
    سرلشكر سالمي در گردهمايي سراسري فرماندهان 
نيروي زميني سپاه: هر كش��وري كه در معرض تهديد 
اس��ت، اگر ضعيف ديده و در محاسبات دشمن ضعيف 
ارزيابي شود، به او حمله مي شود، بنابراين بايد متناسب 
با نگاهي كه نس��بت به تهديدات و امنيت ملي و نظام 
و انقالب اس��المي داريم، خ��ود را براي اي��ن موقعيت 

آماده كنيم

    ش��رايط كنوني جامعه به واسطه كم كاري و اغفال 
نهادهاي ذي ربط نيازمند بازطراحي از گش��ت ارش��اد 
 هس��تيم، چراكه اج��راي قان��ون نيازمن��د مقبوليت 

اجتماعي است

    رئيس سازمان بس��يج مداحان و هيئات مذهبي در 
گفت وگو با »جوان«: ماه محرم نزديك است و دشمنان 
اهل بيت)ع( بيكار ننشس��ته اند و قطعاً براي به انحراف 
كش��يدن تالش خواهند كرد. راه مقابله و رس��وا كردن 

دشمن جهاد تبيين است

    صراح��ت لهجه و پايداري بر اصول نظام، در مش��ي 
فكري و عملي و همچنين عملكرد انقالبي در ش��وراي 
نگهبان باعث شده كه آيت اهلل جنتي در طول چهار دهه 
گذش��ته، مورد هجمه و تهديد دشمنان نظام از يكسو و 
عناصر غربگرا از سوي ديگر قرار گيرد. اين دشمني تا بدان 
پايه پيش رفته است كه هجمه و انتشار مطالب هجوآميز 
عليه ايشان در رس��انه هايي چون راديوفردا، بي بي سي 

فارسي، اينترنشنال و... اصاًل امر عجيبي قلمداد نشود

    كارش��ناس ارش��د ميراث فرهنگ��ی  در گفت وگو 
با »ج��وان«: وقتی ما مي��راث جهانی داري��م، بايد برای 
نگهداری و مرمت آن بر مبنای معيارهای جهانی برخورد 
كنيم. در جهان معيارهای مشخصی برای مرمت وجود 
دارد، پيش از همه اينكه روش ها را مشخص می كنند و 
نتيجه آزمايش های مربوطه را در اختيار جامعه دانشگاهی 

قرار می دهند و كار با خرد جمعی پيش می رود

     به رغم هش��دار مقامات عراقی نس��بت به تحركات 
نظامی تركيه در شمال اين كشور، مقامات  آنكارا كماكان 
به جنگ افروزی های خود ادامه می دهند و همين مسئله 
به تشديد تنش    ها بين دو طرف منجر شده است. توپخانه 
ارتش تركيه چهار    شنبه شب به يك مركز گردشگری در 
استان دهوک، در اقليم كردستان حمله كرد كه دست كم 
هشت تن كشته و ۲۳ تن ديگر مجروح شدند. در واكنش 
به اين تهاجم، عراقی های خش��مگين در مقابل سفارت 
تركيه در بغداد تجمع كرده و پرچم اين كشور را از باالی 

سفارت به پايين كشيده و آتش زدند

 قدرت ما فكر حمله را 
 در ذهن دشمن 

منجمد كرده است

 اجراي قانون حجاب
 بدون سياسي كاري

 جهاد مداحان 
 بیان نقاط قوت 

و فرصت های انقالب است

 پير علم و جهاد
  انقالبي و بي اعتنا 
به ترور شخصيت

 مرمت ميراث جهانی
 با اصرار بر كار غلط 

انجام شد

 سفارت ترکیه  
در آتش خشم عراقی ها
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نصف امریکایی   ها كابوس جنگ داخلی دارند

برق خورشید از خمین وصل می شود

بینالملل

سرمقاله

پرسمانی در باب گشت ارشاد
»گشت ارشاد موجب دين گريزی 
شده«، »من محجبه ام و با گشت 
ارشاد مخالفم«، »گشت ارشاد را 
تعطيل كنيد« و...  اينها و شبيه 
اينها جمالتی است كه در فضای 
مجازی ش��نيده می ش��ود و گاه 
برخی تالش  ها هم بر اين است كه 
اينها نظر اكثريت مردم معرفی 
ش��ود. امروزه موض��وع حجاب 
و مس��ائل مرتبط با آن از قبيل 
گشت ارش��اد از پيچيدگی های خاصی برخوردار شده كه در 
سطور يك يادداشت نمی توان حق مطلب را در مورد آن ادا كرد، 
اما سؤال  هايی در ذهن مردم هست كه بايد حتی المقدور بدان  ها 

پاسخ داد، از جمله:
1. چرا در خص��وص حجاب به كار فرهنگی اكتفا نمی ش��ود و 

برخورد انتظامی می شود؟
البته كار فرهنگی در حكومت اس��المی يك ضرورت اس��ت و 
مش��كل اصلی هم قصور در همين حوزه در گذش��ته است. از 
سويی چهار دهه است كه عدم رعايت پوشش اسالمی در قانون 
كشور جرم انگاری شده، بنابراين ورود ضابط قضايی )فراجا( به 
اين حوزه نه تنها قانونی بلكه وظيفه اين نهاد است. اگر نهادهای 
فرهنگی قباًل كوتاهی كرده اند، نمی توان نهاد انتظامی را هم از 

مسئوليتش باز داشت. 
۲. برخورد گشت های ارشاد با متخلفان موجب وهن دين و زده 

شدن مردم نمی شود؟
ممكن اس��ت عده ای به نحوه عملكرد ضابطان خرده بگيرند و 
مواردی از رفتارهای ضابطان در فضای مجازی منتشر شده كه 
مؤيد همين نكته اس��ت. در اين خصوص به دو نكته بايد دقت 
كرد: اوالً تعداد فيلم  هايی كه حاكی از رفتار »خارج از ضابطه « 
ضابطان با متخلفان است، هنوز در حدی نيست كه بتوان ادعا 
كرد تعداد »زياد «ی از ضابطان خارج از چارچوب های منطقی 
عمل می كنند، هرچند يك تخلف هم در خور رسيدگی است و 
ثانياً نبايد انتظار داشت و منطقی نيست كه به  خاطر تخلف يك 

مأمور، اصل مأموريت تعطيل شود. 
۳. وقتی بعداز اين همه  سال بی حجابی در جامعه نه تنها از بين 
نرفته بلكه افزايش يافته، پس چرا اصرار به ادامه كار »گش��ت 

ارشاد « داريم؟
نمی توان انكار كرد كه در مورد گشت ارشاد با پديده »مبالغه « 
مواجهيم. هم در كثرت اين گشت  ها، هم در نوع مواجهه آن با 
مجرمان و...  اگر تهران را به صورت نمونه مطالعه كنيم، تعداد اين 
گشت  ها در مقابل وسعت اين شهر تقريباً ناچيز است و محدود به 
معدودی از معابر و ميادين اصلی است. طبيعی است كه گشت 
ارشاد قرار نبوده و نيست كه كسی را محجبه كند، بلكه قرار بوده 
جلوی هنجارشكنی را بگيرد. برای مثال ممكن است افرادی در 
جامعه باشند )هرچند معدود( كه مايل باشند برهنه به خيابان 
بيايند يا در مرئای ديگران به اعمال منافی عفت دست بزنند، آن 
وقت تكليف چيست؟ حداقل فايده حضور ضابطان اين است كه 

مانع از هموار شدن مسير اين گونه هنجارشكنی  ها می شود. 
4. چه اش��كالی دارد در ضوابط تعريف شده برای حجاب كمی 

سختگيری را كنار بگذاريم؟
درست يا نادرست، همين اآلن هم عماًل چنين اتفاقی افتاده و 
نمونه های آن را در خيابان می توان ديد. اما يك س��ؤال مهم تر 
اينجا وجود دارد، اگر فرضاً ضوابط شرعی كاًل به كناری نهاده 
ش��ده و بی حجابی مجاز قلمداد ش��د، حد يقف و نقطه پايانی 
روند بی حجابی كجاست؟ به بيان ديگر چه ضمانتی هست كه 
كسانی برهنه به خيابان نيايند. ممكن است برخی بگويند برای 
منع برهنگی می توان قانون گذاشت، آنگاه بايد پرسيد اگر فردا 
عده ای كمپين »نه به منع برهنگی« گذاردند، چه؟ آيا در مقابل 
فروريختن ستون های اخالقی جامعه بايد تسليم اقليت معدود 

لذت طلب و هوسران شد؟
5. مگر تنها مسئله كشور حجاب است؟ وقتی اوضاع اقتصادی 
مردم بد اس��ت و در جامعه برخی اختالس و فساد ها به چشم 

می خورد، چرا حكومت فقط حواسش به بی حجابی است؟
قطعاً تنها مشكل كشور حجاب نيست. اتفاقاً وجود اين سطح از 
ناهنجاری در پوشش حاكی از آن است كه دستگاه های مسئول 
حواسشان به حجاب و كالً فرهنگ عمومی نبوده و نيست. حتی 
سطحی از توجهی كه پليس هم به موضوع پوشش دارد خيلی 
كمتر از ساير حوزه مأموريتی اش است، اما رسانه  ها سعی می كنند 
چنين وانمود كنند كه اصلی  ترين و تنها مسئله نهادهای حكومتی 
حجاب است. از س��ويی به طوركلی نمی توان با اين استدالل كه 
چون در جايی مشكالت داريم، بايد به دست خودمان بقيه جا ها را 
هم خراب كنيم كه »همه چيزمان به هم بيايد )!( « مثالً اگر كشور 
دچار كسری بودجه شد، آيا می توان آموزش وپرورش را كه جزو 
دستگاه های پرخرج دولت است، تعطيل كرد؟ از طرفی تفاوت 
مهمی ميان جرائم مشهود و نامشهود وجود دارد. ضابطان بايد با 
جرائم مشهود )كه در مألعام انجام می گيرد( در همان حين وقوع 
جرم برخورد كنند، اما جرائمی چون مفاسد اقتصادی و...  عمدتاً در 
خفا انجام می گيرد كه نيازمند تجسس و تفحص است كه مقدمات 

مخصوص به خود را دارد. | بقيه در صفحه 2

یادداشتورزشی

 ثمره 
اعتماد به جوانان

شیوا نوروزی

بايد خوش��حال باش��يم همزمان كه فدراسيون 
و واليبال ب��ه كادرفنی ايران��ی در ليگ ملت ها 
اعتماد كرد، س��رمربی نيز به جوان��ان آينده دار 
فرصت عرض ان��دام در اين روي��داد مهم را داد. 
زنجيره اعتماد در اين رش��ته باعث شد واليبال 
ملی دوباره در عرصه جهانی خوش بدرخش��د و 
در جمع بهترين های ليگ ملت ها قرار بگيرد. در 
هفته  اول رقابت ها از نتايج نه چندان درخش��ان 
كمی زود نااميد شديم و خيال كرديم نمی توانيم 
روی تي��م تمام ايران��ی جوان حس��اب ويژه باز 
كنيم، ول��ی اين تيم خيل��ی زود به خودش آمد 
و ملی پوش��ان به اين باور رس��يدند ب��ا تكيه بر 
توانايی های خود يك��ی از تيم های صعود كننده 

خواهند بود| صفحه 13

یادداشتسیاسی

نمونه ای موفق در مدیریت 
بحران های منطقه ای

علی حسن حیدری

مذاكرات صلح آستانه يا »روند آستانه« با ابتكار 
عمل ايران و روس��يه و همراهی تركيه از ژانويه 
۲۰1۷ )بهمن 1۳۹5( با حضور نمايندگان س��ه 
كشور در شهرآستانه قزاقس��تان با هدف حل و 
فصل منازعات سوريه و پايان بخشيدن به شش 
سال جنگ در اين كشور آغاز شد.  از ژانويه ۲۰1۷ 
تا پيش از نشست تهران، 1۸ بار نمايندگان سه 
كش��ور، به همراه نمايندگان سوری و معارضان 
دولت و شش بار رؤسای جمهور ايران، روسيه و 
تركيه، در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل 
بحران سوريه، دور ميز مذاكره كنارهم نشسته اند.  
محورثابت هم��ه اين مذاك��رات تأكيد بر حفظ 
حاكميت، اس��تقالل و تماميت ارضی سوريه و 

مبارزه با تروريسم بوده است | صفحه 2

    محمدرضا كائينی
هر طيفی، از جمله محجبه ها، يك قشر يا اليه بيرونی 
دارند. اين بخش به لحاظ قدرت انديشه، درک واقعی از 
ماوقع و نيز مرزبندی عقيدتی، معموالً دچار ساده انديشی 
يا تس��اهل و نتيجتاً ب��ا مخالفان خود بس��ا نزديك اند! 
فی المثل با برخی شان كه سخن می گوييد، می شنويد: 
اصاًل چه كسی گفته حجاب واجب است؟، حكم حجاب 
منحصر به عصر پيامبر بوده، آيه » جلباب « تنها مربوط 
به زنان پيامبر است! چرا كشورهای عربی، و به خصوص 
عربس��تان، گش��ت حجاب ندارند؟ )كه البته تا قبل از 
بن سلمان و تسلط كامل اسرائيل داشتند(، گشت ارشاد 
فقط تنفر آورده و به حجاب نيفزوده! )گو تنها گش��ت 
ارشاد متولی حجاب بوده و دهها نهاد ديگر، مستقيم و 
غير مستقيم در اين فقره وظيفه ندارند(، از گشت ارشاد 
چند فيلم آزار دهنده درآمده، كه احساس��ات جامعه را 
جريحه دار كرده! )گو عملكرد گشت ارشاد، تنها منحصر 
به آن چند فيلم است، كه جنگ روانی تنها آنها را در بوق 
كرده و اگر پای اين تنها مانع رس��می و قانونی در ميان 

نبود، نيمه برهنگان، برهنگان، همجنس بازان و حاميان 
رابطه با محارم و حيوانات، تاكنون كارناوال برگزار نكرده 
بودند و اصاًل مگر خود گش��ت ارشاد هم، از خطاهايش 
دفاع می كند؟(، به جای گير دادن به موی زنان، به قيمت 
مرغ و پني��ر بپردازيد!...  والخ. ب��اور كنيد كه اين طيف 
استدالل  ها را، به گوش خود ش��نيده ام و در بيان آنها، 
ذره ای اغراق نيست. اصاًل از اينها گذشته، اين جماعت 
ابتدايی   ترين مسئله را در نيافته اند، كه ماجرا از اساس 
فقهی است و هيچ فقيهی فتوا نداده كه با چند خطای 
گشت، اصل آن باطل و منتفی می شود، كه اگر اين طور 
بود، بايد تمامی نهادهای عام المنفعه تعطيل   می شد و 
ديگر بگذريم كه بانيان اين حركت، » يك دست « ضد 

انقالب هستند و در مواردی انحرافات عقيدتی دارند!
لب كالم اينجاست: حقنه كردن اين جماعت به عنوان با 
حجاب به جامعه، در حالی كه عمالً با بی حجاب  ها فرقی 
ندارند، بس غيراخالقی و فريبكارانه است و خوشبختانه 
در روز گذشته، عده ای از ايشان متوجه ماجرا شدند و 

پای خود را از دام پهن شده، بيرون بركشيدند!

به این تیم می بالیم
پنج ش��نبه ش��ب تمام آنهايی كه به تماش��ای بازی 
واليب��ال ايران و لهس��تان نشس��تند، ش��اهد بودند 
كه ش��اگردان جوان به��روز عطايی چگون��ه از جان 
 و دل مايه گذاش��تند ب��رای اينك��ه با غلب��ه دوباره 
ب��ر لهس��تان خ��ود را به جم��ع چه��ار تي��م پايانی 
رقابت ها برس��انند. به اين تيم جوان، خوش اس��تيل،  
خوش تكني��ك و تاكتي��ك و پرانگيزه و س��ختكوش 
می نازي��م. ب��ه غي��رت جوان��ان واليب��ال اي��ران 
می باليم ك��ه در نبرد ب��ا قدرت های واليب��ال جهان 
 با تم��ام توان خ��ود پيش رفتن��د و كم نگذاش��تند. 
ب��رای درک بهتر و فه��م اي��ن موضوع می ت��وان به 
حرف های نيكوال گربيچ، س��رمربی لهس��تان اشاره 
كرد كه در تمجيد از تيم ملی واليبال ايران می گويد: 
»برای من اصاًل جای شگفتی نيست كه تيم ايران به 
اين مرحله از مسابقات راه يافته است. سطح واليبالی 

كه تيم ايران بازی كرد و انگيزه ای كه از خود نش��ان 
داد، گويای همه چيز است. تيم جوان ايران با عملكرد 
شايس��ته خود در اين دوره از رقابت های ليگ ملت ها 
ثابت كرد پوست اندازی و جوانگرايی انجام شده جواب 
داده و حاال بايد منتظر قدرت نمايی نسل تازه واليبال 
ايران در مسابقات پيش رو باش��يم. ايران در حالی از 
گردونه مسابقات ليگ ملت ها كنار رفت كه به زعم اكثر 
كارشناسان می توانست به جمع چهار تيم برتر راه پيدا 
كند. وقتی در جريان ست چهارم بازی مقابل لهستان 
ايران با اقتدار به پيروزی دست يافت، بسياری كار را 
تمام شده فرض كردند، اما تجربه بيشتر حريف باعث 
شد آنها در س��ت پنجم به بازی برگردند و كار را تمام 
كنند. ايران فقط به تجربه لهستان باخت، واال مردان 
جوان واليبال كشورمان شايس��تگی حضور در  جمع 

چهار تيم پايانی را داشتند | صفحه 13

در دام خود نیفتید!

جهان شتابان به س��وی تس��خير آفتاب و انرژی پاک و ارزان و اليزال می رود. ايران از 
بهترين نقاط كره خاكی برای سيم كشی از آفتاب به درون صنايع و خانه هاست. حتی 
بزرگ ترين توليدكنندگان نفت و گاز جهان برای توليد برق از آفتاب برنامه گس��ترده 
دارند. ديروز رئيس جمهور در خمين بزرگ ترين خط توليد پنل خورشيدی كشور را 
كه می تواند ساالنه به اندازه توان توليد برق دو نيروگاه بزرگ گازی و اتمی، پنل بسازد، 

افتتاح كرد. رئيسی همچنين به هپكو رفت كه استقبال و تش��كر كارگران از او مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت؛ هپكويی كه دچار تعطيلی بود و كارگرانش چند سال پيش 
روی ريل آهن سفره خالی پهن كردند و همين رئيسی در دوره ای كه رئيس قضا بود، 
بازگشت اين ش��ركت بزرگ دولتی را به توليد كليد زد و حاال برای توسعه بيشتر آن 

ضرب االجل تعيين كرد  | صفحه 2

    پنج  شنبه شب، كنگره امريكا شاهد جلس��ه تحقيق و تفحص درباره حمله ششم ژانويه ۲۰۲1 به كنگره بود؛ 
رويدادی بی سابقه كه نماد فوران شكاف های سياس��ی و اجتماعی در امريكا اس��ت. تقريباً در همان روز، نتيجه 
نظرسنجی محققان دانشگاه كاليفرنيا ذيل »برنامه تحقيقاتی مقابله با خشونت«  در رسانه های امريكا منتشر شد؛ 
اين نظرسنجی نشان می دهد 5۰/1 درصد از امريكايی    ها با اين گزاره موافق هستند كه »در چند سال آينده، جنگ 

داخلی در اياالت متحده رخ خواهد داد«

    اين پژوهش كه اولين تحقيق از اين نوع به شمار می آيد، نشان دهنده نگرانی فزاينده جامعه امنيتی امريكا از 
تبعات شكاف های هويتی در اين كشور اس��ت. پژوهش كنندگان كه نتايج آن را در كنار تحقيقات قبلی» حاكی 
از بيگانگی و بی اعتمادی مداوم نس��بت به جامعه دموكراتيك امريكا و نهادهای آن « دانس��ته اند، هشدار داده اند 
 كه نظرسنجی انجام شده نشان می دهد »اقليت های قابل توجهی از جمعيت امريكا، خشونت، از جمله خشونت 

نابودگر را برای دستيابی به اهداف سياسی تأييد می كنند« | صفحه 15

محمدجواداخوان

مديرمسئول

هوالباقي

مصيبت درگذش�ت والده مكرمه تان را به جنابعالی و خانواده محترم تس�ليت 
 عرض نموده و ب�رای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و ب�رای بازماندگان صبر 

و اجر مسألت می كنم.
محمدجواد اخوان

برادر گرامی 

سردار حميدرضا تقی زاده 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم بنیاد تعاون بسیج

رياست جمهوری    بزرگ ترين كارخانه توليد پنل خورشيدی در خمين ديروز در سفر رئيس جمهور به استان مركزی افتتاح شد



پرسمانی در باب گشت ارشاد
     ادامه از صفحه یک

6. چرا فقط برای مردم امر به  معروف داریم و نس��بت به مس��ئوالن امر به 
 معروف صورت نمی گیرد؟

امر به  معروف منحصر به مردم عادی نیست و مسئوالن هم به گشت ارشاد 
نیاز دارند. امر به  معروف چه در مرحله تذکر زبانی و قلمی و چه در مرحله 
برخورد قضایی در سطح مسئوالن اآلن هم وجود دارد )چه در قالب رسانه  ها 
و چه نهادهای نظارتی( اما کافی نیست و ضعیف است. به همین نسبت امر 
به  معروف اجتماعی و در الیه مردم عادی هم ضعیف است و اگر غیر از این 
بود وضعیت جامعه طور دیگری بود. علی ای حال به قول معروف » اثبات شیء 
نفی ماعدا نمی کند « و باید در هر دو سطح امر به  معروف و نهی  از منکر رونق 

یابد و نمی توان هیچ کدام را معطل دیگری کرد. 
7. آیا نباید برای اصالح بی حجابی اول اوضاع اقتصادی را بهتر کرد؟

اگر تنها دلیل بی حجابی مش��کالت اقتصادی باش��د این ادع��ا می تواند 
درست باشد. اما این طور نیست، ممکن اس��ت بخشی از هنجارشکنی  ها 
منشأ اعتراضی داشته باشد، اما موضوع س��بک زندگی خیلی پیچیده تر 
از اینهاس��ت. مطالعات میدانی هم نش��ان می دهد بخش قابل توجهی از 
رفتارهای این چنینی در طبقات اجتماعی نسبتاً مرفه جامعه رخ می دهد و 
اتفاقاً وضعیت مراکز تفریحی و خرید شمال شهر تهران )که در این اوضاع 
اقتصادی مخاطبان به خصوصی دارد( خود بخشی از این واقعیت را هویدا 
می کند. به طورکلی باید گفت هنجارگریزی در امر پوشش پدیده ای فرهنگی 
و مرتبط با سبک زندگی است، اما جریانات سیاسی ضدانقالب و فرصت طلب 
سعی می کنند آن را سیاسی قلمداد و آن را موجی علیه نظام تصویر کنند. 
درعین حال باید توجه داشت برای نظام اسالمی به جز اصل بقا، چگونه ماندن 
هم مهم است و نمی توان با این توجیه که اصرار بر نظارت بر پوشش ممکن 

است به ناراضی تراشی منجر شود، هنجارشکنی  ها را نادیده گرفت. 
8. چرا حکومت می خواهد در حوزه خصوصی مردم دخالت کند؟

اوالً حجاب و پوشش در خیابان از مصادیق حوزه خصوصی نیست و کاماًل 
به عرصه عمومی جامعه و حقوق عامه مردم نسبت به یکدیگر مرتبط است. 
ثانیاً حتی اگر از ضوابط اسالمی که در مورد رعایت حجاب تصریح دارد هم 
بگذریم باید گفت همه حکومت  ها )حتی لیبرال ترین ها( به نحوی در حوزه 
شخصی و خصوصی مردم دخالت می کنند. مثاًل در همه جای دنیا حمل 
و نگهداری مواد مخدر جرم است. آیا در کشورهای غربی مردم نمی توانند 
بگویند جیب و کیف من جزو حریم شخصی من است که به حکومت چه 
ارتباطی دارد که من در آن چه م��وادی نگهداری می کنم؟ تفاوت تنها در 
مصادیق مداخله اس��ت و اصل مداخله حکومت در شئون شخصی اصلی 

جهانشمول است. 
9. مگر وجوب ام��ر به  معروف و نهی  از منکر در صورت عدم تأثیر اس��قاط 

نمی شود، پس دلیل اصرار بر ادامه چیست؟
اوالً معلوم نیس��ت که اکثر کس��انی که یک گناه را انجام می دهند آن را با 
برنامه ریزی قبلی و از س��ر لجاجت انجام دهند که این قاعده در موردشان 
صدق کند. ثانیاً این احتمال عدم تأثیر در مرحله تذکر لسانی معنادار است و 
وقتی به مرحله ضابطان و مأموران می رسد بی معناست. وظیفه مأموران در 

برخورد با جرائم احتمالی جلوگیری با ابزارهای قانونی است. 
10. وقتی نوعی از پوشش عرف می شود دیگر نهی  از منکر در مورد آن چه 

معنایی دارد؟
اوالً هنجارشکنی عرف جامعه نیس��ت و اگر عده ای از هم وطنان ما دقت 
کافی را در انتخاب پوشش خود ندارند، به این معنا نیست که عامدانه و با 
انتخاب قبلی این کار را کرده اند و اتفاقاً اکثریت آنها به نجابت و شأنیت زن 
ایرانی توجه دارند. ثانیاً عادت جمعی بخشی از مردم هیچ گاه مبنای حق و 
باطل نبوده و اصاًل انبیا آمده اند تا عادات اجتماعی خوب را ترویج و عادات 
اجتماعی غلط را اصالح کنند. در هر جامعه ای ممکن است به دالیلی عادات 
اجتماعی غلطی رایج شود، وظیفه نهادهای انتظامی و فرهنگی آن جامعه 
این اس��ت که با این عادات مقابله کنند. فرض کنید در شهری شیوه های 
رانندگی غلط ش��یوع یابد، آیا می توان کل قوانین راهنمایی و رانندگی را 
در آن شهر تعطیل کرد تا مردم در استمرار عادت غلط خود آسوده باشند؟ 
عالوه بر اینها باید دقت کرد که جامعه ایرانی در طول هزاران سال جامعه ای 
نجیب و متمدن بوده و به هیچ عنوان به برهنگی و عریانی روی خوشی نشان 

نداده و نمی دهد. 
11. آیا نمی توان به جای مأموران انتظامی کار را به مردم سپرد تا خودشان 

حل کنند؟
امر به  معروف و نهی  از منکر در مرحله زبانی وظیفه همه است، اما اگر قرار 
باشد عموم مردم در مرحله ای فراتر از این وارد شوند، نظام اجتماعی دچار 
چالش می شود و بیم رفتارهای به مراتب خارج تر از ضابطه  می رود. از این  رو، 
باید نهاد انتظامی و قضایی حاضر باشد تا در مرحله فراتر از تذکر لسانی عمل 

کند. این مرحله قابل واگذاری به عامه مردم نیست. 
12. وقتی سلبریتی  ها و محصوالت هنری، صفحات پرمخاطب در فضای 
مجازی و تولیدکنندگان پوشاک در حال ترویج بی حجابی هستند، چرا با 

افراد معمولی که معلول این روند هستند برخورد می شود؟
این نقد کاماًل وارد است و در مرحله انتظامی، برخورد با علل و عوامل مولد 
بی حجابی بر برخورد با معلول )افراد عادی( مقدم اس��ت. طبیعی اس��ت 
که نهادهای نظارتی گوناگون فرهنگ��ی، اجتماعی و اقتصادی موظف اند 
کانون های اصلی ترویج بی حجابی اعم از س��لبریتی ها، صفحات مجازی، 
تولیدکنندگان و مدسازان  را  شناسایی کنند و با ابزارهای قانونی و حاکمیتی 
مانع از ادامه کار آنها شوند. از طرفی پوشاک متناسب با هویت اسالمی ایرانی 

و حجاب کامل با قیمت مناسب باید در دسترس همگان باشد. 
13. بهتر نیست به جای برخورد، مثاًل جریمه مالی قرار دهیم؟

نتیجه منطقی این تصمیم آن است که ثروتمندان حاشیه امن خواهند یافت 
و تنها کم برخوردار ها مجازات خواهند شد. در واقع این کار نوعی »مالیات بر 

هنجارشکنی « و رانتی برای اغنیا است. 
14. آیا ادامه کار گشت ارشاد جامعه را دوقطبی نمی کند؟

نمی توان انکار کرد که قطبی سازی ای در مورد پوشش در حال شکل گیری 
اس��ت اما اگر منصفانه بنگریم، در واقع این گشت ارشاد نیست که جامعه 
را دوقطبی می کند، بلکه بازنمایی مبالغه آمیز مع��دود رفتارهای خارج از 
ضابطه برخی مأموران آن در فضای مجازی از ی��ک  طرف و از طرف دیگر 
کاس��بکاری ضدانقالب و برخی جریانات فرصت طلب داخلی به این فضا 
دامن می زند. تردیدی نیست که جریانی در خارج از کشور با محوریت چند 
مهره ضدانقالب به دنبال بهره برداری از مسئله حجاب علیه نظام هستند 
و مترصد فرصتی هستند تا از کاه کوه بس��ازند. حساب عموم مردم را باید 
از این فرصت طلبان جدا کرد. آنچه از گشت ارش��اد در رسانه  ها بازنمایی 
می شود همه واقعیت نیست، اما به عنوان وجه غالب از آن به مخاطب عرضه 
می شود. طبیعی است که مأموران هم باید هوشیار باشند و از هرگونه بهانه 
دادن به فرصت طلبان پرهیز کنند. برای مقابله این قطبی سازی هم نظارت 
بر گشت های ارشاد باید تقویت شود و هم به جامعه توضیح داده شود که با 

چند فیلم موردی و ناقص نمی توان کل یک پدیده را قضاوت کرد. 
15. آیا گشت ارشاد باید به همین رویه موجود ادامه دهد؟

رویه عمل کنونی این گشت  ها مش��کالت زیادی دارد و باید جداً متحول 
شود. مأموران آن باید از افراد آموزش دیده و دارای سعه صدر حداکثری و 
متخلق به اخالق اسالمی باشند اگر برخی مأموران کنونی با این شاخص  ها 
منطبق نیستند از آن جدا شوند. سامانه های نظارتی هوشمند و آنالین بر 
عملکرد این یگان  ها و نیز بازرسی های مداوم و حتی مردمی می تواند درصد 
خطای عملکرد آنها را کاهش دهد. عالوه بر اینها باید الگوهای عمل ایجابی 
و فرهنگی نیز با عملیات این یگان  ها ترکیب و هم افزا شود تا اثربخشی آن 

حداکثری شود. 
طبیعتاً آنچه در سطور باال رفت پاسخ جامع و کاملی به همه سؤاالت پرتکرار 
و متعدد جامعه در خصوص حجاب قانونی و مسائل حاشیه ای آن نیست، 
باید مجال گفت وگو و تأمل دراین باره فراهم آید تا ابهامات موجود در این 

باب تا حد زیادی برطرف شود. 

نمونه ای موفق 
در مدیریت بحران های منطقه ای

مذاکرات صلح آس��تانه یا »روند آس��تانه« با ابتکار عمل ایران و روسیه و 
همراهی ترکیه از ژانویه 2017 )بهمن 1395( با حضور نمایندگان س��ه 
کشور در شهرآستانه قزاقستان با هدف حل و فصل منازعات سوریه و پایان 

بخشیدن به شش سال جنگ در این کشور آغاز شد. 
اواخر س��ال 2016 زمانی که مذاکرات وین و ژنو  نتوانست راه حلی برای 
چالش در دمش��ق ارائه دهد، تهران و مس��کو با همکاری آنکارا پیشنهاد 
برگزاری نشست هایی با محتوا و مکان متفاوت دادند. فرمت ابتکاری آستانه، 
به دلیل محل برگزاری آن درشهرآستانه قزاقستان به روند آستانه شهرت 
یافت. مذاکرات آستانه با توجه به توفیق در برقراری آتش بس در سوریه و 
نشاندن دولت و معارضان مسلح دور میزمذاکره، در مقایسه با نشست های 

وین و ژنو  توانست چشم انداز قابل قبولی را به نمایش بگذارد. 
از ژانویه 2017 تا پیش از نشست تهران، 18 بار نمایندگان سه کشور، به 
همراه نمایندگان سوری و معارضان دولت و شش بار رؤسای جمهور ایران، 
روسیه و ترکیه، در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران سوریه، 

دور میز مذاکره کنارهم نشسته اند. 
محورثابت همه این مذاکرات تأکید بر حفظ حاکمیت، استقالل و تمامیت 
ارضی سوریه و مبارزه با تروریسم بوده اس��ت. درسطح سران سه کشور، 
تا پیش از نشست تهران، شش نشست برگزار شده بود. نشست سوچی 
روسیه در اول آذر 96، نشست آنکارا در 15 فروردین 97، نشست تهران 
در 16 شهریور 97، نشست سوچی در 25 بهمن 97، نشست آنکارا در 25 
شهریور 98 و نشست مجازی و فوق العاده تهران در 11 تیر 99 در سطح 

سران سه کشور برگزار شده است. 
حاصل این نشست  ها در مجموع باعث مهار بحران، عبور از پروژه براندازی 
و تثبیت تدریجی اوضاع در سوریه بود، از این رو از نشست های روند آستانه 
فارغ از فراز و نشیب  هایی که داشته است، می توان به عنوان فرمتی موفق 
درحل منازعات منطقه ای، تأمین امنیت منطقه و مبارزه با تروریس��م از 

طریق سیاسی و به دور از مداخالت بیگانگان یاد کرد. 
درهفتمین نشست سه جانبه سه کشور ضامن روند آستانه، که در تاریخ 28 
تیرماه 1401 در تهران برگزار شد، بر حفظ استقالل، تمامیت ارضی سوریه 
و لزوم مقابله با تروریسم، محکومیت تداوم حمالت رژیم صهیونیستی به 
سوریه، نقش مهم کمیته قانون اساسی درحال نهایی منازعات، ضرورت 
تسهیل بازگشت امن آوارگان، مخالفت تا تصرف و انتقال و فروش غیرقانونی 
نفت سوریه، تأکید و توافق شد. دربیانیه پایانی هفتمین نشست سه جانبه نیز 
ضمن تأکید بر نفی هرگونه راه حل نظامی، تنها راهکار موفق حل منازعات 
سوریه ، مذاکرات سیاسی سوری � س��وری با تسهیل گری سازمان ملل 
درچارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل تصریح و تأکید 
شده است. همچنین برتقویت و توسعه هماهنگی سه کشور در مدیریت 
توافقات فیما بین، احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، متعهد بودن 
به حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و 
عدم انجام اقدامات تضعیف کننده اصول توافق شده به عنوان الزامات اجرایی 

توافقات تأکید شده است. 
 با توجه به ش��رایط بین الملل در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی از 
یک سو و ضرورت های ناشی از مشارکت های استراتژیک میان ایران 
و روسیه و ایران و ترکیه به نظر می رسد این کشور ها هوشیارتر از آن 
هستند که شراکت اس��تراتژیک خود را فدای اهداف فرعی و جانبی 
بکنند. از این رو هر سه کشور به ضرورت توجه به محورهای توافق شده 
در هفتمین نشست آس��تانه توجه دارند. تنها نکته مورد مالحظه در 
این میان مالحظات ترکیه با رژیم صهیونیستی است، ایران و روسیه 
در مواجهه با نقض حاکمیت و حریم سوریه موضعی روشن دارند و اما 
ترکیه به دلیل رابطه عمیقی که با این رژی��م دارد، با تحفظ و مدارا با 
حمالت صهیونیست ها به خاک سوریه برخورد می کند؛ اما باید دقت 
داشت، این موضوع هم در مقایسه با شراکت استراتژیک ترکیه با ایران 
و حتی روسیه، از وزن کمتری برخوردار اس��ت و آنکارا منافع حیاتی 
خود را قربانی مالحظات سیاسی با رژیم اشغالگر فلسطین نخواهد کرد 
و هوشیارتر از آن است که شراکت استراتژیک با جمهوری اسالمی را 

قربانی ماجراجویی های تل آویو در منطقه کند. 
جمهوری اسالمی ایران هم در این نشست، در دستیابی به اهداف مشخص 
متنی و فرامتنی خود، یعنی تثبیت صلح در سوریه، پررنگ سازی نقش 
تهران در تحوالت و بازسازی این کشور، مقابله با زیاده خواهی های رژیم 
صهیونیستی در منطقه و برجسته سازی اثربخشی دیپلماسی پویای خود 
در منطقه موفق بود و به خوبی نقش تعیین کنندگی و بی بدیل خود در 
مدیریت بحران های منطقه ای از جمله بحران س��وریه را برای بازیگران 
منطقه ای و هم فرامنطقه ای به نمایش گذاش��ت و از س��ویی توانس��ت 
مزیت های راهبرد آسیا محوری و همسایه محوری به عنوان الگویی اثربخش 

درحل منازعات منطقه ای را به تصویربکشد. 
برنامه ریزی و برگزاری و مدیریت این نشست در شرایطی که جهان و منطقه 
با بحران های متنوع سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبه رو است، امریکا در 
مدیریت بحران ها و حفظ ائتالف های منطقه ای و جهانی با ناکامی مواجه 
است و ائتالف کشورهای تحت تحریم روند موفقیت روزافزون خود را تجربه 
می کند، نوعی بن بست شکنی درسطح راهبردی محسوب می شود که به 

زودی آثارو برکات آن برای افکارعمومی روشن خواهد شد. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
خیال  تهاجم به ایران را 

از مخیله دشمنان محو می کنیم
ما دس�تیابی ب�ه قل�ه ای از بازدارندگ�ی را هدف گ�ذاری کرده ایم 
ک�ه حت�ی اگ�ر برخ�ی دش�منان ن�ادان ذره ای خی�ال تهاجم به 
کش�ورمان را ه�م در ذه�ن داش�ته باش�ند، جرئ�ت و جس�ارت 
چنی�ن خیال پ�ردازی ای را از مخیل�ه آن�ان نی�ز مح�و کنی�م. 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، با 
اشاره به روند تحوالت دوران چهل ساله جنگ سرد و پس از آن و شکست 
هژمونی تک قطبی و آغاز روند افول قدرت امریکا و عقیم ماندن هزینه های 
10 هزار میلیاردی دولت این کشور در منطقه غرب آسیا و بازیابی قدرت 
چین و خروج روس��یه از انفعال گفت: این رویداد ها همگی دلیل و نشانه 

روشنی بر ورود دنیا به مرحله جدیدی با عنوان دوران گذار است.  
سرلشکر باقری گفت: مرور رویدادهای سه ساله اخیر از جمله انهدام پهپاد 
راهبردی دشمن، نقش آفرینی موفق منطقه ای نیروهای مسلح در خشکی و 
دریا، مقابله موفق با تروریست های داعش و برقراری امنیت پایدار در کشور، 
مرز ها و مناطق پیرامون مرز و ارتقای ت��وان، آمادگی و قدرت جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه های موشکی، پهپادی، دریایی، زمینی و...  در ایجاد 
زمینه های ناکامی دشمن کامالً تأثیرگذار بوده است. وی افزود: اگر مقابله 
موفق با تروریست های تکفیری در سوریه و عراق و اضمحالل حکومت آنها 
به دست سردار حاج قاسم سلیمانی -  قهرمان ملت ایران � و همرزمانش 
اتفاق نمی افتاد، ما اکنون همسایه تروریست های داعش بودیم و اتفاقات 
بسیار ناگواری می توانست در سوریه و عراق بیفتد. وی با ابراز اینکه  دوره 
غلبه فرصت  ها بر تهدیدات را مغتنم می شماریم، تأکید کرد: نیروهای مسلح 
در چنین دوره ای رسالت و مسئولیت سنگینی به عهده دارند و بی تردید 
برای ارتقای قدرت، توان و آمادگی هایم��ان از آن بهره برداری حداکثری 
خواهیم داشت. سرلشکر باقری ادامه داد: ما دستیابی به قله ای از بازدارندگی 
را هدف گذاری کرده ایم که حتی اگر برخی دشمنان نادان رگه و یا ذره ای 
خیال تهاجم به کشورمان را هم در ذهن داشته باشند، جرئت و جسارت 

چنین خیال پردازی ای را از مخیله آنان نیز محو کنیم. 
 

   خبر اول

افتتاح بزرگ ترین خط تولید پنل های خورشیدی در خمین با حضور رئیس جمهور

برق خورشید  از خمین وصل می شود

رئیس جمهور در بیس�ت و نهمین سفر استانی 
خ�ود، روز گذش�ته به اس�تان مرک�زی رفت و 
بزرگ ترین خط تولید پنل های خورش�یدی در 
خمین را افتتاح کرد. اهمی�ت این خط تولیدی 
از آن روست که اکنون در تمام دنیا برنامه ریزی 
ب�رای آین�ده و تأمی�ن انرژی های پ�اک حول 
انرژی های هس�ته ای و خورش�یدی می چرخد 
و انرژی های فسیلی به س�رعت جای خود را به 
این دو خواهند داد. جمهوری اسالمی نیز از این 
قاعده مستثنا نیست و سیاس�تگذاری در این 
زمینه از س�ال های گذشته آغاز ش�ده و اکنون 
یکی از آنها به مرحله بهره برداری رسیده است. 
جهان ش��تابان به س��وی تس��خیر آفتاب و انرژی 
پاک و ارزان و الیزال می رود. ایران از بهترین نقاط 
کره خاکی برای سیم کشی از آفتاب به درون صنایع 
و خانه هاس��ت. حتی بزرگ تری��ن تولیدکنندگان 
نفت و گاز جهان ب��رای تولید ب��رق از آفتاب برنامه 
گس��ترده دارند. دیروز رئیس جمه��ور در خمین 
بزرگ ترین خط تولید پنل خورشیدی کشور را که 
می تواند ساالنه به اندازه توان تولید برق دو نیروگاه 
بزرگ گازی و اتمی، پنل بس��ازد، افتت��اح کرد. به 
موازات ای��ن اقدام، مع��اون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی هم که به خنداب رفته بود، از 
برنامه ریزی این سازمان برای تولید 10 هزار مگاوات 

برق جدید در سطح کشور خبرداد. 
رئیسی همچنین به هپکو رفت که استقبال و تشکر 
کارگران از او مورد توجه رسانه  ها قرار گرفت؛ هپکویی 
که دچار تعطیلی بود و کارگرانش چند سال پیش 
روی ریل آهن س��فره خالی په��ن کردند و همین 
رئیسی در دوره ای که رئیس قضا بود، بازگشت این 
شرکت بزرگ دولتی را به تولید کلید زد و حاال برای 

توسعه بیشتر آن ضرب االجل تعیین کرد. 
   آذرآب را احیا می کنیم

رئیسی در اولین برنامه سفر خود به استان مرکزی 
با حضور در مجتم��ع صنای��ع آذرآب از نزدیک در 
جریان مش��کالت این واحد تولیدی ق��رار گرفت. 
رئیس جمهور در جمع کارگران این مجتمع ضمن 
استماع درخواست های آنها، با تأکید بر اینکه مشکل 
اصلی آذرآب نبود کار نیس��ت، گفت: این مجتمع 
تولیدی، پول ساز و اعتبارساز است اما محور اساسی 

مشکالت اینجا مدیریت و مالکیت است. 
رئیسی با ابراز ناخرسندی از عدم حمایت از مجتمع 
صنایع آذرآب، اظهار داشت: بانک کشاورزی ارتباط 
مأموریتی به اینج��ا ندارد و باید س��هامش به یک 
مجموعه ای که دارای وظای��ف و تخصص مرتبط 
هست، واگذار ش��ود. رئیس جمهور با ابراز تأسف از 
اینکه کارخانه ای که خودش توان رفع نیازمندی های 
س��ایر کارخانجات و صنایع را دارد امروز با کمتر از 
10 درصد ظرفیت خود کار می کن��د، تأکید کرد: 

کارخانه آذرآب را احیا خواهیم کرد و کاری می کنیم 
که ظرفیت کارگری این کارخانه حداقل به همان 
ظرفیت3 هزار نفر س��ابق بازگردد. رئیس��ی افزود: 
هپکو و آذرآب نمادهای غرور ملی و اعتماد به نفس 
ملی هستند، این واحد های تولیدی را احیا می کنیم 
و نمی گذاریم بیش از ای��ن لطمه ببینند.  مجتمع 
عظیم صنعتی آذرآب در س��ال های گذش��ته طی 
فرایند خصوصی سازی واگذار شده بود اما به دلیل 
تخلفات گسترده در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه 
توس��ط آیت اهلل رئیس��ی، مالکیت این کارخانه از 
بخش خصوصی گرفته شد و از سوی دولت به بانک 
کشاورزی واگذار شده بود اما این بانک نیز نتوانسته 
به خوبی این واحد را مدیریت کند و در حال حاضر 

تنها با 10 درصد توان در حال فعالیت است. 
   خصوصی سازی ناموفق

 بالی جان مجتمع های تولیدی
رئیس جمهور همچنین در بازدید از شرکت تولید 
تجهیزات س��نگین هپک��و در جمع مهندس��ان و 
کارگران این مجتمع تولیدی گفت: محصوالتی که 
در داخل کشور از جمله در هپکو ساخته می شود به 

هیچ عنوان نباید از خارج وارد شود. 
رئیس��ی با تأکید بر مقابله با مافیای واردات گفت: 
وارداتی که موجب ایجاد مشکل برای تولید داخل 
شود ممنوع اس��ت و با آن مقابله می کنیم، چرا که 
این مهم از تأکی��دات رهبر معظم انقالب اس��ت. 
وی همچنین در پاس��خ ب��ه درخواس��ت برخی از 

کارگران این مجتمع تولیدی ب��رای عدم دخالت 
افراد غیرکارشناس در مدیریت هپکو تصریح کرد: 
مسائل شرکت های تولیدی باید به صورت تخصصی 
پیگیری و حل شود و افراد غیرمتخصص حق دخالت 
در این موضوعات را ندارند. وی با قدردانی از زحمات 
کارگ��ران و کارکنان هپکو گفت: هپکو در کش��ور 
تولید قدرت می کند و نماد غرور و اعتماد به نفس 
ملی اس��ت. دولت در خدمت هر کسی است که در 
کشور دغدغه تولید داشته باش��د. رئیسی با اشاره 
به مش��کالت کارخانجات بزرگ تولیدی در استان 
مرکزی گفت: خصوصی س��ازی ناموفق و غلط در 
کنار مدیریت ناصحیح عوامل اصلی مشکالت این 

مجتمع های تولیدی است. 
   افتت�اح بزرگ ترین خط تولی�د پنل های 

خورشیدی در خمین
سید ابراهیم رئیسی همچنین با حضور در مجتمع 
»مانا انرژی پاک « بزرگ ترین خط تولید پنل های 
خورش��یدی کش��ور را افتتاح کرد. این خط تولید 
با ظرفیت 500 مگاوات به بهره برداری رس��ید که 
در فاز تکمیلی امکان تولید پنل های خورش��یدی 
برای تأمین ساالنه 1500مگاوات برق را دارد. طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته تا س��ال 1404 زنجیره 
ساخت تمامی اجزای پنل خورشیدی در این شرکت 
بومی خواهد شد. این شرکت خصوصی همچنین در 
حال ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی)مزرعه 
خورشیدی( کش��ور با ظرفیت تولید ساالنه 100 

مگاوات برق در شهرستان محالت استان مرکزی 
است. 

     کلید حل مشکالت در دستان مردم است 
نه بیگانگان

رئیسی در ادامه برنامه های سفر به استان مرکزی، در 
جمع اقشار مختلف مردم خمین، با ابراز خرسندی از 
حضور در میان اهالی زادگاه امام خمینی )ره( گفت: 
افتخار خمین این است که شهر زادگاه رهبر عالی قدر 
انقالب و بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران است. 
شخصیتی که در این شهرستان پا به عرصه گذاشت، 
منشأ تحول بزرگی در جهان اسالم شد؛ تحولی که 
نه فقط در دوران حیات امام خمینی)ره( بلکه پس از 

رحلت ایشان نیز استمرار یافت. 
رئیس جمهور بر ضرورت آش��نایی هر چه بیش��تر 
نسل جوان با شخصیت و منش تاریخ ساز امام)ره( 
تأکید و خاطرنش��ان کرد: اولین ویژگی ممتاز امام 
خمینی اخالص او بود. امام)ره( عمر با برکت خود 
را در حوزه های فقه، تفسیر، اصول، عرفان، فلسفه 
و کالم صرف کرد و خداوند ب��ه خاطر اخالص به او 
شخصیت و جایگاهی عالی مرحمت کرد. وی با بیان 
اینکه جمله معروف »عالم محضر خداست« سنگ 
زیربنای اندیشه امام)ره( بود، گفت: در سیره و منش 
سیاس��ی امام )ره( مفهوم »م��ردم « محوری   ترین 
نقش را داشت. ایشان مردم را به معنای واقعی کلمه 
باور داشت و معتقد به نقش آفرینی جدی مردم در 
حکمرانی بود. رئیسی توجه همیشگی به محرومان 
جهان را دیگر ویژگی شاخص بنیانگذار فقید انقالب 
اسالمی دانست و با تأکید بر اینکه امروز بهترین مبّین 
و مفسر خط امام، رهبری انقالب است، اذعان داشت: 
رهبری دغدغه ای جز استمرار خط و راه امام راحل 
در جامعه ندارد و امروز امتداد آرا و اندیشه های امام، 

در سیره و کالم ایشان قابل مشاهده است. 
    قطب صنعتی کشور نباید واحد نیمه تعطیل 

داشته باشد
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود، 
فعال سازی زیرساخت های تولیدی را جزو مهم  ترین 
اهداف سفرهای اس��تانی دولت مردمی خواند و با 
تأکید بر عزم ج��دی دولت بر تکمی��ل پروژه های 
نیمه تمام، گفت: در س��فر به همه استان   ها تأکید 
کرده ام که اولویت دولت مردمی کلنگ زنی طرح های 
جدید نیست، بلکه به دنبال رفع گرفتاری های مردم 
از جمله اتمام پروژه های نیمه تمام در سراسر کشور 

هستیم. 
آیت اهلل رئیس��ی ب��ا اش��اره به ظرفیت ه��ای مهم 
اس��تان مرکزی خصوصا در حوزه صنعت، از رکود 
یا فعالیت ناقص برخی واحدهای صنعتی اس��تان 
ابراز ناخرس��ندی کرد و گفت: اس��تان مرکزی از 
استان های پرظرفیت کش��ور اس��ت، اما به دلیل 
برخی سوءمدیریت ها، بخشی از ظرفیت های استان 
معطل مانده اس��ت. ما در استانی که قطب صنعت 
کشور است، به هیچ عنوان نباید واحدهای صنعتی 
نیمه تعطیل داشته باشیم. رئیس جمهور با تأکید 
بر اهمیت باالی مفهوم »ما می توانیم « در منظومه 
گفتمانی دولت مردمی، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما 
این اس��ت که با وجود تهدید  ها و تحریم ها، راهکار 
برای برون رفت از مشکالت وجود دارد و این راهکار 
نه در دست بیگانگان بلکه در دستان توانمند مردم 

خودمان است. 
  برای اصالح بسترهای فسادزا 
سراغ علت  ها رفتیم نه معلول ها

رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود از عزم جدی 
دولت برای ساماندهی اقتصاد سخن گفت و با تأکید 
بر اصالحات س��اختاری و نهادی به عنوان اولویت 
دولت، خاطرنشان کرد: با هر بس��تر اقتصادی که 
رانت خواری، فساد و زد و بند در آن وجود دارد مبارزه 
می کنیم؛ به جای مبارزه با معلول   ها مبارزه با علت   ها 
را در پیش گرفتیم تا بسترهای فسادزا را اصالح کنیم. 
ممکن است در این مسیر مشکالتی هم پیش بیاید، 
اما یقین داریم اصالح بس��ترهای فسادزا می تواند 
وضعیت و شرایط اقتصادی را برای فعاالن اقتصادی 
بهتر از قبل کند. رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه 
دولت با هرگونه رابطه ناسالم، رشوه، رانت و یا فساد 
مقابله خواهد کرد، گفت: یقین داریم در این مبارزه و 

ایستادگی مردم دولت را همراهی خواهند کرد. 

88498443سرويس  سياسي

  ش��نبه اول م��رداد 1401 | 23 ذی الحجه 1443 | | روزنامه جوان |  شماره 6534 

 علی حسن حيدری

ژه
وی

پش��تپردهی��ککمپی��نمردم��یو 
خودجوش!

اصالح طلب��ان در فضای مجازی م��ی گویند که بس��یاری از 
محجبه ها با گشت ارشاد در ایران مخالف هستند و از کمپین 
»من محجبه ام و مخالف گشت ارش��ادم« صحبت می کنند؛ 
کمپینی که اصالح طلبان و البته رسانه های فارسی زبان بیگانه، 
از آن حمایت می کنند و آن را پرتعداد و نشانه مخالفت مذهبیون 
و حامیان نظام با گش��ت ارش��اد می دانند. با این حال، روشن 
ش��ده که آغازگر این کمپین یک آق��ای اصالح طلب و نه یک 
خانم محجبه بوده است. محمدرضا جالیی پور، فعال سیاسی 
اصالح طلب آغازگر این کمپین بوده و در تالش برای دیده شدن 
آن، مطالب مرتبط را بازنشر می کند و در حمایت و تئوریزه کردن 
آن یادداشت های متعدد می نویسد. کمپین او از سوی بی بی سی 

و رسانه های ضد ایرانی مشابه حمایت می شود. 
اولین استوری اینس��تاگرامی بازنشر ش��ده جالیی پور در این 
موضوع، پست اینس��تاگرامی یک خانم چادری است؛ فاطمه 
پهلوانی. پهلوانی عضو حزب اتحاد ملت اس��ت، حزبی که پس 
از انحالل حزب مشارکت، با همان افراد باقی مانده شکل گرفت 
و طیف رادیکال اصالح طلبان را شکل می دهد. او با هشتگ نه 
به حجاب اجباری و هشتگ مربوط به این کمپین جدید فعال 

شده است. با این حساب روشن شد که کمپین های مردمی ! و 
خودجوش! مورد حمایت اصالح طلبان چگونه به دست خودشان 

خلق می شود. 


    انتقادآفتابیزدازس��کوترئیس��یو
سخنروحانی!

روزنامه آفتاب یزد گرچه از رسانه های جریان اصالحات است، اما 
از هفته هایی قبل ازا نتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به 
نفع سیدابراهیم رئیسی تغییر جهت داد و به حمایت از رئیسی 

پرداخت. 
این روزنامه در شماره اخیر خود هم یادداشتی کوتاه در واکنش 
به موضع گیری اخیر حسن روحانی منتشر کرده است که جالب 
توجه می نماید: » جناب روحانی به رئیس جمهوری فعلی اصرار 
کرده اند که : واقعیت ها را به مردم بگویید، ایضاً فرموده اند که خزانه 
پر از میلیاردها دالر و ریال را تحویل دولت رئیسی داده اند.« و بعد 
خود این روزنامه در مقام پرسش از حسن روحانی ادامه می دهد: 
» کدم واقعیت؟ غارت ارزهای 4200 تومانی در حلقه های رانتی 
یا وام های بی برگش��ت میلیارددالری و ریالی، واردات خیالی 
روی کاغذ و وام های کالن برای اینگونه واردات فضایی و دهها و 
صدها قلم از رفتارهای خالف قانون از واردات میلیاردی داروی 

»رمدسیویر« که موجب مرگ عمدی هزاران نفر از هموطنان 
شده و هنوز باید دستگاه قضا بر این خطای علمی و عمدی ورود 
کند. غیر از کشور ما و وزیر محترم سابق بهداشت و درمان، دیگر 
کدام کشور این داروی بی اثر و زیان آور را به کشورش وارد نموده؟ 
جواب: سکوت ... فقط ایران« و بعد کنایه وار می نویسد:» ظاهراً با 
جلو رفتن زمان و اینگونه امور بیم آن می رود که دولتمردان فعلی 

به محکمه خواسته شده و از آنان شکایت گردد!« 
آفتاب یزد که معترض فرافکنی روحانی است، انتقاد از سکوت 
مقابل این اظهارات را هم متوجه رئیسی و دولتمردان او می داند: 
» جل الخالق از این امور معاونین جناب رئیس��ی که هر کدام 
جداگانه قصد ورود به عرصه سیاس��ت کشور به عنوان ریاست 
جمهور را داشتند؛ چگونه است که در قواره معاونین و دستیاران 
جناب رئیسی پاسخ اینگونه نکات را نمی دهند؟ شاید سیاست 
بر سکوت و تحمل اینگونه ادعاها قرار گرفته. اگر چنین است ما 
نیز انرژی خود را در موارد صرف نکرده سکوت اختیار کنیم. فقط 
ترس و وحشت ما اصحاب قلم و رسانه از این سکوت تداعی گر 
اس��تخوان در گلو و خار در چش��م موالی موحدان اس��ت که 
ان شاءاهلل اینگونه مباد. امید بر آن داریم که رئیس جمهور محترم 
سابق در این میدان حداقل واقعیت های دوران حکومت خود را 

به مردم بگوید.« 

 نماي نزديك

      برنامه ریزی برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای
محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان سفر به شهرستان 
خنداب اظهار کرد: وجود مجتمع آب سنگین و رآکتور خنداب در این شهرستان موجب ایجاد 
ظرفیت بزرگ علمی، صنعتی و پژوهشی و همچنین سبب ارتقای سطح دانش و فناوری کشور 

شده و این مرکز به سهم خود برای جذب نخبگان محلی و منطقه ای تأثیرگذار بوده است. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی در خصوص برنامه س��ازمان برای تولید برق هس��ته ای و توسعه 
نیروگاه های اتمی اظهار کرد: موضوع مهم، برق هسته ای است که بر اساس اراده ای که در کشور 
وجود دارد و همچنین به لطف الهی و آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده؛ تولید 10 هزار مگاوات 
برق جدید در سطح کشور برنامه ریزی شده است که این پروژه اکنون در دست اقدام قرار دارد و به 
سمت تولید آن در حرکت هستیم؛ به طوری که در شرایط فعلی یک نیروگاه هزار مگاواتی فعال در 
بوشهر داریم که به عنوان انرژی پاک و بدون آالیندگی و همچنین برق پایدار در طول شبانه روز و 
به صورت ثابت به شبکه تزریق می شود که برق هسته ای تولیدی در تنظیم بار شبکه بسیار مؤثر 
بوده است. وی اضافه کرد: از چند ماه قبل و پس از سفر رئیس جمهور به استان بوشهر، برنامه های 

اجرای پروژه واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر شتاب گرفته است. 
اسالمی خاطرنشان کرد: با تأکیدات رئیس جمهور، این پروژه وضعیت متفاوتی یافته و امیدواریم 
بتوانیم س��رفصل های دیگر در همه جبهه   هایی را که متصور است فعال کنیم و در نظر داریم تا 
واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر از این پس پیشرفت بیشتری را ثبت کنند. رئیس سازمان 
انرژی اتمی در پایان سخنانش گفت: برنامه دیگری که در دست اجرا داریم، پروژه توسعه خنداب 

است که طرح های توسعه خنداب را آغاز خواهیم کرد. 

ریاست جمهوری



»گشت ارشاد« مناقشه برانگيزترين بخش از 
اجراي قوانين كشور است كه هر از چند گاه با 
حاشيه هايي همراه مي شود. برخي اشتباهات 
محاسـباتي در رفتار مأموران گشـت ارشاد 
با مـردم در كنار جريان برنامه ريزي شـده اي 
كه به دنبال حذف اين بخش از قانون كشـور 
است، مي كوشد اين سؤال را در افكار عمومي 
جامعه شـكل دهد كه خروجي فعاليت گشت 
ارشاد چه بوده است و آيا اين شيوه از فعاليت 
اين گشـت مي تواند فرهنگ حجاب و عفاف 
را در جامعه سـاري و جاري كند؟ با تمام اينها 
گشـت ارشـاد تنها برون داد تكاليف اجرايي 
مصوبـه شـوراي عالـي انقـالب فرهنگي در 
راهكارهاي گسـترش حجاب و عفاف است؛ 
مصوبه اي كه براي 26دستگاه از جمله نيروي 
انتظامي تكاليفي را به منظور فرهنگ سـازي 
براي گسـترش فرهنگ حجـاب و عفاف در 
جامعه تعيين كرده اسـت، اما تنها دستگاهي 
كه به بخشـي از تكاليـف خـود در اين حوزه 
عمل كرده اسـت، نيروي انتظامي است كه از 
فهرستي 21 موردي وظايف ذكر شده در اين 
قانون، بخش سلبي وظايف خود يعني گشت 
ارشاد را اجرا مي كند. اين در حالي است كه اگر 
25 دستگاه ديگري كه در اين قانون موظفند 
زمينه هاي ايجابي و زيرساخت هاي فرهنگي 
شكل گيري فرهنگ عفاف و حجاب را فراهم 
كنند، به وظايف خـود عمـل كرده بودند، بار 
برخورد با شـرايط موجود در جامعه به دوش 
نيروي انتظامي و گشت ارشـاد نمي افتاد، اما 
شرايط كنوني جامعه به واسطه كم كاري و اغفال 
سـاير نهادهاي ذي ربط به خصوص نهادهاي 
مسئول در حوزه فرهنگ سازي و ذائقه سازي 
و با توجـه به سياسي سـازي مقولـه عفاف و 
حجاب به خصوص از سوي سياسيون، نيازمند 
بازطراحي از گشـت ارشاد هسـتيم، چراكه 
اجراي قانون نيازمند مقبوليت اجتماعي است. 

انتش��ار فيلم مادري كه در تالش اس��ت جلوي 
حركت خودروي گشت ارشاد را بگيرد و با زاري 
درخواست مي كند دخترش را كه بنابر ادعای مادر 
بيمار است، با خود نبرند، بازتاب هاي گسترده اي 
در اف��كار عمومي جامعه داش��ت و واكنش هاي 
زيادي را با خود همراه كرد. تا بدانجا كه انس��يه 
خزعلي، مع��اون رئيس جمهور در ام��ور زنان و 
خانواده هم در واكنش به اي��ن ماجرا در صفحه 
توييتر خود نوشت:  »آنچه عامل جريحه دارشدن 
عواطف عمومي اس��ت، بحث كرامت  زن و  مادر 
در فرهن��گ ايراني اس��المي اس��ت. باب��ت اين 
جايگاه خداوند را هزاران بار ش��اكريم. مؤاخذه، 
عذرخواهي و دلجويي فوري نشان از آن دارد كه 
 نيروي انتظامي نيز به اين جايگاه به  خوبي واقف 
است. اميد اس��ت كه ديگر شاهد چنين اتفاقاتي 

نباشيم.«
 برخورد انضباطي نيروي انتظامي 

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در اطالعيه اي 
از برخورد با س��رتيم گش��ت انتظامي به خاطر 
برخورد خارج از ضوابط با يكي از شهروندان خبر 
داد. در اطالعيه پليس تهران بزرگ آمده اس��ت: 
در پي اطالع از برخورد خ��ارج از ضوابط يكي از 
گشت هاي پليس با يكي از شهروندان موضوع به 
سرعت رسيدگي و با سرتيم اين واحد انتظامي به 

دليل سوء مديريت برخورد انضباطي شد. با تمام 
اينها اما جريان سازي هاي سياسي عليه اين ماجرا 
از سوي برخي جريانات رسانه اي همچنان ادامه 
دارد و اين مس��ئله حتي به طراحي پويش هاي 
خاص و هدفمن��دي چون »من محجب��ه ام و با 
گشت ارشاد مخالفم« منتهي شده است. از همه 
جالب تر اينكه برخي از افراد كه به واسطه انتشار 
اين ويدئ��و و تصاويري از اين دس��ت كه گاهي 
نمايشگر رفتار نه چندان مناسب مأموران گشت 
ارش��اد با خانم هايي اس��ت كه حجاب مناسبي 
ندارند، احساساتش��ان جريحه دار ش��ده به اين 
پويش پيوس��ته و ديگ��ران را هم ب��ه حضور در 
آن دعوت مي كنند؛ پويش��ي كه معلوم نيس��ت 
طراحان اوليه آن چه كس��اني هستند و اهداف 
پش��ت پرده آن چيس��ت. به خصوص اينكه در 
شرايط كنوني جامعه اين محجبه ها هستند كه با 
وجود زندگي در جامعه اي با قانون حجاب براي 
زيس��ت مؤمنانه خود با محدوديت هاي متعدد 
مواجهند. اين پوي��ش و حركت هايی نظير آن، 
زماني شك برانگيزتر مي شود كه واكنش جريانات 
سياسي خاص به ماجرا را مورد واكاوي قرار دهيم؛ 
جرياناتي كه با سياس��ي كردن ماجراي عفاف و 
حجاب بزرگ ترين ظلم را ب��ه اين معروف الهي 

مرتكب شدند. 
 قوانين مرتبط با حجاب 

نخس��تين قانون��ي ك��ه در خصوص پوش��ش 
زنان در كش��ور به تصويب رس��يد، م��اده  قانون 
تعزيرات مصوب س��ال  ١٣٦٢بود. در اين قانون 
آمده بود: »زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر 
و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه 

شالق محكوم خواهند شد.«
براساس اين قانون، زناني كه در جمهوري اسالمي 
ايران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و 
غيرمسلمان، مكلف به رعايت حجاب شرعي در 

انظار عمومي و معابر شده اند. 
مهم  ترين قانوني كه بي  حجابي را جرم دانسته و 
به آن پرداخته، ماده ٦٣8 قانون مجازات اسالمي 
مصوب سال ١٣75 اس��ت. به موجب اين ماده 
»هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، 
تظاهر به عمل حرامي كند، عالوه بر كيفر عمل، 
به حبس از ١0 روز تا دو ماه يا تا 74ضربه شالق 
محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي 
شود كه نفس آن عمل، داراي كيفر نيست، ولي 
عفت عمومي را جريحه دار كند، فقط به حبس 
از ١0 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه ش��الق محكوم 

خواهد شد. «
در تبص��ره اي��ن م��اده ك��ه هم��ان م��اده 
س��ال  مص��وب  تعزي��رات  قان��ون   ١0٢
١٣٦٢مي باشد، آمده اس��ت: »زناني ك��ه ب��دون 
حجاب ش��رعي در معابر و انظ��ار عمومي ظاهر 
ش��وند، به حبس از ١0 روز تا دو ماه ي��ا از 50 تا 
500هزار ري��ال جزاي نقدي محك��وم خواهند 
ش��د. « بنا بر ماده ٢٢ قانون مجازات اس��المي، 
چنانچه قاضي تشخيص بدهد، مي تواند حبس و 
شالق متهم را به جزاي نقدي تبديل كند. نكته 
قابل توجه اين است كه تمامي اين قوانين نگاهي 
سلبي به مقوله حجاب دارند؛ نگاهي كه به نظر 
مي رس��د اثرات پيش��گيرانه  آن چندان كه بايد 
نيست و در عمل هم ثابت شده مسئله بدحجابي 

تنها با قوانيني از اين دست حل نمي شود!

 25 دستگاه كم كار 
با تعميق نگاه ها به مس��ئله بدحجاب��ي، اصول و 
مباني روش هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف 
مصوب ١٣7٦ و راهبردهاي گس��ترش فرهنگ 
عفاف مص��وب ١٣84 و آيين نام��ه راهكارهاي 
اجرايي گسترش عفاف و حجاب مصوب ١٣84 از 

مهم ترين اين قوانين و آيين نامه  شد. 
مصوبه، تكالي��ف ٢٦ دس��تگاه را در حوزه  عفاف 
و حجاب معين كرده و براي گس��ترش فرهنگ 
حجاب و عفاف، ٣00راهكار ارائه داده اس��ت كه 
هر كدام از اين ٢٦ دس��تگاه به تناسب نقشي كه 
در نهادينه كردن فرهن��گ حجاب و عفاف دارند، 
موظف به اجراي تع��دادي از بندهاي اين مصوبه 
هس��تند. در ميان ٢٦ دس��تگاه متولي گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب، س��ازمان صداوس��يما 
با ٣١وظيفه براي گس��ترش فرهن��گ حجاب و 
عفاف در رأس اين ٢٦ دس��تگاه قرار دارد و بعد از 
آن وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي و  آموزش و 
پرورش با ٢١بند از شرح وظايف در جايگاه بعدي 
قرار مي گيرن��د. تمركز اين مصوب��ه روي تعيين 
وظايف بيشتر براي صداوس��يما به واسطه نقش 
اثرگذار رسانه ها بر مسئله ذائقه سازي و الگودهي 
به جامعه است. رسانه ها مي توانند ذهن مخاطب 
را شكل دهند و آن را مديريت كنند، اما رسانه ها 
و دستگاه هاي فرهنگ ساز و ذائقه ساز كشورمان 
در حوزه عف��اف و حجاب كارنام��ه قابل قبولي از 
خود ارائه ندادند. اين تنها چالش در حوزه حجاب 
و عفاف نيست و بخش مهمي از خروجي جامعه 
در ح��وزه حجاب و عف��اف به سياس��ي بازي ها و 
سياسي كاري ها در اين مقوله باز مي گردد. در واقع 
با سياسي شدن حجاب و عفاف يكي از مهم ترين 
چالش هايي است كه گريبانگير اين واجب الهي 

شده است. 
 سياسي سازي بزرگ ترين ضربه به حجاب 

و عفاف 
در ط��ول س��ال هاي بع��د از انق��الب گفتمان 
حجاب به حاش��يه سياس��ت رانده شده است و 
اين مس��ئله فقط از س��وي اقليت لندن نشين و 
اپوزيسيون خارج نشين اتفاق نيفتاده است، بلكه 
در مقاطع مختلف، به خص��وص در بزنگاه رقابت 
سياسي رقباي انتخاباتي ش��اهد استفاده ابزاري 
و سياسي سازي مس��ئله حجاب هستيم. بدين 
معنا كه هرگاه گفتمان حج��اب، گفتمان چادر، 
اعتبار سياسي پررنگ تري داشته باشد، حجاب 
يا پوشش هاي چادر و نزديك به آن هم در جامعه 
رواج پيدا مي  كند و هرگاه اين گفتمان اقتدارش 
ضعيف ش��ود، نش��انه  او هم در جامعه تضعيف 
مي شود.  روال طي  شده در طول سال هاي اخير 
بيانگر اين اس��ت كه در مقوله  عف��اف و حجاب 
حركت رو به عقب داشته ايم و در بهترين حاالت 
نيز تنها توانسته ايم با جريان سازي هاي رسانه اي، 
مسكن هايي موقتي را ارائه كنيم و با فرونشست 
اين امواج بدحجابي ها در شكل و شمايل جديد از 
سر گرفته شده است. اين در حالي است كه فضاي 
كلي حاكم بر جامعه ما همچنان فضايي معنوي 
و ارزش��ي اس��ت و حتي همان زن��ان و دختران 
بدحجابي ك��ه در خيابان هاي ش��هر جلوه گري 
مي كنند، در بسياري از ايام خاص همچون همين 
شب هاي قدر در مراسم هاي مذهبي حضور پيدا 
مي كنند و ارتباطشان با ارزش هاي معنوي جامعه 

پابرجاست. 
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اجرايقانونحجاب،بدونسياسيكاري
گشت ارشاد كه آخرين حلقه از كم كاري 26 دستگاه در اجراي قانون حجاب است، نيازمند بازطراحي است

حسین سروقامت

»اشكان رو گذاشتم كالس چرتكه... خيلي هم راضيم.«
»توي جردن يـه خانه موزيك باز شـده، به كـودكان نواختن 

موسيقي باخ رو آموزش ميده؛ فوق العاده اس!«
»اينكه چيزي نيس؛ من برای الميرا معلم خصوصي گرفتم؛ گفته 

تو شش ماه انگليسي و فرانسه رو يادش ميده!«
درست... سرنوشت بچه ها به ما سـپرده شده، اما خدا مي داند 

آنان ابزار پز دادن ما نيستند. 
لطفاً آنها را از اين كالس به آن كالس نكشانيد و ذهنشان را انبان 
اطالعات و معلومات نكنيد. چرا با فشـاري كه به مغز كودكان 

مي آوريد، فرآيند رشد آنان را به مخاطره مي افكنيد؟
آينده متعلق به افراد خالق، هوشمند، منعطف و سرزنده است. 
اگر به فكر فرداي فرزندانتان هستيد، دست از سرشان برداريد 

و بگذاريد هلهله و شادماني كودكانه شان همه جا را پر كند. 
ما زمان كافي براي آموزش داريم؛ وقت براي بازي و سرخوشي 

كودكانه تنگ است!
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  هموطني از روستاي طول الت: بعد از شروع كار ساخت 
سد مخزني پلرود كه به نظر مي رسد بدون كار كارشناسي انجام 
شده است، اكوسيستم روستاي هاي قديمي طول الت و آزاركي 
كه در اطراف س��د قرار دارن��د، به طور كلي تغيير كرده اس��ت 
و تعدادي از روس��تاي هاي قديمي اطراف مثل شمشاد س��را، 
درازالت، سوگوابر و ديزلي تخليه ش��ده اند. تصميماتي كه در 
اين حوزه گرفته شده است باعث نابودي وضعيت اكوسيستم و 
محيط زيست اين منطقه  و تغيير مسير سفره هاي زيرزميني و 
به تبع آن رانش شديد زمين در روستا هاي اطراف مثل آزاركي 
شده است. اين معضل موجب شده تعدادي از اهالي اين روستا 
به مناطق ديگر كوچ كنند. جديداً هم شنيده شده است كه يكي 
از ارگان هاي مرتبط با س��اخت سد در گيالن، تصميم به ايجاد 
شهرك تفريحي براي كاركنان خود در مسير جاده آزاركي به 
طاهرسرا گرفته اس��ت كه براي اين كار درصدد مسطح كردن 
كوه مشرف به سد هستند. اگر اين اخبار و خبرهايي ديگر كه از 
ساخت اين سد به گوش مي رسد صحت داشته باشد، ضربه  نهايي 
به اكوسيستم اين منطقه وارد خواهد آمد و باعث نابودي كامل 
آن مي شود. سؤالي كه بسياري از مردم منطقه از محيط زيست 
گيالن و كشور دارند، اين اس��ت كه چرا محيط زيست و ديگر 
ارگان هاي مسئول در اين حوزه برخوردي با اين كوه خواري ها و 
نابودي  اكوسيستم نمي كنند كه به صورت دلخواه و بدون هيچ 
موانعي انجام مي شود. مسئوالن پايتخت نشين اگر صداي ما را 
مي شنوند فكري به حال وضعيت اين منطقه كنند، از مسئوالن 

گيالن كه عكس العملي ديده نمي شود. 

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

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند. 

شـركت شـهرك هاي صنعتـي تهران 
به اسـتناد مصوبه هيـأت مديره اين 
شـركت در نظر دارد تعداد 17 قطعه 
زميـن صنعتـي در شـهرك صنعتي 
فيروزكوه 1 را از طريق مزايده عمومي 
يك مرحله اي با ارزيابي كيفي فشرده 
به دارنـدگان مجـوز فعاليت صنعتي 
معتبر منضم به نامـه واگذاري زمين، 
مجوز طرح توسـعه و يـا معرفي نامه 
پيش نمايش جواز تأسيس/ جواز تأسيس صادره از سازمان/ ادارات 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران/ معرفي نامه از سازمان جهاد 
كشـاورزي اسـتان تهران با كاربري غذايي دارويي و بهداشـتي، 
فلزي/ برق و الكترونيك، سـلولزي كم  آب بر و شيميايي كه با زون 
فعاليت و مساحت قطعه مورد درخواست (حداكثر ميزان مساحت 
قطعه انتخابي توسـط مزايده گر مي بايسـت 20% كمتر يا بيشتر 
از مسـاحت مندرج در نامه واگذاري زمين، نامه طرح توسـعه و يا 
معرفي نامه پيش نمايش جواز تأسيس/ جواز تأسيس باشد) مطابقت 
داشته باشد را به شرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با 
بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت "ستاد" با شماره 
مزايده 2001001051000032 به صورت نقد و اقساط مطابق ضوابط و 

مقررات جاري شركت واگذار نمايد. 
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد:

1- برگزاري مزايده صرفًا از طريق سـامانه تداركات الكترونيكي 
دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين 
(سپرده) شركت در مزايده كه مي تواند به صورت ارائه ضمانت نامه 
بانكي معتبر، واريز نقدي يا واريز الكترونيكي از طريق سامانه ستاد 

باشد، ارسال پيشـنهاد قيمت، بازگشـايي پاكات، اعالم به برنده، 
واريز وجه مزايده و... در بستر سامانه مذكور انجام مي پذيرد.

2- عالقمندان به شـركت در مزايده مي بايسـت جهت ثبت نام و 
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي دفتر ثبت 
نام 88969737 و مركز تماس 1456 تمـاس حاصل نمايند و يا به 

آدرس اينترنتي www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. 
3- چنانچه در قطعه مورد نظر مسـتحدثاتي وجود داشـته باشد 
برنده قطعه مربوطه مي بايست قبل از عقد قرارداد، نسبت به تسويه 
نقدي كل وجه مسـتحدثات مطابق گزارش تأميـن دليل با جلب 
نظركارشناس رسمي اقدام نمايد. بديهي است كه تسويه نقدي كل 

مستحدثات شرط الزم جهت عقد قرارداد مي باشد. 
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نوبتاول

وزارت صنعت، معدن وتجارت
 سازمان صنايع كوچك وشهرك هاى صنعتى ايران

شركت شهرك هاي  صنعتي تهران

 رئيس سازمان بهزيستي گفت: حمايت از 8 درصد از جامعه آماري 
كشور بر عهده اين سازمان است و ساختار س��ازمان و منابع فعلي آن 

پاسخگوي رفع نياز اين آمار جامعه نيست. 
 معاون امور بين الملل قوه قضائيه و دبير س��تاد حقوق بش��ر گفت: 
سوئد چگونه مي تواند ادعا كند كه در چارچوب روابط و احترام متقابل 
عمل مي كند، در حالي كه به پايگاهي براي ميزباني، حمايت و هدايت 
گروهك هاي مختلف تروريس��تي و جدايي طلب علي��ه ايران تبديل 

شده است؟!
 معاون شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از 

وجود ٣00 هزار دستگاه تاكسي در صف نوسازي ناوگان خبر داد. 
 سخنگوي وزارت آموزش و پرورش گفت: دانشگاه فرهنگيان مركز 
ثقل نظام آموزش و پرورش كشور است و در سال ١40١ اين دانشگاه 

٣00 نفر عضو هيئت علمي جذب مي كند. 
 مقامات اياالت متحده از شناس��ايي اولين مورد فلج اطفال در اين 

كشور در مدت نزديك به يك دهه خبر دادند. 

زبالهگردي
ويترينداستانپسماندپايتختاست

اداره برآورد اجتماعي و افكارس��نجي معاونت اجتماعي فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ طي پژوهشي به بررسي وضعيت زباله گردي در 
شهر تهران به صورت توصيفي- تحليلي با روش اسنادي و كتابخانه اي 
و مصاحبه ميداني  پرداخته است.  امروزه زباله گردي در شهر تهران 
پديده رايج شهري است. در خيابان هاي شهر تهران زباله گردها در 
پي يافتن زباله هايي هس��تند تا با فروش آنها به خريداران رسمي و 
غير رس��مي معاش خود را تأمين كنند. تعداد زباله گردها در تهران 
دقيق برآورد نش��ده، اما در هر خياب��ان و كوچه افرادي به چش��م 
مي خورند كه به اش��كال و انحای مختلف با خودرو، پياده، گروهي، 

انفرادي، رسمي و غير رسمي در پي يافتن زباله هستند. 
مطابق پژوه��ش صورت گرفته، از آنجا كه زباله گردهاي ش��هري از 
اقش��ار كم درآمد و از طبقات پايين جامعه هس��تند، در پي فروش 
اين اجناس با هر ميزاني كه خريدار بپردازد، كسب معاش مي كنند. 
جمع آوري پسماند در تهران به يك شيوه در آمدزايي براي اين اقشار 
تبديل شده و اين افراد در نتيجه بروز مسائل اجتماعي مانند بيكاري، 
فقر، بي هويت بودن براي اتباع غير ايراني و مواردي از اين دست، به 

اين شيوه زيست روي آورده اند. 
 با ردياب��ي و پيگي��ري زباله گردها در ته��ران و گفت وگو ب��ا آنها، 
زباله گردي ب��ه عنوان ي��ك صنعت پرس��ود اما پنهان در كش��ور 
قابل شناسايي اس��ت. زباله گردي ويترين داستان پسماند در تهران 
است. زباله گردي در تهران به نوعي شغل گذران امور براي افرادي 
شده است كه نسبت به نوع شغل حق انتخاب زيادي ندارند. بخش 
زيادي از زباله گردها در تهران شامل افراد اتباع آن هم عمدتاً بدون 
مدرك، افراد داراي اعتياد و كارتن خواب ها  مي باش��ند. زندگي به 
سبك زباله گردي، زندگي خارج از زمان و مكان است و تنها هدف از 
گذران وقت، جمع آوري زباله براي فروش است.  وجود شرايطي مانند 
مصرف گرايي، عدم تفكيك زباله از مبدأ، بيكاري، تنگناي معاش و 
عدم حمايت رس��مي و غيررس��مي از يك طرف و شرايط زمينه اي 
مانند اعتياد، طالق، ضعف مهارتي و دانشي و سوءسابقه زباله گردها 
از طرف ديگر موجب رواج پديده زباله گردي شده اس��ت. زماني كه 
برخورد قانوني و كنترل اجتماعي به عنوان عوامل بازدارنده ايفاي 
نقش نمي كنند، عواملي مانند جاذبه هاي شغلي شرافت خودپندار 
به  عنوان عامل تقويت كننده عمل می كند و موجب گس��ترش اين 
پديده مي ش��و د.  انزواي اجتماعي و بي نظم��ي اجتماعي از جمله 
پيامدهاي زباله گردي هستند. زباله گردها با وضعيت ظاهري كثيف، 
كارتن خوابي، ولگردي، پراكندن زباله در معابر، خم شدن تا كمر در 
سطل هاي زباله، عدم رعايت بهداشت فردي و مواردي از اين دست، 
نوعي ولنگاري و بي نظمي اجتماعي را ترويج می كند و تهديدي براي 

نظم اجتماعي هم هستند. 
مطاب��ق پژوه��ش صورت گرفت��ه، راهكارهايي براي مقابل��ه با اين 

وضعيت، مطرح شده است:
- همكاري با مؤسس��ات غيردولتي فعال جهت شناسايي گودها و 

گاراژهاي زباله گردي
- تهيه بانك اطالعاتي از زباله گردي شهر تهران

- شناس��ايي زباله گردان جهت ارائه خدمات مخصوص��اً در دوران 
شيوع كرونا

- توزيع بسته هاي بهداشتي و ضدعفوني كننده در گودها و گاراژهاي 
زباله گردي 

- توزيع دستكش هاي صنعتي
- لزوم اهميت بررسي ويژگي هاي رواني وشخصيتي افراد زباله گرد

- بررسي دقيق علل وعوامل انگيزه زباله گردي در اين افراد
- ارائه خدمات از جمله ايجاد اشتغال در جهت پيشگيري و كاهش 

زباله گردي
- متمركز كردن افراد زباله گرد در سايت انباشت زباله هاي شهري و 

به نوعي استخدام آنها 
- حفظ سطح در آمد قبلي اين افراد و بيمه كردن آنها 

- متمركز كردن افراد زباله  گرد در سايت انباشت زباله هاي شهري و 
به نوعي استخدام آن افراد

- طراحي س��طل هاي مخصوص كه امكان باز ش��دن آسان توسط 
زباله گردها وجود نداشته باشد.

- نصب سطل هاي زباله مخصوص در گوش��ه اي از حياط خانه ها به 
نحوي كه دسترسي به آن از درون منزل وجود داشته باشد. 

- تعبيه سطل هاي هيدروليكي زير زميني
* سرپرست اداره برآورد معاونت اجتماعي فاتب 

سرهنگ دوم الهام ناصري*

زهرا چيذري 
  گزارش  یک



 تعاونی مسكن کارکنان سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) در نظر دارد 
تهیه تجهیزات و اجرای تأسیسات مكانیكی- الكتریكی ساختمان 
اداری واقع در اس�تان قم/ شهرستان قم/ میدان بس�یج - خیابان 
معلم را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و 

پیمانكاران واجدالشرایط دعوت به عمل می آید.
مدارك مورد نیاز را جهت ارزیابی ت�وان اجرای کار حداکثر تا تاریخ 
۱40۱/0۵/06 به آدرس قم– میدان بسیج جنب دانشكده پرستاری؛ 
قس�مت امور قراردادها تحویل نماین�د، پس از ارزیاب�ی مدارك از 

واجدین شرایط جهت تحویل اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید.
  مدارك مورد نياز:

۱-آخرین رتبه یا پایه ش�رکت در س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
(گرایش تأسیسات)

2- فهرس�ت کارهای انجام شده و در دس�ت اجرا توسط شرکت به 

همراه یك نسخه از قرارداد، آدرس محل اجرا، مبلغ قرارداد و کلیه 
مدارك مربوط به شروع کار و تحویل موقت یا قطعی پروژه

۳- فهرست کارکنان کلیدی به همراه سابقه و تخصص هر کدام
4- ارائه تقدیرنامه و رضایت نامه و تشویق نامه از کارفرماهای قبلی 

۵- ارائه اسناد و مدارك شرکت (اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین 
تغییرات روزنامه رس�می) و رزوم�ه فعالیت های ش�رکت (ترجیحًا 

به صورت فیلم ویدیویی، لوح فشرده، عكس، اسالید و...)
6- هرگونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجرای کار پیمانكار 

7- کارفرما مبلغ ریالی پیمان را به صورت ۱00 درصد تهاتر زمین واقع 
در فاز 6 شهرك شهید زین الدین پرداخت می نماید.

(( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد))
  تلفن تماس امور قراردادها: 37847667-025 و 0۹12752۹8۹1   

تعاونى مسکن كاركنان سپاه امام على بن ابيطالب(ع)

  1- مناقصه گزار: شرکت   گاز اس�تان   چهار محال و 
بختیاري

2- موضوع مناقصه: احداث س�ایبان، فونداسیون و 
حصار با دیوارهای پیش س�اخته بتنی ایستگاه و 

هیتر قطب صنعتی سفیددشت  
۳- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مناقصه موضوع فوق را 
از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی 
پاکت ها از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الكترونیكی دولت (س�تاد) به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات  ۵۳۱22۹۱6  می باشد.

4- تاريخ انتشـار مناقصه در سـامانه : س�اعت ۱0 روز یكش�نبه تاری�خ ۱40۱/0۵/02 
می باشد.

  5-  مهلـت زمانى دريافت اسـناد مناقصه از سـايت: تا س�اعت ۱8 روز سه ش�نبه تاریخ 
۱40۱/0۵/04 می باشد.

6- مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت ۱8 روز سه شنبه تاریخ ۱40۱/0۵/۱8 می باشد. 
7- تاريـخ بازگشـايى پاكت ارزيابـى مناقصه: س�اعت 8 صبح روز چهارش�نبه تاریخ  

   ۱40۱/0۵/۱۹
8- تاريخ بازگشايى پاكت پيشنهاد: ساعت ۱0 روز شنبه تاریخ ۱40۱/0۵/22   

   ۹- نوع و مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار: یكي از تضامی�ن معتبر در آیین نامه تضمین 
معامالت دولتي مصوبه ش�ماره ۱2۳402/ت۵06۵۹ه�  م�ورخ ۹4/0۹/22 هیأت 
محت�رم وزیران به مبل�غ ۱,۳00,000,000 (ی�ك میلیارد و س�یصد میلیون) ریال 

مي باشد.
   اطالعات تم�اس دس�تگاه مناقصه گ�زار جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائ�ه پاکت های ال�ف: آدرس ش�رکت گاز اس�تان 
 چهارمح�ال و بختی�اری واق�ع در ش�هرکرد- خیاب�ان فاراب�ي ش�مالي

 به شماره تلفن 4-3333۹002-038 (داخلى 2081)
چاپ نوبت اول: روز شنبه مورخ ۱40۱/0۵/0۱ 

چاپ نوبت دوم: روز یكشنبه مورخ ۱40۱/0۵/02
                                                       روابط عمومى شركت گاز استان چهارمحال و بختيارى

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 1401/22 
نوبت اولهمراه با ارزيابى كيفى

شناسه آگهی: ۱۳۵4۱08

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان چهارمحال وبختيارى

شركت تعاونى انبوه سازى مسکن سرپناه سازرضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى انبوه سازى مسکن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  
از كليه اعضاى محترم شـركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى 
فوق العاده (نوبت اول) كه در روز جمعه  مورخ 1401/05/21 ساعت 14 به 
آدرس: اتوبان ارتش- شهرك شـهيد محالتى- انتهاى خيابان نور- تاالر 

پذيرايى و همايش بعثت برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد.
 دستـور جلسـه: 

تطبيق و تصويب اساسنامه منطبق با ضوابط جديد وزارت  تعاون
چنانچه حضور عضو در مجمع ميسـر نباشـد مى تواند به همراه وكيل خود 
حداكثر تا تاريخ 1401/05/1۹  با مدارك عضويت و شناسايى جهت تکميل 
فرم وكالت به دفتر تعاونى مراجعه نمايد تا پس از احراز هويت نسبت به صدور 
هيأت مديره تعاونى ورقه ورود به مجمع اقدام گردد.                   

 تجديد آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
با ارزيابى كيفى شماره 1400/47

 شـركت آب و فاضالب جنوبغربى اسـتان تهران در نظ�ر دارد تجدید مناقص�ه موضوع خرید 
۵2۳00متر لوله پلی اتیلنی آبرس�انی همراه با باراندازی و تحوی�ل در انبار کارفرما را 
از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (س�تاد) به شماره 200۱0۵0۱۳۹000027 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) 
ب�ه آدرس www.setadiran.ir انج�ام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱40۱/0۵/0۱  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
از سایت: ساعت ۱۱صبح ۱40۱/0۵/0۱ الی ساعت ۱۹مورخ ۱40۱/0۵/0۵  مهلت زمانی 
ارائه پیشنهادات: ساعت ۱۳ تاریخ ۱40۱/0۵/۱8  زمان بازگشایی پاکات: از ساعت ۹ 
صبح تاریخ ۱40۱/0۵/۱۹ در دفتر قراردادهای ش�رکت آبفای جنوبغربی استان تهران 
می باشد.  مدت پیمان: ۳ماه شمسی می باشد  مبلغ سپرده: ۱/6۳6/۵00/000 ریال 
 محل اعتبار: از منابع داخلی/س�رمایه ای ش�رکت آب و فاضالب جنوبغربی استان 
تهران می باشد.   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات: آدرس- تهران کیلومتر22جاده ساوه شهرك 
واوان – بلوار امام خمینی(ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی 

استان تهران- دبیرخانه به کدپستی۳۳۱786۹۳7۱ تلفن: 021561725۹5 داخلى 136 
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

*مركز تماس: 41۹34 -021 *دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 *
 در این مناقصه فقط تولیدکنندگان کاالی موضوع مناقصه و در اولویت بعدی نماینده 
رسمی (انحصاری) تولیدکنندگان مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود و شرکت های 

واسطه و تجاری مجاز به حضور در مناقصه نمی باشند. 
 https://iets.mporg.irسایت ملی مناقصات  

 swest.tpww.ir سایت آبفای جنوبغربی استان تهران  
www.nww.ir سایت مهندسی کشور  

شركت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ت اول
نوب

رشد توليد خودرو در جاده زيان عملياتي
زیان انباشته خودروسازانی چون ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در حالی به 77 هزار میلیارد تومان رسیده است که خودروسازان 
مي توانند با اصالحات ساختاري بخش زیادي از مشكالت زیان دهي خود را برطرف کنند اما از زیر بار این موضوع شانه خالي مي کنند
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عملکرد ضعيف بورس در  تيرماه 
آمارها نش�ان مي دهد ب�ورس بدترین عملك�رد خ�ود را در تیر 
م�اه حداق�ل ط�ی ۱۵س�ال گذش�ته ثب�ت ک�رده و تجرب�ه اي 
مش�ابه س�ال۱۳۹۱ را ب�راي معامله گران به جا گذاش�ته اس�ت. 
 بازده��ي ش��اخص كل در اولي��ن م��اه از تابس��تان 1401 براب��ر با 
منفی4/42درصد بود و شاخص هم وزن نيز افت 4/66درصدي را تجربه 
كرد. در اين ميان ارزش معامالت خرد هم به شدت كاهش پيدا كرد و 
در آخرين روز كاري تير ماه اين رقم به كمتر از  هزارو۵00ميليارد تومان 
هم رسيد، هر چند بخشي از كاهش ارزش معامالت خرد به دليل توقف 
بسياري از نمادهاي بازار براي برگزاري مجامع ساالنه بود اما به طور كلي 

روند معامالت تير ماه حاكي از ركود شديد حاكم بر بازار است. 
........................................................................................................................
هزينه ماهانه 10 هزار ميلياردي دولت قبل 

براي دولت سيزدهم 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت گذشته از طریق 
استقراض از مردم، حدود ۵00 هزار میلیارد تومان بدهي براي دولت 
سیزدهم گذاشت که ماهانه ۱0 هزار میلیاردتومان آن جبران مي شود. 
به گزارش فارس، جعفر قادري در برنامه راديويي ايران شهر در مقدمه 
صحبت هاي خود درباره بودجه امس��ال دولت گفت: امسال بودجه ما 
حدود هزارو392 هزار ميليارد تومان است كه مقرر شده است نزديك 
400 تا ۵00 هزار ميلي��ارد تومان آن از طريق ف��روش و صادرات نفت 
تأمين شود. همچنين مقرر شده است به همين اندازه از طريق ماليات 

تأمين شود و بخشي ديگر نيز از ساير درآمدها خواهد بود. 
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: بايد ديد چه ميزان 
از درآمدهاي نفتي محقق مي ش��ود و چه ميزان از طريق فروش اوراق 

اسالمي خواهد بود تا بتوانيم بگوييم كسري بودجه داريم يا خير. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه از افزايش درآمدهاي دولت پس از 
استقرار دولت سيزدهم خبر داد و گفت: گزارش ها حاكي از آن است 
كه از زمان استقرار دولت س��يزدهم هم فروش نفت بيشتر شده، هم 
وصول مطالبات حاصل از فروش نفت و گاز باالت��ر رفته و هم وصول 
درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كرده اس��ت، البته واگذاري سهام به 
مردم هم داريم. عضو كميس��يون برنامه و بودجه گفت: در مدتي كه 
دولت سيزدهم مستقر ش��ده با فعال كردن ديلپماس��ي اقتصادي و 
ارتباط با كشورهاي همسايه توانسته است عالوه بر افزايش درآمدهاي 
نفتي خود، فروش ميعان��ات گازي را نيز باالتر بب��رد. تالش دولت بر 
اين است كه از طريق فعال كردن ظرفيت هاي ترانزيتي با كشورهاي 
همس��ايه و تعريف كريدورهاي جديد، صادرات غيرنفت��ي را نيز باال 
ببرد. وي افزود: بايد بگويم كه درآم��د حاصل از صادرات غيرنفتي به 
دولت نمي رسد و مربوط به بخش غيردولتي اس��ت اما حتماً بر ثبات 
قيمت ارز اثرگذار خواهد بود. وي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا دولت 
از بانك مركزي اس��تقراض مي كند يا خير، گفت: خير. در طول چند 
سال گذشته شيوه تأمين كسري بودجه توس��ط دولت تغيير كرده و 
دولت از طريق استقراض از مردم منابع خود را تأمين مي كند. دولت 
گذشته نيز از همين طريق حدود ۵00 هزار ميليارد تومان بدهي براي 
دولت سيزدهم گذاشت و اكنون دولت سيزدهم در حال جبران همين 
استقراض است. فكر مي كنم ماهانه حدود 10 هزار ميليارد تومان از اين 

بدهي ها جبران مي شود. 
قادري تأكيد كرد: تأكيد مي كنم كه مثل گذش��ته ش��اهد استقراض 
مستقيم از بانك مركزي نيستيم، البته ممكن است در مقاطعي، دولت 
ناچار شود موقتاً استقراض بگيرد، با اين حال، گزارشي كه دولت سيزدهم 

ارائه كرد نشان مي داد از تنخواه نيز استفاده نكرده است.

هر چند آمار رشد تولید خودروسازان در فصل 
بهار خبر مثبتي به ش�مار مي رود اما وقتي در 
بررسي ها به این مهم مي رسیم که زیان انباشته 
خودروس�ازاني چون ایران خودرو، س�ایپا و 
پارس خ�ودرو ب�ه مح�دوده 80 هزار میلیارد 
توم�ان نزدیك ش�ده اس�ت، به ای�ن نتیجه 
مي رسیم که فعالیت عملیاتي خودروسازان 
در جاده زیان قرار دارد. نكته جالب این است 
که بخش زیادي از مشكالت زیان دهي بنگاه ها 
به واس�طه اصالحات س�اختاري و مالي قابل 
حل است اما به دالیل انتفاع از مقوله تجدید 
ارزیابي دارایي ها، بنگاه ها دارایي هاي ملكي 
خود را براي تسویه بدهي بانكي نمي فروشند. 
اگر چه آمارهاي فصل بهار س��ال جاري نشان 
مي دهد توليد و فروش س��ه خودروساز كشور 
يعني ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو بهترين 
عملكرد در طول س��ال هاي تحري��م ظالمانه 
اقتصاد ايران از سوي امريكا بوده است چراكه 
اين خودروس��ازان در به��ار1401 در مجموع 
حدود 22۷ هزار دستگاه توليد كردند كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته افزايش بيش از 
9 درصدي را نشان مي دهد، اما با كمال تأسف 
بايد عنوان داشت اين رش��د توليد و فروش به 

بهاي افزايش زيان انباشته خودروسازان تمام 
شده است. 

مجموع زيان انباشته س��ه گروه خودروسازي 
ب��زرگ كش��ور يعن��ي ايران خودرو، س��ايپا و 
پارس خودرو در بهار س��ال جاري ب��ا افزايش 
3۸ درصدي نسبت به بهار سال گذشته به بيش 

از ۷۷ هزار ميليارد تومان رسيده  است. 
از منظ��ر ف��روش ني��ز ايران خودرو، س��ايپا و 
پارس خودرو در سه ماهه نخس��ت امسال در 
مجموع حدود 2۵1 هزار دس��تگاه فروخته اند 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 

بيش از 3۷ درصدي را نشان مي دهد. 
آنچه صورت هاي مالي خودروس��ازان نش��ان 
مي دهد اين است كه تيراژ توليد در فصل بهار 
بهبود نس��بي را طي چهار سال گذشته تجربه 
كرده اس��ت، با وجود اين دو نكته مهم در اين 
خصوص وجود دارد؛ اوالً هر چند كميت توليد 
بهبود يافته اما آنچه غيرقابل انكار است،  كاهش 
محس��وس كيفيت خودروهاي توليدي است. 
ثانياً نگاهي به ترازنامه اين ش��ركت ها نش��ان 
مي دهد زيان انباش��ته آنها در بهار امس��ال به 
بيش از ۷۷ هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت 
كه نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزايش 

حدود 3۸ درصدي را نشان  دهد. 
ايران خودرو گزارش فعاليت س��ه ماهه مربوط 
به فصل بهار امس��ال را منتش��ر كرد. بر اساس 
اي��ن گ��زارش ايران خ��ودرو در بهار امس��ال، 
42 هزارو239 ميليارد تومان فروش داشته كه 
بهاي تمام شده محصوالت فروش در اين مدت 
برابر با 42 هزارو496 ميليارد تومان بوده است، 
بنابراين زيان ناخالص ايران خودرو در سه ماهه 
نخست امسال برابر با 2۵۷ ميليارد تومان بوده 
است. با در نظر گرفتن هزينه عمومي و اداري 
و همچنين س��اير هزينه ه��اي عملياتي، زيان 
عملياتي اين شركت به  هزارو26 ميليارد تومان 

رسيده است. 
 ۵0درصد زیان زیر سر بدهی هاست

بدهي س��نگين يكي از عوامل مه��م در روند 
زيان ده��ي ايران خودرو به حس��اب مي آيد، 
به عن��وان مث��ال در به��ار امس��ال در حالي 
ايران خودرو زيان عملياتي  هزار و26 ميلياردي 
را ثب��ت ك��رده ك��ه در همين فص��ل حدود 
990 ميلي��ارد تومان مربوط ب��ه هزينه  مالي 
اين شركت بوده  است. به بيان ديگر از مجموع 
 هزارو9۵1 ميليارد تومان زياني كه ايران خودرو 
در فصل بهار ثبت كرده، حدود ۵0 درصد آن 

ناشي از هزينه هاي مالي بوده است. 
اين روزها شاهد افزايش زيان انباشته در برخي 
از بنگاه ها هستيم، به طور نمونه يك روز خبر 
مي رس��د چندين هزار ميليارد تومان به زيان 
انباش��ته فالن بانك افزوده ش��د يا روز ديگر 
ش��اهد اين خبر هس��تيم كه فالن خودروساز 
ركورد زيان انباش��ته در صنعت خودروسازي 
و قطعه سازي را شكست. بازنشر اين اخبار در 
جامعه اين پرسش را برجسته است كه ابتدا چرا 
بنگاه ها زيان مي دهند و اين افزايش زيان هاي 
انباشته چرا به ورشكس��تگي و توقف فعاليت 
بنگاه ها منتج نمي ش��ود و چطور اين دس��ت 
بنگاه ها خود را از زير س��ايه زيان هاي انباشته 
س��نگين و نات��رازي دارايي ه��ا، بدهي ها و در 

نهايت ورشكستگي خارج مي كنند.
مديريت صحيح فضاي كسب و كار از اهميت 
بسزايي برخوردار اس��ت، زيرا اگر سياستگذار 
در ايجاد يك فضاي مناسب جهت توليد ناكام 
باش��د، وضعيتي ش��كل مي گيرد كه به بيان 
عاميانه خروجي چنين وضعيتي مثبت ارزيابي 
نمي شود، به طور مثال شايد رشد تيراژ خودرو 
به بهبود گزارش رش��د اقتصادي صنعت و در 
نهايت رشد اقتصادي كش��ور منتج شود اما از 
سوي ديگر چون اين رش��د با زيان همراه بوده 
اس��ت، از منظر مالي براي بنگاه ايجاد مشكل 

مي كند. 
در اي��ن مي��ان اگر ب��ه وضعيت مال��ي برخي 
شركت هاي بورسي مانند خودروسازان دقت 
كنيم مي بينيم كه اين ش��ركت ها در شرايط 
افزايش زي��ان انباش��ته توليد خ��ود را ادامه 
مي دهند، حال آنكه بدهي هاي بانكي س��هم 
قابل مالحظه اي از زيان انباشته توليدي بنگاه 
را به خ��ود اختصاص مي دهد، ب��ا وجودي كه 
خودروساز دارايي هاي ديگري دارد كه با فروش 
بدهي هاي مالي خود را تسويه كند تا توليدش 
از زيان خارج شود اما اين كار را نمي كند اما از 
آنجا كه نرخ سود بانكي به مراتب از تورم كمتر 
اس��ت، بنگاه ترجيح مي دهد زيان انباشته اش 
افزايش ياب��د، ولي دارايي ه��اي خود را جهت 

تسويه بدهي از دست ندهد. 
در حقيق��ت بنگاه ها خود مي دانن��د كه تورم 
زمين و س��اختمان از تورم عمومي به مراتب 
بيشتر اس��ت، از اين رو با وجود افزايش زيان 
انباشته دارايي هاي خود را نمي فروشند و بعد 
از چند سال از امكان تجديد ارزيابي دارايي ها 
بهره می برن��د و در آن مقط��ع مي بينيم كه با 
يك تجدي��د ارزيابي در داراي��ي چطور ارزش 
روز دارايي ه��ا، زيان هاي انباش��ته بنگاه ها را 

پوشش مي دهد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  

تحويل 100 هزار واحد طرح نهضت ملي 
مسکن تا پايان شهريور

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از تحویل ۱00 هزار 
واحد مسكوني به عنوان اولین واحدهاي طرح نهضت ملي مسكن 
تا پایان شهریور سال جاري و در شهرهاي مختلف کشور خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرس��ازي بيان كرد: تاكنون 
بيش از ۵ميليون و600 هزار نفر در هفت فاز اعالم ش��ده در طرح هاي 
حمايتي دولت ثبت نام كرده اند كه بيش از 90 درصد ثبت نام كنندگان، 
پااليش شده اند و اطالع رساني نيز توسط ادارات كل استان و شهرهاي 
جديد براي طي مراحل مورد نياز در تشكيل و تكميل پرونده انجام شده 
است. وي افزود: عمده 10 درصد باقي مانده نيز شامل دو گروه مي شوند 
كه يا ثبت نامي هاي جديد و از 1۵تيرماه به بعد هستند يا خانواده هاي 
داراي بيش از سه فرزند هستند كه مش��مول قانون حمايت جمعيت 

مي شوند و پااليش آنها نيز در حال انجام است. 
محمودزاده گفت: مجموع��اً حدود ۵6۷ هزار واحد در حوزه مس��كن 
شهري در حال ساخت است كه حدود ۵0 هزار واحد آن بافت فرسوده و 
مابقي آن پروژه هاي در حال ساخت است. وي ادامه داد: حدود 160 هزار 
واحد مسكن روس��تايي و 333 هزار واحد نيز خودمالك است، بيش از 
400 هزار واحد نيز در مراحل شروع، يعني خاكبرداري و فونداسيون 

قرار دارند كه مجموع آنها 1/۵ميليون واحد مي شود. 
محمودزاده اظهار كرد: از 4 ميليون واحد مورد تعهد 3/2ميليون واحد 
مسكن شهري و مابقي آن مسكن روستايي است و براي مسكن شهري 

يك ميليون و ۵۸0 هزار واحد زمين مسكوني تأمين شده است. 
وي اف��زود: يك ميليون و 300 ه��زار واحد هم اراضي ب��راي الحاق به 
محدوده يا ش��هرك در مراحل بررس��ي كاربري در استان هاست كه 
مجموع آنها 2/9ميليون استعداد تأمين واحد دارد و بيش از 90 درصد 

اراضي چهارساله تاكنون تأمين شده است. 
........................................................................................................................

تکذيب خروج ۹ ميليارد دالر ارز از كشور
بانك مرکزي خبر منتشرش�ده در برخي رس�انه ها درباره خروج 
۹ میلیارد دالر ارز از کشور در سال گذشته با استناد به آمار خالص 
حساب سرمایه را تكذیب و آن را ناشي از عدم آشنایي با مفاهیم 
و اس�تانداردهاي پ�ردازش جدول ت�راز پرداخت ها اع�الم کرد. 
به گزارش ايرنا، بانك مركزي اعالم كرد در ارتباط با خبر تحليلي برخي 
رس��انه ها در خصوص ميزان خروج ارز از كشور در س��ال1400 )حدود 
9/2ميليارد دالر( الزم به توضيح اس��ت چنين برداش��تي از رقم منفي 
خالص حساب سرمايه و مالي نادرست و غلط است، البته چنين برداشت 
نادرستي از تحوالت رقم خالص حساب سرمايه و مالي مسبوق به سابقه 
بوده كه خود ناشي از عدم آشنايي با مفاهيم و اس��تانداردهاي پردازش 
جدول تراز پرداخت هاست. ارقام جدول تراز پرداخت ها مبتني بر اساس 
مفاهيم حسابداري و در چارچوب ثبت هاي بدهكار و بستانكار پردازش 
مي شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات كاال و خدمات در سرفصل حساب 
جاري با ثبت بستانكار و در مقابل واردات كاالها و خدمات با ثبت بدهكار 
در اين سرفصل طبق  بندي مي شوند،  اين در حالي است كه در سرفصل 
حساب مالي و س��رمايه، هر گونه افزايش دارايي و كاهش بدهي با ثبت 
بدهكار و در مقابل هرگونه كاهش دارايي يا افزايش بدهي با ثبت بستانكار 
طبقه بندي مي شود. بر اين اس��اس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب 
جاري )حدود 11 ميليارد دالر(، منفي بودن خالص حساب مالي و سرمايه 
قابل انتظار است. بخشي از رقم منفي 2/9 ميليارد دالر به شكل افزايش 
ميزان س��پرده و نقود اقتصاد نزد بانك هاي داخلي و خارجي يا افزايش 

دارايي هاي ذخيره تحت مديريت و كنترل بانك مركزي است. 
همچنين بخشي از اين رقم منفي به صورت مطالبات از اشخاص غيرمقيم 
و به صورت اعتبار تجاري ناشي از فروش اعتباري صادرات كاالست. به اين 
ترتيب چنين برداشت س��طحي از مفاهيم اقتصادي در تعارض كامل با 

مباني نظري پردازش و تفسير ارقام جدول تراز پرداخت هاست. 
........................................................................................................................
سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس مطرح کرد
اصالح رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت 

در جهت توسعه بخش نفت و گاز
سخنگوي کمیس�یون اقتصادي مجلس گفت: اصالح رابطه مالي 
دولت با ش�رکت ملي نف�ت، از جهت حكمراني و سیاس�تگذاري 
بهتر وزارت نف�ت و دولت بر توس�عه بخش نف�ت و گاز و افزایش 
کارای�ي هزینه کرده�اي درآم�د نفت�ي در ای�ن بخ�ش اس�ت. 
»مهدي طغياني« در گفت وگو با ايرنا در مورد رابطه مالي دولت و شركت 
ملي نفت اظهار كرد: با اصالح اين رابطه، همه هزينه هاي شركت ملي نفت 
براي حفظ و توسعه ظرفيت برداشت از ميادين نفت و گاز شفاف خواهد 
شد.  وي افزود: بخشي از آنچه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت است، 
در بودجه مي آيد، يعني باالخره تعريف و مصوب مي شود كه در هر ميزان 

صادرات نفت انجام شده، بخشي از آن سهم شركت ملي نفت باشد. 
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: چند سال است هميشه 
حرف از اين است كه درآمدهاي ديگري هم ش��ركت ملي نفت دارد كه 
اين درآمدها شفاف نمي شود، ممكن است كس��ي كه در دولت است از 
اينكه اين موضوع شفاف نشود و در قالب بودجه نيايد، دستش در خرج 
كردن باز باشد، يعني همه اينها در شركت ملي نفت يا وزارت نفت خرج 
نمي شود و ممكن است در مجموعه دولت در تصميم گيري هاي مختلف 
از آن استفاده كنند. طغياني ادامه داد: اين عدم شفافيت به نفع كشور و 
مردم نيست، هر چقدر اين موضوع روشن تر و شفاف تر باشد، دقيق تر براي 
آن تصميم گيري خواهد شد و منطبق بر قانون اساسي ماست كه تكليف 
مي كند همه دخل وخرج ها بايد در قالب بودجه و يك سند واحد باشد و هم 
اينكه از جهت حكمراني و سياستگذاري اقتصادي منطبق بر نظريه و روش 
درست است. وي بيان كرد: با اين شفافيت ممكن است دست شركت ملي 
نفت و شركت هاي تابعه در جاهايي بسته شود، ولي با اصالح رابطه مالي 
دولت با شركت ملي نفت، همه هزينه هاي شركت ملي نفت براي حفظ و 
توسعه ظرفيت برداشت از ميادين نفت و گاز شفاف گزارش خواهد شد 
كه اين موضوع به نفع كشور و منطبق با قانون است. از جهت حكمراني و 
سياستگذاري بهتر وزارت نفت و دولت بر توسعه بخش نفت و گاز و افزايش 

كارايي، هزينه كردهاي درآمد نفتي در اين بخش است.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

884۹8458 نماینده مع�اون اول رئیس جمهور در نهضت 
احی�ای بنگاه ه�ا گف�ت: ب�ا اطالعات�ي که از 
دستگاه هاي مختلف احصا شد، بیش از ۵2هزار 
واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایي کرده ایم.

به گزارش فارس، سيداميرحسين مدني، معاون 
توسعه روس��تايي و مناطق محروم نهاد رياست 
جمهوري گفت: كاري كه م��ا در نهضت احيای 
واحدهاي اقتص��ادي انجام دادي��م، اين بود كه 
در گام اول آمار دقيقي داش��ته باشيم. با كمك 
فرمانداران سراس��ر كش��ور و اطالعات��ي كه از 
دس��تگاه هاي مختلف احصا ش��د، به اطالعات 
خوبي دس��ت پيدا كرديم و بر اساس چيزي كه 
در سامانه ثبت شده است، بيش از ۵2هزار واحد 
تعطيل يا نيمه تعطيل شناسايي كرده ايم، البته 

پيش بيني ما بيشتر از اين عدد است. 
مدني با اشاره به علت تعطيلي اين واحدها بيان 
داشت: برآورد ما اين است كه نزديك 49 درصد 
واحدها به خاطر موضوعات مربوط به تأمين مالي 
تعطيل شده اند. نزديك 24 درصد آنان به دليل 
موضوعات مربوط به تكنولوژي و حدود 12 درصد 
نيز به دليل عدم بازاريابي تعطيل شده اند، البته 

عمده اين اطالعات از روي خوداظهاري صاحبان 
اين كارخانه هاس��ت. اگر چه ما معتقديم دليل 
عمده تعطيالت اين واحدها موضوع سوءمديريت 
است. مثاًل كسي رفته و كار توليدي راه انداخته 
اما ب��ه دليل آنكه اي��ن كار را بلد نب��وده از اداره 
آن عاجز مانده اس��ت. در حقيقت برآورد ما اين 
اس��ت كه بيش از ۵0 درصد دالي��ل موضوعات 

مديريتي است. 
نماينده مع��اون اول رئيس جمه��ور گفت: يك 
زماني در بحث واگذاري ها رانتي ايجاد می شد و 
همين موضوع باعث شده بود افراد فرصت طلب و 
سوءاستفاده گر بيايند و به بدترين شكل ممكن از 
اين فرصت استفاده كنند. ترفند آنان اين بود كه تا 
حد توان شركت را زيان ده و بدهكار به بانك نشان 
دهند تا با استفاده از اين موضوع بتوانند قيمت آن 

كارخانه يا واحد توليدي را پايين بياورند. 
وي تأكيد كرد: براي دولت سيزدهم در موضوع 
واگذاري ها بس��يار مهم اس��ت كه ابتدا شركت 
سرمايه پذير و سپس واگذار ش��ود. اين موضوع 
در نقطه مقابل فعاليت افرادي است كه شركت را 

زيان ده جلوه مي دادند.

 شناسايي 52 هزار واحد اقتصادي تعطيل
يا نيمه تعطيل در كشور

  خبر

رضا قادری  |  شبستان



   مهدي فضائلي:
تصوير بس��يار تلخي بود؛ البت��ه اطالع دارم 
فرمان��ده فراجا ني��ز از اين واقعه به ش��دت 
متأثر ش��ده و در پي دستور ايشان، اين مادر 
دعوت و از او دلجويي شده است او هم قبول 
داش��ته پوش��ش دخترش خيلي نامناسب 
بوده. ان ش��اءاهلل ديگر ش��اهد تكرار چنين 

صحنه هايي نباشيم. 
  سيدعلي موسوي:

آنقدر صفر و صدي نباشيم، نه زير كردن مردم 
درسته نه برچيدن قانون! قانون بايد رعايت 

بشه منتها با شيوه درست برخورد مناسب!
   سيدعباس صالحي:

در موضوع حجاب، براندازان تالش داش��ته 
و دارند ك��ه دال مركزي انق��الب و نظام را 
»حجاب« معرفي و هرگونه تخطي از آن را 

مقابله با بنياد نظام قلم��داد كنند. مواظب 
باش��يم كه در اين دام مشهود قرار نگيريم و 
با كج سليقگي، كم حجابان و بدحجابان را به 

اردوگاه مخالفان نظام هل ندهيم. 
   احمد دستاران:

من مواف��ق قانون گ��ذاري براي پوش��ش 
در مكان ه��اي عمومي هس��تم. من وجود 
ناظر و ناظم بيروني جه��ت اجراي قانون را 
ضروري مي دانم. م��ن از رفتار توهين آميز، 
غيرمسئوالنه و خالف كرامت با اين زن ابراز 

بيزاري و تنفر مي كنم. 
   اميد نريماني:

هر تفك��ر س��المي ب��ا رويه فعلي گش��ت 
ارش��اد و برخورد بدش مخالفه و از طرفي 
دنبال برخورد درس��ت و فرهنگي با پديده 
بي حجابي تو جامعه ا ست. نه ميشه وجود 

گشت ارشاد را منكر شد و نه كليتش را زير 
س��ؤال برد! ولي چيزي كه مشخصه گشت 
ارشاد، با وجود نيروي آموزش نديده اثرسو 

داره ولي رعايت حجاب الزاميه!
   سيدمنصور موسوي:

حاال چه كاري بود هر كي با گش��ت ارش��اد 
مخالف بود يا نقد داش��ت را گفتيد مخالفه 
حجابه يا مثل مريم رجويه؟ ثواب كرديد از 

اين توييتا يا گناه؟!
   عبدالرحيم انصاري:

بحث فقط روسري نيست؛ بعضي ها پوشش 
زننده اي دارند. نه تنها ايران، كه اگر اروپا هم 
باش��ند با آنها برخورد مي شود. به فرض كه 
گشت ارشاد بد؛ راهكار منتقدين چيست؟ 
حتي يك نفر راهكاري براي برخورد مناسب 
با شبه عريان ها نداده است. برخورد بد تأييد 

نيس��ت، اما لجبازي با مأم��ور در هيچ كجا 
تحمل نمي شود!

   عليرضا شاطري:
براي اينكه ثابت كنند حجاب دو قطبي ايجاد 
نكرده تو جامعه جوري كسايي را كه با حجابم 
اما با گشت ارش��اد مخالفم رو زدن كه حاال 
تو قشر مذهبي هم دو قطبي انشقاق ايجاد 
شده... موفق باشيد اما آتش كه خداي ناكرده 

بگيره همه خاكستر مي شيم. 
   علي عبدي:

كلي دليل و منطق و آي��ه و حديث در تأييد 
حجاب هس��ت ولي براي من كه تمام عشق 
زندگي ام را زير چادر خاكي مادربزرگ در پس 
كوچه هاي كودكي جا گذاشته ام تصور زني 
مهربان كه بي ادعا و خالصانه عشق مي ورزد 

بدون چادر محال است.

قانون بايد رعايت بشود  منتها با شيوه  و برخورد درست!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به انتشار تصاويري از خطاي يكي از مأموران گشت ارشاد

انتشار تصاويري از برخورد خالف عرف يكي از مأموران انتظامي گشت ارشاد موجب واكنش هاي 
بسياري در شبكه هاي اجتماعي شد. كاربران با ساليق مختلف اين رفتار را محكوم كردند. 
نيروي انتظامي نيز ضمن عذرخواهي از فردي كه با او برخورد شده است از برخورد انضباطي با 

مأمور خاطي خبر داده است. كاربران شبكه هاي اجتماعي در توئيت هاي خود با تأكيد بر اصل 
حجاب در حكومت اسالمي با رفتارهاي خش�ونت آميز و خالف مقررات براي ترويج حجاب 
مخالفت كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص مرور شده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

مؤمن راستين
عالمه مصباح يزدي )ره(:

امام كاظم)صلوات اهلل عليه( در روايت عجيبي كه براي ما بس��يار 
تكان دهنده است مي فرمايد: »ليس كل من قال بواليتنا مؤمنا.« در 
اين كه ايمان آنهايي كه به واليت اهل بيت اعتقاد ندارند، ناقص است، 
شكي نيست، اما صرف اقرار به واليت ايشان نيز باعث نمي شود كه 
مؤمن باشيم. بسياري از مردم مي گويند ما پيرو اهل بيت هستيم و 

آنها را دوست داريم، ولي مؤمن نيستند. 
كسي ايمان دارد كه بناي قلبي بر عمل به دستورات آنها داشته باشد. 
اگر فقط بگويد: من اهل بيت را به اين عن��وان قبول دارم كه اولياي 
خدا و واجب االطاعه هستند، اما هيچ اهميتي ندهد كه نسبت به چه 
چيزي امر يا نهي  كرده اند، كجا بايد از آنها تبعيت كرد، اصالً چرا آمدند، 
چرا شهيد شدند، و من چه وظيفه اي در مقابل آنها دارم، ايمان ندارد. 

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
mesbahyazdi_ir منبع: كانال تلگرام

   آیينه نفس

چرا روس ها در جنگ اوكراين ابتكار عمل را دست گرفتند؟

كانال تلگرامي »آخرين توئيت« با اس��تناد به CNBC خبر داد: طبق نظرس��نجي جديد 
دانشگاه كوئينيپياك بيش از ۶۰درصد امريكايي ها شيوه عمل بايدن را قبول ندارن و بيش از 
۷۰درصد نمي خوان اين آدم براي بار دوم در كاخ سفيد باشه كه اين ميزان در مقايسه با آمار 

منفي نسبت به رياست جمهوري دوباره  ترامپ حتي 1۰درصد هم بيشتره. 

علي صمدزاده در رشته توئيتي نوشت: براي 
فهم ابتكار عم��ل مورد اش��اره رهبر معظم 
انق��الب )مدظله العالي( مي بايس��ت درك 
دقيقي از تهديد كيف براي مس��كو داشت؛ 

اينجا تالش مي كنم نكاتي را يادآور شوم:
1- از سال ۲۰۰۴ به اين س��و، امريكايي ها 
تالش گس��ترده اي براي ايجاد يك جريان 
راست گراي افراطي ويژه با ماهيت ضد روسيه 
در اوكراين كردند. تالش��ي كه در نهايت در 
س��ال ۲۰1۴ به ثمر نشس��ت و يك قدرت 
برهم  زننده توازن در اوكراين به وجود آورد و 
خودش را در واقعه »يورو ميدان« در معادالت 

كيف تثبيت كرد. 
۲- برخالف تبليغات سياسي از ابتداي جنگ 
تاكنون، اوكراين هيچ گاه يك كشور ضعيف در 
حوزه توان نظامي چه در دوره اتحاد جماهير 
شوروي و چه پس از آن نبوده است. اوكراين در 
حوزه دانش و توان ساخت تسليحات يكي از 
پيشروترين بخش ها در شوروي سابق، ميزبان 
و برخوردار از زبده ترين نيروهاي ويژه و نيز پس 
از آن يكي از توليدكنندگان، مونتاژكنندگان و 
صادركنندگان طيف وسيعي از تسليحات )از 
تانك تا سامانه پدافندي( بوده و عالوه بر آن 
دانش ميزباني، نگه��داري و به اعتقاد برخي 
كارشناسان، ساخت س��الح هسته اي را نيز 

دارا بوده است. 
۳ - اطالع��ات ميداني و نيز اطالعات افش��ا 

شده توسط روس ها نشان از ايجاد زيرساخت 
گسترده اي براي توليد تسليحات بيولوژيك و 

شيميايي در سال هاي اخير اوكراين دارد. 
۴- تركيب سه مؤلفه يادشده در كنار رهبري 
سياسي ناآشنا به پيچيدگي روزافزون معادالت 
اوكراين در نظام بين الملل )زلنسكي( و اتكاي 
به تصميمات و مشوق هاي طرف غربي يا به 
تعبير دقيق تر ناتو، وضعيت بس��يار بغرنجي 
را براي روس ها پديد آورد. به بيان روش��ن تر 
روس ها از نزديك ش��اهد ايجاد يك نيروي 
افراطي با رويكرد نژادپرس��تانه و به ش��دت 
ضدروس بودند ك��ه به كمك نات��و در حال 
دسترسي به تس��ليحات بيولوژيك و به طور 
پنهان هسته اي مي بود )ميزباني يك يا چند 

كالهك هس��ته اي تاكتيكي( ك��ه با توجه 
به رويك��رد فاشيس��تي اش در بهره برداري 
از تس��ليحات يادش��ده ضدروس ها درنگ 
نمي كرد و هيچ طرفي هم مسئوليت اقدام آنها 
را متحمل نمي شد. درحقيقت مسكو شاهد 
ايجاد يك ظرفيت تهدي��د حياتي به ظاهر 
مس��تقل اما در پنهان وابسته به ناتو با هدف 

مهار كامل روسيه در زمين اوكراين بود. 
۵- به اعتقاد من تأييد نهايي اراده سياس��ي- 
امنيتي واشنگتن در اس��تفاده از ظرفيت اين 
تهديد عليه مسكو در هك گسترده اي كه در 
آخرين هفته هاي دولت ترامپ و در آس��تانه 
ورود بايدن به كاخ سفيد افشا شد )آذر 1۳۹۹( 
و بنابر اطالعات موجود از اس��فند 1۳۹۸ آغاز 

شده بود، به دست آمد. اين حمله گسترده نيمي 
از وزارتخانه ها و آژانس هاي فدرال شامل وزارت 
بازرگاني، وزارت امنيت داخلي، پنتاگون، وزارت 
خزانه داري، خدمات پس��تي اياالت متحده و 
مؤسسه ملي بهداشت و حتي اداره ملي امنيت 

هسته اي امريكا را نيز متأثر ساخت. 
۶- با اين مقدمه مختصر، حاال بهتر مي توان 
عجله مسكو براي آغاز عمليات عليه اوكراين 
)آن هم در م��اه مارس يا همان اس��فند كه 
بدترين شرايط آب و هوايي در منطقه حاكم 
اس��ت( و اصرار بر تهديدزدايي و غيرنظامي 
ساختن كيف به عنوان يكي از شروط هرگونه 

پايان جنگ را درك كرد. 
۷- به عنوان جمع بندي مي توان گفت، ابتكار 
عمل روس ها در اوكراي��ن جلوگيري از بلوغ 
يك تهديد حياتي مبتني بر تركيب سه مؤلفه 
نيروي فاشيستي، توانمندي سالح بيولوژيك 
و برخوردار از سالح هس��ته اي تاكتيكي در 
همسايگي شان و البته با مهار نسبي تبعات 
راهبردي اش بوده است. و در اين ميان آنچه 
بيش از همه برجسته است، اشراف اطالعاتي 
دقيق و هدفمند روسيه و دسترسي شگرف 
آنها به اطالعات م��ورد نيازش��ان در كانون 

طراحي تهديدات عليه مسكوست!
 ۸- كاش فرصتي مي شد تا در صداوسيما، فارغ 
از حب و بغض ها در مورد اين جنگ و پيامدهاي 

راهبردي اش بحث كارشناسي كرد!

رأي منفي بايدن به 70 درصد رسيد
عبدالرضا هاديزاده در توئيتي نوشت: چين در شرايط تحريم با فاينانس 1۵ ميليارد يواني  در 
سرعت بخشيدن به پروژه اي كه دو دهه روي زمين مانده بود نقش ايفا مي كند. با اين كار روياي 
قطار سريع الس��ير اصفهان به تهران تحقق مي يابد و ايران به جمع كشورهاي داراي سيستم 

! FATF حمل ونقل پيشرفته ارتقا خواهد يافت... بدون برجام بدون

FATF بدون برجام بدون

موضعي كه كوه رسانه هاي عبري- سعودي را پنبه كرد
حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود نوشت: آمد و رفت بايدن به منطقه با وجود تبليغات گسترده 
رسانه اي، براي رژيم صهيونيستي هيچ دستاوردي نداشت. تل آويو خيلي تالش كرد تا بايدن را راضي 
كند كه به گزينه نظامي براي عقب راندن ايران متوسل شود، ولي نتوانست موفقيتي كسب كند.  بايدن 
با سران ۹ كشور عربي در رياض ديدار كرد. عربستان، مصر، اردن و امارات صريحاً به او اعالم كردند 
كه در هيچ ائتالف نظامي و امنيتي كه عليه ايران تشكيل شود قرار نخواهند گرفت.  نياز بود كه يك 
موضع قوي در قبال اين سفر و سر و صدايي كه صهيونيست ها از هيچ و پوچ راه انداخته اند، اتخاذ شود. 
سخنان اخير سيدكمال خرازي مشاور عالي رهبر انقالب و رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي 
كه در واقع موضع نظام است، حتماً محافل صهيونيستي را متوجه مسائل مهمي خواهد كرد.  آقاي 
خرازي با صراحت دو نكته بسيار مهم را اعالم كرد: اوالً تأكيد نمودند كه ايران توانمندي ساخت بمب 
اتم را دارد و اگر بخواهد سالح هسته اي بسازد از كسي اجازه نخواهد گرفت. ثانياً به هر نوع ماجراجويي 
همسايگان و صهيونيست ها عليه ايران، به صورت مستقيم و با حمله نظامي در قلب رژيم صهيونيستي 
پاسخ خواهد داد.  اين موضع گيري به قدري مهم و حائز اهميت راهبردي است كه كل سفر بايدن كه 

محافل سياسي و رسانه اي برخي عربستان و اسرائيل از آن كوه ساخته بودند، خنثي كند. 

جهان به سمت ميليتاريزه شدن حركت مي كند
مهدي محمدي نوشت: روسيه در اوكراين 
درگير نبردي اس��ت كه بي گمان چندين 
سال طول خواهد كشيد. رئيس سيا گفته 
درباره حمله چين به تايوان، مسئله فقط 
زمان است. امريكا در حال ايجاد يك ناتوي 
شرقي در منطقه پاس��يفيك عليه چين 
است. در اروپا براي نخس��تين بار از زمان 
جنگ دوم، آلمان در حال تجهيز يك ارتش 
بزرگ است. در خاورميانه، امريكا و اسرائيل به سرعت در حال نظامي سازي رقابت ها هستند. جهان به طور 
فزآينده به سمت ميليتاريزه شدن حركت مي كند. اعتماد به غرب كه اكنون يك حريف نظامي است يا كوتاهي 

در شكل دهي به ائتالف با شركاي جديد، امنيت ايران را به خطر خواهد انداخت. زمان كم و كار بسيار است.

مشكل زباله ته سيگارها 
كانال تلگرامي دورنماي اقتصاد نوشت: 
ته سيگارها بيشترين زباله را در جهان 
تش��كيل مي دهن��د. آنه��ا از جنس 
پالستيك هستند، بنابراين وقتي آنها 
را روي زمين رها مي كنيد، شما هم در 
بحران ميكروپالس��تيك ها س��هيم 
مي ش��ويد. اين بدين خاطر است كه 
فيلتر س��يگار از الياف س��لولز استات 
نازك ساخته شده است.  وقتي شما سيگار مي كشيد، در واقع يك واكنش شيميايي را آغاز كرده ايد، 
حاال ميكروپالستيك ها شكننده هستند، آنها شكسته شده و وارد محيط اطراف خود خواهند شد. 
كمي نور )يو وي( و باران مي آيد و ميكروپالستيك ها حاال شسته شده و به آبراهه ها وارد مي شوند.  
فلزهاي سنگين و تركيبات سرطان زا بالفاصله روي محيط اطرافشان تأثير مي گذراند. اين فقط 

يك ته سيگار است اما روزانه ۴/۵ تريليون از اين ته سيگارها دور ريخته مي شود.

بدرقه!
صديق قطب��ي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: »ما در منطقه ه��اي مختلف 
زندگي نمي كنيم. حتي روي كره  خاكي 
هم زندگي نمي كني��م. مكان حقيقي 
زندگي ما قلب كساني است كه دوست 
مي داريم.« )فراتر از بودن، كريس��تين 
بوبن، ترجمه مهوش قويمي و سميرا 

صادقيان، ص۶۵، نشر آشيان(
»ما فقط از كساني ساخته شده ايم كه دوستشان داريم و ديگر هيچ. هر چقدر هم بريده از ديگران زندگي  
كنيم، بر فراز بلندي هاي سوخته از باد، زندگي تنها در چهره  آنان كه دوستشان داريم نزديك است، 
در انديشه اي كه به سوي آنان مي رود، نََفسي كه از آنان به سوي ما مي وزد و از سوي ما به سوي آنها« 
)جشني بر بلندي ها،    كريستين بوبن                  ، ترجمه دل آرا قهرمان، ص۴۰، بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه(
»مؤطن آدمي را بر هيچ نقشه  اي نشاني نيس��ت | مؤطن آدمي تنها در قلب كسانيست كه | دوستش 
مي دارند.« )مارگوت بيكل؛ از كتاب: همچون  كوچه اي بي انتها، ترجمه احمد شاملو، ص۴۵۳، نشر نگاه(

وقتي دوستي  مهاجرت مي كند، بخشي از وطن را با خود مي بََرد. با كوچيدن دوستان مان، وطن، كمتر 
وطن است. وقتي محدوده  اي قراردادي از يك خاك، اگر چه با قدمت تاريخي بسيار و پيشينه  فرهنگي 
درخشان، خالي از آشنايان هم زبان و هم دل مي شود، نام آن محدوده، غربت است. زندگي  نيز چنين 
است. وقتي عزيزي از دنيا كوچ مي كند، زندگي كمتر زندگي است.  آدمي  نيز چنين است. وقتي كسي را 
از دست مي دهد در چشم خود به موجودي ناشناخته و غريبه بََدل مي شود. ما در ذهن و قلب و نگاه آنان 
كه دوستشان داريم از هستي خود اطمينان پيدا مي كنيم. وقتي كسي از دست مي رود اين اطمينان 

خدشه دار مي شود. در آيينه نگاه مي كني و از خود مي پرسي: اين منم؟
»مي بينم صورتمو تو آيينه | با لبي خسته مي پرسم از خودم: | اين غريبه كيه از من چي مي خواد؟ | اون 

به من يا من به اون خيره شدم؟«
يداهلل رؤيايي مي گفت: »هميشه آن كه مي رود كمي از ما را | با خويش مي بََرد | كمي از خود را، زائر! 

| با من بگذار«
بودن يا نبودن؟ بستگي دارد. وقتي دوستي و آشنايي هست، آري، بودن. حسين منزوي مي گفت: باز 

»بودن و نبودن؟« اگر اين است سؤال | همچنان »بودن« اگر با توام، آري »بودن!«. 
ما، زندگي، خويشتن، وطن، و خانه را وامدار همديگريم. دريغا، آنان كه ناگزير به مهاجرت اند نمي توانند 
پيوندهاي آش��نايي و دوس��تي را در هيچ چمداني جا دهند. و »اي كاش آدمي وطنش را... / يك روز 
مي توانست،/ همراه خويشتن ببرد هر كجا كه خواست.« وطن، شماييد دوستان من. شما كه مي رويد.

متا از متا شكايت مي كند
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« نوش��ت: ش��ركتي كه از ابتدا متا 
)meta. is( نام داشته مي خواهد از فيسبوك س��ابق كه حاال نام متا را 
بر خود گذاشته ش��كايت كند. ش��ركت متاي اصلي كه 1۲ سال سابقه 
فعاليت با همين نام را دارد، مي گويد هشت ماه با فيسبوك مذاكره كرده 
اما فيسبوك به حذف نام متا تن نداده و لذا راهي جز شكايت از فيسبوك، 
بابت اين نقض نام تجاري باقي نمانده است. گاليه جالب اين شركت از 
اين است كه فيسبوك با اتخاذ نام متا اثراتي بسيار منفي بر نام متاي اصلي 

گذاشته به طوري كه آبروي نام تجاري اين شركت را هم برده است.

وقتي كه تاالر رفتن صرفه ندارد!
يكي از كاربران توئيتر با نام »Shovaliye« نوشت: يكي از فاميال بابت تاالر 
عروسي ۴ ميليون براي ورودي هر نفر دادن. زنگ زديم گفتيم از 1۲ميليوني 
كه قراره بابت خانواده ما بدين دو تومنش رو بردارين بابت هديه عروسي 

1۰تومنش رو بدين خودمون بزنيم به يه زخمي تاالرم نميايم.   

زندگي در خارج از زمين ممكن مي شود؟
مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوشت:  پژوهشي انجام شده و متوجه 
شدن مغز فضانوردان بعد از سفر فضايي از لحاظ عملكرد و ساختار تغيير 
مي كنه و مناسب زندگي در فضا ميشه! به طور ساده مغز بعد از مدتي كه در 
فضاي خارج از زمين هست، شرايط  حركتي در فضا رو درك ميكنه و نوع 
دستوراتي كه به اندام بدن ميده را تغيير ميده تا بدن بتونه  در فضا حركت كنه 
و تعادل داشته باشه. اين تغييرات حتي در شكل فيزيكي مغز هم ديده ميشه! 

انسان هر روز داره به زندگي در فضاي خارج از زمين اميدوارتر ميشه... 

شهاب سنگي كه جهان را دگرگون كرد!
كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: با سقوط شهاب سنگ ماركيسون 
در استراليا، فلسفه حيات در زمين به كلي تغيير كرد! اين شهاب سنگ 1۰۰ 
كيلويي سرشار از اجزاي س��ازنده حيات بود و نشان داد زندگي احتماالً در 
نقاط ديگري از كيهان وجود دارد. دانش��مندان ستاره شناس اعالم كردند 
كه كاربيد سيليسيوم يافت  شده در اين شهاب سنگ، ۷ بيليون سال قدمت 
دارد و قديمي ترين ماده موجود بر روي كره زمين اس��ت. بنابراين عمر اين 
شهاب سنگ، ۲/۵ بيليون سال بيش از عمر زمين و سامانه خورشيدي است. 
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دو سفر؛ نبرد رؤيا و واقعيت
روزنامه جام جم در يادداشتي نوشته 
است: هنوز دو روز از سفر رئيس جمهور 
امريكا به منطقه- كه گفته مي شد با 
هدف مقابله با تهديدات ايران انجام مي شود- نگذشته است كه شاهد 
شكست اهداف آن هستيم. ايران و روس��يه با همراهي تركيه در يك 
رزمايش قدرت در منطقه، تمام سرو صداها و دستاوردهاي پوشالي را 
خنثي كردند. نويسنده اضافه كرده است: حناي امريكا با سياست هاي 
مزوران��ه و نيرنگ بازش��ان در منطقه رنگ��ي ندارد، با اي��ن تفاوت كه 
كش��ورهاي عربي نيز اين بار آن را متوجه ش��ده اند، ب��ه همين دليل 
سيگنال هاي زيادي از شكست سفر بايدن به گوش رسيد؛ بالفاصله بعد 
از اين سفر عربستان ميزبان اعالم كرد دست ما براي ارتباط با ايران دراز 
است و از ناتوي عربي كه هدف تبليغاتي سفر بود، سخني به ميان نيامده 
است و از طرفي در اخبار شنيديم كه مقامات رژيم اشغالگر قدس از اين 
سفر ناراضي بودند و اعالم كردند نتوانستند رئيس جمهور امريكا را براي 

نبرد با ايران قانع كنند. 
در آن سو در سفري كه به ميزباني جمهوري اسالمي ايران برگزار شد، 
گفتمان مقاومت، محور بحث ها و جمع بندي نهايي اجالس بود. متفقاً 
تصميم گرفته شد امريكا از منطقه شرق فرات اخراج شود و تهاجمي به 
سوريه انجام نشود. همچنان اتحاد براي مبارزه با تروريسم برقرار خواهد 
بود و در نتيجه سه كشور روابط شان راهبردي تر شد، ولي در سفر بايدن 
با محاسبه ساده و غلط، انرژي براي وصله و  پينه  و كم كردن اختالفاتي 
صرف شد كه به صورت مضحكانه اي خود غرب آن را ايجاد كرده است، 
ولي در اجالس تهران تأكيد بر ل��زوم همكاري از جنس طبيعي منطقه 
بود! امريكای پير و فرتوت و رفقايش در س��وداي منا و ايران و رفقايش 
به دنبال افزايش بهره وري و بهره برداري حداكثري از عناصر ژئوپلتيك 
منطقه! نتيجه روي زمين مشخص است! دو سفر انجام شد؛ يكي در رؤيا 

و ديگري در واقعيت؟!
........................................................................................................................

چرا ناتو »موجودي خطرناك« است؟
روزنامه خراسان در تبيين اين نكته رهبر 
معظ��م انق��الب در دي��دار پوتي��ن، 
رئيس جمهور روسيه كه ناتو را »موجودي 
خطرناك« توصيف كردند، نوشته است: بدون ترديد، مهم ترين عامل و 
زمينه وقوع بحران اوكراين و تصميم پوتين براي آغاز حمله را مي توان 

گسترش ناتو به سوي شرق و مرزهاي روسيه ارزيابي كرد. 
در سال هاي1989 و1990 و پس از پايان جنگ سرد، در مذاكراتي كه ميان 
روس��يه و غرب صورت گرفت، غرب به روسيه تعهد داده بود ناتو به سمت 
مرزهاي روسيه گسترش نخواهد يافت. در سال هاي بعد از1997 به ترتيب 
14كشور اس��توني، لتوني، ليتواني، لهس��تان، جمهوري چك، اسلواكي، 
مجارستان، روماني، اسلوني، كرواسي، مونته نگرو، آلباني، مقدونيه شمالي 
و بلغارس��تان به عضويت ناتو درآمده اند. در واق�ع اي�االت متح�ده امريكا 
توانسته است به غير از خود 29 كشور ديگر را در مقابله با بحران هاي آينده 
بسيج كند. اين 29 كش��ور بايد در كنار امريكا هزينه هاي ناتو را پرداخت 
كنند، ولي اي�ن امريكاست كه بيشترين دستاوردهاي اين سازمان را به خود 
اختصاص خواهد داد. از طرفي ايران و روسيه درباره توقف روند گسترش 
عضويت ناتو به سمت شرق، منافع مش��ترك دارند. اگر امريكا موفق شود 
اوكراين را به عضويت ناتو درآورد، در مرحله بعدي، سه كشور قفقاز، شامل 
گرجستان، ارمنستان و جمهوري آذربايجان به ناتو خواهند پيوست. در اين 
صورت، ايران به جاي همجواري با فقط يك كشور عضو ناتو- تركيه- با سه 
كشور عضو ناتو همسايه خواهد شد. افزون بر اين، تل آويو با سرمايه گذاري 
در اين منطقه به ويژه جمهوري آذربايجان ب��ه دنبال ايجاد پايگاه نظامي 
و رصد اطالعاتي عليه تهران است تا به اين وسيله ميدان نبرد با ايران را از 
مرزهاي فلسطين اشغالي به عمق راهبردي جديد خود در باكو انتقال دهد؛ 

سياستي كه بي شك واكنش ايران را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراين جمهوري اس���المي اي�ران ن�ه تنه�ا در قب�ال گسترش ناتو 
و پيامدهاي امنيتي آن در محي��ط امنيتي خود نمي توان�د بي تف�اوت 
بمان���د، بلكه لزوم اتخ��اذ تدابيري در اس��رع وقت ب���راي م�ديريت 
بحران�ي ك�ه ب�ا ش�تاب در ح�ال تكوين است با امنيت سازي، گسترش 

همكاري هاي منطقه اي و تقوي�ت ق�درت بازدارندگي ضروري است. 
........................................................................................................................
پيام سيلي غديري مردم در گوش دشمن

روزنامه كيهان در توصي��ف چرايي عصبانيت 
دش��من و پادوه��اي داخل��ي آنها از جش��ن 
10كيلومتري غدير نوشته است: برپايي مراسم 
باشكوه جشن عيد غدير در تهران با عنوان »ميهماني 10كيلومتري« و 
حضور شگفت انگيز جمعيتي كه تا 3ميليون نفر هم تخمين زده مي شود، 
در كنار مراسمات سراسري و پررونق ديگري كه در سطح كشور برگزار 
شد، امسال جلوه اي خاص و به يادماندني به اين عيد بزرگ بخشيده بود. 
در اين ميان همچون مناسبت هاي ديگر مذهبي، اجتماعي و سياسي در 
س��ال هاي اخير، باز هم حضور انبوه جوانان و نوجوانان عاش��ق و دلداده 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( و حضور يكپارچه اقش��ار مختلف مردم با 
ظواهر مختلف، در اين مراسم به طور ويژه عيان بود، به همين علت هم بود 
كه رسانه هاي معاند و وابسته به دشمن و برخي غرض ورزان داخلي، تاب 
تحمل و عنان از دست دادند و به بهانه هاي مختلف نارضايتي و خشم خود 

را نسبت به اين اتفاق بزرگ بروز دادند. 
كيهان درباره علت اين ناخشنودي نوشته است: اين افراد و رسانه هاي 
معاند، از ضربه حيثيتي و س��يلي محكمي كه يك ب��ار ديگر از مردم و 
جوانان و نوجوانان اين كشور خوردند، ناراحت و سردرگم هستند. حق 
هم دارند، وقتي 24ساعته و با صرف هزينه سنگين از هر تالشي براي 
ايجاد شكاف بين مردم و ارزش ها و نظام واليي دريغ نمي كنند، اما به 
يكباره و در يك جشن مذهبي با شكوه و دور از تصور و انتظار خود همه 
اين تالش ها را بي اثر مي بينند، طبيعي است حالي بهتر از شرايطي كه 

اين روزها به آن دچار شده اند، نداشته باشند. 
........................................................................................................................

اصول رندي در سياست
روزنامه رسالت در يادداشت پنج شنبه 
خود به بهانه اظه��ارات اخير روحاني 
در ديدار وزرا و معاونان كابينه اش كه 
ادعا كرده اس��ت »اگر گرفتار مصوبه هس��ته اي مجلس نمي ش��ديم، 
تحريم ها را اسفند99 پايان مي داديم«، نوشته است: اولين اصل رندي 
در سياست، صدق است. متأسفانه در رفتار و گفتار برخي اصحاب دولت 
پيش��ين ديده نمي ش��ود. دومين اصل رندي در سياس��ت، حريت و 
شجاعت است كه قبول كند با اشتباه محض خسارت محض به كشور و 
ملت زده و در پيش��گاه خداوند از مردم عذرخواهي كند. سومين اصل 
رندي در سياست آن است كه طرف ظالم، بدعهد و حيله گر را به مردم 
معرفي كند نه اينكه جاي جالد و شهيد را عوض كند. چهارمين اصل 
رندي در سياست هوشياري و هوشمندي است. آقاي روحاني بر اساس 

چه تجربه اي مي گويد، ما سال 99 تحريم ها را لغو مي كرديم؟!
نويسنده اضافه كرده است: امامين انقالب در شناخت دشمن اصلي و 
مقابله با آن، راه درستي را پيمودند و همواره در مواجهه با امريكا اصول 
رندي در سياست را بازگو كردند، اما فرماندهان ميدان ديپلماسي كمتر 
به آن توجه كردند و از همان نقطه ضربه خوردند. اگر به شروط رهبري 
در مذاكرات هسته اي توجه مي ش��د، ما به اين نقطه كور ديپلماتيك 
نمي رسيديم. اگر به ش��روط مجلس به نمايندگي از ملت بزرگ اعالم 
شده و به دقت هاي رهبري در اجراي اين شروط توجه مي شد، ما از يك 

سوراخ هزار بار گزيده نمي شديم. 

آيت اهلل جنتي:
 نتايج  تالش هاي مسئوالن 

بايد در سفره مردم ديده شود
م�ا م�ردم باايم�ان و صب�وري داريم 
ك�ه باي�د ق�در اي�ن نعم�ت را بدانيم 
و دانس�تن ق�در اي�ن نعم�ت ت�اش 
ب�راي ح�ل مش�كات م�ردم اس�ت. 
به گزارش فارس، آيت اهلل جنتي، رئيس 
مجل��س خب��رگان در نهمي��ن جلس��ه 
مشترك هيئت رئيسه مجلس خبرگان 

رهبري و كميسيون ها كه روز پنج شنبه برگزار شد، ضمن تبريك ايام 
غدير و والدت امام هادي و امام كاظم)ع( گفت: گراني و تورم مردم ما را 
رنج مي دهد، البته مسئوالن براي حل مشكل مردم تالش شبانه روزي 
دارند و شخصاً از مس��ئوالن تش��كر مي كنم، اما بايد نتايج برنامه ها و 
تالش هاي مسئوالن در س��فره مردم ديده شود. آيت اهلل جنتي افزود: 
مردم باايمان و صبوري داريم كه بايد قدر اين نعمت را بدانيم، دانستن 
قدر اين نعمت تالش براي حل مشكالت مردم است. مردم انتظار دارند 
تأثير اصالحات اقتصادي در ماه هاي آينده در سفره ش��ان ديده شود. 
رئيس مجلس خبرگان تأكيد كرد: راه حل اصلي مشكالت كشور، تكيه 
بر توانمندي هاي داخلي و ظرفيت هاي دروني كش��ور است و بايد در 
كنار پيگيري رفع تحريم هاي ظالمانه، مسئله خنثي سازي تحريم ها 

به عنوان دستور كار اصلي دولت دنبال شود. 
وي با بيان اينكه تحركات و فعاليت ها براي خنثي س��ازي تحريم ها در 
گذشته رضايت بخش نبود، گفت: خوشبختانه دولت سيزدهم به اين 
موضوع توجه كرده اس��ت كه جاي تقدي��ر دارد. آيت اهلل جنتي گفت: 
بسياري از گره ها به دست مسئوالن و با همراهي مردم قابل حل است، 
امكانات زياد داريم، ولي متأسفانه در حدي كه الزم است از آنها استفاده 
نمي شود، به همين دليل بايد مديران تالش كنند امكانات به كار گرفته 
شود و خداوند هم كمك مي كند. رئيس مجلس خبرگان اظهار داشت: 
مسئله هسته اي نبايد روي سياس��ت خارجي سايه بيندازد و سياست 
خارجي كش��ور مطلقاً نبايد معطل موضوع هس��ته اي باش��د. روابط 

اقتصادي با همسايگان بايد استمرار يابد. 
........................................................................................................................
 مخبر: هيچ تصميمی در مناسبات منطقه 

بدون نظر ايران عملياتی نمی شود
امروز اي�ران ب�ه مرحله اي رس�يده 
اس�ت ك�ه سياس�تمداران ب�زرگ 
و قدرت ه�اي جهاني قادر نيس�تند 
در  حداق�ل  را  تصميم�ي  هي�چ 
خص�وص مس�ائل منطق�ه ب�دون 
ايران اتخاذ كنن�د و تصميمات آنان 
عملياتي نمي ش�ود، مگ�ر اينكه نظر 

و دي�دگاه جمه�وري اس�امي در موضوع�ات گرفت�ه ش�ود. 
به گزارش فارس، محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور در اختتاميه 
اولين رويداد ملي نوآوري اجتماعي با عنوان »نوپيا« كه با شعار نوآوري 
و پيشرفت ايران در محل پرديس چارسو برگزار شد، با اشاره به اينكه 
محور همه حركت هاي پيامبران و مصلحان در طول تاريخ مردم بوده اند، 
افزود: ممكن است ايده اي در طول تاريخ بشر از يك مصلح به  وجود آيد 
اما اين مردم هستند كه منش��أ تحول آن ايده مي شوند و براي محقق 

شدن آن آرمان ها، بايد جامعه و مردم به صحنه آيند. 
معاون اول رئيس جمهور با اش��اره به چالش ها و مس��ائل موجود 
براي به صحن��ه آوردن م��ردم براي تحقق پيش��رفت و توس��عه 
اقتصادي كش��ور گفت: براي به ميدان آوردن مردم در راس��تاي 
تحقق آرمان هاي نظ��ام مقدس جمهوري اس��المي، به كارگيري 
روش هاي سنتي ميسر نيست و بر همين اساس با تمركز بر جوانان 
نخبه و جهادي كه س��رمايه عظيم براي آينده كشور هستند، بايد 
بتوانيم روش هاي نوآورانه و جديد را براي حل چالش هاي كش��ور 
عملياتي كنيم. مخبر با اشاره به قدرت و عظمت كنوني جمهوري 
اس��المي به ويژه در زمينه ديپلماسي و سياس��ت خارجي تصريح 
كرد: امروز ايران به مرحله اي رسيده است كه سياستمداران بزرگ 
و قدرت ه��اي جهاني قادر نيس��تند هيچ تصميم��ي را حداقل در 
خصوص مس��ائل منطقه بدون ايران اتخاذ كنند و تصميمات آنان 
عملياتي نمي شود، مگر اينكه نظر و ديدگاه جمهوري اسالمي در 

موضوعات گرفته شود.  
........................................................................................................................

دبير ستاد حقوق بشر:
 سوئد پايگاه گروهك هاي تروريستي 

شده است
س�وئد چگون�ه مي توان�د ادع�ا كن�د در چارچ�وب رواب�ط و 
احت�رام متقاب�ل عم�ل مي كن�د، در حال�ي ك�ه ب�ه پايگاه�ي 
ب�راي ميزبان�ي، حماي�ت و هداي�ت گروهك ه�اي مختل�ف 
تروريس�تي و جدايي طل�ب علي�ه اي�ران تبديل ش�ده اس�ت. 
معاونت امور بين الملل قوه قضائيه و ستاد حقوق بشر، كاظم غريب آبادي 
با انتقاد از رفتارهاي متناقض و دوگانه برخي كشورهاي اروپايي گفت: 
نمي توانيد شهروندان ايراني را به طور بي گناه دستگير و محاكمه كنيد، 
پناهگاه خوبي براي گروهك هاي تروريستي باشيد و پول ايران را نگه 
داريد و انتقال آن را منوط به آزادي مجرمان و محكومان در ايران كنيد، 

اما ايران را متهم به گروگانگيري كنيد. 
معاون امور بين الملل قوه قضائيه ادامه داد: ايران در قبال اقدام غيرقانوني 
سوئد در محاكمه حميد نوري و صدور حكم حبس ابد او و حمايت آشكار 
اين كشور از گروهك هاي تروريستي، دست روي دست نخواهد گذاشت 

و گزينه هاي مختلفي در اختيار دارد. 
غريب آبادي با اشاره به اينكه زمان براي اصالح رفتار سوئد رو به پايان 
است، گفت: سوئد چگونه مي تواند ادعا كند در چارچوب روابط و احترام 
متقابل عمل مي كند، در حالي كه به پايگاهي براي ميزباني، حمايت و 
هدايت گروهك هاي مختلف تروريستي و جدايي طلب عليه ايران تبديل 
شده است. گروهك حركت النضال كه سركرده آن در ايران به اتهامات 
مختلف تحت محاكمه است يا احمدرضا جاللي كه اقدامات وي موجب 
شهادت برخي دانشمندان هسته اي ايران شد و با سرويس موساد، تحت 
پشتيباني سوئد، همكاري مي كرد، در كدام كشور ساكن بودند و تابعيت 

دوم كدام كشور را گرفتند؟
دبير س��تاد حقوق بش��ر تصريح كرد: برخي كش��ورهاي اروپايي 
همچنين به مأمني براي مجرمان فراري كه اموال مردم و دولت را 
ربوده اند، تبديل شده اند و از بازگرداندن آنها به ايران خودداري و 
بلكه مقاومت مي كنند. از سوي ديگر، از اتباع خودشان و معدودي 
افراد داراي تابعيت مضاعف براي ضرب��ه زدن به امنيت ملي ايران 
اس��تفاده مي كنند و بعد از اينكه گرفتار عدالت مي شوند، ايران را 

متهم به گروگانگيري مي كنند. 
وي گفت: آيا اين كشورهاي اروپايي آماده اند آمار واقعي ايرانيان زنداني 
در كشورهاي خود و آمار زندانيان اتباع خود در ايران را منتشر كنند تا به 

راستي و از روي آمار مشخص شود گروگانگير واقعي كيست؟!
»حميد نوري« از آبان سال 98 به صورت غيرقانوني توسط پليس سوئد 
دستگير و بنا بر اتهامات واهي محاكمه شد. دادگاه محلي استكهلم با 
صدور حكمي به تأسي از اتهامات گروهك تروريستي منافقين، وي را 

به حبس ابد محكوم كرد.
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سرلشكر سامي در گردهمايي سراسري فرماندهان نيروي زميني سپاه:

قدرت ما فكر حمله را در ذهن دشمن منجمد كرده است

اگر ام�روز فكر حمل�ه زميني در ذهن دش�من 
منجمد و به كنار گذاش�ته شده اس�ت، به اين 
دليل نيس�ت ك�ه اراده حمله در زمي�ن ندارد، 
ن�ه، اي�ن ب�ه دلي�ل قدرت س�ازي در ني�روي 
زميني و ب�ه دليل نتيجه اي اس�ت ك�ه در نبرد 
انس�اني، نمي توان�د از اي�ن ني�رو عب�ور كند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در گردهمايي سراس��ري فرماندهان و مس��ئوالن 
نيروي زميني سپاه كه در مش��هد مقدس برگزار 
شد، طرح تحول در راهبرد دفاعي نيروي زميني را 
تشريح كرد و آن را مبتني بر نوع و مقياس تهديدات 

نوين و بزرگ دانست. 
سرلشكر س��المي با بيان اينكه منبع قدرت سپاه، 
نيروي زميني و اين نيرو قلب و روح س��پاه و منبع 
اصلي هويت آن است، گفت: با تدابير اخير فرمانده 
معظم كل قوا، نيروي زميني م��ا در موقعيت يك 
تحول اساس��ي قرار گرفته اس��ت كه شامل تغيير 
در نگ��رش به ابعاد عظي��م اين ني��رو در نبردهاي 

آينده است. 
وي افزود: هر كشوري كه در معرض تهديد است، اگر 
ضعيف ديده و در محاسبات دشمن ضعيف ارزيابي 
شود، به او حمله مي شود، بنابراين بايد متناسب با 
نگاهي كه نسبت به تهديدات و امنيت ملي و نظام 
و انقالب اسالمي داريم، خود را براي اين موقعيت 

آماده كنيم. 

   هويت سپاه امنيت آفريني جهاد، عزت و 
حفظ هويت كشور است

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه هويت سپاه مبتني بر 
امنيت آفريني، جهاد، تدبير، بصيرت و حفظ هويت، 
عزت، عظمت، آرامش، آبرو، اعتبار و منزلت كشور 
است، گفت: در اين ميان نيروي زميني تحول گراي 

ما، قلب اين حقيقت زنده و جاري است. 
وي خاطر نش��ان كرد: نگاه تحولي ما ب��ه ارتقاي 
راهبرد، تاكتيك و تكنيك در نيروي زميني سپاه 
متناسب با تحوالت و نوع دفاع در حال و آينده، ناظر 

بر دفاع از سرزمين و خاك و هويت ماست. 
سرلشكر س��المي با اس��تناد به رهنمودي از امير 
مؤمنان علي)ع( كه فرمود، به خدا قسم هيچ ملتي 
نيست كه دش��من، پا در س��رزمين او بگذارد و او 
ذليل نشود، گفت: شما در نبردهاي اخير پيراموني 
ديديد كه اگر نيروي دفاعي كشوري در روي زمين 
سست قدرت باشد، دشمن، بي رحمانه سرزمين آن 
را اش��غال مي كند، از نواميس عبور مي كند و مال، 
جان، شرف، امنيت، آبرو و حيثيت يك ملت را نابود 
مي كند و اگر دشمن پاي در سرزمين ملتي بگذارد، 

رهاورد آن، تحقير و نابودي است. 
وي تصريح كرد: ما ه��ر آنچه قدرت داريم، از منبع 
زميني عم��ل مي كنند، تاريخ نش��ان داده اس��ت 
پادش��اهان و امپراتوري ها مي آين��د و مي روند اما 
زمين، جغرافيا، قدر، قيمت، اس��تقالل و تماميت 
ارضي يك كشور، ثابت مي ماند، اين به آن معناست 

كه زمين هرگز ارزش راهبردي خود را در بقاي نظام 
از دست نمي دهد. 

   قدرت سازي اراده حمله را
 از دشمن گرفته است

فرمانده كل سپاه با اش��اره به اهميت نقش تقويت 
نيروهاي دفاعي كشور در زمين بيان داشت: نيروي 
زميني فقط در دفاع، نقش آفرين نيس��ت بلكه در 
بازدارندگي نق��ش تعيين كنن��ده دارد، زمين در 
هر نبردي اصالت دارد اما در جن��گ بزرگ، خود، 
موضوع جنگ است، پس ما بايد متناسب با مقياس 
تهديدات بزرگي كه فرارو داريم، قدرتمند باشيم تا 
همچنان در محاسبات دشمن، تأثير قاطع بگذاريم 

و اين، بازدارندگي است. 
وي افزود: اگر ام��روز فكر حمل��ه زميني در ذهن 
دشمن منجمد و به كنار گذاشته شده است، به اين 
دليل نيست كه اراده حمله در زمين ندارد، نه، اين 
به دليل قدرت س��ازي در نيروي زميني و به دليل 
نتيجه اي است كه در نبرد انساني، نمي تواند از اين 

نيرو عبور كند. 
سرلشكر سالمي با اش��اره به اينكه براي نبردهاي 
كوتاه و درگيري هاي محدود، عالوه بر نيروي زميني 
ساير قدرت ها نيز قطعاً بس��يار مؤثر خواهند بود، 
تصريح كرد: وقتي دامنه جنگ، وسيع و هدف هاي 
سياسي در جنگ ها به اندازه اشغال يك سرزمين 
يا تجزيه يك كشور يا فروپاشاندن يك نظام بزرگ 
مي شوند، اينجا نيروي زميني نقش تعيين كننده 

خود را هم در جلوگيري از شكس��ت و هم در خلق 
پيروزي مي آفريند، يعني فصل الخطاب تمام نقشه 

جامع دفاعي يك كشور مي شود. 
    امريكايي ها مرد ميدان جنگ نيستند

وي با اشاره به نقش و اهميت نيروي انساني در مؤلفه 
قدرت افزود: قلب قدرت زميني، انسان هاي مؤمن، 
معتقد، پرانگيزه و شهادت طلبي است كه تا آخرين 
لحظات زندگي مقاومت مي كنن��د؛ مقاومتي كه 
محصول ايمان است، لذا معنويت و ايمان حقيقي، 

عنصر اصلي قدرت ماست. 
فرمانده سپاه گفت: مقياس اصلي قدرت مقابل ما 
يعني امريكا، در حوزه زميني اس��تعداد محدودي 
دارد و هر چند اين اس��تعداد مح��دود حرفه اي و 
آموزش ديده است و روي او سرمايه گذاري زيادي 
شده است و اپراتورهاي بسيار قوي هستند اما قابل 

جايگزيني نيستند. 
وي ادامه داد: اگر يگاني از اين نيروها منهدم ش��د، 
قدرت بازسازي آن بس��يار زمانبر خواهد بود، روح 
حاكم بر اين يگان ها به گونه اي اس��ت كه در يك 
تلفات انبوه، كاماًل از هم مي پاش��د، محتاط است و 
از مرگ، مجروحيت و اسير شدن گريزان و متواري 
اس��ت، در واقع مرد جنگ با مرداني كه در ميدان 

مي ايستند، نيستند. 
    انسان هاي بي ايمان در زمين اپراتورند

سرلشكر سالمي بيان داشت: نيروي زميني ما هر 
چند صاحب فناوري و تجهيزات مدرن است اما به 
آنها تكيه نكرده و اصالت خود را كه همان پشتوانه 
معنويت، بصيرت و ايمان حقيقي است، حفظ كرده 

و اين ضمانتي براي پيروزي است. 
وي افزود: كسي كه نخواهد شهيد شود، پيشروي 
نمي كند، كسي كه به معاد و مفهوم ايثار و شهادت 
آشنا و معتقد نباشد، به آب و آتش نمي زند و در قلب 
آتش ورود نمي كند و دش��من را فراري نمي دهد 
و در حد ظرفيت مي جنگد، يعني او اپراتور اس��ت، 

ارتش هاي بي ايمان در زمين، اپراتورند. 
   نيروي زميني مش�عل هاي فروزان كشور 

در مرزهاست
فرمانده كل س��پاه در ادامه با بي��ان اينكه نيروي 
زميني جديد ما بايد ب��راي انطباق با تغييرات تازه 
در گونه هاي متنوع تهديد، تغييرات را در دكترين، 
تاكتيك و تكنيك تكميل كند، گفت: گاهي ممكن 
است دشمن، شما را مجبور به جنگ در اعماق دور 
كند و در آن صورت بايد الزامات آن و الزامات تأمين 

يك يا دو سرزمين بينابيني را نيز دنبال كنيد. 
وي در پايان خط��اب به رزمن��دگان و فرماندهان 
نيروي زميني سپاه افزود: اين كشور به بركت وجود 
شما و امثال شما عزيزان، سربلند و امن است و در 
مرزهايش مش��عل هاي پرفروغ دفاع روشن است، 
خدا به شما اين شايس��تگي را داده است كه لباس 
جهاد و دفاع از اين ملت برتن داريد، ش��ما دوست 
داريد براي عزت اسالم شهيد شويد اما تمنا، شهادت 

توأم با پيروزي است. 

  گزارش یک

رژيم صهيونيس�تي دش�من ش�ماره يك 
مسلمانان است و بر اساس ظلم و تجاوز به 
 وجود آمده و تاكنون براي بقاي خود از هيچ 
گونه ظلمي دريغ نكرده، البته چون ظلم از 
بين رفتني اس�ت، اينها هم از بين خواهند 
رفت و ما معتقديم باز شدن پاي اين رژيم به 
منطقه خليج فارس جز فتنه انگيزي و ايجاد 
ناامني چيز ديگري به دنبال نخواهد داشت. 
به گزارش س��پاه نيوز، دريابان سيف بن ناصر 
الحربي، فرمانده نيروي دريايي عمان در تهران 
با دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري، فرمانده 
نيروي دريايي س��پاه ديدار و گفت وگو كرد و 
طرفين بر توسعه مناس��بات و همكاري ها در 

زمينه هاي مختلف نظامي تأكيد كردند. 
دريادار تنگس��يري در اين ديدار گفت: عمان 
كشور دوست و برادر جمهوري اسالمي ايران 
در منطقه خليج فارس محس��وب مي ش��ود 
و در ميان همس��ايگان ما از اعتب��ار ويژه اي 

برخوردار است. 
   حضور بيگانگان 

برهم زننده امنيت منطقه است
فرمانده نيروي دريايي س��پاه با بيان اينكه 
روابط بين دو كش��ور و دو ملت بر اس��اس 
اصل برادري و اخوت در س��ايه قرآن كريم 
و اسالم عزيز از اس��تحكام خوبي برخوردار 
است، افزود: ما مس��لمانيم و پايبند به اصل 
اخوت و برادري و در روز هاي سخت به كمك 
هم مي ش��تابيم، ما مس��لمانيم و براي همه 
كشورهاي همسايه احترام ويژه اي قائليم، ما 
باهم برادريم و نبايد اجازه دهيم رژيمي كه 
متجاوز، كودك كش و فتنه گر است در اين 

منطقه حضور يابد. 
وي افزود: از همه كش��ورهاي اسالمي منطقه 
مهم خليج فارس انتظار است با تقويت و حفظ 
وحدت اسالمي و هم افزايي منطقه اي، سطح 
تعامالت و ارتباط��ات سياس��ي، اقتصادي و 
امنيتي را در باالترين حد ارتقا دهند و از نعمت 
عظيم دري��ا و منابع غني آن ب��ه بهترين نحو 

ممكن استفاده كنند. 
سردار تنگسيري تأكيد كرد: جمهوري اسالمي 
ايران اعتقاد دارد حضور نيرو هاي بيگانه كمكي 
به امنيت منطقه نخواهد كرد و بيشتر فضاي 
ناامني را تقويت مي كند و معتقديم كشورهاي 
منطقه خليج فارس ظرفيت و توان الزم را براي 

حفظ امنيت اين منطقه حساس دارند. 
   »رژيم صهيونيستي« 

دشمن شماره يك مسلمانان
فرمانده نيروي دريايي سپاه با اشاره به حمايت 
قاطع جمهوري اسالمي ايران از همه مظلومان 
عالم به ويژه م��ردم مظلوم فلس��طين گفت: 
رژيم صهيونيستي دشمن شماره يك مسلمانان 
است و بر اساس ظلم و تجاوز به  وجود آمده و 
تاكنون براي بقاي خود از هي��چ گونه ظلمي 
دريغ نكرده، البته چون ظلم از بين رفتني است 
اينها هم از بين خواهند رفت و ما معتقديم باز 
ش��دن پاي اين رژيم به منطق��ه خليج فارس 
جز فتنه انگيزي و ايج��اد ناامني چيز ديگري 
به دنبال نخواهد داش��ت و سفر رئيس جمهور 
امريكا به كش��ورهاي منطقه، تحريك كننده 
و براي فتنه انگيزي بيش��تر اين رژيم مفلوك 

است. 

دريادار تنگس��يري با بيان اينك��ه همكاري 
نيرو ي دريايي دو كشور در حوزه دريا همواره 
رو به جلو و پيشرفت اس��ت، افزود: برگزاري 
رزمايش هاي مركب، ام��داد و نجات دريايي 
و تمرين هاي مش��ترك در زمين��ه مبارزه با 
ناامني، قاچاق كاال، دام، سوخت، مواد مخدر، 
تروريسم و دزدي دريايي مي تواند گسترش، 

عمق و تنوع بيشتري داشته باشد. 
  آمادگي ايران 

براي انتقال دانش دفاعي به عمان
فرمانده نيروي دريايي س��پاه ب��ا بيان اينكه 
برخ��ورداري نيرو ه��اي مس��لح از آخري��ن 
تجهي��زات و امكان��ات نظام��ي، ارتباطي و 
تسليحاتي نقش مؤثري در تقويت امنيت ملي 
دارد، گفت: امروز جمهوري اسالمي ايران با 
تقويت و حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
داخل��ي، توانس��ته اس��ت نيازمندي ه��اي 
تجهيزات و تسليحات خود را طراحي و توليد 
كند و ذكر اين نكته بسيار مهم است كه توان 
صنايع دفاعي جمهوري اسالمي ايران، بومي 

و درون زاست. 
دريادار تنگس��يري با بي��ان اينك��ه نيروي 
درياي��ي س��پاه قابلي��ت س��اخت، تعمير و 

نگهداري انواع ش��ناورهاي سبك و سنگين 
منطبق با تكنولوژي روز را دارد، يادآور ش��د: 
هم اكنون ش��ناورهاي تولي��دي اين نيرو در 
آب هاي سرزميني و بين المللي بدون حمايت 
و پش��تيباني فن��ي خارجي مش��غول انجام 
مأموريت هاي محوله هستند. فرمانده نيروي 
دريايي سپاه در اين ديدار، اعالم آمادگي كرد: 
نيروي دريايي س��پاه مي تواند در صورت نياز 
كش��ور عمان، با انتقال دانش فني به ويژه در 
حوزه دريايي نيازمندي هاي برادران عماني 
را از طريق تبادل هيئت و برگزاري دوره هاي 

آموزشي محقق كند. 
   فرمان�ده عمان�ي: به دس�تاوردهاي 

دفاعي ايران افتخار مي كنيم
فرمانده نيروي دريايي عمان نيز در اين ديدار 
با بي��ان اينكه بيگانگان با حض��ور در منطقه 
تنها به فكر منافع خودش��ان هستند، تأكيد 
كرد: امنيت منطقه در درجه نخست توسط 

كشور هاي منطقه تأمين مي شود. 
دريابان س��يف بن ناصر الحربي با اش��اره به 
ثروت ه��اي موج��ود در منطقه غرب آس��يا 
گفت: كش��ور هاي زيادي چشم طمع به اين 
منطقه دارند و ترديدي نيست افزايش سطح 
همكاري ها در راستاي تقويت امنيت و ثبات 
منطقه، چش��م طم��ع بيگان��گان را محدود 

خواهد كرد. 
فرمان��ده نيروي درياي��ي عمان با اش��اره به 
تمرين هاي مش��ترك دريايي ايران و عمان 
اف��زود: در س��اير زمينه هاي تحق��ق امنيت 
درياي��ي از جمله انتقال تجارب مش��ترك و 
تمرين هاي دريايي آماده هم��كاري با ايران 
هستيم. دريابان سيف بن ناصر الحربي با اشاره 
به توانمندي جمهوري اسالمي در زمينه هاي 
دفاعي و به ويژه دريايي گفت: آنچه ايران در 
حوزه دستاورد هاي دفاعي محقق كرده، باعث 
افتخار و عزت هر دو كشور است و اميدواريم 
بتواني��م از دس��تاورد هاي بوم��ي جمهوري 

اسالمي در حوزه دفاعي استفاده كنيم.

فرمانده نيروي دريايي سپاه در ديدار فرمانده نيروي دريايي عمان:
نبايد اجازه دهيم پاي رژيم فتنه گر صهيونيستي به منطقه باز شود

گزارش2

احمد معينی جم   |    ايرنا
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88498481ارتباط با ما

   صغري خيل فرهنگ 
سعادت اين بود که در روز عيدغدير در خدمت خانواده اي از سادات باشيم که دو شهيد مدافع حرم تقديم کرده اند. شهيد سيدمحمد سجادي و 
شهيد سيدناصر سجادي از شهداي لشكر فاطميون بودند که بعد از مجاهدت و حماسه آفريني در جبهه هاي جنگ عليه داعش به شهادت رسيدند. 
براي آشنايي با اين دو شهيد با سيده نسيبه سجادي همسر شهيد سيدمحمد سجادي همكالم شديم تا هم از همسرانه هايش برايمان بگويد و هم 

راوي سيره زندگي برادر همسرش شهيد سيدناصر سجادي باشد. 

 هر2شهيد سرباز خوبي
براي حضرت زينب )س( شدند

 گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيدان سيدمحمد و سيدناصر سجادي
 از شهداي لشكر فاطميون

پس ش�ما بعد از ش�هادت س�يدمحمد به 
ايران آمديد؟

بله. سه ماه بعد از شهادت همسرم به ایران آمدیم و 
اولین جایي که رفتیم، مشهد و پابوس امام رضا)ع(

بود. در کرج براي شهدا مراسمي گرفته بودند که ما 
هم رفتیم و چند روزي آنجا بودی��م و پس از آن به 
مزار همس��رم  رفتیم. لحظه اذان مغرب بود. برادر 
همسرم شهید سیدناصر س��جادي که او هم بعدها 
در جبهه سوریه به شهادت رسید، من و بچه هایم را 
سر مزار همسرم برد. من را کنار یک سنگ سرد برد 
و گفت، همسرت اینجاس��ت! دیگر دنیا برایم جاي 
ماندن نبود. شهید در امامزاده عقیل )ع( اسالمشهر 
تدفین ش��ده اس��ت. حاال همین نزدیکي ها خانه 
گرفته ام. دیگر نمي توان��م دوري اش را تحمل کنم. 
همیشه باید دوش��نبه و پنج شنبه ها پیش همسرم 

باشم و ساعت ها در کنارش بشینم. 
 به س�فارش ش�هيد در مورد بچه ها عمل 

کرديد؟
من با تمام وجود ب��راي عاقبت بخیري بچه هایم 
مي جنگ��م. مي خواه��م آنها به مراح��ل باالیي 
دس��ت پیدا کنند. من همسرم را خیلي دوست 
داشتم و به عشق ایشان هرکاري برایشان انجام 
مي دهم. همان ابتداي شهادت، بچه ها کوچک 
بودند و متوجه شهادت پدرش��ان نبودند،اما 
حاال خیلي احساس بي پدري مي کنند. خیلي 
درد مي کشند. من این درد را در نگاه بچه هایم 
وقتي دختري را با پدرشان در خیابان مي بینند 

و با حسرت نگاه مي کنند، می بینم. 
خواب شهيد را مي بينيد؟

وقتي دل��م تنگ مي ش��ود و گری��ه مي کنم، 
سیدمحمد را در خواب مي بینم. وقتي مشکل 
یا مسئله اي پیش مي آید او را در خواب مي بینم. 
یکبار براي شناسنامه دخترم مشکلي پیش آمده بود 
و هر کاري مي کردم، درست نمي شد و باید مجدداً 
به افغانستان برمي گشتم و پاسپورت مي گرفتم و از 
اول براي شناسنامه ایش��ان اقدام مي کردم و از این 
موضوع بسیار ناراحت بودم. خیلي تالش کردم، اما 
نشد. یک روز براي شناسنامه بچه هاي دیگر رفتم. 

روي صندلي نشسته بودم و دستم را گذاشتم روي 
پیش��اني ام و در همان حالت خوابم ب��رد. همانجا 
س��یدمحمد به خوابم آمد. رو به م��ن کرد و گفت، 
نسیبه جان! برگه هاي شناسنامه ثریا را به من بده 
خودم کارهایش را درس��ت مي کنم. از خواب بیدار 
شدم و به دخترم لطیفه که همراهم بود، گفتم امروز 
کار شناسنامه ثریا حل مي شود و بعد خواب بابایش 

را برایش تعریف و خیلی گریه کردم. 
فرداي هم��ان روز ب��ه اداره احراز هوی��ت رفتم. 
آنجا گفتند که خانم س��جادي مشکل شناسنامه 
دخترتان حل ش��ده اس��ت. خوابي که دیده بودم 
تعبیر ش��ده بود. ش��هدا زنده اند و حاض��ر و ناظر 
اعمال ما هستند. س��یدمحمد خیلي مهربان بود. 
من پسرهایم را بیشتر از دخترانم دوست داشتم، 
اما ش��هید هیچ وقت بینش��ان فرق نمي گذاشت 
و مي گفت، بچه های��م همه نعمت ه��اي خداوند 
هستند. همیش��ه با احترام با بقیه رفتار مي کرد. 

همسر و فرزندانش را خیلي دوست داشت. 
شهيد سيدناصر بعد از همس�رتان راهي 

سوريه شد؟
سیدناصر زماني که ما مي خواستیم به ایران بیاییم، 
همراه ما آمد. او متولد سال 1356بود، بعد از اینکه 
ما را در ایران مستقر کرد و خیالش از اوضاع زندگي 
ما راحت شد، تصمیم گرفت که به سوریه برود. چون 
برادرش سیدمحمد را خیلي دوست داشت و همیشه 
مي گفت، داغ سیدمحمد را نمي توانم فراموش کنم. 

ایشان متأهل بودند و دو دختر و یک پسر داشت. 
از نحوه شهادت ايشان اطالع داريد؟

برادرش��وهرم شهید س��یدناصر س��جادي خیلي 
مظلومانه به شهادت رسید. ایشان چند روز محاصره 
و تشنگي، گرسنگي را تحمل کرده بودند. آنها بعد 
از چند روز محاصره به اس��ارت داع��ش درآمدند و 

داعشي ها آنها را زنده زنده سوزاندند. 
س��یدناصر 6 اردیبهش��ت 1394 در حلب سوریه 
به شهادت رس��ید. سیدناصر دو س��ال مفقوداالثر 
بود تا اینکه پیک��رش بعد از ی��ک ماجراي عجیب 

تفحص شد. 
ماجراي تفحص و شناس�ايي پيكر شهيد 

سيدناصر سجادي چه بود؟
خانواده شهید س��یدناصر هم به ایران آمدند. بعد 
از دو س��ال مفقوداالثري شهیدي به نام سیدناصر 
تفحص شد. به خاطر تشابه اسمي با برادرشوهرم به 
ما اطالع دادند که پیکر شهید شناسایي شده است. 
بعد از هماهنگي خانواده در بهش��ت زهرا)س( و 
معراج ش��هدا همه ما براي تش��ییع رفتیم و همه 
تدارکات الزم هم انجام شد. روزي که مي خواستیم 
شهید را از معراج تحویل بگیریم، به همسر ایشان 
گفتند که اشتباهی شده و این سیدناصر حسیني 
است، همسر شما یعني شهید سیدناصر سجادي را 
دو سال پیش تشییع و جزء شهداي گمنام تدفین 
کرده ایم. شهید سیدناصر س��جادي فقط یک کد 
شناسایي داشت و براي همین از پسرشان آزمایش 

DNA گرفتند که با کد شهید هماهنگ بود. 

همسرشان س��خت باور مي کرد و گفت حتماً باید 
مدرکي به من نشان بدهید که باور کنم. آنجا بود که 
نحوه شهادت ناصر، عکس ها و فیلم هایي که موجود 
بود را به ایشان نشان دادند. بعد هم یک مراسم براي 
شهید گرفتیم و سنگ مزارشان را از شهید گمنام 
به شهید سیدناصر سجادي تغییر دادیم. ایشان جز 
شهداي گمنام مدافع حرم بهشت زهرا )س( بودند. 
همسرشان اصرار داشتند که پیکر شهید سیدناصر 
در کنار مزار برادرش شهید سیدمحمد تدفین شود 

که مراجع اجازه این کار را ندادند. 
کم�ي از خصوصي�ات اخالق�ي ايش�ان 

بگوييد. 
شهید سیدناصر س��جادي خیلي جدي، مهربان و 
بسیار مذهبي بود. ایشان مس��ئولیت پذیر و وقتی 
بچه هایم کوچ��ک بودند، به آنها خیلي رس��یدگي 
مي کردند. همه جوره کمک مي کرد و رابطه خوبي با 
همسرم داشت. صمیمیت زیادي بین شان بود. فراتر 
از دو رفیق. شهید سیدناصرسجادي آنقدر خوب بود 
که حضرت زینب)س(ایشان را براي شهادت در این 
مسیر انتخاب کرد. هر دو سادات سرباز خوبي براي 

حضرت زینب )س( شدند. 

با شهيد سيدمحمد سجادي نسبت فاميلي 
داشتيد؟

همسرم  اهل افغانستان بود. ما دختر عمو و پسر عمو 
هستیم. ایشان خودش��ان هم فرزند شهید بودند. از 
آنجا که سیدمحمد پدر نداش��ت، رابطه نزدیکي با 
پدر من )سیدقاسم( داش��ت. پدرم و سیدمحمد در 
اواخر جنگ تحمیلي به ایران مهاجرت کردند. پدرم 
به ایران آمد تا بتواند در جبهه ح��ق و در کنار دیگر 
رزمندگان ایراني با بعثي ها مبارزه کند. آن زمان سن 
و سال س��یدمحمد خیلي کم بود و قد و قامتش به 
سنش نمي خورد، براي همین توانست در ستادهاي 
پشتیباني کمک حال رزمنده ها باشد. با اینکه کوچک 
بود، اما خاطرات خوبي از آن روزها داشت. سیدمحمد 

روحیه جهادي باالیي داشت. 
چه زماني با هم ازدواج کرديد؟

محبت من در دل سیدمحمد بود. تا اینکه یک روز او 
به خود جرئت داد و این موضوع را با پدرم مطرح کرد. 
سیدمحمد به پدرم گفت، عموجان من از دخترتان 
خوش��م می آید و مي خواهم با ایش��ان ازدواج کنم. 
سیدمحمد پدر نداش��ت و درد یتیمي کشیده بود. 
خواهر و برادرانش هم بس��یار کوچک بودند. پدرم 
مي گفت، نمي توانم با این ش��رایط به س��یدمحمد 
اعتماد کنم. بعید مي دانس��ت که سیدمحمد من را 
خوش��بخت کند. به همین دلیل مخالف ازدواج من 
با ایشان بود، اما سیدمحمد دست بردار نبود و خیلي 
پافش��اري کرد و عمو هاي دیگرمان را واس��طه قرار 
داد تا با پدرم صحبت کنند. بعد از کلي رفت و آمد، 
نهایتاً پدرم راضي ش��د و موافقت کرد که ما زندگي 
مش��ترک مان را آغازکنیم. آن زمان من 14س��ال 

داشتم و سیدمحمد 21ساله بود. 
بعد از ازدواج با س��یدمحمد تمام خوش��بختي دنیا 
براي من ب��ود. گویی تمام بهش��ت را ب��ه من هدیه 
داده  باشند. سیدمحمد همه توان و تالشش را براي 
خوشبختي مان مي کرد. هم از نظر مالي و هم از نظر 
معنوي به من توجه داش��ت. آنق��در زندگي خوب و 
خوش��ي داش��تیم که تصور مي کردم هیچ دختري 
به اندازه من خوش��بخت نیست. هرگز فکرش را هم 

نمي کردم روزي او را با شهادت از دست بدهم. 
چند فرزند از ايشان به يادگار داريد؟

بعد از اینکه زندگي مان سروس��امان گرفت، فرزند 
اولم ثریا سادات متولد شد. آن زمان بود که زیبایی 
زندگي برایم چند برابر ش��د. بعد از آن خداوند پنج 
فرزند دیگر به نام هاي لطیفه سادات، سمیه سادات، 
سیدمحمود، سیدمهدي و سیدابوذر به ما هدیه کرد. 
دیگر زندگي ام کامل ش��ده بود و هیچ کم و کس��ري 
نداش��تم. میان همه این خوش��ي ها   سیدمحمد به 
من گفت، مي خواه��د براي کار به ای��ران بیاید. من 

هم پذیرفتم.
در جريان تصميم ايش�ان ب�راي جهاد در 
سوريه بوديد؟ با شما در اين مورد صحبتي 

نكردند؟
من نمي دانستم که سیدمحمد از همین جا عزم جهاد 
کرده اس��ت. نیت اصلي ایشان براي س��فر به ایران 
همین بود. این ماجرا مربوط به سال 1393بود. 15 
روز بعد از حضورش در ایران ب��ا من تماس گرفت و 
گفت: »نس��یبه جان من چند وقتي جایي می روم و 

گوشي ام خاموش است، نگران نباشید.«
س��یدمحمد بعد از این تماس ب��راي گذراندن دوره 
آموزش��ي راهي ش��د، اما مهارت و توانمندي او در 
استفاده از سالح و تجهیزات نظامي به حدي بود که 
وقتي بعد از یکي دو روز متوجه این موضوع مي شوند، 
80نفر از نیروهاي لشکر فاطمیون را به او مي سپارند 

تا سیدمحمد آنها را آموزش بدهد. 
سه ماه از آخرین تماسش مي گذشت و همین موضوع 
من را کمي نگران کرد. هر روز به خودم مي گفتم مگر 
س��یدمحمد چه کاري دارد که امکان تماس با ما را 
ندارد! یک روز میان همین بي قراري هایم تلفن زنگ 

خورد، سید محمدبود. 
با هم که صحبت مي کردیم، اطرافش خیلي سرو صدا 
می آمد، صداي گلوله را مي ش��نیدم. همانجا بود که 
سیدمحمد به من گفت، من سوریه هستم و از اوضاع 
آنجا برایم گفت. محمد گفت من آمده ام براي دفاع از 
حریم عمه ام زینب )س(. وقتي این را شنیدم خیلي 
جا خوردم،  هم خوشحال بودم که توانسته است به 
زیارت عمه مان حضرت زینب )س( برود و هم نگران 
و مضطرب که نکن��د اتفاقي برای��ش بیفتد. محمد 
گفت من خیلي درگیر هستم و سه روز دیگر به ایران 
مي آیم و آنجا با شما مجدداً تماس مي گیرم و راحت 
صحبت مي کنم. قبل از اینکه تلفن را قطع کند میان 
حرف هایش سه مرتبه گفت،نسیبه جان از بچه هایم 
خوب نگهداري کن! این مکالمه آخرین تماس بین 
ما ش��د. همس��رم آنقدر اخالقش خوب بود که من 
مي گویم ایشان نمونه اي ندارد. احترام زیادي به پدر 
و مادرش مي گذاشت. همه ما عشق به اهل بیت)ع( 
را در وجودش مشاهده مي کردیم. همیشه در همه 
کارهایش خدا و اهل بیت)ع(را در نظر مي گرفت. در 

همه جا از خدا کمک مي خواست. 
شهادتش چطور رقم خورد؟

سیدمحمد بعد از سه ماه حضور در سوریه، مصادف 
با روز ش��هادت امام جعفر ص��ادق )ع( در 19 مرداد 
1393به شهادت رسید. نقل قول هاي زیادي از نحوه 
شهادت همسرم به ما گفته شد. برخي گفتند بر اثر 
اصابت تیر به قلبش به شهادت رسیده است. بچه هاي 
فاطمیون و سپاه سیدمحمد را تشییع و تدفین کرده 

بودند. ما سه ماه بعد از شهادتش به ایران آمدیم. 
چط�ور در جري�ان شهادت ش�ان ق�رار 

گرفتيد؟
ی��ک روزي که یکي از اقوام فوت ش��ده ب��ود و ما به 
خاکسپاري ایشان رفته بودیم. آنجا همه به من نگاه 
مي کردند و از من س��راغ سیدمحمد را مي گرفتند و 

مي گفتند، از سیدمحمد خبري نداري؟!من هم  گفتم 
چند روز قبل تماس گرفته بود. حالش خوب است! 

قرار اس��ت دوباره تماس بگیرد، اما چند روزي 
مي شود که خبري از ایشان ندارم.

وقتي خاکسپاري تمام شد. همه فامیل و 
اقوام به طرف خانه عمویم حرکت کردند 

و م��ن از کمي دورتر ص��داي گریه و 
فریاد مي ش��نیدم. نگران شدم و 
فکر مي کردم ب��رای بچه هایم 
اتفاقي افتاده اس��ت، با عجله 
به طرف خانه عموی��م رفتم. 
آنجا بود که دیدم همه گریه و 

فریاد مي کنند. من هم جیغ زدم 
و رفتم طرف عموي بزرگم و گفتم 
چي شده چرا همه گریه مي کنند؟!

یکي از بزرگان فامیل گفت، س��یدمحمد در سوریه 
به شهادت رسیده! آنجا بود که احساس کردم دیگر 
زندگي ام به اتمام رسیده است. بچه ها مدرسه بودند 

و من اصاًل حال اینکه از کسي خبري داشته باشم و 
کاري انجام بدهم را نداشتم. مدام در حالت بیهوشي 
بودم. خواهرم بچه ها را آورد و من با فریاد به همه شان 
گفتم بابا شهید شده و دیگه بابا ندارید. بچه ها خیلي 
کوچک بودند و فقط حیران مان��ده بودند. آخرین 
فرزندم س��یدابوذر فقط سه س��ال داشت. روزهاي 
بعد از ش��هادت س��یدمحمد برایم جهنمي بود که 
همه خوش��ي و ش��ادي زندگي با او را در این مدت 

از من گرفت. 

سيدناصر بعد از اينكه ما را در ايران مستقر 
کرد و خيالش از اوضاع زندگي ما راحت شد، 
تصميم گرفت به سوريه برود. سيدمحمد 
را خيلي دوست داش�ت و مي گفت، داغ 
س�يدمحمد را نمي توان�م فراموش کنم 
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س�يدناصر  ش�هيد  همس�رم  ب�رادر 
سجادي)که او هم بعد ها در جبهه سوريه 
به شهادت رس�يد( من و بچه هايم را سر 
مزار همس�رم برد. من را کنار يک سنگ 
س�رد برد و گفت همس�رت اينجاس�ت! 
ديگ�ر دني�ا براي�م ج�اي مان�دن نبود 
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 »مقاومت انقالبي ايران« الگوساز
پيروزي انقاب  اسللامي ايران در بهمن1357، گسترش 
موج بيداري و احياي هويت اسامي در جهان اسام و بلكه 
در ميان همه ملت هاي مسللتضعف جهان را موجب شللد. 
پايه ريزي سيستم حكومتي مبتني بر گزاره هاي وحياني در 
شرايطي كه مكاتب الحادي كمونيسم و ليبراليسم، شرق تا 
غرب عالم را تحت الشعاع انديشه هاي مادي خويش قرار داده 
بود، نويدبخش بهبود شرايط و آزادي ملت هاي ستمديده از 

زير يوغ استعمار و امپرياليسم بود. 
محققان علوم اسللتراتژيك، اين پديده را كه پس از انقاب 
 اسللامي ايران روزبه روز بر دامنه آن افزوده شللده اسللت، 
گسترش عمق استراتژيك يك كشور مي دانند كه ثمرات 
فراواني را براي كشور هدف به دنبال مي آورد. به طور كلي 
عمق استراتژيك به ابزارهاي سياسللي، اعتقادي، انساني 
و جغرافيايي يك ملت و نظام، جهت دفللاع از كيان خود و 
همچنين پتانسيل يك دولت در اجراي اهداف و برنامه هاي 
بلندمللدت داخلي و بين المللللي اش اطاق مي شللود. در 
حقيقت هر چيزي كلله نقطه قوت براي كشللوري و نقطه 
تهديد براي كشللور رقيب محسللوب شللود و بتواند نقش 
بازدارندگي را ايفا كند، عمق اسللتراتژيك ناميده مي شود. 
اجراي راهبرد عمق بخشي استراتژيك، اگر چه همواره در 
طول تاريخ وجود داشته اسللت و افراد و كشورها با تصرف 
مناطق حساس يا ايجاد قلعه ها و دژهاي مستحكم در مناطق 
سوق الجيشي، سعي در استفاده از اين راهبرد داشته اند اما 
واژه عمق استراتژيك يا به عبارت ديگر عمق حوزه نفوذ، بعد 
از جنگ جهاني دوم و با توجه به شكل گيري فضاي دوقطبي 
در بين نظام هاي بين الملل، بيشللترين كاربرد را در ميان 
گفتمان هاي سياسي و همچنين مباحث علوم استراتژيك 

به خود اختصاص داد. 
جمهوري اسامي ايران با آرمان ها و ارزش هاي ساختاري 
خويش، در صورتي از حيات تثبيت شده برخوردار خواهد شد 
كه بتواند به  عنوان بازيگري فعال در چارچوب اصول و قواعد 
تعريف شده منطقه اي و بين المللي، به بازي خود استمرار و 
استحكام بخشد. بديهي است هر گونه تأثيرگذاري در منطقه 
منوط به افزايش حوزه نفوذ و عمق بخشللي استراتژيك در 
جهان اسام بر مبناي باورهاي مشترك است چراكه قرار 
گرفتن ايران در منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه و 
خليج فارس، اهميت گسترش عمق استراتژيك و حوزه نفوذ 

نظام را دوچندان كرده است. 
يكي از اصول اساسي در سياست خارجي جمهوري اسامي 

ايران، ناظر به عزت و اقتدار اسام و حكومت اسامي است كه 
در قالب »نفي سلطه جويي و سلطه پذيري« در اصول قانون 
اساسي نيز بر آن تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، 
همان عبارت معروف »نفي سبيل«)1( است. شالوده و اساس 
اين قاعده در سياست خارجي جمهوري اسامي، نفي ظلم 
و ستم بر مردم مسلللمان و حفظ استقال و نفي وابستگي 
نسبت به بيگانگان است. دولت اسامي بر اساس آموزه هاي 
دين مبين اسام، نه زير بار ظلم مي رود، نه به  دنبال سلطه 
بر دولت هاي ديگر است و نه سلطه  قدرت هاي بزرگ را بر 
خود يا دولت هاي مسلمان يا غيرمسلمان ديگر )جهان سوم، 

مستضعفين جهان( مي پذيرد.)2( 
از آنجا كه جهان اسللام عمق راهبردي جمهوري اسامي 
اسللت، توجه عميق و جدي به توسعه  برنامه هاي فرهنگي 
برون مرزي در جهت تقويت و توسللعه  بيداري اسللامي، 
احياي تفكر ناب محمدي)ص(، ايجاد زمينه براي وحدت 
اسامي و كاربست ديپلماسي وحدت عليه نظام سلطه در 
تقابل با طرح هاي سلللطه طلبانه  آن، ضرورتي راهبردي به 
نظر مي رسد)3(، لذا گفتمان انقاب  اسامي همواره منادي 
شللكل گيري ائتافي جهاني از احساسللات ضدامريكايي 
در زمينه  قدرت نرم بوده اسللت. حضور ايران در كنار ملت 
عراق، پيش از همه  مدعيان براي مقابله با داعش )به  عنوان 
جريان تكفيري مللورد حمايت مسللتكبران(، تاش هاي 
ديپلماتيك و همچنين كمك هاي انسان دوستانه براي حل 
بحران يمن كه توسط غرب و دست نشاندگان منطقه اي آن 

)عربستان و اسرائيل( ايجاد شده است و همچنين پاسداري 
از حقوق مردم بحرين در برابر دست اندازي هاي حكام اين 
كشور كه هزينه هايي نيز براي ايران در صحنه  بين المللي 
داشته، نشان دهنده اين است كه جمهوري اسامي در پي 

سياست هاي عزتمندانه است. 
اين عمق اسللتراتژيك را بايد پررنگ و شاخص كرد و اين 
مهم تنها با استراتژي حمايت از مظلومان، محرومان و مردم 
مسلمان منطقه و جهان گسترش خواهد يافت. خوشبختانه 
مراجع ذي صاح جمهوري اسامي ايران با توجه به عواملي 
همچون ضرورت ها و الزام هاي ناشللي از آرمان هاي قانون 
اساسي، تحوالت بين المللي و حاكميت فضاي نوين سياسي 
و اقتصادي در جهان، يكي از بندهاي مهم در سند چشم انداز 
كشور را تعيين عمق استراتژيك براي تأمين امنيت در ابعاد 
مختلف و بازدارندگي دشمن از دست زدن به اعمال خصمانه 

قرار داده اند. 
در اين راسللتا توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد: اوالً 
عمق استراتژيك ما تنها مرزهاي خاكي نيست چراكه هنگام 
جنگ نرم، مرزهاي خاكي مطرح نخواهد بود، بلكه مرزهاي 
ايدئولوژيك و آرمان هايي مطرح اسللت كلله مردم جهان به 
سبب آنها در همه جهان از ما طرفداري مي كنند، لذا پايبندي 
به اين آرمان هاست كه ما را در جهان توسط ملت هاي آزاده 
مورد حمايت قرار خواهد داد، ثانياً در شرايط امروز جهاني، 
حفاظت و توسللعه عمق اسللتراتژيك، بللا پرداخت هزينه 
ممكن خواهد بود و همان طور كه امريكا در راستاي پيگيري 
جنگ نرم در كشورهاي اسامي، ساالنه ميليون ها دالر در 
فيلم هاي هاليوودي براي تمسخر اسام و شيطان نشان دادن 
دشمنانش، سرمايه گذاري كرده يا صدها جنگ به نام مبارزه 
با تروريسم به راه مي اندازد، بديهي است گسترش، تقويت و 
حفظ مرزهاي استراتژيك جمهوري اسامي ايران نيز نيازمند 

هوشمندي، سرمايه گذاري و استقامت و پايداري است. 
در نتيجه اين ايستادگي هاست كه اكنون خود غربي ها نيز 
به افول ستاره بخت اسللتكبار و به  ويژه رژيم اياالت متحده 
امريكا معترفند و افسانه شكست ناپذيري امريكا حتي در 
ادبيات انديشمندان و انديشكده هاي غربي نيز به شكست 

كشيده شده است. 
»جان ايكنبري« نظريه پللرداز روابط بين الملل و سياسللت 
خارجي امريكا و استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه 
پرينستون امريكا در سال2۰1۴ در مقاله اي با عنوان »آينده 
نظم جهاني ليبرال« كه توسط مجله فارين افرز منتشر شده 
است، به تغيير قدرت جهاني اشاره مي كند. وي معتقد است: 

تغيير قدرت جهاني و افول قدرت امريكا و تغيير نظام تك قطبي 
در جريان است. عصر امريكا در حال پايان است و نظم جهاني 
شرقي جايگزين نظم جهاني غربي شده است. ما شاهد پيدايش 
قدرت هاي نوظهور هستيم، در حالي  كه قدرت امريكا در حال 
فرسايش است. تغيير قدرت جهاني به اين دليل در جريان است 

كه قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است.)۴( 
گيللدون راشللمن )Gideon Rachman( تحليلگللر 
سياسي مجات امريكا بر اين نظر اسللت كه امريكا بايد 
به فكر سللقوط خللود باشللد. اياالت متحده امريكا ديگر 
هرگز موقعيت تسلط جهاني بعد از سقوط اتحاد جماهير 
شللوروي را تجربه نخواهد كرد. امريكا از سال1۹۹1 تا 
سللال2۰۰۸ كه دچار بحران اقتصادي شللد، 17سال از 
موقعيللت هژموني جهاني برخوردار بللود اما با معضات 
اجتماعي و اقتصادي ناشللي از بحران سللال2۰۰۸، اين 
موقعيت خود را از دسللت داده و ديگر هم اين موقعيت 
را تجربه نخواهد كرد. آن روزها ديگر تمام شللد. رشللد 
اقتصادي و نظامللي چيللن، تهديدي بلندمللدت براي 
هژموني جهاني امريكاسللت. در واقع، امروزه رقابت بين 
چين نوظهللور و امريكاي ضعيف، حللول ابعاد گوناگون 
است. در مقابل ضعف امريكا، قدرت هاي نوظهور از جمله 
چين، برزيل، تركيه، هند و ايران هستند. هر كدام از اين 
كشورها، اولويت هاي سياست خارجي خود را دارند كه 
توانايي امريكا براي شللكل دهي نظام جهاني را محدود 

مي كنند.)5( 
ميشل كاكس )Michael Cox( اسللتاد روابط بين الملل 
معتقد است: در اوايل قرن21، ما شاهد حقيقتي جديد به نام 
»تغيير قدرت« هستيم. در اين فرايند، امريكا و غرب در حال 
سقوط و نظم جديد بين المللي توسط به اصطاح بريكس 

)BRICs( در حال شكل گيري است.)6( 

»نوآم چامسكي« انديشمند امريكايي، امريكا را امپراطور 
در حال سللقوط مي داند. از نگاه وي، اگر چه اصول تسلط 
امپرياليستي امريكا تغيير كرده اما ظرفيت پياده سازي آن 
به شكل قابل ماحظه اي كاهش يافته است. امريكا هم در 

داخل و هم در خارج در حال سقوط است.)7( 
»فريد زكريا« تحليلگر روابط بين الملل معتقد است: جهان 
در حللال انتقال از عصللر امريكايي به عصر پسللاامريكايي 
اسللت. جهاني كه در پيش داريم جهاني اسللت كه در آن 
اياالت متحده امريكا نه رهبري اقتصادي و ژئوپلتيك آن را 
بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چيره خواهد بود 
بلكه قدرت آن سقوط خواهد كرد. به اعتقاد فريد زكريا، ما در 

حال »خيزش ديگران« هستيم كه چشم انداز جديد جهاني 
را به وجود مي آورد و در آن چشم انداز، قدرت و ثروت در حال 
جابه جايي است. قدرت در حال جابه جايي و فاصله گرفتن 
از سلللطه امريكايي اسللت. ما در حال گام نهادن به جهان 
پساامريكايي هستيم كه مردمان بسيار در نقاط بسيار، جهت 

و ماهيت آن را تعيين مي كنند.)۸( 
بر اساس يافته هاي »دانشكده تجارت هاروارد« نظام سياسي 
امريكا شكست خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط است 
و دسللت وپا مي زند. رشللد و رفاه اقتصادي امريكا 2۰سال 
پيش به پايان رسيد. رؤياي امريكايي در معرض خطر است. 
امريكايي ها به رهبران سياسي اعتماد ندارند و قطب بندي 
سياسي به طرز چشمگيري افزايش يافته است. امريكايي ها 
از نظام سياسي خود نااميد هستند و اعتماد كمتري به دو 
حزب بزرگ دارند. اين شرايط اقتصادي و سياسي، بيانگر آن 

است كه رؤياي امريكايي در خطر است.)۹( 
»آلفرد مك كوي« استاد و مورخ امريكايي معتقد است: مرگ 
اياالت متحده امريكا به  عنوان ابرقدرت جهاني مي تواند به 

مراتب سريع تر از آن باشد كه هر كس تصور مي كند. 
به نظر او اين مرگ تا سال2۰25 كامل خواهد شد. انتقال 
ثروت و قدرت اقتصادي جهاني از غرب به شللرق در حال 
جريان است. در سال2۰12، 65درصد مردم امريكا معتقد 
بودند اين كشللور در شرايط سللقوط قرار دارد. مك كوي، 
اسللتدالل مي كند كلله بزرگ ترين عامل سللقوط امريكا، 

نظامي گري است.)1۰( 
نورمن گريج، استاد امريكايي ريشه سقوط امريكا و تشديد 
اختاف و خشونت در آن را در »ثروت بدون كار، لذت بدون 
وجدان، دانش بدون شخصيت، تجارت بدون اخاق، علم 
بدون انسانيت، عبادت بدون ايثار و سياست بدون اصول« 
مي داند و معتقد است: »سقوط امريكا اتفاق افتاده و دليل 
آن هم اين اسللت كه امريكا ويژگي هايي مانند فقر، جرم، 
بيسوادي و بيماري هاي موجود در جهان سوم را از خود به 

نمايش گذاشته است.)11(  
 اسللتفان اس.كوهن معتقد اسللت: »اياالت متحده امريكا، 
 قدرت و نفوذ خود را از دسللت خواهد داد. نفللوذ امريكا در 
جهان در حال اتمام است و بازگشت آن غيرقابل پيش بيني 
است. استانداردهاي زندگي امريكا در مقايسه با كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه، كاهش يافته است. اياالت متحده 
امريكا، كشوري با ثروت، قدرت و نفوذ بود اما همه اينها در حال 

تغيير و رؤياي ليبراليسم رو به پايان است.«)12(
شكست و افول نظم ليبرال غربي، واقعيتي است كه در نظام 

بين الملل در حال وقوع است. امريكا به  عنوان رهبر اين نظم، 
خود نيز دچار ضعف شللده و مؤلفه هاي قدرت اقتصادي، 
سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيكي آن رو به سقوط هستند. 
واقعيت ديگر جهان امروز، ظهور قدرت هاي جديد است كه 
اغلب رويكرد تجديدنظرطلبانه به نظم امريكايي دارند، قواعد 
و هنجارهاي آن را قبول ندارنللد و درصدند در نظم جهاني 

آينده نقش مهمي داشته باشند. 
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   صفحه گام دوم انقالب كوششلي است رسلانه اي جهت تبيين و شلرح بيانيه رهبر معظم انقالب اسلالمي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را مورد 

بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)18(

 ايستادگي  روزافزون مقابل قلدران
 زورگويان و مستكبران جهان

تجزيه امريكا 
 كتاب »تجزيه امريكا« نوشللته فرانك اچ. باكلي با ترجمه 
روح اهلل عبدالملكي توسط انتشارات ديدمان منتشر و راهي 

بازار نشر شد. 
كتاب »تجزيه امريكا: تهديد قريب الوقوع فروپاشللي ملي 
اياالت متحده امريكا« نوشللته فرانك  اچ. باكلي با ترجمه 
روح اهلل عبدالملكي به  تازگي توسللط انتشللارات ديدمان 

منتشر و راهي بازار نشر شده است.

 American secession: the« اين  كتاب با نام اصلللي 
looming threat of a national breakup« در سللال 

جاري ميادي در امريكا منتشللر شده اسللت. اين  كتاب 
جديدتريللن كتاب در حللوزه معضات و مسللائل داخلي 
اياالت متحده امريكاسللت و با زاويه جديد از نگاه مسللائل 
داخلي ايللن  رژيم، به تشللريح انگيزه  اسللتقال خواهي و 

گسست سياسي حاكم بر اين رژيم پوشالي مي پردازد. 
فرانللك باكلي نويسللنده اين  كتاب، اسللتاد دانشللكده 
حقوق دانشللگاه جورج ميسون و سللتون نويس روزنامه 
نيويورك پست است و تدريس در دانشگاه پانتئون- آسا 
و دانشللگاه مك گيل در مونتللرال را در كارناملله دارد. از 

اين  نويسللنده، پيش از اين آثاري درباره قانون اساسي، 
حاكميت قانون، نظريه قرارداد اجتماعي و دونالد ترامپ 
چاپ شللده اسللت.  نويسللنده اين  كتاب معتقد اسللت: 
امريكايي ها هيچ گاه به اندازه امروز دچار تفرقه نبوده اند 
و اينك كامًا آماده تجزيه هسللتند. او دشمني هاي تلخ 
حزبي، بن بسللت قانونگذاري و پذيرش فزاينده خشونت 
تحت لواي ارزش سياسي را نشانگر اين واقعيت مي  داند 
كه در كشورهايي مجزا، زندگي بهتري نصيب مردم امريكا 

خواهد شد. 
باكلي با بيان اينكه امريكا بسلليار بزرگ است، با استناد به 
آمار و اطاعات نشللان مي دهد اگر امريكا به كشللورهاي 

كوچك تر تقسيم شود، مردمش شللادتر می شوند و فساد 
نيز در آن كمتر خواهد بود. اين پژوهشگر با اشاره به سابقه 
جنگ داخلي براي جلوگيري از تجزيه امريكا مي گويد كه 
از اين  تجربه تلخ همواره به  عنوان يك سللند و شاهد براي 
تقبيح هر گونه تاش جديدي براي تجزيه استفاده مي شود، 
در حالي كه مي توان بدون جنگ و خونريزي و با مراجعه به 

صندوق آرا تجزيه را رقم زد. 
در بخشي از اين  كتاب آمده است: »امريكاييان تنها كشف 
سرزمين خود را مديون كريستف كلمب ايتاليايي نيستند 
كه او بذرهاي ارزشللمند ديگري را براي استفاده ساكنان 
آتي اين سرزمين بر خاك پاشيد؛ »جسارت و بي پروايي«. 

محصول اين بذرها در زمين بكر امريكا، ساكنان آن را جسور 
و بي پروا ساخت و عاقه مند آزمودن تجربه هاي جديد. از 
اين رو بللود كه امريكايي ها- سللاكنان 13مهاجرنشللين 
بريتانيايي- در دوراني كه سلللطنت بريتانيا هنوز فروغي 
جاودانه داشت، بر كوس استقال خواهي كوبيدند و كشوري 
جديد را بنيان گذاشتند. مهاجرنشين هاي شمال امريكا اگر 
چه هر يك دولت و قوه مقننه خاص خود را داشللتند، اما 
حس مشترك مبارزه با بريتانيا، آنان را در كسب يك هدف 
متحد كرد: »اسللتقال«. به اين  ترتيللب افزايش ماليات 
بهانه اي بود تا 55نماينده از 12مهاجرنشللين، نخسللتين 

كنگره قاره اي را در فيادلفيا تشكيل دهند.« 

   معرفي كتاب

يكي از اصول اساسلي در سياسلت خارجي 
جمهوري اسالمي ايران، ناظر به عزت و اقتدار 
اسلالم و حكومت اسالمي اسلت كه در قالب 
»نفي سلطه جويي و سلطه پذيري« در اصول 
قانون اساسلي نيز بر آن تصريح شده است. 
تعبير قرآني اين اصلل، همان عبارت معروف 
»نفي سبيل« است. شالوده و اساس اين قاعده 
در سياسلت خارجي جمهوري اسالمي، نفي 
ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقالل 
و نفي وابسلتگي نسلبت به بيگانگان اسلت

»سابعاً: ]انقالب اسلالمي[ نماد پُرابهت و باشكوه و افتخارآميز 
ايستادگي در برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در 
رأس آنان امريكاي جهانخوار و جنايتكار، روزبه روز برجسته تر 
شد. در تمام اين 40سال، تسلليم ناپذيري و صيانت و پاسداري 
از انقالب و عظمت و هيبلت الهي آن و گردن برافراشلته  آن در 
مقابل دولت هاي متكبر و مسلتكبر، خصوصيت شناخته شده  
ايلران و ايراني به ويژه جوانلان اين مرز و بوم به  شلمار مي رفته 
اسلت. قدرت هاي انحصارگر جهان كه همواره حيات خود را در 
دست اندازي به استقالل ديگر كشلورها و پايمال كردن منافع 
حياتي آنها براي مقاصد شلوم خود دانسلته اند، در برابر ايران 
اسالمي و انقالبي، اعتراف به ناتواني كردند. ملت ايران در فضاي 
حيات بخش انقالب توانست نخست دست نشانده  امريكا و عنصر 
خائن به ملت را از كشور برانَد و پس از آن هم تا امروز از سلطه  دوباره  

قلدران جهاني بر كشور با قدرت و شدت جلوگيري كند.«
)بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(

صادق جهان بين
  نگاه
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   انوشه ميرمرعشي
در روزهايي كه بر ما گذش��ت، عالم مجاهد و ثابت قدم 
آيت اهلل حاج شيخ احمد جنتي، بار ديگر به عنوان يكي از 
فقهاي شوراي نگهبان منصوب شد. اين مناسبت موسمي 
نيك است كه حيات سياسي اين روحاني انقالبي، مورد 
بازخواني مستند قرار گيرد. در مقال پي آمده، نويسنده 
درصدد است به چنين خوانشي دس��ت زند. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان انقالب اس��المي و عموم عالقه مندان را 

مفيد و مقبول  آيد. 
    

  درك خفقان دوره رضاخاني
آيت اهلل حاج ش��يخ احمد جنتي الداني اصفهاني، تنها 
فرزند »مال هاش��م« و »فاطمه خانم« در س��وم اسفند 
۱۳۰۵. ش، در روس��تاي الدان در سه كيلومتري غرب 
اصفهان به دنيا آمد. پدر ايشان در عين اينكه به تدريس 
در حوزه علميه اصفهان مي پرداخت، محل رجوع و رتق 
و فتق امور مردم روس��تاي »الدان« نيز بود و در همان 
حال به كار كشاورزي هم اشتغال داشت. مادر ايشان هم 
بانويي با دانش قرآني و به شدت مقيد به شرعيات و اهل 

مراعات آن بود. 
آيت اهلل از س��ن هش��ت س��الگي، به مكتبخان��ه محله 
»كوهانستان« رفت و بعد از طي مقدمات، به دليل نبود 
مدرسه در محل زندگي شان، به حوزه علميه و مدرسه 
»جد بزرگ« اصفهان ]حوزه اي كه پدرش در آن تدريس 
مي كرد[ وارد ش��د. در حوزه علميه اصفه��ان عالوه بر 
تحصيل نزد پدر، از محضر اساتيدي چون حجج ااسالم: 
»سيد ابوالقاس��م هرندي«، »س��يد محمد هاشمي«، 
»ميرزا محمود معين«، »حيدرعلي صلواتي«، »روح اهلل 
امامي« و »سيد محمدباقر س��دهي« و حضرات آيات: 
»سيدمحمدباقر ابطحي« و »شيخ احمد فياض« و »حاج 

شيخ علي مشكاتي« استفاده كرد. 
دوره نوجواني آيت اهلل جنتي مصادف شده بود با دوران 
اختناق و تع��دي رضاخان��ي! دوراني كه پ��در با وجود 

برخورداري از جايگاه اس��تادي در حوزه علميه، اجازه 
پوشيدن لباس روحانيت را نداشت و بانوان متدين نيز 
رعايت حجاب اسالمي را نداشتند. مشاهده فضاي خفقان 
و سياس��ت هاي دين س��تيزانه پهلوي اول، ممنوعيت 
برپايي مجالس مذهبي و ع��زاداري براي اباعبداهلل)ع(، 
سركوب ها،كش��تارها و... در ش��كل گيري ش��خصيت 
سياس��ي آيت اهلل جنتي تأثير زيادي داشت. به هر روي 
در آن شرايط دشوار، ايشان پس از تكميل دروس سطح 
حوزه، در سال ۱۳24. ش، يعني چهار سال بعد از تبعيد 
رضاخان از كشور توسط انگليسي ها براي ادامه تحصيل 

به قم مهاجرت كرد.)۱( 
  دوران مبارزه و جهاد 

دوران طلبگي آي��ت اهلل جنتي در قم، ب��ا فعاليت هاي 
جمعيت فدائيان اسالم همزمان ش��د و مشاهده تفكر 
و عمل انقالبي آنان نيز در ش��كل گيري روحيه انقالبي 
ايشان تأثير گذاشت. اما از ابتداي شروع دوران مبارزه، 
آيت اهلل جنتي در صف ياران ام��ام خميني در مبارزه با 
رژيم پهلوي قرار گرفت، زيرا از آنجا كه ايش��ان از همان 
سال هاي ورود به قم و تحصيل در حوزه علميه آن، عالوه 
بر شركت در درس هاي آيت اهلل العظمي بروجردي، در 
مدرسه امام خميني نيز حاضر مي شد، خيلي سريع به 
جرگه مبارزان پيوست. چنانچه در خاطرات خود درباره 
اين موضوع گفته اند: »ما از آن وقت��ي كه حضرت امام 
حركت انقالبي خود را آغاز كردند، روي عش��ق و عالقه 
و محبت و ارادتي كه به ايشان داش��تيم و روي حساب 
و ش��ناختي كه داش��تيم ]و اين[ كه مدت هاي زيادي 
در درس ايش��ان حاضر بوديم و از روحيات و اخالقيات 
و بينش ايشان اس��تفاده مي كرديم، خودمان را موظف 
ديديم كه تا آنجايي كه توان داريم، در اين حركت انجام 
وظيفه كنيم و بدين جهت از اول ب��ه صورت نامنظم و 
پراكنده، در نش��ر افكار انقالبي به صورت س��خنراني و 

منبرها شروع به كار كرديم... .« 
بي ترديد ورود به فضاي مبارزه، از چشم مأموران امنيتي 

رژيم پهلوي و ساواك مخفي نمي ماند و به همين دليل 
ردپاي مبارزات و فعاليت هاي آي��ت اهلل جنتي عالوه بر 
اسناد اختصاصي مربوط به خودشان، در اسناد مربوط 
به س��اير مبارزان هم فراوان ديده مي شود. چنانچه در 
البه الي پرونده اس��ناد آيت اهلل ش��هيد سيدمحمدرضا 
سعيدي، اسنادي مربوط به آيت اهلل جنتي وجود دارد. 

به طورمثال اين سند:
»تاريخ 2 /۱۳48/6

موضوع: شيخ احمد جنتي فرزند هاشم، شغل واعظ
نامبرده باال ك��ه از روحانيون ناراح��ت اصفهان معرفي 
گرديده، در تاريخ 48/۳/۳۰ به تهران آمده و با محمدرضا 
سعيدي از عناصر ناراحت و مخالف مقيم تهران مالقات 
نموده است. مالحظات: جهت اطالع و مراقبت از وي و 
اعالم نتيجه. اصل در پرونده ۱۹۰4۷ بايگاني است. در 

پرونده محمدرضا سعيدي بايگاني شود.«)2(
و يا سندي از ايشان كه در كتاب مربوط به اسناد ساواك 
مرحوم آيت اهلل مشكيني ديده مي شود و ساواك در آن، 
ايش��ان را فردي افراطي و »طرف��دار خميني« معرفي 

كرده است:
»محترماً به استحضار مي رساند: نامبردگان باال ]آيت اهلل 
مشكيني و آيت اهلل جنتي[، در تاريخ 24 /۹ /۵۷، پس از 
شروع ساعات منع عبور و مرور در شهرستان قم از طرف 
مأموران فرمانداري نظامي قم بازداشت و در بازرسي هاي 
معموله از آنان، پيش نويس اعالميه مضره دستنويسي 
كه به امضای چند نفر از روحانيون س��ابقه دار رس��يده، 

به دست آمده است. 
سابقه:

۱� علي اكبر فيض مش��كيني فرزند علي، شغل واعظ: 
نامبرده باال يك��ي از روحانيون افراط��ي و از طرفداران 
خميني مي باشد كه در فعاليت هاي ضد امنيتي و تحريك 
طالب علوم ديني و متعصبين مذهبي دخالت داشته كه 
به همين جهت طبق رأي كميسيون امنيت اجتماعي 
شهرستان قم در سال ۵2، به سه سال اقامت اجباري در 

خوانشي تحليلي از حيات سياسي آيت اهلل احمد جنتي

پيِر علم و جهاد

 

 انقالبي و بي اعتنا به ترور شخصيت

ماهان كرمان محكوم و س��پس محل تبعيد وي به 
كاشمر تغيير داده شده است. 

ضمناً ياد شده يكي از امضاكنندگان ذيل تلگرافي كه 
جهت خميني به فرانسه مخابره شده، بوده است. 

2- احمد جنتي الداني فرزند هاش��م، شغل واعظ: 
نامبرده باال يكي از روحانيون بسيار ناراحت و افراطي 
و از طرفداران خميني مي باش��د كه داراي سوابق 
ممتد بازداشتي و تبعيدي است. مشاراليه به منظور 
اثبات وف��اداري خويش به خميني و بزرگداش��ت 
خاطره ۱۵خرداد، درصدد فراهم نمودن برنامه هايي 
بوده كه به همين س��بب در شهرستان قم دستگير 
و به مركز اعزام و برابر قرار تأمين روز ۱۳۵۷/۳/۱۳ 
بازپرسي ش��عبه ۱2 دادس��تاني ارتش بازداشت و 
س��پس با قرار تبديل تأمين روز ۵ /4 /۵۷، از زندان 
مرخص و جهت وي قرار منع پيگرد صادر گرديده 
است. رئيس اداره يكم عمليات و بررسي: بهره برداري 
شد. به عرض رسيد مقرر فرمودند مشكيني آزاد و 

جنتي تعقيب شود.«)۳(
  فعاليت هاي فرهنگي در دوره تبعيد

در سال هاي مبارزه، آيت اهلل جنتي سه  بار دستگير و 
به  زندان  رفت  و مجموعاً سه  ماه  زنداني  شد. همچنين 
به  مدت  سه  سال  هم به  اسدآباد همدان  تبعيد شد. 
او در شرايط تبعيد نيز دست از مبارزه برنداشت و در 
قالب فعاليت هاي ديني و فرهنگي، به آگاه ساختن 
مردم پرداخت. به صورتي كه در اسناد ساواك مربوط 
به استان همدان، اسناد جالبي از فعاليت هاي ايشان 

ديده مي شود:
»موضوع: ش��يخ احمد جنتي الداني فرزند هاشم، 

تبعيدي سياسي. تاريخ: ۱۳۵4/۱2/24
نامبرده باال جلس��ه اي به نام قرائت قرآن تش��كيل 
داده و هر هفته در من��زل يكي از افراد مش��روحه 
زير مي باشد. ۱- شيخ كاظم حمزه اي، شغل طلبه 
2- حاج شيخ حس��ن مروج، شغل واعظ ۳- روح اله 
صادقي، ش��غل آموزگار 4- نوروزعلي نظري، شغل 
آموزگار ۵- حاجي قربان شعباني، شغل كاسب 6- 
شخصي به نام طاهر ۷- ناصر شعباني، شغل كاسب 
8- قدرت اله سالمي، ش��غل لوكس فروش ۹- علي 
آقا حمزه اي، ش��غل كتابفروش ۱۰- محمدعباس 
قهرماني، شغل نماينده. . . ملي در اسدآباد ۱۱- حاج 
علي اكبر قهرماني، ش��غل تاجر ۱2- حاج ابراهيم 
قهرماني، شغل تاجر و عده ديگري كه هنوز شناخته 

نگرديده اند. 
نظريه يك شنبه: ۱- با توجه به دسترسي شنبه به 

صحت خبر مي توان اطمينان نمود.
2- در مورد نفوذ در جلسه و اطالع از فعل و انفعاالتي 
كه در جلسه موصوف رخ مي دهد، به همكار آموزش 
الزم داده شد كه نتايج حاصله به موقع اعالم خواهد 

شد.
۳- تاكنون چندين مرتبه با ژاندارمري در مورد عدم 
تشكيل اينچنين جلساتی، از طرف ياد شده مكاتبه 
گرديده و مواردي از دس��تورالعمل هاي موجود در 
مورد رفتار با تبعيد ش��دگان يادآور گرديده است 
كه در نتيجه مدتي است ياد شده فوق، از سخنراني 
در منبر خ��ودداري، ولي در نماز جماعت ش��ركت 

مي نمايد.
4- در مورد رديف هاي ۷، 8، ۹ طي شماره ۹۳۱۳/ ه - 
۷ /2 /۵4، منعكس گرديده است. نظريه چهارشنبه: 

نظريه يك شنبه مورد تأييد مي باشد.«)4(
  كارگزار ساده زيست نظام اسالمي

با پيروزي انقالب اس��المي، ياران ام��ام عهده گيِر 
مسئوليت هاي فراواني براي برپايي نظام جمهوري 
اسالمي شدند و همچنين نقش آفريني هاي مهمي 
براي ايجاد نهادهاي انقالبي داشتند. آيت اهلل جنتي 
هم مانند بسياري از آنان، در شرايطي كه ضدانقالب 
با تمام قوا و در عرصه هاي مختلف به جنگ با نظام 
نوپ��اي جمهوري اس��المي آمده ب��ود، خدمت در 
بخش هاي مختلف را آغاز كرد. برخي از فعاليت ها 
و مسئوليت هاي ايشان، در عمر چهار دهه اي نظام 

جمهوري اسالمي به شرح زير است:
»مديري��ت در دادگاه ه��اي انق��الب اس��المي«، 
»رياست س��ازمان تبليغات اسالمي«، »نمايندگي 
ام��ام و رهب��ري در اتحاديه انجمن هاي اس��المي 
دانش آموزي«، »امامت جمعه موقت شهرهاي قم، 
كرمانشاه و تهران«، »عضويت در شوراي پشتيباني 
جنگ«، »عضويت در مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام«، »چند دوره نمايندگي در مجلس خبرگان«، 
»نمايندگي مقام معظم رهبري در كمك رساني به 
مردم جنگ زده بوسني و هرزگوين«، »عضويت در 

شوراي عالي انقالب فرهنگي« و... 
اما يك��ي از مس��ئوليت هاي  مهم  آي��ت  اهلل جنتي ، 
عضويت  در شوراي  نگهبان  قانون  اساسي ، از نخستين  
روزهاي  تشكيل  اين  نهاد مهم به شمار مي رود. نهادي 
كه وظيفه پاسداري و نگهباني از وجه اسالميت نظام 
و قانون اساس��ي را بر عهده دارد. در واقع ايش��ان با 
سابقه ترين عضو فقهاي شوراي نگهبان است و پس 
از منصوب ش��دن از س��وي امام خميني در اسفند 
۱۳۵8، در تمام ادوار ش��وراي نگهبان ت��ا به امروز 

حضور داشته است.)۵( 
با اين همه از ويژگي هاي برجسته آيت اهلل جنتي آن 
است كه به رغم عهده داري مسئوليت هاي گوناگون 
در نظام جمهوري اسالمي، هيچ گاه از مشي طلبگي 
خويش دور نش��ده و به ش��دت ساده زيست است. 
ايش��ان در دهه ۳۰، به قم مهاجرت كرد و در سال 
۱۳44. ش، در خيابان صدوق اين شهر، خانه اي به 
بهاي ۱۳هزار تومان خريداري كرد كه تا هم اكنون 
نيز متعلق به ايش��ان بوده و هنگام حضور در قم در 
آن س��كونت مي يابد. از داشتن وس��ايل تجمالتي 
در زندگي ش��خصي و خانه و حتي دفت��ر كار خود 
به ش��دت پرهيز دارد و از خودرو ايراني و معمولي 
استفاده مي كند. همين مشي و تفكر باعث شده كه 
آيت اهلل جنتي به مناس��بت هاي گوناگون از جمله 
خطبه هاي نمازجمعه و مصاحبه ها، مردم و مسئوالن 
را به ساده زيس��تي و دوري از تجمالت دعوت كند. 

ايشان اما در سخنراني هاي خويش، روحانيت را نيز 
از اشرافي گري نهي كرده و به آنها براي تجمل گرايي 
و دنياپرستي هشدار مي دهد. به عنوان نمونه آيت اهلل 
در جمع مسئوالن دفاتر نمايندگان سپاه پاسداران، 
ضمن انتقاد تند از اش��رافي گري برخي روحانيون 
اظهار داشت: »يك روحاني، زماني مي تواند داراي 
نفوذ كالم و تأثي��ر در ميان م��ردم و نفوس جامعه 
باشد كه خودش س��الم باشد. س��الم بودن هم در 
درجه اول، با ساده زيستي همراه با ايمان و اخالص 
شكل مي گيرد... ما االن گرفتار افرادي هستيم كه 
يا در لباس روحانيت يا خ��ارج از لباس روحانيت، 
تشريفاتي هس��تند، يعني خانه اش��رافي، ماشين 
اشرافي، دارايي هاي زياد، ثروت هاي كالن و امثال 

اينها ايمان مردم را متزلزل مي كند... .« 
به هر روي ساده زيستي آيت اهلل تا بدان سان عيان 
است كه حتي پايگاه هاي خبري ضدانقالب خارجي 
و س��ايت هاي اصالح طلب و مخالف وي نيز هماره 
به آن اذع��ان دارند و كتمان��ش نكرده اند. مي توان 
گفت زندگي ساده ايش��ان، بايد الگويي براي همه 
مسئوالن نظام جمهوري اسالمي، در نحوه استفاده 

از بيت المال و دوري از دنياطلبي باشد.)6(
  فرزندان آيت اهلل جنتي 

خداوند به آيت اهلل جنتي و همسرش مرحومه صديقه 
مظاهري)جان نثاري(، چهار فرزند عطا كرد: 

۱- حسين جنتي كه عضو سازمان مجاهدين خلق 
بود و در سال 6۱، در درگيري هاي مسلحانه منافقين 
با نظام كش��ته ش��د. آيت اهلل جنتي بعد از پيروزي 
انقالب و بعد از زاويه گرفتن سازمان مجاهدين خلق 
با نظام و امام، پسرش حسين را به خاطر عضويت در 
اين س��ازمان، طرد كرده بود. حسين فرزند پسري 
داش��ت به نام محس��ن كه بعد از مرگ پدر و تحت 
تربيت پدربزرگش )آيت اهلل جنتي(، رشد يافت و از 
اعضاي فعال بسيج بود. اما ۱۵ سال بعد، در حالي كه 
در مأموريت بسيج مش��غول گشت زني بود، در يك 

تصادف از دنيا رفت. 
2- محمد جنتي كه در س��ازمان تبليغات اسالمي 
فعاليت دارد. وي س��عي مي كند مواضع سياس��ي 
آش��كاري نداش��ته باش��د و همچنين از حضور در 

رسانه ها ابا دارد. 
۳- علي جنتي كه به گروه موس��وم ب��ه كارگزاران 
س��ازندگي گراي��ش دارد و اصالح طلب محس��وب 
مي ش��ود. او در ده��ه 6۰ و ۷۰، به ترتيب اس��تاندار 
خوزستان و خراسان ش��د. در زمان استانداري او در 
خراس��ان بود كه ناآرامي هاي حاشيه نشينان شهر 
مش��هد، در س��ال ۱۳۷۱ رخ داد. او در دولت حسن 
روحاني، مدتي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي بود. 
دوراني كه با حاشيه هاي فراوان طي شد. جالب است 
كه آيت اهلل جنتي، از منتقدان مواضع و عملكرد پسرش 

در دوره رياست بر وزارت ارشاد محسوب مي شد. 
4- حسن جنتي كه نجار و ساكن اصفهان است. 

آيت اهلل جنتي »حسن« را بيش از بقيه فرزندانش 
دوس��ت دارد و درآم��د او را از حالل ترين درآمدها 

مي داند.)۷( 
  كالم آخر 

صراحت لهجه و پايداري بر اصول نظام، در مش��ي 
فكري و عملي و همچنين عملكرد انقالبي در شوراي 
نگهبان باعث شده كه آيت اهلل جنتي در طول چهار 
دهه گذشته، مورد هجمه و تهديد دشمنان نظام از 
يكسو و عناصر غربگرا از سوي ديگر قرار گيرد. اين 
دش��مني تا بدان پايه پيش رفته است كه هجمه و 
انتشار مطالب هجوآميز عليه ايشان در رسانه هايي 
چون: راديوفردا، بي بي سي فارسي، اينترنشنال و... 
اصالً امر عجيبي قلمداد شود. اما از آنجايي اين هجمه 
عجيب مي شود كه از سوي كانون هاي تبليغي داخلي 
- عمدتاً غربگرا و زاوي��ه دار با آرمان هاي امام- عليه 
ايشان انجام مي گيرد. گاهي اين هجوم، كاماًل جنبه 
توهين به خويش مي گيرد. ب��ه طور مثال عطاءاهلل 
مهاجراني- وزير ارشاد دولت اصالحات- بعد از فرار 
از ايران رماني نوشت به نام »بهشت خاكستري« و با 
طراحي شخصيتي در رمانش به نام »جنت ساز«، 
به هجو روحانيت و شخص آيت اهلل جنتي پرداخت. 
همچنين با شروع فتنه 88 و در مقابل ابراز مواضع 
انقالبي و دفاع همه جانبه آيت اهلل جنتي از رهبري 
و نظام، هجمه سران فتنه و طرفداران آنها به ايشان، 
چند برابر ش��د! نامه هاي توهين آميز شيخ مهدي 
كروبي به آي��ت اهلل جنتي، از ش��روع قضاياي فتنه 
88 تا به ام��روز، از جمله اين هجمه هاس��ت. البته 
اين رويكرد دشمنان ضدانقالب و سياسيون منتقد 
داخلي، از طرف آيت اهلل جنتي، با بي اعتنايي كامل 
مواجه شده و تأثيري بر مواضع اصولي وي، به ويژه در 
تصميم گيري هاي مهم او در شوراي نگهبان نداشته 
است. اين پير جوان دل پس از دريافت اين خبر كه از 
سوي وزارت خزانه داري امريكا به دليل »جلوگيري 
از انتخابات آزاد« تحريم شده اس��ت، با زباني طنز 
اظهار داشت: »اگر امريكا پول يا تملكاتي متعلق به 
ايشان را در خارج از كشور پيدا كرد، حتماً اقدام به 

مصادره اش بكند!...« 
  منابع:

۱- مركز اسناد انقالب اسالمي، »آيت اهلل احمد جنتي به 
روايت اسناد ساواك«، چاپ اول ۱۳۹8. ش، فصل اول )از 

تولد تا شهريور ۱۳2۰(
2- مرك��ز بررس��ي اس��ناد تاريخ��ي، »ش��هيد آيت اهلل 
سيدمحمدرضا سعيدي به روايت اسناد ساواك«، وزارت 

اطالعات، چاپ اول ۱۳۷6. ش، ص ۳42
۳- مركز بررسي اسناد تاريخي، »آيت اهلل العظمي علي اكبر 
فيض مش��كيني به روايت اسناد س��اواك«، نشر مؤسسه 

فرهنگي دارالحديث، چاپ اول ۱۳۹۳. ش، ص 42۰
4- مركز بررسي اسناد تاريخي، »انقالب اسالمي به روايت 
اسناد ساواك«- روزشمار استان همدان- جلد دوم، نشر 

وزارت اطالعات و چنار، ص 8۹
۵- سايت شوراي نگهبان 

6- سايت روزنامه دنياي اقتصاد 
۷- سايت روزنامه انتخاب

 خوانشي از تاريخچه 
يك گروه سرود پرخاطره

مادر برام قصه بگو... 

از ويژگي هاي برجس�ته آي�ت اهلل جنتي 
آن اس�ت ك�ه ب�ه رغ�م عه�ده داري 
مسئوليت هاي گوناگون در نظام اسالمي، 
هرگز از مشي طلبگي خويش دور نشده 
و به شدت ساده زيست اس�ت. از داشتن 
وس�ايل تجمالتي در زندگي ش�خصي و 
خان�ه و حت�ي دفت�ر كار خود به ش�دت 
پرهي�ز دارد و از خودرو ايراني اس�تفاده 
مي كند. ساده زيس�تي آيت اهلل ت�ا بدان 
س�ان عيان اس�ت كه حت�ي پايگاه هاي 
خبري ضدانقالب و اصالح طلب نيز هماره 
انبه آن اذع�ان دارند و كتمان�ش نكرده اند
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  محمدرضا كائيني
نوجوان��ان ايراني  

 ،6۰ ده��ه  در 
ب��ا  س��رودهايي 
ايث��ار  مضم��ون 
و ش��هادت را ب��ه 
خاطر مي آورند كه 
بس ش��ورآفرين و 
انگيزه بخ��ش بود. 
از اي��ن روي و طي 
مدتي كوتاه، گروه 
سرود آباده ش��هرتي بس��زا يافت و در بسا محافل 
مهم به اجراي برنامه پرداخت. اينك سه دهه از آن 
مقطع مي گذرد و دفت��ر مطالعات جبهه فرهنگي 
انقالب اسالمي، به انتشار مجموعه خاطرات بانيان 
و اعضاي اين گ��روه پرداخته اس��ت. بهنام باقري 
تدوينگر »مادر برام قصه بگو« در ديباچه آن و چند 
و چون گردآم��دن مطالب كت��اب و پرداخت آنها 

چنين آورده است:
»بيست وششم اس��فند۱۳66، روزي كه بچه هاي 
گروه سرود آباده در ساختمان پاستور نهاد رياست 
جمهوري، در محضر آقاي خامنه اي رئيس جمهور 
وقت، س��رود اجرا كردند، من 26 روز بيشتر سن 
نداشتم و بالطبع هيچ دركي از عشق و شور و نشاط 
دهه چهلي ها و دهه پنجاهي ها، از سرود هاي اين 
گروه در دهه شصت. اما بعدها كه بزرگ و بزرگ تر 
شدم هم سرودها را شنيدم و صفا كردم هم از عشق 
و صفاي بزرگ ترهاي دهه ش��صت، به سرودهاي 
اين گروه مطلع شدم. عش��ق و صفايي كه معموالً 
از آن ب��ا عنوان نوس��تالوژي دهه ش��صتي ها ياد 
مي كردند و مي كنند. نمون��ه اش همين نظرهايي 
اس��ت كه نوجوان ها و جوان ه��اي آن دوران، زير 
پس��ت اينس��تاگرامي اجراي گروه س��رود آباده، 
در حضور حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در دوران 
رياس��ت جمهوري گذاش��ته اند. البته اينها تنها 
چند نمونه از بين حدود ۵ هزار كامنت اس��ت. كار 
هنري اي كه آنچنان بين مردم محبوبيت داش��ته 
كه بعد از گذشت حدود۳۰ س��ال، هنوز مردم از 

آن به نيكي ياد مي كنند، حتماً ارزش تاريخ نگاري 
و خاطره ن��گاري دارد هم به عنوان ثبت بخش��ي 
از تاري��خ فرهنگي انقالب اس��المي اي��ران و هم 
به عنوان تجربه ن��گاري براي اس��تفاده در حال و 
آينده. آذرماه سال۱۳۵۹ كه چند ماه از همكاري 
مؤسس��ه فرهنگي خاكريز ايمان و انديشه با دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي در عرصه 
تاريخ ش��فاهي مي گذش��ت، پروژه تدوين تاريخ 
شفاهي گروه سرود آباده، از طرف دفتر مطالعات به 
مؤسسه خاكريز پيشنهاد شد. در خاكريز هم بنا به 
جبر شرايط يا اختيار، توفيق اختياري يا اجباري 
انجام اين پروژه، به بنده س��پرده ش��د. قرار ش��د 
عزيران دفتر مطالعات، فايل پياده سازي شده همه 
مصاحبه هايي را كه برادر عزيز آقاي محمدمهدي 
رحيمي، در سال۱۳۹۳ ترتيب داده بود، در اختيار 
بنده قرار دهند تا آنها را مطالعه كنم، طرح تدوين 
را بنويس��م و در صورت توافق درباره طرح، كار را 
ادامه دهم. آنچه در ابت��داي كار تصور مي كردم، 
پ��روژه كوچك و جمع وج��وري ب��ود، ولي وقتي 
فايل ها را از بچه هاي تاريخ ش��فاهي دفتر تجميع 
كردم ب��ا ناباوري ديدم ح��دود يك ميليون كلمه، 
يعني چيزي حدود ۳ هزار صفحه اس��ت. تقريباً تا 
جايي كه مقدور بود، آقاي رحيمي زحمت كشيده 
بودند و با تمام اعضاي گروه سرود و دست اندركاران 
آن مصاحبه كرده بودند. راستش اول كار، كمي به 
خاطر حجم بسيار تحقيق، سرخورده شدم و شايد 
اگر موقعيتش ب��ود، از پذيرفتن پ��روژه منصرف 
مي ش��دم، ولي اين حرف يكي از مسئوالن تاريخ 
ش��فاهي دفتر كه موقع تحويل فايل ه��ا گفت تا 
حدودي مجابم كرد ك��ه كار را ش��روع كنم: اين 
پ��روژه، گل پروژه ه��اي تاريخ ش��فاهي فرهنگي 
دفتره!... البته آن موقع فقط بحث نوشتن طرح بود، 
اگر در مرحله تنظيم طرح، به اين نتيجه مي رسيدم 
كه تدوين اي��ن حجم از پروژه طاقت فرساس��ت، 
مي توانستم از قبول تدوين خودداري كنم. باالخره 
بعد از چند روز، نوش��تن طرح را شروع كردم كه 
سه ماه بعد، يعني اسفندماه به پايان رسيد. طرح 
را فرس��تادم و چند نفر از اعضاي تاريخ ش��فاهي 
دفتر، آن را مطالعه كردند و جلسه بحث و بررسي 
طرح، اوايل س��ال۱۳۹6 برگزار شد. بعد از دو سه 
جلس��ه بحث و چكش كاري، ط��رح نهايي آماده 
شد و تدوين مجموعه تحقيق ۳ هزار صفحه اي را 

عهده دار شدم... .« 

   دهه 60. حس�ينيه جماران، اجراي گروه سرود آباده 
در محضر امام خميني

ترور ش�خصيت دش�منان ضدانقالب و 
سياسيون منتقد داخلي، از طرف آيت اهلل 
جنتي، با بي اعتنايي كامل مواجه ش�ده 
و تأثيري بر مواضع اصول�ي وي به ويژه 
در تصميم گيري هاي مهم او در ش�وراي 
نگهبان نداش�ته اس�ت. اين پير جوان 
دل پس از دريافت اين خبر كه از س�وي 
وزارت خزان�ه داري امري�كا به دلي�ل 
»جلوگي�ري از انتخاب�ات آزاد« تحريم 
شده اس�ت، با زباني طنز اظهار داشت: 
»اگر امريكا پول ي�ا تملكاتي متعلق به 
ايش�ان را در خارج از كش�ور پيدا كرد، 
حتمًا اق�دام به مص�ادره اش بكن�د!...«
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 سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
سرس��خت  حامي��ان  مال��ي  دخال��ت 
رژيم صهيونيستي در انتخابات امريكا، چه از 
ميان يهوديان و چه غيريهوديان چيز تازه اي 
نيست. يك نمونه، تالش ش��لدون ادلسون، 
ميلياردر يه��ودي در انتخابات2018 كنگره 
براي حمايت مالي پنج نام��زد جمهوريخواه 
به نام دين هلر از ايالت نوادا، باربارا كاس��تاك 
از ايال��ت ويرجيني��ا، ميمي والت��رز از ايالت 
كاليفرني��ا، مي��ا الو از ايالت يوتا و كرس��نت 
هاردي از ايالت نوادا بود. وجه مش��ترك اين 
پنج نامزد مخالفت سرس��ختانه آنها با برجام 
بود و جالب اين اس��ت كه رقي��ب دين هلر، 
فردي يهودي از حزب دموكرات به نام جكي 
روزن بود و انتخاب ادلسون نشان داد اولويت 
او موضع گيري سياسي نامزدهاي انتخاباتي و 
حمايت از دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين 
امريكاس��ت، حتي اگر اين اولوي��ت به ضرر 
هم كيشانش تمام شود. حاال اين نوع حمايت 
وجه جدي تري پي��دا كرده اس��ت و يكي از 
مهم ترين البي هاي طرفدار رژيم صهيونيستي 
آماده مي شود براي نخستين بار در انتخابات 
مياندوره اي كنگره دخالت كن��د و البته اين 
دخالت بيش از هر چيز براي حمايت از شخص 

دونالد ترامپ انجام مي شود. 
 خريدنانتخابات

كميته روابط عمومي امريكا و اسرائيل مشهور 
fAmerican Israel Public A  به آيپ��ك،

fairs Committee /AIPAC، اع��الم كرده 

است قصد دارد با ايجاد كميته اقدام سياسي، 
 ،Political Action Committee/PAC

نبردش را براي انتخابات مياندوره اي در هشتم 
نوامبر2022 به صورت گس��ترده اي ش��روع 
كند. كميته اقدام سياسي)پك( نهادي است 
كه با رأي ديوان عالي امريكا در ژانويه2010 
ش��كل قانوني به خود گرفت. اين رأي در پي 
شكايت يكي از انجمن هاي فوق محافظه كار 
 )Citizens United(به نام شهروندان متحد
صادر ش��د كه خواس��تار دخالت شركت ها و 
كمپاني هاي بزرگ امريكا در انتخابات ش��ده 
بود و مدعي بود اين شركت ها و كمپاني ها نيز 
شهروند محسوب مي شوند و بنا بر اصالحيه 
چهاردهم قانون اساس��ي امريكا مش��هور به 
اصل تساوي حقوق، حق شركت در انتخابات 
و حمايت از نامزدهاي انتخاباتي دارند. معلوم 
شد مناقش��ه حقوقي و سياس��ي بر سر اين 
پرونده حتي به داخل ديوان عالي امريكا نيز 
رخنه كرده است، زيرا پنج قاضي از اين ديوان 
در برابر چه��ار قاضي ديگر به نفع ش��كايت 
شهروندان متحد رأي دادند و اين پرونده تنها 
با همين يك رأي بيش��تر، منجر به اين ش��د 
كه ش��ركت هاي بزرگ امريكا قادر باشند در 

همه امور كشوري و نهادهاي حاكم بر امريكا 
از جمل��ه دادگاه عالي و رس��انه هاي جمعي 
مداخله و تصميم��ات خ��ود را از طريق آنها 
عملياتي كنند. روش مداخله اين شركت ها در 
انتخابات از طريق كميته اقدام سياسي انجام 
مي شود كه مي توانند بدون محدوديت و حتي 
به صورت ناشناس از نامزدهاي انتخاباتي مورد 
نظر خود حمايت مالي بكنند. برني س��ندرز، 
س��ناتور دموكرات از ايالت ورمانت اين رأي 
دادگاه عالي را »بدترين حكم دادگاه عالي در 
تاريخ امريكا« خوانده بود كه »اجازه مي دهد 
پولدارها رس��ماً انتخابات را بخرند.« حاال به 
نظر مي رسد آيپك مي خواهد براي نخستين 

بار انتخابات امريكا را بخرد. 
 تغييررويه

نزديك شش دهه از تأسيس آيپك مي گذرد؛ 
البي ای كه تاكنون به صورت مستقيم و آشكار 
در انتخابات امريكا براي حمايت از يك جناح 
خاص دخالت نكرده بود. در واقع، آيپك اصل 
خود را بر اين مبنا گذاشته بود كه يك سازمان 
حزبي نيست و از افراد حمايت نمي كند بلكه 
هدفش دفاع از اسرائيل است و به اين جهت، 
از نامزدهاي انتخاباتي هر دو حزب دموكرات 
و جمهوريخواه متعهد به اي��ن اصل حمايت 
مالي مي كرد. آيپك با اين روش سعي داشت با 
حفظ وجهه فراحزبي امكان نفوذ در هر دولتي 
را به دست بياورد كه از سوي جمهوريخواهان 
و دموكرات ها تش��كيل مي ش��ود اما به نظر 

مي رس��د حاال قصد دارد رويه خ��ود را تغيير 
دهد. بتسي برنز كورن، رئيس آيپك، دسامبر 
سال گذشته تغيير رويه س��ازمان خود را به 
اين صورت توضيح داد ك��ه موضوع »بهبود 
اثربخش��ي مأموريت ما در محيط سياس��ي 
كنوني« است. اش��اره او به وضعيت سياسي 
امريكاست كه نسبت به گذشته تغيير كرده و 
باعث شده او و ديگر نخبگان آيپك احساس 
كنند ديگ��ر نمي توانند مثل گذش��ته نقش 
فراحزبي خ��ود را بازي كند و مجبور اس��ت 
از جناح هاي سياس��ي يك��ي را انتخاب كند. 
رشد نگرش به ش��دت منتقد نسبت به رژيم 
اسرائيل در ميان جريان چپ حزب دموكرات 
اين محيط را به خوبي نش��ان داده است كه 
البته به هي��چ صورت ب��اب ذوق البي آيپك 
نيست. قتل ناموجه شيرين ابوعاقله، خبرنگار 

فلسطيني- امريكايي، به دست سربازان رژيم 
اسرائيل فرصتي به دست اين جريان پيشرو 
در حزب دموكرات داد تا انتقاد شديد خود را از 
نحوه رفتار سربازان با فلسطيني ها بيان كنند. 
رشد اين جريان از نظر آيپك در تضاد با اصل 
محوري آن است كه باعث مي شود وجهه رژيم 
اس��رائيل نزد افكار عمومي امريكا مخدوش 
شود. آيپك در واكنش به اين جريان نه تنها 
تصميم گرفته رويه فراحزبي خود را تغيير دهد 
بلكه تلقي تنگ نظرانه اي را در پيش گرفته تا 
از جرياني حمايت كند ك��ه به عنوان جريان 
كاماًل طرفدار رژيم اسرائيل شناخته مي شود 
و روشن است كه اين جريان را در داخل حزب 

جمهوريخواه مي يابد. 
 آيپكوترامپيسم

واقعيت اين است كه حمايت آيپك از حزب 
جمهوريخواه براي انتخاب��ات پيش روي ماه 
نوامبر2022 ب��ه معناي حماي��ت از تمامي 
نامزده��اي انتخابات��ي اي��ن حزب نيس��ت. 
بايد توجه داش��ت ك��ه مالك اصل��ي آيپك 
براي حماي��ت مالي از نامزده��اي انتخاباتي 
جمهوريخواه پايبندي آنها به ادعاي ترامپ در 
مورد انتخابات رياست جمهوري گذشته است 
و اينكه تقلب انتخاباتي باعث شكست ترامپ و 
پيروزي جو بايدن در آن انتخابات شده بود. به 
اين جهت است كه حمايت مالي آيپك شامل 
109نامزد انتخاباتي جمهوريخ��واه از ميان 
147نامزدي شده اس��ت كه حاضر نشده اند 

انتخاب بايدن در س��ال2020 را تأييد كنند. 
گذش��ته از اين، آيپك حاضر نش��ده است از 
نامزدهاي انتخاباتي راست افراطي در حزب 
جمهوريخواه حمايت بكند كه حاضر نشده اند 
زير پرچ��م ترامپ ق��رار بگيرند. لي��زا چني، 
دختر ديك چني، معاون ج��ورج بوش يكي 
از مش��هورترين اين افراد است كه به سختي 
در مقابل نفوذ ترامپ در حزب جمهوريخواه 
ايستاده است اما با وجود حمايت ديرينه اش 
از رژيم صهيونيس��تي و حت��ي آيپك، آيپك 
در نهايت تصمي��م گرفت او را در فهرس��ت 
نامزدهايي قرار ندهد كه از آنها حمايت مالي 
مي كند. اين انتخاب تنه��ا يك معنا مي تواند 
داشته باش��د؛ حمايت مالي آيپك بدون قيد 
و شرط در خدمت ترامپ و حاميان سرسخت 
او اس��ت. تغيير رويه آيپك تا اين حد افراطي 
باعث شده اس��ت حتي بس��ياري از حاميان 
رژيم صهيونيس��تي در امريكا از خود بپرسند 
كه چرا آيپك از كس��اني حمايت مي كند كه 
به برتري نژادي سفيد پوس��تان اعتقاد دارند 
و حتي مظنون در دس��ت داشتن در كودتاي 
شش��م ژانويه2020 هستند. ش��ايد به نظر 
مي رسد رو آوردن آيپك به اين جريان راست 
افراطي يك نوع قمار سياسي باشد، به گونه اي 
كه تم��ام گزينه هاي خود را در س��بد ترامپ 
گذاش��ته و از حاال نه تنها حزب دموكرات را 
بازنده انتخابات مياندوره اي ماه نوامبر مي داند 
بلكه تمام تالش خود را به كار مي گيرد تا مانع 
پيروزي نامزدهاي جمهوريخواهي ش��ود كه 
از منتقدان جدي ترامپ به ش��مار مي روند. 
به عب��ارت ديگ��ر، آيپك اصل طرف��داري از 
رژيم اسرائيل را به ترامپيس��م در امريكا گره 
زده است و البته دليل روش��ني نيز براي اين 
كار دارد. دليل آيپك بيش از هر چيز رش��د 
جريان چپ در حزب دموكرات امريكاس��ت 
كه از اشخاصي نظير برني سندرز الگوبرداري 
مي كند. اسرائيل در اين الگو، رژيمي نيست 
كه بايد بي قي��د و ش��رط از آن حمايت كرد 
بلكه انتقادهاي سندرز از اعمال خالف حقوق 
بش��ري اين رژيم حاال مبدل به رويه مقبولي 
در جريان چپ حزب دموكرات ش��ده است. 
نشانه اين رويه در مناقشه سال گذشته كنگره 
ديده ش��د كه تصويب حمايت مالي امريكا از 
رژيم صهيونيستي در مورد گنبد آهنين دچار 
مشكل ش��د، هر چند اين جريان هنوز آنقدر 
قوي نيس��ت تا بتواند صداي تأثيرگذاري در 
كنگره و حتي كاخ سفيد داشته باشد اما معلوم 
است كه آيپك آنقدر احساس خطر كرده كه 
نه تنها رويه طوالني مدت خود را تغيير داده 
بلكه به جرگه ترامپيس��م در امريكا پيوسته 
است تا نبرد خود را با اين جريان با علم ترامپ 

پيش ببرد. 

 محمودحكيمي
جان بولتون، مش��اور امنيت مل��ي امريكا در 
دولت دونالد ترام��پ در مصاحبه اخير خود با 
شبكه خبري سي  ان ان اعتراف جالب توجهي 
كرد. او اعتراف كرد كه شخصاً در سازماندهي و 
برنامه ريزي چندين كودتا نقش داشته است و 
آن را كاري دشوار توصيف كرد. معلوم بود كه او 
در اين مصاحبه نسبت به دخالتش براي طراحي 
و اجراي كودتاهايي در ديگر كشورها مباهات 
مي كند و البته از اين فرصت براي تحقير رئيس 
قبلي خود نيز استفاده كرد و گفت: »ترامپ به 
اندازه كافي سررشته نداشت كه كودتاهاي به 
 دقت برنامه ريزي شده را انجام دهد... اين چيزي 
نيس��ت كه او انجام داده باشد.« شكي نيست 
كه موضوع مورد نظ��ر بولتون در اين مصاحبه 
جريان حمله به كنگره در ششم ژانويه2012 
بود كه به تحريك دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
پيشين امريكا انجام شده اس��ت و در محافل 
داخلي امريكا و مخصوصاً از سوي دموكرات ها 
از آن به عنوان كودتا عليه كنگره ياد مي شود، با 
اين حال اين مصاحبه بولتون طنيني در خارج 
از امريكا داشت و به عنوان اعتراف رسمي يكي 
از مقامات ارشد سابق امريكا براي انجام كودتا 

مورد توجه قرار گرفت. 
 تالششكستخورده

خورخه رودريگز، رئيس مجلس شوراي ملي 
ونزوئ��ال  كمي بع��د از اين اظه��ارات بولتون 
در پاس��خ به آن گفت: »چيزي ك��ه در ذهن 
جان بولتون ديوانه وجود داش��ت اين بود كه 
خشونت ها تسريع مي ش��ود تا بهانه اي براي 
حمله نظامي به ونزوئال پيدا ش��ود.« در واقع، 
اين ح��رف رودريگز به آن بخش از س��خنان 
بولتون مربوط مي ش��ود كه او در مورد نقش 
خود براي انجام كودتا در ونزوئال طي روزهاي 
آخر ماه آوريل2019 گفته بود. خوان گوايدو، 
رهبر مخالفان دولت ونزوئال به دنبال شكست 
در انتخابات ژانويه حاضر ب��ه پذيرش نتيجه 

آن انتخابات و پيروزي نيكوالس مادورو نشد 
و خ��ود را رئيس جمهور موق��ت معرفي كرد. 
دولت ترامپ به همراه متح��دان اروپايي اش 
از اين ادع��اي گوايدو حماي��ت كردند و كاخ 
س��فيد زمينه هاي الزم را براي اجراي كودتا 
در 30آوريل آماده مي ساخت. يكي از اقدامات 
اصلي كاخ سفيد در اين زمينه برقراري ارتباط 
با والديمي��ر پادرينو لوپز وزير دف��اع ونزوئال، 
مايكل مورنو رئيس ديوان عالي ونزوئال و ايوان 
هرناندز داال فرمانده گارد رياس��ت جمهوري 
ونزوئال بود تا اينكه مطمئ��ن از همكاري آنها 
باشد. مصاحبه  جان بولتون با رسانه ها در همان 
روز نشان مي دهد او نقش محوري در اين برنامه 
كاخ سفيد داشته است اما حوادث بعدي نشان 
داد او در اين نقش شكست قاطعي خورده بود 
تا آنجا كه حتي در اين مصاحبه اخير هم حاضر 
نش��د در مورد جزئيات آن حرفي بزند. در هر 
صورت، اظهارات بولتون دليل محكمي است 
بر اينكه حوادث 30آوري��ل2019 به بعد در 
ونزوئال چيزي جز يك كودتا از سوي امريكا در 
اين كشور نبود و اين تأييدي روشن بر رشته 
بلندي از كودتاهايي است كه امريكا طي هفت 

دهه گذشته داشته است. 

 سياههكودتاها
ماه مرداد در تاريخ سياسي ايران يادآور خاطره 
تلخ كودتايي اس��ت كه امريكا با همدس��تي 
بريتاني��ا در ايران انج��ام داد. آن كودتا برنامه 
دو س��ازمان اطالعاتي امريكا و بريتانيا به نام 
س��ازمان س��يا و ام آي6 يا همان اينتلينجت 
سرويس بريتانيا و به نام عمليات تي پي آژاكس 
براي س��رنگوني دولت محمد مصدق بود كه 
از 24 ت��ا 28مرداد 1332 اجرا ش��د. هر چند 
گمانه زني هاي غالب در م��ورد انگيزه امريكا 
براي طراحي و اجراي اين كودتا جلوگيري از 
نفوذ احتمالي اتحاد جماهير شوروي در ايران 
بود اما واقعيت اين اس��ت كه تغيير سياست 
در واش��نگتن از دولت هري ترومن به دوايت 
آيزنهاور ب��ه معناي تغيير رويك��رد امريكا در 
روابط بين الملل از قدرت نرم به سمت قدرت 
سخت براي بسط سلطه امپرياليستي امريكا 
در جهان بعد از جن��گ جهاني دوم بود. از اين 
منظر اس��ت كه امريكا كودتاي 28مرداد در 
ايران را نه تنها براي س��رنگوني دولت مصدق 
به راه انداخت بلك��ه از اين تجرب��ه به عنوان 
سرآغازي براي مداخله جويي در سرتاسر دنيا 
اس��تفاده كرد تا با ب��ه راه انداختن كودتاهاي 

متوالي، دولت هاي ملي كشورها را ساقط كند 
و دولت هاي دست نش��انده و عمدتاً نظامي يا 
زير س��ايه نظاميان م��ورد حماي��ت امريكا را 
بر س��ر كار  آورد. از اين جهت است كه دولت 
آيزنهاور يك س��ال بعد از كودتاي 28مرداد، 
كودتاي ديگري را در روزهاي 16 تا 27ژوئن 
در گواتماال به راه انداخت و امريكا خاكوبو آربنز، 
رئيس جمهور منتخب و دموكراتيك گواتماال 
را سرنگون و يك ديكتاتوري نظامي به رهبري 
كارلوس كاس��تيلو آرماس را به قدرت رساند. 
اين رش��ته از كودتاهاي امريكا به خصوص در 
امريكاي مركزي و جنوبي همچنان ادامه داشت 
و شايد به جرئت بتوان گفت مشهورترين آنها 
كودتاي خونيني بود كه واشنگتن عليه دولت 
مردمي سالوادور آلنده در س��ال1973 به راه 
انداخت و يكي از شخصيت هاي منفور تاريخ 
معاصر جهاني به نام ژنرال آگوستو پينوشه را 
به قدرت رساند. شايد كودتاي نافرجام2002 
امريكا عليه هوگو چاوز، رئيس جمهور منتخب 
دموكراتيك، آخرين مورد از اين رشته بود كه 
نش��ان داد دوران كودتاهاي امريكايي به سر 
آمده است، زيرا حمايت مردم ونزوئال از چاوز 
باعث شد كودتاچيان فقط بتوانند چاوز را به 

مدت 48ساعت بازداشت كنند. 
 ازكودتاتاجنگ

شكس��ت كودت��اي2002 ونزوئ��ال باع��ث 
ش��د امري��كا ب��ه نس��خه ديگ��ري از كودت��ا 
در كش��ورهاي م��ورد ه��دف خ��ود روي 
 بي��اورد ك��ه از آن ب��ه عن��وان انق��الب رنگي
، Colorful revolution، ي��اد مي ش��ود و در 
واقع امر، بايد آن را كودتاي نرم امريكا بناميم. 
سياهه اين كودتاها از انقالب گل سرخ2003 در 
گرجس��تان، انقالب نارنجي2004 در اوكراين 
و انقالب گل الله2005 در قرقيزس��تان نشان 
مي دهد كاخ سفيد اين برنامه را براي بهره برداري 
از فضاي موجود بعد از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي و كشورهاي استقالل يافته از آن در نظر 

گرفته تا اينكه با به روي كار آوردن نيروي متحد 
غرب در اين كشورها حوزه نفوذ سنتي روسيه را 
به شدت محدود كند. در اين ميان، يكي از اين 
انقالب ها تنها به آن زمان محدود نشد بلكه تب 
و تاب آن و ادامه دخالت هاي امريكا باعث شده 
است مبدل به تراژدي مهم اين روزها در عرصه 
جهاني ش��ود. به عبارت ديگر، جنگ فعلي در 
اوكراين و حمله روس��يه به اين كش��ور را بايد 
ناشي از انقالب نارنجي2004 دانست كه باعث 
شد اوكراين بعد از آن كودتاي نرم ديگر نتواند 
ثبات و يكپارچگي خود را حفظ كند و دائماً در 
هر انتخابات و تحول سياسي دچار آشوب دروني 
مي ش��د. امريكا از طريق نهادهايي نظير بنياد 
ملي براي دموكراسي، NED، آژانس بين المللي 
توسعه اياالت متحده و بنياد سوروس مشهور به 
بنياد جامعه باز ميلياردها دالر را طي سه دهه 
گذشته در اين كشور صرف كرده است تا اينكه 
وضعيت نوساني در آن حفظ كند و اجازه ندهد 
اوكراين بتواند به آرامش و ثبات برسد. اوج اين 
تالش امريكا با آشوب هاي فوريه2014 نتيجه 
داد كه منجر به س��قوط ويكت��ور يانوكوويچ، 
رئيس جمهور وقت، از قدرت شروع ناآرامي ها در 
شرق اوكراين شد. بي جهت نيست كه ديميتري 
پوليانس��كي، معاون نمايندگي دائم روسيه در 
سازمان ملل در پي س��خنان بولتون در توئيتر 
نوشت: »عجب راز آشكاري! اينكه اياالت متحده 
تالش كرد رئيس جمهور ونزوئال را ساقط كند، 
جزو دانش همگاني است. اكنون منتظر اذعان 
به نقش حيات��ي اياالت متح��ده در كودتاي 
غيرقانوني ميدان در اوكراين در س��ال2014 
هس��تيم، البته اين موضوع هم يك راز آشكار 
است.« به عبارت ديگر، جنگ فعلي اوكراين را 
بايد محصول نقش امريكا در عرصه بين  الملل 
دانست كه به صورت كودتاهاي سخت يا نرم 
دست به كار است تا با ساقط كردن دولت هاي 
منتخب و دموكراتيك، س��لطه خود را بر اين 

عرصه حفظ كند. 

قمار انتخاباتي »آيپك« روي ترامپيسم

معمار جهاني كودتاها
رونماييبولتونازيككارويژهامريكايیكهچنددههاستدگرگونيهايجهانراباآنهدايتميكند

   چشم انداز

 سيدرحيمنعمتي
جنگ اوكراين از 24فوري��ه2022 با تهاجم 
نيروهاي نظامي روس��يه به خ��اك اوكراين 
ش��روع ش��د. روس��يه اين تهاجم را ب��ه نام 
»عمليات نظامي ويژه« خوانده است تا فرقي 
بين آن و ي��ك جنگ تمام عيار قائل ش��ود، 
هر چند ميادين نب��رد چيزي جز يك جنگ 
تمام عيار را نشان نمي دهد. گستردگي اوليه 
جنگ حاكي از اي��ن بود كه روس��يه انتظار 
نتيجه اي س��ريع و قاطع از تهاج��م خود را 
داش��ت اما حاال با گذش��ت قريب پنج ماه از 
اين جن��گ، روند جنگ به نحوي ش��ده كه 
همه انتظ��ار جنگي طوالني م��دت را دارند، 
با اين ح��ال پيامدهاي مخ��رب اين جنگ 
آنقدر گسترده است كه ادامه يافتن آن تنها 
بر اوكراين، روسيه يا كشورهاي همجوار آن 
تأثير نمي گذارد و تأثير آن از همين حاال در 
حوزه ه��اي مختلف انرژي، امني��ت غذايي، 
امنيت و صلح جهاني نشان داده كه افزايش 
قيمت سوخت در اروپا و امريكا از نشانه هاي 
اوليه آن است. روشن اس��ت كه هر چه اين 
جنگ بيش��تر طول بكش��د، آثار مخرب آن 
گس��ترده تر از اين خواهد ش��د ام��ا به نظر 
مي رس��د تنها دو راه حل براي پايان دادن به 

اين وضعيت در پيش رو است. 

 2راهحلمتناقض
نخس��تين راه حل چيزي اس��ت ك��ه به طور 
عمده و از ابتداي كار توسط دولت جو بايدن، 
رئيس جمهور امريكا و بوريس جانسون، نخست 
وزير بريتانيا مطرح مي ش��د و ت��ا اينجاي كار 
هم ديدگاه اصلي اين دو را تش��كيل مي دهد، 
بنابراين ديدگاه، حمله روس��يه ب��ه اوكراين 
غيرقانون��ي، ناموجه و غيرقابل قبول اس��ت و 
فقط بايد روس��يه را در انجام اين حمله ناكام 
گذاش��ت. دولتمردان امريكاي��ي و بريتانيايي 
ب��راي تبيين اي��ن راه حل به چي��زي كمتر از 
شكست روسيه راضي نمي شوند و حتي بيشتر 
از اين، مي گويند كه اوكراين نه تنها بايد اراضي 
اشغال شده توسط روس��يه از 24فوريه را پس 
بگيرد بلكه بايد س��رزمين هاي س��ابق بر اين 
و از جمله ش��به جزيره كريمه ني��ز به اوكراين 

بازگردانده شود. 
 راه ح��ل دوم عمدتاً ن��ه از س��وي دولت هاي 
ذي نف��وذي مث��ل امري��كا بلك��ه از س��وي 
ش��خصيت هاي قاب��ل توجه��ي نظي��ر نوآم 
چامس��كي، لوال داس��ليوا، هنري كيسينجر و 
حتي پاپ فرانس��يس مطرح ش��ده است. اين 
راه حل مبتني بر مذاكره و مصالحه براي پايان 
دادن به جنگ اس��ت كه در عم��ل به معناي 
رضايت اوكراين براي چشم پوشي از مناطقي 
نظير ش��به جزيره كريمه، دونباس و احتماالً 
مناطق��ي ديگ��ر و گرفتن تضمين از روس��يه 
براي عدم مداخل��ه در امور اوكراي��ن و تهديد 
آن در آينده اس��ت. هر دو دي��دگاه به صورت 
قابل توجهي در رس��انه ها مطرح شده است و 
تحليلگران از هر دو طرف سعي در توجيه نظر 
خود داشته اند و حتي كار را به افترا و تهمت زني 
هم رسانده اند، به نحوي كه طرفداران راه حل 
دوم را ب��ه عناويني نظير دوس��تداران پوتين، 
طرفدار روسيه، اهل مماشات با فاشيسم روسيه 

و مانند اين مورد حمله قرار داده اند. 
 مشكالتراهحلاول

واضح اس��ت كه تناقض تنها مش��كلي نيست 
كه اين دو راه حل دارن��د بلكه هر كدام نيز چه 
به لحاظ نظري و توجيه سياس��ي و چه از نظر 

عملي مشكالتي دارند. مشكل راه حل اول در 
تصوري از اين جنگ اس��ت كه عمدتاً توسط 
رسانه هاي غربي تبليغ مي شود، به نحوي كه 
گويا اوكراين كشوري با گذشته تاريخي خاص 
خود است كه روسيه به عنوان متجاوز، با حمله 
به آن اصول و هنجاره��اي بين المللي را نقض 
كرده است. شايد بتوان نقض حاكميت ملي و 
يكپارچگي سرزمين اوكراين را به واسطه اين 
تهاجم مورد بحث قرار داد اما نكته در اين است 
كه اوكراين همانند بس��ياري از ديگر كشورها 
برخوردار از تاريخ و هويت سياسي خاص خود 
نيس��ت. در واقع اوكراين به عنوان يك كشور 
تا قبل از فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي در 
سال1991 تنها سه سال بعد از انقالب اكتبر، 
يعني از س��ال1917 تا1920 وجود خارجي 
داشت و آنچه بعد از فروپاشي شوروي به عنوان 
جمهوري اوكراين اعالم استقالل كرد، چيزي 
جز ادامه جمهوري سوسياليس��تي ش��وروي 
اوكراين نبود، بنابراين مسئله اوكراين از نگاه 
روسيه مسئله يك كشور همس��ايه با هويتي 
مستقل نبوده و نيست چراكه كي يف در تاريخ 
خاستگاه اوليه و اساسي تبار روس بوده است. 
گذشته از اين، راه حل ادامه جنگ تا شكست 
روسيه به لحاظ عملي نيز مشكل اساسي دارد 
چراكه نه معلوم اس��ت آيا واقعاً چنين چيزي 

امكانپذير است و نه اينكه در صورت امكان پذير 
بودن آن، هزينه هاي آن روشن است. چيزي كه 
دست كم طي اين پنج ماه معلوم شده اين است 
كه درآمدهاي نفتي روسيه با وجود تحريم هاي 
امريكا و اتحاديه اروپا بيشتر از گذشته شده و 
اين كشورهاي اروپايي و امريكا هستند كه بايد 
پيامدهاي منفي اين جنگ را با كمبود انرژي، 
افزاي��ش نگران كننده قيمت كااله��ا و هزينه 

انرژي تحمل كنند. 
راهحلبيرمق

در اين ميان، به نظر مي رسد راه حل سومي نيز 
باشد كه بتوان اين جنگ را با آن پايان داد. اين 
راه حل برگزاري همه پرس��ي در سرزمين هاي 
شرقي مورد مناقش��ه در اوكراين آن هم تحت 
نظر س��ازمان ملل اس��ت. به عب��ارت ديگر به 
جاي جنگ يا مصالحه و كوتاه��ي اوكراين از 
سرزمين هايش، حق تعيين سرنوشت به مردم 
مناطق دونباس يا ديگر س��رزمين هاي مورد 
مناقشه داده شود تا اينكه آنها به وسيله اي كاماًل 
مسالمت آميز تعيين كنند از گزينه هاي ماندن 
در تحت حاكميت كي يف، اس��تقالل يا الحاق 
به روسيه كدام يك را مي خواهند و نتيجه اين 
همه پرسي براي تمام طرف ها الزم االجرا باشد. 
ش��ايد اين راه حل معقول به نظر برسد اما بايد 
گفت كه مورد حمايت هيچ يك از طرف های 
مناقشه نيست، گذشته از اينكه تجربه كريمه 
و برگزاري همه پرسي در آنجا نشان داد غرب 
و بيش��تر از هر كش��وري، امريكا زي��ر بار اين 
روش نم��ي رود. در واقع اين راه ح��ل با وجود 
دموكراتيك بودن آن ام��ا مطلوب قدرت هايي 
نيست كه به دنبال حل مسائل از طريق جنگ 
هستند. شكي نيس��ت كه اين قدرت ها منافع 
خاص خود را در اين جن��گ دنبال مي كنند و 
شعارهاي نخ نما از اصول و هنجارهاي بين الملل 
تنها توجيهي براي آنهاست تا منافع خود را از 
اين جنگ تأمين كنند. اين منافع طيف وسيعي 
از س��ود ش��ركت هاي بزرگ اسلحه سازي در 
امريكا تا نفوذ ژئوپلتيك واشنگتن در قاره اروپا و 
به خصوص شرق اين قاره را در برمي گيرد. آمار 
منتشرشده از سوي شركت اسلحه سازي ريتون 
امريكا نش��ان مي دهد درآمد اين شركت طي 
اين چند ماه از جنگ در مقايسه با سال گذشته 
س��ه برابر افزايش يافته اس��ت. ش��ركت هاي 
اسلحه سازي اروپا نيز وضع مش��ابهي دارند و 
براي مثال، شركت اسلحه سازي آلماني راين 
متال خبر از پر شدن فهرس��ت سفارش هاي 
خ��ود می ده��د و مي گويد كه س��فارش هاي 
مربوط به تجهي��زات و مهم��ات توپخانه پنج 
برابر گذشته و به سقف 1/1ميليارد يورو رسيده 
است. اين واقعيت نشان مي دهد چرا امريكا و 
متحدان اروپايي اش تأكيد بر راه حل اول دارند 
و تا وضعيت به اين صورت باش��د نمي توان نه 
انتظار مذاكره و مصالحه  داشت و نه همه پرسي 
تا اين جن��گ ويرانگر از طريق ديپلماس��ي و 

مسالمت آميز پايان يابد. 

3 گزينه متناقض پايان جنگ در اوكراين
ناكامگذاشتنروسيهدرجنگ،مصالحهسرزميني

وبرگزاريهمهپرسي،3راهحلپيشرویجنگاوكرايناست
كهالبتههيچكدامچشماندازروشنيندارد
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   پرونده



۱۴۸واحد مسكوني      خراسان رضوي
مددجوي��ي در 
خراس�ان رضوي مورد بهره برداري قرار گرفت. 
مسعود فيروزي، مديركل بهزيستي خراسان رضوي 
در مراسم بهره برداري و تحويل ۱۴۸ واحد مسكوني 
ويژه مددجويان فاقد مسكن گفت: شش واحد از 
اين خانه ها متعلق به مددجويان سادات است كه با 
كمك دفتر مقام معظم رهبري، آستان قدس رضوي 
و بهزيستي ساخته و به بهره برداري رسيده است.  
وی افزود: اين واحدها در نزديكي مضجع ش��ريف 
رضوي ساخته شده اس��ت.  وي ادامه داد: اين فاز 
س��وم از واحدهاي مسكوني س��ادات است كه به 
ترتيب ۳۱، ۲۳ و ش��ش واحد از آنها تاكنون مورد 
بهره برداري قرار گرفته و مقررشده كه ۳۰ واحد ديگر 
نيز به مددجويان بهزيستي تعلق بگيرد.  اين مسئول 
يادآور ش��د: در مجموع ۲۹ واحد از كل خانه هاي 
مورد بهره برداري براي خانواده ه��اي دو معلول و 

بيش��تر بوده كه در تفاهمنامه پنج جانبه با بنياد 
مسكن، بنياد مستضعفان و بهزيستي به بهره برداري 
رسيده و بهزيستي به هر واحد در شهرها ۱۴۰ و در 
روستاها ۸۵ميليون تومان كمك بالعوض داشته 

است.  فيروزي گفت: همچنين ۱۸ واحد متعلق به 
ايتام است كه با مشاركت بنياد مسكن و بهزيستي 
ساخته شده و سهم بهزيستي ۱۲۵ ميليون تومان 
به ازاي هر واحد بوده است.  وي خاطر نشان كرد: ۹۰ 

واحد از اين خانه ها به صورت عادي براي مددجويان 
توانبخشي و اجتماعي بوده كه براي هر يك از آنها 
۵۰ ميليون تومان كمك بالعوض اختصاص يافته 
است.  مديركل بهزيستي خراس��ان رضوي ادامه 
داد: در چهار واحد از مسكن هاي بهره برداري شده 
قرارگاه خاتم االنبيا به صورت مشاركتي همكاري 
داشته  كه زمين را مددجو تأمين كرده و بهزيستي 
نيز به ازاي هر واح��د ۱۵۵ميليون تومان پرداخت 
كرده است.  فيروزي با يادآوري اينكه اين واحدها 
بين ۶۰ تا ۱۰۰ متر مربع مساحت مفيد دارد، گفت: 
در واحدهاي سادات خانواده بين ۷۰ تا ۱۰۰ ميليون 
تومان مشاركت داشته و بهزيستي نيز ۱۰۰ ميليون 
پرداختي داشته اس��ت.  وي همچنين از ۲ هزار و 
۴۵۰ واحد مسكن نيمه تمام مددجويي در سطح 
استان خبر داد و تصريح كرد: با مشاركت خيرين و 
نهادهاي حاكميتي، شاهد افتتاح و بهره برداري اين 

واحدها تا پايان سال خواهيم بود. 
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سجاد مرسلي

آغاز فعاليت ۳۸ مركز مثبت زندگي بهزيستي در بوشهر
۳۸ مركز مثبت      بوشهر
گ����ي  ند ز
بهزيستي با هدف جلوگيري از آسيب هاي 
اجتماعي در خانواده هاي بوشهري در استان 

فعاليت خود را آغاز كردند. 
حسين اس��دي راد، مديركل بهزيستي استان 
بوشهر در آيين افتتاح مراكز مثبت زندگي در 
شهرس��تان جم از افتتاح ۳۸ مركز در سراسر 
اس��تان خبر داد و گفت: اي��ن مراكز به عنوان 
بهزيستي هاي كوچك خدمات ۲۲ گانه اين نهاد را به صورت رايگان به گروه هاي هدف تحت پوشش 
سازمان براساس مكان و موقعيت گروه هاي هدف ارائه مي كنند.  وی افزود: در راه اندازي اين مراكز به 
مشاركت مردمي، محله محوري، تسهيل دسترسي، خانواده محوري و ارتقا سالمت اجتماعي و اجرا 
غربالگري توجه ويژه شده است.  وي ادامه داد: در اين مراكز چندين نيرو حرفه اي و تخصصي با رشته 
تحصيلي مرتبط مي توانند مشغول به كار شوند.  اين مسئول با بيان اينكه اكنون ۱۲هزار پرونده در 
مراكز ۳۸گانه مثبت زندگي در سطح استان تشكيل شده است، گفت: در تمام شهرستان هاي ۱۰گانه 

بوشهر مراكز مثبت زندگي راه اندازي يا مجوز تأسيس صادر شده است.

تبيين منشور محرم در قالب »همايش طاليه داران تبليغ«
منشور تبليغي      همدان
محرم ۱۴۴۴ در 
قالب »همايش طاليه داران تبليغ«در استان 

همدان تبيين مي شود. 
حجت االس��الم علي اكبر انص��اري راد، مديركل 
تبليغات اس��المي هرمزگان گفت: همايش هاي 
طالي��ه داران تبليغ محرم الح��رام ۱۴۴۴ و هفته 
پاياني م��اه ذي الحجه در همه شهرس��تان هاي 
هرمزگان برگزار مي شود.  وی افزود: بهره گيري هر 
چه بيشتر از ظرفيت تبليغي ماه محرم، فضاسازي و زمينه سازي تبليغاتي براي ورود در اين ماه، ايجاد هماهنگي 
و انسجام بيشتر ميان تشكل هاي ديني و گروه هاي تبليغي از اهداف اين همايش است.  وي افزود: اين همايش ها 
با حضور مبلغان، مسئوالن هيئت هاي مذهبي، مداحان هر شهرستان، امامان جمعه و ساير مسئوالن محلي 
برگزار مي شود.  اين مسئول فرهنگي خاطرنشان كرد: در اين همايش ها منشور تبليغي محرم ۱۴۴۴ و نكات 
مورد نياز هيئت هاي مذهبي مورد بحث و گفت وگو قرار خواهد گرفت.  حجت االس��الم انصاري راد گفت: 
اعزام ُمبلغ، جهاد تبيين، پاسخ به شبهات، جمعيت و فرزندآوري، عفاف و حجاب، تحليل مباحث روز و ديگر 

گفتمان هاي ملي و محلي مورد نياز در كنار عزاداري و سوگواري از برنامه هاي شاخص محرم امسال است.

خانواده شهدا  5زوج خوزستاني را به خانه بخت فرستادند
به همت جمعي      خوزستان
از خانواده معظم 
شهدا پنج زوج خوزستاني به خانه بخت رفتند. 
فاطمه نوراني، مس��ئول گروه جهادي شهيدان 
نوراني اه��واز گفت: به همت جمع��ي از خانواده 
معظم ش��هدا پنج زوج خوزستاني به خانه بخت 
رفتند و جشن ازدواج خود را بر پا كردند.  وی افزود: 
دو زوج ساكن مناطق زلزله زده شهرستان انديكا 
هستند و سه زوج ديگر هم در روستاهاي اطراف 

اهواز سكونت دارند.  وي درباره نحوه كمك به اين زوج ها براي برپايي جشن عروسي و ازدواج آنها اعالم كرد: 
لباس عروس، لباس داماد، سفره عقد، آرايشگاه عروس و داماد و ماشين عروس با كمك گروه جهادي شهيدان 
نوراني اهواز فراهم شد.  نوراني خاطرنشان كرد: همچنين شام عروسي نيز تأمين شد و عروس و دامادها به 
آتليه هم رفتند.  وي افزود: سرويس تشك و پتو، سرويس ظروف چيني و يك كارت هديه ۶۰۰ هزار توماني از 
سوي گروه جهادي شهيدان نوراني اهواز به آنها اهدا شد.  به گفته مسئول گروه جهادي شهيدان نوراني اهواز 

همچنين از سوي گروه جهادي سيدالشهدا نيز يك اجاق گاز به اين زوج هاي جوان خوزستاني اهدا شد.

 طرح هاي محروميت زدايي 
در 31 محله لرستان اجرا مي شود

 9هزار مبلغ از قم درمحرم و صفر 
ميهمان استان ها مي شوند

   لرستان طرح ۳۱ استان 
۳۱ محله، با همت 
بسيج سازندگي و با هدف محروميت زدايي در 

استان لرستان اجرا مي شود. 
احس��ان جهانبخش، مسئول بس��يج سازندگي 
لرستان در جلس��ه هماهنگي گروه هاي جهادي 
با استاندار لرستان با اش��اره به اقدامات جهادي و 
انقالبي چندين برابر اين س��ازمان نسبت به قبل 
گفت: فروردين سال جاري ۸۱۰ گروه جهادي در 
قالب رزمايش جهادگ��ران فاطمي در عرصه هاي 
مختلف در ايام نوروز فعاليت كردند.  وی با اشاره به 
ابالغ طرح ۳۱ استان ۳۱محله افزود: يكي از مناطق 
حاشيه ش��هر خرم آباد انتخاب مي شود و با بودجه 
تأمين شده در حاشيه شهر كار انجام مي دهيم.  وي 
افزود: در رزمايش سالروز تأسيس بسيج سازندگي 
۵۱۱ گروه جهادي فعاليت داشتند و اقدامات مؤثري 
در سراسر استان در حيطه هاي مختلف انجام دادند.  
مسئول بسيج س��ازندگي لرس��تان تصريح كرد: 
آخرين فعاليت جهادي انجام شده در دهه واليت و 
امامت بود كه از عيد قربان تا غدير توزيع ۴۱۵ رأس 
گوسفند نذري در سراسر استان، توزيع ۱۳ هزار و 
۳۴۵ بسته معيشتي، طبخ ۲۳۳هزار پرس غذاي 
گرم كه با طبخ قبلي بر مرز ۳ميليون طبخ رسيد، 

۴۵ س��ري جهيزيه، نزديك به ۵۰۰لوازم التحرير 
و فرهنگي و ارائ��ه خدمات به ۳ ه��زار و ۵۰۰ نفر 
خدمات پزشكي و درماني در اين بازه زماني انجام 
شده و در نظر داريم اين خدمات را گسترده تر كنيم.  
جهانبخش در رابطه با فعاليت هاي عمراني بسيج 
سازندگي گفت: در كل كشور ۱۳۰ ميليارد تومان 
از اعتبارات آبفا براي پروژه هاي آب ش��رب جذب 
كردند، اما به درايت فرمانده سپاه و استاندار لرستان 
۱۸۰ميليارد تومان توانس��تيم جذب كنيم.  وي 
افزود: ساخت مخازن استارت خورده و خريدها تا 
پايان هفته آينده انجام مي شود، ۲۶ كيلومتر حفاري 
و لوله گذاري انجام ش��ده كه تا پايان هفته آينده 
۱۲كيلومتر هم به آن اضافه مي شود.  اين مسئول 
با بيان اينكه اين حجم از پروژه در فازهاي مختلف 
انجام مي ش��ود، ادامه داد: دو جبه��ه كاري عمده 
شهرستان سلسله و اليگودرز و پروژه مناطق متأثر 
از پروژه قم رود تا پايان شهريور حدود ۹۰ كيلومتر 
لوله گذاري انجام مي ش��ود.  جهانبخش گفت: در 
حوزه مسكن ۳۰۰قرارداد با كميته امداد داشتيم 
كه ۶۷ مورد را تحويل دادند، كانال هاي كشاورزي 
از بودجه سال جاري ۱۲كيلومتر مشخص است كه 
۲۲ كيلومتر تحويل داده شده و ۲۳ كيلومتر نيز تا 

شهريورماه انجام مي شود.

همزمان با آغاز     قم
مح�رم،  م�اه 
۶هزار ُمبلغ در قم و ۳ هزار ُمبلغ از ش�عبات 
دفتر تبليغات در ساير استان هاي كشور براي 

امر تبليغ اعزام مي شوند. 
حجت االسالم والمس��لمين سعيد روس��تا آزاد، 
معاون فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات اسالمي 
حوزه علميه قم گفت: براي ماه محرم، در سه محور 
فعالي��ت از طرف اين دفتر ص��ورت مي گيرد كه 
اولين آنها تأمين و تهيه ره توشه هاي محرم الحرام 
است.   وی با بيان اينكه س��ه ره توشه ماه محرم 
براي مبلغان تهيه شده است، افزود: ره توشه اول با 
عنوان اصلي در ۱۳۶صفحه، حول محور مباحث 
ترويج فرهنگ جهاد و شهادت، جلوه هاي تدبير 
امام حسين )ع( در روز عاشورا، راهبردهاي امام 
سجاد )ع( در هدايت مردم تنظيم شده است.  اين 
مسئول فرهنگي با اشاره به اينكه ره توشه دوم ويژه 
موضوعات خانواده است و از سوی خواهران مبلغه 
و اساتيد خواهر حوزه علميه تهيه شده، ادامه داد: 
در اين ره توش��ه به موضوعاتي همچون جايگاه 
اجتماعي زنان در عاش��ورا، روش ه��اي آموزش 
حجاب، نقش معرفت و تربيت فرزندان پرداخته 
شده است.  روستا آزاد تصريح كرد: ره توشه سوم 

كه در ۷۲ صفحه تهيه شده، ويژه ُمبلغاني است كه 
به مناطق مرزي و مناطق مشترك بين شيعه و 
اهل سنت اعزام مي شوند؛ موضوعات پرداخته شده 
در اين ره توشه نيز بايسته هاي تبليغ در مناطق 
مشترك، نگاهي به سيماي امام مهدي)عج( در 
منابع اهل سنت، تجربيات فعاليت در اين مناطق 
است.  وي افزود: اين ره توش��ه ها به صورت فايل 
در سايت بالغ بارگذاري ش��ده و در اختيار همه 
مبلغان سراسر كشور قرار دارد.  معاون فرهنگي 
و تبليغي دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم 
عرصه دوم فعاليت هاي معاونت فرهنگي و تبليغي 
دفتر تبليغات را برگزاري نشست هاي تبليغي ماه 
محرم اعالم كرد و ادامه داد: اين نشست ها از اول 
مردادماه به مدت پنج روز در سالن همايش هاي 
غدير با محوريت »جهاد تبيين« برگزار مي شود.  
روستا آزاد با بيان اينكه محور سوم برنامه هاي اين 
معاونت در دفتر تبليغات اس��المي حوزه علميه 
قم اعزام مبلغ است، خاطرنش��ان كرد: تا كنون 
۳هزار حكم تبليغ در قم صادر شده كه  پيش بيني 
مي كنيم حدود ۶ هزار ُمبلغ درقم و ۳ هزار مبلغ 
از شعبات دفتر تبليغات اسالمي در ساير استان ها 
اعزام ش��وند كه در كل تا ابتداي ماه محرم تعداد 

مبلغان به ۹ هزار نفر خواهد رسيد.

   البرز: پرهام رضايي، رئيس اتاق بازرگاني البرز با گاليه از نبود تعامل 
مناس��ب بانك ها با فعاالن افتصادي گفت: سيس��تم بانكداري كشور به 
بنگاهداري س��وق پيدا كرده و تسهيالت بانكي با بهره سنگين كمكي به 

حفظ بقا واحدهاي صنعتي نمي كند. 
  آذربايجان ش�رقي: احمد حمزه زاده، مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان  شرقي با بيان اينكه ثبت ملي آثار 
مربوط به دفاع مقدس از جمله برنامه هاي مهم اين اداره  كل است، گفت: 
فهرستي از اين آثار تهيه شده كه الزم است تكميل و جزئيات و مختصات 

آنها نيز مشخص شود. 
  خوزس�تان: حميد رضا گلپايگاني، مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
شركت ملي حفاري ايران از افزايش ۲۵درصدي شمار چاه هاي تكميل شده 
در مناطق نفت خيز خشكي و دريايي كشور با كاربست ناوگان حفاري اين 
شركت از ابتداي سال جاري تاكنون در قياس با مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد.  وی افزود: از مجموع ۳۰ حلقه چاه حفر شده در ۱۰۰ روزه امسال، 
دو حلقه توسعه اي، سه حلقه اكتشافي و ۲۵ حلقه تعميري است كه ۲۴حلقه 
در گستره ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب از جمله در طرح توسعه 
۲۸مخزن، سه حلقه در شركت نفت فالت قاره و سه حلقه در قالب پروژه هاي 

مربوط به مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران تكميل گرديد. 
   بوش�هر: حمزه عباس��ي پور بحراني، مديرصنايع تبديلي و غذايي 
س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان بوش��هر از ايجاد ۷۸واحد صنايع 
بسته بندي و فرآوري خرما با ظرفيت اس��مي بيش از ۸۵ هزار تن خبر 
داد و افزود: ۳۳ واحد عمل آوري ، بسته بندي و فرآوري ماهي و ميگو با 

ظرفيت اسمي ۶۰ هزار تن ايجاد شده است. 
   خراسان شمالي: محمد رضايي، مدير حفظ نباتات جهاد كشاورزي 
خراس��ان ش��مالي گفت: ۵ هزار و ۵۰۰هكتار از مزارع خراسان شمالي 
در مقابله حمله ملخ ها ايمن شده اس��ت.  وی با بيان اينكه برحسب نوع 
وظيفه مندي سازمان حفظ نباتات كشور اين عوامل خسارات را به چند 
دسته تقسيم كرده است، افزود: به عنوان مثال آفات عمومي، آفاتي هستند 
كه صفر تا ۱۰۰ مبارزه با آنها به عهده بخش دولتي است كه شامل انواع 

ملخ ها و جوندگان مي شود. 
   فارس: سيدمصطفي هاشمي، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان فارس از آغاز عمليات اجرايي بزرگ ترين كارخانه توليد روغن پايه در 
شهرك صنعتي ميمند خبر داد.  وی با بيان اينكه فاز نخست اين طرح تا پايان 
امسال به بهره برداري مي رسد، افزود: ماده اوليه اين كارخانه روغن كاركرده 

خودرو است كه تا پايان امسال روزانه ۴۰ هزار ليتر روغن توليد مي شود. 

 بروجرد همچنان تشنه و سد »آبسرده« 
در گيرودار مشکالت

»آبسرده« يكي از سدهاي شهرس�تان بروجرد است كه عمليات 
اجرايي آن در بهار ۸۷ آغاز شد و حاال بعد از گذشت ۱۴سال هنوز 
به مرحله آبگيري نرس�يده و بهره برداري آن در هال�ه اي از ابهام 
است. درد اين پروژه هم مثل هزاران پروژه نيمه تمام ديگر، كمبود 
اعتبار عنوان شده و مشخص نيس�ت، چرا در طول يك دهه و نيم 
گذش�ته بودجه هاي تخصيص يافته به آن كجا رفته اس�ت.  هدف 
اصلي اين سد، تأمين آب شرب شهرس�تان بروجرد و آبي كردن 
۴ هزار و ۲۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي منطقه و اشتغالزايي براي 
۲ هزار و ۱۰۰ نفر عنوان ش�ده، اما اينطور كه مش�خص است هنوز 
نمي توان به اين اهداف فكر كرد چ�ون در بهترين حالت ممكن تا 
دو سال آينده هم سد »آبس�رده« به بهره برداري نخواهد رسيد. 

    
وقتي ۱۴سال پيش كلنگ سد »آبسرده« به زمين خورد چنين اعالم 
شد، اين سد از نوع خاكي تك قوسي با هسته رسي است و ارتفاع سد 
از پي ۸۴ متر، ط��ول تاج ۴۵۷ و عرض تاج ۱۰ متر اس��ت. با اين مبنا 
عمليات ساخت آن آغاز ش��د و هدف از اجراي آن كنترل جريان هاي 
س��طحي در محدوده طرح، ذخيره آب براي توس��عه آبياري اراضي 
پايين دس��ت به وس��عت ۸ هزار و ۴۰۰ هكتار، توليد ان��رژي برق آبي 
به ميزان شش مگاوات و تنظيم آب كش��اورزي به ميزان ۷۴ ميليون 

مترمكعب در سال بود. 
هر چند در ابتدا سد »آبس��رده« صرفاً پروژه اي براي تأمين نيازهاي 
كشاورزي تعريف ش��ده بود، اما در ادامه عالوه بر كشاورزي، براي آب 

شرب مصرفي شهرستان بروجرد نيز مدنظر قرار گرفت. 
حاال با گذشت ۱۴سال از زمان كلنگ زني اين سد، متوليان در شركت 
آب منطقه اي لرس��تان اعالم كرده اند كه اين پروژه با مشكل كمبود 

اعتبار و تخصيص مواجه است. 

   حرف هاي متفاوت مسئوالن
به گفته مديرعامل آب منطقه اي لرستان، در حال حاضر سد آبسرده 
۴۱درصد پيشرفت فيزيكي دارد و مشكل عمده آن تملك بوده چون 
زمين كم است و مردم حاضر به واگذاري زمين هاي پيرامون نيستند. 
داريوش حسن نژاد ادامه مي دهد: »يكي ديگر از مشكالت عمده اعتبار 
الزم اس��ت كه در زمان مناس��ب اختصاص نمي يابد. با اين حال اگر 
ساالنه ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار بدهند، ۲/۵ سال فرصت مي خواهيم 

تا سد به نتيجه برسد.«
از بي سروساماني سد »آبسرده« همين بس كه هر مسئول يك زمان و 
اعتباري را عنوان مي كند و درنهايت معلوم نيست بايد به حرف و زمان 

و قول و وعده چه كسي اعتماد كرد. 
دي  سال گذشته بود كه نماينده مردم بروجرد و اشترينان در مجلس 
با اشاره به اينكه سد »آبسرده« در صورت تخصيص اعتبار تا دو سال 
آينده افتتاح مي ش��ود، از اختصاص ۳۶۲ ميليارد براي اين پروژه در 

اليحه بودجه خبر داد. 
فاطمه مقصودي با اش��اره به اهميت اين س��د گفت: »خوش��بختانه 
اين پروژه كه يك��ي از مطالبات مردم شهرس��تان بروجرد اس��ت، با 

پيگيري هاي صورت گرفته در آينده نزديك فعال مي شود.«
بعد از گذشت ۱۴سال نماينده مردم بروجرد ابراز خرسندي مي كند 
كه ساخت سد فعال مي شود و البته تصريح كرده كه ماده ۵۶ اين پروژه 

مهم از سازمان برنامه و بودجه مجوز گرفته است. 
هم اكنون بخش مهمي از آب آشاميدني بروجرد از طريق ۲۲چاه تأمين 
مي شود و كمبود منابع آب زيرزميني به حدي است كه چاه ها كم كم از 
كار مي افتند كه اين مسئله مي تواند براي تأمين آب شرب بروجرد به 

يك زنگ خطر تبديل شود. 
دش��ت هاي كش��اورزي بروجرد تش��نه هس��تند و با توجه به اينكه 
برنج كاري در بين كشاورزان اين منطقه به يك الگو تبديل شده است 

اين سد مي تواند يك منبع پايدار براي كشاورزان باشد. 

   اهدافي كه فقط در حد آرزو هستند
در شرايطي مسئوالن فقط از بودجه حرف مي زنند كه در كنار كمبود 
اعتبارات، بدهي به پيمان��كار و همچنين عدم هم��كاري مالكين در 
واگذاري محل بچينگ و محل ساختمان كنترل نيروگاه و مشكالت 

اجتماعي از عمده مشكالت اين پروژه اعالم شده است. 
چند روز پيش بود ك��ه فاطمه مقص��ودي نماينده م��ردم بروجرد و 
اش��ترينان در مجلس شوراي اس��المي به همراه داريوش حسن نژاد 
مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان از آخرين وضعيت »آبسرده« 
بازديد كردن��د و در اين بازدي��د، مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي 
لرس��تان با بيان اينكه اين يك س��د فني با توجيه اقتصادي است كه 
اعتبار مورد نياز براي به اتمام رس��يدن آن هزار ميليارد تومان است، 
گفت: »متأسفانه به علت عدم اعتبار كافي تاكنون نتوانسته ايم آن را 

به بهره برداري برسانيم.«
وي عنوان كرد: »با پيگيري هاي صورت گرفته از سال گذشته تاكنون 
از محل ماده ۵۶، با اختصاص ۲۵۰ميليارد تومان اعتبار با مديران عامل 
بانك ها براي ساخت اين سد به توافق رس��يديم و امسال نيز از رديف 
جدول يك بودجه، مبلغ ۳۴ ميليارد توم��ان اعتبار دارد، همچنين از 
ساير رديف هاي متفرقه و متمركز جمعاً مبلغ ۱۰۰ميليارد تومان اعتبار 

براي اين سد مصوب شده است.«
حسن نژاد تأكيد كرد: »در صورت تخصيص به موقع اعتبارات با ريختن 
تكميل گالري و ريختن رس بدنه س��د شاهد شتاب بيشتري در روند 

اجرايي اين طرح خواهيم بود.«
نماينده مردم بروجرد و اشترينان در مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان 
اينكه اين پروژه و سد مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفته و جزو پروژه 
»س��تاره دار« و ضروري شناخته شده اس��ت، گفت: »سد »آبسرده« 
۴هزار و ۲۰۰هكتار از اراضي كش��اورزي دشت »س��يالخور« را سير 

آب خواهد كرد.«
مقصودي تصريح كرد: »اين پروژه شامل سه پروژه سد، تصفيه خانه و 

شبكه انتقال آب است.«
هدف اصلي اين سد تأمين آب شرب شهرستان بروجرد و آبي كردن 
۴هزار و ۲۰۰ هكتار از اراضي كش��اورزي منطقه و اش��تغالزايي براي 

۲هزار و ۱۰۰ نفر است. 
اهداف سد هرچه باشد مهم نيست، مهم اين اس��ت كه در حال حاضر 
بروجردي ها از كم آبي در رنج هس��تند و تا دو سال آينده كه در صورت 
تأمين اعتبارات سد به بهره برداري مي رسد، شايد زميني براي كشاورزي 

نمانده باشد و خشكسالي بسياري از آنها را از بين برده باشد. 
ضمن اينكه با هر روز ديركرد در اتمام ساخت سد آبسرده، بخش زيادي 
از منابع آب زيرزميني نيز مصرف شده و همين مسئله احتمال وقوع 

پديده فرونشست را در اين مناطق باال مي برد.

 راه اندازي 250 مدرسه مجازي 
در فارس 

ص�ورت  ب�ه  م�رداد  س�وم  از  مج�ازي  ۲۵۰مدرس�ه 
مي ش�ود.  راه ان�دازي  ف�ارس  اس�تان  در  فراگي�ر 
سردار يداهلل بوعلي، فرمانده سپاه فجر فارس در اولين گردهمايي 
فعاالن فضاي مجازي در فارس گفت: با دشمناني روبه رو هستيم 
كه براي حفظ قدرت و منافع خود راهي را ترسيم كردند كه شامل 
بهره گيري از منافع ساير كشورها مي شود.  وي با اشاره به اينكه 
در بعد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هيچ كش��وري اجازه ندارد 
استقالل داشته باشد، افزود: كش��ورهاي غربي و دشمنان به هر 
طريقي ورود مي كنند و هر كاري مي كنند كه كشورها استقالل 
نداشته باشند و به همين دليل ش��اهد هستيم در عرصه مجازي 
وس��يع و گس��ترده فرهنگ و آداب غرب را تبليغ مي كنند.  اين 
مسئول نظامي ادامه داد: به همين منظور ۲۵۰مدرسه مجازي از 

سوم مرداد به صورت فراگير در استان راه اندازي مي شود.

 اعزام ۱۴هزار نيروي جهادي 
با هدف كمك به محرومان 

تابستان امسال ۱۴ هزار نيروي بسيجي و جهادي به منظور خدمت رساني 
به محرومان، به مناطق كم برخوردار خراسان شمالي اعزام مي شوند. 
سردار اسماعيل فرجي،فرمانده سپاه خراسان شمالي گفت: بسيج 
مأموريت هايي كه مقام معظم رهبري ارائه دادند را متناس��ب با 
نيازهاي مردم و جامعه در راس��تاي رفع مش��كالت مردم و رفع 
محروميت زداي��ي برعه��ده دارد.  وی افزود: در همين راس��تا با 
همت سپاه و بسيج سازندگي آبرس��اني به روستاها ذيل قرارگاه 
امام حسن مجتبي )ع( در دستور كار قرار گرفت كه طي اين طرح، 
آبرساني به ۱۶۴ روس��تا از اواخر سال ۱۴۰۰آغاز شده است.  وي 
ادامه داد: در تابستان س��ال جاري ۱۴ هزار بس��يجي به اردوي 
جهادي در مناطق محروم اعزام مي شوند.  فرمانده سپاه خراسان 
شمالي گفت: در حال حاضر ۱۰۰گردان در خراسان شمالي فعال 

بوده كه تمام گردان ها بسيجي و مردم پايه هستند.

 ساماندهي 2۱0 كودك كار 
به همت بهزيستي ايالم 

۲۱۰ كودك كار از سوی بهزيستي استان ايالم ساماندهي شدند. 
حسين نورعليوند، مديركل بهزيس��تي ايالم با اشاره به ساماندهي 
۲۱۰كودك كار در اس��تان گفت: در حال حاض��ر ۱۲۳كودك كار 
در استان وجود دارد كه تحت حمايت هستند و از مزاياي سازمان 
بهزيستي استفاده مي كنند.  وی افزود: اين تعداد كودك كار مبالغي 
به عنوان كمك هزينه به آنها پرداخت مي شوند كه ديگر كودك كار 
نباش��ند.  وي ادامه داد: در بحث تكدي گري نيز بهزيستي در كنار 
نيروي انتظامي و شهرداري و چند سازمان ديگر متولي امر هستند كه 
بايد از سوی نيروي انتظامي و شهرداري جمع آوري بشوند و تحويل 
بهزيستي داده بشوند، بهزيستي هم موظف است براي اين افراد از نظر 
معيشت، تحصيل و ساير امكانات رفاهي خدماتي را فراهم كند.  اين 
مسئول گفت: در حال حاضر ۱۲۵خانوار در نوبت فرزند خواندگي قرار 

دارند و تنها پنج كودك براي تحويل به اين خانوارها وجود دارد.

    ايالم   خراسان شمالي    فارس

 غار كتله خور زنجان 
نيازمند تدوين طرح مديريت

غار كتله خور زنجان از غارهاي منحصر به فرد      زنجان
كشور محسوب مي شود و از نگاه مديريتي 
موضوع برنامه ريزي و تدوين طرح مديريت آن ضروري به نظر مي رسد كه 
متأس�فانه اين مش�كل در همه غارهاي توريس�تي كش�ور وج�ود دارد. 
محمد مدادي، مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
سازمان حفاظت محيط زيست در بازديد از غار كتله خور زنجان، با اشاره 
به لزوم آشنايي نمايندگان دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه ملي غار 
شناس��ي با چالش هاي مديريتي و ارزش هاي حفاظت��ي غارها گفت: 
مديريت غارها يك مديريت چند وجهي اس��ت كه حدود ۱۰ دستگاه 
دولتي در آن دخيل هس��تند.  وي ادامه داد: بازديد اعضاي كارگروه از 
غارها به ويژه غارهاي توريستي كشور مي تواند به تصميم گيري بهتر و 
مديريت مطلوب غارها منجر شود.  مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي 
و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: غار كتله خور 
از غارهاي منحصر به فرد كشور محسوب مي ش��ود و از نگاه مديريتي 
موضوع برنامه ريزي و تدوين طرح مديريت غاركتله خور زنجان ضروري 
به نظر مي رسد و متأسفانه اين مشكل در همه غارهاي توريستي كشور 
وجود دارد.  مدادي گفت: موضوع ظرفيت برد غار و فرهنگسازي و ارائه 
آموزش هاي الزم براي بازديدكنندگان ني��ز ضرورت دارد به نحوي كه 
با حداكثر اس��تفاده، كمترين آثار منفي بر محيط غار را شاهد باشيم.  
مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت 
محيط زيست افزود: چالش هاي مديريتي در غاركتله خور زنجان وجود 
دارد كه اميدواريم با همت مسئوالن اين چالش ها برطرف شود تا مردم 

بهتر بتوانند از زيبايي هاي اين غار ارزشمند استفاده كنند. 

 افتتاح 20۴ واحد مسکوني 
براي معلوالن گلستان

۲هزار ۸۳۶ واحد مسكوني متعلق به      گلستان
اف�راد داراي معلوليت با حضور ويدئو 
كنفرانسي معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي در كل كشور به 
بهره برداري رسيد كه ۲۰۴ واحد مسكوني به افراد داراي معلوليت 

در استان گلستان اختصاص يافت. 
عارف كيايی، سرپرست اداره كل بهزيستي گلستان با بيان اينكه۲هزار 
۸۳۶ واحد مسكوني، به صورت متمركز با سراسر كشور، به افراد داراي 
معلوليت تعلق يافته كه از سوی معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي 
كش��ور افتتاح ش��د، گفت: از اين تعداد ۲۰۴واحد مس��كوني به افراد 
داراي معلوليت در گلس��تان اختصاص ياف��ت.  وی تصريح كرد: براي 
اين تعداد، اعتباري بالغ بر ۱۴۰ ميليارد ريال تخصيص و هزينه ش��ده 
است.  سرپرست بهزيستي گلستان يادآور شد: اين پروژه ها با حمايت و 

همكاري ديگر سازمان ها ايجاد و به بهره برداري مي رسد. 

آب به آبيك رسيد
عمليات عمران�ي انتقال آب از س�د      قزوين
طالقان به شهر آبيك به پايان رسيد و 

تصفيه خانه اين پروژه نيز راه اندازي شد. 
حامد فتوحي، فرماندار آبيك با بيان اينكه عمليات عمراني انتقال آب 
از سد طالقان به شهر آبيك بعد از سال ها انتظار به پايان رسيد، گفت: 
با همكاري دستگاه هاي آبفا، آب منطقه اي و شبكه بهداشت و درمان 
عمليات گندزدايي و شست وشوي لوله هاي مسير يك بار انجام شده و 
با اتمام مراحل شست وشو و گندزدايي و اخذ تأييديه شبكه بهداشت 
و درمان، آب گوارا در خدمت ش��هروندان آبيك ق��رار خواهد گرفت.  
فرماندار آبيك عنوان كرد: تصفيه خانه راه اندازي ش��ده و در موضوع 
انتقال آب شرب از س��د طالقان به ش��هر آبيك كار ناتمام نداريم و در 
كوتاه ترين زمان ممكن آب گوارا در اختيار شهروندان آبيك قرار خواهد 
گرفت.  گفتني اس��ت پروژه انتقال آب از س��د طالقان به آبيك پس از 

سال ها چشم انتظاري به پايان رسيده است.

اجراي طرح »هجرت ۳« در مدارس اردبيل
طرح »هجرت۳«     اردبيل
در ۱۳۰ مدرسه 
اجراس�ت.  ح�ال  در  اردبي�ل  اس�تان 
كالم اهلل صف��ري، مديركل آم��وزش و پرورش 
اردبيل گفت: بيش از ۳ هزار دانش آموز استان در 
اجراي طرح هجرت۳ با همراهي بسيج سازندگي 
مشاركت مي كنند تا شاهد اجرا و عملياتي شدن 
اين طرح باشيم.  وي تصريح كرد: در قالب اين 
طرح رنگ آميزي، بهسازي و نوسازي واحدهاي 
آموزشي و طرح هاي پرورشي و تربيتي مورد توجه قرار گرفته و در ايام تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان 
سعي مي كنند از فرصت پيش آمده براي حضور در اين طرح هاي عام المنفعه مشاركت كنند.  مديركل 
آموزش و پرورش استان اردبيل گفت: از نيمه تيرماه با فعال ش��دن پايگاه هاي تابستاني در واحدهاي 
آموزشي و آموزشگاه هاي سطح استان شاهد مشاركت ۷۵هزار دانش آموز در اين طرح ها هستيم.  صفري 
افزود: تا آخر تابستان اين برنامه ها تداوم خواهد داشت تا ما دانش آموزان را با سرزندگي براي سال تحصيلي 

آينده آماده كنيم تا با انگيزه مضاعف در عرصه تعليم و تربيت حضور پيدا كنند.
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پرورش مداح�ان انقالبي از دل نوجوانان حس�يني 
و نوگالن زينبي، عالمانه بودن حوزه ستايش�گري 
و مداح�ي، اهتم�ام ب�ه نغمه س�رايان اهل تس�نن 
و تقري�ب مذاه�ب، تدري�س رش�ته مداح�ي در 
دانش�گاه جامع انقالب اس�المي و معرفي شهداي 
ش�اخص م�داح كش�ور مح�ور گفت وگ�وي م�ا با 
رئيس س�ازمان بس�يج مداحان كش�ور سرهنگ 
يوس�ف ارجوني به بهانه روز بس�يج مداحان است. 
آنچه درپ�ي مي آيد حاص�ل اين همكالمي اس�ت.

 شهادت ميثم تمار و روز بسيج مداحان
سرهنگ يوسف ارجوني رئيس سازمان بسيج مداحان 
كشور با اش��اره به تشكيل بس��يج مداحان از 11سال 
گذشته گفت: مجموعه س��ازمان بس��يج مداحان از 
س��ال 1389با هدف تحقق منويات رهبري در عرصه 
ستايشگري و مداحان و ابالغ سلسله مراتب سازماني، 
تربيت نيروهاي انقالبي، نيروهاي متدين و شناسايي 
استعدادهايي كه در جاي جاي كشورمان نهفته است، 
تشكيل شد. اين سازمان در بحث تربيت مداحان تراز 
انقالب و پرداخت��ن به محتواي خوب و م��ورد نياز در 
عرصه ستايش��گري فعاليت دارد. همه اين اقدامات و 
فعاليت ها جزء اهداف و مأموريت هايي است كه سازمان 
بسيج مداحان براي آن تشكيل ش��ده است. هر كدام 
از مجموعه هاي قشري در س��ازمان بسيج با توجه به 
مأموريتي كه دارند يك روز را به عنوان روز آن سازمان 
پيش��نهاد داده اند و مورد تصويب قرار گرفته است. در 
اين روز تمام عزيزاني كه در اين عرصه فعاليت دارند و 
زحمت مي كشند بايد به حقايق و نيازمندي هاي انقالب 

و نظام اسالمي بپردازند. 
از اين رو 22ذي الحجه مصادف با سالروز شهادت ميثم 
تمار روز بسيج مداحان نامگذاري شده است. علت اين 
نامگذاري براي اين است كه شهيد ميثم تمار تمام تالش، 
توان و ظرفيت خود را جهت دفاع از دين و واليت در راه 
بيان حقايق آن روز جامعه اسالمي گذاشت و جان خود 

را هم در اين مسير از دست داد. 
ما بيش از 40هزار مداح بس��يجي داريم و كل مداحان 
شهيد كه شناسايي شدند 879 شهيد است. در سالروز 
ش��هادت ميثم تمار ما در روز بس��يج مداحان، معرفي 
ش��هيد ش��اخص را داريم. در همين ايام، سركش��ي از 
خانواده شهدا و حضور كنار مزار شهداي مداح از جمله 

كارهاي ماست. 
 نگاه هم افزايي در جامعه ستايشگر

ارجوني با تأكي��د بر اينكه چند مجموع��ه جزء جامعه 
هدف ما هستند، افزود: از اهداف ما يكي بحث مداحان 
اس��ت، يكي بحث ش��عراي آئيني و ديگری هم بحث 
مديران هيئت ه��اي مذهبي موكب داران اس��ت. ما به 
عنوان مجموعه مداح��ان و هيئت هاي مذهبي ارتباط 
تنگاتنگي با اين جامعه داريم. برخی گروه هاي جهادي 
قبل از كرونا ه��م در عرصه هاي مختلف و در نقاطي كه 
اتفاقاتي مثل سيل و زلزله در كش��ور مي افتاد فعاليت 
داش��تند. اين موضوع بعد از همه گيري ويروس كرونا 
كه اواخر سال 1398 در كشور رخ داد، خودش را نشان 
داد. هر كدام از هيئت هاي مذهبي با راه اندازي گروه هاي 
متفاوت در اين زمينه فعاليت مي كردند. يكسري از اين 
گروه ها برنامه هاي كشوري را اجرا مي كردند و برخي به 
شكل منطقه اي و برخي هم در شهرستان هاي خودشان 

فعاليت داشتند. 
آن زمان خاطرم است برخي در حوزه ضد عفوني كردن 
مساجد و تكايا و معابر كار مي كردند و سپس براي كمك 
به توليد ماسك اقدام كردند و بعدها كه جلوتر آمديم، 
بخشي از اينها در طرح ش��هيدحاج قاسم سليماني كه 
در واقع بح��ث بيماريابي و كمك به بيم��اران كرونايي 
بود، كمك مي كردند. به همين ترتيب هر چقدر جلوتر 
آمديم اين گروه ها كاره��اي متفاوتي را اجرايي كردند. 
بعد ها هم ما در بحث آزادي زنداني��ان جرائم غيرعمد 

ورود پيدا كرديم. 
در اين زمينه ها خيلي هم خوش درخشيدند و البته نگاه 
ما به مجموعه هيئت و جامعه ستايش��گر يك نگاه هم 
افزايي است. بسياري از هيئت هاي مذهبي كارهايي را 
در س��طح خودجوش انجام مي دادند و فكر مي كنم در 

حوزه كمك رس��اني و بحث جهادي اقدامات خوبي را 
انجام دادند. 

 نغمه سرايان اهل تسنن
ارجونی درخصوص وحدت امت اسالمي خاطرنشان كرد: 
ما هر ساله در سالروز والدت حضرت زهرا )س( خدمت 
حضرت آقا مشرف مي شويم. دو سالي هم به دليل بحث 
كرونا نشستمان ويدئو كنفرانسي بود. ايشان ساليان سال 
در بحث وحدت امت اسالمي و مخصوصاً در جمع مداحان 
فرمايشاتي داشته اند. با توجه به تأكيدات ايشان به ذهن ما 
رسيد كه كارهايي مي شود انجام داد و يكي از ظرفيت هايي 
كه ما در استان ها از گذش��ته داشتيم گروه هاي مديحه 
سرايي و نغمه سرايي اهل سنت بود. با توجه به اينكه خود 
من هم در مناطق اهل سنت زندگي مي كردم اين ظرفيت 
را خيلي بهتر مي شناسم و حس كرده بودم براي عملياتي 
كردن فرمايش��ات آقا، وارد يك كار عملياتي شده ايم و 
استان هايي كه بحث اهل س��نت و گروه هاي اهل سنت 
آنجا فعال بودند، قريب به 12 استان هستند و تقريباً بين 
كل استان ها ما 420گروه همخواني و مديحه سرايي اهل 
سنت را شناسايي كرده ايم و تقريباً سه سالي است كه اين 
برنامه همايش نغمه سرايان را با حضور گروه هاي منتخب 

هر استان در يكي از استان ها اجرا مي كنيم. 
سال 1398 كه هنوز كرونا مطرح نشده بود، اين همايش 
در استان كردستان، سال 1400 هم در گلستان برگزار 
شد و ان شاءاهلل امسال برنامه ما اين است كه به ميزباني 
استان هرمزگان اين همايش را برگزار كنيم. برنامه هاي 
اين همايش همخواني مديحه سرايان انتخاب شده در 
سطح كشوري است و كارشناساني را هم در حوزه تقريب 

مذاهب هماهنگ مي كنيم كه حضور داشته باشند. 
دشمنان با نقش��ه هاي متفاوت حوزه وحدت را نشانه 
مي روند و يكي از برنامه هاي خوبي كه ما طراحي كرديم 
و البته ج��اي كار دارد همين بحث نغمه س��رايان اهل 

تسنن است. 

همه نگاه ما اين است كه ان شاءاهلل اين همايش در ايام 
هفته وحدت يا مبعث حضرت رسول )ص( يا در دهه فجر 
برگزار شود كه آن هم بستگي به شرايط دارد و اميدواريم 

در اين تاريخ ها انجام شود. 
 مداحان حسيني و نوگالن زينبي 

ارجوني با اعتقاد به اينكه كادرسازي براي آينده انقالب و 
نظام نياز است، گفت: در بيانيه گام دوم حضرت آقا به اين 
كادرسازي اشاره شده است. ما بايد براي 40سال آينده 

اين انقالب از حاال برنامه ريزي كنيم. 
براي همين يكي از موضوعاتي كه به ذهنمان رس��يد 
نوگالن و نوجوانان حس��يني و زينبي اس��ت. در نقاط 
مختلف كشور ظرفيت های خوبي وجود دارند كه بايد 
شناسايي ش��وند و اين شناس��ايي ها انجام و دوره هاي 
متفاوت آموزش��ي برگزار شده اس��ت. ما تا به حال سه 
دوره آموزش��ي براي تربيت مربيان برگ��زار كرده ايم. 
س��رفصل هاي آموزش��ي براي اولين بار در موضوعات 
متفاوت در س��ه مقطع مقدماتي، متوسطه و پيشرفته 
براي اين عزيزان آماده شده كه هم استان ها برنامه هاي 
اجرايي ش��ان را انجام بدهند و هم ما در س��طح كشور، 
تربيت مربي داشته باشيم. تالش ما اين است كه هر سال 
مجموعه اي كامل را در اختيار مربيان قرار دهيم. همين 
حاال بيش از 7هزار نفر در كش��ور در اين طرح نوگالن 
حسيني و زينبي شناسايي شده اند و اين آمار براي شش 
ماه قبل اس��ت و قطعاً با توجه به جهش خوبي كه ما در 
اين حوزه داشته ايم اين تعداد افزايش پيدا كرده است. 
شرايط سني اين عزيزان از شش سال تا 15سال است. 

دستورالعمل اين موضوع و جزئياتش ارسال شده است 
و استان ها در زمان مشخص آزمون را برگزار مي كنند و 

منتخبان به سطح كشوري اعزام مي شوند. 
 مداحي و ستايشگري بانوان 

رئيس بسيج سازمان مداحان كشور با اشاره به اينكه يكي 
از ظرفيت هايي كه در مجموعه كشور وجود دارد ظرفيت 
بانوان است، افزود: شايد نيمي از اين جامعه هدف ما را 
بانوان تشكيل بدهند و جريان هاي خوبي را هم بانوان در 

زمينه ستايشگري دارند. 
بحث روضه هاي خانگي در س��طح كش��ور يك جريان 
بسيار تأثيرگذار است و حضور خيلي از اين بانوان در اين 
جلسات مشخص است. اگر اين فضاي خوبي كه شكل 
گرفته به نوعي با خود خواهران و مديران اين جلس��ات 
برنامه ريزي، ساماندهي و مديريت ش��ود و برنامه هاي 
جديد تأثيرگذار هم در اين جريان ورود پيدا كند مي توان 

به يك ظرفيت خوبي دسترسي پيدا كرد. 
يكي از كاره��اي ما در اي��ن بخش، آم��وزش در حوزه 
مداحي است. بيش از صد نفر از اين بانوان قرار است در 
دوره توانمند سازي شركت كنند. اعتقاد ما اين است كه 
بخشي از اينها در جامعه مادر هستند و تعدادي قرار است 
كه مادر شوند. نقش مادران هم براي همه مشخص است؛ 
نقش محوري در تربيت فرزند و فرزندآوري و مباحثی 
نظير آن كه تأثير فرهنگي و اعتقادي بااليي را به دنبال 

خواهد داشت. 
 محتواي ارزشي اشعار

ارجونی در خصوص محتواي ارزش��ي اش��عار مداحان 
گفت: يكي از اهداف بس��يج مداحان اين اس��ت كه در 
تمامي دغدغه ها و مسائل جامعه ستايشگري كه روي 
زمين مانده و مغفول واقع ش��ده به مي��دان بيايد و در 
جهت رفع آن گام بردارد. يكي از همين مس��ائل حوزه 
شعر و سبك اس��ت. اعتقاد ما اين است آنچه  مي تواند 
يك جريان سازي ايجاد كند جريان شعر و محتواست.  
ما در سال هاي گذشته بيش از 150تا 160مورد توليد 
محتوا در همين عرصه داشتيم و بيش از 150كتاب توليد 
شده است.  »باب الحسين«كتابي است كه ان شاء اهلل به 
زودي در اين زمينه رونمايي خواهد شد و گفتني است 
بسياري از شعراي سراسر كشور در زمينه توليد اشعار و 
سبك هاي اين كتاب زحمات فراواني متقبل شده اند. در 
تالش هستيم در محرم امس��ال برخي شعرهايي را كه 
توانسته اند اثرگذار باشند به مردم معرفي كنيم و امسال 
ما براي شعراي جوان برنامه داريم.  در سال 98 كنگره 
»كوثر ناب« را در بسيج مداحان داشتيم كه ارسال آثار 
به دبيرخانه كنگره، با شهادت سردار شهيد حاج قاسم 
س��ليماني همزمان ش��د. فراخواني هم در حاشيه آن 

كنگره زده شد و شايد كمتر از 20 روز بعد در خصوص 
حاج قاسم اشعاري ارسال شد كه اشعار منتخب در اين 
كتاب به چاپ رسيد و در آن دوره كتاب مكتب سليماني 
را رونمايي كرديم. در عرصه شعر كار بسيار است و قطعاً 
بايد همه مجموعه ها پاي كار شعر بيايند و در اين زمينه 

فعاليت داشته باشند. 
 مطالبات رهبري و جهاد تبيين

رئيس بس��يج مداحان كشور با اش��اره به ديدار ساالنه 
مداحان با حضرت آقا خاطرنش��ان كرد: حضرت آقا در 
ديدار ساالنه خود با مداحان بيانات و نقشه راه پيش رو را 
براي جامعه ستايشگري تبيين مي فرمايند. ايشان در اين 

اواخر فرمودند: »هيئت كانون جهاد تبيين است.« 
همانطور كه مي دانيد مجموعه هيئ��ت و مداحان يك 
فضاي مردمي و خودجوش هستند و همه مردم با همه 
سليقه ها در آن حضور دارند. اينكه حضرت آقا فرمودند 
كانون جهاد تبيين، يعني هيئت ها مي توانند جريانات 
و عرصه هاي مختلفي داشته باشند. دشمن اين روزها 
برنامه دارد كه بحث يأس و ناامي��دي را  بين جوانان ما 
گسترش دهد. دشمن با تمام توان و ظرفيتش آمده است 
و ما هم همين طور و الحمدهلل ما توانستيم موفق باشيم. 
مجموعه هيئت هاي مذهبي بايد در جريانات و عرصه هاي 
مختلفي نظير اجتماعي، سياسي، فرهنگي، مذهبي و ... 
ورود پيدا كرده و نقش آفريني كنند و در راستاي جهاد 

تبيين نقش مؤثري را در جامعه ايفا نمايند. 
به نظر من جامعه ستايشگري به ويژه در بخش روضه هاي 
خانگي بايد در موضوع فرزن��دآوري و افزايش جمعيت 
كه از مهم ترين فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع 

مداحان و به نوعي جهاد تبيين است، ورود پيدا كند. 
ما بعد از فرمايشات حضرت آقا دبيرخانه اي را در سازمان 
بسيج مداحان راه اندازي كرديم و به تبع آن در استان ها 
اعالم كرديم اين دبيرخانه راه اندازي ش��ود و جلس��ات 
متعددي هم در دستور كار قرار گرفت. در نشست هاي 
بصيرت افزايي، جلسات متفاوتي با نخبگان و پيشكسوتان 
برگزار و وبينارهايي در جهت جهاد تبيين برنامه ريزي 
مي ش��ود. ما در موضوع جهاد تبيين در مشهد مقدس 
خدمت دكتر رحي��م پور ازغدي بوديم و ايش��ان كاماًل 
تشريح كردند هدف ما در جهاد تبيين دو موضوع است؛ 
يكي بيان نقاط ق��وت و فرصت هايي كه م��ا در انقالب 
اسالمي و كشور داريم و امروز دشمن دارد تالش مي كند 
مردم ما اينها را نبينند كه جامعه ستايشگري ما مي تواند 
اين موضوع را تبليغ و تبيين نمايد. نكته دوم ضعف هايي 

است كه دشمنان انقالب دارند. 
 بسيج مداحان و فضاي مجازي

ارجوني با تأكيد بر توليد و انتشار مطالب در فضاي مجازي 
گفت: ما در بحث جهاد تبيين مطالب زيادي را توليد و 
منتش��ر كرده ايم. عمده اين ظرفيت ها هم در استان ها 
توليد و منتشر مي ش��ود. ما در ايام كرونا كه گريبانگير 
كشور ش��ده بود حس��ينيه فضاي مجازي را راه اندازي 
كرديم و بازديدكننده هاي خوبي داشت و الحمدهلل كار 
ماندگاري شد. جامعه ستايشگر در مباحث الزم در كشور 

هميشه پيشقدم و مطيع بوده است. 
يكي از اقدامات مهمي كه در فضاي مجازي انجام گرفته، 
برگزاري مسابقات مناجات خواني بود كه سال گذشته 
برگزار شد. ما به لحاظ كيفي در عرصه دعاخواني كمبود 
مناجات خوان داريم. از اين رو در اي��ن زمينه براي رده 
سني نوجوانان و جوانان در استان هاي مختلف، دعاهايي 
همانن��د صحيفه س��جاديه را برنامه ري��زي كرديم كه 

مسابقات آن هم به صورت مجازي برگزار مي شود. 
  شهيد مداح علي امرايي 

رئيس بس��يج مداحان كش��ور در ادامه انتخاب شهيد 
شاخص بسيج مداحان را از اولويت هاي اين سازمان خواند 
و بيان كرد: همه استان ها شهداي شاخص مداح خود را 
معرفي مي كنند و در نهايت كميته اي تشكيل مي شود و 
اين را مورد بررسي قرار مي دهد و بر اساس شاخصه هاي 

مداحان شهيد يك شهيد انتخاب مي شود. 
شهيد امرايي از جوانان غيور مدافع حرم، مداح حرفه اي 
و كاماًل مسلط به مباحث مداحي بود. ايشان يك گروه 
جهادي فعال داش��ت كه در زمينه كمك به نيازمندان 
خانواده هاي كم درآمد فعاليت داشت. بعد از شهادتش، 
كمك هاي ايشان و گروه جهادي اش مشخص شد. اين 
شهيد واالمقام مدافع حرم بود كه در ماه مبارك رمضان 

با لب تشنه شهيد شد. 
ما كتاب هايي در زمينه شهداي شاخص داريم و استان ها 
يادواره شهداي شاخص را گرفته و تأليفاتي هم در اين 
زمينه داشتند. ما 879 شهيد را شناسايي كرده ايم و قرار 

است در مرحله بعدي سراغ زندگينامه آنها برويم. 
 تحريف در محتواي عزاداري امام حسين)ع(

رئيس بسيج مداحان كشور با اشاره به تقارن با ماه محرم 
افزود: همانطور كه مي دانيد ماه محرم نزديك اس��ت و 
دشمنان اهل بيت)ع( بيكار ننشس��ته اند و قطعاً براي 
به انحراف كشيدن تالش خواهند كرد. اينها براي زدن 
اصل و ريشه عزاداري خيلي تالش كردند اما نتوانستند 
كاري از پيش ببرند و تيرهايشان به سنگ خورد و حاال 
مي خواهند انحرافاتي را ايجاد كنند كه الحمدهلل جامعه 
ستايشگر ما در كشور، آگاه و به روز و آشنا به دسيسه ها و 
توطئه هاي دشمن است. راه مقابله و رسوا كردن دشمن 
همين جهاد تبيين است. ان ش��اءاهلل همانند سال هاي 
گذشته نيز يك محرم پويا و ماندگار داشته باشيم و بعد از 

دهه اول، نشاط معنوي را در اين عرصه ببينيم. 
نكته اي كه الزم مي بينم خدمت عزيزان مخاطب روزنامه 
جوان مطرح كنم اين است كه ان شاءاهلل قرار است ذيل 
دانشگاه جامع انقالب اسالمي كه متعلق به بسيج است، 
رش��ته مداحي براي عالقه مندان راه اندازي و تدريس 
شود كه اطالعات تكميلي آن در آينده نزديك در اختيار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت. 

گفت وگوي »جوان« با سرهنگ يوسف ارجوني، رئيس سازمان بسيج مداحان و هيئات مذهبي كشور

جهاد مداحان بیان نقاط قوت و فرصت های انقالب است
صغري خيل فرهنگ
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آموزش لهجه افغانستاني 
و روضه خواني براي فاطميون

 حامد بافنده متولد سال1366و اصالتاً اهل مشهد بود. از 
همان دوران كودكي عاشق مداحي و تالوت قرآن بود. او 
زندگي آرامي داشت، اما با تهديد داعش و حمله تكفير به 
حريم آل اهلل ديگر مجالي براي ماندن نديد و هر طوري 
بود خودش را به جبهه مقاومت اسالمي رساند. او براي 
اينكه بتواند همراه بچه هاي لش��كر فاطميون به جبهه 
اعزام ش��ود، لهجه افغانس��تاني را آموخت. او در مراسم 
تشييع ش��هداي فاطميون مداحي مي كرد. صداي گرم 
او كه در مراسم هاي مختلف فاطميون مي خواند، يادش 
را براي هميشه در دل رزمندگان مقاومت جاودانه كرده 
است. اين روزها دل بچه هاي لشكر فاطميون براي روضه 
خواني هاي ش��هيد حامد بافنده كه در سوم ارديبهشت 

ماه سال 1396كرباليي شد، تنگ شده است. 

 مبدع سبك هاي مداحي
در جبهه

متولد 20 ش��هريور 1344 تهران بود. 16 س��ال بيشتر 
نداشت كه لباس سبز سپاه را به تن كرد. از سال 1360 تا 
زمان شهادت در جبهه حضور داشت. به همرزمانش گفته 
بود »تا جنگ هست و جبهه من هم هستم.« عاشق مسجد 
و هيئت بود. همين عالقه باعث ش��د در لشكر27محمد 
رسول اهلل)ص( و 10 سيدالشهدا)ع(كه معاونت گردان امام 
حسن مجتبي)ع( لشكر 10 سيدالشهدا را برعهده داشت، 
هيئت راه اندازي كند.  شهيد جواد رسولي از مداحاني بود 
كه س��بك جديدي از مداحي را ابداع كرد. او مي خواند و 
رزمنده ها پاسخ مي دادند. به گفته همرزمانش شهيد جواد 
رسولي چند سبك مداحي را با هم ادغام كرده بود. نهايتاً 

در يك مرداد 1367به شهادت رسيد. 
در بخش هايي از وصيتنامه شهيد جواد رسولي مي خوانيم: 
»پيرو واليت فقيه و روحانيت مبارز باشيد و لحظه اي فرصت 
به دست آمده را از دست ندهيد و حتي وقت فكر كردن به 

اين منافقين از خدا بي خبر را ندهيد.«

 مداحي حسين
 براي اهل بيت)ع(

 شهيد حسين معز غالمي متولد سال1373 بود. از همان 
دوران كودكي ارتباط تنگاتنگي با مس��جد داشت. كنار 
درس و مدرس��ه به صورت آزاد درس طلبگي مي خواند 
و حوزوي بود. او در خادمي خاندان عصمت و طهارت پا 
جاي پدر گذاشت. اگر چه در رشته تكنيسين اتاق عمل 

پذيرفته شده بود اما لباس سبز پاسداري را برگزيد. 
زندگ��ي  مداح��ي و هيئ��ت مهم تري��ن بخ��ش 
حس��ين بود. حس��ين بيش��تر وقتش را صرف تربيت 
نوجوان ه��ا كرده بود. اعتقاد زيادي به بس��يج داش��ت 
و خط قرمزش ه��م واليت فقيه ب��ود.  او ب��راي ترويج 
فرهنگ انقالب��ي مجاهدت هاي زيادي از خود نش��ان 
 داد. در نهايت هم در فروردين ماه س��ال96 در سوريه 

به شهادت رسيد. 
شعر سنگ مزار شهيد حسين معز غالمي
مرد غسال به جسم و سر من خورده مگير
چند سالي ست كه از داغ حسين لطمه زنم

سر قبرم چو بخوانند دمي روضه شام
سر خود با لبه سنگ لحد مي شكنم

 مداح لشكر
 حضرت رسول )ص(

 محسن گلستاني متولد سال 1340 در محله اي به نام 
شهرستانك از توابع شهريار در نزديكي جاده ساوه بود. 
محسن در دوران تحصيلش هم استاد نقاشي و هم شاگرد 

ممتاز بود و فوتبالش هم خوب بود. 
 پس از انقالب به خدمت مقدس سربازي كه با شروع جنگ 
تحميلي همراه بود رفت. پس از دوره  آموزش��ي داوطلبانه 
به كردس��تان رفت و تا پايان  خدمت در سردشت )منطقه 
پاك سازي شده( مشغول خدمت و فعاليت هاي مذهبي اعم 
از كالس مداحي قرآن و اخالق شد، به همين  دليل چندين بار 

مورد حمله منافقين و كومله دموكرات قرار گرفت. 
پس از پايان  خدمت براي رفتن به جبهه به عنوان بسيجي 
ثبت نام ك��رد. او از عمليات والفجر مقدماتي وارد لش��كر 
حضرت رسول)ص( شد و در تداركات و سپس در گردان 
عمار و بعد در گردان حمزه مشغول شد. در عمليات والفجر4 
در منطقه  كاني مانگا بعد از جدالي سخت با دشمن از ناحيه 
كتف مجروح شد كه بعد از بهبودي در بيمارستان شيراز 
دوباره راهي جبهه ش��ده بود. در عمليات خيب��ر و بدر از 
ناحيه  چشم و گوش آسيب ديد، درحالي كه در بيمارستان 
قم بستري شده و تحت معالجه قرار گرفته بود، نگذاشت 
خانواده اش با خبر شوند و بعد از معالجه بالفاصله به جبهه 
برگشت. محسن از صداي گرم و دلنشيني برخوردار بود 
و به خاطر همي��ن ويژگي به عنوان مداح لش��كر حضرت 
رسول)ص( مراسم صبحگاه و ديگر دعاها را انجام مي داد. 

گلستاني هميشه آرزو داشت مانند حضرت فاطمه زهرا)س( 
شهيد شود و همان طور كه دوست داشت در عمليات والفجر 8 
از ناحيه پهلو مورد اصابت گلوله بعثيون قرار گرفت و در حالي 

كه دست به پهلو داشت در 25 سالگي به  شهادت رسيد. 

 شهيدحامد بافنده

 شهيد جواد رسولي

 شهيدحسين معز غالمي

 شهيدمحسن گلستاني

   »نوحه خوان« و »خواننده« تعابيري بود كه در جبهه براي كساني كه براي اهل بيت)ع( مي خواندند، استفاده 
مي شد. رزمندگاني كه كار اصلي شان رزم و جهاد بود، اما براي تقويت روحيه رزمندگان دست به كار شدند. 
كارشان از خواندن دعاي توسل و كميل شروع شد و به مرور به صورت نوحه خواني و مرثيه خواني ادامه پيدا 
كرد. كمي بعد نام مداح بر آنها گذاشته ش�د. مداحان مجاهدي كه در تارك افتخارات خود شهداي زيادي را 
تقديم كردند. شهدايي كه در مكتب عاشورا تلمذ كردند و زمان و مكان نمي شناختند. از نوحه خوان هاي دوران 
دفاع مقدس گرفته تا مداحان شهيد جبهه مقاومت اسالمي. شهدايي نظير شهيد جواد رسولي، شهيدمحسن 

گلستاني، شهيد حامد بافنده و شهيدحسين معز غالمي. 

روضه خوان هاي بهشت

حض�رت آق�ا در دي�دار س�االنه خود 
با مداح�ان بيانات و نقش�ه راه پيش رو 
را ب�راي جامع�ه ستايش�گري تبيين 
مي فرماين�د. ايش�ان در اي�ن اواخ�ر 
فرمودند: هيئت كانون جهاد تبيين است

مجموع�ه هيئت هاي مذهب�ي بايد در 
جريانات و عرصه ه�اي مختلفي نظير 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، مذهبي 
و ... ورود پي�دا ك�رده و نق�ش آفريني 
كنن�د و در راس�تاي جه�اد تبيي�ن 
نقش مؤث�ري را در جامع�ه ايفا نمايند
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شیوا نوروزی

ثمره اعتماد به جوانان
تغییر نس��ل و فرصت دادن به جوانان کم تجربه، اما باانگیزه و بااراده، 
ریسکی نیست که هر مربی آن را بپذیرد و مسئولیتش را به گردن بگیرد. 
باید خوشحال باشیم همزمان که فدراسیون و والیبال به کادرفنی ایرانی 
در لیگ ملت ها اعتماد کرد، س��رمربی نیز به جوانان آینده دار فرصت 

عرض اندام در این رویداد مهم را داد. 
زنجیره اعتماد در این رش��ته باعث ش��د والیبال ملی دوباره در عرصه 
جهانی خوش بدرخشد و در جمع بهترین های لیگ ملت ها قرار بگیرد. 
در هفته  اول رقابت ها از نتایج نه چندان درخشان کمی زود ناامید شدیم 
و خیال کردیم نمی توانی��م روی تیم تمام ایرانی جوان حس��اب ویژه 
باز کنیم، ولی این تیم خیلی زود به خودش آمد و ملی پوش��ان به این 
باور رسیدند با تکیه بر توانایی های خود یکی از تیم های صعود کننده 
خواهند بود. درست از تیمی که انتظار درخشش نداشتیم، عملکردی 

قدرتمندانه و در کالس جهانی دیدیم. 
صعود بلندقامتان به جمع هشت تیم برتر جهان را مدیون تفکر حرفه ای 
سرمربی هستیم، کسی که از همان ابتدا با هجمه  زیادی علیه خودش 
مواجه بود. اولین باری بود که در لی��گ ملت ها با مربیان وطنی حضور 
داش��تیم و موفقیت کادرفنی اهمیت و تأثیر زیادی در آینده والیبال 
کشورمان می گذاش��ت. خوش��بختانه برنامه ریزی خوب، آنالیز دقیق 
حریفان و انتخاب بهترین نفرات به ثمر نشست. تغییر نسل در بهترین 
زمان ممکن رخ  داد. با اینکه لیگ ملت ها ج��دال بهترین های والیبال 
جهان اس��ت، ولی میدان دادن به نس��ل جوان آنها را آبدیده و نترس 
بار می آورد. اگ��ر در هفته اول بازی ها تیم س��ردرگم و ناهماهنگ بود 
و نتوانست نتایج مطلوبی کسب کند، دلیلی نداشت جز بی تجربگی و 
قدری هم ترس از حریفان. اما هرچه جلوتر رفتیم نمایندگان والیبال 
کشورمان هماهنگ تر و جسورانه به میدان رفتند تا جایی که مدعیان 
قهرمانی هم تاب مقاومت نداشتند. غلبه بر امریکا، لهستان و صربستان 

با همین روحیه به دست آمد.
پوست اندازی در ورزش کشور معموالً سختی های خاص خود را دارد. 
اصوالً مدیران نتیجه گرا به س��ختی حاضر می شوند بازیکنان جوان را 
جایگزین ستاره های امتحان پس داده کنند. انصافاً فدراسیون والیبال 
در این مسیر همواره پیشقدم بوده و از این بابت باید قدردان مدیریت 
داورزنی باشیم. این اولین باری نبود که ملی پوشان ناشناخته در عرصه 
بین المللی فرصت حض��ور پیدا می کردند و الح��ق واالنصاف، آنها نیز 
به بهترین ش��کل پاس��خ اعتماد مربیان و مدیران را دادند. تا پیش از 
این س��رمربیان خارجی، جوانان را جایگزین نفرات پابه سن گذاشته 
می کردند و این  بار س��رمربی ایرانی گلچینی از بهترین های لیگ را به 
لیگ ملت ها برد تا پتانسیل باالی والیبال کشورمان را به رخ دنیا بکشد. 
درست اس��ت که موفق به صعود به نیمه نهایی نش��دیم، ولی لهستان 
مدعی قهرمانی برای گذر از س��د ایران جان به لب شد. نباید از باخت 
به لهستان در مرحله حذفی انتقاد کنیم، بلکه باید مسیر فعلی را ادامه 
دهیم تا در آینده و در مس��ابقات قهرمانی جه��ان دوباره قدرت نمایی 
کنیم. از طرفی والیبال درس بزرگی به سایر رشته ها داد، چراکه عدم 
پشتوانه سازی و نداشتن جایگزین برای ستاره ها معضلی  است که در 
بسیاری از رشته ها به وضوح دیده می شود. شاید اگر در بسکتبال نیز از 
سال ها قبل مدیران نتیجه گرا نبودند و کمی هم آینده نگری می کردند 
تیم ملی بس��کتبال به جای اردن به نیمه نهایی کاپ آسیا می رسید. به 
همین خاطر فدراسیون هایی که تاکنون فقط روی چند چهره شاخص 
خود حساب می کردند باید با الگو گرفتن از والیبال؛ استعدادیابی، توجه 
به تیم های پایه و استفاده از نیروهای جوان را به صورت ویژه در دستور 
کار قرار دهند تا در آینده ش��اهد درخش��ش دیگر رشته های تیمی  و 

انفرادی باشیم. 

دنیا حیدری 

اسکوچیچ بعد از چالشی جنجالی برای ادامه  حضورش روی نیمکت تیم 
ملی فوتبال ایران برخالف انتظار بی هیچ گالیه ای از اتفاقات اخیر خود را 

برای حضوری موفق در قطر، مصمم نشان می دهد.
مس��ئله نگران کننده ام��ا تخریب روحیه س��رمربی تیم مل��ی بعد از 
داستان های اخیر بود. با این حال اسکوچیچ با بیان اینکه تنها دروغ ها، 
خاطر او را مکدر کرده، آب پاکی را روی دس��ت همه ریخت که جز به 
کسب موفقیت در قطر نمی اندیشد: »خوب می دانم این جایگاه صندلی 
داغ است و فشار زیادی به س��رمربی تیم ملی خواهد آمد، اما امیدوارم 
کسانی که به دنبال منافع شخصی هستند، منافع ملی را در نظر بگیرند. 
در این مدت اوضاع آش��فته ای رقم خورد که همه بیرون از فدراسیون 
و تیم ملی بود. اس��م های مختلفی در مطبوعات مطرح شد، اما با این 
موضوع مشکلی ندارم. هر زمان که ایران نبودم، شایعات فراگیر وجود 

داشته و این چیز تازه ای نیست.«
   کمیته فنی باید جواب بخواهد

برخالف تصور، اسکوچیچ نه فقط دلخوری بابت نشستن رو به روی کمیته 
فنی و ارائه توضیحات به اعضای آن را ندارد که خواهان ارتباط تنگاتنگ 
با آنهاست: »من جلسه ای با کمیته فنی نداشته ام. این موضوعی است که 
قابل قبول نیست. اگر مشکل فنی دیده شده باید از من بخواهند تا بروم 
و جواب بدهم. اینکه بخواهند یک طرفه قضاوت کنند درست نیست. من 
مسئولیت تیم را برعهده گرفته ام و تمام فشارها را به جان خریده ام. تمام 
عمرم را در فشار فوتبالی سپری کردم و تأکید می کنم که تمام مسئولیت 
تیم را برعهده می گیرم. همانطور که نتایج دیدارهای قبلی را به اسم من 
نوشتند، نتیجه بازی های بعدی را هم به نام من بزنند. تالش می کنم خودم 
را بهتر کنم و می خواهم این فشار را تحمل کنم تا بتوانم بهترین اتفاق را 
برای تیم ملی ایران رقم بزنم، اما بدون ش��ک هر اندازه حمایت ها در این 

مسیر بیشتر باشد، می توانیم بهتر باشیم، چه من و چه بازیکنان.«
   اهمیت بازی دوستانه و اردو 

مهم ترین مس��ئله بعد از روشن شدن تکلیف س��رمربی تیم ملی حاال 
بی هیچ تردیدی برپایی اردوهای تدارکاتی و بازی های دوستانه است. 
برنامه آماده سازی که به نظر می رسد اسکوچیچ خود نیز اطالع درستی از 
آن ندارد: »از زمانی که مسئولیت تیم ملی را برعهده گرفته ام، دیدید که 
چه بی ثباتی در فدراسیون فوتبال به وجود آمده است. این نابسامانی را 
کنار آشفتگی فدراسیون بگذارید تا بفهمید که من چه انرژی گذاشته ام 
که تیم را کنترل کنم. اکنون تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد رساندن 
بازیکنان به بهترین شرایط بدنی و همچنین روحی و روانی است برای 
آنکه بتوانیم با آمادگی کامل راهی قطر شویم. من سه ماه پیش برنامه ای 
را به فدراس��یون داده و خواس��ته بودم که بهترین تیم ها را برای بازی 
تدارکاتی در نظر بگیرند. تیم هایی که شرایط حریفان ما در جام جهانی 
را داشته باشند. شخصاً هیچ تیمی را برای مذاکره به فدراسیون پیشنهاد 
نکردم و نمی خواهم به شایعات نیز دامن بزنم، اما به من هم گفته اند که 
بازی با اروگوئه قطعی شده است که امیدوارم همین طور باشد، خصوصاً 
که این دوره شرایط فرق کرده و ما تنها در فیفادی هاست که می توانیم 

لژیونرهای خود را در اختیار داشته باشیم.«
   بهترین ها را برای قطر به صف می کنم 

از دس��ت رفتن زمان و عدم برگ��زاری اردوهای تدارکات��ی و بازی های 
دوس��تانه مفید این ابهام را ایجاد کرده که تیم ملی فوتبال ایران با چه 
سبکی در قطر به میدان خواهد رفت. سؤالی که سرمربی کروات تیم ملی 
سعی می کند با پاسخ آن خیال  همه را راحت کند: »مطمئن باشید کار 
بچگانه ای از من سر نمی زند و در هر بازی با هدف کسب نتیجه به زمین 
می رویم. قرار نیس��ت فوتبالی صددرصد تهاجمی ارائه دهیم و کاری به 
دفاع نداشته باشیم، اما قرار به دفاع صرف هم نیست و برابر هر تیمی باید 
حمله کنیم و موقعیت بسازیم. می خواهیم در زمین تعادل ایجاد کنیم 
و بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم. خوب می دانیم حریفان س��اده ای 
نداریم. حریف اول ما انگلیس است که همه چیزش مشخص است. ولز 
هم شباهت زیادی از نظر بازیکن و س��بک بازی به انگلیس دارد. مقابل 
هر دو تیم باید با ایمان و انگیزه باال در میدان حاضر شویم، اما مصاف با 
امریکا سختی های خود را دارد، خصوصاً که به نظر می رسد اکثریت تصور 
می کنند با تیم سابق امریکا قرار اس��ت دیدار داشته باشیم، در حالی که 
این تیم تغییرات زیادی داشته است. سه مصاف سخت در پیش داریم، 
به همین دلیل هم باید با بررسی همه  جوانب، بازیکنانی را به اردو دعوت 
کنم که خواسته های مرا درک کنند. به همین خاطر هم به زودی راهی 
ترکیه می شوم تا از نزدیک به تماشای بازی های دوستانه تیم ها در اردو 

بنشینم و بازیکنان را برای انتخاب بهترین ها رصد کنم.«

 عیدی گروه جهادی جامعه ورزش
به مردم محروم

گروه جهادی جامعه ورزش )ش��هید وحید زمانی نیا( از مجموعه های 
فعال معاونت محرومیت زدایی مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی کشور، 
همزمان با عید غدیر در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک های 
عام المنفعه، اقدام به راه اندازی کمپینی تحت عنوان »کمپین به عشق 
علی« جهت کمک به مردم مناطق محروم کشورمان کرد. کمپینی که 
به گفته حجت االسالم غیاثی، معاونت محرومیت زدایی مرکز گسترش 
اقتصاد مقاومتی کشور با استقبال مردمی عالوه بر آزاد سازی 12 زندانی 
جرائم غیرنقدی، جهیزی��ه کامل 12 زوج نیازمن��د را نیز تهیه و رهن 
12منزل مسکونی برای زوجینی که مشکل مالی داشتند را نیز پرداخت 
کردند. گروه جهادی جامعه ورزش همچنین اقدام به راه اندازی صندوق 
قرض الحس��نه ای به  مبلغ ۵ میلیارد ریال برای نیازمندان شهرستان 
راور-کرمان کرده و 3 هزار پرس غ��ذا در بین نیازمندان کرمان، راور و 

رودبار توزیع کرده است. 

محم�د انصاری مدت هاس�ت که آرام و بی س�روصدا 
مس�ئولیت اجتماع�ی اش را با کمک ب�ه هموطنان و 
دستگیری از نیازمندان به خوبی انجام می دهد. مدافع 
پیشین پرسپولیس، دس�تمزدش را کامل از قرمزها 
نگرفته بود، به همین خاطر با رفتن به محل باش�گاه 
پیگیر دریافت مطالباتش شد. بعد از برگزاری جلسه با 
رضا درویش، مدیرعامل سرخپوشان، انصاری تصمیم 
گرفت چک 3 میلیاردی طلبش را به نفع امور خیریه 
ببخشد. بعد از انجام امور مربوطه، این مبلغ در اختیار 
خیریه رقیه)س( قرار گرفت تا به بهترین شکل ممکن 

در اختیار نیازمندان قرار بگیرد.

مردمدار مثل انصاری
قاب

پنج شنبه ش�ب تمام آنهایی که به تماشای 
ب�ازی والیبال ایران و لهس�تان نشس�تند، 
شاهد بودند که شاگردان جوان بهروز عطایی 
چگون�ه از ج�ان و دل مایه گذاش�تند برای 
اینکه با غلب�ه دوباره بر لهس�تان خود را به 
جمع چهار تی�م پایانی رقابت ها برس�انند.

لهستان تیم همیشه مدعی والیبال جهان آمده 
بود تا انتقام شکس��ت دور مقدمات��ی را بگیرد 
و ایران می خواس��ت هم هت تری��ک کند و هم 
برای بقیه خط ونشان بکش��د. لهستان 3 بر 2 
برد، درست با همان نتیجه ای که در بازی قبل 
باخته بود. آنها انتق��ام گرفتند و به جمع چهار 
تیم برتر راه یافتند، اما ایران با مردان پرانگیزه و 
جوانش با مربی وطنی و کاربلدش درست است 
که در ثبت هت تریک و تکرار برد دور اول مقابل 
لهس��تان ناکام ماند، اما برای همه خط و نشان 
کش��ید تا از همین حاال خود را آماده رویارویی 
با تیم س��ختکوش و جوان ایران در مس��ابقات 

جهانی پیش رو کنند.
    

به این تیم جوان، خوش استیل،  خوش تکنیک 
و تاکتی��ک و پرانگیزه و س��ختکوش می نازیم. 
به غیرت جوانان والیبال ای��ران می بالیم که در 
نبرد با قدرت های والیبال جه��ان با تمام توان 
خود پیش رفتند و کم نگذاش��تند. برای درک 
بهتر و فهم این موضوع می ت��وان به حرف های 
نیکوال گربیچ، سرمربی لهستان اشاره کرد که در 

تمجید از تیم ملی والیبال ایران می گوید: »برای 
من اصاًل جای شگفتی نیس��ت که تیم ایران به 
این مرحله از مس��ابقات راه یافته است. سطح 
والیبالی که تیم ایران بازی کرد و انگیزه ای که از 
خود نشان داد، گویای همه چیز است. صادقانه 
باید بگویم فقط میالد عبادی پور را در این تیم 
می ش��ناختم، آن هم به این دلیل اس��ت که او 
سابقه حضور در نسل قبلی را دارد. در مورد امین 
اسماعیل نژاد و امیرحسین اسفندیار باید بگویم 
که آنها پتانس��یل بازی در تیم های بزرگ دنیا 
را دارند. این بازیکن��ان در بخش حمله، دفاع و 
سرویس فوق العاده عمل می کنند. تیم ملی ایران 
با این بازیکنان آینده فوق العاده ای در پیش دارد 

و می تواند با تیم های بزرگ دنیا رقابت کند.«
تیم جوان ای��ران، تیم اول رنکین��گ جهانی را 
با چنان چالش��ی روبه رو کرد ک��ه آنها مجبور 
ش��دند با تمام توان خود گام به میدان بگذارند. 
برای لهس��تان مهم پیروزی بود، چگونگی آن 
اما اهمیتی نداش��ت تا جایی که گربیچ عنوان 
می کن��د: »نمی توانس��تیم با عملک��رد و بازی 
همیش��گی خودمان در این دیدار پیروز شویم. 
نتوانستیم در توپ های اول مثل همیشه موفق 
باش��یم. همچنین در س��رویس نیز نتوانستیم 
مانند همیش��ه به حریفم��ان فش��ار بیاوریم. 
از لح��اظ تاکتیک��ی وضعیت خوبی داش��تیم، 
اما نمی توانس��تیم از برتری خ��ود دفاع کنیم. 
سختی های بسیاری را در طول مسابقه تحمل 

کردیم، اما توانستیم این فشارها را مدیریت کنیم 
و در نهایت در ست پنجم به بازی برگردیم و در 
حساس ترین لحظه ممکن بهترین عملکرد خود 

را ارائه دهیم و پیروز میدان شویم.«
    

تیم جوان ای��ران با عملکرد شایس��ته خود در 
این دوره از رقابت های لی��گ ملت ها ثابت کرد 
پوست اندازی و جوانگرایی انجام شده جواب داده 
و حاال باید منتظر قدرت نمایی نسل تازه والیبال 
ایران در مسابقات پیش رو باشیم. ایران در حالی 
از گردونه مس��ابقات لیگ ملت ها کنار رفت که 
به زعم اکثر کارشناس��ان می توانست به جمع 
چهار تیم برت��ر راه پیدا کند. وقت��ی در جریان 
ست چهارم بازی مقابل لهستان ایران با اقتدار به 
پیروزی دست یافت، بسیاری کار را تمام شده 
فرض کردند، اما تجربه بیشتر حریف باعث شد 
آنها در ست پنجم به بازی برگردند و کار را تمام 
کنند. ایران فقط به تجربه لهس��تان باخت، واال 
مردان جوان والیبال کشورمان شایستگی حضور 

در  جمع چهار تیم پایانی را داشتند.
بهروز عطایی، س��رمربی تیم ملی کشورمان در 
پایان این بازی با تمجید از ش��اگردانش گفت: 
»خوشحالم که چنین بازیکنانی دارم. امیدوارم 
در مس��ابقات پیش رو بتوانی��م کیفیت بهتری 
به نمایش بگذاریم و مردم را خوش��حال کنیم. 
فکر می کنم نتیجه، عملک��رد و روند تیم ایران 
به گونه ای بود که مردم احس��اس خوبی نسبت 

به این تیم داش��تند. اینکه ما مرحله به مرحله 
بهتر شدیم و بازی به بازی کیفیت تیمی ایران 
تغییر کرد برای من موضوع پراهمیتی اس��ت. 
امیدوارم این روند ادامه پی��دا کند. می توانیم 
مقابل تیم های خوب دنیا فوق العاده ظاهر شویم. 
خوش��حالم که با یک نس��ل تغییر یافته باز هم 
توانستیم در والیبال دنیا خودمان را ثابت کنیم. 
ش��اید همه، والیبال ایران را به تعداد محدودی 
بازیکن می شناختند، اما امروز والیبال ایران با 
تعدادی بازیکن جدید به چشم آمد و این موضوع 
جای خوشحالی دارد. این نشان می دهد که روند 

تولید بازیکن در ایران ادامه دارد.«
    

میالد عبادی پور، تنها بازیکن باقیمانده از نسل 
قبل در تیم ایران است. کاپیتان نقش بسزایی در 
موفقیت های تیم ملی، به خصوص در بازی های 
آخر داشت و پنج شنبه شب هم با تمام توان در 

میدان حاضر شد. 
عملک��رد تحس��ین برانگیز عبادی پ��ور در این 
مس��ابقات بر هیچ کس پوشیده نیس��ت. با این 
حال او، خود و هم تیمی هایش را  شرمنده مردم 
می داند. عبادی پور می گوید: »ش��رمنده مردم 
شدیم. از آنها عذرخواهی می کنم بابت این نتیجه، 
چون لیاقت مردم ایران این بود که به جمع چهار 
تیم برویم و تالش کنیم که در فینال حضور خوبی 
داشته باشیم، اما خب این اتفاق نیفتاد. امیدوارم 

در آینده بتوانیم جبران کنیم.«

به این تیم می بالیم

دست کم گرفتن حریف، درس بزرگی به بسکتبال ایران داد. کاپ آسیا 
شیوا  نوروزی
زودتر از آنچه انتظار می رفت برای تیم ملی بسکتبال کشورمان تمام شد.       بسکتبال

عملکرد خوب ملی پوشان در مرحله گروهی همه را امیدوار کرده بود به 
درخشش این تیم در جاکارتا، اما تا پایمان به دور حذفی رسید، واقعیت های تلخ زیادی برایمان عیان 
شد. سوریه، قزاقستان و حتی ژاپن حریفانی نبودند که مقابل شاگردان سعید ارمغانی قدعلم کنند. سه 
برد متوالی دور مقدماتی خیلی ها را به اشتباه انداخت و کادرفنی و بازیکنان آنقدر از آن پیروزی های به 
دست آمده مغرور شدند و سرمست بودند که تصورش را هم نمی کردند بعد از 11 سال دوباره اردن گربه 
سیاهمان شود. مصاف با اردن در یک چهارم نهایی در شرایطی با شکست 91 بر 76 تیم کشورمان تمام 

شد که باید خوشحال  باشیم اردنی ها تا مرز صدتایی کردن ایران پیش نرفتند.
 برتری تیم اردن از ابتدا تا انتهای مسابقه کاماًل مشهود بود تا جایی که در جریان مسابقه دقایق کوتاهی، 
آن هم در کوارتر سوم تیم ارمغانی توانست چند امتیاز از حریف پیش بیفتد. با این حال دفاع ضعیف ایران 
به ش��وت زن های اردن این اجازه را داد تا هر چقدر می خواهند پرتاب های سه امتیازی و دو امتیازی انجام 
دهند. ضمن اینکه ایران برنامه ای برای مهار مهره های اصلی اردن از جمله بازیکن امریکایی آنها نداشت. 
عملکرد ضعیف در حمله و نداشتن تاکتیک های کارآمد، فرصت های زیادی را از ما گرفت. این عملکرد تا 
انتهای دیدار ادامه داشت تا اردنی ها از صعود به جمع چهار تیم برتر 
قاره سر از پا نشناسند. خیال می کردیم بعد از باخت ناباورانه 
سال 2011 به اردن، بسکتبال ملی دیگر در چنین رویدادی 
مقابل این تیم باانگیزه و رو به رشد به این سادگی تسلیم 
نشود، ولی الزمه برد مقابل اردن و صعود به نیمه نهایی، 
داشتن برنامه و تاکتیک مناسب بود که متأسفانه کادرفنی 
در این دو م��ورد ضعیف عمل کرد. باید س��ه بازی اول را 
فراموش می کردیم و اردن را دست کم نمی گرفتیم تا 
بازی راحت از دستمان در نرود. سال هاست که 
همه از عدم پشتوانه سازی در بسکتبال حرف 
می زنن��د و می دانند جایگزین��ی برای حامد 

حدادی نداریم.
 حدادی امس��ال در کاپ آسیا نیز بار اصلی 
تیم ملی را به دوش می کشید و این مسئله 
را حریف��ان ه��م می دانس��تند. در جریان 
مس��ابقات این دوره ح��دادی امید اولمان 
برای باز کردن قفل بازی ب��ود و بعد از آن 
هم بهنام پخچالی، مهر ه اصلی مان برای 
شوت زنی به شمار می رفت. آمار کلی تیم 
حاکی از آن است که یخچالی 84 امتیاز، 
جمشیدی  6۵امتیاز و حدادی 63 امتیاز 
طی چهار مس��ابقه کس��ب کردند. در 
این آمار نفرات بعدی مان مش��ایخی و 
رضایی فر هستند که هر کدام 24 امتیاز 
به دست آورند. فاصله بین دو، سه مهره 
اصلی با سایرین آنقدر زیاد است که به 

این سادگی ها قابل جبران نیست.

فریدون حسن
   گزارش  یک

باز هم گربه سیاه کار دست بسکتبال داد
به ضعف های خود باختیم!

K2 حسامی فرد، اولین بانوی فاتح
س��رانجام یکی از بانوان کوهنورد ایرانی موفق شد برای اولین بار 
به قله K2 پاکس��تان صعود کند. افسانه حس��امی فرد، این قله 8 
هزار و 611 مت��ری را فتح کرد. K2 دومین قل��ه  بلند روی زمین 
پس از اورست است. این قله در منطقه قره قروم در رشته  کوه های 
هیمالیا و در شمال شرقی پاکستان قرار گرفته و دارای فنی ترین 
و س��خت ترین مس��یر صعود در جهان اس��ت. K2 کشنده ترین 
و پرتلفات ترین قله در بین کوهنوردان مش��هور اس��ت. افس��انه 

حسامی فرد، اردیبهشت امسال اورست را نیز فتح کرده بود.

نایب  قهرمانی فوتبال بانوان در کافا
تیم ملی فوتبال زنان ایران با قبول شکس��ت مقابل ازبکس��تان، 
نایب قهرمان کافا شد. دختران فوتبالیست کشورمان در آخرین 
دیدار خود در تورنمنت آس��یا مرکزی موس��وم به کافا به مصاف 
ازبکستان رفتند و برابر این تیم یک  بر صفر شکست خوردند. با این 
نتیجه، ازبکستان با  12 امتیاز قهرمان شد. ایران در این تورنمنت 
سه پیروزی مقابل تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان کسب 
کرد. در پایان این مسابقات، تیم ایران جایزه بازی جوانمردانه را 

دریافت کرد.

 اسکوچیچ : حمایت را 
بیشتر کنید تا بهتر شویم

پایان 
تحسین برانگیز 

والیبال ایران در 

لیگ ملت ها

وقتیکمیتهبدویهمهکارهمیشود

 از تأیید تاج 

تا ایراد به واعظ و اسدی 

پای فیفا وسط آمد

فدراسیون فوتبال ایران یکی از بی ثبات ترین روزها و هفته های 
اشرف رامین

خود را پشت سر می گذارد. درحالی که زمان ثبت نام نامزدها تمام       خبر
ش��ده، هنوز حرف  و حدیث های زیادی در خصوص غیرقانونی 
بودن ثبت نام برخی چهره ها و همچنین احتمال رد صالحیت شناخته  شده ترین نامزد مطرح 
است. با اینکه فوتبال ایران هنوز تاوان مدیریت فاجعه بار مهدی تاج را می دهد، اما رئیس سابق 
دوباره برای تصاحب صندلی اش در ساختمان خیابان سئول خیز برداشته و همه انگشت به دهان 
مانده اند که او با چه پشتوانه و امیدی دوباره هوس ریاست فدراسیون به سرش زده است! جدا از 
نقش تاج در پرونده ویلموتس و موضع نهادهای نظارتی در این زمینه، بحث حضور غیرقانونی اش 
در مجمع انتخاباتی نیز مطرح است. طبق بند 3 ماده 33 اساسنامه فدراسیون، فردی که سه دوره 
رئیس یا یکی از اعضای هیئت رئیسه بوده دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارد. این دقیقاً همان 
قانونی است که شامل حال تاج هم می شود. او سه دوره عضو هیئت رئیسه بوده، دو دوره به عنوان 
نایب رئیس کفاشیان و یک دوره هم به عنوان رئیس در فدراسیون حضور داشته است، اما عجیب 
اینجاست که این روزها کمیته بدوی فدراسیون به عنوان همه کاره انتخابات جوالن می دهد و 
تالش می کند راه را برای حضور تاج در انتخابات باز کند. اخیراً علی فالحتی، رئیس جلس��ات 
کمیته بدوی انتخابات فدراسیون در مصاحبه ای مدعی شد از آنجا که این بند قانونی عطف به 
ماسبق نمی شود تاج مشکلی برای حضور در انتخابات هشتم شهریور ماه نخواهد داشت. گفته 

می شود، قرار است برای روشن شدن این موضوع از فیفا استعالم قانونی گرفته شود! 
این ادعا، واکنش دو نامزد دیگر را در پی داشت؛ علیرضا اسدی و امیررضا واعظ آشتیانی به صورت 
جداگانه اعتراض خود را به سرپرست، دبیرکل و رئیس کمیته اخالق فدراسیون اعالم کرده اند. 
واعظ در نامه خود آورده است: »به اطالع می رس��اند آقای فالحتی، رئیس محترم کمیته 
بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال پیش از صدور رأی کمیته اظهاراتی را به طور مشخص 
درباره صالحیت یکی از نامزدهای انتخاباتی مطرح کرده اند که قویاً او را در وضعیت نقض 
بی طرفی، ایجاد شائبه تعارض منافع و عدول صریح از اصول بنیادین دادرسی منصفانه 
قرار می دهد. فلذا با استناد به بند 10 ماده 20 اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین 
ماده 2 مقررات انتخاباتی که ناظر بر تکلیف رعایت پرهیز از شرایط تعارض منافع در طول 
فرایند انتخابات نسبت به هر یک از اعضای کمیته انتخاباتی است، آقای فالحتی فاقد 
صالحیت الزم جهت حضور در این دوره کمیته انتخاباتی فدراسیون فوتبال است و الزم 

است نسبت به حضور عضو جایگزین او اقدام گردد.« اظهارنظر فالحتی حتی موضع گیری 
حبیب اهلل حبیبی، عضو حقوقدان کمیته بدوی را نیز در پی داشته است. او معتقد است مصاحبه 

انجام شده باعث تزلزل کمیته بدوی شده است.
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مرد محکوم به مرگ که در درگیری با دو 
برادر یکی از آنها را به قتل رسانده بود با 
اعالم گذشت اولیای دم در جلسه دادگاه 
از جنب�ه عموم�ی جرم محاکمه ش�د.

به گزارش جوان، سال ۹۶ مأموران پلیس 
پاکدشت از درگیری خونین در بازار شهر 
باخبر و راهی محل ش��دند. بررسی های 
اولیه نشان داد دو برادر به نام های فیروز 
و ی��زدان با یکی از کاس��بان ب��ازار به نام 
بهرام، درگی��ر و در آن درگی��ری، یزدان 
32 ساله بر اثر ضربه چاقوی بهرام مجروح 
و راهی بیمارستان شده است. با به دست 
آمدن این اطالعات، بهرام که بعد از حادثه 
متواری بود تحت تعقیب قرار گرفت که از 
بیمارستان خبر رسید یزدان بر اثر شدت 

خونریزی  فوت کرده است. 
به این ترتیب مرد ج��وان این بار به اتهام 
قتل عمد ردیابی و چند روز بعد از حادثه، 
بازداشت شد. او به پلیس آگاهی منتقل 
شد و به قتل اعتراف کرد. با اقرارهای متهم، 
وی بعد از بازسازی صحنه جرم راهی زندان 
و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 
مته��م در اولین جلس��ه محاکمه مقابل 
هیئت قضایی ش��عبه ده��م دادگاه قرار 
گرف��ت. در ابت��دای جلس��ه، نماین��ده 
دادس��تان بعد از قرائت کیفرخواس��ت 
گفت، رئیس قوه قضائیه از طرف دو پسر 
خردسال مقتول درخواست قصاص کرده 
است. در ادامه متهم به جایگاه رفت و با 
قبول جرمش در ش��رح ماجر گفت: »در 
بازار پاکدش��ت مغازه داش��تم و سال ها 
کاسبی می کردم. فیروز را می شناختم. 
روز حادثه، برادرش ب��رای خرید به بازار 
آمده بود. با هم صحب��ت می کردیم که 
ناگهان سر موضوعی عصبانی شد و شروع 
به فحاش��ی کرد. بازار خیلی ش��لوغ بود 
به همین خاط��ر اعتراض ک��ردم و از او 
خواس��تم مقابل چش��م زن و بچه  هایی 
که در حال عبور هس��تند فحاشی نکند. 
او وقتی اعتراضم را ش��نید عصبانیتش 

بیش��تر ش��د و کار به درگیری کش��ید. 
درگیری با وساطت شاهدان تمام شد و 
یزدان از بازار بیرون رفت، اما چند دقیقه 
بعد همراه فیروز و چند نفر از دوستانش 
به بازار برگشت و درگیری را شروع کرد. 
دو برادر کنترلی روی رفتارشان نداشتند، 
به همین خاطر به طرف��م حمله کردند. 
چاره ای نب��ود جز اینکه از خ��ودم دفاع 
کنم، وگرنه ممکن بود کش��ته شوم، به 
همین خاطر چاقویی را که همراهم بود، 
درآوردم و برای اینکه آنها را بترسانم به 
طرفش��ان بردم که ناخواس��ته به گردن 
یزدان خورد. خیلی ترس��یده بودم، این 
ش��د که فرار ک��ردم، اما چن��د روز بعد 

دستگیر شدم.«
بعد از دفاعیات مته��م، هیئت قضایی بنا 
به درخواست نماینده دادس��تان، وی را 
به قصاص محکوم کرد، ام��ا این حکم با 
اعتراض وکیل متهم در دیوان عالی کشور 
تحت رسیدگی قرار گرفت و نقض شد. به 
این ترتیب متهم بار دیگر در آن شعبه پای 

میز محاکمه رفت. 
با اعالم رسمیت جلسه، همسر مقتول به 
جایگاه رفت و گفت: »با صدور حکم قصاص، 
خانواده قاتل بارها مقابل خانه مان آمدند و 
درخواست گذشت داش��تند. از طرف دو 

فرزند صغیرم اعالم گذشت می کنم.« 
با اعالم این درخواس��ت، مته��م از جنبه 
عمومی جرم محاکمه ش��د و در آخرین 
دفاعش گفت :»باور کنید روز حادثه فقط 
برای دفاع از خودم دست به چاقو شدم. من 
مقتول را نمی  شناختم و خصومتی با هم 
نداشتیم. خودم از اینکه فرزندان مقتول 
یتیم شده اند، خیلی ناراحت و پشیمانم، 
به همین خاطر تالش کردیم با پرداخت 
دیه، رضایت آنها را جلب کنیم. حاال پنج 
سال است در زندانم و شرایط سختی دارم. 
تقاض��ا دارم هیئت قضای��ی در مجازاتم 
تخفیف قائل ش��ود تا زودتر آزاد شوم. در 
پایان هیئت قضایی با اعالم ختم جلس��ه 

وارد شور شد.

   آرمین بینا 
زوج س�رایداری که پ�س از س�رقت از خانه 
م�رد پولدار ب�رای س�رقت دوباره ب�ه محل 
برگشته بودند از سوی شاکی به دام افتادند. 
به گزارش جوان، اوایل تیرماه امس��ال زن و مرد 
جوانی در ته��ران به اداره پلیس رفتن��د و از زوج 
سرایدار خانه شان به اتهام سرقت و اقدام به قتل 

شکایت کردند. 
زن جوان در توضیح ماجرا گفت: »در ساختمان 
مس��کونی در یکی از خیابان های شمالی همراه 
شوهرم زندگی می کنم. ش��وهرم مهندس است 
و گاهی هم از ط��رف محل کارش ب��ه مأموریت 
می رود و چند روزی من تنه��ا می مانم. چند روز 
قبل هم مثل همیشه ش��وهرم به مأموریت رفت 
و من در خانه تنها بودم. یکی و دو شب اول خانه 
مادرم بودم و یک شب هم میهمان داشتم تا اینکه 
ش��ب چهارم تصمیم گرفتم در خانه ام بخوابم و 
از خانه مادرم راهی خانه خودم شدم، وقتی وارد 
آپارتمان شدم، زوج سرایدار را دیدم که هراسان 
و گریان بودند. همسرش با گریه گفت که حالش 
بد بوده و همراه شوهرش بهزاد به درمانگاه محل 
رفته و وقتی به خانه برگشته اند، دیده اند سارقی به 
خانه شان دستبرد زده و اموال قیمتی آنها را سرقت 
کرده است. همان ابتدا تصمیم گرفتم دوربین های 
مداربسته آپارتمان را چک کنم، اما دیدم دوربین ها 
از کار افتاده است و از طرفی هم زوج سرایدار از من 
خواستند همراه آنها به خانه شان بروم و از نزدیک 
صحنه سرقت را ببینم. به آنها اعتماد کردم و با هم 
به خانه شان رفتیم. دیدم همه چیز مرتب است، به 
همین دلیل به آنها مشکوک شدم و خواستم بیرون 
بیایم که بهزاد چاقویی زیر گلویم گذاشت و تهدیدم 

کرد هیچ حرکتی نکنم، وگرنه مرا می کشد.« 
    رفتن تا یک قدمی مرگ  

وی ادام��ه داد: »آنه��ا در را قفل کردن��د و کارت 
عابربانکم و رم��ز آن را از من گرفتن��د. من رمز را 
اشتباهی دادم و زن س��رایدار هم  با کارت و رمز 
اشتباهی از خانه بیرون رفت. من گروگان شوهرش 

بودم تا اینکه دقایقی بعد به خانه برگشت و گفت 
رمز اشتباه است. پس از آن دوباره بهزاد مرا تهدید 
به قتل کرد و من هم این بار از ترس جانم رمز واقعی 
را به آنها گفتم و زن جوان هم پس از خالی کردن 
حسابم به خانه برگش��ت، اما این پایان ماجرای 
ترسناک سرقت نبود. آنها در ادامه دهانم را بستند 
و مرا به داخل آپارتمانم بردند و در آنجا دست و پایم 
را بستند و به زور رمز گاوصندوق را از من گرفتند 
و 5 میلیون پول نقد، مق��دار زیادی پول خارجی 
به ارزش ۶00 میلیون تومان، دو سرویس کامل 
طال و چهار عدد گوش��ی تلفن همراه گرانقیمت 
س��رقت کردند. پس از س��رقت، بهزاد به سراغم 
آمد و می خواس��ت با چاقو مرا به قتل برساند که 
همسرش مانع ش��د. او می گفت باید مرا بکشد تا 
ردی از خود به جای نگذارند، اما همسرش با گریه 
و التماس مانع قتل من شد و در نهایت هم تلفن 
خانه را قطع کردند و بدون اینکه دس��ت و پایم را 
باز کنند از خانه ام بیرون رفتند. دو شبانه روز بدون 
آب و غذا در خانه حبس بودم و دیگر رمقی در جان 
نداشتم که شوهرم از مأموریت بازگشت و مرا در 
حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل کرد و جانم 

را نجات داد.« 
    بازگشت زوج سارق به محل سرقت 

با ط��رح این ش��کایت، پرونده به دس��تور قاضی 
شعبه چهارم دادسرای ناحیه 34 برای بررسی و 
دستگیری زوج سارق در اختیار تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفت.  بررس��ی های مأموران 
پلیس نشان داد زوج سرایدار با برنامه ریزی قبلی 
و بع��د از کار انداخت��ن دوربین های مداربس��ته 
س��اختمان، زن جوان را گروگان گرفته و پس از 

سرقت اموالش به مکان نامعلومی گریخته اند. 
در حالی که تحقیقات برای شناس��ایی مخفیگاه 
متهمان ادامه داش��ت، چند روز قبل به مأموران 
پلیس خبر رسید زوج سارق در نزدیکی محل کار 
قبلی شان از سوی شاکی و دیگر ساکنان ساختمان 

به دام افتاده اند.
ش��اکی پس از تحویل متهمان به مأموران گفت: 

»حادثه سرقت خانه ام آنقدر مرا ترسانده بود که 
از همه چیز وحشت داش��تم و حتی می ترسیدم 
تنهای��ی در خانه بمانم. مدتی ب��ود کمتر از خانه 
بیرون می رفتم تا اینکه ساعتی قبل تصمیم گرفتم 
برای خرید به بازار بروم. وقت��ی به خیابان آمدم، 
متوجه زن و شوهری در گوشه ای از خیابان شدم 
که ش��باهت زیادی به بهزاد و همسرش داشتند. 
خوب که دقت کردم، دیدم درست حدس زده ام 
و آنها زوج س��رایداری بودند که اموال مرا سرقت 
کرده بودند و پس از این بالفاصله به داخل خانه ام  
رفتم و از همسایه ها کمک خواستم و آنها را قبل از 

فرار گرفتیم.« 
     می خواستیم دوباره سرقت کنیم 

دو متهم پس از انتقال به اداره پلیس به جرم خود 
اعتراف کردند. به��زاد در ادعایی گفت: »وضعیت 
زندگی ام خوب و همراه همسرم به خوبی و خوشی 
زندگی می کردیم، اما مدتی است که معتاد به شیشه 
شده ام و زندگی ام سیاه شده است. هزینه اعتیادم 

زیاد بود و از طرفی هم می دانستم شاکی وضع مالی 
خوبی دارد، به همی��ن دلیل تصمیم گرفتم روزی 
که صاحبخانه مأموریت خارج از تهران می رود به 
خانه اش دستبرد بزنم. موضوع را با همسرم در میان 
گذاشتم، او قبول نکرد، اما آنقدر کتکش زدم که از 
ترس قبول کرد با من همکاری کند. شب اول، شاکی 
مهمان داشت و ما هم از سرقت منصرف شدیم تا 
اینکه شب حادثه وقتی تنهایی به خانه آمد نقشه مان 
را اجرا کردیم و به بهانه اینکه اموال خانه ما را دزد 
سرقت کرده اس��ت، او را  به داخل خانه کشاندیم 
و گروگان گرفتیم. پس از سرقت می خواستم زن 
جوان را بکش��م تا ردی از خود به جای نگذارم، اما 
التماس های همسرم مانع کشته شدن او شد و در 

نهایت پس از سرقت فرار کردیم.« 
وی ادامه داد: »ما به شهرمان رفتیم و اموال سرقتی 
را فروختیم و با قسمتی از آن بدهی  مان را دادیم 
و با قسمت دیگر آن هم موتورسیکلتی خریدم و 
خانه ای اجاره کردم. از آنجایی که به آن آپارتمان 
آشنایی کامل داش��تم، دوباره تصمیم گرفتم به 
محل حادثه برگردم و چنانچه یکی از صاحبخانه ها 
نباشند با همس��رم دوباره دست به سرقت بزنیم، 
اما این بار ش��اکی م��ا را دید و با کمک همس��ایه 

دستگیرمان کرد.« 
همس��ر س��ارق هم در بازجویی ه��ا، حرف های 
شوهرش را تأیید کرد و گفت که به خاطر ترس از 

جانش با شوهرش همکاری کرده است. 
متهمان پس از اعتراف برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند. 

 سرایداران طمعکار 
به محل سرقت برگشتند

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر آراء صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  تصرفات مالكانه بالمعارض 
خانم /آقاى حميدرضا ميرانى شيخى به شناسـنامه 5 كد ملى 2122436425 
صادره از گرگان فرزند على اكبر متقاضى كالسه پرونده 1401114412001000944 
در شش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه كه مابقى آن وقف اسـت به مسـاحت 173 مترمربع قسمتى از پالك 88 
اصلى واقع در اراضـى جعفرآباد بخش 3 حوزه ثبت ناحيـه 2 گرگان  طبق رأى 
صادره حكايـت از تصرفات متقاضى دارد. لذا بـه منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز  آگهى مى شـود از اين رو اشـخاصى كه نسـبت به 
رأى صادره فوق الذكر  اعتراض داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى 
دادخواسـت خود را به مرجع ذيصالح قضايى وگواهى تقديم دادخواست را به 

اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 18 /5 /1401    تاريخ انتشار نوبت اول: 5/1//1401  
حجت اهللا تجرى- رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 - رأى شماره 3207 - 1400/12/7 آقاى حميد جميلى دينه كبودى فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 10989 صادره اراك به شماره ملى 0534847854 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 146/68 مترمربع پالك 
3028 فرعى از 2 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 2 - رأى شماره 3208 - 1400/12/7 آقاى محمدعلى جميلى دينه كبودى 
فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 614 صادره اراك به شماره ملى 0531050361 
در سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 146/68 مترمربع 
پالك 3028 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 3 - رأى شماره 528 - 1401/2/31 آقاى ناصر مرادى فرزند جالل به شماره 
شناسنامه 47224 صادره اراك به شماره ملى 0530471647 شش سهم مشاع از 
21 سهم شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 93 /2104 مترمربع پالك 
1000 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت محمد صادق مرادى.
 رديف 4 - رأى شماره 568 - 1401/3/8 آقاى فضل اله موسوى فرزند نصرت اله 
به شماره شناسـنامه 990 صادره به شـماره ملى 4172120806 در شش دانگ يك 
قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 173/80 مترمربع پالك 1605 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت خانم 

قدسيه علما.
 رديف 5 - رأى شماره 569 - 1401/3/8 خانم كبرى مومنى نژاد فرزند بهارعلى 
به شماره شناسنامه 7 صادره به شـماره ملى 0534081290 شـش دانگ يك باب 
عمارت به مسـاحت 73/25 مترمربـع پالك 1411 فرعـى از يك اصلـى واقع در 
حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اعظم نيرى 

كرهرودى.  
 رديف 6 - رأى شماره 570 -3/8 /1401 خانم نيره شـريعتى فرزند على محمد 
به شماره شناسنامه 458 صادره اراك به شماره ملى 0532779665 در شش دانگ 
يك باب گاراژ و مغازه متصل به آن به مساحت 404/70 مترمربع پالك 1383 اصلى 
واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت عطاءاله 

محمدى.
 رديف 7- رأى شماره 571-1401/3/8 آقاى على رضا عاليى كرهرودى فرزند 
احمد به شـماره شناسـنامه 36 صادره كرهرود به شـماره ملى 0533950554 به 
صورت شـش دانگ يك قطعه محوطه جهت الحاق به پالك 1/4341 به مسـاحت 
20/60 مترمربع پالك 1050 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شهردارى اراك.
 رديـف 8 - رأى شـماره 572 -1401/3/8 آقـاى محمدرضـا عابـدى فرزنـد 
ميرزاحسن به شماره شناسـنامه 458 صادره به شماره ملى 0620127937 در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 103/75 مترمربع پالك 4581 
و 4585 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت مسعود امين. 
 رديف 9 - رأى شـماره 573 - 1401/3/8 خانم منصـوره كامياب فرزند منصور 
به شماره شناسنامه 4321 صادره تهران به شماره ملى 0073861685 در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 103/75 مترمربع پالك 4585 و 
4581 واقع در بخش دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

مسعود امين.
 رديـف 10 - رأى شـماره 615 - 1401/3/8خانـم عاطفه حمزه لـو فرزند هبت 
به شماره شناسنامه 0520386345 صادره اراك به شماره ملى 0520386345 در 
سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 104/04 مترمربع پالك 
118 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت حسن خطيرى كرهرودى.
 رديف 11- رأى شماره 616 - 1401/3/8 آقاى ذبيح اله اسكندرى فرزند نبى اله 
به شماره شناسـنامه 1051 صادره سربند به شـماره ملى 0620591196 سه دانگ 

مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 101/04 مترمربع پالك 118 فرعى 
از1 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

حسن خطيرى كرهرودى.
 رديـف 12- رأى شـماره 674 - 1401/3/21 خانم كبرى محمـدى فرزند مظفر 
به شماره شناسنامه 10صادره به شـماره ملى 5939808662 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 197/46 مترمربع پالك 134 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش 

دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى محل مالكيت عطاء هاشمى.
 رديف 13- رأى شماره 675 - 1401/3/21 خانم زهرا احمدى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 41519 صادره از اراك به شماره ملى053413991 شش دانگ 
يك باب عمارت به استثناء بهاى ثمنيه اعيانى مساحت 91/60 مترمربع پالك 3346 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت كبرى 

تيمورى - عليرضا جنيدى - معصومه محمدطاهرى.
 رديف 14- رأى شماره 676 - 1401/3/21 آقاى سينا نادرى فرزند ابوالفضل به 
شماره شناسنامه9492 صادره از اراك به شماره ملى0534832881 شش دانگ يك 
باب سوله و محوطه اطراف آن به مساحت 2481/15 مترمربع پالك87 فرعى از 25 
اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

احمد نادرى از باقيمانده قطعه اول صورتجلسه تفكيكى 12248 - 53/6/1 .
 رديف 15- رأى شماره 677 - 1401/3/21 آقاى رجب آقاخانى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 2264 صادره به شماره ملى0530678667 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 359/43 مترمربع پالك 1144 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 
حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين خامه ائى و 

على اصغر جعفرى سنجانى.
 رديف 16- رأى شماره 678 - 1401/3/21 آقاى غالمعلى عباسى گوارى فرزند 
اسـماعيل به شـماره شناسـنامه 1862 صادره از به شـماره ملى 0531408825 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى زار به مساحت 45707/30 مترمربع پالك 
8 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامـه عادى از محل 
مالكيت مالكين مشاعى به اسـامى جمشيد عباسى، حاج اسـد منصورى، حبيب 
عقيلى، اسماعيل عباسى، اسـداله كرمى، احمد صيدى، قاسـم صيدى، حاج باقر 
صيدى، اصغر صيدى، غالمحسـين صيدى، صادق صيدى، حيدر آقاببايى، حبيب 

صادقى، غالمحسين ميرزايى، عين اله چراغى، ابراهيم عباسى.
 رديـف 17- رأى شـماره 679 - 1401/3/21 آقـاى غالمرضـا قواميـان فرزند 
رمضانعلـى به شـماره شناسـنامه 3393 صادره به شـماره ملـى 0039634906 
شـش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 496/33 مترمربع پالك 1757 فرعى از 2 
اصلى واقع در بخش حومـه دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل كل 

مالكيت لطف اله عدل سنجانى.
 رديـف 18- رأى شـماره 715 - 1401/3/28 آقاى حميـد نظرمحمدى فرزند 
غالمرضا به شـماره شناسـنامه 4 صـادره از اراك به شـماره ملـى053411823 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 5795/40 مترمربع پالك 2 فرعى 
از 31 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت حسن شنتيائى. 
 رديف 19- رأى شماره 725 - 1401/3/29 آقاى حميد احمدى فرزند على پناه به 
شماره شناسنامه 174 صادره از هندودر به شماره ملى 5939280188 شش دانگ 
يك باب عمارت به اسـتثناء بهاى ثمنيه اعيانى آن به مسـاحت 196/30 مترمربع 
پالك 158 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل سهم االرث شعبانعلى حميدى از مالكيت صفرعلى حميدى.
 رديف 20- رأى شـماره 726 - 1401/3/29 آقاى حبيب اله زارعى فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 1 صادره از شازند به شماره ملى 0622163248 شش دانگ يك 
باب عمارت به مساحت 130/55 مترمربع پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرسول دوخايى.
  رأى اصالحى  

 رديف 21- رأى شماره 673 - 1401/3/21 و اصالحى شماره 721- 1401/3/29 
آقاى شهاب شيخى فرزند محمدجواد به شـماره شناسنامه 0015932990 صادره 
از تهران به شماره ملى0015932990 شش دانگ يك باب عمارت به استثناى بهاى 
ثمنيه اعيانـى آن مسـاحت 71/33 مترمربع 150 فرعى از 1 اصلـى واقع در حومه 
بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از سهم االرث محمدتقى حميدى از 

مالكيت محمدعلى حميدى فيجانى
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/5/31
رئيس ثبت منطقه دو اراك – على اكبر اسماعيلى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 14)

م. الف:247

سرقت از مسافران 
با آبميوه مسموم

س�ارق حرف�ه اي ک�ه با پرس�ه در 
پایانه جنوب مس�افران را با آبمیوه 
مس�موم بیه�وش و اموالش�ان را 
س�رقت مي کرد، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »جوان«، س��رهنگ جلیل 
موقوفه ای، رئیس پلیس پیش��گیري 
پایتخت گفت: روز گذش��ته مأموران 
عملی��ات کالنت��ري 208 پایان��ه 
مس��افربري جنوب هنگام گشت زني 
در محوط��ه پایان��ه به م��ردي که به 
صورت نیمه هوشیار کنار ورودي مترو 
افتاده بود، برخورد و براي بررسي به وي 
مراجعه کردند. وي پس از هوشیاري 
گفت که گوش��ي تلفن همراه و کیف 
پولش سرقت شده است. شاکي توضیح 
داد: من از شهرس��تان به تهران آمدم. 
ساعتي قبل از پایانه خارج شدم تا سوار 
مترو ش��وم. کنار مترو ایس��تاده بودم 
که مردي کنارم ایس��تاد و سر حرف 

را باز کرد. بعد از کم��ي حرف زدن به 
من آبمیوه تعارف ک��رد و خودش هم 
مشغول خوردن آبمیوه شد. من از روي 

ادب قبول کردم. 
بعد از خوردن آبمیوه بود که سرم گیج 
رفت و دیگر چیزی نفهمیدم تا اینکه 
پلیس من را از خ��واب بیدار کرد. بعد 
فهمیدم که آن مرد سارق بوده و اموالم 

را دزدیده است. 
ب��ا اطالعاتي ک��ه ش��اکي در اختیار 
پلیس گذاش��ت، مأموران خیلي زود 
با گش��ت زني هدفمند  موفق ش��دند 
متهم را شناس��ایي و بازداشت کنند 
که از سوي شاکي هم شناسایي شد. 
مأموران پلیس در بازرس��ي از متهم 
اموال سرقت شده شاکي را هم کشف 
کردند. متهم 40 ساله در بازجویي ها 
به پنج س��رقت مش��ابه اعتراف کرد. 
تحقیقات بیشتر از متهم جریان دارد. 

بخشش قاتل
 در دادگاه

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر آراء صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  تصرفات مالكانه بالمعارض 
خانم /آقاى حميدرضا ميرانى شيخى به شناسـنامه 5 كد ملى 2122436425 
صادره از گرگان فرزند على اكبر متقاضى كالسه پرونده 1401114412001000944 
در شش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه كه مابقى آن وقف اسـت به مسـاحت 173 مترمربع قسمتى از پالك 88 
اصلى واقع در اراضـى جعفرآباد بخش 3 حوزه ثبت ناحيـه 2 گرگان  طبق رأى 
صادره حكايـت از تصرفات متقاضى دارد. لذا بـه منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز  آگهى مى شـود از اين رو اشـخاصى كه نسـبت به 
رأى صادره فوق الذكر  اعتراض داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى 
دادخواسـت خود را به مرجع ذيصالح قضايى وگواهى تقديم دادخواست را به 

اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 18 /5 /1401    تاريخ انتشار نوبت اول: 5/1//1401  
حجت اهللا تجرى- رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 - رأى شماره 3207 - 1400/12/7 آقاى حميد جميلى دينه كبودى فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 10989 صادره اراك به شماره ملى 0534847854 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 146/68 مترمربع پالك 
3028 فرعى از 2 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 2 - رأى شماره 3208 - 1400/12/7 آقاى محمدعلى جميلى دينه كبودى 
فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 614 صادره اراك به شماره ملى 0531050361 
در سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 146/68 مترمربع 
پالك 3028 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت محسن بيك ليك.
 رديف 3 - رأى شماره 528 - 1401/2/31 آقاى ناصر مرادى فرزند جالل به شماره 
شناسنامه 47224 صادره اراك به شماره ملى 0530471647 شش سهم مشاع از 
21 سهم شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 93 /2104 مترمربع پالك 
1000 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت محمد صادق مرادى.
 رديف 4 - رأى شماره 568 - 1401/3/8 آقاى فضل اله موسوى فرزند نصرت اله 
به شماره شناسـنامه 990 صادره به شـماره ملى 4172120806 در شش دانگ يك 
قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 173/80 مترمربع پالك 1605 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت خانم 

قدسيه علما.
 رديف 5 - رأى شماره 569 - 1401/3/8 خانم كبرى مومنى نژاد فرزند بهارعلى 
به شماره شناسنامه 7 صادره به شـماره ملى 0534081290 شـش دانگ يك باب 
عمارت به مسـاحت 73/25 مترمربـع پالك 1411 فرعـى از يك اصلـى واقع در 
حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اعظم نيرى 

كرهرودى.  
 رديف 6 - رأى شماره 570 -3/8 /1401 خانم نيره شـريعتى فرزند على محمد 
به شماره شناسنامه 458 صادره اراك به شماره ملى 0532779665 در شش دانگ 
يك باب گاراژ و مغازه متصل به آن به مساحت 404/70 مترمربع پالك 1383 اصلى 
واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت عطاءاله 

محمدى.
 رديف 7- رأى شماره 571-1401/3/8 آقاى على رضا عاليى كرهرودى فرزند 
احمد به شـماره شناسـنامه 36 صادره كرهرود به شـماره ملى 0533950554 به 
صورت شـش دانگ يك قطعه محوطه جهت الحاق به پالك 1/4341 به مسـاحت 
20/60 مترمربع پالك 1050 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شهردارى اراك.
 رديـف 8 - رأى شـماره 572 -1401/3/8 آقـاى محمدرضـا عابـدى فرزنـد 
ميرزاحسن به شماره شناسـنامه 458 صادره به شماره ملى 0620127937 در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 103/75 مترمربع پالك 4581 
و 4585 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت مسعود امين. 
 رديف 9 - رأى شـماره 573 - 1401/3/8 خانم منصـوره كامياب فرزند منصور 
به شماره شناسنامه 4321 صادره تهران به شماره ملى 0073861685 در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 103/75 مترمربع پالك 4585 و 
4581 واقع در بخش دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

مسعود امين.
 رديـف 10 - رأى شـماره 615 - 1401/3/8خانـم عاطفه حمزه لـو فرزند هبت 
به شماره شناسنامه 0520386345 صادره اراك به شماره ملى 0520386345 در 
سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 104/04 مترمربع پالك 
118 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت حسن خطيرى كرهرودى.
 رديف 11- رأى شماره 616 - 1401/3/8 آقاى ذبيح اله اسكندرى فرزند نبى اله 
به شماره شناسـنامه 1051 صادره سربند به شـماره ملى 0620591196 سه دانگ 

مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 101/04 مترمربع پالك 118 فرعى 
از1 اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

حسن خطيرى كرهرودى.
 رديـف 12- رأى شـماره 674 - 1401/3/21 خانم كبرى محمـدى فرزند مظفر 
به شماره شناسنامه 10صادره به شـماره ملى 5939808662 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 197/46 مترمربع پالك 134 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش 

دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى محل مالكيت عطاء هاشمى.
 رديف 13- رأى شماره 675 - 1401/3/21 خانم زهرا احمدى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 41519 صادره از اراك به شماره ملى053413991 شش دانگ 
يك باب عمارت به استثناء بهاى ثمنيه اعيانى مساحت 91/60 مترمربع پالك 3346 
اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت كبرى 

تيمورى - عليرضا جنيدى - معصومه محمدطاهرى.
 رديف 14- رأى شماره 676 - 1401/3/21 آقاى سينا نادرى فرزند ابوالفضل به 
شماره شناسنامه9492 صادره از اراك به شماره ملى0534832881 شش دانگ يك 
باب سوله و محوطه اطراف آن به مساحت 2481/15 مترمربع پالك87 فرعى از 25 
اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

احمد نادرى از باقيمانده قطعه اول صورتجلسه تفكيكى 12248 - 53/6/1 .
 رديف 15- رأى شماره 677 - 1401/3/21 آقاى رجب آقاخانى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 2264 صادره به شماره ملى0530678667 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 359/43 مترمربع پالك 1144 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 
حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين خامه ائى و 

على اصغر جعفرى سنجانى.
 رديف 16- رأى شماره 678 - 1401/3/21 آقاى غالمعلى عباسى گوارى فرزند 
اسـماعيل به شـماره شناسـنامه 1862 صادره از به شـماره ملى 0531408825 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى زار به مساحت 45707/30 مترمربع پالك 
8 اصلى واقـع در بخش حومه دو اراك خريـدارى برابر مبايعه نامـه عادى از محل 
مالكيت مالكين مشاعى به اسـامى جمشيد عباسى، حاج اسـد منصورى، حبيب 
عقيلى، اسماعيل عباسى، اسـداله كرمى، احمد صيدى، قاسـم صيدى، حاج باقر 
صيدى، اصغر صيدى، غالمحسـين صيدى، صادق صيدى، حيدر آقاببايى، حبيب 

صادقى، غالمحسين ميرزايى، عين اله چراغى، ابراهيم عباسى.
 رديـف 17- رأى شـماره 679 - 1401/3/21 آقـاى غالمرضـا قواميـان فرزند 
رمضانعلـى به شـماره شناسـنامه 3393 صادره به شـماره ملـى 0039634906 
شـش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 496/33 مترمربع پالك 1757 فرعى از 2 
اصلى واقع در بخش حومـه دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل كل 

مالكيت لطف اله عدل سنجانى.
 رديـف 18- رأى شـماره 715 - 1401/3/28 آقاى حميـد نظرمحمدى فرزند 
غالمرضا به شـماره شناسـنامه 4 صـادره از اراك به شـماره ملـى053411823 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 5795/40 مترمربع پالك 2 فرعى 
از 31 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت حسن شنتيائى. 
 رديف 19- رأى شماره 725 - 1401/3/29 آقاى حميد احمدى فرزند على پناه به 
شماره شناسنامه 174 صادره از هندودر به شماره ملى 5939280188 شش دانگ 
يك باب عمارت به اسـتثناء بهاى ثمنيه اعيانى آن به مسـاحت 196/30 مترمربع 
پالك 158 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل سهم االرث شعبانعلى حميدى از مالكيت صفرعلى حميدى.
 رديف 20- رأى شـماره 726 - 1401/3/29 آقاى حبيب اله زارعى فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 1 صادره از شازند به شماره ملى 0622163248 شش دانگ يك 
باب عمارت به مساحت 130/55 مترمربع پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرسول دوخايى.
  رأى اصالحى  

 رديف 21- رأى شماره 673 - 1401/3/21 و اصالحى شماره 721- 1401/3/29 
آقاى شهاب شيخى فرزند محمدجواد به شـماره شناسنامه 0015932990 صادره 
از تهران به شماره ملى0015932990 شش دانگ يك باب عمارت به استثناى بهاى 
ثمنيه اعيانـى آن مسـاحت 71/33 مترمربع 150 فرعى از 1 اصلـى واقع در حومه 
بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از سهم االرث محمدتقى حميدى از 

مالكيت محمدعلى حميدى فيجانى
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/5/31
على اكبر اسماعيلى رئيس ثبت منطقه دو اراك 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 14)

م. الف:247

شش عضو یک باند فریبکار که با وعده برنده شدن 
سفر زیارتي کربال موفق به کالهبرداري 5 میلیارد 
توماني ش�ده بودند، س�رانجام بازداشت شدند. 
به گزارش »جوان«، چن��دي قبل مردي وارد پلیس 
فتا تهران ش��د و گزارش یک کالهب��رداري را اعالم 
کرد. او گفت امروز مردي با من تماس گرفت و گفت 
که مجري برنامه قرآني اس��ت. از پشت تلفن صداي 
اس��تودیو مي آمد به طوري که تصور کردم از داخل 
استودیو با من تماس گرفته است. او گفت من به علت 
خوش حسابي برنده سفر به عتبات عالیات شده ام. او 
از من خواست با وي همکاري کنم تا هزینه سفر را به 
صورت اینترنتي به حسابم واریز کند. من هم اعتماد 
کردم و از اینکه برنده سفر شده بودم، خوشحال بودم 
براي همین اطالعات حسابم را به او دادم و کدهایي 
هم که از طریق بانک برایم ارسال شد ، در اختیارش 
گذاشتم. بعد از آن بود که تماس قطع شد. من آخرین 
پیامکي را که برایم ارسال شده بود،خواندم. در حالي 
که منتظر بودم پولي به حسابم واریز شده باشد، دیدم 
همه موجودي حسابم برداشت شده است و فهمیدم 
آن فرد کالهبردار است. من از مدتي قبل براي تهیه 
جهیزیه دخترم مقداري پول پس انداز کرده بودم که 
همه آن را به این شیوه سرقت کردند و شکایت دارم. 
مأموران پلی��س فتا در جری��ان بررس��ي هاي بعد 
متوجه شدند که ۹0 شکایت مشابه به پلیس گزارش 
شده است. در حالي که هر روز به تعداد شکایت هاي 
مطرح شده اضافه مي ش��د کارآگاهان موفق شدند 
اعضاي باند را که شش نفر بودند، شناسایي و آنها را 

در یکي از محله هاي تهران بازداشت کنند. 
س��رهنگ داود معظمي گودرزي، رئیس پلیس فتا 
تهران بزرگ با بی��ان اینکه ارزش مال��ي پرونده در 
حال حاضر 5 میلی��ارد تومان اس��ت، گفت: ممکن 
است شیوه هاي کالهبرداري این افراد مجرم متفاوت 
باشد، اما در نهایت به یک ش��یوه عمل مي کنند و با 
اعالم برنده ش��دن مخاطبان، ب��ا ترفندهاي ماهرانه 
تمام اطالعات حساب بانکي یا کارت عابر بانک افراد را 
دریافت   و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب 

افراد مي کنند. 
همان گونه که به دفعات توس��ط پلیس هشدار داده 
شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازي 
به دادن اطالع��ات محرمانه کارت بانکي نیس��ت و 
تماس هایي که این موارد را از شهروندان درخواست 

مي نمایند، قطعاً کالهبرداري است. 

كالهبرداري
 5 ميليارد توماني

 با وعده سفر زیارتی 
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وزیر ام�ور خارجه دولت س�یزدهم گفت�ه که ایران ب�ا طرف های 
مقاب�ل در مورد بی�ش از ۹۶درص�د تواف�ق احیای برج�ام اتفاق 
نظ�ر دارد ول�ی عمل�ی ش�دن تواف�ق من�وط ب�ه تعه�د ب�ه 
بهره من�دی کام�ل ای�ران »از مزایای اقتص�ادی« برجام اس�ت. 
 حسین امیرعبداللهیان پنچ     شنبه شب در مصاحبه زنده با برنامه »صف 
اول« با اشاره به مذاکرات احیای برجام گفت:»ما االن در نقطه ای هستیم 
که متن آماده ای پیش روی ماست که در مورد بیش از ۹۶درصد آن در 
محتوا بین طرفین اتفاق نظر وجود دارد ولی در این متن همچنان یک 
نقص مهم وجود دارد و همان طور که بار    ها اعللام کرده ایم، ما )ایران( 
باید از مزایای اقتصادی این توافق )برجام ( بلله صورت کامل برخوردار 
شویم.« امیرعبداللهیان افزود: » ما نمی خواهیم از یک روزنه دو بار گزیده 
شللویم، برای برخورداری ایران از منافع اقتصادی این توافق به صورت 
کامل، امریکایی    ها باید تعهللدات و تضمین هایی را بپذیرند.« وزیر امور 
خارجه تصریح کرد:» ما برای رسیدن به توافق خوب،  قوی و پایدار جدی 
هسللتیم. توافق را به هر قیمت و هر توافقی را نمی خواهیم، ما به دنبال 
توافقی خوب، پایدار و قوی هستیم.« وی با بیان اینکه برای رسیدن به 
توافق پیام     ها و رایزنی    ها ادامه دارد، افزود: هنوز امریکایی     ها ما را مطمئن 
نکرده اند که می توانیم از منافع اقتصادی برجام به صورت کامل برخوردار 
باشیم. وزیر امور خارجه گفت: در حال تماس و تبادل پیام هستیم که 
شاخص های مورد نظر ما در این زمینه به صورت ملموس و دقیق روی 

کاغذ بیاید تا سپس اعام کنیم که در نقطه خوب توافق قرار داریم. 
 5 هفته بسیار تیره گروسی! 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصی با نشریه 
اسپانیایی »اِل پایس« گفته که ایران از تعهدات هسته ای خود فاصله 
گرفته ولی این فاصله گرفتن به این معنا نیست که آنها در حال ساخت 
ساح هسته ای هستند. رافائل گروسی گفت: »چارچوب حقوقی برای 
محدودیت های داوطلبانه ایران وجود داشت که بخشی از برجام بود. از 
زمانی که دونالد ترامپ تصمیم گرفت به صورت یکجانبه از این توافق 
خارج شود، اینها کنار گذاشته شدند. از آن زمان ایران تدریجاً و مرحله 
به مرحله تعهدات مختلف خود را کنار گذاشت. امروز برنامه هسته ای را 
شاهدیم که به شکل عظیمی گسترش یافته و بسیار فراتر از توافق سال 
۲۰۱۵ رفته است و رشد آن فقط کمی نیست بلکه کیفی هم هست و 
سطح غنی سازی را نیز شامل می شود.« گروسی افزود: »این وضعیت 
بر این داللت ندارد که ایران در حال سللاخت ساح هسته ای است اما 
هیچ کشوری که برنامه هسته ای غیرنظامی دارد، غنی سازی را در حد 
۶۰درصد انجام نمی دهد. بنابراین در وضعیت پیچیده ای قرار داریم زیرا 
ایران نه تنها به سرعت و قاطعانه در حال توسعه برنامه هسته ای است 
بلکه به طور همز مان نظارت آژانس در تمام این حوزه     ها را کاهش داده 
است و به نظر من این اتفاق موجب شرایطی حساس شده است. مسائل 
دیگری نیز در مورد برنامه هسته ای ایران وجود دارد که شفاف سازی 
نشده اند.« وی با تکرار ادعای عدم شفافیت فعالیت هسته ای ایران در سه 
نقطه گفت: »در این سه مکان اطاعاتی داریم که نوعی از فعالیت ممکن 
است انجام شده باشد. ما درخواسللت بازدید دادیم که روند طوالنی و 
سختی داشت اما در نهایت موفق شدیم. بازرسللان ما به آنجا رفتند و 
نمونه برداری کردند و نتایج حاکی از وجود مواد هسته ای بود. آنجا چه 
اتفاقی افتاده بود؟ اگر این مواد در آنجا بوده اند، اکنون کجا هسللتند؟ 
ارزیابی فنی ما حاکی از این اسللت که توضیحات ایللران در این زمینه 
کافی نبوده  است.« او درباره مذاکرات وین، بدون اشاره به دخالت های 
سیاسی آژانس که فقط وظیفه فنی دارد، گفت: »ما مذاکرات را مدیریت 
نمی کنیم اما به طور دقیق آن را دنبال می کنیم زیرا در نهایت ما کسی 
هستیم که بر آن نظارت خواهیم کرد. آنچه اکنون شاهد هستیم این 
است که عزم مثبتی مشاهده نمی شود. معتقدم در مورد بخش هسته ای، 
توافق محکمی در دسترس بود اما حوزه های دیگری هم هست که شامل 
بخش های اقتصادی، سیاسی و مالی می شللود و در این زمینه توافقی 
نشده است«. مدیرکل آژانس افزود: »نتیجه این است که دید ما برای 
مدت پنج هفته بسللیار تیره بوده و برنامه هسته ای ایران به سرعت در 
حال پیشروی است و در نتیجه اگر هم توافقی حاصل شود، برایم بسیار 
دشوار خواهد بود تکه های پازل تمام این دوره های زمانی را کنار هم قرار 
دهم. این کار غیرممکن نیست اما کار پیچیده ای است و ممکن است 
نیازمند توافقات خاصی باشد. ما باید پایگاه های داده را بازسازی کنیم 
که بدون آن هرگونه توافقی روی بنیانی شکننده قرار خواهد داشت زیرا 
نمی دانیم چه چیزی در آنجا قرار دارد و چگونه می توانیم بفهمیم چه 
مقدار ماده استخراج شده است و چه تعداد سانتریفیوژ بدون استفاده 

مانده است. بنابراین، این بازه زمانی مرا نگران می کند.«
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 سنتکام: ایران به برتری هوایی در منطقه دست یافته است
فرمانده نیروی هوایی سازمان سللنتکام با بیان اینکه ایران در منطقه 
غرب آسیا به برتری هوایی دست یافته، گفته که مأموریت یافته چاره ای 
برای این تهدید پیدا کند. به گزارش فارس، آلکسوس گرینکویچ که روز 
پنج  شنبه مسئولیت فرماندهی نیروی هوایی سازمان سنتکام را به عهده 
گرفت گفته که جت های جنگی امریکا هنوز در آسمان های خاورمیانه 
از برتری برخوردارند اما ایران تاکتیک    هایی مختص خودش را در پیش 
گرفته و به خاطر پهپادهایش گام های بزرگی رو به جلو برداشته است. او 
گفت: »اگر یک دشمن بتواند هر کاری که بخواهد انجام بدهد و ما نتوانیم 
جلوی آن را بگیریم آنها از برتری هوایی موضعی برخوردارند«. گرینکویچ 
درباره مسللئولیتی که درباره ایران به او محول شده گفت: »مسئولیت 
محول شده به من این اسللت که بفهمم چطور ما می توانیم سطحی از 

کنترل مان در هوا را بازیابی کنیم تا این تهدید خنثی شود.«
-----------------------------------------------------

  ارزیابی مثبت روس   ها از سفر پوتین به تهران
ماریا زاخارووا، سللخنگوی وزارت امور خارجه روسللیه، روز پنج  شنبه 
به ارزیابی نتایج سللفر والدیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه به ایران 
پرداخت. به نوشته خبرگزاری »تاس«، این مقام روس در نشست خبری 
هفتگی گفت، نشست سه جانبه پوتین با »سید ابراهیم رئیسی « همتای 
ایرانی و »رجب طیب اردوغان « همتللای او در ترکیه »موفقیت آمیز و 
سازنده« بود. عاوه بر زاخارووا، »لوان جاگاریان « سفیر روسیه در تهران 
نیز واکنش پوتین به سفرش به ایران را »مثبت و حتی خوشحال کننده « 
توصیف کرد. جاگاریللان گفت: »رئیس جمهور ما اسللتقبال گرمی را 
دریافت کرد. این دیدار در صدر اخبار رسللانه های ایرانللی قرار دارد و 
عکس های متعددی از دیدار رهبر ما با رهبر معظم ایران و رئیس جمهور 
رئیسی منتشر شده است«. این دیپلمات روس افزود: »نتایج این سفر 

بسیار نویدبخش و حتی از انتظارات اولیه ما نیز فراتر است.«
-----------------------------------------------------

  روسیه »آژانس یهود« را منحل می کند 
با تشدید  تیرگی روابط  مسللکو و رژیم صهیونیسللتی در پی موضع 
این رژیم نسبت به پرونده عملیات نظامی روسیه در اوکراین، وزارت 
دادگستری روسیه درخواست کرده است شعبه سازمان آژانس یهود 
در روسیه موسوم به » سخنوت « منحل شللود. به گزارش وبگاه العین 
االخباریه، آژانس یهود یک سللازمان غیرانتفاعی اسللت که مهاجرت 
یهودیان به اراضی اشغالی را ترویج می کند. وزارت دادگستری روسیه 
این درخواست را کمتر از یک هفته پیش در ۱۵ ژوئیه ارائه کرد و قرار 
است در ۲۸ ژوئیه بررسی شود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نیز در 
این باره گزارش داد که نخستین جلسه مقدماتی بررسی درخواست 
انحال آژانس یهود در ۲۸ ژوئیه در دادگاه منطقه  » باسمانی « مسکو 
برگزار می شود. این رسانه اعام کرد که این درخواست به دلیل نقض 
قوانین روسیه مطرح شده است. پیش تر فعالیت این آژانس در روسیه 
تعلیق شللده بود. از سللوی دیگر، آناتولی ویکتوروف سفیر روسیه در 
تل آویو نخسللت وزیری یائیر الپید در انتخابات آتللی را نگران کننده 
می داند. ویکتوروف به علت اظهارات تند الپید به حمله نظامی روسیه 

به اوکراین ابراز ناخرسندی کرده است. 
-----------------------------------------------------

  مقام یمنی: نه جنگ نه صلح کنونی را نمی پذیریم
هشام شرف، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن با بیان اینکه ما خواهان 
حل و فصل بحران یمن هسللتیم، تأکید کرد:»وضعیت کنونی یعنی 
وضعیت نه صلح و نه جنگ را نمی پذیریم. « به گزارش شبکه المیادین، 
وی تأکید کرد: ما خواهان حل و فصل بحران یمن هسللتیم که به نفع 
مردم باشد و به آنها عزت بدهد و سرشان را باال نگه دارند. وزیر خارجه 
یمن همچنین گفت که هرگونه آتش بس که مشللکات شهروندان را 
برطرف نکرده و شرایط آنها را بهتر نکند، نمی توان به آن آتش بس گفت 

بلکه یک آرامش موقتی است. 
-----------------------------------------------------

  تاجیکستان: اوضاع در افغانستان بدتر خواهد شد
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی سران 
کشورهای آسیای مرکزی گفت: بر اساس پیش بینی های ما، اوضاع در 
افغانستان از این هم بدتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسیاپاس 
تاجیکستان، امامعلی رحمان تصریح کرد: وضعیت در افغانستان روند 
رو به وخامت بیشللتری دارد و این رویداد   ها نه تنها بر آسیای مرکزی 
می تواند تأثیر منفی داشته باشللد بلکه منجر به تغییرات ژئوپلیتیکی 
در توازن و قدرت در کل منطقه اوراسیا خواهد شد. وی گفت: رهبری 
طالبان هیچ اقدامی برای متقاعد کردن جامعه جهانی و مردم افغانستان 
در مورد مشللروعیت حکومت خود، توانایی کنترل اوضاع در کشللور 
و تضمین امنیت شللهروندان و همچنین حل مشللکات اجتماعی و 

اقتصادی نوظهور اتخاذ نکرده است. 

امریکا 20 سال قبل به حزب اهلل 
پیشنهاد خروج  از ترتیبات مقاومت داده بود

دبیرکل ح�زب اهلل لبن�ان در یک گفت وگوی منتش�ر نش�ده، از 
پیش�نهاد امری�کا ب�رای خ�ارج ک�ردن ح�زب اهلل از مع�ادالت 
مبارزه اع�راب و رژیم صهیونیس�تی و اع�ام مخالفت حزب اهلل 
با این پیش�نهاد پ�رده برداش�ت. ای�ن گفت وگو ۲۰ س�ال پیش 
انجام ش�ده و المیادین برای اولین ب�ار آن را پخش کرده اس�ت. 
به گزارش ایرنا، سیدحسللن نصراهلل در گفت وگوی اختصاصی خود با 
غسان بن جدو که در چهارمین قسمت برنامه » اربعون و بعد«  شبکه 
تلویزیونی المیادین پخش شده ، فاش کرد که پس از آزادسازی جنوب 
لبنان و منطقه بقاع غربی در سال ۲۰۰۰ پیشللنهادهای متعددی از 
سوی امریکا برای خارج شدن حزب اهلل از معادالت مبارزه اعراب و رژیم 
صهیونیستی دریافت کرده است. این گفت وگو تقریبا ۲۰ سال پیش 
انجام شده و المیادین به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس    حزب اهلل 
لبنان و سی امین سللالگرد انتخاب سیدحسن نصراهلل به دبیرکلی آن 
برای اولین بار اقدام به پخش آن کرده اسللت. نصراهلل گفته اسللت: » 
دغدغه امریکا در آن زمان حول محور نحوه کنار گذاشللتن حزب اهلل 
از معادله نبرد با رژیم اشللغالگر اسللرائیل تمرکز یافته بود.«  دبیرکل 
حزب اهلل گفته که طرف امریکایی به ما می گفت »شما جنوب لبنان را 
آزاد کردید و موضوع مزارع شبعا نیز ممکن است از راه های دیپلماتیک 
حل و فصل شود «. سیدحسللن نصراهلل افزوده است: » این پیشنهاد   ها 
حول محور » یافتن راه حلی برای موضوع اسرای لبنانی در زندان های 
رژیم اشغالگر اسرائیل و به رسمیت شناختن نقش سیاسی حزب اهلل 
و حضور حزب اهلل در دولت لبنان و پرداخت کمک های مالی بسللیار 
زیاد جهت بازسازی مناطق آزاد شللده و محروم«  تمرکز داشت.«  به 
گفته نصراهلل طرف امریکایی به حزب اهلل گفته بود که »نام حزب اهلل از 
فهرست سازمان های تروریستی حذف خواهد شد و به عنوان گروهی 
که سرزمینش را آزاد کرد و دارای نهادهای بشردوستانه، اجتماعی و 
تربیتی اسللت، از موقعیت بین المللی شایسللته ای برخوردار خواهید 
شد.«  نصراهلل خاطرنشان کرد: »طرف امریکایی همچنین از حزب اهلل 
خواسللت تا از انتفاضه فلسللطین صرف نظر کند زیرا حزب اهلل در آن 
زمان به انتفاضه کمک های مالی، تسلیحاتی و آموزشی ارائه می داد و 
تجربیات خود را در اختیار نیروهای فلسطینی قرار می داد.«  دبیرکل 
حزب اهلل در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی المیادین یادآور شد که 
» حزب اهلل با قاطعیت پیشللنهادهای امریکا را رد کرد زیرا می خواهد 
به ملت فلسطین در آزادسللازی سرزمین شان کمک کند و همچنین 

اسرائیل یک تهدید مستقیم علیه لبنان به شمار می رود.«

روسیه: تحریم های اروپا 
به اقتصاد جهانی ضربه می زند 

وزارت ام�ور خارجه روس�یه آخری�ن دور تحریم ه�ای اتحادیه 
اروپا علیه این کش�ور را غیرقانون�ی خواند و هش�دار داد که این 
تحریم     ها عواقب مخربی بر امنیت و اقتصاد جهانی خواهد داشت. 
درحالی که کشللورهای غربی برای توقف پیشللروی های روسیه در 
اوکراین، دامنه تحریم    ها علیه این کشور را گسترش می دهند، مقامات 
کرملین نسللبت به تبعات این اقدامات هشللدار می دهند. به گزارش 
» اسپوتنیک « ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنج  شنبه 
شب گفت:» تحریم های اتحادیه اروپا غیرقانونی است، تاش     ها برای 
اعمال فشار بر مسکو چشم اندازی ندارد و پافشللاری در این زمین به 
بن بست می رسد.« وی افزود: »با توجه به ناامیدی آشکار و بیهوده بودن 
سیاست بلندمدت فشار بر روسللیه، پیامدهای فاجعه بار تحریم های 
اتحادیه اروپا بللرای بخش های مختلللف اقتصاد و امنیللت جهانی از 
جمله کشللورهای عضو این اتحادیه بیش از پیش آشللکار می شود.« 
اتحادیه اروپا روز پنج  شللنبه اعام کرد که آندری بلوسف، معاون اول 
نخست وزیر روسیه، سللرگئی سوبیانین، شللهردار مسکو و والدیمیر 
ماشکوف و سرگئی بزروکوف، دو هنرمند روس را تحریم کرده است. 
عاوه بر این افراد، در بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا، اداره دولتی 
روسوترودنیچستو، سبربانک و الکساندر زالداستانوف، رئیس باشگاه 
موتورسواری گرگ های شب هدف قرار گرفته اند. اتحادیه اروپا درحالی 
تحریم ها علیه روسیه را تشدید می کند که به گفته مقامات اروپایی، این 
تحریم    ها بیشتر به خودشان آسیب وارد کرده است. در همین راستا، 
رانندگان معترض انگلیسللی به گرانی افسارگسیخته بهای سوخت، 
خشم و عصبانیت خود را با ایجاد ترافیک در نقاط مختلف کشور، در 
نخستین روز از تعطیات تابسللتانی به نمایش گذاشتند. به گزارش 
ایرنا، معترضان در نخستین ساعات کاری روز جمعه اتوبان های اصلی 
کشور در لندن، لیورپول، منچسللتر، بیرمنگام و کاردیف را هدف قرار 
داده و سرعت حرکت وسللایل نقلیه خود را به حدی کاهش دادند که 
باعث ترافیک سنگین شللده اسللت. مقامات بندر دوور در مواجهه با 
ترافیک پنج ساعته مقابل گذرگاه مرزی دو کشور، وضعیت اضطراری 
اعام کرده است. دوور کم عرض     ترین نقطه کانال مانش و نزدیک     ترین 
مرز میان انگلیس و فرانسلله اسللت که بالغ بر ۱۱/7میلیون مسللافر، 
۲/۶میلیون کامیون و ۲/۲میلیون خودرو از این گذرگاه تردد می کنند. 
افزایش بهای سوخت در امریکا و اروپا پس از شروع جنگ اوکراین روند 
صعودی به خود گرفته است و همین مسئله موجی از اعتراضات را به 

همراه داشته است. 

سفارت ترکیه در آتش خشم عراقی ها
حمات مکرر آنکارا به خاک عراق و کشتار غیرنظامیان خون عراقی ها را به جوش آورد

به رغ�م هش�دار    گزارش  یک
مقام�ات عراقی 
نسبت به تحرکات نظامی ترکیه در شمال این 
ب�ه  کم�اکان  مقام�ات  آن�کارا  کش�ور، 
جنگ افروزی های خود ادامه می دهند و همین 
مسئله به تش�دید تنش    ها بین دو طرف منجر 
شده اس�ت. توپخانه ارتش ترکیه چهار    شنبه 
شب به یک مرکز گردشگری در استان دهوک، 
در اقلی�م کردس�تان حمله کرد که دس�ت کم 
هشت تن کشته و ۲۳ تن دیگر مجروح شدند. 
در واکنش به این تهاجم، عراقی های خشمگین 
در مقابل سفارت ترکیه در بغداد تجمع کرده و 
پرچم این کش�ور را از باالی س�فارت به پایین 
کش�یده و آتش زدند، دو پهپاد ناش�ناس نیز 
پایگاه های ترکی�ه را مورد هدف ق�رار دادند. 
همزمان با ادامه تهدیدهللای ترکیه برای حمله به 
مناطق شمالی سللوریه، حمات ترکیه به مناطق 
شمالی عراق نیز افزایش یافته است. در همین راستا، 
منابع رسمی عراق شامگاه چهار    شنبه اعام کردند 
در جریان آتش توپخانه ارتش ترکیه به یک مرکز 
گردشگری در اسللتان دهوک، در اقلیم کردستان 
عراق، دسللت کم هشت تن کشللته و ۲۳ تن دیگر 
مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از 

شهردار منطقه زاخو نوشت: » حداقل چهار موشک 
به منطقه گردشگری »برخ« اصابت کرد.« به  گفته 
این مقام محلی، تمامللی قربانیان و گردشللگران 
کشته شده شهروندان عراق  هسللتند. خبرگزاری 
فرانسه نیز در گزارشللی به  نقل از یکی از مقام های 
محلی نوشللت قربانیان حمله عمدتاً گردشللگران 
عراقی عرب بودند کلله از مناطق مرکزی و جنوبی 
به کردسللتان عراق سللفر کرده بودند. به گفته این 
مقام محلی اقلیم کردسللتان عللراق، ارتش ترکیه 
دو مرتبه این منطقه گردشللگری را هدف قرار داد. 
ترکیه در نزدیکی این محل یک پایگاه نظامی دارد. 
وزارت خارجه عراق نیز شامگاه چهار    شنبه با صدور 
بیانیه  ای ضمن محکوم کردن شللدید حمله ارتش 
ترکیه به مرکز گردشگری شهر زاخو اعام کرد این 
حمله نظامی را به »شورای امنیت سازمان « گزارش 
می دهد. به  نوشته وزارت خارجه عراق، حمله ارتش 
ترکیه، نقض صریح حاکمیت سللرزمینی عراق و 
تهدید آشکاری برای امنیت غیرنظامیانی است که 

برخی از آنها کشته شدند. 
به گزارش پایگاه خبری المعلومه، شللورای وزیران 
عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، وزارت خارجه 
این کشللور را مأمللور کرد پرونللده ای کامللل را از 
تجاوزهای مکرر ترکیه به حاکمیت عراق و امنیت 

شللهروندان آن تهیه کند؛ پرونده ای که قرار است 
مبنای شللکایت فوری بغداد از آنکارا در شللورای 
امنیت سازمان ملل باشللد. بر اساس برآورد برخی 
سللایت    ها و کانال های خبری عراقی، دولت ترکیه 
در طول هفت ماه گذشته ۲۸۱ حمله به استان های 
دهوک، اربیل، سلیمانیه و موصل عراق انجام داده 
است. از سوی دیگر، هادی العامری، رئیس ائتاف 
الفتح عراق هم از بغداد خواست در واکنش به حمله 
ترکیه به استان دهوک، فوراً مرزهای این کشور با 

ترکیه را مسدود کند. 
با وجود تأیید این حمله توسط مقامات رسمی عراق، 
ترکیه آن را رد کرد و گفت که این حمله یک اقدام 
تروریستی بوده است. وزارت خارجه عراق گفته است 
که همه شاخص     ها نشان دهنده مسئولیت مستقیم 
ترکیه در این حمله است و انکار آنکارا را شوخی سیاه 
خوانده است. گروه پ.ک.ک که ترکیه آن را به انجام 
عملیات متهم می کند، هرگونه دسللت داشتن در 

حمات چهار    شنبه را رد کرده است. 
 ترکیه در سال های اخیر  به بهانه مقابله با تهدیدات 
تروریستی، در مناطق شمالی عراق چندین پایگاه 
نظامی احداث  و نیروهای خود را در آن مستقر کرده 
است. هرچند مقامات بغداد بار    ها به ترکیه هشدار 
داده اند که هر چه سریع تر این مناطق را ترک کند اما 

با این حال نظامیان ترکیه روز به روز بر استحکامات 
خود در عراق می افزایند و اراده ای برای ترک خاک 
این کشللور ندارند. فرماندهان حشدالشعبی عراق 
هم اخیراً هشدار داده اند که برای همیشه در مقابل 

اشغالگری    ها و حمات ترکیه صبر نخواهند کرد. 
افزایش حمات ترکیه در عراق، درحالی است که 
ارتش ترکیه برای عملیات نظامی در شمال سوریه 
آماده می شود و به گفته برخی منابع احتماالً طی 
روزهای آینده انجام خواهد شد. این درحالی است 
که در نشست سلله جانبه تهران، مقامات ایرانی و 
روسللی نگرانی خود را از حمات احتمالی ترکیه 
ابراز داشتند اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه تصمیم خود را برای اشغالگری در شرق فرات 
گرفته است و حاضر به عقب نشینی از این موضوع 
نیسللت. ترکیه این عملیات جدید را در راسللتای 
مقابله با کردهای پ.ک.ک توجیه می کند تا بتواند 
منطقه حائل ۳۰ کیلومتری در شللمال سوریه را 
که از سللال    ها پیش در سللودای تحقق آن است، 

عملی کند. 
  سفارت ترکیه در محاصره عراقی ها

اقدام نظامی ترکیه که به بهانه مبارزه با عناصر حزب 
کارگران کردسللتان )پ.ک.ک( صورت می گیرد، 
موجی از محکومیت و ابراز انزجار از این اقدام را در 
میان مردم عراق به همراه داشته است. شبکه خبری 
الغدیر گزارش داد که عصر پنج شللنبه، صد    ها نفر از 
مردم عراق به ویژه جوانان این کشور، در برابر سفارت 
ترکیه در بغداد، با برگزاری تظاهرات، خشم خود را 
ابراز کردند. معترضان در بغداد، خواستار اخراج سفیر 
ترکیه از عراق و قطع روابط اقتصادی و دیپلماتیک 
با آنکارا شللدند. یللک منبع امنیتی هللم گفت که 
تظاهرات کنندگان با نیروهای ضد شورش هم درگیر 
شللده اند. معترضان عراقی همچنین پاکاردهای 
حاوی مطالبه های تعطیل کللردن نمایندگی های 
ترکیه در عراق، تحریم کاالهای ترکیه ای در عراق، 
پایان بخشللی به حضور ترکیه در موصل، ر ها سازی 
آب دجله و فرات از سوی ترکیه و بستن حریم هوایی 
عراق به روی همه هواپیماهای ترکیه را در دسللت 
داشللتند. همچنین، صد    ها نفر از مردم بصره هم در 
برابر کنسولگری ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار 
کردند. معترضان در جریان اعتراضات خود، پرچم 
ترکیه را نیز به آتش کشیدند. معترضان دو بار تاش 
کردند که وارد کنسللولگری شللوند، ولی نیروهای 
امنیتی مانع از این کار شدند. وزارت خارجه عراق هم 
روز پنج  شنبه علیرضا گونای، سفیر ترکیه در بغداد را 
فراخواند و یادداشت اعتراض شدیداللحنی را به او داد. 
از سوی دیگر، منابع عراقی اعام کردند که دو پهپاد 
روز جمعه به یک پایگاه نظامی ارتش ترکیه در شهر 
»بامرنی« در منطقه المعادیه واقع در شمال استان 

دهوک حمله کردند. 

علی قنادی
  گزارش  2

نتایج اولین نظرسنجی محققان دانشگاه کالیفرنیا درباره خشونت در امریکا

نصف امریکایی   ها کابوس جنگ داخلی دارند
پنج  ش�نبه ش�ب، کنگره امریکا شاهد جلسه 
تحقیق و تفح�ص درباره حمله شش�م ژانویه 
۲۰۲1 ب�ه کنگره ب�ود؛ رویدادی بی س�ابقه که 
نماد فوران ش�کاف های سیاس�ی و اجتماعی 
در امریکا اس�ت. تقریبًا در هم�ان روز، نتیجه 
نظرس�نجی محقق�ان دانش�گاه کالیفرنی�ا 
ذیل »برنامه تحقیقاتی مقابله با خش�ونت«  در 
رسانه های امریکا منتش�ر شد؛ نظرسنجی که 
نشان می دهد 5۰/1 درصد از امریکایی    ها با این 
گزاره موافق هستند که »در چند سال آینده، 
جنگ داخلی در ایاالت متحده رخ خواهد داد.«
 یک پژوهش جدید ذیل عنوان »دیدگاه    ها درباره 
دموکراسللی و جامعه امریکا و حمایت از خشونت 
سیاسی« انجام شده که اولین پژوهش از سلسله 
پژوهش   هایی اسللت که  به صورت سللاالنه انجام 
خواهد شد و نشان دهنده نتایج قابل توجهی درباره 
بی ثباتی سیاسی در امریکا اسللت. بر اساس یک 
نظرسنجی که در چارچوب این پژوهش از۸هزار و 
۶۲۰ شهروند امریکایی که بین ۱۳ می  تا دوم ژوئن 
۲۰۲۲ انجام شده، حدود دوسوم امریکایی   ها )۶7 
درصد( تصور می کنند که دموکراسی در کشورشان 
در معرض »یللک تهدید جدی«  قللرار دارد. نکته 
قابل توجه اینکه بیللش از 4۰درصد معتقدند که 
اساساً »داشتن یک رهبر قوی، برای امریکا مهم تر 
از داشتن یک دموکراسی« است و تقریباً به همین 
میزان درصد امریکایی   ها معتقدند که مهاجران در 
حال گرفتن جای سفیدپوستان بومی در این کشور 
هستند. نکته قابل توجه این نظرسنجی در رابطه با 
نگاه شهروندان امریکایی به وضعیت دموکراسی 
در کشورشللان اینکه چیللزی حدود7۰درصد از 
بزرگساالن امریکایی با این گزاره که » دموکراسی 
امریکایی فقط در خدمت منافع ثروتمندان است« 
موافقند و در این مورد اختاف نظر چندانی بین 

دموکرات  ها و جمهوریخواهان وجود ندارد. 
  امریکایی   ها خشونت را موجه می دانند

چنین تصویللر مغشوشللی در ذهن شللهروندان 
امریکایی باعث شده که درصد قابل توجهی از آنها 
به وقوع جنگ داخلی معتقد باشند. به طوری که 
۵۰/۱ درصد گفته اند با ایللن گزینه آینده پژوهانه 
موافقند که»در چند سال آینده، جنگ داخلی در 
ایاالت متحده رخ خواهللد داد.« ۶هزار و 7۶۸ نفر 
از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی که محققان 

دانشگاه کالیفرنیا آن را انجام داده اند، گفته اند که 
عقیده دارند خشونت حداقل گاهی برای دستیابی 
به یک یا چند هدف سیاسی خاص » موجه « است 
و  ۱۲/۲درصد نیز گفته اند که خودشللان شخصاً 
مایل هسللتند برای  »برای تهدید یللا ارعاب یک 
فرد « دست به خشونت بزنند. ۱۰/4درصد گفته اند 
مایلندخشونت را تا مرحله ای که منجر به » مجروح 
کردن یک فرد « شللود انجام بدهند و 7/۱ درصد 
هم گفته اند ممکن است خودشللان برای کشتن 
یک فرد دسللت به خشللونت بزنند. ۱۸/۵درصد 
شرکت کنندگان در نظرسللنجی گفته اند اگر در 
چند سال آینده در شرایطی قرار بگیرند که از نظر 
آنها اعمال خشونت موجه باشد »به اسلحه مسلح 

«خواهند شد. 
این پژوهش که اولین تحقیق از این نوع به شمار 
می آیللد، نشللان دهنده نگرانی فزاینللده جامعه 
امنیتی امریللکا از تبعات شللکاف های هویتی در 
این کشور اسللت. پژوهش کنندگان که نتایج آن 
را در کنار تحقیقات قبلی» حاکللی از بیگانگی و 
بی اعتمادی مداوم نسللبت به جامعه دموکراتیک 
امریکا و نهادهای آن « دانسته اند، هشدار داده اند که 
نظرسنجی انجام شده نشان می دهد »اقلیت های 
قابل توجهی از جمعیت امریکا، خشونت، از جمله 
خشونت نابودگر را برای دستیابی به اهداف سیاسی 
تأیید می کننللد.« آنها نتیجه گرفته اند شللرایط 

کنونی ، ایاالت متحده را» به عنللوان یک جامعه 
آزاد و دموکراتیک به خطر می اندازد.«  در مقدمه 
این پژوهش ضمن اشاره به وقایع اخیر در امریکا از 
جمله تیراندازی های منجر به کشتار دسته جمعی، 
تصمیمات دادگاه عالی و خشونت روزانه در امریکا، 
به نتایج جلسات کمیته ویژه مجلس نمایندگان 
برای تحقیق و تفحللص در مورد حمله ۶ ژانویه به 

ساختمان کنگره اشاره شده است. 
  ترامپ به التماس   ها بی توجه بود

یک عضو جمهوریخواه کمیتلله منتخب مجلس 
نمایندگان امریکا برای تحقیللق و تفحص درباره 
حمله ششللم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، شللهادت 
داد کلله ترامپ »درخواسللت ها«ی مشللاوران و 
»التماس های « فرزندانش بللرای محکوم کردن 

حمله به کنگره امریکا را نادیده گرفته است. 
پنج  شنبه شب، کمیته منتخب مجلس نمایندگان 
هشتمین جلسه اسللتماع برای تحقیق و تفحص 
درباره حمله ششم ژانویه به کنگره امریکا را بررسی 
کرد. به گزارش بی بی سللی، آدام کینزگر، یکی از 
دو عضللو جمهوریخواه کمیتلله منتخب مجلس 
نمایندگان که دموکرات  ها کنترل آن را در دست 
دارند، در این جلسه شللهادت داد که »او)ترامپ( 
تصمیم گرفته بود اقدامللی برای جلوگیری از این 
واقعه نکند« در حالی که در تحقیقات ادعا شده که 
انگیزه ترامپ »میل خودخواهانه اش برای ماندن در 

قدرت« بوده، کمیته منتخب مجلس نمایندگان در 
هشتمین جلسه خود، جدول زمانی فعالیت های 
ترامللپ را در حمله ۱۸7دقیقلله ای حامیانش به 
کنگره، ترسللیم کرد. در جلسلله پنج  شنبه شب، 
گفته شد که ترامپ بیش از دو ساعت و نیم پوشش 
خبری شورش را از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در 
اتاق ناهارخوری خصوصی در کاخ سللفید تماشا 
می کرده و شهادت داده شد در حالی که فرزندان 
و دسللتیارانش »به او التماس می کردند « که این 
اقدام را محکوم کند، در حالی که در حال تماشای 
زنده حمله به کنگره بود، این درخواست   ها را نادیده 
می گرفت. الین لوریا، یکی از دموکرات های عضو 
این کمیته تحقیق در جلسه گفت: »ترامپ پشت 
میز ناهارخوری خود نشست و حمله را از تلویزیون 
تماشللا کرد، در حالللی که ارشللد   ترین کارکنان، 
نزدیک    ترین مشللاوران و اعضای خانواده اش به او 
التماس می کردند که آنچه را از هر رئیس جمهور 
امریکا انتظار مللی رود، انجام دهد.« به گفته خانم 
لوریا عکاس ارشد کاخ سفید می خواست از جریان 
این رویداد تاریخی عکس بگیرد، اما به او گفته شد 
که این کار را نکند. همچنین یکللی از کارمندان 
سابق امنیت ملی که صدایش برای پنهان کردن 
هویتش تغییر داده شللده بود، گفت که مقامات 
اجرایی کاخ سللفید از آنچلله در پایتخت در حال 
رخ دادن بود »در حالت شوک « بودند. این کمیته 
همچنین بخش    هایی از شللهادت ضبط  شده پت 
سیپولون، مشاور سابق کاخ سفید را پخش کرد که 
او در آن گفت که تاش کرده بود رئیس جمهور در 
یک بیانیه شدیداللحن این حمله را محکوم کند. 
سیپولون گفت: »من گفتم که باید به مردم گفته 
شود، باید به صورت عمومی اعام شود، که سریعاً 
باید کنگره را ترک کنند«. به گفته کمیته، ایوانکا 
ترامپ و دونالد ترامپ جونیور، فرزندان ترامپ هم از 
او خواسته بودند که از آشوبگران بخواهد که کنگره 
را ترک کنند، اما سللارا متیوز، دسللتیار رسانه ای 
سابق کاخ سفید، شهادت داد که یکی از همکاران 
ناشناس در کاخ سفید استدالل کرده بود که اگر 
ترامپ خشللونت    ها را محکوم کند در این صورت 
»رسانه    ها پیروز خواهند شد«. در جلسه پنج  شنبه 
شب همچنین گفته شد که ترامپ حتی یک تماس 
هم با مأموران مجری قانللون  یا نهادهای امنیتی 

برای جلوگیری از این حادثه انجام نداده است. 
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امام سجاد)عليه السالم(:

)خداوندا( مرا چن�ان غمناك 
و انديش�ناك مگ�ردان كه بر 
فريضه  هاي�ت مواظبت نكنم و 

سنت  هايت را به كار نبندم.

الصحيفه السجاديه، ص ٤٤، الدعا ٧

در نهمين نشست »طعم كتاب« بررسي شد
روايتي از رسول بوسني در كتاب »ر«

همزمان با برگزاري هفته نمايش  فيلم هاي ايراني در عراق
»هناس« در بغداد ديده مي شود

   سيد مرتضي ذاكر
همزمان ب�ا برگ�زاري هفته نماي�ش  فيلم ه�اي ايراني در 
ع�راق دو فيل�م س�ينمايي توس�ط س�ازمان س�ينمايي 
ح�وزه هن�ري در اي�ن روي�داد ب�ه نماي�ش درمي آيند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي س��ازمان سینمايي، 
همزمان با برگزاري هفته نمايش فیلم ه��اي ايراني در عراق كه 
توسط وزارت فرهنگ، گردشگري و آثار باستاني عراق و به همت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي ايران با مشاركت حوزه هنري 
انقالب اسالمي از امروز ش��نبه اول مرداد مصادف با ۲3 جوالي 
)۲3 ذي الحجه( در ش��هر بغداد آغاز مي شود، دو فیلم سینمايي 
توسط سازمان س��ینمايي حوزه هنري در اين رويداد به نمايش 
درمي آيند.  فیلم سینمايي »هناس« به كارگرداني حسین دارابي، 
تهیه كنندگي محمدرضا شفاه و محصول سازمان سینمايي سوره 
كه هم اكنون در سینماهاي ايران در حال اكران است، در اولین 
تجربه اكران خارجي خود قرار است امروز و همزمان با نخستین 
روز از برگزاري هفته نمايش فیلم ه��اي ايراني در بغداد با حضور 
حسین دارابي، كارگردان اين فیلم به نمايش در آيد.  كارگردان 
فیلم »هناس« معتقد اس��ت اين فیلم روايت يك ترور است كه 
در نگاه باالتر به يك اتفاقي اشاره دارد كه امنیت ملي مردم يك 
جامعه را تحت الشعاع قرار داده است.« فیلم سینمايي »هناس« 
با حضور بیش از 35 هزار مخاطب در سینماها و 5 هزار مخاطب 
در اكران هاي سیار موفق ش��ده از مرز فروش يك میلیارد تومان 
عبور كند. اين ف��روش در حالي در هفته دوم اك��ران »هناس« 
رقم خورده كه با آغاز طرح شناوري قیمت بلیت هاي اين فیلم در 

زنجیره سینمايي حوزه هنري، شاهد رشد 35 درصدي مخاطبان 
از ابتداي هفته گذشته بود و در مدتي كوتاه با استقبال مردمي از 
اين طرح مواجه شد.  همچنین فیلم س��ینمايي »مديترانه« به 
كارگرداني هادي حاجتمند و تهیه كنندگي ابوالفضل حاجتمند 
كه پخش بین المللي آن را مركز بین الملل سوره برعهده دارد، ديگر 
اثري است كه در اين هفته نمايش روي پرده مي رود.  همزمان با 
برقراري اين رويداد سینمايي و همچنین برگزاري سیزدهمین 
دوره جشنواره بین المللي- رسانه اي غدير كه از تاريخ ۲9 تا 3۱ 
تیر در شهر بغداد برگزار مي شود، مديران سینمايي حوزه هنري 
از جمله هادي اسماعیلي، معاون توزيع سازمان سینمايي سوره و 
الهه طه ئي، مدير مركز بین الملل سوره با حضور در كشور عراق در 
راستاي تداوم، گسترش و تقويت همكاري هاي دو جانبه فرهنگي 
و سینمايي دو كشور، نشس��ت و رايزني هاي مختلفي داشته اند. 
در هفته سینماي ايران در بغداد هشت فیلم كوتاه و چهار فیلم 

سینمايي از ايران به نمايش درمي آيند.

   محمد صادقي
كتاب »ر« روايتي انس�اني از جنگ بوس�ني و حضور يك 
قهرم�ان ايران�ي به نام »رس�ول حي�دري« در آن اس�ت. 
در نهمین نشس��ت »طعم كتاب« كه به همت مجمع ناشران 
انقالب اسالمي برگزار مي شود، كتاب »ر« با حضور مريم برادران، 
نويسنده كتاب و جواد كالته منتقد ادبي در مؤسسه خانه كتاب 
برگزار شد.  مريم برادران در معرفي كتاب »ر«، با اشاره به اينكه 
كتاب در ژانر مستندنگاري تألیف شده است، گفت: » سوژه اين 
كتاب شهید مجید منتظري ملقب به رسول حیدري است. من 
قبل از اينكه نوش��تن درباره اين ش��هید بزرگوار را شروع كنم، 
همانطور كه در مقدمه كتاب هم گفتم، از طريق خانواده با اين 
شهید آشنا شدم. اتفاقات سال 88 بود كه دغدغه من را بیشتر 
كرد كه درباره ويژگي ه��اي آدم هايي كه در حوزه اطالعات كار 
مي كنند، چیست. شايد بتوان گفت بسیاري از اطالعاتي كه در 
كتاب آمده است، سؤاالت ذهني خودم بوده كه در اين مسیر به 

پاسخ آن رسیده ام.« جواد كالته نیز با انتقاد از نوع نگاه كتاب »ر« 
به مقوله دفاع مقدس  گفت: » ما به اعتبار جنگ و دفاع مقدس به 
سراغ اين آدم ها مي رويم، ولي دفاع مقدس و جنگ را از زندگي 
اين افراد حذف مي كنیم؟ اين مختص اين كتاب نیس��ت و اين 
رويكردي است كه در برخي نويسندگان و ناشران وجود دارد. 
در حالي كه اين جنگ است كه نبوغ افراد را نشان مي دهد. اين 
جنگ است كه باعث بروز و ظهور افراد و رفتارهايشان شده است. 
پس چرا ما گاهي اين مس��ئله را ناديده مي گیريم؟« وي ادامه 
داد: »ما حق نداريم بخشي از ش��خصیت را از روايت زندگي اش 
حذف كنیم. شايد نتوانیم همه زندگي افراد را روايت كنیم، ولي 
حق مخاطب است كه وقتي كتاب رس��ول حیدري را دستش 
مي گیرد، با يك روايت كامل مواجه شود. ما در كتاب زندگي يك 
شخص بايد هندسه شخصي يك فرد را نشان دهیم.« نويسنده 
كتاب در پاسخ به منتقد، ضمن پذيرش نقد وارده به كتاب »ر« 
بیان داشت: » من معتقدم كسي كه از ديگري براي جامعه اش 
روايت مي كند، قطعاً بايد طرح و دلیلي داشته باشد و مخاطب اين 
حس را بكند كه مي تواند از او بیاموزد و از اين زندگي بهره بگیرد. 
هر روايتگر و نويسنده اي اين حق را دارد كه انتخاب كند. نكته 
بعدي اينكه من جنگ را بلد نیستم و شايد عالقه اي هم نداشته 
باش��م به آنچه در جبهه مي گذرد. البته نشانه هايي از شجاعت 
رسول را در اين كتاب آورده ام تا مخاطب ببیند چنین آدمي در 
موقعیت هاي مختلف چگونه رفتار مي كند. آنچه من آوردم، اين 
است كه چه چیزي باعث مي شود رسول، رسول بوسني شود. 

اينكه چرا اين آدم در چنین زماني اين انتخاب را مي كند.«

گفت وگوی »جوان« با كارشناس ارشد ميراث فرهنگی درباره حواشی مرمت گنبد مسجدهای ميدان نقش جهان

 مرمت میراث جهانی
با اصرار بر کار غلط انجام شد

مصطفي محمدي     دیده بان

    سینما    سینما

 رکوردزني»موقعیت مهدی«
 در جشنواره فیلم شهر

فيلم سينمايي موقعيت مهدی در جمع نامزد های جشنواره 
فيلم ش�هر با ش�ركت در ش�ش بخش و دريافت دو ديپلِم 

افتخار، ركورددار شد.
فیلم سینمايي موقعیت مهدي در هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم شهر به دبیری مجید اكبرشاهی كه از ۲7 تا 3۱ تیرماه در 
پرديس س��ینما گالری ملت برگزار ش��د، توانست با حضور در 
بخش هاي بهترين فیلمنامه، بهترين بازيگر نقش زن، بهترين 
بازيگر نقش مرد، بهترين دستاورد فنی يا هنری، تصويربرداری 
و همچنین بخش ه��اي بهترين كارگردانی فیلم س��ینمايی و 
بهترين فیلم برای تهیه كننده، ركورددار اين جش��نواره لقب 
بگیرد. همچنین در افتتاحیه جشنواره فیلم شهر، ديپلم افتخار 
مسابقه پوس��تر فیلم به محمد روح االمین برای فیلم موقعیت 
مهدی و ديپلم افتخار مس��ابقه عكس به علی نیك رفتار برای 

موقعیت مهدی اهدا شد.
----------------------------------------------------

»ٌحسن حسن« به کتابفروشی ها آمد
كت�اب »ٌحس�ن حس�ن«، 
گزيده روايات كتاب روايت 
زندگی شهيد حسن باقری، 
نوشته مهس�ا رون، توسط 
انتش�ارات ش�هيد حسن 

باقری منتشر شد.
ب��ه گ��زارش ج��وان، كتاب 
»ٌحس��ن حس��ن«، گزي��ده 
روايات كتاب روايت زندگی ش��هید حسن باقری در 49 بخش 
به بیان ش��خصیت، توانمندی، هوش و ذكاوت ش��هید حسن 
باقری پرداخته است. در ابتدای اين كتاب، نويسنده در جدولی 
به اختصار از سال ۱334 كه ش��هید باقری متولد شده تا بهمن 
۱36۱ را كه در تپه های شمال فكه حین شناسايی به شهادت 
رسیده، توضیح داده و در هر سال به صورت مجزا فعالیت های او 
را شرح داده است. اين كتاب حاصل روايت های كوتاهی از مادر 
شهید باقری به همراه روايت هايی از همرزمان و فرماندهانی است 
كه از نزديك در جبهه های دفاع مقدس با او برخورد داشته اند و 
حتی افرادی كه در همسايگی او زندگی كرده اند نیز خاطراتی 
را از او بیان كردند. بخش نخست اين دفتر زندگی با عنوان »نذر 
امام حسین)ع( اسمش را گذاشتیم غالمحسین، غالِم حسین…« 
روايت مادر شهید حسن باقری است. كتاب »ٌحسن حسن« در 
۱۲۰ صفحه با شمارگان هزار نسخه و قیمت 4۰ هزار تومان در 

اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
----------------------------------------------------

 »انفرادی« با 4 میلیارد فروش 
در صدر جدول اکران

در بين فيلم های سينمايی كه روی پرده سينما قرار دارند، فيلم 
»انفرادی« با فروش ۱۵۰هزار بليت رتبه اول گيشه را در دست گرفت.

در هفته گذش��ته، مجموع مخاطبان س��ینمای ايران بیش از 
337هزار نفر بودند كه گیش��ه ای ۱۱میلی��ارد و ۱6۲ میلیون 
تومانی را رقم زدند. رتبه اول گیشه در اختیار »انفرادی«، ساخته 
سیدمسعود اطیابی با فروش ۱5۰ هزار بلیت به ارزش 3 میلیارد 
و 6۱8 میلیون تومان قرار گرفت كه آن را به يك قدمی فروش كل 
5۰ میلیارد تومانی رساند. سهم اين فیلم از مخاطبان اين هفته 
سینمای ايران، 33 درصد بود كه در مجموع مخاطبان اين فیلم 
را از مرز يك ونیم میلیون نفر فراتر برد. »تی تی«، اثر آيدا پناهنده 
در دومین هفته اك��ران، 9۲ هزار قطعه بلیت ب��ا ارزش معادل 
3میلیارد و ۱5۰ میلیون تومان فروخت كه حضور در رتبه دوم 
جدول فروش هفتگی را برای اين فیلم برای دومین هفته متوالی 
تمديد كرد. فیلم »علفزار« به كارگردانی كاظم دانشی نیز در اين 
هفته، 4۱ هزار قطعه بلیت به ارزش يك میلیارد و 47۱ میلیون 
تومان فروخت تا در رتبه سوم جدول فروش حضور داشته باشد. 
اين فیلم اين هفته توانست با عبور از مرز فروش كل ۱3 میلیارد 

تومانی پرفروش ترين فیلم غیركمدی سال شود.
----------------------------------------------------

 فصل جدید مستند »ایرانگرد« 
روی آنتن می رود

فصل جديد مس�تند تلويزيونی ايرانگرد به زودی از شبكه 
يك سيما پخش می شود.

به گزارش ج��وان، فصل پنج��م مجموعه مس��تند تلويزيونی 
»ايرانگرد« ، به كارگردانی و تهیه كنندگی جواد قارايی  اين روزها 
در مرحله تدوين، صداگذاری و اصالح رن��گ قرار دارد. ايرانگرد، 
نگاهی متفاوت در معرفی طبیعت بكر شهرهای مختلف كشور و 
زندگی در میان عشاير و مردمان يیالقی و شهرها و روستاهای ايران 
برای مخاطبان دارد. »ايرانگرد 5« در ۲6 قسمت  اواخر مرداد و اوايل 
شهريور امسال روی آنتن شبكه يك می رود. حامد جم، تدوين اين 

فصل از مجموعه مستند ايرانگرد را برعهده دارد.

وزير ارشاد خبر داد
 توليد آثار سينمايي  

درباره شهيدان همداني و بروجردي
وزي�ر فرهن�گ تأكيد كرد 
توليد آثار سينمايي فاخر 
ب�ا محوري�ت س�رداران 
ش�هيد اي�ران اس�المي از 
مأموريت ه�اي اصلي بنياد 
س�ينمايي فارابي در دوره 
جدي�د ب�ه ش�مار مي آيد. 
به گزارش »ج��وان«، به نقل 
از مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، محمدمهدي 
اسماعیلي در نشس��ت با اعضاي كنگره سرداران و شهداي اس��تان همدان با تأكید بر 
اينكه وزارت فرهنگ در حمايت از كنگره هاي شهدا محدوديتي ندارد، گفت: تولید آثار 
سینمايي فاخر با محوريت سرداران شهید ايران اسالمي از مأموريت هاي اصلي بنیاد 
سینمايي فارابي در دوره جديد به شمار مي آيد و بر همین اساس قرار است چندين اثر 
سینمايي با محوريت چند سردار شهید به مرحله تولید برسد كه از اين میان مي توان 
به ساخت آثاري در وصف سرداران شهید همداني و بروجردي اشاره كرد.  اسماعیلي با 
اشاره به نگارش فیلمنامه اي با محوريت شهید همداني افزود: با برخي از تهیه كنندگان 
سینما براي تولید آثار نمايشي درباره شهید همداني صحبت شده و پیگیر به سرانجام 
رساندن تولید اثر در اين زمینه هستیم.  رئیس شوراي هنر، تولید نماهنگ درباره شهدا 
را مهم و تأثیرگذار دانست و با تأكید بر اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در حمايت از 
كنگره هاي شهدا محدوديت ندارد، تصريح كرد: آمادگي داريم در حوزه تولید نماهنگ و 
آثار موسیقايي، فیلم، نمايش و تولیدات ادبي در كنگره هاي شهدا مشاركت داشته باشیم 

و در اين موضوع درباره شهید همداني اقداماتي صورت گرفته است. 

   محمدصادق عابدينی
انتش�ار تصاوي�ری از مرم�ت غيراصول�ی و 
فاجعه آميز گنبد مسجد امام اصفهان كه نشان  
از تغييررنگ و اعوج�اج در آجرهای لعاب دار 
گنبد دارد، اين روزها باعث نگرانی عالقه مندان 
به ميراث فرهنگی شده است. احسان ايروانی، 
مديرعامل پيشين صندوق احيا و بهره برداری 
از اماكن تاريخی و كارش�ناس ارش�د ميراث 
فرهنگی كه از نزديك در مرمت گنبد مسجد 
شيخ لطف اهلل اصفهان بوده و فاجعه آن مرمت 
غيراصولی را مشاهده كرده است، در گفت وگو با 
»جوان« به چرايی وقوع چنين اتفاقات ناگواری 
در عرصه مرمت ابنيه تاريخی پرداخته است. 

    
 شايد سؤال همه فرهنگ دوستان اين 
باشد كه چرا مرمت گنبد مسجد امام به 

اين فاجعه منتهی شد؟
درباره مسجدجامع عباسی يا همان مسجد امام شهر 
اصفهان بايد بگويم كه اطالعات ما از روند كاری كه 
انجام شده، بسیار كم است. اين موضوع چند دلیل 
دارد؛ ابتدا اينكه در طول سال های اخیر استادكارهای 
متنوعی برای مرمت به كار گرفته شده اند و اطالعات 
كاری آنها منتشر نش��ده است. دومین موضوع اين 
است كه شیوه انجام كار در چنین پروژه هايی اينگونه 
است كه از روند تحقیقات كار، طراحی و اجرای آن 
بايد مقاله و اطالعات علمی منتشر شود و در دسترس 
قرار گیرد كه اين اتفاق نیفتاده است و دست اندركاران 
هیچ گونه اطالعاتی از كاری كه انجام داده اند، بیرون 
نداده اند. پس من نمی توانم از لفظ فاجعه برای مرمت 
گنبد مسجد امام استفاده كنم، ولی در مورد مسجد 
ش��یخ لطف اهلل كه از نزديك در جري��ان كار بودم، 

می توانم بگويم كه فاجعه بود. 
 در مورد مرمت مسجد شيخ لطف اهلل 
هم انتقادها زياد است، آنجا هم گنبد 

دورنگ شده است!
در آنجا، ابتدا دو پنجم ترك اول را پايین ريختند و 
دوباره بارگذاری كردند كه به دلیل اختالف سطح و 
رنگ و نقوش، كار زشت شد. در آنجا متوجه شديم 
كه مسئوالن بازسازی، كار را عالمانه انجام نمی دهند. 
آن زمان حتی كار به دعوت از رئیس پژوهش��كده 
مرمت رسید تا توانايی فنی افرادی كه مرمت را بر 
عهده داشتند سنجیده شود. از كارشناسان میراث 

هم دعوت شد در نشس��تی به منظور بررسی كار 
شركت كنند، ولی تقلب صورت گرفت.

 يعنی چه تقلب شد؟
در آن نشست مطرح شد كه كار مرمت بر اساس چه 
آزمايش هايی انجام شده است، كارشناسان نظرات 
خود را گفتند و از نبود كار كارشناسی انتقاد كردند، 
اما نتیجه برعكس منتشر شد، يعنی در رسانه ها 
صحبت های كارشناسان به صورت قلب شده بازتاب 
داده شد. فاجعه اينجاس��ت كه با نامه نگاری های 
انجام شده با سازمان بازرسی، حدود يك سال و نیم 
پیش، جلوی تمديد قرارداد پیمانكار متخلف گنبد 
شیخ لطف اهلل گرفته شد، ولی سه، چهار ماه پیش 
كه به اصفهان رفته بودم، ديدم همان پیمانكار قبلی 
در حال مرمت ترك دوم است. فاجعه، يعنی اصرار بر 

نادانی كه در كار مرمت شاهد آن هستیم. 
 هر دو اثر مس�جد امام و مسجد شيخ 
لطف اهلل، جزو ميراث های جهانی ايران 
هستند. اين نوع مرمت های غيراصولی 

به مسئله ثبت اين آثار لطمه نمی زند؟
ما هر وقت موضوع اصرار بر كار اشتباه را به مديران  
میراث فرهنگی گفته ايم با فرافكنی و برخورد قلدرانه 
مواجه شده ايم. در ايران نهاد »ايكوموس« )شورای 
بین المللی بناها و محوطه های تاريخی( مسئولیت 
مكاتبه با يونس��كو را دارد كه فعاًل هیچ صدايی از 
آن بلند نمی شود. يونسكو معموالً به گزارش های 
غیررس��می توجهی نمی كند، در صورتی كه اگر 
ايكوموس نامه نگاری كند، قطعاً يونس��كو به ايران 
ارزياب می فرستد و چه بسا كه میدان نقش جهان را 

در فهرست میراث در معرض خطر قرار دهد. 
 چرا ميراث جهانی ايران با چنين وضعی 
بايد مرمت شود كه نگرانی حذف آن از 

ميراث جهانی به وجود آيد؟
وقتی ما میراث جهانی داريم، بايد برای نگهداری و 

مرمت آن بر مبنای معیارهای جهانی برخورد كنیم. 
در جهان معیارهای مشخصی برای مرمت وجود 
دارد، پیش از همه اينكه روش ها را مشخص می كنند 
و نتیجه آزمايش های مربوطه را در اختیار جامعه 
دانشگاهی قرار می دهند و كار با خرد جمعی پیش 
می رود. حتی پیش آمده كه وقتی نتايج مشخص 
ش��ده، روش كار را عوض كردند. ما اين موضوع را 
كه در ايران می خواهند اتفاق پیش آمده را به گردن 
استادكاران قديمی بیندازند، نمی پذيريم. استادكار 
زير نظر كارشناسی كه مش��خص شده كار كرده و 
براساس قواعدی كه به او گفته اند، عمل كرده است. 
اصاًل لزومی بر بازس�ازی گنبد مسجد 
امام يا گنبد مس�جد شيخ لطف اهلل در 

اين زمان وجود داشته است؟
بنا به شرايط جغرافیايی، آجرهای لعابدار عمر خاصی 
دارند. در طول تاريخ هم چندين بار بدنه مس��جد امام 
بازسازی ش��ده و گنبد آن هم در چند دوره بازسازی 
شده است. بايد ديد نظر كارشناسی درباره لزوم مرمت 
چیست. در مورد مسجد شیخ لطف اهلل مثالی می زنم؛ 
اهمیت نقوش زير گنبد در اين مسجد بسیار باالست، 
نفوذ هرگونه رطوبت از گنبد به فضای زيرين، خسارت 
سنگینی را به وجود می آورد كه جبرانش بسیار سخت 
اس��ت. گنبد را نبايد صرف آجرهای لعابدار سطح آن 
دانست. به مرور بافت زير آجرها امكان پوك شدن دارد. 
 االن به دليل بازسازی غيراصولی، نگرانی های 
زيادی درباره سرنوشت گنبد مسجد امام و 
گنبد مسجد شيخ لطف اهلل پيش آمده است، 
آيا اين گنبدها امكان بازگش�ت به شرايط 

درست را خواهند داشت؟
بله، اين امكان وجود دارد. همانطور كه پیش از اين 
نیز مرمت هايی در بدنه و گنبد انجام شده است، ولی 
بايد روش كار و اطالعات آن مشخص شود. اينكه اگر 
همان آجرهای قديمی را پايین آورده اند و اليه شكل 
گرفته روی سطح را از بین برده اند هم باعث تغییر 
رنگ می شود و هم باعث نفوذپذيری بیشتر آجرها 
در آينده خواهد ش��د. پاتین )رسوب روی سطح( 
شكل گرفته، به عنوان عايق عمل می كند و با از بین 

بردن آن بافت در معرض تخريب قرار می گیرد. 
 آيا می توان اميد داشت كه در آينده ديگر 
مرمت های آثار تاريخی به فاجعه مسجد 

شيخ لطف اهلل و مسجد امام منجر نشود؟
شما از فاجعه مرمت سؤال كرديد، من می خواهم به 
فاجعه بزرگ تری كه شاهد آن بودم، اشاره كنم. در 
ايران مرمت میراث جهانی جلوی چشم همه است. 
وقتی میراث جهانی اينگونه مرمت ش��وند، وای به 
حال وضعیت مرمت يك خانه تاريخی در يك شهر 
دورافتاده. چیزی كه با آن مواجه شدم، اين بود كه 
می گويند آنجا كه مسجد شیخ لطف اهلل بود، با آن 
وضعیت مرمت كسی كاری نكرد، حاال گچكاری و 
بندكشی يك خانه تاريخی كه جای خود دارد. وقتی 
با مس��ئوالن فاجعه مرمت در آثار جهانی برخورد 
نش��ود، يك موج ايجاد می شود و همین طور پیش 
می رود، آن وقت شما به يك مسئول مرمت در جايی 
كه اهمیت كمتری هم دارد، می توانید بگويید كه 
كارش اشتباه است. او به خوبی می داند كه قرار نیست 
مؤاخذه شود! فاجعه اصلی باليی است كه اين نوع 

مرمت ها بر سر ديگر ابنیه تاريخی خواهد آورد.

یونسکو معموالً به گزارش های 
غیررسمی توجهی نمی کند 
در صورتی که اگر ایکوموس 
نامه نگاری کند، قطعاً یونسکو 
به ای��ران ارزیاب می فرس��تد

   نشر

مرتضي سرهنگي در آيين رونمايي از كتاب »شرح درد اشتياق« عنوان كرد
اگر درباره جنگ ننويسيم، قيمت جنگ را نمي فهميم

مرتضي سرهنگي در آيين رونمايي از كتاب »شرح درد 
اشتياق« گفت: سربازي كه خاطرات جنگش را ننويسد، 
جنگ را ناق�ص رها كرده اس�ت، چرا كه اي�ن خاطرات 
بايد ثبت و ضبط ش�وند و ب�ه گوش مردم هم برس�ند. 
مراسم رونمايي كتاب »ش��رح درد اشتیاق« شامل مجموعه 
خاطرات دكتر محمدرضا ظفرقندي، پزشك تیم اضطراري 
جنگ، به قلم راحله صبوري در سالن س��وره حوزه هنري با 
حضور راوي، جمعي از پزشكان، مرتضي سرهنگي، مدير دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت  و جمعي از دانش آموزان مدرسه مفید 
در سال 6۰ برگزار شد.  مرتضي سرهنگي، مدير دفتر ادبیات و 
هنر مقاومت در اين مراسم با تأكید بر ضرورت مكتوب كردن 
خاطرات جنگ گفت: سربازي كه خاطرات جنگش را ننويسد، 
جنگ را ناقص رها كرده است ،چرا كه اين خاطرات بايد ثبت و 

ضبط شوند و به گوش مردم هم برسند. 
او با ابراز خرسندي از انتش��ار اين كتاب بیان كرد: من هم به 
جامعه پزش��كي و دكتر ظفرقندي براي انتش��ار »شرح درد 
اشتیاق« تبريك مي گويم. خاطرات و نكاتي كه در اين كتاب 

وجود دارد، قیمت جنگ را براي مردم مشخص مي كند. 
مدير دفتر ادبیات و هنر مقاومت يادآور شد: اگر درباره جنگ 
ننويسیم، قیمت جنگ را هم نمي فهمیم و متوجه نخواهیم شد 
چه خون هايي براي اين سرزمین خرج شده است. به همین 
دلیل الزمه درك آن روزها و رشادت هاي صورت گرفته، درج 
و انتشار اين خاطرات است.  سپس محمد رئیس زاده، رئیس 
سازمان نظام پزشكي كشور پش��ت تريبون رفت و با مبارك 
دانستن انتشار كتاب »شرح درد اش��تیاق« در ادبیات دفاع 
مقدس خاطر نشان كرد: كتاب را مطالعه كردم. براي من كتابي 
ارزنده و آموزنده بود و دريچه هايي پنهاني از شخصیت دكتر 

ظفرقندي برايم گشود. 
دكتر محقق از دوستان دكتر ظفرقندي، روي صحنه رفت و 
با اشاره به رسالت جامعه پزشكي اظهار كرد: امروز بزرگ ترين 

رسالت مجموعه سالمت، انجام اقدامات فرهنگي و ترويجي و 
معرفي فرهنگ صحیح سالمت و ارائه آن به ملت بزرگوار ايران 
است. خدا را شكر در اين زمینه دستاوردهاي ارزشمندي داريم 
كه »شرح درد اشتیاق« يكي از آنهاست و امروز مورد تكريم قرار 
گرفت.  در بخش ديگر اين مراسم، دكتر محمدرضا ظفرقندي 
به همراه مادرش روي صحنه آمدند. مادر دكتر ظفرقندي از 
معلمان و حافظان قرآن است كه نقش مهمي در موفقیت و 
حمايت از فرزندش در طول اين سال ها داشته است. در ادامه 
مدير عامل انتش��ارات س��وره مهر با اهداي دسته گل و چند 
كتاب از مقام واالي اين مادر قدرداني كرد.  سپس ظفرقندي 
در سخناني از حضور گرم جامعه پزشكي و مسئوالن فرهنگي 
در مراسم رونمايي كتابش تشكر كرد و گفت: خاطراتم را ثبت 
كردم تا میراثي براي آيندگان باشد و در طول تاريخ به دست 
فراموشي سپرده نشود، ضمن اينكه نوجوانان و جواناني كه آن 
روزها را نديده اند بدانند چه اتفاقاتي رخ داده است.  ظفرقندي 
ادامه داد: بايد فداكاري ها و رش��ادت ها را بیان كرد تا همگان 

بدانند تمدن ايران بر چه پايه اي شكل گرفته است. 
راوي كتاب »شرح درد اشتیاق« درباره اينكه چرا چنین نامي را 
براي كتابش انتخاب كرده است، افزود: من با تأسي از شعر موالنا 
»سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگويم شرح درد اشتیاق« 
نام اين كتاب را انتخاب كردم. ما در جايي كار مي كرديم كه با 
درد و زخم و اشتیاق روبه رو بوديم. بسیاري از رزمندگان با وجود 
اينكه به شدت زخمي ش��ده بودند و توان مبارزه نداشتند، اما 
همچنان اشتیاق داشتند دوباره به میدان جنگ بازگردند.  پیروز 
حناچي، شهردار سابق تهران نیز در سخناني از انتشارات سوره 
مهر براي ثبت و مكتوب كردن ادبیات دفاع مقدس قدرداني 
كرد.  حناچي در ادامه افزود: در كنار همه رشادت هايي كه در 
دفاع مقدس رخ داد، حركت هاي تخصصي جنگ آنقدر كه بايد 
مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله اين حركت هاي تخصصي 

اقدامات جامعه پزشكان در هشت سال جنگ است.

     کتاب


