شورای نگهبان

دیدگاه

ایرادات مبارزه با پولشویی و پالرمو مرتفع شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :ایرادات شورای نگهبان نسبت به دو مصوبه
اصالح مبارزه با پولش��ویی و کنوانس��یون پالرمو برطرف ش��د اما ایرادات مجمع
تشخیص مصلحت نظام بر آن پابرجاست.
عباسعلی کدخدایی گفت :شورای نگهبان چند دستور کار از جمله الیحه اصالح
مبارزه با پولش��ویی و کنوانسیون پالرمو داشت .وی افزود :شورای نگهبان نسبت به
دو مصوبه مجلس نظراتی داشت و ایراداتی را مطرح کرده بود که مجلس این ایرادات را
برطرف کرد و امروز ایرادات شورای نگهبان نسبت به این دو مصوبه مرتفع شد.
کدخدایی گفت :نظراتی هم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ما ارسال کرده بود که
آنها را برای مجلس ارسال کردیم ،طبیعا مجلس باید نظرات مجمع را هم در اینباره برطرف
کند ،از جهت شورای نگهبان ایرادات مرتفع شده است لیکن ایرادات مجمع هنوز باقی است.
وی گفت :مصوبه سی.اف.تی در دستور شورای نگهبان نبوده است .باشگاه خبرنگاران

سخنگو

کمپین نذر حملونقل ،دهنکجی به دشمن است

نماین��ده مردم ش��وش در مجلس ،گفت :دش��منان ت�لاش کردند که میان
ش��یعیان ایران و عراق اختالف ایجاد کنند اما م��ردم عراق با ایجاد کمپین نذر
حملونقل تالش دارند به برادران ایرانی خود کمک کنند.
سیدراضی نوری افزود :در چند ماه گذشته دشمنان تالش زیادی کردند که میان
ش��یعیان ایران و عراق اختالفاتی ایجاد کنند اما مردم شیعه عراق با ایجاد کمپین نذر
لونقل تالش دارند بار دیگر به برادران ایرانی خود کمک کنند .این اقدام میتواند کمکی
حم 
برای حملونقل زائران ایرانی و همچنین دهنکجی به دشمنان که تالش داشتند میان مردم
اختالف ایجاد کنند ،باشد .احساس وحدت بین مردم ایران و عراق به وجود خواهد آمد.
وی گفت :ستاد اربعین زیر نظر وزارت کشور بوده و مسئول رایزنی برای تسهیل سفر
اربعین اس��ت .و کمکهای وزارت بهداش��ت و تمهیدات وزارت امور خارجه از طریق این
ستاد انجام میشود .مهر

جابجایی وزرا مورد پذیرش مجلس نیست

س��خنگوی فراکس��یون والیی با بیان اینکه دولت قصد جابجایی وزرا را دارد
گفت :جابجایی مهرهها نتیجه بخش نیست و به نظر میرسد مجلس از جابجایی
مهرههای دولت استقبال نکند.
سیدحسین نقویحس��ینی گفت :یکی از مطالبات مجلس و افکار عمومی این
اس��ت که دولت مدیریت و تیم اقتصادیاش را تغییر دهد زیرا با این تیم و با این نوع
مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی ،به جایی نمیرسد .وی گفت :بحرانهای اقتصاد کشور
مانند کاهش ارزش پول ملی ،افزایش نرخ ارز و دالر و طال ،گرانیهای لجام گسیخته و تعطیلی
کارخانهها حاصل سیاستگذاریهای این تیم اقتصادی است .بنابراین قطعا این تیم اقتصادی
نمیتواند به اهداف مورد نظر برنامه ششم دست یابد و مشکالت کشور را رفع کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه دولت ظاهرا قص��د جابجای��ی وزرا را دارد و از تغییر خودداری
الف
میکند ،گفت :جابجایی مهرهها نتیجه بخش نخواهد بود.
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مخاطب شمایید
و نیز مقاومت در برابر تروریسم تکفیری از خود بروز دادهاند،
خود کارنامهای قابلاعتماد از این نسل در جهت تحقق اهداف
عالی انقالباسالمی ،چه در مقطع کنونی و چه اثرات و نتایج
آن در بلندمدت به نمایش گذارده است.
همه تحلیلها ،مؤید یک نکته عمیق و راهبردی اس��ت و
آن اینکه پیش��رفت و اعتالی کشور در گرو بها دادن حقیقی
به نسل جوان خصوصاً در مدیریتهای میانی و حتی کالن و
سپردن امور اجرایی کشور به نسل سوم انقالباسالمی است.
اما آنچه مش��اهده میشود جریانی قدرتمند در حوزه اجرایی
کشور ،درست در خالف مسیر نقشآفرینی نسل سوم انقالب
فعالیت میکند .درحالیکه در ادوار گذشته در هر دوره شاهد
چرخش مدیریتی و نخبگانی به س��مت روی کار آمدن نسل
جدید مدیران در عرصههای اجرایی کشور بودهایم ،متأسفانه
در چند سال اخیر شاهد معکوس شدن این روند هستیم.
مدیریت اجرایی ،مس��تلزم نش��اط و پویاییای است که در
نسلهای گذشته تقریباً پایان پذیرفته است .با اندکی تدبیر صحیح
میتوان در سمتهای مشاورهای و برخی حوزههای تصمیمگیری
کالن از ظرفیت مدیران مجرب و متعهد بهره جس��ت و ظرفیت
مدیریت اجرایی را برای مدیران جوان خالی کرد.

نسل سوم؛ مشکل یا راهحل؟
محمدجواد اخوان

رهبر معظ��م انقالباس�لامی در دیدار با بس��یجیان در
ورزشگاه آزادی تهران به نقش تاریخی جوانان در کشور اشاره
نمودند که برخی از مهمتری��ن محورهای بیانات معظمله در
ای��ن دیدار درباره جایگاه و نقش جوانان اینطور آمد که :نوک
پیکانِ این حرکت عظیم ملّی ،ش��ما جوانها هس��تید؛ ش��ما
هستید که راه را باز میکنید .پیرانِ مجرّب اگر خسته نباشند،
بیحال نباشند ،ازکارافتاده نباشند ،میتوانند راهنمایی کنند
ولی موتور پیشبرندهی این قطار ،ش��ما جوانها هستید .اما
رهبری در عین حال راهحل را نیز به دس��ت جوانان میبینند
که مشکالت کشور را میتوانند مرتفع کنند.
ام��ا ابتکار عملی که نس��ل جوان مؤم��ن و متخصص در
س��الهای اخی��ر چه در عرصهه��ای پیش��رفتهای علمی و
فناوران��ه و چه در فعالیتهای خودجوش فرهنگی رس��انهای

سوشیانت آسمانی

اکنون کش��ور با چالشهای گوناگ��ون در حوزه اقتصادی و
اجتماعی دستوپنجه نرم میکند که تبعات آن کموبیش معیشت
و آرامش عموم مردم را هدف گرفته اس��ت .بیشتر این چالشها
ریش��ه در ناکارآمدیای دارد که یا به فرس��ودگی س��امانههای
مدیریتی و اجرایی بازمیگردد یا به فرتوتی مدیران مسلط بر این
سامانهها .بدون شک کسی منکر اهمیت و ارزش تجربه نیست و
اصوالً تحلیل نسلی انقالب نیز بر مبنای انتقال تجارب و آرمانها
از نسلی به نسل دیگر بنانهاده شده است اما منصفانه نیست در
شرایطی که کشور نیاز به کار روزافزون و تالش شبانهروزی دارد،
از دادن فرصت به تازهنفسانی که هم انگیزه و هم توان بیشتری از
پیشینیان خویش دارند خودداری کنیم و نسل اولیها را وادار به
مسائلی نماییم که طاقت جوانی را میطلبد.
از منظری دیگر ،این چرخش نس��لی مدی��ران ،برای نظام
اس�لامی اهمیتی راهبردی دارد .واقعیت آن اس��ت که مدیران
نسل اول و دومی رمق خدمت در پستهای اجرایی را یا تقریباً
ازدس��تدادهاند یا در آستانه بازنشستگی طبیعی هستند و آن
زمانی است که بهناچار باید عرصه را بهدست نسل سومیهایی
بس��پارند که هنوز مجال س��عی و ت�لاش در محیط حقیقی را
نیافتهاند .در چنین شرایطی کشور در آینده باید هزینه هنگفتی

«سیاسیبازی» آفتی که تخصص را نابود و استعدادها را کو ر میکند؛

دورهمی رفاقتی هیات دولت!

تخص��ص در کارها باید حرف
دست بـه نقد
نخس��ت را بزن��د ،در ه��ر
ح��وزهای بای��د همیش��ه ع��دهای باش��ند که به
نخبهپروری بپردازند و با کش��ف درست نخبگان،
آنه��ا را ب��رای مدیری��ت کالن آم��اده کنن��د ،اما
متاسفیم که در برخی مواقع شاهدیم رفیقبازی و
جناحبازی جایگزین شایستهساالری میشود ،این
رفتار است که اتوبوسی میآورد و اتوبوسی مدیران
را میبرد! رفتاری که هر کجا رخ داده اس��ت عمال
نتیج��های ب��ه ج��ز درج��ا زدن ،دور زدن و عدم
پیشرفت و توسعه را نداشته است.
از اینروست که میتوان به راحتی عنوان کرد
برخی را به قدری در دولت میبینیم و با پستهای
متفاوت مشاهدهش��ان میکنیم که به کل یادمان
میرود آخرین س��متی که داش��ت چه بود ،حتی
وقت��ی جرق��های در ذهنمان میخورد ک��های بابا
ف�لان عضو هی��ات دولت و فالن مش��اور که چند
وقت پیش اتهام مالی داش��ت! باید سریع روی آن
خط بکش��یم چون نه ثابت شدن اتهام در گرفتن
پست جدید شرط است و نه توضیح درباره چگونی
رفع آن! و متاس��فیم که بعدها مش��اهده میشود
هم��ان فرد حکم به دس��ت ،بعد از اتمام پس��تش
برای کارهای انجام داده به قوه قضاییه احضار شده
و محاکمه و زندانی میش��ود! این صحنه متاسفانه
در دولتها با مصداقهای متفاوت تکرار شده است

و باز هم متاس��فانه در این دولت کنونی بخش اول
آن را مشاهده میکنیم که اقدامی شائبهدار و البته
نامیمون اس��ت .اما آس��یبهای این رفتار جناحی
یا خودمانی بنویس��یم رفاقتی انتخاب کردن افراد
برای سمتهای غیرتخصصیشان چیست؟!
علوی و قسم به جدش
چن��دی پیش در عین ناب��اوری کلیپی از وی
در ش��بکههای مجازی پخش ش��د که بخش��ی از
گفتوگ��وی او را به صورت بریده برای مردم بازگو
میک��رد ،آنجا که او میگوید قرار نبوده س��متش
را قب��ول کند و فک��ر میکرده پس��تی دیگر را به
واسطه تخصصش به او پیشنهاد دهند و در نهایت
به دلیل قس��می که رئیسجمهور به جد او خورده
اس��ت! پس��ت وزارت غیرتخصص��ی را میپذیرد!
اعتق��اد به ائمه س��ر جای خ��ود اما واقع��ا چرا به
جای دی��دن تخصص افراد ،آنها را با قس��م دادن
به اعتقادش��ان وادار میکنید که پستی را بپذیرند
که در آن خودش��ان اص��رار میکنند که تخصص
الزم را ندارند؟!
آی��ا اینگون��ه انتخاب ک��ردن ش��ائیه انتخاب
جناحی و رفاقتی را تش��دید نمیکند و نخبگان را

کابوس ایرانی آمریکا را بهتر بشناسیم؛

ناامید نمیسازد؟!
ربیعی و اشکهایش
جلس��ههایی برای اس��تیضاح ربیعی در دولت
برگزار ش��د اما هر بار وزیر رفاه ماندنی شد به جز
چند م��اه پیش که باالخره مجل��س اتفاقا در اوج
بحبوحه ارزی تصمصم ب��ه برکناری او گرفت ،در
جلسه اس��تیضاح ربیعی حرفهای بسیاری مطرح
ش��د ،از ت�لاش او و همکارانش ب��رای خرید رای
اعتماد نمایندگان تا تخلفاتی که به محسنیبندپی
نسبت داده شد تا....
در نهای��ت هم مجلس دوباره به ربیعی اعتماد
نکرد و او از وزارت رفاه رفت! اما وقتی رئیسجمهور
بالفاصله بعد از تشخیص مجلس برای علی ربیعی
حک��م میزند تا همچنان در دول��ت باقی یماند و
اتفاق��ا از زحمات وزیرش تش��کر میکند! آن هم
بدون بررس��ی اینکه آنچه در جلس��ه اس��تیضاح
گذش��ته درس��ت بوده یا خیر و قبل از بررسی قوه
قضایی��ه درباره واقعی ب��ودن اتهامات وارده به او و
تیم��ش! و به جز این مورد دقیقا همان فرد مطرح
در جلس��ه استیضاح یعنی محس��نیبندپی را هم
سرپرست جدید وزارتخانه میکند!! آیا این موضوع

به حمله نظامی بر علیه ایران و مراکز حساس آن میکند ،نامه
پادشاه عربس��تان به ایاالت متحده برای حمله به ایران توسط
ویکیلیکس لو میرود ،و هزاران توطئه دیگر ،نمیتوان از ایران
توقع داش��ت که نظارهگر این شرایط باشد و به تماشای جنگ
روانی دش��من بنشیند .بدیهی اس��ت که ایران هم برای ایجاد
موازنه قدرت ،دست به ساخت تسلیحاتی بزند که بتواند توسط
آن ط��رف مقابل را ب��ر حذر دارد که اگر به ای��ران حمله کند
هزینه س��نگینی را پرداخت خواهد کرد ،هزینهای که داعش و
کوموله به خوبی از طریقه پرداخت آن آگاهی دارند.
رژه نیروهای مسلح در  ۳۱شهریورماه سال گذشته با رونمایی
از دس��تاوردی جدید در عرصه موشکی کشورمان همراه بود .این
دستاورد موش��ک خرمشهر نام داشت؛ موش��کی مرگبار که برد
بلن��د ،دقت اصابت باال و نقطه زنی از ویژگیهای بارز آن بود .این
موشک را شاید بتوان مرگبارترین سالح ساخته شده توسط جوانان
ایرانی دانست؛ این موشک بالستیک ،سومین موشک ایرانی پس
از س��جیل و عاشورا اس��ت که باالی دو هزار کیلومتر برد دارد .در
همان روزها مجله نیوزویک در تحلیلی ،رونمایی ایران از موشک
بالستیک «خرمش��هر» را «سیلی» این کش��ور به صورت دونالد
ترامپ رئیسجمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

موشک بالستیک خرمشهر ،موشکی که
تا خاور دور را پوشش میدهد
ق��درت موش��کی ای��ران اکن��ون یکی از
امنيت و اقتدار
دستاوردهای بزرگ جمهوری اسالمی در
عرصه فناوریهای نظامی و قدرت دفاعی کشور است.
قدرت موش��کی ایران اکنون یکی از دس��تاوردهای بزرگ
جمهوری اسالمی در عرصه فناویهای نظامی و قدرت دفاعی
کشور اس��ت که نقطه شروع این پیش��رفت را میتوان دوران
جن��گ تحمیلی و محاص��ره همه جانبه در آن زمان توس��ط
س��ایر کش��ورها دانس��ت .امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و
اس��تفاده حداکثری از ظرفیتهای موج��ود در فواصل زمانی
کوتاه ،موش��کهای جدید و مدرنی توس��ط نیروهای مس��لح
کشور رونمایی میشود که با معرفی هر کدام از آنها دشمنان
از پیش��رفت ایران در عرصه دفاعی عصبانیتر ش��ده و توانایی
جمهوری اسالمی در عرصه دفاعی نمایانتر میشود.
زمانی که ایاالت متحده همه دشمنان قسم خورده ایران در
منطقه را حمایت میکند ،نخس��توزیر اسرائیل هر روز تهدید

هم��ان جناحی دیدن و رفات��ی دور هم در هیات
دولت ماند را در اذهان عمومی تداعی نمیکند؟!
شریعتمداری و هک سیستمش!
وزیر صمت که با توجه به اتفاقات رخ داده در
وزارتخان��هاش بارها و باره��ا در مقام انتقاد و اتهام
قرار گرفته اس��ت! از هک عجیب و غریب سیستم
وزارت صنعت برای ثبت ح��دود پنج هزار خودرو
در س��امانه ثبت سفارش! تا به وجود آمدن پرونده
س��که ثامن و رد پای وجوز وزارت صنعت و شفاف
نکردن ارزهای دولتی تخصیص داده شده حتی با
تعیین اولتیماتوم توسط رئیسجمهوری! اما وقتی
ش��ریعتمداری بعد از تست معاونت اجرایی و وزیر
صمت آن هم زمانی که قرار اس��ت استیضاح شود،
ش��ائبههای برای قرار گرفتن در پست وزارت رفاه
مطرح میشود! آیا این اتفاق در صورت تایید شدن
و عملی ش��دن همان شائیه رفاتی بودن در هیات
دولت را تش��دید نمیکند؟! آیا نبای��د یکبار برای
همیش��ه زمانی ک��ه افراد هنوز در سمتهایش��ان
هستند برای توضیحات اولیه تخلفات احتمالی به
قوه قضاییه احضار ش��ده و در صورت تخلف با آنها
برخورد ش��ود؟! آیا این رفتار نخب��گان را از ادامه
مسیر ناامید نمیکند؟!
سیف و نوسانات ارزیاش
آقای سیف را که سخنگوی قوه قضاییه معاون
اول این قوه هم هس��ت اعالم ک��رد که رد پاهایی
از او در نوس��انات ارزی کشف ش��ده و چند بار به

همچنین نیوزویک پس از رونمایی از خزمش��هر نوش��ت:
«ای��ران در اقدام��ی مغایر با تهدیده��ای رئیسجمهور دونالد
ترامپ ،در جریان یک مراسم رژه از یک موشک بالستیک برد
بلند خود که قابلیت هدف قرار دادن مواضعی در خاورمیانه از
جمله اسرائیل را دارد ،رونمایی کرد».
اگر چه از موش��ک س��جیل ،قدر و ش��هاب  ۴ب��ه عنوان
دوربردترین موش��کهای ایرانی یاد میکنند؛ خرمش��هر چند
ویژگی اختصاص��ی دارد که موجب افزای��ش قابلیتهای این
موش��ک شده ،خرمش��هر دور برد نیست ،اما شاید بتوان آن را
دقیقترین موشک ایرانی نامید.
موش��ک بالس��تیک خرمش��هر میتواند کالهکی تا ۱۸۰۰
کیلوگ��رم را حم��ل کند و تا دوهزار کیلومت��ری از محل پرتاب
حرکت کند؛ این میزان کالهک جنگی به معنای قدرت تخریب
بیشتر موشک خرمشهر نسبت به سایر موشکها است؛ با مقایسه
حجم س��ر جنگی موشک خرمش��هر با دیگر موشکها میتوان
به راحتی فهمید که خرمش��هر در نابودی اهداف دشمن قدرتی
منحص��ر بفرد دارد؛ ش��دت انفج��ار  1800کیلوی��ی برای همه
مشخص است ،اما وقتی که موشک دارای سه کالهک همزمان
انفجاری باشد شدت انفجار چند برابر میشود .به این دلیل بحث

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

را بابت چرخش ناگهانی و وسیع مدیریتی به نسل بدون تجربه
بدهد که روشن نیست چگونه جبران مافات خواهد شد؟
نیاز به اثبات ندارد که مدیریت اجرایی ،مستلزم نشاط و
پویاییای است که در نسلهای گذشته تقریباً پایان پذیرفته
است .با اندکی تدبیر صحیح میتوان در سمتهای مشاورهای
و برخ��ی حوزهه��ای تصمیمگی��ری کالن از ظرفیت مدیران
مجرب و متعهد بهره جس��ت و ظرفی��ت مدیریت اجرایی را
برای مدیران جوان خالی کرد.
فراموش نکنیم تربیت مدیر نیاز به اعطای فرصت مدیریت
دارد و قطعاً اگر فرصتی که بهواسطه فروپاشی رژیم ستمشاهی
و نیز تأس��یس نهادهای انقالبی در س��الهای ابتدای پیروزی
انقالباس�لامی برای نسل اول و دومی که عمدتاً فاقد هرگونه
تجرب��ه مدیریت بودند ،پیش نمیآمد ،امروز نس��لی از مدیران
کارآزم��وده و توانمن��د در حوزهه��ای گوناگ��ون را در اختیار
نداش��تیم .اگر مدیران نس��ل اولی و نسل دومی ،فرصتی را که
انقالب ،سه دهه پیش س��خاوتمندانه در اختیارشان گذاشت،
از نس��ل جوان دریغ ورزند ،بهزودی شاهد حادثه ناگوار توقف
تربیت مدیران برای آینده کشور خواهیم بود که تبعات سنگین
و جبرانناپذیری برای کشور و نظام به همراه دارد .برهان

عنوان مطلع احضار شده است اما چرا قبل از تاید
و ی��ا رد اتهامش توس��ط رئیسجمه��وری تجلیل
شده و پست جدید میگیرد .آیا مشکالت ارزی در
یکس��ال اخیر باعث نارضایتی مردم از دولت نشده
است ،آیا مردم انتظاری غیر از این دارند که دولت
مسبب این اتفاقات را مجازات کند؟!
گزینه مورد نظر و تابعیت دومش
ام��ا خبرها اینط��ور مخابره میش��ود که این
روزها قرار است از س��وی رئیسجمهور به ترتیب
شاپور محمدی یا فرهاد دژپسند برای وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،علیاصغر مونسان برای وزارت
راه و شهرسازی ،محمد شریعتمداری برای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و یکی از آقایان مهدی
کرباس��یان و رضا ویس��ه به ترتیب ب��رای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به مجلس معرفی شوند.
ام��ا دوتابعیتی برودن برخ��ی و حضور مجدد
بری دیگ��ر آیا همین جرق��ه را در اذهان عمومی
تقوی��ت نمیکند ک��ه به جای شایستهس��االری و
نخبهپ��روری دول��ت دورهمی جناح��ی و رفاقتی
دارد؟! کاش دول��ت همه ای��ن آیاها را جواب دهد
و ق��وه قضایی��ه ه��م ...امیدواریم که اگ��ر اتهامی
وجود دارد قوه قضاییه قبل از اتمام دوره ریاس��ت
جمه��وری تدبی��ر و امید به آن رس��یدگی کند و
اینطور نش��ود که این دولت هم مانند قبلیها بعد
از اتمامش مرود بازخواست قرار بگیرد چراکه این
موض��وع خود ش��ائیه مصونیت قدرتمن��دان را دز
اذهان عمومی تقویت میکند.

توان پیاده س��ازی انفجار سه کالهک همزمان در یک موشک را
میتوان دست آوردی بسیار مهم برای جمهوری اسالمی ایران به
حساب آورد که در موشک خرمشهر به ثمر نشسته است.
طبق همه مقررات بینالمللی موجود ،جمهوری اس�لامی
ای��ران حق دارد که تس��لیحات دفاعی مورد نظر خود را تولید
کرده و بر همین اس��اس هم به تولید تس��لیحات دفاعی خود
ادامه میدهد ،بدیهی است هر چه قدرت تهدید بر علیه ایران
بیش��تر باش��د ،ایران نیز ب��ه نوبه خود اقدام ب��ه تولید و تهیه
تسلیحات دفاعی مدرنتر و پیشرفتهتر خواهد کرد .ایران بارها
نش��ان داده که قدرت برتر موشکی در منطقه و چه بسا جهان
اس��ت و دکترین نظامی جمهوری اسالمی کامال دفاعی بوده و
همواره از محور مقاومت دفاع خواهد کرد.
همه موش��کهای جمهوری اس�لامی ای��ران میتواند برای
کشورهایی که نیت شومی بر علیه ایران دارند کابوس به حساب
آید ،امروز که دوران بزن در رو به پایان رسیده ،این موشکها در
منطقه آقایی میکنند و اگر دش��منان خیال کنند که میتوانند
بزنن��د و فرار کنن��د قطعا تصور احمقانهای اس��ت ،زیرا داعش و
کوموله نیز خواس��تند بزنند و فرار کنند ،اما بدجور پاسخ سخت
جمهوری اسالمی ایران را دریافت کردند باشگاه خبرنگاران
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻼﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709988328500112ﺷــﻌﺒﻪ  109ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ﺩﻭ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ) 109ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/9/7ﺳﺎﻋﺖ  12/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧــﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ  ،ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ1461/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  109ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 109ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ

آلوده جناحبازی بشویم دلمان
واژگون میشود و از راه درست باز میگردیم

ببینن��د چه گفته امام -وقتی م��ردم را از اینها دور
میکنی��م ،جوانه��ا را از اینها دور میکنیم ،ج��وان را به
الابالیگری سوق میدهیم ،جوانی را که تمایل به عفّت
دارد ،بهسمت بیمباالتی نسبت به مسائل عفّتی و مانند
اینها سوق میدهیم ،خب معلوم میشود نتیجه بد خواهد
شد ،زمانه خراب خواهد شد .البتّه خوشبختانه تا امروز
نتوانستهاند و نخواهند هم توانست؛ جوان ما خیلی خوب
اس��ت[ .اگر] به اسم آزادی ،الابالیگری را تزریق کنیم،
به اس��م عقل و نگاه عقالئی ،سازش و تسلیم در مقابل
دشمن را القا کنیم ،خب زمانه خراب میشود دیگر؛ این
راه را بایس��ت با اس��تحکام ادامه داد .امیرالمؤمنین در
نهجالبالغه میفرماید :بعضی از دلها یک روزی مستقیم
بودند ،در راه راست قرار داشتند ،درست حرکت میکردند
امّا بعد برگردانده شدند .زیغ ،یعنی واژگونه شدن؛ [اگر]
درس��ت میفهمیدیم ،ما را دچ��ار بدفهمی و کجفهمی
نکن .امیرالمؤمنین میگوید :بعضیها یک روزی درست
حرکت میکردند ،امّا دلهایش��ان واژگونه ش��د .حاال چرا
واژگونه میشود؟ خدا که به کسی ظلم نمیکند؛ خودمان
هستیم که آلودهی دنیا میشویم ،آلودهی محبّتهای بیجا
میشویم ،آلودهی جاهطلبی میشویم ،آلودهی رفیقبازی
میشویم ،آلودهی جناحبازی و حزببازی میشویم ،دلمان
واژگونه میش��ود و از آن راه درست ،از آن استقامت اوّلی
بر میگردیمَ .و تَضِ لُّ رِجالٌ ب َعدَ سَ �لامَة؛ یک روزی سالم
بودند ،بعد گمراه میشوند .آفت اینها است؛ جلوی اینها را
بایستی گرفت و از اینها باید به خدا پناه برد.
س��فارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه
کنی��د ،با بصیرت نگاه کنید ،هر حرفی را از هر گویندهای
نپذیرید .مبدأ حرکت و مبدأ انقالب ،امام بزرگوار اس��ت،
حرف او را حجّ ت بدانید؛ نگاه کنید ببینید امام چه میگفت.
نگویند اگر امام هم امروز بود ،اینجوری عمل میکرد؛ نخیر،
این غلط است؛ ما سالهای متمادی با امام بودیم و امام را بهتر
از آنها میشناسیم .امام اگر امروز بود ،همان فریاد ابراهیمی،
همان فریاد بت شکن را امروز هم میزد؛ همان فریادی که
ملّت را بیدار کرد و به انقالب رساند .خب شما که میگویید
مرگ بر آمریکا ،ما هم که موافقیم ،حرفی نداریم.
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سیاست مجازی
روایتی از دیدار آخر

حجتاالس�لام سیدحس��ن خمینی با انتش��ار
عکسی از آخرین دیدارش با مرحوم بهرام شفیع،
مجری برنامههای ورزشی صداوسیما به بیان خاطرهای از
وی پرداخت و نوش��ت :پنجش��نبه قبل بود ک��ه بعد از
مدتها مرحوم آقای بهرام ش��فیع را در حرم امام دیدم.
دیدار طوالنی و شیرینی بود .ایشان پسرخاله پدرم بود و
به همراه دو دایی خویش که داییهای مرحوم پدرم هم
هستند ،تش��ریف آورده بودند .از سالهای دهه شصت و
برنامه «ورزش و مردم» و قصههای مختلف سخن رفت.
از فرزندش که معلوم بود به او مینازد هم سخن میگفت.
قرار بود یکشنبه مطلبی را از من جویا شود که تلفن نزد.
دیروز خبر تلخ درگذش��تش را ش��نیدم .خدا ایشان را با
اولیای خود محشور گرداند و به خانواده محترمشان صبر
و اج��ر عنایت فرماید.عاش��قان در زندگ��ی دنبال مرهم
نیستند/در ِد بیدرمانشان را مرگ درمان میکند.

ویزایی که مسئوالن عراقی
برای نوجوان ایرانی فرستادند

چند روزی است که ویدئویی کوتاه درباره
یک نوجوان  11ساله به نام امیرحسین از
شهر خفاجیه سوسنگرد در اس��تان خوزستان در فضای
مجازی دس��ت به دس��ت میش��ود ک��ه در ای��ن ویدئو
امیرحسین نوجوان پرشور سوسنگردی در حال خدمت به
زائران امام حسین(ع) است .او میگوید چند سال است که
در این راه به زائران خدمت میکند و آرزوی رفتن به کربال
را دارد و حت��ی اگ��ر یک روز از عمرش باقی مانده باش��د
خ��ودش را به آب و آتش میزند تا بتوان��د به زیارت امام
حس��ین(ع) برود .در انته��ای کلیپ این نوجوان ش��اعر
سوسنگردی شعری را که در وصف زیارت امام حسین(ع)
به زبان عربی س��روده با شور و احساس فراوانی میخواند.
مسئولین عراق پس از دیدن این ویدئو ویزایی با اقامت یک
ماهه در کربال برای این نوجوان سوسنگردی فرستادند.

محسن هاشمی و شهرداری!

محس��ن هاش��می رئیس شورای ش��هر تهران
نوش��ت :بخش��ی از اصالحطلبان فکر میکنند
ش��هردار ش��دنم باعث از هم پاش��یدگی ش��ورای شهر
میشود .برای ریاست ش��ورا جایگزین هست اما بنا بود
کس��ی نرود تا باب نش��ود .مثل حجاب بانوان است ،اگر
ش��ل کنند دیگر نمیش��ود کنترل کرد! البت��ه در این
ش��رایط ش��هردار ش��دن ریس��ک باالیی دارد و امکان
موفقیت دشوارتر از گذشته است.

