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سرمقاله

 چه کسی در ایران 
مخالف توافق است 

غالمرضا صادقیان / سردبیر

چه کس��ی در ایران مخالف یا مانع توافق هس��ته ای است؟ 
این پرسش��ی اس��ت که هم طرح آن و هم پاسخ  دهی به آن 
در سکوت نس��بی جریان حاکم،  هر روز از طرف دو جریان 
داخلی و خارجی پاس��خ داده می ش��ود و در آن، مس��ائل را 
می پوشانند یا وارونه نشان می دهند. از طرف امریکا همین 
دیروز خبری منتشر ش��د که »ایران دائماً پیشنهاد مذاکره 
مستقیم امریکا را رد می کند« و در داخل، دور جدید تالش 
جریان اصالح طل��ب برای رس��یدن به قدرت، ظاه��راً قرار 
اس��ت با بازپروری مقوله»برجام« آغاز ش��ود. مثاًل با تبلیغ 
این ادعا که »جریان حاک��م مخالف یا نافی برج��ام بود اما 
وقتی به قدرت رسید، برای رس��یدن به همان برجام تالش 
 کرد، پس به ما رأی بدهی��د که احیاگران واقع��ی و کاربلد 

برجام هستیم«. 
اما آیا واقعاً جریان حاکم، مخالف یا مانع برجام و امریکا واقعاً 
دنبال احیای برجام اس��ت؟ معتقدم هیچ کس مشتاق تر از 
ش��خص ابراهیم رئیس��ی برای انجام تواف��ق و ختم پرونده 
هس��ته ای و بهره وری از مواهب اقتصادی آن نیست. به این 
دلیل س��اده که هرکس در این جایگاه ق��رار بگیرد، همین 
خواس��ته را دارد. جری��ان اصالحات ای��ن را به خوبی درک 
می کند که هیچ رئیس جمهوری با هر مرام سیاسی نمی تواند 
از هیچ گزینه ای که حتی مقداری کم یا پیش بینی نشده در 
ارتقای وضع دولتش مؤثر باشد،  بگذرد و شخص آقای رئیسی 
نیز دراین باره با بقیه تفاوتی ندارد. تنها ادعای متفاوت او این 
 اس��ت که »کش��ور را معطل برجام نمی کنیم« که این نیز به

 معنای مانع تراشی برای توافق نیست. ایران با همه بی اعتمادی 
که به امریکا دارد، خود را برای امضای توافق در قطر آماده کرده 
بود. اروپا و روس ها هم همین را گمان می کردند و جریانی که 
االن می خواهد از طریق بازپ��روری برجام به قدرت بازگردد، 

خوب می داند که امریکا در لحظه آخر زیرمیز زد.
 به سه دلیل از بدیهی ترین دالیل عقلی، می توان فهمید که 
چرا امریکا برجام یا هرگونه توافق هس��ته ای را که به »ختم 
و عادی شدن پرونده هس��ته ای ایران« برسد، نمی خواهد و 
مانع آن می شود. دلیل س��اده اما قوی اول، خروج ترامپ از 
توافقی است که جریان اصالحات به آن رسید. امریکایی ها 
بارها با صراحت از روی کارآمدن جریان اصالحات در ایران 
ابراز خشنودی کرده  بودند، با این حال حتی توافقی را که با 
دولت این جریان بستند  شکس��تند، چون طمع بیشتری به 
توافق با ایران داش��تند و در برآورد کلی، زی��ان پایبندبودن 
به برجام را بیش��تر از زیان برهم زدن توافق با دوستان شان 
می دانستند! دلیل دوم که حتی از دلیل اول هم قوی تر است، 
بازنگشتن بایدن به برجام به رغم وعده دادن آن در تبلیغات 
انتخاباتی اش بود. خوش باوری اصالح طلبان به اینکه بایدن 
هم��ان روز اول ورود به کاخ س��فید با یک امض��ا به برجام 
بازخواهد گشت، کمکی به آنها نکرد. اما دلیل سوم حتی از 
آن دو دیگر هم قوی تر است:»اوباما پس از توافق با ایران به آن 
عمل نکرد«! تا آنجا که رئیس  بانک مرکزی و بعد از او معاون 
ظریف گفتند که عواید م��ا از برجام »تقریباً هیچ« اس��ت. 
امریکایی ها خیلی ساده اعالم کردند که این توافق دولت ما با 
شما بود و ما نمی توانیم از بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
ی��ا بانک ها بخواهی��م که با ش��ما لزوم��اً  هم��کاری کنند! 

 

یعنی هیچ! 
اگر حساب وکتاب عقلی باشد،  همین سه دلیل کافی است. 
اما در جریان اصالحات به ش��کلی عجیب ه��ر روز ایران را 
متهم به دوری از توافق می کنند و غرب را مش��تاق به توافق 
نش��ان می دهند. این صرفاً یک بازی سیاسی برای بازگشت 
به قدرت اس��ت و نه یک ایده راهبردی برای نجات کش��ور. 
آنها می دانند که عمل یا راهبری رهبر انقالب در این دولت 
مستقر نیز همان مقدار است که در دولت امضاکننده برجام 
بود، یعنی چی��زی در همین حدود ک��ه »توافقی کنید که 
بتوانید در پیشگاه ملت از آن دفاع کنید«. ایران شاید حتی 
برای انجام یک توافق فراگیرتر و بزرگ تر آماده باشد که الزمه 
آن پایبندی غرب به همین برجام سابق است. بیرون رفتن 
از برجام نیز تاکنون راهبرد ایران نبوده است. قباًل در همین 
ستون نوشته ام که روش ما باید عیناً همان روش غرب باشد،  
یعنی »در برجام بمانیم اما به آن عمل نکنیم«. ساختن بمب 
نیز راهبرد ایران نیس��ت اما قطعاً ای��ران نمی تواند به دالیل 
عقلی »راه  ه��ای علم در چگونگی س��اخت بم��ب« و »علم 
ساخت بمب به محض اراده« را به روی خود ببندد و این صرفاً 

یک توانایی علمی است نه یک اقدام عملی. 
ما آخرین پیش نویس توافق را پذیرفته ایم و حتی در »موعد 
قطر« به روزنامه ها گفته شد که خودتان را برای امضای توافق 
آماده کنید. اکنون هیچ چیز بر گردن و عهده ایران نیس��ت. 
اصالح طلبان اگر توافق می خواهن��د، باید با امریکا صحبت 
کنند که پیش از این می گفتند زبان او را می دانیم و اگر برجام 
و توافق برای آنان فقط کلید ورود به قدرت است، بدانند مردم 

قفل شان را عوض کرده اند!
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صفحه 15

 معجزه 
نجات یافتگان

    آمار قربانیان، مجروحان و زیر آوارماندگان زلزله مهیب ترکیه و سوریه در روز دوم بسیار 
بیشتر شد اما در این میان نجات یافتن معجزه آسای برخی کودکان شیرخوار و زنان و کودکی 

که در زیر آوار به دنیا آمد و مادرش را از دست داد، مورد توجه قرار گرفت | صفحه 14

   آیین رونمایی از کتاب »سالم پهلوان« برگزار شد. مراسم رونمایی از این کتاب که به خصایص پهلوانی، 
جوانمردی و خاطرات ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص دارد به همت کمیته ملی  المپیک و 

پارالمپیک و با حضور مدیران ورزشی روز گذشته برگزار شد | صفحه 13

   یک بار اشرف )خواهر شاه( مي خواست کاشان 
بیاید و قرار بود یک ساعت هم در فین حضور پیدا 
کند و به مدرس��ه دخترانه برود. وقتي قرار ش��د 
اش��رف بیاید، تصمیم گرفتم بالیي سرش بیاورم 
و او و همراهانش را بترس��انم. براي آماده س��ازي 
مقدمات و مراسم آمدن او، یکسري پرچم هاي سه 
رنگي به ما دادند تا براي روز مراسم آماده کنیم. من 
براي پرچم خودم از چوب هاي سنگین و ضخیم 

اس��تفاده کردم و منتظر روز آمدن اشرف ماندم. 
اسکورت اش��رف آمد و ابتدا از پل مسجد جامع، 
بعد پل کوچه برج عب��ور مي کرد. به محض اینکه 
ماشین اشرف سرازیر شد بیاید پایین، من پرچمي 
را که چوب س��نگین رویش گذاشته بودم محکم 
روي ماشین اشرف پرت کردم. صداي بلندي داد 
و ماشین از حرکت ایستاد. ناگهان مأمورها دویدند 

من را گرفتند | صفحه 7

    سرلشکر باقری در بازدي�د از آشیانه بزرگ »عقاب 44«: 
اگر پايگاهی از يک کشور در هر کجای جهان برای تهاجم به 
ايران مورد استفاده ق�رار گیرد، عالوه بر رژيم صهیونیستی 
آن پايگاهی که مبدأ حرکت اين رژيم است نیز مورد تهاجم 

سنگین ما قرار خواهد گرفت | صفحه 2

 قرق خيابان 
با قلدري مغازه داران!

بازار داغ توجيه
 در باال بردن في تعرفه هاي درمان

اجاره خیابان و گرفتن جاي پارك براي برخي مغازه هاي پايتخت 
در گفت و گوي »جوان« با شهروندان و مسئوالن | صفحه 3

نگاه لیبرالیستي به پزشکي موجب شده برخي پزشکان سالمت 
انسان ها را متاع تجارت خود ببینند  | صفحه 3

   يادداشت محمدصادق فقفوری|  درس زيباي حجاب از زير آوار زلزله | صفحه 3

   زنی که به همراه 3 دخترش از زير آوار زلزله ترکیه نجات يافت به محض ديدن امدادگران روسری  اش ر ا 
جلو کشید و حجاب خود را حفظ کرد، امدادگران نیز شعار اهلل اکبر از اين نجات معجزه آسا سر دادند

   يکی ديگر از توانايی های نظامی ايران رخ نماياند؛  اين بار برای جنگنده های آسمان پرواز در دل کوه آشیانه امن ايجاد کرده ايم

کجا بوديم کجا هستیم

 اشرف را روي پل کوچه برج 
بدجور ترسانديم!

»سالم پهلوان« رونمايی شد

 بررسی اجمالی برخی پیشرفت های جمهوری اسالمی ايران
بر اساس ارزيابی نهادهای بین المللی | صفحات 8و9

گفت وگوي »جوان« با عباسعلي سعیدي پور از نوجوانان انقالبي فین کاشان



    گزارش

انقالب اسالمی
 نیروهای مسلح و اقتدار و امنیت

 به رغم همه تغییراتی که در مؤلفه های قدرت صورت گرفته است، هنوز 
نیروهای مسلح از بارز ترین نماد اقتدار برای کشورهای جهان به حساب 
می آیند. از همین رو، رژیم دست نشانده پهلوی تالش زیادی می کرد با 
صرف میلیون ها دالر خرید سالح و پرداخت حق مأموریت و توحش به 
چندین هزار مستشار نظامی غربی در کشور، قدرت نظامی خود را برتر 

نشان دهد و نقش ژاندارمی منطقه را بازی کند. 
اما واقعیت این بود که ارتش شاهنشاهی به رغم برخورداری از تجهیزات 
پیشرفته نظامی که از جمله مهم  ترین آنها فانتوم های امریکایی بود، نه تنها 
مایه افتخار ملت و اقتدار کش��ور ایران نگردید، بلکه خود رژیم و شخص 
فرمانده عالی آن را نجات نداد. پیوستن همافران نیروی هوایی در نوزدهم 
بهمن ماه 1357 به انقالب و رژه آنها در محضر حضرت امام)ره( بهترین 
گواه عدم آن بود. این در حالی بود که شاه تنها امیدش به ارتش و قدرت 
نظامی بود و ژنرال هایزر برای استفاده از نیروهای مسلح کشور جهت بقای 
رژیم عازم ایران بود که با شنیدن این خبر نومید شد. بدون تردید یکی از 
علل مهم پیوستن نیروی هوایی ارتش به انقالب، آگاهی همافران و بدنه 
این نیرو از وابستگی نیروهای مسلح کشور به غرب و امریکا و ر هایی از سلطه 

بیگانگان بود. چنانکه یکی از علل قیام ملت ایران نیز همین امر بود. 
مردم ایران مانند بس��یاری از نظامیان می دانس��تند که اوالً سالح های 
پیشرفته نظامی و مستشاران امریکایی در خدمت منافع واشنگتن در ایران 
و منطقه است و ثانیاً شاه به عنوان فرماندهی نیروهای مسلح هیچ اختیاری 
در به کارگیری آنها بدون اجازه ژنرال های امریکایی ندارد، بلکه آنها بودند که 
از این سالح ها و نیرو ها بدون هماهنگی با شاه هر گونه که می خواستند بهره 
می گرفتند. چنانکه شاه مکرراً در محافل خصوصی و حتی عمومی اذعان 
می کرد از هواپیماهای نیروهای مسلح ایران علیه ویتنام و حادثه ظفار در 
عمان بدون اطالع او استفاده می شود.  از این رو، یکی از دالیل قیام مردم 
ایران علیه رژیم شاهنشاهی وابستگی همه جانبه به غرب و نوکری امریکا 
بود. ملت ایران می دانست که ارتش وابسته ولو آنکه ظاهراً مقتدر هم باشد 

نمی تواند در مقابل دشمن ایستادگی کند. 
با پیروزی انقالب اسالمی، نیروهای مسلح کش��ورمان استقالل خود را 
بازیافتند و ثابت کردند که پیشرفت هر کشوری در گرو استقالل آن است. 
نشان دادند که چگونه یک کش��ور می تواند به رغم همه موانع و حداقل 
امکانات در جایگاه چهارم ارتش های جهان قرار گیرد. نشان دادندکه ارتش 
مستقل می تواند استقالل کشور را حفظ کند چنانکه امروز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران با نمایش اقتدار خویش و پرده برداشتن از النه های عملیاتی 
جت های جنگنده خود محاسبات دشمن را برهم ریزد. امروز ملت های 
منطقه می فهمندکه علت عقب ماندگی ش��ان در وابس��تگی به قدرت 
هاست. امروز ملت ایران افتخار می کند که مستقل  ترین و آزاد ترین نیروی 
مسلح جهان را داراست و در سایه همین استقالل توانسته است در مقابل 
ارتش های دنیا ایستادگی کند و یک وجب خاک کشور را به دشمن ندهد. 
امروز ملت ایران می بیند که نیروهای مسلح کشورمان با استقالل خویش 
و به رغم همه تحریم های اقتصادی و نظامی توانس��ته اس��ت چهارمین 
جایگاه قدرت نظامی جهان را از آن خویش کند و در زمینه های مختلف 
به   جایگاه های برتر جهان دست پیدا کند که طراحی و تولید موشک های 
دوربرد فوق صوت و بالستیک، طراحی و س��اخت پهپادهای رادارگریز، 
طراحی و تولید موش��ک ماهواره بر، طراحی و تولید ناوشکن، طراحی و 
تولید جنگنده های پیشرفته، طراحی و ساخت بالگردهای شکاری فوق 
پیشرفته، طراحی و ساخت زیر دریایی، تولید کننده سریع ترین اژدر رادار 
گریز، مجهز به تکنولوژی انحراف موشک کروز، تولید قایق پرنده رادارگریز 
با س��رعت ۸51 کیلومتر، دومین جایگاه جه��ان در تولید هواپیماهای 
استراتژیک خورشیدی، طراحی و تولید توپ های دریایی، طراح و تولید 
موش��ک دوش پرتاب، طراح و تولید کننده خودروی تاکتیکی در حوزه 
نظامی، طراح و تولید کننده س��الح ملی خیبر، طراح��ی و تولیدکننده 
مسلسل خمپاره انداز تیربار نفربر و تانک و اولین جایگاه منطقه در ساخت 

تانک از جمله آنهاست. 

رئیس قوه قضائیه:
عناصر مضر برای جامعه نباید آزاد شوند

بدون تردید عناصری که حضورشان 
برای امنیت و آرام�ش مردم و جامعه 
مض�ر اس�ت، ب�ه هی�چ وج�ه نباید 
از زن�دان آزاد ش�وند و ج�ای آنه�ا 
زندان اس�ت، اما آیا هر کس مرتکب 
جرم می ش�ود بای�د به زن�دان برود؟

به گ��زارش مرکز رس��انه ق��وه قضائیه، 
حجت االس��الم محس��نی اژه ای روز گذش��ته در گردهمایی آزادگان 
سیاسی مسلمان قبل از انقالب استان تهران تصریح کرد: بدون تردید 
عناصری که حضورش��ان برای امنیت و آرامش م��ردم و جامعه مضر 
است ، به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند و جای آنها زندان است اما 
آیا هر کس مرتکب جرم می شود باید به زندان برود؟ چنانکه فرد مورد 
اشاره به زندان رفت چه آس��یب  هایی به خود او و خانواده اش و زندگی 

اجتماعی اش در آینده تحمیل می شود؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
افزود: انقالبی که امام راحل و امت او به نتیجه رساندند، انقالبی نبود که 
صرفاً یک حاکم جائر را برکنار کند بلکه این انقالب، اسالم و  ارزش های 

دینی را احیا کرد. 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران، ارزش مجاهدت، 
اس��تقامت، ایثار و کاربرد تق��وا را به دنی��ا ارائه داد، عن��وان کرد: امام 
خمینی)ره( همه فطرت های پاک  را جذب و متوجه خود کرد و بر همین 
اساس، دل های مردم گوشه و کنار دنیا نیز کم یا زیاد متوجه اسالمی 
ش��د که امام راحل آن را احیا کرده بود. محس��نی اژه ای با بیان اینکه 
امام خمینی)ره( همان اس��الم نابی را احیا کرد که مستکبران تالش 
می کردند آن را تحریف کنند، گفت: مستکبران قصد داشتند اسالمی 
را توسعه دهند که در تضاد با منافع استکباری آنها نباشد. انقالبی که 
امام خمینی)ره( پرچم آن را برافراشت طرفدار همه انسان های آزاده 
و محروم بود و  به اس��تقالل، شرافت و کرامت انس��ان  ها روح جدیدی 
دمید و امروز وظیفه همه ماس��ت که این  ارزش  ها را حفظ کرده و  آنها 

را تعالی ببخشیم. 

سرلشکر سالمی عنوان کرد
آمادگی سپاه برای کمک به زلزله زدگان 

ترکیه و سوریه 
  همزمان با ایام اهلل دهه فجر و چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ، فرماندهان و مسئوالن 
نیروهای مسلح صبح دیروز با حضور 
در ح�رم مطهر ام�ام خمین�ی )ره( با 
آرمان های بنیانگذار انقالب اسالمی 
تجدید میثاق و با رهبر معظم انقالب 

اس�المی و فرمانده کل ق�وا )مدظله العالی(تجدی�د بیعت کردند.
 به گزارش سپاه نیوز، این مراسم با حضور فرماندهان و مسئوالن عالی 
رتبه و ارشد ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح به میزبانی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
برگزار شد. فرماندهان و مس��ئوالن عالی رتبه نیروهای مسلح در این 
مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار کبیر 
انقالب اس��المی ایران، بار دیگر با آرمان های امام خمینی)ره( تجدید 

میثاق کردند. 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در حاشیه آیین تجدید میثاق فرماندهان و مسئوالن 
عالی رتب��ه نیروهای مس��لح با آرمان ه��ای امام و رهب��ری که روز 
گذش��ته در حرم مطهر امام خمینی )ره( برگزار شد، با بیان اینکه 
طی دهه ه��ای متمادی اس��تکبار جهانی و ش��رکای منطقه ای آن 
سرزمین های اس��المی را مورد تاخت و تاز تهاجم خود قرار داده اند 
،اظهار کرد: همان گونه که طی سال های گذشته در عمل نیز اثبات 
شده است سپاه از ملت های مسلمان ومس��تضعفان و مظلومان که 
مورد ظلم و س��تم ش��یاطین کوچک و بزرگ ق��رار دارند حمایت 
می کند. وی وقوع جنگ های بزرگ و پدیده تکفیر در سرزمین های 
اسالمی را مولود سیاست های ویرانگر قدرت های استکباری به ویژه 
امریکای جنایتکار و برخی متح��دان اروپایی آن از جمله انگلیس و 
نیز رژیم غاصب صهیونیستی توصیف و تصریح کرد: سپاه همچنان 
در همه ماجرا ها از تهاجمات و جنگ ها تا برقراری امنیت، مقابله با 
تروریست و اش��غالگری، دفاع از ملت های مظلوم و حتی حوادث و 
بالیای طبیعی کنار ملت های مس��لمان و به وی��ژه ملت عزیز ایران 

ایستاده  و حمایت خود را در عمل به آنان اعالم می کنیم. 
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه امدادرسانی سپاه به هموطنان در 
مناطق زلزله زده خوی تا مرتفع شدن االم و مشکالت آنان تداوم دارد؛ 
با تسلیت جان باختن جمعی از مردم ترکیه و سوریه در پی وقوع زلزله 
در این کش��ورها، اظهار کرد: به عنوان فرمانده کل س��پاه به نیابت از 
پاسداران اعالم می کنم سپاه با همه وجود آمادگی دارد توان و امکانات 
امدادی و پشتیبانی و آمادگی خود را در اختیار مردم که در زلزله اخیر 

در ترکیه و سوریه مورد آسیب واقع شده اند؛ قرار دهد.
 وی تصریح کرد: ما از جنبه توانمندی های ترابری، حمل و نقل هوایی و 
تمامی امکانات بهداشتی و درمانی و نیز امکانات پشتیبانی مانند ارسال 
غذا، پوشاک و وسایل گرمایشی و حتی اعزام گروه های جهادی آمادگی 
ارسال و اعزام به مناطق زلزله زده را داریم و در صورت تمایل دولت ها، 

ما آمادگی کمک به آنها را داریم. 

قدردانی ۲۴۶ نماینده 
از فرمان عفو رهبرمعظم انقالب

۲۴۶ نف�ر از نماین�دگان مجل�س ط�ی بیانی�ه ای از فرم�ان 
کردن�د.  قدردان�ی  رهب�ری  معظ�م  مق�ام  عموم�ی  عف�و 
به گزارش خانه ملت، در بخشی از این بیانیه آمده است: آنچه این انقالب 
را از دل حوادث سخت و تقابل های خصمانه دشمنان آزادی و عدالت 
به سالمت عبور داده است رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری که 
در سایه خون پاک شهدای انقالب، دفاع مقدس، مقاومت و امنیت به 
واسطه عظمت و ایثار ملت شریف ایران همچنان درخشان و افتخارآمیز 
باقی مانده است اس��تقالل،  اقتدار و مقاومت مثلث قدرت ملت ایران 
بوده و دشمنان این ملت تاکنون نتوانس��ته اند با تحریم ها و تحریف و 

جنگ های روانی و رسانه ای این مثلث قدرت را خوشه دار کنند.
 فرمان عفو عمومی جمع کثیری از محکومان و متهمان اغتشاش��ات 
اخیر در زمره همان تدابیر درخشان رهبر فرزانه انقالب است که نشان و 
نماد عقالنیت، اقتدار و رأفت توأمان نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
این فرمان تاریخی یک بار دیگر باعث روی��ش مهرورزی های وحدت 
آفرین و انسجام ملی گردید، از س��وی دیگر دشمن را در یک بن بست 

تصمیم گیری و سیاست بازی قرار داد. 
در پایان این بیانیه آمده است: ما نمایندگان ملت ایران ضمن تشکر 
از پیشنهاد ریاس��ت محترم قوه قضائیه از این تدبیر حکیمانه رهبر 
معظم انقالب اسالمی قدردانی و آرزوی توفیقات و طول عمر با عزت 
برای ایشان داش��ته و با تبریک دهه مبارک فجر انقالب اسالمی از 
ملت عزیز درخواس��ت حضور حماس��ی در راهپیمایی باشکوه 22 

بهمن را داریم. 

جنگنده های ارتش در آشیانه امن »عقاب۴۴« در کمین دشمن آماده عملیات رزمی
تا بن کوه  مسلح

پای�گاه هوایی زی�ر زمین�ی عق�اب ۴۴ ارتش 
جمه�وری اس�المی ای�ران ب�ا حض�ور رئی�س 
س�تادکل نیروه�ای مس�لح و فرمان�ده کل 
ارت�ش جمهوری اس�المی ایران رونمایی ش�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران، پای��گاه هوایی راهکنش��ی عقاب 
۴۴ ارتش قابلیت پذیرش و عملیات��ی کردن انواع 
جنگنده ه��ای ش��کاری و بمب افک��ن و همچنین 
پرنده های بدون سرنشین نیروی هوایی ارتش را دارد. 
این پایگاه با در اختیار داش��تن اماکنی چون آلرت، 
پست فرماندهی، آش��یانه های نگهداری جنگنده، 
مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما، تجهیزات ناوبری، 
فرودگاهی و مخازن س��وخت این قابلی��ت را دارد 
که انواع جنگنده های نیروی هوای��ی را برای انجام 

مأموریت های محوله پذیرا باشند. 
پایگاه بزرگ زیرزمینی عقاب ۴۴، قابلیت پذیرش و به 
کارگیری عملیاتی جنگنده های جدید نیروی هوایی 
ارتش را نیز خواهد داشت. عقاب ۴۴ یکی از چندین 
پایگاه هوایی راهکنش��ی زیرزمینی نیروی هوایی 
ارتش است که طی سال های گذشته متناسب با نیاز 
عملیاتی این نیرو و ب��ا در نظر گرفتن اصول پدافند 
غیرعامل در مناطق مختلف کشور احداث شده است. 
احداث این پایگاه ها در نقاط مختلف متناسب با نیاز  ها 
و با ضریب ایمنی باال با توجه به طراحی و استقرار در 
زیر کوه ها قابلیت اجرای عملیات غافلگیرانه هوایی را 
از مکان و زمان دور از انتظار دشمنان فراهم می کند. 
این پایگاه ها با نگه��داری جنگنده ها در مکان های 
امن و تجهیز آنها به سامانه های جنگ الکترونیک، 
بمب  ها و موشک  ها از جمله یاس��ین، قائم و آصف 
امکان عملیات دورایستا و افزایش برد راهبردی برای 

اهداف دوردست را فراهم کرده است. 
   ایران هدفی آسان برای دشمن نخواهد بود

س��ردار سرلش��کر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران در بازدید 
از پای��گاه هوایی عقاب ۴۴ نی��روی هوایی ارتش، با 

بیان اینکه امروز ش��اهد یکی از اقدامات ارزشمند 
و راهبردی این نی��رو بودیم، اف��زود: کارکنان این 
نیروی الهی به تأس��ی از شهیدان س��تاری و بابایی 
و همه ش��هیدان بزرگ نیروی هوای��ی، پا در رکاب 
نظام جمهوری اسالمی به حرکت توفنده خود ادامه 

خواهند داد. 
سرلشکر باقری با بیان اهمیت پایگاه های زیر زمینی 
و غیرقابل دسترسی گفت: » دشمن خیال می کند 
می تواند با به کارگی��ری قدرت هوای��ی خود و با 
بهره گی��ری از برتری هوای��ی، پایگاه های هوایی، 
ش��یلتر  ها و باند های پروازی کش��ور مورد نظر را 
مورد انهدام قرار داده و با خیال راحت به مأموریت 
خود ادامه دهد؛ یعنی هم��ان کاری که در تجاوز 
به کشور های افغانس��تان، عراق و برخی کشور  ها 
با خوی تجاوزگری از خود نش��ان داد که چاره  آن 
عالوه بر پدافند عامل، داش��تن پایگاه هایی امن، 
نفوذناپذیر، غیر قابل دسترس��ی و غیرقابل انهدام 
در زیر زمین است؛ پایگاه عقاب ۴۴ یکی از چندین 
پایگاه با این مشخصات اس��ت که از سوی قرارگاه 
مرکزی حضرت خاتم االنبیا  با همکاری و همراهی 
نیروی هوایی ارتش طراحی و ساخته شد و امروز 

مورد بازدید قرار گرفت.«
وی با تأکید بر اینکه ملت ش��ریف ایران به وجود 
چنین قدرتی در ارتش جمهوری اس��المی ایران 
افتخار می کنند، تصریح ک��رد: »  ایران یک هدف 
آسان برای دشمن متجاوز نخواهد بود. همچنان 
که در دهه ۸0 بعد از تجاوز به عراق و افغانس��تان 
و تصرف نسبتاً آسان این کش��ورها، آرزوی تکرار 
این اتفاق را در ایران داشت و حرف از هدفی آسان 
می زد، اما پ��س از مطالعه و تحقی��ق متوجه این 
حقیقت ش��د که ایس��تادن در برابر ملت ایران و 
جنگی��دن با نیرو های مس��لح مقت��در جمهوری 

اسالمی کار آسانی نیست.« 
سرلش��کر باقری با تأکی��د بر ادامه روند س��اخت 
پایگاه های راهکنش��ی اظهار داش��ت: » ساخت 

پایگاه های امن که این پایگاه یکی از چندین نمونه 
آن هاست، تداوم خواهد داش��ت تا دشمن هر چه 
بیشتر نس��بت به یک تهاجم موفق به سرزمین ما 
ناامید شود و توان بازدارندگی ما روز به روز قوی تر، 
پایدارتر و ماندگارتر برای امنیت و آرامش ملت ایران 
پابرجا بماند. این پایگاه در زیر کوه هایی قرار دارد 
که هیچ بمب و سالحی در آن مؤثر نیست و قابلیت 
حفظ تجهیزات و تسلیحات راهبردی نیروی هوایی 
ارتش را دارد و موجب ارتقای توان عملیاتی نیرو 

برای سرکوب دشمنان می شود.« 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به تهدیدات 
رژیم صهیونیستی اظهار داش��ت: » عناصر رژیم 
صهیونیس��تی اغلب برای مصارف داخلی خود از 
الفاظ تهدیدآمیز استفاده می کنند. دولت متزلزل 
فعلی رژیم صهیونیستی در همین روز های اول با 
مخالفت های متعدد و انشقاق در بدنه مواجه شده 
اس��ت. س��ران این رژیم مجدداً تهدید  هایی علیه 
جمهوری اس��المی ایران مطرح کرده اند، اگرچه 
خودش��ان خوب می دانند توانی برای اعمال این 
تهدید علیه ایران اسالمی ندارند. در مسیر مقابله با 
این تهدیدها، قدرت هوایی، توان موشکی و امکانات 
محور مقاومت برای پاس��خگویی قاطع از همیشه 

آماده تر است.« 
      مهاجم و مبدأ تهاجم را با هم می زنیم

 س��ردار باق��ری  در پای��ان گفت: »موقعی��ت رژیم 
صهیونیستی تا کشور ما فاصله دارد و سران این رژیم 
به سوختگیری هواپیما  ها در آسمان دل بسته اند که 
این بهترین فرصت برای هدف قرار دادن هواپیما های 
آن هاست. همچنین سعی در استفاده از پایگاه های 
پیرامونی کشور ما که بعضاً مسیر عادی سازی خیانت 
به جهان اس��الم را در پیش گرفته ان��د دارند، غافل 
از اینکه این مس��ئله در راهب��رد و رهنامه عملیاتی 
جمهوری اسالمی ایران درج شده و همه فرماندهان 
ما این را می دانند، تمرین کرده اند و در رزمایش ها، 
این آموزه نهادینه شده است که اگر پایگاهی از یک 

کشور در هر کجای جهان برای تهاجم به جمهوری 
اسالمی ایران مورد استفاده قرار گیرد، عالوه بر رژیم 
صهیونیس��تی، آن پایگاهی که مبدأ حرکت رژیم 
صهیونیستی اس��ت، نیز مورد تهاجم سنگین قرار 

خواهد گرفت.« 
   موس�وی: در آینده میزب�ان جنگنده های 

جدید خواهیم بود
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موس��وی، فرمانده 
کل ارتش جمه��وری اس��المی ایران ه��م در این 
بازدید، درباره ویژگی های این پایگاه اظهار داشت: 
پایگاه عقاب ۴۴ یکی از پایگاه های ترکیبی نیروی 
هوایی ارتش است؛ به این مفهوم که هم پرنده های 
با سرنش��ین و ه��م پرنده های بدون سرنش��ین در 
این پایگاه ب��ه اج��رای مأموریت می پ��ردازد. امیر 
سرلش��کر موس��وی با تأکید بر اینکه امروز بخشی 
از توانمندی های نی��روی هوایی ارت��ش به عنوان 
ذخیره در این پایگاه نشان داده شد، تصریح کرد: این 
پایگاه ها به عنوان ذخیره و پشتیبان برای نیروهای 
مسلح هستند و هرگاه شرایط ایجاب کند که در کنار 
بخش های شناخته شده، پایگاه های ناشناخته هم 
وارد عمل شوند، این پایگاه ها توانایی انجام کارهای 
بزرگی را دارند. فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: 
این پایگاه ها امکان عمل و عکس العمل های الزم را 
دور از انتظار دشمنان در نقاط مختلف ایجاد کرده 
اس��ت. وی اضافه کرد:پایگاه های م��ا و البته برخی 
پایگاه های راهکنشی، در آینده میزبان جنگنده های 

جدید خواهند بود. 
   دشمن دچار محاسبه غلط نشود

سرلش��کر موس��وی با برش��مردن امکانات نیروی 
هوایی در پایگاه راهکنش��ی عقاب ۴۴ عنوان کرد: 
در این پایگاه نمون��ه ای از تجهیزات پ��روازی ارتقا 
یافته نیروی هوایی ارتش مس��تقر شده که اگرچه 
در ظاهر جنگنده های ش��ناخته شده هستند اما به 
سالح  ها و تجهیزات به روز مجهز شده اند که می توانند 
مأموریت های بزرگی را انجام دهند و این جریان بدون 
توان آماده  به کار نگهداشتن عناصر فنی، مدیریتی و 
بدون شجاعت، دانش، توانمندی و انگیزه فوق العاده 
خلبانان در نی��روی هوایی اله��ی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران محقق نخواهد ش��د. وی با اشاره به 
دس��تاوردهای نیروی هوایی ارتش گفت: این نیرو 
همان طور که در بحران  ها در خط مقدم امدادرسانی 
به مردم است، در مقابله با دش��منان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران نیز خط شکن، صف شکن و 
پیشگام بوده و این پایگاه هم نمونه ای از عزم و اراده 
راسخ این نیرو در مقابل دشمنان نظام است. فرمانده 
کل ارتش گفت: ملت بزرگ ایران بدانند که سربازان 
آنها در نیروهای مس��لح به ویژه در ارتش، شبانه  روز 
برای دفاع از این ملت و آب و خاک مشغول تالش و 
فعالیت هستند و با وجود همه تنگنا ها و سختی  هایی 
که ممکن است وجود داشته باشد، هر آنچه برای دفاع 
بهتر و موفقیت آمیز الزم باشد، انجام خواهند داد. وی 
در پایان اظهار کرد: یکی از دالیلی که اتفاقات ناگواری 
در جهان توسط کشور هایی که خوی استکباری و 
تجاوز دارند رقم می خورد، محاس��بات غلط است. 
دشمنان ما معموالً دچار محاسبه غلط می شوند اما 
وقتی برخی از توفیقات ما را ببینند، آرامش بیشتری 
در منطقه و جهان حاکم می شود. این توفیقات باعث 
می شود که متجاوزان با محاسبه غلط، بیشه را از شیر 
خالی نبینند و کاری نکنند که هم خود و هم منطقه 

را دچار مشکل کنند. 

عقاب۴۴ ، برگ برنده ایران در منطقه
 در حدود دو ماه اخیر ش��اهد چند اتفاق نظامی در منطقه بودیم که به نظر 
می رسد در یک فرایند نانوشته پاسخی به یکدیگر بوده است. ابتدا رزمایش 
ذوالفقار 1۴01 ارتش و رونمایی از دستاورد هایی که بعضاً جدید و البته برای 
دش��منان ایران نگران کننده بود، سپس رزمایش مش��ترک امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی که به گفته رس��انه های غربی به نوعی مقابله با ایران در این 
رزمایش شبیه سازی شده بود و روز گذشته هم که ایران اولین پایگاه هوایی 
جنگنده های خود را به نام »عقاب۴۴ « رونمایی کرد، پایگاهی که صد ها متر 
زیر زمین و زیر کوه ها ساخته شده و عماًل هیچ سالح متعارف کنونی بر آن 
اثر ندارد.  نکته مهم و اولیه اینکه اقدامات اینچنینی در ارتش، بیش از همه 
جنبه بازدارندگی دارد، زیرا راهبرد امریکا و رژیم صهیونیستی معموالً بر ضربه 
اول و نابودی کامل توان نظامی رقیب در لحظات اول جنگ متمرکز ش��ده 
و ایجاد پایگاه هایی مانند عقاب ۴۴ ، استراتژی آنها را بی اثر خواهد ساخت 
و حتماً برای ایران که ترکیبی از ش��هرهای زیرزمینی موشکی، پهپادی و 
حاال جنگنده های رزمی را برای خود ایجاد کرده یک مزیت بزرگ در هر نوع 
جنگ احتمالی محسوب می شود. ایران در سال های اخیر از قابلیت وسعت 
جغرافیایی و عوارض طبیعی خود نهایت استفاده را کرده و دارایی های بسیار 
راهبردی صنعتی، هسته ای و نظامی خود را به زیر کوه ها منتقل ساخته و با 
نشان دادن آنها عالوه بر قدرت نمایی و نشان دادن قابلیت های تکنولوژیکی 
خود در زمینه ساخت پایگاه های زیر زمینی ، پیام آمادگی خود در برابر حمالت 

هوایی گسترده را به طرف های متخاصم فرستاده است. 
در همین حوزه شاهد بودیم زیر زمینی کردن غنی سازی در سایت فردو باعث 
شد تا دش��منان ایران از رویای صفر کردن غنی سازی ایران دست بکشند و 
با عقب نش��ینی از این خط قرمز بزرگ خود، حاضر به امضای برجام شوند . 
حاال تهران به این نتیجه رسیده که برای حفظ سرمایه های پرقیمت خود در 
حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی باید به سمت زیرزمینی کردن پایگاه های 
راهبردی و در واقع رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل باشد . رفتار چند سال 
اخیر ایران در زیرزمینی کردن پایگاه های نظامی اش نیز در این چارچوب قابل 
ارزیابی است. این اقدام جدید یک برگ برنده تازه رونمایی شده ایران برای 
هرگونه نبرد هوایی احتمالی است و همچنین حامل این پیام است که ایران 
به قابلیت هایی در حوزه دفاعی رسیده که برگشت ناپذیر است و هیچ نیروی 
منطقه ای و فرامنطقه ای در هر درگیری محدود یا نامحدودی نمی تواند توان 
نظامی ایران را نابود کند.  همین می تواند به ثبات بیش��تر در منطقه کمک 
کند یا به قول سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش به آرامش بیشتر منطقه 

و جهان بینجامد. 
ایران امروز با ترکیبی مناسب از موشک های بالستیک دوربرد و موشک های 
نقطه زن در کن��ار کروزهای متنوع و راهبردی و پهپاد هایی که مش��تریان 
بسیاری در دنیا پیدا کرده نه تنها می تواند دفاع مناسبی از خود داشته باشد 
بلکه در حوزه آفندی هم حرف های زیادی برای گفتن دارد تا جایی که روز 
گذشته سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان رسماً اعالم 
کرد اگر کشوری آسمان یا پایگاهی در اختیار دشمنان ایران و به طور مشخص 
رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران قرار دهد کشورمان عالوه بر اسرائیل، 
آن مبدأیی را که استفاده شده منهدم خواهد کرد . این نوع اقتدار و سخن گفتن 
با دوست و رقیب و دشمن ریشه در توان باالی نظامی در دفاع و حمله دارد و 
می تواند بسیاری از محاسبات کشورهای متخاصم با ایران را قبل از هر تصمیم 

و اقدام احمقانه ای تغییر دهد. 
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بی بی سی »عبدالحمید« را 
پسندید!

خصومت علی الدوام  بی بی سی فارسی انگلیس علیه نظام اسالمی 
هیچ تردیدی باقی نگذاشته است که این شبکه وابسته به وزارت 
خارجه روباه پیر، از هر بهانه ای ب��رای تعمیق این خصومت بهره 
می جوید. گویی استانداردی برای تحریریه این شبکه تعریف شده 
که هر کسی با هر میزان از مرزبندی موضعی علیه نظام جمهوری 
اسالمی اتخاذ کند، برای آنان موضوعیت پیدا می کند و سوژه آنها 
خواهد شد. خواه این فرد یک سلبریتی ورزشی، هنری یا حتی یک 
روحانی مذهبی باشد. معیار انتخاب بی بی سی، مرزبندی و مخالفت 

با جمهوری اسالمی است. 
برای نمونه این شبکه انگلیس خبیث این روز  ها دست و پای عجیبی 
می زند تا از »عبدالحمید « یک صدای جهانی درست کند و در همین 
جهت برخالف روال قبل از آش��وب حاال حتی یک تسلیت گفتن 
عبدالحمید را برای زلزله زدگان ترکیه و سوریه، تبدیل به یک خبر 
اول می کند. از آنجایی که سابقه خصومت و خباثت انگلیس با ملت 
ایران بسیار روشن و مورد اتفاق همگان است، باید در این گزینش 
جدید بی بی س��ی که به عبدالحمید و حامیان او در خارج از ایران 

پوشش ویژه می دهد، با تأمل نگریست. 
در نگاه ویژه بی بی سی به عبدالحمید همین بس که در جریان زلزله 
دردناک ترکیه و سوریه بسیاری از شخصیت های سیاسی مذهبی 
و دولتی پیام تسلیت فرستادند، اما چرا فقط عبدالحمید در کانون 
این توجه قرار می گیرد. پاسخ آن همانی است که در سطور پیشین 

اشاره شد؛ مرزبندی با جمهوری اسالمی. 

هم میهن: نیامدن بخشی از مردم
 در انتخابات ربطی

   به رد صالحیت  ها نداشت
روزنامه هم میهن ضمن مطلبی که در پاسخ به محمدرضا باهنر، 
فعال سیاسی اصولگرا نوشته، اذعان کرده که عدم مشارکت بخشی 
از مردم در دو انتخابات گذشته مرتبط با عملکرد شورای نگهبان 

نبوده است.  باهنر در روزهای اخیر ضمن گفت وگویی خواستار باز 
شدن فضای سیاسی کشور به منظور افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات شده است. آنچه باهنر خواستار آن شده، حرف همیشه 
اصالح طلبان بوده اس��ت، البته با یک تفاوت ب��زرگ و آن اینکه 
باهنر آزادی را برای طیف رقی��ب خود می خواهد و اصالح طلبان 
همیش��ه آزادی را برای خود می خواهند و به رقیب که برس��د، با 
همه عملیات های رسانه ای که به خوبی بلد هستند، دست به ترور 

شخصیت می زنند. 
حاال که باهنر همان موضع اصالح طلب��ان را تأیید کرده، باز هم 
روزنامه هم میهن راضی نیس��ت و دلیلش هم مش��خص است، 
چون هم��ان گونه که اذعان کرده، مش��کل فضای باز و بس��ته 
سیاسی نیست. هم میهن نوشته: »در حقیقت، نیامدن مردم در 
دو انتخابات قبلی ربط چندانی به رد و تأیید صالحیت  ها نداشت. 
موضع مردم عدم ش��رکت بود. این عدم ش��رکت هم مبتنی بر 
تجربه  هایی بود که از انتخابات گذشته و سپس اتفاقات سال های 
۹۶ تا ۹۸ داش��تند. بخش قابل توجهی از مردم متوجه ش��دند 
هنگامی که در برابر این اندازه از اتفاقات نه تنها کوچک ترین تغییر 
و اصالح سیاستی داده نمی شود، سهل است که مسیر معکوس 
را می روند. پس انتخابات هم هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و از 

این رو آگاهانه آن را فراموش کردند. «
ناامیدی از اصالح سیاست  ها دلیلی است که هم میهن برای عدم 
مشارکت بخشی از مردم آورده است. این رس��انه البته صرفاً در 
مورد مردمی می نویسد که حامی اصالح طلبان هستند. در واقع 
از نگاه اصالح طلبان، فقط کسانی که اصالح طلبان را قبول داشته 
باشند، مردم حساب می شوند. حال با فرض درستی آنچه هم میهن 
نوشته، باید پرسید نقش اصالح طلبان در این عدم اصالح چیست؟ 
چرا نتوانستند به وعده های خود عمل کنند؟ همه این سال  ها عدم 
مشارکت حامیان خود را تقصیر شورای نگهبان و ردصالحیت  ها 

انداختند، حال بر موضع دیگری می روند!
جالب هم اینکه اصالح طلبان تالشی ایجابی برای جلب اعتماد 
مردم نمی کنند و صرفاً با تخریب رقیب دنبال کسب رأی هستند، 
حال آنکه همین تخریب سیاسی موجب ناامیدی مردم می شود. 
از سویی چون می دانند رأی نمی آورند، کاندیدا هم نمی شوند و 
در حالی که باید با ارائه برنامه درست بتوانند مردم را جذب کنند، 

اما می گویند چون مردم رأی نمی دهند، کاندیدا نمی شویم. به 
این جمالت هم میهن دقت کنید: »مسئله این است که افراد و 
احزاب معتبر پس از این، در انتخابات نامزد و حاضر نخواهند شد؛ 
به این علت ساده که مردم آنان را نادیده خواهند گرفت و پاسخی 
به آنان نمی دهند.  « این عبارت اذعان کامل به ناتوانی یک جریان 

سیاسی برای به میدان آوردن مردم است. 

آقای واعظی! یادت هست؟
محمود واعظ��ی، رئیس دفتر حس��ن روحانی در بخش��ی از 
یک مصاحبه ب��ا خبرگزاری ایلنا پیرام��ون حکم اخیر رهبری 
مبنی بر عفو محکومان و متهمان اغتشاش��ات اخیر، گفته که 
»رهبر انقالب آغوش نظام را به روی همه فرزندان این کش��ور 
گشودند؛ با تدبیر رئیس محترم قوه قضائیه این عطوفت شامل 
محکومان و متهمان شد اما باید تمام دانشجویان، هنرمندان، 
روزنامه نگاران، فعاالن سیاسی و کنشگران اجتماعی و ایرانیان 
خارج از کش��ور را به چش��م فرزندان عزیز این کشور دید که 

آغوش گشوده نظام، همه آنها را دربرمی گیرد!«
جمعی هس��تند که همواره می خواهند ای��راد بگیرند، غرولند 
کنند و هیچ  وق��ت قانع نباش��ند و ارزش لط��ف و رأفت را هم 
پایین بیاورند. واعظی هم ترجیح داده که در موضوع عفو اخیر 
از آن دسته باش��د و برای حکم رهبر اما و اگر بچیند. اما دوران 
دولتمردی واعظی و دوستانش را هم هنوز در خاطر داریم. وقتی 
دولت دستشان بود، در یک تجمعی یک طلبه پالکارد »استخر 
فرح در انتظارت« را باال برد، عملیات رسانه ای و تخریب علیه 
حوزه های علمیه بماند، حتی معاون حقوقی رئیس جمهور خبر 
از طرح شکایت رس��می در قوه قضائیه داد. اما حاال به مردم و 
نظام که می رسند عفو گسترده مقابل آش��وبگر و برهم زننده 
نظم جامعه هم قانع شان نمی کند و می گویند باید شامل همه 
شود. یعنی به مردم که می رسند، قاتل و آشوبگر و آتش زننده 
اموال هم عفو ش��ود، اما به خودمان که رسید، کسی شعار هم 
علیه مان ننویس��د! ما که هنوز ش��کایت های دولت روحانی از 
مخالفان و منتقدانش را یادمان است، محمود واعظی هم بهتر 

است فراموش نکند. 

   ویژه

حسين عبداللهی فر

هادی محمودی



قرار بود با س��اماندهي پارك هاي حاش��يه اي و 
همچنين ساخت پاركينگ هاي كوچك طبقاتي، 
معضل كمبود فضاي پارك حل ش��ود، اما انگار 
مشكالت ناش��ي از كمبود فضاي پارك در شهر 
تمامي ندارد. در س��اعات مختلفي از شبانه روز 
تعداد زيادي از خودروها براي پيدا كردن فضاي 
پارك، زمان طوالني در خيابان ها و معابر ش��هر 
سرگردان هس��تند و مشخص نيست كه معضل 
كمبود جاي پ��ارك چه زماني حل مي ش��ود؟ 
در چنين ش��رايطي، كس��به معضل نبود جاي 
پارك را دوچن��دان كرده اند، زيرا ب��ا قرار دادن 
موانعي چون جعبه هاي بزرگ، بنرهاي تبليغاتي 
ايستاده و ميله هاي فلزي كه روي آن قلك و توپ 
پالستيكي آويزان شده به خودروها اجازه پارك 
كردن مقابل مغازه  ش��ان را نمي دهند و با چنين 
كاري حقوق ش��هروندي را تضيي��ع مي كنند. 
متأس��فانه نظارت كافي بر اين بي قانوني وجود 
ندارد و از آنجايي كه برخورد بازدارنده اي با كسبه 
متخلف انجام نمي شود، آنها چنين كاري را حق 

مسلمي براي خود مي دانند. 
 گاليه شهروندان

آقاي مجيدي يكي از رانندگاني است كه از وجود 
موانع براي جا پ��ارك خودروي��ش گاليه دارد. 
او با اش��اره به قرق خيابان ها از س��وي كسبه به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »جاي پارك خودرو 
در شهري مثل تهران كم است و گاهي نيم ساعت 
طول مي كشد تا جايي را براي توقف چند ساعته 
پيدا كنم. در اين شرايط، برخي از مغازه داران با 
قرار دادن مانع پالس��تيكي يا حتي جعبه ميوه 
و كارتن هاي مقوايي در حاش��يه خيابان، اجازه 
پارك كردن به خودروها نمي دهن��د. « او ادامه 
مي دهد: »يكبار به يكي از اين مغازه داران اعتراض 
كردم و با برداشتن موانعي كه در حاشيه خيابان 
گذاش��ته بود، خودرويم را پارك كردم، اما بعد از 
اينكه برگشتم، يكي از چرخ هاي خودرويم پنچر 
شده بود، اما چون هيچ س��ند و مدركي نداشتم 
كه ثابت كنم پنچر ش��دن خودروي��م عامدانه و 
از س��وي مغازه دار بوده است، نتوانستم شكايتي 

را مطرح كنم. «
خانم عسگري نيز يكي ديگر از رانندگاني است 
كه از خودخواهي مغازه داراني كه حاشيه خيابان 
را تبديل به پاركينگ اختصاصي خود كرده اند، 
گاليه مي كن��د و مي گويد: »اگ��ر خودرويي در 
خيابان تخلف كن��د يا در پ��ارك ممنوع توقف 
كرده باشد، به سرعت جريمه مي شود. اما اگر اين 
مغازه داران تخلف كنند و موانعي را در حاش��يه 
خيابان بگذارن��د و اجازه پارك ب��ه خودروها را 
ندهند، كسي با آنها برخورد نمي كند. « او ادامه 
مي دهد: »وقتي برخي از كسبه به صورت آزادانه، 
خيابان را در قرق ش��خصي خ��ود درآورده اند و 
هيچ كس هم ب��ا آنها برخ��ورد نمي كند، چنين 
تصوري ايجاد مي ش��ود كه آنها مجاز به چنين 
كاري هستند. به همين دليل خيلي از رانندگان 
بدون هيچ اعتراضي از كنار موانع رد مي شوند و 

دنبال جا پارك ديگري مي گردند. «
 كاسبي با فضاي مقابل مغازه

شنيد ه ها حاكي از آن است كه برخي از مغازه داران 

از كمبود فض��اي پ��ارك خ��ودرو در خيابان و 
همچنين پر بودن ظرفيت پاركينگ هاي عمومي 
سوء استفاده مي كنند و فضاي مقابل مغازه شان 
را كه با لوازم مختلف قرق كرده اند براي ساعتي 
اجاره مي دهند. چنين روش��ي سبب شده تا زير 
سايه بي توجهي سازمان هايي چون شهرداري و 
راهنمايي و رانندگي، برخي مغازه داران از خياباني 
كه يك مكان عمومي است كسب درآمد كنند و 
پول به جيب بزنند. يعني آنها عالوه بر اس��تفاده 
از فضاي عمومي به عنوان پاركينگ اختصاصي 
خود، اق��دام به پاركينگ فروش��ي نيز مي كنند. 
متأس��فانه بايد گفت كه كوتاهي متوليان امر در 
برخورد با اين تخلفات به شدت چنين كارهايي 

دامن زده است. 
 س�اختمان هاي دولتي نيز از قافله عقب 

نماندند
قرق حاش��يه خيابان توس��ط مغازه داران فقط 
مرب��وط ب��ه كس��به و س��اختمان هاي تجاري 
نمي شود، بلكه برخي از س��اختمان هاي دولتي 
نيز خيابان مقابل خود را ب��ه محلي براي پارك 
خودروهاي سازماني خود اختصاص داده اند. اين 
در حالي است كه مسئوالن راهنمايي و رانندگي 
بر ممنوعيت ايجاد پاركينگ هاي اختصاصي در 
خيابان ها حتي براي سازمان ها و ادارات دولتي 
تأكيد كرده اند، اما تأثير چنداني نداشته اس��ت. 

در چنين ش��رايطي ع��دم جدي��ت راهنمايي و 
رانندگي در برخورد با سازمان ها و ادارات دولتي 
كه حاشيه خيابان ها را به پاركينگ خودروهاي 
س��ازماني خود اختصاص داده اند در تداوم اين 
تخلف بي تأثير نبوده  اس��ت؛  چراكه چشم پوشي 
روي تخلفي كه ش��ايد از نوع��ي مالحظات بين 
سازماني ميان دس��تگاه متولي برقراري نظم و 
اجراي قوانين با سازمان ها و دستگاه هاي دولتي 

ناشي مي شود. 
 پليس راهور چه مي گويد؟

در اين رابطه سرهنگ مصطفي زيني وند، رئيس 
اداره مهندس��ي ترافيك پليس راهور تهران به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »فضاي جاي پارك در 
سطح شهر تهران كمياب است و از اين جهت هر 
كسي به خودش اجازه مي دهد تا يك پاركينگ 
ش��خصي مقابل منزل يا مغ��ازه اش ايجاد كند. 
متأسفانه شهرها به سمت خودرومحوري رفته اند 
و روز به روز به تعداد خودروها اضافه مي شود. اين 
در حالي است كه معابر همان معابر قبلي است و 
اين عدم تناسب بين عرضه و تقاضا باعث مي شود 

ميزان تخلفات در سطح شهر بيشتر شود. « 
زيني وند ادامه مي دهد: »اينكه برخي از كس��به 
مقابل مغازه شان، كله قندي، صندلي  و چهارپايه 
مي گذارند و تصور مي كنند ح��ق دارند خيابان 
مقابل مغازه را تصاحب كنند، حقوق شهروندي را 
زير پا گذاشته اند. صنوف مختلف بايد با روش هاي 
مناس��ب با اين پديده زش��ت كه در سطح شهر 

خودنمايي مي كند، برخورد كنند. «
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا پليس راهنمايي 
و رانندگي با قرق خيابان توس��ط كسبه برخورد 
نمي كند، مي گويد: »پليس راهنمايي و رانندگي، 
خ��ودرو را مي شناس��د و ب��ه تخلف��ات خودرو 
رس��يدگي مي كند. وقتي يك كاسب، خيابان را 
در قرق شخصي خود در مي آورد و سد معبر ايجاد 
مي كند، طبق قانون برخورد ب��ا آن در حيطه و 

اختيارات شهرداري است. « 
رئيس اداره مهندسي ترافيك پليس راهور تهران 
اظهار مي دارد: »سال گذشته پليس راهور تهران 
به صورت مكتوب به معاونت خدمات شهرداري 
ش��هر تهران اعالم كرد كه به مس��ئله تصاحب 

حاشيه خيابان توسط كس��به رسيدگي شود و 
اتفاقاً شهرداري گزارشي را در پاسخ به نامه ارسال 
كرد كه در آن همراه با مستندات اعالم شده بود 
كه چنين مسئله   اي در دستور كارشان قرار دارد، 
اما وجود اين مسئله نشان مي دهد كه بايد يك 
برنامه مدون در اين خصوص وجود داشته باشد و 
به صورت دوره اي كنترل ها انجام شود تا به مرور 

زمان قرق خيابان توسط كسبه برچيده شود. «
او ب��ه تخلف��ات اين چنين��ي توس��ط برخي از 
ساختمان هاي دولتي و خصوصي اشاره مي كند 
و مي گويد: »در س��طح ش��هر ديده مي شود كه 
برخي از ساختمان ها و ادارات دولتي در تابلوهاي 
راهنمايي و رانندگي دخل و تصرف مي كردند و 
چنين كاري خالف قانون است. برخي از آنها روي 
تابلوها مي نوشتند كه اينجا پاركينگ اختصاصي 
فالن شركت يا فالن ارگان اس��ت. پليس راهور 
طي يك طرح ضربتي بس��ياري از اين تابلوها را 
جمع آوري كرد و تذكرات الزمه را هم به مديران 

مربوطه داد. «
 خ�أ قانوني ب�راي برخورد با س�دمعبر 

صنفي
در تبصره ي��ك م��اده 55 قانون ش��هرداري ها 
آمده است: »سد معابر عمومي و اشغال پياده روها 
و اس��تفاده غير مجاز آنها و ميدان ه��ا و پارك ها 
و باغ هاي عمومي براي كس��ب يا س��كني يا هر 
عنوان ديگري ممنوع اس��ت و شهرداري مكلف 
اس��ت از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و 
آزاد كردن معابر و اماكن مذكور فوق به وس��يله 
مأموران خود رأس��اً  اقدام كن��د. « همچنين در 
تبصره 6 ماده 96 نيز اش��اره ش��ده كه معابر در 
مالكيت ش��هرداري اس��ت. بنابراين شهرداري 
مكلف است با سدمعبري كه در حاشيه خيابان 
ايجاد مي شود برخورد و راهكاري براي عدم تكرار 

آن پيدا كند. 
در اين خصوص رضا ناصري سراي، رئيس مركز 
س��امانه مديريت ش��هري و نظارت همگاني به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »گزارشات مردمي 
در اين حوزه در سامانه 137 پالس، ثبت و منطبق 
بر نوع موضوع براي واحدهاي رسيدگي در سطح 
مناطق ارس��ال مي ش��ود. اين واحدها مسئول 
پيگيري و اثرگذاري روي پيام هاي ش��هروندان 
هس��تند و طبق م��وارد ارس��الي موضوعات را 

پيگيري خواهند كرد. «
او ادامه مي دهد: »س��د معبر يك��ي از معضالت 
بزرگ در هر كالنشهري است كه براي شهروندان 
كاماًل ملموس ب��وده و در زندگي روزمره آنها اثر 
مستقيمي دارد. س��د معبر صنفي نيز از همين 
دس��ته اس��ت كه گاهي عالوه بر مش��كل مورد 
اشاره موجب ايجاد زحمت در تردد همشهريان 
مي شود. در ماه گذشته 1۲هزارو۲56 مورد سد 
معبر صنفي توس��ط نيروهاي اجرايي ش��ركت 
شهربان و حريم بان شناسايي و تذكر رفع به آنها 

داده شده است. «
ناصري در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا نظارت 
و برخ��ورد ب��ا تخلف س��د معبر صنف��ي كافي 
نبوده است، مي گويد: »با توجه به شرح وظايف و 
اختيارات شركت شهربان و حريم بان در برخورد 
با اين نوع تخلف، فق��ط امكان تذكر و گزارش به 
شركت ساماندهي مشاغل به عنوان متولي اين 
امر جهت صدور اخطاريه فراهم است و به علت 
خألهاي قانوني موجود تنها ام��كان تذكر براي 

شركت شهربان و حريم بان وجود دارد. «
رئيس مركز سامانه مديريت ش��هري و نظارت 
همگاني درباره راهكار از بين رفتن تخلفات سد 
معبر صنفي اظه��ار مي دارد: »ب��راي به حداقل 
رس��اندن اين پديده ابتدا بايد قانوني بازدارنده 
در اين ارتباط تصويب شود و با باال بردن هزينه 
تخلف براي افراد و نظارت مستمر به سمت حذف 
اين پديده گام برداش��ت كه خوش��بختانه كار 
مشتركي ميان شهرداري و چند ارگان بيرون از 
شهرداري در حال شكل گيري است. « او تصريح 
مي كند: »براي رفع معضل سدمعبر صنفي نياز به 
هم افزايي ميان چندين دستگاه متولي وجود دارد 
كه ما به عنوان درگاه ارتباط شهروندي با استفاده 
از ظرفيت نظارت همگان��ي به دنبال هماهنگي 

فرابخشي در اين موضوع هستيم. «
 ماهان�ه بي�ش از 2 هزار مورد س�دمعبر 

صنفي گزارش مي شود
ب��ه گ��زارش »ج��وان« آم��ار تع��داد تم��اس 
پايتخت نش��ينان ب��ا 137 براي رفع س��د معبر 
ايجاد ش��ده توس��ط اصناف در آبان ماه امسال 
۲هزارو508 مورد و در آذرماه نيز آذر ۲هزارو34۲ 

مورد بوده است. 
آن طور كه مش��خص اس��ت تذكرات داده شده 
به سدمعبر صنفي تأثير چنداني ندارد، چراكه 
با وجود رسيدگي س��ازمان بازرسي شهرداري 
تهران به چنين تخلفاتي همچن��ان اين موارد 
در سطح ش��هر به وفور ديده مي شود. بنابراين 
الزم است تا هر چه سريع تر تصميمات جديدتر 
و جدي تري براي مقابله با اين بي قانوني گرفته 
شود تا هيچ كاس��بي به خود اجازه قرق كردن 
خيابان را ندهد و حق ش��هروندان هنگام پارك 

خودرويشان ضايع نشود. 

قرقخيابانباقلدريمغازهداران!
اجاره خيابان و گرفتن جاي پارك براي برخي مغازه هاي پايتخت در گفت و گوي »جوان« با شهروندان و مسئوالن

رئيس اداره مهندسي ترافيك پليس راهور تهران: 
ادارات دولتي هم در تابلوهاي شهري دخل و تصرف مي كنند!

درسزيبايحجاباززيرآوارزلزله
زيبايي حجاب و پايبندي به عفاف را مي  توان در ويدئوي منتشر شده 
از زلزل��ه تركيه ديد و لذت ب��رد؛ يك مادر به همراه س��ه فرزند پس  از 
۲8ساعت از زير آوارهاي شهر غازي عينتاب زنده بيرون كشيده شدند. 
نيروهاي امدادي با فريادهاي اهلل  اكبر در حال بيرون آوردن اين چهار 
نفر هس��تند؛ اولين كاري كه مادر خانواده با حال نزار به محض بيرون 
كشيده شدن از زير آوار مي  كند، پوشيدن سر و گردن و يافتن راهي براي 

حراست از حياي خود است. 
اين زن تركيه اي كه بيشتر از يك شبانه  روز زير آوار ساختمان مانده بود، 
نه به دنبال نمايش است و نه احتماالً التفاتي به عمدي بودن حركاتش 
دارد، آنچه برايش اهميت دارد در درجه اول زنده ماندن فرزندانش است. 
با اين اوصاف و در چنين شرايطي، حجاب و حيا آنچنان در او نهادينه 
و ملكه ش��ده كه به  طور غيرارادي تا مقابل نگاه ه��اي نامحرمان قرار 

مي  گيرد، دست برده و سر و گردنش را با شالي مي  پوشاند. 
پوشش و حرمت نهادن به حيا امري فطري است و همين موضوع هم 
باعث مي  شود در تركيه اي كه رعايت هنجارهاي اسالمي به قانون راه 
نيافته و زنان قانوناً مي  توانند بدون حجاب باشند، اين شهروند تركيه اي 
در هر شرايطي انتخاب مي  كند كه به حياي زنانگي اش احترام بگذارد و 

ديگران را هم به  پاس اين حيا به احترام وادارد. 
درست است كه در كش��ور ما فضاس��ازي هاي رس��انه اي گسترده با 
هزينه ه��اي ميليارد دالري س��عودي – غربي ارزش هاي اس��المي را 
نش��انه رفته و باعث شده برخي از ش��ل  حجابان در دام اين پروپاگاندا 
قرار گيرند و به س��ابقه تمدني مبتني بر حيا و عفت پشت  پا زنند، اما 
نانوشته پيداست كه عمل منطبق بر فطرت انساني، يعني حفظ حيا و 
حجاب، مقوله اي نيست كه تحت تأثير رسانه و جو كم و زياد شود. نمونه 
مادر تركيه  اي، گواه روش��ني براي اين موضوع است.  اي  كاش فرصتي 
فراهم مي  شد تا سلبريتي ها يا فعاالن محتاج فالور كه با افتخار كشف 
حجاب مي  كنند و نازيبايي  هايشان را جلوی دوربين مي  آورند تا به اسم 
زن و آزادي، عقده ه��اي دوران كودكي يا گره ه��اي رواني و تضادهاي 
شخصيتي  شان را به همراه نمك نشناسي فرياد كنند، با اين زن تركيه اي 
كه از زير آوار بيرون آمده و به  دنبال حراست از حياي خود است، گفت  و 
 گويي كنند. البته كه شرط گفت  و  گو و پذيرش منطق، نداشتن جمود 
فكري و صداقت وجداني است كه يافتن آن در برخي از اين به  اصطالح 

سلبريتي ها سالبه به انتفاء موضوع است. 
از طرف ديگر، ماج��را را مي  توان اين  گونه هم نوش��ت: ب��اور افراد به 
ارزش هاي اجتماعي و مذهبي، هميش��ه همراه آنان اس��ت و در هيچ 
شرايطي زدودني نيست. وقتي فردي به پوشش و فوايد تعالي  ساز آن در 
خانه و جامعه ايمان داشته باشد، هجمه هاي گوناگون و مدفون ماندن 
زير آواري از بتن و آهن ه��م نمي  تواند وي را مجاب كن��د تا از ثمرات 

پايبندي به اعتقاداتش بازدارد. 
نكته آخر اينكه، نهادهاي متولي حوزه فرهنگ و معنويت در كش��ور 
ما بايد به  گونه اي اقدام كنند كه ارزش هاي اسالمي، همان چيزي كه 
در س��ال 57 ملت ايران به خاطر احياي آن انقالب كرد، بر جان و دل 
شهروندان بنشيند. گفتن اين گزاره سخت نيست، اما عمل به آن بسيار 
دشوار است، چراكه نقطه آغاز اجراي چنين عملكردي، رجوع مسئوالن 
به خويشتن است. پرپيداست وقتي بخشي از مديران به بديهيات ارزشي 
جامعه اسالمي ايران نظير مراعات هاي اقتصادي و مالحظات اخالقي 
پايبندي ندارند و وقتي گزارش هاي آماري نگران  كننده اي از وضعيت 
بدحجابي كاركنان دولتي منتش��ر مي  ش��ود، نمي  توان انتظار داشت 
خروجي چنين نهادهايي و چنان مسئوالني تقويت ارزش هاي متعالي 
در جامعه باش��د، اما مي  توان و بايد اميدوار ب��ود كه هاضمه جمهوري 
اس��المي ايران در نهايت چنين كژتابي هايي را برنمي  تابد و آخراالمر 
مطالبه قاطبه ملت ما در احياي كامل شعائر تعالي ساز اسالمي به ثمر 
خواهد نشست، حاال يا به دست همين مسئوالن و با پااليش آنها، يا به 

دست مديراني جديد و دغدغه مند. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت
بازارداغتوجيه

درباالبردنفيتعرفههايدرمان
نگاه ليبراليستي به پزشكي موجب شده برخي پزشكان 

سالمت انسان ها را متاع تجارت خود ببينند
در روزهاي پاياني س�ال از مصاحبه ها و اظهار نظرهاي مس�ئوالن 
حوزه سالمت به خصوص سازمان نظام پزشكي به خوبي مي توان 
متوجه ش�د فصل تعيين تعرفه ها و مزد درمان سال بعد رسيده و 
سردمداران صنف پزش�كان در نظام پزش�كي كه بايد هم مدافع 
حقوق بيمار باشند و هم پزشكان، به شكل آشكاري به سمت و سوي 
حمايت از هم صنف هايش�ان تمايل دارند. رئيس سازمان پزشكي 
و معاونانش بارها به شكل مس�تقيم و غير مستقيم حتي تخلفاتي 
همچون زير ميزي را با كم بودن تعرفه هاي درمان توجيه كرده اند 
يا دخالت پزش�كان غير متخصص در امور زيبايي يا تجارت مراكز 
ترك اعتيادي را كه اغلب اوقات هيچ گاه به خروجي نرسيده اند، با 
توجيه جور كردن دخل و خرج پزشكان مجاز مي دانند. در مقابل اما 
نوع برخورد و موضع گيري سردمداران پزشكي كشور اگرچه ممكن 
است به افزايش نجومي و چشمگير تعرفه هاي درمان منتهي نشود 
و پزش�كان براي رشد دلخواه تعرفه ها زورش�ان به بيمه ها نرسد، 
اما براي جامعه پزش�كي و به خصوص آنهايي ك�ه تمايل به تخلف 
دارند، يك خروجي مهم دارد؛ آن هم چراغ سبز نظام پزشكي براي 
انجام تخلفاتي نظير زير ميزي اس�ت! اين در حالي اس�ت كه نظام 
پزشكي يكي از سازمان هاي ناظر بر عملكرد پزشكان است و بايد 
در برابر چنين تخلفاتي مدافع حقوق بيماران باش�د نه پزشكان!

تخلف��ات جامعه پزش��كي هم مث��ل سيس��تم عامل تلف��ن همراه و 
نرم افزارهاي رايانه اي بروز رساني مي شود. حاال هم زير ميزي هاي نقدي 
و گاه چمداني جاي خودش را به س��كه طال، دالر و يورو و حتي گاهي 
رمز ارز داده است. نه فقط نظارتي هم نيست، بلكه حتي خيلي وقت ها 
مواضع مسئوالن نظام سالمت و س��ردمداران صنف نظام پزشكي به 
گونه اي است كه پزش��كان متخلف احساس مي كنند يك حاشيه امن 
دارند و گاهي حتي اظهارات مسئوالن سازماني كه قاعدتاً بايد مدافع 
حقوق بيماران هم باشد، در راستاي توجيه تخلفات حوزه پزشكي و به 
نوعي چراغ سبزي است به پزشكان متخلف تا زير ميزي گرفتن و ساير 
تخلفاتش��ان را به بهانه پايين بودن تعرفه ها و درآمد و به صرف نبودن 

مطب داري ادامه دهند. 
 چراغ سبز نظام پزشكي به پزشكان متخلف 

نمونه توجيهات براي باال بردن ميزان تعرفه هاي پزشكي را مي توان در 
اظهارات اخير علي ساالريان، معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي 
كشور درباره پيشنهادهاي مطرح شده براي تعيين تعرفه هاي پزشكي 
سال 140۲مشاهده كرد.  از نگاه اين مسئول سازمان نظام پزشكي تورم 
موجود در جامعه مي تواند بر كيفيت خدمات سالمت، انگيزه پزشك  و 
مهاجرت پزشك اثر بگذارد. براي حفظ كيفيت خدمات سالمت و براي 
اينكه كيفيت خدمات تنزل پيدا نكرده و اين خدمات به قولي آبكي نشود، 
دولت بايد بيمه ها را تقويت كند و افزايش واقعي در تعرفه هاي پزشكي 
رخ دهد. اين اظهارات در حالي است كه انگار تورم روي كيفيت زندگي 
بقيه مردم اثر ندارد؟! اصاًل چرا بايد پزشكان را در اين گونه موارد استثنا 
كرد و براي آنان امتياز ويژه قائل شد؟ ساالريان همچنين با بيان اينكه 
تعرفه گذاري پزشكي به صورت دستوري و با پولي كه در اختيار داريم، 
موجب افت كيفيت خدمات پزشكي مي شود، در عمل به پزشكان چراغ 
سبز نشان مي دهد كه اگر مزد درمان مطابق ميلشان نبود مي توانند از 
كيفيت كار درمان بزنند! اين در حالي اس��ت كه حرفه پزشكي با جان 
و سالمت انسان ها سر و كار دارد و جان انس��ان متاع تجارت نيست كه 

بخواهيم با آن دودوتا چهارتا گونه برخورد كنيم. 
 باز ب�ودن دروازه دخالت تخصص ه�اي غير مرتبط در حوزه 

زيبايي
 توجيه ديگر اين مسئول نظام پزشكي براي روي آوردن برخي پزشكان به 
اقدامات غيرضروري و دخالت در ساير تخصص هاي درآمدزايي مثل زيبايي 
يا اعتياد هم بيش��تر از آنكه به بحث تعرفه گذاري باز گردد به بحث هاي 
نظارتي باز مي گردد. كار به جايي كشيده شده كه بسياري از متخصصان 
پوس��ت و زيبايي براي دادن مجوز ورود پزش��كان عمومي به اين عرصه 

معترض وزارت بهداشت شده اند، اما در نهايت راه به جايي نبرده اند. 
در واقع در سخنان اين مس��ئول حوزه س��المت با تناقضات منطقي 
وحش��تناكي روبه رو هس��تيم؛ اينكه پزشكان در رش��ته خود تخلف 
مي كنند و به كاري كه بلد نيس��تند مثل زيبايي مي پردازند، طبيعتاً 
اشكالي است كه به جامعه پزشكي وارد است و هيچ ارتباطي با ميزان 
افزايش تعرفه ها ندارد. همچنانكه در طرح تحول سالمت با وجود رشد 
1۲0 تا 300 درصدي تعرفه ها باز هم تخلفات حوزه پزش��كي به صفر 
نرسيد و ادامه داشت. اصاًل در واكنش به اين ماجرا بايد پرسيد حد تعرفه 
و درآمد شما چقدر است تا مردم همان قدر مريض شوند و همان قدر پول 

دربياروند و همان قدر دولت و بيمه ها به شما باج بدهند؟!
 پزشكي مطب داري نيست

از سوي ديگر اينكه گفته مي ش��ود مطب داري براي پزشكان به صرفه 
نيست و تقاضا براي مطب كم شده در حالي است كه اصوالً جاي پزشك 
در كلينيك و بيمارس��تان و درمانگاه اس��ت و مطب داري براي برخي 
پزش��كان به نوعي بنگاهداري تبديل شده است! بسياري از چهره هاي 
شاخص پزشكي مطب شخصي ندارند. چهره هايي همچون پروفسور 
عليرضا يلدا كه تا پايان عمر مطب شخصي نداشت و در بيمارستان امام 
خميني به عنوان يك بيمارس��تان دولتي طبابت مي كرد. پزشكي به 
معني مطب داري نيست و اين نگاه و تلقي به نوعي نگاه سرمايه داري و 

ليبراليستي به درد و بيماري و جان انسان هاست. 
از سوي ديگر نوع مطب داري در ايران با استانداردهاي جهاني فاصله اي 
معني دار دارد. طبق اس��تانداردهاي علمي با ورود بيمار به مطب دكتر 
بايد عالئم باليني وي را چك كند. كنترل فشار خون، دماي بدن و ديدن 
چشم و گوش و زبان خودش گوياي بسياري از مشكالت و بيماري هاست، 
اما ارتباطات پشت پرده پزش��كان با مراكز پاراكلينيكي و آزمايشگاهي 
موجب مي شود به جاي تكيه بر عالئم باليني با تقاضاهاي القايي براي 
اين خدمات مواجه باشيم و تا بيمار به پزشك مراجعه مي كند، بي هيچ 
معاينه اي برايش سي تي اسكن و ام آر آي تجويز مي كنند و اين مسئله 
موجب شده بين مردم هم اين فرهنگ جا بيفتد كه تا عكس و آزمايش 
و ام آر آي ندهند انگار بيماري ش��ان درمان نمي ش��ود. همين مسئله 
باعث شده هزينه هاي گزافي به مردم و بيمه ها تحميل شود. طبق آمار 

تعداد دستگاه هاي ام آر آي در تهران پنج برابر لندن است!
 نگاه ليبراليستي به طبابت و جان انسان ها 

در كنار اينها اينكه يك پزش��ك برخي رش��ته هاي بسيار انساني مثل 
كودكان يا داخلي يا قلب را به خاطر نداش��تن درآمد فرضاً ترك كند و 
دنبالش نرود، بهترين گواه براي آن است كه نگاه حاكم در نظام پزشكي، 

نگاه غيرانساني و سرمايه داري به اين رشته است. 
همچنانكه دليلي ندارد يك پزشك 40 ساله درآمدي فوق العاده داشته 
باشد و همانطور كه يك پزشك سال ها درس خوانده و زحمت كشيده 
ساير رشته هاي دانشگاهي از جمله رشته هاي علوم انساني هم سال ها 
درس مي خوانند و زحمت مي كشند تا دكتري بگيرند، اما هيچ گاه با اخذ 
مدرك دكتري به درآمدهاي نجومي شبيه درآمد پزشكان نمي رسند!

اين اظهارات در حالي از س��وي برخي مس��ئوالن بيان مي ش��ود كه 
اكثريت جامعه پزش��كي افرادي ش��ريف و پاكدس��ت هستند كه به 
شغل ش��ان نه به عنوان يك تجارت، بلكه به عنوان يك عش��ق نگاه 
مي كنند و مزد اصلي را هنگامي مي گيرند كه بيماري به دست آنها و با 

لطف خدا درمان مي شود. 

»در اي�ن روز ابري، چه روش�نم. هم�ه رودهاي جه�ان به من 
مي ريزد. به من كه با هيچ پر مي  شوم ! 

در زمانه ما، نگاه كردن نياموخته اند و درخت، جز آرايش خانه 
نيست و هيچ كس گل هاي حياط همسايه را باور ندارد. كسي در 

مهتاب راه نمي  رود و خدا را كنار نرده ايوان نمي بيند. . . 
در اين زمان�ه درخت ها از مردمان خرم ترن�د. كوه ها از آرزوها 
بلندترن�د. ني ها از انديش�ه ها راس�ت ترند. برف ه�ا از دل ها 

سپيدترند!
رنجه مش�و اگر در مغازه ها پاي گل ها بهاي آن را مي نويسند. 
خروس را پيش از سپيده دم سر مي برند. خوراك مانده را به گدا 

مي بخشند. چنين نخواهد ماند!«
فرازهايي از نامه زيباي سهراب سپهري به يك دوست؛ تهران، 

6 فروردين 1342. 
صداي آقاي فاطمي نيا در گوشم مي پيچد: »اگر لطيف نباشيد، 

چيزي گيرتان نمي آيد!«
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 يك ش�هروند – تهران: ديوارهاي هنرس��تان دخترانه، 
تقاطع خيابان 17 ش��هريور با بلوار قيام به محلي براي تزريق 
و خريد و فروش مواد مخدر تبديل شده اس��ت. سازه هاي مترو  
كه شهرداري آن را از دوره قبل در اين محل برقرار كرده، سبب 
شده است معتادان و قاچاق فروشان به راحتي پشت ديوارهاي 
هنرستان پناه بگيرند. دانش آموزان دختري كه هر روز به اين 
مدرسه يا مدرسه دخترانه الغدير كه در چندمتري هنرستان قرار 
دارد، رفت  و  آمد دارند، شاهد اين رفتارهاي مجرمانه هستند. 
پليس و شهرداري هم در چند سال گذشته تالشي براي رفع اين 

آسيب صورت نداده اند. 
 ي�ك ش�هروند – ته�ران: س��رويس هاي بهداش��تي 
بيمارستان ش��ريعتي بيش��تر به س��رويس هاي بهداشتي 
بين راهي دهه 60 ش��باهت دارد. اگر كس��ي گذرش به اين 
سرويس هاي بهداشتي بيفتد، به راحتي متوجه خواهد شد 
مس��ئوالن بيمارس��تان از زمان احداث اين بنا سري به آنجا 

نزده اند كه مايه شرمساري است!

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹1۹۰۹6۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

در حاش�يه خيابان تعداد خودروها به قدري زياد است كه پيدا كردن 
جاي پ�ارك زمان زي�ادي مي ب�رد. برخ�ي از راننده ها چشم چش�م 
مي كنند تا شايد در نزديكي مقصد موردنظرش�ان، جايي را به اندازه 
خودرويش�ان پيدا كنند، وقتي چشم ش�ان به جاي خالي در حاشيه 
خيابان مي افتد با خوش�حالي به س�متش حركت مي كنند، اما ممكن 
اس�ت بعد از نزديك ش�دن به آن، چند مانع بزرگ ببينند و اميدشان 
نااميد  ش�ود؛ موانعي كه صاحبان مغازه  در حاشيه خيابان گذاشته  اند 
و با اين كار خيابان را كه يك مكان عمومي اس�ت در تصرف شخصي 

خ�ود درآورده اند. برخ�ي از رانن�دگان ب�ا ديدن چني�ن صحنه اي، 
مسيرش�ان را كج مي كنند و ب�ه دنبال جاي پارك ديگ�ري مي روند، 
اما برخي ديگر، نس�بت به اين موانع قرار داده شده اعتراض مي كنند 
اما هي�چ فايده اي ن�دارد. اين معضل ش�هري، آس�يب هاي زيادي را 
به هم�راه دارد. ترافي�ك اولين نتيجه اين بي قانوني آش�كار اس�ت. 
اجاره خيابان كه مكاني عمومي اس�ت، رس�مًا با دس�ت درازي برخي 
مغازه داران به امري مرسوم در برخي از كوچه و خيابان هاي شهر تبديل 
شده است. گزارش پيش رو اين موضوع را مورد واكاوي قرار داده است. 

در تبصره يك ماده ۵۵ قانون شهرداري ها 
آمده است: »سد معابر عمومي و اشغال 
پياده روها و اس�تفاده غير مج�از آنها و 
ميدان ه�ا و پارك ها و باغ ه�اي عمومي 
براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگري 
ممنوع است و ش�هرداري مكلف است 
از آن جلوگي�ري و در رفع موانع موجود 
و آزاد كردن معاب�ر و اماكن مذكور فوق 
به وسيله مأموران خود رأساً  اقدام كند. «

محمدصادق فقفوري

كبري فرشچي 

رضا دهشيری |  جوان



»انقالب اسالمي« سكوي استقالل اقتصادي ايران
صادرات غيرنفتي قبل از انقالب كمتر از يك ميليارد دالر بود اما اكنون به 48/5ميليارد دالر رسيده است
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بيشـتر از چهار دهه از انقـالب مي گذرد و 
ايران اسالمي در تمامي اين سال ها همواره 
در مسـير پيشـرفت قرار داشـته اسـت. 
اقتصاد و ابعاد مختلف آن يكي از حوزه هاي 
مهمي اسـت كه كشـور در آن پيشـرفت 
قابل توجهي داشـته و دسـتاوردهاي آن 
به وضـوح در زندگي مـردم كاربـرد دارد، 
هر چنـد بايد گفـت كاسـتي هاي موجود 
موجب شده است در سال هاي اخير شاهد 
باشيم مقام معظم رهبري شـعار سال را با 
موضوعـات اقتصـادي و حمايـت از توليد 
ملي نامگـذاري كنند. از جهـاد اقتصادي 
گرفته تا مقاوم سـازي اقتصادي و حماسه 
اقتصـادي و در نهايـت در سـال هاي اخير 
حمايت از توليد ملي و توجه به ابعاد مختلف 
آن مورد تأكيد ايشـان قرار گرفته است و 
نقشـه راهي در اين زمينه تبيين مي شود. 

      
دس��تاوردهاي چهل وان��دي س��ال غيرقابل 
چشم پوشي نيس��ت و نبايد از نظر دور داشت 
به اس��تناد آمار بانك جهاني و همه مؤسسات 
مه��م اقتص��ادي بين المللي، اقتص��اد ايران با 
هش��ت رتبه ارتق��ا از جاي��گاه ۲۶جهاني در 
سال۱۹۷۹ )۱۳۵۷( به رتبه۱۸ در سال۲۰۱۷ 
)۱۳۹۶( صعود ك��رد و در حال حاضر نيز جزو 
بيست وچند قدرت اقتصادي جهان به  حساب 
مي آيد. ارتقای هشت پله اي اقتصاد ايران پس 
از انقاب اس��امي در حالي محقق شده است 

كه ميزان فروش نفت خ��ام به يك چهارم قبل 
از انقاب، كاهش يافته و جمعيت از ۳۶ميليون 
به ۸۱ ميليون نف��ر افزايش يافته اس��ت، حال 
آنكه اي��ن پيش��رفت در حالي ب��وده كه نظام 
س��لطه بين المللي تمام توان خود را براي فلج 
كردن اقتصاد ايران به كار گرفته و بعد مهم آن 
4۰سال تحريم هاي فلج كننده است كه بر هيچ 

كسي پوشيده نيست. 
  رشد درآمد سرانه ايرانيان

غامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ني��ز آمار قابل توجه��ي در اين 
زمين��ه ارائه و تصريح كرده اس��ت: بر اس��اس 
شاخص هاي مهم اقتصادي مانند توليد ناخالص 
داخلي يا همان )GDP( در سال۱۳۵۷ ارزش 
تولي��د ناخال��ص داخل��ي كش��ور ۹۰ ميليارد 
دالر بود ك��ه اين رقم در پايان س��ال۱4۰۰ به 
4۵4 ميليارد دالر رسيده كه بيش از پنج برابر 
شده اس��ت. همچنين درآمد س��رانه ايرانيان 
از ۲ه��زارو۱۵۰دالر اول انق��اب ب��ه رق��م 
4هزارو۸۷۷دالر رس��يده كه حاكي از رش��د 

۲/۵برابري است. 
وي اظهار مي كند: يكي از مهم ترين شاخص هاي 
عدالت، ضريب جيني نام دارد كه نشانگر شكاف 
ثروتي بين دهك هاي درآمدي و فاصله ثروت و 
فقر در جامعه است، اين شاخص از ۰/۵۲واحد 
در حال حاضر به ۰/4۰واحد رس��يده، البته در 
سال هاي ۹۱ و ۹۲ ضريب جيني به ۳۶/۵واحد 
رس��يده بود، يعني گرچه قدري بدتر ش��ده و 

عقبگرد داشته ايم، اما هنوز ش��كاف بين فقر و 
غنا نسبت به اول انقاب بهتر شده، گرچه به حد 

مطلوب نرسيده است. 
مصباحي مقدم مي گويد: صادرات غيرنفتي در 
قبل از انقاب س��االنه كمتر از يك ميليارد دالر 
بود كه اكنون ب��ه بي��ش از 4۸/۵ميليارد دالر 
رسيده اس��ت، البته در برخي سال ها صادرات 
غيرنفتي به ۷۶ ميليارد دالر هم رس��يد، يعني 
۷۰برابر در صادرات غيرنفتي رش��د داشته ايم. 
صادرات نفتي در قبل از انقاب روزانه ۶ ميليون 
بشكه نفت بود كه اكنون به يك ميليون بشكه در 
پايان۱4۰۰ رسيده است، يعني از نظر صادرات 
نفت خ��ام كاهش داش��ته ايم، اما ب��ه جاي آن 
صادرات فرآورده هاي نفتي بيش��تر شده است. 
به جاي آن س��االنه ۷ ميليارد دالر بنزين صادر 
مي كني��م و ص��ادرات فرآورده ه��اي نفتي هم 

بيشتر شده است. 
عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام معتقد 
اس��ت: ايران قبل از انقاب از نظر صنعتي يك 
كش��ور صنعتي نبود، بلكه بر پايه كش��اورزي 
و دامداري ب��ود. ۷۰درصد جمعي��ت ايران در 
روس��تاها و۳۰ درصد در شهرها س��اكن بودند. 
اكنون اين نسبت معكوس ش��ده و ۷۰ درصد و 
بلكه بيشتر در شهرها ساكن هستند و ۲۸ درصد 
جمعيت در روستاها مستقرند و اين حكايت از 
صنعتي شدن ايران دارد. قبل از انقاب صنعت 
فوالد رونق آنچناني نگرفته بود و بعد از انقاب 
فوالد، آلومينيوم، مس و صنايع ديگر را احداث 

كرده ايم. در حال حاضر ايران هفتمين كش��ور 
توليدكننده فوالد جهان به ش��مار مي رود و در 

مس جايگاه رفيعي دارد. 
  توليد 11برابري برق 

وي همچنين خاطر نش��ان مي كند: توليد برق 
قبل از انقاب ۷ هزار مگاوات بود، االن به ۹۰ هزار 
مگاوات توليد برق رس��يده كه بيش از ۱۱برابر 
شده است. سدها، نيروگاه ها، شبكه هاي آبياري، 
روستاها و زمين هاي زيركش��ت قابل مقايسه 
نيست. قباً آبياري ها به صورت غرقابي و سيابي 
بود. االن قطره اي و تحت فشار شده است. توليد 
كشاورزي از روش سنتي به صنعتي تبديل شده 
است. بخش قابل توجهي از كشاورزي يكپارچه 
شده و كشت و صنعت هاي متعدد بعد از انقاب 
شكل گرفته است، همچنين توليدات گلخانه اي 
قبًا بسيار اندك بود. در حال حاضر محصوالتي 
مانند خيار، گوجه، گل، فلفل و ساير محصوالت 
به صورت گلخانه اي توليد مي ش��ود كه مصرف 
آب در گلخانه ۰/۱مي شود اما بازدهي آن چند 

برابر افزايش مي يابد. 
  افزايش صادرات كشور

 در قياس با سال1357
گفته مي شود بر اساس آمار، صادرات كاالهاي 
غيرنفتي پس از انقاب اسامي در سال۱۳۵۷ 
فقط معادل ۰/۵ ميلي��ارد دالر بوده كه با تاش 
دولت ه��ا و بخش اقتص��ادي كش��ور در پايان 
س��ال۱۳۹۸ به رقم 4۱ ميليارد دالر رسيد و بر 
اين اساس از سال۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ رشد صادرات 
كشور ۸هزارو۱۰۰درصد بوده است. همچنين 
طي يك دهه، صادرات كشورمان از ۵۰۰ ميليون 
دالر س��ال ۱۳۵۷ به يك ميليارد و۲۰۰ ميليون 

دالر در سال۱۳۶۶ افزايش مي يابد. 
هرچند طبق آمار ارائه شده صادرات كشور 
در سال هاي ۱۳۹4 تا ۱۳۹۹ نسبت به قبل 
با كاهش مواجه مي ش��ود اما ب��ا روي كار 
آمدن دولت س��يزدهم و با تأكي��د بر لزوم 
اس��تفاده از ظرفيت هاي ب��االي موجود در 
منطقه و به ويژه كش��ورهاي همسايه براي 
توسعه تجارت و افزايش صادرات غيرنفتي 
و تجارت خارجي كش��ور در س��ال۱4۰۰ 

افزايش مي يابد. 
 به عقيده كارشناسان بخشي از كاهش صادرات 
از س��ال۱۳۹۶ مربوط به تحريم ه��ا و متعاقب 
آن تصميمات داخل��ي از جمله رفع تعهد ارزي 
و صدور بخش نامه هاي متع��دد و متناقض در 
اين بخش بود كه مش��كات بس��ياري را براي 

صادركنندگان به  وجود آورد. 
در حالت كلي صادرات كش��ور طي 44س��ال 
گذش��ته با وجود تحريم ها و ممانعت هايی كه 
غرب براي برقراري روابط تجاري كشور و نقل و 
انتقات مالي به  وجود آورده است از ۰/۵ميليارد 
دالر س��ال۱۳۵۷ به حدود 4۹ ميليارد دالر در 
سال۱4۰۰ رس��يد و در ۱۰ماهه ابتداي امسال 

نيز از مرز 4۵ ميليارد دالر گذشته است. 
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طبـق مصوبه جديـد هيئـت وزيـران براي 
از  دسـته  آن  خانگـي،  گاز  مشـتركان 
مشـتركاني كه در پلـه 12تعرفـه قديم گاز 
خانگي قرار داشـتند، از تخفيف 70 درصدي 
رئيس جمهـور بـراي افزايـش قبـوض گاز 
مسـتثني و به اين ترتيب 46 هزار مشـترك 
مرفـه گاز از تخفيفـات ويژه حذف شـدند. 
به گزارش فارس، آذرماه امس��ال هيئت وزيران 
در مصوبه اي تعرف��ه پلكان ه��اي گاز خانگي را 
اصاح كرد. طب��ق اين مصوبه، پله ه��اي اول تا 
س��وم بدون تغيير قيمت باقي ماندن��د، اما پله 

چهارم تا شش��م ۳۰ درصد افزاي��ش و پله هفتم 
تا دهم ۵۰ درصد افزايش نس��بت به تعرفه قبلي 
را داش��تند و همچنين تعرف��ه پله هاي ۱۱و۱۲ 
نيز عدد ثابت ۵هزار و ۶ه��زار تومان به ازاي هر 

مترمكعب تعيين شد. 
بعد از اصاح تعرفه ه��ا، اثر اين اصاح قيمت كه 
با تمركز بر مشتركان پرمصرف پردرآمد تعريف 
شده بود، در قبوض جديد گاز نمايان شد. طبق 
آمار ش��ركت ملي گاز ب��ا اص��اح تعرفه ها تنها 
۱/۶درصد از مشتركان پرمصرف در پله هاي ۱۱و 
۱۲ نقره داغ شدند و عموم مردم از افزايش قبوض 

گاز ايمن بودند. 
بعد از صدور قبوض گاز جدي��د، رئيس جمهور 
اعام كرد ك��ه ۷۰ درصد از افزاي��ش قبوض گاز 
طبق تعرفه هاي جديد نسبت به تعرفه هاي قبلي 
تخفيف داده مي ش��ود، اين دستور كه به معناي 
تخفيف دولت به مرفه نشينان پرمصرف بود، باعث 
نگراني هايي در بين كارشناسان و انديشكده ها 
شد، زيرا با اين دستور عمًا موضوع مصرف بهينه 

گاز به حاشيه مي رفت. 
اما روز گذش��ته دولت جزئي��ات اعمال تخفيف 
۷۰ درص��دي را در مصوبه اي اع��ام كرد. طبق 

مصوبه جديد هيئت وزيران براي مشتركان گاز 
خانگي، آن دس��ته از مش��تركاني كه در پله۱۲ 
تعرفه قديم گاز خانگي قرار داشتند، از تخفيف 
۷۰ درصدي رئيس جمهور براي افزايش قبوض 
گاز مس��تثني ش��دند كه مع��ادل ۰/۲درصد از 
كل مش��تركان يعني 4۶ هزار مشترك است. به 
اين ترتيب مش��تركاني كه قبض گاز آنها در ماه 
گذش��ته بيش از ۲ميليون تومان ش��ده است، 
مشمول تخفيف ۷۰ درصدي نخواهند شد و بايد 
قبوض گاز چندميليوني خود را بدون كم و كاست 

پرداخت كنند. 

46 هزار مشترك مرفه گاز نقره داغ شدند

احمد موسوي
  گزارش   يک

چراغ سبز بورس در نشست خبري خاندوزي
 آغاز طرح هوشمند  سازي يارانه نان 

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه 
پيش بيني مي شود امسـال نرخ رشد 
اقتصادي به 4 درصد برسد، اعالم كرد: 
از شامگاه 17بهمن گام نخست مرحله 
دوم طرح هوشمندسـازي يارانه آرد و 
نان با افزايش دوبرابـري كمك هزينه 
نانوايـان سراسـر كشـور آغاز شـد. 
سيداحس��ان خاندوزي روز سه شنبه در 
نشست خبري با اش��اره به آمار منتشرشده در حوزه اشتغال و بيكاري، 
آن را تأييدكننده مسير رشد و سرمايه گذاري در كشور دانست و گفت: 
نتايج مركز آمار ايران از ميزان اشتغال در فصل پاييز امسال نشان مي دهد 
در اين فصل نسبت به فصل مشابه س��ال گذشته بيش از ۵۳۰هزار نفر 
افزايش خالص اشتغال در كش��ور صورت گرفته است. وي تأكيد كرد: 
خالص اشتغال كشور در پاييز۱4۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل بيش 
از ۵۳۰ هزار نفر افزايش دارد و مجموع شاغان به ۲4 ميليون و۷۰۰ هزار 
نفر رسيده كه اين آمار همزمان با رشد ۰/۱درصدي نرخ مشاركت است. 
س��خنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: در پاييز ۱4۰۱ ميزان اش��تغال 
در بخش صنعت با ۲ درصد افزايش نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
به ۸ ميليون و ۳۲۹ هزار نفر بالغ ش��ده كه ۶۶۶ هزار نفر بيشتر از ميزان 

اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ است. 
   جزئيات افزايش كمك هزينه نانوايان 

سخنگوي اقتصادي دولت بيان داشت: دولت سيزدهم در عمل به وعده 
خود، به عنوان نخس��تين گام از مرحله دوم طرح هوشمند سازي يارانه 
آرد و نان، كمك هزينه نانوايان در سراسر كشور را از شب گذشته به دو 
برابر افزاي��ش داد. خاندوزي با تأكيد بر اينكه طي م��اه جاري به تدريج 
شناورسازي سهميه آرد نانوايي ها نيز به اجرا درخواهد آمد، اظهار داشت: 
طي دو ماه آينده شناورسازي س��هميه آرد نانوايي ها انجام مي شود كه 

نانوايي ها بدون محدوديت و با ميزان عملكرد مي توانند آرد بگيرند. 
وي توضيح داد: در اين مرحله محدوديت سهميه آرد هر نانوايي برداشته 
مي ش��ود و هر نانوايي هر ميزان آردي كه تبديل به نان كرده اس��ت، 
مي تواند به مردم بفروشد و به عاوه درصدي بيشتر، مي تواند براي دوره 
بعد آرد يارانه اي دريافت كند. وزير اقتصاد تأكيد كرد: يارانه نان حذف 
نخواهد ش��د و هيچ گونه محدوديتي براي خريد مردم ايجاد نخواهد 
شد. عضو هيئت دولت سيزدهم اين را هم گفت كه ميزان يارانه نان از 
۷۰ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ هزارميليارد تومان 

در اليحه بودجه ۱4۰۲ افزايش يافته است. 
   رايزني دولت با مراجع قانوني در رقابتي كردن بازار خودرو

وزير اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالي مبني ب��ر ارزيابي دولت نس��بت به 
دستورالعمل جديد شوراي رقابت درباره خودروهاي سواري كه باعث 
ش��د بورس در واكنش به آن ريزش داشته باش��د و چگونگي رقابتي 
ساختن آن گفت: هرچند ش��وراي رقابت وظيفه تشخيص انحصار در 
بازارها را دارد اما جزئياتي كه در دس��تورالعمل اين ش��ورا اعام شد، 
مباحث كاملی نبود و اين دستورالعمل مي توانست كمك كننده تر به 

اقتصاد كشور باشد. 
خاندوزي در تكميل پاسخ خود گفت كه دولت در حال رايزني با مراجع 
قانوني نظير مجلس است تا مشابه رويه اي كه كميسيون تلفيق مجلس 
با مراجع قانوني در مورد عرضه خودروها در بورس كاال تصويب كرد، به 

عنوان رويكرد قانوني در دستور كار قرار گيرد.  
   عرضه 2/6 ميليارد دالر در سامانه نيما در 45روز

سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه به عرضه ارز مورد نياز واردكنندگان 
در س��امانه نيما اش��اره كرد و گفت: از ابتداي دي ماه تا ۱۵بهمن در 
مجموع ۲/۶ ميليارد دالر ارز در اين س��امانه عرضه ش��ده كه ش��امل 
۲/۱ ميليارد دالر ارز حوزه نفتي، ۷/۱ ميليارد دالر ارز پتروش��يمي ها و 

۳/۳ ميليارد دالر ارز صادركنندگان می شود. 
سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: نرخ ارز كشور براي واردات همان 
نرخي است كه در بازار نيماست و نرخ ارز در بازار متشكل هم وجود دارد، 
اينكه به كاالهايي خارج از سامانه نيما ارز به قيمتي ديگر پرداخت شود، 

نه در مصوبات و نه در بودجه سال های۱4۰۱ و ۱4۰۲ وجود ندارد. 
   عرضه زمين دولتي 99ساله ادامه خواهد يافت 

وزير اقتصاد درباره سياست هاي دولت در حوزه مسكن نيز با تأكيد بر 
اينكه عرضه زمين دولتي ۹۹ساله ادامه خواهد يافت، اين نكته را گفت 
كه دولت تاش دارد با تداوم ساخت وس��از و افزايش عرضه مسكن در 

قالب طرح نهضت ملي فشار تقاضا بر بازار اجاره را كاهش دهد. 
به گفته خاندوزي، در يك س��ال اخير ۲4 هزار هكتار زمين دولتي در 
قالب شهرك هاي مسكوني به شهرها الحاق ش��ده كه به دليل حذف 

قيمت زمين اثر مثبتي بر كنترل قيمت مسكن خواهد گذاشت. 
   يارانه نقدي افزايش نمي يابد

از سخنگوي اقتصادي دولت درباره رقم يارانه نقدي در بودجه سال آينده 
سؤال شد كه وي توضيح داد: در اليحه بودجه۱4۰۲ در خصوص پرداخت 
يارانه ها هيچ افزايشي پيش بيني نشده است، بنابراين تا زماني كه اليحه 

مبنا قرار بگيرد، در سال آينده شاهد افزايش يارانه ها نخواهيم بود. 
   پيش بيني رشد اقتصادي 4 درصدى براي سال 1401

خاندوزي درباره پيش بيني دولت از نرخ تورم و رشد اقتصادي در سال 
آينده اظهار داشت : پيش بيني تورم سال آينده را بايد به بعد از تصويب 
بودجه موكول كنيم. وي افزود: درخصوص رشد اقتصادي و تورم در 
سال۱4۰۱، بررسي مراكز رسمي نشان مي دهد رشد اقتصادي كشور 
در س��ال جاري 4 درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پايان س��ال حدود 

4۵ درصد قرار مي گيرد.

بهنازقاسمي

وزارت نيرو آب حجمي به كشاورزان بدهد
معاون آب و خاك: هنوز 150 هزار چاه كشاورزي 

برقي نشده است
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي با انتقاد از اينكه هنوز آب 
كشاورزان حجمي داده نمي شـود و 150 هزار چاه كشاورزي برقي 
نشده است، گفت:  از برنامه دوم توسعه وزارت نيرو مكلف به برقي 
كردن چاه هاي كشاورزي بوده است. اگر وزارت نيرو به قانون عمل 
كند و چاه هاي كشاورزي به كنتور مجهز شوند، اختالف وزارت جهاد 
و نيرو بر سر ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي برطرف مي شود. 

    
صفدر نيازي در نشست خبري از عدم تحويل آب حجمي به كشاورزان 
از س��وي وزارت نيرو انتقاد كرد و گفت: با اينكه اين وزارتخانه از چهار 
برنامه گذشته موظف به برقي سازي چاه هاي كشاورزي شده اما هنوز 

۱۵۰ هزار چاه كشاورزي كشور برقي نشده اند. 
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه ميزان مصرف 
آب كشاورزي بين دو وزارتخانه جهاد كش��اورزي و نيرو محل بحث و 
اختاف است، اظهار داشت: در صورتي كه وزارت نيرو به تكليف خود 
براي تحويل آب حجمي به كشاورزان عمل كند، اين اختاف هم وجود 
نخواهد داشت و دقيقاً ميزان مصرف آب كشاورزي مشخص مي شود. 

وي افزود: وزارت ني��رو مدعي اس��ت ۸۷ ميلي��ارد مترمكعب آب در 
بخش كشاورزي اس��تفاده مي ش��ود، در حالي كه بر اساس بررسي ها 
و پژوهش هاي مؤسس��ه فني و مهندس��ي آب و خاك كشور كه روي 

۳۲محصول انجام شده اين رقم ۷۱ ميليارد مترمكعب است. 
نيازي راندمان مصرف آب در كشور را 4۶ درصد عنوان كرد كه تكليف 
شده است ۵ درصد ديگر به اين راندمان اضافه شده و به ۵۱ درصد برسد. 
وي بهره وري و افزاي��ش راندمان مصرف آب كش��اورزي را مهم ترين 
برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد و گفت: هر آبي كه از مبدأ 
به سمت مزارع سرازير مي ش��ود، بايد تاش كنيم با كمترين پرتي به 
اطراف ريشه خاك برسد كه اين راندمان مصرف آب است و همچنين 
بايد تاش كنيم از ميزان آبي كه به گياه مي رسد، بيشترين ماده خشك 

را توليد كنيم كه اين تعريف بهره وري آب در بخش كشاورزي است. 
   دستور رئيس جمهور براي تجهيز 2 هزار هكتار از زمين هاي 

كشاورزي به سامانه پيشرفته آبياري
نيازي راندمان آب در بخش كش��اورزي را 4۶ درص��د عنوان كرد كه 
قرار است با اس��تفاده از آخرين تكنولوژي هاي پيشرفته در بخش آب 

افزايش يابد. 
مع��اون آب و خ��اك وزارت جهاد كش��اورزي تصريح ك��رد: آخرين 
تكنولوژي اي كه براي افزايش بهره وري آب استفاده مي شود، قرار دادن 
آب به صورت قطره  در ۲۰سانتيمتري زير زمين در اطراف ريشه است و 
اين طرح در ۱۶نقطه كشور توسط شركت هاي دانش بنيان اجرا مي شود. 
رئيس جمهور دستور داده است ۲ هزار هكتار از اراضي كشاورزي به اين 
سامانه پيشرفته مجهز شود. نيازي در ادامه خرد شدن اراضي را مشكل 
عمده در افزايش بهره وري و راندمان خاك عنوان كرد و گفت: تاكنون 
يك ميليون و۶۰۰ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي تقريباً به صورت 
يكپارچه و به تجهيزات مدرن مجهز ش��ده است. به گفته اين مسئول 
تاكنون ۲/۹ميليون هكتار از اراضي كشور به سامانه هاي نوين آبياري 
مجهز است كه حدود نيمي از زمين     هاي زراعي كشور را شامل مي شود. 
نيازي همچنين از وجود 44۰ هزار چاه مج��از و حدود 4۰۰ هزار چاه 
غيرمجاز در كشور خبر داد و گفت: به گفته وزارت نيرو ۵۵ درصد آب 

كشاورزي از آب هاي زيرزميني تأمين مي شود. 
   فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري 

در حال مطالعه
معاون آب و خاك وزارت جهاد كش��اورزي از پايان فاز نخس��ت طرح 
۵۵۰ هزار هكتاري در س��طح ۲۹۵ هزار هكتار در خوزس��تان و ايام 
خبر داد و گفت: ف��از دوم اين طرح در ح��ال مطالعه اس��ت و نياز به 
۶۰ هزار ميليارد تومان اعتبار دارد و تقاضا كرده ايم كه از طريق مجلس و 

با اذن رهبري از محل صندوق توسعه ملي استفاده كنيم. 
نيازي از مطالعه طرح جلوگيري از خروج آب از سه استان شمالي خبر 
داد و گفت: اين طرح در حال مطالعه است و ساالنه ۹ ميليارد مترمكعب 
آب از اين سه استان به خزر مي ريزدكه براي مقابله با آن ۷۶ هزار ميليارد 

تومان اعتبار نياز است. 
وي از كاهش اعتبارات آب و خاك در اليحه بودجه سال۱4۰۲ انتقاد 
كرد و گفت: در                                 حالي                                  كه سال گذشته ۳هزارو4۰۰ميليارد تومان به اين 
بخش اختصاص يافته بود، امسال اين رقم تنها به ۳هزارو۵۰۰ميليارد 
تومان افزايش يافته است، البته صفدري از اعتبار ۲۶ هزار ميليارد توماني 
مصوبات سفرهاي استاني هم گفت كه قرار است اين اعتبارات طي دو 
سال آينده تأمين شود. وي همچنين از تعيين اعتباراتي از محل تهاتر 
نفت به بخش آب و خاك خبر داد و گفت: از اين محل هزار ميليارد تومان 

به احياي قنوات منظور شده است.

   خبر

نوبت دوم آگهي ارزيابى كيفى مناقصه گران شماره 2001091701000136

شركت نفت مناطق مركزى ايران
شركتبهره بردارى نفت وگاز زاگرس جنوبى

(سهامى خاص)

مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره : 140130  **** موضوع مناقصه: كمپرسور هواساز
SND-0100232 :شماره تقاضاى خريد

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مستقر 
در شهرستان شيراز در نظر دارد مطابق شرايط 
و مشخصات ذيل كمپرسـور هواساز مورد نياز 
منطقه عملياتى نار و كنگان خود را از شركت هاي واجد شرايط تأمين نمايد. 
از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مى شود با مراجعه به سامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) پس از مطالعه دقيق شرايط عمومى و اختصاصى 
مناقصه و مشخصات فنى كاالى مورد نياز، در صورتى كه توانايى تهيه كاال 
را داشته باشند، نسبت به تكميل و ارسال فرم ارزيابى كيفى مناقصه گران 

واقع در سامانه يادشده اقدام نمايند.
1- شرح مشخصات فني كاال: كمپرسور هواساز (كيفيت و كميت كاال در سامانه 

ستاد بارگذارى شده است.)
2- كليه مراحل برگزارى فرآيند مناقصه، از دريافت و بارگذارى اسناد ارزيابى 
كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت سـاير مراحل، صرفاً از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (سـتاد) به آدرس http://www.setadiran.ir ميسر 
خواهد بود. ضمنـاً مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سـامانه 
مذكور، الزم است مراحل ثبت نام در سـايت فوق و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكـى را جهت شـركت در مناقصه به انجام رسـانند. صـرف ارائه 
پيشـنهاد مالى از طرف مناقصه گران در سـامانه، به منزله رؤيت، بررسى 

وتأييد كليه اسناد مناقصه مى باشد. 
3- مهلت تحويل: آخرين مهلـت بارگذارى فرم هاى تكميل شـده ارزيابى 
كيفى تا پايان وقت اداري روز 1401/12/07 مي باشـد.الزم به ذكر است كه 
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى در سامانه سـتاد، 14 روز قبل از تاريخ 

مذكور مى باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه:

1-4) پس از انجام ارزيابى كيفى، شركت هاى تأييدشده ملزم به ارائه پاكات 
ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار معتبر بانكى سه ماهه قابل تمديد 
و يا رسـيد واريز وجه نقد (شـماره حسـاب جهت واريز وجه با هماهنگى 

امور مالى مشخص مى گردد) به مبلغ 000ر000ر243ر3 ريال به نام شركت 
بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى و پيشـنهاد مالى از طريق سـامانه 
سـتاد مى باشـند. در غير اين صورت امكان ادامه حضور در روند مناقصه 

وجود نخواهد داشت. 
2-4) تاريـخ گشـايش ضمانتنامه هـاى شـركت در فرآيند ارجـاع كار، 
پيشنهادات مالى پس از مشخص شدن نتايج ارزيابى كيفى شركت ها توسط 

كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد.
3-4) زمان برگزارى جلسـه توضيح و تشريح اسـناد متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
4-4) مهر و امضاى كليه اسـناد و بارگذارى آنها در سـامانه سـتاد 

الزامى است.
5- در صورتى كـه كاالى موضوع مناقصه در داخل كشـورتوليد مى گردد، 
مناقصه بين توليدكننـدگان داخلى و تأمين كنندگانى كـه كاالى موضوع 

مناقصه را از توليدكننده داخلى تأمين مى نمايند برگزار مى گردد.
6- اقـالم مربوط بـه درخواسـت خريـد SND-0100232 بايـد به صورت 
پيشـكرايه به آدرس: اسـتان بوشهر-شهرسـتان جم-بعـد از پمپ آب 

اكبرآباد- منطقه عملياتى نار و كنگان- انبار تداركات كاال، ارسال گردد.
7- اسناد ارزيابى كيفى به روز شده است.

8- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان 10 درصد 
مبلغ معامله الزامي است.

9- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر حداكثر به ميزان 
20٪ كل مبلغ معامله پيش پرداخت دريافت نمايد.

 توجـه: هرگونـه تغييـر در شـرايط و زمـان مناقصـه بـه اطـالع كليه 
شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسيد.

  در صورت ضرورت با شـماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس 
بگيريد و مكاتبات خود را به شماره فكس 32314447-071 ارسال نماييد.

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

شناسه آگهى:1451469

وزارت امورخارجـه در نظـر دارد 
فراخوان سـرويس، تعميـر، نگهدارى 
و راهبـرى تأسيسـات مكانيكـى و 
الكتريكى همه سـاختمان هاى خود را به شماره سيستمى 
2001000007000010 از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت 
و تحويل اسـناد فراخوان تا بازگشـايى پاكت هـا از طريق 
 درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضيان شـركت در فراخوان در صورت عـدم عضويت 
در سـامانه، نسـبت به ثبت نـام و دريافت گواهـى امضاى 
الكترونيكى (به صورت برخـط) براى كليه صاحبان امضاى 

مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
  مواعد زمانى

 تاريخ انتشار فراخوان: 1401/11/18
 آخرين مهلت دريافت اسناد فراخوان: 1401/11/24

 زمـان بازديـد: روزهـاى  1401/11/25 و 1401/11/26 از 

ساعت 9 صبح تا 13 بعدازظهر (با هماهنگى)
  آخرين مهلت ارسال پيشنهادها: 1401/12/06

 زمان بازگشايى پاكت ها: 1401/12/07
  نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:

مناقصه گـران مى بايسـت مبلغ 6/150/000/000  (شـش 
ميليـارد و يكصـد و پنجـاه ميليـون) ريال بـه صورت 
ضمانت نامه معتبر بانكى غيرقابل برگشـت بـا اعتبار 3 
ماهه و قابل تمديد براى يك دوره 3 ماهه ديگر (تا تاريخ 
1401/12/03)، بنا به درخواست مناقصه گذار و تحت عنوان 
مناقصه در پاكت الف به صورت الك و مهر شـده تحويل 
دبيرخانه حراست وزارت امورخارجه واقع در ساختمان 

شماره 2 نمايند.
 مناقصه گران ارجمند، مقتضى اسـت شـرايط و اسـناد 

شركت در مناقصه به دقت مطالعه گردد.
  اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

تهران، خيابان فردوسى، خيابان كوشك مصرى، وزارت امور 
خارجه، ساختمان شماره 7، داخلى  021-61153890

م.الف: 4384 مناقصه عمومي يك مرحله اى
شناسه آگهى: 1452019

 سرويس، تعمير، نگهدارى و راهبرى تأسيسات مكانيكى و الكتريكى
 ساختمان هاى وزارت امورخارجه



   احمد روستايي:
من جاي شروين حاجي پور بودم، براي همه 
ظلم هايي كه سال هاس��ت )از زمان دكتر 
مصدق( امريكايي ها در حق م��ردم ايران 
كردند، جايزه شان را به سرشان مي كوبيدم. 
اگر وطن دوستيم، براي ايران بايد در برابر 
ظالمان ايس��تاد. جايزه گرفتن از ظالم آن 
هم به اس��م تغيير اجتماع��ي مدنظر آنها 

افتخار ندارد. 
   كاربري با نام »شارلوت«:

به كسي كه دشمن ملت و كشورش بهش 
جايزه بده بايد تس��ليت گفت! #شروين_

حاجي پور
   محسن بشتام:

جايزه گرفتن از دست كسي كه حتي به بيماران 
پروانه اي و تاالسمي هم رحم نكرده و داروهاشونو 

تحريم كرده، افتخار نيست اوج ذلته. 
   سيده راضيه حسيني:

»براي ش��رمندگي، ب��راي بي پولي« علت 
اصلي اين فشار اقتصادي و تورم و بي پولي 
مردم، نتيجه تحريم هاي وحش��يانه  است. 
تحريم ها رو ك��ي به مردم اي��ران تحميل 
كرده؟ امريكا، چه كس��ي به شروين جايزه 
داد؟ همسر رئيس جمهور امريكا. ما برديم. 

   محمدعلي فراهاني:
كسي كه جايزه اش رو از دست كساني بگيره 
كه مردمش رو در تنگنا گذاش��تن و رسماً 
فرياد دشمني با كش��ورش رو جار ميزنن، 
جاي��زه اش رو برده، ولي ب��ه قيمت فروش 

وطن و هموطنانش. ارزشش رو داشت؟!
   جليل محبي:

»هي��چ امريكايي  در مرگ قاس��م س��ليماني 
عزاداري نمي كند. او مستحق بود براي جناياتش 
عليه نيروهاي امريكايي و هزاران بي گناه منطقه 
در برابر قانون بايس��تد.« اين جم��ات براي 

خانواده اي است كه به شروين حاجي پور جايزه 
داده اند. حاال برايش كف بزنيد... 

   علي سيستاني:
»ب��راي ك��ودكان افغاني«، چه كس��ي عامل 
آواره شدن كودكان افغانستاني شد؟! جواب: 
»امريكا!«.  چه كسي به شروين حاجي پور جايزه 

داد: »همسر رئيس جمهور امريكا« ما برديم!
   كاربري با نام »مهدي«:

امريكا به »هزار« كودك پروانه اي ايران رحم 
نكرده و داروشون تحريمه، بعد يه عده بخاطر 
حمايت امريكا از كار شروين خوشحالند! كاش 

واژه وطن پرستي ميتونست حرف بزنه... 
   احسان منصوري:

جايزه به ترانه ش��روين حاجي پور از دست 

همس��ر جو باي��دن دقيقاً هي��چ خاصيتي 
براي جنبش اعتراض��ي ايران ن��دارد. اما 
براي تلطيف چهره يك دولت جنايتكار كه 
همين االن با تحريم هايش پا بر گلوي مردم 
ايران گذاشته خاصيت دارد. آنكه بايد براي 
اين جايزه جشن بگيرد همان دولت است 

نه مردم ما. 
   محسن مهديان:

پول دادند و يك جايزه امسال اضافه كردند 
تا به اغتشاش��ات نف��س مصنوعي دهند و 
جلب توجه كنند كه يك وقت عادي سازي 
نش��ود. كل اون ايام را همينطوري معركه 
داري كردند. س��ه ماه و اندي فقط فيك ما 

برديم... #شروين_حاجي_پور

   ميكائيل دياني:
فارغ از اينكه همس��ر رئيس جمهور امريكا به 
عنوان سياسي ترين زن بعد از اتفاقات سياسي- 
 اجتماع��ي اي��ران و عمليات بزرگ سياس��ي 
 رسانه اي قرن عليه ايران جايزه اي سياسي به 
شروين حاجي پور داده؛ به اين نكته دقت كنيد؛ 
اين جايزه گرمي محصول يك نظرسنجي است 

كه كاً ۱۳۵هزار نفر توش شركت كردند!
   ابراهيم خليل عباسي:

»سوزش« و »حسادت« براي وقتي  است كه 
تو چيزي را دوست داري ولي از آن تو نشده. 
ما از امريكا و مشتقات و متعلقاتش متنفريم. 
از چه چيز جايزه  شروين حاجي پور بسوزيم؟ 

مسئله ما توهم »بردن« شماست.

براي تحريم و ظلم و جنگ!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعطاي جايزه گرمي به شروين حاجي پور براي آهنگ »براي«

اعطاي جايزه گرمي در بخش تغيير اجتماعي به شروين حاجي پور با اعالم جيل بايدن، همسر 
رئيس جمهور امريكا، با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. جايزه گرمي 
)Grammy Award( يك جايزه موسيقي است كه از سوی آكادمي ملي علوم و هنرهاي 
ضبط براي شناسايي دستاوردهاي صنعت موسيقي ارائه مي شود. برخي كاربران اين جايزه 

را افتخاري براي حاجي پور دانستند اما بسياري از كاربران اعطاي اين جايزه از سوي امريكا كه 
بيشترين ظلم را به مردم ايران در صد سال گذشته كرده است، افتخاري ندانستند و از شروين 
خواستند اگر دلش براي ميهن مي تپد اين جايزه را از دست كساني كه با تحريم و ظلم به جنگ 
ملت ايران برخاسته اند، نپذيرد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

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

       جشن انقالب در مدرسه شهداي كوهين )در ۳۳ كيلومتري شهر قزوين( 
| عكس از ايرنا

داماد من هم مثل ديگران
مرحوم آيت اهلل محمدباقر محسني ماليري)ره(:

روزي داماد آيت اهلل بروجردي- كه از علما بود- به من گفت: براي 
شركت در درس خارج، نياز به كتاب جواهر دارم و امكان خريدش 
را ندارم، شما به آقا عرض كنيد پول يك دوره كتاب جواهر را به من 

عطا كند تا من آن را بخرم. 
من خدمت آيت  اهلل بروجردي رحمه اهلل رفتم و گفتم: شما دامادتان را 
خوب مي شناسيد، طلبه خوبي است و وضع زندگي اش را مي دانيد. 

آقا فرمودند: بله، طلبه فاضلي است. 
بعد گفتم: ايشان تقاضا كرده اند ۱۶۰ تومان مرحمت كنيد تا ايشان 

يك دوره كتاب جواهر بخرند. 
آقا فرمودند: با اين كه مي دانم آقا جعفر، طلبه خوب و زحمتكشي 
است، اما مگر همه طلبه هاي قم كتاب جواهر دارند؟ داماد من هم 

مثل ديگران به كتابخانه بروند و مطالعه كنند!
هر چه اصرار كردم، آقا قبول نكردند. 

منبع: كانال تلگرامي »كش��كول ناب حوزوي« به اس��تناد كتاب 
»انضباط اقتصادي« اثر آيت اهلل ابراهيم اميني

   آیينه نفس

بازار يعني اعتبار

فاطمه سادات بكائي نوشت: سياسي ترين مقام زن امريكايي به يه اثر سياسي جايزه داد و 
شعار جنبش رو هم تكرار كرد؛ همه هم گفتن واي اين يه افتخار هنري براي يه كار هنريه! 
اونوقت اينجا هنرمند جرئت نداره تو جشنواره فجر شركت كنه، چون تهديدش كردن اين 

يه جشنواره سياسيه و اگه بري يه بايي سر بچه ت تو كانادا مياريم!

مجيد ميرزايي در توئيتي نوشت: شهرستان س��لماس در ايران يه آبشاري داره كه بهش 
ميگن آبشار خورخور. اين آبشار زمستون ها يخ ميزنه و مردم ميرن روي آب هاي يخ زده  
آبش��ار يخ  نوردي مي كنند! المصب يه جاهايی تو ايران داريم و باهاشون آشنا نيستم كه 

ديدنش براي خيلي ها شبيه رؤياست...

محسن جال پور نوش��ت: در تيرماه سال ۶4 
يكي از بازاريان كرمان تماس گرفت و گفت: 
بابت مطالباتي كه از ش��ركت تعاوني پس��ته 
داش��تم س��ه دس��تگاه وانت دوكابين تويوتا 
دريافت كردم، مي خواهم هر س��ه را مدت دار 

بفروشم خريدار هستي؟ گفتم بايد ببينم. 
بعد از ظهر آن روز ب��راي ديدن خودروها به 
محل كارش رفتم. راستش خيلي تمايل به 
خريد نداشتم اما به دو دليل موافقت كردم. 
احساس كردم قيمت خودرو ها مناسب است 
و ديگر اين كه برداش��تم اين ب��ود كه خريد 
خودروها مي تواند كمكي براي آن ش��خص 
باشد. به قول معروف نفع هر دو طرف را ديدم. 
براي همين بود كه در نهاي��ت چكي صادر 

كردم و تحويل فروشنده دادم. 
وقتي به محل كارم رسيدم، شنيدم كه در چند 
روز گذشته، شركت تعاوني پسته رفسنجان 
تعداد زيادي خودرو بابت پرداخت بدهي هايش 
واگذار كرده و عماً باعث شده قيمت خودروها 
در بازار كاهش پيدا كند. به اين ترتيب متوجه 
ش��دم در خريد سه دس��تگاه خودرو، حدود 
9۰۰هزار تومان زيان كرده ام. خيلي ناراحت 
ش��دم به خصوص اين كه مبناي خريد من، 

اعتماد به اطاعات فروشنده بود. 
بافاصله تماس گرفتم و اعام كردم كه از خريد 
خودروها منصرف شده ام. نپذيرفت. من هم گفتم 
راضي نيستم و چطور مي پذيري كه در كمتر از 
يك ساعت، 9۰۰ هزار تومان زيان به من تحميل 

شود در حالي كه هدفم كمك به تو بوده؟
يكي از دوستان را براي پس گرفتن چك ها به دفتر 
كارش فرستادم. قبول نكرد و چك ها را پس نداد. 
ماجرا را براي پدرم تعري��ف كردم. حق را به 

فروشنده دادند و گفتند: شما معامله كرده اي 
و چك را ه��م داده اي. كجايش اي��راد دارد؟ 
گفتم حتماً تافي مي كن��م. موعد چك كه 
رسيد، آن قدر امروز و فردا مي كنم تا وصول 

پول چندماه  طول بكشد. 
پدرم گفتند: كار درستي نيست. مي داني با اين 
كار چقدر به اعتبار خودت لطمه مي زني؟ من 
جاي تو باشم، دو ماه مانده به سررسيد چك، 
تماس مي گيرم و مي گويم حسابم پول دارد و 

مي تواني زودتر چك را نقد كني. 
متعجب ش��دم و گفتم: پدرجان! چرا بايد با 
كسي كه كاه س��رم گذاشته سخاوتمندانه 

برخورد كنم؟
گفتند:9۰۰ هزار تومان زيان چيزي نيست كه 
برنگردد، اعتبار است كه بر نمي گردد. تأخير 
انداختن در پرداخ��ت بدهي يعني بي اعتبار 
كردن خ��ودت. طرف همه جا مي نش��يند و 
چك برگشت خورده تو را نشان همه مي دهد 

و اعتبارت را به چالش مي كشد. ضمن اين كه 
روابط كاري تو را به خطر مي اندازد. اين دعوا 
ممكن است منجر به قطع ارتباط كاري شما 
شود و او همواره خواهد گفت چه خوب كردم 
ديگر با او معامله نكردم چون خيلي بدحساب 
و بد قول بود. برعكس اگ��ر به تعهدت عمل 
كني، اعتبارت صد چندان مي ش��ود. در اين 
صورت او همواره خواهد گفت فاني با وجود 
زياني كه ديد، پول��ش را زودتر هم پرداخت 
كرد و قطعاً پشيمان خواهد بود كه چرا اعتماد 
چنين بازاري خوش حسابي را به خاطر يك 
معامله كوچك خدشه دار كرده است؟ مطمئن 
باش اين بهترين درس است اگر مي خواهي او 

را متوجه خطايش كني. 
به صحبت هاي پدرم فكر  كردم. به اين نتيجه 
رسيدم كه كامًا درست مي گويد و تصميم 

گرفتم به توصيه ايشان گوش كنم. 
سه هفته مانده به سررسيد چك، تماس گرفتم 

و گفتم حسابم اعتبار دارد و مي توانيد زودتر از 
موعد چك را نقد كني��د. تعجب كرد و گفت: 
يعني چك را زودتر به بانك ببرم؟ گفتم: بله، 
خودروها را فروختم و پولش را به حسابم واريز 

كردم. فكر مي كنم دو روز بعد نقد شد. 
اين ماجرا به اين شكل تمام شد اما همان طور 
كه پدرم پيش بيني كردند، فروشنده خودروها 
تاشش را آغاز كرد تا رابطه مان را بازسازي 
كند. درست چند روز پس از آنكه چك را نقد 
كرد، تماس گرفت و پيشنهاد كاري داد. من 
هم به صراحت گفتم دوس��تي مان سرجاي 
خود، اما هنوز از معامله قبل ناراحتم و تصميم 

گرفته ام با شما كار نكنم. 
خاص��ه بارها و باره��ا اعام ك��رد كه حاضر 
به همكاري و جبران خس��ارت اس��ت اما من 
نپذيرفتم. يكي دو سالي گذشت كه يك روز 
وارد دفتر كارم شد، صورتم را بوسيد و گفت: 
من را ببخش. روزي نيست كه از كاري كه با تو 
كردم ابراز پشيماني نكنم. من هم صورتش را 

بوسيدم و روابط كاري ما دوباره برقرار شد. 
از اين داستان چهار درس گرفته ام:

۱( تا اطاعاتم نسبت به بازارها تكميل نشده، 
خريد و فروش نكنم. 

۲( اعتبار بلندمدتم را بر منافع يا زيان هاي 
كوتاه مدت ترجيح ندهم. 

۳( در تصميم هايم ثابت قدم باشم و در صورت 
زيان احتمالي، عقب ننشينم. 

4( براي تنبيه افراد، اصول و اخاق كسب و كار 
را زير پا نگذارم و در مقابل اين اصول را تقويت 
كنم. قطعاً پافش��اري بر اصول كسب و كار در 
درازمدت بر اعتبار من مي افزايد حتي اگر در 

كوتاه مدت به زيان من باشد. 

تعريف كار هنري را آموختيم! جايي شبيه رؤيا

مديران كتابخانه ها بخوانند
دكت��ر رس��ول جعفري��ان در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: امروز تصوير 
نس��خه اي را از كتابخان��ه دانش��گاه 
پرينستون مي خواس��تم، در عرض 
كمتر از سه، چهار دقيقه دانلود كردم. 
جايي ك��ه البته تا ۲۰ س��ال قبل به 
س��ختي نس��خه مي داد و بسيار هم 
گران بود. خاطرم است دكتر شفيعي 
كدكني چه خاطره بدي از گرفتن يك نسخه از ديوان خاقاني از آنجا داشت.  اما االن، تصاوير 
بيشتر نسخ آن - و ش��ايد همه - روي وبسايت آنهاس��ت. با يك كليك تصوير با كيفيت را بر 
مي داريد، هيچ هزينه اي هم نمي پردازيد.  و اما بگويم همين چند روز، براي گرفتن يك نسخه 
از فان كتابخانه... اقدام كردم. حاال بايد چندين روز صبر كنم، با احترام فرم پر كردم و... االن 
هم منتظرم... خدا داند كي برسد.  و دوستي ژاپني همين چند روز قبل، به يك كتابخانه خطي دار 

قم مراجعه كرده و نسخه اي را درخواست داده بود، مدير گفته بود ۱۰ روز ديگر خبر بگيريد!
 آن وقت، اگر كسي از كتابخانه هاي فرنگ تعريف كند، غربزده مي شود! 

جالب است كه روزانه اين مطالب و يادداشت هاي اعتراضي در وباگ ها و كانال هاي تلگرامي 
نوشته مي شود، اما رؤساي اين كتابخانه ها بي اعتنا هستند. گويي گوششان اصاً بدهكار نيست. 

اصًا اين يادداشت ها را نمي خوانند. چه لزومي دارد بخوانند؟ 
دوست عزيز، رئيس! استاد محترم، دكتر!... آخر شما با داشتن چند ده و چند صد كارمند چطور 
نمي توانيد عكس چند هزار نسخه را روي وب بگذاريد و خيال همه را راحت كنيد و به كارهاي 

ديگرتان برسيد؟ اين جوري كه حركت مي كنيد، به هيچ كجا نمي رسيد. هيچ كجا. 

نتانياهو به دنبال چيست
سيد نيما موسوي در كانال تلگرامي 
خ��ود نوش��ت: بنيامي��ن نتانياه��و 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي در 
روزهاي اخير در س��ه نوب��ت ايران را 
مهم ترين تهديد رژيم صهيونيستي 
خواند. از يكس��و در نخستين جلسه 
خود با كابينه و دو بار ديگر در بازديد 
از مرزهاي شمالي با لبنان و نيز ارتباط 
ويدئويي با اج��اس آيپك. آنچ��ه در اين يادداش��ت كوتاه ب��ه آن مي پردازيم اين اس��ت كه 
برجسته سازي ايران به وس��يله نتانياهو چه اثرات و كاركردي را داراس��ت.  پايه اصلي سياست 
نتانياهو ارتباط با كش��ورهاي عربي اس��ت. از اين رو وي نخس��تين تماس تلفني خود پس از 
نخست وزيري را با ژنرال السيسي برقرار كرد و از سوي ديگر قصد داشت نخستين سفر خارجي 
خود را به امارات انجام بدهد كه پس از قضاياي مسجد االقصي، امارات از انجام ديدار سر باز  زد و 
در نتيجه نتانياهو به امان رفت تا نخستين سفر خود پس از احراز نخست وزيري را به اردن داشته 
باشد. وي درصدد است با برجسته سازي مسئله ايران اعراب را به سوي خود جلب كند. سفر »رون 
درمر« وزير امور راهبردي رژيم صهيونيستي به امارات درست چند هفته پس از دريافت سامانه 
پدافندي باراك به وسيله امارات از همين روست.  از سوي ديگر شكاف گسترده اي بين نتانياهو و 
بايدن به ويژه در مورد كرانه باختري وجود دارد. نتانياهو با توجه به بن بس��ت مذاكرات برجام 
درصدد است تا مس��ئله ايران را به مخرج مش��ترك خود با بايدن تبديل كند. دو سفر مقامات 
امريكايي در هفته سوم و چهارم ژانويه ۲۰۲۲ كه رنگ و بوي امنيتي داشت نسبت به مسئله ايران 
تعريف مي شد: نخست سفر جيك ساليوان مشاور امنيتي بايدن و ديگري سفر ويليام برنز رئيس 
سيا به سرزمين هاي اشغالي كه حمله ريزپرنده به مجتمع تأسيسات موشكي در اصفهان از همين 
زاويه است. نتانياهو با برجسته سازي مسئله ايران به يك همسويي با بايدن دست يافته است كه 
رزمايش هاي هوايي مشترك امريكا و رژيم صهيونيستي از همين رو مي باشد. البته ناگفته نماند 

كه بايدن نيز به شدت عمل نتانياهو عليه ايران به عنوان اهرم فشار نياز دارد. 

اعتياد به كار چه نشانه هايي دارد
كانال تلگرامي »مدرسه كسب وكار« 
به نقل از forbes نوشت: بسياري از 
افراد در ط��ول زندگي س��خت كار 
مي كنند و آن قدر به اين شيوه عادت 
كرده ان��د ك��ه آن را ام��ري طبيعي 
مي دانند. اين افراد حتي ش��ب ها و 
روزهاي تعطيل نيز كار مي كنند و در 
واقع به كار اعتياد پيدا كرده اند. البته 
گاهي بهانه  اين افراد براي زياد كار كردن، عدم امنيت شغلي و فناوري هاي پيشرفته اي است 
كه ممكن است جاي آنها را اشغال كند. با اين حال، اعتياد به كار ممكن است بر سامتي، روابط 
و زندگي فرد تأثير منفي بگذارد و بايد درمان شود. اگر فكر مي كنيد هر چه بيشتر كار كنيد، 
بهره وري بيشتري خواهيد داشت، سخت در اشتباهيد. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه 
بين كار و زندگي خود تعادل برقرار كنيد و اثرات مثبت آن را بر همه  ابعاد زندگي تان ببينيد. 
نشانه هاي اعتياد به كار: نسبت به همكاران تان، مدت طوالني تري كار مي كنيد. خارج از ساعت 
كاري نيز به كارتان فكر مي كنيد. عادات بد و ناسالم در زندگي داريد. مثًا فست فود مي خوريد، يا 
ناهارتان را سر ميز كار ميل مي كنيد يا خواب تان بي برنامه است. روابط تان با ديگران )به ويژه شريك 
زندگي تان( تيره و تار شده است، زيرا به سادگي تاريخ هاي مهم مانند سالگرد ازدواج، جشن تولد 
و مانند آنها را فراموش مي كنيد و حتي به دليل كار زياد، در چنين جشن هايي شركت نمي كنيد. 
براي شما بسيار سخت است كه به كارفرماي خود نه بگوييد و با عزيزان تان وقت بگذرانيد. ارزش 
خود را فقط در موفقيت شغلي تان مي بينيد.  روش هاي درمان اعتياد به كار: به طوركلي، نشانه هاي 
اعتياد به كار فراتر از مواردي است كه در اين مطلب ذكر شده است. براي درمان اين نوع اعتياد و 
مقابله با آن و همچنين ايجاد عادات سالم در زندگي، راهكارهاي متعددي وجود دارد، اما قبل از 

هر چيز، فرد بايد بپذيرد كه اعتياد به كار يك مشكل واقعي است و بايد درمان شود:
ياد بگيريد كه به موقع كار را تعطيل كنيد. به خودتان استراحت بدهيد. حتي۱۰ دقيقه فاصله 
گرفتن از كارتان مي تواند به شما انرژي بدهد. طرز فكرتان را تغيير بدهيد. هميشه زماني را 
به استراحت و گردش اختصاص بدهيد و مثبت انديش باشيد. به طور جدي براي درمان اعتياد 
به كار اقدام كنيد و اگر الزم اس��ت، براي يادگيري مهارت هاي برقراري تعادل در زندگي از 
مشاوراني كه در اين زمينه دارند كمك بخواهيد. كار خود را به منزل نبريد. مراقبه )مديتيشن( 
كنيد. جاي دنجي را پيدا كنيد، با آرامش بنشينيد و نفس عميق بكشيد. به خودتان استراحت 
بدهيد و فكرتان را آزاد كنيد. بين كار و زندگي تان مرزهايي تعيين كنيد. اگر الزم است برخي 
شب ها يا حتي پايان هفته نيز كار كنيد، اشكالي ندارد. اما بايد آن را بر اساس برنامه كاري تان 

انجام بدهيد نه براي اينكه هنوز كامًا خسته نشده ايد و مي توانيد بيشتر هم كار كنيد. 
نتيجه گيري: كار بيش از حد به منزله  موفقيت يا بهره وري بيشتر نيست. اگر استراحت كافي، 
خواب كافي و زمان ب��راي ايجاد روابط با ديگ��ران و پرداختن به موضوعات ش��خصي مورد 
عاقه تان داشته باشيد، نه تنها شادتر كه فردي مفيدتر نيز خواهيد بود. پس همواره تا حدي 

كار كنيد كه به زندگي شخصي و سامتي تان لطمه اي وارد نشود.

افسانه اي جعلي از هويدا
محمد شيرازي با انتشار بريده روزنامه اي از تاريخ ۲۵ شهريور ۱۳۵7 كه در 
آن خبر افزايش ۵۰۰درصدي قيمت لوازم تحرير طي پنج سال، منتشر شده 
است، نوشت: چقدر اين افسانه جعلي كه هويدا تو دادگاه گفته در۱۳سال 
نخست وزيري من، اصًا خودكار گرون نشده رو تو گوشمون خوندن در 
حالي كه لوازم التحرير از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵7، ۵۰۰ درصد افزايش قيمت 

داشته. )روزنامه اطاعات، شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۵7(!

تأثير مواد اعتيادآور بر عنكبوت!
كاربري با نام »سعيدخان« در توئيتي با انتشار تصوير فوق نوشت: سال 
۱99۳ گروهي از دانش��مندان تأثيرات مواد اعتي��ادآور مختلف رو روي 
عنكبوت آزمايش و تغييرات رفتاري شون رو بررسي كردن! فقط كافئين.

 ايران كشوري پيشرو 
در برخورداري از آب آشاميدني

علي بهادري در توئيتي نوشت: سال ۱۳۵7 فقط 4۵ شهر آبرساني منسجم 
داشت، حاال اين ش��اخص به بيش  از هزار و۱۰۰ شهر رس��يده است. حدود 
۸۰درصد جمعيت روستايي پيش  از انقاب، فاقد تأسيسات لوله كشي الزم بود 
اما اكنون ايران با پوشش 94 درصدي از كشورهاي پيشرو جهان در برخورداري 

از آب آشاميدني است. #فجر- پيشرفت #كارنامه - منتشرنشده
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  عليرضا محمدي
این روزها که علی کریمی با انتشار مطلبی در فضای 
مجازی در خصوص ناوچه ه�اي سبالن و سهند، بار 
دیگر بی وطنی مثال زدني اش را به رخ کشيد، مروري 
دوباره به حماسه آفریني غيورمردان نيروي دریایي 
ارتش جمهوري اسالمي ایران در هشت سال دفاع 
مقدس داشته ایم که با کمترین امكانات در سراسر 
این جن�گ نابرابر، عالوه ب�ر بيرون ران�دن نيروي 
دریایي عراق بعثي از آب هاي نيلگون خليج فارس، 
امنيت ت�ردد کشتي هاي تجاري ای�ران و حتي )در 

مقاطعي( دیگر کشورها را تأمين کردند. 
     

  طرح ذوالفقار
فروردين ماه 1359 بود ك��ه نيروي دريايي عراق رزمايش 
نسبتاً بزرگي را در خليج فارس انجام داد. هنوز چند ماه تا 
شروع جنگ تحميلي باقي مانده بود و عراق مي خواست با 
اين رزمايش، نيروي دريايي ايران را از شمال خليج فارس 
بيرون براند، اما فرماندهان وقت ارتش كه تحركات دشمن 
را رصد مي كردند، در كنار طرح ابوذر كه براي نيروي زميني 
در نظر گرفته شده بود، طرح ذوالفق��ار را نيز براي نيروي 

دريايي به اجرا گذاشتند. 
امير سياري، معاون هماهنگ كنن��ده ارتش و از نيروهاي 
پيشكسوت نيروي دريايي در اين خصوص مي گويد: »بعد 
از رزمايش عراقي ها كه در فروردين ماه سال1359 انجام 
شد، در تابستان همان سال نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي طرح ذوالفقار را آماده كرد و برنامه حمله به منابع 
و منافع دشمن را در دستور كار خود قرار داد تا اگر دشمن 
به كشور حمله كرد، نيروي دريايي بتواند با اقدامي مناسب 
و به موقع عليه آنان اقدام كند كه البت��ه همين اتفاق هم 

رخ داد.« 
بعد از شروع جنگ تحميلي توسط صدام، عمليات دريايي 
مرواريد در هفتم آذرم��اه1359 و همچنين عمليات هاي 
اشكان و شهيد صفري كه پيش از آن انجام گرفتند، از جمله 
مواردي بودند كه با تأسي به ط��رح ذوالفقار انجام شدند. 
سياري در همين خصوص مي گوي��د: »در طرح ذوالفقار و 
عمليات مرواريد، طرحي را پياده كرديم كه بر اساس آن قرار 
بود چند هدف بسيار مهم دنبال شود. هدف اول از بين بردن 
نيروهاي انساني دشمن در دريا بود. هدف دوم منهدم كردن 
پايگاه هاي نفت عراق بود. اين هدف بسيار مهم بود چراكه 

اگر از بين مي رفت، اقتصاد دشمن به صورت كلي خوابيده 
بود و به حياتي ترين بخش آنان ضربه زده بوديم.« 

   اشكان و شهيد صفري
جنگ تحميل��ي در 31شهريورم��اه 1359 از طريق هوا 
)حمله به فرودگاه ها( رسماً آغاز شد، اما به سرعت در زمين 
گسترش يافت و به دريا نيز تسري يافت. حاال بايد تمهيداتي 
كه ارتش در طرح ذوالفقار انديشي��ده بود در ميدان عمل 
پياده مي شد. گل سرسبد عملياتي ك��ه در طرح ذوالفقار 
پيش بيني شده بود عمليات مرواريد بود، اما پيش از آنكه 
به اين عمليات برسيم، بايد قدم هايي برداشته مي شد. دو 
عمليات اشكان و شهيد صفوي همين قدم هاي بزرگ بودند 
كه در آبان ماه 1359 برداشته شدند، يعني در دومين ماه 

شروع رسمي جنگ. 
دريادار محمدحسين ملك زادگان در اين خصوص مي گويد: 
»بر مبن��اي همان طرح ذوالفق��ار ما قب��ل از آذر ماه چند 
عمليات انج��ام داديم. عمليات اشك��ان و شهيد صفري را 
پيش بيني كرده بوديم كه بايد انجام شود و سكو هاي البكر و 
االميه را منهدم كنيم. عمليات شهيد صفري با هدف انهدام 
سكو هاي البكر و االميه بود. اگر اين دو سكوي نفتي را منهدم 
نمي كرديم ناوچه پيكان در عمليات مرواريد نمي توانست 
كاري كند. اصلي ترين مأموريت نيروي دريايي قطع خطوط 

مواصالتي دشمن است.« 

وي مي افزاي��د: »اين سكو ه��ا درست مقابل خ��ارك قرار 
داشت و اسكله هاي بزرگ و مجهزي بودند و صادرات نفت 
عراق از اين سكو ها انجام مي شد. ما با دو عمليات اشكان و 
شهيد صفري، ابتدا دشمن را درگير كرديم كه موجب شد 
دشمن واحدهايش را از آنج��ا دور كند كه در نهايت منجر 
به انهدام اين دو سكو ش��د. بعد از آن گفتي��م نمي شود و 
ممكن است دوباره اين سكو ها را بازسازي كنند و عمليات 
به آتش كشيدن آنجا را انجام داديم. تكاوران رفتند و تمام 
مين گذاري كردند و مواد منفجره كار گذاشتند و تمام اين 
سكو كه چند كيلومتر آن طرف تر بود در اين دو عمليات به 
آتش كشيده و به طور كامل منهدم شد. ما اولين كاري كه 
كرديم با اين دو عمليات تم��ام خطوط مواصالتي دشمن 
را قطع كرديم و در مرحله بعدي ب��ه دنبال نابودي نيروي 
دريايي دشمن بوديم. همچني��ن خطوط مواصالتي ما در 
تمام مدت جنگ باز بود و يك روزي هم پيش نيامد كه اين 

خطوط مواصالتي قطع باشد.« 
   مرواریدي در خليج فارس

عملي��ات مرواريد در هفت��م آذرم��اه 1359 نقطه عطفي 
در طرح ذوالفقار و همين طور نقط��ه عطفي در رويارويي 
مستقيم ناوچه هاي ايراني و عراقي در دفاع مقدس بود. در 
طرح عمليات مرواريد طرح نابودي كل نيروي دريايي عراق 
گنجانده شده بود. يك گام بزرگ و اساسي كه مي توانست 

اي��ران را )چنانچه از پي��ش هم بود( فع��ال  ما يشاء شمال 
خليج فارس كند. 

برنامه عمليات مروايد به اين نحو ب��ود كه با حمله مجدد 
رزمندگان ارتش به پايانه هاي نفتي دشمن و تصرف آنها، 
نيروهاي دريايي دشمن تحريك بشوند و دست به اقداماتي 
بزنند كه رزمندگان در انتظار آن بودند. پس از پياده شدن 
نيرو ها و تصرف سكوي البكر، دشمن كه طي عمليات اشكان 
و شهيد صفري مزه انهدام اين سكو را چشيده بود، به سرعت 
نيروهايش را به سوي رزمندگان فرست��اد، اما آنجا ناوچه 

پيكان در انتظار نيروي دريايي عراق بود. 
ناصر سرنوشت از بازماندگان ناوچه پيكان در اين خصوص 
مي گويد: »ناوچه پيكان كه از قبل خود را در پناه اسكله 
البكر به  خوبي مخفي كرده بود، طي يكسري كد هاي رمز، 
اطالعات بسيار مفيدي از منطقه ب��ه خلبانان ارائه داد و 
آنها نيز سريعاً به سم��ت هدف هاي مشخص شده توسط 
پيكان ادامه مسي��ر دادند. شهيد همت��ي كه فرماندهي 
ناوچه پيك��ان را بر عه��ده داشت، به ط��رف شناور هاي 
دشمن شليك ك��رد. همزمان جنگنده ه��اي دشمن به 
پيكان حمله كردند و نيروي هوايي ارتش نيز به پشتيباني 
از ناوچه پيكان وارد عمل شد. نتيج��ه حاصل شده واقعاً 
خيره كننده بود، حدود 1۲شناور و ناوچه دشمن توسط 
ناوچه پيكان و نيروي هوايي غرق شدند. ناوچه پيكان در 
جريان اين عمليات همچنان مي جنگيد تا اينكه حوالي 
ساعت1۴ يا 15 موقع خروج از موضع��ش، در حالي  كه 
يكي از ناوچه هاي دشمن در انتهاي اسكله ها پنهان شده 
بود، آن را مورد اصابت چهار موشك خود قرار مي دهد و 
پيكان منهدم مي شود.« شهيد همتي فرمانده اليق ناوچه 

پيكان و پرسنلش به شهادت مي رسند. 
   کوه هاي هميشه استوار

كوه هايي هميش��ه استوار لقب��ي است كه بح��ق بايد به 
ناوچه هاي سب��الن و سهند اطالق كرد. سب��الن در اوايل 
دهه50 ب��ه خدمت ني��روي دريايي اي��ران درآمد. سهند 
نيز خواهرخوانده اين ناوچه بود ك��ه يك يا دو سال قبل از 
سبالن وارد ناوگان نيروي دري��اي ايران شده بود. هر دوي 
اين ناوچه ها در طول دوران خدمت شان چه زمان شاه و چه 
بعد از پيروزي انقالب و هشت سال دفاع مقدس، خدمات 

ارزنده اي ارائه داده بودند. 
اما نهايت��اً وقتي به ۲9فروردين س��ال67 رسيديم، اوضاع 
خليج فارس ب��ا ورود قدرت هاي فرامنطق��ه اي به وخامت 

گراييده بود. »جنگ نفتكش ها« ك��ه از اوايل سال1363 
با حمله عراق به كشتي ها و پايانه ه��اي نفتي ايران شروع 
شده بود تا سال1366 چند مرحله را پشت سرگذاشت و هر 
بار پيچيدگي هاي بيشتري پيدا كرد. نهايتاً در سال1366 
امريكايي ها به بهانه محافظ��ت از نفتكش هاي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس به منطق��ه ورود كردن��د. از آن زمان 
به بعد بود كه شم��ارش معكوس براي روياروي��ي ايران و 
امريكا در خليج فارس نواخته ش��د. امريكا كشوري بود كه 
11 الي1۲هزار كيلومتر دورت��ر از آب هاي سرزميني خود 
به شكلي كاماًل مداخله گرانه و تجاوزكارانه به خليج فارس 

آمده بود. 
   بهانه امریكا چه بود؟

۲5  فروردين1367 اتفاقي افتاد كه باعث شد اياالت متحده 
از جلد بي طرفانه اي كه براي خودش دوخته بود، خارج شود. 
در اين روز ناو امريكايي ساموئل بي. رابرتز با يك مين دريايي 
در خليج فارس برخورد كرد و آسيبي جدي ديد. همان طور 
كه پيش تر عنوان شد، ناوگان امريكا از مدت ها قبل و به بهانه 
اسكورت نفتكش هاي كويتي وارد آب هاي خليج فارس شده 
بود. در مردادماه 1366 نيز ناوگ��ان دريايي اياالت متحده 
با تبليغات بسي��ار و هياهوي رسان��ه اي ابرنفتكش عظيم 
بريجتون را مشايعت مي كرد ك��ه اين نفتكش با مين هاي 
دريايي كار گذاشته شده توسط رزمندگان سپاهي برخورد 

كرد و ابهت ابرقدرت شكست. 
روز ۲5فروردين سال1367 وقتي ك��ه ناو سامئول رابرتز با 
مين هاي دريايي برخورد كرد، امريكا كه از پيش تحقير شده 
بود، اين بار به درگيري مستقيم با ايران روي آورد، البته آنها 
در جريان انهدام نفتكش بريجتون نيز اقدام به توقيف كشتي 
ايراني »ايران اجر« و غرق كردن آن در آب هاي بين المللي 
كرده بودند. امريكا مدعي بود »ايران اجر« اقدام به مين گذاري 
در خليج فارس مي كرد. بعد از غرق شدن كشتي »ايران اجر« 
كه تقريباً شهريورماه 1366 رخ داد، سلسله اقدامات ارتش 
اياالت متحده بر ضدايران شكلي جدي تری به خود گرفت و 
پس از آسيب ديدن ناو ساموئل نيز امريكا به شكل رسمي وارد 

درگيري نظامي مستقيم با ايران شد. 
   اینجا خانه  ماست

روز ۲9فروردين سال1367 امريكايي ه��ا به پايانه هاي 
نفتي اي��ران از جمله پايانه ساسان و نص��ر حمله كردند. 
ابتدا قايق هاي تندرو سپاه براي مقابله با آنها اعزام شدند، 
اما نيروهاي امريكايي بسي��ار بيشتر از آن بودند كه چند 
قايق بتوانند با آنها درگير شون��د. گفته مي شد يانكي ها 

در عمليات خود از سه ناوگروه شامل چهار ناوشكن، سه 
ناوچه، يك ن��او آبي- خاكي، يك ن��او موشك انداز و يك 
ناو هواپيمابر به همراه يگان وي��ژه نيروي دريايي اياالت 
متحده بهره مي بردن��د، اما در طرف مقاب��ل ايران صرفاً 
چند قايق تندرو و يك ناوچ��ه موشك انداز به نام جوشن 

در منطقه داشت. 
بعد از تجاوز امريكايي ها به پايانه هاي نفتي، ناوچه جوشن 
نيز به مصاف آنها رفت. امريكايي ها به فرمانده ناوچه ايراني 
هشدار دادند كه منطقه را ت��رك كند، اما فرمانده جوشن، 
ناخدا يك��م »عباس ملك« ب��ه فرمان��ده امريكايي گفت: 
»اينجا خليج فارس است و شما حق هيچ گونه دخالتي در 
امور كشور مرا نداريد و الزم اس��ت منطقه را ترك كنيد.« 
در نتيجه مصاف جوشن با ناوگان امريكا كه نبردي نابرابر 
بود، جوشن غرق ش��د. در اينجا بود كه سبالن و سهند نيز 

وارد كارزار شدند. 
   سبالن و سهند

پس از انه��دام ناوچه جوش��ن، ناو سهن��د وارد عمل شد، 
البته حركت ناوهاي ايراني ي��ك حركت پدافندي بود، لذا 
امريكايي ها ابتكار عمل را به عنوان نيروي آفندي بر عهده 
داشتند. دريادار عبداهلل معنوي كه در مقاطعي نيز فرماندهي 
ناوچه سبالن را بر عهده داشت، در اين خصوص مي گويد: 
»در روز هاي پاياني جنگ، عراق ب��ه بن بست رسيده بود. 
نيروهاي دريايي متجاوز امريكا به ي��اري نيرو هاي عراقي 
آمدند، امريكا عمالً وارد جنگ شده بود. ۲9 فروردين1367 
مصادف بود با نخستين روز ماه مب��ارك رمضان و روز رژه 
نيرو هاي ارتش. امريكايي ها از ساعت۸ صبح حمالت خود 
را آغاز كردند و ما حدود ساعت9 تا 9:30 متوجه اقدامات 

پليدشان شديم.« 
در تداوم عمليات مقابله با تجاوزگران، ناوشكن هاي سهند 
و سب��الن از بندرعباس مأموريت پي��دا كردند به صحنه 
عمليات بروند و ضمن انجام عملي��ات تجسس و نجات، 
اقدام به مقابله با متجاوزان كردند ك��ه در اين صحنه ها 
نيز ناوشكن سهند موفق ب��ه انهدام يك فروند هواپيماي 
دشمن شد و خود آماج موشك  هاي دشمن قرار گرفت و 
غرق شد. ناوشكن سبالن نيز دچار آسيب شد، ولي با اقدام 
به موقع و سريع كاركنان ناو و يگان هاي پشتيباني منطقه 

يكم دريايي نجات يافت و در مدتي كوتاه بازسازي شد. 
   60شهيد

در جري��ان عملي��ات تجاوزكاران��ه امريكايي ه��ا در روز 
۲9فروردين سال1367 در مجم��وع حدود 60نفر )طبق 
يك آمار 56 يا 57 نفر( از رزمندگان در ناوچه هاي جوشن، 
سبالن و سهند به شهادت رسيدند ك��ه بيشتر اين شهدا 
از ناوچه سهند بودن��د. سال ها بعد از اتم��ام دفاع مقدس، 
ايران اقدام به ساخت يك ناوچه بوم��ي و بسيار پيشرفته 
با عنوان سهند )كالس م��وج( كرد ك��ه در اوايل دهه90 
شمسي رونمايي شد و در خالل همي��ن دهه نيز رسماً به 

آب انداخته شد. 
ح��دود 60شهيد ب��راي مقابله ب��ا اقدام��ات تجاوزكارانه 
امريكايي ها در خليج فارس، ماحصل رويارويي نابرابر نيروي 
دريايي ايران و امريكا در آن سال هاي سخت دفاع بود. اين 
شهدا در جنگي وارد كارزار شده بودند كه سراسر آن، چه در 
خشكي، چه در دريا و چه در آسمان ها، با برتري تسليحاتي 
طرف مقابل روبه رو بود، اما آنها با ايمان قدم به ميدان مبارزه 
گذاشته بودند. ايمان و وطن دوستي همان چيزي است كه 
يك سلبريتي خارج نشين گويا چيزي از آنها نمي داند كه اگر 
مي دانست اينچنين با جمالت سخيف به حماسه آفريني 

آنها حمله نمي كرد. 
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نگاهي به حماسه آفریني نيروي دریایي و ناوچه هاي سبالن و سهند در پهنه دفاع مقدس 

مصاف نابرابراما  هزاران برابر شجاعانه جوشن و سهند 

در تداوم عمليات مقابله با تجاوزگران، 
ناوشكن ه�اي سهن�د و سب�الن از 
بندرعب�اس مأموریت پي�دا کردند به 
صحنه عملي�ات برون�د و ضمن انجام 
عمليات تجس�س و نجات، اق�دام به 
مقابله با متجاوزان کردن�د که در این 
صحنه ها ني�ز ناوشك�ن سهند موفق 
ب�ه انه�دام ی�ك فرون�د هواپيم�اي 
دشمن شد و خود آم�اج موشك  هاي 
دشم�ن ق�رار گرف�ت و غ�رق ش�د
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   صغري خيل فرهنگ
خانواده رستمي�ان دو شهيد تقدیم ک�رده است؛ شهيدان 
محمد علي و حسينعلي رستميان؛ برادراني که در عمليات 
والفج�ر8 در روزه�اي حماسه آفرین�ي مجاه�دان خدا در 
اروندرود دوشادوش ه�م بودند و ه�ر دو در این عمليات به 
شهادت رسيدند، ام�ا پيكر محمد علي خيل�ي زود به خانه 
بازگشت تا م�ادر و پدر بتوانن�د داغ دوري و دلتنگي شان از 
مفقوداالثري حسينعلي را در جوار پيكر تازه از اروند رسيده 
محمدعلي تسلي بخشند. پيكر حسينعلي 10سال  بعد تفحص 
و در کنار برادر و همرزمش به خاك سپرده شد. آنچه در پي 
مي آید روایت�ي است از دو شهيد عملي�ات والفجر8 شهيد 

حسينعلي و محمد علي رستميان.
   

  زاده روستاي تویه دروار
حسينعلي و محمد علي هر دو متولد روستاي تويه دروار دامغان بودند. 
محمد علي متولد سال 13۴5و شهيد حسينعلي متولد سال 13۴7. آنها 
در خانواده اي روستايي و مؤمن پرورش پيدا كردند و همين زيربناي 
تقويت ريشه هاي ديني مذهبي آنها را بي��ش از هم سن و ساالن شان 
فراهم كرد. اين دو برادر در ميان خان��ه اي روستايي قد كشيدند كه 
مهرباني و سادگي اصلي ترين شاخصه اهل خانه شان بود.  پدر و مادر 

روستايي شان اما از ميان زمين كشاورزي و كار در مزرعه، قوت حالل 
خانه را تأمين مي كردند تا نكند عاقبت بچه هاي خانه به بيراهه كشيده 
شود. آنقدر بر اي��ن امر پايبند بودند كه نهايتاً م��دال افتخار شهادت 
محمد علي و حسينعلي بر ت��ارك خانواده نشست و ه��ر دو در يك 

عمليات آسماني شدند. 
  طلبه حوزه علميه!

حسينعلي در همان روستا به مدرسه رف��ت و بزرگ شد. از همان 
دوران كودكي به فرامين اسالم عالقه نشان مي داد و همين باعث 
شد او به سمت وسوي مذهبي شدن گام ب��ردارد. هر چه بزرگ تر 
مي شد، عالقه او به مباحث ديني و قرآني هم بيشتر مي شد. همين 
عالقه و شوق بود كه او را بعد از اتم��ام دوره راهنمايي، به مدرسه 
علميه حاج فتحعلي بيك دامغان كشاند تا به تحصيل علوم ديني 
بپردازد. حسينعلي س��ال 1360وارد حوزه علميه شد.  تحصيل او 
در مدرسه علميه همزمان بود با آغاز جن��گ تحميلي بعث عليه 
كشورمان. همه اتفاقات و خبر تجاوز ص��دام به خاك كشور باعث 
شد تا حسينعلي هم با وجود سن كم، تصميم بگيرد تحصيل را در 
اين اوضاع و احوال با حضور در صحنه عمل همراه سازد، بنابراين 
به بسيج رفت و از اين طريق چندي��ن مرحله به جبهه اعزام شد و 
سرانجام در تاريخ ۲1بهمن ماه س��ال136۴ در منطقه عملياتي 

والفجر۸ مفقوداالثر شد. 

  دو برادر، دو همرزم
محمد علي با مسئوليت مخابرات گروهان پياده در عمليات والفجر۸ 
حضور داشت. هر دو برادر در اين عمليات ب��ه شهادت رسيدند، اما 
اين خبر شهادت محمد علي بود كه ب��ه خانه رسيد و همه اهل خانه 
را مهياي استقبال از پيكر او ك��رد. محمد علي در سن 19سالگي به 
شهادت رسيده بود. پدر و مادر كه از شهادت حسينعلي خبر نداشتند 
و به انتظار حضورش براي تشيي��ع جنازه محمدعلي بودند، از اينكه 
چرا حسينعلي براي تشييع جنازه برادر نيام��ده ناراحت بودند، اما 
طولي نكشيد كه خبر شهادت و مفقوداالثري حسينعلي هم به گوش 
خانواده رسيد. آري شهيد حسينعلي غ��واص والفجر۸بود و خيلي 
ديرتر از ب��رادرش به خانه بازگشت تا رسم بزرگ��ي و كوچكي را هم 

رعايت كرده باشد. 
  10سال چشم انتظاري

خانواده 10سالي از او بي خبر بودند و روزهاي چشم انتظاري شان را در 
كنار مزار محمد علي سپري كردند. مادر سال ها بر مزار محمد علي نه 
تنها براي محمد علي بلكه براي دلتنگي و دوري حسينعلي هم گريست، 
اما نهايت��اً مرداد ماه س��ال 137۴ استخوان و پ��الك حسينعلي هم 
تفحص و به زادگاهش برگردانده و طي تشييع باشكوهي در كنار برادر 
شهيدش در روستاي تويه دروار دامغان به خاك سپرده شد. همرزم 
شهيد حسينعلي رستميان در گوشه اي از خاطرات روزهاي جهادش 

مي گويد: »بعد از ساعت ها آموزش غواصي نيمه شب جهت استراحت 
به مقر برمي گشتند و نيروها از شدت خستگي هر كدام در گوش�ه اي 
ب�ه خواب مي رفتند اما ايشان را ديدم كه وضو گرفته و مشغول نماز 

شب شدند و در يكي از سجده ها از شدت خستگي به خواب رفتند.«
  در بخش هايي از وصيت نامه شهيد حسينعلي مي خوانيم:

پيامي كه به شم��ا امت شهيدپ��رور دارم، مي خواهم كه هميشه در 
خط اسالم باشيد و حركت در خط اسالم ميسر نيست مگر با اطاعت 
و پيروي از روحانيت مؤمن و انقالبي. بايد در اطاعت و پيروي از ولي 
امر كوشا باشيم و تمامي فرامين گهرب��ار او را مو به مو اجرا كنيم.  اي 
عزيزان! با هواهاي نفساني خود مب��ارزه كنيد تا موفق و خوشبخت 
شويد، بدانيد كه امروز من رفتم و فردا شما هم خواهيد آمد. اين دو 
روز دنيا و اين زر و زيور شما را فريب ندهد. باهم متحد باشيد و براي 

اسالم خدمت كنيد.«
وصيت نامه شهيد محمد علي رستميان:

»... عزيزان بدانيد كه من راهي را كه انتخاب كرده ام با آگاهي كامل 
بوده و براي ياري اسالم و پاس��خ دادن به نداي هل من ناصر حسين 
زمان مان بوده است و در اين راه از خدا خواسته ام كه مرگ مرا شهادت 
قرار دهد. دوست ندارم در بستر بميرم و شهادت بهترين و بزرگ ترين 
آرزوي شخصي خودم است كه ان شاءاهلل خداوند هم اين خواسته مرا 

و دعايم را اجابت كند...«.

روایتي از برادران شهيد حسينعلي و محمد علي رستميان  
که در عمليات والفجر8 به شهادت رسيدند

شهادت در اروند سهم دو برادر روستایي شد



  عليرضا محمدي
عباسعلي س�عيدي پور متولد سال 44 در فين كاش�ان است. به 
گواهي شناسنامه، او زمان انقالب يك نوجوان كم سن و سال بود، 
اما از آن دست نوجوان هاي نترسي كه فعاليت هاي بسياري را در 
مدرس�ه عليه رژيم طاغوت انجام مي داد. خاطرات سعيدي پور 
بسيار جالب و جذاب است همانند پرتاب چوب پرچم روي ماشين 
اشرف پهلوي و برداش�تن و شكستن تابلوي ش�اه از دفتر مدير 

مدرسه و...
 به مناسبت قرار داش�تن در ايام اهلل دهه فجر، پاي صحبت هاي 
وی كه سابقه ماه ها حضور در جبهه هاي دفاع مقدس را نيز دارد، 

 نشستيم تا از خاطرات آن روزها براي مان روايت كند. 
   

ورود يك نوجوان به جريان انقالب بايد ريشه هايي داشته باشد، 
خانواده تان چطور جوي داشت؟

ما يك خانواده مذهبي داشتي��م. پدر و پدربزرگم نيم ق��رن است برنامه 
قرائت حمد و سوره را برگزار مي كنند. پدرم مقلد آقاي بروجردي بود. بعد از 
فوت ايشان هم امام خميني را انتخاب كرد و رساله ايشان را در جلد رساله 
آيت اهلل بروجردي مي گذاشت و نگهداري مي كرد. بعد از وقايع سال هاي 41 
و 42، اگر از كسي رساله حضرت امام را مي گرفتند، جرم سنگيني داشت. 
به همين دليل بابا جلد رساله آيت اهلل بروجردي را روي رساله حضرت امام 
مي گذاشت. يادم است بابا اين رساله  را در اختيار ديگران هم قرار مي داد. از 
محله هاي اطراف مي آمدند از رساله امام استفاده مي كردند. احكام را از آن 

استخراج مي كردند و بهره مي بردند. 
پس واس�طه ورود ش�ما به فعاليت هاي انقالب�ي از طريق 
ش�ناختي بود ك�ه خانواده ت�ان نس�بت به حض�رت امام 

داشتند؟
بله همين طور است. حضرت امام سرسلسله نهض��ت اسالمي بودند. هر 
كس كه ايشان را مي شناخت و ارادت داشت، ناخودآگاه جذب فعاليت هاي 
انقالبي مي شد. من هم به واسطه پدرم چنين احساس و انگيزه اي پيدا كرده 

بودم. از همان كودكي از خاندان پهلوي تنفر داشتم. 
اولين فعاليت انقالبي تان چه بود؟

يك بار اشرف )خواهر شاه( مي خواست كاشان بيايد و قرار بود يك ساعت 
هم در فين حضور پيدا كند و به مدرسه دختران��ه برود. وقتي اين خبر را 
شنيدم، احساس تنف��ري در وجودم شكل گرفت. خ��ب عرض كردم كه 
خانواده ما مذهبي بود و پدرم امام را مي شناخت. به همين دليل احساس 
بدي نسبت به آمدن اشرف پيدا كردم. آن زمان عكس شاه و خانواده اش 
روي كتاب هاي مدرسه چاپ مي ش��د. جلد را كه ورق م��ي زدي، اولين 
صفحه بعد از جلد، عكس خانواده شاه بود. من اين صفحه را معموالً پاره 
مي كردم و روي چهره شاه نقاشي مي كشيدم. خالصه وقتي قرار شد اشرف 
بيايد، تصميم گرفتم باليي سرش بياورم و او و همراهانش را بترسانم. براي 
آماده سازي مقدمات و مراسم آم��دن او، يكسري پرچم هاي سه رنگي به 
ما دادند تا براي روز مراسم آماده كنيم. اين را هم بگويم كه پرچم ها را به 
خانزاده ها نمي دادند، بلكه به بچه هاي خانواده هاي فقير مي دادند تا از وجود 
آنها براي استقبال از اشرف استفاده كنند. به ما گفتند اين پرچم ها را چوب 
بگذاريد و آماده كنيد تا روز استقبال به دست بگيريد و تكان بدهيد. ما از 
تركه هاي انار استفاده مي كرديم و با آنها پرچم ها را چوب مي زديم. تركه 
انار نازك و سبك است و تكان دادنش راحت تر. اما من براي پرچم خودم از 
چوب هاي سنگين و ضخيم استفاده كردم و منتظر روز آمدن اشرف ماندم. 
باالخره خواهر شاه آمد و مسير عب��ورش از خيابان فين )از سمت مسجد 
جامع تا مدرسه دخترانه( بود. يك طرف خيابان پسرها و يك طرف دخترها 
ايستاده بودند. به دخترها هم سپرده بودند روسري نگذارند و بندگان خدا 
خيلي ها ي شان معذب بودند. خالصه ما ايستاديم و اسكورت اشرف آمد. 
ابتدا از پل مسجد جامع، بعد پل كوچه برج عبور مي كرد و نهايتاً از پل فرتات 
به مدرسه مي رسيد. ما باالي پل برج ايستاده بوديم. به محض اينكه ماشين 
اشرف سرازير شد بيايد پايين، من پرچم��ي را كه چوب سنگين رويش 
گذاشته بودم محكم روي ماشين اشرف پ��رت كردم. صداي بلندي داد و 
ماشين از حركت ايستاد. ناگهان مأمورها دويدند من را گرفتند. در همين 
زمان معلم ها هم آمدند. يك��ي از مأمورها گفت چرا پرچم را پرت كردي؟ 
گفتم به خاطر ارادتي كه به ايشان داشتم پرت كردم. معلم ها هم از من دفاع 
كردند و گفتند ما او را مي شناسيم، خان��واده خوبي دارد و قصد و غرضي 

نداشته است... خالصه ماشين اشرف هم رفت و من را رها كردند. 
اين ماجرايي كه گفتيد مربوط به همان سال 57 مي شود؟

نه، من كالس سوم دبستان بودم. شايد اواس��ط دهه 50 بود. هنوز بحث 
انقالب داغ نشده بود و اينكه مأمورها من را راحت  رها كردند به همين خاطر 
بود كه انقالب بين عموم مردم نپيچيده ب��ود و آنها فكرش را نمي كردند 
من يك الف بچه بخواهم با تفكرات سياسي چنين حركتي را عليه ماشين 

خواهر شاه پياده كنم. 
از س�ال 56 يا 57 به بعد تقريباً بحث انقالب همه گير شد. آن 

زمان چه فعاليت هايي داشتيد؟
در مدرسه معلمي داشتيم به نام آقاي هادي جوكار كه روشنفكر و انقالبي 
بود. در كالس حرف هاي سياسي م��ي زد و از اوضاع شهرهاي ديگر به ما 
خبر مي داد. حتي شعارهايي در كالس به ما مي گفت و ما ياد مي گرفتيم 
و تهييج مي شديم. همان زمان ها تصميم گرفتي��م موقع زنگ تفريح در 

سالن مدرسه يا در حياط، عكس شاه و فرح را پاره كنيم. در مدرسه ما يك 
عكس قدي بزرگ از شاه بود كه صرفاً هنگام مراسم  اين عكس را مي آوردند 
و روي سكوي مدرس��ه مي گذاشتند. مابقي ايام سال تابل��و را داخل انبار 
مي گذاشتند. كليدش هم دست فراش مدرسه بود. يك روز به فراش گفتيم 
در را باز كن و اگر از تو پرسيدند چه كسي وارد انبار شده، بگو چيزي نديدم 
و خبر ندارم. ايشان هم پذيرفت و در را باز گذاشت. وقتي زنگ تفريح خورد، 
با يكي از بچه ها رفتيم عكس بزرگ شاه را دو نفري برداشتيم برديم پشت 
مدرسه و آنجا تابلو را شكستيم. كاغذهاي باطله مدرسه را هم آنجا نگهداري 

مي كردند. تابلو را شكستيم و همان جا عكس شاه را به آتش كشيدم. 
كسي متوجه نشد كه از بين بردن تابلوي شاه كار شما بود؟ 

نه، آن موقع كسي نفهميد كار ما بود. چن��د روزي گذشت و برنامه هاي ما 
هم گسترش پيدا كرد. كم كم به سمت تظاهرات رفتيم و اينكه برنامه هاي 
خودمان را به بيرون مدرسه هم بكشانيم. در فين يك مدرسه ابتدايي داشتيم 
به اسم اميركبير كه تنها مدرسه ابتدايي آنجا بود. از تمام محالت مي آمدند 
و آنجا درس مي خواندند. وقتي زنگ مي خورد هر صفي براي يك محله بود. 
ما مي آمديم صف ها را برهم مي زديم و شع��ار مي داديم. چند بار اين كار را 
تكرار كرديم. يك روز كه حرفه اي شده بودي��م و ترس مان هم ريخته بود، 
گفتيم بياييم اين تظاهرات را به نقاط ديگر هم بكشانيم و تا مدرسه دخترانه 
گسترش بدهيم. با چند نفر از بچه ها برنامه اين تظاهرات را ريختيم و تنظيم 

كرديم. بعدها چند نفر از همين بچه ها، از شهداي دفاع مقدس شدند. 
قرار ش�ده بود دانش آموزان دختر و پس�ر منطق�ه همزمان 

تظاهرات راه بيندازيد؟ 
بله، اينطوري تعدادمان خيلي بيشتر مي ش��د و خانم ها هم وارد فعاليت 
مي شدند. البته در مدرسه دخترانه كسي خبر نداشت ما چنين برنامه اي 
داريم. من گفتم بچه ها تا شما از مدرسه خودمان خارج شويد، من مي روم 
مدرسه دخترانه و زنگ تعطيلي مدرسه را مي زنم. آن وقت دختر خانم ها 
به تصور اينكه مدرسه تعطيل شده، بيرون مي آيند و با تظاهرات ما همراه 
مي شوند. قبل از برنامه همراه كردن دانش آموزان دختر، هر روز خودمان 
براي تظاهرات به يك محله مي رفتيم. اما آن روز رفتيم به سمت مدرسه 
دخترانه و من هم طبق قراري كه با بچه ها گذاشته بودم، به صورت پنهاني 
چكش را برداشتم و زنگ تعطيلي مدرسه را زدم. دخترها بيرون آمدند و 
همراه دانش آموزان پسر راهپيمايي كردند. بعد به طرف سراي يخچال كه 
االن ميدان شهيد اردهال است، رفتيم. دانشگاه آن طرف سراي يخچال 

بود. يك هتل هم اين طرفش بود. خارجي ه��ا و توريست ها اغلب به اين 
هتل مي آمدند. گفتيم بچه ها با توجه به اينكه امروز تعدادمان زياد است، 
به سمت هتل برويم. همراه هم رفتيم به سمت مسجد جامع و بعد مسير 
را به سمت هتل ادامه داديم. كمي مانده به هتل جيپ هاي ارتش آمدند 
و ما هم براي اينكه از دست شان فرار كنيم رفتيم داخل باغ هاي اطراف و 

از مهلكه فرار كرديم. 
قبل از اينكه خاطرات تان را ادامه بدهيد، به ما بگوييد در اين 

تظاهرات صرفاً بچه هاي دانش آموز  شركت داشتند؟
بله، ما دانش آموزها خودمان تظاهرات را هماهنگ مي كرديم. حتي عكس 
امام را به شكل تابلويي درست و با گل و المپ آن را تزئين كرده بوديم. از 

اين دست كارهاي ابتكاري آن موقع زياد انجام مي شد. 
اين تظاهرات�ي كه منجر ش�د مأمورها جل�وي حركت تان را 

بگيرند، عواقبي هم براي  شما داشت؟
فرداي همان روز آتش اين حركت دامن من را گرفت. روز بعد كه مدرسه 
رفتيم، سر صبحگاه معاون اسمم را ص��دا زد. رفتم و برگه اي را كه رويش 
مطالبي نوشته بود براي مان خواند. داخل برگه از ايجاد ناامني و اغتشاش و 
اينطور حرف ها نوشته بود. همين طور اتهام وارد كرده بودند كه جرم من غير 
از ايجاد ناامني و برپايي تظاهرات، زدن زنگ مدرسه دخترانه است. حكمم 
تحمل 20 ضربه شالق به كف پايم بود. همان فلك كردن كه پيش  تر در 
مدارس رايج بود. خالصه من را روي زمين خواباندند و پايم را داخل فلك 
گذاشتند و پيچاندند. 20 ضربه شالق كف پايم زدند. بعد چون نمي توانستم 
از جايم بلند شوم، كتفم را گرفتند و بردند داخل دفتر نشاندند. باقي بچه ها و 
معلم ها سر كالس رفتند و وقتي دفتر خلوت شد، مدير من را نصيحت كرد 
كه چرا اين كارها را مي كني و تا كي قرار است برنامه تظاهرات و فعاليت ها 
را ادامه بدهي؟ همين طور كه داشت صحبت مي كرد، من نگاهم به سمت 
باال بود. گفت چي رو نگاه مي كني؟ گفتم دارم به عكس شاه نگاه مي كنم كه 
چطور آن را پايين بياورم. مدير گفت تو همين االن فلك شدي، حاال داري 

نقشه مي كشي چطور عكس شاه را از دفتر من پايين بياوري؟
نقشه تان را هم عملي كرديد؟ 

همان روز نقشه ام را عملي كردم. بعد از اينكه مدير نصيحتم كرد، رفتم سر 
كالس. زنگ اول و دوم كاري نكردم. زنگ سوم كه مدير رفت زنگ را بزند، 
من رفتم داخل دفتر و قاب عكس شاه را كه يادم است خيلي هم شكيل بود 
برداشتم آوردم پايين و بدون اينكه كسي متوجه شود، داخل كالس بردم. 

بچه ها گفتند چه كار كردي؟ گفتم عكس شاه را برداشتم. تا زنگ خورد 
همراه بچه ها آمديم بيرون و شعار داديم. عكس شاه هم دست مان بود. مدير 
تا ما را ديد نگاه به عكس كرد و از تعجب چشم هايش گرد شد. اصالً فكرش 
را نمي كرد كه من به اين زودي نقشه ام را عملي كرده باشم. همان طور كه 
او ما را نگاه مي كرد، همراه جمعيت بچه ها رفتيم در زمين واليبال داخل 
مدرسه كه خاكي بود، قاب عكس شاه را شكستيم و عكس داخلش را پاره 
كرديم. زنگ كه خورد و بچه ها سركالس رفتند، مدير مرا صدا كرد و گفت 
كار خودت را كردي؟ گفتم بله. گفت نمي خواهي از كارهايت دست بكشي. 

گفتم نه. نگاهي كرد و ديگر حرفي نزد. من هم سركالس رفتم. 
بنابراين تنبيه مقابل ديگر دانش آموزها هم نتوانس�ت شما و 

دوستان تان را از فعاليت انقالبي بازدارد؟
برعكس ما را مصمم تر هم كرد. خبر تنبيه م��ن در سطح مدرسه  و حتي 
منطقه پيچيده بود. روز بعد كه مدرسه رفتيم ديديم  طوماري روي ديوار 
مدرسه چسبانده اند. بچه هايي كه زودتر از ما رسيده بودند داشتند طومار را 
مي خواندند. فراش مدرسه و معلم ها هم يكي يكي از راه رسيدند و طومار را 
خواندند. طومار كه چه عرض كنم يك ورقه امتحاني بود كه رويش مطالبي 
در حمايت از ما نوشته بودند. گويا دانشجوهاي انقالبي پشت قضيه طومار 
بودند. مدير و معاون را تهديد كرده بودند كه اسم و آدرس منزل و شماره 
ماشين شان را دارند و اگر بار ديگر به دانش آموزها تعرضي صورت بگيرد، 
ماشين شان را به آتش مي كشند. وقتي اين حماي��ت قاطعانه را از طرف 
دانشجوها ديديم، دل مان قرص و محكم شد. بع��د از آن ديگر كالس ها 
را تق و لق مي رفتيم و بيشتر اوقات مان به تظاهرات مي گذشت. نهايتاً آن 
قدر فشار آورديم تا اينكه مدرسه را تعطيل كردند. بعد از تعطيلي مدرسه 
در تظاهرات همراه بقيه مردم شركت مي كرديم و هر روز به يك منطقه از 
فين مي رفتيم. مثاًل يك روز تظاهرات در مسجد آقا بزرگ بود، يك روز در 

مدرسه آيت اهلل صبوري و... تا اينكه انقالب به پيروزي رسيد. 
بعد از انقالب فعاليت هاي تان را چطور ادامه داديد؟

بعد از پيروزي انقالب من تا كالس اول راهنمايي  درس خواندم و بعد دنبال 
شغل  نقاشي ساختمان رفتم. همزم��ان در بسيج فعاليت مي كردم. غير از 
مواقعي كه سركار بودم، باقي وقتم حتي شب ها در پايگاه سپري مي شد. 
بسيج را در منطقه چهل گلي شروع كردي��م. آن زمان 14 يا 15 سالم بود. 
جنگ كه شروع شد از همان ابتدا مي خواستم به جبهه بروم اما به خاطر سنم 
اجازه نمي دادند. اما چند ماه بعد توانستم براي اولين بار به جبهه بروم. از سال 
1360 جبهه رفتم و تا پايان دفاع مقدس حدود 57 ماه در مناطق عملياتي 
حضور داشتم. بچه هاي انقالب رسم شان همين بود. همان هايي كه انقالب 
كرده بودند، خودشان هم سعي داشتند از اين انقالب نوپا دفاع كنند. تعداد 
زيادي از همان بچه هايي كه همراه يكديگر تظاهرات راه مي انداختيم، بعد 
از انقالب و شروع جنگ، رهسپار جبهه شدند و چند نفرشان هم به شهادت 
رسيدند. ياد آن روزها بخير. انقالب يك شور و شعوري در وجود ما به وجود 
آورده بود كه باعث مي شد زودتر از سن مان بزرگ شويم و درك بهتري از 

اوضاع و احوال زمانه پيدا كنيم و وارد اين جريان ها شويم. 
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همان روزي كه به جرم تظاهرات فلكم كرده بودند، رفتم 
داخل دفتر مدير مدرسه و تابلوي شاه را پايين آوردم. 
با بچه ها رفتيم ت�وي حياط و تابلو را شكس�تيم. مدير 
وقتي چشمش به تابلو افتاد رفت دفتر و سريع برگشت. 
از سرعت عمل ما چش�م هايش از تعجب گرد شده بود

مسير اشرف خواهر شاه از خيابان فين تا مدرسه دخترانه 
بود. تصميم گرفتم روي پل كوچه برج چوب پرچمم را كه 
سنگين و ضخيم بود روي ماش�ينش بيندازم. به محض 
اينكه ماشين اش�رف عبور كرد، چوب  را روي ماشينش 
انداختم. صداي بلندي داد و ماش�ين از حركت ايس�تاد

گفت وگوي »جوان« با عباسعلي سعيدي پور از نوجوانان انقالبي فين كاشان

اشرف را روي پل كوچه برج بدجور ترسانديم!

  عباسعلی سعيدی پور
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از باال به پايين
  1- وسيله ای برای حمل مصالح ساختمانی- از نام های حضرت جبرييل   2- پرحرف- متداول و مرسوم- تكيه 
كالم شيعيان هنگام برخاستن يا چيزی را برداشتن   3- گمان- نوعی طالق- سفيد آذری- از سوره های مكی   
4- مادر لر- واحد بازی مشتزنی- كارها- بانگ چوپان   5- از بيماری های مشت��رك انسان و دام- معادل فارسی 
شعله   6- شمشير- همه اجسام دارند- شيون و گريه   7- دندان ناپاي��دار- حركت كرم گونه- ابوالبشر- بانوان 
  8- صندلی راحتی- زمين علفزار- شهری در آلمان- دشمن فرشته   9- از شهدای كربال- لقب اروپايی- گروه 
ورزشی- نت ميانی   10- ابريشم- بنوسرخ- اما   11- عنوانی برای پدر- ويژه و مختص   12- سدی در جنوب- 
مانند و شبيه- چهارپايان- پيچيدن   13- درد چشم- پسوند خوراك- شه��ری نزديك كاشان- رود جيحون   
14- گنجدار افسانه ای- ميوه ترش شده و فاسد- خانه با عرصه مشجر   15- شايع ترين روش درمان جايگزين كليه 

در بيماران كليوی- انعكاس صوت

از راست به چپ
  1- امام خمينی)ره( آن را رمز پيروزی اسالم در مقابله با كفر و استكبار برشمرده اند- مشايعت   2- صفرا- پدر 
انوشيروان- لگام   3- مردم قرآن��ی- فلز قرمز- اولين رهبر اتح��اد جماهير شوروي - برداش��ت محصول زراعی 
  4- برنج گيالنی ها- از نخست وزيران هن��د- خراب ودورانداختنی- دوستی   5- وزي��ر خارجه انگليس كه در 
تأسيس رژيم غاصب صهيونيستی نقش مؤثری داشت- از رشته های دانشگاهی   6- خوردنی اقتصادی- از هر دو 
سو از سوره های قرآن است- تيم فوتبالی در يونان   7- جاسوس- عن��وان پادشاهان مصر باستان- حركت اسب 
در شطرنج   8- انگور سياه- برابر و مقابل- تفريح كودكانه- نوعی كشت    9- كنگره عظيم مسلمانان- لقبی در 
تركی عثمانی به معنای آقا و سرور- شهری در خراسان رض��وی   10- دستور- آفت سخاوت- ركنی در موسيقی 
ايرانی   11- روستايی در حومه تبريز كه پنيرش معروف اس��ت- عنوان سالطين مغول ايران   12- يك و يك- 
برنج فروش- مدرسه قديمی- آفت گندم   13- عزت دهنده- همسايه بلژيك و آلمان- سخن صريح- جواب مثبت 
  14- جامه بلند- ترسناك- كشور حايز اول در تأمين سالح های شيمياي��ی صداميان   15- شهری در استان 

فارس- رهبر شهيد گروه فداييان اسالم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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آنچه در اين داده نما مورد مطالعه قرار گرفته، اطالعاتي در مورد دستاوردهاي 
كشور در حوزه هاي كشاورزي، پزشكي، صنايع استراتژيك، قدرت نظامي 
و امید به زندگي اسلت كه ايران اسلالمي را با دوران قبل انقالب و وضعیت 
كشورهاي پیشلرفته مقايسه كرده اسلت. نكته مهم آنكه تمامي آمارها و 
اطالعات موجود در آن از منابع دست اول بین المللي استخراج  شده است. 
با توجه به انبوه شاخص هاي قابل  مطالعه، 14حوزه و شاخص انتخاب شده و 
وضعیت كشلورمان در آن در دوره قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي از 

داده هاي نهادهاي بین المللي استخراج شده است:
1- رشد چهار برابري شاخص تولید محصوالت كشاورزي: براي تعيين شاخص 
توليد محصوالت كشاورزي، ميزان توليد محصوالت هر سال با يك بازه زماني معيار 
مقايسه مي شود. ايران طي 40س��ال اخير با وجود خشكسالي و همچنين مهاجرت 

روستاييان، رشد چشمگيري در زمينه توليد محصوالت كشاورزي داشته است. 
2- رتبه نهم بیشلترين خطوط تلفن ثابت جهان:  فن��اوري ارتباطات، ابزاري 
توانمند در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشورهاي جهان محسوب 
مي شود. براي بررسي وضعيت و ميزان پيشرفت كشورها در اين حوزه، از شاخص هايي 
مثل تعداد خط تلفن ثابت، تعداد كاربران اينترنت و تعداد مش��تركين تلفن همراه 

استفاده مي شود. 
3- كاهش هزارو400برابري وابسلتگي نظامي: وابستگي در هر زمينه اي، يك 
ضعف بزرگ براي كش��ور به ش��مار مي آيد. اهميت اين موض��وع در عرصه نظامي 
دوچندان اس��ت، چون امنيت در واقع زيرساختي براي س��اير پيشرفت ها محسوب 
مي ش��ود، بنابراين يكي از مهم ترين معيارهاي ارزيابي پيش��رفت يك كشور، ميزان 

خودكفايي در عرصه نظامي است. 

4- قرار گرفتن جزو 20كشور برتر جهان از لحاظ طول خطوط ريلي: ۱۷0سال 
از احداث اولين خط��وط ريلي در ايران مي گ��ذرد. مجموع خط��وط ريلي در طول 
۱۳0سال حكومت هاي پيش از انقالب 4هزارو600 كيلومتر بود. اين عدد كه بدون 
احتساب خطوط فرعي و عملياتي اس��ت در دوره جمهوري اسالمي به 8هزارو600 

كيلومتر رسيد و رشد نزديك دو برابري را نشان مي دهد. 
5- افزايش بیش از 14برابري تولید برق: انرژي برق يكي از حياتي ترين نيازهاي 
انس��ان معاصر به ش��مار مي آيد و در دنياي امروز حتي تصور زندگي بدون برق هم 
مشكل است. توان توليد و توزيع مناسب برق از معيارهاي ارزيابي پيشرفت يك كشور 

محسوب مي شود. 
6- افزايش 1۹برابري تولید فوالد: فوالد و سيمان از مهم ترين صنايع استراتژيك 
محسوب مي شوند. فوالد در عرصه هاي مختلفي همچون ساخت وساز، خودروسازي، 
راه آهن، توليد و انتقال انرژي كاربرد اساسي دارد. صنعت سيمان نيز به  عنوان يكي از 

صنايع پايه، نقش اساسي در پيشرفت زيربناي اقتصادي هر كشور بر عهده دارد. 
7- ايران رتبه اول دنیا در رشد شاخص توسعه انساني: شاخص توسعه انساني 
يكي از جامع ترين معيارها براي مقايس��ه پيشرفت كش��ورها به شمار مي رود، چون 
توسعه انساني شاخصي تركيبي است براي سنجيدن موفقيت هر كشور در سه زمينه 
سطح مناسب زندگي، س��المت و آموزش. هر چه اين شاخص به عدد يك نزديك تر 

باشد، پيشرفت بيشتر را نشان مي دهد. 
۸- ارتقای نرخ سلواد جوانان به بیش از ۹۸درصد: نرخ س��واد در هر كشور از 
حاصل تقسيم تعداد افراد در يك بازه سني مشخص كه توانايي خواندن و نوشتن دارند 

به جمعيت كل كشور به دست مي آيد. 
۹- رشد بیش از 15برابري نرخ ورود به دانشلگاه: يكي از عوامل تأثيرگذار در 
رشد علمي كشورها، ايجاد امكان تحصيل در دانشگاه است. ميزان موفقيت هر كشور 
در اين زمينه با شاخص نرخ ورود به دانشگاه سنجيده مي شود. اگر در هر سال تعداد 

افراد ورودي دانشگاه را به كل افرادي كه مقطع دبيرستان را به اتمام رسانده اند تقسيم 
كنيم، نرخ ورود به دانشگاه به دست مي آيد. 

10- رشلد 1۸برابري سلهم ايران از تولیدات علمي جهان: يكي از مهم ترين 
شاخص ها براي تعيين جايگاه علمي كشورها، تعداد مقاالت علمي منتشرشده توسط 
يك كشور در معتبرترين پايگاه استنادي جهان موسوم به ISI  است و بر اين اساس، 

جايگاه علمي كشورها و سهم هر يك، از ميزان توليد علم در دنيا مشخص مي شود. 
11- رشد شاخص امید به زندگي از 55/5 به 76سال: اميد به زندگي، شاخصي 
بسيار مهم در حوزه سالمت است كه نشان مي دهد هر عضوي از جامعه هنگام تولد به  
طور متوسط چند سال مي تواند توقع حيات داشته باشد. ارتقاي وضعيت بهداشتي، 

درماني و معيشتي مردم موجب بهبود شاخص اميد به زندگي مي شود. 
12- رشد پنج برابري شاخص تعداد پزشك: عملكرد بخش سالمت از مهم ترين 
معيارهاي ارزيابي ميزان پيشرفت كشورهاس��ت. براي بررسي وضعيت سالمت در 
هر كشور ش��اخص هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از مهم ترين آنها شاخص تعداد 
پزشك است. اين شاخص نشان مي دهد به ازاي هر هزار نفر چه تعداد پزشك در يك 

كشور وجود دارد. 
13- كاهش چشمگیر مرگ ومیر كودكان: ش��اخص مرگ ومير كودكان نشان 
مي دهد به  طور متوس��ط به ازاي هر هزار كودك، چند كودك قبل از رسيدن به يك 
سن مشخص )يك سال يا پنج سال( مي ميرد. هر چه اين شاخص كمتر باشد، نشان 

مي دهد وضعيت بهداشت و درمان در آن كشور مناسب تر است. 
14- رشد بیش از سله برابري مدال هاي طالي المپیك: امروزه عرصه ورزشي 
يكي از ش��اخص هاي سنجش پيشرفت كش��ورها محسوب مي ش��ود و مهم ترين و 
ارزشمندترين قله ورزشي كه تمامي كش��ورهاي جهان براي موفقيت در آن تالش 

مي كنند، كسب مدال در مسابقات المپيك است. 
nojavan .khamenei .ir :منبع
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آنچه در اين داده نما مورد مطالعه قرار گرفته، اطالعاتي در مورد دستاوردهاي 
كشور در حوزه هاي كشاورزي، پزشكي، صنايع استراتژيك، قدرت نظامي 
و امید به زندگي اسلت كه ايران اسلالمي را با دوران قبل انقالب و وضعیت 
كشورهاي پیشلرفته مقايسه كرده اسلت. نكته مهم آنكه تمامي آمارها و 
اطالعات موجود در آن از منابع دست اول بین المللي استخراج  شده است. 
با توجه به انبوه شاخص هاي قابل  مطالعه، 14حوزه و شاخص انتخاب شده و 
وضعیت كشلورمان در آن در دوره قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي از 

داده هاي نهادهاي بین المللي استخراج شده است:
1- رشد چهار برابري شاخص تولید محصوالت كشاورزي: براي تعيين شاخص 
توليد محصوالت كشاورزي، ميزان توليد محصوالت هر سال با يك بازه زماني معيار 
مقايسه مي شود. ايران طي 40س��ال اخير با وجود خشكسالي و همچنين مهاجرت 

روستاييان، رشد چشمگيري در زمينه توليد محصوالت كشاورزي داشته است. 
2- رتبه نهم بیشلترين خطوط تلفن ثابت جهان:  فن��اوري ارتباطات، ابزاري 
توانمند در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشورهاي جهان محسوب 
مي شود. براي بررسي وضعيت و ميزان پيشرفت كشورها در اين حوزه، از شاخص هايي 
مثل تعداد خط تلفن ثابت، تعداد كاربران اينترنت و تعداد مش��تركين تلفن همراه 

استفاده مي شود. 
3- كاهش هزارو400برابري وابسلتگي نظامي: وابستگي در هر زمينه اي، يك 
ضعف بزرگ براي كش��ور به ش��مار مي آيد. اهميت اين موض��وع در عرصه نظامي 
دوچندان اس��ت، چون امنيت در واقع زيرساختي براي س��اير پيشرفت ها محسوب 
مي ش��ود، بنابراين يكي از مهم ترين معيارهاي ارزيابي پيش��رفت يك كشور، ميزان 

خودكفايي در عرصه نظامي است. 

4- قرار گرفتن جزو 20كشور برتر جهان از لحاظ طول خطوط ريلي: ۱۷0سال 
از احداث اولين خط��وط ريلي در ايران مي گ��ذرد. مجموع خط��وط ريلي در طول 
۱۳0سال حكومت هاي پيش از انقالب 4هزارو600 كيلومتر بود. اين عدد كه بدون 
احتساب خطوط فرعي و عملياتي اس��ت در دوره جمهوري اسالمي به 8هزارو600 

كيلومتر رسيد و رشد نزديك دو برابري را نشان مي دهد. 
5- افزايش بیش از 14برابري تولید برق: انرژي برق يكي از حياتي ترين نيازهاي 
انس��ان معاصر به ش��مار مي آيد و در دنياي امروز حتي تصور زندگي بدون برق هم 
مشكل است. توان توليد و توزيع مناسب برق از معيارهاي ارزيابي پيشرفت يك كشور 

محسوب مي شود. 
6- افزايش 1۹برابري تولید فوالد: فوالد و سيمان از مهم ترين صنايع استراتژيك 
محسوب مي شوند. فوالد در عرصه هاي مختلفي همچون ساخت وساز، خودروسازي، 
راه آهن، توليد و انتقال انرژي كاربرد اساسي دارد. صنعت سيمان نيز به  عنوان يكي از 

صنايع پايه، نقش اساسي در پيشرفت زيربناي اقتصادي هر كشور بر عهده دارد. 
7- ايران رتبه اول دنیا در رشد شاخص توسعه انساني: شاخص توسعه انساني 
يكي از جامع ترين معيارها براي مقايس��ه پيشرفت كش��ورها به شمار مي رود، چون 
توسعه انساني شاخصي تركيبي است براي سنجيدن موفقيت هر كشور در سه زمينه 
سطح مناسب زندگي، س��المت و آموزش. هر چه اين شاخص به عدد يك نزديك تر 

باشد، پيشرفت بيشتر را نشان مي دهد. 
۸- ارتقای نرخ سلواد جوانان به بیش از ۹۸درصد: نرخ س��واد در هر كشور از 
حاصل تقسيم تعداد افراد در يك بازه سني مشخص كه توانايي خواندن و نوشتن دارند 

به جمعيت كل كشور به دست مي آيد. 
۹- رشد بیش از 15برابري نرخ ورود به دانشلگاه: يكي از عوامل تأثيرگذار در 
رشد علمي كشورها، ايجاد امكان تحصيل در دانشگاه است. ميزان موفقيت هر كشور 
در اين زمينه با شاخص نرخ ورود به دانشگاه سنجيده مي شود. اگر در هر سال تعداد 

افراد ورودي دانشگاه را به كل افرادي كه مقطع دبيرستان را به اتمام رسانده اند تقسيم 
كنيم، نرخ ورود به دانشگاه به دست مي آيد. 

10- رشلد 1۸برابري سلهم ايران از تولیدات علمي جهان: يكي از مهم ترين 
شاخص ها براي تعيين جايگاه علمي كشورها، تعداد مقاالت علمي منتشرشده توسط 
يك كشور در معتبرترين پايگاه استنادي جهان موسوم به ISI  است و بر اين اساس، 

جايگاه علمي كشورها و سهم هر يك، از ميزان توليد علم در دنيا مشخص مي شود. 
11- رشد شاخص امید به زندگي از 55/5 به 76سال: اميد به زندگي، شاخصي 
بسيار مهم در حوزه سالمت است كه نشان مي دهد هر عضوي از جامعه هنگام تولد به  
طور متوسط چند سال مي تواند توقع حيات داشته باشد. ارتقاي وضعيت بهداشتي، 

درماني و معيشتي مردم موجب بهبود شاخص اميد به زندگي مي شود. 
12- رشد پنج برابري شاخص تعداد پزشك: عملكرد بخش سالمت از مهم ترين 
معيارهاي ارزيابي ميزان پيشرفت كشورهاس��ت. براي بررسي وضعيت سالمت در 
هر كشور ش��اخص هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از مهم ترين آنها شاخص تعداد 
پزشك است. اين شاخص نشان مي دهد به ازاي هر هزار نفر چه تعداد پزشك در يك 

كشور وجود دارد. 
13- كاهش چشمگیر مرگ ومیر كودكان: ش��اخص مرگ ومير كودكان نشان 
مي دهد به  طور متوس��ط به ازاي هر هزار كودك، چند كودك قبل از رسيدن به يك 
سن مشخص )يك سال يا پنج سال( مي ميرد. هر چه اين شاخص كمتر باشد، نشان 

مي دهد وضعيت بهداشت و درمان در آن كشور مناسب تر است. 
14- رشد بیش از سله برابري مدال هاي طالي المپیك: امروزه عرصه ورزشي 
يكي از ش��اخص هاي سنجش پيشرفت كش��ورها محسوب مي ش��ود و مهم ترين و 
ارزشمندترين قله ورزشي كه تمامي كش��ورهاي جهان براي موفقيت در آن تالش 

مي كنند، كسب مدال در مسابقات المپيك است. 
nojavan .khamenei .ir :منبع
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  احمدرضا صدري
در روزهايي كه بر ما گذشت، تشكيل دولت موقت 
انقالب اسالمي 44 ساله ش�د. اين موسم فرصتي 
مغتنم است كه در باب زمينه هاي انتخاب مهندس 
مهدي ب�ازرگان ب�ه اين س�مت و ني�ز پيامدهاي 
آن، س�خن رود. مقال پي آم�ده س�عي دارد تا با 
استناد به پاره اي خاطرات و تحليل ها، به شفافيت 
س�احت اين رويداد بپردازد. اميد آنكه مفيد آيد. 

     
  چرا مهدي بازرگان؟

طبع��اً نخستين پرس��ش در باب عل��ل و زمينه هاي 
انتخاب مهندس مهدي بازرگان ب��ه نخست وزيري 
دول��ت موقت انق��الب اسالمي، آن است ك��ه چرا او 
براي چنين مسندي خطير انتخاب شد؟ در اين باره 
تاكنون، تحليل هاي فراواني ارائ��ه شده است. شايد 
بتوان آنچ��ه را كه در مجموعه »تاري��خ ايران پس از 
انقالب اسالمي«، منتش��ره توسط مؤسسه فرهنگي 
هنري و انتش��ارات مركز اسناد انق��الب اسالمي در 
اين باره ذك��ر شده است را، مخلص��ي از اين پاسخ ها 

دانست: 
»يكي از مهم ترين داليلي كه شوراي انقالب، مهندس 
بازرگان را شايسته  نخست وزيري مي دانست، سابقه  
وي در امور اجرايي، سياسي و ديني بود. از مهم ترين 
اقدامات اجراي��ي بازرگان كه از او ي��ك شخصيت با 
تجربه ساخت، هم��ان مأموريت خلع ي��د از شركت 
نفت ايران و انگلستان بود. بازرگان بعد از كودتاي 28 
مرداد وارد ميدان مبارزه شد، در نهضت مقاومت ملي 
فعاليت كرد و بعد از آن در س��ال 1340، با همكاري 
دكتر سحابي و آي��ت اهلل طالقاني، نهض��ت آزادي را 
تشكيل داد. آيت اهلل  طالقاني رابطه  بسيار خوبي با امام 
خميني داشت و امام مقاومت اين روحاني بلند پايه 
را در برابر شاه تحسين مي ك��رد. بازرگان بعد از سال 
1340، به خاطر داشتن انگيزه هاي سياسي و ديني 
و مخالفت با رژيم، سال هاي زيادي را در زندان به سر 
برد، يعني دقيقاً زماني كه حض��رت امام نيز رهبري 
نهضت اسالمي را آغاز نمود. از نظر سياسي نقطه  قوت 
ديگر بازرگ��ان - كه از ديد و نظر ام��ام مخفي نبود- 
نپذيرفتن هر نوع سمت و مقامي در دو دهه آخر رژيم 
پهلوي بود. مهم تر از عوامل ذكر شده، شيوه  مديريت 
و تصميم گيري امام، بر اساس مش��ورت و اعتماد به 
دوستان مبارز و مجاهد خويش بود. بنابراين انتخاب 
بازرگان تا حدودي به علت رابطه  نزديك وي با شهيد 
مطهري بود. خود بازرگ��ان در اين زمينه گفته است 
كه پيشنهاد رسيدگي به مسئله  نفت كه به زعم خيلي 
از افراد مقدمه اي براي نخست وزي��ري وي به شمار 
مي رف��ت، از جانب شهيد مطهري ب��وده است. آقاي 
علي اكبر ناطق نوري نيز بر نق��ش استاد مطهري در 

انتخاب آقاي بازرگان تأكيد دارد:
در روي كارآمدن بازرگان، آقايان مطهري و بهشتي 
نقش داشتند، اما كسي كه اين انتخاب امام را تا آخر 
قبول نداش��ت و شجاعانه نقطه نظرات��ش را به امام 

مي گفت، مرحوم رباني شيرازي بود...«. 
  آي�ت اهلل طالقان�ي، مخالف نخس�ت وزيري 

بازرگان
از نكات جالب در باب انتخاب مهندس مهدي بازرگان به 
نخست وزيري، مخالفت آيت اهلل طالقاني با اين تصميم 
است. او اعتقاد داشت كه قاطعيت و قدرت مديريت يك 
نخست وزير انقالبي، در اين دوست ديرنش وجود ندارد! 
در مقالي كه بر تارنماي مركز اسناد انقالب اسالمي نشر 

يافته، در اين فقره آمده است:
»آيت اهلل طالقاني پس از پاي��ان جلسه  مدرسه  رفاه، 
به بعضي از اعضاي دفتر و خان��واده اش گفت مسئله  
تعيين مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير مطرح 
بود، من به هر حال اين مسئله را تأييد كردم، ولي به 
نظر من بازرگان به درد اين كار نمي خورد. ايشان آدم 
خوبي است، ولي مرد قاط��ع و مديري براي پيشبرد 
انقالب نيست به نظر من ايش��ان مي تواند به عنوان 
وزير انتخاب شود نه نخست وزير يك دولت انقالبي... 
بدون ترديد مهندس بازرگان، سمبل جريان فكري 
و سياسي نهضت آزادي است. از آن سو نبايد فراموش 
كرد كه آيت اهلل طالقاني، نزديك تري��ن و آشناترين 
فرد به آقاي بازرگان بود. طالقاني در بازرگان، توانايي 
همگامي و هماهنگي با سياست ها و تحوالت انقالبي 
را نمي ديد. با شناخ��ت عميقي كه طالقاني از نهضت 
آزادي و به ويژه بازرگان داشت، صالحيت آنها را براي 
تصدي يك دولت انقالبي م��ورد ترديد قرار مي داد... 
البته پس از انتخاب بازرگان، امام و آيت اهلل طالقاني 
چاره اي جز تأييد، حمايت و همكاري نداشتند. پس 
از پي��روزي انقالب اسالمي و استق��رار دولت موقت، 
همانگون��ه كه براي برخ��ي قابل پيش بين��ي بود، او 
نتوانس��ت انتظارات را ب��رآورده نماي��د. زماِن دولت 
بازرگان به ويژه شخص ايش��ان، به آه و ناله و شكايت 
يا گفتن پند و اندرز در راديو و تلويزيون سپري شد. 
به دليل تعارض ديدگاه هاي نهض��ت آزادي - كه به 
طور عمده در شكل دولت موق��ت اعمال مي شد- با 
ديدگاه هاي خ��ط امام، جدي تري��ن چالش بين اين 
دو جريان پديدار شد. تقابل مواضع در مواردي چون 
نقش روحاني��ت و نيروهاي خط امام��ي در مديريت 
اجرايي كشور، محاكمه  سران رژيم پهلوي - كه عمدتاً 
به مذاق نهضتي ها خوشايند نبود- يا مصادره اموال، 
رابطه با اياالت متحده  امريكا، نقش نهادهاي انقالبي 
در فرآيند حكومت جديد، مناسب��ات با نهضت هاي 
آزادي بخش جهان اسالم و صدور انقالب و... كار را به 
جايي كشانيد كه همه به اين نتيجه رسيدند، دولت 

نهضت آزادي فاقد مشي اسالمي و انقالبي است....« 
  اصالت دادن به خود، ضعف بزرگ بازرگان

در فراز پي آمده، ما همچن��ان در پي يافتن پاسخ اين 
پرسش هستيم كه چ��را بازرگان؟ طبع��اً همانگونه 
كه اشارت رفت، اف��راد فراواني به فراخ��ور انديشه و 
برداشت خويش، در اين باره سخن گفته اند. در زمره 
ايشان، زنده ياد آيت اهلل عباسعلي عميد زنجاني است 
كه اعتقاد دارد، امام خمين��ي را عادت بر اين بود كه 
از تواناي��ي تمامي نيروهاي موجود ت��ا سرحد امكان 
استفاده شود، مگر آنكه ايشان خود نخواهند با جريان 

عمومي انقالب و نظام همراه باشند:
»يكى از خ��ط مشى هاى حضرت امام اي��ن بود كه از 
افراد تا آنجاي��ى كه امكان دارد استف��اده بشود، تا آن 
لحظه اى كه ثابت بشود كه غير قابل استفاده هستند. 
ما اصاًل انتظار علم غيب از امام نداريم و نبايد هم داشته 
باشيم. در زندگى پيامبر)ص( و اميرالمؤمنين)ع( هم 
ما مى بينيم كه از نيروها صرف نظ��ر از عاقبت و آينده 
آنها استفاده مى شود، طبعاً اين ك��ار براى امام بدون 
ادعاى علم غيب، كام��اًل طبيعى به نظ��ر مى رسد. از 
همان روز اول نه تنها امام، بلك��ه ديگران نيز سليقه و 
اسلوب آقاى مهندس بازرگان را مى دانستند. وابستگى 
كه آقاى بازرگان، به آق��اى شريعتمدارى و دارالتبليغ 
داشت، اصوالً آقاى بازرگان ب��ه نهضت آزادى وابسته 
بود و در عمق يك پيوستگى هم با جبهه ملى داشت، 
چون از انشعابيون مسلمان جبهه ملى بود. همه اينها 
جرقه هايى را مى زد كه آقاى مهندس بازرگان مى تواند 
يا نمى تواند؟ وقتى كه آقاى مهن��دس بازرگان اعالم 
ك��رد فراجناحى عم��ل خواهد كرد و ام��ام در فرمان 
خود اين نكته را يادآورى كرده ب��ود كه دولت جديد 
منهاى وابستگى هاى حزبى و جناحى، يعنى اشاره به 
همان نهضت آزادى بود كه بايد به صورت فراجناحى 
عمل كند. لذا خيلى ها اين وسوسه را داشتند كه آقاى 
مهندس بازرگان باالخره از اين وابستگى ها خودش را 
مى تواند دور كند يا نمى توان��د؟ در هر حال مهندس 
بازرگان يكى از اشتباهات��ش اين بود و به همين دليل 
آن جمله معروف را در تلويزيون، در منظر عمومى زد و 
گفت: دسته را به ما داده اند ولى تيغه دست ما نيست!... 
اينها نش��ان مى داد ك��ه در عمل، مهن��دس بازرگان 
نمى تواند در خط باقى بماند، ام��ا باالخره موقعيتش 
به نحوى بود كه بايد به وى فرص��ت داده مى شد. اگر 
مهندس بازرگان يك حالت انعطاف مى داشت و قابليت 
خروج از آن سليقه و تعصب خاص و آن چارچوب بسته 
را از خود نشان م��ى داد، كاماًل مى توانست اهداف امام 
و انقالب را پياده كند و در نتيج��ه مى توانست بسيار 
مفيد هم باشد. البته من مى خواهم به نحوى تعبيراتم 
توهين آميز نباشد، ولى چي��زى شبيه خودخواهى يا 
چيزى شبيه ب��ه اينكه خود و آراى خ��ود را اهميت و 

اصالت بيشتر دادن از نقطه ضعف هايى بود كه او را 
از خط امام دور كرد....« 

  دولت موقت، ماجراي كردس�تان و يك 
عالمت سؤال بزرگ

مروري ب��ر كارنام��ه دول��ت موق��ت در دوران 
مسئولي��ت، از مهم ترين سرفصل ه��اي داوري 
درب��اره آن قلم��داد مي ش��ود. آن مقطع موسم 
جدايي طلبي برخي عناصر و جريانات، در نقاط 
گوناگون كشور به ويژه منطق��ه كردستان بود و 
عملكرد دولت به جاي حل موضوع، به جنبه هاي 
منفي آن دامن مي زد. حجت االسالم والمسلمين 
علي اكبر ناطق نوري در خاطرات خود، موضوع را 

اينگونه تحليل كرده است:
»معتقدم  مقص��ر اصلي  در جناي��ات  كردستان، 
دولت  موقت  بود. مرحوم  شهيد سپهبد قرني  كه  
رئيس  ستاد مشترك  بود و دوران  جواني اش  را در 
كردستان  گذرانده  ب��ود، مي گفت  من  كردستان  
را مي شناسم ، اگ��ر آن  را در اختيار من  بگذاريد، 
بحران��ش  را حل  مي كن��م  و معتقد ب��ود اشرار و 
ضد انق��الب  با ن��از مشكل شان  ح��ل  نمي شود، 
بايد ب��ا اينها برخ��ورد قاط��ع  شود، اگ��ر اقتدار 
حكومت  مركزي  نزد اينها ضعيف  باشد، دست  به  
شورش  مي زنند. اما متأسفانه  دولت  موقت  بسيار 
ضعيف  عمل  كرد، حتي  در نامه هايي  كه  اعضاي  
دولت  موقت  مي نوشتند، توصي��ه  مي كردند كه  
عزالدين  حسين��ي  و قاسمل��و را تحويل  بگيريد! 
در نخست وزيري  جلسه  ك��ه تشكيل  مي دادند، 
يك  طرف  ميز ضد انق��الب  و طرف  ديگر تيمسار 
قرني ، ط��رف  ضد انق��الب  را ب��اال مي نشاندند و 
فرمانده  الي��ق  را پايي��ن! تا قرن��ي  مي خواست  
حرفي  بزند، اشاره  مي كردند شما چيزي  نگوييد. 
با چني��ن  رفتاري ، ض��د انقالب  پروب��ال  گرفت . 
يونسي  استاندار كردستان  ه��م از خودشان  بود. 
هر چه  پول  به  كردست��ان  داده  مي شد، استاندار 
براساس  تحلي��ل  ليبرالي  خود خ��رج  مي كرد تا 
به  اصطالح  خودشان  حسن  ني��ت  نشان  بدهند. 
پول ها به  دست  كومل��ه  و دموكرات  مي افتاد و به  
اين  طريق ، بر ضدنظام  مسلح  مي شدند. زماني  كه  
پادگان  سنندج  سقوط  كرد، از فاصله  استانداري  
تا پادگان  چن��د صد نفر شهيد شدن��د تا پادگان  
را نجات  بدهن��د و شهيد صياد شي��رازي  با كاله  
سبزهايش  و بچه هاي  ب��ا اخالص  سپاه  و ارتش  و 
شهيد بروجردي  و كاظمي  و شهرام فر، تالش هاي  
طاقت فرسايي  را انجام  دادند تا كردستان  آرامش  
پيدا كند. در يك��ي  از سخنراني هاي  خود گفتم: 
اگر من  در كشور كاره اي  بودم ، نهضت  آزادي  را به  
خاطر جناياتشان  در كردستان  محاكمه  مي كردم  
و معتقد هست��م  اگر خون  بچه ه��ا در كردستان  
ريخته  شد، به  خاطر مديريت  غلط  اينها و كارهاي  
اشتباهي  بود كه  در آنج��ا كرده  بودند و به  همين  

خاطر بايد محاكمه  شوند....« 
  دولت موقت در پي دولتي كردن سپاه

نقش آفريني مسئوالنه و متعهدانه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در آغازين ماه هاي تأسيس نظام، 
هماره اسباب تكدر خاط��ر دولت موقت بود! چه 
اينكه سپاه در عمل استقالل داشت و تنها خود را 
تابع رهبر انقالب مي دانست. اين امر موجب شد 
تا دولت، رويكردهاي گوناگون��ي را در برابر اين 
نهاد برگزيند كه دولتي ك��ردن آن، در زمره آنها 
بود. سردار يوسف فروت��ن، ماجرا را به شرح ذيل 

روايت مي كند:
»در آن زمان كه سپ��اه در هم��ه مسائل كشور 
حضور داش��ت، نمي توانست نسب��ت به مسائل 
دولت بي تفاوت باشد. دولت موقت سعي مي كرد 
ما را به خودش وصل كن��د، يعني سپاه را دولتي 
كند، در حالي كه ما مي گفتيم سپاه به ولي فقيه 
متصل است و فرمانده سپ��اه از ولي فقيه دستور 
مي گيرد و دولت فقط موظف است از نظر مالي، 
سپاه را حمايت كند. اين موضوع بحثي طوالني 
به همراه داشت و تالش زي��ادي كرديم تا دولت 
موقت اين موض��وع را درك كند، به همين علت 
از ما خاطره خوش��ي نداشتن��د و گروهك هاي 
مختلف، شايع��ه پراكني هاي زيادي درباره سپاه 
مي كردند؛ از جمله اينكه ارتش بايد منحل شود. 
نيروهاي ارتشي را تحريك  كردن��د كه اگر شما 
نظامي هستيد، پس اين سپاهي ها چه مي گويند. 
همچنين به ما مي گفتند اگر شما نظامي هستيد، 
پس اين ارتشي ها چه مي گويند. به خصوص اينكه 
در آن زمان كميته ها از حالت مركزي خارج شده 
و به صورت موقت مطرح ش��ده بودند و در حالي 
كه خود را ذينف��ع مي دانستند، تحريك پذير نيز 
بودند. منافقين هم از ه��ر دري وارد مي شدند تا 

به نوعي تشنج ايجاد كنند. وقتي مطلب به اطالع 
حضرت امام)ره( رسيد. ايشان با تدبيري حساب 
شده فرمودند: ارتش سر جاي خود، سپاه هم سر 

جاي خودش باشد....« 
  تصميم�ات س�ؤال برانگي�ز در ب�اره 

ارتشيان
رويكردهاي دولت وقت در باره ق��واي نظامي و 
ت��وان تسليحاتي كشور، مجموع��اً غريب به نظر 
مي رسيد! گذشت��ه از ناسازگاري ب��ا سپاه، زنده 
ي��اد آيت اهلل ميرزا علي احم��دي ميانجي، درباره 
تصميمات اين دولت درباره درجه داران و سربازان 

ارتش، بر اين باور است:
»آقاى مهندس بازرگان بع��د از آنكه ]به رياست 
دولت موقت[ انتخاب ش��د، چند عمل انجام داد 
كه به نظر من، اعمال ايش��ان در برانداختن نظام 
كافى بود. اول: مدت زم��ان خدمت سربازى را به 
يك سال تقلي��ل داد. نتيجه اين اق��دام، اين بود 
كسانى كه در پادگان ه��ا بودند، خدمت سربازى 
آنها تمام مى شد و ديگر سربازى را براى حفاظت 
از مملكت نداشتي��م. دوم: اعالم بازخريد نمودن 
درجه داران. آقاى موس��وى اردبيلى مى گفت با 
اعالم اين مسئله، مى بايست تم��ام درجه داران 
ما ساندويچ  فروش و... مى شدن��د و ارتش از هم 
پاشيده مى شد. سوم: قبول نك��ردن سربازهاى 
فرارى. قبل از پيروزى انق��الب، يادم مى آيد كه 
من در ميانه بودم. سربازهاى ف��رارى به پادگان 
برگشتند، اما آنها قبولشان نمى كردند و مى گفتند 
برويد، بعداً بياييد! ب��ه همين جهت خود من كه 
طلبه بودم، مجبور شدم براى حفاظت از پادگان 
ميانه، 50  الى 60 نفر از مردم بيچاره سربازى رفته 
دهات خودمان را با خرج خودشان به حفاظت از 
پادگان بفرستم. چه��ارم: خدمت درجه داران در 
منطقه بومى خودشان. آق��اى مهندس بازرگان 
گفته بود، هر افسر درج��ه دارى به محل خودش 
برود و در آنجا خدمت بكند. همين مسئله باعث 
شد تا مثاًل درجه داران ُكرد در كردستان، بلوچ در 
بلوچستان و... جمع بشوند. سرهنگى كه اكنون 
بازنشسته شده است، نقل مى كرد ما هر تصميمى 
كه مى گيريم، كردها متوجه مى شوند و اين بدان 
علت است ك��ه به غير از من تم��ام كسانى كه به 
اينجا آمده اند، كرد هستند، آنها دستوراتم را عمل 
نمى كنند و اسرار را ب��ه بيرون منتقل مى كنند... 
به  هر حال اين چند عمل را كه مهندس بازرگان 
انجام داد، به نظر من در برانداختن نظام كافى بود. 

منتها خدا اين انقالب را حفظ كرد....« 
  ديدار سؤال برانگيز با برژينسكي

يكي از واپسي��ن ميخ ها بر تاب��وت دولت موقت، 
مالقات اع��الم نشده مهدي بازرگ��ان با زبيگنيو 
برژينسكي مشاور امنيت��ي كارتر رئيس جمهور 
امريك��ا بود ك��ه در داخ��ل كش��ور واكنش ها و 
اعتراضاتي فراوان برانگيخت. اعضاي اين دولت 
در پي اين بازتاب ها - كه تا مدتي ادامه يافتند- 
روايت هاي متناقضي بيان كردن��د. در مقالي بر 
تارنماي فوق آم��ده، روايت هاي پي��ش گفته و 

تناقضات آنها، اين  چنين ارزيابي شده است: 
»در آبان 1358، مهدي بازرگ��ان رئيس دولت 
موقت ك��ه هم��راه وزير خارج��ه و چن��د تن از 
وزرا جه��ت شركت در جشن سالگ��رد استقالل 
الجزاي��ر به اين كش��ور سفر كرده ب��ود، ساعتي 
پس از رسي��دن به الجزيره و پي��ش از مالقات با 
رئيس جمه��ور الجزاير، يك مالق��ات محرمانه، 
بدون حضور خبرنگاران و عكاس��ان، با زبيگنيو 
برژينسكي مشاور امنيت��ي كارتر رئيس جمهور 
امريكا انج��ام داد كه يك ساعت و ني��م به طول 
انجاميد. در 27 شهري��ور 1359 ابراهيم يزدي 
در جلس��ه  مجلس شوراي اسالم��ي، متناقض با 
مطالب بيان ش��ده توسط بازرگ��ان، جريان را با 
چاشني مظلوم نمايي بدين گونه شرح داده است: 
شما به وزير خارجه تان اعتراض مي كنيد كه چرا 
با ي��ك ديپلمات خارجي مالقات ك��رده، آن هم 
ما مالقات نكردي��م، او ]برژينسك��ي[ عيناً مثل 
ِشمر ابن  ذي الجوشن كه ش��ب عاشورا به ديدن 
ابوالفضل رفت، به دي��دن آقاي مهندس بازرگان 
آمد. مهن��دس بازرگان هم گفتند چ��ه كنيم او 
را بپذيريم يا نپذيريم؟... اي��ن در حالي است كه 
مهندس بازرگ��ان بيان داشته ب��ود: آقاي دكتر 
يزدي اطالع داشت و من هم به ايشان گفته بودم 
كه در آن جشن استق��الل تركيه كه نهار مهمان 
بوديم، كاردار اطالع داد شما كه مي رويد الجزاير، 
آقاي برژينسكي هم ب��ه آنجا مي آي��د، بنابراين 
احتمال دارد به مالقات شما بياي��د. اين را آقاي 
دكتر يزدي مي دانست. ب��ه گفته  بازرگان دو روز 
قبل از عزيمت من ب��ه الجزاير، ك��اردار سفارت 
امريكا در تهران به م��ن اطالع داد كه برژينسكي 
مايل است هنگام اقامت من در الجزاير، مالقات و 
مذاكره انجام دهد و امروز اين ديدار انجام شد، اين 
درحالي است كه رابرت گيتس - كه در دوره دوم 
رياست جمهوري جورج دبليو ب��وش وزير دفاع 
شده بود- ط��ي سخناني در دانشگ��اه ملي امور 
دفاعي امريكا اعالم كرد من در نخستين مالقات 
)پس از انقالب ايران( ميان يك مقام ارشد دولت 
امريكا و مقام هاي ممتاز دولت ايران در الجزيره، 
در پايان اكتبر 1979 حضور داشتم. نخست وزير 
)مهندس بازرگان(، وزير دفاع )مصطفي چمران( 
و وزيرخارج��ه )ابراهيم يزدي( اي��ران خواستار 
مالقات ب��ا برژينسك��ي شدند كه ب��راي مراسم 
بيست وپنجمين سالگرد انقالب الجزاير در الجزيره 
به سر مي برد و من هم با او بودم. برژينسكي از من 
خواست براي يادداشت برداشتن همراهش بروم... 
به هر صورت آنچه مهم است، اطالع ابراهيم يزدي 
از جريان ديدار است. وي بعد از اين تاريخ و قبل از 
سفر به الجزاير، به تنهايي به مالقات امام رفت ولي 
الزم نديد كه ايشان را از جريان مالقات با مشاور 

امنيتي رئيس جمهور امريكا مطلع نمايد....« 

»يادداشت هاي سياسي ايران« 
به مجلد يازدهم رسيد

انگليسي ها، از چه منظري
 به ايران مي نگريستند؟

  محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، يازدهمين 
مجل��د از مجموعه 
»يادداشت ه��اي 
سياس��ي اي��ران« 
تأليف آر. ام. بارل و 
ترجمه افشار اميري 
است كه مركز اسناد 
انق��الب اسالم��ي 
انتشار آن را وجهه همت خوي��ش ساخته است. اين 
مجموعه اسناد تاريخي با نورتاباندن بر بخشي از وقايع 
تاريخ معاصر ايران، ب��ه پژوهشگران در شناخت آنها 
مدد رسانده است. تارنماي ناش��ر در معرفي نامه اي 
از اين مجلد، به نكات ذيل اش��ارت برده است: »اين 
مجلد از مجموعه يادداشت ه��اي سياسي ايران، به 
وقايع سال هاي 1288 تا 1298 مي پردازد. دوره 10 
ساله اي كه چند قاجار را از سلطنت خلع كرده بودند 
و يكي دو ماه بعد از اين دوره نيز كودتاي مشهور سوم 
اسفند سال 1299 رضاخ��ان روي داد. در اين برهه 
مشكالت كشور بي شمار ب��ود: خزانه مملكت خالي 
بود، هرج و مرج بسياري از اياالت و واليات را فراگرفته 
بود و شماري از استان ها نيز تقريباً از كشور جدا شده 
بودند، راه ه��اي كشور ناامن بود و تج��ارت داخلي و 
خارجي به شدت مختل شده بود. در همين بحبوحه، 
موضوع بهره گيري از مشاوران و مستشاران خارجي 
براي بهبود امور مطرح ش��د و مجلس با آن موافقت 
كرد و متعاقب آن مورگ��ان شوستر امريكايي همراه 
گروه كوچكي از مشاوران اقتصادي، روانه ايران شد. 
از ديگر رخداد هاي مهم اين دوره 10 ساله، تشكيل 
مجلس شوراي مل��ي دوم و س��وم، تأسيس پليس 
جنوب، پيروزي انقالب بلشويكي در روسيه و بحث 
جدل هاي مرتبط با قرارداد 1919 وثوق الدوله بود كه 
در مكاتبات سفارت انگليس در تهران با مقامات ارشد 

دولت اين كشور در لندن، منعكس شده است....« 

اما اهميت اسناد مندرج در اين كتاب، در چيست؟ و 
چرا بايد انتشار آن مهم قلمداد شود؟ شايد توضيحي 
كه اين تارنما درباره پنجمين مجلد از اين مجموعه 
ارائه كرده، بتواند در آشنايي بيشتر با اين اسناد مؤثر 
و مفيد باشد: »مجلد پنجم از مجموعه يادداشت هاي 
سياسي ايران نوشته ار.ام. ب��ارل، به تازگي با ترجمه 
افشار اميري و توسط مركز اسناد انقالب اسالمي در 
هزارو 410 صفحه منتشر شده است. اين مجموعه، 
گزارش هاي سفارت بريتانيا در ايران را در برمي گيرد. 
دوره تحت پوشش مجلد پنج��م، از روزهاي آغازين 
زمستان سال 1288 شمسي ش��روع شده و تا اولين 
روزهاي زمستان سال 1298 شمسي ادامه دارد. در 
اين مجلد، مكاتبات و اسناد مربوط به نحوه اداره كشور 
توسط عضدالملك كه تا زمان رسيدن احمدشاه به 
سن قانوني نايب السلطنه ايران بود، درج شده است. 
در همين دوره است كه احمدشاه قاجار به سن قانوني 
مي رسد و در 1293 تاج گ��ذاري مي كند. نكته مهم 
ديگري كه رخدادها و حوادث تحت پوشش اين مجلد 
را مهم مي كند، هم زماني سال هاي مياني اين دوره 
10 ساله، با سال هاي جنگ جهاني اول است. رخداد 
مهم ديگري كه اين مجلد ب��ه آن پرداخته و اسناد و 
مداركي در خصوص آن ارائه ش��ده، تشكيل پليس 
جنوب در سال 1919 م بود. همچنين امضاي قرارداد 
1919 وثوق الدوله از ديگر وقايع مهم اين دوره است 
كه جنجال هاي بسياري در پي داشت. در جلد پنجم 
يادداشت هاي سياسي ايران نيز مانند ساير مجلدات، 
مكاتبات سفارت انگلي��س در تهران با مقامات ارشد 
دولت اين كشور در لندن، منتشر شده است. مكاتبات 
و اسنادي كه در اين جلد ارائ��ه شده، مي تواند منبع 
ارزشمندي براي عالقه من��دان و پژوهشگران حوزه 
تاريخ معاص��ر ايران باشد، تا ب��ا ژرف انديشي هرچه 
بيشتر در اين اسناد و مكاتب��ات و با مداقه در آنها، به 
پژوهش در حوزه تاريخ معاصر ايران بپردازند و ابعاد 
ناشناخته تح��والت مربوط به اي��ن دوره 10 ساله را 

رمزگشايي كنند....« 

  مورگان شوستر، مستشار امريكايي در ايران
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در 27 ش�هريور 1359 ابراهيم يزدي  
ب�ا چاش�نی مظلوم نماي�ی، دي�دار 
الجزاير را بدين گونه شرح داده است: 
»ش�ما به وزي�ر خارجه ت�ان اعتراض 
مي كني�د ك�ه چرا ب�ا ي�ك ديپلمات 
خارج�ي مالق�ات ك�رده، آن ه�م ما 
مالقات نكرديم، او ]برژينسكي[ عينًا 
مثل ِش�مر ابن ذي الجوش�ن كه شب 
عاش�ورا به ديدن ابوالفض�ل رفت، به 
ديدن آق�اي مهندس ب�ازرگان آمد. 
مهن�دس ب�ازرگان ه�م گفتن�د: چه 
كني�م او را بپذيريم ي�ا نپذيريم؟...«

گذري بر بسترها و پيامدهاي تشكيل دولت موقت انقالب اسالمي

دولت موقت
دنبال دولتی کردن سپاه!

آيت اهلل س�يدمحمود طالقاني پس 
از پايان جلسه  مدرس�ه  رفاه درباره 
انتصاب رئي�س دولت موقت انقالب 
اسالمي، به بعضي از اعضاي دفتر و 
خانواده اش گفت: »مس�ئله  تعيين 
مهندس بازرگان به عنوان نخس�ت 
وزير مطرح بود، من به هر حال تأييد 
كردم اين مس�ئله را  ولي به نظر من 
بازرگان به درد اي�ن كار نمي خورد! 
ايش�ان آدم خوبي اس�ت، ولي مرد 
قاطع و مديري براي پيشبرد انقالب 
نيست. به نظر من ايش�ان مي تواند 
به عن�وان وزي�ر انتخاب ش�ود، نه 
نخس�ت وزير يك دولت انقالبي...«
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چن���د پ�روژه     گلستان
ه���ي  گا د و فر
گ�رگان از جمله س�اختمان ي�گان پليس و 
حفاظت هواپيمايي تا پايان سال جاري تكميل 

و به بهره برداري مي رسد. 
علي متانت مديركل فرودگاه هاي گلستان از تكميل و 
بهره برداري تمامي طرح هاي عمراني فرودگاه شهداي 
گرگان تا پايان سال جاري خبرداد و گفت: پروژه هاي 

عمران��ي فرودگاه هاي گ��رگان و كالله ب��ا مجموع 
۴۸۰ميليارد ريال اعتبار، با سرعت و كيفيت مطلوبي 
در حال انجام اس��ت.  وي افزود: اصالح فضاي سبز، 
بهسازي نمازخانه ترمينال جديد و بهسازي سالن هاي 
ترمينال قديم از جمله پروژه هايي است كه در راستاي 
آسايش و رضايت مندي بيشتر مسافران انجام مي شود.   
اين مسئول تصريح كرد: اجراي خط  كشي و عالئم 
ترافيكي محوطه لندسايد، بهسازي ساختمان يگان 

پليس و س��اختمان حفاظت هواپيمايي، بهسازي 
ابنيه و س��اختمان هاي جنبي، بهسازي ساختمان 
و محوطه سايت هاي ناوبري، بهس��ازي موتورخانه 
گرمايش سايت درازنو، بهس��ازي محوطه لندسايد 
ترمينال خارجي، بهسازي مأمورسرا و نيز بهسازي 
و آسفالت محوطه زميني بخش��ي از اقداماتي است 
كه تحت عن��وان پروژه هاي بهس��ازي و عمراني در 
فرودگاه گرگان در دست اقدام است. متانت با اشاره به 

مهم ترين پروژه عمراني فرودگاه گرگان، افزود: طرح 
احداث منبع بتني آب، ايستگاه پمپاژ، شبكه فاضالب، 
محوطه سازي و پست برق فرودگاه شهداي گرگان با 
پيشرفت ۹۹ درصدي، آماده بهره برداري است.  وي در 
خصوص آخرين وضعيت فرودگاه شهداي كالله هم 
اعالم كرد: بهسازي نماي ساختمان تكنيكال بالك به 
اتمام رسيده و پروژه بهسازي محوطه و پاركينگ اين 

ساختمان، ۸۰ درصد پيشرفت داشته است.

پروژههايفرودگاهگرگانتاپايانسالتكميلميشود

سيداحمد هاشمي اشكا

بهره برداري از طرح هاي اقتصاد مقاومتي در مالير
كارگاه هاي اقتصاد      همدان
مقاومتي، شامل 
كارگاه صنايع پلي استر، فيلمبرداري، عكاسي و 
محصوالت ترشيجات و شوريجات در شهرستان 

مالير به بهره برداري رسيد. 
حميدرضا آقابيگي مس��ئول بسيج سازندگي 
س��پاه ناحيه مالير در حاش��يه بهره برداري از 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي اين شهرس��تان از 
فعاليت ۱۸۰گروه جهادي در سطح شهرستان 
خبرداد و گفت: به همت گروه جهادي گياه واره و حمايت هاي بسيج سازندگي مبلغ ۴۸ ميليارد تومان 
در راستاي ايجاد دهكده اقتصاد مقاومتي و ايجاد ۳۵ كارگاه تسهيالت جذب شده كه شش كارگاه آن 
افتتاح و به بهره برداري رس��يد.  وي از افتتاح دو كارگاه خياطي خبرداد و اف��زود: براي اجراي اين طرح 
۲۰۰ميليارد ريال تسهيالت از بسيج سازندگي اعطا شده است.  اين مسئول همچنين از افتتاح نمايشگاه 
اقتصاد مقاومتي شامل محصوالت دهكده اقتصاد مقاومتي خبرداد و گفت: با توجه  به قرارداد منعقد شده 
بين بسيج سازندگي و كميته امداد امام خميني)ره( مبني بر احداث ۴۰ منزل مسكوني توسط گروه هاي 

جهادي، تاكنون ۲۰ پروژه تحويل بسيج سازندگي شده است. 

اهداي ۲۲۸ سري جهيزيه به نوعروسان كردستاني
۲۲۸ س�ري جهيزيه به نوعروس�ان تح�ت حمايت كميته امداد اس�تان كردس�تان اهدا ش�د. 
رضا طوسي، مديركل كميته امداد كردستان در مراسم اهداي نمادين ۳۶ فقره جهيزيه به نوعروسان 
تحت حمايت شهرستان كامياران گفت: در سطح استان به مناسبت دهه مبارك فجر ۲۲۸ فقره جهيزيه 
در بين مددجويان تحت حمايت اهدا و توزيع شده است.  وي افزود: اين تعداد در قالب پنج قلم كاالي 
اساسي شامل يخچال، تلويزيون، لباسش��ويي، اجاق گاز و جارو برقي بوده كه ارزش ريالي هر فقره در 
حدود ۳۰ ميليون تومان و ارزش كل جهيزيه در حدود 7 ميليارد تومان بوده است.  اين مسئول با اشاره 
به اينكه در مرحله قبل ۱۳۰۰ فقره جهيزيه اهدا شد، ادامه داد: اسفند ماه سال جاري نيز به مناسبت 
سالگرد تاسيس اين نهاد نيز 7۱۳ فقره جهيزيه به مددجويان كردستاني پرداخت مي شود.  طوسي با 
اشاره به اينكه اين  اعتبار در اختيار كميته امداد كردستان طي سال جاري ۲ هزار ميليارد تومان بوده، 
تصريح كرد: ۵۰۰ ميليارد تومان آن در زمينه پرداخت مستمري ماهيانه، بيش از ۱۳۸ ميليارد تومان 
آن در بخش مس��كن مددجويان، ۱۰ ميليارد تومان هزينه تحصيلي و ۹۰ ميليارد تومان نيز در قالب 

تسهيالت كارگشايي از طريق صندوق قرض الحسنه امداد واليت پرداخت شده است.

۲۹ ط�رح كش�اورزي در ح�وزه گلخانه اي، 
بس�ته بندي، آبياري و فرآوري ها در استان 

مركزي به بهره برداري رسيد. 
علي صفري رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
استان مركزي با اشاره به بهره برداري از ۲۹طرح 
كشاورزي گفت: بسته بندي تخم مرغ و بلدرچين، 
توليد خوراك آم��اده طيور، انتق��ال آب با لوله، 
ايجاد باغ در اراضي ش��يبدار، آبياري تحت فشار 
باراني و قطره اي و بسته بندي حبوبات از جمله 
طرح هايي است كه در اين استان به بهره برداري 
رسيد.  وي افزود: ايستگاه پمپاژ و آبياري تحت 
فش��ار، پوش��ش داركردن اس��تخر ذخيره آب 
كش��اورزي، پس��ته پاك كني، گلخانه سبزي و 
صيفي، سردخانه ۳هزار تني و انبار ۲هزار تني، 

توليد انواع نوشيدني و دامداري صنعتي گوسفند 
داشتي از ديگر طرح هايي است كه بهره برداري 
از آنها همزمان با دهه مبارك فجر صورت گرفت.  
به گفته اين مسئول، بهره برداري از اين طرح ها 
براي ۴۲۰نفر در بخش كشاورزي استان مركزي 
اشتغال ايجاد كرده  است.  صفري با بيان اينكه 
۸ هزارو 7۹7 ميليارد و ۲۳۰ ميليون ريال منابع 
مالي ريالي و يك ميليون دالر منابع مالي ارزي 
براي بهره ب��رداري از اين طرح ها هزينه ش��ده  
اس��ت، افزود: همچنين ۸ هزارو ۶۵۳ميلياردو 
۸۰۵ميلي��ون ريال اي��ن منابع مال��ي از محل 
اعتب��ارات بخ��ش خصوص��ي و ۱۴۳ ميلياردو 
۴۲۵ ميليون ريال توس��ط بخش دولتي براي 

بهره برداري از اين طرح ها هزينه شده  است.

 فعاليت 500 جهادگر 
در قرارگاه آسيب هاي اجتماعي البرز

 بوشهر پايلوت برگزاري نخستين 
دوره تربيت مربي آموزش قرآن

در ح�ال حاضر     البرز
جهادگ�ر   500
بسيجي و فعال اجتماعي در قرارگاه آسيب هاي 
اجتماع�ي اس�تان البرز ب�ا ه�دف كمك به 
خانواده هاي كم برخ�وردار فعاليت مي كنند. 
محمدجواد كاظميني مديركل امور اجتماعي 
استانداري البرز گفت: در حال حاضر يك ميليون 
نفر از جمعي��ت حدود ۳ ميليون نفري اس��تان 
در مناطق حاشيه نشين سكونت دارند و تالش 
براين است با معضالت اجتماعي تهديد كننده 
خانواده ها در اين مناطق به صورت علمي برخورد 
شود.  وي با اشاره به موضوع آسيب هاي اجتماعي 
البرز، افزود: وجود چهار زندان، مهاجرت بي رويه 
ساالنه حدود ۱۰۰ هزار نفر، حاشيه نشيني و عدم 
تعلق س��رزميني و بي هويتي از جمله مشكالت 
حوزه اجتماعي اين استان است.  اين مسئول ادامه 
داد: وظايف دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي براي 
پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي 
استان البرز تعيين شده است.  كاظميني به علل و 
چرايي آسيب هاي اجتماعي در استان البرز اشاره 
كرد و افزود: ضعف بنيان خانواده و افزايش نرخ 
طالق، حاشيه نشيني، ضعف كانون هاي هويتي، 
ناكارآمدي مديريتي در جلب اعتماد مردم، كمبود 

زيرساخت هاي فرهنگي و گردشگري از جمله اين 
علل هستند.  وي با اشاره به فعاليت ۵۰۰ جهادگر 
بسيجي و فعال اجتماعي در قرارگاه آسيب هاي 
اجتماعي البرز، ادامه داد: براي بررسي آسيب هاي 
اجتماعي، قرارگاه اجتماعي در اس��تان ش��كل 
گرفته كه در آن ۱۱ كميته در حوزه هايي مانند 
بهداش��ت و درمان، فرهنگي و مذهبي، رفاهي 
و مس��كن، آموزش و حرفه آموزي تعريف شده 
اس��ت.  مديركل امور اجتماعي استانداري البرز 
يادآور شد: در اولين نشس��ت قرارگاه اجتماعي 
اس��تان البرز با حضور جانش��ين وزيركشور در 
طرح محروميت زدايي و توانمند سازي محالت 
كم برخ��وردار در طرح ۲۰۲۰ براي اس��تان ۵۵ 
محله تعيين ش��د.  كاظميني با بيان اينكه ۶۶ 
محله كم برخوردار در اس��تان شناس��ايي شده 
است، گفت: از هفت شهرستان تابعه اين استان 
دو شهرستان طالقان و اشتهارد عاري از مناطق 
كم برخوردار هس��تند.  وي با بيان اينكه مسكن 
خانوارها واجد ش��رايط و نيازمند در قالب طرح 
نهضت ملي مسكن در استان البرز تأمين خواهد 
شد، افزود: نام نويسي مسكن براي يك هزارو ۴۶۰ 
خانوار ساكن در مناطق محروم و كم برخوردار اين 

استان در سال جاري انجام شد. 

نخستين دوره     بوشهر
تربي�ت مرب�ي 
آموزش قرآن كش�وري به ميزباني اس�تان 

بوشهر برگزار مي شود. 
رضا درويشي رئيس دانشگاه فرهنگيان استان بوشهر 
با بيان اينكه افتخار داريم در ايام اعياد رجب و ميالد 
امام علي)ع( و دهه فجر برگزار كننده نخستين دوره 
تربيت مربي آموزش قرآن باشيم، گفت: همكاران 
ما در پرديس هاي استان و مديريت استاني تالش 
بسياري داشته اند تا اين دوره به نحواحسن برگزار 
ش��ود و همه آنها مجدانه پاي كار بوده تا ميزباني 
شايسته براي اين جشنواره باشيم.  وي با اشاره به 
اينكه اين دوره به همت اداره كل فرهنگي معاونت 
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فرهنگيان در ماه جاري 
در پرديس عالمه طباطبايي بوشهر برگزار خواهد 
شد، افزود: در اين دوره ميزبان اساتيد درس آموزش 
قرآن كريم دانشگاه فرهنگيان از استان هاي نيمه 
جنوبي كشور شامل سيستان وبلوچستان، كرمان، 
يزد، هرم��زگان، فارس، چهارمح��ال و بختياري، 
لرستان، كهگيلويه وبويراحمد، خوزستان، ايالم و 
بوشهر هستيم.  اين مسئول ادامه داد: قطعاً  برگزاري 
اين دوره نه تنها مي تواند در ترويج فرهنگ قرآني و 
تعميق فضائل آن در جامعه دانشجو معلمان اين 

دانشگاه تأثيرگذار باش��د بلكه در آينده كه آنها به 
عنوان معلم جذب نظام آموزش وپرورش مي شوند 
در حوزه دانش آموزان نيز تأثيرگذار خواهد بود و بايد 
به طراحان اين دوره آفرين گفت.  درويشي گفت: 
دانشگاه فرهنگيان استان بوشهر در سه حوزه اجراي 
مفاد اين رهنامه حائز رتبه نخست كشوري شد كه 
جا دارد از زحمات، پيگيري ها و دلسوزي هاي همه 
همكاران گرانقدرم در پرديس ها و مديريت استاني 
اين دانشگاه صميمانه تقدير و تش��كر كنم.  وي 
افزود: اين مركز علم��ي در بخش ارزيابي كيفيت 
عملكرد مديريت هاي امور پرديس هاي اس��تاني 
دانش��گاه فرهنگيان رتبه نخست كش��ور را از آن 
خود و دانشگاه فرهنگيان استان همدان و يزد به 
ترتيب مقام دوم و سوم را كس��ب كردند.  رئيس 
دانشگاه فرهنگيان استان بوشهر گفت: در اجراي 
اين رهنامه رتبه نخست به پرديس برادران دانشگاه 
فرهنگيان استان بوشهر تعلق گرفت و پرديس هاي 
برادران در مازندران و همدان رتبه هاي دوم وسوم 
كشور را كسب كردند.  درويشي افزود: همچنين در 
حوزه رياست، روابط عمومي و تعامالت استاني و 
فرهنگي رتبه نخست در ميان پرديس هاي برادران 
به پرديس عالم��ه طباطبايي برادران دانش��گاه 

فرهنگيان استان بوشهر رسيد.
   خراسان رضوي: فاطمه تارا رئيس بخش طب مادر و جنين دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد گفت: نخستين عمل حذف جنين داراي اختالل در 
بارداري دوقلوهاي همسان با استفاده از دستگاه مايكروويو ابليشن بندناف 

در مشهد با موفقيت انجام شد. 
   خراس�ان جنوبي: مجيد آذر مهري معاون اداره كل ندامتگاه هاي 
خراسان جنوبي از آزادي ۱۰۹ زنداني استان خبرداد و گفت: ۱۰۸ خانواده 
زنداني براي دريافت تس��هيالت به كميته امداد امام خميني)ره( استان 
معرفي شده اند.  وي افزود: همچنين از ابتداي سال تاكنون به هزار و ۳۵۱ 
خانواده زنداني خراسان جنوبي ۳ هزارو ۸۴۶ مورد كمك نقدي و غيرنقدي 

به ارزش حدود ۳۶7 ميليون تومان شده است. 
   مازندران: جمش��يد نيكزاد رئيس جمعيت هالل احمر آمل گفت: 
نخستين س��ايت ارتباطات راديويي جاده اي شمال كش��ور همزمان با 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در مركز جمعيت هالل احمر اين شهرستان 
بهره برداري ش��د.  وي افزود: هراز تنها محور مواصالتي و جاده اي شمال 
كشور است كه ارتباطات بي سيم در نقاط مختلف آن برقرار است و نسبت 
به محورهاي كندوان و گدوك تنها محوري هستيم كه ارتباط بي سيم با 

تمام مناطق، پايگاه ها و نقاط كور منطقه الريجان داريم. 
   همدان: بزرگ ترين شهرك گلخانه اي استان همدان در شهر كرفس 
شهرستان رزن احداث مي شود كه گلخانه هاي موجود در اين مجتمع از 
نوع هيدروپونيك و آئروپونيك هستند. كشت هيدروپونيك بر ارائه يك 
محلول غني از مواد مغذي به ريشه گياهان از طريق غوطه ور كردن آنها 
متكي است، اما در كشت ايروپونيك، ريشه ها در هوا معلق مي شوند و 
سپس به آرامي با نازل ها، اسپري مه مي شوند تا مواد مغذي مورد نياز 

آنها تأمين شود. 
   اصفهان: رضا شفيعي رئيس اداره جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري اصفهان با اشاره به تدارك كاشت ۳۰۰ هزار اصله نهال براي روز 
درختكاري و هفته منابع طبيعي امسال، گفت: اين نهال ها شامل گونه هاي 
كاج، سرو، زبان گنجش��ك، زيتون تلخ، توت و سنجد است كه در ادارات 
منابع طبيعي سراسر استان توزيع و توسط شهرداري ها، دهياري ها، مردم، 

شهرك هاي صنعتي و كارخانجات كشت مي شود.

پارسيان در مسير تحوالت بزرگ صنعتي 
شهرستان پارس�يان در غرب استان     هرمزگان
هرمزگان در مس�ير تح�والت بزرگ 
صنعتي قرار دارد كه نويد بخش رشد و توسعه بيش از پيش آن است. 
احسان كامراني معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان 
با بيان اينكه كلنگ زني پروژه هاي بزرگ پتروشيمي در منطقه انرژي 
بر پارسيان بخش مهمي از تحوالت صنعتي شهرستان است كه رهاورد 
آن ايجاد ظرفيت هاي جديد براي اشتغال، افزايش توليد و تسريع در 
توسعه و پيشرفت اين منطقه است، گفت: پارسيان در كنار ظرفيت هاي 
صنعتي پتانسيل هاي مهمي در بخش كشاورزي و شيالتي برخوردار 

است كه نيازمند برنامه ريزي براي شكوفايي آنها است. 
وي با اشاره به افتتاح پروژه هاي متعدد شهري و عمراني در سطح استان 
و پارسيان، خاطرنشان كرد: همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي صدها 
پروژه عمراني، صنعتي، توليدي و خدماتي در سطح استان و شهرستان 
پارسيان افتتاح و كلنگ زني مي ش��ود كه نويد بخش رشد و شكوفايي 
استان است.  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان، 
تصريح كرد: همزمان ايام اهلل دهه فجر پروژهاي عمراني متعددي نيز در 
سه شهر پارسيان، دشتي و كوشكنار با اعتباري بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان 

با تالش شهرداران افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 

آبرساني، گام بزرگ انقالب براي توسعه روستاها
 اجراي طرح جهاد آبرساني 

مشكالت آبي مناطق محروم را رفع مي كند
بعد از پيروزي انقالب اسالمي صنعت آب و فاضالب با رشد قابل توجه 
و خدمات گسترده و فراگير همراه بود. اين خدمات نه تنها در گستره 
ش�هرهاي بزرگ بلكه در دور افتاده ترين روستاها و مناطق محروم 
نيز به چش�م مي آيد. براس�اس آمارها تاكنون به بيش از ۹0درصد 
روستاهاي كشور آبرساني شده اما در كنار اقدامات قبلي، حاال دولت 
سيزدهم طرح جهاد آبرس�اني را با هدف رفع مشكالت آبي مناطق 
محروم و آبرساني دائم به نقاطي كه پيش تر از تأمين مايه حيات محروم 
بودند در دستور كار قرار داده اس�ت. كاري كه مي تواند در كمترين 
زمان نياز تمام روس�تاهاي ايران به آب بهداش�تي را مرتفع سازد. 

    
در كل اس��تان هاي ايران مجموعاً حدود ۵۹ هزارو ۶۰۰ روستا وجود 
دارد كه حدود ۲۰ ميليون و 7۰۰ هزار نفر جمعيت را در دل خود جاي 
داده اند. ضمن اينكه از اي��ن تعداد ۳۹ هزارو ۱۰۰ روس��تا با جمعيت 

۲۰ميليون و ۲۰۰ هزار نفر جزو روستاهاي باالي ۲۰ خانوار هستند. 
اما نكته قابل تأمل اينكه ه��م اكنون ۱۶ هزارو ۵۱۶ روس��تا با جمعيت 
يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر فاقد آب هستند، همچنين ۸ هزارو ۴۲۳روستا 
با جمعيت حدود ۲/۵ ميليون نفر در زمينه آبرساني به طور خودگردان عمل 

كرده و آب مورد نياز خود را تأمين مي كنند. 
   نياز روستاها به شبكه آب بهداشتي 

روس��تاها در پيش از انقالب كمترين امكانات را داش��تند و بيشترين 
بيماري ها در اين مناطق ش��يوع پيدا مي كرد. ش��ايد عل��ت را بايد در 
چشمه ها، قنات ها و آب انبار ها جست وجو كرد كه تنها منابع آبي بودند 
براي تأمين كننده آب مورد نياز شرب و كشاورزي روستاييان بودند. به 
همين خاطر ورود بسياري از ويروس ها و آلودگي ها به اين منابع موجب 
بروز برخي بيماري هاي سخت و بعضاً فوت زيادي از هموطنان مي شد. 
بر همين اساس ايجاد شبكه هاي بهداشتي آب از جمله نيازهايي بود كه 
پس از انقالب به شدت مورد توجه قرار گرفت.  هر چند حدود سه دهه 
است كه ايران با كمبود بارش ها و پديده خشكسالي روبه رو شده اما با 
گذري به استان ها مي توان متوجه شد اقدامات بسيار خوبي در جهت 
تأمين آب شرب سالم و بهداش��تي روستاها صورت گرفته است.  ايالم 
هم در ليست استان هايي قرار دارد كه به رغم بارش هاي خوب و موقعيت 

جغرافيايي كه دارد هميشه از كمبود آب مي ناليده. 
در اين اس��تان قبل از انقالب تنها  هشت درصدجمعيت روستاها از آب 
ش��رب بهداش��تي بهره مند بودند در حالي كه اين رقم بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي به ۹۸درصد افزايش يافته اس��ت.  وقتي انقالب به ثمر 
نشست تأسيس آبفار روس��تايي در ايالم در دس��تور كار قرار گرفت و 
با راه اندازي آن، آبرس��اني به روس��تاها با رعايت اصول بهداشتي آغاز و 
تعداد روستاهاي بيشتري تحت پوشش اين ش��ركت درآمد. مقايسه 
وضعيت آب شرب روستاهاي استان بعد از انقالب با قبل از انقالب بيانگر 
پيشرفت هاي چشمگير در اين حوزه است.  اكنون با اجراي صدها طرح 
و پروژه آبرساني كالن در ايالم ش��اهد افزايش تعداد روستاهاي تحت 
پوشش از ۹ روستا به ۴۹۲ روستا با جمعيتي حدود ۱7هزار نفر هستيم 
كه به جرئت بايد گفت يكي از گام هاي بزرگ در راستاي توسعه و عمران 

و رفع محروميت است. 
قبل از انقالب شاخص بهره مندي روس��تايي ايالم در بخش آب صفر 
بود ولي هم اكنون به 7۶ درصد رسيده كه باالتر از متوسط كشور قرار 
دارد. همچنين در بحث شاخص هاي ميكروبي و كلرسنجي، استاندارد 
جهاني و كشور ۹۵درصد است كه اين شاخص در شركت آب و فاضالب 

روستايي استان ايالم ۹۹ درصد ثبت شده است. 
   تشنگي اصفهان در كنار زاينده رود

اصفهان از جمله استان هايي است كه به خاطر وجود زاينده رود چنين 
برداشت مي شد كه روس��تاهايش هم در تأمين آب مشكلي ندارند.  اما 
حقيقت اين است كه اين منطقه به شدت نيازمند رسيدن آب شرب به 
بيشتر نقاطش بود و بعد از انقالب افزايش ۱۰ برابري آبرساني به روستاها 
نقطه عطفي در اين استان به شمار مي آيد.  هم اكنون يك هزار شهر و 

روستا در اصفهان داراي آب آشاميدني سالم هستند.  
براساس گزارش هاي رسمي، طول خطوط انتقال آب پيش از انقالب كه 
۱۵۰ كيلومتر بود اين روزها به بيش از ۵ هزارو ۵۰۰ كيلومتر رس��يده 
كه افزايش بيش از ۳ هزارو ۸۰۰ درصدي را نشان مي دهد. ضمن اينكه 
طول شبكه توزيع آب اصفهان اكنون افزون بر ۱7 هزارو ۵۰۰ كيلومتر 
تخمين زده مي شود كه با قبل از انقالب قابل مقايسه نيست.  به گفته 
مديرعامل شركت آب و فاضالب اصفهان، جمعيت استان پيش از انقالب 
اسالمي حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر بود و اكنون به حدود ۵ ميليون 

نفر رسيده كه رشد ۲۱7 درصدي را نشان مي دهد.  
حسين اكبريان با تأكيد بر اينكه در حال حاضر چهار تصفيه خانه آب در 
اين خطه با ظرفيت تصفيه بيش از ۱/۱ ميليون متر مكعب در شبانه روز 
فعاليت دارد، به وضعيت آب و فاضالب در سال ۵7 گريزي زده و ادامه 
داد: »در آن زمان ۱۱۴ هزار انشعابات آب در اين استان وجود داشت كه 
اكنون به يك ميليون و ۴۵۰ هزار رسيده است. شمار شهرها و روستاهاي 
زير پوشش اين استان به ترتيب ۱۰ و ۹۴ بود كه اكنون به بيش از يك 

هزار افزايش يافته است.«
   آبرساني به منطقه اي خشك

خراسان جنوبي هميشه نامش با كمبود آب و خشكسالي عجين بوده. 
جايي كه هنوز هم كاهش بارش ها به عنوان دردي بزرگ تمام عرصه ها 
از كش��اورزي تا صنعت و حتي زندگي روزم��ره مردمانش را به چالش 
كشيده است.  اما خوب است بدانيم در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
در خراسان جنوبي فقط ۱۱ روس��تا از آب آشاميدني برخوردار بود در 
حالي كه با اقدامات جهادي صورت گرفته امروز ۱۰۱۳ روستا از مزاياي 
آب شرب سالم برخوردار ش��ده اند كه از مهم ترين دستاوردهاي نظام 

اسالمي محسوب مي شود.  
در همين راس��تا مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب خراسان جنوبي از 
افتتاح ۱۶ پروژه با اعتبار ۳۴۰ ميليارد ري��ال همزمان با دهه مبارك 
فجر خبر داده كه با بهره برداري از اين طرح ها ۱۶هزار نفر از مزاياي آن 

بهره مند مي شوند.  
مهدي دوستي گفت: »در مناطق روستايي ۱۵ پروژه آبرساني پايدار به 
بهره برداري رسيده كه مردم روستاي رزگ از توابع شهرستان بيرجند، 
روستاهاي سيدآباد، ميرآباد، خونيكسار، تخته جان، گيت، آنيك از توابع 
شهرستان درميان، روستاهاي حسن آباد س��ر كل، حسين آباد آبله، تل 
عارف، جان محمود، شيبر، اسدآباد، حسن آباد، حسنعلي از توابع شهرستان 

نهبندان از مزاياي آب آشاميدني پايدار برخوردار شدند.«
 به گفته اين مسئول حدود ۱۱ كيلومتر شبكه جمع آوري فاضالب و نصب 
۳هزار فقره انشعاب فاضالب در مركز استان اجرايي شده كه براي بهره برداري 
از اين پروژه ها ش��ش مخزن با ظرفيت ۵۵۰ مترمكعب، دو ايستگاه پمپاژ، 

۳۴كيلومتر خط انتقال و ۳۲ كيلومتر شبكه توزيع احداث شده است.

اعطاء ۱5۸ هزار و 555 برگ سند روستايي و شهري در گيالن
۱5۸ هزارو 555     گيالن
س�ند  ب�رگ 
روستايي و شهري پس از صدور به صاحبان 
اي�ن ام�الك در اس�تان گي�الن اهدا ش�د. 
اسداهلل عباسي استاندار گيالن در آئين اعطای 
۱۵۸ هزار و ۵۵۵ برگ سند روستايي و شهرهاي 
زير ۲۵ هزار نفر اين استان كه به صورت نمادين 
در روس��تاي كلش��تاجان از توابع شهرس��تان 
الهيجان برگزار شد، با ابراز خرسندي از حضور 
در بين مردم اين روستا گفت: مديران دستگاه اجرايي در گيالن براساس اسناد باالدستي و سياست ابالغي 
مقام معظم رهبري و دولت مردمي و انقالبي به صورت جهادي در اين استان در حال فعاليت هستند.  وي 
با اشاره به اعطای بيش از ۹هزار سند بنياد علوي در اين استان افزود: هفته گذشته با حضور رئيس بنياد 
مستضعفان سند بنياد علوي كه توسط رژيم پهلوي غصب شده بود به دست روستائيان رسيده و تاكنون 
۹۲۰۰ سند براي مردم و روستائيان گيالن صادر شد.  نماينده دولت در گيالن با تأكيد بر لزوم توجه بر 
ادامه دار بودن اعطای سند روستايي تصريح كرد: اعطاي ۴۸۸۶ سند روستايي در استان اقدامي بسيار مهم 

و قابل تأمل است زيرا منجر به تعيين تكليف بخش اعظمي از اراضي روستايي شده است.
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    كردستان

     مركزي

۲۹ طرح كشاورزي در استان مركزي به نتيجه رسيد

شهردارى فرديس در نظر دارد پروژه هاى 
ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى 
بـه متقاضيان واجـد حداقل شـرايط به 
شرح ذيل واگذار نمايد (مشروح شرايط 
در اسـناد مناقصه درج شـده است) لذا 
متقاضيـان مى تواننـد از تاريخ انتشـار 
آگهى (چاپ اول) تا ساعت 13:30 روز دوشـنبه مورخ 1401/12/01 
جهت خريد اسـناد مناقصه به سـامانه الكترونيك دولت (سـتاد) 
مراجعه نماينـد. 1- مبلـغ 2/000/000 ريال به عنـوان هزينه خريد 
اسـناد مى بايسـت به حسـاب 400819688645 به نام شهردارى 
 فرديـس از طريـق سـامانه الكترونيك دولت (سـتاد) بـه آدرس
 www.setadiran.ir واريز گردد 2- شركت كنندگان مى بايست 

نسـبت به تحويل (صرفاً پاكت الف) اصل ضمانت نامه يا فيش واريز 
نقدى به شماره حساب 100823004139 تا پايان وقت ادارى ساعت 
13:30 مورخ 1401/12/11 روز پنج شـنبه به آدرس فرديس- ابتداى 
جاده شهريارجنب پل بصيرت ساختمان منطقه دو شهردارى فرديس 
طبقه همكف واحد دبيرخانه اقدام نمايند و همزمان پاكات الف- ب 
و ج را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) بارگذارى 
نمايند. 3-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهى 
با سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود 4- پيشنهادات 
رسـيده ظرف 72 سـاعت پس از تاريخ تحويل دركميسيون عالى 
معامالت شـهردارى فرديس مطرح و پس از بررسى وكنترل برنده 
مزايده و مناقصه اعالم خواهد شد. 6- جهت كسب اطالعات بيشتر 

به سايت www.shahrdarifardis.ir مراجعه نماييد. 

شناسه آگهى: 1453013آگهى مناقصه عمومى از طريق سامانه ستاد نوبت  اول

برآورد مبلغ ريالى شرح عملياترديف
پروژه

مبلغ سپرده شركت 
در مناقصه به ريال

محل 
درصد نقد و حداقل رتبه الزماجرا

مدتتهاتر

1
خريد،تهيه و پخش آسفالت مكانيزه سطح 

109/000/000/0005/450/000/000شهر(شماره فراخوان 2001050288000149)
سطح 
شهر 

فرديس

داراى پروانه بهره بردارى 
توليد آسفالت و مالكيت 

كارخانه آسفالت يا حداقل رتبه 
4 راه و ترابرى

100 درصد نقد
3 ماه

2
رنگ آميزى ترافيكى و خط كشى محورى و عابر 
پياده در معابر منطقه يك و دو (شماره فراخوان 

(20010502880001450
19/000/000/000950/000/000

سطح 
شهر 

فرديس
3 ماه100 درصد نقدحداقل 5 راه و ترابرى

شهردارى فرديس

   نوبت اول   شناسه آگهى: 1452292آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى (به صورت فشرده)  
2001097224000039 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

1401/2099 شماره مناقصه
 راهبري خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين و 

تأمين و اجاره وسائط نقليه سبك بنزيني و ميني بوس با راننده در پااليشگاه دوم موضوع مناقصه

14/330/000/000 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
 تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به  شماره 123402/ت50659 هـ 

مورخ 94/09/22 هيأت وزيران نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

416,484,179,868 ريال مبلغ برآورد اوليه مناقصه

مطابق با برنامه زمانى مندرج در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) برنامه زماني مناقصه
(جزء 4 بند الف ماده 13 قانون برگزاري مناقصات)

استان بوشهر، شهرستان عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، پااليشگاه دوم آدرس مناقصه گزار
  بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه به صورت الكترونيكى و از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى  WWW.SETADIRAN.IR  انجام مى پذيرد و به پيشنهاد هاى 

ارائه شده خارج از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد.
  كليه مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى اقدام نمايند.

  مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 3955 و 07731313951  تماس حاصل فرمايند.

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

 شـركت مجتمـع گاز 
پارس جنوبـي در نظر 
دارد خدمات مورد نياز 
خود را با شرايط ذيل به 
صورت برگزارى مناقصة 
عمومي يك مرحله اى 
از طريـق سـامانه  و 
تـداركات الكترونيكى 
دولـت (سـتاد) تأمين 

نمايد:

روابط عمومي شركت 
مجتمع گاز پارس جنوبي



وقتي از اقتصاد مقاومتي صحبت مي شود، به اين معني 
است كه بتوان از كوچك ترين امكان��ات و ظرفيت هاي 
منطقه براي ايجاد اشتغال و كارآفريني و كمك به كسب 

درآمد و امرار معاش خانواده ها استفاده بهينه كرد. 
روست��اي »نوده مل��ك« از توابع شهرست��ان گرگان در 
استان گلستان اين روزها شاهد فعاليت گروه هايي است 
كه در قالب اقدامات جه��ادي، كمر همت به حل معضل 

بيكاري بسته اند. 
جهادگ��ران بسيج��ي با راه ان��دازي كارگاه��ي كوچك 
اما ارزشمند سرب��از جنگ اقتصادي ش��ده و براي زنان 

سرپرست خانوار و بدسرپرست شغل ايجاد كرده اند. 
آنان خوب مي دانند در صورت توانمند شدن خانواده ها 
از وقوع بسياري از معضالت و بزه ها جلوگيري و فردايي 
بهتر براي تم��ام اعضا و به خص��وص نوجوانان و جوانان 

ترسيم مي شود. 
  شاهكار گروه هاي جهادي

چند وقتي بود كه مي گفتند خانواده هايي در »نوده ملك« 
به خاطر كمب��ود درآمد و نداشتن شغ��ل، دچار مشكل 
شده اند و بايد به دادشان رسيد، به همين خاطر گروهي 
از بسيجيان تصميم گرفتند ب��ا حركتي جهادي اقدامي 
شايسته داشت��ه باشند تا بتوانند به كس��ب درآمد زنان 

سرپرست خانواده كمك كنند. 
در همي��ن رابط��ه فرمان��ده پايگ��اه ام��ام حسين)ع( 
»نوده ملك« با بيان اينكه ي��ك كارگاه توليدي خياطي 
با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ميليون تومان و با همت و حمايت 
بسيج سازندگي سپاه گرگان در اين روستا ساخته شده 
است، مي گويد: »هدف از راه اندازي اين كارگاه كمك به 
اشتغال زايي زنان روستا خصوصاً زنان سرپرست خانوار 
و بدسرپرست است و بر همي��ن اساس براي ساخت اين 
واحد اشتغال زايي، زميني به مساحت ۶۰ مترمربع آماده 
شد و كلنگ آن دي ماه سال گذشته ب��ه زمين خورد و 
همه خوب مي دانستند در حركتي خداپسندانه شركت 
كرده اند تا گرهي از مشكالت هم روستايي هاي خود باز 

كنند.«
مرتضي مزرعي با بيان اينكه با حضور جهادگران، كارهاي 
ساخت و ساز اين كارگاه در مدت كمتر از يك چهارم زمان 
الزم به پاي��ان رسيد و توانستي��م آن را تكميل و تجهيز 
كنيم، ادامه مي ده��د: »اين مرك��ز اشتغال زايي را بايد 
شاهكار گروه هاي جهادي پايگاه امام حسين)ع( روستا 
بدانيم كه بعد از آماده شدن در يك جشن آسماني در ماه 

رمضان افتتاح شد.«
اين بسيجي با تأكيد بر اينك��ه در تمام طول كار جوانان 
جهادگر تنها براي رضاي خ��دا و بدون هيچ دستمزدي 
كار كردند، مي گويد: »تنها هدف جوانان كمك به اقتصاد 
روستا و خصوصاً خودكفايي زنان سرپرست خانوار بوده 
است. با ساخت اين كارگاه كوچ��ك حاال سفره چندين 

خان��واده رنگين شده و ني��از نيست به ديگ��ران وابسته 
باشند.«

  استقبال از توليدات بانوان
وقتي كارگاه تكميل شد تعدادي از خانم هاي سرپرست 
خانواده در آنجا مشغول فعاليت شدند و با سفارشاتي كه 

گرفته مي شد، به توليد انواع لباس پرداختند. 
جالب اينكه اي��ن كارگاه تجهيزات خوب��ي دارد و هنوز 

مي تواند افراد بيشتري را جذب كند. 
سرپرست بانوان كارگاه ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر 
هشت نفر در اين كارگاه به صورت مستقيم كار مي كنند 

ولي ظرفيت اشتغال زايي ب��راي حداقل ۲۰نفر را داريم، 
مي گويد: »ي��ك بار بع��د از پايان شرايط كرون��ا، تعداد 
چرخ ه��اي خياطي را افزاي��ش داديم كه ب��ر اساس آن 
بانوان بيشتري به ك��ار گرفته شدند و همين امر مشاغل 

غيرمستقيم بيشتري ايجاد كرد.«
شهربانو صفري ادامه مي دهد: »از همان روزهاي نخست 
كارها به خوبي پيش مي رف��ت و در ابتدا لباس ها در اين 
كارگاه برش مي خ��ورد و براي دوخ��ت ودوز به كارگاه 
ديگري می رفت، اما االن همه كارها اينجا انجام و تحويل 

داده مي شود.«
اين جهادگر و فعال اقتصادي با بيان اينكه در همين مدت 
كوتاه استقبال قابل توجهي از كار بانوان شده است، تأكيد 
مي كند: »بازار فروش خوبي براي محصوالت ما وجود دارد 
و در آينده نزديك صفر تا صد كار توليد در همين كارگاه 
صورت مي گيرد و محصوالت توليدي مستقيم روانه بازار 
فروش خواهد شد. ما مي خواهيم يك برند مخصوص براي 
خودمان تعريف و به مصرف كننده ثابت كنيم چطور اين 

نام را هر روز بزرگ تر و معتبرتر مي كنيم.«
سرپرست بانوان كارگاه با اشاره به اينكه درخواست هاي 
زيادي ب��راي پذيرش سف��ارش وج��ود دارد، مي گويد: 

»مشكل م��ا كمبود چ��رخ خياط��ي است، ول��ي زنان 
سرپرست خانوار مي توانند از طري��ق تسهيالت كميته 

امداد چرخ خريداري كنند.«
   نياز به حضور خيرين و مسئوالن

اگر امروز كارگاهي كوچك در يك روستا توانسته است 
بيش از ۲۰نف��ر را به صورت مستقي��م و غيرمستقيم 
به سر كار بب��رد، به اي��ن معني است ك��ه مي توان با 
 ي��ك اراده و تصميم ب��زرگ از هر داشت��ه اي بهترين

 استفاده را كرد. 
به همت بسي��ج سازندگي و حضور جهادگ��ران، زمينه 
اشتغال جمع��ي از زنان روست��ا فراهم ش��ده و تعريف 
درست از اقتصاد مقاومتي اين بانوان را بر آن داشته است 
تا حاال به فكر شناساندن تولي��دات خود به ديگر شهرها 

و استان ها باشند. 
بايد بپذيريم كه روستاها بستر كار و بهترين مكان براي 
بزرگ ترين تولي��دات در كشور هستن��د و اگر خيرين و 
مسئوالن در اي��ن راه در كنار جهادگران ق��رار بگيرند، 
محروميت و فقر ديگر معني نخواه��د داشت و مي توان 
لبخند را بر لب��ان خانواده هايي ديد ك��ه امروز برچسب 

نيازمند وكم برخوردار خورده اند. 
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اقتصادي به قدرتمندي
 زنان سرپرست خانواده »نوده ملك«

اقتصاد مقاومتي وقتي شيرين و دلچسب مي شود كه بتوان حاصل دسترنج گروهي را به عينه ديد كه چطور چراغ خانه اي را روشن و سفره اي را رنگين و لبي را خندان مي كند. استفاده از ظرفيت هاي 
افراد و مديريت آنها در مسيري كه به اشتغال مي انجامد، بهترين و كوتاه ترين راه براي عملي كردن اقتصاد مقاومتي است. درست مثل بسيجيان و گروه هاي جهادي در روستاي »نوده ملك« گلستان 
كه با ساخت كارگاه خياطي زمينه اشتغال را براي زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست فراهم كرده اند و حاال اين بانوان به دنبال افزايش توليد و تعريف برندي براي شناساندن توليدات شان به ديگر 

هموطنان هستند. 
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است�ان مرك�زي و      گذر
شهرستان هاي�ش 
در حال اجراي برنامه اي هستند كه با مديريت 
بسيج سازندگي سپاه روح اهلل پيش مي رود و بر 
اساس آن بازگشت به چرخه توليد كارگاه هايي 
كه به خاطر بروز مشكالت عديده چرخ هاي شان 
از حركت ايستاده، در دستور ك�ار است. اين 
اقدام در كنار حمايت از كارآفرينان و افرادي 
است كه مي توانند با سرمايه هاي خرد كارهاي 

بزرگي انجام دهند. 
     

سال۱۴۰۰ بسيج سازندگي سپ��اه روح اهلل مركزي 
با تسهيالتي كه پرداخت ك��رد، توانست براي بيش 
از 3هزار نف��ر اشتغال زايي كند و با توج��ه به مبلغ 
تسهي��الت در نظرگرفته ش��ده براي س��ال۱۴۰۱ 
هدف گذاري ب��راي ايجاد 5هزار شغ��ل توسط اين 
سازمان در استان صورت گرفت كه تاكنون اقدامات 
خوبي در اين راستا انجام شده و مطابق برنامه پيش 

رفته است. 
مسئول سازم��ان بسيج سازندگ��ي استان مركزي 
با بي��ان اينك��ه در راستاي تحق��ق منوي��ات امام 
خامنه اي)مدظله العالي( و با بهره گيري حداكثري 

از ظرفيت ه��ا و منابع جه��ت ايجاد اشتغ��ال براي 
اقشار محروم و آسيب پذير در سطح استان، به  ويژه 
روستاها، ضمن تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، رفع فقر، 
پيشرفت در حوزه عدالت اقتصادي و ارتقاي معيشت 
خانواده هاي روستايي در برنامه قرار دارد، مي گويد: 
بر همين اس��اس بسي��ج سازندگي ب��ه متقاضيان 

واجد شراي��ط ايجاد اشتغال، س��ال گذشته بيش از 
۹۰۰ميليارد ريال تسهيالت پرداخت كرده است. 

سرهنگ پاسدار سعيد فرامرزي ادامه مي دهد: براي 
سال جاري هم با تفاه��م صورت گرفته و مساعدت 
استانداري مركزي مبلغ ۴هزار ميليارد ريال تسهيالت 
قرض الحسنه از محل تسهيالت تكليفي تبصره۱۶۰ 

به بسيج سازندگي اختصاص يافت كه اين تسهيالت 
در تعامل با بانك هاي مل��ي، ملت، تجارت، صادرات 
و كشاورزي و مطابق تفاهمي ك��ه با سازمان بسيج 
سازندگي داشته اند، به واجدان شرايط پرداخت شده 

است و مي شود. 
اين مسئول ادامه مي دهد: اين تسهيالت در راستاي 
ايجاد كارگاه هاي اشتغ��ال و كارآفريني و با اهدافي 
از قبي��ل حمايت از مشاغل خ��رد خانگي، كمك به 
كارآفرين��ي و تقويت قطب هاي تولي��دي استان به 

جامعه هدف بسيج سازندگي پرداخت شده است. 
به گفته سرهنگ فرامرزي، محوريت ايجاد اشتغال 
پايدار براي قشر كمتر برخ��وردار در تسهيالت اين 
سازمان ديده شده و داشتن مدرك آموزشي مرتبط 
با موضوع طرح كسب و ك��ار، تهيه تضامين بانكي و 
داشتن طرح كسب و كار از شرايط اوليه پرداخت اين 

تسهيالت است. 
مسئول سازم��ان بسيج سازندگي است��ان مركزي 
مي گوي��د: از اقدامات شاخص بسي��ج سازندگي در 
راست��اي مأموريت ه��اي اقتصاد مقاومت��ي احيای 
۲۰كارگاه فرآوري گياهان دارويي و گالب گيري در 
روستاي خاوه  دليجان است كه منجر به حفظ و ايجاد 

۱۰۰فرصت شغلي در اين روستا شده است. 

احياي كارگاه ها و اشتغال زايي براي 5هزار نفر در استان مركزی

محمد رضا هاديلو

پرونده
وقتی روستا

رنگ توليد می گيرد

گفت وگوی »جوان«  
با مسئول بسيج سازندگي كشور 

صندوق هايي كه با ايجاد 30 هزار شغل
 اقتصاد مقاومتي را تعريف كردند

 هم اكن�ون چند صن�دوق در كشور 
وجود دارد كه مشغول خدمات رساني 

به مردم است؟
در ك��ل استان ه��اي اي��ران مجموع��اً بي��ش از 
۲۹ هزار صندوق قرض الحسنه فع��ال وجود دارد 
كه بسي��ج سازندگي از ۱۰ هزار صن��دوق مردمي 
اشتغال زا حماي��ت و براي ادامه كاره��ا براي شان 
برنامه ري��زي كرده اس��ت. اي��ن صندوق ها حدود 
يك ميليون و3۰۰ هزار نفر عضو دارند. اين اعضا با 
پول هاي پاك و حق عضويتي كه داده اند با دريافت 
تسهيالت كم بهره امسال نزديك 3۰ هزار فرصت 

شغلي ايجاد كرده اند. 
 آيا اي�ن صندوق ها گام�ي در جهت 
تقوي�ت و اجراي�ي ك�ردن اقتص�اد 

مقاومتي هستند؟
دقيقاً همين ط��ور است. صندوق ها ب��راي ايجاد 
انگيزه و حمايت از جوانان و خانواده هايي هستند 
كه در مناطق خود مي توانند كاري كنند اما سرمايه 

ندارند. سازمان بسيج مستضعفين در گام دوم در 
ذيل سند اعتالي بسيج براي مقاوم كردن اقتصاد و 
تحقق تئوري اقتصاد مقاومتي در انقالب اسالمي، 
قرارگاه اقتصاد مقاومتي را تشكيل داده است. هم 
اقشار بيست ودوگانه بسي��ج طرح هاي اشتغال زا و 
توليدمحور دارند و هم صندوق هاي قرض الحسنه و 
تعاوني هايي كه مردمي هستند، از اين رو به سمت 
اشتغال و به سمت تكمي��ل زنجيره هاي ارزش در 

محصوالت مزيت دار پيش رفته اند. 
 با اين تفاسير صندوق ه�ا مي توانند 
اقتصاد مقاومتي را به صورت شبكه اي 

پيش ببرند. 
بله. وقتي از اقتصاد مقاومت��ي صحبت مي كنيم، 
منظورم��ان ظرفيت هاي ديده نش��ده در روستاها 
و مناطق دورافت��اده است. شبك��ه عظيم اقتصاد 
مقاومتي كه توسط م��ردم در اقتصاد نقش آفرين 
شده، در حال نشان دادن آثار مثبت خودش است 
و به همين دليل چندی قبل همايش طاليه داران 
اقتصاد مقاومت��ي در سراسر كشور برگ��زار شد تا 
دوستان ما بتوانند با تبادل تجربيات خود، با قدرت و 
انسجام پيش بروند كه ان شاءاهلل در آينده اي نزديك 

شاهد شكوفايي اقتصاد از روستاها باشيم. 
 در اي�ن همايش چ�ه كساني حضور 

داشتند؟
در همايش طاليه داران اقتص��اد مقاومتي اعضاي 
صندوق هاي قرض الحسنه، تسهيل گران، راهبران 
شغلي، كار آفرينان و گروه هاي جهادي كه در عرصه 
اقتصاد مقاومتي هستند، حضور داشتند. در كنار 
اين همايش ملي نيز نمايشگاهي كوچك از عرضه 
و فروش محصوالت صندوق ه��اي قرض الحسنه 

حضور داشتند. 
اما بايد توضيح بدهم كه كار و تالش جهادگران تنها 
اينها نيست بلك��ه در حوزه هاي ديگري در اقتصاد 
مردم پايه فعاليت گست��رده اي دارند و اين حضور 
جهادگران تنها گلي است كه از باغ بزرگ چيده و 

در نمايشگاه ها به نمايش گذاشته مي شود. 
بسي�ج  نمايشگاه ه�اي  ويژگ�ي   

چيست؟
آموزش و توانمند سازي م��ردم بر مبناي فرهنگ 
كار و تالشي ك��ه دارند بسي��ار ارزشمند است، اما 
وقتي ايمان و تعهد به آن اضاف��ه مي شود، ارزشي 

دوچندان مي گيرد. 
تمام موارد فوق براي ما از اهميت بااليي برخوردار 
اس��ت و مزيت اصل��ي نمايشگاه ها اي��ن است كه 
محصوالتي كه به فروش مي رسد، در همان منطقه 
توليد شده اس��ت و هيچ وابستگ��ي ای به جاهاي 

ديگر ندارد. 
در حال حاضر محصوالت وارداتي به اقتصاد كشور 
ضربه مهلك��ي زده اند، با اين حال م��ا هرگز سراغ 
اقتصاد كالن نمي رويم و مي خواهيم هر منطقه به 

اندازه داشته هايش توانمند و قوي شود. 
 صندوق ها ب�ر اساس چ�ه قانوني به 

پرداخت وام مي پردازند؟

از تبص��ره۱۶ تسهي��الت كم به��ره و فردمح��ور 
تا سقف ۱5۰ميلي��ون تومان ب��ه توليدكنندگان 
كمك مي ش��ود، ضم��ن اينكه ب��ه صندوق هاي 
قرض الحسنه اي ك��ه در مناطق مختل��ف افتتاح 
مي شوند، ب��دون تصدي گري و كام��اًل به صورت 
تسهيل گ��ري خدمت رساني مي ش��ود. همچنين 
براي حمايت مردم ارتباط بين صندوق ها، بانك ها و 
دولت را برقرار كرده ايم و امسال هم با دولت محترم 
براي حمايت ۱۰ هزار صن��دوق مردمي اشتغال زا 

تفاهم شده است و كارها شروع شده اند. 
 آيا بسيج براي شروع ب�ه كار دوباره 
كارگاه هاي�ي ك�ه به دالي�ل مختلف 
چراغ ش�ان خاموش ش�ده است هم 

برنامه اي دارد؟
احياي صنايع متوسط و رو به پايين در دستور كار 
بسيج سازندگي قرار دارد. بر همين اساس تفاهم 
بازگشت به چرخه توليد  هزار واحد صنعتي متوسط 
رو به پايين ب��ا دولت بسته شده ك��ه عارضه يابي، 
شناسايي نيازها، رفع موانع تسهيل گري و تشكيل 
پرونده بر عهده بسيج است و آنجا كه به حقوقي و 
تسهيالت مي رسد، دولت بايد وارد عمل شود. براي 
هر واحد صنعتي يك ميليارد تومان در نظر گرفته 

شده است. 
همچنين براي احداث نيروگاه هاي كوچك خانگي 
پنج كيلوواتي خورشيدي بر مبناي اقتصاد مقاومتي 
با مجلس و دول��ت به نتيح��ه رسيده ايم كه طرح 
مذكور در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده 

و با دولت براي اجرايي شدنش تفاهم شده است. 
در توضيح نحوه انجام برخ��ي كارها هم بايد اعالم 
كنم كه شيوه نامه ای با سازمان بهزيستي، كميته 
امداد امام خمين��ي)ره( و پايگاه هاي بسيج جهت 
شناسايي افرادي كه در حوزه اقتصادي فعال هستند 
به امضا رسيده و دو سامانه براي ثبت نام پنل هاي 
خورشيدي و تسهيل گري براي فعال كردن صنايع 

توليدي ايجاد شده است. 

اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در روستاهايي كه كمتر مسئولي به آنها سر مي زند، نيازمند 
برنام�ه و حمايت اس�ت و مدتي است بسي�ج سازندگي كش�ور با راه ان�دازي صندوق هاي 
قرض الحسنه در اقصي نقاط كشور گام بزرگي در جهت ايجاد اشتغال و كارآفريني برداشته 
است. به گفته رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور اي�ن سازمان از ميان 29 هزار صندوق 
قرض الحسنه فعال و اشتغال زا در سراسر كشور از 10 هزار صندوق حمايت كرده كه حاصل آن 
ايجاد 30 هزار شغل بوده است. به همين بهانه سراغ سردار محمد زهرايي رفتيم تا گفت وگويي 

با ايشان داشته باشيم. 

    گفت وگو

با حضور جهادگران، كاره�اي ساخت و ساز 
كارگاه خياطي در م�دت كمتر از يك چهارم 
زم�ان الزم ب�ه پاي�ان رسي�د ك�ه توانايي 
اشتغال زاي�ي ب�راي 20نف�ر را دارد. اي�ن 
مركز را باي�د شاهك�ار گروه ه�اي جهادي 
پايگ�اه ام�ام حسي�ن)ع( روست�ا بداني�م
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8849843213سرويس ورزشي

رونمای�ی آیی�ن 
شیوا نوروزی

از کت�اب »س�ام       گزارش  یک
پهل�وان« برگ�زار 
شد. مراسم رونمایی از این کتاب که به خصایص 
پهلوانی، جوانمردی و خاطرات ورزشی شهید 
حاج قاسم س�لیمانی اختصاص دارد به همت 
کمیته ملی  المپیک و پارالمپی�ک و با حضور 
مدی�ران ورزش�ی روز گذش�ته برگزار ش�د. 
در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی رؤسای کمیته های المپیک و پارالمپیک 
و جمعی از رؤسای فدراسیون ها طی مراسمی از 
کتاب خاطرات و خصایص سردار دل ها رونمایی 
کردند. غفور کارگری به میهمان نوازی و روحیه 
جوانمردی حاج قاسم اشاره داشت. رئیس کمیته 
 مل��ی پارالمپیک با تأکید بر ای��ن موضوع گفت: 
»رشد و  پیش��رفت جامعه اس��المی ما در ابعاد 
مختلف از جمله در عرص��ه ورزش، مدیون این 
دهه فجر و انقالب اس��ت. از عمق جان می گویم 
شما حاضران در مراسم همه میهمان حاج قاسم 
هستید و روح او در جلسه است. میهمان نوازی از 
ویژگی های حاج قاس��م بود و او همیشه آغوش 
خود را برای میهم��ان باز می کرد. اس��م کتابی 
که  زحمت جمع آوری آن را کش��یده اند سالم 
پهلوان است. اسم زیبایی است و بحق حاج قاسم 

سلیمانی پهلوان و جوانمرد بود.« 

   ارکان شخصیتی حاج قاسم
دکتر کارگری با تأکید بر ارکان شخصیتی سردار 
دل ها تأکید کرد: »سه رکن در تکمیل شخصیت 
حاج قاسم عزیز وجود دارد؛ اولین رکن که او را به 
الگویی عظیم، محبوب و جوانمرد تبدیل کرد، 
این بود که حاج قاس��م در یک خانواده مذهبی 
س��نتی که حالل و حرام را تمییز می داند نان 
خورد و رش��د کرد. رکن دوم او، ورود به عرصه 
ورزش و پهلوانی بود و ش��خصیتش با دستمایه 
مذهبی تبدیل شد به یک شخصیت جوانمرد و 
 اهل گذشت. این ویژگی مروت و جوانمردی را 
حاج قاسم از صحنه ورزش گرفت، پس قهرمانان، 
قدر خود را بدانید. رکن س��وم شخصیت حاج 
قاسم انقالب بود. انقالب بود که باعث  پویایی این 
شخصیت شد. حاج  قاسم  شخصیتش به معنای 
حقیقی و معنوی در انقالب متولد شد، در جنگ 
رشد کرد،  در جبهه مقاومت تکامل پیدا کرد و 
با شهادت کامل شد. او ابعاد وجودی خودش را 
آماده این انسان کامل شدن کرده بود. حاج قاسم 
به معنای واقعی کلمه یک عارف بود. گریه های 
او را ببینید، تواضع و عبادتش را ببینید، او  یک 
سیاس��تمدار قهار و  کم نظیر در سطح دنیا بود. 

کارهایی را که در منطقه کرد همه دیدند.«
   تشریح زندگی سردار

رئیس کمیته  پارالمپیک همچنین با اش��اره به 

جمع آوری خاطرات ورزش��ی شهید سلیمانی 
اظهار داش��ت: »این مراس��م بهانه ای بود برای 
اینکه یاد شهید حاج قاسم س��لیمانی زنده نگه 
داشته ش��ود. از آنجا که یکی از ابعاد شخصیتی 
س��ردار دل ها جوانم��ردی، پهلوان��ی، مروت و 
دس��تگیری بود به نظر رسید که شایسته است 
در این خصوص یک مجموعه گردآوری ش��ود 
تا آحاد ملت و خصوصاً جوانان، ورزش��کاران و 
قهرمانان اطالع دقیق داش��ته باش��ند که حاج 
قاس��م در کنار برنامه ها و رس��الت های بسیار 
سنگینی که داشت، هیچ وقت از ورزش منقطع 
نشد و ورزش را کنار نگذاشت. همچنین ورود به 
این عرصه ورزش و پهلوانی باعث شد شخصیت 
جوانمردی و مروت در این شخص بزرگ بیش از 
پیش قوت بگیرد. این کتاب را خانم پورمنعمی 
که خودش نیز اهل کرمان اس��ت با مصاحبه از 
افراد مختل��ف جمع آوری کرده اس��ت. در این 
کتاب زندگی ح��اج  قاس��م از دوران کودکی و 
همچنین در دفاع مقدس، بعد از جنگ تحمیلی، 
در دوران جبه��ه مقاومت و تا لحظه ش��هادت 
آمده و در آن به ابعاد عمدتاً ورزشی و پهلوانی او 

پرداخته شده است.«
   اخاق قهرمانی 

رئیس فدراسیون تیراندازی ارتباط با خداوند را 
راه قهرمانی خواند. مرتضی قربانی در حاشیه این 

مراسم با تأکید بر ایثار رزمنده ها گفت: »انقالب 
ایران به پیروزی رسید و همه گرد انقالب جمع 
شدند. هدف دشمنان همواره تجزیه ایران بوده 
و همه دنیا را در جنگ تحمیلی بس��یج کردند 
تا به ه��دف خود برس��ند. در س��ایه مقاومت و 
ایثار رزمنده ها و بدون اینکه از کش��وری کمک 
بگیریم، اجازه دست درازی به کشور را ندادیم . 
حاج قاس��م بارها درایت و توانمندی خود را  به 
نمایش گذاش��ت. از وی به جز دلس��وزی هیچ 
چیز دیگری ندیدم. وحدتی که او ایجاد کرد با 
شهادت وی و ابومهندس همراه بود و این وحدت 
ماندگار ش��د. پهلوان اصلی ما علی ابن ابیطالب 
اس��ت که از کودکی در کنار پیامب��ر بوده و در 
ادامه نیز هم��واره در رکاب پیامبر)ص( بودند. 
ما به خود می بالیم که از شیعیان علی هستیم. 
در راستای اهداف نظام همه باید لباس مقدس 
تقوا را بپوشند. حاج قاسم یک کشاورززاده و از 
روس��تای دورافتاده کرمان بود که در انقالب و 
دفاع مقدس با ش��جاعت درخشید و تالش وی 
به عزمت جبهه مقاومت در کشورهای اسالمی 
منجر شد. اگر می خواهیم قهرمان باشیم و راه 
او را ادامه دهیم باید ارتباط خ��ود را با خداوند 
برقرار کنیم. قهرمانی به اخالق، شرافت انسانی، 
شجاعت و ایثار برمی گردد و در حاج قاسم همه 

اینها پررنگ  بود.« 
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اشرف رامین

پرسپولیسفقطبابردزندهمیماند
پرس��پولیس بع��د از دو هفته 
ناکام��ی در رقابت های لیگ برتر 
عصر امروز در هفته نوزدهم رقابت های 
لیگ در آبادان میهمان صنعت نفت است. 
سرخ های تهران طی دو هفته پنج امتیاز حیاتی 
را از دس��ت دادند و صدر جدول را به س��پاهان 
تقدیم کردند، اما مهم تر از اینها حاشیه هایی بود 
که طی هفته های اخیر گریبانگیر پرسپولیس 
ش��د تا در نهایت به اینجا برس��یم که پیروزی 
امروز در بازی آبادان تنها راه زنده ماندن مدعی 

قهرمانی لیگ برتر است.
پرس��پولیس در دو ب��ازی گذش��ته برخ��الف 
بازی های قبلی اصاًل خوب نبوده، هرچند یحیی 
گل محمدی معتقد است که بیشترین ضرر را از 
اشتباهات داوری دیده و البته باید اذعان داریم 
که در برخی موارد درست هم می گوید، اما باز 
هم در کلیت خوب بازی نکردن پرسپولیس طی 
دو هفته مقابل فوالد و آلومینیوم اراک تغییری 
حاصل نمی شود. پرسپولیس خوب نیست؛ چه 
در خط دفاع، چه در خط هافبک و چه در خط 
حمله و این اش��کال در خطوط س��ه گانه باعث 
ش��ده امتیازهای زیادی اینگونه از دست برود 
و پرسپولیس در آس��تانه س��قوط به رده های 

پایین تر باشد.
پرسپولیس برای زنده ماندن و ماندن در کورس 
قهرمانی امروز فقط باید ببرد. حریف همان تیمی 
اس��ت که فصل قبل در آبادان نس��خه قهرمان 
نشدن سرخ ها برای ششمین بار متوالی را پیچید 
و با پیروزی 2 بر صف��ر گل محمدی و مردانش را 
نقره داغ کرد و حاال فرصت انتقام برای پرسپولیس 
فرا رسیده است. فرصتی که اگر از دست برود تا 
سال ها از یاد هواداران ارتش سرخ نخواهد رفت. 
س��رخ ها باید همه اتفاقات هفته های گذشته را 
فراموش کنن��د تا بتوانند دوباره امیدوار باش��ند 
که صدر را پس می گیرند. این موضوعی اس��ت 
که یحیی گل محمدی، سرمربی این تیم بهتر از 

هر کس دیگری آن را می داند و البته باید خودش 
به عنوان اولین نفر جلوی احساساتش را بگیرد و 
بیشتر از اینکه به فکر حاشیه ها باشد به کسب این 

سه امتیاز مهم بیندیشد.
در آن س��وی میدان، اما تیمی قرار دارد که شاید 
خودشان هم به یاد نداشته باشند آخرین بردشان 
را چه زمانی کس��ب کرده اند. نزدیک به دو ماه از 
آخرین برد صنعت نفت می گذرد. تیمی که فقط 
دو برد دارد و در این فصل تفاوتی نداشته که در 
آبادان بازی کرده باشد یا در جای دیگر، چراکه راه 
باختن را در پیش گرفته است. با این حال امروز 
اوضاع فرق می کند. صنعت نفت یکی از گزینه های 
اصلی سقوط به لیگ پایین تر است و می خواهد با 
برتری مقابل پرسپولیس هم خود را باال بکشد و 
هم ثابت کند که پیروزی فصل قبل در آبادان یک 
اتفاق نبوده و این تیم هنوز هم می تواند در آبادان 

برای هر حریفی خطرناک باشد.
در دیگر بازی مهم ام��روز، گل گهر دیگر مدعی 
قهرمانی درخانه از مس کرمان پذیرایی می کند. 

گل گهر هفته قبل باخت سنگینی را مقابل سپاهان 
تجربه کرد. شکستی که شاگردان قلعه نویی را تا 
رده چهارم پایین انداخت و حاال باید برای اینکه 
خود را همچنان در جمع مدعیان حفظ کنند مس 
کرمان را شکست دهند. مس هم که هنوز درگیر 
حاشیه های بازی هفته قبل خود با استقالل است 

برای بقا در لیگ نباید بازنده باشد.
هوادار و تراکتور در تهران به مصاف هم می روند، 
دو تیمی ک��ه روند نتیجه گی��ری خوبی را طی 
هفته های قبل ط��ی کرده ان��د و نمی خواهند 
بازنده باش��ند. در نهایت ذوب آهن و ملوان در 
اصفهان به مصاف هم می روند، جدال دو تیمی 
که در میانه های جدول فقط به ماندن در لیگ 

برتر فکر می کنند.
اما دیروز اس��تقالل در آزادی میزبان دیگر تیم 
نفتی لیگ، یعنی نفت مسجدسلیمان بود. تیم 
انته��ای جدولی که حتی حض��ور رضا عنایتی 
روی نیمکت آن هم نتوانس��ته چاره کارش��ان 
باشد و مسجدسلیمانی ها همچنان به ته جدول 

چسبیده اند. اس��تقالل اما برخالف رقیب این 
هفته ها خوب نتیجه می گیرد. استقالل دیروز 
هم برد تا با س��ه برد پی درپی س��ایه خود را به 
باالی سر تیم های صدرنش��ین برساند و به آنها 
ثابت کن��د اگر کوچک ترین لغزش��ی داش��ته 
باشند می تواند جای آنها را در جدول رده بندی 

تصاحب کند.
شاگردان س��اپینتو که دیروز از روی سکوهای 
ورزشگاه بازی تیمش را تماش��ا می کرد با ارائه 
ی��ک نمایش خ��وب و رو به جلو موفق ش��دند 
میهمان خود را با نتیجه 3 بر یک شکست دهند 

و در جدول 36  امتیازی شوند. 
استقالل خیلی زود به گل رسید. هنوز عقربه های 
وقت شمار بازی به دقیقه پنجم نرسیده بود که 
نفوذ یامگا و ارسال او هرچند از مهدی قائدی رد 
شد، اما آرش رضاوند با یک بغل پای دقیق توپ 
را به تور دروازه مسجدس��لیمانی ها چسباند تا 
خیال استقالل و تماشاگرانش راحت شود. در 
ادامه استقالل هرچند س��رتر از حریف بود، اما 
با همان تک گل به رختکن رفت. با شروع خوب 
نفتی ها در نیمه دوم این احتمال وجود داشت 
که شاگردان عنایتی به گل مساوی برسند، اما 
وقتی چند موقعیت خوب را خراب کردند این 
استقالل بود که توسط قائدی به گل دوم رسید. 
در ادامه باز هم نفتی ها حمل��ه کردند و باز این 
استقالل بود که به گل رسید، این بار هم توسط 
قائدی در دقایق اضافه تا اختالف سه برابر شود 
و حتی گلزنی شیخ سلیمانی در دقیقه 93 هم 

نتواند مانع پیروزی خوب آبی ها شود. 
در اراک آلومینیوم میزبان مس رفسنجان بود، 
دیداری که در نهایت با برتری 2 بر یک شاگردان 
رحمتی به پایان رسید تا اراکی ها 28 امتیازی 
شوند. بازی نساجی و پیکان هم در قائمشهر با 
تس��اوی یک = یک تمام ش��د. در آخرین بازی 
شب گذشته هم دو تیم فوالد و سپاهان در اهواز 

مقابل هم قرار گرفتند.

 سایه استقال

 روی سر صدرنشین

فریدون حسن
      گزارش 2
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خطر حذف بیخ گوش مدعی قهرمانی 
100 مورد تخلف برای سیتی

مدعی قهرمان��ی لیگ برتر جزی��ره با یک چالش جدی روبه رو ش��ده 
است. رسانه های انگلیس��ی دیروز گزارش دادند صدها تخلف مالی در 
منچسترسیتی از سال 2۰۰9 تا 2۰۱8 پیدا ش��ده است و این باشگاه 

اکنون در خطر حذف از مسابقات قرار دارد.
لیگ برتر انگلیس اعالم کرده این باش��گاه قوانین ارائه اطالعات دقیق 
مالی را نقض کرده است. از جمله موارد نقض شده درآمدهای باشگاه، 
درآمد از طریق اسپانسرها و شرکت های وابسته بوده است. سیتی برای 
دومین بار به رعایت نکردن فیرپلی مالی محکوم می ش��ود. این اتفاق 
می تواند با سنگین ترین جریمه روبه رو شود و این تیم نمی تواند در فصل 

آینده لیگ قهرمانان شرکت کند.
این باشگاه همچنین متهم اس��ت با تحقیقاتی که در دسامبر 2۰۱8 
توسط لیگ برتر آغاز شد از ارائه کامل دستمزد مربیان زمانی که روبرتو 
مانچینی هدایت این تیم را بر عهده داش��ت نیز امتناع کرده و به عدم 
رعایت فیرپلی مالی متهم ش��ده اس��ت. یوفا نیز در این راستا با سران 
لیگ های اروپایی به شدت در حال بررس��ی موضوع کمک های مالی 
خارج از قواعد به باشگاه ها برای تقویت تیم در بازار نقل و انتقاالت است 

و جریمه معینی برای آنها در نظر گرفته است.
منچسترسیتی از انتشار این بیانیه از سوی لیگ برتر ابراز تعجب کرد. 
در بیانیه آمده است: »باشگاه از ارجاع این موضوع به یک هیئت مستقل 
برای بررسی بی طرفانه استقبال می کند، چون منابع و اسناد خوبی در 

اختیار داریم که مطمئن هستیم هیچ کار اشتباهی رخ نداده است.«
در سال 2۰2۰ یوفا، سیتی را به مدت دو س��ال از رقابت های اروپایی 
محروم و آنها را 3۰ میلیون یورو جریمه کرد، اما باشگاه به این تصمیم در 
دیوان داوری ورزش )CAS( اعتراض و این تعلیق را لغو کرد و جریمه را 
به یک سوم کاهش داد. با این حال بزرگ ترین جریمه برای سیتی کنار 
گذاشته شدن از لیگ قهرمانان اروپاست که باعث می شود ضرر هنگفت 
مالی به این تیم وارد شود و س��یتی نتواند برای مدتی بازیکن جدیدی 

را به خدمت بگیرد.

آمانوف یک طرفه فسخ کرد و رفت!
سقوط استقالل به دست »استرا«

خطر اعمال جرائم سنگین از سوی کمیته انضباطی فیفا،  استقالل را 
تهدید می کند. درحالی که هنوز طلب س��نگین آندره آ استراماچونی 
پرداخت نشده از اردوگاه آبی ها خبر می رسد هافبک ازبکستانی عالوه  

بر فسخ یک طرفه قراردادش، ایران را ترک کرده است!
عزیزبک آمانوف فصل گذشته و به درخواست فرهاد مجیدی به جمع 
استقاللی ها اضافه شد. روزهای س��خت بازیکن ازبک بعد از تغییرات 
مدیریتی و فنی این تیم شروع شد، درست از زمانی که ساپینتو هدایت 
آبی ها را برعهده گرفت، آمانوف نیز به نیمکت چسبید. تحمل این شرایط 
برای هافبک ازبکستانی سخت بود. ضمن  اینکه گفته می شود باشگاه در 
پرداخت دستمزد آمانوف نیز تعلل کرده و این مسئله بهانه  خوبی بود 
برای این بازیکن که خیال رفتن به سرش بزند. جالب اینجاست آمانوف 
در فصل نقل و انتقاالت زمستانی حرف از رفتن نزد و بعد از پایان این 
فرصت ساز جدایی کوک کرد. با این وجود و به رغم غیبت چند جلسه ای 
او در تمرینات و انتش��ار خبر ترک ایران، باشگاه نسبت به این موضوع 
اظهار بی اطالعی کرده، این در حالی اس��ت که  یک سال و نیم دیگر از 

قرارداد آمانوف با استقالل باقی مانده است.
سابقه نشان می دهد باید منتظر یک پرونده دیگر برای استقالل باشیم. 
پرونده شکایتی که حتماً به ضرر باشگاه تمام خواهد شد، چراکه همه 
می دانیم بازیکن��ان خارجی اینق��در قانوندان هس��تند که یک طرفه 
قراردادشان را فس��خ نکنند و نروند تا چیزی گیرش��ان نیاید، درست 

برخالف مدیران باشگاه های فوتبال ایران.
البته این تنها مشکل آبی ها نیس��ت و طلبکاران خارجی برای وصول 
مطالبات ش��ان ت��الش می کنن��د. فعاًل مهم ترین ش��اکی اس��تقالل 
اس��تراماچونی است. سرمربی س��ابق استقالل بعد از س��ه سال هنوز 
نتوانسته پولش را بگیرد. او بعد از شکایت به فیفا توانست حکم پرداخت 
 )CAS( یک میلیون و 35۰ هزار یورویی را بگیرد و دادگاه عالی ورزش
نیز این حکم را تأیید کرده اس��ت. به رغم وعده های مدیران باش��گاه 
همچنان خبری از پرداخت این پول نیس��ت. از طرفی گویا قرار است 
کمیته انضباطی فیفا ۱۱ اسفندماه جلسه دیگری را برای بررسی پرونده 
استرا برگزار کند که نتیجه آن شرایط استقالل را بحرانی تر از گذشته 
می کند. البته آبی ها هنوز برای جلوگیری از وقوع یک بحران جدید زمان 
دارند، ولی بی پولی و ناله همیش��گی مدیران باشگاه از نداشتن بودجه 

نوید روزهای سختی را به هواداران می دهد. 
رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگویی تلویزیونی نسبت به این 
موضوع هشدار داده است. حس��ین قربانزاده مدعی شده در صورت عدم 
پرداخت به موقع غرامت مربی ایتالیایی باید منتظر س��قوط استقالل به 
دسته پایین تر باشیم: »هر کسی )مدیر عاملی( می آید، می گوید من این 
پول را برای پرداخت طلب استراماچونی می خواهم، اما کماکان این پول 
می رود و صرف کار دیگری می شود و طلب استراماچونی می ماند. اگر پول 
استراماچونی تا دهم فروردین  ماه پرداخت نشود کار آبی ها به کسر امتیاز، 
جریمه مالی، بس��ته شدن س��ه پنجره نقل و انتقاالتی و حتی به سقوط 
کشیده خواهد ش��د! چک در باشگاه استقالل دس��ت چه کسی است؟ 
مدیرعامل. دو عضو در هیئت مدیره )اقتصادی( در باشگاه ها هستند. عالوه 
بر آن ما می توانستیم بگوییم پنج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تغییر کند 
و در آنجا بنشینیم، ولی این طور نشد.« قربانزاده در حالی این صحبت ها 
را مطرح کرده که از مدت ها قبل مدیران اس��تقالل وعده پرداخت طلب 
استراماچونی و بستن پرونده او را داده  بودند، منتها هیچ کدام از این وعده ها 
عملی نشد و سرمربی سابق دربه در به دنبال گرفتن حق وحقوقش است. 
جدای از آن با رفتن آمانوف و خیال راحت او باید منتظر یک شکایت جدید 

خارجی و صدور آرای سنگین علیه باشگاه استقالل باشیم.

»سالم پهلوان« رونمایی شد

قطری ه�ا عکس های ی�ادگاری خود را ه�م با کی روش 
گرفتند. البته از چند روز قبل توافقات نهایی انجام شده 
بود، اما تبریک فیفا و عکس هایی که بعد از عقد قرارداد 
سه ساله با کارلوس کی روش منتشر شد، تیر خاصی بود 
بر رؤیاهای تاج و حاال شاید رئیس فدراسیون فوتبال به 
دنب�ال گزینه های دیگری ب�رود. اگرچ�ه او مدعی بود 
چشمش دنبال کی روش نیست، اما کیست که نداند تاج 
از خود قطری ها پیگیرتر بود و ریز به ریز مذاکرات میزبان 
جام جهانی با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را زیر 
نظر داشت. کی روش اما بی تفاوت به خواسته های تاج از 
دوشنبه کارش را با قطری ها برای نشستن روی نیمکت 

این تیم تا سال 2026 یکسره کرد.

 قطر ما را 
از کی روش نجات داد!

قاب

دنیا حیدری

عذر بدتر از گناه مدیران ناکارآمد فوتبال 
واهمه ای از بازخواست و پاس��خگویی که نباشد هر چیزی را به عنوان دلیل 
و توجیه ناکارآمدی های خود ردی��ف می کنند. اهمیتی هم ندارد که دالیل 
مطرح شده تا چه اندازه غیرمنطقی و حتی مضحک باشد، طبیعی هم هست 
مدیران فوتبال ایران هرگز بابت هیچ ی��ک از مهمالتی که می بافند، نه پای 
میز محاکمه کش��یده می ش��وند و نه حتی توبیخی هرچند کوچک شامل 
حالشان می شود. همین حاشیه امنیت است که اجازه می دهد آپشن هایی 
را در قراردادها بگنجانند که در قوطی هیچ عطاری نیست، آپشن هایی چون 
رضایت مدیرعامل که دست آخر نیز در توجیه این مهمالت می گویند از ترس 
آنکه بازیکن مدنظرشان راهی تیم رقیب نشود این گونه الرج بازی درآورده اند 
برای هزینه کردن از بیت المال، چون خوب می دانند هیچ یک از این توجیهات 
مضحک علیه آنها استفاده نمی ش��ود و تنها نمکی است بر زخم مردمی که 

سال هاست دارایی های شان به واسطه این مدیران ناالیق به تاراج می رود.
لو رفتن قراردادهای تأسف بار، افشاگری در خصوص آپشن های من درآوردی 
یا رو شدن داللی ها چه سودی دارد وقتی هیچ یک قرار نیست به نتیجه ای 
منتهی شود! آنچه این روزها تحت عنوان افشاگری در خصوص پرونده های 
مختلف فوتبالی رو می شود، تسویه حسابی بیش نیست و در نهایت هم بعد 
از چند روزی گرد فراموشی بر آن می نشیند و کاماًل از یاد می رود. حداقل 
برای مدیران و بازیکنانی که لو دادن این اخبار برایشان تنها دستاویزی است 

برای قدرت نمایی و رسیدن به اهداف شخصی!
خدشه دار شدن احساسات مردم و فریب افکار عمومی داستان تازه ای در 
فوتبال ایران نیست. هرازچندگاهی مفاد قراردادی لو می رود و مدیری با 
چهره ای حق به جانب همتای خود را در باشگاهی دیگر زیر سؤال می برد 
که از چه آپشن هایی برای جذب بازیکن و مربی مدنظر خود استفاده کرده 
است! اما این در بوق و کرنا کردن ها چیزی جز برای قدرت نمایی و تخریب 
طرف مقابل نیست، چراکه زمان زیادی نمی برد که کاسه رسوایی خود او هم 
از بام می افتد، اما دست آخر هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی دهد و بعد از درگیری 

آقایان در رسانه ها، پرونده مسکوت می ماند تا دعوای بعدی.
در وقاحت مدیران ناکارآمد فوتبال ایران هیچ ش��کی نیس��ت. مدیران 
ناکارآمدی که چون واهمه ای از بازخواست ندارند، بی هیچ خجالتی به 
حیف و میل بیت المال می پردازند و هزینه هایی می کنند که اگر قرار بود 
از جیب خودشان باشد به هیچ یک حتی فکر هم نمی کردند! با این وجود 
حتی اعتراف های این مدیران هم نتوانسته تغییری در دیدگاه نهادهای 
نظارتی برای کوتاه کردن دست امثال این مدیران از فوتبال و جیب مردم 
ایجاد کند. هیچ منطقی نمی تواند بپذیرد یک مدیر برای ترس از دادن 
بازیکن مدنظرش به تیم رقیب یا باز کردن باب مذاکره با آن اینگونه دست 
به ولخرجی بزند و جیب مردم را به تاراج ببرد! این توجیه خوبی نیست 
و عذر بدتر از گناه است که طی سال های اخیر رقم قرارداد بازیکنان را تا 
اندازه قابل توجهی افزایش داده، خصوصاً که اکثر این نفرات، بازیکنانی 
متوسط هستند و این هزینه های هنگفت برای نفراتی است که یک دهم 
آن نیز توانایی فنی ندارند. با این وجود آقایان هر روز بهانه جدیدی برای 
حیف و میل بیت المال رو می کنند، چراکه خوب می دانند بابت هیچ یک 

از این مهمالت قرار نیست پاسخگو باشند.

جدیدترین رنکینگ آزادکاران جهان پس از برگزاری مرحله نخست 
مسابقات جام اپن زاگرب در حالی اعالم شد که حسن یزدانی از دیوید 
تیلور جلو افتاد. پس از برگزاری مرحله نخست رقابت های رنکینگ 
کشتی جهان در سال 2۰23 در کرواس��ی، اتحادیه جهانی کشتی 
رنکینگ جدید برترین آزادکاران جهان را اعالم کرد که براساس آن 
حسن یزدانی به واسطه دریافت مدال طال در کرواسی با سه پله صعود 
پس از مدت ها از تیلور جلو زد و در صدر رنکینگ قرار گرفت. اطری، 
طالیی وزن 6۱ کیلوگرم ایران نیز که در کرواسی بر سکوی قهرمانی 
ایس��تاد به رده دوم صعود کرد. همچنین امامی با نایب قهرمانی در 
کرواسی در رده دوم وزن 74کیلوگرم جای گرفت. طالی کرواسی، 
علی س��وادکوهی را نیز صاحب رده چه��ارم وزن 79کیلوگرم کرد. 

موفقیتی که حاصل درخشش و قهرمانی در کرواسی بود.

حسن یزدانی از دیوید تیلور جلو زد!

هفته بیست وپنجم لیگ برتر والیبال مردان در حالی عصر امروز با 
هفت دیدار در شهرهای گرگان، رفسنجان، آمل، اصفهان، رامسر، 
گنبد و تهران برگزار می شود که ش��اگردان عطایی در مصاف با 
نماینده خراس��ان به دنبال جبران ماف��ات و بازپس گیری صدر 
جدول از شهداب یزد هستند. لبنیات هراز آمل که برخالف دور 
رفت به نتایج قابل قبولی در دور برگشت دست نیافت، سرانجام 
صدر جدول را به حریف یزدی واگذار کرد. ب��ا این وجود مصاف 
امروز برابر نیان الکترونیک خراسان فرصت خوبی برای بازگشت 
دوباره به صدر جدول است، خصوصاً که ش��هداب یزد نیز دیدار 
سختی برابر پاس گرگان دارد. پیکان دیگر مدعی این فصل که رده 
سوم جدول را در اختیار دارد عصر امروز با ایفاسرام اردکان دیدار 
می کند. در ادامه مس رفسنجان از سایپای قعرنشین لیگ پذیرایی 
می کند، گیتی پسند میزبان راه یاب ملل مریوان است و شهرداری 
ارومیه هم میهمان هورسان رامسر. همچنین فوالد سیرجان در 

گنبد به مصاف شهرداری این شهر می رود.

خیز یاران عطایی برای پس گرفتن صدر 
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فکری به حال ساختمان  های ناایمن 
تهران بکنید 

نهيب زلزله 7/4 ريش��تري بامداد روز دوش��نبه در تركيه و سوريه كه 
هزاران كشته و زخمي بر جاي گذاشته است، احتمال وقوع زلزله را در 
تهران سر زبان مردم و مسئوالن انداخت. بازتاب فيلم هاي منتشر شده 
از مناطق شهري تركيه كه نشان مي دهد چطور ساختمان هاي چند 
طبقه و بلند مرتبه پس از گذشت ساعتي از وقوع زلزله به خاطر از دست 
دادن مقاومت يكي پس از ديگري فرو مي ريزند و به تلي از خاك تبديل 
مي ش��وند، زنگ خطر را براي ش��هر تهران كه در مسير دو گسل مهم 
شمال و شهرري بنا شده است و از گس��ل هاي ديگري هم در مناطق 
مركزي اش بي بهره نيست، به صدا در آورده است. وجود همين گسل ها 
باعث مي شود تهران پتانسيل وقوع زلزله به بزرگي 7 ريشتر را داشته 
باشد و به گفته كارشناسان اين حوزه تهران حدود هر 158 سال يكبار 
در تهران زلزله اي باالي 7 ريش��تر رخ داده است و آخرين زلزله بزرگ 
هم به دوران فتحعلي شاه قاجار مي رسد كه بيش از 180 سال مي گذرد 
و وقوع اين احتمال را قوي تر مي كند. هر چند كشور ما در دوران قبل 
از انقالب و پس از آن شاهد وقوع زلزله هاي بزرگي در شهرهاي بوئين 
زهرا، طبس، رودبار،  بم و زلزله س��ال هاي اخير در بعضي اس��تان ها 
همچون كرمانشاه بوديم كه كشته ها و تلفات زيادي هم در پي داشت 
، اما زلزله احتمال��ي تهران چنانچه رخ داد با توجه به زير س��اخت ها و 
ساخت سازهاي غير اصولي اين كالنشهر تلفات جاني و مالي آن قابل 
مقايسه با زلزله هاي اخير نيست. كارشناسان بر اين باور هستند يكي 
از عوامل تأثير گذار در افزايش تلفات جاني هنگام زلزله ساختمان هاي 
ناايمن است. ساختمان هاي بلند مرتبه ساخت شده و در حال ساخت 
روي گسل شمالي تهران كه بدون مالحظات و مطالعات در اين حوزه 
همچون قارچ سر از خاك بيرون آورده اند، يكي از معضالت پيش روي 
اين حادثه است. ساختمان هاي ناايمن و بافت فرسوده كه 37 درصد 
جمعيت تهران را در خود جاي داده است و روند بازسازي و بهسازي آن 
در مقابل حوادث يا متوقف است يا به كندي در حال اجراست، موضوع 
مهمي در مالحظه زلزله های آينده است . حساسيت پرداختن به اين 
موضوع زماني به چش��م مي آيد كه بدانيم در همين بافت فرس��وده و 
مناطق ديگر تهران هزار برج و 3هزارو300 ساختمان نا ايمن از سوي 
مسئوالن ش��هري شناسايي ش��ده اند كه كمترين مقاومت را در برابر 
زلزله هاي بزرگ دارند. سيل مهاجرت و افزايش بي رويه جمعيت تهران، 
رش��د روز افزون تعداد خودروها به طوري كه شهر تهران به پاركينگ 
تبديل شده است، كوچه و خيابان هاي تنگ و باريك بعضي از مناطق، 
زيرساخت هاي فرسوده مانند سيس��تم لوله كشي آب، گاز، فاضالب و 
پل هاي فرسوده و ناايمن و فرونشست زمين در مناطق جنوبي تهران 
به خاطر بهره برداري نادرست از سفره هاي آب زير زميني همه و همه 
داليلي هستند بر پيچيدگي ش��هر تهران و از ناكامي در امدادرساني 
هنگام وقوع حادثه و مقابله ب��ا آن حكايت دارند. بنابراين اين ضرورت 
ايجاب مي كند مسئوالن تا دير نشده است، اقدامات الزم و تدابير درستي 
براي جلوگيري از بزرگ ترين فاجعه انساني بينديشند و اجرا كنند. هر 
چند وقوع زمين لرزه به طور دقيق قابل پيش بيني نيست، اما احتمال 
آن وجود دارد و به نظر مي رسد با توجه به هشدارهاي كارشناسان حوزه 
زلزله شناسي در خصوص احتمال قريب الوقوع زلزله در كالنشهر تهران 

دست اندركاران اين روز ها همچنان اين موضوع را رد مي كنند. 

تولد زیر آوار زلزله
انتشار فيلم تولد يك نوزاد زير آوار زمين لرزه سوريه   اقبال زيادي 
ميان كاربران شبكه هاي اجتماعي داشته است. اين اتفاق در شهر 
جنديرس سوريه اتفاق افتاده است و آن گونه كه خبرها حكايت دارد، 

مادر طفل بعد از تولد فرزندش جان خود را از دست داده است. 

نجات معجزه آسای 
کودک خردسال

تصاوير نجات معجزه آسای بچه خردسال  از ميان آوارهای تركيه 
شگفتی كاربران را به همراه داشته است.

 او  وقتی در آغوش امدادگران قرار گرفت  از آنها  س��راغ مادرش را 
گرفت  و لحظاتی بعد اشك از چشمانش سرازير شد.

معجزه  نجات یافتگان
 صلیب سرخ: چشم بستن غرب بر مصائب بشری در سوریه ظالمانه است

    حسین فصیحي
رنج ناتم�ام بازماندگان زمین لرزه مخوف در دو كش�ور تركیه 
و سوریه از زمان وقوع حادثه ش�روع شده است و ناتمام باقي 
خواهد ماند. بازماندگاني كه در كنار از دست دادن سرپناه در 
سرماي دشوار این روزها، اعضایي از خانواده هاي خود را هم از 
دس�ت داده اند و ادامه زندگي را باید با دش�واري وصف ناپذیر 
س�پري كنند. براس�اس آمار تا دیش�ب، زلزله7/8ریشتري 
در مجم�وع 4ه�زارو504 كش�ته و دهها ه�زار زخم�ي از دو 
كش�ور بر ج�اي گذاشته اس�ت، با این ح�ال امدادرس�اني به 
آس�یب دیدگان و تالش براي نج�ات افراد گرفت�ار از زیر آوار 
گسترده همچنان ادامه دارد. سازمان هاي بین المللي در حالي 
تالش براي ارسال كمك هاي انسان دوس�تانه را آغاز كرده اند 
كه تحریم ه�اي ظالمانه غرب مانع از ارس�ال كمك به كش�ور 
جنگ زده سوریه شده اس�ت. تصاویر منتشر شده از ترافیك 
كمك ها به س�مت تركیه و خلوتي مسیر سوریه حكایت دارد. 
به جز ایران و سه كش�ور دیگر، دولت هاي مدعي حقوق بشر 
غربي از ارسال كمك به زلزله زدگان س�وري امتناع كرده اند. 
طلوع و غ��روب آفتاب در دو كش��ور تركيه و س��وريه اين روزها 
و ش��ب ها با اندوه هاي زيادي همراه اس��ت. تصاوي��ر حكايت از 
مردماني دارد سرگردان و بحران زده از آنچه به ناگاه برسرشان آوار 
شده است. امدادگران كه از كشورهاي مختلف خود را به مناطق 
حادثه ديده رسانده اند نبرد با سازه هاي فروريخته را براي نجات 
افراد گرفتار شده آغاز كرده اند. فيلم ها و تصاويري كه حكايت از 
عمليات هاي نجات بخش مردم خصوصاً كودكان دارد، به سرعت 
در ش��بكه هاي اجتماعي دس��ت به دست مي ش��ود. با اين حال 
پس لرزه هايي كه هر لحظه مناط��ق حادثه ديده را تكان مي دهد 
بر اندوه بازماندگان و رنج امدادگران اضافه مي كند. روز گذش��ته 
هم پس لرزه هاي زيادي مناطق حادثه ديده را تكان داد از جمله 
دو پس لرزه به بزرگي5/4 و 5/6 ريشتر. براساس فيلم هاي منتشر 
ش��ده در ش��بكه هاي اجتماعي، همزمان با وقوع اين پس لرزه ها 
بسياري از س��اختمان هاي بلندمرتبه به يك باره به تلي از خاك 
تبديل مي شوند. بارش باران و سردي هوا هم مشكالت زيادي را 
براي عمليات امداد و نجات ايجاد كرده است و امدادگران زير بارش 
باران و در شرايط دشوار جوي در حال آوار برداري هستند. ميزان 
آوارهاي به جا مانده آن قدر زياد اس��ت كه با شرايط امداد برابري 
نمي كند، مثل مورچه هايي كه قصدشان جابه جا كردن كوه هاي 

سر به فلك كشيده است. 
 مقام هاي تركيه روز گذش��ته خبر دادند 16 ه��زار و 400 نيروي 
جست وجو و نجات و حدود 5 هزار خودرو و تجهيزات ساختماني در 
منطقه مستقر شده اند. رئيس جمهور اين كشور با اعالم يك هفته 
عزاي عمومي، سه ماه را در مناطق حادثه ديده وضعيت اضطراري 

اعالم كرده است. 
   13/5 میلیون تحت تأثیر زلزله تركیه

ساختمان پالسكو كه آوار ش��د، 9 روز، تمام امكانات كشور براي 
آواربرداري آن به كار گرفته ش��د، حال با آواري كه زمين لرزه در 
دو كشور برجاي گذاشته است، مشخص نيست عمليات امداد و 
نجات تا چه زمان ادامه پيدا كند. وزير شهرسازي تركيه خبر داده 
كه 13/5 ميليون نفر در 10 اس��تان اين كشور تحت تأثير حادثه 
قرار گرفته اند. امدادگران تا صبح روز گذشته موفق شدند بيش از 
8 هزار نفر را از زير آوار نجات دهند و بيش از ۲36 هزار زلزله زده 
را هم به صورت موقت اس��كان دهند.  گزارش ه��اي اوليه درباره 
ميزان آوار به جاي مانده حاكي است كه 5هزارو775 ساختمان 
فروريخته و گزارش هايي از آوار ش��دن 11هزارو30۲ ساختمان 
ديگر هم اعالم شده  كه راس��تي آزمايي آن در حال بررسي است. 
ريزش ساختمان ها بعد از وقوع زلزله بزرگ همچنان ادامه دارد، 
به طوري كه رس��انه هاي تركيه اعالم كردند وق��وع پس لرزه ها 
منجر به ويران شدن بسياري از ساختمان ها شده است. براساس 
گزار ش هاي منتش��ر  شده در ۲4 ساعت گذش��ته ۲43 پس لرزه 
شديد بيشتر از 6 ريشتري در مناطق حادثه ديده ثبت شده است. 

   سیل كمك به تركیه
 مقصد بسياري از كشورهاي كمك كننده به حادثه ديدگان، كشور 
تركيه است. فعال بودن رسانه ها در اين كشور هم منجر شده فرياد 
كمك خواهي آسيب ديدگان با وضوح بيشتري شنيده شود. معاون 
رئيس جمهور تركيه اعالم كرد تيم هاي نجات از 14 كشور وارد اين 
كشور شده و كار ميداني را آغاز كرده اند و تيم هاي 70 كشور ديگر 
در راه تركيه هستند. كمك هاي ارسالي از ايران، عراق، گرجستان، 
جمهوري آذربايجان، يونان، مالزي  و ازبكستان به اين كشور ارسال 
شده اس��ت. تيم  هاي امدادي جمه��وري چك خ��ود را به تركيه 
رساندند و روس��يه دو فروند هواپيماي ترابري ايلوشين 76 حامل 
100 متخصص جست وجو و نجات را براي كمك به تركيه و سوريه 
فرستاد. تيم نجات بين المللي امداد ژاپن هم براي كمك به عمليات 

جست وجو و نجات عازم تركيه شد. 
    آتش سوزي همزمان در بندر اسكندرون

 تركيه به جز ام��داد براي زلزله، بخش��ي از ت��وان امدادگرانش را 

هم صرف مهار آتش س��وزي در بندر 
اس��كندرون كرده اس��ت. ب��ه دنبال 
وقوع زمين لرزه حادثه آتش س��وزي 
مهي��ب در كانتينره��اي مس��تقر در 
اين بن��در اتفاق افت��اده و تالش براي 
مهار آن ن��اكام مانده اس��ت. آن گونه 
كه رسانه هاي تركيه گزارش داده اند، 
سقوط كانتينرها منجر به حريق شده 
است. بندر اسكندرون به طور فعال به 
بسياري از بندرهاي سراسر جهان، چه 
به صورت مستقيم و چه غير مستقيم  
متصل اس��ت. اين بندر در س��واحل 
مديترانه قرار دارد و يكي از بزرگ ترين 
بندرهاي كانتينري در منطقه مديترانه 

شرقي به شمار مي آيد. 
   فشار غرب به سوریه زلزله زده

در س��وريه ب��ه دلي��ل تحريم ه��اي 
صورت گرفته از س��وي غ��رب، امكان 
ارسال كمك هاي بشردوستانه وجود 
ندارد، از همين رو هالل احمر سوريه 
خواه��ان رف��ع محاص��ره و تحري��م 
اقتصادي عليه اين كشور براي مقابله 
ب��ا پيامدهاي زلزله شده اس��ت. ايران 

از جمله اولين كش��ور هايي بود كه به ياري آسيب ديدگان سوريه 
شتافت، به طوري كه بامداد روز گذشته هواپيماي حامل كمك هاي 
بشردوستانه ايران در فرودگاه دمشق به زمين نشست و سفير ايران 
خبر داد كه دو هواپيماي حامل كمك در راه سوريه است. در حالي 
كمك هاي جهان به تركيه سرازير شده كه بنا بر گفته رئيس سازمان 
هواپيمايي سوريه فقط پنج هواپيما حامل كمك هاي بشردوستانه از 
سوي ايران، امارات، روسيه و هند به همراه دو هواپيما از سوي عراق 
به سوريه اعزام شده اند. سوريه به دليل بحران هاي ايجاد شده ناشي 
از تهاجم داعش به رهبري غرب با معضالت بس��ياري مواجه بود و 

بروز اين حادثه بر دامنه مشكالت موجود اضافه كرده است. 
   زلزله داعشي هاي زنداني را فراري داد

 در جريان زمين لرزه عده  اي از زندانيان داعش موفق به فرار از زندان 
شده اند. زندان مورد نظر كه راجو نام دارد، در شمال غرب سوريه 
واقع شده است. يكي از مسئوالن زندان اعالم كرده كه حدود يك 
هزار و 300 عضو گروه تروريستي داعش در آن نگهداري می شدند 

كه همزمان با وقوع حادثه عده اي از آنها موفق به فرار شده اند. 
    امداد رساني با دست هاي خالي

زمين لرزه در سوريه به پنج استان از 14 استان خسارت زيادي وارد 
كرده است. استان هاي حلب، حماه، الذقيه، طرطوس و ادلب پنج 
استان درگير زلزله هستند كه دچار خسارت هاي زياد شده اند. از 
لحظه وقوع زلزله، دولت و ارتش اين كشور تمام توان خود را براي 
ياري رس��اندن به حادثه ديدگان وارد ميدان كردن��د. رزمندگان 
جبهه مقاومت اسالمي و نيروهاي مستشاري ايران هم وارد صحنه 
خدمت رساني به مردم آسيب ديده در استان هاي ياد شده به غير 

از ادلب شدند. 

    فاجعه انساني در سوریه
نماينده سوريه هم براي پيدا كردن راهي كه منجر به ارسال كمك 
به مردم آسيب ديده كشورش شود با دبير كل سازمان ملل ديدار 
كرد. بعد از اين ديدار سخنگوي سازمان ملل ابراز اميدواري كرد 
اين سازمان بتواند به سراسر سوريه كمك كند. كميته بين المللي 
صليب سرخ هم ضمن تأكيد بر وخامت اوضاع انساني در سراسر 
سوريه اعالم كرد، زلزله كه تلفات بسياري بر جاي گذاشته به رنج 
و سختي هاي 1۲ س��ال جنگ داخلي در اين كشور افزوده است. 
وضعيت انساني در سراسر س��وريه وخيم اس��ت و اين حقايق را 
نمي توان ناديده گرفت. در حالي كه تعداد جانباختگان در سوريه 
به بيش از يك هزار و صد نفر رس��يده و هنوز خبري از كمك هاي 
قابل توجه بين المللي نيس��ت، صليب سرخ معتقد است كه چشم 
بستن بر مصائب بش��ري در س��وريه ظالمانه و غير انساني است. 
سازمان بهداشت جهاني هم اعالم كرد ۲3 ميليون نفر مي توانند از 
زمين لرزه سوريه و تركيه تأثير بپذيرند كه در ميان آنها 5 ميليون 

نفر جمعيت آسيب پذير هستند. 
وزارت خارجه سوريه هم از كشورهاي عضو سازمان ملل، دبيرخانه 
اين سازمان، كميته بين المللي صليب سرخ و ساير نهادهاي دولتي 
و غير دولتي درخواست كرد به سوريه و دولت اين كشور براي حل 
فاجعه انساني ناشي از زلزله اخير كمك كنند. وزارت خارجه سوريه 
اعالم كرده كه »اين نهادها مي توانند در زمينه نجات زلزله  زدگان، 
بيرون كش��يدن جنازه ها و ارائه كمك هاي غذايي و بهداشتي به 

شهروندان سوري كمك كنند.«
    زلزله سوریه و بحرین را آشتي داد

تماس تلفني پادشاه بحرين با بشار اسد رئيس جمهور  سوريه هم 

پس از 1۲ سال قطع رابطه قابل توجه است. در اين تماس تلفني 
»حمد بن عيسي آل خليفه« پادشاه بحرين، ضمن ابراز همدردي 
با بشار اس��د، اين حادثه را به دولت و ملت س��وريه تسليت گفت. 
حمد بن عيسي تأكيد كرد كه دولت و ملت بحرين در كنار سوريه 
هس��تند و آماده كمك رساني به اين كش��ور براي عبور از بحران 
ناش��ي از اين حادثه مي باش��ند. وزارت حمل ونقل سوريه اعالم 
كرد فرودگاه هاي اين كش��ور در آمادگي كامل ۲4 س��اعته براي 
استقبال از هواپيماهاي كمك رساني هستند. عكسي در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده كه نشان مي دهد حريم هوايي تركيه شاهد 
ترافيك است، اما حريم هوايي سوريه تقريباً خالي است. اين نشان 

مي دهد سرعت كمك رساني در تركيه عكس سوريه است. 
    جنگ زیرساخت ها را ویران كرده است

محمد از روستاي اسطامو در حومه الذقيه گفت: ساكنان خودشان 
با ابزارها و امكاناتي كه دارند براي نجات خانواده و همسايگان شان 
از زير آوار تالش مي كنند. رئيس شوراي شهر حلب از دشواري هاي 
برداش��تن آوارها و فراهم كردن تجهيزات و كادر نجات به خاطر 
ميزان زياد آسيب هاي وارده صحبت كرد. احمد رحماني، معاون 
رئيس شوراي شهر حلب گفت: درگيري هاي نظامي در حلب نقش 
اساسي در فروپاشي زيرس��اخت دارند. بحران آوارگي در سوريه 
به خاطر جنگ غيرنظامي��ان را وادار كرده تا در س��اختمان هاي 

آسيب ديده يا تقريباً ويران شده زندگي كنند. 
    خطر شیوع بیماري

امدادرساني ميان ويرانه هاي مناطق زلزله زده در حالي ادامه دارد 
كه به گفته يكي از مديران شرايط اضطرار سازمان جهاني بهداشت 
با توجه به برودت هوا بيماري هاي تنفسي و عفوني زلزله زدگان را 
تهديد مي كند. افرادي كه نمي توانند به خانه هاي خود بازگردند، 
در مكان هاي عمومي دور هم جمع مي شوند و اين امر خطراتي را به 
همراه خواهد داشت، به ويژه اگر وسايل گرمايشي براي آنها فراهم 
نشود و ازدحام جمعيت اتفاق بيفتد احتمال انتشار ويروس هاي 

تنفسي نيز وجود دارد. 
   شارلي ابدو زلزله را مسخره كرد

مجله فرانسوي »شارلي ابدو« كه سابقه انتشار كاريكاتورهاي موهن 
عليه مقدسات مسلمانان و جوامع اسالمي را دارد، اين بار با انتشار 
يك كاريكاتور در شبكه هاي اجتماعي با موضوع زلزله تركيه، عمق 
نفرت خود را نشان داد. اين رسانه در كاريكاتور خود نوشت: زلزله 
در تركيه، نيازي به ارسال تانك نيس��ت. پست اين نشريه افراطي 
واكنش هاي زيادي را در ش��بكه هاي اجتماعي و جامعه تركيه به 

همراه داشته است.
 كاربران ش��بكه هاي اجتماعي جمله اي ك��ه در زمينه كاريكاتور 
نوشته شده را چنين برداشت كردند كه منظور »شارلي ابدو« اين 
است كه براي كشتن ترك ها نيازي به ارسال تانك نيست، زيرا آنها 
در جريان زلزله كشته ش��دند. در همين حال برخي نيز معتقدند 
كه قصد اين مجله از انتشار اين كاريكاتور اين است كه نشان دهد 
تركيه مانند اوكراين به ميدان جنگ تبديل شده بدون اينكه نياز به 
ارسال تانك از فرانسه باشد. »»اوزنور« يكي از كاربران توئيتر نوشت: 
چگونه جرئت مي كني امروز رنج كل مردم تركيه را مسخره كني. 
واقعاً بايد عاري از انسانيت باش��ي كه اين كار را انجام دهي، وقتي 

كودكان در زير آوار منتظر كمك هستند. 

مفقودى
برگ سبز و كارت خودروى وانت زامياد Z24N1B مدل 1393 به 
رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران38 - 767هـ96 و شماره 
شاسى NAZPL140BE0393424 و شماره موتور 678742 
متعلق بـه على فردى قشـالقى با كد ملـى 5459828422 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ كمپانى خودروى وانت آريسان PU1OHVG CNG مدل 
1396 به رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران38 - 269س43 
و شـماره شاسـى NAAB66PE1HC401801 و شـماره موتور 
118J5006419 متعلق بهروز نظيف كار با كد ملى 0920365086 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
سـند كمپانى (برگه فروش)، اصل شناسنامه مالكيت خودرو 
و بنچاق قبلى سـند سـوارى هاچ بـك پـژو 206Tu3 مدل 
1397 به شـماره موتور 182A0043306 و  شـماره شاسـى 
NAAp03EE8jj719084 و شماره پالك 964ص95 ايران59 
گلستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
بـرگ سـبز و كارت خـودروى پـژو GLX XU7 مـدل 1395 به 
 - 38 رنـگ خاكسـترى متاليـك و شـماره پـالك  ايـران
776س64 و شـماره موتور 124K0985871 و شـماره شاسـى 
NAAM01CE1GK438502  متعلق به سـميه احمدى با كد ملى 
البرز 4899451891 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و سـند كمپانى سوارى سـپند پى كى با 
شـماره پالك 737ب55 ايران 41 و شـماره موتور 
M131018245  و شـماره شاسى 3045969 به نام 
قاسـم نيك نژاد مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
لرستان ساقط مى باشد. 

غالمرضا مسكني

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458
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  گزارش  2

   دورنما 

اندیشه انقالب اسالمی
مولد قدرت و معنادهنده به ژئوپلتیک

دوشنبه بعدازظهر در دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برای تجلیل 
از مقام علمی و خدمات دکتر سیدیحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق 
سپاه پاس��داران که اکنون رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران و استاد تمام 
جغرافیای سیاسی است، مراسم پاسداشتی برگزار شد که چهره های 
علمی و دانشگاهی و تعدادی از مقامات کشوری و لشکری و دانشجویان 
در آن شرکت داشتند. دکتر حافظ نیا از اساتید نام آشنا در حوزه و رشته 
ژئوپلتیک سخنرانی مبسوطی داشتند و به جز برشماری شاخص های 
ش��خصیتی و خدمات گوناگون علمی دکتر رحیم صفوی، ژئوپلتیک 
را عنصر اصلی و محوری برای حکمرانی و سیاس��ت و مدیریت معرفی 
کردند. س��خنران بعدی دکتر متقی، رئیس دانش��کده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران بود که بخش عمده س��خن خود را به نقد نگاه 
دکتر حافظ نیا اختصاص داد و عنوان کرد: ژئوپلتیک بدون قدرت که 
عنصر اصلی و محوری است، نمی تواند به تبیین رفتار و منطق حکمرانی 

و سیاست ورزی اهتمام ورزد.
واقعیت این است که نگاه رئالیستی دکتر متقی در روابط بین الملل 
نیز قابل نقد اس��ت و انقاب اس��امی و نوع اندیش��ه حاکم بر آن، 
مفهومی فراتر از ژئوپلتیک و قدرت را اثبات کرده است. آنچه تحت 
عنوان اندیشه اس��تقال در شعارهای انقاب اس��امی مطرح بود 
تا امروز عمق جوامع پیرامونی و س��طح وس��یعی از اندیشمندان و 
آزادیخواهان و حتی نظم ناش��ی از نگاه قدرت محور رئالیست های 
حاکم بر امریکا و غرب را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. مردم ساالری 
دینی، پایه ریزی تمدن اس��امی جدید، مفهوم قدرت و تولید آن و 
معنای جدید بخش��یدن به ژئوپلتیک و کارکرد و نوع به کارگیری 
ابزارهای ژئوپلتیک و قدرت از جمله برخی موضوعاتی است که به 
عنوان یک اندیشه، جایگاه محوری نسبت به ژئوپلتیک مطرح شده 
توسط دکتر حافظ نیا یا مفهوم و کارکردهای قدرت در نگاه رئالیستی 
دکتر متقی دارند. اساساً اندیشه و ش��عارها و معیارها و ارزش های 
انقاب اسامی و آنچه در سیر 44 ساله عمر انقاب اسامی تاکنون 
ثبت شده یا ماهیت حکمرانی و حکومت، بسیاری  از قواعد و رویه ها 
در قدرت و تولید آن و یا ابزارهای قدرت و یا معنا بخشیدن جدید به 

مفهوم ژئوپلتیک را دچار بازبینی کرده و تأثیر قرار داده است. 
در مؤلفه های قدرت یا ژئوپلتیک اگرچه ب��ه عنصر جمعیت پرداخته 
می شود ولی از عنصر انس��ان و قابلیت های تأثیر پذیرفته از اندیشه و 
آرمان و کنش گری با اندیشه انقابی و اس��امی که فراتر از تعاریف و 

قالب های قدرت و ژئوپلتیک است، غفلت می شود. 
به همین دلیل اس��ت که هیچ یک از نظریات جامعه شناس��ی و علوم 
سیاس��ی، قادر به تبیین پدی��ده انقاب اس��امی نیس��تند. تمامی 
اس��تانداردها و چارچوب ها از معیارهای قدرت با رخداد های متکی بر 
اندیشه های انقاب اسامی رنگ می بازند و نمی توانند چرایی سقوط 
نظام قدرتمند ش��اه و حمایت های بی اندازه غربی از آن را در سرعتی 
غیرقابل باور توضیح دهند. تمامی آمار و ج��داول نظامی از ِعّده و ُعّده  
رژیم صهیونیس��تی با نگاه رئالیس��تی برای پیروزی این رژیم در سال 
2006 در مقابل حزب اهلل لبنان کافی بود ولی آنچه رخ داد شکس��ت 
رژیم صهیونیستی و پیروزی حزب اهلل بود. 50 کشور با همراهی امریکا 
و غرب در کنار رژیم  سعودی  علیه مردم یمن وارد جنگ نابرابر شدند 
ولی اراده و اندیشه مردم یمن پیروز شدند و همچنان شرایط و دست 

برتر را دارند. 
ژئوپلتیک نیز نمی تواند اینگونه رخدادها را تبیین کند ولی آنچه اندیشه 
انقاب اسامی در کارنامه ثبت کرده این است که برخاف نمونه های 

مشابه، کارکردهای غیرقابل انکار از خودشان داده است. 
امریکا در 44 سال گذشته ایران اسامی را تحریم و تحریم های فلج کننده 
نموده ولی فرهنگ و اندیشه مقاومت و پایداری که آموزه های آن از دوران 
پیامبر)ص( در شعب  ابیطالب و پس از آن نش��ئت گرفته اند، بن بست 
در این اهرم های جنگی را ثبت کرده ولی روس��یه پس از یک س��ال از 
تحریم های امری��کا و غرب، در جامعه خود از چنی��ن مزیتی برخوردار 
نیست و با اعان فراخوان دفاع نظامی یکصد هزار نفری، عدد های ضعیفی 
را ثبت کرده و تعداد زیادی از روسیه متواری شدند. اندیشه مقاومت و 
انسان های ساخته شده با این مکتب، بزرگترین پروژه های تروریستی 
همانند داعش یا پروژه خاورمیانه بزرگ امریکا را به شکست کشانده که 
در معیارهای کاسیک قدرت باورپذیر نیست. حضور ده ها پایگاه نظامی 
و یکصد هزار نظامی امریکایی و  میلیاردها دالر انواع تسلیحات آنان، به 
جای تولید قدرت به صیدگاه و نقطه انفعال تبدیل می شوند، با اینکه ایران 
اسامی نیز دشواری های خویش را تحمل می کند ولی در مصاف امریکا، 
آنان را در یک موازنه قدرت تولید ش��ده  از اندیش��ه انقاب اسامی در 
سرازیری کاهش یا خروج از منطقه قرار می دهند. آنچه از انقاب اسامی 
در روابط بین المللی یا ژئوپلتیک پدید آمد، از یک سو با اندیشه ای خاص 
مولد قدرت و معادالت آن است که با معیارهای کاسیک تطابق ندارد 
و از سوی دیگر به ژئوپلتیک معنا و کارکرد جدیدی می بخشد و در قبال 

آنها اصالت و محوریت دارد. 
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 رشدی مرتد
 قادر به نوشتن نیست

»سلمان رشدی« نویس�نده مرتد کتاب »آیات ش�یطانی« اولین 
عکس خود را بعد از حمله به نیویورک منتش�ر کرد و در نخستین 
مصاحبه بعد از حمله در نیویورک گفته قادر به نوش�تن نیس�ت. 
رشدی دیروز برای اولین بار بعد از حمله ای که در مردادماه علیه او انجام 
ش��د با روزنامه نیویورکر مصاحبه کرده است. او در این مصاحبه گفته 
به دلیل آنکه بعضی از انگشت هایش فاقد حس هستند قادر به نوشتن 
نیست. البته سلمان رشدی در این مصاحبه روایت متناقضی از وضعیت 
سامتش ارائه کرده است. او ابتدا در پاسخ به این سؤال که آیا می تواند 
بنویسد، گفت: »آهسته تر می نویسم ولی دارم بهتر می شوم.«  به نوشته 
نیویورکر خوابیدن هم برای سلمان رشدی چندان آسان نیست. او گفت: 
»کابوس  می بینم؛ نه دقیقاً درباره آن روی��داد بلکه درباره رویدادهای 
ترسناک. به نظر می رس��د اینها دارند به پایان می رسند. می توانم بلند 
شوم و راه بروم. وقتی می گویم خوبم منظورم این است که بخش      هایی 
از بدنم به وارسی های دائمی نیاز دارند. حمله شدیدی بود.«  خبرنگار 
نیویورکر نوش��ته هنگام پرسیدن از سلمان رش��دی درباره سامتش 
متوجه شده که او با انگیزه های متناقضی به این سؤاالت جواب می دهد. 
یکی از انگیزه های او عبور از این س��ؤال و صحبت کردن درباره مسائل 
ادبی، کتابش و مسائل دیگر بود. اما انگیزه دیگر این بود که به صراحت 
به س��ؤال      ها جواب بدهد. مثًا گفت: »حالت      هایی مثل PTSD دارم. 
برایم نوشتن خیلی خیلی سخت ش��ده است. می نشینم که بنویسم و 
هیچ اتفاقی نمی افتد. می نویسم ولی بعدش می بینم که مشتی مهمل 
نوشته ام و روز بعد حذفش می کنم. هنوز از آن جنگل به معنای واقعی 
خارج نشده ام.«او در پاسخ به این سؤال که آیا قبل از حمله هم چنین 
حالت      هایی داش��ته، گفت: »در واقع نه. منظورم این اس��ت که تاش 
کرده ام ولی نه سخت.«  گاردین هم نوشته که س��لمان رشدی بعد از 
حمله نیویورک به مدت شش هفته در بیمارستان بستری بود. او بینایی 
یک چشم و یکی از دست هایش را از دست داد. سلمان رشدی در پاسخ 
به سؤالی درباره اینکه چه کسی را بابت آن حمله مقصر می داند گفته 
که تنها مجری عملیات را مقصر می داند. او گفته که نیروهای امنیتی در 

محل حادثه را نیز مسئول این اتفاق نمی داند. 

هادیمحمدی

دو روز بعد از زلزله    گزارش  یک
ریش�تری   7/8
سوریه که تا لحظه تنظیم این خبر، جان هزاران 
نفر را گرفته، تحریم های امریکا و غرب از جمله 
قانون تحریمی معروف به »س�زار « نه تنها توان 
دولت دمش�ق را ب�رای نج�ات و رس�یدگی به 
زلزله زدگان کاه�ش داده، بلکه کمک رس�انی 
بین المللی را نیز تح�ت تأثیر قرار داده اس�ت. 
بسیاری از شرکت های حمل و نقل هوایی از ورود 
ب�ه فرودگاه های س�وریه ب�ه خاط�ر نگرانی از 
تحریم های امریکا و اروپا خ�ودداری می کنند. 
وزارت خارجه سوریه اعالم آمادگی کرده برای 
نهادهای سازمان ملل تسهیالتی فراهم کند تا 
کمک    هایی که شهروندان آسیب دیده به آن نیاز 
دارند، به دست ش�ان برس�د، ولی وزیر خارجه 
س�وریه گفته که تأثی�ر تحریم ه�ای یکجانبه 
پیامدهای این بالی طبیعی را تشدید کرده است. 
امریکا دو    ش��نبه ش��ب اعام کرد که »متعهد« به 
کمک به ساکنان »دو س��وی« مرز ترکیه-سوریه 
است که در اثر زلزله های مرگبار سحرگاه دو    شنبه 
ویران شده اند، اما معامله مستقیم با دولت سوریه 
را رد کرد. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
امریکا به خبرنگاران گفت که ایاالت متحده از طریق 
س��ازمان های غیردولتی )NGO( ب��دون اینکه با 
دولت بشار اس��د تعامل کند، کمک های خود را به 
سوریه خواهد رساند، ولی گزارش    ها می گویند در 
ش��رایطی که تحریم های دول غربی، به خصوص 
امریکا همچنان برقرار هستند، حتی سازمان های 
غیردولتی هم قادر  نیس��تند کاری از پیش ببرند. 
تصویری از ترافیک هوایی در رسانه های اجتماعی 
منتشر شده که نشان می دهد تحریم های امریکا مانع 
رسیدن هواپیماهای حامل کمک های بشردوستانه 
به سوریه می شود و شمار زیادی از شرکت های حمل 
و نقل هوایی، حاضر نیستند با پرواز به سمت سوریه و 
ورود به فرودگاه دمشق، خود را در معرض تنبیه    هایی 
قرار دهند که امریکا برای نقض کنندگان تحریم    ها 
در نظر گرفته است. روز دوشنبه، کمیته امریکایی-

عربی ضد تبعیض )ADC( که یک گروه مس��تقر 
در امریکا است، خواستار لغو »فوری « تحریم های 
امریکا برای تسهیل کمک رس��انی به سوریه شد. 
ایوب، مدیر اجرایی ADC در بیانیه ای گفته که لغو 
تحریم     ها در    ها را برای کمک های اضافی و تکمیلی باز 
می کند و سهولت بیشتری به کسانی می دهد که به 
این کمک    ها نیاز دارند. شورای کلیساهای خاورمیانه 
)MECC( نیز خواستار لغو فوری تحریم های اعمال 
شده علیه سوریه شد، زیرا محاصره فعلی، تاش    ها 
برای تأمین نیازهای اساسی مردم سوریه برای پاسخ 
به زلزله ویرانگر را محدود می کند. اعضای این شورا 
در بیانیه ای اعام کردند: »ما خواس��تار لغو فوری 

تحریم    ها علیه سوریه و اجازه دسترسی به همه مواد 
هستیم تا تحریم    ها به جنایت علیه بشریت تبدیل 
نش��ود«، اما ند پرایس، س��خنگوی وزارت خارجه 
امریکا اعام کرد واش��نگتن حاضر نیست تغییری 
در سیاست امریکا به وجود بیاورد. پرایس گفته که 
همچنان به سیاست همکاری با شرکای غیردولتی 
برای کمک به سوری    ها ادامه خواهد داد و با انداختن 
توپ در زمین دولت سوریه، گفت:» این رژیمی است 
که هرگز تمایلی برای اولویت دادن به رفاه و منافع 

مردمش نشان نداده است.«
 تمام کنید این نمایش مسخره تحریم را!

ظاه��راً نماین��دگان س��ازمان های غیردولت��ی و 
بین المللی چندان با دیدگاه دول��ت امریکا موافق 
نیستند و می کوشند در دنیایی که دولت    ها همچنان 
مرکز ثقل هرگون��ه اقدام در داخ��ل مرزهای ملی 
هستند، از ظرفیت دولت سوریه برای کمک به مردم 
زلزله  زده اس��تفاده کنند. روز دو    شنبه به فاصله ای 
نه چندان طوالنی از وق��وع زمین لرزه، نمایندگان 

سازمان    ها و دفاتر س��ازمان ملل متحد در سوریه و 
سازمان های غیردولتی در س��اختمان وزارت امور 
خارجه سوریه جمع شدند، جلس��ه ای که فیصل 
مقداد، وزیر امور خارجه س��وریه نیز در آن حضور 
داشت. مقداد اقدامات دولت دمشق و دستور بشار 
اسد، رئیس جمهور برای مقابله با پیامدهای فاجعه 
زلزله را تشریح کرد و به صراحت به تأثیر تحریم های 
یکجانب��ه در افزایش پیامدهای زلزله اش��اره کرد. 
المقداد گفت که این کشور آماده است برای نهادهای 
سازمان ملل تسهیاتی فراهم کند تا کمک    هایی که 
شهروندان آسیب دیده به آن نیاز دارند، به دست شان 
برسد. وزارت خارجه سوریه هم با انتشار بیانیه ای از 
اعضای سازمان ملل، دبیرخانه این سازمان، کمیته 
بین المللی صلیب سرخ و س��ایر نهادهای دولتی و 
غیردولتی خواست به سوریه و دولت این کشور برای 
حل این فاجعه انسانی کمک کنند. وی با بیان اینکه 
این نهاد    ها می توانند در زمینه نجات زلزله زدگان، 
بیرون کش��یدن جنازه     ها و ارائه کمک های غذایی 

و بهداش��تی به ش��هروندان س��وری کمک کنند، 
تصریح کرد، س��وریه از کش��ورها و نهاد    هایی که با 
ملت این کشور ابراز همبس��تگی و برای کمک به 
آنان در این شرایط دش��وار، اعام آمادگی کردند، 
نهایت قدردان��ی را دارد. همچنین خالد حبوباتی، 
رئیس سازمان هال احمر سوریه در یک کنفرانس 
خبری در دمشق گفت که ما به تجهیزات سنگین 
و آمبوالنس     ها و خودروهای آتش نشانی نیاز داریم 
تا بتوانیم به عملیات نج��ات و آواربرداری     ها ادامه 
دهیم؛ این امر ایجاب می کند که تحریم     ها از سوریه 
در سریع     ترین زمان ممکن برداشته شود. به گفته 
حبوباتی، تحریم های اقتصادی بر وضعیت انسانی 
تأثیر گذاشته است؛ تعدادی از کشور    ها کمک     هایی 
فرس��تاده اند، اما فاجعه بزرگ اس��ت و ما به کمک 
همگان نیاز داریم. ما تماس     هایی از سوری     ها در تعداد 
زیادی از کشور    ها دریافت کرده ایم و حساب بانکی 
را برای دریافت کمک های مالی افتتاح خواهیم کرد. 
احتمال افزایش تلفات انسانی وجود دارد. حبوباتی 
خطاب به اتحادیه اروپ��ا گف��ت: »از اتحادیه اروپا 
درخواستی دارم؛  تحریم های اقتصادی علیه سوریه 
باید برداشته شوند. این نمایش خنده دار و مسخره 
را پایان دهید. االن بعد از این فاجعه زمان برداشتن 
تحریم     ها فرا رسیده تا بتوانیم به تجهیزات سنگین 
دسترسی داشته باشیم. امیدوارم فوراً با ما همکاری 

صورت بگیرد، ما کاماً آماده ایم.«
  انسان دوستی گزینشی

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ادعا کرده 
که »روند ارس��ال کمک به سوریه و ترکیه متفاوت 
است.« چیزی که برخی ناظران آن را انسان دوستی 
گزینش��ی توصیف کرده اند. او گفته که امریکا در 
کمک به ترکیه هیچ مش��کلی ندارد زیرا در آنکارا 
یک دولت »ش��ریک « وجود دارد ولی تأکید کرده 
که »در سوریه، ما ش��ریکی در قالب سازمان های 
غیردولتی داریم که حمایت های بشردوستانه را ارائه 
می کنند.«  برخورد اروپا نیز تفاوت چندانی نداشت. 
جوزف بورل، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و یانز لنارچیچ، کمیسر مدیریت بحران اتحادیه 
اروپا، گفتند ک��ه اتحادیه اروپا بعد از درخواس��ت 
کمک ترکیه، 10 تیم جست وجو و نجات برای اعزام 
به آن کشور بسیج کرده ولی گفت که اعزام کمک 
به س��وریه منوط به »درخواست« سوریه است، در 
حالی که دولت سوریه نیز چنین درخواستی داشته 
اس��ت. المیادین نوش��ته که پس از زمین لرزه روز 
د    وشنبه چندین کشور غربی به سرعت برای ارسال 
کمک و نیروهای امدادی به ترکیه بسیج شدند، اما 
تصمیم گرفتند سوریه را کنار بگذارند و از آن غفلت 
کنند و تنها به ابراز تسلیت و صرفاً  برای حمایت از 
سوری های آسیب دیده، بدون هیچ اقدام میدانی ، 

اعام آمادگی کردند. 

مقاومت عباس مقابل ایستادگی مقاومت فلسطینی!

برنامه ریزی روسیه برای عملیات بزرگ در شرق اوکراین

روزی نیست که خبر شهادت جوانان فلسطینی و 
حمالت وحشیانه صهیونیست    ها به فلسطینیان 
منتش�ر  نش�ود. در چنی�ن ش�رایطی رئی�س 
تشکیالت  خودگردان فلسطین که بنابر اذعان 
صریح صهیونیست    ها تحت فش�ار امریکا قرار 
دارد، به دس�تگاه های امنیتی در کرانه باختری 
دس�تور داده که همچنان از عملی�ات مقاومت 
علیه رژی�م صهیونیس�تی جلوگی�ری کنند. 

اخیراً عملیات های شهادت طلبانه در شهرهای کرانه 
باختری و قدس اشغالی در پاسخ به جنایت های مکرر 
رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، افزایش یافته 
است. در مقابل، صهیونیست    ها هم از هیچ اقدامی 
برای سرکوب فلسطینیان فروگذار نکرده اند. طبق 
اعام وزارت بهداشت فلسطین، صهیونیست    ها فقط 
از آغاز سال جاری میادی تاکنون 42فلسطینی از 
جمله 9 کودک و یک پیرزن را به شهادت رسانده اند. 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی بامداد دی��روز هم با 
حمله به استان نابلس در شمال کرانه باختری، یک 
نوجوان به نام »حمزه امجد االشقر«)1۷ ساله( را با 
ش��لیک گلوله به صورت او، به شهادت رساندند. از 
سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به 
نقاط مختلف کرانه باختری به ویژه شهرک برقین 
در غرب شهر جنین، ش��مار زیادی از فلسطینیان 

را بازداشت کردند. منابع امنیتی فلسطین گزارش 
دادند که نظامیان صهیونیس��ت در شهرک برقین 
16جوان فلسطینی را از منازل شان بازداشت کردند. 
منابع محلی فلسطین نیز گزارش دادند که مبارزان 
فلسطینی در حین یورش نظامیان صهیونیست به 

شهرک برقین، آنها را هدف تیراندازی قرار دادند. 
در چنین ش��رایطی ک��ه تنش اوج گرفته اس��ت، 
محمود عباس در نشستی با دستگاه های امنیتی 

بر لزوم ادامه جلوگیری از عملیات مقاومتی در کرانه 
باخت��ری به رغم توقف هماهنگ��ی امنیتی با رژیم 
صهیونیستی تأکید کرده است. صهیونیست    ها هم 
بنابر آنچه شبکه 12 تلویزیون این رژیم اعام کرد، 
تأکید دارند که دستورات عباس با فشار امریکا، مصر 
و اردن اتخاذ می شود. عباس به فرماندهان امنیتی 
فلسطین اعام کرده که توقف هماهنگی امنیتی 
به معنای چشم پوش��ی از عملیات و درگیری های 

خش��ونت  آمیز نیس��ت. طبق آنچه ایهود یعاری، 
خبرنگار این شبکه گفته: »عباس و ماجد فرج مدیر 
اطاعات فلس��طین به مس��ئوالن امریکایی اعام 
کردند که نیروهای امنیت��ی نمی توانند تجهیزات 
امنیتی به نابلس و جنین برای توقف فعالیت های 
مسلحانه بفرس��تند. «عباس به این حد هم اکتفا 
نکرده بلکه به دستگاه های امنیتی نسبت به سرانجام 
کوتاهی در منع عملیات های مقاومتی هشدار داده 
و تأکید کرده است که این اقدام منجر به آشوب در 

کرانه باختری می شود. 
پیش تر، پایگاه امریکایی اکسیوس به نقل از مقامات 
امریکایی و اسرائیلی خبر داده بود که آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه امریکا در دیدار اخیر خود با عباس، 
وی را برای پذی��رش یک طرح امنیت��ی در کرانه 
باختری تحت فش��ار قرار داده اس��ت. طرح امریکا 
شامل آموزش نیروهای ویژه فلسطینی برای برخورد 
با »افراد مسلح« در کرانه باختری به طور خاص در 
نابلس و جنین است. فلس��طینی     ها با این طرح که 
دارای مطالبات اسرائیلی است، مخالفت کرده اند. در 
این گزارش آمده که دولت امریکا در بررسی راه های 
بازگش��ت آرامش به س��رزمین های فلسطینی و 
جلوگیری از انتفاضه سوم، معتقدند که ضعف سلطه 
امنیتی تش��کیات خودگردان فلسطینی افزایش 

تنش در کرانه باختری را باعث شده است. 

فرمان�دار منطق�ه لوهانس�ک مدع�ی ش�ده اس�ت ک�ه در 
آس�تانه س�الگرد آغاز عملیات نظام�ی روس�یه در اوکراین، 
مس�کو در ح�ال تقوی�ت نی�روی نظام�ی در ش�رق اوکراین 
ب�رای راه ان�دازی ی�ک حمل�ه گس�ترده جدی�د اس�ت. 
در آستانه س��الگرد حمله روس��یه به اوکراین، ش��واهد و قرائن از 
تشدید درگیری    ها حکایت دارد که می تواند روند صلح را با چالش 
جدی مواجه کند. رسانه های اوکراینی به نقل از یکی از فرمانداران 
اوکراینی گزارش کردند، روسیه در آس��تانه یک حمله جدید که 
احتماالً هفته آینده آغاز می ش��ود، در حال اعزام نیروهای کمکی 
به ش��رق اوکراین اس��ت. اوکراین که از کمک ه��ای نظامی غرب 
ناامید اس��ت، پیش بینی می کند که مس��کو در نزدیکی تاریخ 24 
فوریه، به دالیل نمادین حمله  بزرگی را به اوکراین صورت دهد. بر 
اساس گزارش شبکه اسکای نیوز، سرهی گایدایی، فرماندار منطقه 
»لوهانسک « واقع در شرق اوکراین تصریح کرد: »ما شاهد استقرار 
بیشتر و بیش��تر نیروهای ذخیره روسیه در س��مت خود هستیم. 

شاهدیم که تجهیزات بیشتری وارد شرق اوکراین می شوند«. وی 
ادامه داد: »آنها مهماتی را وارد می کنند که با کارایی متفاوت از قبل 
مورد استفاده قرار می گیرد. دیگر گلوله باران توپخانه ای نیست. آنها 
به آرامی در حال ذخیره هستند و برای یک حمله تمام عیار آماده 
می شوند«. فرماندار لوهانسک در خصوص احتمال حمله گسترده 
روسیه در اوکراین گفت: »احتماالً 10 روز برای جمع آوری ذخایر 
زمان می گذارند و بعد از 15 فوری��ه هر زمانی می توانیم انتظار این 

حمله را داشت باشیم«.
 پیش از این الکساندر کوالنکو، یک تحلیلگر مسائل دفاعی اوکراینی 
مدعی شده بود که روس��یه احتماالً از یکی از جهات منطقه شرق 
لوهانسک، منطقه دونتسک، زاپروژیا و شهر و بندر ماریوپل حمله 
خواهد کرد. مقامات اوکراینی طی چند هفته گذش��ته درباره دور 
تازه تهاجم گسترده ارتش روسیه هش��دار داده و خواستار ارسال 
تس��لیحات بیش��تر از طرف غرب برای مقابله ب��ا تهدیدات جدید 
هستند. ناتالیا هامنیوک، رئیس مرکز هماهنگی امنیتی و دفاعی 

نیروهای جنوب اوکراین در یک برنامه تلویزیونی در این خصوص 
گفت که نشانه     هایی از آمادگی روس��یه برای تهاجمات جدید در 
جنوب اوکراین دیده می شود. وی در ادامه افزود: »نه تنها از زمین، 
بلکه از دریا و هوا روسیه در حال آماده سازی برای حمله است.« با 
توجه به تحرکات امریکا و اروپایی    ها برای ارسال تسلیحات جدید به 
اوکراین، احتمال تشدید درگیری    ها وجود دارد و روس    ها گفته اند 
که همه این تسلیحات را نابود خواهند کرد. آنتونی گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل هش��دار داد جنگ روس��یه و اوکراین ممکن است به 

سطح یک درگیری گسترده تر جهانی برسد.
 به گزارش رویت��رز، او گفت: »حمله روس��یه ب��ه اوکراین نهایت 
رنج را به مردم اوکرای��ن وارد کرده و تبعات جهان��ی عمیق دارد. 
چش��م انداز های صلح رو به تضعی��ف می روند. احتمال تش��دید 
درگیری     ها و خونریزی های بیش��تر رو به افزایش است. من از این 
می ترسم که جهان نه در حال خواب زدگی بلکه با چشمانی کاماً باز 

به سمت یک جنگ گسترده تر برود.«
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تیغ »سزار« امریکا   برگلوی زلزله زدگان سوری
دولت بایدن حاضر نیست حتی در شرایط اضطراری، تیغ تحریم    ها را کند کند
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پالس های امریکا 
برای  شروع مذاکرات برجامی

همزم�ان ب�ا تح�رکات غ�رب ب�رای از س�رگیری مذاک�رات 
هس�ته ای در وی�ن، دول�ت امری�کا معافیت ه�ای تحریم�ی را 
ب�رای ادامه هم�کاری هس�ته ای ایران و روس�یه در س�ایت های 
غنی س�ازی ای�ران تمدید ک�رد و ای�ن س�یگنال را فرس�تاد که 
آم�اده اس�ت ب�رای احی�ای برج�ام به می�ز مذاک�ره بازگ�ردد. 
با وجود اینکه مقام��ات امریکایی در ماه ه��ای اخیر بار    ه��ا ادعا کرده اند 
که مس��ئله احیای برجام را از دس��تور کار خارج کرده و به اغتشاش��ات 
در داخل ایران متمرکز ش��ده اند، در روزهای اخیر به طور غیرمس��تقیم 
پیام    هایی را برای بازگش��ت به میز گفت وگو ارسال کرده اند. وبگاه خبری 
»واشنگتن فری بیکن« روز سه     شنبه بر اساس یک اطاعیه غیرعلنی ارائه 
شده به کنگره که به نسخه ای از آن دست پیدا کرده، گزارش کرد که دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا یکسری معافیت های تحریمی را تمدید 
کرده است. این معافیت های تحریمی که بقایای توافق هسته ای 2015 
است، مجوز ادامه همکاری هسته ای ایران و روسیه در سایت های هسته ای 
ایران همچون فردو و نیروگاه هسته ای بوشهر را می دهد. منابع ارشد کنگره 
می گویند که دولت بایدن در تاش اس��ت در بحبوح��ه نگرانی     ها درباره 
ائتاف نظامی ایران و روس��یه، این معافیت     ها را از میان بردارد. طبق این 
گزارش، دولت بایدن این بار تصمیم گرفته است به رغم تمدید معافیت های 
تحریمی، یکسری تحریم های خاص را برای ساخت دو نیروگاه هسته ای 
جدید ایران به دست روسیه اعام کند، به امید آنکه همکاری تهران و مسکو 
را محدود کند. وزارت خارجه امریکا در اطاعیه خود به کنگره نوشته است: 
»محدود کردن معافیت از این طریق، منافع مهم منع عدم اشاعه و ایمنی 
هسته ای ایاالت متحده و جامعه بین المللی را تأمین می کند اما فعالیت های 
مربوط به س��اخت واحدهای رآکتور جدید در بوش��هر را دربرنمی گیرد، 
چراکه این فعالیت ها برنامه هسته ای ایران را گسترش می دهد و همکاری 
میان ایران و روس��یه را در برهه ای از زمان بیش از پیش تعمیق می کند 
که تهران کمک های مرگبار به روسیه برای استفاده در حمله غیرقانونی 
به اوکراین عرضه می کند.« این خبر در حالی منتش��ر شده است که در 
هفته     ها و ماه های اخیر، نگرانی های مقام های امریکایی از افزایش همکاری 
میان ایران و روسیه تشدید شده و در تریبون های مختلف از تاش برای 
مقابله با این همکاری یاد می کنند. در جدید    ترین این موارد، »ند پرایس« 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دو    شنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد 
که واشنگتن به دنبال اهدافی است که بتواند با روابط ایران و روسیه مقابله 
کند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی 
کاخ سفید هم مدعی شد که تقویت همکاری های نظامی- فنی بین ایران و 

روسیه می تواند به شرکای واشنگتن در منطقه آسیب بزند. 

کیسینجر: امریکا 
دچار شکاف داخلی و عدم اتحاد است

هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق امریکا می گوید که این کشور در 
مقابله با چالش های مدرن، دچار عدم اتحاد داخلی و انشقاق است. 
در شرایطی که مقامات امریکایی سعی دارند بر مشکات داخلی سرپوش 
بگذارند، برخی مقامات سابق از وجود ش��کاف های عمیق خبر می دهند. 
هنری کیسینجر دو    شنبه ش��ب در س��خنرانی خود در صدودوازدهمین 
سالگرد گرامیداشت رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین این کشور تأکید 
کرد که ایاالت متحده دارای ش��کاف و عدم اتحاد است. براساس گزارش 
خبرگزاری تاس، کیس��ینجر گفت: ایاالت متحده در داخل و در مقابله با 
چالش های مدرنی که با آن مواجه هستیم دچار عدم اتحاد است. کیسینجر 
افزود: »امروز ما دوباره از انش��قاق داخلی و بی نظم��ی بین المللی درباره 
اینکه که هستیم و برای چه می جنگیم رنج می بریم. برای ما دشوار است 
که انس��جام داخلی الزم را برای رویارویی با چالش های پیش رو به دست 
بیاوریم.«  این استراتژیست امریکایی در ادامه سخنرانی خود جاه طلبی های 
چین و شرایط در خاورمیانه، جایی که به گفته او خطر تولید مخرب     ترین 
ساح    ها وجود دارد و همچنین بحران اوکراین که هیچ نشانه ای از فروکش 
کردن در آن دیده نمی شود را به عنوان چالش های نظام جهانی نام برد. او در 
ادامه از » بلندپروازی های چین « و وضعیت خاورمیانه صحبت و تأکید کرد، 
در این منطقه ریسک » توسعه ویرانگر    ترین تسلیحات جهان « وجود دارد. 
کیسینجر همچنین بر اینکه بحران اوکراین هنوز نشانی از فروکش کردن 
نداش��ته و اینکه هوش مصنوعی در حال تغییر دادن به آگاهی بشر است، 
تأکید کرد. کیسینجر اظهار کرد: » هر یک از این تحوالت حال حاضر نیازمند 
ترکیبی از قدرت و آشتی است و رونالد ریگان بهتر از هر کسی می دانست 
چطور عناصر قدرت و آشتی را ادغام کند. از سوی دیگر، در آستانه سخنرانی 
ساالنه جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، برایان دیز، مشاور ارشد اقتصادی 
کاخ س��فید، وضعیت اقتصاد ایاالت متحده را قوی توصیف کرد و در عین 
حال استداللی غلط نسبت به نظرس��نجی های اخیر ارائه داد. به گزارش 
روزنامه دیلی میل، برایان دیز گفت: شما ش��اهد پایین     ترین نرخ بیکاری 
ظرف 5۳ سال اخیر هستید. وی در ادامه با مقایسه » مقاومت و استقامت 
اقتصاد امریکا « نسبت به سایر کشور    ها گفت: اگر شما به هر کجایی از جهان 
بروید، اگر با سران کشورها، رؤسا و سایر رهبر    ها گفت وگو کنید، آنها به شما 
خواهند گفت که ایاالت متحده امریکا جایگاه بهتری نسبت به کشورهای 
دیگر دارد. اکثر مردم مشتاق داشتن فرصتی برای سرمایه گذاری در امریکا 

هستند و این مسئله حاکی از اقتصاد خوب این کشور است. 

معترضان در پاریس و لندن کوتاه نیامدند
پافش�اری بر سیاس�ت های اقتص�ادی، ه�م در فرانس�ه و هم در 
انگلیس همچن�ان معترضان را ب�ه خیابان    ها م�ی آورد و با تداوم 
اعتصاب، آس�یب به بخش های مختلف را به دنبال داش�ته است. 
تأکید دولت امانوئل ماکرون بر افزایش س��ن بازنشستگی، فرانسه را در 
موقعیتی قرار داده که باید خود را برای موج سوم اعتراضات و اعتصابات 
سراسری آماده کند. کاخ الیزه افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال 
را در حالی در دستور کار قرار داده که ادعا می کند چنین قانونی تا سال 
20۳0 به ذخیره بیش از 1۷ میلیارد یورو )1۸ میلیارد دالر( بودجه در 
سال منتهی خواهد شد. این در حالی است که اتحادیه     ها و مخالفان حزب 
چپ بر این باورند که این مبلغ را می توان از منابع دیگر مثل افراد ثروتمند، 
تأمین کرد. از این رو، اتحادیه های صنفی در فرانسه یک بار دیگر از مردم 
خواس��ته اند با جمعیتی زیاد به خیابان     ها بیایند. همزم��ان با اعتصاب 
کارگران در بخش های مختل��ف، خطوط راه آهن با مش��کاتی مواجه 
خواهد شد، کاس های درس مدارس تعطیل می شوند و نقل و انتقاالت 
در پاالیشگاه تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین، انتظار می رود که قطار، 
مترو و فرودگاه اورلی با » اختاالت سنگینی « مواجه شوند.  ماه دسامبر 
2022، نرخ ساالنه تورم انگلیس به باال    ترین حد خود در 41 سال گذشته 
معادل 10/5درصد رس��ید. دولت محافظه کار انگلیس استدالل کرده، 
در صورت برقرار کردن افزایش حقوقی معادل 10 درصد یا بیشتر برای 
کارمندان بخش دولتی، تورم از حد فعلی نیز باز بیشتر می شود. از این رو، 
ماه هاست که موج اعتصابات کارمندان بخش های مختلف در بریتانیا به 
ویژه کارمندان بخش دولتی به منظور مطالبه افزایش حقوق شان مطابق 
با نرخ دو رقمی تورم، زندگی روزمره مردم این کشور را مختل کرده است. 
در ادامه این روند، دهها هزار نفر از کارمندان سرویس سامت ملی این 
کشور روز دو    شنبه با شرکت در اعتصابی سراسری بزرگ ترین اعتصابی را 

که تاکنون کارمندان این سازمان اجرا کرده اند، رقم زدند. 

مقايسهترافيکهوايیکمکرسانیبهزلزلهزدگانترکيهوسوريه



 گفت وگوی »جوان«
 با مترجم ادبیات کودک و نوجوان

 جایزه جهانی کتاب زمانی افتخار دارد 
که مردم کتابخوانی داشته باشیم

جایزه جهانی کتاب در حالی برگزار می شود که مردم هنوز 
کتابخوان نیس�تند و زیرس�اخت های الزم برای توس�عه 

کتابخوانی وجود ندارد.
مجید عمیق، مترجم ادبیات كودك و نوجوان در آستانه سی امین 
جایزه جهانی كتاب سال، در گفت وگو با »جوان« گفت: »زمانی 
می توانیم با افتخار بگوییم جایزه كتاب سال به معرفی فرهنگ 
ایرانی و اسالمی كمک می كند كه زیرس��اخت های الزم برای 
كتابخوان كردن مردم فراهم ش��ود و از سویی نیز سفارتخانه ها 
و رایزن ه��ای فرهنگی ایران برای ارتباط گس��ترده با نهادهای 
فرهنگی سایر كشورها و معرفی رویدادهایی كه در ایران برگزار 

می شود از جمله كتاب سال تالش بیشتری داشته باشند.«
عمیق افزود: »همچنین برای این امر می توان ایران شناسان و 
اسالم شناسانی را كه در كشورهای مختلف حضور دارند و گمنام 
مانده اند برای حضور در این جایزه دعوت كرد تا قاصدی باشند 
برای معرفی ایران و جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی ایران 

در كشور خودشان.«
وی ادامه داد: »هرچقدر رایزن های فرهنگی ایران با نهادهای 
فرهنگی كش��ورهایی كه در آن حضور دارند تماس بیشتری 
برقرار كنند، می توانند برای تبلیغ و ترویج جایزه جهانی كتاب 
سال نقش مؤثرتری ایفا كنند و چه بسا بر تعدد آثاری كه از سایر 
كشورها در این جایزه شركت می كنند، افزوده شود و این امر 
بر غنا و كیفیت كارها نیز بیفزای��د. در واقع افزایش كتاب های 
ارس��الی به دبیرخانه جایزه جهانی كتاب سال سبب معرفی 

هرچه بیشتر این جایزه در سایر كشورها می شود.«
عمیق با اش��اره به اینکه این جایزه می تواند در جامعه ایرانی 
تأثیرگذار باشد، بیان كرد: »البته به شرط آنکه مردم كتابخوانی 
داش��ته باش��یم. از این رو باید برای ترویج فرهن��گ مطالعه و 
كتابخوانی تالش بسیاری كرد و اگر مردم از همه اقشار جامعه 
اقدام به مطالعه كتاب بکنند در این صورت است كه می توانیم 

تأثیرگذاری كتاب سال را بیشتر ببینیم.«
وی ضمن بیان اینکه در مدارس كتابخانه های خوبی نداریم، 
عنوان كرد: »از ابتدا زیربنای ترویج كتابخوانی فراهم نشده است 
و سازمان ها، نهادها و مسائل مختلفی در این امر دخیل هستند، 
از این رو مردم كتابخوانی هم نداریم. باید كتابخانه های بیشتر 
و باكیفیت تری در مدارس ایجاد كنیم و فعالیت هایی را انجام 

دهیم كه در جذب مردم به سمت كتاب تأثیرگذار باشد.«
عمیق در پایان سخنان خود با بیان اینکه كتاب تقدس و معنویت 
دارد، گفت: »حضور داوران باتجربه، ورزیده و خوب در این جایزه 
سبب می شود انتخاب ها از كیفیت الزم برخوردار شوند. همچنین 
به نظرم می توان تدابیری اندیشید تا در بخش های مختلف جایزه 
كتاب سال جمهوری اسالمی ایران چندین كتاب به عنوان اثر 

برگزیده و شایسته تقدیر معرفی شوند.«
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تجاوز مسئله ماست یا مسئله آنها؟
 باید از مدیران فارابی پرسید چرا بیت المال را هزینه فیلمی کرده اند که کارگردانش 

در یک ناآگاهی یا تغافل مدعی است موضوع آن معضل جامعه ایرانی است!
    جواد محرمی

امس�ال در جش�نواره فیلم فج�ر موضوع تج�اوز داغ 
است و این در حالی است که اساس�ًا بحث تجاوز، نه در 
جامعه اس�امی ایران، بلکه در میان چند صنف هنری 
از جمله در تجس�می و س�ینما ایجاد چالش کرده بود. 
كارگ��ردان فیلم س��ینمایی »روایت ناتمام س��یما« كه در 
چهل و یکمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور 
دارد، معتقد است مس��ئله تجاوز و جنبش »می تو« مسئله 

امروز جامعه ایرانی و خارجی است.
علیرضا صمدی در حالی چنین ادعای��ی را مطرح كرده كه 
جنبش زنان غربی موسوم به »می تو« نه در جامعه ایران و نه 
در میان هیچ جامعه اسالمی دیگری رقم نخورده است و در 

ایران نیز تنها در میان برخی شاخه های هنری از جمله سینما 
و تجسمی تبدیل به یک جنجال شد. 

جالب است كه فیلم با موضوع تجاوز را بنیاد سینمایی فارابی 
ساخته است بدون اینکه به این تناقضات توجه داشته باشد.

صمدی در پاسخ به این پرس��ش كه چرا چند فیلم  امسال در 
جشنواره به موضوع تجاوز به زنان و جنبش »می تو« می پردازند، 
توضیح داد: زمانی كه اتفاق مهمی در س��طح جامعه بیفتد در 
فیلم های تولید شده در سال هم بازتاب پیدا می كند. صمدی 
در پایان تأكید كرد: برای ما مهم اس��ت قصه ای را روایت كنیم 
كه دغدغه جامعه است! باید از مدیران فارابی پرسید چرا پول 
بیت المال را هزینه فیلمی كرده اند كه كارگردانش در یک ناآگاهی 

یا تغافل مدعی است موضوع آن معضل جامعه ایرانی است!

 بازگشت بحث برانگیزترین سیمرغ
 به سال آینده موکول شد

سید مرتضی ذاکر      کتاب

محمد صادقی      گفت وگو

     فجر41

 ناگفته    هایی از خفقان حکومت پهلوی
 تا تجاوز بعثی    ها در»برف و آفتاب«

کتاب »برف و آفتاب«؛ شامل 
مجموعه خاطرات یک افسر 
اطاعاتی دوران طاغوت از 
برپایی حکوم�ت نظامی در 
روزهای منتهی به پیروزی 
انقاب اس�امی تا اتفاقات 
تنگه چهارزبر کرمانش�اه و 
تجاوز بعثی    ها به کشورمان 
از س�وی انتش�ارات شهید 
کاظم�ی روان�ه بازار ش�د. 
 در كتاب »برف و آفتاب « نوشته محمدرضا یوسفی به خاطراتی 
از حکومت نظامی س��ال 57 پرداخته ش��ده تا جوانان بدانند 
انقالب مقدس اسالمی به رهبری امام راحل به صورت علنی از 
كجا شروع ش��د و نحوه و اجرای حکومت نظامی چه كمکی به 

انقالب كرده است. 
محمدرض��ا یوس��فی راوی و نویس��نده ای��ن اث��ر در مقدمه 
كتاب می گوید: بیش از س��ی س��ال از آخرین روز های یکی از 
طوالنی     ترین جنگ های معاصر گذش��ته اس��ت، من به عنوان 
فردی نظامی كه از س��اعت های اول جنگ از ابت��دا تا انتها در 
گوش��ه وكنار بعضی از عملیات     ها افتخار حضور داشتم، بر آن 
شدم به شرط توفیق الهی، مشاهدات، اطالعات و خاطرات خود 
را به عالقه مندان تاریخ كشور عزیزم تقدیم كنم. همان گونه كه 
امروز تاریخ گذش��ته های دور و نزدیک مردمان وطن قضاوت 
می شود، آیندگان در مورد عملکرد دیروز و امروز ما به قضاوت 
می پردازند كه در زمان بحران و جنگی ناخواسته چه كرده ایم 

و چه باید می كردیم. 
یوسفی در ادامه می افزاید: اگر میلیون     ها جوان باغیرت، هنگامی 
كه بخشی از كشور اشغال شد، جان خود را خالصانه فدای اسالم 
و انقالب و استقالل و تمامیت ارضی میهن اسالمی كردند و تن 
به شهادت، جانبازی، اس��ارت، مفقوداالثری و مفقودالجسدی 
دادند، باید در تاریخ ثبت و ضبط ش��ود. تاریخ به خود دید چه 
بسا مردانی كه توان كمک و حمایت از سربازان وطن خویش را 
داشتند؛ اما بی غیرتی و بی مسئولیتی پیشه كردند و به تن پروری 
و روش��نفکرمآبی و غرب وش��رق زدگی و بهانه های ش��یطانی 
پرداختند و نه تنها كمکی نکردند، كه یار پنجم دشمن شدند و 

حتی از اعزام فرزندان خود به سربازی ممانعت كردند. 
وی خاطرنشان می كند: این نوشته بازگو خواهد كرد هنگامی 
كه ارت��ش بعث هم میهن��ان عزیز مرزنش��ین م��ا را آواره و به 
ناموس مملکت، كه همانا مرز های ایرانی  اس��المی بود، تجاوز 
كرد، عده ای به خاطر كس��ب قدرت، نامردانه دس��ت به ترور و 
خون ریزی و گرفتن جان پاك     ترین انس��ان     ها زدند و بر طبل 

باطل خود كوبیدند.

    محمدصادق عابدیني
س�یمرغ مردمي با وج�ود اینک�ه مهم ترین 
سیمرغ جشنواره فیلم فجر نیست، اما اهداي 
آن همیش�ه با حواش�ي روبه رو ب�ود که بعضًا 
کلیت برگزاري جش�نواره را تحت تأثیر قرار 
مي داد، این جایزه پرحاش�یه امس�ال غایب 
اس�ت و احتماالً از س�ال آینده باز مي گردد. 
پس از حذف ناگهاني جایزه سیمرغ بهترین فیلم 
از نگاه تماش��اگران در فجر سال گذشته، امسال 
این جایزه از ابتدا از فهرس��ت جوایز فجر حذف 
شده است، اما با اظهار نظر جدید رئیس سازمان 
سینمایي، این سیمرغ از سال آتي دوباره به جمع 
جوایز جشنواره بین المللي فجر اضافه خواهد شد. 
اهداي جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، تنها 
سیمرغ از میان جوایز جشنواره فیلم فجر است كه 
داوران جشنواره در اهداي آن نقشي ندارند. متولي 
انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران جشنواره 
بر عهده خانه س��ینما اس��ت! اینکه چرا یک نهاد 
صنفي باید متولي روند انتخاب جایزه جشنواره اي 
باشد كه متعلق به سازمان س��ینمایي است هم از 
جمله »باگ« هاي جشنواره فیلم فجر است. شاید 
همین باگ به ظاهر كوچک باعث شده تا هر سال، 
نحوه جم��ع آوري آرا و انتخاب بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران با حرف و حدیث هاي زیادي روبه رو باشد. 
س��اده ترین انگي كه به این روش زده مي شود، این 
است كه تهیه كنندگان فیلم ها، بلیت ها را مي خرند 
و در اختیار افراد معتمدي ق��رار مي دهد تا پس از 
تماشاي فیلم، به آن اثر رأي بدهند. ماجرایي كه در 
نهایت آنقدر آش شوري شد كه در جشنواره چهلم با 

یک تصمیم ناگهاني این جایزه حذف شد. 
    آمدن و رفتن یک جایزه

س��ال 1376، اولین دوره اي بود ك��ه جایزه اي با 
عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران اهدا شد. در 
این سال فیلم »آژانس شیشه اي« ساخته ابراهیم 

حاتمي كیا توانست این جایزه را به خود اختصاص 
دهد. سالي كه آژانس شیشه اي تقریباً همه جوایز 
مهم جشنواره را درو كرده بود. آخرین فیلمي هم 
كه جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را گرفت، 
»ابلق« ساخته نرگس آبیار است. در فهرست آثاري 
كه در طول ادوار مختلف فجر توانستند سیمرغ 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را بگیرند، آثار مهم 

سینماي ایران دیده مي شوند. 
    از ساندنس تا فجر

اولین جش��نواره اي كه جای��زه اي را مختص نظر 
تماشاگران در نظر گرفت، فستیوال فیلم »ساندنس« 
است. ساندنس كه یکي از مشهورترین جشنواره هاي 
مستقل فیلم در جهان است، سال 1989 تصمیم 
گرفت كه جایزه اي را براي تماشاگران در نظر بگیرد، 
اما اهمیت این جایزه چه بود و چرا تا امروز حتي در 
جشنواره فیلم فجر هم مهم اس��ت كه كدام فیلم 
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران را دریافت 
مي كند؟ پاسخ سؤال ساده است، چون تماشاگران 
شاخص بهتري براي ش��ناخت ارزش هاي تجاري 
فیلم هاي سینمایی هس��تند تا هیئت داوران كه 

معموالً به ارزش هاي هن��ري و فرهنگي آثار دقت 
دارند. تماشاگران همان كس��اني هستند كه قرار 
اس��ت در زمان اكران فیلم ها براي دیدن آثار بلیت 
بخرند و به سینما بروند و با این كار به اقتصاد سینما 
كمک كنند. از این رو وقتي فیلمي جایزه بهترین 
فیلم از دید تماشاگران را به دست مي آورد، یعني 
محتوایش به آنچه بازار فیلم مي پس��ندد، نزدیک 
است و دوستداران س��ینما مي توانند این جایزه را 
مالكي براي خرید بلیت و تماشاي آن قرار دهند.  

    برون سپاري فقط در فجر 
به رغم اینکه اغل��ب فس��تیوال هاي مهم جایزه 
تماشاگران را دارند، اما هیچ كدام از آنها مانند فیلم 
فجر، اقدام به برون سپاري مدیریت جایزه نکرده اند. 
در فستیوال روتردام مخاطبان فیلم ها همزمان با 
آغاز نمایش فیلم، یک برگ رأي از طریق صندوق 
ایمیل خود دریافت مي كنند. تماشاگران مي توانند 
پس از تماشاي فیلم، رأي خود را از طریق همان 
فرم الکترونیک و صرفاً با یک كلیک ساده اعالم 
كنند. برگزار كنندگان جشنواره، این هوشمندي 
را به خرج داده اند و رأي سازندگان فیلم و بستگان 
آنها را شمارش نمي كنند. تمام فرایند به صورت 
الکترونیک مس��تقیماً تحت نظر جشنواره انجام 
مي شود. این كار باعث مي شود ذینفعان بیروني 
توان دخل و تصرف در آرا را نداشته باشند. چیزي 
كه هنوز در جشنواره فیلم فجر تعریف نشده است 
و رأي گیري آن به خاطر اینکه در جایي بیرون از 
دبیرخانه جشنواره برگزار مي شود، امکان نظارت 
را سخت مي كند. چیزي كه سال گذشته باعث 
شد كلیت س��یمرغ مردمي حذف شود و امسال 
هم در فهرس��ت جوایز نباش��د. به نظر مي رسد 
مهم تر از بازگشت س��یمرغ بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران س��ازوكار انتخاب فیلم است و اینکه 
خود جشنواره باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد، 

نه یک نهاد بیروني.

ام�ام رض�ا علیه الس�ام 
فرمودند:

به دیدن هم بروید تا یکدیگر 
را دوست داش�ته باشید و 
دست یکدیگر را بفشارید و 

به هم خشم نگیرید.
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    افشین علیار
 تصور مي كردم كیوم��رث پوراحمد پس از »تیغ و 
ترمه« دیگر فیلمي نخواهد ساخت، اما گویا وجود 
تهیه كننده ناشي و پول بادآورده سبب شده تا یک 

كاردستي بچگانه دیگر از پوراحمد خلق شود. 
پوراحمد پ��س از تیغ و ترمه »پرونده باز اس��ت« را 
ساخته كه به مراتب نسبت به قبلي ضعف هاي جدي 
نوشتاري و ساختاري دارد. او با سابقه »شب یلدا« و 
»اتوبوس شب« چگونه مي تواند »پرونده باز است« را 
بسازد؟ اثري كه حتي در میزانسن و نماهاي معمولي 
هم مش��کالت فراوان دارد و از آن مهم تر سوژه فیلم 
است. گرچه ارتباط به معضالت جوانان دارد، اما تاریخ 
انقضاي آن گذشته است با این حال مضمون مي تواند 
همچنان مهم باش��د، ام��ا نوع روایت آن به ش��دت 
منس��وخ شده اس��ت و در بعضي از بخش هاي فیلم 
پوراحمد انگار تجرب��ي كارگرداني مي كند )یادمان 
باشد كه او چند س��ال پیش به ش��دت تحت تأثیر 
فیلم فرمالیس��تي »ماهي و گربه« قرار گرفته بود( 
چگونه مي تواند خط روایي اثر به این شدت مغشوش 
باش��د. نوع روایت و آنچه ایجاد بحران و گره افکني 
مي كند، الکن و نارس اس��ت، چراكه جهان فیلم در 
یک بالتکلیفي عجیب به س��ر مي برد كه كارگردان 
نتوانسته آن را مهار كند. جنس فیلم و محوریت آن 
نمي تواند مخاطب را با خود همراه كند، چراكه قصه به 
شدت كسالت آور و شلخته جلو مي رود. این شلخته 
بودن جلوي پیشرفت فیلم را گرفته و اساساً ژانر اثر 
مشخص نیس��ت. اینکه پوراحمد سعي داشته پیام 
اخالقي بدهد، اصاًل مس��ئله بدي نیست، اما مطرح 
كردن آن بلدي مي خواهد و با كلیشه گویي نمي توان 
به آن رس��ید. حرف ه��اي تک��راري و دیالوگ هاي 
سطحي باعث شده »پرونده باز است« نتواند در مسیر 
درست حركت كند. فیلمي كه قرار بوده پیام بدهد در 
حد یک كلیشه گویي باقي مانده و این سطحي نگري 
پور احمد مخاط��ب را آزار مي دهد. فیلم به ش��دت 
خام دستانه ساخته شده و اگر هم قصه فیلم حقیقت 
داشته باشد، پوراحمد آنقدر آن را ضعیف ساخته كه 

قابل باور نیست.
 اینکه این كارگردان پیشکسوت چگونه بعضي از 
نماهاي كاماًل غلط را رد نکرده و از آنها در فیلمش 
اس��تفاده كرده اس��ت ! تعجب برانگیز است كه چه 
اتفاقي رخ مي دهد كه حتي پوراحمد قادر نیست 
از بازیگرانش بازي بگیرد. كارگرداني كه معروف به 
بازي گیري است در این فیلم هیچ كدام از بازیگرانش 
نمي توانند بازي حتي معمولي ارائه بدهند و این به 
دلیل عدم انس��جام حداقلي در نوشتن فیلمنامه 
است، نه ش��خصیت معرفي مي كند نه جهان فیلم 
ملموس و متقاعد كننده است. انگار با یک اثر كاماًل 
تجربي مواجهیم كه كارگردانش به بازیگران گفته 
بدترین بازي هایتان را ارائه كنید! پرونده باز است در 
سطحي ترین حالت ممکن ساخته شده، حتي یک 
كارگردان فیلم اولي هم نمي تواند اینقدر مبتدیانه 
فیلم بس��ازد. دوربیني كه جایش معلوم نیس��ت 
گاهي مي لرزد گاهي روي س��ه پایه است، زوایاي 
دوربین عجیب و باورنکردني است. چگونه ممکن 
است میزانسن ها به این حد مبتدیانه باشد! به نظر 
مي رسد فیلمسازي و سینما براي پوراحمد دیگر 
جذابیت ندارد، او حاال بیشتر به دنبال ذهنیت هاي 

خودش است كه البته به سینما ربطي ندارند. 
فیلم »پرونده باز است« روي پرده سینما لق مي زند 
و لو مي دهد كه فیلمسازش دیگر اشتیاقي به خلق 
كردن ندارد. بازیگران در این فیل��م فقط دیالوگ 
مي گویند و هیچ كدام شناسنامه اي ندارند. در این 
ش��رایط موضوع بحراني این فیلم چگونه مي تواند 
باورپذیر باشد؟ آشفتگي نوش��تاري و اجرایي این 
فیلم را كلیشه گو كرده اس��ت. براي همین با اثري 
سرد و بي روح مواجهیم كه نه ابتدا دارد و نه وسط و 
نه انتها، فیلم به هیچ وجه نمي تواند مخاطب به دست 
بیاورد، در خوش بینانه ترین حالت ممکن مي تواند 
در جش��نواره فیلم كودك و نوج��وان نمایش داده 
شود، متأسف باید بود كه كارگردانان پیشکسوت به 
چه اندازه در كارشان افت كرده اند و دلیلي نمي بینند 

كه خود را بازنشسته كنند. 

    فجر41

پرونده فیلمسازي که باید بسته باشد اما همچنان باز است!
 جهان  فیلم پوراحمد در یک باتکلیفي عجیب به سر مي برد 

که کارگردان نتوانسته آن را مهار کند


