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خبر ویژه
زبان مدعیان اصالحات درازتر است

یا فهرست بی کفایتی های آنها؟!
دوران هشت ماهه فعالیت دولت رئیســی، دوران آواربرداری از فجایعی است که 

دولت روحانی ظرف 8 سال پدید آورد و بانیان این فجایع نمی توانند طلبکار باشند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشــی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه بار عملکرد دولت 
روحانی نوشت: قیمت ها باالخص قیمت کاالهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم 
هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به ســابقه تورم حســن روحانی در دوره هشت ساله 
ریاست خود ، رکورددار نرخ تورم ساالنه در ۶۰ سال اخیر بوده است. این تورم ، خود را 
بیش از هر زمان دیگری در ســال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان 
داد. افزایش قیمت کاالهای اساســی و مهم از جمله برنج ، شکر ، گوشت مرغ و گوشت 
قرمز یکی از معضالت تورم باالی کشور در هشت ساله مذکور و به خصوص در سال ۹۹ 
بود که منجر به فشــار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل 

خلق این تورم نیز بوده اند دستخوش تغییرات بی سابقه ای شدند. 
دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت 
دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت دالر را بارها از مرز ۳۰ هزار 
تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه ســال ۱۴۰۰ دالر ۳ هزار تومانی که از دولت 
احمدی نژاد تحویل گرفته بود را با 8۰۰ درصد رشد به ۲8 هزار تومان رسانده و آن را 

به دولت سیزدهم تحویل داد.
همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳/8 میلیون در سال ۹۲ 
به ۲8 میلیون در ســال ۱۴۰۰ نشــان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می دهد که زمان 

انتظار برای خانه دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می توان در رویکرد منفعالنه دولت روحانی 
نســبت به این مسئله یافت رویکردی که خالصه آن را عباس آخوندی ، وزیر مستعفی 

راه و شهر سازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد. 
از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به گونه ای طرح ریزی کرده بود که 
برای جبران کســری بودجه خود ، به پایه پولی فشــار وارد می کرد. سال ۱۴۰۰ نیز با 
همین فشــار بر پایه پولی و اســتقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد ، یعنی 
۵۴ هــزار میلیارد تومان تنخواه در ماه های ابتدایی ســال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به 
مصرف رسیده بود و در ادامه سال ، عماًل دولت سیـزدهم که تازه زمام امور را در دست 
گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه 
شــد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی دولت 

سیزدهم ایجاد می کرد.
بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت ســیزدهم به 
جای گذاشـت ، قصه پرغصه ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام 
ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران- که عمده آنها از عموم مردم بودند - کرد. دولت 
دوازدهم ، به ویژه حســن روحانی و معاونانش با کمک مشــاوران اقتصادی خود ، رسانه 
را تبدیل به صحنه ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت 

می کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شـد.
طی دوره هشت ساله دولت روحانی ، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیالت 
بانکی کشور به  ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱8 و ۳۹/۶ درصد افزایش یافته است. این 
در حالی است که سهم صنعت و معدن از ۳۱ درصد به ۲۹/۶ درصد تقلیل یافته و سـهم 

کشـاورزی و مسکن نیز به  ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به ۶/۹ و ۵/۷ کاهش یافته است.
همچنین داده های مرکز آمار ایران طی ۱۵ ســال اخیر تغییرات ضریب جینی را 
تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود ۰/۴۲۴8 در ســال ۱۳8۴ تا سال ۱۳8۹ به 
۰/۴۰۹۹ رســیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمند ســازی یارانه ها و پرداخت یارانه 
نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰/۳۶۵۰ کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی 
شـــاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با افزایش هزینه های خانوار به 
واســطه تورم های باال و همچنین بی توجهی دولت دوازدهم به انجام اصالحات اساسی 
درحــوزه مالیات گیری و توزیع عادالنه درآمد ، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا 
ســـال ۱۳۹۷ به  ۰/۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹8 نیز به ۰/۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی 

این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً باال دارند.
یکی دیگر از قصه های پرغصه دهه ۹۰ و به طور خاص دوران هشت ساله مدیریت 
دولت روحانی ، خصوصی سازی های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است سری به پرونده 

خصوصی  سازی بنگاه هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان ، نیشکر هفت تپه ، 
آلومینیوم المهدي و... و مشــکالتی که بیش از همه بر شـــانه کارگران این بنگاه ها و 

واحدهای تولیدی سنگینی می کند بزنیم.
حذف ارز 4200 تومانی

به نفع 5 دهک پایین است
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی، به نفع پنج دهک درآمدی 

پایین جامعه است و موجب کاهش شکاف طبقاتی می شود.
روزنامه سازندگی درگزارشی نوشت: »تبدیل یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یارانه های 
نقدی چه پیامدی روی نابرابری و فقر در ایران خواهد داشت؟ جواد صالحی اصفهانی،  
اســتاد دانشگاه ویرجینیاتک، با محاسبه ای تقریبی نشان می دهد اجرای طرح اخیر از 
سوی دولت رئیسی به پنج دهک پایینی منفعت می رساند و از رفاه پنج دهک باالیی 
می کاهد. در نتیجه یارانه های نقدی با توزیع فعلی منجر به کاهش ضریب جینی تا پنج 

واحد درصد و خط فقر-  از ۱۳/۶ به ۶/۱ درصد - خواهد شد.
جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان در یادداشتی به این سوال اساسی می پردازد که 
سطح رفاه اقشار مختلف جامعه با تبدیـــل یارانه هـای ارزی به یارانه هـای نقدی چه 
تغییری خواهد کرد. او با محاسبه ای تقریبی نشان داده اجرای این برنامه نابرابـری را 

کاهش می دهد و وضعیت پنج دهک پایینی را بهبود می بخشد.
اســتاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک چند فرض را در محاسبه خود در نظر گرفته 
است؛ اول این که یارانه واریزی این دوماه -یعنی یارانه چهارصدهزار تومانی برای چهار 
دهک اول و سیصدهزار تومانی برای پنج دهک بعدی- تا پایان سال ادامه می یابد؛ دوم 
این که توزیع هزینه ها و درآمدها در ســـال ۱۴۰۱ مشابه سال ۹۹ )سـالی که آخرین 
نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکـــز آمـــار از آن موجود اسـت( خواهد بود 
که به معنی آن اسـت اگر فردی سـال ۱۳۹۹ در دهک سـوم درآمدی قرار گرفته در 
سال ۱۴۰۱ نیز در همین دهک باقی خواهد ماند و جابه جایی بیـن دهک های درآمدی 

اتفاق نخواهد افتاد.
براســاس تخمین دکتر صالحی اصفهانی ، پنج دهک باالی درآمدی برخالف پنج 

دهک پایینی دچار کاهش رفاه خواهند شـد .
پیامد تغییر توزیع هزینه ها این اســت که نابرابری کاهش می یابد؛ ضریب جینی 
)که یک شـاخص معمول برای  اندازه گیری نابرابری است و هرچه به صفر نزدیک باشد 
نشانگر بهبود توزیع درآمد و هرچه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد نشـانه نابرابری درآمدی بیشتر 
است( ، طبق محاسبات این یادداشت از ۳۷/۷ به ۳۲/۷ کاهش می یابد. همچنین خط 
فقر )درصد جمعیتی که زیر خط فقر هستند ( از ۱۳/۶ درصد به ۶/۱ درصد می رسد 

که کاهش قابل توجهی در جمعیت فقیر ایران می تواند باشد. 
در کل نقدی کردن یارانه روی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی که سـود 
دهک های کم درآمدتر جامعه خواهد بود و باید انتظار یک کاهش در نابرابری و فقر را 

در سال جاری داشت«.
درباره گزارش روزنامه ســازندگی دو نکته باید یادآوری شود. نخست اینکه یارانه 
نقدی قرار است به مرور تبدیل به کاالبرگ شود که خود می تواند از اثرات تورمی مانع 
شــود. و دوم اینکه در توزیع هدفمند یارانه قرار نیست همه طبقات منتفع شوند بلکه 

هدف حمایت از طبقات ضعیف و کاهش فاصله آنها با طبقات برخوردار است.
تحریم های آمریکا

درآمد روسیه را افزایش داد
روســیه موفق شد اثرات تحریم آمریکا را پشت سر بگذارد و ارزش روبل در برابر 

دالر را به باالترین سطح ظرف چهار سال اخیر برساند.
روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاستگذاری های روسیه برای عبور از تحریم های 
آمریکا نوشت: هفته گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش 
داد و از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیب دیده 

از تورم و تحریم روســیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این 
علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفته های اخیر تقویت شده و ارزش آن در 

برابر دالر به باالترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.
به دنبال حمله روسیه بـه خـاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میالدی جاری و وضع 
تحریم های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین ترین سطح خود رســـید؛ 
در پی این کاهش بانک مرکزی روســیه با رســاندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰ درصد و 
اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشـان داد. از 
آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل ســایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است 
و در حال حاضر با وجود چنین افزایشــی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ 
به همین علت بانک مرکزی روســیه موضع خود را تســهیل کرده است. روز دوشنبه 
هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعالم کرد محدودیت شرکتهای صادر کننده برای 
فـــروش 8۰ درصـــد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به 
بعد این شرکت ها موظف اند ۵۰ درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر 
سیاستگذاران اقتصادی روســیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاه 

مدت تحریم های غرب را کنترل کند. 
پس از وضع تحریم های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی 
جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج 
ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجـرا در آورد. 
یکــی از این مقررات صادرکنندگان روســی را موظف می کرد 8۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات شان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. ایـن اقدام با افزایش تقاضا برای 
روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک می کرد. 
سیاست های اخیر اعالم شده از ســوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را می توان 
نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاه مدت تحریم های اقتصادی 
به حســاب آورد. البته در این زمینه سیاست های کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک 
کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری 
روبه رو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شـده درآمدهای ارزی 
روسیه افزایش قابل توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل توجهی 
داشــته است. از طرفی طرح روســیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل 

یکی دیگر از دالیل کنترل ارزش روبل به شمار می رود.
تجربه روسیه در مواجهه بـــا تحریم های غرب ظرفیت های سیاستگذاری درست 
پولی در مقابله با تحریم ها را نشان می دهد. الویرانابیولینا، رئیس  بانک مرکزی روسیه، 
که پیش از این نیز با کنترل تورم در روســیه توانایی های خود را نشــان داده بود، در 
مواجهه با تحریم های غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. 
بهره گیری از هدف گذاری تورمی به جای لنگر ســازی ارزی باعث می شود نرخ تورم در 
بلندمدت همواره در ســـطح هدف گذاری حرکت کند و در کوتاه مدت اثر شـوک های 
برون زا بر بازارها را کنترل کند. تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاه مدت 
تحریم می تواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ 
بهره در بازار بین بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب 
روبه رو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی می توانست تا حد قابل توجهی 

وضعیت را بهبود دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت که تحریم ها، در اثر صادرات انرژی 
روســیه، افزایش دارند. با وجود تالش های بسیار آمریکایی ها و اروپایی ها برای آسیب 
رساندن به اقتصاد روسیه و قطع منابع درآمدی این کشور، درآمدهای نفت و گاز مسکو 
تقریبــا از زمان آغاز جنگ به طور مداوم در حال افزایش بوده اســـت از همان ابتدا، 
بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند که تالش برای تحریم نفت روسیه، از یک سو 
به بحران کنونی انرژی و تورم در جهان دامن خواهد زد و از ســوی دیگر درآمدهای 

مسکو از محل فروش انرژی را افزایش خواهد داد.
داده های جدید نشـان می دهنـد که درآمد نفت و گاز روسیه با ثبت رقم خیره کننده 
۱/8 تریلیــون روبل )بیش از ۲۷ میلیــارد دالر( در ماه آوریل رکورد تازه ای را به ثبت 
رسـانده اسـت. درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه مارس نیز ۱/۲ تریلیون روبل )حدود 
۱۹ میلیارد دالر( بود. برای درک بهتر عملکرد روسیه در دوران جنگ و تحریم، کافی 
اســت بدانیم که این کشور در ۴ ماه ابتدایی سال توانسته بیش از ۵۰ درصد از درآمد 

پیش بینی شده خود از محل فروش نفت و گاز در بودجه فدرال ۲۰۲۲ را تامین کند.

به جای گفت و شنود

خورشید بی غروب
 این روزها، ســالگرد رحلت حضرت امام -رضوان اهلل تعالی علیه- را پیش روی 
داریم بزرگمردی از ســالله پاک رســول خــدا )ص( که ســقف ظلمانی دنیای 
اســتکبار زده را شــکافت و غباری از تحریف و بد اندیشی و کج اندیشی که در گذر 
ده ها قرن بر چهره پاک اســالم ناب محمدی )ص( نشســته بود را زدود و اســالم 
ناب را همانگونه که در صدر بود به دنیای تشــنه عدالت و معنویت ارائه فرمود و 
این نسخه شفا بخش را بار دیگر و پس از هزارو چند صد سال بر کرسی حاکمیت 
نشــاند. نظام ســلطه جهانی سراســیمه در مقابلش به تخاصم ایستاد و شیطان 
 بزرگ تمامی دنباله های ریز و درشتش را به میدان فراخواند و ... امروز که بیش از
۴۳ سال از آن روزها می گذرد، همانگونه که امام راحل ما فرموده بود نتوانسته است 
هیچ غلطی بکند و نظام برخاسته از انقالب با زعامت و رهبری بزرگمرد دیگری از 
سالله پاک رسول خدا )ص(، توفنده و پُر شتاب پیش می رود. ستون گفت و شنود 
 امروز را به بریده ای از یک یادداشت کیهان که به همین مناسبت نوشته شده بود،

 اختصاص می دهیم؛
آن شب خبر رسیده بود که حال حضرت امام-رضوان اهلل تعالی علیه- به 
شدت رو به وخامت نهاده است. در سپاه آماده باش داده شده بود. دل ها از نگرانی 
 به حنجره ها کوچ کرده بود و چشــم ها خیس اشــک بود. دست ها به دعا بلند
و هق هق گریه ها امان از دعا گرفته بود. آن شــب، مسئولیت پیگیری اخبار، 
مخصوصًا  گزارش خبرگزاری های خارجی به نگارنده سپرده شده بود. آن روزها 
از موبایل و اینترنت و سایر وسایل و تجهیزات ارتباطی این روزها خبری نبود، 
چند خط تلفن بود و تلکس خبرگزاری های خارجی... با برادران سپاهی مستقر 
 در بیت حضرت امام)ره( در تماس دائم بودیم. خبرها تلخ و ناگوار بود. ســاعت

۲۲ و بیست و چند دقیقه بود که آن واقعه تلخ و دردناک اتفاق افتاد. یکی از برادران 
سپاهی مستقر در بیت امام، در حالی که  گریه امانش نمی داد گفت » امام رفت«...
و دقایقی بعد، تماس گرفته و گفتند قرار است خبر رحلت حضرت امام 
فردا منتشر شود. صبح فردا - ۱۴ خرداد- وقتی این خبر از رادیو پخش شد 
 که »روح خدا به خدا پیوســت« گویی در » صور اسرافیل« دمیده اند، مردم از
پیر و جوان و زن و مرد و کودک بر ســرزنان بــه خیابان ها ریختند و ایران 
سیاهپوش شد... دشمنان بیرونی که سال ها در انتظار آن روز بودند، زبان به 
شادی از کام بیرون کشیدند و خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد 

»پایان عمر خمینی، آغاز فروپاشی جمهوری اسالمی است«!...
محل کارم را ترک کردم و به میان خیل عظیم مردم عزادار در خیابان ها 
رفتم. ساعت ۱۱ صبح بود که به محل کارم در سپاه بازگشتم. یکسره به سراغ 
تلکس های خبری رفتم... همان خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس، با اشاره 
به حضور یکپارچه مردم در خیابان ها و دل های سوگوار و چشمان اشکبار آنها، 

در گزارش خود آورده بود » خمینی بعد از غروب دوباره طلوع کرده است«. 
در فاصلــه کوتاهی بعد از رحلت حضرت امام)ره(، رهبری و امامت امت به 
بزرگمرد دیگری از سالله پاک رسول خدا)ص( منتقل شد. انقالب اسالمی و نظام 
برخاسته از آن در دوران رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رخدادها و 
حوادث بزرگی را تجربه کرد و با توطئه های سنگین و بی وقفه ای از سوی دشمنان 
تابلودار و جریانات آلوده داخلی رو به رو شــد ولی علی رغم همه دشمنی ها و 
کینه توزی ها، به راه نورانی خود ادامه داده است و گام های بلندی به سوی نقطه 

مطلوب برداشته شد. گام هایی که برخی از آنها به معجزه شبیه بوده و هست.
در این دوران بسیاری از آنچه امام راحل ما پیش بینی و آرزو کرده بود به 
دست خلف حاضر او به حقیقت پیوست. ایران به قدرتمندترین کشور منطقه 
با نقش تعیین کننده در عرصه بین المللی تبدیل شده است و می رود تا به قول 
امام راحلمان ســنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح کند ... و 

کرده است و می کند.

۱- در سال ۱3۴۲ وقتی امام خمینی در قم بازداشت شدند و در حال انتقال 
به تهران جهت تبعید به خارج از کشور بودند، مامور ساواک از ایشان پرسید 
»پس یاران شما کجا هستند؟!« حضرت امام در جواب فرمودند »یاران من در 

گهواره های مادرانشان هستند.« 
روزها و سالها گذشت و رمز و راز این بیان حکیمانه در بهمن 57 و سپس 
در هشت سال دفاع مقدس آشکار شد؛ آنجایی که نوجوانان غیور و جوانان 
رشید کشورمان حماسه ها آفریدند و دشمن و پادوهای آن در داخل، حیران 
مانده بودند که رژیم پهلوی با آن تشکیالت و حمایت های خارجی و رژیم بعث 
صدام که توسط غرب و شرق عالم تا بن دندان مسلح شده بود، چگونه توسط 

»یاران و سربازان خمینی« به خاک مذلت کشیده شدند.
۲- ساعت 7 صبح روز ۱۴ خرداد ۱368 خبری جانکاه و ناگوار، ملت ایران را 
سیاهپوش و مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر جهان را عزادار کرد؛ گوینده 
 رادیو با صدایی محزون و بغض آلود اعالم کرد: »بســم اهلل الرحمن الرحیم،

انا هلل و انا الیه راجعون؛ روح بلند پیشــوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان 
حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست«. 

 حضرت امام- رضوان اهلل تعالی علیــه- مصداق اتّم »قلب مطمئن« و
»نفس مطمئنه« بود، چنان که در وصیتنامه سیاسی- الهی خود تاکید کردند:»با 
دلــی آرام و قلبی مطمئن و روحی شــاد و ضمیری     امیدوار به فضل خدا از 
خدمت خواهران و برادران     مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به 
دعای     خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم     می خواهم که 
عــذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر     بپذیرد. و از ملت امیدوارم که 
عذرم را در کوتاهی ها و قصور و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده 
به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در ّســد آهنین ملت خللی 
حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران باال و واالتر در خدمتند، واهلل نگهدار این 

ملت و مظلومان جهان است.«
3- ملت ایران از پیر و جوان و زن و مرد، بر سر و سینه زنان و با چشمانی 
اشــکبار و قلبی آکنده از غم و  اندوه به خیابان ها آمدند. مراســم تشییع 
بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران برگزار شد. این مراسم عظیم و بی نظیر 
 و چندده میلیونی، رســانه های خارجی را در بهت و حیرت فرو برد. روزنامه
»تایمز مالی« چاپ لندن با تأکید بر ابطال نظر تحلیلگران غربی در گزارشی 
اذعان کرد:»همه کسانی که انتظار داشــتند با درگذشت آیت اهلل خمینی 
سیاســت های ایران ناگهان تغییر کند، باید با دیدن صحنه های پرهیجان و 
خروشان جمعیت تشییع کننده پیکر آیت اهلل خمینی همه امیدهای خود را 
بر باد رفته ببینند.« این بدان معنی بود که »مکتب  امام » با رفتن جسمانی و 

ظاهری ایشان تمام نشده و نخواهد شد.
۴- امام خمینی)ره(، عبد صالح خدا و فرزندی برومند از نسل ابراهیم)ع( و 
محمد)ص( با اطمینان قلبی به وعده های نصرت و هدایت الهی، کمر طاغوت ها 
و مستکبران را شکست. نگاهی به بینش و منش حضرت امام در رهبری امت 
و مدیریت نظام اسالمی، حاکی از آن است که ایشان تا آخرین روزهای حیات 

مبارکشان بر مواضع و رویکرد انقالبی اصرار و به آنها عمل می کردند. 
منظومه دینی و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اصول 
و مبانی مشخصی از جمله باور عمیق به اسالم و خداوند متعال، مردم ساالری و 
احترام به آرای مردم، بی اعتمادی به دشمن و جبهه استکبار، اعتماد به نفس و 
خوداتکایی در ملت، توجه ویژه به حمایت از محرومان و مستضعفان، استقالل 
کشور و نفی سلطه پذیری، عقالنیت، معنویت، عدالت خواهی، مخالفت جدی 

با خوی کاخ نشینی و اشرافیگری و توجه ویژه به مسئله وحدت ملی بود. 
امام خمینی، همواره اسالم آمریکایی و به عبارتی اسالم بی تفاوت در برابر 
جنایات صهیونیســم و آمریکا و اسالم چشم دوخته به آمریکا و قدرت های 

بزرگ را مردود می دانستند.
5- »شما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل 
دارید؟« این بیان حکیمانه، بخشی از اظهارات حضرت امام خمینی خطاب به 
برخی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه ای خصوصی است.)مشروح مذاکرات 
مجلس خبرگان، دوره اول، اجالسیه هفتم، صص ۱5۲-۱5۱(. حضرت امام، به 
غیر از این مورد، در چندین نوبت دیگر نیز در جمع نزدیکان صراحتا از آیت اهلل 

خامنه ای به عنوان فردی شایسته برای رهبری آینده نام برده بودند. 
 به عنوان نمونه، ســرکار خانم »زهرا مصطفــوی« دختر حضرت امام-

رضــوان اهلل تعالی علیه- در این خصوص نقل کرده اند که »من مدت ها قبل 
از برکناری قائم مقام رهبری شخصا از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و 
ایشان از آیت اهلل خامنه ای نام بردند. پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت 
در رهبری الزم نیست و ایشان نفی کردند و از مراتب علمی ایشان پرسیدم 
و صریحا فرمودند که ایشان اجتهادی که برای ولی فقیه الزم است را دارند.«
روایت سوم از زبان مرحوم حجت االسالم حاج احمد آقای خمینی است. از 
ایشان نقل شده است که در جمعی وقتی آیت اهلل خامنه ای در مقام رئیس جمهور 
به کشور کره رفته بودند و در مجلس آن کشور سخنرانی می کردند به امام 
می گوید آقای خامنه ای خوب در این مسئولیت جا افتاده است امام نیز در پاسخ 

ایشان می فرمایند آقای خامنه ای شایستگی رهبری را داراست.
مرحوم آیت اهلل محسن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان و از جمله 
عضو اولین دوره مجلس خبــرگان، پیش از این در گفت و گویی تاکید کرده 
بود:»اگر اشــارات امام نبود، باز هم خبرگان رهبری به غیر از آقای خامنه ای 
به فرد دیگری نمی رسید و از ایشان شایسته تر نداشتیم اما توصیه های امام 

سبب تصریح و کسوت رای گیری شد.« 
به فضل الهی به فاصله کوتاهی پس از رحلت حضرت امام، رهبری و امامت 
امت به بزرگمرد دیگری از سالله پاک پیامبر اعظم)ص( منتقل شد. حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای در طول دوران زعامت خود در نظر و عمل، منظومه 
 فکری و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران را بی کم و کاست
پیش روی خود قرار داده و نظام اسالمی را در همان مسیر به پیش برده اند. 

6- رهبر معظم انقالب- ۱۴ خرداد ۱39۴- در مراســم بیست وششمین 
ســالگرد ارتحال امام خمینی)ره( فرمودند: »مسئله تحریف شخصیت امام 
خطر بزرگی محسوب می شود، آن راهی که می تواند مانع از این تحریف شود، 
بازخوانی اصول امام است. امام را نباید به عنوان صرفاً یک شخصیت محترم 
تاریخی، موردتوجه قرار داد، بعضی این جور می خواهند امام را بشناســند و 

بشناسانند و این غلط است.« 
اکنون ســال های طوالنی است که پروژه »معرفی اماِم منهای خط امام« 
توســط جریان تحریف به صورت ویژه دنبال می شود. همان طیفی که هیچ 
اعتقادی به مردم ساالری ندارد و پس از شکست در انتخابات با دروغ تقلب، 
رأی مردم را لگدمال کرد؛ جریانی که بی تفاوت نسبت به خوی اشرافیگی و با 
دهن کجی به محرومان و مستضعفان، حامی اصلی مدیران نجومی بگیر است 
و این مدیران متخلف را ذخیره نظام معرفی می کند؛ طیفی که مفسدان گردن 
کلفت اقتصادی را کارآفرین برتر و نخبه معرفی می کند؛ و همان جماعتی که 
دولت آمریکا را کدخدا می نامد و مدعی است که باید همچون برده ای در مسلخ 
و بره ای در مذبح در خدمت آمریکا باشیم و جریانی که مدعی است توان دفاعی 
و قدرت موشکی ایران قابل معامله است. همان طیفی که به بهانه های مختلف 
بر زخم مردم نمک پاشیده و بر طبل دوقطبی و دوپاره کردن مردم می کوبد. 
7- اکنون بیش از ۴3 سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران سپری شده 
است. اگر پیامبر اعظم)ص( و قرآن کریم هیچ معجزه ای نداشتند جز عرضه 
دو مومن ابراهیمی در تراز امام خمینی و امام خامنه ای، برای یقین اهل درک 

و درایت کافی بود. 
ملت ایران به فاصله کوتاهی پس از رهایی از چنگال رژیم فاسد و عقب مانده 
پهلوی، با جنگ تحمیلی رو به رو شد. روزها و ماهها و سالها سپری شد. کودتای 
مخملی با طراحی پیچیده به اجرا درآمد، تحریم های فلج کننده علیه کشورمان 
تصویب شد، پروژه یارگیری و سربازگیری توسط دشمن در کنار پروژه نفوذ در 
مقاطع مختلف اجرا شد، برخی سوپرانقالبی ها که استقامت و طاقت ماندن در 
این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند، شروع به سنگ اندازی کردند.
دشمن ترور مقامات و دانشمندان هسته ای را کلید زد، آشوب خیابانی، 
بمب گذاری، ایجاد گروهک های تکفیری و جدایی طلب و... هر آنچه که برای 
زمین زدن یک حکومت مردمی به کار می آمد توسط دشمنان قسم خورده 
اجرا شد اما در نهایت همه این نقشه ها نقش بر آب شد. حاال در شرایطی 
که در ۴3 ســال اخیر هفت رئیس جمهور آمریکا خوراک مار و مور شده 
یا در تاریخ گم و گور شــدند، انقالب اسالمی پایدار مانده و شاخ و برگ 

گسترانده است. 
چهل  و سه سال قبل، دشــمنان ملت ایران و پادوهای آنها در داخل 
کشور به یکدیگر دل خوشی می دادند که شش ماه صبر کنید، کلک جمهوری 
اسالمی ایران کنده می شود؛ شش ماه سپری می شد و اتفاقی نیفتاده بود، 
می گفتند یک ســال دیگر صبر کنید، قضّیه تمام می شود و... اکنون بیش 
 از چهل و ســه سال از آن زمان گذشــته و 86 مرتبه است که آن وعده
شش ماهه تمدید شده است و در این میان، آن نهال نوپا به درختی تنومند 
بقیه در صفحه ۱۱ با ریشه های عمیق تبدیل شده است. 

از یاران خمینی
تا سربازان خامنه ای

کیهان و خوانندگانیادداشت روز

33۱۱0065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 3000۲3۲3

درگذشت همکار
با نهایت تاســف و تالم مطلع شدیم همکارمان آقای حاج محمود حیدری در دفتر 
نمایندگی کیهان در اردکان یزد دار فانی را وداع گفته است. ضمن تسلیت به خانواده محترم 
ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

سرویس سیاسی- 
وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
امور خارجه آمریکا مدعی شد که 
به  تا فورا  آماده است  کاخ سفید 
صورت دوجانبه به برجام بازگردد.

وی کــه در کنفرانــس خبــری 
وزارت امور خارجــه صحبت می کرد 
در واکنــش به اظهارات ســخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران که گفته بود 
آمریکا به ابتکارهای ایران و اروپا برای 
احیای برجام پاسخ نداده مدعی شد: 
»هر کســی که با متحدان اروپایی یا 
نمایندگان این دولت ها صحبت می کند 

البته چیز دیگری می شنود.«
»ســعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران روز سه شــنبه دهم خرداد ماه در 
نشســت هفتگی با خبرنگاران گفت: 
اظهاراتی که برخی مقامات آمریکایی با 
طراحی و یا پاسخ به داخل خود مطرح 
می کنند، مالک ما برای اظهارنظر نیست. 
در حوزه مذاکرات وین کنش ما کامال 
روشن است و واکنشی به اظهاراتی که 
با مصارف داخلی بیان می شود، نداریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان 
کرد: آنچه برای ما مهم است پیام هایی 
اســت که از مجاری مرسوم بین ما و 
آمریکا در حال رفت و برگشــت است 
و ایران در آن مســیر ابتکارات خود را 
ارائه کرده است. رفت و برگشت هایی 
بوده و آمریکا پاسخ های مورد انتظار را 
نداده اســت. اگر آمریکا از تذبذب در 
رفتار فاصله بگیرد و تصمیم سیاســی 
را بگیرد و اعالم کند، بن بستی نیست 
و می توان درصد باقیمانده از توافق را 

نهایی کرد.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: االن 
مکث در گفت وگوها به دلیل بی پاسخ 
گذاشتن ابتکاراتی است که ایران و اروپا 
دادند و باید ببینیم چه زمانی آمریکا 

می خواهد تصمیم خود را اعالم کند.
پرایس در ادامه کنفرانس خبری 
وزارت امــور خارجه آمریکا گفت: ما و 
متحدان اروپایی کامال شفاف ساخته ایم 
که آماده ایــم که فورا به جمع بندی و 
اجرای توافق مذاکره شده در وین در 
بازگشــت دوجانبه برای اجرای برنامه 
جامع اقدام مشــترک برســیم اما در 
نهایت این به ایران بســتگی دارد که 
درخواست هایش را که فراتر از برجام 
بوده کنار گذاشــته و با حسن نیت به 

تعامل بپردازد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: » اگر ایران تصمیم سیاسی اتخاذ 
کند که با حسن نیت تعامل کرده و بر 
خود برجام تمرکز کند، توافق با ایران 

هنوز کامال در دسترس است«.
پرایس در پاسخ به این سؤال که 
آمریکا چه تصمیمی ممکن اســت در 
نشست هفته آینده شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اتخاذ کند، گفت 
که چیزی برای اعالم کردن ندارد اما به 
طور کامل از مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تعامل با ایران برای حل 
موضوعات پادمانی باز حمایت می کند 

و ایــران باید به طور کامــل و بدون 
تاخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی 

همکاری کند.
فرافکنی آمریکا

 و سرپوش گذاشتن بر عهدشکنی
مقامات آمریکایــی با فرافکنی و 
دروغگویی، بر بی عملی خود در اجرای 
تعهدات برجامی ســرپوش گذاشته و 
ادعای مضحک بازگشــت دوجانبه به 

برجام را مطرح می کنند.
این در حالی اســت که آمریکا در 
اقدامی غیرقانونی از برجام خارج شده 
و حاال باید هزینه این عهدشــکنی و 

بی عملی را بپردازد. 
مطالبات ایــران در برجام کامال 
آشــکار اســت؛ لغو دائمــی تمامی 
تحریم ها، راســتی آزمایــی اقدامات 
آمریکا و اخذ تضمین معتبر درخصوص 

اجرای تعهدات از طرف آمریکایی.
با این حال مقامــات آمریکایی و 
اروپایی با انکار تعهدات خود، پیشنهاد 
فریبکارانه بازگشت دوجانبه به برجام 
را مطرح می کننــد. هدف از ارائه این 
پیشــنهاد خضمانه، بازگشــت بدون 
هزینه آمریــکا به برجام بــدون لغو 

تحریم ها است. 
ادعای رویترز

 درباره ارائه قطعنامه پیشنهادی ضدایرانی
 خبرگزاری رویترز در گزارشــی 
مدعی شــد که آمریکا و ســه کشور 
اروپایی )فرانســه، انگلیــس و آلمان( 
پیشــنهادی  قطعنامه  پیش نویــس 
مشترک خود علیه ایران را به شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را 

ارائه دادند.
طبــق این گزارش، واشــنگتن و 
تروئیکای اروپا مدعی شده اند که حل 
نشدن موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم 
پیدا شده در سایت های اعالم نشده، به 

شدت مایه نگرانی است.
این چهار کشــور غربی همچنین 
ادعا کرده اند کــه »به دلیل همکاری 
ناکافــی ایران« اختالفات و مســائل 

پادمانی همچنان حل نشده است.
آلمان  انگلیس و  فرانسه،  آمریکا، 
در این پیش نویــس قطعنامه از ایران 
می خواهند که »فوراً پیشنهاد آژانس 
برای تعامل بیشــتر برای حل و فصل 
همه مســائل پادمانــی باقی مانده را 

بپذیرد.«
بنا بر ادعای رویترز، پیشــنویس 
قطعنامه پیشــنهادی مشترک آمریکا 
و این ســه کشــور اروپایی برای همه 
کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی 

ارسال شده است.
انتشار خبر رویترز درباره قطعنامه 
پیشنهادی واشــنگتن، لندن، پاریس 
و برلیــن به شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در شــرایطی 
صورت گرفته که قرار اســت نشست 
شورای حکام ششم ژوئن )۱۶ خرداد( 

برگزار شود.
پیش از ایــن در خبرها آمده بود 
که آژانــس بین المللی انرژی اتمی در 
گزارشــی که روز دوشــنبه به رویت 

خبرگزاری رویترز رسید، مدعی شد که 
»ایران به شکل قابل اعتماد به سؤاالت 
طوالنی مدت دیده بان هسته ای سازمان 
ملل درباره منشأ ذرات اورانیوم یافت 
شــده در سه سایت اعالم نشده، پاسخ 

نداده است«.
وزارت امور خارجه فرانســه روز 
سه شنبه )دیروز( با استناد به این خبر 
درز شده از گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از ایران خواســت فورا به 
ســؤاالت آژانس دربــاره فعالیت های 

هسته ای گذشته خود پاسخ دهد.
گزارش شتابزده، غیرمنصفانه 

و نامتوازن آژانس
»ســعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان روز سه شنبه 
در نشســت خبــری با خبرنــگاران 
درخصــوص گزارش اخیــر مدیرکل 
انرژی اتمی؛ گفت:  آژانس بین المللی 
بازتاب دهنده  این گزارش  متأســفانه 
واقعیــت گفت وگوهای ایران و آژانس 
نیســت. بعد از توافقی که بین ایران 
و آژانس در تهران انجام شد به صورت 
مکتوب ایران پاســخ هایی را به آژانس 
داشــت و چند دور مفصل نشســت 
حضوری برگزار شــد که پاســخ های 
فنی و ارائه مســتندات از سوی ایران 

صورت بگیرد.
وی افزود: متأسفانه آنچه در این 
گزارش دیده می شــود چیز جدیدی 
نیســت و همانی اســت که گروسی 
در پارلمــان اروپا پیش از دور ســوم 
گفت وگوهای ایران و آژانس به صورت 
شــتاب زده اعالم کرد. این گزارش از 
همــان موقع و حتی قبل از نشســت 
ســوم ایران و آژانس جمع بندی شده 
بود و به نظر می رسد شتاب زدگی در 
این جمع بندی وجــود دارد. گزارش 
منصفانه و متوازن نیســت و بیم این 
می رود فشــار صهیونیست ها و برخی 
کنشگرها باعث شــده مسیر گزارش 
معمول آژانس از فضای فنی به سیاسی 
منتقل شود و انتظار ما این است که این 

مسیر اصالح شود.
ترفند تکراری چماق و هویج

اظهــارات فریبکارانــه ند پرایس 
درخصوص بازگشــت فوری آمریکا به 
برجام در کنار ادعای رویترز مبنی بر 
پیشنهادی  قطعنامه  پیش نویس  ارائه 
مشــترک آمریکا و تروئیــکای اروپا 
علیه ایران به شــورای حکام آژانس، 
جدیدترین نمونــه از ترفند تکراری و 
نخ نمای غرب علیه ایران تحت عنوان 

»سیاست چماق و هویچ« است.
در روزهای گذشــته رابرت مالی 
نماینده آمریکا در امور ایران در جلسه 
استماع ســنا ضمن اذعان به شکست 
سیاست فشــار حداکثری علیه ایران 
گفت: دولت جــو بایدن حتی یکی از 
تحریم های وضع شده علیه ایران را هم 

رفع نکرده است.
تالش سنای آمریکا 

برای مشروط کردن برجام
بــه گــزارش فــارس، گروهی از 
سناتورهای جمهوری  خواه الیحه ای را 

ارائــه کرده اند که برجام را به تأیید دو 
سوم سناتورهای آمریکایی و قطع روابط 

ایران و چین مشروط کنند.
بر اســاس این گزارش، ســناتور 
»ریک اسکات«، »بیل کسیدی«، »تام 
تیلیس«، »مایک براون« و »تد کروز« 
از حامیان اصلی این الیحه هســتند 
و »باب گــود« نماینــده کنگره نیز، 
الیحه ای مشابه را در مجلس نمایندگان 

آمریکا ارائه کرده است.
طبق الیحه فــوق، هرگونه توافق 
هســته ای با ایران باید توسط دو سوم 
از اعضای ســنا به تصویــب درآید و 
هرگونه تعهد یا صرف هزینه یا بودجه 
برای توافق هسته ای تا زمانی که ایران 
به تمامی توافقات از جمله انتقال پول 
از چین مشــارکت راهبردی امنیتی 
و نظامــی با چین پایان ندهد، ممنوع 

خواهد بود.
این الیحه همچنین حمایت ایران 
از گروههای مقاومت در منطقه همچون 
حماس را ممنوع کرده است و جمهوری 
اسالمی ایران را ملزم می کند تا انهدام 
تمامی تسلیحات، مواد و زیرساخت های 
شــیمیایی را تأیید کنــد و وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده را ملزم می کند 
تا گزارشــی را به کنگره ارائه دهد که 
در آن توضیح داده شود که چگونه هر 
توافق آینده با ایران هر یک از الزامات 

ذکر شده در باال را برآورده می کند. 
مذاکرات رفــع تحریم ها در وین 
از حدود دو ماه پیش دچار وقفه شد. 
دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات 
به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی 
برای پیشــرفت گفت وگوها و عمل به 
تعهداتش از جمله رفع تحریم ها، بارها 
تالش کرده طرف های مختلف را به کند 
کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر 

راه آن متهم کند.
مسقط: 

نمی توانیم مذاکرات محرمانه
 میان ایران و آمریکا در عمان را تایید کنیم

بدر بن حمد البوســعیدی، وزیر 
خارجه عمان گفت که نمی تواند وجود 
مذاکرات محرمانه در ســلطنت عمان 

میان ایران و آمریکا را تایید کند.
بقیه در صفحه ۱۱

کیهان بررسی می کند

تقالی آمریکا برای بازگشت به برجام بدون لغو تحریم ها
با به كارگیری ترفند نخ نمای »چماق و هویج«

مراسم ســی و سومین سالگرد 
ارتحال امام خمینی در مرقد مطهر 
امام راحل)ره(از ساعت 09:00 صبح 
روز شــنبه، چهاردهم خــرداد، با 
اســتماع بیانات رهبر معظم انقالب 

برگزار خواهد شد.
تبلیغات اسالمی  شورای هماهنگی 
کشور ضمن گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد 
یاد و خاطره بنیانگــذار فقید جمهوری 
اســالمی ایــران حضرت امــام خمینی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( و بزرگداشت یاد 
شهدای پانزده خرداد, اعالم نمود امسال 
این دو مراســم با شکوه خاصی با رعایت 

دستورالعمل های بهداشــتی در سراسر 
کشــور و در مراکز استان ها و ۹۰۰ شهر 

برگزار خواهد شد.
مراسم سی و سومین سالگرد رحلت 
جانســوز معمار کبیر انقالب اســالمی 
در مرقد مطهر امام راحل)ره(از ســاعت 
۰۹:۰۰ صبح روز شنبه، چهاردهم خرداد، 
با استماع و بهره مندی از بیانات ارزشمند و 
راهگشای ولی امر مسلمین جهان، رهبر 
معظم انقالب اســالمی، امــام خامنه ای 

)مدظله العالی( برگزار خواهد شد.
همچنین ملت شریف و شهیدپرور 
ایران اسالمی در پنجاه و نهمین سالگرد 

قیام خونیــن یوم اهلل ۱۵ خرداد ســند 
پایبندی و تجدید میثاق خود را  متجلی 
ساخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری 
بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام 

را به اثبات خواهند رساند.
 این مراســم در تهران، عـــصر روز 
یکشنبـه ۱۵ خرداد در جوارگلزار شهدای 
واالمقام قیــام یوم اهلل ۱۵ خرداد، بعد از 
سه راه افسریه، میدان بسیج، بزرگراه امام 
رضا علیه السالم  بعد از میدان ثامن الحجج 
)میدان آقانور سابق( از ساعت ۱8 الی ۲۰ 
با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم 

قدرشناس تهران برگزار خواهد شد.

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
با سخنرانی رهبر انقالب برگزار می شود

* در ایام سالگرد رحلت امام عظیم الشأن خمینی کبیر قرار داریم که تحول 
بزرگی در جهان بشریت به وجود آوردند و بسیاری از مردم را از کفر، شرک و 
بی هویتی به اسالم هدایت کردند و منشأ برکات عظما برای دنیایی شدند که 
همه می بایست تحت امر دو قدرت جهانی تنفس کنند. به تعبیر امام خامنه ای 
عزیز: امام خمینی بت ها را شکســت و باورهای شرک آلود را زدود. او به همه 
فهماند که انســان کامل شــدن و علی وار زیستن افسانه نیست. او به ملت ها 
فهماند که قوی شــدن و بند اسارت گسســتن و پنجه در پنجه سلطه گران  
انداختن ممکن اســت... و »راه امام راه ما، هــدف امام هدف ما و رهنمود او 

مشعل فروزنده ماست.«
طاها قاری

* خدا را شــکر که به برکت وجود ذی وجود امام خامنه ای عزیز امروز روی 
قله های اقتدار، استقالل، غیرت ، دینداری، پیشرفت در علم، انباشت تجربه های 
انقالبی و آزادی ایستاده ایم. همه باهم باید بابصیرت و هوشمندی از این قله ها 

محافظت  نماییم.
شهرام فر

* دســت و بازوی نیروهای مسلح کشور را به خاطر بازدارندگی که در مقابل 
دشــمنان قسم خورده انقالب ایجاد کرده اند می بوسیم و به این بوسه افتخار 

می کنیم.
0930---3۱06

* بی بی سی در صفحه اینستاگرام خود درباره حادثه متروپل آبادان، ۴۳ پست 
گذاشته ولی برای حادثه تیراندازی تگزاس آمریکا به گذاشتن فقط دو پست 
بســنده کرده و ۲۱ کشته را نیز به ۱8 کشــته کاهش داده است. مخاطبان 
بی بی سی آیا ازخود نخواهند پرسید که چرا این شبکه خبری باید دنیا را رها 

کند و فقط به حوادث ایران بپردازد؟
عارفی

* یونانی ها خیال می کردند بستن با آمریکا برایشان امنیت می آورد گویا یادشان 
رفته بود ما ایرانیان چند سال قبل بزرگ ترین پایگاه کدخدای آنان در منطقه 

یعنی عین االسد را شخم زدیم و آمریکا کاری نتوانست بکند.
عمرانی

* سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره کن اگر غیرت ملی داشتند آیا نباید 
صدای مظلومیت مردم و بخشی از جنایات آمریکا و اروپا علیه کشورمان را به 
گوش ســینماگران جهان می رساندند؟ چرا در برابر ظلم و حق کشی به بیش 

از 8۰ میلیون ایرانی و عاشق امام رضا)ع( سکوت کردند؟ 
حسن احمدی

* دولت آمریکا اعالم کرده در مورد مذاکرات وین پیشــنهاد جدیدی را روی 
میز گذاشــته است. آمریکایی ها نشان داده اند که قابل اعتماد نیستند و باید 

همیشه به دیده شک به آنها نگاه کرد.
افشار

* آیین نامه مصوبه واردات خودرو باید براساس منافع مردم تنظیم بشود. بعد 
از ده ها سال تجربه و آزمون و خطا تعرفه واردات نباید خیلی باال و به نفع دو 
شرکت انحصاری خودروی داخلی باشد. وگرنه هدف این واردات که مجبورشدن 
خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت وکاهش قیمت است تحقق نمی یابد.

09۲۲---۲5۴۲
* براساس اعالم شرکت توانیر ، کشاورزان عزیزی که از ساعت ۱۲ تا ۱۷ فعالیت 
برقی)مثل موتور چاه و...( خود را متوقف کنند در سایر ساعات شبانه روز از برق 

رایگان برخوردار خواهند شد. این خبری خوش برای کشاورزان عزیز است.
غیاث آبادی

* چــرا برای زدن واکســن مننژیت از هر حاجی ۵۰۰ هــزار تومان دریافت 
می کنند؟ شایسته است همانند واکسن فلج اطفال ۲۰ هزار تومان بگیرند.

کمال احمدی
* از وزارت ارتباطات درخواست می شود به جد به دنبال حل مشکل اینترنت 
داخلی و رســیدگی و رصد فضای مجازی بی در و پیکر باشند. هیچ کشوری 
مثل ایران فضای مجازی که به طور روزانه مثل بمب خوشه ای اخالق نوجوانان 

و جوانان ما را به آتش می کشد رها نیست.
بیگجانی

* خدا را شکر که مرگ و میر ناشی از کرونا به روزانه ۲و۳ نفر در کشور رسید. 
ان شــاءاهلل ، پس از این، شاهد مرگ هیچ عزیزی از این ناحیه نباشیم. از کادر 
درمان و تمام کسانی که همت نمودند از بسیج، ارتش و سپاه و دیگر نهادها 
که مردم را از شر ویروس منحوس کرونا نجات دادند تقدیر و تشکر می کنیم.
بهمنی- براتی- بخشی

* دشــمنان با هزینه های کالن تا توانســتند در این سال ها علیه ارزش ها و 
مقدسات فیلم ساختند و مطلب منتشر کردند و خالصه برای ایجاد ناامیدی 
در جامعه خودشان را کشتند ولی یک سرود چند دقیقه ای سالم فرمانده تمام 
تالش های شیطانی آنان را بی اثر کرد و بار دیگر روح امید ، نشاط و حرکت رو 

به جلو در رگ های جامعه به جریان افتاد.
0939---۱355

* یکی از تولیدکنندگان تجهیزات نفت گفت، قطعه ای که تولید داخلی داشت 
در دولت قبل متاســفانه با پرداخت ۴8 میلیون یورو وارد کردند و به ما حق 

سکوت پیشنهاد دادند که رسانه ای نکنیم!
غریبی  
* واقعیت این اســت که در کشــور ما بنا به دالیل مختلف به کار نظارت و 
کنترل توجه و اهمیت الزم داده نشده و این  زمینه ساز به وجود آمدن حوادث 
خسارت بار شده است. در فاجعه خونین پروژه متروپل شهر آبادان نیز معلوم 
شده سهل انگاری و سرسری گرفتن نظارت بر ساخت پروژه ، عامل اصلی و مهم 
بروز چنین حادثه تلخی بوده است.دستور رئیس جمهور در این زمینه باید تا 

حل مشکل ایمنی آخرین ساختمان بدون اغماض پیگیری شود.
مقدادی و9۱8۱--090۲

* امروز بچه مدرسه ای های ابتدایی هم می دانند که در ورزش سیاست حرف اول 
را می زند. کانادای مستعمره روباه پیر که دولتش غالم حلقه به گوش انگلیس 
و گاوچران های یانکی اســت معلوم است که طبق خواسته اربابانش اقدام به 
لغو بازی ما کند. فدراسیون فوتبال با چه نیتی سراغ چنین کاری رفته است؟
09۲۱---۲۲7۴

* رسانه های مزدبگیر خانواده غارتگر و جالد پهلوی می گویند، استادیوم آزادی 
را شاه ســاخت ولی جمهوری اسالمی در آن برنامه مذهبی اجرا می کند! به 
آنها باید گفت؛ باور کنید، اگر استادیوم آزادی هم در ساک شاه و درباریان جا 
می شــد قطعا آن را مثل آن ده ها میلیارد دالر پول نفت و طال و... این مردم 

با خود می بردند.
عالیقدر
* دادســتان محترم همان طوری که به حق برای ساخت ناایمن یک برج در 
آبادان که به ازدســت رفتن جان حدود ۴۰ نفر انجامیده ورود کرد به مسئله 
خودرو نیز ورود کند تا شاهد مرگ ساالنه بیش از ۷۳۰ پروژه متروپل آبادان 
درســوانح رانندگی نباشیم که بخش قابل توجهی از آن به کیفیت خودروها 

مربوط می شود.
0939---۲87۴

* از قرار معلوم فقط به ۲۰۰ شــعبه بانک در تهران و به هر شــعبه فقط سه 
سهمیه وام فرزندآوری بودجه اختصاص داده شده است. با این حساب بسیاری 
از شهروندان مثل بنده که در سامانه وام فرزندآوری ثبت نام کرده ایم چه کنیم؟!
شربتی
* 8 ماه قبل برای وام ودیعه مســکن ثبت نام کردم. گفتند در حال بررســی 
است. در حال حاضر اعالم کردند وام ودیعه مسکن افزایش پیدا کرده و قرار 
است دوباره ثبت نام بکنند. تکلیف امثال ما که سال گذشته ثبت نام کرده ایم 

چه می شود؟
صفامنش
* در شهرستان بم کرمان برای نوزادان نارس و کم وزن شیرخشک اپتامیل به 
سختی یافت می شود مسئولین وزارت بهداشت برای حل این مشکل اقدام کنند.
کمالوند
* با توجه به کسب درآمد کشورهای همسایه از صنعت توریسم به نظر می رسد 
ما در این زمینه از آنها عقب تریم. الزم است مسئولین امر تحرک بیشتری از 

خودشان نشان دهند.
ابراهیمی
* باید تمام فروشگاه ها را ملزم کرد سطلی مجزا برای جمع آوری کاغذ رسید 
کارت خوان ها اختصاص بدهند. بازیافت این کاغذها کمک بزرگی به جلوگیری 

از اسراف کاغذ در کشور خواهد بود.
0935---0۲۲0

مسعود اكبری



اخبار كشور

وزیر ارشاد خبر داد
برخورد با عوامل داخلی
 فیلم »عنکبوت مقدس«

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: عوامل اصلی فیلم موهن »عنکبوت 
مقدس« در خارج از کشور هستند و اگر عناصری در داخل کشور با این فیلم 
همکاری کرده باشــند شامل مجازات های تنبیهی سازمان سینمایی خواهند 

شد.
به گزارش مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش 
از ظهر امروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در واکنش به ساخت فیلم موهن »عنکبوت مقدس« و اقدامات قانونی پیرامون 
آن، گفت: این فیلم اساساً در خارج از کشور تولید شده بود و نه مجوز ساخت 

و نه مجوز اکران داشت و در اردن فیلمبرداری شده بود.
وی افــزود: عوامــل اصلی این فیلم موهن در خارج از کشــور هســتند 
و اگر عناصری در داخل کشــور با این فیلم همکاری کرده باشــند، مشمول 

مجازات های تنبیهی سازمان سینمایی خواهند شد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در رابطه با محدودیت های در حال اعمال 
در رابطه با فیلم »برادران لیال«، گفت: طبق قانون فیلم هایی که به جشــنواره 
خارجی می روند باید در داخل مجوز اکران گرفته باشــند. خود اســکار هیچ 
فیلمی را بدون مجوز اکران داخلی نمی پذیرد، اما جشنواره کن اینچنین نبود.

اســماعیلی افزود: به دوســتانی که می خواستند این فیلم را به کن ببرند 
اعالم شده بود که اگر بدون اخذ مجوز اکران به آنجا برود مشمول مواد قانونی 
در این زمینه می شــود. قانون در اینجا صراحت دارد و به آقایان تهیه کننده و 
کارگردان آن گفته شده بود و طبیعتاً چون این فیلم بدون مجوز رفته بود و به 

آنها اطالع داده شده بود مشمول محدودیت های قانونی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در دوره جدید بنای ما این اســت که قانون رعایت 
شــود، خاطرنشان کرد: آنها قانون را رعایت نکردند و برای اینکه این اتفاق رخ 
ندهد، ســازمان ســینمایی از آنها دعوت کرد و خواست موارد موردنظر برای 
صــدور مجوز اکران را مدنظر قرار دهند که اتفاق نیفتاد و قانون در این مورد 

روشن است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به این موضوع که قرار بود از فیلم 
»برادران لیال« در جشنواره فیلم فجر دعوت شود، تصریح کرد: آن زمان گفته 
شده بود اگر می توانند فیلم را به جشنواره برسانند. جشنواره فجر نیاز به مجوز 
اکران داخلی ندارد زیرا هیئت داوری دارد که آن را بررسی می کنند و آن زمان 

دعوت شد به هیئت داوری بیاید که این کار انجام نشد.
معاون سیمای رسانه ملی:

برای سخن گفتن با مردم 
بایستی جبهه سومی را در رسانه ملی بگشاییم

محسن برمهانی معاون جدید سیمای رسانه ملی در جمع تهیه کنندگان 
برنامه های شــاخص و پرمخاطب تلویزیون با بیان اینکه مخاطب محور است، 
گفت: در این دوره تحولی جدید ارتباط با مخاطب متنوع و متکثر امروز لوازم 

و لحنی متناسب را می طلبد. 
به گزارش خبرنگار کیهان ، محســن برمهانی که به تازگی از سوی رئیس 
 رسانه ملی به معاونت سیما منصوب شده است در نخستین نشست رسمی اش 
که روز چهارشنبه ۱۱ خرداد در سالن کنفرانس مرکز همایش های بین المللی 
ســازمان صداوســیما در جام جم برگزار شــد میزبان جمعی از برنامه سازان 

شبکه های تلویزیون بود. 
معاون ســیما در ابتدا بااشاره به رویکرد تحول محوری در دوران مدیریت 
جدید در رسانه ملی گفت: خواستار همکاری با ذائقه های مختلف فعال در بدنه 

سازمان صداوسیما هستیم. 
وی ضمــن مرور تاریخی چگونگی فضای دوقطبی در کشــور از ضرورت 
ایجاد جبهه سوم خبر داد و گفت: برای سخن گفتن با مردم باید جبهه سومی 

را بگشاییم که مونولوگ و دیالوگ دوقطبی نیست. 
معاون سیما با تاکید بر اینکه مخاطب،  محور است، افزود: تشکیل جبهه 
ســوم که پیچیده و متنوع اســت لوازم و لحن متناسبی را می طلبد که الزمه 
آن در نظر گرفتن سالیق مختلف مردم و نیز واقع گرا بودن برنامه سازان است ، 
نباید در خأل صحبت کرد و تنها برای قشــرهای خاص و مردم ونک تهران به 

باال برنامه ساخت. 
وی گفت: برنامه ســازان به جای تمرکز و توجه صرف به خطوط قرمز باید 
از خطوط سبز بهره بیشتری ببرند ، دغدغه مان به جای نگفتن ها به چگونگی 

گفتن ها باید تغییر کند. 
برمهانی با بیان اینکه نمی توان برای تمام فعالیت های هنری و ذوقی نسخه 
استاندارد ســازی پیچید گفت: اگر ایده اولیه و محتوا مناسب باشد می توان با 
نقشه راه مشخص و متناسب با فضای حاکم و پیرامون موضوع گام برداشت. 

معاون سیما درخصوص دغدغه های تهیه کنندگان نیز گفت: به منظور رفع 
برخی دغدغه های شما مسائل مختلف مالی ، اداری و...را با برگزاری نشست های 
مشــترک با بخش های مختلف درون و برون سازمان پیگیری و رفع خواهیم 

کرد. 
برمهانی در پایان این نشســت گفت: اهمیت نقش شــما برنامه سازان و 
تهیه کنندگان تلویزیون برای ما روشن است ، خط مشی و سیاست رسانه ملی 
به همت و هنر شــما روی آنتن نقش می بندد پس باید نگاه و فکرهای مان را 

بیشتر همسو کنیم.
ناگفته های زندگی امام راحل 

در مستند رازهای جماران
همزمان با سی وسومین سالگرد رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی، مجموعه 
مستند »رازهای جماران« با محوریت نمایش ناگفته هایی از زندگی امام راحل 

از شبکه دو پخش می شود.
مســتند »رازهای جماران« به روایت ناگفته های زندگی بنیانگذار انقالب 

می پردازد.
مجموعه مســتند »رازهای جماران« در چهار قســمت ۳۰ دقیقه ای به 
روایت زندگی حضرت امام خمینی)ره( و مناســبات سیاسی و فردی ایشان از 
زبان محافظین بیت امام در حدفاصل سال های ۵۷ تا ۶۸ می پردازد. محافظین 
جزو نزدیک ترین افراد به بیت امام بودند و ناگفته ها و روایت های شــنیدنی و 
جذابــی را از زندگی امام خمینی)ره( برای بیان دارنــد که برای اولین بار در 
قالب یک مجموعه مســتند روایت خواهد شد. همچنین در مجموعه مستند 
»رازهای جماران« برای اولین بار بیش از صد قطعه عکس و تصاویر دیده نشده 
از جماران و بیت امام به نمایش درمی آید. ساخت این مجموعه مستند بیش از 
دو سال به طول انجامیده است و برای ساخت آن از صدها ساعت گفت وگوی 
شنیده نشده و هزاران صفحه منابع دیده نشده استفاده شده است. مجری طرح 
مستند »رازهای جماران« محسن سلیمانی است و این مجموعه به کارگردانی 
مشــترک محسن ســلیمانی و محمد ثقفی در خانه مستند تهیه و محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج است که نخستین قسمت آن، پنجشنبه ۱۲ خرداد 
ساعت ۱۸:۴۰ روانه آنتن شبکه دو می شود. سایر قسمت های این مستند نیز از 

جمعه ۱۳ تا یکشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۹:۴۰ پخش خواهد شد.
پخش مستند »فرمانده« از شبکه پنج تلویزیون

مســتند سه قسمتی »فرمانده« با هدف تبیین و به تصویرکشیدن دست 
آوردهای دفاع مقدس برروی آنتن شبکه پنج رسانه ملی می رود.

به گزارش خبرنگار کیهان، مســتند »فرمانــده« روایتگر نقش مدیریت 
حضرت امام خمینی)ره( در دســتاوردهای دفاع مقدس به ویژه محقق کردن 

اهدافی است که شاید محقق نشدنی پنداشته می شده است. 
فرمانده به بررســی ، تحلیل و تبیین شکست محاصره های پاوه ، اعتماد به 
جوانان و پرورش فرماندهان توانا در جنگ ، و روحیه بخشیدن به افکار عمومی 
و همراه کردن ملت با نیروهای مســلح و همچنیــن هدایت گری و مدیریت 

حضرت امام خمینی)ره( در جنگ تحمیلی ۸ ساله است. 
همچنین این مستند ابعاد مدیریت نظامی امام خمینی)ره( و رهبر معظم 

انقالب را در ۴ دهه گذشته بررسی خواهد کرد. 
گفتنی است »فرمانده« قرار اســت سیر تحول خودکفایی نظامی کشور 
را در دوره جنگ و بعد از آن هم بررســی کند و شــاخص های هویت انقالب 

اسالمی را در عرصه نظامی شناسایی کند. 
مســتند »فرمانده« به تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی مژدهی جمعه 
۱۳ خرداد ساعت ۲۲ و شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد ساعت ۲۰ روی آنتن 

شبکه پنج تلویزیون می رود.

حضرت امام خمینی)ره(: 
مبادا از حرف های خارجی ها بترسیم و در پیاده کردن 

احکام خدا سستی کنیم.

هدیه به خوانندگان

تو باغ عاطفه هایی، امید فردایی
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

شکوفه صبح
می شــد معنــی  انتظــار  کــه  ای کاش 

می شــد معنــی  ر  یبــا جو بــی  بی تا
وقتــی کــه ســحر شــکوفه صبــح دمید

می شــد معنــی  بهــار  آمدنــت  بــا 
کریم علی زاده

مثنوی عشق
بیــا کــه بــا تــو بهــاران ز راه می آیــد

می آیــد پــگاه  و  مهــر  توســن  ســوار 
تــو از عشــیره آب و گیــاه و خورشــیدی

در آســمان خیالــم چــو مهــر و ناهیدی
سحر ز شــرم نگاهت به حیرت افتاده است

ز مهــر گرم نگاهت به حیرت افتاده اســت
ســحر به بوی تو پلکش گشــوده می گردد

می گــردد غنــوده  ســپیده  شــط  درون 
امــروزی شــاعران  دل  حــرف  هنــوز 

هنــوز مثــل چــراغ ســپیده می ســوزی
نــگاه آینه ها هم بــه حیرت افتاده اســت

ز حسن روی تو یوسف به غیرت افتاده است
نــگاه چشــم تــو آشــوب می کنــد برپا

خوشــا کســی که شــود بر نگاه تو شــیدا
روزگارانــی ســحرزاد  پــاک  ایــل  ز 

بارانــی تبــار  ز  و  گل  قبیلــه  از  تــو 
دارد صفــا  کجــا  عزیــزم  بی تــو  بهــار 

بیــا که بی تــو و چشــمت دلم عــزا دارد
بــه مهر پیــک بهــاران به خانــه ات برگرد

کــه بی حضور نگاهت خموشــم و دلســرد
محسن عقیلی زاده

بهار رویا
رویایــی بهــار  یقینــی،  آفتــاب  تــو 

طــراوت گل ســرخی، نســیم صحرایــی
ابــر منقلــب چشــم های پرهیــزی تــو 

ناشــکیبایی بــاران  قطــره  قطــره  تــو 
تــو فصــل رویش عشــقی، نــگاه مجنونی

لیالیــی تــو  صمیمیتــی،  آبشــار  تــو 
تو نرم و ســبز و لطیفی، تو موج احساســی

تو روح پاک مســیحی، تو دســت موسایی
تــو لحظه های خــوش خاطرات شــیرینی

فردایــی امیــد  عاطفه هایــی،  بــاغ  تــو 
انســانی آبــروی  ســحری،  جلــوه  تــو 

تو نــور روشــن صبحی، تو جــام صهبایی
تــو گــرم بــاده عشــقی، بهار زیســتنی

تو شــور و شوق شــقایق به دشت دل هایی
تو شــعر خواجه شــیراز و شــمس تبریزی

زیبایــی همیشــه  کلمــات  معنــی  تــو 
محمد عزیزی

تا بهار خواهم مرد
بیــا وگرنــه در ایــن انتظار خواهــم مرد

اگر کــه بی تــو بیاید بهــار، خواهــم مرد
به روی گونه من، اشــک سال ها جاری است

و زیــر پــای همین آبشــار، خواهــم مرد
نیامــدی و خــدا آگه اســت، من هــر روز

بــه اشــتیاق رخت چنــد بــار خواهم مرد
خبــر رســید کــه تــو بــا بهــار می آیی

در انتظــار تــو، من تــا بهــار خواهم مرد
پدر که تیغ به کــف رفت، مژده داد که من

به روی اســب سپیدی، ســوار خواهم مرد
تمــام زندگــی مــن در این امید گذشــت

کــه در رکاب تــو بــا افتخــار خواهم مرد
پــدر که رفت به من راســت قامتی آموخت

به ســان سرو ســهی، اســتوار خواهم مرد
محسن حسن زاده لیله کوهی

ای از تبار آب و باران 
بــاران و  آب  تبــار  از  مــن  ای  مــوالی 

روح لطیــف ســبز هــر فصــل بهــاران
بــودن بی تــو  لحظه هــای  التهــاب  در 

در  گریبــان ســر  یتیمانیــم ،  همچــون 
ســوز دل یاران شــفایش یک نگاه اســت

از ســوی تو  ای گمشــده از چشــم هامان
مــوالی مــن ، موالی مــن! آتــش گرفتم

چون هیمه ای ســوزان میان بــاد و طوفان
وادی عشــق برهنــه ، مــی روم در  پــای 

مقصــد تویــی  ای آرزوی هــر مســلمان!
در ازدحام اشــک و غم با شــب نشســتم

شــاید تــو را یابــم تــو را  ای مــاه تابان!
قصــد زیــارت می کنم یــارب مــدد کن

تــا بشــنوم مــن از حبیبت صــوت قرآن
درد آشــنایم بــا شــما  ای ســوته دل هــا

ندبه هاتــان در  دیــده ام  را  خــدا  لطــف 
دارنــد عشــق  و  خــدا  بــوی  آدینه هــا 

آدینه صبحی می رســی خورشــید رخشان
زهرا یزدان پناه

ترنم باران
من کــه حیران توام وقتی تبســم می کنی

رعشه بر جان می زنی در دل تالطم می کنی
تازگی ها می نشــینم پای حرف چشــم تو

نرم نرمــک شــعر بــاران را ترنــم می کنی
چشــم من در خلوتت گاهی اگر سر می زند

تو چرا شــک می کنی، ســوءتفاهم می کنی
اتفاقــا بیشــتر حــرف تــو را مــی زد دلم

خاطراتــی را کــه در باران تبســم می کنی
با خلوص چشــم هایت صحبت از اشــراق ها

از ســماع ســاقه های ســبز گندم می کنی
راســتی! گنجشــک ها با بی قراری می پرند

در وســیع دیدگانــت؟ یا توهــم می کنی
ای بهــار مهربانــم! بــا طلوعــت در زمین

روشــنی را جمعــه فــردا تکلــم می کنی
سید حکیم بینش

اخبار ادبی و هنری

صفحه 3
پنج شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۲ ذی القعده ۱۴۴3 - شماره ۲3۰3۹

اذعان صهیونیست ها به موفقیت ایران در ساخت تسلیحات هوایی دقیق

سرویس سیاسی ـ
گفتند کار انقالب تمام اســت اما دیدند خامنه ای 

خمینی دیگر است...
»در تاریــخ پُرماجرای انقالب، هیچ روزی مانند دوازدهم 
بهمن نبود که در آن، مردی از دودمان پیامبران و بر شــیوه 
آنان، با دستی پُرمعجزه و دلی به عمق و وسعت دریا، در میان 
مردمی شایســته و چشم به راه، چون آیه رحمت فرود آمد و 
آنان را بر بال فرشــتگان قدرت حق نشانید و تا عرش عزت و 
عظمت برکشید. و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که 
در آن، طوفــان مصیبت و عزا، بر این مردم تازیانه غم و اندوه 
فرود آورد. ایران یک دل شــد و آن دل در حسرتی گدازنده 
سوخت، و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست. 
در آن روز، خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن، هزار چشمه 
نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود؛ روحی عروج کرد که با 
نََفس روح اللهی اش، پیکر ملت را جان بخشیده بود؛ حنجره ای 
خاموش شــد که نََفس گرمش، سردی و افسردگی از جهان 
اسالم زدوده بود؛ لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت 
را بر مسلمین فروخوانده و افسوِن یأس و ذلت را در روح آنان 
باطل ســاخته بود.« )بخشــی از پیام رهبر معظم انقالب به 

مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره((
از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تا امــروز و تا فرداها، جاودانگِی یاد 
و حقیقت امام خمینی)ره( محســوس و مشهود است. او که 
فریاد رسایش در اعماق دل ملت های مسلمان و غیر مسلمان 
نفــوذ کرد که برای خدا قیام کنید و به نصرت الهی مطمئن 
باشــید. ایشان بنیان گذار مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی 
اسالمی شدند که ملت ایران با به میدان آوردن عمق ظرفیت 
و توانمندی خود در مسیر آن حرکت کرد و الگویی برای دنیا 
شــد. در دنیایی که ارزش های اخالقی رو به افول بود، امام ما 
معنویت را زنده کرد. امام خمینی)ره( بنای سلطنت موروثی 
ظالمانه و غیر عاقالنه که در کشــور ما سابقه چند هزار ساله 
داشت را برانداختند و نظامی بر اساس اسالم ناب ایجاد کردند. 
کار بزرگی که بعد از صدر اسالم، سابقه نداشت. بر اساس بیانات 
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، »هنــر بزرگ و خدمت 
بی بدیل امام خمینی)ره( این بود که اسالم را از غربت درآورد.«

خصوصیات منظومه فکری امام خمینی)ره(
بر طبق بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی، »منظومه  
فکــری امام خمینی)ره( دارای خصوصّیات کامل یک مکتب 
فکری و اجتماعی و سیاسی است. اّوالً مّتکی و مبتنی بر یک 
جهان بینی است که این جهان بینی عبارت است از توحید. همه 
فّعالّیت او، همه منطق او مبتنی بود بر توحید که زیربنای اصلی 

همه تفّکرات اسالمی است.«
خصوصّیت دیگر ایــن منظومه فکری »به روز بودن« آن 
اســت مسائل مورد ابتالی جوامع بشــری و جامعه ایرانی را 
مطرح می کرد. »در مکتب فکری امام)ره(، ضّدیت با استبداد 
و ضّدیت با استکبار حرف اّول را می زند؛ این آن چیزی است 
که ملّت ایران هم آن را حس می کرد، ملّتهای مسلمان دیگر 
بلکه ملّتهای غیر مسلمان ]هم [ آن را حس کردند؛ برای همین 

این دعوت گسترش پیدا کرد.«
رهبر معظم انقالب درباره این مکتب جامع همچنین بیان 
داشته اند: »خصوصّیت دیگر این مکتب فکری این بود که زنده و 
پویا و پر تحّرک و عملّیاتی بود؛ مثل بعضی از اندیشه پردازی ها و 
تئوری  سازی های روشنفکرانه نبود که در محفل بحث، حرفهای 
زیبا و قشــنگی است اّما در میدان عمل کارایی ندارد؛ منطق 
امام، فکر امــام، راه امام، عملّیاتی بود؛ قابل تحّقق در میدان 
عمل بود؛ به همین دلیل هم به پیروزی رسید و پیش رفت؛ 

این حرکت، مسیر تاریخ کشور ما را عوض کرد.«
معنویت، عقالنیت، عدالت

 سه بُعد اساسی مکتب امام خمینی)ره(
معنویت، عقالنیت و عدالت، سه بُعد اساسی مکتب امام 
خمینی)ره( است. رفتار و منش امام)ره( مبتنی و مشتمل بر 
این ســه اصل بود. ایشــان عارفی واصل و اهل خشوع و ذکر 

بودنــد. به نصرت الهی اطمینان داشــتند. در بُعد عقالنیت، 
اهل بــه کار گرفتن خرد و تدبیر بودنــد. تکیه به آراء مردم 
از مظاهــر عقالنیت امــام راحل بــود. در حالی که قرن های 
متمادی حکومت های اســتبدادی در کشور ما وجود داشت، 
امام خمینی)ره( حضور و مشارکت مردم در اداره کشور را به 
یک حقیقت روشن تبدیل کردند. مردم پای صندوق های رأی 
می آیند و منشأ تشکیل مجلس شورای اسالمی، دولت، مجلس 
خبرگان رهبری و شــوراهای اسالمی شهر و روستا می شوند. 
عدم اعتماد به دشــمن و سرسختی در برابر دشمن مهاجم، 
نمونه دیگری از عقالنیت امام خمینی)ره( است. ایشان واقف 
بودند که عقب نشینی مقابل دشمن به پیشروی او می انجامد. 
امام مــا روح خوداتکایی و خودباوری را در ملت دمید و این 
یک مظهر دیگر عقالنیت ایشان است. دشمن از آغاز ورود خود 
به این کشور، به ملت ما القا کرد که قادر به پیشرفت نیست 
و اگر قرار باشــد کار چشمگیر و مهمی انجام شود، به دست 
غربی هــا باید صورت بگیرد اما امام خمینی)ره( به مردم روح 
اعتماد به نفس داد و پیشرفت ما در زمینه های مختلف علمی 
و صنعتی به دلیل همین روحیه »ما می توانیم« است. ایشان 
خبرگان ملت را از طریق انتخابات مأمور تدوین قانون اساسی 
کردند. سپس قانون اساسی را در معرض آراء مردم قرار دادند 
و این گونه پایه های نظام را مســتحکم ساختند. این مهم نیز 
از دیگر مظاهر عقالنیت امام خمینی)ره( بود. مظهر اساســی 
معنویت امام راحل، اخالص ایشان بود. امام ما از آغاز مبارزه، 
بر اساس تکلیف الهی و برای خدا پیش رفتند. می فرمودند عالَم، 
محضر خداســت. ایشان در بُعد عدالت، تأکید به رسیدگی به 
محرومان داشتند و بارها تعابیر »پابرهنگان« و »کوخ نشینان« 
 را بیان داشتند و به مسئولین تأکید می کردند که از اشرافی گری 

بپرهیزند.
وقتی از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ پشــت ســر را نگاه کنیم، راه 
دشــواری را می بینیم که با رهبری و هدایــت امام راحل با 
ســالمت پشت ســر گذاشــته ایم. جنگ تحمیلی، محاصره 
اقتصادی، شراکت و همدستی ابرقدرت ها علیه نظام اسالمی، 
دسیســه های داخلی، نفوذی های دشــمن، نفوذ لیبرال ها، 
ملی گراها و بی اعتقادان به اسالم و مردم، طراحی کودتا، همان 
مسیر صعب العبور بوده اند که گذشتن با موفقیت از آن به خاطر 
لطف الهی و پیوند محکم مردم با امام بزرگ خود بوده است.

ادامه راه امام)ره(؛ با قوت تمام
پس از غروب آن خورشید فروزان، راه و مرام و اصول ایشان 
را رهبــر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به 
زیبایــی و با قوت تمام ادامه دادند و مکتب امام)ره( را حفظ 
و تقویت کردند. انتخاب هوشــمندانه و الهی آیت اهلل العظمی 
خامنه ای از سوی خبرگان ملت به رهبری انقالب اسالمی در 
همــان روز ارتحال امام امــت، عامل مهم تداوم این مکتب و 

حرکت نورانی بود.
مدیر مســئول کیهان ۱۳ خرداد سال گذشته در ستون 
»نکته« مشاهدات خود از حال و هوای شب و روزهای ارتحال 
امام)ره( را این گونه نوشت؛ »آن شب خبر رسیده بود که حال 
حضرت امام- رضوان اهلل تعالی علیه- به شدت رو به وخامت 
نهاده است. در سپاه آماده باش داده شده بود. دل ها از نگرانی 
به حنجره ها کوچ کرده بود و چشم ها خیس اشک بود. دست ها 
به دعا بلند و هق هق گریه ها امان از دعا گرفته بود. آن شب، 
مســئولیت پیگیری اخبار، مخصوصاً  گزارش خبرگزاری های 
خارجی به نگارنده ســپرده شــده بود. آن روزها از موبایل و 
اینترنت و سایر وسایل و تجهیزات ارتباطی این روزها خبری 
نبــود، چند خط تلفن بود و تلکس خبرگزاری های خارجی... 
با برادران ســپاهی مستقر در بیت حضرت امام)ره( در تماس 
دائم بودیم. خبرها تلخ و ناگوار بود. ســاعت ۲۲ و بیســت و 
چند دقیقه بود که آن واقعه تلخ و دردناک اتفاق افتاد. یکی از 
برادران سپاهی مستقر در بیت امام، در حالی که  گریه امانش 

نمی داد گفت »امام رفت«...
آسوشیتدپرس: 

»خمینی بعد از غروب دوباره طلوع کرده است«
و دقایقی بعد، تماس گرفته و گفتند قرار است خبر رحلت 
حضرت امام فردا منتشر شود. صبح فردا- ۱۴ خرداد- وقتی این 
خبر از رادیو پخش شد که »روح خدا به خدا پیوست« گویی 
در » صور اسرافیل« دمیده اند، مردم از پیر و جوان و زن و مرد 
و کودک بر ســرزنان به خیابان ها ریختند و ایران سیاهپوش 
شد... دشمنان بیرونی که سال ها در انتظار آن روز بودند، زبان 
به شــادی از کام بیرون کشیدند و خبرگزاری آسوشیتدپرس 
در گزارشــی اعالم کرد »پایان عمر خمینی، آغاز فروپاشــی 

جمهوری اسالمی است«!...
محــل کارم را ترک کردم و بــه میان خیل عظیم مردم 

عزادار در خیابان ها رفتم. ســاعت ۱۱ صبح بود که به محل 
کارم در سپاه بازگشتم. یکســره به سراغ تلکس های خبری 
رفتم... همان خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس، با اشاره به 
حضور یکپارچه مردم در خیابان ها و دل های سوگوار و چشمان 
اشکبار آنها، در گزارش خود آورده بود »خمینی بعد از غروب 

دوباره طلوع کرده است«.
بزرگمرد دیگری از دودمان پیامبر اسالم)ص(

به باور اندیشــکده ها و محافل غربــی، رهبری حضرت 
امام)ره( از نوع رهبری »کاریزماتیک« بود! )با استناد به نظریه 
ماکــس وبر( که در آن کاریزمای رهبر عامل جذب مردم به 
اوست و مدعی بودند که با ارتحال امام)ره(، کار انقالب تمام 
اســت اما حقیقت آن بود که در رهبری الهی، کانون اصلی 
جاذبه خدای متعال اســت و رهبر الهی یک واســطه است 
که مردم را به ســوی او می خواند. بــه همین دلیل با رفتن 
امام)ره( رســالت و پیام و حقیقت ایشان ماند و زنده تر شد. 
رهبری انقالب اسالمی با ارتحال امام خمینی)ره( به بزرگمرد 
دیگری از دودمان پیامبر گرامی اسالم)ص( منتقل شد. انقالب 
اســالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی در دوران رهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رویدادها، حوادث بزرگ و 
توطئه های ســنگین امنیتی، اقتصادی، تبلیغاتی را به خود 
دید اما با هوشمندی و هدایت ایشان، ایران اسالمی سربلند 
شــد و بسیاری از پیش بینی ها و آمال امام راحل به حقیقت 
پیوست. ایران به قدرتمندترین کشور منطقه با نقش مؤثر و 
تعیین کننده در عرصه بین الملل تبدیل شد. انقالب اسالمی 
ریشه دار تر شد، شاخ و برگ گستراند و جبهه مقاومت تأسیس 
شد. دشــمنان برای خارج کردن سوریه از زنجیره مقاومت 
ائتالف کردند اما با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب شکستی 
تاریخی خوردند. فتنه های ۷۸ و ۸۸ را به صحنه آوردند و علی 
رغم پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اسرائیل، انگلیس، فرانسه 
و... با رهبری و تدبیر حکیمانه و شجاعت مثال زدنی حضرت 
آقا رو به رو شدند و ناکام ماندند. ایران اسالمی به بزرگ ترین 
قدرت نظامی منطقه و یکی از بزرگ ترین قدرت های نظامی 

دنیا تبدیل شد.
ایران در فهرست صدر نشین ها

در بسیاری از عرصه های علمی و تکنولوژیک در فهرست 
صدر نشین ها قرار گرفتیم؛ دومین کشور دارای توانایی ساخت 
دریچه قلب در جهان؛ دومین کشــور در درمان تاالسمی با 
شیوه پیوند مغز استخوان؛ ســومین تولیدکننده دکل های 
انتقــال برق؛ رتبه دهم جهانی در فنــاوری لیزر؛ مقام دوم 
جهان در زمینه تولید نانو دارو؛ چهارمین کشــور در تولید 
اتانول در دنیا؛ رتبه سوم جهان در صنعت سد  سازی؛ نهمین 
کشــور دارای چرخه کامل فناوری فضایی؛ دومین کشــور 
دارای فناوری تولید پهپاد رادارگریز؛ اولین کشور تولیدکننده 
صنعتی بیوایمپلنت؛ چهارمین قدرت موشکی جهان؛ جزو ۱۰ 
کشور سازنده زیردریایی در جهان؛ تولیدکننده سریع ترین 
اژدر رادارگریز در جهان؛ دارای مؤلفه استراتژیک خودکفایی 
در بنزین؛ پنجمین کشــور برتر ســازنده ربات انســان نما؛ 
چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی 
در جهان؛ اولین ســازنده اســتارتر هواپیما در غرب آسیا؛ 
چهارمین قدرت دریایی جهان، جزو چند کشور تولید کننده 
واکسن کرونا و... مقتدای انقالب راه امام)ره( را ادامه می دهند 
و تســلیم زورگویی و باج خواهی  دشــمنان اسالم و انقالب 
نشدند. دشمنانی که در مقابل این حکمت و شهامت احساس 
اســتیصال می کنند و این حقیقت درخشان را می بینند که 

»خامنه ای خمینی دیگر است«.
ملت وفادار، آگاه و مبارز ایران اســالمی امروز پرانگیزه و 
امیدوار در گام دوم انقالب، با شــناخت درست از راه و مرام و 
اصول امام)ره(، گوش به فرمان رهبر فرزانه انقالب اســالمی 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای برنامه دشــمن برای توقف 
پیشــرفت ایران را ناکام گذاشته اند و به سوی تشکیل تمدن 

نوین اسالمی در حرکتند.

خامنه ای
 خمینی دیگر است

والیتی: 

قفقاز منطقه حساس در كنار ما است اجازه حضور هیچ بیگانه ای را در آن نمی دهیم
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: قفقاز 
یکی از مناطق بسیار حساس در کنار مرزهای ما است 
و جمهوری اسالمی ایران به این مهم توجه ویژه دارد 
 و اجازه حضور هیچ بیگانه ای را در این منطقه نخواهد 

داد.
علی اکبر والیتی مشــاور رهبر معظــم انقالب در امور 
بین الملل در گفت و گو با فارس اظهار داشت:  جمهوری اسالمی 
ایران از ابتدا به توسعه روابط همه جانبه با کشورهای همسایه و 
همچنین آسیای میانه و قفقاز توجه ویژه داشته و به ویژه در 
چارچوب اصل افتخارآفرین نه شرقی نه غربی، سیاست های 

خود را طراحی و اجرا کرده است.
والیتی افزود: در همین راستا با توجه به تحوالت عمیق 
صحنه بین المللی، کشور ما سیاست نگاه به شرق را با عنایت 
به از بین رفتن  دنیای دوقطبی متناسب با تحوالت بین المللی 
ادامــه و در برابــر دخالت های دولت های ســلطه جو و غربی 
ایستادگی نموده و بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری سیاستی را در پیش گرفته 
است که بر آن اساس امروز جایگاه و نقش جمهوری اسالمی 

ایران در دنیا تاثیرگذار و مهم است. 
وی در ادامه گفت: راهبرد اصلی کشور در رابطه با سیاست 
خارجی کماکان حفظ و تقویت استقالل توأم با اقتدار روزافزون 
کشور در طول ۴۰ سال پس از تأسیس جمهوری اسالمی ایران 
اســت و امروز به اقرار کشورهای دوست و غیر دوست، ایران 
بــه عنوان یک قدرت منطقه ای و تأثیرگذار قطعی در صحنه 

بین الملل راه خود را ادامه می دهد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: از 
جمله معیارهای مورد توجه جمهوری اســالمی ایران دراین 
زمینه تقویت هر چه بیشتر روابط با کشورهای همسایه است 
ضمن آن که توانسته است با برافراشتن پرچم بیداری اسالمی 
و همراهی و همکاری راهبردی با کشورهای جبهه مقاومت، در 

جهت تامین امنیت منطقه گام بردارد و در این جهت تمرکز 
خود را با کشورهایی که مشترکات زیادی با جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه های بین الملل دارد تقویت نموده و لذا بر این 
اســاس با عنایت به آنچه در ابتدا بیان شــد، سیاست نگاه به 

شرق را ان شاءاهلل جدی تر دنبال خواهد کرد. 
 والیتی اظهار داشت: اصل تعامل با شرق تفاوت جوهری 
با اصل ابدی نه شرقی نه غربی دارد. تفاوت این است که ثقل 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آینده دنیا در شرق خواهد بود. 
کشورهای ســودجو و بد سابقه غربی نظیر آمریکا قصدشان 
از تمرکز نگاه به شــرق تجدید بنای استعمار قبلی با ظاهری 
فریبنــده یعنی کماکان دیدگاه مغرب زمین با محوریت کاخ 

سفید و در ظاهر برقراری صلح در کشورهای دیگر است. 
وی افزود: نکته  مهم در این میان که بســیار تاثیرگذار 

هم می باشد و جمهوری اسالمی ایران بر روی آن تاکید دارد 
امنیت مرزهای ایران عزیز اســت، بدین معنا که  جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به امنیت مرزها و مناطق اطراف مرزهایش 
حساسیت و مراقبت دائم دارد؛ بنابراین توسعه روابط با تکیه بر 
تعامل با شرق و همسایگان، عامل موثر تامین امنیت و منافع 

جمعی منطقه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال 
که »اخیراً بعضی تحرکات و زمزمه های شک برانگیز در قفقاز 
اتفاق افتاده است. به طور مثال جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
اخیراً در بروکســل جلساتی با مقامات اتحادیه اروپا راجع به 
برقراری صلح بین خودشــان داشتند و به نوعی از آنها کمک 
خواستند در فرآیند صلح مشارکت نمایند. نظر شما چیست؟« 
گفت: اوال منطقه قفقاز  بخشی از قاره آسیا می باشد و ارتباطی 

با اروپا  ندارد. ثانیا در گذشته اگر اروپایی ها در این منطقه یا 
دیگر مناطق آســیا بدون رضایت صاحبان اصلی این مناطق 
حضور داشــتند این حضــور زورمدارانه بود و مقدمه ای برای 
ایجاد ســلطه و استعمار این سرزمین ها بوده است ثالثا امروز 
دیگر نه اروپا اروپای سابق  و نه آسیا به مانند گذشته است.  
والیتی خاطرنشان کرد: امروز اروپا ضعیف تر از هر زمان 
دیگری است و نکته مهم این که در جریان جنگ اول و دوم 
جهانی بیشترین صدمه را اروپایی ها متحمل شدند و اکنون نیز 
قربانیان بازی های جدید آمریکا هستند؛ نمونه بارز این وضعیت 
اسفناک این است که آمریکایی ها به بهانه ایجاد و حفظ امنیت 
این قاره مهم ترین عوامل ناامنی را که ناتو می باشــد در آنجا 
تاسیس و تقویت کرده و با هزینه کشورهای اروپایی آن را به 

سمت شرق توسعه می دهند.
وی اظهار داشت: بنابراین از یک سو اروپا تبدیل به قاره ای 
مسلوب االراده شده و ثانیاً هزینه های توسعه طلبی آمریکایی ها 
را پرداخت می کند حال آن که  اروپایی ها که توان دفع ضرر 
از خود و ایجاد امنیت برای کشورهای خود را ندارند چه کار 
مثبتی را می تواند در قبال قفقاز انجام دهند جز اینکه عاملی 

بی اراده برای آمریکا و ناتو باشند.
والیتی گفت: قفقاز یکی از مناطق بسیار حساس در کنار 
مرزهای ما است و جمهوری اسالمی ایران به این مهم توجه 
ویژه دارد و اجازه حضور هیچ بیگانه ای را در این منطقه نخواهد 
داد. به واقع امروز اروپایی ها و آمریکا حتی ناتوان از حل مسائل 
منطقه خودشــان هستند اما با اهداف خاص و به ویژه ایجاد 

بحران در دیگر مناطق تالش می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امنیت 
منطقه باید توســط کشــورهای همین حوزه حفظ شــود و 
گفت وگوهایی که بعضاً بین ایران، روسیه ، ترکیه، آذربایجان، 
ارمنســتان، گرجستان  شکل می گیرد با همین هدف دنبال 

می گردد و می تواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد.

نظامی سابق رژیم موقت صهیونیستی اذعان کرد 
پهپادهای مختلف و تسلیحات دقیق ایران بخشی از 

دکترین جنگ نامتقارن تهران است.
یک نظامی سابق رژیم موقت صهیونیستی در تحلیلی 
اذعان کرد که ایران پهپادهای مختلف و تســلیحات هوایی 
دقیق برای »حمله پیشــگیرانه« علیه صهیونیســت ها در 

اختیار دارد.
ســرهنگ بازنشسته »میخائیل سگال« و از تحلیلگران 
ارشد اندیشــکده »مرکز اورشلیم« در تحلیلی که در وبگاه 
»جی ان اس« منتشــر شده است، نوشت که ایران به توسعه 
و گسترش توانایی خود برای استقرار و تولید پهپادها ادامه 

می دهد. در عین حال، این کشــور تسلیحات پرتاب هوایی 
دقیق با پهپاد، ســکوهای پرتاب و سامانه های جمع آوری 

اطالعات تولید می کند.
به گفته ســرهنگ سگال، همه اینها بخشی از دکترین 
جنگ نامتقارن ایران است. ایران همچنین تاکید می کند که 
برخی از نمونه های پهپاد این کشــور سال گذشته به سمت 
اســرائیل پرتاب و برای »حمله پیشــگیرانه« علیه دشمن 

صهیونیستی در نظر گرفته شده اند.
این نظامی سابق  رژیم صهیونیستی در بخش دیگر این 
تحلیل نوشت، ایران این توانایی را با کمک درس های گرفته 

شده از جنگ در عرصه های مختلف توسعه می دهد.

به گزارش فارس، به گفته تحلیلگر مرکز اورشلیم، ایران 
همچنان به »صادرات« پهپادهــا به  گروه های »مقاومت« 
منطقــه ادامه می دهد .ایــران همچنین یک کارخانه تولید 
هواپیماهای بدون سرنشــین در تاجیکســتان برای تولید 
پهپادهای »ابابیل-۲« محصول شرکت صنعتی هواپیماسازی 

ایران )هسا( افتتاح کرده است.
وبگاه »دبکا فایل« نیز پیش از این در گزارشــی نوشته 
بود: ایران با نمایش قدرت، در یک پایگاه پهپادی مخفی در 
کوه زاگرس ۱۰۰ فروند پهپاد عرضه کرد. این وبگاه وابسته 
به سازمان جاسوســی موساد به مکان این پایگاه در اعماق 
زمین اشاره کرد و نوشت که اکثر این پهپادها به موشک های 

»قائم-۹« که برابر با موشک های هلفایر آمریکایی هستند، 
مســلح بودند.  این در حالی اســت که منابع رسانه ای روز 
دوشــنبه از آماده باش یگان های پدافند ارتش رژیم موقت 

صهیونیستی از بیم حمالت نیروهای مقاومت خبر دادند.
به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«  یگان های پدافند هوایی 
)رژیم( اســرائیل به دلیل نگرانی از اینکه ایران ممکن است 
در پاسخ به ترور شهید »صیاد خدایی« حمله ای انجام دهد، 
خود را تقویت کرده اند.  مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی 
از حمله موشکی یا انتحاری گروه های تحت حمایت ایران در 
لبنان و سوریه بیم دارند و سامانه های مختلف پدافند هوایی 

از جمله »گنبد آهنین« در حالت آماده باش قرار گرفته اند.
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وزیر راه و شهر سازی گفت: ۵۶۰ هزار واحد 
مسکونی خالی)برای دریافت مالیات ( به وزارت 

اقتصاد و دارایی معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری ها، رســتم قاسمی دیروز در 
حاشــیه جلسه هیئت وزیران درخصوص اجرای قانون 
اخذ مالیــات از خانه های خالی گفت: ۵۶۰ هزار واحد 
مسکونی خالی به وزارت دارایی معرفی شده است که 
از این میزان صاحبان ۶۰هزار واحد اعتراض کردند که 
در حال بررسی است و از مالکان مابقی خانه ها اعتراضی 

دریافت نشده است.
وی با بیان این که حدود ۴۰۰ هزار خانه خالی جدید 

نیز گزارش شده است، افزود: )مالیات (خانه های خالی 
به گونه ای باید باشد که اگر مالکانش اجاره ندهند ضرر 
سنگینی  کنند و لذا اجرای این قانون فواید و آثار بسیار 
خوبی خواهد داشــت. وزیر راه و شهر سازی دررابطه با 
آخرین وضعیت طرح احداث چهار میلیون مســکن از 
سوی دولت سیزدهم نیز توضیح داد: درباره نهضت ملی 
مسکن با رئیس جمهور جلسه داشتیم و قرار است تولید 
مسکن را در کشور در دو بخش دومیلیونی آغاز کنیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، بیش 
از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد از خاک برداری تا سایر 

مراحل تکمیلی ساختمانی را در دست اجرا داریم.

وی ابراز امیدواری کرد تا ۲8 مرداد که سالگرد آغاز 
به کار دولت است،  این میزان به حدود ۲ میلیون برسد 

تا در پایان کار دولت این وعده محقق شود.
به گفته قاسمی نخستین سری این واحدها نیز از 
مهرماه امسال تحویل خواهد شد و پس از آن به تدریج 

واحدها ماهانه به صاحبانش واگذار می شود.
ثبت نام وام ودیعه از امروز

وزیر راه و شهر ســازی در مــورد وضعیت اجاره هم 
توضیــح داد: بســته ای به نام بســته اجاره بها تهیه و در 
 ســتاد تنظیم بازار تصویب شــده که اجــاره در تهران

 ۲۵ درصد قابل افزایش است و در سایر شهرها نیز مشخص 

شــده است. قاسمی عنوان کرد: بین ۴۰ هزار تا ۷۰ هزار 
میلیارد تومان برای ودیعه مســکن برای دهک ها پایین 
پیش بینی کردیم که بــه زودی در روزهای جاری مردم 

می توانند در سامانه ثبت نام کنند و قابل پرداخت است.
گفتنی اســت بالفاصلــه پس از اظهــارات وزیر، 
معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهر سازی 
در اطالعیــه ای از آغاز ثبت نام متقاضیان تســهیالت 
کمک ودیعه مســکن از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه 
۱۲ خردادماه از طریق ثبت درخواســت در ســامانه 
 طرح های حمایتی مســکن شهر ســازی به نشــانی

http://saman.mrud.ir خبر داد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج:
قیمت گذاری و محدودیت واردات برنج 

برداشته شد!
  در حالی که دبیر انجمــن واردکنندگان برنج از موافقت وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان حمایت با حذف قیمت گذاری و محدودیت 
واردات برنج خارجی خبر داده است اما این نگرانی وجود دارد که این 

مسئله با سود جویی برخی واردکنندگان همراه شود.
مسیح کشاورزی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: جلسه ای 
در قرارگاه تأمین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشــاورزی برگزار و با حضور 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و انجمن واردکنندگان درباره 

تنظیم بازار و تأمین برنج موردنیاز کشور تصمیم گیری شد.
وی افزود: باتوجه  به تغییرات قیمت جهانی برنج و نرخ ارز و عدم افزایش 
قیمت مصوب برنج خارجی در بازار، امکان واردات این محصول توسط بخش 
خصوصی دشــوار شــده بود به طوری که منجر به کاهش واردات توسط این 

بخش نیز شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: میانگین قیمت تمام شده برنج 
هندی در بنادر حــدود 3۵ هزار تومان اما قیمت مصوب آن 3۰ هزار تومان 
بود به همین منظور واردکنندگان محصول خود را ترخیص نمی کردند اما با 
اتخاذ تصمیمی در این جلسه بحث قیمت گذاری دستوری برنج برداشت شد.

کشــاورز تصریح کرد: تعیین قیمت مصوب در شــرایط فعلی بازار برنج 
امکان پذیر نیســت زیرا قیمت های جهانــی این محصول و همچنین نرخ ارز 

نوسان زیادی دارد.
وی عنوان کرد: درگذشته نیز تجربه عدم قیمت گذاری دستوری برنج وجود 
داشــت که موفق و پایین تر از قیمت های جهانی در بازار کشــور بود؛ در این 
شرایط نیز در صورت عمل به تعهدات یاد شده، بازار برنج به آرامش می رسد 

و کیفیت برنج های وارداتی ارتقا می یابد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج یادآور شد: برای تأمین و جلوگیری از کمبود 
و گرانی برنج، واردات این محصول ســرعت می گیرد و بخش خصوصی کل 
کسری برنج موردنیاز بازار را وارد می کند؛ همچنین مقرر شد شرکت بازرگانی 

دولتی تنها برای تأمین ذخایر احتیاطی و استراتژیک اقدام به واردات کند.
کشاورز بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی همچنین در جلسه قول همکاری 
داد که محدودیت زمانی واردات برنج خارجی در فصل برداشــت برنج ایرانی 
امسال حذف شود تا سرعت واردات افزایش یابد تا بازار مانند سال گذشته با 

گرانی و کمبود برنج خارجی مواجه نباشد.
وی اظهار داشت: انجمن واردکنندگان برنج نیز قول داد که برنج خارجی 
با قیمت و کیفیت مناسب و بدون کسری وارد بازار شود تا از افزایش بی رویه 

قیمت برنج جلوگیری شود.
گفتنی اســت با حذف قیمت گذاری مصوب برای برنج های وارداتی، این 
نگرانی وجود دارد که برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از فضای قیمت برنج 
داخلی و نیاز بازار به این محصول قیمت های نجومی برای وارداتشان تعیین 
کنند که در این صورت مصرف کننده نهایی متضرر خواهد شد بنابراین شایسته 
است نهادهای نظارتی بر بازار برنجهای وارداتی تسلط داشته باشند تا جلوی 
ســودجویی های احتمالی گرفته شــود. همچنین واردات بی رویه برنج های 
خارجی می تواند به تولیدکننده داخلی لطمه بزند که در این زمینه هم باید 

نظارت مستمر باشد.

رستم قاسمی:

۵۶۰ هزار خانه خالی را
برای دریافت مالیات به وزارت اقتصاد معرفی کردیم

مهدی غضنفری: 

سود صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال گذشته حدود صفر بوده است

انفعال وزارت صمت و سازمان حمایت در قبال 
گرانفروشی و احتکار برخی تولیدکنندگان موجب 
افزایش این تخلفات شده تا جایی که دبیر اتحادیه 
موجود  گفــت: علی رغم  موادغذایی  بنکداران 
 بودن مواد اولیه، امــا کارخانه های تولیدکننده 
رب گوجه فرنگی و روغــن عرضه را محدود یا 

مشروط کرده اند!
قاسمعلی حســنی در گفت وگو با ایسنا، از توزیع 
محدود رب گوجه فرنگی خبر داد افزود: علی رغم اینکه 
مواد اولیه موجود است و هیچ کمبودی هم وجود ندارد 
و فصل گوجه فرنگی نیز هســت، اما به نظر می رســد 
کارخانه های تولیدکننده رب گوجه فرنگی از اقدام سایر 
کارخانه هــا در ماه های قبل الگوبرداری کرده اند و این 

کاال را توزیع نمی کنند.
دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی به وضعیت روغن 
نیز اشــاره کرد و گفت: روغن نیز در بازار به اندازه نیاز 
وجود دارد، ولی کارخانه ها در ازای ســه کارتن روغن 
یک کارتن کیک نیز به خرده فروشی ها تحویل می دهند. 
معلوم نیست وزارت صمت و دستگاههای نظارتی و 

تعزیراتی در قبال این تخلف چه می کنند؟

سکوت  سازمان حمایت در قبال افزایش قیمت  ها
در همین حال وزارت صمت و سازمان حمایت در 
قبال ادعای برخی انجمن های صنفی برای توجیه گرانی 
تولیداتشان ســاکتند. این انجمن ها مدعی اند »مصوبه 
ســازمان حمایت بابت افزایش قیمت کاالهایی نظیر 
تایر، روغن موتور و شــوینده وجود دارد« وزارت صمت 
و ســازمان حمایت هیچ واکنشی نسبت به این اخبار 
ندارند و ســکوت و انفعال اختیار کرده اند. مســئوالن 
سازمان حمایت مانند روال سال های گذشته هیچ گونه 
پاسخگویی ندارند و با وجود تماس های خبرنگاران، در 
این رابطه هیچ توضیحی ارائه نداده اند. سامانه ۱۲۴ هم 
که طبق گفته قائم مقام وزیر صمت مرجع اصلی اعالم 
قیمت است، در برخی ساعات از دسترس خارج است.

خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشت: این روزها 
در فضای مجازی و برخی رســانه ها، اخبار مختلفی به 
نقل از رؤســای انجمن ها یا با انتشــار نامه ای، درباره 
افزایش قیمت کاالهای مختلف منتشر می شود.همین 
خبر افزایش قیمت ها، موجب بروز تورم انتظاری است و 
بازار بالفاصله نسبت به این اخبار واکنش نشان می دهد 
و تقاضای مردم برای تهیه کاال  با قیمت قبلی افزایش 

می یابد.  به تازگی طبق اطالعیه ای که تولید کنندگان 
تایر در فضای مجازی منتشر کرده اند اعالم شده است 
که قیمت تایر از روز هشتم خرداد افزایش یافته است 
و براســاس اطالعیه مذکور قیمت تایرهای رادیال به 
 میزان 3۰ درصد و قیمت تایرهای بایاس نیز بین ۱۵ تا
۲۵ درصد افزایش یافت.   ایــن افزایش قیمت ها طی 
روزهای اخیر در بازار اعمال شــده اســت و خریداران 
از افزایــش قیمت ها خبر می دهند و فعاالن صنفی نیز 
این افزایش قیمت ها را تایید می کنند. به گفته یکی از 
فعاالن صنفی، قیمت یک جفت الستیک پژو پرشیا که 
تا هفته پیش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده اکنون 
در بازار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین در روزهای گذشته نامه ای از سوی انجمن 
پاالیشــگاه داران روغن  سازی به رئیس  اداره نظارت بر 
ناشران گروه شیمیایی و غذایی ارسال شد که از دریافت 
مجوز افزایــش قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی به 

میزان ۲۵ درصد حکایت دارد. 
بهانه گرانی ها

دلیل این افزایش قیمت ها نیز باال رفتن هزینه های 
تولید شــامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد 

افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بســته بندی و سایر 
هزینه ها بیان شده است. 

البتــه اعالم اخبار افزایــش قیمت ها فقط محدود 
به  تایر و روغن موتور نبوده و  در روزهای گذشته افزایش 
قیمت مواد شــوینده، تن ماهی، ســس مایونز و حتی 
افزایش قیمت برخی از برندهای   بیسکویت و پفک نیز 
از طریق انجمن های مربوطه در فضای مجازی و بعضا 

از طریق رسانه ها اعالم شده است. 
محمد صادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی دو روز پیش در پاسخ به اینکه آیا این افزایش 
قیمت ها مجاز است یا خیر؟ گفت: هرگونه تغییر قیمت  
در مورد کاالهای مختلف باید توسط سازمان حمایت 
از طریق اطالعیه یا درج در ســامانه ۱۲۴ اعالم شود، 
بنابراین تا زمانی که سازمان حمایت تغییرات قیمت ها 
را از طریق اطالعیه اعالم نکرده یا در سامانه ۱۲۴ ثبت و 
درج نکرده است به این معناست که فرآیند تصمیم گیری 
در مورد قیمت کاال هایی که تولیدکنندگان درخواست 
افزایش قیمت داده اند تکمیل نشده است. مالک قیمت 
کاالها قیمت های مندرج در ســامانه ۱۲۴ ســازمان 

حمایت است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در کوتاه مدت خروج 
نفت از بودجه امکان پذیر نیست و اصالح ساختار بودجه هم 

فقط خروج نفت نیست!
به گزارش ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی درباره اصالح ساختار 
بودجه دولت و اینکه آیا شــاهد هستیم که نفت از ساختار بودجه 
کنار برود؟ در اظهاراتی عجیب، تصریح کرد: در کوتاه مدت خروج 
نفت از بودجه امکان پذیر نیست! و اصالح ساختار بودجه هم فقط 
خروج نفت نیست! و اصالحات دیگری الزم است که صورت بگیرد. 
اینکه بودجه ساده و قابل فهم و رصد باشد و دستگاه ها و استان ها 

در قبال بودجه پاسخگو باشند مهم است. 
وی افزود: وزیر علوم می گوید دانشــگاه ها هیئت امنا دارند و 
بودجه می گیرند و من کاره ای نیستم. ما هم در پیشنهادی که به 
مجلس دادیم یک ردیف برای وزیر گذاشــتیم و گفتیم وزیر باید 
پاسخگوی رشد علمی کشور باشد و دوباره دوستان آن را برگرداندند 
و گفتند که خیر همه دانشگاه ها باید ردیف داشته باشند. وزیر علوم 
ماه گذشته اعتراض داشــت که من دخل و تصرفی در تخصیص 
بودجه ندارم؛ لذا اصالح ساختار بودجه ابعاد مختلفی دارد و جلسات 

مشترکی شروع شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از ماموریت های 
جلسات شــورای اقتصادی سران، ماموریتی است که مقام معظم 
رهبری ارایه داده بودند و آن هم  اصالح ساختار بودجه است، لذا 
کاری را شروع کردیم و امیدواریم با کمک مجلس و دست اندرکاران 
بتوانیم در صحن شــورای عالی اقتصاد سران آن را تصویب و بعد 

به مجلس ببریم. 
میرکاظمی افزود: کار شــروع شده و امیدواریم در کوتاه مدت 
انجام شــود و ما در حال بررسی قانون برنامه هستیم و باید زودتر 
آن را برسانیم، زیرا بودجه سال  ۱۴۰۲ مبتنی بر قانون برنامه است.  

گفتنی اســت، قطع وابستگی بودجه کشور از نفت، مطالبه ای 
بلندمدت و تاریخی است که از اول پیروزی انقالب وجود داشته و 
رهبر معظم انقالب از دوران ریاست جمهوری، جدی ترین مطالبه گر 
این امر بوده اند. با گذشــت ۴3 ســال اما هر دولتی، به بهانه هایی 
همچون »شرایط حساس کنونی«، از زیر بار آن شانه خالی کرده 
است. جالب اینکه همین مسئله، حربه اصلی آمریکا در تحریم ایران 
بوده و کشور مجبور به تحمل تبعات سنگین آن در دوره های مختلف 

به ویژه در چند سال اخیر شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
 خروج نفت از بودجه

 در کوتاه مدت امکان پذیر نیست

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره 
به نقش مخــرب بانک های عامل در بازپرداخت 
تسهیالت صندوق توسعه ملی، بر ضرورت حذف 

بانک ها از فرایند وام دهی صندوق تأکید کرد.
مهدی غضنفری در گفت وگو با ایســنا، به جریان 
همکاری بانک ها با صندوق اشــاره کرد و توضیح داد: 
یکی از علل طوالنی شــدن پروژه هایــی که از کانال 
صندوق تأمین مالی می شود همکاری ضمنی و یا ناگفته 
و نانوشته بانک ها با وام گیرندگان است. به هرحال در هر 
پروژه ای که طوالنی می شــود، بانک ها و وام گیرندگان 
سود می کنند اما ضرر آن برای صندوق می ماند، این در 
حالی اســت که بانک ها انگیزه  کافی برای دنبال کردن 
بازگشــت معوقات صندوق ندارند و می توان گفت که 
یکی از دالیل عدم وصول مطالبات، ناشــی از همکاری 
نامناسب بانک هاســت و باید از مسیر تسهیالت دهی 

صندوق توسعه ملی حذف شوند.
وی گفت که پیشــنهاد ایجاد یا تملک یک بانک 
توسعه ای و خاص صندوق توسعه ملی مطرح شده است 

و صندوق باید بتواند از این مسیر تسهیالت را پرداخت 
کند که توجیه کافی برای این موضوع نیز وجود دارد. 
صندوق نمی خواهد منابع خود را به اسم تسهیالت رها 
کند. غضنفری تصریح کرد: سود صندوق توسعه ملی در 
۱۰ سال گذشته حدود صفر بوده است و اگر ضرر ناشی 
از ریالی کردن منابع ارز را در نظر نگیریم، حداکثر نرخ 
بازده تشکیالت صندوق نیم درصد بوده، درحالی که در 
صندوق های ثروت جهان متوسط نرخ بازده به ۶ درصد 
می رسد. وی یادآور شد: این شیوه حکمرانی صندوق، 
آن را با مشکالتی مواجه کرده و اگر قرار باشد بانک ها 
و تسهیالت گیرنده ها با همین رویه پیش بروند، همان 
بالیی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد بر سر صندوق 
توسعه ملی هم خواهد آمد. این در حالی است که هیئت 
 امنا به خطرات تهدیدکننــده صندوق واقف بوده و بر 
همین اساس اجازه سرمایه گذاری بخش های مختلف 

را برای صندوق صادر کرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: 
براین اساس ازاین پس صندوق توسعه ملی مانند گذشته 

منابع را در اختیار ســرمایه گذاران قرار خواهد داد، اما 
نقش منابع صندوق، تســهیالت نیست بلکه مشارکت 
است و در پایان پروژه با فروش سهام خود، از طرح خارج 
شده و منابع را به سرعت وارد طرح های جدید می کند 
که گامی در مسیر دستیابی به نرخ هشت درصد رشد 

اقتصادی خواهد بود.
شرط موافقت با استمهال وام

غضنفری سپس  به مصوبه ای برای نحوه استمهال 
تسهیالت دریافتی از صندوق اشاره کرد و گفت: به دنبال 
بررسی های صورت گرفته، صندوق توسعه ملی دست به 
خوشه بندی درخواست های مطرح شده زد و چهار قاعده 
برای آن تعیین کرد. در قاعده اول اگر بنگاهی وام گرفته 
و درخواست استمهال کند، بررسی خواهد شد که اگر  
به طورجدی و با قاطعیت به دنبال تکمیل  پروژه باشد 
و از سویی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب 
کندی پیشرفت پروژه باشد، صندوق با این درخواست 
موافقت خواهد کــرد.در قاعده دوم اگر منابع صندوق 
تسهیالت گرفته شده ولی پروژه نیمه کاره رها شده و یا 

اینکه تحرکی در آن نیست، ساخت وساز متوقف باشد و یا 
حتی اگر منابع به سمت محلی غیر از پروژه هدایت شده 
باشد، آنگاه صندوق توسعه ملی، با درخواست استمهال 
موافقت نکرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در 
این صورت ورود مستقیم برای بازگشت منابع داشته و  

یا از کانال قوه قضائیه پیگیر خواهد شد.
وی در تشریح قاعده سوم برای درخواست کنندگان 
استمهال تسهیالت خاطرنشــان کرد: اگر درخواست 
اســتمهال برای تسهیالتی باشــد که پروژه به مرحله 
بهره برداری رســیده و فروش ارزی و ریالی دارد، تنها 
زمانی مورد موافقت قرار می گیرد که بخشــی از طلب 
صندوق از سوی تسهیالت گیرنده پرداخت شود، اما اگر 
استنکاف کند، آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا 

گذاشته و  طلب خود را تملک می کند. 
به گفته وی، قاعده چهارم به تســهیالت دریافتی 
دولت اختصاص دارد، پروژه هایی که مقرر شد بررسی 
درخواســت استمهال، در هیئت  امنای صندوق مطرح 

و بررسی شود.

  احتکار و گرانفروشی برخی کارخانه ها با انفعال وزارت صمت و سازمان حمایت

 سید احسان خاندوزی با بیان اینکه »آمار های 
بانک مرکزی نشــان می دهد که ما در ماه گذشته 
نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح 
عمومی قیمت ها در کشور بودیم« گفت: دو دسته 
عوامل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که به جهت 
دقت نکردن به آن، گاهی مواقع در فضای عمومی 
مطرح می شود که این افزایش ها ناشی از حذف ارز 
ترجیحی چند قلم کاالی محدود و مشتقات آنهاست 
در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم 
به حذف ارز ترجیحی کاال های وارداتی برمی گردد.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد افزود: 
سهم بسیار مهم تری به این برمی گردد که داخل کشور 
عواملی داشــتیم که به صورت طبیعی در ابتدای سال 
موجــب افزایش هزینه تمام شــده تولید و محصوالت 
در کشور شــده است. افزایش قیمت نهاده های تولید، 
دســتمزد کارگران و قیمت انــرژی و آب در برخی از 
بخش ها موجب شده است که افزایش قیمت تمام شده 

کاال ها محســوس باشــد. وزیر امور اقتصاد و دارایی، 
درباره عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت: یک دســته 
از عوامل خارجی هم داشــتیم که نه تنها در ایران بلکه 
در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی 
ماه آوریل ماه بسیار ویژه ای باشد؛ به طوری که در یک ماه 
 افزایش قیمت کاال ها در کشور روسیه ۱۷ درصد، برزیل
  ۱۲ درصد، هلند شــش و 9 دهم درصد، انگلســتان

 9 درصد، آمریکا هشت درصد، آلمان چهار و هفت دهم 
درصد و ایتالیا باالی شــش درصد بوده است که البته 
میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر 

از این کشورهاست.
خاندوزی با ابراز اینکه افزایش عمومی قیمت ها و 
کاال ها را همه دنیا تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: 
به عنوان مثال، ترکیه در طول یک سال گذشته بیش از 
۷۰ درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه کرده است.

او افزود: ما در داخل کشور با مسئله کمبود مواجه 
نیســتیم و کاال های اساسی تأمین شده است در حالی 

که در بسیاری از کشور ها جیره بندی شده و فقط تعداد 
کمی از کاال های اساســی را مردم می توانند در سوئد، 
انگلستان و کشور های دیگر خریداری کنند اما در ایران 
در زمینــه تأمین کاال های اساســی طبق گزارش های 

وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.
کنترل عوامل داخلی گرانی ها

وزیر اقتصاد اضافه کرد: قیمت کاال های اساســی 
از جملــه ذرت، جــو و گندم در دنیا حتــی روزانه در 
حال تغییر اســت و همه کشور ها بعد از جنگ اوکراین 
در حال رقابت در خرید این دســته از کاال ها هستند؛ 
پس این نوســان در قیمت ها به دلیل عوامل خارجی و 
همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دســتمزدها، 
نهاده های داخلی، انرژی و... بوده اســت که همه این ها 
نشــان می دهد. در محصولی که نصــف مواد اولیه آن 
وارداتی باشــد با افزایش قیمت های جهانی و نرخ ارز، 
نصف قیمت آن افزایش پیدا می کند و داخل کشــور 
که در اوایل ســال های مختلف همیشه افزایش قیمت 

داشتیم امســال هم رخ داد. خاندوزی ادامه داد: بنای 
دولت در ســتاد اقتصادی این است که حتماً از طریق 
اعالم قیمت های کامالً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه 
به افزایش قیمت های بی ضابطه و افسارگسیخته، شاهد 
این باشــیم که سیاست های کنترل قیمت ها در تیر و 

مرداد به شکل مؤثرتری اجرا شود.
او درباره عوامل بلندمدت تورم و افزایش قیمت ها 
گفت: مســئله کسری بودجه دولت ها و متکی بودن به 
بانک مرکزی موجب تورم می شد و همچنین بی انضباطی 
شدید شبکه بانکی در گذشته، مؤثر در افزایش قیمت 

دارایی ها در کشور بوده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امیدواریم این عوامل 
کوتاه مدت آن مقدار که قابل مدیریت است و جزو عوامل 
خارجی و وارداتی نیست کنترل شود و در ماه های آینده 
با نرخ افزایش قیمت کمتری نسبت به قیمت گذشته 
روبه رو باشــیم و هدف گذاری های بانک مرکزی برای 

کنترل تورم امسال محقق شود.

آگهی های
مفقودی

برگه ســبز خــودرو پژو 206 
بــدون صندوق تیــپ 2 مدل 
شــهربانی شــماره  بــه   81 
و  ایــران 24   928 م 96- 
و  موتــور 092863  شــماره 
 630347 شاســی  شــماره 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو 
ســواری پژو پارس به شماره پالک 
863 و 47- ایــران 25 بــه رنگ 
سفید- روغنی مدل 1400 و شماره 
موتور 124K1642605 و شماره 
 NAAN01CE0MK163334 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز 207 پانوراما مدل 1401 
ایــران 40  پــالک 891 ن 54- 
 NAAR03FE4NJ269588 شاسی

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو 
وانت مزدا 2000 مدل 1381 به 
رنگ سرمه ای- متالیک به شماره 
شــهربانی 547 د 56 ایران 18 
به شــماره موتور FE422622 و 
شماره شاســی 8020001283 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 ســایپا 131SE بــه شــماره پالک
 213 ق 49- ایــران 24 به رنگ 
سفید روغنی مدل 1394 و شماره 
موتور 5403142 و شماره شاسی 
 NAS4 1 1 1 0 0F1 1 4 0 3 5 9
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سخنرانی
به مناســبت فرا رسیدن شب چهاردهم خرداد ســالروز رحلت رهبر کبیر 
انقاب اســامی حضرت امام خمینی)ره( مراســم عــزاداری آن عزیز 
 ســفرکرده بعد از اقامه نماز مغرب و عشــاء در مسجد قبا برگزار می گردد 

خطیب گرامی حجت االسالم 
 والمسلمین فرقانی خراسانی

 حول محور رهبر فقید انقاب اسامی سخن می گویند.
االحقرسیدصدرالدینشریعتی
امامجماعتمسجدقبا

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

۱۵/۴۲۴/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۱۴/۷۱۵/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

8/۵۱۵/۰۰۰نیم سکه
۵/۵۶3/۰۰۰ربع سکه

3/۱۱۰/۰۰۰گرمی
۱/۴39/۰۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
39/۴۶۲پوند

۱/93۰لیر ترکیه
-درهم امارات

۲۱/۵دینار عراق

وزیر نیرو با درخواســت از مردم برای صرفه جویی در 
مصرف برق گفت: اگر صرفه جویی خوبی در استفاده از برق 
داشته باشیم، نیازی به قطعی های برق در تابستان نیست.

علی اکبر محرابیان در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، درباره 
چگونگی قطعی های برق در تابستان امسال اظهار داشت: پیش بینی 
ما این است که به لطف خدا مردم در مصرف برق مدیریت می کنند 
تا صرفه جویی خوبی در میزان استفاده برق داشته باشیم و نیازی 

به قطعی برق نباشد.
وی بــا بیان اینکه اگر مردم صرفه جویی خوبی در مصرف برق 
داشته باشند مشکالت برق در تابستان امسال به حداقل می رسد، 
افزود: قطعی های برق بستگی به رفتار مشترکین برق دارد. مطمئناً 
اگر صرفه جویی خوبی در استفاده از برق نداشته باشیم، قطعی های 

برق محتمل است.
در همین حال ســخنگوی صنعت برق هم با اشاره به افزایش 
تعداد مشــترکان خوش مصرف گفت: بر این  اســاس تعدادی از 
مشــترکان پرمصرف جزو مشترکان خوش مصرف شده و تعدادی 
هم کم مصرف شده اند که با طرح های تشویقی به این تعداد افزوده 

خواهد شد.
مصطفی رجبی مشــهدی ادامه داد: ۷۵ درصد از مشــترکان 
خانگــی زیر الگوی مصرف هســتند و این مشــترکان ۵۰ درصد 
میزان مصرف برق خانگی را دارند و ۲۵ درصد دیگر ۵۰ درصد را 
 مصرف می کنند به عبارتی یک چهارم مشترکان خانگی به اندازه آن

۷۵ درصد یا سه چهارم باقیمانده برق مصرف می کنند.
وی افزود: مشترکان پرمصرف بیشتر برق مصرف می کنند و اگر 
این مشترکان کاهش مصرف داشته باشند هیچ مشکلی در تأمین 
برق در همه بخش ها وجود نخواهد داشــت. مشترکانی که نسبت 
به سال گذشته مصرف بی رویه برق داشته باشند منجر به افزایش 
صورت حسابشان  خواهد شد که در صورت ادامه داشتن این افزایش، 

محاسبه صورت حساب به روش افزایشی پلکانی انجام می شود.
از ســوی دیگر، مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
هم خاطرنشان ســاخت: مهم تر از افزایش صورت حساب، تأمین 
برق ســایر مشترکان اســت که در تابســتان با تولید حداکثری 
نیروگاه ها و بیشترین میزان بار یا مصرف شبکه ها تضمین می شود 
بنابراین از مشــترکان می خواهیم تا با چند راهکار ســاده مانند 
 استفاده  نکردن از وســایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف 
)۱۲ تا ۱۷(، خاموش کردن یک کولر اضافه، تنظیم دمای کولرهای 
گازی روی ۲۵ درجه یا اســتفاده از دور کند کولر آبی، در تأمین 

برق همه مشترکان کشور مشارکت کنند.
وی گفت: مشــترکانی که مصرف برق کمتر از ۵۰ درصد و یا 
کمتر بوده و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و یا بهزیستی 

باشند قبض برق رایگان دریافت خواهند داشت.

وزیر نیرو:
اگر مردم  صرفه جویی کنند  

قطعی   برق نخواهیم داشت
 جزئیات تأمین ناوگان اتوبوسرانی 

 برای زوار حرم امام  خمینی )ره( 
مدیرکل دفتر مسافر ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
جزئیات تمهیدات ترافیکی و تأمین ناوگان برای اعزام زوار حرم امام  

خمینی)ره(  را تشریح کرد.
داریوش باقرجــوان در گفت وگو بــا خبرگزاری فــارس، درباره آخرین 
هماهنگی های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه تأمین ناوگان 
و آماده ســازی محورهای منتهی به حرم امام خمینی)ره( در سالروز ارتحال 
حضرت امام)ره( اظهار داشــت: در ایام ســالروز ارتحال امام خمینی )ره( دو 
استان تهران و قم استان های جاذب محسوب می شوند؛ یعنی افرادی که در 
مراسم ستاد ارتحال شرکت می کنند یا مقصد اولشان حرم امام خمینی)ره( و 
سپس قم و حرم حضرت معصومه)س( است یا بالعکس ابتدا به قم می روند و 
سپس مقصد بعدی شان حرم امام خمینی)ره( است. وی افزود: در این راستا 
در این دو استان تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است، محورهای مواصالتی 
این اســتان ها و محورهای منتهی به حرم، بازســازی و بهسازی شده است و 

راهداران برای این ایام در حال انجام و پایان کار خود هستند.
فعالیت 14 هزار و 4۰۰ دستگاه اتوبوس

باقرجوان درباره تأمین ناوگان زوار در این ایام گفت: طبق برنامه ریزی ستاد 
ارتحال هر استان، تأمین ناوگان توسط شرکت های حمل و نقل انجام می شود. 
ناوگان مورد نیاز تأمین شده است، اما در کنار آن ضرورت دارد سرویس های 
عادی و روزمره در پایانه های مســافری برقرار باشد که تمهیدات الزم در این 
حوزه دیده شده و سعی می شود در دو بخش عملکرد مناسبی داشته باشیم 

و هیچ خللی هم در اعزام مسافران به این مراسم وجود نداشته باشد.
او اضافه کرد:  ۱۴ هزار و ۴۰۰ دســتگاه اتوبوس در این ایام فعال اســت. 
همچنین در پایان سال گذشته و ابتدای امسال تعدادی ناوگان اورهال شده 

در اختیار شرکت های اتوبوسرانی و مینی بوس رانی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر مسافر ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت:  با 
توجه به شــرایط تحریم، نوسازی ناوگان کمی با چالش مواجه شده بود، در 
این راستا بهسازی ناوگان از محل اعتبارات تبصره ۱8 قانون برنامه در دستور 
کار قرار گرفت و امسال ادامه دارد. باقرجوان اضافه کرد: ایمنی به عنوان موضوع 
اصلی نیز همیشــه در دستورکار قرار دارد. در این ایام هم راهداران در طول 
مسیرها به صورت گشت های منظم در این ایام فعال است و با همکاری پلیس 

راه به مردم خدمت رسانی می کنند تا شرایط ایمنی در محورها برقرار باشد.
او با بیان اینکه معاینه فنی مکانیزه برای همه ناوگان الزامی است، گفت: با 
این حال، در ابتدای هر سفر، مدیران فنی، معاینه فنی از ناوگان انجام می دهند 
تا از نظر ایمنی مشکل خاصی نداشته باشیم. به رانندگان و شرکت های حمل 
و نقل توصیه می کنیم در این ایام نظیر همه روزهای ســال، موارد ایمنی را 

در دستور کار قرار دهند .

وزیر اقتصاد دالیل گرانی ها را اعالم کرد

شــرکت بورس کاال از عرضه دو خودروی 
خارجی در تاالر خودرو در هفته آینده خبر داد.

بر اساس اطالعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کاال، 
۴3۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی ۱8 خرداد در تاالر 
حراج باز عرضه می شــود که بر اساس جزئیات، عرضه 
برای ۱۵۰ دســتگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۱۵۰ دســتگاه 
 فیدلیتــی ۵ نفــره و ۱3۰ دســتگاه دیگنتی خواهد

 بود.
 قیمــت پایــه فیدلیتــی ۷ نفــره؛ 8۰3 میلیون

 و ۵۰۰ هــزار تومان و فیدلیتی ۵ نفره؛ ۷89 میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است و بهمن موتور دیگنیتی 
را با قیمت 8۴3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی 

معامالتی خواهد برد.
همچنین به قیمت هــای پایه 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، هزینه های 
مالیات و عوارض شماره گذاری، هوشمند سازی کارت 

خودرو، خدمات پســت، تولید پالک و شماره گذاری و 
بیمه شخص ثالث اضافه می شود. از ابتدای عرضه خودرو 
در بورس کاال در مجموع ۱39 کارا شامل 8۱ دستگاه 
کارا دو کابین و ۵8 دستگاه کارا تک کابین معامله شد.

ثبت سفارش عرضه جدید دو خودروی پُرطرفدار 
فیدلیتی و دیگنیتی از روز چهارشــنبه ۱۱ خردادماه 
آغاز شده و تا ساعت ۰8:3۰ صبح روز چهارشنبه ۱8 

خرداد )روز معامله( ادامه دارد.
نکاتی در باره عرضه خودرو در بورس

برای شرکت در حراج و خرید خودرو، مشتریان باید 
در بورس کاال پذیرش شوند که به هر دو صورت مراجعه 
حضوری و الکترونیکی این امکان فراهم شده است. در 
روش حضوری مشتری به یکی از کارگزاری های دارای 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه می کند 
و مدارک و فرم های موردنیاز را تکمیل می کند. پس از 
بررســی مدارک توسط بورس کاال، صدور کد مشتری 

انجام می شود. در روش الکترونیکی مشتری دارای کد 
سجام با مراجعه به سامانه آنالین شرکت های کارگزاری، 
کاملی خود را وارد می کند و پیامکی از سامانه سجام 
که حاوی رمز است دریافت می کند. با وارد کردن رمز 
دریافت شده اطالعات مشتری از سامانه سجام فراخوانی 
شــده و در اختیار بورس کاال قرار می گیرد و باتوجه به 
انجام احراز هویت در مراحل ثبت نام سجام، کد مشتری 

توسط بورس کاال صادر می شود.
برای انجام معامله، مشــتریان باید دارای حساب 
وکالتی متعلق به خود باشند که خدمت حساب وکالتی 

از طریق اکثر بانک ها به مشتریان ارائه می شود.
در همین حال،خبرگزاری تســنیم نکاتی درباره 
عرضــه خودرو در بورس مطرح کرد و نوشــت: اولین 
نکته درباره ســازوکار عرضه خودرو در بورس کاال این 
است که به نظر می رسد باتوجه به وعده هایی درخصوص 
رقابتی شدن داده شده و همچنین احتمال تقاضای باال 

برای این خودروها، عماًل آنها به قیمت بازار خود نزدیک 
می شوند و امکان خرید این خودروها به قیمت کارخانه 
که درگذشته به عده ای از مردم می رسید، از بین می رود.
نکته  دوم اینکه، به هرحال باید پذیرفت برای عموم 
مــردم امکان خرید خودرو در بورس وجود ندارد، چرا 
که به هرحال ســازوکار بورس کاال برای همه مشخص 
نیســت و شاید بین فعاالن بورسی هم خیلی شناخته 

شده نباشد.
نکته سوم اینکه اگر این خودروها به قیمتی نزدیک 
به قیمت پایه خود به فروش برســد عماًل نشان دهنده  
این است که اطالع رســانی برای خرید این خودروها 
کافی نبوده و رقابتی برای خرید این خودروها شــکل 
نگرفته است و براین اساس وعده عرضه رقابتی خودروها 
در این مرحله محقق نشــده است. به هرحال باید دید 
اولین تجربه عرضه خودرو در بورس کاال چه نتیجه ای 

می دهد؟

عرضه دو خودروی خارجی در بورس کاال از هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی 
در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره رشد نقدینگی درسال 
جاری گفــت: در این چند ماه که از عمر دولت جدید 
گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب 
است در ســال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد 

نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 
۱۴۰۱ منفی شده است.

وی افزود: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر 
سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده 
 امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار 
ندادیم و این هم یکی از عواملی اســت که باعث شده 

رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم 
 اوراقی که در ســبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی- 
9۵ هزار میلیارد تومان بوده اســت؛ در حال حاضر این 
رقم به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی 
حدود ۲۰ هزار میلیــارد تومان حجم اوراق دولتی در 
بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه 
برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود 

ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی کاهش یافته است. 

وی در پایان گفــت: حدود ۷ هزار میلیارد تومان، 
بانک مرکزی اوراق دولتی داشــت کــه آن را در بازار 
فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ 
رشــد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال 

گذشته کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی:

رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ منفی شده است



افقی:
 1- امروزه علم به انســان ثابت کرده است که این گونه افراد 
قلب ســالم تر و زندگی شــاداب تری دارند 2- اثری از ویکتور 
هوگو شــاعر و نویســنده بزرگ فرانســوی- واژه فارسی که 
جایگزیــن اورهال شــده 3- زمزمــه زیر لــب- ضمیر دوم 
شــخص مفرد- نوعی پارچه- خواهر کوچک خانواده برونته 
4- از ویژگی های انســان مومن- رئیس جمهور مردمی کشور 
شیلی که توسط سازمان سیا سرنگون شد- یکی از هنرهای 
خانم های خانه دار 5- ضمیر اشــاره- بهترین راه برای رسیدن 
بــه اوج آمادگــی- دارای اختیار 6- به ضرورت و برحســب 
 الزم- دوره ها و مراحل- از کشــورهای کودتاخیز قاره آفریقا
7- شــاهکاری در نمایشنامه نویســی جهــان- منطقــه ای 
استراتژیک و مهم در ســاحل دریای عمان- خواهش چیزی 
همراه با تواضع 8- ویتامین ضد سرطان- نوعی قتل- بعضی ها 
در این فرصت کم ره صد ســاله می روند- سلطان بدن 9- در 
سیاســت برخوردهای لفظــی را می گویند- کاشــف جاذبه 
زمین- اشــاره کردن با چشــم و ابرو 10- شــهیدی از گروه 
موتلفه اسالمی- ترکیب و ســاختار- از شعرای فرانسوی که 
عالقه زیادی به شعر فارسی داشت 11- تکیه کالم درویشان- 
سرزمین هفتاد و دو ملت- از ویژگی های شب که دزدان برای 
دزدی از آن اســتفاده می کنند 12- نویســنده نوبل گرفته 
دانمارکی- فیلمی از زنده یاد رسول مالقلی پور- دانش نمودارها 
13- مجموعه ای از تحوالت که به صورت طبیعی رخ می دهد و 
در آخر منجر به تغییر می شود- منطقه ای در شمال پایتخت- 
ضمیر اول شخص جمع 14- حیوان اهلی شده- این یکی را 
در جوانان باید جست وجو کرد- نوعی ساز 15- یکی از چهار 

عمل اصلی- شهر روشنایی- شهری که انارش معروف است.

عمودی:
 1- عملی که بر اثر خارج شــدن یک اشعه از هسته 
اتم روی می دهد- در صنعت چاپ تعداد صفحه  هایی 
 اســت که یک بار با هم زیر ماشــین چاپ می رود
 2- اثــری از جالل آل احمد- یکــی از روزنامه های 
چاپ کشورمان 3- نوعی ساز- آزاد و رها- مهمترین 
کتاب حماسی مردم ایران 4- کاشف قوانین اساسی 
جریانــات الکترونیکی- حجی کــه حجاج بیت اهلل 

الحــرام از هم اکنون خود را برای انجــام آن آماده 
می کنند- پیامبر بزرگ قوم یهود 5- طاقت و توان- 
 کلمه کار خراب کن- سرزمین آرزوها- مادر روستایی

 6- دیکتاتــوری که با حمله به کشــور لهســتان 
جنگ جهانی دوم را آغاز کرد- شــهر رسول گرامی 
اســالم)ص(- نگهدارنده انســان در هنگام لغزش 
7- گازی که از آن در صنعت یخچال سازی استفاده 
می گردد- شــهر زادگاه شــوبرت- هوای پیرامون 
زمین 8- پسوند صفت ســاز- هر یک از زائده های 
سیتوپالسمی سلول های عصبی که پیام های عصبی را 
از محیط با سلول های دیگر دریافت می کنند- مالقات 
9- نفس جانسوز- عکس العمل- نویسنده معروف و 
خیال پرداز فرانسوی 10- فیزیولوژیست آلمانی که برای 
نخستین بار از علم هیدرودینامیک برای تبیین گردش 
خون اســتفاده کرد- تونلی که دو کشور فرانسه و 
انگلستان را به هم وصل می کند- یار مهربان 11- اثری 
از لئوناردو داوینچی- نقطه مقابل پایین- دستگاهی 
از معروف ترین ورزش های  در موســیقی 12- یکی 
بومی مردم افغانستان- باروت- گسترده ترین رسانه 
شــنیداری در جهان 13- حــرف انتخاب- مظهر 
حاکمیت و استقالل ملی هر کشوری است- سوره ای 
در قرآن کریم- کلمه ای در بیان تعجب 14- واجبی که 
انسان را از فحشا بازمی دارد- کتابی از استاد شهید 
مرتضی مطهری 15- سعدی علیه الرحمه می فرماید؛ 

چشم او را خاک گور پر می کند- خانه جغد.

شماره 12243 جدو    ل

گزارش روز

❖

❖

صفحه ۵
پنج شنبه ۱۲ خرداد  ۱۴۰۱ 
۲ ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۹

امــروز کارهایی که دولت در زمینه  اقتصاد در پیش 
دارد، کارهــای مهّمی اســت و احتیــاج به کمک همه 
دارد؛ یعنی همه  دســتگاه ها، قوای مختلف، آحاد مردم، 
مجموعه ها، همه ان شــاءاهلل بایــد به دولت کمک کنند 
 که بتواند به این نتایج دســت پیدا کند. )رهبر انقالب – 

19 اردیبهشت 1401(
به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی؛ اقدام دولت برای 
اصالح سیاســت ارز ترجیحی، اقتصاد را به ریل درست 
برمی گرداند. طرح اصالح تخصیص ارز ترجیحی موجب 
جلوگیری از فساد شده و شرایط را برای ایجاد شفافیت 

بیشتر در اقتصاد کشور فراهم می کند.
کاهش نرخ فقر با استناد به آمار

دکتر جواد صالحی اصفهانی یکی از برجســته ترین 
اقتصاددانان ایرانی ساکن آمریکا طرح دولت سیزدهم برای 
حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه نقدی را در کاهش 

شکاف طبقاتی و نرخ فقر در ایران، بسیار مؤثر می داند.
این استاد اقتصاد دانشگاه »ویرجینیا تک« و پژوهشگر 
ارشــد در مؤسسه بروکینگز با تحلیل وضعیت اقتصادی 
دهک های دهگانه درآمدی در ایران پس از اجرای طرح 
مردمی  سازی و توزیع عادالنه یارانه ها می نویسد: »بیش از 
نیمی از مردم از این طرح منتفع می شوند و درباره سایر 

دهک ها هم افزایش هزینه ها بسیار ناچیز خواهد بود.«
او ادامه می دهد: »دولت پرداخت یارانه نقدی را برای 
دو ماه اعالم کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی 
برای ادامه ســال هم تداوم یابد، یک حساب ساده نشان 
می دهد که تقریباً نیمی از ایرانی ها از آن منتفع خواهند 
شد. برای برآوردهای دقیق تر از قیمت غذا و پرداخت های 
نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و 
هزینه خانوار در سال HEIS( 2022( بمانیم که قرار است 
یک ســال دیگر منتشر شود یا اینکه در انتظار مدل های 
هوشمندانه تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این میان 
بررســی های دوره آماری 2020 اطالعات خامی را راجع 
به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی سود 

خواهد برد، به ما نشان می دهد.«
صالحی اصفهانی با ترســیم جدولی از سرانه غذایی 
خانــوار قبل و بعد از طرح اصالح یارانه غذایی در ســال 
2022 تأکید می کند: »برآوردهای ابتدایی بر اساس دو 
فرضیه بیان می شــود، نخست فرض می کنیم که توزیع 
درآمد و هزینه در سال جاری به میزان سال 2020 خواهد 
بود و تورم هم همان 40 درصد سال 2020 ادامه می یابد. 
 مفهوم آن این اســت که سطح میانگین قیمت دو برابر 
سال 2020 خواهد شد. این فرض اجازه می دهد که برای 
به دست آوردن هزینه ها در سال 2022 هزینه های سال 

شفافیت در پرداخت یارانه ها 
مردمی  سازی یارانه ها ضرورتی به نفع مردم

اقدامی مهم در راستای تحقق
رضا الماسی عدالت اقتصادی

بخش پایانی

سرانه هر فرد به ریال

یک اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا: دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دو ماه 
اعالم کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم 
یابد، یک حســاب ساده نشان می دهد که تقریباً نیمی از ایرانی ها از آن منتفع 
خواهند شد. برای برآوردهای دقیق تر از قیمت غذا و پرداخت های نقدی باید 
منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال ۲۰۲۲ 

)HEIS( بمانیم که قرار است یک سال دیگر منتشر شود.

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی: باید 
برخی از اقدامات اقتصادی به صورت 
همزمان انجام شــود تا اجرای آن 
بتوانــد نتیجه بخش باشــد. اصالح 
اقتصادی  اولویت فعالیت  یارانه در 
دولت قرار گرفت اما باید در کنار 
آن رونق اقتصادی در دســتور کار 
باشــد. از این طریق باید شــرایط 
محیط کسب  و کار بهبود پیدا کند 
تا مردم از این طریق قدرت و توان 

خرید پیدا کنند.

گذشــته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از 
هزینه هــای افزایش یافته مواد غذایی کم می کنیم تا رقم 
تغییر خالص درآمد خانوارها به دســت بیاید. فرض دوم 
این اســت که هزینه ها 50 درصد افزایش یابد که البته 
مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی 
یک شبیه  ســازی واقعی بین درآمد و کشش تقاضا برای 

پیش بینی هزینه های مواد غذایی انجام می شود.
 او می افزاید: »با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم 
که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود 

خواهند برد. در جدول بررسی شده هم تغییر در درآمد و 
سرانه هزینه خانوار را به ریال در روز، قبل و بعد از پرداخت 
یارانه ها نشان می دهد. نتیجه شبیه  سازی هزینه های هر 
دهک در این جدول قرار دارد. بر این اساس، برای هر فرد 
دهک اول یــا در واقع 10 درصدی از مردم که کمترین 
 درآمــد را دارنــد، مخارج روزانه در حالــت قبلی حدود 
20 هزار تومان بوده که پس از افزایش قیمت خوراکی ها و 
همزمان دریافت یارانه ماهانه 400 هزار تومانی، به 29 هزار 
تومان می رسد؛ باید توجه داشت که هر دوی این ارقام با 
تورم تعدیل شده اند و در نتیجه بر اساس قیمت های سال 
1401 هستند؛ به عبارت دیگر جدول نشان می دهد هر 
فرد در دهــک اول روزانه به طور خالص بیش از 9 هزار 
تومان افزایش قدرت خرید پیدا می کند و رفاهش افزایش 

می یابــد. هر فرد در دهک دوم بیش از 7 هزار تومان، هر 
فرد در دهک سوم حدود 5800 تومان و هر فرد در دهک 

چهارم 4600 تومان افزایش قدرت خرید پیدا می کند.
بر اساس توضیحات این استاد اقتصاد، افراد در چهار 
دهک اول سود خواهند برد و وضعیت درآمدی و هزینه ای 
دهک های میانی تقریباً سربه سر می شوند و آنهایی که در 
پنج دهک آخر قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد 
که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود 2 هزار 

تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.

ارزیابی کارشناسان اقتصادی
ماه ها قبل از عملیاتی شدن طرح اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها، نظرات متنوعی از ســوی کارشناسان اقتصادی 
مطرح می شد .بخشی از آنها موافق اصالح تخصیص یارانه 

به کاالهای اساسی بودند.
برخی اعتقاد داشتند تخصیص یارانه به ارز به همان 
شکل ســابق باید ادامه پیدا می کرد. مخالفین حذف ارز 
ترجیحی، احتمال افزایش افسارگسیخته تورم را مبنای 

مخالف خود با طرح مذکور عنوان می کردند.
حاال پس از اجرای این قانون، نظر عمده کارشناسان، 
همســو با دولت عنوان می شود و با رصد و ارزیابی نحوه 
اجرا، تذکرات الزم را به مسئوالن اقتصادی دولت گوشزد 

می نمایند.

 زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی درخصوص اجرای 
طرح »مردمی  ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها« با اصالح 
سیاست ارز ترجیحی، اظهار می دارد: » با پرداخت مستقیم 
یارانه به خود مردم، تقاضا در بازار افزایش پیدا می کند و 
تولیدکنندگان با انگیزه بیشتر به رقابت برای تولید کاالها 
می پردازند. ارز 4200 تومانی از ســال 1397 به 25 کاال 
اختصاص یافت و به  مرور با حذف کاالها به 5 قلم رسید 
که این سیاست با واردات کاالها به شدت تولید داخلی را 

ضعیف کرد.«
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: »وقتی ارز 
4200 تومانی به یک کاالیــی اختصاص یافت، هدف 
آن پایین نگه داشــتن قیمت پایین کاال بود درحالی که 
این ارز به هدفی که برای آن در نظر گرفته شــده بود، 

اصابت نکرد.«
حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر اقتصاد و دارایی درباره 
اصالح سیاســت ارز ترجیحی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور 
می گوید: »اصل موضوع حذف ارز 4200 تومانی به لحاظ 
اهمیت اجرایی شدن آن به عنوان یک سیاست، غیرقابل 
انکار تلقی می شود و راهی است که مسئوالن اجرایی باید 

آن را از مدت ها قبل در کشور اجرا می کردند.«
او ادامــه می دهد: »دولت ســیزدهم از زمان روی 
کار آمدن خود تصمیم به اصالح هر چه ســریع تر این 
ارز در اقتصاد کشــور گرفت که این اقدام را با توجه به 
مصوبه مجلس به مرحله اجرا رساند. این اقدام ازجمله 
مســائلی بود که باید به طور حتم انجام می شد و تحت 
تاثیر چنین اتفاقی مسئوالن حاضر در دولت سیزدهم 

با تالش گسترده خود آن را به مرحله اجرا رساندند.«
نماینده ادوار مردم در مجلس ادامه می دهد: »مسئله 
مــورد تاکید ما این اســت که باید برخــی از اقدامات 
اقتصــادی به صورت همزمان انجام شــود تا اجرای آن 
بتواند نتیجه بخش باشد. اصالح یارانه در اولویت فعالیت 
اقتصــادی دولت قرار گرفت امــا باید در کنار آن رونق 
اقتصادی در دستور کار باشد. از این طریق باید شرایط 
محیط کسب وکار بهبود پیدا کند تا مردم از این طریق 

قدرت و توان خرید پیدا کنند.«
او تصریــح می کند: » در این میان باید اقدامی انجام 
شود تا رونق اقتصادی صورت بگیرد و مردم از این طریق 
توان خرید پیدا کنند. بعد از این اقدام باید مســئله تورم 
و حجم نقدینگی برطرف شود، در غیر این صورت ارزش 
یارانه ای که به مردم اختصاص پیدا کرده با کاهش همراه 

خواهد شد.«
مهدی غضنفری، رئیس  هیئت عامل صندوق توسعه 
ملــی نیز به ایرنا می گوید: »انتقــال یارانه های دولتی از 
حلقــه اول زنجیره کاال به حلقه پایانی آن اقدام ضروری 
بود و دولت در اجرای آن شجاعت به خرج داد. مردم هم 
انتظار داشتند که یارانه به صورت عادالنه در اختیارشان 
قرار گیرد. اگر اصالح یارانه کاالها به درستی انجام شود، 

مردم هم از مزایای آن بهره مند می شوند.«
وزیر اسبق صمت اظهار می دارد: »یارانه های دولتی در 
کشورهای مختلف و در حلقه های مختلف زنجیره کاالیی 
توزیع می شود، وقتی یارانه ها در حلقه نخست زیاد باشد 
به ظاهر موجب کاهش قیمت کاال می شــود؛ اما معموالً 

به صورت قاچاق معکوس از کشــور خــارج یا به صورت 
غیربهره ور به کار گرفته می شــود. تجربه نشان داده اگر 
پرداخت یارانه در حلقه پایانی باشــد، مردم می توانند در 

استفاده از منابع خود مدیریت کنند.«
او تصریــح می کند: »دولت ســیزدهم و تیم اقتصاد 
شجاعت باالیی به خرج دادند و از اعتبار خود برای ملت 

و وضعیت اقتصادی کشور مایه گذاشتند.«
محمد شبانی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز می گوید: 
»هدفمند ســازی یارانه ها یا کمک های دولت به مردم در 
تمام دنیا مرسوم است، اما در روش های اجرایی این موضوع 
اختالف نظر وجود دارد. در ادبیات اقتصاد دنیا، اصالح یارانه  
کاالی اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه 
به معنی رســاندن یارانه به خود مردم و به افرادی است 

که نیازمند هستند.«
این کارشناس اقتصادی معتقد است: »اصالح یارانه  
کاالهای اساســی در بلندمدت به نفع مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اســت و مانع قاچاق معکوس و فساد در 
کشور می شود. این موضوع در صنعت برق نیز مطرح بود و 
یکی از دالیل عدم بهبود شاخص بهره وری در نیروگاه های 
برق این بود که دولت مانع از افزایش قیمت در هر کیلووات 
برق شد. درآمد نیروگاه ها به شدت کاهش یافت و در نهایت 

موجب افت شاخص ها شد.«
پاسخ به سؤال های یارانه ای مردم

پس از اجرای طرح »مردمی  ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه هــا«، جامانــدگان از یارانــه و افرادی نســبت به 

دهک بندی ها اعتراض داشتند.

در همین راســتا از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها سامانه هایی برای 
رسیدگی به اعتراض ها و ثبت نام جاماندگان از یارانه اعالم 
شد تا افراد با مراجعه به این سامانه ها درخواست های خود 

را ثبت کنند.
از آنجایی کــه اعتراض هــا و نگرانی هــای مــردم 
درخصوص دریافــت یارانه و اعتراض به دهک بندی ها 
مطرح شــد، رئیس جمهور روز 24 اردیبهشــت ماه به 
ســازمان برنامــه  و بودجه و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی دســتور داد تا مبلغ کمک معیشتی ماه اول 
)اردیبهشــت ماه 1401( به حســاب همه افرادی که تا 
ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اند، اما یارانه کمک 
معیشتی را دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در 

دهک بندی خود هستند، واریز شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعالم کرد: 
افرادی که تا فروردین ماه امسال یارانه نقدی دریافت 
می کردند و در اردیبهشــت ماه امسال یارانه کمک 
معیشــتی به حساب آنها واریز نشده، در دهک دهم 
قرار گرفته اند و مشمول پرداخت یارانه نمی شوند. این 
افراد همچنان می توانند در اعتراض به دهک بندی 
یارانه ها به سامانه اعالمی از سوی وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی با عنوان »حمایت« به آدرس اینترنتی 

hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
 همچنین ســامانه های تلفنی و گویا به شماره های

شــبانه روزی  0216369 و 09200006369 به صورت 
آماده پاسخگویی به سؤال های یارانه ای مردم است.

به اســتناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
دارای شناســه ملی 10100573323 به ســمت بــازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی آریان محاســب پویا دارای شناسه ملی 
10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی 
به تاریخ 1399/12/30 به تصویب رســید.- روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نیک آهن سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۱۵86۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴8۴۴

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰7۳۹۲۵7۱

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:

- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
0048165670 بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
0068461755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹67۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰7۵67

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رجحانی به شماره 
ملی 4323507828 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 به 
سمت رئیس هیئت مدیره مجید شاهسواری به شماره ملی 0054677688 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقاب اســامی به شناسه ملی 10100171920 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسام 
وحیدی فرد به شــماره ملی 0073456284 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 به ســمت عضو هیئت مدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی 0452727588 به 
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو هیئت مدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی 1552065537 به نمایندگی از شرکت انرژی گستر 
ســینا به شناسه ملی 10101345022 به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات اداری و مراسات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۰8۴6۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴6۴۹۹۵

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰8۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵87۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان

بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 87۹۰6

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴8 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱78۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱7۹۲ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 
1399/09/30 مــورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت نو اندیش به شناسه 
ملی 10100644122 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکســال برای 
سال مالی منتهی به 1400/09/30 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت ۱۱667۳ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱6۰۲78۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  



امــام در عیــن ورود در عرصه های 
سیاســی و اجتماعی، عارف و زاهدی 
باتقوا بودند همچون پیامبران و امامان 
معصوم)ع(، چنان که رهبر معظم انقالب 
این موضوع  اشــاره می کنند:  به  نیز 
»آنچه که در دوره  بعد از تشكیل نظام 
اسالمي، از ابعاد وجودي امام مشاهده 
شد، به مراتب مهم تر و عظیم تر بود از 
آنچه که قبالًً دیده شــده بود، زیرا در 
دوران حكومت، هم رهبر و زمامدار بود 
و هم یك زاهد و عارف. ترکیب این دو 
با هم، از آن کارهایي است که جز در 
پیامبراني مثل داود، سلیمان، حضرت 
محمد)ص( و برخي اولیاي خاص الهي 
مثل حضرت علي)ع( نمي توان یافت«.

صفحه 6
پنج شنبه ۱2 خرداد ۱۴۰۱
2 ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۳۹

معارف 
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بنیانگذار انقالب  نه تنها حاضر نبود از قدرت در راستای منافع شخصی خویش بهره 
گیرد، بلكه حتی حاضر نشد فرزندان و منسوبانش نیز در قدرت حضور پیدا کنند و لو 
اینكه این مسیر، یك مسیر قانونی و مشروع بوده و هدف از آن نیز خدمتگزاری باشد.

امام خمینی)ره( همواره با مردم صادق بود و در عرصه سیاســت با مردم همدل و با 
صداقت رفتار می کرد، او به مردمش بعد از ایمان و اتّكال به خداوند، ایمان داشت و 
تا جایی که دشمنان سوءاستفاده نكنند، اموری که مربوط به سرنوشت کشور می شد 

را با صداقت در میان می گذاشت.
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Maarefkayhan@Kayhan.ir

مقام فنای فی اهلل در نماز
در جنگ صفین، تیری بر ران مقدس امام علی)ع( وارد شــد، 
هرچه کردند در موقع عادی خارج نمایند، از شدت درد و ناراحتی 
نتوانستند. خدمت امام حسین)ع( جریان را عرض کردند، ایشان 
فرمودند: صبر کنید تا پدرم به نماز بایستد، زیرا در آن حال چنان 
از خود بیخود می شود که به هیچ چیز متوجه نمی شود. به دستور 
امام حسین)ع( در حال نماز تیر را خارج کردند. بعد از نماز حضرت 
متوجه شد خون از پای مقدسش جاری است. سوال کرد: چه شد؟ 

عرض کردند: تیر را در حال نماز از پای شما بیرون کشیدیم.)1(
____________

1- انوار نعمانیه، سید جزایری، ص 342

 سجده 
نزدیک ترین حالت بنده به خدا

قال االمام الصادق)ع(: »اقرب ما یکون العبد الی اهلل عزوجل و 
هو ساجد، قال اهلل)تعالی(: واسجد و اقترب«.

امــام صادق)ع( فرمود: »نزدیک ترین حالــت بنده به خداوند بزرگ 
وقتی اســت که در حال سجده است. خداوند متعال فرمود: سجده کن 

و تقرب جوی!« )1(
____________

1- ثواب االعمال، ص 56

نماز بستر شهود و فنای فی اهلل
نماز برای این است که انسان به مقام شهود و فنا برسد. انبیا و 
اولیای ما هم که آن طور در عبادات به خصوص در نماز، به حاالت 
خاصی می رسیدند، برای این بود که سراسر دل را به خدا تحویل 
داده و از غیــر خدا خالی کرده بودنــد. تو هم اگر دلت را به خدا 

تحویل دهی، او این طور در تو تجلی می کند. )1(
____________

1- ادب الهی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 229

چگونگی حضور قلب )۳(
پرسش:

حضور قلب چیست و چگونه می توان به این مقام عرفانی 
دست یافت؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی به مباحثی همچون: اقسام حضور قلب، حضور 
قلــب اجمالی و تفصیلی، حضور قلب در معبود، جایگاه و اهمیت 
نماز با حضور قلب، مراتب حضور قلب در معبود، مرتبه اول: حضور 
قلــب علمی و مرتبه دوم: حضور قلب ایمانی پرداختیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
مرتبه دوم: حضور قلب ایمانی

... سر و کار ایمان با دل است. اگر محصول کارخانه عقل وارد 
قلب شــود و روی آن تاثیر داشــته باشد، ایمان به وجود می آید، 
وگرنه از ایمان خبری نیســت. افرادی هستند که همه موازین و 
براهین عقلی این مسائل را می دانند، اما به هیچ کدام از اینها ایمان 
و دلبستگی ندارند، چون این مطالب به قلب آنها وارد نشده است. 
ایمان آن حالتی است که معارف در ظرف دل ریخته شود و منشأ 
عمل گردد. بنابراین دانســتن عقل غیر از باور دل است. ایمان بر 
شاخه باور می نشیند نه شاخه دانستن. لذا اهل معرفت می گویند: 
باید با یک ســنخ از ریاضت های علمی و عملی، اعتقاد به تجلی 
فعلــی معبود را با قلب باور کرد. ما باید اوامر و نواهی که از طرف 
شارع مقدس بیان شده را انجام دهیم تا زمینه ورود این معارف به 
قلب و شکل گیری ایمان فراهم شود. راه حصول ایمان هم تقوای 
عملی است. آری تنها با رعایت ریاضات شرعی یعنی تقوا است که 

مدرکات عقلی وارد قلب شده و به صورت ایمان درمی آید.
مرتبه سوم: حضور قلب شهودی

مرتبه سوم حضور قلب، شهود تجلیات است که سیر و سلوک 
در این مسیر کمی متفاوت است. زیرا وقتی حضور قلب در تجلیات 
افعالی به مرتبه ایمانی برسد، دیگر کار آسان می شود، و سیر از باال 
خواهد بود. یعنی تا اینجا دست تو بود، اما از اینجا به بعد مربوط به 
الطاف و عنایات الهی است که شامل حال تو شده و دری از شهود 
به روی قلبت بازمی گردد، و می توانی تجلیات فعلی حق را شهود 
کنی. تا به حال علم بود و باور، حال دیگر شهود است و دیدار. در 
مرتبه حضور قلب شــهودی، اینکه تمام مراتب وجود که جلوه او 
هستند و در محضر او حاضرند را در نماز خود شهود خواهی کرد. 
به همین خاطر است که می گویند: »الصالهًْ معراج المومن« نماز 

معراج روح مومن است.)بحاراالنوار، ج79، ص303(
مرتبه چهارم: حضور قلب فنایی

در مرتبه چهارم حضور قلب فنایی، رحمت حق و هدایت های 
الهی رو به ازدیاد رفته و سراسر دل را فرا می گیرد. به طوری که دل 
آیینه ای می شــود که همه تجلیات افعال حق در آن انعکاس پیدا 
می کند. لذا شخص عابد از خود بیخود شده و در جلوات الهی فانی 
می شود. امام صادق)ع( در نمازشان آن قدر قرآن تالوت می کردند 
که حالت بی هوشی به ایشان دست می داد. وقتی به هوش آمدند 
از حضرت سوال شد: چرا در نماز حالتان خراب شد و به این وضع 
افتادیــد؟ حضرت فرمود: گویا هنگام تالوت قرآن، این آیات را از 
همان کسی که نازل کرده، شفاهاً و به عیان می شنیدم و دیگر نیرو 
و توان بشری تاب نداشت که بتواند در مقابل این مکاشفه جالل 
خدا بایستد.)فالح السائل، ص107( این همان حضور قلب در نماز 
نسبت به تجلی حق است که شخص دیگر طاقتش از دست رفته 
و به حالت فنا می رســد. بنابراین وقتی دل مؤدب به آداب الهی 
شــود، دیگر غیر خدا در آن راه ندارد و ظرف دل تنها حضور خدا 
را در خود جای می دهد. آن گاه خواهد دید که چه درهای بسته ای 
به رویش بازخواهد شد. گوشش، گوش خدا، دیده اش، دیده  خدا، 
زبانش، زبان خدا و دستش، دست خدا می شود. خدا فقط همین 
را از بنده اش می خواهد که دلش را مؤدب به آداب الهی کند، و در 
نوافل حضور قلب ایمانی داشته باشد، چرا که شهود و فنا قدم هایی 

است که خدا بنده را می برد و کار بنده نیست.

چیستیواهمیتتقوا
تقوا به لحاظ لغوی از ماده »وقی« به معنای حفظ، 
صیانت و نگهداری است، از دیدگاه استاد مطهری تقوا 
به معنای عام کلمه الزمه زندگی هر فردی اســت که 
می خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و 
از اصول معینی پیروی نماید. تقوای دینی و الهی یعنی 
اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین خطا، گناه، پلیدی 
و زشــتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب 
آنها نشود، کلمه تقوا از کلمات شایع و رایج دینی است، 
این کلمه در قرآن کریم به صورت اســمی یا فعلی زیاد 
آمده اســت و از جمله کلماتی است که در نهج البالغه 
روی آن زیاد تکیه شــده اســت،)1(برای همین سزاوار 
است که تقوا در تمام شئون زندگی فرد متدین جاری 
باشد و در تمامی رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی 
او بروز داشته باشد، می توان تقوا را به تبع رفتار انسان 
به فردی و اجتماعی و سیاســی تقسیم کرد. چنان که 
رهبر معظم انقالب می فرمایند: یک تقوای فردی داریم 
که من و شما خودمان از گناه پرهیز کنیم، خودمان را 
حفظ کنیم: ُقوا اَنُفَســُکم َو اَهلیُکم ناًرا َوقوُدَها الّناُس َو 
الِحجاَرهًْ؛ )خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن 
انسانها و سنگ هاست نگه دارید()2(، خودمان را از آتش 
دوزخ الهــی، از آتش غضب الهی دور کنیم؛ این تقوای 
فردی است. تقوای اجتماعی - تقوای اسالمی مربوط به 
اجتماع- این است که در راه تحّقق چیزهایی که اسالم 
از ما مطالبه کرده است، تالش کنیم. همة آن آرمان ها 
آرمان های اسالمی است؛ یعنی مسئله، فقط مسئله یک 
محاسبه عقالیی نیست؛ اینکه ما عرض کردیم باید به 
آن آرمان ها پایبند بود، باید دنبال عدالت اجتماعی بود، 
دنبال حمایت از محرومین بود، دنبال حمایت از مظلوم 
بود، با ظالم و مستکبر باید مقابله کرد، زیر بار او نرفت، 
اینها همه مطالبات اســالمی است، اسالم اینها را از ما 
خواسته اســت؛ این جور نیست که فقط یک محاسبه  
عقالئی و انســانی باشد؛ تکلیف دینی است.... قرآن به 
مــا می گوید: اُعُبُدوا اهللَ َو اجَتِنُبوا الّطاغوت؛)3( عبودیّت 
خدا - یعنی تســلیم در مقابل خدا بودن-  و اجتناب 
از طاغوت، و در آیه  دیگر ]می گوید[: کسانی که ایمان 
دارنــد، در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کافرند، در 
راه طاغوت ]= بت و افراد طغیانگر[. پس شــما با یاران 
شیطان، پیکار کنید! )و از آنها نهراسید!( زیرا که نقشه 
شیطان، )همانند قدرتش( ضعیف است«)4( ،اینها دستور 
قرآن است. اینکه ما خودمان را و مردم مان را و جوانانمان 
را و مسئولینمان را به احساس مسئولّیت در مقابل این 
حرف ها فرا می خوانیم، فقط یک توصیه عقالئی نیست، 
یک توصیه سیاسی نیست؛ این یک خواست دینی است؛ 
رعایت آن، تقوای دینی اســت. این تقوای دینی است؛ 
تقوای سیاســی هم در داخل همین مندرج است؛ اگر 
چنانچه این تقوای دینی تحّقق پیدا کرد، تقوای سیاسی 
هم همراه همین اســت. تقوای سیاسی یعنی انسان از 
لغزشــگاه هایی که دشمن می تواند از آن استفاده کند، 
پرهیز بکند)5(، تقوای سیاسی؛ یعنی هر کس که در کار 
سیاست است، سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و 

دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد کند.)6(
تفاوتهایتقوایفردیوتقوایسیاسی

هرچنــد تقوای فردی و تقوای سیاســی هر دو از 
جنبه های مختلف تقوا محسوب می شوند اما تفاوت ها 
و تمایزاتــی با هم دارند که از جمله آن می توان گفت 
تقوای سیاسی در عرصه عمومی جامعه و تقوای فردی 
در عرصه خصوصی ظهور پیدا می کند، تقوای سیاسی 
و اجتماعی به دنبال سالم ســازی عرصه های عمومی 
است تا زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه را مهیا سازد، 
به عبارتی روشــن تر می توان گفت؛ هــر چند تقوای 
فردی و تقوای سیاسی هر دو از جنبه های مختلف تقوا 
محسوب می شوند اما تفاوت ها و تمایزاتی با هم دارند، 
نخستین تمایز این است که تقوای سیاسی مربوط به 
امور اجتماعی است، در حالی که تقوای فردی به امور 
شخصی مربوط می شود. امور اجتماعی، اموری هستند 
که بر محور روابط اجتماعی می چرخند، رعایت تقوای 
سیاسی در این زمینه موجب سالم سازی روابط اجتماعی 
و آرامش روحی افراد جامعه می شود، در مقابل، تقوای 
فردی به کارهای شخصی بی ارتباط با روابط اجتماعی 
ربط دارد، تمایز دیگر اینکه تقوای سیاســی در عرصه 
عمومی جامعه و تقوای فردی در عرصه خصوصی ظهور 
پیدا می کند، عرصه عمومی شامل مکان هایی است که به 
تمامی افراد تعلق دارد و محل اجتماع و رفت و آمد همه 
مردم است، بازار، خیابان، مسجد، ادارات و سازمان ها و... 
از جمله عرصه های عمومی هستند، از آن سو فضای خانه 
و مکان های شخصی که تأثیری بر فضای عمومی ندارند، 
جزو عرصه های خصوصی محســوب می شوند، تقوای 
سیاســی و اجتماعی به دنبال سالم سازی عرصه های 
عمومی است تا زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه را مهیا 
سازد، آخرین تمایز بین تقوای سیاسی با تقوای فردی 
مربوط به رفتار اســت، رفتار فردی رفتارهایی را در بر 

تقوایسیاسی
درسیرهامامخمینی)ره(

»رهبري« در تمام نظام هاي سیاسي از جایگاه و نقش محوري و ویژه اي برخوردار است و در واقع ستون اصلي هر نظام سیاسي محسوب مي شود 
و در نظام سیاسي اسالم كه اداره  امور جامعه براساس قوانین دین است و تامین نیازهاي معنوي مردم در كنار توجه و تامین نیازهاي مادي از اهداف 
و وظایف حکومت اسالمي به شمار مي رود، اهمیت جایگاه و نقش رهبري بیشتر آشکار مي شود. از این رو والیت و رهبري در اسالم به عنوان یکي از 
پایه هاي اساسي اسالم بلکه مهم ترین ركن اسالم معرفي و براي رهبر و حاكم اسالمي شرایط ویژه اي در نظر گرفته شده است.در قانون اساسي نیز 
كه برگرفته از مباني اسالم است، »صالحیت علمي الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقواي الزم براي رهبري امت اسالم و بینش صحیح 
سیاسي و اجتماعي، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافي براي رهبري« به عنوان شرایط و صفات رهبر مطرح شده است. در مطلب حاضر چیستی 
تقوا و تفاوت تقوای فردی و تقوای اجتماعی- سیاسی بیان گردیده و به برخی جلوه های تقوای سیاسی در سلوک امام خمینی)ره(  اشاره شده است.

می گیرد که تأثیرات سیاسی و اجتماعی ندارند، اما رفتار 
سیاسی شامل رفتارهایی می شود که تأثیرات سیاسی 
و اجتماعی دارند و بر سرنوشــت جامعه اثر می گذارند، 
توجه به این تمایزها اهمیت دو چندان تقوای سیاسی 
را نسبت به تقوای فردی روشن می سازد، این تمایزها 
موجب افزایش اهمیت تقوای سیاسی نسبت به تقوای 

فردی می شود.
 توضیح اینکه تقوا در رأس همه ارزش های اخالقی 
قرار دارد: »التقی رئیس االخالق«)7( و اخالق چیزی جز 
انجام فضایل و دوری از رذایل نیســت، بنابراین فرد با 
تقوا کسی است که کسب فضیلت و اجتناب از رذیلت 
را ســر لوحه امور زندگی خود قرار دهــد. از آنجا که 
عمده رفتار ما اجتماعی اســت و ظرف تحقق فضایل 
و رذایل، جامعه اســت، در نتیجــه تقوای اجتماعی و 
سیاســی از اهمیت افزون تری برخوردار می شود، زیرا 
عمده رفتار مــا را در بر می گیرد، حتی برخی از علما 
معتقدند: در زندگــی انفرادی فضایل و رذایل اخالقی 
)چندان( مصداقی نخواهند داشــت، یعنی بستر بروز 
فضایل و رذایل اخالقی، همانا جامعه انســانی است، با 
عزلت و گوشه نشــینی عواملی وجود ندارند تا این گونه 
از استعدادهای انسانی ظاهر گردند،)۸( بر همین اساس 
مسائل اجتماعی و رویدادهای سیاسی به ویژه در تزاحم ها 
و تعارض ها، از مهم ترین عرصه هایی هستند که فضایل 
و رذایل اخالقی در آنها ظهور می کند و تقوای سیاسی 

افراد محک می خورد، به عبارت روشن تر در دوراهی ها 
و تزاحم های سیاسی است که صفات اخالقی در ضمن 
رفتارهای فضیلت مدار یا رذیلت مدار جلوه گری می کند، 
هنگامی که تقوای سیاســی سبب شود که رفتارهای 
سیاسی براساس فضایل و مکارم اخالقی استوار شود، 
رفتارهای سیاسی متدینانه شکل می گیرد و موجب رشد 

و تعالی فرد و جامعه می شود.
دغدغهاعتالیدینوعملبهآن

 تردیدی نیســت که امام خمینی)ره( با تأســیس 
حکومت دینی در عصر حاضر، در جهت اعتالی دین و 
عمل به آن، بزرگ ترین اقدام را انجام داد و همین اقدام 
شایسته ترین گام در راستای تحقق تقوای سیاسی بشمار 
می رود، زیرا آنچه که درباره تقوای سیاسی می توان آن را 
مالک عمل قرار داد، در واقع همان عمل به دین و رعایت 

آن در عرصه های سیاســی اجتماعی و نیز تالش برای 
عمل به دین و حفظ دینداری می باشد، ایشان در تمام 
فرایند رهبري و مدیریتي، تعالیم اســالمي را سرلوحه 
تصمیمات و استراتژي خود قرار مي دادند و همیشه در 
سخنانشان به مدیران و مسئولین حکومتي سرلوحه قرار 
دادن اســالم و تفکر اسالمي را تذکر مي دادند، چرا که 
معتقد بودند باید همه ما با برنامه اسالمي پیش برویم، 
پیروزي ما مرهون اسالم است، نه مرهون من است نه 
مرهون شما و نه مرهون هیچ قوه اي، مرهون اسالم است. 
اســالم به ما این پیروزي را داده است. این یک نعمتي 
اســت که خداي تبارک و تعالي به ما اعطا کرده است 
و این نعمت را چنانچه شکرگزاري نکنیم، ممکن است 

که یک وقتي خداي نخواسته از ما بگیرند.)9( 
بدون تردیــد امام خمینی ]آن[ عبد صالح و الگوي 
مسلماني بود ]که[ خود پیشاهنگ این حرکت )حرکت 
به سوي استقرار شریعت( در ایمان و عمل شد،)10( چرا 
که آن بزرگوار نسبت به دنیا براي خود، زخارف دنیوي 

و ذخیره و افزون طلبي نداشت و نخواست.)11( 
ایشــان در ســلوک اجتماعی که داشتند بسیار به 
رعایت حقوق افراد اهمیت می دادند، تالش برای حفظ 

حقوق مردم را همواره سرلوحه زندگی خویش قرار داده 
بودند. البته همه اینها را امام از عمل به دین، از پایبندي 
به دین، از تقوا و از مطیع امر خدا بودن داشــت؛ خود 
او هم بارها این مضمون را در گونه گونه کلمات خود بر 
زبان مي آورد و بیان مي کرد: هرچه هست از خداست.)12(
ایشان براساس همین نگرش عرفانی که داشت عالم 
را محضر خدا می دانســت و معتقد بود هر مسئولیتی 
در نظام اسالمی بایستی در مسیر کسب رضایت الهی 

باشد، چرا که همه آنها روزی مورد محاسبه قرار خواهد 
گرفت، چنان که می فرمود: »تمام عالم محضر اوســت، 
َخلَجان هایــی که در قلوب همــه می گذرد، در محضر 
اوســت و ما همه در هر امری که در دست ماست و در 
هر مسئولیتی که در این کشور به عهده داریم، مسئولیت 

بزرگی پیش خدای تبارک و تعالی داریم«.)13(
امام خمینی)ره( مظهر تقوای سیاسی در مدیریت 
و رهبری جامعه بــود چنان که رهبر معظم انقالب 
می فرماید: »رعایت تقوای عجیب امام در همه امور 
بود«، »تقوا در مسائل شخصی یک حرف است؛ تقوا 
در مســائل اجتماعی و مســائل سیاسی و عمومی 
خیلی مشکل تر است«، ایشان درباره رعایت تقوای 
امام نســبت به مخالفین چنین آورده اند: »ممکن 
است ما با یکی مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ درباره 
او چگونه قضاوت می کنید؟ اگر قضاوت شما درباره 
آن کسی که با او مخالفید و با او دشمنید، غیر از آن 
چیزی باشد که در واقع وجود دارد، این تعّدی از جادة 
تقواست«، ایشان در ادامه می آورند: »ما یک شب در 
خدمت امام)ره( بودیم. من از ایشان پرسیدم نظر شما 
نسبت به فالن کس چیست.... امام یک تأملی کردند، 
گفتند: نمی شناسم. بعد هم یک جمله مذمت آمیزی 
راجع به آن شخص گفتند، این تمام شد، من فردای 
آن روز یا پس فردا- درست یادم نیست- صبح با امام 
کاری داشــتم، رفتم خدمت ایشان، به مجردی که 

وارد اتاق شــدم و نشســتم، قبل از اینکه من کاری 
را که داشتم، مطرح کنم، ایشان گفتند که راجع به 
آن کسی که شــما دیشب یا پریشب سؤال کردید، 
»همین؛ نمی شناسم«، یعنی آن جمله مذمت آمیزی 
را که بعد از »نمی شناسم« گفته بودند، پاک کردند. 
ببینید، این خیلی مهم است. آن جمله مذمت آمیز نه 
فحش بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشبختانه 
من هم به کلــی از یادم رفته که آن جمله چه بود؛ 
یعنی یا تصرف معنوی ایشــان بود، یا کم حافظگی 
مــن بود؛ نمی دانم چه بود، اما این قدر یادم هســت 
که یک جمله مذمت آمیزی بود، همین را ایشان آن 
شــب گفتند، دو روز بعدش یا یک روز بعدش آن را 
پاک کردند؛ گفتند: نه، همان نمی شناســم. ببینید، 

اینها اسوه است.«)14(

صدقدرگفتارورفتار
 از نشانه های تقوای سیاسی صدق در گفتار و رفتار 
است، چنان که حضرت علی)ع( می فرمایند: »َولَیصُدق 
رائٌِد اَهلَُه«)15(یعنی؛ پیشــوای قوم باید با مردم خود به 
راستی ســخن گوید، امام خمینی)ره( همواره با مردم 
صادق بود و در عرصه سیاست با مردم همدل و با صداقت 
رفتــار می کرد، او به مردمش بعــد از ایمان و اتّکال به 
خداوند، ایمان داشت و تا جایی که دشمنان سوءاستفاده 
نکنند، اموری که مربوط به سرنوشت کشور می شد را با 
صداقت در میان می گذاشت، گرچه سیاست و اداره امور 
لوازمی دارد و باید براســاس عزت، حکمت و مصلحت، 
کارهــا را پیش برد و همین لوازم کار در اداره کشــور، 
اقتضای این را ندارد که برخی از مســائل و امور آن، به 
اطالع عموم مردم برسد، لکن امام خمینی)ره( در اموری 
که مربوط به مردم می شد تا جایی که موجب اختالف 
و یا تضعیف روحیه مردم نشــود و یا مورد سوءاستفاده 
دشمن قرار نگیرد، آن را با مردم در میان می گذاشت، 
همین صداقــت در گفتار و رفتار و نیز ایمانی که امام 
خمینی نســبت به مردم داشت موجب گردیده بود تا 
وی بر قلوب مردم حکومت کند و مردم نیز با رهبری او 
یکدل و همراه شوند، این صداقت امام خمینی حکایت از 
تقوای سیاسی ایشان دارد که در صفحات تاریخ انقالب 

و دوران رهبری امام)ره( به ثبت رسیده است.
زهدوسادهزیستی

 نمونه ای از منــش امام خمینی)ره( که مبتنی بر 
تقوای ایشان بود و بر همگان مشخص و معلوم مي باشد، 
منش ساده زیستي ایشان در زندگي است، امام)ره( در 
مورد وسائل زندگي مانند خانه فقط به مقدار ضرورت 
اکتفا مي کردند، در حالي که این امکان براي ایشــان 
وجود داشت که از بهترین امکانات استفاده کنند، زیرا 
به هر حال رهبر یک مملکت مي بودند و سایر رهبران 
و رؤساي کشورها همواره از برترین و بهترین امکانات 
بهره مي بردند، ولي روحیه زهد و تقوایي که در ایشان 
وجود داشت مانع این کار مي شد حتي در زمان بمباران 
هوایي در دوران جنگ تحمیلي ایشان حاضر نشد که به 
مسکن مستحکم و ایمني منتقل شوند زیرا مي خواستند 

همانند سایر مردم باشند.
امام خمینی)ره( همچنین در ســیره اجتماعی و 
سیاسی اش نشان داد که هرگز طالب قدرت نبوده و از 

قدرت استفاده شخصی نکردند بلکه قدرت را برای اقامه 
حکومت دینی که مقدمه و زمینه ساز اجرای عدالت و 
احیای شریعت است مورد استفاده قرار دادند که شواهد 

فراوانی نیز حاکی از همین واقعیت مهم است.
امام در زندگی شــخصی خود نهایت ســادگی را 
مراعات کرد، پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز هرگز 
براســاس رســم حاکمان معهود، به کاخ نشینی روی 
نیاورد، بلکه به خانه ســاده و بی آالیش که همه مردم 
ایران کمابیش آن را دیده اند اکتفا کرد و از حسینیه ای 
کوچک که حتی اجازه نداد تا گچ خاک آن، سفید شود 
با مردم مستقیماً مالقات می کرد، ایشان طی سال های 
زمامداری خود هیچ ثروتی نیندوختند و صرفاً به دنبال 
انجــام تکلیف الهی بودند و به همین دلیل بود که در 
نهایت نیز »با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و 

ضمیری امیدوار به فضل خدا«)16( به سوی خدا رهسپار 
شــدند، چرا که ایشان هرچه انجام داده بود وظیفه و 
تکلیف الهی بود و هرگز دغدغه قدرت نداشت تا اینکه 
نسبت به عواقب آن نزد خدای متعال اضطراب و نگرانی 
داشته باشد، ایشــان نه تنها حاضر نبود از قدرت در 
راستای منافع شخصی خویش بهره گیرد، بلکه حتی 
حاضر نشد فرزندان و منسوبانش نیز در قدرت حضور 
پیدا کنند و لو اینکه این مســیر، یک مسیر قانونی و 
مشــروع بوده و هدف از آن نیز خدمتگزاری باشــد. 
ایشان ضمن رد پیشــنهاد نخست وزیری فرزندشان، 
مرحوم ســید احمد خمینی از سوی بنی صدر، اعالم 
کردند: »بنا ندارم  اشــخاص منسوب به من متصدی 

این امور شود«.)17(
 به لحاظ ویژگی های شخصیتی نیز امام خمینی)ره( 
ویژگی هــای منحصر به فردی داشــتند که هرگز با 
قدرت طلبی ســازگاری ندارد، یعنی با چنین نگاهی 
به دنیا، مســئولیت و قــدرت در جامعه، هرگز با نگاه 
قــدرت طلبانه کــه تالش می کند از قــدرت به نفع 
منافع شــخصی خود بهره بگیرد و در این مسیر هیچ 
حد و مرزی نمی شناسد ســازگاری ندارد، ایشان در 

عین ورود در عرصه های سیاســی و اجتماعی، عارف 
و زاهــدی با تقوا بودند همچون پیامبــران و امامان 
معصوم)ع(، چنان کــه رهبر معظم انقالب نیز به این 
موضوع  اشــاره می کنند: »آنچه کــه در دوره  بعد از 
تشــکیل نظام اسالمي، از ابعاد وجودي امام مشاهده 
شــد، به مراتب مهم تر و عظیم تر بود از آنچه که قباًلً 
دیده شــده بود، زیــرا در دوران حکومت، هم رهبر و 
زمامــدار بود و هم یک زاهــد و عارف. ترکیب این دو 

بــا هم، از آن کارهایي اســت که جــز در پیامبراني 
مثل داود، سلیمان، حضرت محمد)صلي اهلل علیه وآله( 
 و برخــي اولیاي خاص الهي مثــل حضرت علي)ع(

 نمي توان یافت«.)1۸( 
عدالتاجتماعی

 بدون  تردید جایگاه خاص رهبری حکومت دینی 
و نیابت عام از امام معصوم)ع(، ضرورت عدالت و تقوای 
رهبــری را به همراه دارد، تا در ســایه این ویژگی ها، 
تحت تأثیر خواهش های نفسانی و مطامع دنیوی قرار 
نگیرد، به تعبیر دیگر حاکم و رهبر حکومت اســالمی، 
باید نگاهبان احکام و ارزش های اســالمی باشد و این 
وظیفه ایجاب می کند که چنین شخصی در عمق جان 
خویش به ارزش های اسالمی پایبند باشد، بدین جهت 
در اصل 109 قانون اساسی به عدالت و تقوای الزم براي 
رهبري اّمت اسالم به عنوان شرط دوم رهبری  اشاره شده 
است، البته شرط عدالت در رهبری حکومت دینی همان 
عدالتی اســت که در سطح کالن دیده می شود و این 
عدالت بیش از عدالت فردی است. عدالت فردی مرتبه ای 
از مراتب عدالت اســت، یعنی عدالتی که میزان آن در 
ســطح حکومت دیده می شود و آن در واقع همان حق 
حکومت و والیت داشتن است که عدالت فردی جزیی 
از آن به شمار می رود، به هر حال رهبری یک حکومت 
دینــی که به حق و بر میزان حــق و نیز تقوای الهی 

حکومــت می کند ،باید در صدد تأمین و تحقق عدالت 
اجتماعی باشــد که البته الزمه تقوای سیاسی همین 
گام برداشتن در جهت تأمین و تحقق عدالت اجتماعی 
است و از جمله مواردی که می توان گفت نشان از تقوای 
سیاسی در امام خمینی)ره( دارد، رویکرد و عنایت ایشان 
نسبت به عدالت اجتماعی است، البته عدالت اجتماعی 
همان گونه که رهبری فرمودند؛ بدین معنی اســت که 
فاصله ژرف میان طبقــات و برخورداری های نابحق و 

محرومیت ها از میان برود.)19(
امام خمینــی)ره( برای اقامه عدل و احقاق حقوق 
مردم به صحنه آمدند و با اســتبداد و حکومت ظلم و 
جور زمانه یعنی پهلوی فاسد مبارزه کردند، به واقع یکي 
از مهم ترین آرمان هاي امام خمیني)ره( تحقق عدالت 
اجتماعي، کم شــدن فاصله طبقاتــي، رفع تبعیضات 
ظالمانه، حمایــت از محرومان و فقرســتیزي بود. از 
بررسي ســخنراني ها، پیام ها، توصیه هاي امام استفاده 
مي شــود که مسئله رفِع تبعیض و فقرستیزي یکي از 
اهداف بزرگ او بوده که همواره بدان تأکید داشتند. آن 
بزرگوار به قدري در این باره سخن مي گفت که به عنوان 
پناهگاه مستضعفان و پابرهنه ها شناخته شدند. کساني 
که دوران حیات ایشــان را درک کرده اند و سخنان و 
موضع گیري هاي امام خمیني و دیگر مســئوالن نظام 
را شنیده اند به خوبي مي دانند که حمایت از محرومان 
و مستضعفان همواره مورد عنایت و تأکید ایشان بوده 
اســت، یعنی یکــی از مشــخصه های حرکت و منش 
امــام خمینی)ره( عدالت اجتماعی و کمک به طبقات 
مستضعف و محروم بود که امام آنها را صاحب انقالب و 
صاحب کشور می دانست)20( در واقع امام)ره( به گفتن 
هم اکتفا نکرد، امام از همان اول انقالب جهاد سازندگی، 
کمیته امداد، بنیاد مســتضعفان، بنیاد پانزده خرداد و 
بنیاد مســکن را به وجود آورد و دســتورهای مؤکد به 
دولت های وقت داد، امــام خمینی)ره( در جهت دهی 
حکومت و مســئولین نظام در راســتای تامین عدالت 
اجتماعی و احقاق حقوق مردم از هیچ گونه تالشی دریغ 
نکردند، عمل و رفتار و یا بیانات مؤکد ایشان نسبت به 
مسئولین نظام، حکایت از این دارد که ایشان نسبت به 
عدالت اجتماعی و حقوق مردم اصرار و عنایت ویژه ای 
داشــتند و از این موضوع کوتاه نمی آمدند، یعنی آنچه 
را کــه هیچ گاه تخلف از آن را بــر نمی تابیدند همین 

موضوع بود.
از بررســي ســخنراني ها، پیام ها، توصیه هاي امام 
استفاده مي شود که مسئله رفِع تبعیض و فقرستیزي 
یکــي از اهداف بزرگ او بوده اســت کــه وی همواره 
بدان تأکید داشــتند، امام خمینی با عنایت به موضوع 
عدالت اجتماعی می فرمایند: »خــدا نیاورد آن روزي 
را که سیاســت ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت 
کردن به دفــاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از 
سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت 
بیشتري برخوردار شوند«.)21( نکته اساسی این است که 
امام خمینی)ره( در راستای گسترش گفتمان عدالت و 
استیفای حقوق مردم عنایت ویژه ای داشتند و بر تامین 
آن اصرار داشتند، چنان که طي  فرماني مؤلفه هاي مهم 
حقوق مردم را یادآور شــده و از قوه قضائیه و نهادهاي 
اجرایي مي خواهند که آن را اجرایي سازند، در این فرمان 
امام)ره( به ممنوعیت مصادره اموال برخالف شــرع و 
قانون  اشاره کرده و از تمامي نهادهاي اجرایي مي خواهند 
که حق حریم خصوصي رعایت شود، همین طور تصریح 
 دارند که هیج کسي بدون حکم قاضي توقیف و دستگیر 
نگردد و حقوق مخالفان مطابق با موازین شرعي و قانوني 
رعایت گردد،)22( البته امام خمیني)ره( به صدور فرمان 
به تنهایي اکتفا نکرده بلکه هیأتي و ستادي را در تاریخ 
1361/10/4 جهت تعقیب و پیگیري آن تعیین مي کنند 

تا فرمان، عملیاتي و اجرایي شود.
 امام خمینی)ره( بــرای اینکه راه احقاق حقوق 
مردم و محرومین جامعــه در پیچش های قانونی و 
برداشت های فقهی مسدود نشود، موضوع مصلحت و 
والیت مطلقه را مطرح کردند. اساساًً برخالف برخی 
سوءبرداشت ها، طرح موضوع مصلحت و والیت مطلقه 
بــرای احقاق حقوق مــردم و محرومین جامعه بود، 
چــرا که آن باعث انعطاف احکام و قوانین درباره این 
مسائل می شــد و راه را برای احقاق حقوق مردم باز 
می کــرد، در واقع طرح والیت مطلقه فقیه در جهت 
تأمین عدالت اجتماعی و حقــوق الناس بود.والیت 
مطلقــه آن گونه که برخی مغرضانــه معنا کردند به 
معنای تمامیت خواهی نیست بلکه آن برخورداری از 
اختیارات و یا افزایش اختیارات جهت تأمین مصالح 
دین و جامعه مسلمین اســت که قطعاً یکی از آنها 

تأمین عدالت اجتماعی است.
والیت مطلقه از یک جنبه راهگشایی و انعطاف در 
جهت تأمین حقوق عامه مردم و عدالت اجتماعی بوده 
و هست و دغدغه و عنایت امام خمینی)ره( در این باره 
ستودنی و در تاریخ مردم ایران ماندنی خواهد بود، چرا 

که امام خمینی)ره( این راه را برای تأمین حقوق عامه 
مردم و نیز تأمین عدالت اجتماعی باز کرد.
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کشــورهای جهان را می تــوان از زوایای 
مختلفی دســته بندی کرد. کشورهایی که در 
رویکرد کالن سیاســت خارجی با کشــورمان 
اشــتراکاتی دارند مانند کوبا. کشــورهایی که 
اشــتراکات فرهنگی و تاریخی با ما دارند نظیر 
ترکیه. کشورهایی که دین رشته پیوندی میان 
ما و آنها ایجاد کرده و نیز کشورهایی که مذهب 
مشــترک بر آن رشته پیوند دینی افزوده و لذا 

رشته پیوندی قوی تر تنیده شده است و...
در سطرهای باال چند نمونه از شاخص های 
مختلف را برای مثال آوردم و قطعا آنها می توانند 

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز چهارشــنبه 4 خردادماه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به تعبیر ســابق خود از مجلس یازدهم به عنوان مجلس انقالبی تاکید کردند: »بعضی ها از این 
تعبیر خوش شان نیامد اما این یک تعبیر حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند 
که شــعارها و جهت گیری ها آنها انقالبی بود.« حضرت آیت اهلل خامنه ای، انقالبی ماندن را مهم تر از انقالبی بودن 
خواندند و خاطرنشان کردند: »بعضی افراد در سال های اول انقالب بسیار پرشور و حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی 
بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین مشکل تر از انقالبی 

بودن، انقالبی ماندن فردی و جمعِی مجلس است.«
مقام معظم رهبری در سال های اخیر و در مقاطع گوناگون بارها تاکید ویژه ای بر لزوم »انقالبی گری و حرکت 
انقالبی«، »انقالبی عمل کردن« و »صیانت از شور و روحیه انقالبی« داشتند. اشاره ایشان در دوره های مختلف بر 
اینکه »در مقابل جریان غیرانقالبی داخل نظام باید ایستاد«، »مجلس خبرگان باید انقالبی بماند«، »من انقالبی ام« 
و جمالتی از این قبیل بیانگر تاکید ایشان بر ضرورت دوری از محافظه کاری و استمرار حرکت های انقالبی دارد.

رهبر معظم انقالب در سال 1395 و در بیست وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( در تبیین شاخص های 
انقالبی بودن بر »هدف گیری آرمان های انقالب و هّمت بلند برای رســیدن به آنها«، »حّساسّیت در برابر دشمن 
و کار و نقشــه دشــمن و عدم تبعّیت از او«، »پایبندی به مبانی و ارزش های اساســی انقالب« و »تقوای دینی و 
سیاسی« تاکید کردند. شاخص هایی که ایشان در راستای حفظ انقالب و تالش در راه ایجاد مقتضیات بقای آن 
و حرکت مداوم و مســتدام در صراط انقالب تبیین فرمودند اگر در کســی وجود داشته باشد، قطعاً انقالبی است؛ 

هرچند ممکن است درجات انقالبی بودن، در افراد متفاوت باشد.
استکبارجهانیبهدنبالتضعیفروحیهانقالبیگری

یکی از راهبرد نظام ســلطه در ســال های بعد از انقالب تالش همه جانبه برای تغییر گفتمان و هویت انقالب 
اسالمی بوده است. هویتی که بخشی از آن در بعد ایستادگی در برابر ظالم و یاری رساندن به مظلوم در برابر استکبار 
معنا پیدا می کند که بی شــک تضعیف و یا حذف این بعد از گفتمان انقالب اســالمی، استحاله هویتی را به دنبال 
خواهد داشت و از نظام اسالمی در صورت از دست دادن مؤلفه های اصلی خود چیزی جز پوسته باقی نخواهد ماند.

جریان استکبار جهانی با کمک هژمونی رسانه ای خود و با استفاده از ابزارها و تاکتیک های عملیات روانی تالش 
می کند روحیه انقالبی را مساوی با تندروی و افراط گری معرفی و القا کنند. تالش آنها بر این است تا بخشی از اصول 
انقالب اسالمی مبتنی بر ضرورت ایستادگی در مقابله سلطه و عدم سلطه پذیری را تقبیح و ضدارزش جا بیندازند و 
همزمان با بزک فرهنگ غربی و سردمداران استکبار جهانی، افکار عمومی داخلی را نسبت به رویکرد انقالبی نسل 
اول انقالب بدبین کنند. بر همین اساس برخی از خائنان و غافالن داخلی نیز »ضرورت هضم در فرهنگ و هویت 
جهانی« را طرح و از آن به عنوان تنها نسخه پیشرفت کشورهای جهان سوم از جمله ایران اسالمی یاد می کنند.
بنابراین در برابر جنگ نرم دشمن که به دنبال استحاله فرهنگی جامعه اسالمی، تغییر هویت و تضعیف روحیه 
انقالبی گری در جامعه اسالمی ایران است، ضرورت و اهمیت توجه و تبیین شاخص ها و معیارهای انقالبی گری و 

همچنین بازخوانی اندیشه و سیره بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی را مضاعف کرده است.


انحرافدرتفسیرانقالبیگری
از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی، با وجود حضور پررنگ انقالبیون در مســیر انقــالب و امام خمینی)ره(، 
اختالف نظرهای مبنایی در روش و نگرش برخی از انقالبیون درخصوص روند تثبیت و توسعه انقالب وجود داشت 
که این موضوع به واسطه جایگاه امام خمینی)ره( و حضور ایشان، چندان مجال بروز و ظهور پیدا نکرد. اما در ادامه 
این اختالف ها و شکاف های گفتمانی موجب ایجاد دوقطبی و تشکیل احزاب مختلفی با رویکرد متفاوت و بعضاً 
متناقض شــد. به عنوان نمونه دوگانه هایی همچون مقبولیت - مشــروعیت و جمهوریت - اسالمیت در این قالب 
تشکیل شد که این جدال تاکنون نیز ادامه دارد. با وجود این اختالف و تنوع تفسیرها، تبیین خطوط اندیشه ای 
و مبانی عملی انقالبی گری آن چنان که مورد نظر امام)ره( بوده، یکی از ضروریات کنونی جامعه اسالمی است که 

به همین منظور مورد تاکید مکرر رهبر معظم انقالب نیز است.
از اوایل پیروزی انقالب اسالمی، بحث نسبت میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی مبنای ایجاد دو پارادایم 
داخلی شــد دو پارادایمی که ظاهراً هر دو، طرفدار نظام جمهوری اســالمی هستند، هر دو دغدغه حفظ و بقای 
نظام جمهوری اسالمی را دارند، برانداز و ضدانقالب نیستند، ادعای والیتمداری و والیت پذیری دارند، ادعای خط 
امامی بودن و حفظ منافع ملی و مردمی را دارند، فرزندان نظام هســتند، هدفشان حفظ نظام جمهوری اسالمی 
است... بنابراین به راحتی نمی توان تمایز آن ها را با یکدیگر تشخیص داد مگر با ورود به دنیای فکری هر دو طیف 
و البته داشتن بصیرت در شناخت مسیر اصیل انقالب. فتنه 88 را می توان یکی از نمونه ها و تجربه های جمهوری 

اسالمی در این زمینه دانست که ضرورت تمییز خط و مرز انقالبی گری را روشن می کند.
الف( انقالب اسالمی، مقدمه و مبنای جمهوری اسالمی

روایت گروه اکثریت در مورد نسبت انقالب و جمهوری اسالمی همچون تقدم مبنایی انقالب اسالمی بر جمهوری 
است. به عبارت دیگر در تفسیر این طیف، انقالب اسالمی ایران ایجاد شد تا حکومتی الهی و دینی روی کار آید. 
در واقع جمهوری اسالمی در مقابل یا منفک از انقالب اسالمی نیست، بلکه تجسم ساختاری انقالب اسالمی است. 

تفسیری که از ابتدا مورد تاکید امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب نیز بوده است.
ب( جمهوری اسالمی، پایان انقالب اسالمی

طیفی از نخبگان سیاسی و دانشگاهی که از آنها با عنوان عمل گرایان نیز یاد می شود، معتقدند انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی دو مقوله جدا و منفک از یکدیگر هستند به نحوی که انقالب اسالمی بعد از 22 بهمن 1357 
به پایان رســید - عبور کرده ایم - و با اســتقرار نظام جمهوری اسالمی، رویکردها، روش ها و گفتمان انقالبی نیز 
منقضی شده است. این طیف با ایجاد دوگانه عقالنیت - شور و احساس، مشخصه غالب انقالبی گری را احساس و 
شور و شاخصه نظام سیاسی را عقالنیت می دانند و معتقدند نظام، نیازمند عقالنیت است و دخالت دادن شاخصه 
انقالبی گری - شــور و احســاس - موجب اختالل و بی نظمی در حل مسائل داخلی و بین المللی شده است. آنها 
ضمن منفک ساختن انقالب اسالمی با جمهوری اسالمی از ضرورت گذار از روحیه انقالبی گری به بهانه عقالنیت 
هستند. در این دیدگاه رفتار انقالبی، غیرعقالنی، خارج از چارچوب قانون اساسی و حتی علیه منافع ملی معرفی 
می شود و مفهوم انقالبی بودن با »تندروی« و »پرخاشگری« و »شعار دادن صرف« همسان پنداشته شده است.

تفسیرهای مختلف از واژه انقالبی و انقالبی گری و ظهور و بروز احزاب و جریان های سیاسی در دهه های اخیر 
بــر مبنــای این دیدگاه ها، ضرورت تبیین و ارائه تعریف منطبق با گفتمان امام خمینی و رهبر معظم انقالب- به 
عنوان یک شــاخص و اصل- ضرورتی اجتناب ناپذیر است چراکه جوانان و نسل جدید انقالب عالوه بر مواجهه با 
هجمه گســترده دشمن خارجی، در معرض تحریف داخلی توسط برخی جریان های سیاسی نیز هستند. انحراف 
در تعریف و تفســیر صحیح انقالبی و انقالبی گری، بقاء و تداوم انقالب اســالمی و گفتمان انقالبی را مورد تهدید 
جدی قرار خواهد داد و جامعه را به ورطه سقوط و انحطاط محتوایی و گفتمانی و سرانجام ساختاری خواهد برد.

گزارههایمهمبرایانقالبیماندن
اساســاً انقالبی گری و انقالبی ماندن متضمن مفاهیم، معانی و خط مشــی هایی است که در صورت پایبندی 
به مفاهیم، اصول و شاخصه های آن می توان امیدوار بود که افراد از مسیر اصلی انقالب خارج نگشته و همچنان 
روحیه انقالبی در آنان حفظ گردد. شناسایی مسائل و مشکالت و نقاط آسیب پذیر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی و تالش برای درمان دردها و ارائه راهکار برای انقالبی زیستن، ماندگاری انقالب را تضمین می نماید. از 
سوی دیگر در صورت جایگزینی ضدارزش ها به جای ارزش ها و جایگزینی انگیزه های مادی، به جای انگیزه الهی و 
انقالبی در میان مسئوالن، خطر انحطاط تدریجی انقالب را به دنبال خواهد داشت. همین امر بیانگر اهمیت انقالبی 
ماندن افراد به ویژه مسئوالن نظام است. موضوعی که رهبر معظم انقالب نیز بار دیگر در دیدار با نمایندگان مجلس 
یازدهم بر آن تاکید داشــتند چراکه به گفته ناظران داشــتن برچسب انقالبی برای یک مسئول به همان نسبت 
که مهم و شایسته است، به همان میزان هم در صورت انحطاط و خروج از مسیر اصیل انقالب اسالمی، می تواند 

هزینه سنگین تری به بار داشته باشد.
1. درک و فهم صحیح از اسالم و پایبندی به شعار اسالم خواهی و حفظ جهت گیری الهی انقالب اسالمی.

2. شناخت اصل والیت  فقیه و التزام به تبعیت از آن براساس پایبندی به ارزش های مبنایی اسالم
3. اســتقرار و گســترش اخالق اسالمی در میان اقشــار مردم به ویژه مسئولین و مجهز شدن به سالح تقوا و 

بینش سیاسی.
4. حضور مردم درصحنه و مراقبت از جهت گیری صحیح انقالب.

5. بــارور نمودن و پرورش جوانان با هویت صحیح، حفظ وحدت کلمه، اتحاد و یکپارچگی ملت و جلوگیری 
از بروز تفرقه.

۶. زنده نگه داشــتن ارزش های انقالب نظیر: تقوا، زهد، جهاد، شهادت، اخالص، استقامت، مقاومت و ایثار در 
مسیر حرکت به سوی اهداف نهایی انقالب.

7. دشمن شناسی و تسلیم ناپذیری در برابر دشمن.
8. استقالل خواهی و استقالل طلبی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی.

ری
سگ

ی ع
تض

مر ۸ گزاره مهم 
برای انقالبی ماندن

هنوز که هنوز است برخی از اهالی فرهنگ 
و رسانه به ویژه نخبگان و کارشناسان فرهنگی 
و سیاسی به خیانت ها و خباثت های دشمنان 
نظــام و حجم فعالیت آنها در فضای مجازی و 
اساساً پیچیدگی های جنگ شناختی باور ندارند 
و مواجهه بــا آن را ضروری نمی دانند. عده ای 
نه تنهــا باور ندارند بلکه از فضای مجازی غافل 
شده اند. بر همین اســاس بود که رهبر فرزانه 
فرمودند: »اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر 
نیروهــای مؤمن و انقالبی، این میدان را خالی 

کنند، مطمئناً ضربه خواهیم خورد.«

ازقندپارسیتاپهپادابابیل
پیوندایرانوتاجیکستان

 علی قربان نژاد 

در طیف موضوعات گوناگونی باشند و مسایل 
مختلف را در برگیرند. این ســطرها به عنوان 
مدخلــی برای مبحث این متن آورده شــد تا 
به این اشــاره کنم که یکی از این شــاخص ها 
که می تواند رشــته پیوندی محکم میان ما و 
چند کشــوری که در گروه مــا قرار می گیرند 
ایجاد کند »زبان فارسی« است. ذکر این نکته 
ضروری اســت که اگر دقــت کنیم هر جا که 
شــاخص برای دسته بندی قدرتمندتر است به 
همان نسبت کشورهایی که هم گروه با ما قرار 
می گیرند نیز به مراتب کمتر می شوند و لذا توجه 
بیشتر به همین چند کشور باقی مانده ضروری 

است و اما بعد....
سفر اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشــورمان سردار سرلشــکر »محمد باقری« 
به تاجیکســتان مورد توجه رســانه های مهم 
بین المللی قرار گرفت. رســانه های دشــمنان 
نیــز به موضوع به صــورت دقیق تر پرداختند 
چنان که شــبکه »آی 24« رژیم صهیونیستی 
با حضور یک کارشــناس به این سفر و اهداف 
آن پرداخت. هدف از ســفر سرلشــکر باقری 
به تاجیکســتان افتتاح خط تولید پهپاد تمام 
ایرانی »ابابیل2« در این کشور بود. پهپادهای 
سری ابابیل پرنده هایی هستند که در مدل های 
شناسایی، شناسایی – رزمی و انتحاری تا کنون 
تولید شــده اند و می توان ابابیل را جزو اولین 
پهپادهایی که در کشورمان طراحی و تولید شده 
معرفی کرد. شهرت ابابیل2 به خاطر اولین فیلم 
از پرواز پهپادی ایرانی بر فراز ناو هواپیمابر-رزمی 
آمریکایی »وینسنس« در خلیج فارس و تنگه 
هرمز بود که 10سال پیش تصاویر گرفته شده 
از عرشه این ناو توسط این پرنده ایرانی منتشر 
شد. ماجرایی که یکی از شاهکارهای عملیاتی 
این پرنده بوده و باعث معروفیت بیش از پیش 
آن در محافل رسانه ای دنیا شد. تصویر برداری از 
ناو فوق مدرن آمریکایی آن هم در حالی که خود 

آنها پیش از انتشار تصاویر آن را انکار می کردند 
شــگفتی آفرین شــد. ابابیل نخستین تقابل و 
رویارویی میان پرنده های ایرانی و تســلیحات 

آمریکایی را به سود ایران به پایان رساند.
ســرادر باقری در سفر خود به دوشنبه در 
27 اردیبهشــت 1401 با »امامعلی رحمان« 
رئیس جمهور تاجیکســتان دیدار و گفت وگو 
کرد. امامعلی رحمان در این دیدار به ســردار 
باقری گفت: »ریشــه های تاریخی یکســان و 
زبان مشترک، شرایط بی بدیلی را برای توسعه 
بیش از پیش مناسبات اعم از دفاعی، نظامی،  

فرهنگی، سیاســی و اقتصادی میان دو کشور 
فراهم آورده است.«

این متن قصــد دارد تا در الیه های پنهان 
اهمیت سفر اخیر رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
کشورمان، سردار سرلشکر »محمد باقری« به 
تاجیکستان جست وجو کند. الزم است ابتدا به 
اهمیت این شاخص با اشاراتی که در گنجایش 

حوصله این متن باشد پی ببریم. 
شاید در میان متفکران سده های اخیر کسی 
»زبان« را چنان که شایســته اهمیت آن باشد 
مانند »مارتین هایدگر« توصیف نکرده آن هم 
در موجزترین شــکل. این فیلسوف آلمانی در 
مصاحبه ای با یــک خبرنگار ژاپنی که بعدا به 
صورت رساله ای منتشر شد گفته است: »زبان 
خانه وجود اســت.« یکی دیگر از بزرگ ترین 
متفکران و فیلســوفان قرن بیستم »لودویگ 
ویتگنشتاین« مرزهاي جهان انسان را با مرزهاي 

زبان او یکسان دانسته است.
یکی دیگــر از راه های پی بردن به اهمیت 
زبان، سفر به تاریخ )سده های اخیر( است. چنان 
که اگر بنگریم استعمارگران به مدد عناصر خود 
در جامعه هدف که اصطالحا روشنفکر خوانده 
می شــده اند پروژه تغییر رسم الخط و یا حتی 
زبان رایج را در کشورهایی مثل ایران و ترکیه 
و شبه قاره هند کلید زدند. در ترکیه به دالیلی 
که ذکر آن در محدوده این متن نیست موفق 
شــدند اما در ایران نه. این موضوع را در مورد 
سرزمین گسترده ای به نام شبه قاره هند با هدف 
کنار زدن زبان فارســی به کار بردند که بسیار 

تاسف انگیز است.
در آغازین ماه 1398 بود که »عمران خان« 
نخست وزیر سابق پاکستان )که بعدا با توطئه 
دستگاه اطالعاتی آمریکا برکنار شد( در سفری 
به تهران به نکته ای بســیار مهم اشــاره کرد. 
این نخست وزیر ســابق پاکستان که دوستدار 
فرهنگ و زبان فارسی نیز هست گفته بود: »اگر 

انگلیسی ها در قرن نوزدهم به هند نیامده بودند، 
نیازی به مترجم نداشــتیم, همه ما به فارسی 
صحبت می کردیم. فارسی برای شش صد سال 

زبان رسمی در هند بود...«
عمران خان عدد ۶00سال را ذکر کرده بود 
و این حداقل زمانی است که فارسی در شبه قاره 
هند )که امروزه شامل کشورهای هندوستان، 
پاکستان، منطقه مورد مناقشه کشمیر، نپال و 
بنگالدش است( به عنوان مهم ترین زبان رایج 
جلوه هایی زیبا آفرید که نمونه های آن را امروزه 
می توانیــم در کتاب های مختلف تذکره که در 

مورد شعرای این منطقه نوشته شده ببینیم. در 
آن روزگاران دانستن زبان فارسی و شعر سرودن 
به این زبان برای هر فردی در شــبه قاره هند 
فخری محسوب می شده است. این بیت از شعر 
حافظ نیز گویای این موضوع و نشــان دهنده 
عالقه مندی مردمان شــبه قاره به زبان فارسی 
اســت: »شّکرشکن شوند همه طوطیان هند / 
زین قند پارســی که به بنگاله می  رود« بنگاله 
منطقه ای در شــبه قاره هند است که امروزه 
بخشــی از آن در شمار سرزمین هند و بخشی 
دیگر آن در مرزهای بنگالدش واقع شده است. 
روباه پیر که در 4–5 قرن اخیر لطمات بسیاری 
به کشورمان و عمق راهبردی آن وارد کرده در 
این فقره هم دست به کار می شود و برنامه ای را 
پی ریزی می کنند تا طی چند دهه به کلی زبان 
فارسی را در شبه قاره هند ریشه کن کنند. حال 
سؤال این است که هم زبان بودن ما با مردمان 
شــبه قاره هند )که جمعیت بسیار زیادی هم 
دارد( چه اثراتی ممکن بود داشته باشد؟! برای 
رسیدن به پاسخ باید نگاهی به اتفاقی در همین 

اواخر بیندازیم.
شــهریور ماه 1400 بود که در جریان یک 
کنفرانس خبری سه جانبه میان سران آمریکا، 

انگلیس و استرالیا انعقاد یک معاهده مهم نظامی 
اطالع رسانی شد. این معاهده نظامی را می توان 
سرآغاز عصری جدید نامید که در آن معیارهای 
همگرایی و واگرایی نســبت به عصر یکه تازی 

»ناتو« تغییرات محسوسی خواهد داشت. 
اینکه محتوای این معاهده چیست در این 
بحث کمک چندانی به ما نمی کند اما به طور 
خالصه می توان گفت که استرالیا از سال های 
قبل قول و قرارهایی را با فرانسه برای ساخت 
زیردریایی اتمی پی ریزی کرده بود که ناگهان 
در کنفرانس خبری مذکور فرانسه فهمید از این 
پروژه کنار گذاشــته شده و به جای او آمریکا 
قــرار گرفته و نقش انگلیس هم در نســبت با 
استرالیا نقش سرپرست با فرزندخوانده است. 
در هیاهویی که پس از رسانه ای شدن معاهده 
جدید اســترالیا با آمریکا و انگلیس به راه افتاد 

بیشتر این دو نکته مورد توجه قرار گرفت: 
الف: تالش آمریکا برای سد کردن راه چین 

در مســیر ابرقدرتی جهــان و نفوذ به مناطق 
نزدیک تر به چین.

ب: عصبانیت شدید فرانسه از اینکه چطور 
در روز روشــن توسط دو کشور دیگر عضو ناتو 
دور زده شده و از یک قرارداد پر منفعت کنارش 

گذاشته اند.
بیشــتر تحلیل ها پیرامون این دو نکته و یا 
در اطراف این دو نکته و رقابت آمریکا و چین 
بود. در این بین اما یک نکته بســیار بســیار 
مهم وجود داشــت که به نســبت اهمیت آن 
مغفول واقع شد. شــکل گیری اتحادی جدید 
با محوریت »زبان« نکته ای قابل تامل اســت. 
مقامات 3کشور انگلیسی زبان آمریکا، انگلیس 
و استرالیا وقتی در یک کنفرانس خبری با هم 
شــرکت می کنند برای مخاطبان عادی اخبار 
هم ممکن اســت این برداشت حاصل شود که 
 گویی ســه عضو یک خاندان در کنار هم قرار 

گرفته اند. 
زبان را اگر به قول  هایدگر به عنوان »خانه 
وجود« بپذیریم آن وقت افراد هم زبان را باید 
»هم خانه« بنامیم و انگلیســی ها که در مکر و 
حیله کارنامه ای طوالنی دارند به خوبی به این 
نکته پی برده اند که هم زبانی مقدمه ای می شود 

برای همدلی و اتحاد. هم زبانی فهم مشــترک 
از مســایل را به وجود می آورد. انگلیس به این 
نکته پی برده بود که اتحاد با هم خانه محکم تر 
و پایدارتر خواهد بود به نسبت اتحادی براساس 
جغرافیا و حدود مرزهای یک کشور )که معلوم 
می کند در کدام قاره قرار گرفته( بر همین اساس 
هم هست که تکاپوی انگلیس برای خروج از ناتو 
و شکل دهی به اتحاد یا اتحادهایی با معیارهای 
محکم تــر را دیدیم و به گمانــم در آینده نیز 

خواهیم دید.
در سنت سیاست ورزی غرب از گذشته دور 
یعنی از دوره یونان فیلســوف و گفتمان تولید 
شــده توسط او اهمیت بســیار زیادی داشت 
و اروپایی هــا و به خصوص کشــورهایی نظیر 
انگلیس و یا فرانسه که در استعمار کارنامه ای 
بسیار سیاه دارند پس از رنسانس بار دیگر توجه 
به این ســنت را مد نظر قرار دادند. بر همین 
اساس اصال بعید نیست که آنها با نگاهی چنین 
عمیق به موضوع زبان و پیوندهایی که می تواند 
پیرامون آن ایجاد شود دست به کار حذف زبان 
فارسی از شبه قاره هند شده باشند و در کشور 
خودمان نیز با پیش انداختن عروسک های شان 
)طیف موسوم به روشنفکر( در تالش بودند تا 
دســت کم رسم الخط فارسی را در ایران تغییر 

دهند که خوشبختانه موفق نشدند.
آنچه گفته شــد به این معناست که روباه 
پیر بی دلیل نیســت که در شبکه فارسی زبان 
»بی بی ســی« تنها نگاهش را به کشور ایران و 
ایرانیان محدود نکرده است. به راستی چرا آنها 
به مردمان افغانســتان و تاجیکستان نیز چشم 
دجال منشی خود را دوخته اند؟! مگر نه اینکه 
آنها می خواهند با اثرگذاری بر مردم ایران نظامی 
را که پس از انقالب اســالمی 1357 روی کار 
آمده یا براندازند یا چنان آن را دچار دگرگونی 
ســازند که هیچ نشانی از اهداف انقالب در آن 
نماند؟ پس دیگر نگاه آنها به مردم افغانستان و 
حتی تاجیکستان )به طور کلی فارسی زبان ها( 

برای چیست؟
آری آنهــا این هم زبانی را فرصتی بی نظیر 
می دانند که از دل آن سربلندی و عظمت مردم 
ایران، افغانستان و تاجیکستان بیرون می آید. به 
همین واســطه آنها دائم در تکاپو هستند تا با 
فرصت طلبی و سوءاستفاده از برخی حوادث این 
3ملت فارسی زبان را از این فرصت دور سازند. 
بنابراین بر ماست که به هر طریقی این دیدگاه 
را در میان مردمان این 3سرزمین ترویج کنیم 
که زبان فارســی محوری ارزشمند است که به 
3ملت اتحاد، همبستگی، اعتماد به نفس، حس 
غرور و خودباوری و... می بخشــد و دیگر اینکه 
زبان خانه وجود است و هم زبان های با ما هم 

خانه های ما هستند.
اقدام ستادکل نیروهای مسلح و سرلشکر باقری 
در نزدیک کــردن همکاری های نظامی و دفاعی 
میــان دو ملت برادر یعنی ایران و تاجیکســتان 
کاری بسیار ارزشمند است که در عرصه های دیگر 
نیز باید ادامه یابد. به طور قطعا ابابیل هایی که در 
زبان فارسی النه دارند دشــمنان مردمان ایران، 

تاجیکستان و افغانستان را تهدید خواهند کرد. 

قوه قضائیه و حوزه های علمیه و دانشــگاه ها و 
عرصه های هنری و ورزشی و اجتماعی دارند، 
قدری برای این مبــارزه وقت بگذارند و مانند 
زمان جنگ به اندازه وسعشان در صحنه باشند.

 به فرمــوده رهبر معظــم انقالب، فضای 
مجازی به اندازه انقالب اســالمی اهمیت دارد. 
این تعبیر ایشــان جمله بســیار عمیقی است 
که معظم لــه به فضای مجازی به اندازه انقالب 
اســالمی وزن قائل هستند و می توان این گونه 
برداشت کرد که غفلت از فضای مجازی به منزله 
تهدید جدی انقالب اسالمی در همه عرصه های 

سیاســی و فرهنگــی و اقتصادی و... اســت.
 بیایید مقایســه ای کنیم بین چند حادثه 
در دنیــا و واکنش متفاوت دشــمنان انقالب 
اســالمی و ایران عزیز و عوامل داخلی آنها در 

جنگ شناختی؛
1. همین چند شب پیش بود که مهم ترین 
دیدار فوتبال دنیا )فینال لیگ قهرمانان اروپا( 
به دلیــل هرج ومرج و ورود افراد بدون بلیط و 
نثارکردن گاز اشــک آور به تماشاگران دارای 
بلیط در فرانســه مواجه بودیم اما نه معاندین 
و نه معارضین و نه شــبکه های خارجی از آن 
چیزی ننوشــتند ولی چندی قبل که به دلیل 
برخــی ناهماهنگی ها چند تا خانم نتوانســته 
بودند وارد ورزشگاهی در مشهد شوند روزهای 
متمادی در فضای مجازی و رســانه ای فریاد 

وامصیبتا سر می دادند.
2. همین روزها کــه مردم آبادان در فراق 
عزیزانشان مصیبت زده هستند عده ای فریبکار 
از گردهمایی عاشقان امام عصر و انقالب اسالمی 
در سراسر کشور )سالم فرمانده( عصبانی هستند 
و مــدام توئیت می زنند که در شــرایطی که 
آبادان در مصیبت اســت چرا جشن گرفته اید 
اما هیچ کس ننوشــت که در این ایام برندگان 
جایزه فیلم در اسکار با بی غیرتی تمام در صحنه 
حاضر شدند و به جای همدردی با مردم ایران با 
دشمنان این مردم هم نوا شدند. مخالفین ارادت 
به امام زمان هرگز ننوشتند که اوالً عرض ارادت 
به پیشگاه امام زمان که جشن و پاکوبی نیست و 
ثانیاً در همین ایام غمبار آبادان، ده ها کنسرت 
که در آن اوضاع ناهنجاری مشــاهده می شود، 

چرا برگزار می شــود؟ و چرا پادوهای غرب در 
جشن تولد ملکه انگلیس در سفارت این کشور 

شرکت کردند؟
3. همین چند روز قبل )همزمان با حادثه 
آبادان( در آمریکا یک نوجوان در مدرســه ای 
19 دانش آموز و دو معلم را کشت و بی بی سی 
به اندازه انگشتان یک دست هم خبر و عکسی 
از این فاجعه منتشــر نکرد اما در مورد ریزش 
ســاختمان در آبادان ده ها پســت از ســوی 
بی بی ســی و صدها پست از سوی غرب گرایان 

داخلی و رسانه های ضدانقالب شاهد بودیم.
4. چنــدی قبل در فضای مجــازی برای 
بازی نکردن ورزشــکارانمان مقابل ورزشکاران 
رژیم کودک کش صهیونیســتی جنجال به راه 
 انداختند که چرا ورزش را سیاســی می کنید 
اما حاال که کانادا بازی با تیم ملی ایران را لغو 

کرده، خفه  شده اند؟

5. هفته پیش آیت اهلل رئیســی در آستانه 
سفر به عمان در مورد گرفتن انتقام خون شهید 
ترور اخیر )شهید صیاد خدایی( سخن گفت که 
بالفاصله یکی از عناصر غربگرا از این ســخنان 
رئیس جمهور برآشــفته شد که با این حرف ها 
فضای مذاکرات و تفاهم آسیب می بیند اما چرا 
انجام ترور توسط عوامل استکبار آن هم در مرکز 
پایتخت ایران و توقیف کشتی حامل نفت ایران 

را منافی مذاکرات نمی بینند؟
۶. چرا تربیت شدن فرزندانمان در چارچوب 
ســند بی دینــی 2030 را تربیتــی متمدنانه 
برشمردند اما عرض ارادت فرزندان این سرزمین 
به ســاحت مقدس امام عصر)عج( را نکوهش 

می کنند و آن را تربیت اجباری می دانند؟
7. چرا می گوینــد حضور ایران در منطقه 
موجب تحریک سایر کشورها می شود اما آمریکا 

از هزاران کیلومتر آن طرف تر وارد خلیج فارس 
می شود و آن را نکوهش نمی کنند؟

8. چرا حمایت معنوی از فلسطین و لبنان را 
با شعار »نه غزه – نه لبنان« محکوم می کنند اما 
حضور آمریکا در عراق و افغانستان و عربستان 
و... را تمجید و در راستای تأمین امنیت تلقی 

می نمایند؟
9. چگونه است که بعد از حمله روسیه به 
اکراین برای مقابله با طرح توسعه طلبانه غرب، 
علیه روسیه و به نفع اکراین سینه  چاک می کنند 
اما از حمالت آمریکا به پاکستان و افغانستان و 

عراق دم نمی زنند.
10. چرا تغییر رئیس  دولت پاکســتان را 
به دلیل برخی مخالفت هایش با سیاست های 
آمریــکا ضد دموکراســی نمی دانند ولی نظام 
اسالمی ایران را با بیش از چهل انتخابات آزاد 
ضد دموکراسی و مردم ساالری معرفی می کنند؟
11. چه شد که با استوری کردن عکس چند 
کودک اکراینی با موهای بلوند و چشمان آبی برای 

آنها اشــک می ریزند اما از رنج و محنت کودکان 
گرسنه و بی پناه و مظلوم یمن هیچ نمی گویند؟

12. راستی چرا از سالح های اتمی آمریکا و 
اسرائیل و دول غربی هیچ نمی نویسند اما تنها 
مشــکل آنها اســتفاده صلح آمیز ایران از علوم 

هسته ای شده است؟
13. از بدعهدی اوباما و ترامپ و بایدن در 
برجام هیچ نمی گویند اما مرتب دولت سیزدهم 
را به معطل کردن مذاکرات متهم می کنند. چرا؟

را  ایــران  در  دختــران  ازدواج   .14
کودک همســری می داننــد ولی چــرا همین 
ارتباط را به صورت غیر مشروعش در کشورهای 

غربی به عنوان آزادی تلقی می کنند؟
15. چگونه است که افزایش قدرت دفاعی 
و امنیــت ملــی بــا تولید تســلیحات مدرن 
توسط نیروهای مســلح کشورمان را نکوهش 

می کنند و مغایر با منافــع مردم می دانند اما 
مسابقه تسلیحاتی قدرت های جهانی را نادیده 

می گیرند؟
1۶. چرا مقابلــه مدافعان حرم با حرامیان 
داعــش را این قــدر ســیاه نمایی می کنند و 
رزمنــدگان ایــن عرصه را متهم بــه دریافت 
حقوق هــای آن چنانی می کننــد اما از حضور 
امارات و عربستان در یمن و از حضور ترکیه و 
آمریکا و... در سوریه و از حضور ترکیه در باکو 

و... هیچ گالیه ای ندارند؟
17. همین ها که از ســالم فرمانده به دروغ 
به عنوان مراسم جشــن یاد می کنند چرا روز 
عاشــورا در سال 88 سوت و کف می زنند و در 
فضای مجازی نگفتند که مغایر با عزاداری است؟

18. چرا رسانه های عبری و عربی و غربی و 
عوامل داخلی آنها در دورافتاده ترین شهرهای 
ایران چهار نفر که در اعتراض به مشکلی جمع 
می شــوند را بازتاب می دهند اما این روزها از 
انعکاس تجمعات صدهزار نفری و چند ده هزار 

نفری در شــهرهای مختلف به عنوان »ســالم 
فرمانده«، خودداری می کنند؟

پس جنگ عجیبی درگرفته است و نباید از 
آن غفلت نمود و به فرمایش رهبر معظم انقالب؛

 »هر کس به اندازه ُوســع و توان و هنر خود 
باید در این میدان حضور یابد.«

 »گاهی انســان حــرف حــق را می تواند با 
استدالل قوی و با زبان شیوا و هنرمندانه بیان 
کند که این حرف به گوش و چشــم هزاران و 

شاید میلیون ها مخاطب برسد.«
 »گاهی شــاید ما حرفی برای گفتن نداشته 
باشــیم، اما می توانیم انعکاس کارهای خوب و 

هنری دیگران در فضای مجازی بشویم.«
 »گاهــی با یک کالم، یــک جمله می توانیم 
باعث تقویت روحیه جناح مؤمن انقالبی فعال 

در فضای مجازی بشویم.«

از جنگ شناختی دشمن
 در فضای مجـــازی
 نباید غافل شد!

علی شعبانی

 قانون گــذار که هنوز نتوانســته مشــکل 
خطرات شــیوع انواع بیماری هــای اخالقی و 
فرهنگی و اجتماعی و حتی دزدی اقتصادی در 
فضای مجازی را چاره ای کند. دولت سیزدهم 
نیز دغدغه های دیگری دارد و در اوج مشکالت 
به ارث رسیده از دولت ناکارآمد قبلی در حال 
سامان دادن به معیشت مردم است و عدالتخانه 
هم که در انتظار قوانیــن برای برخورد با این 
پدیده هــای غیرمنتظره در فضــای مجازی و 
رســانه ای است و تا حدی هم مماشات در این 
شــرایط اقتصادی را ترجیح می دهد. پس چه 
باید کرد؟ باید همانی را پی گرفت که ناخدای 
کشتی و سکاندار این سفینه بر امواج پرتالطم 
در باالی عرشه با دیده بانی دقیق، بر آن تأکید 
کرده و فرموده است: »به اعتقاد من؛ امروزه ذکر 
مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی 

در فضای مجازی است.«
بی تردید امــروز هم باید با تمــام توان و 
داشته هایمان به جهاد تبیین بپردازیم. غفلت 
نکنیــم که این جنگ تیــر و ترکش و بمب و 
آتش دودش آشکار نیست و چون موریانه خانه 
و ستون های آن را هدف گرفته است. آیا ندیدید 
که همین چند روز پیش، برخی اهالی به ظاهر 
هنرمند به بهانه یک فیلم ســینمایی، جنگ 
اعتقادی را به بی حرمتی به ولی نعمتمان حضرت 
امام رئوف علی بن موســی الرضا علیه الســالم 

کشاندند؟
امروز باید اهل قلم، گروه های مرجع و کسانی 
که در جامعه مخاطبانی ولو  اندک دارند و حتی 
آنانی که بار مســئولیت در دولت و مجلس و 
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با قاطعیت می توان گفت که تصویب قانون جرم انگاری هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی الگویی مناسب برای دیگر 
کشورهای عربی برای برداشتن گام های مشابه محسوب می شود.

 در جنگ شناختی، ذهن انسان 
به میدان نبرد تبدیل می شود. 
هدف این است که نه تنها آنچه 
مردم فکر می کنند، بلکه نحوه 

عمل آنها نیز تغییر کند.
 برتــری و تفــوق در جنگ 
شناختی از آِن کسی است که 
اول حرکت کند و زمان، مکان 

و وسیله تهاجم را انتخاب کند.
دشمن  شــناختی  جنگ  در 
می تواند بدون توسل به زور یا 
اجبار آشکار، کل جامعه را تحت 

سلطه خود درآورد.

  شــبکه های اجتماعی موجب 
»حباب هــای  شــکل گیری 
که  جایی  شــده اند  راحتی« 
اخبار، نظرات و افراد ناپســند 
به سرعت حذف  یا آزاردهنده 

می شوند.

 استفاده گسترده از رسانه های 
فناوری هــای  و  اجتماعــی 
دســتگاه های هوشــمند در 
ممکن  ناتو  کشــورهای عضو 
اســت آنها را در برابر حمالت 

شناختی آسیب پذیر کند.
فرآیند  اجتماعی  شبکه های 
تأییــد اجتماعــی را القــا 
اعمال  ما  آن  در  که  می کنند، 
و  تقلید  را  باورهای دیگران  و 
گروه های  با  تا  می کنیم  تأیید 
و  همخوانی  خــود  اجتماعی  
همسویی داشــته باشیم و از 

جانب آنها حذف نشویم.

 آمریکایی ها این دغدغه را دارند که قانون ممنوعیت عادی ســازی روابط از 
مرزهای جغرافیایی عراق فراتر رود و به سایر کشورهای عربی نیز سرایت کند.

 تصویب قانون جرم انگاری رابطه با صهیونیسم تمامی برنامه ها و پروژه های 
سابق آمریکا به خصوص در منطقه کردستان عراق را نقش بر آب کرد.

ائتالف ناتو با طیف وســیعی از چالش ها در 
حوزه های در حال ظهــور مربوط به منازعات 
مواجه است. این حوزه ها می توانند از فناوری های 
جدید و مخرب ناشی شــوند. به عنوان مثال، 
حوزه هــای فضا و ســایبر از پیشــرفت ها در 
حوزه های مربــوط به فناوری های موشــکی، 
ماهواره ای، مخابراتی و توســعه اینترنت بیرون 
آمده اند. گسترش روزافزون استفاده از رسانه های 
اجتماعــی، شــبکه های اجتماعــی، پیام های 
اجتماعی و فناوری های دستگاه های تلفن همراه، 
نیز حوزه جدیدی را امکان پذیر کرده اســت:» 

جنگ شناختی«.
در جنگ شناختی، ذهن انسان به میدان 
نبرد تبدیل می شــود. هدف این است که نه 
تنها آنچه مردم فکر می کنند، بلکه نحوه تفکر 
و عمل آنها نیز تغییر کند. اگر جنگ شناختی با 

اشاره
پارلمان عراق در جلســه پنجشنبه هفته 
گذشــته خود)5 خــرداد1401( قانون منع 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی را 
تصویب کرد. از مهم ترین بندهای این قانون 
جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با 
رژیم صهیونیســتی تحت هر عنوانی است. 
خبرگزاری مهر در گزارشی ابعاد مهم این اقدام 
پارلمان عراق و نگرانی آمریکا از تبدیل این 
اقدام به عنوان الگویی برای سایر کشورهای 

منطقه ای را بررسی کرده است.
سرویس بین الملل کیهان

***
واکنش های داخلی و خارجی

 پس از تصویب قانون منع عادی ســازی روابط 
با رژیم صهیونیستی شعارهای ضدصهیونیستی در 
پارلمان عراق طنین انداز شد و نمایندگان پارلمان 

عراق علیه این رژیم شعار سر دادند. تصویب قانون 
مذکــور، واکنش های متعددی را در خارج و داخل 
عراق به دنبال داشت. »هادی العامری« رهبر ائتالف 
»فتح« عراق به تصویب قانون جرم انگاری عادی  سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق، واکنش 

نشان داد.
هــادی العامــری تصویب قانــون جرم انگاری 
عادی  ســازی روابط با اسرائیل را نشانه بارز آگاهی 
عراقی ها و عالقه آنان به فلسطین خواند و گفت که 
این حرکت نشان می دهد که قدس مسئله اول امت 
اســالمی است. افزون بر این، حزب اهلل لبنان هم در 
بیانیه ای اعــالم کرد: »ما از تصمیم تاریخی و مهم 
پارلمــان عراق مبنی بر جرم انگاری عادی  ســازی 
روابط با دشمن صهیونیستی قدردانی و به آن افتخار 

می کنیم. این اقدام گامی بزرگ و اساسی در مقابله با 
روند تحقیرآمیز عادی  سازی روابط برخی کشورهای 

عربی با رژیم اشغالگر تلقی می شود.«
از سوی دیگر، روزنامه عرب زبان العربی الجدید 
در گزارشی درباره طرح موضوع جرم انگاری رابطه با 
اسرائیل در پارلمان عراق نوشت: »رأی گیری درباره 
قانون منع عادی  سازی روابط با اسرائیل در پارلمان 
عراق راه را برای هر طرفی که به دنبال برقراری روابط 
با اسرائیل است، می بندد. این یک هدف مهم برای 

پارلمان کنونی است.«

این روزنامه در ادامه افزود: اکثر نیروهای سیاسی 
بــه این قانون رأی می دهنــد. در عین حال، قانون 
کسانی را که خواهان عادی  سازی روابط با اسرائیل 
هستند معرفی می کند. هرکس به قانون رأی نداد، به 
نوعی با رژیم صهیونیستی در ارتباط است. در همین 
حال، هیئت هماهنگی گروه های سیاسی شیعه در 
عراق تصویب قانون جرم انگاری عادی  سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی را به خانواده های شهدا، پیروان 
مکتب مقاومت، مخالفان با وجود اسرائیل و تمامی 

آزادگان جهان تبریک گفت.
نگرانی واشنگتن 

از گستردگی دامنه »منع عادی سازی روابط«
در این میان، آمریکا از گســترش دامنه »منع 
عادی  ســازی روابط با رژیم صهیونیستی« به شدت 

احســاس نگرانی می کند. در واقع، آمریکایی ها این 
دغدغه را دارند که قانون ممنوعیت عادی  ســازی 
روابط از مرزهای جغرافیایــی عراق فراتر رود. این 
نگرانی به ویژه در مواضع اخیر »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا نمایان گشت. در همین راستا، 
»ند پرایس« مدعی شد که قانون منع عادی  سازی 
روابط با تل آویو، مضاف بــر اینکه آزادی بیان را به 
خطر می اندازد و به ایجاد فضای یهودستیزانه کمک 

می کند، به شــدت با پیشرفتی که همسایگان عراق 
در عادی  ســازی روابط با اسرائیل رقم زدند، تناقض 
دارد! پرایس همچنین تأکید کرد: آمریکا به شراکت 
قوی و ثابت خود برای حمایت از اسرائیل از جمله در 
زمینه توسعه روابط با همسایگانش ادامه خواهد داد.

این موضع رســمی آمریکا در حالی اســت که 
مقامات واشنگتن پیش تر یعنی زمانی که زمزمه های 
تصویب قانون ضد صهیونیســتی در پارلمان عراق 

شنیده شــد، تالش کردند تا از طریق تأثیرگذاری 
بر شماری از شــخصیت های عراقی، از تحقق این 
مهم جلوگیری کنند. واقعیت این است که تصویب 
قانون جرم انــگاری رابطه با صهیونیســم تمامی 
برنامه ها و پروژه های سابق ایاالت متحده آمریکا در 
عراق را نقش بر آب کرد. دقیقاً ۸ ماه پیش بود که 
برگزاری یک گردهمایی در حمایت از عادی سازی 
روابــط با رژیم صهیونیســتی در »اربیل« واقع در 

اقلیم کردســتان عراق جاروجنجال های فراوانی را 
بــه راه  انداخت. در همان زمــان، ایاالت متحده از 
طریق هماهنگی با مقامات اقلیم کردســتان اقدام 
بــه برگزاری گردهمایی مذکور کردند. هدف اصلی 
و اساسی واشــنگتن این بود که قطار عادی  سازی 
روابط با صهیونیسم را به ایستگاه عراق نیز برسانند.
از همین روی، پر واضح اســت که آمریکایی ها 
از مدت هــا پیش عادی ســازی روابط عراق با رژیم 
صهیونیستی را برنامه ریزی کرده بودند. اکنون و با 
تصویب قانون جرم انگاری، نه تنها واشنگتن موفق 

به تحقق هدف خود نشد، بلکه نسبت به گسترده تر 
شــدن دامنه قانون مذکور و تســری آن به دیگر 
کشورها نیز به شدت احســاس نگرانی می کنند. با 
توجه به آنچه که گفته شد، تصویب قانون جرم انگاری 
با صهیونیسم دستاورد بزرگی برای عراق محسوب 

می شود.
الگویی مناسب برای دیگر کشورهای عربی

با قاطعیت می توان گفت که تصویب قانون جرم 
انگاری هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی الگویی 
مناسب برای دیگر کشورهای عربی برای برداشتن 
گام های مشابه محسوب می شود. از آنجایی که برخی 
کشورهای عربی نظیر مصر، امارات، بحرین، مغرب 
و... به صورت رسمی و علنی برای امضای توافقنامه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدام کردند، 

بنابراین الزم اســت مخالفان عادی  سازی روابط در 
کشورهای عربی نیز برای تثبیت این مخالفت خود، 

گام های عملی بردارند.
به عنوان نمونه، کشورهایی نظیر لبنان، الجزایر، 
عمان، کویــت و... عمدتاً با عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی مخالفت کرده اند اما به صورت 
عملــی قانونی را در ممنوعیت این اقدام به تصویب 
نرسانده اند. بر این اســاس، اقدام پارلمان عراق در 
تصویب قانون منع عادی  سازی روابط با صهیونیسم 
که البته یک اقدام تاریخی محسوب می شود، می تواند 
مقدمه حرکت دیگر کشورهای عربی به این سمت 
و ســوی باشــد؛ تا مخالفان عادی  سازی در عرصه 
عمل به تقابل با عادی ســازان روابط بپردازند. آنچه 
که واضح به نظر می رسد، این است که امروز عراق 
یک قانون تاریخی را تصویب کرده اســت؛ قانونی 
که می توان آن را به مثابه یک شکســت جدید در 
کارنامه صهیونیست ها تلقی کرد؛ صهیونیست هایی 
که تاکنون حســاب ویژه ای روی پیوستن بغداد به 

قطار عادی  ســازی روابط باز کــرده بودند و قصد 
داشتند از طریق اقلیم کردستان به هدف خود جامه 

عمل بپوشانند. 
ناگفته پیداســت که تصویب قانون مذکور در 
پارلمــان عراق به نوبه خــود می تواند حرکت قطار 
عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه را 
با ُکندی مواجه سازد. این قانون همچنین جرأت و 
جسارت تصویب قوانین مشابه را به دیگر کشورها اعطا 
خواهد کرد؛ کشورهایی که شاید پیش از این تنها به 
 دلیل تبعات و پیامدهای احتمالی، قانون جرم انگاری 
ارتباط با صهیونیسم را تصویب نمی کردند. از همین 
روی، بایــد گفت که تحوالت پس از تصویب قانون 
جرم انگاری در پارلمان عراق متفاوت از تحوالت پیش 

از آن خواهد بود.

مقابله با جنگ شناختی 
آگــاهی و تاب آوری

اشاره
روندهای امنیتی کالن)Security Megatrends( نشان می دهد که ماهیت جنگ ها 
طی سال ها و دهه های آینده تغییرات عمده ای را به خود خواهد دید. ناتو طی سال 2020 
پنــج حوزه جنگی را برای اعضای این ائتالف نظامی تعیین کرد که به ترتیب عبارت 
بودند از زمین، هوا، دریا، فضا و حوزه سایبری، اخیراً حوزه جدیدی نیز به این حوزه ها 
اضافه شده که »جنگ شناختی« نام دارد. مقاله »مقابله با جنگ شناختی: آگاهی و 
تاب آوری« » Countering cognitive warfare: awareness and resilience « که 
در مجله اختصاصی ائتالف ناتو» Nato Review « توسط اساتید دانشگاه جان هاپکینز 
و امپریال کالج لندن منتشر شده تالش دارد اهمیت جنگ شناختی را برای اعضای 

ناتو گوشزد کند. در ادامه ترجمه این مقاله می آید؛
سرویس بین الملل کیهان

جرم انگاری ارتباط با رژیم صهیونیستی در عراق
لزوم برداشتن گام های مشابه در جهان عرب

موفقیت انجام شود، باورها و رفتارهای فردی و 
گروهی را شکل داده و تحت تأثیر قرار می دهد 
تا به نفع اهداف تاکتیکی یا استراتژیک دشمن 
یا مهاجم تغییر کند. جنگ شناختی در شکل 
شــدید و افراطی خود، این ظرفیت و توانایی 
 را دارد کــه کل جامعــه را بشــکند و از هم 
فرو بپاشــد، به طوری کــه دیگر اراده جمعی 
برای مقاومت در برابر نیات دشمن از بین برود 
و وجود نداشته باشد. در جنگ شناختی دشمن 
می تواند بدون توســل به زور یا اجبار آشکار، 
کل جامعه را تحت سلطه خود درآورد. اهداف 
 جنگ شــناختی را می توان با افق های زمانی 
کوتاه مدت، محدود کرد. از ســوی دیگر این 
اهداف می توانند استراتژیک و بلندمدت و برای 

چند دهه برنامه ریزی شده باشند.
 یــک کمپین منفــرد می توانــد بر هدف 
محــدود جلوگیری از انجام یــک مانور نظامی 
 طبق برنامه ریزی، یا مجبور کردن به تغییر یک 
خط مشــی عمومی خاص تمرکز کند. چندین 
کمپین متوالی را می توان با هدف بلندمدت برهم 
زدن کل جوامع یا اتحادها، از طریق ایجاد شک 
و تردید در مورد حکومت، براندازی فرآیندهای 
یا  برانگیختن اغتشاشــات مدنی،  دموکراتیک، 
تحریک جنبش های جدایی طلبانه، راه اندازی کرد.

بازوهای ترکیبی
 در قرن گذشــته، ترکیب ابتــکاری پیاده 
نظــام متحرک، نیروی زره پوش و نیروی هوایی 
منجر به شکل گیری نوع جدیدی از جنگ شد. 
امروز نیز جنگ شناختی قابلیت های سایبری، 
اطالعات، روان شناسی و مهندسی اجتماعی را 
برای دســتیابی به اهداف خود ترکیب کرده و 
به خدمت می گیرد. جنگ شناختی از اینترنت 
و رســانه های اجتماعی برای هــدف قرار دادن 
افــراد با نفوذ، گروه های خاص و تعداد زیادی از 
شــهروندان به صورت انتخابی و سریالی در یک 
جامعه استفاده می کند. جنگ شناختی به دنبال 
ایجاد شک و تردید، معرفی روایت های متضاد، 
قطبی کــردن افکار، رادیکالیزه کردن گروه ها و 
ایجاد انگیزه در آنها برای اعمالی است که می تواند 
یک جامعه منسجم را از هم گسیخته یا تکه تکه 

کند. استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی و 
فناوری های دستگاه های هوشمند در کشورهای 
عضو ائتالف ناتو نیز ممکن است آنها را به ویژه 

در برابر این نوع حمالت آسیب پذیر کند.
اخبار جعلی الزم نیست

توجــه به ایــن نکته مفید اســت که برای 
دستیابی به اهداف جنگ شــناختی نیازی به 
اطالعات نادرســت یا اخبار جعلی نیست. یک 
سند شــرم آور دولتی که از حساب ایمیل یک 
مقام دولتی هک شده و به طور ناشناس در یک 
سایت اشتراک گذاری رسانه های اجتماعی درز 
کرده یا به صورت انتخابی برای گروه های مخالف 
در یک شبکه اجتماعی فرستاده شده و منتشر 
شده است، برای ایجاد اختالف و دودستگی در 
گروه هدف کافی اســت. یک کمپین پیام رسان 
اجتماعی که احساسات اینفلوئنسرهای آنالین 
را شــعله ور می کند، می تواند باعث گســترش 
جنجال ها شود. گروه های رسانه های اجتماعی 
ممکن است انگیزه سازماندهی تظاهرات و حضور 
در خیابان ها را داشته باشند. تکذیب های رسمی 
یا پاسخ های عمومی مبهم در این شرایط می تواند 
به ســردرگمی و شــک و یا تثبیت روایت های 

متضاد در میان بخش هایی از مردم بیفزاید.
در حالی که حســاب های جعلی رسانه های 
اجتماعــی و »ربات های« پیام رســان خودکار 
می تواننــد این پویایی را تقویت کنند اما نیازی 
به وجــود آنها نیســت چرا کــه مطالعه اخیر 
موسسه فناوری ماساچوست)MIT(نشان داد که 
ایموجی های تعجب و انزجار به تنهایی پیام ها را 
ویروسی می کند و کاربران عادی، نه ربات ها، به 

سرعت آنها را دوباره ارسال می کنند.
دستگاه های هوشمند ما

 یک نســخه کاغذی از روزنامه مورد عالقه 
شما نمی داند که چه اخباری را ترجیح می دهید 

بخوانید. اما رایانه و تبلت شما این را می داند و این 
کار را می کند. یک آگهی  که در روزنامه دیده اید 
نمی داند که برای خرید چیزی که تبلیغ شده به 
فروشگاه رفته اید؛ اما گوشی هوشمند شما این را 
می داند. سرمقاله ای که خوانده اید نمی داند که با 
اشتیاق آن را با برخی از نزدیک ترین دوستان خود 
به اشتراک گذاشته اید اما سیستم شبکه اجتماعی 
که شما عضو آن هستید این را می داند و این کار 
را انجام می دهد. برنامه های کاربردی رسانه های 
اجتماعی ، آنچه را که ما دوســت داریم و به آن 
باور داریم ردیابی می کنند. گوشی های هوشمند 
مــا این که ما به کجا می رویم و با چه کســانی 
وقت می گذرانیم را ردیابی می کنند. شبکه های 
اجتماعی ما ردیابی می کنند که با چه کســانی 
ارتباط داریم و چه کســانی را حذف می کنیم. 
پلتفرم های جســت وجو و تجارت الکترونیک ما 
از این داده های ردیابی برای تبدیل ترجیحات و 
باورهای ما به عمل استفاده می کنند. آنها با ارائه 
محرک هایی برای تشویق ما به خرید چیزهایی 
که در غیر ایــن صورت نمی خریدیم در تبدیل 

ترجیحات ما به عمل نقش دارند.
تاکنــون، جوامع مصرف کننده مزایای آن را 
دیده و پذیرفته اند. تبلت ها اخباری را در اختیار 
ما قرار می دهد که می دانند ما آنها دوست خواهیم 
داشــت، زیرا می خواهند مــا را درگیر خود نگه 
دارند. تبلیغاتی نمایش داده می شود که مطابق 
با سلیقه ما و بر اساس خریدهای قبلی ما گلچین 
شده اند. کوپن هایی روی گوشی هوشمند ما ظاهر 
می شوند تا ما را تشویق کنند در فروشگاهی توقف 
کنیم که بر حسب تصادف ظاهری در مسیر فعلی 
ما قرار دارد. شبکه های اجتماعی نظراتی را ارائه 
می دهند که ما صمیمانه با آن موافقیم. دوستانی 

شــلوغی و تجارت منظم در میدان عمومی، 
بحث آزاد در یک تریبون عمومی، احساس یک 
جمهوری مشترک المنافع )امور عمومی( از یک 
جامعه کثرت گرا- ایــن تأثیرات تعدیل کننده 
ممکــن اســت تضعیــف و تضعیف شــوند و 
حساسیت های ما به راحتی دچار آشفتگی شده 
و بــه هم بریزد. چیزی که زمانی یک جامعه باز 
پرجنب وجــوش بود، در عوض به مجموعه ای از 
چند جامعه خرد بسته تبدیل می شود که در یک 
قلمرو مشترک زندگی می کنند و به راحتی در 

معرض گسست و بی نظمی قرار می گیرد.
ذهن ضعیف ما 

توانایی های شناختی ما نیز ممکن است توسط 
رســانه های اجتماعی و دســتگاه های هوشمند 
تضعیف شوند. اســتفاده از رسانه های اجتماعی 
می تواند ســوگیری های شــناختی و اشتباهات 
ذاتی تصمیم گیری را که در کتاب» تفکر، سریع 
و کند«، »دانیل کانمن« رفتارشناس و برنده جایزه 

نوبل توصیف شده است، افزایش دهد.
فیدهای خبری و موتورهای جست وجویی که 
نتایجی را ارائه می دهند که با ترجیحات ما همسو 
هستند، ســوگیری تأیید را افزایش می دهند، 
به موجب آن مــا اطالعات جدید را برای تأیید 
باورهای از پیش ســاخته خود تفسیر می کنیم. 
برنامه های پیام رسان اجتماعی به سرعت کاربران 
را با اطالعات جدید به روزرسانی می کنند، و باعث 
ســوگیری جدید می شوند، که به موجب آن ما 
اهمیت رویدادهای جدید را نسبت به رویدادهای 
گذشته بر اساس سوگیری های خود ارزش گذاری 
می کنیم.سایت های شبکه های اجتماعی فرآیند 
تائید اجتماعی را القا می کنند، که در آن ما اعمال 
و باورهــای دیگران را تقلید و تأیید می کنیم تا 

با گروه های اجتماعی  خود همخوانی و همسویی 
داشته باشیم. 

ســرعت سریع پیام ها و انتشار اخبار، و نیاز 
درک شده برای واکنش سریع به آن ها، »تفکر 
سریع« )احساســی( را در مقابل »آهسته فکر 
کــردن« )عقالنی و عاقالنه( تشــویق می کند. 
حتی خبرگزاری های معتبر و مشهور نیز عناوین 
احساســی را برای تشویق انتشــار گسترده و 
ســریع مقاالت خبری خود منتشــر می کنند. 
مردم زمان کمتری را صرف خواندن مطالب در 
شبکه های اجتماعی می کنند، حتی اگر تعداد 
دفعات اشــتراک گذاری آنها را افزایش دهند. 
سیستم های پیام رســان اجتماعی برای توزیع 
قطعه های کوتاه که اغلب زمینه و نکات ظریف 
مهم را حذف می کنند، بهینه  سازی شده اند. این 
امر می تواند انتشار اطالعات نادرست عمدی و 
ناخواسته یا روایت های جهت دار را تسهیل کند. 
کوتاه بودن پست های رسانه های اجتماعی، در 
ترکیب با تصاویر بصری قابل توجه، ممکن است 
خواننــدگان را از درک انگیزه هــا و ارزش های 
دیگران کــه در درون این نهفته پیام ها نهفته 

است بازدارد.
نیاز به آگاهی

برتری و تفوق در جنگ شناختی از آن کسی 
است که اول حرکت کند و زمان، مکان و وسیله 
تهاجم را انتخاب کند. جنگ شناختی را می توان 
با استفاده از مسیرها و رسانه های مختلف انجام 
داد. باز بودن پلتفرم های رسانه های اجتماعی به 
دشمنان اجازه می دهد به راحتی افراد، گروه های 

منتخب و عمــوم مــردم را از طریق پیام های 
اجتماعی، نفوذ در رسانه های اجتماعی، انتشار 
انتخابی اسناد، اشــتراک گذاری ویدئو و... مورد 
هــدف قرار دهند. قابلیت های ســایبری امکان 
استفاده از نیزه ماهیگیری، هک و ردیابی افراد و 
شبکه های اجتماعی را فراهم می کند. در »نیزه 
ماهیگری« هکرها پیام هایی را مشخصا برای افراد 
می فرستند تا آنها را به بازدید از صفحات اینترنتی 
جعلی ترغیب کنند و از این طریق رمزهای عبور 

آنها را به دست آورند.
یک دفاع مناسب در مقابل جنگ شناختی 
حداقل مســتلزم آگاهی از این اســت که یک 
کارزار جنگ شناختی در حال انجام است. این 
امر مستلزم توانایی مشاهده و جهت گیری قبل از 
تصمیم گیری برای اقدام است. راه حل های فناوری 
می توانند ابزاری برای پاســخ به برخی سؤاالت 
کلیدی فراهم کنند: آیا کمپینی در جریان است؟ 
از کجا سرچشمه گرفته است؟ چه کسی آن را 
راه اندازی می کند؟ اهداف آنچه می تواند باشد؟ 
تحقیقات ما نشان می دهد که الگوهایی از چنین 
کمپین هایی وجود دارد که تکرار می شــوند و 
قابل طبقه بندی هستند. آنها حتی ممکن است 
»امضاهای« منحصر به فردی از بازیگران خاص 
را ارائه دهند که می تواند به شناسایی آنها کمک 
کند.یک راه حل فناوری خیلی مفید ممکن است 
یک سیســتم نظارت و هشدار جنگ شناختی 
باشد. چنین سیســتمی می تواند به شناسایی 
کمپین های جنگ شــناختی در زمان ظهور و 
ردیابی آنها در حین پیشــرفت آن کمک کند. 
آن همچنین می تواند شــامل داشبوردی باشد 
که داده های طیف گســترده ای از رســانه های 
اجتماعی، رسانه های ســخن پراکنی، پیام های 
اجتماعی و ســایت های شــبکه های اجتماعی 
را ادغام می کند. این داشــبورد و مرکز کنترل 

نقشه های جغرافیایی و شبکه های اجتماعی را 
نشان می دهد که توسعه کمپین های مشکوک 
به جنگ های شــناختی را در طول زمان نشان 
می دهد. با شناسایی مکان ها، اعم از جغرافیایی 
و مجازی، که پست ها، پیام ها و مقاالت خبری 
در رسانه های اجتماعی، موضوعات مورد بحث، 
احساسات و شناســه های زبانی، سرعت انتشار 
و ســایر عوامــل از آنها منشــأ می گیرند، یک 
داشــبورد یا مرکز کنترل می تواند ارتباطات و 
الگوهای تکراری را آشــکار کند.پیوندهای بین 
حساب های رسانه های اجتماعی )به عنوان مثال، 
اشتراک گذاری ها، نظرات، تعامالت( و زمان بندی 
آنها نیز قابل مشــاهده است. استفاده از هوش 
مصنوعی و الگوریتم های تشخیص الگو می تواند 
به شناسایی و طبقه بندی سریع کمپین های در 
حال ظهور جنگ شناختی بدون نیاز به دخالت 
انسان کمک کند. چنین سیستمی امکان نظارت 
در زمان واقعی را فراهم می کند و هشــدارهای 
به موقع را به تصمیم گیرندگان ائتالف ناتو ارائه 
می دهــد و به آنها کمــک می کند تا در هنگام 
ظهور و تکامل کمپین های مرتبط با جنگ های 
شــناختی پاسخ های مناسب به آنها را تنظیم و 

ارائه کنند.
مالحظات در مورد تاب آوری

از روزهای آغازین شــکل گیری ناتو ، این 
ائتــالف نقش اساســی در ارتقــا و افزایش 
آمادگی های مدنی در میان کشــورهای عضو 
خود ایفا کرده اســت. ماده 3 اساســنامه ناتو 
اصل تــاب آوری را تعیین می کند که از همه 

کشــورهای عضــو این اتحــاد می خواهد که 
»ظرفیت فردی و جمعی خود را برای مقاومت 
در برابر حمالت مســلحانه حفظ و توســعه 
دهند.« این شــامل حمایت از تداوم دولت، و 
ارائه خدمات ضروری، از جمله سیســتم های 
ارتباطات مدنی انعطاف پذیر نیز می شود. برخی 
از مالحظات کلیدی بــرای ناتو در این زمان 
عبارتنــد از اینکه چگونــه می توان در تعریف 
حمالت شناختی پیش قدم شد، چگونه می توان 
به اعضــای اتحاد کمک کرد تا آگاهی خود را 
حفظ کنند و چگونه از زیرساخت های ارتباطات 
مدنی قوی تر و چارچوب های آموزش عمومی 
حمایت کنند تا ظرفیت مقاومت و واکنش را 

افزایش دهند.

که در حلقه های شبکه های اجتماعی ما هستند 
نیــز این نظرات را به اشــتراک می گذارند، زیرا 
کسانی که این کار را نمی کنند »دوست نیستند« 

یا خودشان آن را ترک می کنند.
به طور خالصه، ما به طور فزاینده ای خود را 
در »حباب های راحتی« می یابیم، جایی که اخبار، 
نظرات، پیشنهادات و افراد ناپسند یا آزاردهنده 
به سرعت حذف می شوند- اگر اصاًل ظاهر شوند. 
خطر این است که جامعه در کل ممکن است به 
بسیاری از این حباب ها تقسیم شود که هر کدام 
به طرز سعادتمندانه ای از دیگران جدا می شوند 
و وقتی از هم دور می شــوند، احتمال اینکه هر 
یک از آنها هر زمان که با هم برخورد می کنند، 

آشفته یا شوکه شوند، بیشتر می شود.
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* شمشیربازی ایران برخالف برنامه از پیش تعیین شده برای حضور 
کامل در مسابقات قهرمانی آسیا تنها یک تیم اعزامی به این رقابت ها 
خواهد داشت. فدراسیون شمشیربازی از ابتدای سال جاری حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا را به عنوان یکی از برنامه های مصوب در 
برنامه داشت.این گونه پیش بینی شــده بود که تیمی متشکل از ۱۶ 
شمشیرباز در هر سه اسلحه مردان و بانوان در این رقابت ها شرکت 
داشته باشد اما در نهایت به دلیل مسائل مالی و پیش بینی نتیجه گیری 
نفــرات اعزامی، اعزام تیم های اپه مردان )۴ نفر(، اپه بانوان )۴ نفر(، 
ســابر بانوان )۴ نفر( و فلوره بانوان )۲ نفر( از برنامه خارج شــد و 
این گونه مقرر شــد که تنها اعزام تیم چهار نفره سابر مردان انجام 
شود. این تیم با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی 
و نیما زاهدی در مســابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. امین 
قربانی هدایت تیم اعزامی را بر عهده  دارد. مســابقات شمشیربازی 
قهرمانی آسیا طی روزهای ۲۰ تا ۲۵ خردادماه به میزبانی کره جنوبی 

برگزار می شود.
* مهدی علی نژاد با انتقاد از برخی جریان ها که به گفته او بداخالقی می کنند، 
شــائبه های مطرح شــده برای حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال را رد 
کرد. علی نژاد گفت: پس از استعفا از معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش تاکنون تالش کردم که سکوت کنم و از کنار بسیاری از بداخالقی های 
مطروحه توسط بعضی جریان های خاص عبور کنم اما در این برهه که عده ای 
با مطرح کردن من برای نامزدی ریاســت فدراسیون فوتبال به دنبال اهداف 
خاص خود بودند، به صراحت می گویم، علی رغم دعوت برخی از اعضای مجمع 
فدراســیون فوتبال و همچنین پیشکسوتان فوتبال برای حضور در این عرصه 
هیچ گونه بنایی برای شرکت در انتخابات پیش روی ریاست فدراسیون فوتبال 

ندارم.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم محمدمهدی فریدونی
هشداربهمسئولیندنیاطلب

شــهید مدافع حرم محمد مهدی فریدونی 
30 شهریور ســال 1366 در فسا متولد شد. او 
جوانــی تیزهوش و متخصص بــود که به دلیل 
توانایی در ادبیات انگلیســی، در همان ابتدای 
جوانی به عنوان مدرس زبان در دانشــگاه امام 
خامنه ای ســپاه، تدریس می کــرد. با این حال، 
ظلــم و توحش تکفیری ها علیــه مردم مظلوم 
منطقه باعث شــد تــا از این همــه موفقیت و 

امکانــات بگذرد و به طور داوطلبانه راهی صحنه نبردی ســخت و نفس گیر 
شــود و جامه دفاع از حرم حضرت زینب )س( را برتن کند. مهدی فریدونی، 
ســرانجام روز 13 خرداد 97 در شب ضربت حضرت علی)ع( و با زبان روزه در 

سوریه به شهادت رسید.
شــهید مدافع حرم مهدی فریدونی در بخشی از وصیت نامه خود خطاب 
به برخی از مســئولین و کارگزاران دنیا طلب نوشــته است: »به خود بیایید و 
دست از ثروت اندوزي و رفاه طلبي بردارید که دارید به دره فنا و نیستي سقوط 
مي کنید. چه مرگتان شده؟ آیا کرید، کورید، نمي فهمید که قشر ضعیف جامعه 
دارد خرد تر مي شــود در حالي که فرزندانتان را براي تحصیل به کشــورهایي 
مي فرستید که طبق تعلیم آنها پرورش بیابند و فردا براي سهم خواهي به ایران 
بازگردند؟ اعمال شما مرا یاد این بیت شعر مي اندازد: زمین را گر شوي مالك، 
طمع بر آسمان داري... به وقت مردنت بیني، نه این داري نه آن داري. دست از 

دنیا طلبي بردارید و به فکر مردم باشید. و نریدون ان نمن علی الذین..«

حدیث دشت عشق

رئیس فدراســیون تکواندو در جریان دیدار با مسئوالن شیرخوارگان آمنه به مسئوالن این سازمان قول 
راه اندازی یک باشگاه تخصصی تکواندو ویژه کودکان این مرکز را داد.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو به مناسبت میالد باسعادت حضرت معصومه )س( و روز دختر به همراه جمعی 
ازمسئوالن فدراسیون و نمایندگان تیم  های ملی بانوان در شیرخوارگاه آمنه حضور پیدا کرد. هادی ساعی رئیس فدراسیون 
تکواندو درخصوص این دیدار گفت: به این مرکز آمدیم تا اعالم کنیم همه این کودکان فرزندان ما هستند و فرزندان این 
مرز و بوم به شــمار می روند. به عنوان نماینده فدراسیون تکواندو به این مرکز آمدیم تا همکاری هایمان را با شیرخوارگاه 
آمنه گســترش دهیم. قصد داریم با امضا تفاهم نامه ای با شیرخوارگاه آمنه و مراکز این چنینی همکاری بیشتری داشته 
باشیم. از این پس خدماتی که به تکواندوکاران کل کشور ارائه می دهیم به صورت رایگان در اختیار این مراکز قرار می دهیم.

ساعی با اشاره به توافق صورت گرفته با مدیران شیرخوارگاه آمنه درخصوص آموزش کودکان گفت: طبق توافق صورت 
گرفته بین فدراسیون تکواندو و شیرخوارگاه آمنه مقرر شد گروهی از مربیان و مدال آوران این فدراسیون با حضور هفتگی 

در این شیرخوارگاه به استعدادیابی و آموزش کودکان حائز شرایط بپردازند.
رئیس فدراسیون تکواندو در پایان تصریح کرد: این فدراسیون در نظر دارد طرح استعدادیابی کودکان بی سرپرست را با 
همکاری سازمان بهزیستی در کل کشور گسترش دهد و با توکل به خدا و آماده شدن بسترهای الزم مرحله به مرحله این 

طرح در کشور آغاز خواهد شد و کودکان مستعد تحت آموزش مربیان مورد تأیید ما قرار خواهند گرفت.

طرحاستعدادیابیازکودکانبیسرپرستدرفدراسیونتکواندو
تیم ملی فوتبال کشــورمان پیشــنهادی برای دیدار مقابل اروگوئه داشت که به دلیل مسیر طوالنی تا 

آمریکای جنوبی از حضور در این دیدار انصراف داد.
تیم ملی فوتبال کشورمان که قرار بود در آمریکای شمالی و برای دیدار با کانادا در خاک این کشور اردوی خود را برپا 
کند، با لغو این دیدار مسیر خود را تغییر داد و حاال به دنبال برپایی اردو در قطر است. در این بین پیشنهادی هم از سوی 

اروگوئه برای بازی دوستانه آمده بود که فدراسیون شرایط این پیشنهاد و بازی با اروگوئه را بررسی کرد.
با توجه به زمان پیشــنهادی دیدار با اروگوئه که 21 خرداد )11 ژوئن( بود و مســیر طوالنی پروازی از غرب آســیا تا 
مونته ویدئو، پایتخت اروگوئه که در جنوب قاره آمریکای جنوبی قرار دارد، دراگان اسکوچیچ از حضور تیمش در این دیدار 

استقبال نکرده است.
تیم ملی برای حضور در اروگوئه و انجام بازی دوستانه با این تیم، عالوه  بر از دست دادن اردوی خود در قطر، فرصت 
بازی دوستانه بیشتر را هم از دست می داد و صرفاً باید در تك بازی مقابل اروگوئه شرکت می کرد. از همین رو و با توجه 

به مسیر طوالنی تا کشور اروگوئه، تیم ملی از حضور در این بازی انصراف داد.
البته دیروز برخی منابع خبری هم عنوان داشــتند با مخالفت اســکوچیچ این بازی لغو شده است. پیش از این و به 
علت اینکه تقویم بازی های ملی خالی بود، فدراسیون فوتبال قصد داشت از قطر راهی آمریکای جنوبی شود اما به علت در 

دسترس بودن چند گزینه آفریقایی صاحب نام، اسکوچیچ با عزیمت تیمش به اروگوئه مخالفت کرده است.

دومینبازیتدارکاتیتیمملیهملغوشد!

فوتبالیستیکهحاالدرمتروپلاست

بازیکن سابق صنعت نفت با لباس روحانیت در متروپل حاضر 
شده است.

حســین ســالمی بازیکن ســابق صنعت نفت آبادان که در دوره ای 
بازوبنــد کاپیتانــی این تیم را نیز به بازو می بســت، پس از خداحافظی 
 از فوتبال، با پشــت سر گذاشــتن دروس حوزه، لباس روحانیت بر تن 

کرد. 
او این روز ها به آبادان بازگشــته تا در کنار امدادگران حادثه متروپل 

حضور داشته باشد و به مردم زادگاهش کمك کند.
ســالمی در این باره به فارس گفت: من اهل آبادان هســتم اما فعال 
در مشهد زندگی می کنم. بعد از اینکه پیشکسوت شدم و فوتبال را کنار 
گذاشتم، به مشــهد مهاجرت کردم و اتفاقاتی افتاد که به لباس مقدس 

روحانیت ملبس شدم. 
او درباره حضورش در آبادان توضیح داد: اول وظیفه انســانی و دوم 
وظیفه و رسالت لباســم باعث شد که به این جا بیایم؛ وظیفه انسانی در 
قبال همشــهریان و وظیفه لباسی در قبال رسالتی که بر عهده ما است. 
خدمت به مردم وظیفه اول روحانیت است. 3-۴ روز قبل خدا توفیق داد 
و از مشهد به اتفاق خانواده آمدیم و هر کاری از دست مان بربیاید انجام 

می دهیم؛ چه آشغال جمع کردن از کف خیابان، چه رانندگی و....
این پیشکســوت فوتبال درخصوص اقداماتی کــه در متروپل انجام 
می دهد توضیــح داد: من که خودجوش آمده ام اما در خدمت بزرگواران 
مسجد مهدی موعود هستیم که یك موکب جهادی هستند. اقالمی مثل 
آب و شــربت و هندوانه را بین امدادگران پخش می کنیم. ان شاءاهلل که 

مورد قبول واقع شود.

وزیــر ورزش گفت: ما هم مثل مردم عزیز در این 
چند ماه منتهی به مسابقات جام جهانی در کنار تیم 

ملی خواهیم بود.
حمید سجادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره وضعیت تیم ملی فوتبال کشور گفت: ما به 
عنوان وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با حمایت از برنامه ها 
و امیدبخشی به تیم ملی و نظارت هایی که داریم در کنار تیم 
ملی هستیم و ما هم مثل مردم عزیز در این چند ماه منتهی 
به مسابقات جام جهانی در کنار تیم ملی خواهیم بود و این 
بار همه دوســت داریم کیفیت عملکرد تیم ملی نســبت به 

گذشته متفاوت باشد.
وی درباره ارتبــاط وزارت ورزش با وزارت خارجه برای 
برگزاری بازی های تدارکاتی با تیم های خارجی تصریح کرد: 
از ظرفیت وزارت امور خارجه بســیار استفاده می کنیم و از 
وزیر محتــرم خارجه و معاون محترم وزیر تشــکر می کنم 
که پیگیر کارها هســتند و مشــورت های الزم را می دهند و 
مثلثی بین ما و وزارت خارجه و فدراســیون فوتبال است و 

با هماهنگی و مشورت و فرصت هایی که وزارت خارجه دارد 
و رایزنی هایی که صورت می گیرد، برای اردوهای مشترک و 
بازی های تدارکاتی برنامه ریزی داریم. تیم کار خود را پیش 

می برد و من در خدمتشان هستم.
وزیر ورزش دربــاره اینکــه وزارت ورزش چه اقدامات 
حقوقی برای بازی لغو شــده تیم ملی فوتبال کشــورمان با 
کانادا انجام می دهد، گفت: ما ستاد اصلی را تشکل دادیم و با 
اعضاء و حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط مشورت های 
الزم را می دهند و تصمیمات را گرفتیم و مکاتبات انجام شده 
و از ظرفیت وزارت خارجه استفاده کردیم. فدراسیون دو نامه 
مکاتبه کرده و منتظرپاسخ فدراسیون فوتبال کانادا هستیم.

سجادی درباره اینکه در اردوی قطر چه بازی تدارکاتی 
برای تیم ترتیب داده شده است ، اعالم کرد: گزارشی ندادند 
و بنده هفته آینده ماموریتی دارم و در قطر هستم و فرصت 
مناســبی اســت که به خاطر جام جهانی در قطر باشم و در 
کنار تیم ملی هســتم و در این یکی دو روز از فدراســیون 

بپرسید.

برنامه ریزی برای بازی های تدارکاتی

وزیرورزش:درکنارتیمملیفوتبالخواهیمبود

گزارش اتحادیه جهانی درباره سنگین وزن کشتی ایران

زارعبهدنبالدومینطالیجهانی

ورزشی

سرویس ورزشی-
به  ملی پوشــان وزنه برداری دیروز در اعتراض 

شرایط، اردوی تیم ملی را ترک کردند.
در ادامه اخبار ناخوشــایندی کــه از وزنه برداری ایران 
مخابره می شــود، دیروز رســانه ها از ترک اردوی تیم ملی 
توسط وزنه برداران خبر دادند. در حالی که اردوی تیم ملی 
وزنه برداری بزرگساالن از هفتم خرداد آغاز شده بود، اعضای 
تیم دیروز )چهارشنبه( تصمیم گرفتند دسته جمعی اردوی 
تیــم ملی را ترک کنند. آنها با انتشــار بیانیه ای در صفحه 
شــخصی خود اعالم کرد که علی رغم میل باطنی مجبور به 
ترک اردو شدند و این اقدام صرفا به خاطر شرایط اردوی تیم 
ملی بوده است و تا مساعد شدن شرایط به اردوی تیم ملی 

باز نخواهند گشت.
علــی داودی، رضا بیرالوند، علی هاشــمی، ســیدایوب 
موســوی، رســول معتمدی، میرمصطفی جوادی، حسین 
ســلطانی، حافظ قشــقایی، محمدمهدی حیاتی، حسین 
نجفی، علیرضا یوســفی، مهدی کرمــی، امیرحقوقی، امیر 
عزیزی، رضا حسن پور و پیمان جان نفرات حاضر در اردوی 

تیم ملی بودند.
این اقــدام وزنه بــرداران در شــرایطی صورت گرفت 
کــه چند ســاعت قبلش حجت االســالم محمــد مالمیر 
مسئول پیشــین کمیته فرهنگی فدراسیون وزنه برداری در 
گفت و گویی از مشــکالت ورزشکاران در اردوها گفته بود. او 
در گفت و گویی با خبرگزاری ایســنا عنوان داشــت: یکی از 
مســائلی که من به آن نقد داشتم، مسئله رفع دغدغه های 
ورزشــکاران بود. همیشه تاکید داشــتم باید به خوابگاه و 
تغذیه ورزشــکاران رسیدگی شــود و امکانات در شأن این 
رشته المپیکی باشد اما متاسفانه این گونه نبود و توصیه های 
مشفقانه ما هم تاثیری در تغییر این روند نداشت. خیلی از 
شب ها در خوابگاه کنار ورزشکاران بودم و می دیدم که آنها 
ظرفهای خود را در سرویس بهداشتی می شستند و خوابگاه 

به شدت کثیف بود.
او افزود: این مســائل باعث شد با دوستان دلسوز دست 
به کار شــویم و با نهادهای مختلف وارد گفت و گو شــدیم تا 
اردوهایی را برای ورزشــکاران در شــهرهای مختلف برگزار 
کنیم. در این راستا اردوی خوزستان، رامسر، همدان و تهران 
را در محل هایــی حرفه ای و با اســتاندارد باال برگزار و تالش 
کردیم مقداری شرایط را برای بچه ها بهتر پیش ببریم. همه 
این کارها هم فقط به خاطر خود وزنه برداران بود. در کنار این 
اقدامات به اشکال مختلف و با توصیه های دوستانه نیز مسائل 
و مشــکالت را منتقل می کردیم اما توجهی نمی شد و همین 

سبب شد که ریشه اختالفات ما با آقای مرادی بیشتر شود.
مالمیر در مورد اینکه دلیل نارضایتی از امکانات اردویی 

وزنه برداران چه بود، گفت: من در اردیبهشــت ســال 99 
از ســوی آقای مرادی به عنوان مســئول کمیته فرهنگی 
فدراسیون منصوب شــدم. تقریبا اختالفات ما از اواخر تیر 
و اوایل مرداد ســال 1۴00 علنی شــد. یکــی از اختالفات 
خیلی جدی ما بر ســر وضعیت تغذیه و خدمات در کمپ 
ملی پوشان بود. آن موقع سرپرستی اردوی تیم های ملی را 
به کمیته فرهنگی سپرده بودند. به طور مثال یك بار که به 
خاطر شرایط تغذیه و نبود صبحانه برای ملی پوشان به بخش 
مالی فدراســیون گالیه کردم، آقای مرادی از من خواستند 
در این حوزه دیگر ورود نکنم و همین مســئله سبب شد تا 

اختالف نظرها بدون برطرف شدن مشکالت افزایش یابد. 
مسئول پیشین کمیته فرهنگی فدراسیون وزنه برداری 
با اشاره به وضعیت نامناسب خوابگاه ورزشکاران در ورزشگاه 
آزادی تاکیــد کــرد: باز مثال دیگری را عرض کنم؛ ســال 
گذشــته اردوی تیم ملی در رامســر بــود و پس از آن یك 
فیزیوتراپ از شــمال به تهران آمد تا به ورزشکاران خدمات 
بدهد. وقتی ایشــان به اردو آمد و اتاق را به او تحویل دادیم 
حاضر نشد یك شب در اتاق خوابگاه بخوابد و مجبور شدیم 
در آکادمی ملی المپیك امکان اسکان وی را فراهم کنیم. در 
شرایط مدیریتی فعلی فدراسیون به ورزشکاران به ویژه در 
اردوها توجه الزم نمی شود و اگر ورزشکار هم اعتراض کند 
تهدید می شــود که دیگر به اردو دعوت نمی شود یا فردی 

جایگزین او خواهد شد. 
واکنش مرادی به اعتراض ورزشکاران

اما تمام این اتفاقات واکنش علی مرادی رئیس فدراسیون 
وزنه برداری را به دنبال داشت تا جایی که او در گفت و گویی 

اظهار داشــت: ما هر مکملی را نمی توانیم تهیه کنیم چون 
آلوده هستند و باید مکمل ها مورد ارزیابی قرار بگیرند. اتفاقاً 
همین امروز مکمل ها را تهیه کردیم. در مورد غذا نیز لیستی 
آماده شــده بود که طبق آن غذا می دادند اما دو روز خارج 
از لیســت غذا را تهیه کردند. ایــن را مربیان تیم ملی هم 
می توانند بگویند که فقط دو روز بوده اســت که غذا خارج 

از لیست تهیه شد. 
او ادامه داد: وقتی از گرگان برگشتم اعالم کردم که غذا 
باید طبق لیســتی که کادرفنی ارائه کرده برای ورزشکاران 
تهیه شود. در مورد حقوق هم هنوز ترکیب نهایی تیم ملی 
مشــخص نبود که من حقوق بدهم و نمی توانم به هر کسی 
که وارد اردو می شــود حقوق بدهم و طبق ضوابط باید کار 
را انجام دهیم. در مورد اینکه نســبت به سیستم سرمایشی 
و آب گرم مجموعه اعتراض هم داشــتند، این دیگر به من 
ارتباطی ندارد و مربوط به مجموعه ورزشی آزادی می شود. 
او ادامه داد: من احســاس خوبی نسبت به این حرکت 
ورزشــکاران ندارم و انتظار داشتم که صبورتر باشند. من به 
تازگی از گرگان برگشــته بودم و می خواستم امروز به سالن 
بــروم و با آنها صحبت کنم. فکر می کنــم در این چند روز 
تعطیــالت، امکان تمرین در شهرهایشــان فراهم باشــد و 
حداقــل تمرینات را انجام می دادند و بقیه کارها طبق روال 

انجام می شد. 
مرادی در پاســخ به این پرسش که فکر نمی کند وقتی 
یك ورزشکار سه جلسه در روز تمرین می کنند، باید امکانات 
اولیه برایش فراهم باشــد، تصریح کرد: انتظارشــان به حق 
اســت و تا حدود زیادی انتظاراتشــان را بــرآورده کردیم 

و کارها انجام می شــود. 2 روز چنین شــرایطی پیش آمده 
است. اینکه در این موقعیت ورزشی و اجتماعی کشور چنین 
اقــدام کردند، من را یاد مرحوم دهداری می اندازد! که مورد 
کم لطفی قرار گرفت و حال و هوای آن موقع را حس می کنم 

که زیبنده نیست. 
او در پاسخ به پرسش دیگری که چه برنامه ای برای حل 
این مسئله دارد، تاکید کرد: نمی توانیم فرصت را نگه داریم 
که آنها هر موقع عشقشان کشید و هر کاری خواستند انجام 
دهند. بعد از تعطیالت، آقای برخواه برنامه اردویی دارد و به 
وزنه برداران اعالم می کنیم، اگر آمدند قدمشان روی چشم 
و اگر نیامدنــد نمی توانم کار را رها کنیم و تیم های جوانان 

و امید هستند. 
رئیس  فدراســیون وزنه برداری در پاسخ به این پرسش 
که یعنــی در نظر دارد شــرایط تغذیــه ای را بهتر کند و 
امکانــات رفاهی بهتری برای وزنه بــرداران در نظر بگیرد؟ 
گفت: شــرایط خوبی اســت حتی به نظرم نسبت به برخی 
رشــته ها شــرایط بهتری داریم. حاال اگر دوســتان انتظار 
دارند که در هتل پنج ســتاره باشــند فکر می کنم نه من و 
نه ورزش کشور بتواند چنین شرایطی را فراهم کند. در حد 
توان کارها را انجام می دهیم، کمیته ملی المپیك و وزارت 
ورزش تالش می کنند رفاه حال ورزشکاران را فراهم کنند. 
ورزشکاران ســرباز این مملکت هستند و سرباز باید خیلی 

ازخودگذشتگی داشته باشد. 
وزارت ورزش ورود کند

فــارغ از اینکه اعتراض وزنه برداران درســت اســت یا 
استدالل های رئیس فدراســیون وزنه برداری، امید می رود 
اتفاقات اخیر حساسیت مســئوالن وزارت ورزش را نسبت 
به وزنه برداری بیشــتر کند و در آن وزارت عریض و طویل 
یك مدیر یا مسئول پیدا شود که به مشکالت پیشکسوتان، 
مربیان و قهرمان ورود کند. درست است که علی مرادی در 
صحبت هایش از وجود وضعیت نسبتا مناسب در وزنه برداری 
می گوید ولی مگر می شــود همه چیز گل و بلبل باشد آن 
وقت از پیشکســوت و مربی گرفته تا ورزشــکار نسبت به 

وضعیت شرایط موجود گله مند باشد؟!
قطعا اگر نظارت بهتری از ســوی مقامات باالدستی از 
جمله وزارت ورزش صورت می گرفت، حال و روز وزنه برداری 
این گونه نمی شــد وگرنه چه دلیلی دارد فدراسیونی که در 
المپیك 2016 ریو با 2 طال جزو موفق ترین فدراسیون بوده، 

امروز نماد ناکامی و نارضایتی شود؟!
امید می رود وزارت ورزش نقش نظارتی خود را در تمام 
فدراســیون ها از جمله وزنه برداری به درســتی ایفا کند تا 
وزنه برداری با نیروی انســانی فوق العاده اش دوباره یکی از 

رشته های افتخارآفرین برای ورزش کشورمان باشد. 

مرادی: احساس خوبی نسبت به این حرکت ورزشکاران ندارم 

ترک اردوی تیم ملی توسط وزنه برداران
حواس وزارت ورزش به اتفاقات وزنه برداری هست؟!

صفحه ۹
پنج شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۲ ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۹

سرویس ورزشی-
 در چند شماره گذشته از شرایط نامناسب ورزش نوشتیم؛ از اتفاقات رخ داده 
در فوتبال پایه تا متر و مالک های جدید برای انتخاب مدیران ورزشی که نه 
تنها حرف های ما بلکه نظرات بسیاری از دلسوزان واقعی ورزش بود. مسلما 
در چنین شرایط واوضاع و احوالی که ورزش معنای خود را از دست داده و 
راه بایسته و اصلی را گم کرده ، در وضعیتی که مالک مدیر شدن در ورزش 
ما این اســت که »کی می تواند پول بیاورد؟«! و»کدام می تواند سبیل این و 
آن را چرب کند و با جرینــگ جرینگ پول و پاداش های آنچنانی و کارت 
هدیه های گرانقیمت ، دهان معترضان و آدم های ناراحت را ببندد؟« و ورزش 
و جوانان ما به حال خود رها شــده اند و خیلی از مسئوالن به آنها به عنوان 
»ابزاری« برای مدال آوری و تحکیم پست و مقام خود می نگرند )برای نمونه 
به مصاحبه روح اهلل رســتمی که چند روز قبل در همین صفحه چاپ شد، 
مراجعه نمایید( ، دشمن سخت هشیار و بیدار است و سعی می کند از طریق 
ورزش برپیکر این ملك پرگهر و مستقل ضربه انتقامی وارد کند و برجسم و 

جان جوانان و مردم»سم« نومیدی و یاس تزریق نماید. 
او برای ورزشــکاران زبده و افتخارآفرین ما دام گسترده و تله گذاشته 
و تالش می کند آنها را نســبت به آب و خاک و مردم و اعتقادات و فرهنگ 
خودی بدبین و متنفر کند و به پشــت کردن به مام میهن و مردم مظلوم 
ســرزمینش وادارد و به آوارگی و پناهندگی بکشاند و از این اتفاق ورزشی، 
حربه ای »سیاســی« در جهت اهداف و تبلیغات خود بســازد و یا اگر نشد 
کاری کنــد که هر اتفاقی هم کــه در داخل ورزش رخ می دهد، مثال تیمی 
قهرمان می شود ، از طریق عناصر نفوذی خود از زبان مربی، بازیکن ، کاپیتان 
و حتــی مدیر آن تیم حرف هایی بیرون بکشــد که به جای دفاع از مردم و 
جامعه و کشــور و... حلیم دشمن را هم بزند و آتش بیار معرکه ای بشود که 
آن نابــکاران در صدد راه انداختن آن هســتند و یا بر آتش اختالف و تفرقه 
دامن بزند و رقابت دیرپای و ســازنده و شــیرین قرمــز و آبی را به تنفر و 
قشون کشی تبدیل کند، جنگ قومیتی راه بیندازد و بازی دو تیم قدیمی و 
ریشه دار و پرطرفدار کشور را به جنجال و توقف بکشاند و... و خالصه کاری 
کند که با اســتفاده از غفلت و یا بی لیاقتی مدیران عوضی آمده، کســی از 
ورزش لــذت نبرد و دعوا و درگیری و جنجال و بدبینی و نفرت و تفرقه و... 
به جای همه زیبایی های ورزش و فوتبال بنشیند و خوراک برای شبکه های 

معاند فراهم بیاید.
در چنین وضعیتی خیلی خنده دار و بلکه گریه دار اســت که می بینیم 
دوربین برنامه هایی که قرار بود »فاخر« باشــند امــا »فیك«)fake( از کار 
درآمده اند و متعلق به تلویزیونی هستند که قرار بود » دانشگاه« باشد، روی 
لب و دهان بازیکن جوان و هیجان زده وعصبی داخل زمین »زوم« شــده 
تا با زیرکی تمام و تعهدی مثال زدنی! و باالخره اســتفاده از هنر لب خوانی! 
ثابت کند او دارد در گرماگرم بازی که هیچ کس حواســش نیست، »فحش 
ناموســی« می دهد و... بعــد ، مجری محترم به بیننــدگان عزیز و ارجمند 
پیــام اخالقی بدهد کــه» فحش دادن کار خوبی نیســت، آن هم این طور 

فحش ها...!!«
سخن را جمع کنیم، هرچند این حرف ها که درد ورزش است و با آنها 
بیش از هر چیز می خواهیم به مســئوالن و مدیران ورزش و غیر ورزش به 
ســهم و وظیفه خود هشــدار دهیم که از خواب غفلت برخیزند و به جای 
پرداختن به مســائل جزئی و دست چندم به اصل ماجرا بپردازند و جوانان 
وطن را دریابند و.. . تمامی ندارد و اگر عمری بود و توفیقی ، در شــماره های 
آتی هــم به آن خواهیم پرداخت چون ســخت معتقدیم تا همگی ، خاصه 
مدیریــت ورزش ما از این کژراهه ای که در پیش گرفته اند بازنگردند و قدم 
در مسیر اصلی و بایســته نگذارند ما بدون تعارف ، چیزی به نام »ورزش« 
نداریم و اینکه هســت اسمی اســت از ورزش که به ضرب آن نامحرمان و 

فرصت طلبان به نان و نوا می رسند ، نه ورزش و اهالی آن.

بهرهبرداریدشمن
ازغفلتمدیرانورزشی

نکته  ورزشی

پرونده اجرایی له آرزو عباسی فرزند فضل اله متولد 1366/9/24 کدملی 
۰۰۸334۷۰11 به نشــانی: اراک - میدان انقالب - جاده کرهرود- 
کوچه صافکاری علیه: ابوذر رفیعی فرزند امامعلی متولد 1366/11/1۰ 
به شــماره ملی ۰۵2۰۷۵9192 به نشانی اراک جهانگیری - انتهای 
خ کوچه شــهید امینی - سمت راست درب اول مستند به سند ازدواج 
1۷34۸-13۸۵/3/6تنظیمی دفتر ازدواج شــماره 4 شــهر اراک در 
قبال مبلغ 4۸/66۰/۵۰۰/۰۰۰ ریــال و مبلغ 2/433/۰2۵/۰۰۰ریال 
نیم عشــر اجرایی تشــکیل و به کالســه 14۰۰111۸۷ این اداره به 
جریان گذارده شــده اســت اجراییه صادر و در مورخ 14۰۰/11/24 
به مدیون ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت 
سپس به درخواست بستانکار اتومبیل خودروی سواری پراید به شماره 
انتظامی 942/4۷ط۷۸ توسط اداره راهنمایی و رانندگی بازداشت شد 

که مشخصات آن بدین شرح می باشد:
الف( مشخصات وسیله براساس مدارک شماره گذاری -نوع : سواری، 
سیســتم: پراید GTX دوگانه ســوز، رنگ: نقــره ای، مدل: 13۸۷، 
شماره موتور: ۵۰۵493 2، شماره شاسی: 14122۸۷۵۰3426، کارکرد: 
4۰۰/۰۰۰ – ب( - وضعیت فعلی خودرو در زمان بازدید: خودرو مورد 
نظر از قسمتهای جلو و بدنه چپ دارای رنگ شدگی بوده و سپر جلو، 
شیشه جلو، سپر عقب، دارای شکستگی می باشد، سیستم صوتی دارد 
الســتیکها ۵۰ % عاج دارند. - اصالت خودرو: خودرو باتوجه به بررسی 
بعمل آمده دارای اصالت، سرویس دهی و قابلیت شماره گذاری دارد که 
باعنایت به توضیحات فوق الذکر و با در نظر گرفتن سایر موارد قیمت 
پایه عادالنه روز خــودرو در حال حاضر به نرخ روز باتوجه به کارکرد 
به مبلغ ششــصد و پنجاه میلیون ریال معــادل 6۵،۰۰۰,۰۰۰ تومان 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می گردد و اتومبیل مزبور 
در قبال قســمتی از طلب بســتانکار و نیم عشر اجرایی و هزینه های 
اجرایی متعلقه در روز شــنبه 14۰1/3/2۸ از ســاعت 9 صبح الی 12 
ظهــر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد 
شرکت در مزایده برای عموم آزاد وطبق ماده 136 شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده اســت 
و همچنین خریدار می تواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شــرکت 
وقبل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشتی واقع در اراک، پارکینگ 
حمایت 2 دیدن نماید و کلیه هزینه های متعلقه تا روز برگزاری مزایده 
به عهده بدهکار اســت. کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به 
عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشــخص نیست 
و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و عوارض 
شــهرداری اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی 
غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 

مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 14۰1/3/12

رئیس اداره اجرایی اسناد رسمی اراک- منصوری

آگهی مزایده اموال منقول

م/الف 234

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مولدان 
صنایع شیمی)سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱7۲6۱7 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱5۰۴58
بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت مولدان صنایع شیمی)سهامی خاص( دعوت به 
عمل می آید که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 9 صبح مورخ 
14۰1/۰3/24 محل قانونی شرکت به آدرس: تهران- تهرانپارس- فلکه دوم تهرانپارس- خیابان 
جشنواره- خیابان شــهید برادران هلیسایی)خیابان درختی( پالک 64 کدپستی: 16۵4969۸11 
حضور بهم رســانند. دستور جلســه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت 2- انتخاب 
بازرسین شرکت و سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.              هیئت مدیره

برگ ســبز خودروی ســواری پژو تیــپ 2۰6 مدل 
13۸4 بــه رنگ نقــره ای متالیک به شــماره موتور 
1۰FSS1496۸۷۰3 و به شماره شاسی 19۸۰6131 
و به شماره پالک 9۸1 س 1۸ ایران 23 به نام احسان 

شاهین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشکات جم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۲67 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲858۴۴5

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 139۸/12/۰1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای مهرداد تقی زاده 
به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم مهری تقی زاده به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید تقی زاده 
به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. -کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها عقود اسالمی با امضای 

منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ)۱۳۲۹5۰۳(

ســند مالکیت )برگ سبز( سند و فاکتور فروش خودرو 
و تائیدیــه نقــل و انتقال خودروی ســواری پژو 2۰6 
مدل 139۰ به شــماره انتظامی ۷6۷ ط 42 ایران 1۵ 
به شــماره موتور 1۵۰9۰۰14931 به شــماره شاسی 
NAAP13FE9BJ4۵۸691 بــه نام رضا شــریفی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

»خانــم تکتــم ســیدی فرزنــد علــی به نشــانی 
انجــام طــالق  بــه  توجــه  بــا  مجهول المــکان 
رجعــی در تاریــخ 14۰1/۰3/۰۸؛ طبــق دادنامــه 
 14۰۰/۰1/31 مــورخ   14۰۰2۵39۰۰۰۰9۵31۷9 
و دادنامه اعســار 14۰۰2۵39۰۰۸6۷29۷3 – مورخ 
14۰۰/۸/12شــعبه ۷ دادگاه خانواده مشــهد شایسته 
اســت جهت دریافت رســید حقوق خود از اداره ثبت 
اســناد به محضر طالق 13 واقع در مشــهد انتهای 
خیابان سناباد )فلسطین 23/1( روبروی مرکز بهداشت 

 سید مهدی موسوی استان مراجعه نمایید.
سردفتر ازدواج 58 و طالق ۱۳ مشهد

ســند کمپانی، برگ ســبز، کارت خودرو و کارت سوخت 
ســواری- سواری سیستم ســایپا تیپ تیبا مدل 139۸ به 
رنگ سفید روغنی به شــماره موتور M1۵/۸۷4۷۷۰۰  و 
به شماره شاسیNAS۸111۰۰K۵۸44626  و به شماره 
پالک ۸۵۷ م ۸3 ایران 24 به نام کامیار کاویانی نیا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ اجرائیه
مشــخصات محکوم له: معصومه مرادی غریب وند )با وکالت ســحر داودی( اقامتگاه: نخل تقی 
خ وحدت مشــخصات محکوم علیه: 1- شــرکت پیام عمران بندر 2- هــادی گل پور اقامتگاه:  
مجهول المکان محکوم به: طبق شــماره دادنامه 99/92۷ مورخ 99/12/۵ محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 12۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دوازده میلیــون و هفتصد هزار تومان اصل 
خواســته به انضمام مبلغ 3/232/۵۰۰ ریال هزینه دادرســی و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه بر 
هزینه تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 94/۸/۵ تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 

رئیس شورای حل اختالف نخل تقیصادر و اعالم می گردد.

اتحادیه جهانی کشتی نوشــت: قهرمان سنگین وزن ایران با شرکت 
 در مسابقات آلماتی فرصت خواهد داشت تا دوباره طالی جهان را تکرار 

کند.
اتحادیه جهانی کشتی با تیتر »چشم زارع به دنبال سلطه در جهان« گزارشی را 
از حضور امیرحسین زارع قهرمان سنگین وزن جهان منتشر کرد و نوشت: امیرحسین 
زارع که ســال گذشــته اولین قهرمانی خود را در اسلو جشن گرفت، تاج مجازی را 

باالی سر خود گرفت که نماد این بود که او اکنون پادشاه سنگین وزن است.
ایــن اتفاق 2 ماه بعد از آن بود که گیبل استیوســون با کســب مدال طالی 
المپیك توکیو، کشــتی را در شگفتی کنار گذاشت. او پس از شکست دادن طاها 
آکگول و جنو پتریاشــویلی در مسیر کســب مدال مدعی شد که پادشاه این وزن 
بوده است. زارع هم همین کار را در اسلو انجام داد و به نظر می رسید یك مسابقه 
بین او و استیوسون مسئله را حل کند اما این موضوع بعید به نظر می رسد چرا که 

کشتی گیر آمریکایی کشتی حرفه ای را انتخاب کرد.
حاال زارع قهرمان جهان است؛ او پس از کسب عنوان قهرمانی در اسلو در جام 
بوالت تورلیخانــوف در آلماتی به رقابت باز می گردد تا دومین عنوان جهانی خود 

را کســب کند. زارع می داند تیم ایران چه چیزی را می خواهد و می تواند به عنوان 
مدعی کسب مدال طال معرفی شود البته یك شروع مطمئن در آلماتی می تواند راه 

را برای یك سال پربار هموار کند.
امیرحســین زارع در این باره گفت: آلماتی همه چیز نیســت. ما باید به ایران 
برگردیم و در انتخابی تیم ملی شرکت کنیم. من باید بیشتر تمرین کنم. زارع حاال 
بــه عنوان قهرمان جهان جزو مثلث طالیی ایران در آلماتی خواهد بود. در ابتدا به 
دلیل مصدومیت حضور او در آلماتی در  هاله ای از ابهام بود اما انتظار می رود او در 
وزن 125 کیلوگرم قهرمان شود. این رویداد فرصتی برای زارع است تا در رده بندی 
به دو کشتی گیر برتر یعنی آکگول و پتریاشویلی نزدیك و قهرمان مسابقات جهانی 

صربستان شود. 
ســنگین وزن ایران در ادامه صحبت هایش گفت: بازگشت و برنده شدن مهم 
است؛ من زیر نظر بهترین مربیان تمرین خواهم کرد و امیدوارم این به من کمك 

کند تا دوباره مدال طال را در مسابقات جهانی کسب کنم.
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صفحه۱۰جـامعـه
پنجشنبه۱۲خرداد۱۴۰۱
۲ذیالقعده۱۴۴۳-شماره۲۳۰۳۹

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 بدون شرح

 محمد با انتشار این تصویر نوشت:»روز دختر مبارک!....«
 روز دختر از زاویه ای دیگر

 کاربری با انتشــار این تصاویر نوشــت: »شــما از دخترانی یاد 
کردیــد که بر جنازه پدر شهیدشــان اشــک ریختنــد و من از 
دخترانــی یاد کنم که مجاهدین خلــق و کومله با ترور آنها قامت 
 پدرانشــان را خم کردند! روز دختر صلواتی به روح پاک شان هدیه

 کنید.«
 آمریکا چگونه تطهیر می شود؟

 کاربری نوشت:»فیلم موهن عنکبوت مقدس با موضوع قتل های 
زنجیره ای در جشنواره بین المللی کن وقتی مقام میاره که آمریکا 
با حدود 3200 فقــره قتل زنجیره ای رتبه اول )19 برابر انگلیس 
بــا رتبه دوم( رو کســب کــرده! 68درصد از قتل های ســریالی 
 فقــط در آمریکا رخ داده! آیــا جایزه ای به چنین فیلمی از آمریکا 

داده شده؟ «
 سکوت یا وطن فروشی؟

 کاربری نوشت:»یک سؤال: اگر استفاده از تریبون جشنواره کن، 
برای رســاندن صدای مردم تحت فشار مطلوب است، چرا خانوم 
فرشــته حسینی به عنوان یک افغان، نسبت به جنگ، خونریزی، 
فالکت، تحریم و بدبختی های افغانستان هیچ واکنشی نشون نداد؟ 
وطن فروشــی ترانه علیدوســتی در لگد زدن بدتره یا بی توجهی 

فرشته حسینی؟«
 رشد دریافت وام ازدواج

 وحیــد یامیــن پور)معاون امــور جوانــان وزارت ورزش(:» در 
فروردین و اردیبهشــت امســال، 838۵۷ نفــر از متقاضیان، وام 
ازدواج را دریافــت کرده اند؛)1۷۴ درصد رشــد نســبت به مدت 
مشــابه پارسال( اما براســاس گزارش ها برخی ُشعب با تخطی از 
دســتورالعملها درخصوص ضامن برای متقاضیان مشــکل ایجاد 
 می کننــد. با وزیر محترم اقتصاد قرار گذاشــتیم نظارت را تقویت 

می کنیم. «
  چطور 8 سال چیزی نگفتید؟

 امین غضنفری:» هم معترضیم هم ناراحت ولی یه خواهشــی 
 دارم از اصالح طلبــا لطفــا رمزی که در دولــت قبل وقتی دالر از

3 تومان رســید به 30 تومان و شــما را 8 سال ساکت نگه داشت 
به ماهم بگین.«

  بازگشت کوپن به فرانسه 
 ســید مصطفی موســوی نژاد: »تلویزیون فرانسه از آغاز توزیع 
کوپن های غذایی با مبلغ ۵، 20 و 30 یورویی برای شهروندان این 
کشور به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش 
قیمت ها در این کشور خبر داد. ای بابا، فرانسه هم برگشت به شرایط 

کوپن در دهه شصت ایران! «
  فرقی نداره هدف سیاه نماییه

 محمد شــیرازی: »هر وطنفروش دیگه ای هم این نقش روبازی 
می کردجایزه کن رومیگرفت،چون این جایزه فقط سیاسیه نه هنری.

مگه نمیگن ســینمای قبل ازانقالب بهتربوده؟ پس چرادر32سال 
قبل انقالب فقط یک ایرانی ودر30ســال گذشته۴0 ایرانی برنده 
جشنواره کن شدن؟!! چون فقط به بیشرفهایی داده میشه که ایران 

روسیاه تر نشون بدن. «
 سخاوت ملکه خبیث

 عبدالرحیم انصاری: »در حالی که آمارها از افزایش کارتن خوابی 
و زباله گردی در انگلیس حکایت دارد ، ملکه سخاوتمندانه میلیونها 
پوند در اختیار BBC فارسی می گذارد تا برای من و شما برنامه بسازد. 

ایرانی! نمک میخوری نمکدان نشکن! «
  راهش اینه

 فرهاد تقی دوســت:»  تولید آثار فاخر توسط افراد دغدغه مند و 
انقالبی، مهم ترین و بهترین و اثرگذارترین روش ممکن برای مقابله 
با فیلم های موهن و هنجارشکنانه ای مثل عنکبوت مقدس است ، 
مصداق عینی سرود سالم فرمانده است که بساط شستشوی مغزی 

موزیک های خانمانسوز آنطرف آبی ها را جمع کرد...«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست. رئیس پلیس راهــور پایتخت محدودیت و 
ممنوعیت های ترافیکی مراسم سی و سومین 
امام خمینی)ره( را  ســالروز ارتحال حضرت 

اعالم کرد.
به گزارش فارس، سردار محمدحسین حمیدی 
گفت: مراسم پرشــکوه و حماسه آفرین بزرگداشت 
بنیانگذار و رهبرکبیر انقالب اســالمی ایران حضرت 
امام خمینی)ره( در حرم مطهر آن امام راحل برگزار 
می شــود که پلیس راهور تهران بزرگ مســئولیت 
پوشش ترافیکی کلیه مسیرهای حرکت کاروان ها و 
محورهای منتهی به حرم مطهر و همچنین تسهیل 
و تامین ایمنی در عبور و مرور، جلوگیری از انســداد 
معابر در مســیر تردد کاروان های زائران مرقد مطهر 
در طــول زمان برگزاری مراســم و در هنگام ورود و 
خروج با اســتفاده از حداکثر توان عملیاتی خود در 
کلیه معابــر، خیابان ها و تقاطع های همجوار با حرم 

مطهرامام خمینی)ره( را دارد.
 ورود و خروج؛ 

صرفًا از جاده قدیم قم، دِر گلدسته
حمیدی درباره ممنوعیت های تردد اظهارداشت: 
از ساعت 2۴ روز جمعه مورخه 1۴01/3/13 تا خاتمه 
مراســم و تخلیه کامل پارکینگ ها و معابر و برقرار 
شدن شرایط عادی، تردد کلیه وسایل باربری سنگین 
 در مســیر جاده قدیم قم و بزرگراه شــهیدرجایی و

آزاد راه تهــران قم از پل حســن آباد تا پل بزرگراه 
آزادگان و بالعکس ممنوع بوده و این قبیل وســایل 

می توانند از طریق جاده حســن آباد به جاده ساوه و 
آزادگان غرب و شرق و همچنین جهت تردد وسایل 
نقلیه سنگین به قم از طریق بزرگراه آزادگان به جاده 

ساوه تردد نمایند.
وی ادامه داد: از ســاعت2۴ روز جمعه تا خاتمه 
مراسم، تردد خودروهای سنگین از جنوب به شمال 
جاده قدیم قم از پل قاسم آباد به سمت شمال ممنوع 
و خودروها برای ورود به تهران به ســمت کمربندی 
ورامین هدایت خواهند شد. از ساعت 2۴ روز جمعه 
تا خاتمه مراسم تردد خودروهای سنگین از شمال به 
جنوب شهید رجایی از پل آزادگان به سمت جنوب 
ممنوع و خودروها به ســمت آزادگان غرب و شرق 
هدایت خواهند شد. از ســاعت 6 روز شنبه مورخه 
1۴01/3/1۴ تا خاتمه مراســم تردد کلیه وســایل 
نقلیه از شمال به جنوب شهید هاشمی از پل آزادگان 
به ســمت جنوب و مسیر غرب به جنوب و شرق به 
جنوب آزادگان به بزرگراه شهید هاشمی )صالح آباد( 
جنوب ممنوع و خودروها به ســمت آزادگان غرب و 
شــرق و جاده قدیم قم هدایت خواهند شد.)به جز 

کاروان های مربوطه(
از ساعت 2۴ روز جمعه تا خاتمه مراسم تردد کلیه 
وسیله نقلیه از تقاطع سه راه باقر شهر به سمت عالمه 
عسگری غرب تا پل حرم ممنوع خواهد بود. از ساعت 
2۴ روز جمعه تا خاتمه مراسم تردد کلیه وسیله نقلیه 
از مســیر شمال به شرق و جنوب به شرق و غرب به 
شرق آزادراه خلیج فارس)پارکینگ ها (به سمت عالمه 

عسگری شرق تا تقاطع سه راه باقر شهر ممنوع خواهد 
بود. از ساعت 2۴ روز جمعه تا خاتمه مراسم، در مسیر 
جنوب به شــمال آزادراه قم –تهران از پل حسن آباد 
و پل واوان توسط پلیس راه فاتب اعمال محدودیت 
شده و فقط کاروان زائرین می توانند به سمت شمال 

آزادراه ادامه مسیر دهند.
رئیس پلیــس راهور پایتخت بیان داشــت: تردد 
وســایل نقلیه ســبک در محور آزاده راه تهرانـ  قم 
شــمال به جنوب حد فاصل پل شــهید کاظمی تا 
عوارضــی تهرانـ  قم مجاز بوده و محدودیتی اعمال 
نخواهد شــد. لیکن در شــرایط خــاص محدودیت 
ترافیکــی در محور فــوق اعمال گردیــده و ضمن 
ممنوعیت تردد در مســیر مذکور، وســایل نقلیه به 
مســیر جاده قدیم قم هدایت خواهند شــد. اعمال 
محدودیت در صورت نیاز جاده قدیم قم در مســیر 
جنوب به شــمال بعد از کهریزک نرسیده به تقاطع 
سایت و هدایت خودروها به سمت شرق)جاده سایت( 
و ادامه مســیر از باقرشهر و در نهایت جاده قدیم به 

سمت تهران انجام خواهد شد.
سردار حمیدی گفت: الزم به ذکر است، بریدگی 
خلیج فارس قبل از عوارضی مقابل درب پاویون مسدود 
و خودروهای مدعوینی که قصد ورود به حرم مطهر را 
دارند و از شمال به جنوب تردد می نمایند می بایست 
در ابتــدا در فاصله 300 متری بعد از عوارضی اقدام 
به گردش به شمال نمایند و در صورت سنگینی بار 
ترافیکی شمال به جنوب آزادراه تهران – قم از فاصله 

حدود ۷00 متر بعد از عوارضی دور زده و در مســیر 
جنوب به شــمال قبل از عوارضــی از کنار توقفگاه 
اورژانس تهران به ســمت راســت هدایت و از درب 
جدید االحداث جنوبی وارد حرم مطهر خواهند شد.

وی درباره ممنوعیت های توقف افزود: از ساعت2۴ 
روز جمعه مورخه 1۴01/3/13 تا پایان مراسم و تخلیه 
کامل محدوده اطراف حرم مطهر ممنوعیت توقف در 

معابر مشروحه ذیل اعمال خواهد گردید:
_بزرگراه خلیج فارس از پل شــهید کاظمی بسمت 

عوارضی در هردو مسیر.
_توقــف کلیه وســایل نقلیه درمدخلهــای ورودی، 
خروجی و خیابانهای فرعی منتهی به پارکینگها و نیز 

خیابانهای اصلی محوطه بهشت زهرا)س(.
-توقف کلیه وسایط نقلیه در طول بلوار عالمه عسگری 
در هر دو مســیر از ســه راهی باقر شهر تا پل حرم 

)خلیج فارس(.
-توقــف کلیــه وســایل نقلیــه در طــول بزرگراه 
شهید هاشمی)صالح آباد( از پل صنیع خانی تا عالمه 

عسگری.
رئیس پلیــس راهــور پایتخــت از شــهروندان 
درخواست کرد نهایت همکاری را با پلیس راهور در 
تردد ها، محدودیت ها و ممنوعیت ها داشته باشند و 
به تمام تابلوها و عالیم اهتمام و توجه داشته باشند؛ 
همچنیــن از توقف در ورودی پارکینگ ها خودداری 
کرده و از ورود به پارکینگ هایی که مربوط به استان 

آنها نیست خودداری کنند.

محدودیت های ترافیکی
 مراسم سالروز ارتحال امام خمینی)ره( در تهران اعالم شد

8۴ درصد خریداران شیر خشک 
در آمریکا در ماه گذشــته با مشکل 
رو به رو شدند و این بیانگر آن است که 
تاثیر کمبود شیر خشک واقعاً فراتر از 

آن چیزی است که به نظر می رسد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به 

نقل از پایگاه اینترنتی بیزینس اینسایدر، کمبود شیر خشک تاکنون 
روشن و واضح بوده است، اما اطالعات جدید نشان می دهد که تاثیر این 
کمبود حتی بیشتر از حد تصور بوده است. تقریبا از هر هفت خریدار 
شیر خشک 6 نفر )8۴ درصد( گزارش داده اند که در یافتن این محصول 
در یک ماه گذشته با مشکل رو به رو شده اند. در یک نظرسنجی از ۵۷6 
خریدار شــیر خشک بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان گفتند که به 
مغازه های زیادی سرزده اند یا به دوست و آَشنا سپرده اند تا در یافتن شیر 
خشک کمک شان کنند. فقط چهار شرکت عمده تولیدکننده هستند 
که تقریبا 90 درصد شیر خشک را در آمریکا تولید می کنند. یکی از 
این برند ها »ســیمیالک« است که نیمی از همه فروش شیر خشک 
آمریکا را در اختیار دارد. وقتی تولید این شرکت متوقف و محصوالت 
جمع آوری شــد، سهم آن از بازار به 28 درصد رسید و شرکت رقیب 
یعنی »اینفامیل« جایش را گرفت. وقتی بخش عظیمی از خط تولید 
و تامین متوقف می شود، مصرف کنندگان به سراغ برند های ناشناخته تر 

می روند و باعث کمبود محصوالت آن برند هم می شوند.
کمبود شیر خشک به حدی شدید شده است که دولت آمریکا از 
اروپا و استرالیا سفارش داده است، اما باید درباره این کمبود در کنگره 

تحقیق و تفحص شود.

کمبودشیرخشک
چیزیفراتر

ازتصور

آمریکا

باستان شناسان مصری صد ها تابوت 
برنزی ۲۵۰۰ ساله  چوبی و مجســمه   
باســتانی سقاره کشف  در گورستان 

کردند. 
به گزارش خبرگزاری صداوســیما از 
ای.بی.سی نیوز، باستان شناسان مصری دو 
ماه بعد از کشف پنج مقبره تاریخی سقاره در نزدیکی قاهره، یک گنجینه 
تاریخی دیگر کشف کردند.  رئیس شورای عالی آثار باستانی مصر در این 
باره گفت: بزرگ ترین نهانگاه مجسمه های برنز در قبرستان بوباستیان 
کشــف شــد که نامش را از ایزدبانوی باستانی به نام باستت می گیرد، 
ایزدبانویی که معموال به عنوان زنی با سر گربه تصویرمی شد.  مصطفی 
وزیری افزود: در این عملیات کاوش، 1۵0 مجســمه برنزی از خدایان 
مصر باستان از جمله باستت، آنوبیس، اوزیریس، آمون، ایزیس، نفرتوم 
و حاثور کشف شد. وی با اشاره به کشف این مجسمه ها، گفت: باستان 
شناســان مصری دو گور چاهی حاوی 2۵0 تابوت چوبی را نیز کشف 
کردند که هنوز مهر و موم و حاوی اجساد مومیایی ها بودند. قدمت این 
تابوت ها به چیزی حدود ۷۴۷ تا 332 سال قبل از میالد باز می گردد.

گفتنی است، عملیات کاوش در سقاره در سال های اخیر به رشته ای 
از اکتشــافات هیجان انگیز منجر شــده است که از آن جمله می توان 
به کشف آرامگاه ۴۴00 ساله یک کشیش سلطنتی به نام Wahtye در 
ســال 2018 و کشف صد ها حیوان مومیایی شده و مجسمه در سال 

2019 اشاره کرد.

کشف
تابوتهای
۲5۰۰ساله

مصر

با صدور  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
دســتوری به معاون نظارت و بازرســی امور 
سیاســی و قضایی این سازمان ماموریت داد 
ناایمن سراسر  به شناسایی سازه های  نسبت 

کشور و پیگیری این موضوع اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح اله خداییان 
با صدور دســتوری به معاون نظارت و بازرسی امور 
سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت 
داد در راستای تکالیف نظارتی، مأموریت های مندرج 
در سند تحول و تعالی قضایی در زمینه احقاق حقوق 
عامه و جلوگیری از تــرک فعل مدیران و کارکنان 
دستگاه های اجرایی و سازمان های مسئول در وظایف 

محوله و همچنین بر اســاس مــاده ۴2 آیین نامه 
اجرایی سازمان به منظور پیشگیری از بحران نسبت 
 به شناسایی سازه های ناایمن در سراسر کشور اقدام

 کند.
در این راســتا رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 
دســتور داد وضعیت این ســازه ها از حیث ایمنی 
ساختمان، رعایت اصول شهر سازی و معماری و صدور 
مجوز های ساخت و ساز با کمک سازمان آتش نشانی و 
سایر مراجع ذی صالح بررسی و هشدارهای الزم را به 
دستگاه های اجرایی برای ایمن  سازی ساختمان های 
تحــت مالکیت یا نظارت خود ارائه و در صورت عدم 

اقدام، طبق مقررات برخورد قانونی به عمل آید.

دستور رئیس سازمان بازرسی 
برای شناسایی سازه های ناایمن در سراسر کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از امضای تفاهم نامه 
میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عراق و سوریه برای 

حل معضل ریزگردها خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان محیط زیست، علی 
سالجقه دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به رایزنی های سازمان 
محیط زیست با مقامات عراق و سوریه برای حل معضل آالینده ها 
اشــاره کرد و گفت: در روزهای اخیر به کشــورهای منشأ اصلی 
ریزگردها سفر و با مسئوالن این کشورها درباره تأثیر ریزگردها بر 
کشورمان رایزنی و گفت وگو شده است. وی با بیان این که قرار شد 
تفاهم نامه ای در 21 تیر ماه با طرف عراقی امضا شود، افزود: جلسات 
کارشناسی برای پیگیری این موضوع از این به بعد انجام خواهد شد. 
ســالجقه تأکید کرد: در سوریه نیز تفاهم نامه ای امضا شد که 
در گام نخست به صورت آزمایشی در شهر دیرالزور سوریه اجرایی 

خواهد شد.

رئیس  سازمان محیط زیست خبر داد
امضای تفاهم نامه میان ایران ، عراق و سوریه 

برای حل معضل ریزگردها

سردار اشتری خبر داد

کشف هزاران تن کاالی احتکار شده به ارزش 2 هزار میلیارد تومان پس از مردمی سازی یارانه ها
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران، گفت: 
بعد از مردمی  سازی یارانه ها در سطح کشور، چندین 
هزار تن کاالی احتکار شده به ارزش بیش از ۲۰ هزار 

میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری روز 
چهارشنبه در حاشیه جلسه معارفه فرمانده انتظامی استان 
زنجان، در جمــع خبرنگاران، اظهار داشــت: بعد از اجرای 
سیاســت های اقتصادی دولت، نیــروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران با تمام توان برای حمایت از اجرای طرح های 
دولت وارد میدان و عرصه شــد و بنای ما این بود که در این 
مرحله نیز در کنار مردم باشیم و به دولت کمک کنیم تا این 

طرح ها به خوبی اجرا شود.
اشتری با اشاره به اینکه همکاران ما در اقصی نقاط کشور 
اشــراف خوبی بر حوزه های خود دارند، عنوان کرد: متاسفانه 

برخی افراد ســودجو قصد داشــتند از این موقعیت به نفع 
خودشان اســتفاده کنند اما با هوشمندی پلیس، شناسایی 
آنها و شناسایی انبار کاالهای مورد نیاز مردم که احتکار شده 
بود، انجام شــد. وی با اشاره به آمار احتکار اقالم اساسی در 
چنــد هفته اخیر، ادامه داد: در حدود 6 هزار تن برنج، بیش 
از 6 هزار تن گندم و آرد، ۷ هزار تن روغن خوراکی، ۴ هزارو 
۴00 تــن نهاده های دامی و مقادیر زیادی کاالهایی که باید 
در اختیار مردم قرار می گرفت، متاسفانه در داخل انبار ها به 
صورت غیرقانونی احتکار شــده بود که توسط خادمان مردم 
در فرماندهی انتظامی جمهوری اســالمی کشف و با تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائی داده شد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
ارزش کاالهای احتکاری شناســایی شده، بیش از 20 هزار 
میلیارد ریال است، گفت: با همکاری مردم و مسئوالن قضائی 

این شناسایی ها ادامه یافته و هر جا که کاالیی شناسایی شده با 
 هماهنگی قضائی و مسئوالن ذی ربط در اختیار مردم قرار گرفته

 است.
 کشف محموله بزرگ احتکار کاالهای اساسی

 و لوازم خانگی در کشور
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز 
از کشــف محموله های بزرگ 830 تنی کاالهای اساســی 
و معیشــت محور به همراه 213 هزار دســتگاه انواع لوازم 
خانگی و آشــپزخانه احتکاری طی 2۴ ساعت گذشته در 

کشور خبر داد.
ســردار غالمرضا رضائیان دیروز به پایگاه خبری پلیس، 
اظهار داشــت: کارآگاهان طی 2۴ ساعت گذشته با اشراف و 
تسلط اطالعاتي پس از تشــکیل 8۵6 گروه بازرسی از هزار 
و 2۷۷ باب انبار و محل نگهداری و توزیع کاالهای اساســی 

بازدید، 20 مرکز متخلف نگهداری و توزیع کاالهای اساسی 
و معیشت محور را شناسایی کردند. رضائیان افزود: در بازدید 
و بازرســی از محل هــای مورد نظر مقــدار 830 تن کاالی 
اساسی از قبیل؛ انواع دارو، حبوبات، قند و شکر، گندم و آرد، 
برنج، ماکارونی، روغن خوراکی، رب گوجه، نهاده های دامی و 
کشاورزی به همراه 213 هزار دستگاه لوازم خانگی و آشپزخانه 
انواع لوازم یدکی خودرو، شوینده و... را که در انبارها احتکار و 

دپو شده بودند در کشور کشف شد.
وی با اشاره به اینکه در برآوردهای اولیه ارزش کاالهای 
مکشوفه 9۵3 میلیارد ریال از سوی کارشناسان برآورد شده 
است، ادامه داد: در این خصوص۷۷ دستگاه خودرو توقیف و 
183 متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی و خودروها روانه پارکینگ و همچنین 

20 انبار و مرکز متخلف نگهداری کاال پلمب شد.

وزارت بهداشت هشدار داد

ثبت 13 ابتال و یک فوت ناشی از تب کریمه کنگو  در کشور
بین  انتقال  قابل  بیماری های  رئیس گروه مدیریت 
انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: طی سال جاری و 
تاکنون ۱۳ نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتال شدند 
که متاسفانه یک نفر نیز جان خود را از دست داده است.

بهــزاد امیــری در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره این 
بیماری اظهارداشــت: تب خونریزی دهنــده کریمه کنگو یا 
CCHF یک بیماری ویروسی است که مخزن و ناقل این ویروس 
در طبیعت، کنه های ســخت و عمدتاً گونه ای به نام هیالوما 
اســت. این کنه ها حدود 800 روز عمر می کنند و می توانند 
ویروس را از طریق تخم به نسل بعدی خود انتقال دهند. زمانی 
که این کنه ها حیوان را مورد گزش قرار می دهند، ویروس را 
به بدن دام منتقل می کنند و دام در طی مدت دوهفته ناقل 

ویروس خواهد بود و ممکن است خود دام عالمتی بروز ندهد. 
چنان که در طی این مدت، دام توسط انسان بدون رعایت نکات 
بهداشتی و بدون استفاده از وسائل حفاظت فردی ذبح شود 
و در معرض خون و ترشــحات دام آلوده قرار گیرد، احتمال 

انتقال بیماری به انسان وجود دارد.
امیری، بیشترین گروه سنی در معرض ابتال به تب کریمه 
کنگو را گروه ســنی جوان و میانسال و جمعیت مولد کشور 
معرفــی کرد و ادامه داد: برخی از مشــاغل در معرض خطر 
انتقــال ویروس CCHF قرار دارند؛ به عنوان مثال افرادی که 
مشــاغلی در حیطه دام، دامداری، قصابی و کشتارگاه دارند، 
بیشترین جمعیت در معرض خطر هستند. وی افزود: از آنجایی 
که فعالیت کنه ها با شروع گرمای هوا آغاز می شود، بنابراین 

بیشترین موارد ابتال به بیماری CCHF را در انتهای فصل بهار 
و تابستان مشاهده می کنیم، به همین علت توصیه می شود 
در فصول گرم سال توصیه های بهداشتی بیشتر رعایت شود.

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و 
حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بیان 
داشــت: امکانات تشخیص و درمان بیماری تب کریمه کنگو 
در کشــور مهیا شده اســت و در هر نقطه ای از کشور امکان 
انتقال نمونه و تشــخیص نهایی بیماری وجود دارد. بیماران 
باید در صورت مشــاهده اولین عالمت، به مراکز بهداشتی و 

درمانی مراجعه کنند.
امیری توصیه کرد: گوشت دام ذبح شده، قبل از مصرف 
باید به مدت حداقل 2۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد 

در یخچال قرار داده شود. این اقدام به آن علت است که پدیده 
جمود نعشی منجر به گلیکولیز شود. گلیکولیز نیز منجر به 
افزایش میزان اسیدیته و کاهش PH گوشت می شود که این 
فرآیند باعث می شــود، چنان که ویروســی در گوشت وجود 
داشته باشد، از بین برود. البته توصیه می کنیم، جگر و سایر 
امعا و احشای دام، پس از ۴8 ساعت نگهداری در دمای چهار 
درجه سانتی گراد، مصرف شوند. مصرف جگر خام نیز می تواند 
منجر به افزایش ریسک احتمال انتقال سایر بیماری های قابل 
انتقال دیگر از دام  به انســان شود؛ چنان که از سالیان قبل 
به یاد داریم مواردی از ابتال به CCHF در ســال های گذشته، 
به واسطه مصرف جگر خام بوده است. بنابراین، مردم باید از 

مصرف جگر خام و حتی نیمه پخته شده خودداری کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعالم شناسایی 
۱۰ نفر از سران اصلی باندهای قاچاق سوخت در جنوب کشور، 

از دستگیری سه نفر از آنها طی روزهای اخیر خبر داد.
مجتبی قهرمانی به خبرگزاری میزان گفت: در جریان عملیات 
ضربتی مأموران دریابانی استان، حافظان حریم مرزهای آبی کشور 
موفق شدند با انجام کارهای اطالعاتی گسترده پس از سه ماه تالش 
شبانه روزی، 10نفر از سرکردگان اصلی باندهای قاچاق سوخت را 

شناسایی و سه نفر از آنها را دستگیر کنند.
قهرمانی ادامه داد: بنابر گزارش مأموران، این 10 نفر از طریق 
تشکیل باند و شبکه های سازمان یافته و بین المللی، نسبت به قاچاق 
روزانه بیش از دو میلیون لیتر سوخت از طریق مرزهای آبی جنوب 

کشور مبادرت می کردند.
وی با اعالم اینکه اعضای این شبکه های سازمان یافته، میلیون ها 
لیتر سوخت قاچاق را از طریق دریا به وسیله ده ها فروند کشتی، لنج 
و قایق  تندرو به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتقل می کردند، 
بیان داشت: به دستور مقام قضایی و پس از انجام بررسی های الزم 
توسط ادارات ثبت احوال، ثبت اسناد، بنادر و دریانوردی، شیالت 
و پلیس راهور مشخص شد که سرکردگان این باندهای بین المللی 
قاچاق سوخت، اموال و دارایی هایی خود را به نام ۷1 نفر از بستگان 
درجــه یک خود انتقال داده انــد و تمامی مبادالت مالی حاصل از 
اقدامات مجرمانه شــان را هم از طریق کارت های بانکی آنها انجام 

می دهند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه گردش مالی 
این باندهای قاچاق ســوخت، صدها میلیارد تومان بوده اســت، 
اظهارداشــت: با هدف ضربه به بنیه مالی و اقتصادی قاچاقچیان، 
12 فروند شــناور لنج، 23دستگاه خودرو لوکس خارجی و ۷ باب 
منزل مسکونی گرانقیمت متعلق به آنها در مرکز استان هرمزگان به 
صورت سیستمی توقیف شده است. همچنین ۷1 حساب بانکی این 
افراد بلوکه شده و ده ها میلیارد تومان وجه نقد و اموال و مستغالت 

سرکردگان باندهای موصوف در سرتاسر کشور ضبط شده است.
قهرمانی با اشاره به اینکه تالش ها برای دستگیری دیگر اعضا 
و سرکردگان این شبکه های سازمان یافته قاچاق سوخت، توسط 
دستگاه های اطالعاتی و انتظامی همچنان ادامه دارد، گفت: افراد 
دستگیر شده نیز هم اکنون با صدور قرار تأمین کیفری به منظور 
رسیدگی به اتهامات شان و طی مراحل دادرسی در بازداشت به سر 
می برند و جزئیات بیشــتر از اقدامات مجرمانه آنها، پس از تکمیل 

روند تحقیقات، متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

دستگیری 3 نفر از سرکردگان اصلی قاچاق سوخت 
در جنوب کشور

تعداد جانباختگان به ۳۷ نفر افزایش یافت

توقیف اموال مالک »متروپل« برای جبران خسارت ها و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده حادثه
در شــرایطی کــه به گفته معــاون اول 
رئیس جمهور اموال مالک متروپل برای جبران 
خســارت های حادثه توقیف شده، دادستان 
خوزستان هم گفت: پرونده این حادثه متروپل 

خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
با گذشــت 9 روز از حادثه تلخ ریزش ساختمان 
متروپل در آبادان، کار آوار برداری همچنان ادامه دارد.

در همین خصوص دیروز فرماندار آبادان در جمع 
خبرنگاران با اشاره به خارج  سازی یک پیکر دیگر از 
زیر آوار متروپل اظهارداشــت: بدین ترتیب تاکنون 
پیکرهــای 3۷ نفر از جانباختــگان از محل حادثه 

متروپل خارج شده است.
به گزارش ایسنا، احسان عباسپور افزود: همچنان 
جست وجو برای خارج  سازی دیگر پیکرها از زیر آوار 

در محل حادثه ادامه دارد.
 افزایش سرعت آواربرداری در متروپل 

عباســپور با اشــاره به افتتاح ســتاد پیگیری و 
رســیدگی امور حقوقی و قضایی حادثه متروپل در 
منطقه آزاد اروند گفت: مرکزی با همکاری دادستان 
استان خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند راه اندازی 
شده اســت و افراد آســیب دیده از حادثه متروپل 
می تواننــد با مراجعه به این ســتاد، اطالعات و آمار 
خود را به گروه های مســتقر ارائه دهند و راهنمایی 

قضایی و اداری مربوطه را دریافت کنند. 
وی با اشــاره بــه آخرین وضعیــت آواربرداری 
ساختمان متروپل، افزود: سرعت آواربرداری نسبت 
به گذشته بیشتر شده و دستگاه های سنگین و فوق 

سنگین در محل حادثه مستقر شده اند. 
 تعیین تکلیف تمام پیکرهای زیر آوار متروپل

 تا امروز
خوزستان استاندار خوزستان هم دیروز در جمع 
خبرنگاران گفت: چهار جناح را برای کار آواربرداری 
آماده کرده ایم که بخش اول کار به پایان رسیده و در 
حال اتمام بخش دوم کار هستیم. پس از این مرحله، 
وارد بخش سوم که تعیین تکلیف باقی مانده ساختمان 
است خواهیم شد و با پیدا کردن پیکرهای احتمالی، 

این بخش از کار به اتمام می رسد.
صادق خلیلیان با اشاره به نظر کارشناسان مبنی 
بــر تخریب باقی مانده ســاختمان متروپل افزود: بر 
اساس نظر کارشناسان، این ساختمان مقاومت کافی 

ندارد و باید تکلیف آن مشخص شود.
وی ادامه داد: در 2۴ ســاعت آینده تکلیف سایر 

پیکرهای احتمالی گرفتار در آوار متروپل مشخص 
خواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: دادستان برای افرادی 
کــه 20 الی 30 درصد این ســاختمان را خریداری 
کرده بودند، سازوکاری مشخص کرده است. برخی 
از خانه  های اطراف متروپل نیز امکان سکونت ندارند 
که باید پس از مراجعه این خانواده  ها به فرمانداری، 
فضای دیگری برای سکونت آنها در نظر گرفته شود.
خلیلیان بیان داشــت: مجموعه کارهایی برای 
پرداخت دیه حادثه دیدگان، جانباختگان و کارگران 
مشــغول در این هلدینگ ســازماندهی شده است. 
دفتری تحت نظر دادستان در منطقه آزاد اروند برای 
مراجعات مردمی مشــخص شده است و با توجه به 
اینکه دادستانی کلیه اموال مالک متروپل را توقیف 
کرده است، بنابراین همه اموال برای پرداخت خسارات 

محفوظ باقی می ماند.
به گفته وی، 13 نفر از عوامل شــامل برخی از 
مقامات شــهری فعلی و اسبق دستگیر شده اند که 

رسیدگی به کار آنها در حال انجام است.
 رسیدگی خارج از نوبت پرونده متروپل

دادســتان عمومی و انقالب خوزســتان گفت: 
پرونــده حادثه متروپل به صــورت فوق العاده و در 
دادگستری مرکز استان خوزستان در ابعاد مختلف 
با انتخاب قاضی و شــعبه ویــژه و خارج از نوبت در 

حال رسیدگی است.
صــادق جعفری چگنی در جمــع خبرنگاران با 
اشاره به افتتاح ســتاد پیگیری و رسیدگی به امور 
حقوقی و قضایی حادثه متروپــل در آبادان، اظهار 
داشت: دادگستری اســتان خوزستان و شهرستان 
آبادان به منظور ارائه خدمات قضایی به زیان دیدگان 
حادثه متروپل از جمله افرادی که عزیزان شان را از 
دست داده اند و همچنین مصدومان و کسانی که دچار 
ضرر و زیان شده اند، در راستای اجرای مصوبه شورای 
تامین استان خوزستان، ستاد پیگیری و رسیدگی به 
امــور حقوقی و قضایی حادثه متروپل را با همکاری 
دســتگاه های دولتی دیگر در مرکز آمار منطقه آزاد 

اروند آبادان راه اندازی کرده اند.
جعفــری چگنی افزود: پرداخــت دیه از طریق 
شرکت های بیمه ای که ساختمان متروپل را پوشش 
داده اند به صورت خارج از نوبت توســط دادگستری 
و شــورای حل اختالف اســتان خوزستان، یکی از 
مهم ترین اقداماتی اســت که در این ســتاد انجام 

می شود. وی ادامه داد: جبران خسارات وارد شده و 
پرداخت غرامت به کارگرانی که در ساختمان متروپل 
مشــغول به کار بودند و پیگیری بیکاری کارگرانی 
که به این مرکز مراجعه می کنند از طریق اداره کار 

انجام خواهد شد.
دادســتان عمومی و انقالب خوزســتان گفت: 
از سوی دادگســتری مرکز اســتان خوزستان نیز 
درخصوص ضبط اموال مقصران و مســببان حادثه 
اقدامات اولیه صورت گرفته و کار به صورت فوق العاده 

در حال دنبال شدن است.
جعفــری چگنی بیان کرد: با توجه به تحقیقات 
مقدماتی انجام شده و در راستای برخورد با متخلفان 
حادثه متروپل و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 
برای برخورد با این متخلفان، تاکنون 13 نفر دستگیر 

شده اند.
وی افزود: این افراد کسانی هستند که در حادثه 
متروپل کوتاهی و یا ترک فعل داشــته اند و اکنون 
تحقیقات درخصوص میزان جرم این افراد ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقالب خوزستان گفت: هیئتی 
از کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه که کارشناسان 
رسمی دادگستری هستند برای تحقیقات این پرونده 
انتخاب شــده اند و با مراجعــه چندین باره به محل 
حادثه، اتفاقات را دنبال می کنند. تمام جوانب توسط 
هفت نفر از کارشناسان بررسی خواهد شد و در اسرع 
وقت نظرات کارشناسی آنها اعالم می شود. چنان که 

فرد یا افراد دیگری به عنوان متخلف در حادثه ریزش 
ساختمان متروپل شناسایی شوند، دستگیر می شوند 

و با آنها برخورد قضایی خواهد شد.
جعفــری چگنی با بیــان اینکه تمامــی اموال 
و حســاب های افراد مقصر در حادثــه متروپل در 
راستای رسیدگی به پرونده، ضبط شده و در اختیار 
دادگستری قرار گرفته اســت، اظهارداشت: پرونده 
حادثه متروپل به صورت فوق العاده و در دادگستری 
مرکز استان خوزســتان در ابعاد مختلف با انتخاب 
قاضی و شعبه ویژه و خارج از نوبت در حال رسیدگی 

است.
 اموال مالک متروپل برای جبران خسارت ها 

توقیف شده است
معاون اول رئیس جمهور هم دیروز در حاشــیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
حادثه متروپل آبادان حادثه بسیار تلخی بود که در 
سایه تخلفات جدی مالک و مراکز صدور مجوز رخ داد.

بــه گزارش ایرنا، محمد مخبر افزود: دولت تمام 
امکاناتش را برای رســیدگی به این حادثه بســیج 
کــرده و اگر چــه این حادثــه و امکانات اختصاص 
یافته برای حل بحران اصاًل با بحران پالســکو قابل 
مقایسه نیست، از تجربه پالسکو استفاده کردیم که 
امیدواریم به زودی با جبران خسارت ها این موضوع 
تمام شود؛ البته اموال مالک توقیف شده تا از محل 

آن خسارت ها جبران شود.

بر اثر وقوع زمین لرزه  ای به بزرگی 
 ۶/۱ ریشتر در استان سیچوآن چین،

۴ نفر کشته و ۱۴ تن زخمی شدند. 
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
شــبکه تلویزیونی دویچه وله، به گزارش 
شــبکه لرزه نگاری چین، زمین لرزه ای به 
قدرت 6/1 ریشــتر در استان سیچوآن در جنوب غرب این کشور به 

وقوع پیوست.
 گزارش هــا در ایــن باره حاکی اســت؛ این زمین لــرزه در عمق

 1۷ کیلومتری سطح زمین و در منطقه لوشان شهر یاان در مسافت 
113 کیلومتری مرکز سیچوان بوده است.

خبرگزاری اسپوتنیک هم در این خصوص اعالم کرد: در این حادثه 
تا کنون چهارنفر کشته و 1۴ تن زخمی شدند.

بــه گزارش خبرگزاری رویترز، بر اثر ایــن زلزله، رانش زمین در 
مناطقی از این استان روی داده است.

تیم های امداد و نجات در نقاط حادثه دیده مستقر شده و در حال 
ارائه خدمات به مردم هستند.

زلزله۶/۱ریشتری
با۴کشته

ودههازخمی

چین



صفحه 11اخبار كشور
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۲ ذی القعده 1۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
آمریکا تحریم را کنار نمی گذارد 

راه حل در تکيه بر توان داخلي است
سرویس سیاسی- 

روزنامه آرمان در یادداشــتی با عنوان »اتکا به توان داخلی« نوشت:»اروپایی ها پیش از این... به محض اشاره اي 
از جانب آمریکا در زماني که ایران را ترک کردند و طرح ها و سرمایه گذاري ها را تعطیل کرده و رفتند هنوز هم در 

همان شرایط هستند.«
در ادامه این مطلب آمده اســت:»با توجه به اتخاذ مواضعي که از ســوي مقامات آمریکایي طي چند وقت اخیر 
شاهد بوده ایم مي توان اینگونه گفت که آنها در عمل تمایلي به احیاي برجام و رسیدن به توافق جدید ندارند و قصد 
برداشــتن تحریم ها علیه ایران را نیز ندارند. دولت هاي ایران نیز چندین بار کوشیدند که تحریم ها برداشته شود اما 

این اتفاق به هر دلیلي رخ نداد.« 
نویسنده یادداشت مذکور در ادامه تصریح کرد:»لذا به نظر مي رسد که همان طور که برخي مقامات دوراندیش 
کشورمان ابراز کرده اند ایران باید در این فکر باشد که با آنچه دارد و با تکیه بر توان داخلي به تولید بپردازد و تا آنجا 
که مي شود با دور زدن تحریم ها به صادرات محصوالتي که شامل تحریم هستند بپردازد. نکته مهم اینجاست که ایران 
همواره رویکرد سازنده اي نسبت به احیاي برجام داشته و پیشنهادهاي خوبي هم در این راستا مطرح کرده است اما 

طرف هاي غربي صرفا شعار احیاي برجام را داده اند و در عرصه عمل صرفا اتالف وقت کرده اند.«
این روزنامه اصالح طلب حداقل با 9 سال تاخیر، تازه به همان حرفی رسید که کارشناسان و صاحب نظران دلسوز 

بارها بر آن تاکید کرده بودند. 
اقدام آمریکا در تحریم مردم ایران، اقدامی جنایتکارانه و غیرقانونی و غیرانسانی است و این اقدام بر کشور تأثیر 
دارد اما به گفته کارشناسان و صاحب نظران، تحریم ها در بیشترین حالت حداکثر ۲۰ الی ۳۰ درصد تأثیرگذار است.

آمریکا از تحریم به عنوان ابزاری نامشــروع در جهت سلطه گری، غارت و زورگویی علیه دیگر دولت ها و ملت ها 
استفاده می کند. هر چند که ابزار تحریم، فرسوده و مستهلک شده است، اما ما به دلیل آنکه اصل و اساس این اقدام 

را غیرمشروع و غیرانسانی و غیرقانونی می دانیم، از »مذاکره« به عنوان یک روش برای کنار رفتن آن بهره می بریم.
اما قطعا مذاکره فقط یکی از راه حل هاست و در حد خود می تواند نتایجی داشته باشد و نباید همه تخم مرغ ها در 
سبد مذاکره گذاشته شود. چرا که آمریکا به سبب آلودگی و اعتیاد به ابزار تحریم، حاضر نیست این ابزار غیرقانونی 

و غیرانسانی را کنار بگذارد.
وقتی کشــور قرار بود با تحریم بنزین مواجه شــود، ما می توانســتیم چندین راه را طی کنیم؛ هم می توانستیم 
مذاکره کنیم تا این تحریم اعمال نشود و هم می توانستیم از مسیرهای مختلف با دور زدن تحریم بنزین، مایحتاج 
کشور را تهیه کنیم. اما راه پایدار و قابل اتکایی که پیگیری شد، تکیه بر توان داخلی بود؛ در نهایت با توکل به خدا و 
مجاهدت شبانه روزی و اعتماد به جوانان نخبه و انقالبی، توانستیم با تولید بنزین نه تنها تحریم بنزین را بی اثر کرده 

و اهرم را از دست دشمن بگیریم، بلکه امروز به صادرکننده آن نیز تبدیل شده ایم.
خوشبختانه مقامات ارشد دولت سیزدهم در رویکردی هوشمندانه و دقیق به دفعات تأکید کرده اند که معیشت 

و سفره مردم را به مذاکره گره نمی زنیم. 
عقده گشایی عليه سرود حماسی »سالم فرمانده«

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: »در زمان برگزاري همایش سالم فرمانده، افکار عمومي مدام از خود می پرسید، 
اگر حضور زنان ایراد دارد، چرا این حجم انبوه از زنان براي حضور در یک همایش، راهي ورزشگاه آزادي شده اند و اگر 
ایرادي ندارد، چرا در طول تمام این سال ها این حق طبیعي از زنان و دختران ایراني دریغ شده است؟ همین امروز 
که دولت مدام از ضرورت بهره برداري از جام جهاني فوتبال سخن مي گوید، ضروري است که مشکل حضور زنان و 
دختران ایراني در ورزشگاه ها یک بار براي همیشه حل شود. به نظرم دیگر زمان آن رسیده که سیستم از خودزني، 

دست برداشته و تالش کند، مجموعه گروه ها و جریانات کشور را ذیل یک قانون و یک هنجار ساماندهي کند.« 
مدعیان اصالحات همصدا با دشمن در روزهای آغازین سال در اعتراض به سرود سالم فرمانده مدعی بودند که 
چرا همزمان با مراسم سیزده به در، در پارک ها »نوحه« پخش می شود! همین طیف در روزهای گذشته در اعتراض 
به پخش سرود سالم فرمانده مدعی بودند که چرا همزمان با شهادت امام صادق)ع(، »جشن« برگزار شده است. این 
تناقض فاحش و آشــکار، هم عمق بی منطقی این جماعت را نشــان می دهد و هم شدت بغض و کینه آنها از ترویج 

ذکر اهل بیت)ع( در میان نوجوانان و جوانان عزیز کشورمان. 
اشک تمساح برای حضور بانوان در ورزشگاه نیز از آن دست پروژه های نخ نما و تکراری مدعیان اصالحات است. 

این طیف بارها در مسئله حقوق زنان مردود شده است.

آیت اهلل جنتی:
ما دربرابر معرفی تاریخ انقالب و امام خمینی)ره(

به نسل جوان مسئول هستیم
دبیر شورای نگهبان گفت: به عنوان وظیفه شرعی، انقالبی و سیاسی، 
همه مســئولیم که راه و روش امام را به نسل های آینده و جوان کشور 

انتقال دهیم.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان روز چهارشنبه در جلسه این شورا با 
اشاره به سالروز رحلت امام خمینی)ره( و قیام ۱۵ خرداد گفت: ۱۴ و ۱۵ خرداد ۲ روز 
بسیار مهم در تاریخ ایران است و باید نسل جوان را به انحای گوناگون با مناسبت ها 

و شخصیت های بارز تاریخ انقالب و نهضت اسالمی آشنا کنیم.
وی افزود: نسل جدید ما آن طور که بایسته و شایسته است با تاریخ انقالب و نهضت 
آشنایی ندارد و این وظیفه همه ما از جمله رسانه هاست که مردم به ویژه جوانان را با 

افراد و شخصیت های بزرگی همچون امام خمینی)ره( آشنا کنیم.
آیت اهلل جنتی در تشــریح شخصیت و ویژگی های حضرت امام خمینی)ره( گفت: 
ایشــان به خود، خدا و مردم باور داشت و بر اساس همین باور مطمئن بود که نهضت 

اسالمی به پیروزی می رسد.
وی با تاکید بر اینکه به عنوان وظیفه شــرعی، انقالبی و سیاسی، همه مسئولیم 
که راه و روش امام را به نســل های آینده و جوان کشــور انتقال دهیم، تصریح کرد: 
نباید خیال کنیم که چون در دوره حیات مبارک حضرت امام)ره( حضور داشــته ایم 

و ایشان را درک کرده ایم، وظیفه ای در قبال معرفی ایشان به نسل جدید نداریم.
دبیر شــورای نگهبان افزود: امام خمینــی)ره( ضد ظالم و طواغیت عالم و حامی 
مظلوم و مستضعفین در مقابل مستکبرین جهان بود و این فضائل و ویژگی های خوب 
امروز در بین جوانان ما هست که باید این فرصت را قدر بدانیم و این نسل آینده ساز را 

با اندیشه ها و افکار امام)ره( آشنا کنیم.
آیت اهلل جنتی متذکر شد: تاکید بر این است که باید مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها 
و نیز مدارس، »درس امام شناســی« را برای شناخت بیشتر بنیانگذار انقالب اسالمی، 
به سر فصل درسی خود اضافه کنند چراکه همه در قبال نسل جدید مسئول هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انتخاب شایسته حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
عنوان رهبر انقالب اسالمی توسط مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ 
را اقدامی مهم در تاریخ انقالب اسالمی برشمرد و خاطرنشان کرد: خبرگان رهبری با 
انتخاب درست خود در آن سال، جایگاه مهم خود را در ساختار نظام اسالمی نشان داد.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: خبرگان ملت، شخصی را به عنوان جایگزین امام 

خمینی)ره( انتخاب کردند که از همه جنبه ها شایسته این جایگاه است.
با حکم مهندس ضرغامی

 »معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی« 
و »مشاور وزیر« منصوب شدند

وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی در حکمی دکتر 
مریم جاللی را به عنوان معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی و خانم پویا 

محمودیان را به سمت مشاور وزیر منصوب کرد.
 در حکم مهندس سید عزت اهلل ضرغامی آمده است:

سرکار خانم دکتر مریم جاللی دهکردی؛
نظر به شایســتگی های فردی، دانش و تجربیات ارزشــمند در مدیریت های 
فرهنگی به ویژه حوزه های ماموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
 دستی، طی این حکم به سمت »معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی« منصوب 

می شوید.
وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی در حکم دیگری آورده است: 

سرکار خانم پویا محمودیان؛ نظر به شایستگی، دانش و تجربیات ارزشمند سرکار 
عالی در حوزه های مأموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی به ویژه 

در موضوع صنایع  دستی طی این حکم به عنوان »مشاور وزیر« منصوب می شوید.
خطیب زاده:

بیانیه های فرانسه و آلمان
در مورد كشتی های متخلف یونانی مردود است

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه آلمان 
و فرانسه در مورد کشــتی های متخلف یونانی گفت: ما صدور این گونه 

بیانیه های یکطرفه و غیر قابل توجیه را قویا مردود می دانیم.
سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه های از 
روی دســت یکدیگر کپی  شده ســخنگویان وزارت امور خارجه فرانسه و آلمان 
در مورد کشــتی های یونانی توقیف شــده در خلیج فارس، اظهار داشت: ما صدور 
این گونه بیانیه های یکطرفه و غیر قابل توجیه را که ظاهراً به یک عادت مســتمر 

نزد صادرکنندگان آن مبدل شده، قویاً مردود می دانیم.
خطیــب زاده افزود: به این کشــورها توصیــه می کنیم به جای فرار به جلو و 
حمایت نابجا از نقض های صورت گرفته توســط کشتی های یونانی، از فرآیندهای 
قضایی مبتنــی بر مقررات بین المللی که هدف آن تضمین آزادی کشــتیرانی و 

امنیت دریایی است حمایت کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه این کشورها در حالی به اقدامات قانونی صورت گرفته 
در ایران معترض هســتند که در قبال توقیف غیرقانونی کشتی تحت پرچم ایران 
توسط مقامات یونانی و تخلیه محموله آن در اجرای فرامرزی قوانین و احکام داخلی 

یک کشور دیگر است، سکوت اختیار می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: این گونه مداخالت نامناسب 
در فرآیندهای مســتقل قضایی کشورمان، هیچ کمکی به حل و فصل موضوعات 
نخواهد کرد، لذا همان طور که به مقامات یونانی گفته ایم، مناســب است به جای 
تحرکات سیاسی و رسانه ای، برای حل و فصل موضوعات از طریق راه های حقوقی 

و قضایی نزد مراجع ذیصالح کشورمان اقدام شود.
دولت مستعفی یمن

مدعی توقیف یک كشتی ایرانی شد
مقامات امنیتی دولت مستعفی یمن ادعا کردند که یک کشتی ایرانی 

را در آب های جنوبی این کشور توقیف کرده اند.
دولت مســتعفی یمن مدعی توقیف یک کشــتی ایرانی در استان »المهره« 

)جنوب یمن( شد.
منابع محلی یمن به نقل از مقامات امنیتی دولت مســتعفی ادعا کردند که 
سرنشینان این کشتی شش نفر بوده اند که پنج نفر از آنها ایرانی بوده و نفر ششم 

تابعیت پاکستانی داشته است.
بنابر گزارش منابع محلی یمن، این کشتی در سواحل شهرستان »حوف« واقع 

در استان المهره توقیف شده است.
بهینه  سازی مصرف گاز

 در واحدهاي تولیدي چهارمحال و بختیاری
 شهرکرد- خبرنگار کیهان:

سومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاري 
برگزار و براي رفع مشکالت و موانع 12 واحد تولیدي و صنعتي در استان 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.
سرپرســت معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري استان گفت: الگوي 
بهینه براي مصرف گاز در واحدهاي صنعتي تدوین و بر اســاس آن اقدامات الزم 

صورت گیرد.
محمدکاظم منزوي در ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و 
بختیــاري با تاکید بر اینکــه افزایش بهاي گاز مصرفي در واحدهاي صنعتي 
گالیه هاي تولیدکنندگان را در پي داشته است، اظهار کرد: الزم است الگوي 
بهینه براي مصرف گاز در واحدهاي صنعتي تدوین و بر اســاس آن اقدامات 

الزم صورت گیرد.
وی بیــان کرد: رفع موانع تولیــد یکي از موضوعات مورد تاکید دولت 
اســت و تمامي دســتگاه هاي اجرایي باید اقدامات الزم را درخصوص رفع 
موانع واحدهاي تولیدي انجام دهند، این مهم نیازمند هم افزایي و هماهنگي 

بین بخشي است.

درمکتب امام

خود را از مردم و آنان را از خود بدانید
به مجلس و دولت و دســت اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این 
ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان 
و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری 
اســالمی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن 
نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان 
را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و 

زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص412 | وصیتنامه سیاسی-الهی امام)ره(

با موافقت هیئت وزیران انجام شد

اختصاص اعتبار به حادثه ساختمان متروپل
و مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

بقیه از صفحه 2
وی کــه با نشــریه فرانســوی »لوفیگارو« 
مصاحبه می کرد در پاسخ به سؤال خبرنگار این 
نشــریه که پرســید آیا می تواند وجود مذاکرات 
محرمانه در ســلطنت عمان میان ایران وآمریکا 
همانند مذاکراتی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد را 
تایید کنید که وی پاسخ داد: واقعا نمی توانم این 

موضوع را تایید کنم.
وزیر خارجه عمان در ادامه گفت: ما همواره 
خرسند هستیم که در صورت درخواست، کمک 
کنیم و امیدوارم که تحرک جدید برای تکمیل این 
توافق حاصل شود چون این موضوع نه تنها به نفع 
امنیت و ثبات منطقه بلکه همه جهان خواهد بود.
بدر بن حمد البوسعیدی گفت: در مذاکرات 
کنونی )میان ایران و آمریکا( هنوز نقاط اختالفی 

وجود دارد که باید حل شود و امیدوارم که دولت 
کنونی آمریکا بتواند با دولت رئیس جمهور رئیسی 

به توافق برسد.
خطيب زاده: 

به هر اقدام غيرسازنده در شورای حکام
 پاسخ محکم و متناسب می دهيم

امور  وزارت  سعید خطیب زاده، ســخنگوی 
خارجــه جمهوری اســالمی ایران عصــر امروز 
)چهارشــنبه( ۱۱ خــرداد مــاه در واکنش به 
موضع گیری وزارت خارجه فرانســه که با استناد 
به گــزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی 
صورت گرفت، اظهار داشــت: هما ن گونه که قبال 
هم گفته شد هر چند گزارش جدید آژانس به هیچ 
روی بازتاب دهنــده واقعیت تعامالت ایران و این 
نهاد بین المللی نیست، اما این گونه اظهارنظرهای 

شتاب زده و مبتنی بر جهت گیری های سیاسی نیز 
که همکاری های فنی گسترده و سازنده جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس را کامال نادیده می گیرد، 

مداخله جویانه و بی ارزش است.  
خطیب زاده افزود: شکل و ماهیت اظهارات 
و اقداماتی از این دســت که در راستای عملیات 
روانــی و فراهــم  آوردن زمینه اعمال فشــار بر 
جمهوری اســالمی ایران در آستانه نشست های 
شــورای حکام آژانس صــورت می گیرند، کامال 
برای ما شــناخته شده اســت. البته همزمانی و 
همنوایی چنین اظهاراتی با تحرکات اخیر رژیم 
جعلی صهیونیستی، جای پای رژیم صهیونیستی 

را بیش از پیش در آنها پررنگ می کند.
وی در ادامه گفت: همان طور که همواره به 
آژانس توصیه کرده ایم به مسیر همکاری های 

فنی وفادار بماند، به کشــورهایی مانند فرانسه 
هم توصیه می کنیم از موضعگیری و مداخالتی 
که باعث می شــود همکاری ها از مسیر صحیح 
خودش خارج شــود، اجتناب کرده و به جای 
آن بــه تعهدات پادمانی خود در خلع ســالح 
اتمی و نیز مسئول کردن رژیم آپارتاید اسرائیل 
که صدها کالهک هسته ای را در اختیار دارد، 

عمل کنند. 
سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: 
برنامه هســته ای ایران تماما صلح آمیز است و ما 
طبیعتا به هر اقدام غیرســازنده در شورای حکام 
پاسخ محکم و متناسب را خواهیم داد و مسئولیت 
پیامدهای آن بر عهده آنهایی است که به شورای 
حکام و گزارش مدیرکل به عنوان اهرم فشــار و 
ابزار بازی های سیاسی علیه ایران نگاه می کنند.

کیهان بررسی می کند

تقالی آمریکا برای بازگشت به برجام بدون لغو تحریم ها
با به كارگیری ترفند نخ نمای »چماق و هویج«

هیئت وزیران با تخصیص اعتبار به حادثه 
ساختمان متروپل آبادان و مقابله با آلودگی 
هوا ناشــی از ریزگردها در استان خوزستان 

موافقت کرد.
 هیئت وزیران در جلســه صبح چهارشنبه به 
ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، با تخصیص 
اعتبار به حادثه ساختمان متروپل آبادان و مقابله با 
آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در استان خوزستان 

موافقت کرد.
بــا توجه به حادثه پیش آمده در ســاختمان 
متروپل شهر آبادان و وضعیت خاص استان خوزستان 
به خصوص آلودگی هوا ناشــی از ریزگردها در اکثر 
شهرهای این اســتان، هیئت وزیران مصوب کرد 
مبلــغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای به منظور رسیدگی سریع به 

حوادث مذکور اختصاص یابد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وزارت کشور 
موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام 
کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر 
سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

رئيسی: حل معضل ریزگردها 
تا رسيدن به نتيجه باید دنبال شود

 سید ابراهیم رئیسی در جلسه چهارشنبه هیئت 
دولت بر رعایت انضباط مالی از سوی دستگاه های 
دولتــی تأکید کرد و با اشــاره به ضرورت توجه به 
حقوق اقشار مختلف جامعه، گفت: رعایت انضباط 
مالی توسط مدیران بسیار مهم است، اما نباید موجب 

تضییع حقوق مردم شود.
وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق نیروی 
انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست، افزود: اگر 
کسی ذی حق نیست، باید توجیه و تبیین شود، نه 

آنکه بالتکلیف بماند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: پیگیری اقدامات ســازمان حفاظت محیط 
 زیســت برای حل مشــکل آالینده هــا و معضل
گرد و غبار تا حصول نتیجه مطلوب ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت 
شهادت دو محیط بان در استان فارس در درگیری 
با شکارچیان غیرمجاز و آرزوی بهبودی محیط بان 
دیگر که در این حادثه مجروح شده است، بر لزوم 
حمایت قاطع از محیط بانان که در مقابل متعرضین 

به قانون و حقوق عمومی می ایستند، تأکید کرد.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تبریک 
والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و آغاز 
دهه کرامت، هجرت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
از مدینه به طوس را مبدأ شکل گیری تمدن رضوی 
دانست و بر لزوم تبیین این تمدن و معرفی شخصیت 

و سیره ائمه اطهار)ع( تأکید کرد.
ایران شریک قابل اعتمادی

 برای قاره آفریقاست
رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمهور 
ســنگال و رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا، با تبریک 
فرارســیدن روز ملی آفریقا به وی،  مردم این قاره 
و ملت ســنگال،  افزود: یاد رهبران و کســانی که 
علی رغم مشکالت و دشواری های زیاد مشعل آزادی 
و استقالل را در این قاره روشن کرده و آن را به دوش 

کشیدند،  گرامی می دارم.
رئیســی به نقش اتحادیــه آفریقــا در برابر 
یک جانبه گرایی و تحریم اســتعمار اشــاره کرد و 
افزود: جمهوری اسالمی ایران شریک قابل اعتمادی 

برای همه ملل آفریقا بوده و خواهد بود.
 رئیس جمهــور بــا اشــاره به تــوان باالی

فنی- مهندسی کشورمان اظهار داشت: تهران- 

داکار روابط خوبی با یکدیگر دارند اما این سطح 
از روابط قابل قبول نبوده و باید تا سطح مناسبی 

ارتقاء یابد.
آیت اهلل رئیســی توجه به قاره آفریقا را یکی از 
محورهای اصلی سیاست خارجی ایران عنوان نموده 
و تأکید کرد: ما برای گسترش روابط با قاره آفریقا 
خصوصا سنگال و توســعه روابط جنوب- جنوب 

آمادگی کامل داریم و در این زمینه هیچ محدودیتی 
وجود ندارد.

مکی ســال، رئیس جمهور ســنگال نیز در 
این تماس تلفنی با درخواســت ابالغ ســالم و 
احترام به رهبر معظم انقالب اسالمی، از تبریک 
رئیس جمهور کشــورمان به مناسبت روز ملی 
آفریقا قدردانی کرد و  آن را نشــان دهنده توجه 

ویژه جمهوری اسالمی ایران به این قاره دانست. 
مکی سال به سابقه روابط دوستانه دوکشور اشاره 
کرد و افزود: روابط کنونی ما کمتر از آن میزانی 
اســت که باید باشد و ما آماده هرگونه همکاری 

برای ارتقای آن هستیم.
رئیس جمهــور ســنگال به همــکاری خوب 
کشورش با برخی از شرکت های ایرانی اشاره کرد و 
اظهار داشــت: بنده ۲ بار به ایران آمده و از نزدیک 

پیشرفت های شما را دیده ام.
سفر رئيس جمهور به آذربایجان شرقی 

رئیس جمهور در ادامه سفر های استانی، امروز 
پنجشــنبه ۱۲ خرداد به استان آذربایجان شرقی 

می رود.
در این سفر قرار اســت برای تکمیل یا اتمام 
طرح هایی که ۱۰ تا ۱۵ ســال متوقف شــده اند، 

تصمیم گیری شود. 
از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور، بررسی 
مشکالت و مسائل اساســی و طرح های راهبردی 
استان آذربایجان شــرقی از جمله راه آهن میانه ـ 
تبریز، انتقال آب ارس، طرح های منطقه آزاد ارس، 
سد های نیمه تمام استان و طرح های احیای دریاچه 

ارومیه است.

سخنگوی دولت از تصویب ۷۰۰ میلیارد 
ریال بــرای جبران بخشــی از هزینه های 
حادثه دیدگان ساختمان متروپل از سوی هیئت 
وزیران خبر داد و با اشــاره به طرح مردمی 
 ســازی یارانه ها، گفت: این نظام پرداخت به 
کاهش شکاف طبقاتی کمک می کند و حتی 
کارشناســان منتقد اعتقاد دارند این طرح 
قــدرت خرید دهک های پاییــن را افزایش 
پایین می آورد؛  را  می دهد و شکاف طبقاتی 
لذا با توزیع مردمی قدرت خرید افزایش یافته 
و این طرح دولت در راســتای کاهش شکاف 

طبقاتی است.
علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تسلیت 
درگذشت جمعی از هموطنان در حادثه ناگوار ریزش 
ســاختمان متروپل آبادان، گفت: دولت با جدیت 
هرگونــه کوتاهی از هر مقام محلی در این فســاد 

را پیگیری و با بانیان این فاجعه برخورد می کند. 
وی افــزود: از آنجا که زمــان زیادی از صدور 
مجوز نمی گذرد، برخوردهای الزم اعمال می شود و 
به ویژه شهردار و اعضای شورای شهر وقت باید در 

این زمینه پاسخگو باشند.
ســخنگوی دولت ادامــه داد: در هیئت دولت 
تصویب شــد مبلغ ۷۰۰میلیارد ریال برای تأمین 
بخشــی از هزینه هــای مورد نیاز جهــت جبران 
خســارت حادثه دیدگان از محــل منابع مدیریت 

بحران پرداخت شود.
بهــادری جهرمی در عین حال تأکید کرد که 
هزینه های خســارت دیدگان در این سانحه را باید 
مسببان آن پرداخت کنند که بعداً از محل فروش 

اموال آنها انجام خواهد شد. 
رئیس شورای اطالع رسانی دولت همچنین گفت 
که در جلســه روز چهارشنبه هیئت دولت با توجه 
به مشکالت مربوط به واگذاری واحدهای صنعتی 
اطراف تهران و لزوم ساماندهی آنها برای پیشگیری 
از بروز فاجعه مشــابه متروپل بــرای کارگران این 

واحدها، آیین نامــه واحدهای صنعتی حومه تهران 
به تصویب رسید.

عادالنه  سازی یارانه ها 
شکاف  اجتماعی را کاهش می دهد

سخنگوی دولت در پاســخ به خبرنگاری که 
مدعی شــد اصالحات اقتصادی دولت در شــرایط 
تحریم و تورم منجر به افزایش شکاف اجتماعی شده 
و از او خواست راهکارهای دولت برای حل مشکل 
تحریم و تورم را توضیح دهد، گفت: دولت در حال 
عادالنه  سازی یارانه ها یا مردمی  سازی یارانه هاست و 
یارانه ها به جای این که به عده ای خاص یا به افرادی 
که رانت دارنــد اختصاص پیدا کند، به تمام مردم 
اختصاص پیدا کرده و قریب به ۸۰ میلیون جمعیت 

ما مستقیم یارانه دریافت می کنند.
وی ادامه داد: کارشناســان زیادی درباره این 
طرح نظر داده اند و من ندیدم که تا اآلن کارشناسی 
گفته باشد این طرح منجر به افزایش شکاف طبقاتی 

شده باشد.
بهادری جهرمی با بیان این که بر خالف مطلب 
مطرح شــده، این طرح منجر به کاهش شــکاف 
طبقاتی می شــود، اظهار داشت: این نظام پرداخت 
به کاهش شــکاف طبقاتی کمک می کند و حتی 
کارشناســان منتقد اعتقاد دارند این طرح قدرت 

خرید دهک های پایین را افزایش می دهد و شکاف 
طبقاتی را پایین می آورد؛ لذا با توزیع مردمی قدرت 
خرید افزایش یافته و این طرح دولت در راســتای 

کاهش شکاف طبقاتی است.
کاهش ریزگردها

 نيازمند همکاری کشورهای همسایه 
رئیس شورای اطالع رسانی دولت درباره برنامه 
دولت برای حل معضل گرد و غبار، گفت: متأسفانه 
چند سالی اســت که گرد و غبار مهمان کشور ما 
شده و وزارت امور خارجه مأمور شد با کشورهایی 
کــه عامل اصلی  این ریزگردها هســتند، رایزنی و 
همکاری های الزم را داشــته باشــد که موضوع در 

دست پیگیری است.
بهادری جهرمی ادامه داد: رئیس سازمان محیط 
زیست اخیراً ســفری به عراق و سوریه داشت که 
منشــاء اصلی ریزگردها هستند و توافقات خوبی با 
مقامات این دو کشور حاصل شده و قرار است این 
توافقات با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد 

پیگیری و اجرایی شوند.
وی اضافــه کــرد: رئیس جمهور هــم در این 
خصوص با نخست وزیر عراق تلفنی صحبت و تأکید 
کرده کاهش ریزگردها نیازمند همکاری مشــترک 

کشورهای همسایه است.

سخنگوی دولت:

عادالنه  سازی یارانه ها شکاف  اجتماعی را كاهش می دهد

همدان خبرنگار کیهان:
رئیس  مجلس با اشاره به قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اکنون این 
مجوزها ظرف سه روز و برای برخی کارهای 

خاص نهایتا تا ۳ ماه صادر می شود.
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی روز چهارشــنبه ۱۱ خرداد در یادواره 
شهید سلگی و ۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند بیان 
کرد: امروز همه دستاوردهای مادی و معنوی خود 
را مدیون این شــهدای عزیز و گرانقدر هستیم و 
هرچه داریم از این فرهنگ است، استقالل، آزادی 

و قدرت ما از ادامه راه شهداست.
قالیباف بیان کرد: امام خمینی)ره( در عصر 
مظلومیت اســالم و در عصری که دین به حاشیه 
رفته بود و مسلمین تحت فشار بودند، با مجاهدت 
و روحیه شــهادت طلبی اسالم را در پهنه گیتی 

گستراند.
وی با اشــاره به مشکالت اقتصادی در کشور 
گفت: در دوران دفاع مقدس هم مشکالت زیادی 
داشــتیم اما با همان امکانات کم و با باور قلبی بر 

مشکالت فائق آمدیم.
رئیس  مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
فرصــت را برای مردم و جوانان که پیش قراوالن 
جامعه هستند باید فراهم کنیم، هرجا بستر حضور 

مردم را فراهم نکردیم از همان جا آسیب دیدیم، 
مردم و جوانــان ما در عرصــه اقتصادی حضور 
ندارند و این عرصه بیش از همه در دســت دولت 
وسازمان های دولتی است و به همین علت در آن 

ضرر کرده ایم.
تنظيم برنامه هفتم توسعه

قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در 
حال تنظیم است، گفت: در جلسات سران قوا و در 
جلساتی که در مجلس و دولت برقرار است مصمم 
هســتیم که این برنامه را بتوانیم با دقت، مدبرانه 
و هوشــمندانه و با اســتفاده از تجربیات گذشته 

ضعف های گذشته را  هرگز تکرار نکنیم.
وی ادامــه داد: نقاط قوت ۶ برنامه گذشــته 
را با شــرایط امروز کشــور، مشکالت اقتصادی و 
به میزان ظرفیت های مادی و منابع انســانی که 
داریم و اتفاقاتی که در منطقه در حال رخداد است 
همچــون جنگ اوکراین که بر عرصه های انرژی، 
امنیتی و غذایی اثرگذار بوده است، در برنامه هفتم 
بگنجانیم و ثبات اقتصادی را به کشور برگردانیم.
رئیس  مجلــس عنوان کرد: کشــور ما این 
ظرفیت را دارد که در همین شــرایط سخت در 
مســیر ثبات اقتصادی گام بردارد اما باید آن دو 
اصلی که انقالب را به پیروزی رساند و بیش از ۴۰ 
سال با همه توطئه های دشمن مقتدرانه و با عزت 

در مقابل آنها با قدرت ایستاد، را فراموش نکنیم 
تا بر مشکالت اقتصادی هم فائق خواهیم آمد.

قالیباف با بیان اینکه هدفمند به موضوعات 
اساســی در برنامه هفتم توسعه پرداخته می شود 
اظهار کرد: در این روزها همه وقتمان برای تنظیم 
این سند سپری می شود، اصالح ساختار بودجه و 
ناترازی در آن، ناترازی بانک ها و حل مشــکالت 
سرمایه گذاری به طور جدی و متمرکزانه در این 
سند دیده خواهد شد تا تورم و گرانی را حل کنیم.

وی یکی دیگر از مشکالت کشور را عدم اجرای 
قانون عنوان کرد و گفت: ما در کشور قانون های 
خوبی داریم که یا اجرا نمی شوند و یا به درستی 
انجام نمی شوند که یکی از وظایف مجلس پافشاری 

بر اجرا آنها است.
رئیس  مجلس تصریح کرد: یکی از قانون های 
خوب کشور اعطای مجوز کار است، پیش از این 
اگر کســی درخواســت مجوز برای کاری داشت 
مدت ها باید در ادارات رفت و آمد می کرد تا مجوز 
بگیرد که گاهی هم موفق نمی شــد، اما امروز یا 
این قانون، یا کار جزو اشــتغاالت ثبت محور است 
یعنی بدون حضور و در درگاه ثبت شده و بعد از 
۳ روز فــرد کار خود را آغاز می کند یا تاییدمحور 
است که حداکثر ۳ ماه دستگاه مربوطه باید جواب 
درخواســت را بدهد که اگر پاسخی دریافت نکرد 

یعنی آن را تایید کرده و می تواند شغل را آغاز کند.
جزئيات ارائه کاالبرگ الکترونيکی

به گزارش ایســنا، قالیباف با اشاره به اینکه 
در قانون بودجه برای همه کسانی که فاقد بیمه 
سالمت بودند، ســهم بیمه در نظر گرفته شده 
است، افزود: بیش از ۶ میلیون نفر براساس این 
قانــون با اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان به صورت 
غیرحضوری و به طور مجانی بیمه می شوند، دولت 
هــم در این بخش به خوبی کار خود را شــروع 
کرد و در ۳ ماه ابتدایی سال ۳ میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند و برای بیماران 
صعب العالج هم کارتی صادر شده که به طور ویژه 
تحــت بیمه قرار بگیرند که برای این منظور هم 
۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: توزیع کاالبرگ الکترونیک 
هم برای کاالهای اساسی در مجلس به تصویب 
رسید که امیدواریم پیش از پایان مبالغ واریزی 
برای این دو مــاه، کاالبرگ کاال با همان قیمت 

مناسب سال قبل به دست مردم برسانیم.
رئیس مجلس در پایان با اشــاره به بازدید از 
سد  گرین گفت: قول می دهم به سهم خودم برای 
به نتیجه رساندن این سد که  تاثیر بسیاری در 
تامین آب شــرب و کشاورزی این منطقه دارد، 

تالش کنم.

در یادواره شهید سلگی و ۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند مطرح شد

توضیحات رئیس  مجلس درباره آغاز اجرای یک  قانون مهم 
و تغییر در فرآیند آغاز کسب وکارها

رئیس  سابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی 
گفت: ایرانی ها مدام به اسرائیل حمله می کنند و علیه صدها 
انجام داده اند. آنها سایبرمن های  شرکت، هزاران حمله 
اسرائیلی را هم خوب می شناسند و سعی می کنند آنها 

را تهدید کنند.
کانــال ۱۲ تلویزیــون رژیم صهیونیســتی در گفت وگوی 
اختصاصی با »عاموس یادلین« رئیس  ســابق دستگاه اطالعات 
نظامی رژیم صهیونیستی به موضوع هراس اسرائیل از اقدام تهران 
برای گرفتن انتقام خون شهید »حسن صیادخدایی« که در هفته 

گذشته به شهادت رسید، پرداخت.
عاموس یادلین در پاســخ به این ســؤال که باید در قبال 
تهدیدها و هشدارهای تهران درخصوص گرفتن انتقام خون شهید 
صیادخدایی چه کرد، گفت: این تهدیدها باید جدی گرفته شود. 
باید به خاطر داشته باشیم که ایرانی ها از طریق هدف قرار دادن 
مقامات مســئولی که ارزش و درجه ای برابر با مقامات ترور شده 
آنها دارند، یعنی دیپلمات ها و مقامات ارشد نظامی، یا افسران ارشد 

اطالعاتی، به دنبال انتقام و بازدارندگی هستند.
وی در توضیح بیشتر، گفت: جنگی بین اسرائیل و ایران وجود 
دارد که در ســطح یک جنگ همه جانبه نیست، اما شامل همه 
ابعادی اســت که در چارچوب و درگاه یک جنگ قرار می گیرد 

از دریا و  زمین گرفته تا حمالت هوایی، اطالعاتی و سایبری.
رئیس  سابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی افزود: 
ایرانی ها مدام به اســرائیل حمله می کنند و علیه صدها شرکت، 
هزاران حمله انجام داده اند. آنها سایبرمن های اسرائیلی را هم خوب 

می شناسند و سعی می کنند آنها را تهدید کنند.
یادلین ضمن اعتراف به این که اســرائیل در ترور شــهید 
صیادخدایی نقش داشته، این اقدام را توجیه کرد و گفت: در سطح 
راهبردی، نظام ایران احساس می کند که با توجه به هر آن چه که 
روی داده، باید انتقام بگیرد و در قبال اسرائیل بازدارندگی ایجاد 
کند. از ســوی دیگر، ما نیز تقریبا در همین موضع قرار داریم و 
زنجیره ای از اقدام و واکنش وجود دارد که مشــخص نیست چه 
کسی آن را شــروع کرد و چه کسی پاسخ می دهد.ما معتقدیم 
ایرانیها به عناصر ما حمله می کنند و ســپس به یک افسر سپاه 
حمله می کنیم که کارش حمله به اسرائیلی ها و آمریکایی ها است 

و اکنون نیز می نشینیم و منتظر واکنش و انتقام هستیم.
یک ایرانی  می داند چگونه وسایل الکترونيکی ما را هک کند

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در ادامه این سؤال را طرح کرد 

که یک گردشگر و مسافر اسرائیلی که با وجود همین این امور، 
هنوز در ترکیه اســت، چه باید بکند. هشدار درباره سفر برای او 

چگونه است؟
یادلین در پاســخ به این ســؤال توصیه کرد: او باید هویت 
اسرائیلی خود را پنهان کند و مثل یک اسرائیلی رفتار نکند، بلکه 
به عنوان یک توریست که از اروپا آمده رفتار کند. باید در مورد 
چیزهایی که به نظرش عجیب می آیند، بســیار هوشیار باشد و 
مراقب آن چه در ایمیل و تلفن همراهش دارد، باشــد. چون یک 
ایرانی می داند چگونه برخی وسایل الکترونیکی را که ما نمی دانیم 
چگونه بدون آنها زندگی کنیم، ردیابی کند، همین وسایل گاهی 
به دشمن کمک می کند که بفهمد شما  چه کسی و کجا هستید؟  
یا چه برنامه ای دارید؟ همه این ها برای آن است که برای عملیاتی 

که می خواهد انجام دهد، آماده شود.
وحشت از انتقام؛ هشدار ویژه اسرائيل 

به 100 صهيونيست
شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دوشنبه پیش، در 
بحبوحه نگرانی از پاسخ ایران به ترور  شهید »حسن صیادخدایی« 
در هفته گذشته، هشدار به روز شده سفر را برای ترکیه صادر کرد.
شورای امنیت داخلی اسرائیل ابراز نگرانی شدیدی کرد که 
جمهوری اسالمی ایران ممکن است در پی ترور یکی از فرماندهان 
سپاه در تهران، شهروندان رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که در اقدامی 
غیر معمول، تل آویو به ۱۰۰ صهیونیست پس از این که دستگاه 
امنیتی این رژیم متوجه شد که آنها هدف گذاری شده اند، به طور 
جداگانه درخصوص این خطر هشــدار داده است و به آنها گفته 

که به فلسطین اشغالی بازگردند.
بنا بر این گزارش به این صد نفر، پیام »مراقب حمله ایران 
باشید« ارسال شده و شورای امنیت  داخلی رژیم صهیونیستی 

هشدار داده که خطر همچنان وجود دارد.
دلیل این ســطح هراس مقامات صهیونیســت، این است 
که در پی اعتراف آنها به دســت داشتن در ترور شهید »حسن 
صیادخدایی«، سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« فرمانده 
کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی هشدار داد: »شهدایی که به 
دست صهیونیست ها به شهادت می رسند، شهدای بسیار بلندمرتبه 
و با مقام بسیار واالتری هستند، چراکه به دست بدترین افراد به 
شــهادت رسیده اند و ان شــاءاهلل انتقام او را از دشمنان خواهیم 

گرفت.«

رئیس  سابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی:
ایرانی ها مدام به اسرائیل حمله می كنند 

و علیه صدها شركت، هزاران حمله انجام داده اند

بقیه از صفحه ۲
 ۸- این روزها ســرود حماســی و روح نواز »ســالم فرمانده« غوغایی عظیم در کشــور به راه انداخته و

شــهر به شهر و روستا به روستا و کوچه به کوچه در حال گسترش و فراگیری است و حتی در دیگر کشورها نیز 
در حال تکثیر است. وقتی نوجوانان عزیز کشورمان با آن قلب های پاک و چشمان اشکبار با امام زمان)عج( خود 
عهد و پیمان می بندند و آرزوی حاج قاسم شدن برای امام زمانشان را طلب می کنند و فریاد می زنند که »سیدعلی 
دهه  نودی  هاشو فراخوانده«، دشمن از خشم به خود می پیچد و رسانه های خود و پادوهای داخلی را به خط می کند 

تا بلکه جلوی این موج عظیم را بگیرند، اما زهی خیال محال. 
9- دشمن سالهاست که از چند جبهه مشغول هجمه به ملت ایران است. از یک سو با ترور و تحریم و از سوی 
دیگر با ناتوی فرهنگی. اما مردم فهیم ایران به فضل الهی در بزنگاه ها در مواجهه با دشمن سربلند از آزمون بیرون 
آمده اند. فیلم سخیف و هتاکانه »عنکبوت مقدس« جدیدترین نمونه از دست و پازدن دشمن در مواجهه با مردم 
ایران است. این فیلم دم دستی و کم مایه- بنابر نظرسنجی تماشاگران جشنواره کن- با حمایت مالی چند یهودی 

صهیونیست ساخته شده است. 
در این فقره نیز مردم عزیز و فهیم ایران با گرایش های مختلف سیاسی بالفاصله پس از انتشار محتوای این 
فیلم هتاکانه، موج عظیمی از ارادت خود به حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را به راه انداخته و تارهای تنیده شده 
توسط شــبکه عنکبوتی »ناتوی فرهنگی« را پاره کرده و این شعر را زمزمه کردند »هر صبح سمت میکده ای از 
رواق ها؛ هو می کشیم جرعه ای از زعفران قدس/خفاش و عنکبوت در این بارگاه نیست ؛این صحن ها ُختن شده از 

آهوان قدس /ما را ببر به ساحل سجاده و دعا؛ تا عرش بی نهایت و تا بی کران قدس)حامد حجتی(«.
1۰- اکنون در ســی و ســومین ســالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران، پرچم امام 
 خمینی)ره( با هدایت داهیانه امام خامنه ای در اهتزاز اســت و ان شــاءاهلل نهضت خمینی مقدمه نهضت جهانی

ل لَِولِیَّک الَفَرج.  حضرت ولی عصر)عج( باشد. اَلّلُهَمّ َعِجّ

از یاران خمینی
تا سربازان خامنه ای

یادداشت روز



 اعالم آمادگی کامل انصاراهلل 
برای مقابله با همه شرایط و گزینه های نظامی

وزیر دفاع یمن با تاییــد اینکه نیروهای ائتالف 
متجاوز از آتش بس برای نظم بخشیدن به صفوف خود 
و اجرای نقشــه های خصمانه خود استفاده می کنند، 
گفت: »نیروهای ارتش و کمیته های مردمی به دستور 
رهبر جنبش انصاراهلل برای مقابله با هر شرایط اضطراری 

کاماًل آماده و پایبند هستند.«
 »ناصر العاطفــی«، وزیر دفاع دولــت نجات ملی یمن، 
سه شنبه در بیانیه ای تاکید کرد که نیات نیروهای متجاوز در 

سطوح نظامی و بشردوستانه، توطئه خود را از طریق مبارزه و 
 مخالفت با تمام گام ها و ابتکارات صلح که خواستار پایان دادن 
به جنگ تجاوزکارانه است، آشکار کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: »نیروهای مسلح یمن با استقامت و صبر در مواضع اعالم 
شــده به دســتورات رهبر انصاراهلل یمن پایبند هستند.« به 
گزارش ایســنا، العاطفی ادامه داد: »برای مقابله با هر شرایط 
اضطــراری و همه گزینه های نظامی کامال آماده هســتیم و 

می توانیم در صلح یا جنگ حقوق خود را بگیریم.«

زمزمه های انتقال پایتخت افغانستان
از کابل به قندهار

معاون اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان 
می گوید طالبان برای تغییر پایتخت این کشور از کابل 
به شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان برنامه ریزی 

کرده است.
بــه گفته »امر اهلل صالح«، طالبان در نظر دارد پایتخت 
این کشــور را بدون هیچ گونه اطالع قبلی از کابل به قندهار 
منتقل کند. مهر در این باره به نقل از اســپوتنیک نوشــته 
معاون ســابق رئیس جمهوری افغانســتان این را هم گفته 

که: »این تصمیم، شــهر کابل را به یک پایتخت اداری و به 
دور از تنش های سیاسی و سخنرانی های ضد دولت تبدیل 
می کند.« امراهلل صالح درباره برنامه طالبان برای اداره کشور 
نیز این طور موضع گرفت که »انتخابات مجلس در این کشور 
با مدیریت یک کمیته ویژه به ریاســت هبت اهلل آخوند زاده 
رهبر طالبان برگزار خواهد شــد. این مجلس فقط به برنامه 
نخست وزیر گوش خواهد داد، اما حق موافقت یا مخالفت با 

آن را نخواهد داشت.«
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جنگ اوکراین، روز نود و هفتم

سایه بحران اقتصادی همچنان بر سر اروپا
فرانسه کوپن غذا توزیع کرد

واکنش صهیونیست ها به پیروزی مقاومت در انتخابات؛
»اردوگاه حزب اهلل متحد بود«

گردش به چپ در آمریکای التین

جوالن نژاد پرستی در آمریکا

 پلیس کانزاس سیتی، زن باردار سیاه پوست را به گلوله بست

نگاه

صهیونیست ها دیروز دومین خبرنگار زن را طی کمتر از یک ماه به ضرب گلوله به شهادت رساندند

سرویس خارجی-
همزمان بــا ورود جنگ اوکراین به نود و هفتمین 
روز خــود و در حالی که اروپا و آمریکا در حال تجربه 
شدیدترین تورم های خود در طول چند دهه گذشته 
هستند رسانه های فرانسوی نیز گزارش داده اند دولت 
این کشور توزیع کوپن غذا را بین شهروندانش آغاز 

کرده است.
جنگ اوکراین دیروز 97 روزه شــد. این جنگ تاثیرات 
جدی روی اقتصاد کشورهای دنیا از جمله کشورهای درگیر 
این جنگ یعنی غرب گذاشــته اســت. اروپا و آمریکا تحت 
تاثیر این بحران در حال تجربه تورم بی ســابقه ای هستند و 
بانک جهانی نیز پیش بینی کــرده که تولید ناخالص داخلی 
کشورهای منطقه اروپا در سال جاری میالدی به طور متوسط 
حدود ۴.۱ درصد کاهش یابد که دو برابر بیش از تبعات رکود 
حاصل از همه گیری ویروس کرونا در این منطقه خواهد بود. 
بازار های انــرژی اروپا و آمریکا نیــز تحت تاثیر جنگ 
افزایش قیمت بی ســابقه ای را تجربــه می کنند. دولت های 
اروپایی برای مهار تورم ناشــی از جنگ اوکراین راهبردهای 
متفاوتی را اتخاذ کرده اند. رسانه های فرانسوی روز سه شنبه 
گزارش دادند که شــهرداری های فرانســه با هدف کمک به 
خانوار های فقیر و جبــران کاهش قدرت خرید در بحبوحه 
افزایش قیمت  مواد غذایــی توزیع کوپن را آغاز کرده اند. به 
گزارش شــبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ ادارات شهری بیش از 
۳7 میلیــون یورو )حدود ۴۰ میلیــون دالر( را برای صدور 
کوپن و ســایر اقدامات حمایتی هزینه کرده اند. در فرانســه 
هنوز قانونی مبنی بر اختصاص یارانه و کوپن تصویب نشده 
است. با این حال، دفاتر شــهرداری برخی شهر های فرانسه 
تصمیم گرفته اند منتظــر تصمیم دولت نمانند و کوپن های 

غذایی را با تصمیم خود بین مردم توزیع کنند.
مردم تحمل کنند

باشــگاه خبرنگاران هم نوشــته که، امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایده 
اعطــای کوپن غذا به خانوار های با درآمد متوســط و کم را 
پیشنهاد کرده بود و تقریباً ۸ میلیون شهروند فرانسوی کوپن 

دریافت می کنند. تورم در فرانسه به دلیل افزایش هزینه های 
غذا و انرژی در حال افزایش اســت. »مارگارت وســتاگر«، 
کمیســر اتحادیه اروپا نیز به روزنامه آلمانی »هندلزبالت« 
گفته اســت مصرف کنندگان اروپایی بایــد افزایش دائمی 
قیمت انرژی را تحمل کنند زیرا این قاره قرار اســت واردات 
انرژی از روســیه را بــه میزان قابل توجهــی محدود کند.
کارشناسان هشدار داده اند که افزایش قیمت ها و رشد ضعیف 

اقتصادی می تواند منجر به رکود تورمی در کشور شود.
پوتین به تحریم های ما می خندد

رئیس جمهــور کرواســی نیــز روز سه شــنبه گفــت: 
تحریم هــای جدیــد اتحادیه اروپا علیه روســیه فقط باعث 
خنده پوتین خواهد شــد و بهای این تحریم ها را شهروندان 
اروپایــی پرداخت می کنند. »زوران میالنوویچ« که در جمع 
خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: »شما می توانید تحریم گاز 
را علیه روســیه نیز اعالم کنید، چــرا این کار را نمی کنید؟ 
متاســفانه تحریم ها احتماال کارایی نخواهند داشت و روبل 
)واحد پول روسیه( سقوط نخواهد کرد...به دلیل درخواست 
بــاال برای حامل های انرژی، مشــتریان دیگری برای نفت و 
گاز روســیه وجود خواهد داشــت«. بر اساس گزارش ، پس 

از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بیشــتر برای 
واردات نفت و گاز از روسیه، قیمت جهانی نفت از ۱۲5 دالر 

در هر بشکه فراتر رفته است.
 آمریکا: تقصیر ما نیست روسیه مقصر است!

در آمریکا نیز وزیر خزانه داری این کشــور دلیل افزایش 
شدید تورم در این کشــور را حمله روسیه به اوکراین اعالم 
کرد. »جنت یلن« در مصاحبه با شــبکه سی ان ان اقرار کرد 
که در مورد مسیر تورم در آمریکا، اشتباه کرده است.وی در 
این مصاحبه اظهار کرد طوالنی شــدن همه گیری کرونا و 
تهاجم روســیه به اوکراین باعث باالرفتن قیمت ها و افزایش 
تورم شــده است. به گزارش تســنیم این در حالی است که 
وزیر خزانه داری آمریکا پیش از این در سال ۲۰۲۱ در اظهار 

نظری گفته بود که» تورم خطر کمی خواهد داشت.«
یلن در پاســخ به اظهارات قبلی خود افزود: »شوک های 
بســیار بزرگ و پیش بینی نشــده ای بر اقتصاد آمریکا وارد 
شــد که باعث بــاال رفتن بهای مواد غذایی و انرژی شــد و 
معضالت و مشکالت بســیار بزرگ و تاثیرگذاری بر اقتصاد 
را ایجاد کرد که در آن زمان به درســتی قابل درک نبود اما 
در حال حاضر ما این مشکالت را درک کرده و درصدد حل 

آنها هســتیم. من درباره تورم و مسیری که طی کرد، اشتباه 
کردم.«در همین حال، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا نیز 
روز سه شــنبه در بحبوحه تورم افسارگسیخته در آمریکا با 
»جرومــی پاول« رئیس بانک مرکزی دیدار و درباره وضعیت 
اقتصادی کشور و تورم افسار گسیخته با وی گفت وگو کرد.

این در حالی اســت که جمهوری خواهان بارها بایدن را به 
دلیل افزایش قیمت ها سرزنش کرده و معتقدند سیاست های 
نادرست او و تصویب طرح ذخیره یک میلیارد و 9۰۰ میلیون 
دالری آمریکا برای کاهش تورم باعث ایجاد این معضل شده 
است.در مقابل دموکرات ها نیز معتقدند کاهش زنجیره تامین 
کاالهای اساســی به علت همه گیری کرونا و کاهش بهای 
نفت و ذخایر گندم به علت وقوع جنگ روسیه و اوکراین، از 

علل ایجاد تورم فزاینده در آمریکاست.
آفریقا: فاجعه غذایی در راه است

رئیس جمهور ســنگال نیز که کشورش ریاست اتحادیه 
آفریقا را برعهده دارد، طی اظهاراتی تاکید کرده، تحریم های 
غرب علیه بانک های روسی و حذف آنها از سامانه پرداخت 
جهانــی ســوئیفت احتماال منجــر به یک فاجعــه غذایی 
می شود. به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک 
روســیه، »مکی ســال«، رئیس اتحادیه آفریقا که از طریق 
ویدئو کنفرانس در گفت وگویی با ســران اروپا در نشســت 
فوق العاده ای در بروکســل شرکت داشت، گفت: کشورهای 
ما به شــدت درمــورد پیامدهای جانبی اختالل ناشــی از 
ممنوعیت سامانه پرداختی سوئیفت به دلیل تحریم ها نگران 
هستند... وقتی ســامانه پرداخت سوئیفت تحریم می شود، 
به معنی این اســت که حتی در صورت در دســترس بودن 
تولیدات، پرداخت سخت و یا غیرممکن می شود، اصرار دارم 
این موضوع در اسرع وقت از سوی وزرای حرفه ای و مربوطه 
ما بررســی شــود تا راه حل هایی برای آنها تعیین شــود.« 
رئیس اتحادیه آفریقــا در ادامه ضمن اعالم حمایت خود از 
ابتکارعمل سازمان ملل برای حل این وضعیت، گفت: تولید 
امســال حبوبات در آفریقا ۲۰ تا 5۰ درصد کاهش داشته و 
احتماال کمبود و افزایش قیمت کود موجب کاهش شــدید 

تولیدات داخلی می شود.
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سرویس خارجی-
 پلیس نژاد پرســت آمریــکا این بار در شــهر 
»کانزاس سیتی« ایالت »میزوری« به بهانه بی توجهی 
یک زن باردار و ســیاه پوست به هشدارش، او را با 5 

گلوله هدف قرار داد.
نژادپرستی و کشتار هدفمند سیاهان در ساختار سیاسی 
آمریکا نهادینه شده و تقریبا روزی نیست که رسانه های این 
کشور گزارشــی در این باره منتشر نکنند. بنابر اعالم منابع 
رسمی در خود آمریکا، پلیس این کشور هر ساله حدود هزار 
نفر را به قتل می رساند که در این میان ۲5 تا ۳۰ درصد آنها 
رنگین پوست هســتند. این در حالی است که سیاه پوستان 
تنها ۱۳ درصد از کل جمعیت آمریکا را تشــکیل می دهند. 
تحقیقات جدیدی که در دانشگاه »هاروارد« در این خصوص 
انجام شده نشان می دهد نژاد پرستی افزون بر تاثیر مستقیم 
بر ســالمت جســمی، باعث آســیب های روحی و احساس 

تبعیض در میان سیاه پوستان آمریکایی نیز شده است.
 هنــوز چنــد روز از کشــتار وحشــیانه در منطقــه 
 ســیاه پوست نشین شــهر »بوفالو« به دســت یک نوجوان 
۱۸ ساله نژادپرست نگذشــته بود که دیروز خبر رسید این 
بار یک پلیس نژاد پرســت دســت به آدم کشــی زده است. 
طبق گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده، افسران اداره 
پلیس »کانزاس ســیتی« در ایالت »میزوری« در پارکینگ 
یک فروشگاه با دو نفر مواجه شدند که ظاهرا مظنون بودند. 
مظنون مرد از ماشین بیرون پریده و فرار کرده، اما زن مانده 
و در حالی که دستش را باال گرفته بود، تسلیم شده است. با 
این وجود، نیروهای پلیس به این زن که ۲۶ ســاله، باردار و 

سیاه پوست بوده پنج بار شلیک می کنند!
باشــگاه خبرنگاران نیــز در این باره به نقل از نشــریه 
انگلیسی »ایندیپندنت« نوشته، شاهدی که نام کوچک خود 
را »شدانجا«معرفی کرده، در این باره گفته این زن غیرمسلح 

بود. به گفته این شاهد: »او حتی یک چوب در دست نداشت. 
آنها پنج بار شــلیک کردند. به یاد دارم که دیدم او به زمین 
افتاد و من خشکم زدم.« بر اساس این گزارش ظاهرا افسر ها 
به خانم »هیل« دســتور داده اند روی زمین بنشــیند، اما او 
توضیح داده نمی تواند این کار را انجام دهد، زیرا باردار است. 
در نهایت زن که ظاهرا وحشت زده بود، سعی کرد به سمت 
یک حصار فرار کند، اما ســه قدم جلوتــر پلیس به او 5 بار 
شلیک کرد. شاهد می گوید تعداد شلیک ها را فراموش نکرده، 
زیرا به دفعات تکرار شــده است.در ویدیویی که شاهد عینی 
ضبط کرده، زن روی زمین دراز کشــیده و دستانش پشت 
سرش است و به نظر می رســد روی پیراهنش خون جاری 
باشد. نام زن مجروح »لئونا هیل« بوده و هنوز زنده است؛ اما 

آسیب جدی دیده و به بیمارستان منتقل شده است.
»بلکزیت« در کاخ سفید

در گزارش دیگری که باز نشان از رنگ و بوی نژاد پرستی 
در ساختار سیاســی آمریکا دارد رسانه های آمریکایی اعالم 
کرده اند بیش از ۲۰تن از کارمندان ســیاه پوست کاخ سفید 
از اواخر ســال ۲۰۲۱ این کاخ را ترک کرده اند و یا به دلیل 

فضای کاری نامناســب و شانس کم برای ترفیع، قصد دارند 
به زودی آن را ترک کنند. به گزارش ایسنا، یک مقام رسمی 
سابق کاخ ســفید به روزنامه پولیتیکو گفته است که تعداد 
سیاه پوســت هایی که کاخ سفید را ترک می کنند، رقم قابل 
توجهی اســت و همین موضوع باعث شــده که برخی آن را 
»بلکزیت« )خروج سیاه پوســتان( بنامند.براســاس گزارش 
این روزنامه، یک مقام رســمی سیاه پوست کاخ سفید که در 
حال حاضر مشــغول به کار است، گفت: »ما این جا هستیم 
و کارهای زیــادی را انجام می دهیم امــا ما تصمیم گیرنده 
نیســتیم و هیچ مســیر واقعی در این راستا وجود ندارد. در 
واقع هیچ راه مشخصی برای ترفیع نیست.«یک مقام رسمی 
سیاه پوست دیگر اظهار کرد: »حقوق کم دلیل دیگری است 
که باعث می شــود ما کارکنان اقلیت این کاخ را ترک کنیم؛ 
به خصوص در شــهری که هزینه زندگی بســیار باالســت. 
وضعیت حقوق ها در کاخ ســفید چندان خوب نیست و اکثر 
کارمندان سیاه پوســت از خانواده های ثروتمندی به این جا 
نمی آیند«حقوق ســطح پایه در کاخ سفید از ۴۸ هزار دالر 
شروع می شود.اولین موج چشــمگیر خروج سیاه پوستان از 

کاخ سفید )بلکزیت( در دســامبر ۲۰۲۱)آذر ۱۴۰۰( اتفاق 
افتاد؛ درســت زمانی که »سیمون سندرز«، سخنگوی ارشد 
کاماال هریــس، معاون رئیس جمهوری آمریکا کاخ ســفید 
را ترک کرد. همچنین در اوایل ســال ۲۰۲۲، بســیاری از 

دستیاران ارشد هریس این کاخ را ترک کردند.
تبعیض عامل افزایش کشته های کرونایی

نتیجه تحقیقات مجله انجمن پزشــکی آمریکا )جاما( 
نیز نشــان می دهد، تبعیــض برای درمان سیاه پوســتان و 
التین تبارها عاملی مهم در تعداد باالی کشــته های کرونایی 
این کشور بوده اســت. به گزارش فارس، در حالی که پیش 
از این تعداد باالی قربانی شــدن اقلیت نژادی در آمریکا در 
قیاس با سفیدپوســتان در نتیجه همه گیری ویروس کرونا 
خبرســاز شده بود، نتیجه تحقیقات جدید بر تبعیض نژادی 
در بیمارســتان های این کشور در قبال بیماران کرونایی نیز 
صحه گذاشته است.بنا بر گزارش وبگاه »هیل«، مجله انجمن 
پزشکی آمریکا )جاما( روز سه شنبه نتیجه تحقیقات خود را 
منتشــر کرد که در آن به تبعیض نژادی در بیمارستان های 
آمریکایــی علیه سیاه پوســتان و التین تبارها اذعان شــده 
اســت.طبق این تحقیق، درمان بیماران کرونایی وابسته به 
گروه هــای اقلیت نژادی و قومی با تاخیر مواجه شــدند چرا 
که اقداماتی از قبیل ســنجیدن سطح اکسیژن آنها در قبال 
آنها انجام نشده و اگر شده، بسیار دیرهنگام این اقدام انجام 
گرفته اســت.داده های »مرکز کنترل و پیشگیری بیماری« 
در آمریکا نشــان می دهد که احتمال مرگ سیاه پوستان و 
التین تبارهــای آمریکایی در نتیجه ابتال به کرونا بیشــتر از 
دیگران است.طبق گزارشی که این نهاد بهداشتی و پزشکی 
آمریکا شهریورماه ســال ۱۳99 در اوج همه گیری ویروس 
کرونا منتشــر کرد، 7۸ درصد از میزان فوتی های ناشــی از 
شیوع کرونا در آمریکا، در میان اقلیت های نژادی کمتر از ۲۱ 

سال به ثبت رسیده بود.

دیروز و همزمان با تجمع معترضان در میدان »تقسیم« استانبول به 
مناسبت سالروز اعتراضات ضد دولتی ۹ سال پیِش »پارک گزی«، درگیری 
میان پلیس ترکیه و این معترضان رخ داد و ۱۷۰ معترض بازداشت شدند.

اعتراضــات ســال ۲۰۱۳ میالدِی که از اطــراف »پارک گزی« آغاز شــد، 
بزرگ تریــن چالش مردمی برای حکومت »رجب طیــب اردوغان« بود که در آن 
زمان به عنوان نخست وزیر ترکیه زمام امور را در دست داشت. اردوغان که اکنون 
رئیس جمهور اســت، این معترضان را با شبه نظامیان کرد و آنهایی که به رهبری 
کودتای نافرجام ســال ۲۰۱۶ میالدی متهم شــده اند، برابر دانسته است. یکی از 
دادگاه های ترکیه ماه گذشــته برای ۸ تن از جمله »عثمــان کاواال«، نیکوکار و 
فعال مدنی ترکیه ای به اتهام ســازماندهی و تامیــن مالی اعتراضات پارک گزی 
حکــم حبس در زندان صادر کرد. آنهــا این اتهامات را رد کرده و تاکید دارند که 
اعتراضــات ضد دولتی پارک گزی به صورت خودجوش در سراســر ترکیه به راه 
افتاد و قانون اساسی نیز این حق را برای مردم قائل شده است. ایسنا در این باره 
نوشــته، عصر روز سه شــنبه حدود یک هزار تن در خیابان های نزدیک به میدان 
تقسیم تجمع کرده و تصاویر افرادی که در زندان به سر می برند را در دست گرفته 
بودند. هنگامی که مردم می خواستند وارد میدان تقسیم و خیابان استقالل شوند، 
با صف پلیس ضد شــورش که سپر در دست داشــتند، مواجه شدند. پلیس ضد 
شــورش همچنین برای متفرق کردن این گروه ها متوسل به شلیک گاز اشک آور 
شد. معترضان همچنین شعار »اردوغان قرار است برود، راه دیگری وجود ندارد« 
ســر دادند. قبل از آن نیز گروه های کوچک تری از مردم در دیگر مناطق نزدیک 

میدان تقسیم با نیروهای پلیس درگیر شدند.

قیمت بنزین در سریالنکا ۲5۹ درصد افزایش یافته و مردم این کشور 
گاهی برای گرفتن سوخت مجبور هستند ۱۲ ساعت در صف بنزین بمانند. 

این بخشی از اظهارات شهروندان سریالنکایی است.
قیمت بنزین در ســریالنکا از اکتبر ۲۰۲۱ )مهر ۱۴۰۰( تا کنون ۲59 درصد 
افزایش یافته اســت؛ دولت یارانه ها را کاهش داده اســت تا بتواند اقتصاد خود را 
تثبیت کند. »الساندا دیپتی« یکی از میلیون ها نفری است که در سریالنکا با تورم 
شدید، کاهش درآمد و کمبود همه چیز از سوخت گرفته تا دارو دست و پنجه نرم 
می کند، زیرا این کشــور تحت بدترین بحران اقتصادی خود از زمان اســتقالل در 
سال ۱9۴۸ به سر می برد. گاهی اوقات، او در طول شب برای بنزین منتظر می ماند 
و وقتی بنزین را دریافت کرد، دو و نیم برابر مبلغی که هشت ماه قبل بود پرداخت 
می کند. او می گوید که من بیشتر از انجام هر کار دیگری در صف بنزین می گذرانم. 
گاهی اوقات حدود ســاعت ۳ بعد از ظهر به یک خط می پیوندم و ۱۲ ساعت بعد 
سوخت دریافت می کنم. هزاران معترض خشمگین از کمبود های گسترده و متهم 
کردن خانواده قدرتمند »ماهیندا راجاپاکســا«، که در این کشور حاکم هستند، به 
سوءمدیریت اقتصادی، در ماه های اخیر در سراسر سریالنکا به خیابان ها آمده اند تا 

تظاهراتی عمدتاً مسالمت آمیز ترتیب دهند. 

»وال اســتریت ژورنال« در گزارشی از ناکارآمدی مدیرعامل پروژه 
نئوِم »بن سلمان«، پرونده های ســیاه حقوق بشری، معضل جابه جایی 
کارمندان و شرایط سخت کاری از جمله دالیل اصلی ناکامی این پروژه 

بزرگ تاکنون نام برده است.
بن ســلمان پس از آن که با دور زدن قوانین ســعودی و بگیر و ببند توانست 
به قدرت برســد، تالش زیادی کرده تا خود را »امروزی« و بر خالف خاندان عصر 
حجری اش نشــان دهد. یکی از این کارها، تعریف یک پروژه رویایی به نام »پروژه 
نئوم« بود که در واقع یک شــهر فوق مدرن است. اما به دلیل همین رویایی بودن، 
این پروژه هیچ گاه جلو نرفت و همین موضوع تبدیل شــده به گزارش جدید وال 
اســتریت ژورنال. روزنامه »وال استریت ژورنال« روز سه شنبه در گزارشی نوشته: 
»پروژه نئوم در سواحل دریای سرخ که به طور ویژه مورد اهتمام محمد بن سلمان 
ولیعهد عربســتان سعودی قرار دارد و باید در ســال ۲۰۳۰ تکمیل شود با موانع 
جدی رو به رو شــده که یکی از مهم ترین آنها خودداری کارمندان خارجی از ادامه 
فعالیت در این پروژه است.« بنابراین گزارش، برخورد نامناسب مدیران ارشد و در 
صدر آنها »نظمی النصر« مدیرعامل شــرکت ســهامی نئوم، اصلی ترین علت عدم 
تمایل کارمندان خارجی به ادامه فعالیت در شهر در حال ساخت نئوم است. گفته 
می شود نظمی النصر میان کارمندان تبعیض قائل شده و به برخی از آنان موضوعات 
غیر واقعی را نســبت می دهد، وی همچنین برخــی کارمندان خارجی پروژه نئوم 
 را تهدید به قتل کرده اســت. النصر که عنوان بازوی عملیاتی محمد بن ســلمان 
ولیعهد ســعودی در پــروژه نئوم حضور دارد، اخیراً در نشســتی با اعضای هیئت 
مدیره شرکت، تهدید کرده که در صورتی که اطالعات صحیح درباره روند فعالیت 
کارمندان در اختیار وی قرار داده نشود، مسئول این موضوع را پیدا کرده و به سوی 
وی شلیک می کند. در پی این رخداد، بسیاری از کارمندان خارجی پروژه نئوم به 

طور دسته جمعی استعفا داده و از ادامه فعالیت در این پروژه عذرخواهی کرده اند.
پرونده های سیاه 

آن طور که خبرپزاری مهر به نقل از این نشریه آمریکایی نوشته، فرار کارمندان 
 خارجی پروژه نئوم تنها معضل گریبانگیر آن نیست. بلکه موضوعات دیگر نظیر پرونده های 
حقوق بشری عربستان سعودی به ویژه قتل جمال خاشقچی، اعدام مخالفان و جنگ 
ویرانگر در یمن نیز مزید بر علت شــده است. در تابستان ۲۰۲۰ دو شرکت بزرگ 
بازی های رایانه ای در پی ابراز نارضایتی مخاطبان خودشان، فعالیت اسپانسری در 
پروژه نئوم را تعلیق کرده بودند. مشــتریان این دو شرکت به دلیل مسائل حقوق 

بشری در عربستان، خواستار عدم حضور آنها در پروژه نئوم شده بودند.
شرایط سخت کارگران

پیش از این نیز در ماه ژانویه ۲۰۲۲ روزنامه انگلیســی ســان در گزارشی از 
شرایط سخت و طاقت فرسای کارگران حاضر در پروژه نئوم خبر داده بود. بنابراین 
گزارش، کارگران خارجی فعال در پروژه نئوم باید ساعت  های زیادی را مشغول کار 
باشند، چون مدیران ارشد پروژه بر لزوم تکمیل آن تا سال ۲۰۳۰ تاکید دارند. این 
مسئله فشارهای کاری را بر کارگران تشدید کرده و موجب فراری شدن آنها از ادامه 

حضور در این پروژه شده است.

رســانه های صهیونیســتی انتخاب مجدد »نبیه بــری« به عنوان 
رئیس پارلمان لبنان را اولین شکســت مخالفان حــزب اهلل خواندند و از 

»اتحاد اردوگاه حزب اهلل« در این مسابقه مهم سیاسی در لبنان نوشتند.
حدود دو ســه سالی اســت که حمالت رسانه  ای رســانه های عبری، عربی و 
غربی متمرکز بر تخریب چهره مقاومت به ویژه حزب اهلل لبنان اســت و کارزارهای 
مختلفی از طرف ســفارت آمریکا و ســعودی در جریان است که هدف آنان زدن 
حزب اهلل است و پول های کالنی نیز برای این هدف خرج می شود. با نزدیک شدن 
انتخابات پارلمانی لبنان این »بمباران تبلیغاتی دشمن« علیه حزب اهلل شدت فراوان 
گرفت تا مقدمات شکست این جنبش در انتخابات فراهم شود، اما زیر این بمباران 
تبلیغاتی شدید، ائتالف مقاومت لبنان بیشترین آراء انتخابات را به خود اختصاص 
داد تا »پیروزی زیر بمباران دشــمن« محقق شــود. تحریم های سنگین اقتصادی 
را نیــز به این بمباران اطالعاتی اضافه کنید. تحریم هایی که نان شــب مردم یمن 
را نشــانه گرفته و تنها راه برون رفت از آن را »فاصلــه گذاری با مقاومت لبنان« 
عنوان می کردند. اخیرا هم مقامات اروپایی به صراحت گفتند، اگر لبنانی ها دارو و 
نان می خواهند، باید رژیم صهیونیســتی را به رسمیت بشناسند. با وجود همه این 
جنایت ها و ناجوانمردی ها، روز سه شنبه »نبیه بری« با ۶5 رأی از مجموع ۱۲۸رأی 
برای بار هفتم به عنوان رئیس پارلمان لبنان و »الیاس بوصعب« نیز به عنوان معاون 
وی )هر دو متحد حزب اهلل( انتخاب شــدند. رســانه های رژیم صهیونیستی به این 
موضوع واکنش نشــان داده و اعالم کردند که »مخالفان حزب اهلل و دشمنان سید 
حسن نصراهلل اولین شکســت خود پس از انتخابات را متحمل شدند.« به گزارش 
فارس، این رســانه ها افزودند، »اردوگاه متحد حزب اهلل« یک دستاورد در پارلمان 
لبنان رقم شد. با انتخاب بری و الیاس بوصعب از متحدان حزب اهلل به عنوان معاون 
وی، »اردوگاه مخالف حزب اهلل« امروز از انسجام کمتری برخوردار است. وب سایت 
صهیونیستی »روترنت« نوشت، علی رغم آنکه حزب اهلل در انتخابات اخیر بخشی از 
قدرت خود را از دست داد اما امروز می تواند نفس راحتی بکشد. بری برای بار هفتم 
رئیس پارلمان لبنان شــد و معاون مسیحی وی الیاس بوصعب هم متحد حزب اهلل 
اســت. روزنامه »اسرائیل هیوم« هم نوشــت، نبیه بری با یک رأی بیشتر از نصف 
اعضای پارلمان به عنوان رئیس انتخاب شد. این هفتمین ریاست نبیه بری ۸۴ ساله 
بر پارلمان لبنان است. وی اولین بار در سال ۱99۲ به عنوان رئیس پارلمان انتخاب 
شــد و از زمان جنگ داخلی لبنان، اتحاد خود با حزب اهلل را حفظ کرده است. این 
روزنامــه ادامه داد، با انتخاب بری اولین امتحان دشــمنان حزب اهلل با »شکســت 
مفتضحانه« تمام شــد. حزب »القــوات اللبنانیه« بازنده واقعی اســت، این حزب 
علی رغم آنکه توانســت حضور خود در میان طایفه مســیحی را تقویت کند اما در 
انتخاب نامزدی دیگر به جای نبیه بری شکست خورد. اسرائیل هیوم افزود، به نظر 
می رســد با انتخاب مجدد بری، اردوگاه حزب اهلل برای تشکیل ائتالف محدود خود 
 تالش خواهد کرد. گفتنی است، »ســمیر جعجع« رهبر حزب »القوات اللبنانیه« 
که وابســته به سعودی و آمریکاســت و در نقطه مقابل مقاومت قرار دارد، پیش از 
ایــن گفته بود که به بری رأی نخواهنــد داد. جعجع ادعا کرده بود که نمایندگان 
وابسته به القوات و جریان مقابل مقاومت، قصد دارند، رئیس جدیدی برای پارلمان 
انتخاب کنند که »حافظ حکومت لبنان« باشــد. وی نیز مانند آمریکا و عربستان، 
مدعی بود که حزب اهلل اکثریت پارلمانی را از دســت داده است و به همین دلیل با 
انتخاب رئیس دیگری برای پارلمان، تالش خواهد کرد که »تصمیم گیری راهبردی 
را به حکومت« بازگرداند و تصمیم امنیتی و نظامی نیز در دست ارتش لبنان باشد.

سرویس خارجی –
گلوله داغ اشــغالگران صهیونیست برای دومین 
بار طی یک ماه گذشــته بر پیکره یک خبرنگار زن 
فلســطینی نشســت تا این موضوع ثابت شود که 
در ســکوت و عدم اقدام متحــدان غربی تل آویو، 
صهیونیست ها به هر جنایتی که بتوانند در فلسطین 

دست می زنند.
کفن »شیرین ابوعاقله«؛ خبرنگار فلسطینی که از سوی 
صهیونیست ها با شلیک مســتقیم گلوله به شهادت رسید، 
هنوز خشک نشــده که نظامیان صهیونیست یک خبرنگار 

دیگر را با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رساندند.
روایــت شــهادت جدیدتریــن خبرنگاری کــه با نام 
»غفران هارون حامد وراســنه« قربانی اقدامات ضدانســانی 
صهیونیست ها شده، داســتان پرآب چشم است و براساس 
گزارش ها بامداد ســه شنبه این زن فلسطینی بر اثر اصابت 
گلوله ای که از سمت چپ به سینه اش وارد و از سمت راست 
خارج شــده، جانش را از دست داد. بدین ترتیب »وراسنه«، 
دومین خبرنگاری اســت که طی کمتر از یک ماه گذشــته 
با گلوله داغ صهیونیســت ها به شــهادت می رسد. این زن 
فلسطینی ۳۱ ســاله و فارغ التحصیل بخش رسانه دانشگاه 
»الخلیــل« بود و به عنــوان خبرنــگار در رادیو های محلی 
فعالیت می کــرد. کانال تلگرامی رادیــو االقصی هم درباره 
وارسنه نوشــته: »زنی که مقابل ورودی اردوگاه العروب در 
شــمال الخلیل به شهادت رسید غفران وراسنه ۳۱ ساله بود 
که نظامیان رژیم اشــغالگر به بهانه تــالش او برای حمله با 

سالح سرد به وی تیراندازی کردند.«
شوربختانه صهیونیســت ها به هنگام وقوع جنایت، اجازه 
امدادرســانی به موقع به این زن فلســطینی نداده اند و هالل 
احمر فلســطین نیز در بیانیه ای اعالم کــرد: نیروهای رژیم 
صهیونیستی با جلوگیری از ورود نیروهای ما به شمال العروب 
برای امداد رســانی به غفران هارون کــه یکی از خدمه حالل 
احمر فلسطین است، عمال باعث به شهادت رسیدن وی شدند. 

حمله به مراسم تشییع شهید
حتی مراسم تشییع »غفران وراسنه« به مانند همکارش؛ 
ابوعاقله نیز با تنش و حمالت وحشیانه نظامیان صهیونیستی 
همراه شد و نظامیان رژیم صهیونیستی به تشییع کنندگان 
»غفران وراســنه« در اردوگاه العروب در شمال الخلیل هم 

حمله کردند. 
واکنش هــا به جنایت صهیونیســت ها علیــه »غفران 
وراسنه« نیز قابل توجه بوده است و جنبش مقاومت اسالمی 
فلســطین )حماس( ترور» غفران وراسنه« را جنایت جنگی 
خواند. همچنین جنبش جهاد اســالمی با هشــدار به رژیم 
صهیونیستی، مســئولیت کامل پیامد های ناشی از ترور این 
بانوی فلســطینی را به عهده اشغالگران دانست. وزارت امور 
خارجه فلســطین نیز در بیانیه ای اعالم کرد: شهید وراسنه 
به محل کار خود می رفت و در هیچ رویدادی حضور نداشت 
و بــرای جنایتکاران و قاتالن هیچ خطری نداشــت. وزارت 
امور خارجه فلسطین شــهادت او را ادامه سلسله طوالنی و 
مســتمر جنایات اعدام میدانی توســط نیرو های اشغالگر بر 
اساس دستورالعمل های مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی 
دانست که شمار زیادی از مسئوالن اسرائیلی و در صدر آنها 

شخصیت افراطی بنت به آن می بالند.

صهیونیست ها به هر جنایتی که برای شان ممکن باشد 
در فلســطین دســت می زنند، از ترور و حمله به دیگران تا 
تخریب اماکن و ســاختمان ها. به تازگی نیــز وزارت اوقاف 
فلسطین اعالم کرد عالوه بر مســجداالقصی مساجد زیادی 
در کرانــه باختری مورد تهاجم صهیونیســت ها قرار گرفته 
و بســیاری از آنها تخریب شــده یا مورد هتک حرمت قرار 
می گیرند. حاتم البکری وزیر اوقاف و امور دینی تشــکیالت 
خودگــردان فلســطین در این ارتباط خبــر داد: »اقدامات 
وحشــیانه رژیم صهیونیستی و مهاجران اشغالگر بسیاری از 
مساجد، اماکن عبادت و موقوفات در کرانه باختری را شامل 
شده اســت و این امر طی برهه اخیر به شدت افزایش پیدا 

کرده است.«
به گفتــه این مقام تشــکیالت خودگــردان، اقدامات 
صهیونیســت ها بیانگر برنامه های سازمان یافته ای است که 
با هدف اهانت به احساســات مسلمانان و پیشبرد اوضاع به 
ســوی یک جنگ دینی است که به سختی می توان عواقب 

آن را پیش بینی کرد.
اظهــارات البکــری در پی یورش شــماری از مهاجران 
صهیونیست به مسجد نبی یونس در شهر حلحول در کرانه 
باختری صورت گرفت. مهاجران صهیونیست بامداد سه شنبه 

با حمایت نظامیان صهیونیست به این مسجد یورش برده و 
درب و پنجره های آن را از جا کندند.

پناه به سالح 
حجــم جنایــات و اقدامات مخرب صهیونیســت ها در 
فلسطین اشغالی تا بدان حد زیاد است که روز به روز به ترس 
و هراس شان از زندگی در مناطق اشغالی افزوده می شود. در 
حالی که عصر سه شنبه اخبار و تصاویری از یورش مهاجران 
صهیونیست به روستای ســلوان در جنوب مسجداالقصی و 
تخریب دارایی فلسطینیان ســاکن این منطقه منتشر شد، 
یک رســانه عبری زبان افزایش۶۰۰ درصدی مسلح  سازی 

مهاجران صهیونیست را اعالم کرد.
روزنامه های یدیعوت احارانوت و معاریو در گزارش های 
جداگانه ای به نقل از وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
خبر دادند، میزان درخواست های صدور مجوز حمل سالح 
در میان مهاجران صهیونیســت ۶۰۰ درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته افزایش یافته است و تنها بین ماه های 
مارس تا مه )اواخر اســفند تا اواســط اردیبهشت( بیش از 
۳۰ هزار درخواســت مجوز تقدیم شده نهاده های ذی ربط 

شده است.
این اطالعات در جریان نشست کمیسیون امنیت داخلی 
کنست با مسئولین این وزارت که با هدف تسریع در اعطای 
مجوز ســالح به مهاجران شهرک نشــین برگزار شد، افشا 
گردید. به زعم مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی تا به حال 
با درخواســت ۲7۰۰ مورد موافقت شــده است اما به دلیل 
شدت گرفتن عملیات ضد صهیونیستی فلسطینیان در عمق 
)رژیم صهیونیستی( میزان درخواست برای در اختیار داشتن 

سالح هم به شدت افزایش پیدا کرده است.
در این بین رئیس بخش سالح های جنگی وزارت امنیت 
داخلی رژیم صهیونیســتی خبــر داد، در حال حاضر ۱5۰ 
هزار قطعه سالح در اختیار ۱۴۱ هزار غیر نظامی )مهاجران 
شهرک نشین( قرار دارد و این رقم شامل مجوز حمل سالح 

برای شرکت های امنیتی و بقیه فعاالن حقوقی نمی شود.

دالیل زمین خوردن پروژه »نئوِم« بن سلمان
از نگاه وال استریت ژورنال

زد و خورد شدید بین پلیس ترکیه و معترضان 
در نهمین سالگرد اعتراضات »پارک گزی«

 بحران سوخت به سریالنکا رسید 
مردم برای یک باک بنزین 12 ساعت صف می ایستند

سید محمد امین آبادی
»جیمــز مونرو« پنجمیــن رئیس جمهــور آمریــکا، دوم دســامبر ۱۸۲۳ 
 طی ســخنرانی ســاالنه رؤســای جمهور این کشور موســوم به وضعیت اتحادیه 
)The State of the Union( در کنگره این کشور دکترین سیاست خارجی خود را به 
این شــرح اعالم کرد: »ما در قبال اختالفات اروپائیان با یکدیگر بی طرف خواهیم 
بود، ولی هر تالش تازه از جانب اروپائیان به مداخله و اســتعمار سرزمین های قاره 
آمریــکا، در شــمال و یا در جنوب این قاره، را تعرض نظامــی به ایاالت متحده و 
حالت جنگ تلقی خواهیم کرد و دســت به دفاع مسلحانه و حمله متقابل خواهیم 
زد. این اخطار مربوط به آینده است و دولت ایاالت متحده در وضعیت موجود قاره 
آمریکا )امور مســتعمرات وقت اروپائیان در این قاره( مداخله نخواهد کرد«. کانون 
اصلــی دکترین »مونرو« این بود که غیــر از دولت آمریکا هیچ دولت دیگری حق 
دخالت در امــور داخلی قاره آمریکا را ندارد و به دنبــال ارائه این دکترین بود که 
مسئله حیاط خلوت آمریکا در آمریکای التین مطرح شد. دولت های آمریکا تقریباً 
طی دو قرن گذشــته به این دکترین وفادار بوده اند. آنها اوالً اجازه نداده اند قدرت 
دیگری در آمریکای التین جایی برای خود دست و پا کند و ثانیاً تمام تالش خود 
را نیــز به کار گرفته اند تا از روی کار آمدن دولت های غیرهم ســو با منافع آمریکا 
در این منطقه جلوگیری کنند. علی رغــم به کارگیری تمام توان آمریکا در اجرای 
اصول دوگانه این دکترین ، آمریکای التین همواره در مقابل سلطه طلبی آمریکا ساز 
ناکوک نواخته است. در این جا قصد نداریم تاریخ طوالنی چپ گرایی یا جنبش های 
انقالبی ضدســرمایه داری را در آمریکای التین مرور یا گوشزد کنیم بلکه آنچه که 
بهانه این وجیزه می باشــد تحوالت اخیر این منطقه اســت که به نظر می رسد از 

رستاخیز دوباره چپ ها در آمریکای التین حکایت دارد.
در انتخابات یک شــنبه هفته جاری در کلمبیا »گوســتاوو پترو«، چپ گرای 
کلمبیایی در دور اول انتخابات ریاســت جمهوری این کشور در صدر قرار گرفت و 
در دور دوم انتخابات که قرار اســت در ۱9 ژوئن )۲9 خرداد(برگزار شود، با رقیب 
خود »رودولفو هرناندز« روبه رو خواهد شد. امکان تحصیل رایگان در دانشگاه های 
دولتــی، مبــارزه با نابرابری عمیــق و توزیع مجدد حقوق بازنشســتگی از جمله 
وعده های این کاندیدای ۶۲ ســاله در رقابت های انتخاباتی بوده است. وی در دور 
نخست انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا ۴۰.۳ درصد از آرا را کسب کرد. اتهاماتی 
درخصوص اختالس به »رودولفو هرناندز« شــهردار سابق شهر »بوکارامانگا« وارد 
شده ، اما با این حال وی وعده داده که با فساد مالی مبارزه کند. این تاجر کلمبیایی 
تنها توانســت کمی بیش از ۲۸ درصد آرا را به دست آورد. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند اگر طی روزهای آینده اتفاقی رخ ندهد پیروزی چپ گراها در کلمبیا تقریباً 
قطعی به نظر می رســد. پیروزی احتمالی »پتروی« چپ گــرا به منزله یک زلزله 
اساســی در تاریخ کلمبیا محسوب می شــود ، چرا که در این کشور تاکنون قدرت 
همواره در بین لیبرال ها دست به دست می شده است. کلمبیا در سال ۲۰۲۱ شاهد 
شــدیدترین اعتراضات اجتماعی در طول 7۰ سال گذشته بود و نارضایتی ها سبب 
شد تا »ایوان دوکه« رئیس جمهوری فعلی در سطح بسیار پایینی از محبوبیت قرار 
گیرد. اواخر سال گذشته، بیش از 75 درصد کلمبیایی ها گفتند که رئیس جمهوری 
این کشــور را تایید نمی کنند. پیروزی احتمالی چپ گراهــا از آن رو اهمیت دارد 
که این کشــور جایگاهی مرکزی در سیاســت خارجی آمریکا در آمریکای التین 
دارد. کلمبیا طی ســال های گذشته اصلی ترین اهرم اعمال فشارهای دولت آمریکا 
علیه دولت نیکوالس مادورو در ونزوئال بوده است. دفتر جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا روز دوشــنبه ۲۲ می )۱ خرداد ۱۴۰۱( در بیانیه ای به طور رســمی کلمبیا 
را متحد اصلی غیر ناتو واشــنگتن معرفی کرد. پیش از کلمبیا در هفته های پایانی 
سال۲۰۲۱ ، شیلی و هندوراس نیز با رای قاطع به رؤسای جمهور چپ  گرا، رهبران 
راســت  گرا را کنار زدند. در انتخابات دسامبر ۲۰۱9 )آذر 9۸( آرژانتین نیز »آلبرتو 
فرناندز« از جناح موســوم به چپ میانه و از سیاســتمداران کهنه کار این کشور به 
پیروزی رســید. پیروزی »گابریل بوریک« در شیلی، »مورالس« چپگرا در بولیوی 
و »شیومارا کاســترو« در هندوراس نیز طی دو سال اخیر نشــان از اقبال دوباره 
افکار عمومی آمریکای التین با حاکمیت چپ ها در این منطقه دارد. در برزیل نیز 
شــهروندان این کشور دوم اکتبر ۲۰۲۲ )۱۰ مهر ۱۴۰۱( برای تعیین سی ونهمین 
رئیس جمهوری این کشور آمریکای التین برای یک دوره ۴ ساله پای صندوق های 
رای می روند. نظرســنجی های جدید در این کشور  نشان می دهد حمایت از »لوال 
دســیلوا« رئیس جمهوری چپ گرای پیشین این کشــور روزبه روز در حال افزایش 
اســت. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت رئیس جمهور چپ گرای سابق برزیل 
مورد حمایت ۴۶ درصد مردم برزیل است. این در حال است که در نظرسنجی ماه  
آوریل )فروردین( وی توانســته بود تنها ۴۱ درصد حمایت رای دهندگان را جلب 
کند. براساس این گزارش حمایت از »بولسونارو« رئیس جمهور کنونی که به ترامپ 
برزیل نیز شهرت دارد نسبت به نظرســنجی ماه  آوریل بدون تغییر روی رقم ۳۲ 
درصد ثابت مانده است. در صورتی که برزیل نیز به دست چپ گراها بیفتد سیاست 
خارجی آمریکا در آمریکای التین با چالش های جدی مواجه خواهد شــد و ممکن 
است آمریکا حیاط خلوت خود را به چین واگذار کند. از سوی دیگر با قدرت گرفتن 
چپ هــا در این منطقه باید منتظر دور تازه ای از مداخالت با هدف برهم زدن ثبات 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای آمریکای التین از سوی واشنگتن باشیم.


