
مخاطب شماييد!

 ساخت ظاهری جمهوری اسالمی 
خیلی کمکی نمی کند

اگر ما از اخاق اسللامی دور شدیم، اگر عدالت 
را فرامللوش کردیللم، شللعار عدالللت را بلله انزواء 
انداختیللم، اگللر مردمی بودِن مسللئوالن کشللور را 
دست کم گرفتیم، اگر مسئولین کشور هم مثل خیلی 
از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان 
یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر 
مسللئله ی خدمت و فداکاری برای مردم از ذهنیت و 
عمل مسللئولین کشور حذف شود، اگر مردمی بودن، 
ساده زیسللتی، خود را در سللطح توده ی مللردم قرار 
دادن، از ذهنیت مسللئولین کنار برود و حذف شود؛ 
پاک شللود، اگر ایسللتادگی در مقابللل تجاوزطلبیهای 
دشمن فراموش شللود، اگر رودربایستیها، ضعفهای 
شللخصی، ضعفهای شللخصیتی بللر روابط سیاسللی و 
بین المللللی مسللئولین کشللور حاکم شللود، اگر این 
مغزهای حقیقی و این بخشللهای اصلِی هویت واقعی 
جمهللوری اسللامی از دسللت بللرود و ضعیف شللود، 
ساخت ظاهرِی جمهوری اسامی خیلی کمکی نمیکند؛ 
خیلللی اثللری نمی بخشللد و پسللوند »اسللامی« بعد 
از مجلللس شللورا: مجلس شللورای اسللامی؛ دولت 
جمهوری اسللامی، به تنهائللی کاری صورت نمیدهد. 
اصل قضیه این است که مراقب باشیم آن روح، آن 
سیرت از دست نرود، فراموش نشود؛ دلمان خوش 
نباشد به حفظ صورت و قالب. به روح، معنا و سیرت 

توجه داشته باشید. این، اساس قضیه است.
و مللن به شللما عللرض بکنم کلله تغییر سللیرت، 
تغییللر آن هویت واقعی، بتدریج و خیلی آرام حاصل 
میشللود. توجه بعضیها به این، غالباً جلب نمیشللود، 
یا خیلیها توجهشللان جلب نمیشللود. یک وقتی ممکن 
است همه متوجه شوند، که کار از کار گذشته باشد. 
خیلی باید دقت کرد. چشللم بینای طبقه ی روشن بین 
و روشللنفکر جامعلله - یعنی طبقه ی دانشللگاهی - و 
چشللم بینللای دانشللجویان بایللد این مسللئولیت را 

همیشه برای خودش قائل باشد.
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نگاه

غول و ورغول
محمدمهدی ملکی

روزی روزگاری م��رد لوطیبود که از دار دنیا س��ه تا چیز 
داشت: نردبان، و میمون و زورنا )ساز بادی(

از دنیا رفت و فرزندان او )س��ه پس��ر بودند هر کدام یکی 
از ل��وازم پدر را که به ارث مانده بود برداش��تند و رفتند دنبال 
کاری. پس��ر بزرگتر نردبان را برداش��ت و رف��ت دنبال دزدی، 
پس��ر دومی هم میمون را برداشت و رفت دنبال ادامه کار پدر، 
اما پس��ر سوم که موضوع داستان ماس��ت آخرین ارثیه پدر را 

برداشت و بازورنا سر به بیابان گذاشت.
پسر سوم که تنها دارایی ا ش شده بود همین زورنا بی هدف 
و مقصد پا در راه گذاشته بود که سر راهش دید یک لنگه در راه 
افتاده کنار جاده لنگه در را هم به دوش گرفت و راه افتاد، کمی 
جلوتر دید یک کاسه پشت )الک پشت( بزرگ افتاده روی زمین 
و داره حرکت می کنه آن را هم انداخت توی توبره روی کولش 
و راه افت��اد. کم��ی جلوتر با گلوله ای از یک قاطمه )ریس��مان( 
مواجه شد آن را هم برداشت و به راهش ادامه داد حوالی ظهر 
شده بود پسر از شهر و دیار خود دور شده بود، خسته و گرسنه 
با ناامی��دی در حرکت بود که ناگهان در مقابلش قلعه بزرگ و 
وحشتناکی را دید، با تردید و به آرامی به قلعه نزدیک شد خود 
را به درب قلعه رس��اند از الی شکاف در به داخل نگاه کرد هر 
چه بیش��تر نگاه می کرد کمتر چی��زی می دید آخر تاب نیاورد 
و با فریاد و صدای بلند گفت آهای کس��ی اینجا نیس��ت؟! پسر 
چندبار این جمله را تکرار کرد ناگهان زمین به لرزه درآمد اوکه 
از الی ش��کاف در چوبی قلعه به درون می نگریست ناگهان دید 
یک غول بزرگ درون قلعه پدیدار ش��د که گام به گام به سوی 
در جل��وی آمد و با هر قدمی که برمی داش��ت زمین می لرزید، 
پسرک که از ترس پش��ت در میخکوب شده بود چاره ای برای 

فرار نمی دید، تصمیم گرفت بماند و تسلیم سرنوشت شود!
غول رسید پشت در با صدای نکره فریاد زد، کیه در می زنه؟

مرد که تازه فکری به سرش زده بود زورنا را برداشت و در 
آن دمی��د، از زورنا صدای مهیبی برخاس��ت و همانطور که در 

زورنا می دمید گفت تو کی هستی؟
غول که از صدای زورنا نگران ش��ده ب��ود گفت: من غولم 

تو کی هستی؟
مرد جوان تمام نفس��ش را جمع ک��رد و در زورنا دمید و 

گفت: من ورغولم!
غول که تا آن زمان نام ورغول را نش��نیده بود ترسید و گفت 
ورغ��ول دیگه چه جانوریه؟! م��ردک در زورنا دمید و گفت: ورغول 
همان موجودیه که اگر اراده کنه ده تا غول را یکجا با هم می خوره!

غول که حاال بیشتر ترسیده بود کمی فکر کرد و گفت: اگه 
تو ورغول هس��تی یکی از شپش های س��رت را بینداز اینطرف 
در ببینم، پس��رک گفت: اگر تو غول هستی یکی از شپش های 
سرت را بینداز اینطرف ببینم، غول یکی از شپش های سرش را 
کند و پرتاب کرد بیرون در قلعه پسر دید یک شپش به اندازه 
غورباغه افتاد اینطرف در، با خودش اندکی تامل کرد و س��پس 
کاس��ه پشت بزرگ را دو دس��تی گرفت و انداخت داخل قلعه، 
غول با دیدن کاس��ه پشت یکه ای خورد و با خودش گفت اگر 

این راست گفته باشه و ورغول باشه کار من تمام است.
غول دوباره صدایش را بلند کرد و گفت: اگر تو ورغول هستی 
یکی از ناخن هایت را بکن بینداز اینطور ببینم! پسرک گفت اگر تو 

غول هستی یکی از ناخن هایت را بکن و بینداز اینطرف ببینم!
غول یکی از ناخن هایش را کند و پرتاب کرد بیرون از قلعه 
پسرک دید ناخن غول به اندازه سر یک بیل است، فکری کرد 
و گفت بیا این هم ناخن من، سپس لنگه در را با تمام توان از 

روی در قلعه پرتاب کرد داخل!!
غول با دیدن لنگه در این بار بیش��تر ترس��ید و گفت: اگر 
تو راس��تی ورغول هس��تی یکی از موهای سرت را بکن بینداز 
اینطرف ببینم! پسرک دوباره در زورنا دمید و گفت تو اگر غول 

هستی یکی از موهای سرت را بکن بینداز اینطرف ببینم!
غ��ول با ترس و وحش��ت یکی از موهای س��رش را کند و 
انداخت بیرون قلعه، پسرک دید موی سر غول حدود سه چهار 
متری و به کلفتی یک کاموا می شود دوباره فکری کرد و دست 
درون توبره برد گلوله قاطمه را درآورد سر آن را از الی شکاف 
در داخل کرد و به غول گفت: بیا این س��ر تار موی من اس��ت! 
غول سر گلوله قاطمه را گرفت و رفت عقب، رفت و رفت و رفت 
تا رسید به انتهای قلعه! اما هنوز گلوله قاطمه ادامه داشت! غول 
با وحشت تمام دوید وآمد پشت در قلعه و زانو زد و گفت خوب 

جناب ورغول امری داش��تید! تو را به خدا هر کاری که بگویید 
برایتان می کنم به من و قلعه من آسیبی نرسانید!

م��رد خوش اقبال در زورنا دمید و گفت: برو هر چه طال و 
جواهرات داری بیار تا من به تو کاری نداش��ته باشم و راهم را 
بگیرم و بروم واال این قلعه را بر س��ر تو خراب می کنم و جانت 

را هم می گیرم!
غول بیچاره رفت و هر آنچه جواهرات و سکه و دالر داشت 
آورد و گذاش��ت پشت در؛ مرد در زورنا دمید و گفت: حاال برو 
س��ر تار موی م��ن را هم بیاور تا من ب��روم، غول بیچاره راهی 
انتهای قلعه ش��د تا موی ورغ��ول را بیاورد، در این هنگام مرد 
فرصت طلب طال و جواهرات غول بیچاره را برداش��ت و تا قبل 

از بازگشت غول گریخت!
غول هنگامی که بازگشت با صندوق خالی جواهرات و در 
باز قلعه مواجه شد به آهستگی به در نزدیک شد بارها و بارها 
ص��دا زد: جناب ورغول! جناب ورغ��ول! وقتی صدایی نیامد به 
آهس��تگی و با احتیاط از قلعه بیرون آمد ناگهان با دیدن جای 
پای آدمیزاد فهمید ورغولی در کار نبوده اس��ت و تمام ثروتش 

را هم از دست داده است!!!
غول و ورغول تمثیلی است از حکایت امروز دولتمردان تدبیر 
و امید در قیاس با دولت قبل، اینکه از ابتدای کار، خود را ژنرال 
معرفی کردند و دولتمردان قبلی را س��رباز! اینکه وزیر مسکن و 
شهرسازی دولت تدبیر و امید طرح مسکن مهر را مزخرف خطاب 
کرد و بجای آن طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد، طرحی که 
تا کنون هیچ طرح مصوب و دس��تور عملکرد مش��خصی ندارد، 
طرح مسکن اجتماعی را پیش از دولت اول تدبیر و امید همین 
آقای وزیر در س��الهای قبل هم که وزیر بودند مطرح کرده بودند 
و آن زمان هم فقط نام آن ش��نیده ش��ده بود، در معرفی دوباره 
ایشان برای صدارت وزارت مسکن در آغاز دور دوم دولت تدبیر و 
امید خود ریاست محترم جمهور در مجلس به عدم توفیق ایشان 
در وعده های داده شده اذعان، و فرمودند که در دور دوم وزارت و 
وعده هایشان عمل خواهند کرد و اینچنین بار دیگر زورنا نواخته 

و مجلس به ایشان رای اعتماد داد!
تمام ورغول های دولت تدبیر و امید، ایش��ان نیس��تند، وزیر 
محت��رم نفت پس از یک هفته آلودگی در وضعیت هش��دار هوا 
و تعطیل��ی م��دارس، اجرای ط��رح زوج و ف��رد خودروها جهت 
کاهش مصرف سوخت و... با وجود اینکه رئیس سازمان حفاظت 

منابع طبیعی و محیط زیست به عمده دلیل آلودگی هوا به علت 
غیراس��تاندارد بودن و آالینده بودن بنزین های وارداتی صراحتا 
اذعان می کند، وزیر نفت در صحنه تلویزیون ظاهر شده و با کمال 
اعتماد به نفس فرمودند که تمام بنزین های مصرفی اس��تاندارد 

است و آلودگی هوا هیچ ارتباطی به مصرف بنزین ندارد؟!
یک��ی دیگ��ر از ورغول های دول��ت تدبیر و امی��د که از او 
می ت��وان ب��ه عنوان رئی��س ورغول های دولت ن��ام برد جناب 
سخنگوی دولت، دکترترین دکترها جناب آقای نوبخت است! 
ایشان درپی افزایش شدید قیمت ها در روزهای اخیر و افزایش 
قیمت بنزین در س��ال آتی که طبق روال گذش��ته چون قبل 
بی ش��ک موجب افزایش چندباره تمام قیمت ها خواهد شد، در 
صفحه تلویزیون ظاهر ش��دند و فرمودند: مگر دولت می گذارد 

تورم باال بره و بر دوش اقشار مردم فشار بیاد!
یکی دیگ��ه از ورغول های دولت امید، وزی��ر محترم نیرو 
هس��تند که در گزارش مصور خود در پاس��خ ب��ه دلیل گرانی 
ناگهانی فیش آب ش��هروندانی )به ویژه ی��زد( افاضه فرمودند 
که: آب گران نشده اس��ت، ما اصوال به چیزی می گوییم گران 
که بیش از ارزش آن پول بپردازیم پولی که امروزه مردم بابت 
مصرف آب می پردازند کمتر از قیمت واقعی آن است و در واقع 
ما داریم آب را ارزان می فروش��یم! و تا رسیدن به قیمت واقعی 
آن باید قیمت آب اصالح ش��ود. )بخوانید گران ش��ود و تا آن 

موقع کسی از گرانی صحبت نکند!(
به ج��رات و با یقین می توان گفت دولتمردان تدبیر و امید 
همگی و بدون استثناء در یک کالم ورغول بازی شرکت کرده اند 
و همگی ب��ا ادبیاتی »ورغول��ی« درصدد مرع��وب کردن تمام 
غول های مقابل خود هستند، این غول می خواهد »همچنان پس 
از گذشت 5 سال شخص رئیس جمهور قبل باشد، یا می خواهد 
رئیس جمهور قبل تر باش��د. فرقی نمی کند ظاه��را امیدواران و 
تدبیرگران این دولت در دمیدن زورنا بیشتر استاد هستند، فقط 
امید اس��ت که این مجالی برای برخی از ورغول ها نباش��د که با 
فرستادن خود ایش��ان به دنبال تار موی ورغول تا انتهای قلعه، 
ثروت این مملکت را بربایند و س��ر از کانادا یا ناکجاآباد دیگری 
درآورن��د! ورغول های��ی که روزگاری با توب��ره خالی آمده بودند 

دوباره با سکه ها و دالرهای بیت المال خواهند رفت.
جای ش��کرش از آن جهت باقی اس��ت که انتخاب غول و 

ورغول بدست خود ماست، اما خود کرده را تدبیر چیست؟

سياست مجازی

موسیقی متن فساد در کشور
سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در صفحه 
مجازی خود نوش��ت: زنگ تلفن های رانتی است که آینه 
نظام را زنگار و مکدر می کند و نمی گذارد مردم خودشان 
را در آینه نظام ببینند. زنگ تلفن های توصیه ای است که 
پوالد نظام را زنگ زده و پوسیده می کند. زنگ تلفن های 

توصیه ای است که موسیقی متن فساد در کشور است.

رفع محدودیت شبکه های اجتماعی 
حس��ن روحان��ی رئیس جمهوری با انتش��ار پیامی 
روی صفح��ه توئیتر بر رفع محدودیت ها از ش��بکه های 
اجتماع��ی و فضای مجازی تأکید کرد و نوش��ت: از هر 
فن��اوری و ابزاری، ع��ده ای سوء اس��تفاده می کنند ولی 
نمی توان نسبت به زندگی و کسب و کار مردم بی تفاوت 

بود و آن را به صورت دائمی محدود کرد.
- درست است که رئیس جمهور محترم برای کسب و 
کارهای مردمی که از طریق تلگرام تامین می شد دلنگرانند 
و از خراب شدن این کسب و کار مکدر شده  اند اما بهتر بود 
صادقانه به مردم می گفتند که ریاست شورای عالی امنیت 

ملی را برعهده دارند و در جریان این فیلترینگ بوده اند.

 بعیدی نژاد امورات خانواده را 
به پهلوی یادآوری کرد
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
بریتانی��ا در صفحه تلگرام خود مطلب��ی را تحت عنوان 
"اپوزیس��یون ایرانی؛ و نقش رضا پهلوی در توهم ایفای 
نقش پدر خوانده" منتشر کرد که در بخشی از آن نوشته 
اس��ت: رضا پهلوی خود در ح��د اداره ی امور خانواده ی 
خود فرومانده اس��ت و با چنان اتهامات سنگینی مواجه 
اس��ت که نتوانس��ته حتی حامیان پروپ��ا قرص طرفدار 
سلطنت پهلوی را هم آرام کند. خودکشی خواهرش لیال 
در هتل��ی در لندن در س��ال ۱۳۸۰ و در حالیکه هنوز 
خانواده از شوک آن حادثه بیرون نیامده بود، خودکشی 
تنها برادرش علیرضا در س��ال ۱۳۸۹ در ش��هر بوستون 
آمریکا سواالت و ابهامات بسیاری را در علل و دالیل این 
خودکش��ی ها مطرح نمودند که همه بی پاسخ مانده اند. 
س��وال این بود که این دو شاهزاده که در سنین کودکی 
از ایران خارج ش��ده بودن��د و با میلیون ه��ا دالر ثروت 
ب��ادآورده در زندگی ه��ای فرااش��رافی در اروپا و آمریکا 
زندگ��ی می کردند تحت چه فش��ارهای س��نگینی قرار 

داشته اند که می بایست دست به خودکشی بزنند.

آگهي مناقصه  شماره (١٣٩٦/٤٦٦٨)
(ارزيابي کيفي)  

١-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي 
٢- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ منطقه ٤ گازرساني مشهد

٣- شرايط اوليه متقاضيان :
الف- دارا بودن رتبه تاسيسات و تجهيزات 

ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره کار و امور اجتماعي 

د-  مدت پيمان: يکسال تقويمي
٤- ساير شرايط: 

الف- ارائه اعالم آمادگي در مهلت مقرر به کميته فني و بازرگاني 
ب- تکميل ارائه کاربرگ هاي استعالم ارزيابي کيفي و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کميته فني و بازرگاني  

٥- مهلت اعالم آمادگي: از تاريخ ٩٦/١٠/١٨ لغايت آخر وقت اداري ٩٦/١٠/٢٧
٦- مهلت تکميل و تحويل کاربرگها و اسناد استعالم ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ ٩٦/١١/١١

٧- محل دريافت و تحويل کاربرگها و اسناد استعالم ارزيابي کيفي: دفتر کميته فني و بازرگاني شرکت گاز خراسان رضوي واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، کنار گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبي 
نگين، امور تدارکات و عمليات کاالي شرکت گاز استان خراسان رضوي مي باشد.

٨- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره ١٢٣٤٠٢/ت ٥٠٦٥٩ ه  هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن مي باشد.
شايان ذکر است دسترسي به متن اين آگهي، کار برگ هاي استعالم ارزيابي کيفي در سايت www.nigc-khrz.ir  امکان پذير بوده و در صورت نياز به کسب اطالعات بيشتر با تلفن: ٣٧٠٧٢٨٢٢ -٠٥١ تماس 

بگيريد.
روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي   تاريخ انتشارنوبت اول : ١٣٩٦/١٠/١٨             تاريخ انتشار نوبت دوم: ١٣٩٦/١٠/١٩

ت دوم
آگهي ابالغ مالياتينوب

در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد بشرح زير ابالغ مي گردد. 

روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن

 

نشاني اداره امور مالياتي
 تاريخ و ساعت هيئت
حل اختالف مالياتي

شماره برگ تشخيص – برگ قطعي
ـــــــــــــــــ

 شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي
نوع اوراق عملکرد اصل ماليات نوع شغل

 نام و نام
خانوادگي

رديف

 رشت رشتيان ميدان جهاد جنب پيتزا حاتم
 اداره کل مالياتي شماره ۲ طبقه دوم

..... ۶۳۳۳۲ مورخ ۹۶/۶/۲۶ قطعي ۱۳۸۹ ۵۴۲۸۸۷۵۰۰
 لوازم

 بهداشتي
 ساختماني

۱ ساسان اسالمي

 رشت رشتيان ميدان جهاد جنب پيتزا حاتم
 اداره کل مالياتي شماره ۲ طبقه دوم

.....
۶۷۰۸۹

تاريخ ۰۴/۰۷/۹۶
تشخيص ۱۳۹۱ ۸۱۸۶۷۷۳۰ بازرگان

 اسماعيل
 سجده يوسفي
 توسرونداني

۲

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : سعيد صديقي طهارم

اداره امور مالياتي شهرستان فومن
 ساعت ۱۳:۴۵ روز

 دوشنبه
۹۶/۱۱/۳۰

۹۶/۱۰/۱۶-۵۶۹۷۶
 برگ دعوت
 به هيئت حل

 اختالف
۱۳۹۴

۳۴۳۹۰۶۰ 
 ريال

خواربار اسماعيل آروين ۱

نام و نام خانوادگي حسابرس ارشد مالياتي : هاجر باقرنژاد حسابرس ارشد مالياتي واحد ۵۵۱۲۲۲

م�ردم چش�م  مقاب�ل  در 

از سللخنان حضرت علی)ع( درباره بیداری از غفلت و توجه به حضرت حق: )ای مردم( بینایتان کردند اگر بنگرید، و 
شنوایتان نمودند اگر بشنوید، و هدایتتان کردند اگر هدایت پذیرید، عبرت ها برای شما آشکار است، و به چیزی که عامل 

بازدارنده است نهی شدید، و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند جز انساِن )واجد شرایط( تبلیغ حق نمی کند.

از خطبه های حضرت علی)ع( است در توجه به قیامت: می گویم: این سخن را پس از کام حق و گفتار پیامبر)ص( 
با هر سللخن دیگر بسللنجند بر آن برتری دارد، و از آن پیشی می گیرد. اینکه فرمود: »سبکبار شوید تا ملحق گردید« 

سخنی از این کوتاه تر و پرمعناتر شنیده نشده، چه جمله ای عمیق، و سرچشمه ای از معرفت و حکمت است!

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

از قدیم می گویند یک سوزن 
به خودت بزن و یک جوالدوز دست بـه نقد

به دیگران ب��رای همین قرار 
اس��ت در این متن بابت انتظارات��ی که از خودی ها 
داشته ایم یک س��وزنی به آنها زده و بگوییم که »از 
شما انتظار نداشتیم.« نمی خواهیم داد بزنیم و قیل 
و قال کنیم، نمی خواهیم در شرایط فعلی که مردم 
از مکدر شدن های مس��ئوالن در قبال معیشتشان 
عاصی ش��ده اند نمک روی زخمش��ان بپاشیم فقط 
آرام می نویس��یم: »ما ز یاران چشم یاری داشتیم.« 
به ق��ول ی��ک منتقدی خس��ته ش��دیم آنقدر که 
نوشتیم و دلمان نیامد با وجود رسانه های معاند در 
س��یاه جلوه دادن نیروهای نظ��ام خودمان هم نقد 
کنیم اما این نقد نکردن ها و ننوشتن ها را به معنی 
»نفهمیدنمان« نگذارید. می فهمیم اما نمی نویسیم 
شاید درست شود، ش��اید اصالح شود، شاید خاطر 
یک روستایی که هنوز خبر را نشنیده آسوده بماند 
و نداند که افرادی را که به آنها اعتماد صد درصدی 
دارد و چطور در تریبون ها ش��عار می دهند و وقتی 

در خلوت می روند »آن کار دیگر می کنند.« 
اما دلخوری های ما از کجا آغاز می شود؟! درست 
از همانج��ا ک��ه عده ای س��عی در تظاه��ر به خوب 
ب��ودن و دینداری می کنند و در خلوت طوری دیگر 

می اندیشند این عده می توانند کارمندان یک اداره، 
اس��تادان دانشگاه، مردم عادی یا هر فرد دیگری که 
سمت دارد یا ندارند را شامل شود اما هر چه سمت 
باالتری داش��ته باش��د و ارج و قرب بیشتری داشته 
باش��د انتظارات جامعه از او باالتر می رود و امروز که 
خبر بستری شدن آیت اهلل شاهرودی در بیمارستانی 
در آلمان منتشر شده است مروری داریم بر انتظاراتی 
که جامعه از مسئوالن و افراد موثر در سیاست دارد 
و متاسفانه گاهی این انتظارات خواسته یا ناخواسته 
یا با اصرار برخی اطرافیان این افراد نادیده انگاش��ته 
می شود. البته انتظار نداریم که مانند حضرت علی)ع( 
ی��ا پیامبر زندگی کنید فق��ط انتظارمان مرور نحوه 
برخورد با مسایل درمانی توسط بنیانگذار جمهوری 
اس��المی و رهبر معظم انقالب اس��ت و ادامه مسیر 

توسط شما مسئوالن نظام.

امام خمینی)ره( از پاریس تا جماران
الزم به یادآوری نیس��ت که امام خمینی)ره( 
حتی در دوران تبعید که خارج از ایران بودند نحوه 
زندگی س��اده را برای خود برگزیدند و در روستای 
فرانس��ه و عراق و ترکیه ساکن ش��دند و همسایه 
عامه م��ردم بودند. ام��ا اگر درباره نح��وه مراجعه 
به پزش��ک و پیگیری درمانی ایش��ان هم بخوانیم 
متوجه می ش��ویم که امام خمینی ت��ا آنجایی که 
پزشکشان برای سالمتی توصیه داشتند در مناطق 
خوش آب و هوا باش��ند به آن توصیه عمل کرده و 
راهی روستای جماران شدند که اتفاقا در سالهای 
نخس��ت انقالب قیم��ت خانه و زمی��ن در آنجا به 

شدت ارزان تر از درون شهر و شهرستان ها بود. 
ام��ام خمین��ی)ره( در ه��ر دو مرحله بیماری 

قلبی و بیماری گوارش��ی خود توصیه پزشک برای 
پیگی��ری معالجه در خارج از ایران را می گیرند اما 
خودشان می خواهند که معالجات در داخل کشور 
برای ایش��ان ادامه پیدا کند و صالح نمی بینند که 

در خارج از کشور ادامه درمان را دنبال کنند.
 ش��اید اگر بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران 
آن زم��ان برای پی گیری درمان به خارج از کش��ور 
می رفتن��د هیچ ی��ک از م��ردم دلخ��ور و ناراح��ت 
نمی شدند و نمی گفتند چرا، مردم آنقدر امام)ره( را 
دوست داشتند که حتی شاید همه هزینه ها را تقبل 
می  کردند اما اگر این اتفاق رخ داده بود ش��اید نسل 
بعدی انقالب را نمی توانس��تیم پاسخگو باشیم امام 
نگاه به آینده و شاید قرنها بعد داشتند و درست ترین 
تصمیم را گرفتند. این نکته قابل تامل است که آن 
زمان علم پزشکی کش��ور به اندازه االن رشد نکرده 
نب��ود. امام خمین��ی)ره( معالج��ات را در داخل در 
بیمارستان روستای جماران ادامه دادند، صداقت شان 

را با مردم حفظ کردند  و در دلها ماندنی شدند.

رهبر معظم انقالب و صداقت با مردم
بعد از رحلت امام خمینی)ره( رهبر معظم انقالب 
نیز همین سبک زندگی را پیشه کردند. همین چند 
س��ال قبل بود ک��ه رهبر معظم انق��الب برای یک 
عمل جراحی با مردم س��خن گفتند و صادقانه همه 

چی��ز را گفتند و در همین بیمارس��تان های تهران 
ک��ه البته دولتی هم ب��ود خود را ب��ه تیغ جراحان 
س��پردند. این رفتار رهبر معظم انقالب و بنیانگذار 
جمهوری اس��المی ایران نباید برای دیگر مسئوالن 
در نظام جمهوری اسالمی الگو شود؟! آیا انتظارمان 
از مسئوالن جمهوری اسالمی ایران برای تبعیت از 
رهبر و بنیانگذاران جمهوری اسالمی در این مورد و 

موارد دیگر زیاد است؟! 

سبک درمانی متفاوت
فقط آیت اهلل شاهرودی را نمی گوییم که البته به 
گفته رئیس دفترش با وجود امتناع از سفر به آلمان 
با اصرار اطرافیان برای درمان به این کشور رفتند، از 
سبک برخورد با بیماری برای آیت اهلل انواری، آیت اهلل 
مکارم شیرازی، آیت اهلل مهدوی کنی هم گالیه داریم. 
بستری شدن در بیمارس��تان های خصوصی با اتاق 
خصوصی یا س��فر به خارج از کش��ور ب��رای درمان 
چیزی نیست که مردم از مسئوالنشان انتظار داشته 
باش��ند آن هم زمانی که م��ردم توان تهیه داروهای 
خاص و درمان در بیمارستان های دولتی و خدمات 

گرفتن از بخش خصوصی را هم دارا نیستند.

گالیه  داریم نه غرض
اگ��ر گالیه ای داری��م گالیه ب��رای بهانه دادن 

دس��ت معاندان نیس��ت برای ارادتی اس��ت که به 
ش��ما داریم و می خواهیم ش��ما را در نقش پیرو از 
رهبر معظم انقالب و بنیانگذار جمهوری اس��المی 
در هم��ه زمینه  ها ببینیم. انتظارمان را بگذارید پای 
ارادتی که به ش��ماها داریم نه پ��ای فرصت یافتن 
و انتقام گیری ه��ای ش��خصی و جناح��ی. دلم��ان 
می خواهد دائما از اخالق و عمل مسئوالن کشورمان 
در هر س��مت و جایگاه و جناح توامان تعریف کنیم 
و اینطور نباشد که تنها صحبتهای زیبایتان را تیتر 
کرده و به رفتار عملی ش��ما کاری نداش��ته باشیم 
که خدای نکرده با افش��اگری معاندان روبه رو شده 
و اعتم��اد عمومی مردم به مس��ئوالن خدش��ه دار 
ش��ود. منکر وجود انسان های گمنام و شریف امثال 
سیدجالل یحیی زاده که نماینده مردم تفت و میبد 
بود و با موتور وسپا در حوزه انتخاباتی تردد می کرد 
و در بیمارس��تان فیروزگر در اتاق مراقبت های ویژه 
عمومی بستری شده بود و دو ماه در آن بیمارستان 
بود و نه از اعزام به خارج خبری شد و نه بیمارستان 
خصوصی. او تنها 5۳ سال داشت و جانباز شیمیایی 
هم ب��ود، دلم��ان هزاران س��یدجالل یحی��ی زاده 
می طلب��د که ب��ه رس��انه های معاند نش��ان دهیم. 
البته کم نیس��تند مس��ئوالنی که گمنام مانده اند و 
س��بک زندگی اسالمی را در هر زمینه رعایت کرده 
و در درمان هایش��ان هم به بیمارستان های عمومی 
می روند اما دلمان می خواهد بیشتر و بیشتر شوند و 

در همه سطوح باشند.
برای همه مس��ئوالن آرزوی س��المتی داریم و 
امیدواریم کارشان به بیمارستان نیفتد اما اگر افتاد 
قبل از هر روش��ی ابتدا زندگ��ی رهبری و بنیانگذار 
جمهوری اسالمی را مرور کنند بعد تصمیم بگیرند. 

چرا نمی شود رفتارهای برخی مسئوالن را پذیرفت؟

از شما انتظار نداشتیم

ب��ا توجه به پیش��رفت تکنول��وژی در این 
روز ها، نه فقط ساخت سالح های پیشرفته امنیت و اقتدار

بلکه صادرات این سالح ها هم مورد توجه 
قرار گرفته، به نحوی که بعد از جنگ س��رد بازار س��نگینی در 

این خصوص ایجاد شده است.
در حال حاضر دو ابر قدرت غرب و ش��رق باالترین سطح از 
صادرات س��الح را در اختیار دارند، اما در این بین نکته ای مهم 
را نباید فراموش کرد و آن هم توان کش��ور های در حال توسعه 
چون جمهوری اسالمی ایران است چراکه این کشور ها در آینده 

به یک ابرقدرت در سطح جهان تبدیل می شوند.
این کش��ور ها بای��د از هم اکن��ون در تم��ام زمینه ها چون 
صادرات تجهیزات نظامی برنامه ریزی داش��ته باشند و بازار های 
جهانی را هدف بگیرن��د که ایران این کار را کرده و آماده برای 

صادرات سالح های پیشرفته خود است.

ایران بدون قدرت موشکی ارتش بیست و یکم جهان
براس��اس اعالم موسس��ه گلوبال فایرپاور جمهوری اسالمی 
ایران در سال ۲۰۱۷ میالدی در رتبه ۲۱ جهان ایستاد؛ این رتبه 

در حالی بدس��ت آمد که کشور هایی مانند عربستان سعودی که 
تا بن دندان به سالح های آمریکایی مجهز است پس از ایران قرار 
دارد. نکته قابل ذکر این اس��ت که در رتبه بندی نیرو های ایران؛ 
توان موش��کی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و بسیج میلیونی 
ذکر نش��ده اس��ت که اگر این اتفاق رخ دهد جمهوری اسالمی 

ایران حتما در جایگاهی بهتر از رتبه ۲۱ جهان خواهد ایستاد.
جمهوری اسالمی ایران که پیش از انقالب یکی از خریداران 
تس��لیحات نظام��ی از کش��ور های غربی ب��ود بع��د از پیروزی 
انق��الب در بهم��ن 5۷ و در دوران جن��گ تحمیلی حتی برای 
تهیه س��یم خاردار هم وابس��ته به دیگران بود، به همت جوانان 
متخصص کار س��اخت تس��لیحات نظامی را آغاز ک��رد و امروز 
به جایگاهی رس��یده که قادر است جنگ افزار هایی بسازد که با 

قوی ترین سالح های غربی رقابت جدی کند.
جوان��ان ایران��ی در حوزه س��اخت تان��ک در ابتدای جنگ 
با غنیم��ت گرفتن تانک های دش��من بعثی فرآیند مهندس��ی 
معک��وس را برای س��اخت آن ها آغاز کردن��د و در کنار آن کار 

ارتقای تانک ه��ای T-۷۲ را ادامه دادند، اما امروز در این حوزه 
ایران به جایگاه رس��یده که تانک��ی چون کرار که توان رقابت با 

پیشرفته ترین تانک های جهان را دارد؛ ساخته است.
نیرو ه��ای متخص��ص ای��ران که راس آن ها ش��هید حس��ن 
تهرانی مقدم حضور داشت برای رشد بازدارندگی فعال کشور و در 
چارچ��وب برنامه های دفاع��ی؛ در دوران دفاع مقدس و همزمان با 
حمله موشکی عراق به شهر های ایران به سراغ ساخت انواع موشک 

در برد های مختلف رفتند و در این کار موفق عمل کردند.
شهید تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران است در زمان جنگ 
تحمیلی برای افزایش توان دفاعی ایران کار س��اخت موشک را با 
مهندس��ی معکوس روی موشک اسکاد آغاز کرد و از تالش دست 

نکشید تا این ایران را به جایگاه باالیی در عرصه موشکی رساند.
امروز ایران در توانمندی موشکی به جایگاهی رسیده که با 
تولید انواع موش��ک، چون خانواده شهاب، عماد، سجیل و قیام 
توانس��ته خواب را از چشم دش��منان بگیرد و مهم تر این که به 
دلگرمی برای مستضعفین جهان باشد. پیروزی انقالب و جنگ 

تحمیلی تجربه خوبی را در اختیار ایران برای ساخت تجهیزات 
ق��رار داد؛ تجهیزات��ی که به گفته بس��یاری از مقامات داخلی و 
کارشناس��ان خارجی توان رقابت با پیش��رفته ترین س��الح های 
جهان��ی را دارد و همین موضوع باعث ش��د ت��ا از همان ابتدای 
ساخت برخی کشور ها خواهان خرید تسلیحات از ایران باشند.

در همین راستا بر پایه گزارش موسسه بین المللی مطالعات 
صلح اس��تکهلم موسوم به سیپری، جمهوری اسالمی ایران بین 
س��ال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۰ میلیون دالر تجهیزات 
نظامی را به سایر کشور ها صادر کرده، اما از آنجایی کشورهای، 
چ��ون آمریکا که خ��ود میلیارد ها دالر از طریق فروش س��الح 
درآمد کسب می کنند مخالف آن هستند سعی در متوقف کردن 

صادرات سالح از سوی ایران را دارند.
ای��ران در س��اخت ادوات ام��روز در جایگاهی ق��رار دارد که 
می تواند انواع جنگ افزارها، چون تانک، بالگرد، موشک، جنگنده و 
انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی را صادر و مبلغ بسیار زیادی 
دالر را وارد کش��ور کند؛ این کار عالوه بر نمایش اقتدار ایران در 
جهان باعث می شود تا جمهوری اسالمی روز به  روز جایگاه بهتری 

در رتبه بندی کشور های صادر کننده سالح پیدا کند. )صراط(

راه صد ساله ای که بیست  ساله طی شد


