
 الیحه جدید انتخابات به مجلس
 ارسال می شود

همکاری با رژیم صهیونیستی،
 ثبات امنیت در خلیج فارس را تهدید می کند

صفحه )4(صفحه )4(

وزیر کشور در توضیح آخرین وضعیت الیحه جامع انتخابات و اینکه 
آیا دولت تصمیمی برای ارسال این الیحه به مجلس دارد، گفت: 
قطعا الیحه جدید را پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس ارسال 
خواهیم کرد.  احمد وحیدی روز جمعه در توضیح آخرین وضعیت 
الیحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این 

الیحه به مجلس دارد، گفت: طرحی در مجلس برای ...

فرمانده نیروی دریایی سپاه، امنیت همسایگان در خلیج فارس را 
امنیت کشور دانست و گفت: همکاری با رژیم مفلوک صهیونیستی، 
ثبات امنیت در منطقه خلیج فارس را تهدید و مختل خواهد کرد.

سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در آیین اختتامیه بیست و 
دومین همایش سراسری فرماندهان و مسووالن این نیرو در مشهد 

مقدس با تأکید بر اینکه امنیت ایران اسالمی، امنیت ....
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کشتارگاههای غیر مجاز
 سالمت مردم را تهدید می کند

»طالقهای صوری« و »زندگیهای صوری«؛ 

خانواده های
 »آشفته« را دریابیم 

الگو و تفکر رزمندگان
 برگرفته از ایام محرم و 

عاشورای حسینی است
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه 
رزمندگان ما الگو و تفکرشان برگرفته از ایام محرم 
و عاشورای حسینی بوده و عاشورا ویژگی های بی 
آزادگان  از  تجلیل  سراسری  همایش  دارد.  بدیلی 
با  چهارشنبه  عصر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
فرمانده  حضور  با  درخشان«  »الماس های  عنوان 
سیاسی،  معاون  بویراحمد،  و  کهگیلویه  فتح  سپاه 
امنیتی و اجتماعی استاندار، مشاور امور ایثارگران 
استاندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی 
در شهر سی سخت برگزار شد. فرمانده سپاه فتح 

کهگیلویه و بویراحمد در این همایش گفت:...

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تمامی  علیرغم  توسعه  برنامه های ۵ ساله  در 
زحمات کشیده شده هم در تنظیم و هم در 
اجرا اشکاالت جدی وجود داشت و نتیجه آن 
هم عدم تحقق ۷۰ درصد برنامه ها بوده است، 
 ۶ مانند  نباید  توسعه  هفتم  برنامه  در  گفت: 

برنامه گذشته برنامه ریزی کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
اسالمی صبح  روز )جمعه، ۲۸ مردادماه( در 
)عملیات  آزادگان موصل۲  همایش سراسری 
خیبر(، گفت: از اینکه در ماه عزیز محرم و ایام 
ورود آزادگان به میهن اسالمی توفیق داشتم 
و  دوستان  همسنگران،  بهترین  جمع  در  که 
همرزمان خودم باشم خداوند بزرگ را شاکرم 

که این توفیق نصیبم شد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بخش قابل توجهی از جمع رزمندگانی که از 
سراسر کشور در عملیات خیبر حضور داشتند 
از استان خراسان هستند چرا که در عملیات 
خیبر هم لشگر امام رضا)ع( و هم لشگر نصر 
در عمیق ترین و دورترین نقطه جبهه حضور 
داشتند. رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به 
خاطره ای از روز نخست تبادل آزادگان گفت: 
طول  به  ساعتی   ۲ آزادگان  تبادل  فرآیند 
انجامید و این اولین گروهی از آزادگان بودند 
که می خواستند وارد کشور شوند، گروه های 
ایستاده  خاردار  سیم های  پشت  متعددی 
بودند تا به نوبت اسم آنها خوانده شده و وارد 
ساعته ای   ۲ زمانی  بازه  این  در  شوند.  کشور 
که منتظر ورود آزادگان بودیم احساس بسیار 
می  کشور  وارد  که  آزادگان  داشتیم.  خاصی 
شدند بالفاصله به خاک ایران عزیزمان بوسه 

می زدند و واقعاً لحظات فراموش نشدنی بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در 
آن روزهایی که آزادگان وارد ایران می شدند 
و  قلب  اما در چهره،  بودند  همگی خوشحال 
زبان همه در کنار تمامی خوشحالی ها یک غم 
بزرگی قابل رویت بود و آن این بود که تمامی 
به  زمانی  چرا  که  می خوردند  آزادگان غصه 

کشور بازگشتیم که امام مان....

و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
بویراحمد گفت: کشتار غیرمجاز دام سالمت مردم را 
جواد  سید  شوند.  ساماندهی  باید  که  می کند  تهدید 
هاشمی در نشست ساماندهی کشتارهای غیرمجاز با 
گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به کشور افزود: 
نباید به واسطه درآمد افرادی محدود سالمت مردم به 
بیماری  نوع  به وجود ۸۰۰  اشاره  با  بیفتد. وی  خطر 
این  وجود  با  اظهارکرد:  دام  و  انسان  میان  مشترک 
و  شناسایی  غیرمجاز  کشتارهای  باید  بیماری  تعداد 
ساماندهی شوند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری 

کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای ...

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد:
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معاون وزیر کار در یاسوج عنوان کرد: 

فوق العاده ویژه ۳۵ 
درصد برای همه کارکنان 

اعمال می شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

بهره برداری از ۴/۵ کیلومتر 
جاده کمربندی یاسوج

 در هفته دولت

70 درصد برنامه های
 پنج ساله تحقق نیافت

2

2

سد تنگ سرخ؛

11 سال 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی

3

منتشر  مخالفش  نشریه  و  روزنامه   ۷۰ مصدق  وزیری   نخست  دوران  در 
می شد که اکثر آنان به دولت او و سیاست هایش حمله می کردند، اما دستور 
توقیف هیچ کدام از آنها را نمی داد، به طوری که برخی بر این اعتقادند این 

آزادی ها یکی از عوامل داخلی تاثیرگذار در سرنگونی دولتش بود.
نبود،  آن  و  این  با  چانه زنی  اهل  داشت،  سر  در  را  ایران  استقالل  رویای 
می گویند در عرصه سیاست شیر بود نه روباه، برای همین ناگهان تنها شد 
و دیگر نه از حمایت های سفت و سخت نیروهای مذهبی خبری بود، نه از 

حمایت های مردمی و نیروهای چپ.
رابطه اش با محیط بین الملل نیز به دلیل سابقه دور و دراز تسلط کشورهایی 
همچون روسیه و انگلیس بر ایران به خصوص در دوره قاجار باعث شد تا 
سیاست موازنه منفی را در پیش گیرد، یعنی بی اعتنایی به محیط بین الملل 
که پیگیری این سیاست نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در سقوط دولتش 
بود، چراکه این سیاست کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس را ترساند و 

آنان را به شکل رسمی تری مقابل او و دولتش قرار داد.
بدین ترتیب مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی دست در دست هم داد 
تا دولت دکتر محمد مصدق به واسطه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرنگون 
شود. کودتایی که می توان ۳ ضلع برای آن متصور شد، ضلع اول شاه بود که 
تا آخرین دقایق از مصدق حمایت می کرد نه به این دلیل که به او عالقه مند 
باشد، بلکه به این دلیل که از انگلستان دل خوشی نداشت و برای کوتاه 

کردن دست انگلستان، با مصدق موافقت می کرد.
ضلع دوم امریکایی ها و انگلیسی ها بودند. تلقی آن ها این بود که مصدق فرد 
ضعیفی است و ممکن است شرایطی را فراهم آورد تا نیروهای چپ در ایران 
می نوشت،  آمریکا  رئیس جمهور  به  مصدق  که  نامه هایی  بیایند.  کار  روی 
نشان از هشدارهای مصدق بود که اگر کمک نکنید، چپ ها خواهند آمد. 
در آمریکا این موضوع این گونه تفسیر می شد که مصدق در مقابل چپ ها 
کوتاه می آید. مساله اصلی سیاست بین الملل در آن دوره قدرت گیری چپ 
این  بود که  این  آمریکا  استراتژی  و همه  بوده  اکثر کشورهای منطقه  در 

مساله را متوقف کند.
مخالفش  بعد  اما  می کنند  همراهی  مصدق  با  ابتدا  که  نیز  سوم  ضلع 
می شوند، برخی گروه های داخلی هستند. آن ها نیز همین تلقی را داشتند. 
آنها ابتدا در جریان ملی شدن صنعت نفت با او همراه شدند، اما به محض 
اینکه مصدق سازوکار دموکراتیک لیبرالی را طراحی کرد و گروه های چپ 

قدرتمند شدند، از ادامه این همراهی پا پس کشیدند.
به گفته دکتر  ایران کمک کرد که  به پیروزی کودتایی در  این سه ضلع 
مهدی نجف زاده، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی 
به  تا  ایران  تاریخ  در  و دمل چرکین  باعث شد همچون یک زخم  مشهد 

امروز باز باشد.
او بر این اعتقاد است که باید پایان این جراحت تاریخی را اعالم و رو به 

جلو حرکت کنیم.
کودتای ۲۸  سالروز  مناسبت  به  ایسنا  با  گفت وگو  در  دانشگاه  استاد  این 
مرداد در خصوص تحوالتی که منجر به شکل گیری این کودتا شد، اظهار 
کرد: افزون بر عوامل خارجی، عوامل داخلی نقش بسیار موثری در ایجاد 
شاید  نبودند،  داخلی  عوامل  اگر  درحقیقت  داشتند.  مرداد   ۲۸ کودتای 

عوامل خارجی موفقیتی را کسب نمی کردند، لذا عوامل داخلی به عنوان 
نیروهای عوامل خارجی )چه به عنوان کارگزار نیروهای خارجی و یا چه به 

عنوان کسی که در پازل آن ها بازی می کنند( عمل کردند.
وی با اشاره به سه گروه از عوامل داخلی تاثیرگذار بر این کودتا، تصریح 
کرد: گروه اول بخشی از نیروهای ملی بودند که ابتدا با مصدق همراهی و 
همدلی نشان می دادند و به تدریج از او کناره گرفتند و به عنوان دشمنان 
اصلی حاکمیت ملی مطرح شدند. گروه دیگر برخی نیروهای مذهبی بودند 
که به واسطه  ترسی که بر آن ها غلبه کرده بود به تدریج از مصدق کناره 

گرفتند و به عنوان نیروی ضد ملی عمل کردند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه افزود: نیروهای سوم کسانی بودند که به 
واسطه  پول، اجیر شده بودند تا فضای تنش زایی را برای حکومت مصدق 
ایجاد کنند و این گروه به عنوان بازوی سلطنت عمل کردند این سه گروه 

در کودتای ۲۸ مرداد نقش بسیار تاثیرگذاری داشتند.
نجف زاده افزون بر سه گروه نام برده، دو عامل دیگر از جمله نیروهای چپ 
و نیروهای مردمی را در سقوط مصدق موثر دانست و عنوان کرد: نیروهای 
چپ عمال کاری نکردند و حمایت خود را از مصدق دریغ کردند. تصور آن ها 
این بود که مصدق بورژوا است و نباید به بورژوازی کمک کرد. نیروهای 
چپ نقش مخربی را در این کودتا ایفا کردند و تاثیر چپ ها بر وقوع کودتا 
نه از جهت حمایت نیروهای خارجی بلکه به عنوان گروهی که مصدق را 

همراهی نکرده و عقب نشستند، مطرح است.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: 
عامل تاثیرگذار دیگر مردم بودند. هرچند در تحوالت سیاسی برای مردم 
نقش مهمی را در نظر نمی گیرند، اما در کودتای ۲۸ مرداد عده ای از مردم 
همراهی  را  مصدق  و  گرفته  قرار  احساسات  تاثیر  تحت  و  بودند  منفعل 

نکردند که این موضوع تاثیر زیادی بر ایجاد کودتا گذاشت.

مصدق قربانی دموکراسی خواهی خود شد
وی با اشاره به وجود آزادی مطبوعات در دوران مصدق، با بیان اینکه اتخاد 
چنین سیاستی حتی در قبال روزنامه ها و مطبوعات مخالف دولت، سیاست 
درستی بود، افزود: آزادی و دموکراسی مهم ترین شرط برای رسیدن به یک 
ولی  تعطیل شود،  روزنامه ها  که  ندارد  دلیلی  بنابراین  است،  سالم  جامعه  
مسئله این است که در شرایط بحران مطبوعات به عنوان نیروهایی عمل 

کردند که در سقوط مصدق تاثیرگذار بودند.
نجف زاده خاطرنشان کرد: مصدق قربانی دموکراسی خواهی خود شد. در آن 
دوران خیلی از نیروهای چپ مطبوعات را در اختیار داشته و دست برتر را 
داشتند و خیلی تمایل به همراهی مصدق نداشتند. تصور آن ها این بود که 
مصدق به خاطر پیشینه تاریخی و خانوادگی خود نمی تواند در جبهه چپ 
قرار بگیرد، زیرا چیزی که از مصدق به جا مانده یک بورژوازی ملی بود که 

خیلی نیروهای چپ به آن وفادار نبودند.
نقش سیاست خارجی دولت مصدق در ایجاد کودتای ۲۸ مرداد

پاسخ  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  علمی  هیات  عضو 
موازنه  منفی  اتخاذ سیاست  به  تا مصدق  اراده ای سبب شد  اینکه چه  به 
ایجاد کودتای ۲۸ مرداد  بر  تاثیری  این نوع سیاست چه  مبادرت ورزد و 

داشت، اظهارکرد: دو رویکرد موازنه منفی و موازنه مثبت همواره در تاریخ 
سیاست خارجی ایران وجود داشته است و ابتدا باید تعریف دقیقی از این 

دو مفهوم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه موازنه مثبت یعنی اینکه ما توانایی ورود به جناح بندی های 
به  منفی  موازنه  رویکرد  داد:  ادامه  داریم،  را  بین المللی  عرصه   در  قدرت 
همواره  و  ضعیف  جامعه ای  شدت  به  قاجار  دوره   در  ایران  اینکه  واسطه  
تحت تاثیر عوامل خارجی بود، در جهت ایجاد یک خط  و مشی مستقل 
در سیاست خارجی کشور برای جلوگیری از مداخالت نیروهای خارجی در 
امور داخلی ایران مطرح گردید و این دو رویکرد همیشه همزمان بوده است.

که  بدانید  است  جالب  کرد:  تاکید  انقالب  دو  جابه جایی  کتاب  نویسنده 
طرفداران موازنه مثبت معتقد بودند که این موازنه برای ایران مفید است، 
زیرا ایران نمی تواند از نیروهای خارجی جدا باشد و در نتیجه در ائتالف با 
آن ها بهتر می تواند مصالح ملی را حفظ کند، اما موازنه منفی جهت عکس 

را دارد طی می کند.
با تاکید بر نقش عوامل داخلی و بین المللی در اتخاذ سیاست  نجف زاده 
نفی  سیاست  دوران  آن  در  کرد:  اظهار  مصدق،  سوی  از  منفی  موازنه 
قدرت های خارجی در تمام دنیا به ویژه مصر و اندونزی در حال ظهور بود 
و آن ها سیاست موازنه منفی را در پیش گرفته و از لحاظ بین المللی تمایلی 
به قرار گرفتن زیر چتر موازنه ای که بین شرق و غرب قرار داشت، نداشتند 
و خواهان سیاست مستقلی برای خود بودند. این موضوع از مسائلی بود که 
سبب شد مصدق تحت تاثیر چنین فضایی به اتخاذ سیاست موازنه منفی 

روی آورد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بعد جنگ جهانی دوم بیشتر کشورها داعیه  
استقالل خواهی داشتند و سعی می کردند تا استقالل خود را حفظ کنند. 
چنین سیاستی نه تنها افراد خاص بلکه توجیه خاص خود را هم داشت و 
نیروهای چپ به عنوان یک عنصر داخلی در اتخاذ سیاست موازنه منفی 
تاثیر بسزایی داشتند و چنین سیاستی می توانست آن ها را جذب خود کند. 

بنابراین در عرصه  داخلی عده ای خواهان موازنه منفی بودند.
نجف زاده تصریح کرد: به اعتقاد من با توجه به اهمیت جامعه بین الملل 
و نقشی که ایران در فضای بین المللی دارد، سیاست موازنه منفی به دلیل 
سیاست  چندان  ترساند،  را  انگلیس  و  آمریکا  همچون  کشورهایی  اینکه 
موفقی نبود و شاید بهتر باشد بگوییم سیاست موازنه منفی از جمله عواملی 

است که کودتای ۲۸ مرداد را رقم زد.
با سرنوشت هایی  ایرانی  دو شخصیت  محبوب  امیرکبیر؛  و  مصدق 

مشابه
وی در خصوص محبوبیت و جایگاه دو چهره  مردمی امیرکبیر و مصدق در 
تاریخ ایران که هر دو هم به سرنوشتی تقریبا مشابه دچار شدند، بیان کرد: 
باید توجه داشت این دو تفاوت های خیلی جدی با یکدیگر دارند. امیرکبیر 
طرفدار سیاست موازنه مثبت بود و رابطه خوبی با انگلستان داشت و تمایلی 
به گوشه گیری و انزوای ایران از عرصه مناسبات بین المللی نداشت و  هدف 

او این بود که انگلستان را در عرصه  سیاست داخلی دخیل کند.
اینکه  بیان  با  فردوسی  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  علمی  هیات  عضو 
نیستند، گفت:  با هم یکسان  لحاظ جنس سیاسی  به  امیرکبیر و مصدق 
در عین حال هردو به استقالل ایران پایبند بودند و مناسبات سیاسی در 
زمینه  راهکارهایی،  ارائه  با  و سعی می کردند  را ضعیف می دانستند  ایران 
ورود ایران به عرصه بین الملل و جهان مدرن را فراهم کنند. شاید بتوان 
از مناسبات دوره  قاجار را قبول  از این جهت که امیرکبیر بسیاری  گفت 
نداشت و سعی می کرد تا مناسبات جدیدی را پایه گذاری کند، تشابهاتی با 

سیاست های مصدق دارد.

نجف زاده خاطرنشان کرد: بنابراین از گذشته هرکسی که خواهان اصالحات 
در ایران بوده جایگاه ممتازی در این کشور داشته است. امیرکبیر، مصدق 
سعی  خود  اصالح طلبی  منش  با  این ها  همه   ندارد،  تفاوتی  امین الدوله  یا 
جامعه   تا  دهند  سروسامان  را  سیاسی  و  اجتماعی  مناسبات  می کردند، 
نام هایی  این ها  بنابراین  برند.  پیش  به سوی مدرنیته  را  ایرانی  عقب مانده 

هستند که در تاریخ ایران ماندگار و محبوب مردم شدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مصدق با طرح ملی کردن نفت به اهداف خود 
مبنی بر قطع دست بیگانگان و اقتصاد بدون نفت نزدیک شد؟ ابراز عقیده 
کرد: تصور من این است که در هر دو مورد شکست خورده ایم. زیرا ایران 
در آن دوره هنوز می توانست پا برجا بماند و نیازهای خود را برآورده کند، 
اما از طرفی باید در نظر داشت که تمام دنیا به اهمیت نفت پی برده بودند 
اهمیت  کشورها  برای  آن  از  استفاده  که  بود  مهمی  خیلی  عنصر  نفت  و 
فراوانی را در پی داشت، اما چگونگی مدیریت این عنصر مهم و حل و فصل 
این مشکل بسیار سخت بود که به نظر من در این موضوع موفقیتی را به 

دست نیاورده ایم.

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: 
را  نتایجی  آن  و  افتاد  اتفاق  سرعت  به  نفت  ملی شدن صنعت  همچنین 
که باید به بار نیاورد. به خصوص با تشکیل کنسرسیوم در ایران که ادامه  
سیاست اتخاذ شده قبلی در کشور بود، این صنعت عمال موفقیتی را در 

پی نداشت.
نجف زاده تصریح کرد: اگر سیاست ملی شدن صنعت نفت دو کشور ایران 
تاثیر مثبتی بر آن چیزی که  با هم مقایسه کنیم، آنچنان  و عربستان را 
اکنون به عنوان در آمدهای نفتی از آن یاد می کنیم، نداشت. کما اینکه اگر 
وضعیت به شیوه  سابق هم ادامه پیدا می کرد، تفاوت فاحشی با دوره های 

قبلی پیدا نمی کرد.
وی با بیان اینکه مصدق در کسب درآمدهای ملی ناکام بود، افزود: یکی 
نامناسب  وضعیت  خارجی،  سیاست  بر  افزون  مصدق  سقوط  دالیل  از 
اقتصادی به ویژه شرایط بغرنج ایجاد شده برای دولت بود و در آن دوران 
حتی اگر دولت وقت مبادرت به فروش نفت می کرد، به دلیل تحریم ها و 
کارشکنی های انگلستان امکان فروش نفت برای آن ها فراهم نبود. این طرح 
خیلی شتاب زده اتفاق افتاد و زمینه های مساعدی را برای کسب درآمدهای 
ملی در جهت عبور از بحران های کشور فراهم نکرد و بدین  گونه مسائل 
و مشکالت اقتصادی در تسریع بخشیدن به سقوط مصدق نقش بسزایی 
ایران  جامعه   تحوالت  از  بسیاری  کرد:  اظهار  دانشگاه  استاد  این  داشتند. 
به ویژه انقالب اسالمی تحت تاثیر کودتای ۲۸ مرداد ایجاد شد، در عین 
حال این کودتا عالوه بر تولید گفتمان های سیاسی در ایران، سبب ترس و 
وحشت ایرانی ها از نیروهای خارجی شد و آثار آن تا به امروز بر جامعه  ایران 
بر جای مانده و ناتوانی در برقراری تعامالت و مناسبات متعادل با محیط 

بین الملل تحت تاثیر همین ترس خوردگی است.
باید از کودتای ۲۸ مرداد عبور کرد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: به اعتقاد من مردم 
ایران باید از کودتای ۲۸ مرداد عبور کنند، مانند خانواده ای که عزیزی را 
از دست می دهند، اما تا آخر عمر در عزای او نمی مانند و باالخره به زندگی 
عادی بازمی گردند. اکنون ما نیز  نباید در این مرحله بمانیم و باید با عبور 
از آن ، به شرایط عادی برگردیم. در مجموع در طول تاریخ سه تحول عمده 
در ایران اتفاق افتاده که این ها نقاط گره ای و اصلی هستند. زمانه آن است 

که از کودتای ۲۸ مرداد عبور کنیم و فضا را برای آینده مهیا کنیم.

/نگاهی به زمینه های شکل گیری کودتای ۲۸ مرداد

زخم تاریخ
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

بهره برداری از 4.۵ کیلومتر جاده 
کمربندی یاسوج در هفته دولت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بهره برداری بخشی از جاده 
کمربندی یاسوج در روزهای آینده خبر داد.

سید علی احمدزاده در بازدید از جاده کمربندی یاسوج در 
جمع خبرنگاران گفت: کمربندی یاسوج یکی از پرخطرترین 
 ۱4 حدود  و  است  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  جاده های 

درصد مرگ و میرها در این محور است.
هفته  در  و  آماده  جاده  این  کیلومتر   4.۵ اظهارکرد:  وی 
به  فجر  دهه  تا  جاده  مابقی  می رسد  بهره برداری  به  دولت 
بهره برداری می رسد تا شاهد تصادفات و تلفات در این نقطه 

نباشیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مطالبات پیمانکار 
خاطرنشان کرد: مطالبات پیمانکار فراهم شده است، پیمانکار 

نگرانی از این بابت نداشته باشد و به کارش ادامه دهد.
 احمد زاده در پایان در خصوص پایه های برق در مسیر بیان 

کرد: پایه های برق جابه جا می شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان اعالم کرد؛

107 مدرسه در زلزله سی سخت 
آسیب دیده بود 

و  کهگیلویه  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
سی  زلزله  وقوع  دایره  در  مدرسه   ۱۰۷ گفت:  بویراحمد 
سخت و مناطق اطراف آن بود که از این تعداد 4۵ مدرسه 

آسیب دیده تشخیص داده شد.
سید رضا حسینی نیک اظهار داشت: این مدارس بر اساس 
مقاوم  تخریب،  کار  و  بندی شدند  وارده درجه  آسیب های 

سازی و یا تعمیر و بهسازی آن ها از سر گرفته شد.
تخریبی  یا  یک  درجه  آموزشی  فضای  هشت  افزود:  وی 
به  فضا   ۳ امسال  دولت  هفته  در  که  شدند  داده  تشخیص 

چرخه آموزشی بر می گردد.
و  کهگیلویه  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی  مدیرکل 
بویراحمد تصریح کرد: مابقی مدارس تخریبی در زلزله سی 

سخت در حال بازسازی است.
وی بیان کرد: چهار فضای آموزشی آسیب دیده مقاوم سازی 
شد و ۱۰ میلیارد تومان برای آن ها تخصیص داده شده بود.

به  نیاز  مدرسه(   ۳۳( مابقی  داشت:  ابراز  نیک  حسینی 
تعمیرات داشتند که تکمیل شدند.

ماه  بهمن  بزرگی ۵.۶ ریشتر شامگاه ۲۹  به  ای  لرزه  زمین 
۹۹شهر سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند 

و همچنان پس لرزه های آن ادامه دارد.

الگو و تفکر رزمندگان برگرفته از ایام 
محرم و عاشورای حسینی است

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه رزمندگان 
ما الگو و تفکرشان برگرفته از ایام محرم و عاشورای حسینی 

بوده و عاشورا ویژگی های بی بدیلی دارد.
و  کهگیلویه  استان  آزادگان  از  تجلیل  سراسری  همایش 
با عنوان »الماس های درخشان«  بویراحمد عصر چهارشنبه 
معاون  بویراحمد،  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده  حضور  با 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مشاور امور ایثارگران 
استاندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در شهر 

سی سخت برگزار شد.
همایش  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
گفت:مناسبت آزادی آزادگان ما که مقارن شده با ایام عاشورا 

محرم قرابت بسیار ارزشمند و نزدیکیست.
سردار حمید خرمدل ابراز داشت: هشت سال مقاومت صورت 
گرفت و ثمره این مقاومت باعث شده تفکر والیی و جمهوری 

اسالمی از دریای سرخ تا دریای مدیترانه طنین انداز شود.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: قریب 
چهل سال کشور ایران تحریم است، چنانچه این تحریم ها 
در هر کشور دیگری بود از پا در می آمد. وی تصریح کرد: 
درست است که در بحث معیشت مشکالتی داشتیم که اگر 
مسئولین گوش به فرمان والیت داشتند این مشکالت پیش 

نمی آمد.
و  کهگیلویه  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
بویراحمد ضمن تقدیر و تشکر از استقبال گرم مردم، آزادگان 
و همچنین عوامل، نهاد ها و ادارات که در برگزاری هرچه 
آزادگان  شریف  قشر  افزود:  کردند،  تالش  برنامه  این  بهتر 
مراجعه داشتند  اگر  و  اند  بنیاد داشته  مراجعه در  کمترین 
جهت عرض خدا قوت بود به خادمان خودشان این قشر در 

استان ما مایه افتخار مباهات جامعه ایثارگری هستند.
رضا پارسیان افزود: در این استان ۳۱۷ آزاده سرافراز وجود 

دارند که پرونده ۳۱۵ نفر از آن ها در استان است.
وی عنوان کرد: ۳۲ نفر از آزادگان ما دار فانی را وداع گفتند 

و ۲ نفر از این آزادگان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
پارسیان ابراز داشت:آمار جامعه هدف بنیاد شهید ۸۰ هزار 
و ۷۱۶ نفر اند که شامل خانواده های شهدا والدین خواهران 
ایثارگران،  جانبازان  شهدا  فرزندان  و  همسران  برادران 

آزادگان مشمول خدمات بنیاد بنیاد شهید هستند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد

توزیع 1۸هزار سرم در بیمارستان های  
استان / مردم نگران نباشند

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از توزیع ۱۸ 
هزار سرم در سطح بیمارستان های استان خبر داد.

از  خود  سرزده  بازدید  حاشیه  در  انصاری  اله  حجت  دکتر 
بیمارستان های شهرستان کهگیلویه و چرام  و  داروخانه ها 
اظهار کرد: در همه بیمارستان های استان سرم توزیع شده 

است و مردم نگران کمبود سرم نباشند.
وی عنوان کرد: مردم استان می توانند کمبودهای دارویی را 

به سامانه کشوری ۱۹۰ گزارش کنند.
به  ارائه خدمت  نزدیک روند  از  بازدید  این  ادامه  انصاری در 

مردم شریف این دو شهرستان را بررسی کرد.
کمبود  بر  مبنی  اخباری  اخیر  روزهای  در  که  است  گفتنی 
سرم در استان کهگیلویه و بویراحمد بخصوص در شهرستان 

کهگیلویه منتشر شد.

معاون وزیر کار: 

فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای همه 
کارکنان اعمال می شود

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
العاده ویژه  پایانی تصویب فوق  اعالم کرد: مراحل  اجتماعی 
۳۵ درصد برای کارکنان دستگاه هایی که شامل حال آن ها 

نمی شد، در حال انجام است.
و  کهگیلویه  در  شب  چهارشنبه  حسینی  رضا  محمد  سید 
بویراحمد اظهار داشت: با زحمتی که وزیر پیشین آغاز کرد 
و محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به سرانجام رساند، فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای 
کارکنان وزارتخانه هایی که تاکنون شامل شان نشده بود از 
جمله وزارت کار، مراحل پایانی تصویب را طی می کند و از 
ماه آینده )شهریورماه( در فیش این کارکنان اعمال می شود.

وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم عدالت است و بر این مبنا 
ای  ویژه  جایگاه  آن  در  محروم  های  استان  و  ضعیف  اقشار 

دارند و دولت جایگاه ویژه ای برای آنان قائل است.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بررسی  استانی  سفر  از  بنده  هدف  کرد:  تصریح  اجتماعی 
اداره کل و حضور در شورای هماهنگی،  مسائل و مشکالت 
مرور سیاست های دولت جدید و ارزیابی اقداماتی است که 

تاکنون انجام شده است.

مستمری ۵ هزار نفر از جامعه هدف 
پشت نوبتی بهزیستی استان برقرار شد

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: درسایه رویکرد 
محرویت زدایی دولت مردمی سیزدهم این سازمان امسال در 
استان توانست پس از سال های سال برقراری مستمری پنج 

هزار نفر از افراد جامعه هدف پشت نوبتی را انجام دهد.
محمد کریم آریا اظهار داشت: هم اینک در این استلن 4۰ 
بهزیستی   پوشش  تحت  مددجو  و  معلول  خانوار شامل  هزار 

قرار دارند.
وی افزود: تعداد سه هزار و ۳۸۵ نفر و خانوار ) معلول و از 

کارافتاده( پشت نوبتی هستند.
در  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  بهزیستی  مدیرکل 
خصوص اعتبار برقراری مستمری این پشت نوبتی ها سازمان 

نیازمند توجه ویژه دولت است.
آریا ابراز داشت: با توجه به کسب رتبه های برتر ورزشکاران 
معلول استان در رقابت های مختلف ملی، جهانی و المپیک، 

احداث سالن ورزشی ویژه معلوالن در استان ضرورت دارد.
قهرمانان  ناشنوایان،  جهان  قهرمانان  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
المپیک، اقای گل و فنی ترین بازیکن فوتسال و موارد دیگر 
سالن  احداث  برای  تاکنون  اما  اند  بوده  استان  این  از  همه 

ورزشی در استان قدمی برداشته نشده است.
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه 
به محدودیت های اعتباری سازمان بهزیستی و جامعه هدف 
توانستیم  مردمی  های  مشارکت  بحث  در  سازمان  گسترده 

مشارکت خوبی داشته باشیم.
درصد  هزار   ۱۱ امسال  نخست  ماهه  پنج  در  افزود:  وی 
توانسته  سازمان  گذشته  سال  برابر  یعنی ۱۱۰  سال ۱4۰۰ 

مشارکت نقدی و غیر نقدی داشته باشد.
بوده  نظیر  بی  تاکنون  استان  سطح  در  آمار  این  گفت:  آریا 
است اما همچنان با توجه به فقر و عمق محرومیت مردم این 

موارد جوابگو نیست.

10۶ کیلو گرم تریاک 
در جاده یاسوج– دهدشت کشف شد

 فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰۶ کیلوگرم 
تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده یاسوج- 

دهدشت کشف شد.
اظهار  باره  این  در  پنجشنبه  روز  مصطفایی  کیقباد  سردار 
مواد  انتقال محموله  بر  داشت: در پی دریافت خبری مبنی 
مخدر در محور های مواصالتی استان مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور 

“یاسوج- دهدشت “ ایست و بازرسی دایر کردند.
دو  به  عبوری  خودروهای  کنترل  حین  مأموران  افزود:  وی 
دستگاه خودروی پژو پارس و پراید مشکوک شدند و به آنها 

دستور توقف دادند.
سردار مصطفایی تاکید کرد: رانندگان خودرو ها بدون توجه 
به دستور پلیس با سرعت زیاد از محل متواری که پس از طی 
مسافتی مأموران با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت 

الستیک ها در نهایت خودرو ها را متوقف کردند.
وی تصریح کرد: در بررسی مأموران مشخص شد که خودروی 
پراید اسکورت کننده مواد مخدر بوده و مأموران در بازرسی 
از خودروی پژو پارس ۱۰۶ کیلوگرم تریاک که به طرز بسیار 

ماهرانه ای در آن جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.
این  در  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
رابطه ۳ نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و 

خودرو ها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

 سد تنگ سرخ بویراحمد با هدف تامین 
آشامیدنی و صنعتی شهر  بلند مدت  آب 
افزایش  آن،  اطراف  روستاهای  و  یاسوج 
جذب گردشگر و کنترل سیالب در حال 
تاثیر گسترده  آن  تکمیل  و  است  ساخت 

ای بر این منطقه خواهد گذاشت.
 استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن 
بارش  مترمکعب  میلیارد   ۱۱ از  بیش 
مکعب  متر  میلیارد   ۸/۵ نیز  و  سالیانه 
رواناب از جمله استان های شاخص کشور 

در پتانسیل آبی است.
ماه سال  اغلب در چهار  بارش  این حجم 
که  دیگر  ماه  در هشت  و  افتد  می  اتفاق 
و  صنعت   ، شرب  آب  مصرف  بیشترین 
کشاورزی وجود دارد شاهد کمترین بارش 
و یا عدم وجود هر گونه بارش در بیشتر 

نقاط استان هستیم.
در راستای مهار منابع آبی استان همزمان 
به  رهبری  معظم  مقام  برکت  پر  سفر  با 
اجرای  و  مطالعه   ۱۳۷۳ سال  در  استان 
نتیجه  که  آغاز شد  مهم مخزنی  سدهای 
آن ساخت و بهره برداری از سدهای کوثر 
و شاه قاسم  و نیز مطالعه سد تنگ سرخ 

و دیگر موارد است.

مزیت های سد تنگ سرخ 
کهگیلویه  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
سرخ  تنگ  سد  گوید:  می  بویراحمد  و 
زمین  مختلف  مطالعات  دهه  یک  از  بعد 
 ، هیدرولوژی   ، ژئوتکنیک   ، شناسی 
ونیز  شناسی  باستان   ، عامل  غیر  پدافند 
آب  تامین  منظور  به  محیطی  زیست 
شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان های 
بویراحمد و دنا در اواخر دهه ۸۰ طراحی 

و در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شد.
به  مخزنی  دارای  سد  افزود:  مصلح  آرش 
حجم ۱۲۵ میلیون مترمکعب و تنظیم آب 

۱۵۷ میلیون مترمکعب خواهد بود.
ابالغ  تخصیص  اساس  بر  کرد:  تاکید  وی 
شده توسط وزارت نیرو ازاین  میزان ۲۰ 
میلیون مترمکعب برای شرب شهر یاسوج 
و روستاهای اطراف، تیپ پیاده کوهستان 
4۸ فتح ، مراکز دانشگاهی و علمی اطراف 
شهر ، همچنین ۱۳/۳ میلیون مترمکعب 
جهت 4 شهرک صنعتی ، کارخانه سیمان 
روستایی  و  کشاورزی  صنایع  و  مارگون 
آب  تامین  برای  مترمکعب  ۳۳میلیون   ،
کشاورزی  اراضی  هکتار   4۲۰۰ از  بیش 
در سال  مترمکعب  میلیون  نیز ۳4/4۵  و 
افزایش دبی  بهبود محیط زیست و  برای 
آب رودخانه بشار در فصول بهار و تابستان 

است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد ابراز داشت: این سد در سال 
با  ۱۳۹۰ در کمیته عالی فنی آب کشور 
و  دانشگاهی  و  علمی   ، فنی  اعضا  حضور 
تایید  مورد  کشور  سدسازی  خبرگان 
و  ابعاد   ، حجم  و  گرفته  قرار  تصویب  و 
مشخصات فنی آن براساس آورد رودخانه 
 ، رودخانه  مقطع  های  سیالب  دبی   ،
شرایط مخزن و دیگر موارد طراحی شده 

است .
این  در  رودخانه  آورد  کرد:  تصریح  وی 
مقطع نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب 
بوده که تنها ۱۵۷ میلیون مترمکعب آن 
توسط سد مهار و ذخیره سازی می شود.

برخی  رغم  علی  کرد:  عنوان  مصلح 
به  با توجه  اظهارنظرها در فضای مجازی 
برنامه ریزی منابع آب این سد هیچ گونه 
انتقال آبی برای هیچ اراضی کشاورزی در 

باالدست سد وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و  مالصدرا  سد  کرد:  تاکید  بویراحمد  و 
سد  از  زیاد  بسیار  ای  فاصله  در  درودزن 

دیگری  ارتفاعی  کد  در  نیز  و  سرخ  تنگ 
قرار گرفته اند و بین این سدها و سد تنگ 
سرخ ارتفاعات و تاقدیس های آهکی واقع 
گردیده که هرگونه انتقال آب ، آن هم در 

تراز ارتفاعی دیگر را ناممکن می سازد.
بصورت  سرخ  تنگ  سد  داد:  ادامه  وی 
کامل شامل ساختگاه ، مخزن و تاسیسات 
و  کهگیلویه  استان  درون  در  آن  وابسته 
شرایط  در  اصوال  و  گرفته  قرار  بویراحمد 
ورودی  در  که  است  سدی  تنها  کنونی 
آن  منافع  تمام  و  شده  جانمایی  استان 

متعلق به استان خواهد بود.
نیز  جاری  سال  در  کرد:  عنوان  مصلح 
سامانه انتقال آب این سد به مرکز استان 
شامل خط انتقال و تونل از خروجی سد 
تا منطقه سروک یاسوج در استان و سطح 

کشور مصوب شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: بدیهی است فرایند 
طراحی و جانمایی سدها در حیطه کمیته 
برخالف  و  بوده  تخصصی    و  فنی  های 
در  تغییر  بر  مبنی  شده  مطرح  ادعای 
ارتفاع سد توسط مقامات محلی و استانی 
، تاکنون هیچ تغییری در مولفه ها و ابعاد 
سد خارج از مصوبه های قانونی اوایل دهه 
اجرایی  های  نقشه  و  نگرفته  انجام   ۹۰

کنونی نیز دال بر این موضوع است.
مصلح ابراز داشت: سد تنگ سرخ کنترل 
کننده سیالب های مخرب رودخانه بشار 
در فصل بارش برای تامین نیازها در فصل 

کم بارش است.
سد  اگر  نماییم  فراموش  کرد:  تاکید  وی 
تنگ سرخ احداث شده بود اکنون شاهد 
خسارت سیالب های بشار در پایین دست 
از گذشت  بعد  رودخانه  بودن  آلود  و گل 
نبودیم  کنونی  های  بارش  از  هفته  یک 
یاسوج  آب شرب شهر  بندی  نوبت  نیز  و 

ریاست  نیز  و  جمهوری  ریاست  سفر  در 
مسئوالن  سایر  و  اسالمی  مجلس شورای 
در  آن  اهمیت  گویای  سد  این  به  ملی 
، صنعتی  امنیت غذایی   ، اقتصاد   ، تولید 
و اجتماعی مرکز استان دارد که با تکمیل 

آن شاهد این تحول عظیم خواهیم بود.

اهتمام مسئوالن و پیشرفت 
4۰درصدی سد تنگ سرخ 

مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و 
دنا در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره 
به روند اجرایی  سد تنگ سرخ که از  ۱۱ 
سال پیش کلنگ این طرح زده شد و در 
پی آن خیلی ها آواره شدند اظهار داشت: 
میلیارد   ۲4 تنها   گذشته  ۱۱سال  طی 
فیزیکی  پیشرفت  با  پروژه  این  در  تومان 
رسیده  به مصرف  و  هزینه   ۱۰درصدی  
یک  این  طول  در  خوشبختانه  ولی  بود 
سال  اخیر  نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان 
روند  که  شده  تزریق  طرح  این  به  اعتبار 

خوبی است .
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس 
شورای اسالمی ابراز داشت: با توجه جدی 
این  گذشته  یکسال  طی  جلس  و  دولت 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   4۰ حدود  طرح 
ادامه  سرعت  با  روند  این  و  است  داشته 

دارد.
با اینکه کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ درصد 
اختیار  در  را  کشور  آب  منابع  میزان  از 
برخی   ، گرم  های  تابستان  در  اما  دارد 
شهر های کهگیلویه و بویراحمد همچون 
آبی و قطعی آب  به کم  یاسوج مرکز آن 
رو به رو می شوند و امید است با احداث 
و  رفع  همیشه  برای  مشکل  این  این سد 
بیشتر  هر چه  رونق  شاهد  نیز  کشاورزان 
و  بویراحمد  اراضی  در  کارشان  و  کشت 

شهرستان های اطراف باشند.
عملیات اجرایی سد تنگ سرخ از سال ۹۰ 
با حضور مجید نامجو وزیر وقت نیرو آغاز 

شد.
 ۳۵ در  سرخ  تنگ  مخزنی  سد  ساختگاه 
کیلومتری یاسوج و بر روی رودخانه بشار 

واقع شده است.
ساخت  مراحل   ،۹۶ سال  دوم  نیمه  در 
سد به صورت تعاملی با پیمانکار، قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء و با کارفرمایی آب 

منطقه ای استان آغاز شد.
سد تنگ سرخ از نوع خاکی با هسته رسی 
و حجم مخزن ۱۲۵ میلیون مترمکعبی و 
متر  میلیون   ۲۰۰ سالیانه  تنظیم  حجم 

مکعب است.
حجم آب تجدید پذیر استان کهگیلویه و 
بویراحمد ۹هزار ۲۲۳ میلیون متر مکعب 
است که یک هزار ۷۰ میلیون متر مکعب 
آن ساالنه مهار می شود و ۹۰ درصد آن 

از استان خارج می شود.

استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
کشتار  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تهدید  را  مردم  سالمت  دام  غیرمجاز 
سید  شوند.  ساماندهی  باید  که  می کند 
ساماندهی  نشست  در  هاشمی  جواد 
کشتارهای غیرمجاز با گرامیداشت سالروز 
نباید  افزود:  کشور  به  آزادگان  بازگشت 
سالمت  محدود  افرادی  درآمد  واسطه  به 
مردم به خطر بیفتد. وی با اشاره به وجود 
انسان و  ۸۰۰ نوع بیماری مشترک میان 
دام اظهارکرد: با وجود این تعداد بیماری 
و  شناسایی  غیرمجاز  کشتارهای  باید 
ساماندهی شوند. معاون سیاسی و امنیتی 
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 
اینکه برای ساماندهی کشتارهای غیرمجاز 
گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  گذشته  در 
غیرمجاز سالمت  کرد: کشتار  خاطرنشان 
سالمتی  حتی  می کند،  تهدید  را  مردم 

مسافرانی که از طریق جاده بابامیدان وارد 
استان می شوند هم در معرض خطر است.

هاشمی مهر با بیان اینکه به لحاظ شرعی 
و قانونی موظف هستیم برای مردم کاری 
بازرسی  گشت  کرد:  تصریح  دهیم،  انجام 
فعال  بویراحمد  و  کهگیلویه  دامپزشکی 
شود ضمن اینکه از طریق رسانه ها و صدا 
کشتارهای  از  استفاده  مضرات  سیما  و 

غیرمجاز برای مردم بیان شود.
پروانه  بدون  که  کسانی  داد:  ادامه  وی 
می کنند  کشتار  غیرقانونی  صورت  به  و 

با  ما  می کنند  تهدید  را  مردم  سالمت 
چه انگیزه ای از آنها حمایت کنیم توصیه 
مختلف  مناطق  در  کشتارها  می کنیم 
و  سیاسی  معاون  شود.  ساماندهی  استان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی 
عنوان کرد: در یک بازده زمانی چند روزه 
شود  داده  فرصت  غیرمجاز  واحدهای  به 
در  را  خود  کشتارهای  و  ساماندهی  که 
کشتارگاه انجام دهند و تابع قانون باشند.

هاشمی مهر با اشاره به اینکه طبق اعالم 
علوم پزشکی بالغ بر ۲4 هزار زوج نابارور 

در استان وجود دارد،  اظهارکرد: متاسفانه 
تولیدات  از  ناشی  مشکل  این  از  بخشی 
با همکاری  امیدوارم  که  است  محصوالت 
جامعه  سطح  از  بیماری  متولیان  همه 
رجائی فر،  مختار  همچنین  شود.  برداشته 
کهگیلویه  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
از  گفت:  نشست  این  در  نیز  بویراحمد  و 
ابتدای سالجاری تاکنون ۱۹ هزار و ۸۳4 
خام  دامی  فرآورده های  انواع  کیلوگرم 
از چرخه خارج و ۸۹ مورد  غیراستاندارد 
هم به مراجعه قضایی ارجاع شد که تخلف 
اشاره  با  آنها عرضه مرغ زنده است.  وی 
تنگاری  منطقه  در  قصاب   ۶۰ اینکه  به 
بویراحمد کشتار غیرمجاز انجام می دهند، 
کشتارهای  و  ذبح  اغلب  اظهارکرد: 
غیرمجاز در دشت روم و تنگاری و جاده 
باید  که  است  علی)ع(  امامزاده  سادات 

ساماندهی شوند.
امام جمعه یاسوج:

 ایران؛ امروز یک قدرت جهانی 
است

اسالمی  ایران  گفت:  یاسوج  جمعه  امام 
آن  برای  دیگران  پهلوی  دوره  در  که 
قدرت  یک  به  امروز  می گرفتند،  تصمیم 
حجت االسالم  است.  شده  تبدیل  جهانی 
در  حسینی  نصیر  سید  المسلمین  و 

اظهار  نمازجمعه  هفته  این  خطبه های 
برای  مراد   ۲۸ آمریکایی  کودتای  داشت: 
کردن  ساکت  و  خبیث  شاه  گرداندن  باز 
با  وی  بود.  مصدق  ملی  و  قانونی  دولت 
اینکه این نهایت ذلت و خواری  تاکید بر 
برای خود  نتواند  برای یک ملت بوده که 
دوران  در  کرد:  عنوان  بگیرد،  تصمیم 
ملت  گیری های  تصمیم  تمام  طاغوت 

و   بود  انگلیس  و  آمریکایی ها  ایران دست 
آنها محمد رضا پهلوی را مجبور می کردند 
ابراز  را  عزل کنند.  حسینی  که مصدق 
کرد: ملت ما بیدار شد و در دهن آمریکا 
و انگلیس زد و امروز ما شاهد این هستیم 
کشوری که یک روز تمام امورات آن دست 
آمریکا بود امروز در برابر آمریکا ایستاده، 
و ما باید قدر انقالب، خون شهدا و والیت 

فقیه را بدانیم که امروز ایران یک قدرت 
جهانی است. وی با اشاره به ۳۰ مرداد روز 
جهانی مسجد، یادآور شد: باید به مساجد 
توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که مسجد 
محل انقالب بوده و البته مساجد در استان 
خیلی کم هستند و باید در بحث ساخت 

مساجد همت مضاعف شود.

سد تنگ سرخ؛

11 سال فقط 40 درصد پیشرفت فیزیکی

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

کشتارگاههای غیر مجاز سالمت مردم را 
تهدید می کند

فرمانده قرارگاه کربالی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: امروز ایران اسالمی با اقتدار در 
جهان قدرت نمایی می کند و ما وظیفه داریم در هر 
پست و مقامی هستیم به مردم خدمت صادقانه کنیم.

سردار احمد خادم سیدالشهدا  شامگاه پنجشنبه در 
با  اسالمی  میهن  به  آزادگان  ورود  بزرگداشت  آیین 
انقالب  به  زدن  ضربه  صدد  در  تعدادی  اینکه  بیان 
هستند افزود: حفظ وحدت ، انسجام ملی و خدمت 

بی منت به مردم سرلوحه کار مسئوالن باشد.

وی با اشاره به کینه توزی دشمنان نسبت به انقالب 
در  همواره  اسالم  و  انقالب  دشمنان  گفت:  اسالمی 

صدد ضربه زدن به انقالب و کشور هستند.
همه  در  ایران  قدرت  به  سیدالشهدا  خادم  سردار 
و  خدا  لطف  به  افزود:امروزه  و  کرد  اشاره  ها  زمینه 
تالش جهادگران ایرانی کشورهای دیگر از ما سالح 

می خرند.
دشمن  برابر  در  مقاومت  و  ایثار  صبر،  افزود:  وی 
مهم ترین درس و دستاورد آزادگان است که می تواند 

الگویی برای نسل آینده کشورمان باشد.
فرمانده قرارگاه کربالی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
خودگذشتگی  از  و  ایثار  با   گفت:  اسالمی  انقالب 
آزادگان در آن دوران  تمام دنیا فهمیدند  که ملت 
فرود  تعظیم  سر  جنایتکاری  هیچ  برابر  در  ایران 

نمی آورد.
افراد نسبت  با اشاره به جسارت و اهانت برخی  وی 

به مدافعان حرم گفت: امنیت کنونی کشور به سبب 
ایثار و فداکاری های مدافعان حرم است.

سردار خادم سیدالشهدا با اشاره به اینکه داعش قصد 
گرفتن کشورهای منطقه را داشت، بیان کرد: داعش 
جنایات بزرگی انجام داد که اگر سردار سلیمانی در 
به  را  خود  جنایات  کرد  نمی  ایستادگی  آنان  مقابل 

تعبیر رهبری در ایران انجام می دادند.
در  وباشت  گچساران  های  شهرستان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: نسبت به  اجرای  
قوانینی که موجب تخریب جامعه ایثارگری و شهدا 

شود در مجلس اعتراض خواهم کرد.
شهدا  خانواده های  افزود:  پور  حسینی  ناصر  سید   
رفع  و  دارند  در کشور  بی بدیلی  جایگاه  ایثارگران  و 
نظام  مسئوالن  اصلی  اولویت  باید  آنها  مشکالت 

اسالمی باشد.
 وی ابراز کرد: آزادگان با پایداری که در زندان ها از 

به عزتمندی نظام و  اند، نگذاشتند  خود نشان داده 
کشور خدشه ای وارد شود .

حسینی پور اظهار داشت: باید از ظرفیت و پتاتسیل 
گچساران و باشت در راستای توسعه وپیشرفت این 

شهرستان استفاده کرد.
فرزندان  رزمندگان،  آزادگان،  باید کمیته  افزود:  وی 
شهدا،  پیشکسوتان و سبز پوشان سپاه در گچساران 
تشکیل و تمام تالش خود را برای رفع مشکالت این 

قشر انجام خواهم کرد.
وی خطاب به مردم گچساران افزود: بجای تخریب و 
افترا به دنبال ارائه راهکاری مفید و ایده های سازنده 

برای پیشرفت شهرستان باشید.
 نماینده مردم شهرستان های گچساران وباشت در 
مجلس شورای اسالمی گفت: ما باید در  کنار دولت 

انقالبی مسیر خدمت به مردم را طی کنیم.

دشمنان 
همواره درصدد ضربه زدن

 به نظام و انقالب هستند
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فروردین
امروز مراقب حرف زدنتان باشید زیرا ممکن است سوء تفاهمي 
پیش بیاید. اگر رازي دارید آن راز فاش مي شود و در پایان 

سبب خجالت شما مي شود.
اردیبهشت

امروز خورشید به برج کماندار می رود.این قسمت از چارت 
ارتباطات  و  دوستانه  روابط  گروهی  های  فعالیت  به  شما 
وکارهای بزرگ مربوط می شود.اگر هر کدام از این نکات به 
شما مربوط می شود آماده شوید تا در جهت موفقیت بیش 
خوبی  به  چیز  همه  کنید  سعی  اگر  بیندیشید.  بروید.مثبت 

پیش می رود.
خرداد

حقیقتاً مثبت اندیش تر هستید که احتماالً به سبب تشویق 
دوستان  با  تري  صمیمانه  روابط  اخیراً  است.  دیگران  هاي 
خود، برقرار کرده اید که امروز این روابط، نقش مهمي را در 

زندگي شما ایفا مي کنند.
تیر

خورشید وارد برج کماندار میشود. برای مدتی به استراحت 
و  است  بوده  تان  کنترل  تحت  چیز  همه  .اخیراً  دارید  نیاز 

اکنون درست نیست مسوولیت بیشتری بپذیرید.
مرداد

امروز ونوس وارد بخشي از چارت شما مي شود که حاکم بر 
گذشته ها و زندگي خانوادگي شماست. ممکن است در این 
زمان میزبان جمعیت زیادي باشید. در این مواقع مي خواهید 
همه وقفه ها را پشت سر گذاشته وبدانید که مهمانان شما 
واقعاً لذت مي برند. هزینه کردن پول برایتان مهم نخواهد بود 

مگر این که در مورد خودتان بسیار سخت گیر شده باشید.
شهریور

از معاشرات با همسایگان و خواهر و برادرتان لذت می برید.
خبرهای جالبی برای تان دارند.اگرهنوز مجرد هستید همسر 

مورد عالقه تان را می یابید.
مهر

و  شده  عقرب  قلمرو  وارد  امروز  شما  بر  حاکم  ونوس،سیاره 
اخباری عالی در مورد مسائل مالی شما دارد.گرچه که شما 
از دریافت  از ورشکستگی میلیونر نمی شوید ولی  یک شبه 
نعمات بی شمار تعجب خواهید کرد.هم چنین شما مایل به 
هزینه کردن پول برای اشیایی هستید که زیبایی را به زندگی 

شما می آورند.
آبان

دارید  بد  خبرهای  شود.هم  می  کماندار  برج  وارد  خورشید 
خوبی  نفس  به  اعتماد  مادیات  با  رابطه  خوب.در  خبر  وهم 
دارید اما شاید وسوسه بشوید ولخرجی کنید و خودتان را به 
بیندازید.سعی کنید تمرین خودداری کنید،همه چیز  قرض 

درست می شود.
آذر

خورشید در خانه خودتان، آذر مي رود که یک آگاهي جدید 
دهد  مي  اجازه  که  همانطور  دهد  مي  شما  به  خودتان  از 
گذراندن  حال  در  اگر  کنید.  ارزیابي  دیگران  با  را  روابطتان 
یک دوره مشکل هستید این مسئله خیلي مي تواند به شما 
پیدا  بیشتري در دیدتان  کمک کند، چون مشکالت وضوح 
مي کند. اگر شما بطور مستقل و براي خود کار مي کنید و 
یا منتظر چنین مسیري در زندگي هستید این زمان، زمان 

خوبیست براي شما.
دی

تمایل  شاید  و  شود  مي  کماندار  برج  وارد  خورشید  امروز 
داشته باشید که زیاد در اجتماع حضور نداشته باشید. حتي 
از آن خجالت بکشید مدتي  باشید که  اگر کاري هم نکرده 
دوست دارید که از صحنه خارج باشید. البته این موضوع بد 

نیست زیرا از این طریق مهارت هایي به دست مي آورید.
بهمن

وسایل  تعمیر  هم  یعنی  است  جبران  و  تعمیرات  روز  امروز 
العاده  فوق  روز  نفر.امروز  اشک یک  پاک شدن  و هم  منزل 
ای برای بهبود اوضاع می باشد زیار می دانید که چه اتفاقی 
افتاده است و چطور آن را درست کنید.اگر در حال خرید و 
فروش خانه هستید همه کارها را باید با برنامه ریزی انجام 

دهید.
اسفند

وارد  خورشید  که  طور  همان  است  آتشین  یک حس  امروز 
قوس می شود.جریان عادی زندگی تان ممکن است شما را 
اذیت کند.ممکن است که تصمیم بگیرید که دیگر بس است. 

عمل از روی وسوسه ناگهانی گاهی صحیح است .

۳
فال روز 

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی گروه تغذیه 
بالینی رژیم درمانی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم 
بروز  علل  به  اشاره  ضمن  بهشتی  شهید  پزشکی 
توصیه  حال چند  عین  در  دو،  و  یک  نوع  دیابت 
کرونا  دوران  در  دیابت  مبتالیان  برای  ای  تغذیه 

را مطرح کرد.
 گلبن سهراب درباره تغذیه دیابت نوع یک گفت: 
یک  نوع  دیابت  بروز  از  پیشگیری  در  مادر  شیر 
تاثیر  نوع دیابت  این  بروز  تغذیه در  و  نقش دارد 

چندانی ندارد.
وی افزود: ۱۰ درصد مواردابتال به دیابت، از نوع یک 
و ۹۰ درصد موارد مبتال از نوع دو است که این نوع 

به شیوه زندگی و تغذیه ارتباط دارد. اما مهمترین 
چرا  است.  وزن  اضافه  دو،  نوع  دیابت  بروز  عامل 
که عامل به وجود آورنده این نوع دیابت، مقاومت 
به انسولین است که در این مقاومت چاقی نقش 
هیات  عضو  و  تغذیه  متخصص  این  دارد.  بسزایی 
دانشکده  درمانی  رژیم  بالینی  تغذیه  گروه  علمی 
بیان  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه 
)شاخص  بدنی  توده  نمایه  که  در صورتی  داشت: 
اندازه گیری وزن( بیشتر باشد، مقاومت به انسولین 
نیز شدیدتر می شود و احتمال بروز دیابت نوع دو 
افزایش پیدا می کند. بنابراین توصیه می شود به 
افرادی که در خانواده و بستگان درجه یک، بیمار 
مبتال به دیابت نوع دو دارند، سعی در حفظ وزن 
خود در محدوده نرمال کنند که این مورد با تغذیه 
صحیح و تحت نظر متخصص تغذیه باشد و فعالیت 

بدنی منظم طی ۵ روز هفته امکان پذیر است.
مطالعات  براساس  کرد:  تصریح  ادامه  در  سهراب 

انجام شده، تعداد زیادی از افرادی که حداقل ۵۰ 
تصفیه  انواع  از  دریافتی شان  کربوهیدرات  درصد 
نشده بوده است و از گوشت های قرمز و فراوری 
جامد   روغن  و  کالباس  و  سوسیس  مثل  شده 
نوع  دیابت  به  مبتال  بلند مدت  در  کردند  مصرف 
فعالیت  و  وزن  کنترل  بر  عالوه  وی  اند.  شده  دو 
بدنی منظم، مصرف نان و غالت سبوس دار، انواع 
سبزی ها کلم، هویج، کرفس و ... به دلیل اثرات 
آنتی اکسیدانی که دارند را نقش حفاظتی در بروز 

دیابت نوع دو دانست.
توصیه مصرف زیاد مایعات به دیابتی ها در 

دوران کرونا
گروه  علمی  هیات  عضو  و  تغذیه  متخصص  این 
تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده تغذیه دانشگاه 
به  علوم پزشکی شهید بهشتی بر مصرف مایعات 
تاکید  به دیابت در دوران کرونایی  بیماران مبتال 
کرد و گفت: این بیماران می توانند از انواع گوشت 

التهابی  ضد  اثر  که  ماهی  بخصوص  سفید  های 
باید  افراد  این  و  کنند  استفاده  دارد،    بدن  در 
توجه داشته باشند که کربوهیدرات ها را از انواعی 

استفاده کنند که حاوی قند زیاد نباشد.
دوران  در  دیابت  به  مبتال  بیماران  افزود:  سهراب 
کرونایی از دوغ رقیق بدون نمک، چای کمرنگ، 
آب و انواع دمنوش ها استفاده کنند و سعی کنند 
آب میوه را با آب مخلوط و مصرف کنند. چرا که  
با این روش یک دفعه حجم باالی قند وارد بدنشان 

نمی شود.
بنابر اعالم روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه 
مصرف  عدم  بر  وی  کشور،  غذایی  صنایع  و  ای 
قندهای ساده در دوران کرونا تاکید کرد و گفت: 
می  التهاب  ایجاد  بدن  در  ساده  قندهای  مصرف 
کند و افرادی که قند ساده زیاد استفاده می کنند، 
می  کند  شان  سفید  های  گلبول  حرکت  سرعت 

شود.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

مسجد جامع خرمشهر، نمادي براي اتحاد و ايثار
يادگار يک ملت

ــگام تهاجم عراق  به گزارش »جوان« هن
به خرمشهر جوانان زیادي در شهر حضور 
ــاجد  ــان مس ــتند كه پایگاه اصلي ش داش
ــراد مهم در  ــمار مي رفت. یکي از اف به ش
جذب جوانان به مسجد و هویت بخشي به 
مسجد جامع خرمشهر شهید شیخ شریف 
قنوتي بود. كسي كه حضرت آقا درباره اش 
مي فرماید تا وقتي شریف قنوتي زنده بود 
خرمشهر سقوط نکرد. مقاومت هاي جانانه 
ــتگي ناپذیر او براي حفظ مسجد و  و خس
شهر، متجاوزان را كالفه كرده بود. عراقي ها 
آنقدر از این شخص كینه داشتند كه یك 
هفته قبل از سقوط خرمشهر او را مي گیرند، 
مي كشند، كاسه سرش را مي برند و مغزش 
را درمي آورند. در آخر او را با عمامه اش دار 
مي زنند و یك هفته از یکي از تیرهاي چراغ 
ــهر  برق آویزان مي كنند. مدافعان خرمش
ــریف قنوتي مسجد را از  پس از شهادت ش

دست مي دهند. مسجد چون محل تجمع 
ــاران و مقاومت مردم بود به  و مداواي بیم

نوعي نماد شهر محسوب مي شد. 
ساعت دو بعدازظهر سوم خرداد سال 61، 
ــهر به طور كامل آزاد شد و پرچم  خرمش
ــالمي ایران بر فراز »مسجد  جمهوري اس
ــهر به  ــده خرمش جامع« و پل تخریب ش
اهتزاز درآمد. بدین ترتیب این شهر مقاوم 
ــداري و مقاومت در  كه پس از 35 روز پای
چهارم آبان 1359 به اشغال دشمن درآمده 
ــارت،  ــس از 578 روز )19 ماه( اس بود، پ
ــد. خبر آزادي خرمشهر آن چنان  آزاد ش
ــگفت آور بود كه سراسر میهن اسالمي،  ش
مردم را به وجد آورد. با اعالم فتح خرمشهر، 
ــواده اي بزرگ كه  ــان خان مردم ایران بس
فرزند از دست رفته خود را بازیافته است، 
اشك هاي شادي و شعف خود را نثار روح 
ــه آفرین صحنه هاي این  ــهداي حماس ش

نبرد كردند. 
ــرداد را در  ــوم خ رزمندگان اذان ظهر س
ــهر سر دادند و طنین  مسجد جامع این ش
ــه را فراگرفت.  ــر تمام منطق بانگ اهلل اكب
ــود تك تك  ــدني در وج غروري وصف نش
ــر ایران  ــوج زد و به سرتاس ــدگان م رزمن
ــردار علي فضلي  ــرایت كرد. به گفته س س

ــهید  فرمانده وقت تیپ المهدي )عج( ش
گروسي از رزمندگان لشکر المهدي)عج( 
ــجد جامع خرمشهر  اولین اذان را در مس

سرداد. 
ــیدنوراهلل حسیني،  سردار سرتیپ دوم س
ــد: »در  ــن روز تاریخي مي گوی ــاره ای درب
ــردار علي  زمان عملیات بیت المقدس س
فضلي، فرماندهي تیپ المهدي )عج( را بر 
ــت و بنده هم به همراه چند نفر  عهده داش
از برادران پاسدار و بسیجي در یك گردان 
ــغول انجام  ــجاد )ع( مش و در تیپ امام س
ــوم عملیات  ــم. در مرحله س وظیفه بودی
محلي كه گردان ما وارد عملیات شد غرب 
ــهر بود به طوري كه بر روي جاده  خرمش
ــلمچه و بصره تسلط كامل  ــهر، ش خرمش
داشته و سرانجام باید به شهرك ولي عصر 
ــیدیم. الحمدهلل  ــن مي رس ــر خی كنار نه
رزمندگان دالور و سلحشور ایران زمین با 

شجاعت و جسارت تمام و با درگیري هاي 
سخت این مسیر را طي كرده و به اهداف از 
قبل تعیین شده رسیدند. با رسیدن گردان 
ــهر، كامل و  به نهر خین، محاصره خرمش
ــلیم  نیروهاي متجاوز بعثي مجبور به تس
در مقابل قواي اسالم شدند. به هر صورت 
اولین كساني كه وارد شهر خرمشهر شدند 
ــجد جامع، پرچم جمهوري  و بر فراز مس
ــالمي را به اهتزار درآوردند رزمندگان  اس

لشکر المهدي )عج( بودند.«
سردار علیرضا ربیعي از رزمندگان حاضر در 
عملیات آزادسازي خرمشهر، حضور نیروها 
ــهر را چنین توصیف  ــجد جامع ش در مس
ــدگان زماني كه  ــي از رزمن مي كند: »یک
خرمشهر به پیروزي رسید تمام فرماندهان 
ــرارگاه  هاي كربال،  ــه قرارگاه ها آمدند، ق ب
ــركت  ــدس در آن عملیات ش ــف و ق نج
ــتند. زماني كه رزمندگان به مسجد  داش
جامع خرمشهر رسیدند ما جشن پیروزي 
گرفتیم. رزمندگان و فرماندهان همدیگر را 
در آغوش مي گرفتند و به خاطر این پیروزي 
باشکوه به یکدیگر تبریك مي گفتند. اولین 
كسي را كه از خوشحال در آغوش گرفتم 
ــردار غالمپور بود كه فرماندهي قرارگاه  س

كربال را برعهده داشتند.«

  آرمان شريف
مسجد جامع خرمشهر قلب شهر و قلب تپنده ملت ايران است. اين بنا عالوه بر قدمت 
تاريخي و ارزش معماري داراي ارزش هاي معن�وي در مكان و موقعيت قرارگيري خود 
در اين ش�هر اس�ت. اين مكان جايي اس�ت که ايمان و معنويت رزمن�دگان معادالت 
را برهم مي زند. مس�جد جامع خرمش�هر ب�ا قدمتي بيش از 1۲0 س�ال نقش�ي مهم و 
اثربخ�ش در دوران دفاع مقدس ايفا کرد. اگر اين مس�جد در ش�هر خرمش�هر نبود و 
محلي براي سازماندهي نيروها و اسكان مجروحان نمي شد اين شهر در همان روزهاي 
نخست به اش�غال دش�من درمي آمد، مسجد خرمش�هر با پش�تيباني از رزمندگاني 
که از ش�هر دف�اع مي کردن�د، در واقع مرکز ثق�ل دفاع جانانه اين ش�هر بوده اس�ت. 

 پيرمردي رنجور با لباس بسيجي
ــینه  ــتند، پیش همه او را امام دزفول مي دانس
ــل رژیم  ــي اش در مقاب ــوري و بي باك سلحش
ــال هایي نه چندان دور از او  ستم شاهي در س
ــطوره اي بومي پدید آورده و تمام نگاه هاي  اس
ــه را به بهاي  تردیدآور به روحانیت این منطق
ــوء چشم هایش در  از دست دادن بخشي از س
ــاواك، تغییر داده بود. اینك كه در  مبارزه با س
ــمن اراده كرده  این دیار جنگي رخ داده و دش
ــغال در آورد، این پیرمرد  بود تا دزفول را به اش
ــته و رنجور، مردم را دعوت مي كرد تا در  خس
ــهر باقي بمانند؛ هم براي مقابله با خواست  ش
دشمن و هم براي حمایت از نیروهاي رزمنده اي 
كه در سراسر مرزها با دشمن دست و پنجه نرم 
ــهر  مي كردند. آیت اهلل قاضي وقتي جوانان ش
ــز با لباس  ــتاد خودش نی را به جبهه مي فرس
ــا را همراهي  ــیجي تا پادگان كرخه آن ه بس
مي كرد. هنگامي كه قرار شد پیامي از رادیو از 
او براي رزمندگان پخش شود، مخالفت كرد و 
گفت: چرا پیام، خودم حضوري به خدمتشان 
مي روم، آنها فرشتگاني هستند كه اینك لباس 
خاكي پوشیده اند؛ بعد با تني خسته عصا زنان 
نه تنها در بین رزمندگان دزفولي و خوزستاني 
ــاي رزمندگان دیگر  كه به تك تك اردوگاه ه
ــهرها در اطراف دزفول مي رفت و نماز را در  ش
بین آنها مي خواند. به خانه كه برمي گشت روي 
قالي مي خوابید و هرگز كسي ندید او یك روز 
ــك بخوابد. در  حتي وقتي بیمار بود روي تش

مقابل اصرارهاي اطرافیانش مي گفت: »من از 
روز اول جنگ تحمیلي با خودم عهد بسته ام تا 
ــالم در جبهه اند مانند  زماني كه رزمندگان اس
آنها بر روي بستر نخوابم و بر روي همین قالي 

استراحت كنم«.
آیت اهلل قاضي اصرار زیادي داشت كه حتي در 
سخت ترین شرایط و هنگام موشکباران شهر، 
نماز جمعه را ترك نکند، معتقد بود انعکاس این 

خبر، اراده دشمن را سست مي كند. 
 همدردي با رزمندگان

اگر چه قلبي مهربان و چهره اي دوست داشتني 
داشت اما عصبانیتش موقعي گر مي گرفت كه 
در روزهاي سخت بمباران كسي او را دعوت به 
ترك شهر مي كرد؛ در چنین مواقعي با دلخوري 
ــردم دزفول زیر  ــا بروم؟ وقتي م مي گفت: كج

بمباران و موشکباران هستند من كجا بروم؟!
ــت اهلل محمدتقي  ــه عالمه آی حتي آن روز ك
جعفري به دزفول آمده بود و همان روز نیز رادیو 
ــهر را موشکباران  عراق تهدید كرده بود كه ش
خواهد كرد نه تنها حاضر نشد شهر را ترك كند 

بلکه به زیر زمین خانه اش هم نرفت. 
ــن بیاید،  ــته بود به زیر زمی عالمه از او خواس
ــه در زیر زمین  ــدا بهانه مي آورد ك آیت اهلل ابت
نفسم مي گیرد اما وقتي اصرار عالمه را مي بیند، 
ــي كه در دزفول  صریحاً مي گوید: »این مردم
هستند به اعتبار و گفته من در شهر مانده اند و 
دارند مقاومت مي كنند، بسیاري از اینها ممکن 
است در این وقت روز برایشان مقدور نباشد از 

ــهر بیرون بروند  ش
ــکان رفتن به  یا ام
زیرزمین را نداشته 
ــا  ــا ی ــند. اینه باش
ــدار و رزمنده  پاس
هستند یا كارگر و 
ــهرداري  رفتگر ش
كه در سطح شهر دارند كار مي كنند و زحمت 
مي كشند یا پزشك و پرستارند كه شب تا صبح 
در بیمارستان كار مي كنند. ما به اینها گفته ایم 
در شهر بمانید و مقاومت كنید، حاال خودمان 
برویم داخل زیرزمین و اینها در معرض خطر و 

تهدید و تجاوز باشند؟ این درست نیست. 
ــما فعاًل كاري از  ــان مي گوید: ش عالمه به ایش
ــتتان برنمي آید و اینجا كاري نمي توانید  دس
انجام دهید. شما عالم مردم این شهر هستید. 
من یا سرباز یا پاسدار اگر كشته شویم موردي 
ندارد و دیگري هست ولي نمونه شما دیگر در 
سطح شهر نیست. دومي ندارید. ایشان اما در 
جواب مي گوید: من اگر نمي توانم به جبهه بروم 
ولي با این كار مي توانم با رزمندگان همدردي 
كنم و تا این حد از من برمي آید و این براي من 

كافي است. 

 کسي را مجبور به ماندن نمي کرد
ــك باران و گلوله باران نگاه  در روزهاي موش
ــود و او یك  ــت اهلل قاضي ب همه مردم به آی
الگوي تمام عیار براي همه به شمار مي رفت. 
ــهر، عده اي  ــك باران ش یك بار در اوج موش
ــا گالیه  ــي مي روند و ب ــت اهلل قاض پیش آی
مي گویند شما كه مردم را به ماندن تشویق 
مي كنید االن این همه شهید مي دهیم، شما 
ــان هم در  ــه خواهید داد. ایش جوابش را چ
ــي را مجبور و ملزم  جواب مي گوید من كس
ــن فقط اختیار خودم و  به ماندن نکرده ام. م
خانواده ام را دارم و به كسي اجبار نمي كنم 
ــت هر  ــد. آیت اهلل قاضي تأكید داش كه بمان
ــرعت  ــت باید به س جا تخریب و خرابي اس
ــت مردم خرابي  بازسازي شود. نمي خواس
شهر را ببینند و این ویرانه ها بر روحیه شان 
ــل مردم نوبتي  ــذارد. به همین دلی تأثیر بگ
ــدند و اگر موشك به  ــغول به كار مي ش مش
ــازي  ــریع كار بازس جایي اصابت مي كرد س
ــدند  را انجام مي دادند. گاهي مجبور مي ش
محلي را در دو هفته چند بار بازسازي كنند 
حتي گروهي متخصص این كار شده بودند. 
نگاه مي كردند تا ببینند موشك به كجا خورده و 

بعد با پاي پیاده و با بیل و كلنگ به محل خرابي 
ــن مي بردند.  ــي را از بی ــد و آثار خراب مي رفتن
گروهي هم مشغول آواربرداري و نجات زیرآوار 

مانده ها و بیرون كشیدن شهیدان مي شدند. 
اگر آن روزها مقاومت همه جانبه مردم دزفول 
نبود، شاید هیچ گاه خرمشهر از دست دشمن 
آزاد نمي شد. پس از مقاومت مثال زدني مردم 
ــین  دزفول خبرگزاري هاي جهان لب به تحس
ــایند و با تعجب و شگفتي روي تلکس  مي گش
خبر هاي خود مي آورند: »شهري كه تنها یك 
بیمارستان و یك جراح دارد با تمام قوا ایستاده 

است و مقاومت مي كند.«
بي دلیل نبود كه وقتي در میانه جنگ آیت اهلل 
قاضي به رحمت ایزدي پیوست، تمام شهر مثل 
روزهاي تاسوعا و عاشورا لباس عزا پوشیدند و 
ــییع را برایشان راه انداختند.  بي نظیرترین تش
ــت كه جوانان این شهر هر گاه  اینك سال هاس
سري به دوستان شهیدشان مي زنند، فاتحه اي 
از روي خلوص دل، نذر مهرباني هایش مي كنند. 
ــه بود كه حضرت امام  ــك با این اندیش بي ش
ــان فرمودند: آیت اهلل  ــي)ره( در موردش خمین
ــعادت خویش  ــي به س ــیدمجد الدین قاض س

رسیدند. 

م�ردم دزف�ول از روزه�اي موش�ک باران و 
پاي�داري خاطره ک�م ندارن�د. آنها ش�بانه 
روز با س�يلي از حوادث مواجه مي ش�دند و 
لحظات فراموش نشدني زيادي در ذهنشان 
باقي مانده اس�ت. غالمحس�ين س�خاوت و 
محمدحس�ين افتخ�اري زاده از رزمندگان 
دزفول�ي در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« در دو 
خاط�ره ب�ه م�رور آن روزه�ا مي پردازن�د. 

 جوانان و موشک
سال64 رژیم بعث عراق به خاطر شکست هاي 
ــول را مورد حمله  پي در پي از رزمندگان، دزف
ــب بود، تاریك، چراغ ها  ــکي قرار داد. ش موش
خاموش، برق قطع، شهر خالي از سکنه، نیروهاي 
مردمي و بسیج یا در سنگرها بودند یا در مساجد 
ــتیبان ها و جمعي دیگر كه  یا زیر زمین ها و پش
توان رفتن به شهر را داشتند با موتورسیکلت و 

ماشین به صورت چادرنشیني یا در شهرك ها به 
ــهر و دیار و رزمندگان و  سر مي بردند و دل از ش
بسیجیان و پاسداران و ارتش اسالم نمي بریدند. 
ناگهان متجاوزین از تاریکي شب سوء استفاده 
ــك به مركز شهر دزفول  كرده و دو فروند موش
شلیك كردند. صداي انفجار و دود ناشي از انفجار 
ــك از دورترین نقطه شهر شنیده  این دو موش
ــم مي آمد. 15 دقیقه بعد شهر  مي شد و به چش
ــد از جوانان آماده كمك رساني،  یکپارچه پر ش
موشك ها گم شده بود و هیچ كس نمي دانست 
ــك ها كجا اصابت كرده. جمعي از جوانان  موش
دزفول به صورت سیل آسا مي دویدند و مي گفتند 
بازار خراطان، مي رفتند و مي دیدند آنجا نیست. 
جمعي دیگر مي گفتند محله زرگران مي رفتند 
ــان – كرناسیان  و مي دیدند نیست. سیاهپوش
قاپي آقا حسیني- محله پشت سبز قبا مي رفتند 

ــت. خدایا پس كجا را زده؟ یکي  مي دیدند نیس
ــان را زده خانه هاي  گفت: بیایید محله فوالدی
گلي قدیمي. راه پیچ در پیچ بود و راه ورود هیچ 
وسیله اي نبود. میداني بزرگ از انفجار به وجود 

آمده بود. 
تاریکي و ظلمت شب، دور خانه هاي كوچك و 
ــن  كوچه هاي طاق دار قدیمي، مردم آتش روش
ــن كردند،  ــعل روش كردند، چوب آوردند، مش
فانوس آوردند  اما از هیچ كدام كاري ساخته نبود. 
فاجعه باالتر از این ها بود. جوانان فریاد مي زدند 

موتور برق بیاورید. 
ناگاه جواني بلند شد ماشین رنو خود را روشن 
كرد تا از جلو سبز قبا به محله انفجار بیاید. نور 
ــیار قوي و كمك دهنده بود.  چراغ هاي رنو بس
همه مي گفتند موتور برق آمد. خانه هاي اطراف 
همه احتمال ریزش داشتند. راننده با شجاعت 

جلو آمد و فریاد مي زد راه را باز كنید. 
ــا به طاق كوچه اي  جوانان راه را باز مي كردند ت
ــادت تمام به جلو  ــیدند. او با شجاعت و رش رس
ــاید  ــتي كه ش ــت ناگاه طاق بزرگ خش مي رف
صدسال مقاومت از خود نشان داده بود به یکباره 
روي رنو و راننده فروریخت. جوانان  با عجله به 
ــتافتند. راننده را در آوردند. اما او به  كمکش ش
آرزوي دیرینه اش رسیده بود. او كسي نبود جز 
ــعود قنبرزاده از رزمندگان بسیجي  شهید مس
ــجد لب خندق و در یك مورد با رشادت و  مس
ــلیك به هواپیماهاي متجاوز عراقي یکي از  ش
آنها را سرنگون ساخته بود اما كار او آن شب راه 
را براي دیگر دالوران امدادگر و خودروها باز كرد 
و معبري گشوده شد تا ماشین بعدي به میدان 
آمدند و همه مجروحین و شهداي فاجعه انفجار 

موشك را تخلیه كردند. 
 حاجي تو پوالدي

ــده میني بوس داراي  در دزفول پدري بود رانن
چهار پسر. خودش به جبهه مي رفت و فرزندانش 
ــن فرزندش  ــه مي كرد. اولی ــم راهي جبه را ه

ــد. دومي به جبهه رفت او  محمدرضا شهید ش
ــومي به جبهه شتافت. یك  ــد. س هم شهید ش
پایش قطع شد. بعد از بهبودي دوباره به جبهه ها 
ــومي هم به شهادت رسید.  برگشت. این بار س
ــدر و مادر و  ــرد به پ ــي جرأت نمي ك دیگر كس
خانواده اش اطالع بدهد كه سومین فرزندش هم 

شهید شده است. 
آیت اهلل قاضي امام جمعه دزفول پیر فرزانه اي كه 
نسبت به رزمندگان اسالم عالقه وافري داشت و 
نسبت به خانواده آنها ارادتي خاص، خودش بلند 
شد به همراه جمعي از برادران پاسدار به در منزل 
شهید رفت. در زد. وقتي پدر شهید در را باز كرد 
و آیت اهلل قاضي را دید به همراه پاسداران به شور 
و شعف افتاد و با چهره خندان و با لهجه دزفولي 
گفت: به به بفرمایید. قدم رو چشم ما گذاشتید. 

آیت اهلل قاضي به گریه افتاد و فرمود: حاج پوالد 
تو پوالدي... تو پوالدي... تو دیگر پوالدي. و گریه 

كرد... همه گریه كردند.... 
پدر شهید گفت: آقا اگر فرزند سومم شهید شده 

فداي ابا عبداهلل، راضي هستیم. 

نگاهي به نقش تأثيرگذار »آيت اهلل قاضي دزفولي« در مقاومت مردم دزفول در گفت وگوي »جوان« با جمعي از رزمندگان 
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 احمد محمدتبريزي
اگر در کوچه پ�س کوچه هاي دزفول ق�دم بزنيد و با رزمن�دگان اين ش�هر از روزهاي دفاع 
مق�دس، مقاوم�ت و پايداري صحب�ت کنيد همه آنه�ا بر نقش مه�م و بي بديل ام�ام جمعه 
دزف�ول، آيت اهلل قاض�ي دزفولي تأکي�د ويژه اي خواهند داش�ت. م�رد بزرگ�واري که نماز 
جمعه هاي ش�هر را زير موش�ک باران تعطيل نكرد و با حضوري پررنگ و فعال در دزفول، به 
نمادي از مقاومت و ايس�تادگي تبديل ش�د.  در س�ال هاي دفاع مقدس رزمنده ها با حضور 
در نماز جمعه هاي ش�هر با روحيه اي باال و مضاع�ف به جبهه ها باز مي گش�تند. در روزهايي 
که حجم موش�ک ها و گلوله هاي دش�من ج�ان انس�ان هاي بي گن�اه زي�ادي را مي گرفت، 
آي�ت اهلل قاضي اس�توار در ش�هر مي مان�د و فعاليت هاي�ش را با ق�وت ادامه مي ده�د. اين 
روحاني مبارز با وجود 80 س�ال س�ن ب�ه جبهه ها نيز مي رف�ت و در اعزام و روحيه بخش�ي 
ب�ه نيروها نقش تأثيرگ�ذار بود. آي�ت اهلل قاضي در جمل�ه معروفي گفته اس�ت: »من دنبال 
رزمندگان ب�ه راه مي افتم تا خاك پايش�ان را طوطياي چش�مم قرار دهم« و همين س�خن، 
ميزان ارادتش به رزمندگان را نش�ان م�ي داد. در گفت وگو با جمعي از رزمن�دگان دزفولي 
مثل غالمرضا رکابس�از، حس�ين افتخاري، عليرضا صدرا، محمدمهدي عارفيان و حس�ين 
بزرگي مروري به نق�ش آيت اهلل قاضي در دوران دفاع مقدس داريم ک�ه در ادامه مي خوانيد. 

خاطرات رزمندگان دزفولي از روزهاي مقاومت و پايداري

آيت اهلل قاضي خبر شهادت فرزند سوم را به پدرش داد
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نمره منفی در چه صورت باعث ابطال 
گواهینامه می شود؟

بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز  رییس 
نمره  دریافت  علت  به  گواهینامه  ابطال  و  ضبط  فرایند 

منفی را شرح داد.
سرهنگ علی شریفی، با اشاره به سازوکار نمرات منفی و 
ضبط و ابطال گواهینامه گفت: در جدول تخلفات حادثه 
ساز ۲۰ تخلف وجود دارد که انجام آن ها باعث می شود 

عالوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای راننده ثبت شود.
در صورت  گواهینامه  ابطال  یا  فرایند ضبط  درباره  وی 
دریافت نمره منفی افزود: این فرایند سه مرحله دارد. اگر 
در مرحله اول جمع نمرات منفی راننده در صورت انجام 
ماه گواهینامه وی  برسد، سه  به ۳۰  تخلف حادثه ساز 
راننده  از سه ماه  بعد  اگر  افزود:  ضبط می شود. شریفی 
دوباره شروع به رانندگی کرد و تخلفات حادثه ساز انجام 
داد و رفتار وی اصالح نشد، این بار در صورت رسیدن 
جمع نمرات منفی به ۲۵ برسد شش ماه گواهینامه وی 
ضبط می شود. وی با اشاره به باطل شدن گواهینامه در 
دوبار  از  پس  راننده  اگر  گفت:  فرایند  این  سوم  مرحله 
ساز  حادثه  تخلفات  به  دست  هم  باز  گواهینامه  ضبط 
رسیدن  صورت  در  کند،  دریافت  منفی  نمره  و  بزند 
جمع نمرات منفی اش به عدد ۲۰، گواهینامه وی باطل 
می شود و راننده مذکور باید پس از یک سال وقفه دوباره 
به آموزشگاه های رانندگی مراجعه کند و آزمون بدهد تا 

دوباره گواهینامه بگیرد.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا خبر داد
کشف بیش از یک تن شیشه

 در مرز ماهیرود
هوشیاری  با  گفت:  فراجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
پیشگیری  پلیس  گمرک  حفاظت  یگان  در  همکارانم 
 ۱۱۸ و  تن  یک  تریلر  دستگاه  دو  از  ماهیرود  مرز  در 

کیلوشیشه کشف شد.
مربوط  جزئیات  تشریح  در  بیگی  معصوم  مهدی  سردار 
گمرک  حفاظت  یگان  ماموران  گفت:  کشف  این  به 
کنترل  حین  ماهیرود  مرز  در  مستقر  پیشگیری  پلیس 
از  ایران  به کشور جمهوری اسالمی  خودروهای ورودی 
خاک افغانستان به یک دستگاه خودروی تریلر تانکردار 

مشکوک می شوند.
وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از این خودرو،۵4۰ کیلو 
و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه با لفافه که در ۵۳۵ 
بسته به صورت ماهرانه و در کف تانکر و به صورت طولی 

جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
کارکنان  روز  همان  طی  اینکه  بیان  با  بیگی  معصوم 
هوشیار و مجاهد یگان حفاظت گمرک موفق به کشف 
محموله دوم قاچاق موادمخدر شدند، افزود: در بازرسی 
از خودرو تریلر تانکردار که بعد از ظهر همان روز از کشور 
مواد  بسته   ۵۹4 تعداد  بود،  شده  ایران  وارد  افغانستان 
بین جداره قسمت  در  لفافه که  با  نوع شیشه  از  مخدر 
جلویی تانکر به صورت عمودی و ماهرانه جاسازی شده 
بود، کشف که پس از توزین مواد مشخص شد مقدار مواد 

کشف شده ۵۷۸ کیلو و ۱۰۰ گرم است.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا تصریح کرد: در این رابطه 
راننده هر دو دستگاه خودرو که اهل و ساکن افغانستان 
بودند دستگیر و به همراه خودروها و مواد مکشوفه برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی شهرستان سرپیشه 

تحویل شدند.

خبر
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ثبت  سازمان  آمار  با  مطابق  درحالی 
احوال در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار 
که  است  شده  ثبت  کشور  کل  در  طالق 
بنابر اظهارات نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی، حدود ۳۰ درصد طالقها »صوری« 
باعث  اخیر  سال های  در  که  امری  است؛ 
و  مسئوالن  سوی  از  هشدارهایی  اعالن 
حوزه  کارشناسان  باالخص  کارشناسان 

بیمه ای کشور شده است.
با استناد به گفته  اخیرا عبدالرضا مصری 
عنوان  طالق،  و  ازدواج  دفاتر  مسئوالن 
می  طالق  که  افرادی  است:»همان  کرده 
گیرند بالفاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله 
دهند؛  ادامه  زندگیشان  به  تا  کنند  می 
کرده  ارائه  طالقنامه  تا  گیرند  می  طالق 
و زن حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این 
درصد   ۵۰ حداقل  شده  باعث  وضعیت 
هزینه هایی  چنین  برای  کشور  بودجه 
تامین  همچنین صندوق  و  پرداخت شود 
اجتماعی بیش از 4۰ هزار میلیارد تومان 
مستمری  تا  داشته  بانکی  استقراض 

بازنشستگان را بدهند«.
یاد  قانون  اساس  بر  که  است  معتقد  وی 
شده راه برای طالق صوری باز شده است.

تامین  سازمان  اسبق  مسئولین  اذعان  به 
این  که  هست  سالی  چند  اجتماعی، 
صوری  طالق های  پدیده  با  سازمان 
اناثی  فرزندان  مستمری  برقراری  برای 
مستمری بگیر  یا  بیمه شده  پدرشان  که 

سازمان بوده و فوت کرده اند، روبرو است.
تعداد خانوارهایی که  این وجود گرچه  با 
با  انجام می دهند در قیاس  را  اقدام  این 
تعداد مستمری بگیران واقعی کم است اما 

نمی توان منکر وجود این واقعیت شد.
مختلف،  زمانی  مقاطع  در  تر  پیش 
کارشناسان با انتقاد از این خالء قانونی که 
منجر به افزایش آمار طالق شده است و با 
گالیه نسبت به عدم نظارت شفاف بر این 
در  بعضا  که  بودند  داده  هشدار  طالق ها، 
مدارس هم، اولیاء دانش آموزان به یکدیگر 
طالق صوری را توصیه می کنند و این امر 
مشخص  تا  است  جدی  بررسی  نیازمند 
شود افرادی که جدا شده اند بر سر زندگی 

با هم رفته اند یا واقعا جدا شده اند؟.
بر اساس ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، 
بازماندگان  از  یک  هر  برای  قانونگذار 
واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر 
میزان  شدن  مشخص  جهت  به  متوفی 
کرده  تعیین  سهام  مربوطه،  مستمری 
متوفی  شده  بیمه  همسر  اینگونه  و  است 
۵۰درصد و هریک از فرزندان واجدشرایط 
)اعم از دختر و پسر( از ۲۵ درصد مزایای 

مستمری مربوطه برخوردار می شوند.
که  زمانی  تا  بازمانده  دختران  درواقع  
می توانند  باشند،  نداشته  شغلی  و  همسر 
مستمری بگیر  یا  بیمه شده  مستمری 
ازدواج  از  و پس  کنند  دریافت  را  مرحوم 

پدر  مستمری  گرفتن  شمول  تحت 
این رو در برخی موارد  از  و  بود  نخواهند 
رجوع  و سپس  های صوری  شاهد طالق 
شرعی و نه رسمی به همسر برای گرفتن 

مستمری پدر توسط زنان هستیم.
گرچه مسئولین تامین اجتماعی از همان 
از  سازمان  این  که  اند  کرده  اعالم  ابتدا 
زدن های  دور  این  متوجه  مختلف  طرق 
الزم  اقدامات  و  می شود  قانونی  ظاهر  به 
نقش  از  توان  نمی  اما  می دهد،  انجام  را 
“اقتصاد” در شکل گیری طالق صوری و 
از این مواد قانونی غافل شد  سوءاستفاده 
چراکه به نظر می رسد از طالق صوری یا 
برای بهبود معیشت و یا در سایه خالء های 
حقوقی، از آن به عنوان ترفندی برای اخذ 
رضایت »طالق« از همسر و جدایی از او و 
نهایتا عدم رجوع شرعی هم استفاده می 

کنند.
»طالق«؛

 سونامی فروپاشی خانواده ها
روانشناس  یزدی،  شریفی  علیرضا  دکتر 
“سونامی”  عنوان  با  طالق  از  اجتماعی 
و  روانی  فشارهای  و  خانواده ها  فروپاشی 
یاد کرد و درباره چرایی رخداد  اقتصادی 
و  روانی  منظر  از  صوری”  “طالق های 
می  صوری  های  طالق  گفت:  اجتماعی، 
توانند با انگیزه های مختلفی نظیر استفاده 
فرزندان  معافیت  یا  و  پدر  مستمری  از 

ذکور از سربازی انجام شوند.

در آمد غیر مکفی خانواده ها 
یا استقالل مالی زن؟

اینکه اگر دلیل طالق صوری  با بیان  وی 
زنان  سوی  از  پدر  مستمری  گرفتن  را 
شرایط  تواند  می  آن  علت  کنیم  فرض 
چنین  در  افزود:  باشد،  زوجین  اقتصادی 
مکفی  ها  خانواده  درآمد  چون  شرایطی 
این  از  خانواده ها  برخی  طبیعتا  نیست 
را  درآمد خود  تا  می کنند  استفاده  ترفند 
این  دیگر  دالیل  جمله  از  دهند.  افزایش 
امر عدم استقالل مالی بسیاری از خانم ها 
است. خانمی که سالیان سال با همسرش 
برای  باید  همچنان  است  کرده  زندگی 
را  دستش  اصطالح  به  خرجی  گرفتن 
جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا 
نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی 
اقدامی انجام نداده ایم تا زنان این احساس 
را  همسر  به  مالی  وابستگی  و  نیازمندی 

نداشته باشند.

اغلب »طالقهای صوری« 
مربوط به خانواده های »آشفته« است

به  را  خانواده ها  اجتماعی  روانشناس  این 
و  “آشفته”  “گسسته”،  خانواده  دسته  سه 
در  کرد:  عنوان  و  بندی  تقسیم  “شکفته” 
داده  رخ  رسمی  طالق  گسسته  خانواده 
است اما در خانواده آشفته در عین حالی 

که طالق رسمی رخ نداده اما طالق عاطفی 
بین زن و شوهر رخ داده است و زوجین 
با یکدیگر زندگی می کنند. در  در ظاهر 
خانواده شکفته نیز شرایط مطلوب است و 
اغلب  دارند.  را دوست  یکدیگر  و مرد  زن 
یا  و  اقتصادی  با دالیل  طالق های صوری 
به  آینده  به  نسبت  امنیت  عدم  احساس 

این خانواده های آشفته باز می گردد.
این روانشناس اجتماعی با تاکید بر اینکه 
خانواده هایی  در  صوری  طالق های  عمده 
اتفاق می افتد که پیش تر بین آن زوجین 
طالق عاطفی رخ داده است، خاطر نشان 
کرد: تجربیات و مطالعات ما در سطح کشور 
خانواده های   که  است  این  دهنده  نشان 
طالق  به  تن  دیر  خیلی  معموال  شکفته 
صوری می دهند و خانواده هایی که زن در 
آنها احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و 
عاطفی ندارد طالق صوری راحت تر است، 
به طوری که در چنین خانواده هایی حتی 
زنان پیشنهاد دهنده طالق صوری هستند 
و از آن استقبال می کند چراکه بار سنگین 
برداشته  زن  دوش  از  زندگی  این  روانی 
می شود و تصور می کند با رجوع شرعی 
زمان  به همسر، هر  از طالق صوری  پس 
از زندگی مشترک  که بخواهند می توانند 

خارج شوند.

نگران »زندگی های صوری«
 هم باشید

شریفی یزدی با تاکید بر اینکه افرادی که 
امروزه نگران “طالق های صوری” هستند 
باید نگران “زندگی های صوری” نیز باشند، 
معنا  این  به  صوری  زندگی  کرد:  تصریح 
است که گرچه بین زوجین طالق رسمی 
رخ نداده اما طالق عاطفی رخ داده  است 
و زن و شوهر بنا بر دالیلی زیر یک سقف 

با هم زندگی می کنند.

همراهی نکردن قانون با زنان 
و دست آویزی به نام »طالق صوری«

نکردن  همراهی  وی،  گفته  به  همچنین 
قوانین با زنان در مباحثی نظیر جدا شدن 
بعضا  شود  می  باعث  غیره  و  همسر  از 
گرفتن  بهانه  به  صوری”  “طالق  از  زنان 
مستمری پدر و... به عنوان ترفندی برای 
طالق  و  جدایی  در  شوهر  کردن  مجاب 
است  داده  نشان  تجربه  و  کنند  استفاده 
به  طالق ها  این  از  پس  زنان  برخی  بعضا 

همسر خود رجوع شرعی نیز نمی کنند.

تبعات »طالق صوری«
 بیش از »طالق رسمی« است

به  نسبت  حال  عین  در  یزدی  شریفی 
که  داد  هشدار  صوری  طالق   پیامدهای 
گرچه پس از طالق صوری و رجوع شرعی 
حفظ  خانواده  ظاهری  شکل  همسر  به 
زندگی  گرمای  واقعیت  در  اما  شود  می 

مشترک در این خانواده ها از بین می رود.
وی تبعات روانشناختی و اجتماعی طالق 
و  دانست  از طالق رسمی  بدتر  را  صوری 
افزود: در طالق رسمی زن و مرد یکدیگر 
را رها کرده و دنبال زندگی خود می روند. 
گرچه این نوع طالق هم پیامدهای منفی 
از  پس  مرد  و  زن  چون  اما  دارد  را  خود 
طالق رسمی شروع به بازسازی روانی خود 
می کنند ممکن است وارد رابطه جدیدی 
شوند و ازدواج کنند اما در طالق صوری 
که  هستند  هم  کنار  در  افراد  حالی  در 
تجربیات  با  مطابق  نیست.  حالشان خوب 
همان  صوری  طالق  از  پس  گاهی  حتی 
ولی  نمی گیرد  انجام  نیز  شرعی  رجوع 
اینگونه  و  کنار هم هستند  در  مرد  و  زن 
بسیاری از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 

زیر سوال می رود.

»طالقهای صوری« و »زندگیهای صوری«؛ 
خانواده های »آشفته« را دریابیم

چند توصیه تغذیه ای به مبتالیان 
دیابت در دوران کرونا



 الیحه جدید انتخابات به مجلس
 ارسال می شود

همکاری با رژیم صهیونیستی،
 ثبات امنیت در خلیج فارس را تهدید می کند

صفحه )4(صفحه )4(

وزیر کشور در توضیح آخرین وضعیت الیحه جامع انتخابات و اینکه 
آیا دولت تصمیمی برای ارسال این الیحه به مجلس دارد، گفت: 
قطعا الیحه جدید را پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس ارسال 
خواهیم کرد.  احمد وحیدی روز جمعه در توضیح آخرین وضعیت 
الیحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این 

الیحه به مجلس دارد، گفت: طرحی در مجلس برای ...

فرمانده نیروی دریایی سپاه، امنیت همسایگان در خلیج فارس را 
امنیت کشور دانست و گفت: همکاری با رژیم مفلوک صهیونیستی، 
ثبات امنیت در منطقه خلیج فارس را تهدید و مختل خواهد کرد.
سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در آیین اختتامیه بیست و 
دومین همایش سراسری فرماندهان و مسووالن این نیرو در مشهد 

مقدس با تأکید بر اینکه امنیت ایران اسالمی، امنیت ....

سال شانزدهم * شماره 3150 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 29  مرداد 1401 * 20  آگوست 2022 * 23  محرم 1444

کشتارگاههای غیر مجاز
 سالمت مردم را تهدید می کند

»طالقهای صوری« و »زندگیهای صوری«؛ 

خانواده های
 »آشفته« را دریابیم 

الگو و تفکر رزمندگان
 برگرفته از ایام محرم و 

عاشورای حسینی است
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه 
رزمندگان ما الگو و تفکرشان برگرفته از ایام محرم 
و عاشورای حسینی بوده و عاشورا ویژگی های بی 
آزادگان  از  تجلیل  سراسری  همایش  دارد.  بدیلی 
با  چهارشنبه  عصر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
فرمانده  حضور  با  درخشان«  »الماس های  عنوان 
سیاسی،  معاون  بویراحمد،  و  کهگیلویه  فتح  سپاه 
امنیتی و اجتماعی استاندار، مشاور امور ایثارگران 
استاندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی 
در شهر سی سخت برگزار شد. فرمانده سپاه فتح 

کهگیلویه و بویراحمد در این همایش گفت:...

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تمامی  علیرغم  توسعه  برنامه های ۵ ساله  در 
زحمات کشیده شده هم در تنظیم و هم در 
اجرا اشکاالت جدی وجود داشت و نتیجه آن 
هم عدم تحقق ۷۰ درصد برنامه ها بوده است، 
 ۶ مانند  نباید  توسعه  هفتم  برنامه  در  گفت: 

برنامه گذشته برنامه ریزی کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
اسالمی صبح  روز )جمعه، ۲۸ مردادماه( در 
)عملیات  آزادگان موصل۲  همایش سراسری 
خیبر(، گفت: از اینکه در ماه عزیز محرم و ایام 
ورود آزادگان به میهن اسالمی توفیق داشتم 
و  دوستان  همسنگران،  بهترین  جمع  در  که 
همرزمان خودم باشم خداوند بزرگ را شاکرم 

که این توفیق نصیبم شد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بخش قابل توجهی از جمع رزمندگانی که از 
سراسر کشور در عملیات خیبر حضور داشتند 
از استان خراسان هستند چرا که در عملیات 
خیبر هم لشگر امام رضا)ع( و هم لشگر نصر 
در عمیق ترین و دورترین نقطه جبهه حضور 
داشتند. رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به 
خاطره ای از روز نخست تبادل آزادگان گفت: 
طول  به  ساعتی   ۲ آزادگان  تبادل  فرآیند 
انجامید و این اولین گروهی از آزادگان بودند 
که می خواستند وارد کشور شوند، گروه های 
ایستاده  خاردار  سیم های  پشت  متعددی 
بودند تا به نوبت اسم آنها خوانده شده و وارد 
ساعته ای   ۲ زمانی  بازه  این  در  شوند.  کشور 
که منتظر ورود آزادگان بودیم احساس بسیار 
می  کشور  وارد  که  آزادگان  داشتیم.  خاصی 
شدند بالفاصله به خاک ایران عزیزمان بوسه 

می زدند و واقعاً لحظات فراموش نشدنی بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در 
آن روزهایی که آزادگان وارد ایران می شدند 
و  قلب  اما در چهره،  بودند  همگی خوشحال 
زبان همه در کنار تمامی خوشحالی ها یک غم 
بزرگی قابل رویت بود و آن این بود که تمامی 
به  زمانی  چرا  که  می خوردند  آزادگان غصه 

کشور بازگشتیم که امام مان....

و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
بویراحمد گفت: کشتار غیرمجاز دام سالمت مردم را 
جواد  سید  شوند.  ساماندهی  باید  که  می کند  تهدید 
هاشمی در نشست ساماندهی کشتارهای غیرمجاز با 
گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به کشور افزود: 
نباید به واسطه درآمد افرادی محدود سالمت مردم به 
بیماری  نوع  به وجود ۸۰۰  اشاره  با  بیفتد. وی  خطر 
این  وجود  با  اظهارکرد:  دام  و  انسان  میان  مشترک 
و  شناسایی  غیرمجاز  کشتارهای  باید  بیماری  تعداد 
ساماندهی شوند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری 

کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای ...

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد:

2

2

2 4

معاون وزیر کار در یاسوج عنوان کرد: 

فوق العاده ویژه ۳۵ 
درصد برای همه کارکنان 

اعمال می شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

بهره برداری از ۴/۵ کیلومتر 
جاده کمربندی یاسوج

 در هفته دولت

70 درصد برنامه های
 پنج ساله تحقق نیافت

2

2

سد تنگ سرخ؛

11 سال 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی

3

منتشر  مخالفش  نشریه  و  روزنامه   ۷۰ مصدق  وزیری   نخست  دوران  در 
می شد که اکثر آنان به دولت او و سیاست هایش حمله می کردند، اما دستور 
توقیف هیچ کدام از آنها را نمی داد، به طوری که برخی بر این اعتقادند این 

آزادی ها یکی از عوامل داخلی تاثیرگذار در سرنگونی دولتش بود.
نبود،  آن  و  این  با  چانه زنی  اهل  داشت،  سر  در  را  ایران  استقالل  رویای 
می گویند در عرصه سیاست شیر بود نه روباه، برای همین ناگهان تنها شد 
و دیگر نه از حمایت های سفت و سخت نیروهای مذهبی خبری بود، نه از 

حمایت های مردمی و نیروهای چپ.
رابطه اش با محیط بین الملل نیز به دلیل سابقه دور و دراز تسلط کشورهایی 
همچون روسیه و انگلیس بر ایران به خصوص در دوره قاجار باعث شد تا 
سیاست موازنه منفی را در پیش گیرد، یعنی بی اعتنایی به محیط بین الملل 
که پیگیری این سیاست نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در سقوط دولتش 
بود، چراکه این سیاست کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس را ترساند و 

آنان را به شکل رسمی تری مقابل او و دولتش قرار داد.
بدین ترتیب مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی دست در دست هم داد 
تا دولت دکتر محمد مصدق به واسطه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرنگون 
شود. کودتایی که می توان ۳ ضلع برای آن متصور شد، ضلع اول شاه بود که 
تا آخرین دقایق از مصدق حمایت می کرد نه به این دلیل که به او عالقه مند 
باشد، بلکه به این دلیل که از انگلستان دل خوشی نداشت و برای کوتاه 

کردن دست انگلستان، با مصدق موافقت می کرد.
ضلع دوم امریکایی ها و انگلیسی ها بودند. تلقی آن ها این بود که مصدق فرد 
ضعیفی است و ممکن است شرایطی را فراهم آورد تا نیروهای چپ در ایران 
می نوشت،  آمریکا  رئیس جمهور  به  مصدق  که  نامه هایی  بیایند.  کار  روی 
نشان از هشدارهای مصدق بود که اگر کمک نکنید، چپ ها خواهند آمد. 
در آمریکا این موضوع این گونه تفسیر می شد که مصدق در مقابل چپ ها 
کوتاه می آید. مساله اصلی سیاست بین الملل در آن دوره قدرت گیری چپ 
این  بود که  این  آمریکا  استراتژی  و همه  بوده  اکثر کشورهای منطقه  در 

مساله را متوقف کند.
مخالفش  بعد  اما  می کنند  همراهی  مصدق  با  ابتدا  که  نیز  سوم  ضلع 
می شوند، برخی گروه های داخلی هستند. آن ها نیز همین تلقی را داشتند. 
آنها ابتدا در جریان ملی شدن صنعت نفت با او همراه شدند، اما به محض 
اینکه مصدق سازوکار دموکراتیک لیبرالی را طراحی کرد و گروه های چپ 

قدرتمند شدند، از ادامه این همراهی پا پس کشیدند.
به گفته دکتر  ایران کمک کرد که  به پیروزی کودتایی در  این سه ضلع 
مهدی نجف زاده، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی 
به  تا  ایران  تاریخ  در  و دمل چرکین  باعث شد همچون یک زخم  مشهد 

امروز باز باشد.
او بر این اعتقاد است که باید پایان این جراحت تاریخی را اعالم و رو به 

جلو حرکت کنیم.
کودتای ۲۸  سالروز  مناسبت  به  ایسنا  با  گفت وگو  در  دانشگاه  استاد  این 
مرداد در خصوص تحوالتی که منجر به شکل گیری این کودتا شد، اظهار 
کرد: افزون بر عوامل خارجی، عوامل داخلی نقش بسیار موثری در ایجاد 
شاید  نبودند،  داخلی  عوامل  اگر  درحقیقت  داشتند.  مرداد   ۲۸ کودتای 

عوامل خارجی موفقیتی را کسب نمی کردند، لذا عوامل داخلی به عنوان 
نیروهای عوامل خارجی )چه به عنوان کارگزار نیروهای خارجی و یا چه به 

عنوان کسی که در پازل آن ها بازی می کنند( عمل کردند.
وی با اشاره به سه گروه از عوامل داخلی تاثیرگذار بر این کودتا، تصریح 
کرد: گروه اول بخشی از نیروهای ملی بودند که ابتدا با مصدق همراهی و 
همدلی نشان می دادند و به تدریج از او کناره گرفتند و به عنوان دشمنان 
اصلی حاکمیت ملی مطرح شدند. گروه دیگر برخی نیروهای مذهبی بودند 
که به واسطه  ترسی که بر آن ها غلبه کرده بود به تدریج از مصدق کناره 

گرفتند و به عنوان نیروی ضد ملی عمل کردند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه افزود: نیروهای سوم کسانی بودند که به 
واسطه  پول، اجیر شده بودند تا فضای تنش زایی را برای حکومت مصدق 
ایجاد کنند و این گروه به عنوان بازوی سلطنت عمل کردند این سه گروه 

در کودتای ۲۸ مرداد نقش بسیار تاثیرگذاری داشتند.
نجف زاده افزون بر سه گروه نام برده، دو عامل دیگر از جمله نیروهای چپ 
و نیروهای مردمی را در سقوط مصدق موثر دانست و عنوان کرد: نیروهای 
چپ عمال کاری نکردند و حمایت خود را از مصدق دریغ کردند. تصور آن ها 
این بود که مصدق بورژوا است و نباید به بورژوازی کمک کرد. نیروهای 
چپ نقش مخربی را در این کودتا ایفا کردند و تاثیر چپ ها بر وقوع کودتا 
نه از جهت حمایت نیروهای خارجی بلکه به عنوان گروهی که مصدق را 

همراهی نکرده و عقب نشستند، مطرح است.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: 
عامل تاثیرگذار دیگر مردم بودند. هرچند در تحوالت سیاسی برای مردم 
نقش مهمی را در نظر نمی گیرند، اما در کودتای ۲۸ مرداد عده ای از مردم 
همراهی  را  مصدق  و  گرفته  قرار  احساسات  تاثیر  تحت  و  بودند  منفعل 

نکردند که این موضوع تاثیر زیادی بر ایجاد کودتا گذاشت.

مصدق قربانی دموکراسی خواهی خود شد
وی با اشاره به وجود آزادی مطبوعات در دوران مصدق، با بیان اینکه اتخاد 
چنین سیاستی حتی در قبال روزنامه ها و مطبوعات مخالف دولت، سیاست 
درستی بود، افزود: آزادی و دموکراسی مهم ترین شرط برای رسیدن به یک 
ولی  تعطیل شود،  روزنامه ها  که  ندارد  دلیلی  بنابراین  است،  سالم  جامعه  
مسئله این است که در شرایط بحران مطبوعات به عنوان نیروهایی عمل 

کردند که در سقوط مصدق تاثیرگذار بودند.
نجف زاده خاطرنشان کرد: مصدق قربانی دموکراسی خواهی خود شد. در آن 
دوران خیلی از نیروهای چپ مطبوعات را در اختیار داشته و دست برتر را 
داشتند و خیلی تمایل به همراهی مصدق نداشتند. تصور آن ها این بود که 
مصدق به خاطر پیشینه تاریخی و خانوادگی خود نمی تواند در جبهه چپ 
قرار بگیرد، زیرا چیزی که از مصدق به جا مانده یک بورژوازی ملی بود که 

خیلی نیروهای چپ به آن وفادار نبودند.
نقش سیاست خارجی دولت مصدق در ایجاد کودتای ۲۸ مرداد

پاسخ  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  علمی  هیات  عضو 
موازنه  منفی  اتخاذ سیاست  به  تا مصدق  اراده ای سبب شد  اینکه چه  به 
ایجاد کودتای ۲۸ مرداد  بر  تاثیری  این نوع سیاست چه  مبادرت ورزد و 

داشت، اظهارکرد: دو رویکرد موازنه منفی و موازنه مثبت همواره در تاریخ 
سیاست خارجی ایران وجود داشته است و ابتدا باید تعریف دقیقی از این 

دو مفهوم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه موازنه مثبت یعنی اینکه ما توانایی ورود به جناح بندی های 
به  منفی  موازنه  رویکرد  داد:  ادامه  داریم،  را  بین المللی  عرصه   در  قدرت 
همواره  و  ضعیف  جامعه ای  شدت  به  قاجار  دوره   در  ایران  اینکه  واسطه  
تحت تاثیر عوامل خارجی بود، در جهت ایجاد یک خط  و مشی مستقل 
در سیاست خارجی کشور برای جلوگیری از مداخالت نیروهای خارجی در 
امور داخلی ایران مطرح گردید و این دو رویکرد همیشه همزمان بوده است.
که  بدانید  است  جالب  کرد:  تاکید  انقالب  دو  جابه جایی  کتاب  نویسنده 
طرفداران موازنه مثبت معتقد بودند که این موازنه برای ایران مفید است، 
زیرا ایران نمی تواند از نیروهای خارجی جدا باشد و در نتیجه در ائتالف با 
آن ها بهتر می تواند مصالح ملی را حفظ کند، اما موازنه منفی جهت عکس 

را دارد طی می کند.
با تاکید بر نقش عوامل داخلی و بین المللی در اتخاذ سیاست  نجف زاده 
نفی  سیاست  دوران  آن  در  کرد:  اظهار  مصدق،  سوی  از  منفی  موازنه 
قدرت های خارجی در تمام دنیا به ویژه مصر و اندونزی در حال ظهور بود 
و آن ها سیاست موازنه منفی را در پیش گرفته و از لحاظ بین المللی تمایلی 
به قرار گرفتن زیر چتر موازنه ای که بین شرق و غرب قرار داشت، نداشتند 
و خواهان سیاست مستقلی برای خود بودند. این موضوع از مسائلی بود که 
سبب شد مصدق تحت تاثیر چنین فضایی به اتخاذ سیاست موازنه منفی 

روی آورد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بعد جنگ جهانی دوم بیشتر کشورها داعیه  
استقالل خواهی داشتند و سعی می کردند تا استقالل خود را حفظ کنند. 
چنین سیاستی نه تنها افراد خاص بلکه توجیه خاص خود را هم داشت و 
نیروهای چپ به عنوان یک عنصر داخلی در اتخاذ سیاست موازنه منفی 
تاثیر بسزایی داشتند و چنین سیاستی می توانست آن ها را جذب خود کند. 

بنابراین در عرصه  داخلی عده ای خواهان موازنه منفی بودند.
نجف زاده تصریح کرد: به اعتقاد من با توجه به اهمیت جامعه بین الملل 
و نقشی که ایران در فضای بین المللی دارد، سیاست موازنه منفی به دلیل 
سیاست  چندان  ترساند،  را  انگلیس  و  آمریکا  همچون  کشورهایی  اینکه 
موفقی نبود و شاید بهتر باشد بگوییم سیاست موازنه منفی از جمله عواملی 

است که کودتای ۲۸ مرداد را رقم زد.
با سرنوشت هایی  ایرانی  دو شخصیت  محبوب  امیرکبیر؛  و  مصدق 

مشابه
وی در خصوص محبوبیت و جایگاه دو چهره  مردمی امیرکبیر و مصدق در 
تاریخ ایران که هر دو هم به سرنوشتی تقریبا مشابه دچار شدند، بیان کرد: 
باید توجه داشت این دو تفاوت های خیلی جدی با یکدیگر دارند. امیرکبیر 
طرفدار سیاست موازنه مثبت بود و رابطه خوبی با انگلستان داشت و تمایلی 
به گوشه گیری و انزوای ایران از عرصه مناسبات بین المللی نداشت و  هدف 

او این بود که انگلستان را در عرصه  سیاست داخلی دخیل کند.
اینکه  بیان  با  فردوسی  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  علمی  هیات  عضو 
نیستند، گفت:  با هم یکسان  لحاظ جنس سیاسی  به  امیرکبیر و مصدق 
در عین حال هردو به استقالل ایران پایبند بودند و مناسبات سیاسی در 
زمینه  راهکارهایی،  ارائه  با  و سعی می کردند  را ضعیف می دانستند  ایران 
ورود ایران به عرصه بین الملل و جهان مدرن را فراهم کنند. شاید بتوان 
از مناسبات دوره  قاجار را قبول  از این جهت که امیرکبیر بسیاری  گفت 
نداشت و سعی می کرد تا مناسبات جدیدی را پایه گذاری کند، تشابهاتی با 

سیاست های مصدق دارد.

نجف زاده خاطرنشان کرد: بنابراین از گذشته هرکسی که خواهان اصالحات 
در ایران بوده جایگاه ممتازی در این کشور داشته است. امیرکبیر، مصدق 
سعی  خود  اصالح طلبی  منش  با  این ها  همه   ندارد،  تفاوتی  امین الدوله  یا 
جامعه   تا  دهند  سروسامان  را  سیاسی  و  اجتماعی  مناسبات  می کردند، 
نام هایی  این ها  بنابراین  برند.  پیش  به سوی مدرنیته  را  ایرانی  عقب مانده 

هستند که در تاریخ ایران ماندگار و محبوب مردم شدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مصدق با طرح ملی کردن نفت به اهداف خود 
مبنی بر قطع دست بیگانگان و اقتصاد بدون نفت نزدیک شد؟ ابراز عقیده 
کرد: تصور من این است که در هر دو مورد شکست خورده ایم. زیرا ایران 
در آن دوره هنوز می توانست پا برجا بماند و نیازهای خود را برآورده کند، 
اما از طرفی باید در نظر داشت که تمام دنیا به اهمیت نفت پی برده بودند 
اهمیت  کشورها  برای  آن  از  استفاده  که  بود  مهمی  خیلی  عنصر  نفت  و 
فراوانی را در پی داشت، اما چگونگی مدیریت این عنصر مهم و حل و فصل 
این مشکل بسیار سخت بود که به نظر من در این موضوع موفقیتی را به 

دست نیاورده ایم.

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: 
را  نتایجی  آن  و  افتاد  اتفاق  سرعت  به  نفت  ملی شدن صنعت  همچنین 
که باید به بار نیاورد. به خصوص با تشکیل کنسرسیوم در ایران که ادامه  
سیاست اتخاذ شده قبلی در کشور بود، این صنعت عمال موفقیتی را در 

پی نداشت.
نجف زاده تصریح کرد: اگر سیاست ملی شدن صنعت نفت دو کشور ایران 
تاثیر مثبتی بر آن چیزی که  با هم مقایسه کنیم، آنچنان  و عربستان را 
اکنون به عنوان در آمدهای نفتی از آن یاد می کنیم، نداشت. کما اینکه اگر 
وضعیت به شیوه  سابق هم ادامه پیدا می کرد، تفاوت فاحشی با دوره های 

قبلی پیدا نمی کرد.
وی با بیان اینکه مصدق در کسب درآمدهای ملی ناکام بود، افزود: یکی 
نامناسب  وضعیت  خارجی،  سیاست  بر  افزون  مصدق  سقوط  دالیل  از 
اقتصادی به ویژه شرایط بغرنج ایجاد شده برای دولت بود و در آن دوران 
حتی اگر دولت وقت مبادرت به فروش نفت می کرد، به دلیل تحریم ها و 
کارشکنی های انگلستان امکان فروش نفت برای آن ها فراهم نبود. این طرح 
خیلی شتاب زده اتفاق افتاد و زمینه های مساعدی را برای کسب درآمدهای 
ملی در جهت عبور از بحران های کشور فراهم نکرد و بدین  گونه مسائل 
و مشکالت اقتصادی در تسریع بخشیدن به سقوط مصدق نقش بسزایی 
ایران  جامعه   تحوالت  از  بسیاری  کرد:  اظهار  دانشگاه  استاد  این  داشتند. 
به ویژه انقالب اسالمی تحت تاثیر کودتای ۲۸ مرداد ایجاد شد، در عین 
حال این کودتا عالوه بر تولید گفتمان های سیاسی در ایران، سبب ترس و 
وحشت ایرانی ها از نیروهای خارجی شد و آثار آن تا به امروز بر جامعه  ایران 
بر جای مانده و ناتوانی در برقراری تعامالت و مناسبات متعادل با محیط 

بین الملل تحت تاثیر همین ترس خوردگی است.
باید از کودتای ۲۸ مرداد عبور کرد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: به اعتقاد من مردم 
ایران باید از کودتای ۲۸ مرداد عبور کنند، مانند خانواده ای که عزیزی را 
از دست می دهند، اما تا آخر عمر در عزای او نمی مانند و باالخره به زندگی 
عادی بازمی گردند. اکنون ما نیز  نباید در این مرحله بمانیم و باید با عبور 
از آن ، به شرایط عادی برگردیم. در مجموع در طول تاریخ سه تحول عمده 
در ایران اتفاق افتاده که این ها نقاط گره ای و اصلی هستند. زمانه آن است 

که از کودتای ۲۸ مرداد عبور کنیم و فضا را برای آینده مهیا کنیم.

/نگاهی به زمینه های شکل گیری کودتای ۲۸ مرداد

زخم تاریخ

پیامبر اکرم )ص(
یُن إاَل الُحبُهّ َوالبُغُض؟! قاَل اللُهّ عز و جل : َهِل الدِّ
. »ُ َ َفاتهَّبُِعونِی ُیْحبِبُْکُم اللهَّ  »ُقْل إِن ُکنتُْم ُتِحبُهّوَن اللهَّ

آیا دین، چیزی جز دوست داشتن و دشمن داشتن است؟! 
خداوند عز و جل می فرماید : »بگو : اگر خدا را دوست می دارید،

 پس، از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد«. 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

گزارش محققان استرالیایی؛
سالح مخفی کودکان

 در مقابله با کووید 1۹
محققان استرالیایی گزارش می دهند که پوشش 
بینی کودکان بهتر از بزرگساالن در برابر عفونت 

ناشی از کروناویروس محافظت می کند.
این  نویسندگان  از  یکی  شورت«،  »کریستی 
مطالعه از دانشگاه کوئینزلند استرالیا، گفت: »در 
کودکان نسبت به بزرگساالن نرخ ابتالء به کووید 
اما  دارند،  خفیف تری  عالئم  و  بوده  کمتر   ۱۹
دالیل این امر ناشناخته است. ما نشان دادیم که 
پوشش بینی کودکان نسبت به بینی بزرگساالن 

پاسخ التهابی بیشتری به کروناویروس دارد.«
واکنش  مقایسه  هنگام  »محققان  گفت:  او 
تفاوت های  کووید،  انواع  به  شرکت کنندگان 

عمده ای را بر اساس سن پیدا کردند.«
سلول های  از  نمونه هایی  آنها  مطالعه،  این  برای 
بزرگسال   ۱۵ و  سالم  کودک  بینی ۲۳  پوششی 
دادند.  قرار  کروناویروس  معرض  در  را  سالم 
سلول های  در  ویروس  که  دریافتند  محققان 
کودکان کمتر تکثیر می شود و پاسخ ضدویروسی 

بیشتر است.
این  در  احتمالی  توضیح  »چندین  گفت:  شورت 

باره وجود دارد.«
با  سازگاری  می تواند  شرایط  »این  افزود:  وی 
مانند  خارجی  مهاجمین  تهدیدات  افزایش 
دوران  در  که  باشد  باکتری هایی  یا  ویروس ها 
است  ممکن  مشاهده شده اند. همچنین  کودکی 
افزایش قرار گرفتن در معرض این تهدیدات در 
دوران کودکی، به پوشش بینی کودکان آموزش 
دهد تا پاسخ پیش التهابی قوی تری ایجاد کنند.«

کننده  مبارزه  ژن های  »بیان  افزود:  شورت 
تفاوت های  دلیل  به  است  ممکن  ویروس  با 
متابولیکی بین کودکان و بزرگساالن تغییر کند.«

این مطالعه نشان داد که نوع دلتا کووید به طور 
سلول های  در  بزرگساالن  از  کمتر  توجهی  قابل 
بینی کودکان تکثیر می شود. با این حال، این الگو 
با نوع مسری تر اومیکرون که اکنون در سراسر 

جهان غالب است، کمتر مشهود بود.
شورت می گوید: »در مجموع، این یافته ها نشان 
و  عفونت  از  کودکان  بینی  پوشش  که  می دهد 
اما  می کند،  پشتیبانی  کروناویروس  کمتر  تکثیر 
ممکن است این مسئله با تکامل ویروس، در حال 

تغییر باشد.«
برای تأیید این یافته ها و تعیین نقش عوامل دیگر 
در  کودکان  از  محافظت  در  بادی ها  آنتی  مانند 
برابر عفونت کروناویروس، تحقیقات بیشتری در 

جمعیت بزرگ تر مورد نیاز است.

محققان چینی می گویند؛
فعالیت روزانه احتمال ابتال به
 زوال عقل را کاهش می دهد

انجام  مطالعه،  نشان می دهد که  مطالعه جدید 
یوگا و گذراندن وقت با خانواده و دوستان ممکن 
کمک  عقل  زوال  به  ابتال  خطر  کاهش  به  است 

کند.
»لین لو«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه پکن، 
که  است  داده  نشان  قبلی  »مطالعات  گفت: 
فواید  با  فراغت  اوقات  در  تفریحی  فعالیت های 
سرطان،  خطر  کاهش  مانند  مختلفی  سالمتی 
آرامش  ایجاد  و  دهلیزی  فیبریالسیون  کاهش 

روانی در فرد مرتبط است.«
لو افزود: »با این حال، شواهد متناقضی در مورد 
از  فراغت در پیشگیری  اوقات  فعالیت های  نقش 
داد  نشان  ما  تحقیقات  دارد.  وجود  عقل  زوال 
ساختن  مانند  فراغت  اوقات  فعالیت های  که 
کاردستی، ورزش یا کار داوطلبانه با کاهش خطر 

زوال عقل مرتبط است.«
را  مطالعه   ۳۸ محققان  جدید،  مطالعه  برای 
نفر  میلیون   ۲ از  بیش  که شامل  کردند  بررسی 
بود که مبتال به زوال عقل نبودند. از این تعداد، 
۷4,۷۰۰ نفر در طول سه سال پیگیری به زوال 

عقل مبتال شدند.
فعالیت های  در  که  افرادی  دریافتند  محققان 
اوقات فراغت شرکت می کنند، ۱۷ درصد کمتر از 
افرادی که این کار را انجام می دهند، در معرض 

خطر زوال عقل قرار دارند.
این مطالعه به بررسی فعالیت های ذهنی، فیزیکی 

و اجتماعی پرداخت.
نوشتن  مطالعه،  شامل  ذهنی  فعالیت های 
تفریحی، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، 
و  کامپیوتر  از  استفاده  موسیقی،  آالت  نواختن 
ساختن کاردستی بود. افرادی که این فعالیت ها 
معرض  در  کمتر  درصد   ۲۳ می دادند  انجام  را 

خطر زوال عقل بودند.
جمله  از  بدنی  فعالیت های  دریافتند  محققان 
پیاده روی، دویدن، شنا، دوچرخه سواری، استفاده 
 ۱۷ کاهش  با  یوگا  و  ورزشی،  دستگاه های  از 

درصدی خطر زوال عقل مرتبط است.
برقراری  مانند  اجتماعی  فعالیت های  در  شرکت 
ارتباط با دیگران، شرکت در کالس ها، پیوستن به 
انجمن ها و گروه ها، کار داوطلبانه، گذراندن وقت 
با اقوام یا دوستان، یا حضور در اماکن مذهبی با 
۷ درصد کاهش خطر ابتالء به زوال عقل مرتبط 

بود.

وزیر کشور:

 الیحه جدید انتخابات به مجلس
 ارسال می شود

انتخابات  آخرین وضعیت الیحه جامع  توضیح  در  وزیر کشور 
و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این الیحه به مجلس 
دارد، گفت: قطعا الیحه جدید را پیش از پایان دوره یازدهم به 

مجلس ارسال خواهیم کرد.
الیحه  وضعیت  آخرین  توضیح  در  روز جمعه  وحیدی  احمد   
این  ارسال  برای  تصمیمی  دولت  آیا  اینکه  و  انتخابات  جامع 
اصالح  برای  در مجلس  دارد، گفت: طرحی  به مجلس  الیحه 
قانون انتخابات تهیه شده است که در دولت سابق نیز الیحه 
آن پیگیری شده بود اما با توجه به اشکاالتی که داشت، پیگیر 
تهیه الیحه جدیدی هستیم و الیحه را قطعا پیش از پایان دوره 

یازدهم به مجلس ارسال خواهیم کرد.
وزیر کشور افزود: در مرحله فعلی کارهای مرتبط با الیحه جامع 
انتخابات در وزارت کشور انجام می شود و سپس به دولت ارائه 
و  دولت  در  الیحه  تصویب  برای  اساس  همین  شد.بر  خواهد 
ارسال به مجلس زمانی الزم است. ولی ما  در تالشیم هرچه 
به  را  اتمام برسانیم و الیحه  به  زودتر کار را در وزارت کشور 

دولت بفرستیم.
وی یادآور شد: الیحه جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی 
است، اگر بخواهیم الیحه جامع برای اصالح قانون که انتخابات 
تهیه  را  دهد  پوشش  را  شوراها  و  جمهوری  ریاست  مجلس، 
کنیم، زمان بسیار الزم دارد. ما اگر بتوانیم، تمام انتخابات را در 
جریان اصالح قانون پوشش خواهیم داد و الیحه جامع انتخابات 
شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را تهیه و 

به مجلس می فرستیم.
وحیدی که با پایگاه اطالع رسانی مجلس گفت و گو می کرد، 
سه  هر  رهبری  معظم  مقام  کلی  سیاست های  اینکه  بیان  با 
انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را شامل می شود، 
سیاست های  با  متناسب  را  الیحه ای  بتوانیم  اگر  کرد:  تصریح 
باشیم  نداشته  کافی  زمان  اگر  اما  کرد  خواهیم  تهیه  کلی 
پیشنهادات هر کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس 
ارسال خواهیم کرد. ولی فعال سعی می کنیم که تحت عنوان 

الیحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.
تاریخ ۲4 اسفند ۱4۰۰ هیات رئیسه مجلس اعالم کرد،   در 
در اجرای ماده ۱۳4 آیین نامه داخلی مجلس و بنا به تقاضای 
کتبی دولت طی نامه شماره ۱4۲۳۰۱/۵۹۱۶4 مورخ ۱۱ بهمن 
۱4۰۰ ، ۹ الیحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده 
بود، از دستور کار مجلس خارج شد که نام »الیحه انتخابات« 

نیز در این لیست دیده می شود.

همکاری با رژیم صهیونیستی، ثبات امنیت 
در خلیج فارس را تهدید می کند

خلیج  در  همسایگان  امنیت  سپاه،  دریایی  نیروی  فرمانده 
فارس را امنیت کشور دانست و گفت: همکاری با رژیم مفلوک 
صهیونیستی، ثبات امنیت در منطقه خلیج فارس را تهدید و 

مختل خواهد کرد.
اختتامیه  آیین  در  تنگسیری  علیرضا  پاسدار  دریادار  سردار 
بیست و دومین همایش سراسری فرماندهان و مسووالن این 
نیرو در مشهد مقدس با تأکید بر اینکه امنیت ایران اسالمی، 
امنیت کشورهای همسایه  است و ما امنیت همسایگان را امنیت 
زمینه   که  کشوری  هر  به  حال  عین  در  گفت:  می دانیم  خود 
فراهم  منطقه  در  را  استکباری  قدرت های  و حضور  مداخالت 
می آورد و به آن ها پایگاه، فضا و خاک می دهد تا ائتالفی نظامی 
علیه ملت های منطقه شکل دهد، هشدار می دهیم در قدم اول، 
آمیز  تحریک  و  دوستانه  غیر  رفتارهای  برای  هزینه  بیشترین 
را ابتدا خودشان و در قدم دوم، فضای با ثبات و أمن منطقه 

پرداخت خواهد کرد.
اینکه جمهوری اسالمی  بیان  با  نیروی دریایی سپاه  فرمانده   
ایران با کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس برادر است، 
افزود: تالش می کنیم  با همه آنان با حفظ اصل مترقی وحدت 
اسالمی، روابط و تعامل برادرانه و حسنه داشته باشیم و ثبات 
امنیت همه کشورهای منطقه، هدف ما است. البته هر جا رژیم 
کودک کش و پلید صهیونیستی حضور یافته است جز چپاول، 

فتنه انگیزی و تجاوز، اثر دیگری از او برجای نمانده است.
وی تاکید کرد: حفظ موجودیت عزتمندانه ملت شریف ایران و 
تمامیت ارضی و استقالل کشور عزیزمان، خط قرمز فرماندهان 
و دالوران از جان گذشته جمهوری اسالمی به ویژه “دریادالن 
نیروی دریایی سپاه” است و ما در برابر هر گونه تهدید و فتنه 
انگیزی دشمن بسیار حساس هستیم و برای پاسخگویی قاطع 

و پشیمان کننده لحظه ای درنگ نمی کنیم.
روحیه جهادی  و  معنویت  نقش  بر  تأکید  با  تنگسیری  سردار 
و انقالبی در حفظ آمادگی رزم و توسعه دانش و آموزش های 
تخصصی در این نیرو گفت: ما امروز تجهیزات کامل رزمی و 
ابزار مورد نیاز هر مأموریتی را در اختیار داریم و در عین حال 
در همه عملیات ها و مأموریت ها به قدرت ال یزال الهی تکیه و 
توکل می کنیم و إستمداد می جوییم و تمام موفقیت های أخیر 
نیروی دریایی سپاه را مرهون الطاف و امدادهای ویژه خداوند 

متعال می دانیم. 

سالمت

جامعه

کاریکاتور

یک بام  و  دو هوای رسانه های ضد انقالب 
در دفاع از نویسنده آیه های شیطانی 

رئیس جمهور در دیدار جمعی از آزادگان؛

دولت مردمی در مسیر تحقق عدالت گام برخواهد داشت

آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  جمهور  رئیس 
سرافراز کشورمان را از مهم ترین عوامل اقتدار 
دولت  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
شهدا،  مرام  و  راه  از  گرفتن  الگو  با  مردمی 
جانبازان و آزادگان و تکیه به توانمندی های 
تحقق  مسیر  در  شتاب  و  قدرت  با  داخلی 

پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه 
انقالب  سرافراز  آزادگان  از  جمعی  دیدار  در 
اسالمی، آزادگان را نماد ایستادگی، بصیرت، 
حق،  درگاه  به  سپاسگزاری  صبر،  توکل، 
انقالبی بودن و انقالبی ماندن دانست و گفت: 
آزادگان حقیقتا پرچم برافراشته عزت و شکوه 

در هر کوی و برزن کشورمان هستند.
پرچم  این  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
آرمان های  و  ارزش ها  همه  نماد  برافراشته، 
آزادگان  افزود:  است،  اسالمی  انقالب  بلند 
که  اسارت  دوران  در  کشورمان، چه  سرافراز 
استیصال  به  و  زبون کرده  و  را خوار  دشمن 
عرصه های  در  آن  از  پس  چه  و  کشاندند 
از  و  فداکاری  ایثار،  پرچم  همواره  مختلف 
خودگذشتگی را در اهتزاز نگاه داشتند و مایه 

عزت کشور و ذلت دشمنان شدند.
رئیسی با بیان اینکه تحمل اسارت در چنگال 

ضرورت  بر  نبود،  آسانی  کار  بعثی  سفاکان 
اظهار  و  کرد  تاکید  آزادگان  گرامی داشت 
داشت: آنچه از رخدادها و وقایع دوران دفاع 
سرافراز  آزادگان  اسارت  جمله  از  و  مقدس 
کشورمان در بند دشمن بعثی ثبت و ضبط 
شده است، تنها بخش اندکی از حماسه های 
قهرمانان دفاع از دین و وطن بوده و ضرورت 
و  مقاوم  چهره های  این  جانفشانی های  دارد 
قهرمان به شایستگی به تصویر کشیده شود 
عنوان  به  آینده  نسل های  و  عصرها  برای  تا 

الگو و اسوه باقی بماند.

امروز دولت مردمی فرصتی مهم برای 
رشد و پیشرفت کشور در اختیار دارد

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مسئوالن  از 
برگزاری  زمینه  هم  باز  آینده  در  خواست، 
صاحب نظر  آزادگان  حضور  با  نشست هایی 
نظرات  از  تا  کنند،  فراهم  را  دغدغه مند  و 
از  یکی  عنوان  به  آزادگان  ایده های  و 
جامعه،  اقشار  دلسوزترین  و  دغدغه مندترین 

بهره گرفته شود.
مردمی  دولت  امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی 
کشور  پیشرفت  و  رشد  برای  مهم  فرصتی 

فرصت  این  کرد:  تصریح  دارد،  اختیار  در 
انقالب،  معظم  رهبر  و  مردم  اعتماد  برآمده 
دیدگاه های سازنده شما و توجه و دعای خیر 

خانواده شهدا نسبت به این دولت است.
دولت باور دارد اجرای منظومه فکری امام و 
پیشرفت  قله های  به سمت  را  کشور  رهبری 

رهنمون خواهد کرد
 رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امروز 
است  کرده  دریافت  را  پیام  این  نیز  دشمن 
منویات  اجرای  به  مصمم  مردمی  دولت  که 
جبران  و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
است،  گذشته  سال های  عقب ماندگی های 
به  که  کسانی  خالف  بر  کرد:  خاطرنشان 
دست  مدد  با  گره ها  می کردند  تصور  اشتباه 
بیگانگان باز می شود، اما دولت مردمی عمیقا 
باور دارد که اگر منظومه فکری امام و رهبری 
در کشور اجرایی و عملیاتی شود، حتما کشور 
را به سمت قله های پیشرفت رهنمون خواهد 

شد.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه شما ایثارگران 
و خانواده شهدا و جانبازان در ابتال و امتحان 
شما  افزود:  شدید،  سربلند  و  پیروز  خود 
آزادگان در دورانی که حتی تصور نمی کردید 
شاید روزی آزاد شوید، با اراده های پوالدین، 

کردید  ایستادگی  دشمن  برابر  در  مقتدرانه 
استیصال  به  و  کرده  زبون  و  خوار  را  او  و 

کشاندید.

قدرت امروز ایران به برکت مقاومت 
قهرمانانه شما و خون های شهدا و 

جانبازان است
رئیس جمهور ادامه داد: شما زمانی که در بند 
ایمان  و  به خدا  بودید، فقط  دشمنی سفاک 
خود تکیه کردید و باعث امیدواری دوستان 
دولت  و  شدید  دشمنان  ناامیدی  و  انقالب 
با  شما  مرام  و  راه  از  گرفتن  الگو  با  مردمی 
توکل بر خدا و تکیه به توانمندی های داخلی 
با قدرت و سرعت در مسیر تحقق پیشرفت و 

عدالت گام برخواهد داشت.
به  نسبت  امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی 
قهرمانانه  دشمن  بند  در  شما  که  روزگاری 
مقاومت کردید، دشمن به مراتب ضعیف تر و 
جمهوری اسالمی به مراتب قدرتمندتر است، 
اظهار داشت: قدرت امروز جمهوری اسالمی 
به برکت ایستادگی و مقاومت قهرمانانه شما 
و خون های شهدا و جانبازان است. امروز دنیا 
متوجه این مساله شده و نگاه او به جمهوری 
و  مقتدر  نظام  یک  به  نگاه  ایران،  اسالمی 

منسجم است.

مهمترین عناصر خلق قدرت در 
جمهوری اسالمی، شهدا، جانبازان و 

آزادگان هستند
رئیس جمهور تصریح کرد: علم، اقتصاد، کار 
برای  نیز  تسلیحات  و  تجهیزات  و  تالش  و 
اما مهمترین  هر کشوری قدرت می آفرینند، 
اسالمی،  جمهوری  در  قدرت  خلق  عناصر 
شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز کشورمان 
نیز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  هستند 

همواره بر آن تاکید داشته اند.
سید  یاد  مراسم  این  در  همچنین  رئیسی 
فرد  ابوترابی  علی اکبر  سید  مرحوم  آزادگان 
او  توجهات  و  خدمات  از  و  داشت  گرامی  را 
به آزادگان در دوران اسارت و پس از آزادی 

تجلیل و تمجید به عمل آورد.

اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
در برنامه های ۵ ساله توسعه علیرغم تمامی 
زحمات کشیده شده هم در تنظیم و هم در 
اجرا اشکاالت جدی وجود داشت و نتیجه آن 
هم عدم تحقق ۷۰ درصد برنامه ها بوده است، 
 ۶ مانند  نباید  توسعه  هفتم  برنامه  در  گفت: 

برنامه گذشته برنامه ریزی کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
اسالمی صبح  روز )جمعه، ۲۸ مردادماه( در 
همایش سراسری آزادگان موصل۲ )عملیات 
خیبر(، گفت: از اینکه در ماه عزیز محرم و ایام 
ورود آزادگان به میهن اسالمی توفیق داشتم 
و  دوستان  بهترین همسنگران،  در جمع  که 
همرزمان خودم باشم خداوند بزرگ را شاکرم 

که این توفیق نصیبم شد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بخش قابل توجهی از جمع رزمندگانی که از 
سراسر کشور در عملیات خیبر حضور داشتند 
از استان خراسان هستند چرا که در عملیات 
خیبر هم لشگر امام رضا)ع( و هم لشگر نصر 
در عمیق ترین و دورترین نقطه جبهه حضور 

داشتند.
به  اشاره  با  ادامه  در  مقننه  قوه  رئیس 
خاطره ای از روز نخست تبادل آزادگان گفت: 
طول  به  ساعتی   ۲ آزادگان  تبادل  فرآیند 
انجامید و این اولین گروهی از آزادگان بودند 
که می خواستند وارد کشور شوند، گروه های 
ایستاده  خاردار  سیم های  پشت  متعددی 
بودند تا به نوبت اسم آنها خوانده شده و وارد 
زمانی ۲ ساعته ای  بازه  این  در  کشور شوند. 
که منتظر ورود آزادگان بودیم احساس بسیار 
می  کشور  وارد  که  آزادگان  داشتیم.  خاصی 
شدند بالفاصله به خاک ایران عزیزمان بوسه 
می زدند و واقعاً لحظات فراموش نشدنی بود.

رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در 
آن روزهایی که آزادگان وارد ایران می شدند 
اما در چهره، قلب و  بودند  همگی خوشحال 
یک  خوشحالی ها  تمامی  کنار  در  همه  زبان 
این بود که  غم بزرگی قابل رویت بود و آن 
چرا  که  خوردند  می  غصه  آزادگان  تمامی 
زنده  امام مان  که  بازگشتیم  کشور  به  زمانی 
نیست و این بزرگ ترین غصه آزادگان بود و 
پیش از آنکه بگویند اعضای خانواده ما کجا 
که  آمدیم  زمانی  حیف  می گفتند  هستند، 

دیگر امام مان در میان ما نیست.
برای  اسارت  دوران  کرد:  تصریح  قالیباف 
آزادگان دورانی بسیار آموزنده و تاریخی بوده 
که در کنار تمامی سختی ها دیگر قابل تکرار 

نیست.
وی با اشاره به آشنایی خود با مرحوم ابوترابی 

گفت: در برهه ای از جنگ تحمیلی در جاده 
در  بود  جاده  باالی  آب  که  خرمشهر  اهواز- 
می شد  ایجاد  شکافی  باید  آهن  راه  ایستگاه 
قرار شود،  بر  تا آب خارج و دسترسی جاده 
روزی که هوا بسیار طوفانی بود و آب بیش از 
یک متر باال آمده بود، بنده با مرحوم ابوترابی 
لباس رزمندگی  با  او  درحالی آشنا شدم که 
مرحوم  بود.  تالش  مشغول  سر  بر  عمامه  و 
اسارت  به  جنگ  روزهای  همان  در  ابوترابی 
و  کرده  مقدر  را  چیزی  خدا  انگار  و  درآمد 
که  زمانی  تا  کرد  فراهم  نحوی  به  را  محیط 
برای  فضا  می آیند  در  اسارت  به  آزادگان 
این  و  عزیز  مرد  این  باشد، حضور  بهتر  آنها 
مجاهد فی سیبل اهلل و این روحانی مجاهد و 
مبارز توانست فضا را در غربت و غریبی برای 
رزمندگان فراهم کند که همه رزمندگان خود 

را مدیون این فرد بزرگ می دانند.
باید  امروز  اینکه  بیان  با  مقننه  قوه  رئیس 
از   درستی  به  نتوانستیم  ما  که  کنم  اعتراف 
کرد:  اظهار  کنیم،  استفاده  آزادگان  ظرفیت 
در آن زمان همه تالش می کردند آن ها وارد 
فعالیت شوند اما بی تردید اگر تجربه امروز را 
داشتیم، جمع آزادگان را به عنوان نیروهای 
حتی  برخی  که  یگان  یک  همانند  منسجم، 
یکدیگر  کنار  در  ماه ها  برخی  و  دهه  یک 
مورد  بودند  کرده  پیدا  شناخت  و  کرده  کار 
این  مجموعه  این  و  می دادیم  قرار  استفاده 
توانمندی را داشت که هرکار جدیدی را که 
دفاع  دوران  از  بعد  انقالب  برای  باشد  الزم 

مقدس با همان روحیه جهادی انجام دهد.
همین  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
زمینه تصریح کرد: روحیه آزادگان به گونه ای 
بود که در کمترین زمان ممکن می توانستند 
نداده  انجام  تاکنون  که  کاری  انجام  برای 
بودند آماده شوند و تجربه و الگویی ماندگار 
برای جوانان ایجاد شود تا وقتی که حرف از 
همدلی، کار جهادی و ما می توانیم، می شود 
در  و  عمل  در  ظرفیت ها  این  از  استفاده  با 
به  امنیتی  و  دفاعی  از حوزه  غیر  عرصه های 

مردم نشان دهیم که این مفاهیم یعنی چه.
از  یکی  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  قالیباف 
غصه های بنده که همواره به آن فکر می کنم 

توان  از  بهتر  استفاده  اگر  که  است  این 
را  آن  اثرات  امروز  می شد،  اجرایی  آزادگان 
یک  با  مطمئنم  بنده  کرد:  اضافه  می دیدیم، 
با  رزمندگان  که  منسجمی  و  تشکیالتی  کار 
به  را می توانستیم  یکدیگر داشتند هر کاری 

بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
شرایطی که امروز در کشور به ویژه در حوزه 
است  سختی  بسیار  شرایط  داریم؛  اقتصادی 
تأکید کرد: مردم از ما توقعات به حقی دارند، 
ما مسئوالن باید آن توقعات را با برنامه ریزی 
سخت  شرایط  این  و  کنیم  برآورده  تالش  و 

اقتصادی را بهبود بخشیم.
اینکه این مردم بودند که جنگ  با بیان  وی 
را که جزو پیچیده ترین علوم دنیا است چه 
در حوزه نظری و چه آموزش ها و چه حوزه 
میدانی اداره کردند گفت: دفاع مقدس نشان 
به  را  کارها  از  بسیاری  می توانیم  ما  که  داد 
سرعت و خارج از روال های عادی انجام دهیم.

شهید  خاطره  و  یاد  گرامی داشت  ضمن  وی 
شهید  شفیعی زاده،  شهید  و  مقدم  تهرانی 
توپخانه  در  که  رزمندگانی  سایر  و  ساعدی 
که  رزمندگانی  کرد:  عنوان  داشتند،  حضور 
کاسب،  از  مختلف  شغل های  با  شهرشان  از 
بازاری تا دانشجویی که از پشت میز دانشگاه 
به جبهه های جنگ می آمدند، طی مدت 4۵ 
روز با آموزش های مختلف در توپخانه فعالیت 
دیده بانی  مدت  کوتاه ترین  در  و  می کردند 
چنین  که  درحالی  می دیدند  آموزش  هم  را 

اتفاقاتی برای خیلی ها غیر قابل باور بود.
وی افزود:  البته در این مسیر سختی ها و زخم 
زبان های بسیاری را شنیدیم اما در نهایت کار 
که  معنوی  و  مادی  موفقیت های  همه  به 
می خواستیم در دوران دفاع مقدس رسیدیم 
و دیدیم چگونه قدرت انقالب اسالمی و نظام 
اسالمی و عزت مسلمین و احیای اسالم در 
این  در  معنویت  و  گریزی  دین  که  دورانی 
کره خاکی رواج داشت اثر خودش را به جای 

گذاشت.
قالیباف عنوان کرد: بنده همیشه گفته ام که 
و  موفق  بسیار  کارنامه  یک  که  حرکت  این 
قابل دفاع است دو اصل داشت ابتدا اعتقاد به 

اینکه مردم میدان دار  الهی و دوم  سنت های 
نگاه  که  مقدس  دفاع  به  شما  بودند.  جنگ 
کنید، از یک لشگر ده هزار نفری که در آن 
کادر و بسیجی هم بودند چه تعدادی در آن 
محل ها همیشه حضور داشتند؟ چند درصد 
از آن ها تنها زمان عملیات می آمدند و بعد از 
عملیات ها هم می رفتند. این مردم بودند که 
لشگرها را ساماندهی کرده و وقت گذاشته و 

می جنگیدند.
معظم  رهبر  اخیر  بیانات  به  اشاره  با  وی 
دفاع  خدای  اینکه  بر  مبنی  اسالمی  انقالب 
ما  افزود:  هست،  هم  اقتصاد  خدای  مقدس 
امروز در مسائل غیر حوزه دفاعی و امنیتی و  
به طور خاص در حوزه مسائل اقتصادی، تکیه 
به سنت های الهی و اتکا به مردم را مشاهده 

نمی کنیم و اگر هم هست اجرایی نمی شود.
با بیان اینکه یکی از راه های مبارزه  قالیباف 
تا  را  دولتی  اقتصاد  که  است  این  فساد  با 
می توانیم کاهش دهیم، ادامه داد: با توجه به 
اطالعات  و  البته شناخت  دارم،  شناختی که 
دفاع  دوران  از  بعد  که  نیست چرا  کمی هم 
مقدس در محیط های مختلفی فعالیت کردم؛ 
در  امکانات  لحاظ  به  کشور  در  که  معتقدم 
حوزه اقتصادی و نیروی انسانی ما می توانیم 
با یک رشد مشخصی  با ثبات و  اقتصاد  یک 
و مداومی داشته باشیم لذا چالش ما، چالش 
اما  داریم  امکانات  ما  بلکه  نیست،  نداشتن 
درست  آن  از  نمی خواهیم  یا  نمی توانیم  یا 

استفاده کنیم.
 رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: آن 
چیزی که امروز باید همه به آن توجه کنیم، 
این است که در دوران دفاع مقدس چه کسی 
به ما اجازه داد که لشگر تشکیل دهیم و چه 
کسی به ما گفت که بجنگید و چه کسی در 
آن دوران به ما رسمیت بخشید. آیا جز اراده 
شرایط  همین  طبیعتاً  بود؟  خودمان  یکایک 
اتفاق  انسجامی  با چنین  باید  اقتصاد هم  در 
بیفتد و کار انجام شود. ممکن است بگوییم 
که اقتصاد ابتدا پول می خواهد اما بنده عرض 

می کنم که اول اراده می خواهد.
با  اقتصاد  عرصه  البته  کرد:  تصریح  قالیباف 
و   است  متفاوت  مقدس  دفاع  دوران  محیط 
دیدن  و  پاکی  دلیل  به  مقدس  دفاع  دوران 
مرگ در مقابل چشمان افراد، بسیار معنوی 
را  فضا  همان  می توانستند  نسل  آن  اما  بود 
به شکل دیگری و به صورت کاماًل جهادگونه 
مسائل  حوزه  در  جهادی  روحیه  همان  با  و 
اقتصادی و سازندگی و تحول در عرصه های 

مختلف کشور ایجاد کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

70 درصد برنامه های پنج ساله 
محقق نشد 


