و اصالح 
نكردن مسير انحرافى و خالف قانونى كه در پى 
گرفته اند، سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير در فضاى مجازى (ساترا) اطالعيه اى صادر 
ــاترا به طور  كرد. در اين اطالعيه روى صحبت س
ــت كه اين روز ها اتفاقاً  خاص، پلتفرم  فيليمو اس
سريال «سقوط» را پخش مى كند، با اين تأكيد كه 
پلتفرم مذكور براساس قانون موظف به اخذ مجوز 
پخش مجموعه از سازمان تنظيم مقررات صوت و 

تصوير فراگير بوده، اما اين اتفاق نيفتاده است. 
ــر اين بند كه  ــاترا در اين اطالعيه با تأكيد ب س
«ساترا در برابر هرگونه قانون شكنى و بى توجهى 
به حقوق مخاطبان و رقابت غيرقانونى و ناعادالنه 
ــكو هاى داراى مجوز از ساترا (337  ــاير س با س
ــكوى داراى مجوز)، اقدامات قانونى الزم را  س
انجام خواهد داد»، به نامه رئيس صداوسيما به 

رئيس جمهور هم اشاره كرده است.
ــازمان تنظيم مقررات صوت و  روابط عمومى س
تصوير فراگير در فضاى مجازى، در بخش هايى 
از متن اطالعيه خود آورده است: «پلتفرم فيليمو 
بدون اخذ مجوز قانونى توليد سريال «سقوط» 
ــه و همچنين بدون  اقدام به توليد اين مجموع
اخذ مجوز انتشار، اقدام به انتشار آن كرده است. 
ــى به رغم تذكرات و مكاتبات  اين اقدام غيرقانون
پياپى ساترا و يادآورى فرايند قانونى اخذ مجوز و 
بى توجهى مكرر اين پلتفرم صورت گرفته است. 
با توجه به تكرار تخلفات اين پلتفرم در گذشته، 
گزارش تخلف جديد فيليمو به نهاد هاى نظارتى 
و قضايى گزارش و در اين خصوص اطالع رسانى 
شد. فارغ از محتواى سريال سقوط، بى توجهى 
ــكار و عمدى پلتفرم فيليمو به قانون و زير پا  آش
گذاشتن مقررات علت پيگيرى ساترا در راستاى 
ــت و در اين خصوص براى  وظايف قانونى آن اس
ــاى مربوطه از  ــراى قانون همه نهاد ه تحقق اج
ــوراى عالى فضاى مجازى و مركز ملى  جمله ش
فضاى مجازى تابع اين شورا نيز در جريان تخلف 

مذكور قرار گرفته اند.»
ساترا در بخش ديگرى از اين اطالعيه با تأكيد 
بر مكاتبه رئيس رسانه ملى با رئيس جمهور به 
عنوان رئيس شوراى عالى فضاى مجازى از ارائه 
ــوراى  گزارش تخلفات اين پلتفرم به رئيس ش
ــت انجام  ــازى و نيز درخواس عالى فضاى مج

اقدامات قانونى خبر داده است.
ــت:  ــن اطالعيه نيز آمده اس در بخش پايانى اي
«سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در 
فضاى مجازى تأكيد مى كند رويكرد اين سازمان 
نسبت به فعاالن توليد محتوا در فضاى مجازى، 
ــتاى  ــت و در راس رويكرد حمايتى و نظارتى اس
ــود عمل كرده و در  حمايت از آنان به وظايف خ
برابر هرگونه قانون شكنى و بى توجهى به حقوق 
مخاطبان و رقابت غيرقانونى و ناعادالنه با ساير 
سكو هاى داراى مجوز از ساترا (337 سكوى داراى 

مجوز)، اقدامات قانونى الزم را انجام خواهد داد و 
در اين راستا در مقابل تخلف از قانون، مسئوليت 

خود را به شكل كامل انجام مى دهد.»
   سقوط تدريجى يك پلتفرم

واقعيت اين است كه نامه نگارى جبلى به عنوان 
ــتى  ــيما و نهاد باالدس ــازمان صداوس رئيس س
مجموعه ساترا -كه به عنوان نهاد قانونى تنظيم گر 
صدا و تصوير در فضاى مجازى بايد به وظايفش 
عمل كند- با رئيس شوراى عالى فضاى مجازى، 
پرده نهايى اين نمايش و به نوعى آخرين قسمت 
سريال سقوط تدريجى پلتفرم فيليمو محسوب 
مى شود. چه اينكه سابقه اين پلتفرم در عدم توجه 
به قوانين و گردنكشى در مقابل نهادهاى مجرى 
ــى دارد، فعاليت هاى  ــياهه بلند و باالي قانون س
مشكوك و گاه عجيب و غريبش در ايام اغتشاشات 
اخير از حذف پخش برخى سريال ها با موضوعات 
خاص يا انتشار پست ها و استورى هاى هدفمند 
در فضاى مجازى كه به نوعى تأييد كننده اخبار 
دروغين معاندان عليه كشورمان بود تا اين اواخر با 
حاشيه آفرينى هاى متعددى مثل توليد و پخش 

سريال «سقوط» را مى توان در آن ليست كرد.
وجه ديگر اين ماجرا، همراهى و تقويت موضع اين 
پلتفرم از سوى برخى رسانه هاست كه سعى دارند 
اقدامات ساترا در جلوگيرى از پخش سريال بدون 
مجوز سقوط را به بازى حميد فرخ نژاد در آن ربط 
بدهند. اين رسانه ها به دنبال طرح اين فرض غلط 
ــته كردن اظهارات وزير  سعى مى كنند با برجس
ــالمى كه گفته بود: «توقف  فرهنگ و ارشاد اس
سريال ها به دليل عملكرد بازيگران شان ممنوع 
است»، همه اقدامات ساترا را اوالً به حضور فرخ نژاد 
در اين سريال ربط بدهند و ثانياً با استناد به حرف 
وزير ارشاد اقدام مجموعه ساترا را در جلوگيرى از 
پخش اين سريال اقدامى متناقض و در مخالفت با 

وزير ارشاد نمايش بدهند! 
تجاهل عمدى رسانه هاى حامى اين پلتفرم خاطى 
و قانون شكن در مواجهه با ساترا در حالى است كه 
با يك بررسى ساده در فضاى خبر مى توان متوجه 
شد اين پلتفرم نسبت به تذاكرات مكرر و قبلى 
ساترا در رابطه با تخلفات متعددش همواره نگاهى 
تقابل گرايانه داشته تا جايى كه كار به درخواست 
رئيس رسانه ملى از مقام باالتر براى پايان دادن 
ــى هاى مكرر و عدم احترام فيليمو  به گردنكش
ــت. نكته ديگرى كه اين  ــيده اس به قوانين كش
ــردن اين دو بخش  ــانه ها- به اميد درگير ك رس
حاكميتى با يكديگر-عمداً به آن توجه نمى كنند، 
اين است كه اساساً ساترا جزو زيرمجموعه هاى 
سازمان صداوسيماست، نه وزارت ارشاد و دولت. 
ــاترا به دليل همراهى و  از اين رو ممكن است س
هم افزايى به برخى درخواست هاى وزير ترتيب اثر 
بدهد، اما اين همراهى بدان معنا نيست كه وزير 
ارشاد بتواند براى ساترا دستور و تعيين تكليف 

قانونى صادر كند.
موقعيت پيش آمده در رابطه با پلتفرم فيليمو 
مبتال بِه برخى حوزه هاى ديگر فرهنگى و هنرى 
كشورمان است و به نظر مى رسد مسئوالن بايد 
ــون و ازاله كردن  از اين فضا براى اجراى ُمر قان
بخش ها و افرادى كه به اجراى قوانين اعتقادى 
ندارند يا نسبت به آن احترام نمى گذارند، اقدام 
ــهيد اميركبير، اداره  كنند. چه اينكه به قول ش
حكومت با سفارش عمه و خاله ميسر نمى شود.

(نقل به مضمون)

ــريال  ــواى س ــارغ از محت ف
ــقوط، بى توجهى عمدى  س
ــه قانون و   ــرم فيليمو ب پلتف
زير پا گذاشتن مقررات علت 
ــاترا در راستاى  پيگيرى س
ــد وظايف قانونى آن مى باش

    جشنواره

پيامبر اعظم حضرت محمد 
(صل اهللا عليه و آله وسلم):

خوشا بر آن كس كه با مردم 
نيك خويى كند، به آنان مدد 
رسـاند و گزندش را از آنان 

بگرداند.
گزيده تحف العقول

    على سميعى
 فيلم هاى «اتاقك گلى» به كارگردانى محمد عسگرى و «سرهنگ 
ثريا» بـه كارگردانى ليلى عـاج با موضـوع اقدامـات جنايتكارانه 
گروهك منافقين، نويد اسـتفاده حداكثرى از ظرفيت سينما را در 
جهت تبيين اين گروهـك ضاله دارد كه اقدامات ضدانسانى شـان 
در جريـان اغتشاشـات اخيـر نشـان داد همچنان ترور و كشـتن 
مردم بى گناه جزو اصول هميشـگى سـازمانى و رفتارى آنهاست. 
سينما همواره به عنوان يكى از مهم ترين و كارآمدترين ابزارها در موضوع جهاد 
تبيين به شمار رفته است، مسئله اى كه رهبر معظم انقالب به  كرات و به خصوص 
در وقايع اخير مسئوالن و نهادهاى كشور را نسبت به انجام آن توصيه كرده اند. از 
طرفى همان طور كه كامالً مشخص  شده است نقش سازمان منافقين در وقايع 
و اغتشاشات اخير بسيار پررنگ بوده و اين نشان از فعال بودن، به روز شدن و به 

ديگر سخن خبيث تر و جنايتكارتر شدن اين گروهك و فرقه خبيث است.
ــفانه بايد اذعان  ــينماى ايران طى چهار دهه گذشته متأس با نگاهى به س
ــيار كمرنگ و  كرد نقش اين هنر در تبيين خباثت هاى اين فرقه ظالم بس
ــت، درحالى كه با مرور همان اندك آثار توليد شده در قياس  ناچيز بوده اس
با كليت آثار به وضوح مى توان مشاهده كرد كه هر زمانى فيلمى با موضوع 
اقدامات و فعاليت هاى گروهك منافقين روى پرده نقره اى اكران شده است، 
ــتقبال كرده اند. به عنوان نمونه دو فيلم «پرواز پنجم ژوئن»  مردم از آن اس
به كارگردانى عليرضا سميعى آذر در سال 69 و فيلم «تعقيب سايه ها» به 
كارگردانى على شاه حاتمى در سال 70 به ترتيب با يك  ميليون و 700 هزار 
و 2ميليون مخاطب جزو 10 فيلم پرمخاطب سال اكران خود قرار گرفتند. 
از طرفى ساير توليدات همچون «توهم» به كارگردانى سعيد حاجى ميرى، 

«دست نوشته ها» به كارگردانى مهرزاد مينويى، «پناهنده» به كارگردانى 
ــيطان» به كارگردانى بهروز افخمى، «سيانور»  رسول مالقلى پور، «روز ش
ــم روز» به كارگردانى  ــعيبى و دوگانه «ماجراى ني به كارگردانى بهروز ش
محمدحسين مهدويان نيز در زمان اكران رتبه هاى بااليى را در جذب مخاطب 
به خود اختصاص دادند. اما متأسفانه سهم اين آثار از بين حدود 7هزار فيلم 
اكران شده از ابتداى انقالب تاكنون (به  غير از فيلم هاى هنر و تجربه و اكران 
آثار خارجى) تنها حدود 10الى 15فيلم بوده و اين يعنى نقش بسيار كمرنگ 

و ناچيز سينما در تبيين جنايات اين فرقه و گروهك جنايتكار. 
امسال و در آستانه برگزارى چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر و با اعالم 
اسامى فيلم هاى پذيرفته  شده در بخش سوداى سيمرغ نام دو فيلم «اتاقك 
گلى» به كارگردانى محمد عسگرى، محصول بنياد فرهنگى روايت فتح 

و «سرهنگ ثريا» به كارگردانى ليلى عاج محصول سازمان هنرى اوج با 
موضوع و محتواى منافقين، نويد استفاده حداكثرى از ظرفيت سينما را 
در جهت تبيين گروهك ضاله دارد، دو اثرى كه براساس شواهد و قرائن 

جزو بهترين هاى امسال خواهند بود.
«اتاقك گلى»، روايتى از حمله وحشيانه اعضاى سازمان منافقين در جريان 
عمليات شكست خورده فروغ جاويدان به اهالى يكى از روستاهاى اطراف 
ــپاه محمد رسول اهللا با  استان كرمانشاه است كه گروهى از پاسداران س
اطالع از اين حمله وحشيانه به دفاع از مردم روستا مى روند. فيلم «سرهنگ 
ثريا» نيز روايتى از چشم انتظارى مادران و پدرانى است كه فرزندانشان 
به كمپ اشرف رفته اند و حال پس از چند سال جلوى اين پادگان جمع 

شده اند و براى ديدار فرزندانشان لحظه شمارى مى كنند. 
قطعاً جريان هاى وابسته به گروهك منافقين در ايام برپايى جشنواره تمام 
تالش هاى خود را به جهت زمين زدن اين دو اثر خواهند كرد، اما سابقه 
اقبال و استقبال مردم از اينگونه آثار مى تواند اين دو اثر را به دو فيلم مطرح 

در جشنواره چهل و يكم تبديل كند.  
اگرچه محمد عسگرى و ليلى عاج در جشنواره چهل و يكم به عنوان دو فيلم 
اولى حضور دارند، اما آنچه مشخص است هر دوى اين جوانان در حوزه هاى 
كارى خود جزو بهترين ها و مستعدترين هستند. عسگرى سال ها به عنوان 
ــتيار برنامه  هاى مطرح در پروژه هاى مهم از كارگردان هاى حرفه اى  دس
سينماى ايران حضور داشته و با كوله بارى از تجربه اولين فيلم سينمايى 
خود را ساخته است و ليلى عاج نيز به عنوان يكى از كارگردان هاى شاخص 
حوزه تئاتر در كنار توليد آثار پرمخاطب و دغدغه مند در تئاتر كشور يكى 

از بانوان فعال حوزه هنرهاى نمايشى كشور به شمار مى آيد.


