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 در جلســه دبیــران اول حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران در دفتــر مرکــزی تهــران 
آقــای علــی محمــد نمازیــان معــاون امــور اســتانهای حــزب در خصــوص نقــش احزاب 
در کشــور بــه بیــان مواضــع پرداخــت وعنــوان کــرد حــزب رکــن اصلــی و دمکراســی 
ــار چــوب  ــرات دارای چه ــوان کشــوری دمک ــی ت ــدون داشــتن حــزب نم اســت و ب

مــردم ســاالر داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد، ایــران را دوســت داریــم و بــه دنبــال کشــوری آبــاد و پیشــرفته هســتیم 

و بایــد عــده ای هماننــد شــما ایــن هزینــه را پرداخــت کننــد تــا احــزاب پــا بگیرنــد.
وی ادامــه داد: تمامیــت خواهــی آفــت تحــزب گرایــی اســت چــه از ناحیــه احــزاب 
چــه از ناحیــه حکومــت و ایــن باعــث افــول پیشــرفت احــزاب و ســبب رکــورد احــزاب 

تســویه مــی شــود.
ــد آســتانه  ــه کار مشــارکتی داشــته باشــیم مــا بای ــد عــادت ب نمــازی گفــت: مــا بای
تحملمــان بــاال باشــد. هرمخالفتــی را نبایــد ایســتادگی در مقابــل خــود دانســت بلکــه 
ــه نقــاط مثبــت اتحــاد تکیــه کــرد. ســومین ویژگــی تحــزب گرایــی صبــر و  بایــد ب
حوصلــه اســت یکــروزه درخــت کاشــته شــده و ثمــر نمــی دهــد لــذا نبایــد دنبــال 
نتیجــه گیــری زود باشــیم. آفــت بعــدی، مقطعــی کارکــردن در دوره هــای انتخاباتــی 

اســت. 
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دکتر محمدرضا عارف:
نمی توان نقش، سهم، حضور 
و پایگاه مردمی اصالحات را 

منکر شد
رئیــس شــورای سیاســتگذاری اصالح طلبــان بــا تاکیــد بــر این 
کــه شــوراها محلــی بــرای کادر ســازی و تربیــت نیــرو اســت، 
گفــت: در انتخابــات پیــش رو بایــد کــف 30 درصــدی بــرای 
ــان در لیســت اصالح طلبــان  ــرای زن ــان و 30 درصــدی ب جوان

را دنبــال می کنیــم چــون ظرفیتــش وجــود دارد.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری اصالح طلبــان بــا تاکیــد بــر این 
کــه شــوراها محلــی بــرای کادر ســازی و تربیــت نیــرو اســت، 
گفــت: در انتخابــات پیــش رو بایــد کــف 30 درصــدی بــرای 
ــان در لیســت اصالح طلبــان  ــرای زن ــان و 30 درصــدی ب جوان

را دنبــال می کنیــم چــون ظرفیتــش وجــود دارد.
هماهنگــی  شــورای  نشســت  در  عــارف  محمدرضــا 
ــرد  ــه راهب ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم ــان اس اصالح طلب
ــات پیــش رو آمــاده شــده کــه در حــال تدویــن  ــرای انتخاب ب
اســت، بــه صراحــت گفــت: اولویــت بــا زنــان و جوانــان اســت 
بــه هرحــال یکــی از مســایلی کــه مــا بــا آن روبــه رو هســتیم 
ــن مســئله  ــه از ای ــم ک ــول داری ــا قب ــان اســت. م نقــش جوان

ــم.  ــل ماندی غاف
رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــالح طلبــان  بــا اشــاره بــه 
ــتان ها  ــت در اس ــا اس ــتگذاری بن ــوراهای سیاس ــه ش ــن ک ای
ــه  ــم ک ــم داری ــات مه ــد: دو انتخاب ــادآور ش ــرد، ی ــکل بگی ش
انتخابــات شــوراهای اســالمی بــرای مــا بســیار مهــم اســت اوالً 
ــت اصالحــات اســت و پایه گــذاری دموکراســی  دســتآورد دول
ــود و  ــروع می ش ــتا، مردمســاالری ش ــه از روس شوراهاســت ک
اگــر بخواهیــم قــدرت را پخــش کینــم و مــردم را در چارچــوب 
قانــون در سرنوشــت خودشــان دخیــل کنیــم بایــد از شــوراها 

شــروع کنیــم.
رییــس فراکســیون امیــد مجلــس بــا بیــان ایــن کــه نگاه مــان 
ایــن اســت کــه شــوراهای شــهر و روســتا پارلمان هــای محلــی 
هســتند، ابــراز امیــدواری کــرد بــا اصــالح قانــون در مجلــس 

ایــن جایــگاه را کال شــوراها پیــدا کننــد.
عــارف بــا تاکیــد بــر ایــن کــه شــوراها در عیــن حــال محلــی 
ــرد: در  ــد ک ــت، تاکی ــرو اس ــت نی ــازی و تربی ــرای کادر س ب
انتخابــات پیــش رو بایــد کــف 30 درصــد بــرای جوانــان و 30 
درصــد بــرای زنــان را دنبــال کنیــم چــون ظرفیتــش وجــود 

دارد.
او بــا بیــان این کــه گام ســوم را در انتخابــات اردیبهشــت 
داریــم و شــعارمان هماهنــگ بــا اســفند 94 اســت، ادامــه داد:  
ــرای درون  ــه اول ب ــام دارد. در وهل ــش پی ــد و آرام ــعار امی ش
جریــان اصالحــات و در مرحلــه بعــد بــرای رقبایــی کــه از ابتدا 
موضعشــان بــرای حــذف مــا ایــن بــود کــه جریــان اصالحــات، 

جریــان تنــدی اســت .
رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــالح طلبــان  بــا بیــان ایــن 
کــه در دولــت اصالحــات هــم عملکــرد دولــت در زمینه هــای 
ــان و... عملکــرد قابــل دفاعــی  معیشــت مــردم، اشــتغال جوان
اســت، اظهــار داشــت: در مــورد ریاســت جمهــوری هــم 
مســیری را کــه در خــرداد 92 طــی کردیــم، بایــد ادامــه بدیــم.

عــارف بــا بیــان ایــن کــه شــرایط امــروز با شــرایط اردیبهشــت 
ــرای کار فراهــم اســت ، خاطــر  92 متفــاوت اســت و بســتر ب
ــک  ــا ی ــا ب ــویم قطع ــروز ش ــه پی ــن ک ــرای ای ــرد: ب ــان ک نش
ــات ریاســت جمهــوری حضــور مــی یابیــم  کاندیــدا در انتخاب
و انشــااهلل امیــدوار هســتیم بــا تشــکیل شــورای عالــی رســما 

اعــالم کنیــم.
ــدا در  ــک کاندی ــا ی ــا ب ــویم قطع ــروز ش ــه پی ــن ک ــرای ای ب
ــااهلل  ــم و انش ــی یابی ــور م ــوری حض ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــالم  ــما اع ــی رس ــورای عال ــکیل ش ــا تش ــتیم ب ــدوار هس امی
ــه  ــه شــرایطی ک ــن ک ــان ای ــا بی ــارف ب ــم. محمدرضــا ع کنی
ــا آن مواجــه بودیــم را همــه بــه خوبــی  قبــل از خــرداد 92 ب
مســتحضرند، افــزود: خوشــبختانه بــا تحلیــل دقیــق و عمیقــی 
ــه  ــی ک ــش هزینه های ــد، کاه ــات ش ــان اصالح ــه در جری ک
بــه ایــن جریــان اصیــل تحمیــل شــده بــود را در دســتور کار 
قــرار دادیــم. رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــالح طلبــان بــا 
ــالب و در  ــات در انق ــان اصالح ــگاه جری ــه جای ــن ک ــان ای بی
ــت:  ــار داش ــت ، اظه ــن اس ــالب روش ــد از انق ــای بع صحنه ه
جریــان اصالحــات نــه حــذف شــدنی اســت و نــه نقــش، ســهم 
ــویم.  ــر ش ــم منک ــی اش را می توانی ــگاه مردم ــور و پای و حض
عــارف بــا بیــان ایــن کــه در ســال های 89، 90 و 91 عــده ای 
ــد،  ــده بودن ــان را خوان ــن جری ــه ای ــان فاتح ــم خودش ــه زع ب
ــی  ــال 90 بررس ــان را در س ــار و کردارم ــر رفت ــه داد: اگ ادام
کنیــم متوجــه مــی شــویم عمــال خــود مــا هــم در یــک حالت 

ــی عملــی قــرار داشــتیم. ــی برنامگــی و ب ب
ــا بیــان ایــن کــه  عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه  خوشــبختانه خیلــی منطقــی ب
بایــد حضــور داشــته باشــیم، تصریــح کــرد: ایــن بایــد از یــک 
طــرف تکلیفــی بــود بــرای پاســخگویی بــه مطاالبــات مــردم و 
بــرای تحقــق شــعارهای انقــالب و حاکمیــت ارزش هــا و از یک 

طــرف گرفتــن حــق بــود.
ــار کشــیدن  ــر بحــث کن ــه دیگ ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــارف ب ع
ــل عنــوان نبــود و حضــور در صحنه هــای سیاســی تحــت  قاب
هرشــرایطی مطــرح بــود، گفــت: بــا نــگاه کارشناســانه جریــان 
ــه  ــرداد 92 رخ داد ک ــاق خ ــد اتف ــت خداون ــات و عنای اصالح

ــود. ــاق ارزشــمندی ب ــان اصالحــات اتف ــرای جری ب
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس تاکیــد کــرد: نگاهــی کــه مــا 
ــد  ــه نبای ــن اســت ک ــم ای ــد کرده ای ــم تاکی ــا ه ــم و باره داری
ــان را  ــد جری ــرد متوقــف شــد و بای ــان اصالحــات روی ف جری
دیــد. عــارف افــزود: پــس از خــرداد 92 خیلــی زود انتخابــات 
94 مطــرح شــد کــه بــه عنــوان گام دوم بــرای تثبیــت حضــور 
بــود.  رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــالح طلبــان بــا بیــان 
ایــن کــه چالش هــا و مســائلی را کــه بــا آن مواجــه بودیــم در 
52 محــور ارائــه کــرده بودیــم و در بنیــاد بــاران روی تــک تک 
ــه  ــرد: در ده ــم ، خاطــر نشــان ک ــا کار می کردی ــن محوره ای
نــود بــه نتیجــه خوبــی رســیدیم کــه بایــد بمانیــم و در همــه 
صحنه هــا حضــور داشــته باشــیم پــس بــه طــور طبیعــی بــه 
شــعار اخــالق، عقالنیــت و خــرد جمعــی رســیدیم کــه ایــن 
شــعار مبنــای انتخابــات اســفند 94 قــرار گرفــت کــه تقریبــا 

یــک حرکــت دو ســال و دو ســال نیمــه بــود.
ــن نتیجــه رســیدیم کــه  ــه ای ــی زود ب عــارف ادامــه داد: خیل
هیــچ راهــی جــزء وحــدت فرماندهــی و مدیریــت نداریــم کــه 
ــه در 92  ــد ک ــت گذاری ش ــی سیاس ــورای عال ــه اش ش نتیج

ــات را برعهــده گرفــت. مدیریــت انتخاب

معــاون حقوقــی رییــس جمهــور گفــت: در نقــد مســائل 
ــیم،  ــی بکش ــد مل ــی و امی ــع مل ــت از مناف ــد دس نبای
ــت  ــد و مل ــه ان ــانه گرفت ــردم را نش ــد م ــمنان امی دش

ــت.  ــورده اس ــت خ ــت شکس ــد مل ناامی
ــد  ــلمین مجی ــالم و المس ــن/حجت االس ــت روش سیاس
ــل  ــه در مح ــهروندی ک ــوق ش ــش حق ــاری در همای انص
پردیــس خواجــه نصیــر کرمــان برگــزار شــد اظهــار کــرد: 
در طــول تاریــخ انقــالب همــواره اســتان کرمــان پیشــتاز 
بــوده اســت و درمســاله مهــم منشــور حقــوق شــهروندی 
هــم ایــن پیشــتازی حفــظ شــده و خوشــبختانه بــا 
ــالغ منشــور دومیــن  ــن زمــان ممکــن از زمــان اب کمتری
همایــش در ســطح اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.

ــهروندی  ــوق ش ــی حق ــی دین ــه مبان ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــتیم ک ــر هس ــا مفتخ ــرد: م ــار ک ــت، اظه ــن اس روش
ــور  ــن منش ــل تری ــن و کام ــا آخری ــمانی م ــاب آس کت
صــادر شــده از ذات اقــدس الهــی بــرای ســعادت انســان 
و زندگــی درســت نــوع بشــر تــا قیامــت اســت، و موضــوع 
کتــاب آســمانی مــا انســان کامــل و از دیــدگاه مفســران 
آن اســم اعظــم خداونــد هــم انســان کامــل اســت و قــرآن 

ــدی بشــر مــی باشــد. منشــور حقــوق شــهروندی و اب
ــری  ــرو پیامب ــه پی ــم ک ــا مفتخری ــه داد: م ــاری ادام انص
هســتیم کــه قبــل از بعثــت بــرای دفــاع از حقــوق انســانی 
پیمــان حلــف الفضــول یــا پیمــان جوانمــردان مــی بنــدد، 
و مــا مفتخــر بــه پیــروی از امامــی هســتیم کــه در لحظــه 
ــت  ــل نیس ــام از قات ــود و انتق ــان خ ــران ج ــهادت نگ ش
ــد و  ــی باش ــود م ــل خ ــوق قات ــظ حق ــران حف ــه نگ بلک
تنهــا بــه دالیــل شــرایط اجتماعــی حکــم قصــاص قاتــل 
ــرج  ــرج و م ــار ه ــه دچ ــه جامع ــد وگرن ــرا ش ــان اج ایش

مــی شــد.
ــه  معــاون حقوقــی رییــس جمهــور افــزود: مــا مفتخــر ب
ــتیفای  ــرای اس ــام ب ــه ام ــتیم ک ــالمی هس ــالب اس انق
ــان و  ــران ج ــت ای ــده مل ــال ش ــهروندی پایم ــوق ش حق
هســتی خــود را بــر کــف نهــاد و رنــج تبعیــد را بــه جــان 
ــا  ــه پ ــت ب ــا مل ــرد ت ــدا ک ــود را ف ــدان خ ــد و فرزن خری

ــت. ــت بازگش ــده مل ــلب ش ــق س ــزد و آزادی و ح خی
ــه  ــهروندی ک ــوق ش ــور حق ــه منش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــی ش ــور در 29 آذر 95 رونمای ــس جمه ــط ریی توس
تجمیــع معــارف قرآنــی و معــارف فقــه اســالمی و عصــاره 
ــور در  ــن منش ــار ای ــت: انتش ــت گف ــی اس ــون اساس قان
ــه  ــزی اســت ک ــمند و افتخارامی ــات ارزش ــتای اقدام راس
ــت  ــرای آن هم ــه اج ــام ب ــته نظ ــال گذش ــی 37 س ط
ــرای برداشــتن گام  ــی مضاعــف ب ــروز همت گماشــته و ام
هــای بلندتــر بــه ســمت دسترســی بــه قبلــه هــای رفیــع 

ــه اســت. ــهروندی صــورت گرفت ــوق ش ــر حق ت
انصــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه لحــاظ حقوقی، پشــتوانه 
ــون اساســی اســت، اظهــار  ایــن منشــور فصــل ســوم قان
کــرد: آنچــه در ایــن منشــور مهــم مــی باشــد، ایــن اســت 
کــه ایــن  21 عنــوان حقوقــی و 120 مــاده حقوقــی درج 
شــده در ایــن منشــور عمدتــا متکــی بــه قوانیــن موضوعی 
موجــود اســت کــه البتــه در برخــی جاهــا عــدم قانــون یــا 
نقــص قانــون وجــود دارد کــه بایــد تکمیــل و یــا تصویــب 

. د شو
ــا بیــان اینکــه هــدف  معــاون حقوقــی رییــس جمهــور ب
ــهروندی در  ــوق ش ــده حق ــور؛ وع ــن منش ــار ای از انتش
تبلیغــات انتخاباتــی و مناظــره هــای مطــرح شــده توســط 
دکتــر روحانــی بــود، اظهــار کــرد: در 100 روز اول پیــش 
نویــس اولیــه منشــور در ســایت مربوطــه گذاشــته و بــه 
معــرض دیــد صاحــب نظــران و ... گذاشــتیم کــه در ایــن 
ــان  ــوی حقوقدان ــی از س ــرات و انتقادات ــدا نظ ــتا ابت راس
ــد  ــش ش ــار ویرای ــد و 18 ب ــت ش ــاتید و ... دریاف و اس
ــه مــدت هفــت ســاعت،  ــار روز اربعیــن و ب ــن ب ــا اخری ت
هســته حقوقــی و مشــاورین ایــن پــروژه بــه کامــل و واژه 
بــه واژه منشــور را بازخوانــی کردنــد و معتقــدم یــک کار 
عبــادی بــزرگ در روز اربعیــن حســینی در کشــور انجــام 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام مــا از ابتــدا بــا اصالحاتــی که در 
اداره کشــور، وضــع قوانیــن حقوقــی، آزادی هــای فــردی 
ــب  ــه ای در قال ــه گون ــت سیاســی و ... داشــته ب و مدیری
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــرده اس ــت ک ــور حرک ــن منش همی
امــروز ایــران یکــی از معــدود کشــورهای خاورمیانه اســت 
کــه انتخابــات آزاد و نظــام مــرم ســاالری و دموکراســی را 

37 ســال تجربــه کــرده اســت.
ــات کاســتی  ــم در انتخاب ــی گویی ــه داد: نم انصــاری ادام
وجــود نــدارد امــا در ســخت تریــن شــرایط جنــگ 
انتخابــات را بــدون یــک روز تاخیــر برگــزار کــرده ایــم و 
در دوران جنــگ کــه مهاجریــن در کشــور پخــش بودنــد، 
ــق  ــی طب ــق جنگ ــه مناط ــای انتخابی ــوزه ه ــا ح همانج
فرمــوده امــام نماینــده و در طــول جنــگ تمــام شــهرهای 

ــده داشــتند. ــس نماین ــا در مجل ــگ زده م جن
ــم  ــا مفتخری ــزود: م ــور اف ــس جمه ــی ریی ــاون حقوق مع
کــه پیــرو امامــی هســتیم کــه در اوج جنــگ و در 
ــرای برهــم زدن امنیــت  هنگامــه توطئــه گروهــک هــا ب
ــه  ــه بهان ــه ب ــید ک ــر رس ــان خب ــه ایش ــی ب ــور، وقت کش
ــهروندان  ــی ش ــوق برخ ــه حق ــدی ب ــت، تع ــن امنی تامی
ــه  ــت ب ــد و دس ــان برافروختن ــت؛ ایش ــده اس ــام ش انج

ــدگار هشــت مــاده ای را نوشــتند  قلــم شــده و پیــام مان
و تقاضــا داریــم کــه در کالس هــای درس ایــن پیــام هــا 

تدریــس شــوند.
ــه پیــروی از رهبــر  انصــاری تصریــح کــرد: مــا مفتخــر ب
انقالبــی هســتیم کــه زمزمــه ای بــه گــوش ایشــان رســید 
ــات و  ــر انتخاب ــی در ام ــات جزئ ــی اقدام ــه برخ ــع ب راج
ایشــان بــا صراحــت فرمودنــد »انتخابــات و آرا مــردم حــق 
النــاس اســت و حــق النــاس یعنــی قابــل توبــه نبــودن بــه 
جــز بــا جبــران« و مــا مفتخــر بــه چنیــن مبانــی هســتیم.

ــه  ــر اینکــه منشــور حقــوق شــهروندی ب ــا تاکیــد ب وی ب
لحــاظ حقوقــی، فقهــی، شــرعی، عقلــی و محتــوا بســیار 
ــه و  ــوه مجری ــوزه ق ــی از آن در ح ــت و بخش ــم اس محک
بخشــی قــوه مقننــه و قضائیــه و .. اســت، تصریــح کــرد: 
دولــت خــود را ملــزم بــه اجــزای بخشــی از ایــن منشــور 
کــه در حــوزه قــوه مجریــه اســت مــی دانــد و در اســتان 
هــا هــم اســتانداران بــه عنــوان عالــی تریــن مقــام دولــت 
در اســتان هــا موظــف بــه پیگیــری اجــرا و ایجــاد ســاز 
ــه  ــد و هم ــده ان ــور ش ــن منش ــرای ای ــرای اج و کار ب
ــه  ــور را ب ــن منش ــد ای ــود بای ــوزه خ ــا در ح ــتگاه ه دس

ــد. ــوان دســتورالعمل الزم االجــرا بدانن عن
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه نســبت 
ــور  ــس جمه ــم ریی ــر ه ــوه دیگ ــای دو ق ــش ه ــه بخ ب
متعهــد بــه همــکاری، پیگیــری و تســهیل امکانــات شــده 
اســت افــزود: امیدواریــم بــا ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای 
ــام  ــر از نظ ــان ت ــره ای درخش ــور چه ــن منش ــاد ای مف
ــان تــر، ســالم  جمهــوری اســالمی ایــران و فضایــی مهرب
تــر در تعامــالت اجتماعــی و دســتگاه هــا و شــهروندان بــا 

یکدیگــر شــاهد باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســه ســال و چند ماه گذشــته 
ــوق شــهروندی  ــن حق ــاد ای ــن مف ــن و تضمی ــرای تامی ب
دولــت همــت بلنــدی داشــته اســت اظهــار کــرد: برجــام 
اقــدام بــزرگ حقوقــی بــری اســتیفای حقــوق شــهروندان 
ایــران بــود کــه بــه بهانــه هســته ای بســیاری از حقــوق 
ــت  ــود و آرامــش روح و امنی ــران ســلب شــده ب ــت ای مل
ــال  ــران پایم ــت ای ــوق مل ــذاری حق فکــری و ســرمایه گ
شــده بــود و معتقدیــم کــه بــرای اســتیفای ایــن حقــوق 

ــه انجــام شــد. شــهروندی، کار جهادگون
انصــاری بــا اشــاره بــه بدعهــدی آمریکایــی هــا در قبــال 
برجــام تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران متناســب 
بــا بدعهــدی مقابلــه بــه مثــل کــرد و در گرفتــن حقــوق 
مــردم کوتــاه نمــی ایــد امــا چــه کســی مــی توانــد ایــن 
حقیقــت را منکــر شــود کــه امــرز در ســایه برجــام 

بســیاری از ایــن حقــوق اســتیفا شــده اســت.
وی افــزود: تعجــب مــی کنــم کــه برخــی بعــد از انتشــار 
ســند برجــام بــه جــای خوشــحال شــدن بدحــال شــدند! 
ایــن در حالــی اســت کــه سیاســی تلقــی کــردن برجــام، 

جفــا بــه کشــور اســت.
ــده داده  ــردم وع ــه م ــت ب ــه دول ــان اینک ــا بی ــاری ب انص
ــدن  ــی ش ــت و در اجرای ــرعی اس ــد ش ــن عه ــت و ای اس
آن بــرای برخــورداری مــردم از امکانــات و اطالعــات 
ــح  ــم تصری ــای کشــور، لوایحــی طراحــی کردی ــروژه ه پ
ــرای برداشــتن رانــت اطالعاتــی و فســاد، الیحــه  کــرد: ب
ای تنظیــم شــده اســت کــه بــزودی تقدیــم دولــت مــی 
ــن  ــش بی ــاوت فاح ــع تف ــرای رف ــه ب ــن آنک ــود، ضم ش
ــم  ــه ای تنظی ــز الیح ــا نی ــوق ه ــت و حق ــان دول کارکن

ــد. ــد ش ــه خواه ــزودی ارائ ــده و ب ش
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا طــرح هــای پرســش 
هــای بــه مخالفــان دولــت و برجــام گفــت: کســانی کــه 

مــی گوینــد برجــام یعنــی هیــچ پاســخ دهنــد فکــر 
کنند که آیا میزان استحصال نفت و ایجاد قدرت 

ــراق  ــا ع ــا ب ــترک م ــای مش ــوزه ه ــتحصال آن در ح اس
از 70 هــزار بشــکه در روز امــروز بــه بیــش از 200 
ــود  ــن نب ــا آرزو نظــام ای ــزا بشــکه نرســیده اســت؟ آی ه
کــه در حــوزه مشــترک گاز بــا قطــر مــا یــک دهــم آنهــا 
بهــره بــرداری مــی کردیــم امــروز در تــوان برداشــت گاز 
ــا  ــم؟ آی ــیده ای ــا رس ــدازه آنه ــه ان ــترک ب ــر مش از ذخای
کشــتی رانــی مــا اکنــون در آزادراه هــای جهانــی تــردد 

ــد؟ نمــی کن
ــا  ــم ه ــه دور زدن تحری ــی هزین ــرد: گاه ــح ک وی تصری
ــران هزینــه وارد کــرد امــا  ــه مــردم ای ــا 100 درصــد ب ت
ــان  ــب هایش ــده ای جی ــم ع ــه تحری ــه بهان ــفانه ب متاس
ــد  ــول نق ــون دالر پ ــارد و 400 میلی ــد و دو میلی ــر ش پ
ــا  ــد ام ــران بدهن ــکاران ای ــه طلب ــا ب ــد ت ــن کردن دریافت
ــدی  ــوز مزاحمــت و بدعه ــه هن ــم شــد! البت ــول گ کل پ
ــا  ــی ب ــالت بانک ــده در تعام ــب ش ــا موج ــی ه آمریکای

ــم. ــش داری ــت پی ــا دس ــم ام ــده ای ــه ش ــکل مواج مش
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در نقــد مســائل نبایــد دســت از 
منافــع ملــی و امیــد ملــی بکشــیم، اظهــار کــرد: دشــمنان 
ــد و ملــت ناامیــد ملــت  امیــد مــردم را نشــانه گرفتــه ان
شکســت خــورده اســت. امــروز نظــام جمهــوری اســالمی 
ــن  ــده ای ای ــی ع ــت ول ــتاده اس ــم ایس ــان محک همچن

ســرمایه ملــی و اجتماعــی را هــدف گرفتــه انــد.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور ادامــه داد: عیــن تعبیــر 
ــه  ــع ب ــن راج ــای منافقی ــانه ه ــرائیل و رس ــوی اس رادی
ــاد  ــه ایج ــووالن، تفرق ــردن مس ــام ک ــرای بدن ــائلی ب مس
کــردن و ... متاســفانه در داخــل هــم توســط برخــی 
رســانه هــا و ســایت هــا، همــان موضوعــات بازتــاب پیــدا 
مــی کند!حــال جــای ســوال اســت کــه چــرا بایــد چنیــن 

باشــد؟
انصــاری ادامــه داد: همــه کســانی کــه بــه ایــران و 
رهبــری و منافــع ملــی اعتقــاد دارنــد بایــد بداننــد ارائــه 
تصویــر ناتــوان از دولــت، تصویــر مشــوش و تخریــب شــده 
ــوه  ــدوش از ق ــوان و مخ ــر نات ــام، تصوی ــووالن نظ از مس
قضائیــه و دیگــر نهادهــا جــز تخریــب بنیــان هــای اقتــدار 

ملــی مــا چیــز دیگــری نیســت.
ــوه  ــه ق ــن س ــب بنیادی ــه تخری ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
یعنــی تخریــب بنیادیــن رهبــری و والیــت فقیــه، اظهــار 
ــت،  ــاد نیس ــدم انتق ــای ع ــه معن ــوع ب ــن موض ــرد: ای ک
ــت در  ــن دول ــوم تری ــا مظل ــم واقع ــت یازده ــه دول بلک

ــت. ــوء اس ــات س ــاد و تبلیغ ــه انتق زمین
انصــاری ادامــه داد: هــدف دولــت ایــن بــود کــه تــا پایــان 
ســال 94 رشــد اقصــادی بــه مثبــت پنــج درصــد برســد 
ــه هفــت و چهــار دهــم درصــد رســید اســت  و اکنــون ب
ــده  ــاد ش ــده ی ــش از وع ــد بی ــم درص ــک دو نی و نزدی
ــور  ــال 91 در کش ــورم در س ــه ت ــت در حالیک ــوده اس ب
ــیده و  ــد رس ــت درص ــه هش ــروز ب ــود و ام ــد ب 45 درص
ــی  ــک آرزوی مل ــر ی ــن ام ــک رقمــی شــده اســت و ای ت
ــان  ــا بی ــور ب ــی رییــس جمه ــاون حقوق ــوده اســت. مع ب
اینکــه ســند اقتصــاد مقاومتــی قــوی تریــن، کارشناســانه 
ــی ماســت اظهــار  ــن و نســخه شــفابخش اقتصــاد مل تری
کــرد: امــروز بــه ســرعت در حــال پیــش رفتــن هســتیم و 
حــال جــای ســوال دارد کــه اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 
کرمــان موثــر نبــوده اســت؟ آیــا شهرســتان قلعــه گنــج 
مســیر توســعه پرنشــاط خــود را بــه ســرعت طــی نمــی 

کنــد؟
ــون بیــش از  ــا اکن ــان اینکــه دشــمنان م ــا بی انصــاری ب
ــا کار  ــردم م ــد م ــش امی ــه کاه ــی در زمین ــگ نظام جن
مــی کننــد و نقــش اصحــاب رســانه درایــن زمینــه بســیار 
ــی  ــرد: اقتصــادی مقاومت ــار ک ــت اســت اظه ــز اهمی حائ
ــه  ــر تکان ــت در براب ــک مل ــت اقتصــادی ی ــی مقاوم یعن

هــای جهانــی. ملتــی کــه نــان نداشــته باشــد نمــی توانــد 
ــرای  ــری ب ــه دســتور رهب ــت ب ــن دول ــد وای مقاومــت کن
تامیــن کاالهــای اســتراتژیک بــه میــدان آمــده و در 
مــدت بیــش از ســه ســال بــه جــرات مــی تــوان اذعــان 
کــرد کــه دولــت بــا ســیلی صــورت خــود را ســرخ نگــه 
ــواع تنگناهــا، مقــاوم  ــا ان ــی ب ــا رویاروی داشــته اســت و ب

ایســتاده اســت.
ــا را  ــازی ه ــیه س ــت حاش ــن دول ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــت دعواه ــد اس ــد و معتق ــی شناس ــمیت نم ــه رس ب
جناجــی و رقابــت هــای مخــرب جــز زیــان بــرای کشــور 
ــا  ــه م ــرد: هم ــار ک ــت اظه ــد داش ــر نخواه ــزی در ب چی
ــک کشــتی و  ــاکنان ی ــان، س ــالح طلب ــان و اص اصولگرای
زیــر پرچــم یــک کشــور هســتیم،پس اگــر قــوه مجریــه 
تخریــب شــود بــه ایــن کشــتی عظیــم نقــص وارد شــده و 

ــژه شــود. ــن موضــوع توجــه وی ــه ای ــد ب بای
ــران  ــا بیــان اینکــه ای معــاون حقوقــی رییــس جمهــور ب
یــک ریــال بابــت هواپیماهــا پــول نپرداختــه اســت تصریح 
کــرد: ایــن هواپیماهــا اجــاره بــه شــرط تملیــک اســت آن 
ــان  ــردم ن ــد م ــی کنن ــوان م ــت برخــی در داخــل عن وق
ندارنــد بخورنــد هواپیمــا خریــداری مــی کنیــد! در 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــرارداد هواپیمای ــای ق ــه معن حالیک
شــرکت بوئیــگ آمریــکاو ایربــاس، امنیــت بــازار ایــران را 
تــا 15 ســال دیگــر تضمیــن شــده مــی داننــد کــه ایــن 
قــرارداد را امضــا کــرده انــد. اینهــا یعنــی عــزت و اقتــدار 

ــران. ملــت ای
وی ادامــه داد: در آســتانه شــروع بــه کار دولــت یازدهــم 
تنهــا بــرای 18 روز گنــدم ذخیــره در کشــور وجــود 
ــدم  ــره گن ــاه ذخی ــرای 18 م ــون ب ــم اکن ــا ه داشــت ام
ــم  ــش را داری ــن بخ ــادرات در ای ــنهاد ص ــته و پیش داش
ضمــن آنکــه مســکن نیــز در آســتانه رشــد قــرار دارد امــا 
برخــی بــه دنبــال ناامیــد کــردن مــردم هســتندو حتــی 
شــاهد هســتیم کــه تحلیــل گــرد صــدا و ســیما بســته 

ــد. ســالمت را در کشــور نمــی بین
ــتحکم  ــد مس ــر پیون ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاری ب انص
ــه  ــم ب ــا ه ــق ه ــن توفی ــورد از ای ــک م ــود، ی ــردم نب م
دســت نمــی آمــد، اظهــار کــرد: خواهــش مــا از اســتاندار 
کرمــان ایــن اســت کــه همچنــان بــرای منشــور حقــوق 
ــی شــدن  ــالش کــرده و ســاختارهای اجرای شــهروندی ت
آن را مهیاتــر کــرده و از جامعــه دانشــگاهی، وکال، قضــات 
و ... درخواســت مــی کنــم ایــن ســند را مطلعــه کــرده و 

ــد. ــی آن نظــر بدهن ــح قانون ــورد لوای در م
ــن منشــور  ــان اینکــه آمــوزش بخــش مهــم ای ــا بی وی ب
ــان  ــه و خیاب ــگاه و از کوچ ــا دانش ــتان ت ــت و از دبس اس
ــا  ــوق آنه ــد حق ــد بدانن ــردم بای ــا، م ــه ه ــه زمین ــا هم ت
ــان  ــتان کرم ــبختانه در اس ــرد: خوش ــار ک ــت، اظه چیس
ــت و  ــد، مدیری ــای رش ــاخص ه ــه ش ــتیم ک ــاهد هس ش
اعتــدال بســیار باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت ضمــن 
آنکــه بیــن اقشــار مختلــف و جریانــات سیاســی مختلــف 
ــد از  ــن نبای ــن بی ــه در ای ــی وجــود دارد ک ــی خوب همدل
ــی  ــده ول ــت اهلل جعفــری نماین نقــش بســیار ســازنده آی
فقیــه در ایــن اســتان غافــل شــد و مــردم بایــد قــدر ایــن 

ــد. ــات را بدانن نعم
ــرد:  ــان ک ــر نش ــور خاط ــس جمه ــی ریی ــاون حقوق مع
امــام جمعــه کرمــان همــواره در اواج اعتــدال، دلســوزی و 
انصــاف بــا همــه جریانــات همــکاری مــی کنــد و پشــتوانه 
ــیار  ــم بس ــن مه ــوده و ای ــتان ب ــی اس ــت اجرای مدیری
ــاد و  ــدال، اعتم ــن اعت ــدوارم همی ــت و امی ــمند اس ارزش
ــا  ــایر اســتان ه ــرای س ــان ب ــد و کرم ــه یاب انســجام ادام
در همــه عرصــه هــا از جملــه اقتصــاد مقاومتــی بــه یــک 

الگــو تبدیــل شــود.

حجت االسالم مجید انصاری:

برخی بعد از انتشار 
سند برجام، بدحال شدند!

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 
مردم می دانند، روحانی چه موانعی دارد

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، منشــور حقــوق 
شــهروندی ابالغــی توســط رئیــس جمهــوری را حــق همــه 
مــردم ایــران دانســت و گفــت: اگــر چــه رســانه های 
ــز،  ــورد تحقیرآمی ــور برخ ــن منش ــا ای ــت ب ــف دول مخال
ــران در شــهر و  ــردم ای ــا م ــد، ام ــا سانســور دارن ــراه ب هم
ــه در  ــد ک ــوب می دانن ــی خ ــتند و خیل ــتا آگاه هس روس
ــن مســایل  ــه ای ــت ب ــا چــه موانعــی دول ــی و ب چــه فضای

می پــردازد.
ــنجانی/  ــمی رفس ــت اهلل هاش ــانی آی ــالع رس ــگاه اط  پای
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در دیــدار جمعــی از فرزنــدان 
ــرمایه های  ــهیدان را س ــادگاران ش ــران و ی ــهدا، ایثارگ ش
ارزشــمندی بــرای اســالم، ایــران و انقــالب اســالمی 
ــرای  ــما ب ــات ش ــد از روحی ــه بای ــت: جامع ــت و گف دانس

ــد. ــتفاده نمای ــردم اس ــی م ــای روح ــت پایه ه تقوی
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ایــن دیــدار 
ــالمی و  ــالب اس ــهدای انق ــادت های ش ــادآوری رش ــا ی ب
دفــاع مقــدس و نقــش و تأثیــر آن دالوری هــا در پیــروزی و 
تثبیــت نظــام اســالمی، گفــت: امــروز پرچــم آن شــهدا بــه 

دســت یــادگاران آنهاســت کــه بایــد بــرای تحقــق آرزوهــا 
ــد. ــالش کنن ــام و شــهیدان ت و آرمان هــای ام

ــی از  ــایل اساس ــرح مس ــنجانی، ط ــمی رفس ــت اهلل هاش آی
طــرف فرزنــدان شــهدا را امیــدوار کننــده خوانــد و گفــت: 
ــا کشــور از  ــم ت ــم بدهی ــه دســت ه ــد دســت ب ــه بای هم

ــد. ــور کن مســایل و مشــکالت عب

ایشــان در توضیــح مســأله ای کــه یکــی از فرزنــدان شــهدا 
در خصــوص سیاســت های داخلــی و خارجــی دولــت 
ــد  ــایه تهدی ــع س ــت: رف ــود، گف ــرده ب ــرح ک ــم مط یازده
و تحریــم و توافق نامــه برجــام، حاصــل سیاســت خارجــی 
ــی  ــت داخل ــت و در سیاس ــت اس ــه دول ــب و عاقالن مناس
ــات  ــورم از اقدام ــیختگی ت ــام گس ــری از لج ــم، جلوگی ه
مهــم اســت کــه البتــه مــردم حــق دارنــد در مســایل مهــم 

ــاه کامــل داشــته باشــند. و نیازهــای ضــروری، رف
ــریح  ــا تش ــام، ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی
موانــع، محدودیت هــا و مالحظــات دکتــر روحانــی و 
ــی و  ــایل داخل ــی در مس ــع محکم ــت: مواض ــت، گف دول
ــار  ــه در کن ــیم ک ــته باش ــه داش ــا توج ــی دارد، ام خارج
ضعــف اطالع رســانی دولــت، حاشیه ســازان، بیشــتر از 

ــد. ــون دارن ــانه و تریب ــت، رس دول
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی، منشــور حقــوق شــهروندی 

ــردم  ــه م ــق هم ــوری را ح ــس جمه ــط رئی ــی توس ابالغ
ایــران در اقصــی نقــاط کشــور دانســت و گفــت: اگــر چــه 
رســانه های مخالــف دولــت بــا ایــن منشــور برخــورد 
ــا سانســور دارنــد، امــا مــردم ایــران  تحقیرآمیــز، همــراه ب
در شــهر و روســتا آگاه هســتند و خیلــی خــوب می داننــد 
ــن  ــه ای ــت ب ــی دول ــه موانع ــا چ ــی و ب ــه فضای ــه در چ ک
ــرات  ــوع تفک ــان ن ــرای بی ــان ب ــردازد. ایش ــایل می پ مس
ــات اســفندماه 94 اشــاره کــرد و گفــت:  ــه انتخاب مــردم ب
ــاح را انداختنــد و  ــزرگان یــک جن در شــرایطی کــه اول ب
ــد،  ــا نواختن ــواع تهمت ه ــه ان ــا را ب ــی مانده ه ــپس باق س
مــردم بــا قاطعیــت و اکثریــت نشــان دادنــد کــه اعتــدال را 
می خواهنــد و از افــراط و تفریــط گریــزان و از تهمت زنــی 
و دروغ بیــزار هســتند. در آغــاز ایــن دیــدار، خانــم دکتــر 
ســمیه طهماســبی، آقــای حبیــب اهلل مجاهــد، آقــای 
ــای  ــان، آق ــدرام گل رس ــای پ ــریف نیا، آق ــر ش محمدباق
ــی  ــادات رضای ــکوه الس ــم ش ــی، خان ــین بکم محمدحس
ــش  ــای خوی ــان دیدگاه ه ــه بی ــوران ب ــوا س ــای هی و آق

ــد. ــف پرداختن ــایل مختل ــاره مس درب
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یادداشت

سیاسی

چه حرفی، چه اشتباهی؟!
حمیدرضا کاربخش

ــای  ــه ه ــه روزنام ــته زمانیک ــه گذش ــنبه هفت ــج ش پن
ــگاه میکــردم تیتــر اصلــی بعضــی از  صبــح کشــور را ن
ــتباه  ــف: اش ــب کرد.«ظری ــم را جل ــا توجه ــه ه روزنام
ــم اشــتباه بزرگــی  ــی کن ــراف م ــف: اعت ــردم« »ظری ک
ــردم  ــر ک ــه فک ــود ک ــه ای ب ــه گون ــا ب ــردم«. تیتره ک
ــه  ــام داده ک ــی انج ــتباه بزرگ ــه اش ــف چ ــای ظری آق
ــر مربوطــه  ــه خب ــد ک ــد. بع ــی کن ــراف م ــه اعت اینگون
را خوانــدم فهمیــدم کــه تمامــی ایــن تیترهــا از نوشــته 
ــرد  ــی ک ــا م ــی ادع ــی قدوس ــه کریم ــود ک ــی ب های
قســمتی از ســخنانی اســت کــه وزیــر امــور خارحــه در 
جلســه بــا کمیســیون امنیــت ملــی گفتــه اســت و ایــن 
نوشــته هــا در جلســه علنــی مجلــس بیــن نماینــدگان 
و خبــرگان پخــش شــده. البتــه خــود نماینــده در ایــن 
جلســه کمیســیون حضــور نداشــت و بــه گفتــه خودش 
ایــن ســخنان را از گزارشــی کــه کمیســیون ارائــه داده 
نقــل کــرده. بعــد متوجــه شــدم کــه ایــن حــرف هــا را 
ــه ســخنگوی کمیســیون تاییــد نکــرده  ــه رییــس و ن ن
انــد. بــا دیــدن تیترهــا و خوانــدن خبــر چنــد نکتــه بــه 

ذهنــم رســید.
ــی  ــی از اصل ــه یک ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــه مگ اول اینک
تریــن اصــول خبرنــگاری و روزنامــه نــگاری اصــل بــی 
طرفــی اســت. اصلــی کــه در بســیاری از روزنامــه هــای 
کشــور بــه دلیــل تعلقــات فکــری مدیــران مســئول بــه 

جناحــی خــاص، کمتــر شــده اســت.
ــه تیترهــا نوشــته مــی شــود آنهــم  ــن گون زمانیکــه ای
درمــورد گفتــه هایــی کــه صحــت آنهــا تاییــد نشــده 
ــود  ــه خ ــت ک ــخصی اس ــته ی ش ــاس نوش ــر اس و ب
ــا  ــل وجــود دارد: ی در جلســه حضــور نداشــته، دو دلی
روزنامــه هــا مــی خواهنــد بــر تعــداد خواننــدگان خــود 
اضافــه کننــد و یــا بــا ایــن تیتــر ســمت و ســوی فکــری 
ــراه خــود  ــرده و او را هم ــا ک ــده الق ــه خوانن خــود را ب
ســازد. البتــه یکــی دیگــر از اصــول خبرنــگاری اســتفاده 
از منبــع خبــری مناســب اســت. تازمانیکــه کمیســیون 
دارای سخنگوســت و وی هیــچ گونــه صحبتــی در مورد 
گفتــه هــای وزیــر خارجــه انجــام نمــی دهــد و حتــی 
آنهــا را تاییــد نمــی کنــد چگونــه ایــن گونــه تیترهــای 
تنــد را از منبعــی مــی نویســیم کــه بــاز تاکیــد میکنــم 

خــود او در جلســه حضــور نداشــته اســت.
ــی  ــی قدوس ــای کریم ــوال از آق ــد س ــد چن ــه بع نکت
اســت. البتــه تمامــی ایــن ســواالت را بــا فــرض درســت 
ــودن حــرف هــای آقــای ظریــف مطــرح مــی کنیــم  ب
ــده  ــد نش ــوز تایی ــتی هن ــن درس ــود ای ــه خ ــه البت ک
ــن  ــه گفت ــاز ب ــر نی ــی اگ ــی قدوس ــای کریم اســت. آق
ایــن حــرف هــا بــود ،حــرف هایــی کــه مهــم بــه نظــر  
مــی رســید آیــا رییــس یــا ســخنگوی کمیســیون نمــی 
توانســتند آنهــارا بگوینــد کــه شــما ایــن کار را کــرده 
ایــد؟ آیــا احتمــال ندادیــد آنهــا مصلحتــی را در نگفتــن 
ــن مصلحــت را از  ــا ای ــد و آی ــده ان ــا دی ــن حــرف ه ای
آنهــا نپرســیدید؟ بــا فــاش کــردن ایــن حــرف هــا چــه 
مشــکلی از مشــکالت مردمــی کــه بــه شــما رای دادنــد 
ــان  ــما، مخالف ــن کار ش ــا ای ــاید ب ــد؟ ش ــرف ش برط
دولــت و وزیــر خوشــحال شــده باشــند آیــا بــه نظرتــان 
ــه  ــد؟ ک ــن عمــل شــاد نشــده ان دشــمنان نظــام از ای
مطمئنــأ دشــمنان از اینکــه ببیننــد دولتمــردان و 
عناصــر اصلــی نظــام بــه اشــتباهات خــود اعتــراف مــی 
ــم هــدف  کننــد شــاد مــی شــوند. و در انتهــا امیدواری
ــا  ــم ت ــل بدانی ــن عم ــی را از ای ــی قدوس ــای کریم آق

ــا خیــر!؟ ــد ی ــه ایــن شــادی مــی ارزی ببینیــم ب

علی محمد نمازیان:  

باید به نقاط مثبت 

اتحاد، تکیه کرد
سیاســت روشــن / در جلســه دبیــران اول حــزب کارگزاران 
ــی  ــای عل ــران آق ــزی ته ــر مرک ــران در دفت ــازندگی ای س
محمــد نمازیــان معــاون امــور اســتانهای حــزب در 
ــع  ــان مواض ــه بی ــور ب ــزاب در کش ــش اح ــوص نق خص
پرداخــت وعنــوان کــرد حــزب رکــن اصلــی و دمکراســی 
اســت و بــدون داشــتن حــزب نمــی تــوان کشــوری 
دمکــرات دارای چهــار چــوب مــردم ســاالر داشــته باشــیم.

وی ادامــه داد، ایــران را دوســت داریــم و بــه دنبــال 
کشــوری آبــاد و پیشــرفته هســتیم و بایــد عــده ای 
هماننــد شــما ایــن هزینــه را پرداخــت کننــد تــا احــزاب 

ــد. ــا بگیرن پ
ــی  ــزب گرای ــت تح ــی آف ــت خواه ــه داد: تمامی وی ادام
ــت  ــه حکوم ــه از ناحی ــزاب چ ــه اح ــه از ناحی ــت چ اس
ــورد  ــبب رک ــزاب و س ــرفت اح ــول پیش ــث اف ــن باع و ای

ــود. ــی ش ــویه م ــزاب تس اح
نمــازی گفــت: مــا بایــد عــادت بــه کار مشــارکتی داشــته 

باشــیم مــا بایــد آســتانه تحملمــان بــاال باشــد. هرمخالفتی 
ــد  ــل خــود دانســت بلکــه بای ــد ایســتادگی در مقاب را نبای
ــی  ــومین ویژگ ــرد. س ــه ک ــاد تکی ــت اتح ــاط مثب ــه نق ب
ــت  ــروزه درخ ــت یک ــه اس ــر و حوصل ــی صب ــزب گرای تح
کاشــته شــده و ثمــر نمــی دهــد لــذا نبایــد دنبــال نتیجــه 
ــردن در  ــی کارک ــدی، مقطع ــت بع ــری زود باشــیم. آف گی

ــی اســت.  ــای انتخابات دوره ه

سید حسین مرعشی:  

موضع ما اصالح طلبان 

به خصوص کارگزاران، 

موضع حمایتی از

 نظام است

در ادامــه آقــای مرعشــی، گفــت: خیلــی خوشــحالیم 
ــی  ــر م ــترده ت ــه روز دارد گس ــزاران روز ب ــواده کارگ خان
شــود و امیدواریــم از لحــاظ کیفــی نیــز روز بــه روز 
پیشــرفت داشــته باشــیم. درآســتانه ایــن انتخابــات 
ــق  ــی احــزاب بخصــوص احــزاب اصــالح طب نقــش آفرین
تاًثیرگذارتــر خواهــد بــود براســاس مصوبــه حــزب نماینــده 
ــی  ــای روحان ــوری آق ــت جمه ــات ریاس ــزب در انتخاب ح
ــه  ــت مجموع ــت تقوی ــت در جمعی ــن حمای ــت و ای اس
ــنی  ــوابق روش ــان دارای س ــه ایش ــرا ک ــت چ ــام  اس نظ
در مجموعــه نظــام از قبــل از انقــالب تــا زمــان جنــگ و 
بعــد آن مــی باشــید و ایشــان 24 ســال نماینــده رهبــری 
ــم  ــال ه ــودن و 16 س ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال در ش
دبیــرآن بودنــد مــا بــه دکتــر روحانــی بــه عنــوان شــخصی 
کــه ریشــه در نظــام داشــته و مــورد عنایــت مقــام معظــم 
رهبــری بــوده نشــاًت گرفتــه و نبایــد کســی ایــن تصــور 
ــادی از  ــع انتق ــت موض ــا از دول ــع م ــه موض ــد ک را بکن
ــه  ــان ب ــالح طلب ــا اص ــع م ــه موض ــت بلک ــت اس حکوم

ــت.  ــام اس ــی از نظ ــع حمایت ــزاران موض ــوص کارگ خص
مرعشــی ادامــه داد: آقــای روحانــی بــا اســتفاده از بهتریــن 
گزینــه هــای موجــود در سیاســت خارجــه و توجه اساســی 
بــه دغــده هــا رهبــری توانســت موفــق باشــند امیدداریم از 
ایــن تجربــه در بخشــهای دیگــر نیــز اســتفاده کننــد قطعــاً 
در سیاســت داخلــی هــم اگــر در انتخابهــا اقــای روحانــی 
زاویــه بــا رهبــری داشــته باشــند قطعــاً دچــار مشــکل مــی 
شــود لــذا حتمــاً در تمــام مواضــع بایــد نظــرات و صــالح 
ــار  ــا در کن ــت: م ــرد.وی گف ــرار گی ــر ق ــد نظ ــری م رهب
اینهــا بایــد بــا شــورای عالــی اصــالح طلبــان همراه باشــیم 
ــدام از احــزاب  ــچ ک ــال هی ــی در قب ــچ موضع ــد هی و نبای
ــت وحــدت اصــالح  ــم و جهــت تقوی اصــالح طلــب نگیری
طلبــان گام برداریــم.در صورتــی کــه نمــی توانیــم در مورد 
اختالفــات احتمالــی اقدامــی بکنیــم حداقــل بایــد ســکوت 
کنیــم و نگذاریــم انشــقاقی ایجــاد شــود. ســخنگوی حــزب 
کارگــزاران ادامــه داد: رابطین اســتانها در شــورای سیاســت 
گــذاری انتخــاب شــدند و تشــکیالت هــر اســتان شــامل 
ــی   ــش حقوق ــتند بخ ــی هس ــی و حقیق ــش حقوق دو بخ
شــامل کلیــه احــزاب کشــوری کــه در هــر اســتان دارای 
ــه  ــام احــزاب اســتانی ای ک ــی باشــند و تم تشــکیالت م
مجــوز کمیســیون مــاده 10 احــزاب را دریافــت کــرده انــد 
و بخــش حقیقــی شــامل افــراد تاثیرگــذار هــر اســتان مــی 
ــر نصــف  ــل 5 نفــر و حداکث شــود کــه تعــداد آنهــا حداق
اعضــای شــورای هماهنگــی مــی باشــند. مرعشــی تصریــح 
کــرد: باتوجــه بــه اینکــه اصــالح طلبــان 60 تــا 65 درصــد 
ــان  ــی احــزاب اصــالح طلب ــد ول ــه را دارن ــت جامع جمعی
ــد  ــام دهن ــازماندهی را انج ــش را س ــد بخ ــتند ان نتوانس
ــزاب  ــش اح ــد نق ــی بای ــخاص حقیق ــاب اش ــذا در انتخ ل
ــام  ــا تم ــوری ب ــم.و در بحــث ریاســت جمه ــل کنی را کام
اقتصاداتــی کــه داریــم از ایــن تصمیــم ملــی حمایــت مــی 
کنیــم ولــی خودمــان را بــرای هــر نوع حالــت ناگــواری در 

ســپهر سیاســی جامعــه آمــاده مــی کنیــم مهــم افــراد در 
کشــور نســبت مهــم انســجام اصــالح طلبــان اســت.

ــای  ــرای آق ــه ب ــی ک ــام احترام ــا تم ــرد: ب ــد ک وی تاکی
روحانــی داریــم آمادگــی هــر نــوع اتفاقــی را داریــم 
ــه داشــتند  ــی ک ــا کرامت ــای هاشــمی ب ــه آق همانطــور ک
ــد درس  ــان دادن ــود نش ــا از خ ــت ب ــد از رد صالحی از بع
مهمــی بــه مــا دادنــد کــه مهــم چارچــوب و بقــای نظــام 
اســت از ایــن رو در ایــن بیــن افــراد فقــط تســهیل کننــده 
ــات شــهر و روســتا بایــد ســعی کنیــم  هســتند. در انتخاب
بهتریــن هــا را بــه جامعــه معرفــی کنیــم نبایــد به شــورای 
سیاســی فکــر کنیــم بلکــه یــک شــورای بــا کفایــت مــی 
خواهیــم کــه بتواننــد مشــکالت مــردم را برطــرف کننــد 
ــر از  ــه در آن 3 نف ــکیل داد ک ــورایی تش ــوان ش ــی ت نم
ــن معمــاران و مهندســان شهرســاز وجــود نداشــته  بهتری
ــدان  ــن حقوق ــامل بهتری ــد ش ــورا بای ــن ش ــد همچنی باش
شــهر و حداقــل یــک نفــر از افــراد فرهنگــی شــهر باشــد. 
ــوردار  ــی برخ ــت کاف ــا از صالب ــورای م ــه ش ــرای اینک ب
ــورا  ــک ش ــای ی ــه ای از نیازه ــا گوش ــا تنه ــد اینه باش
اســت . کارگــزاران اولیــن حزبــی اســت کــه رســما کنگــره 

ــد.  ــزار مــی کن اســتانی برگ
ــش  ــس ماموریت ــات موس ــه هی ــد از اینک ــت : بع وی گف
تمــام شــد بــرای شــوراهای اســتانی فقــط مســیر کنگــره 
را داریــم و شــورای مرکــزی ایــن اختیــار را نــدارد بــدون 
کنگــره اســتان شــورای اســتانی را ترمیــم کننــد و ایــن در 
اساســنامه پیــش بینــی شــده اســت و ایــن چــون اولیــن 
ــم  ــاط عمــل کنی ــی محت ــد خیل ــه حــزب اســت بای تجرب
زیــرا ایــن کنگــره از دو بعــد سیاســی دارای ارزش اســت. 
اولیــن بعــد آن مانــور سیاســی حــزب اســت و ارزش 
ــره  ــن کنگ ــه اولی ــت ک ــاظ اس ــن لح ــد از ای ــن بع دومی
ــل  ــد تکام ــا رون ــزب را ب ــد ح ــی توان ــزب م ــب ح منتخ

ــرد. پیــش بب

بــه  خارج نشــین  ایرانــی   30 نامــه  انتشــار 
ــر در  ــرای تجدیدنظ ــکا ب ــده آمری ــوری آین رئیس جمه
توافــق هســته ای و نیــز وضــع تحریم هــای تــازه علیــه 
ــن  ــه ای ــی را علی ــای منف ــی از واکنش ه ــران موج ای
نامــه در فضــای مجــازی بــه همــراه داشــت و از ســوی 
شــخصیت های مختلــف سیاســی ازجملــه فعــاالن 

اصالح طلــب موردنقــد قــرار گرفــت.
ــا وجــود اینکــه مــورد انتقــاد  ــور ب جمــاران /نامــه مزب
و  اصولگــرا  اصالح طلــب،  سیاســی  فعــاالن  تنــد 
ــا  ــت ام ــده اس ــه ش ــازی مواج ــای مج ــران فض کارب
ــانه ای  ــای رس ــی از جریان ه ــد برخ ــر می رس ــه نظ ب
وابســته بــه تندروهــا ضمــن انتشــار ایــن نامــه، 
تــالش می کننــد از ایــن نامــه بــرای زیــر فشــار قــرار 
درحالی کــه  کننــد،  اســتفاده  اصالح طلبــان  دادن 
اصالح طلــب  فعالیــن  تحریمــی  ضــد  فعالیت هــای 
چــه  و  دهــم  و  نهــم  دولت هــای  دوران  در  چــه 
ــه ثمــر نشســتن توافــق هســته ای  تالش هایشــان در ب
ــکار  ــاد آش ــاًل در تض ــران، کام ــای ای ــع تحریم ه و رف
ــتار  ــاً خواس ــه دقیق ــت ک ــری اس ــن30 نف ــه ای ــا نام ب
ــه شــرایط قبــل از توافــق برجــام هســتند.  برگشــت ب
بــا ایــن  همــه و بــا وجــود اینکــه بــا نگاهــی گــذرا بــه 
ــان اصالح طلــب در راســتای  ســوابق فعالیت هــای جری
رفــع تحریم هــا و خــارج کــردن کشــور از بحران هــای 
ایجادشــده ســال هــای اخیــر، مواضــع ایــن گــروه در 
ــا  ــود ام ــی ش ــخص م ــاًل مش ــی کام ــع مل ــال مناف قب
ــه  ــخ ب ــب در پاس ــی اصالح طل ــاالن سیاس ــی فع برخ
ــه دنبــال نســبت  فضاســازی برخــی رســانه های کــه ب
ــد  ــتند و تأکی ــان هس ــه اصالح طلب ــراد ب ــن اف دادن ای
ــن موضــوع  ــه ای ــر مواضــع پیشــین خــود، ب ــاره ب دوب

ــد. ــان دادن ــش نش واکن
ایــن افــراد ضمــن تأکیــد بــر این کــه بیــن اپوزیســیون 
خارج نشــین کــه قصــد برانــدازی داشــته و ضــد 
ــان  ــد و جری ــه می نویس ــپ نام ــه ترام ــی ب ــع مل مناف
اصیــل اصالحــات نســبتی وجــود نــدارد، یــادآور 
ــی کــه در ســال  ــان باوجــود اتهامات ــن جری شــدند: ای
88 متوجــه آن شــد، همــواره خواســتار حــل موضــوع 
ــوده اســت.  هســته ای و لغــو تحریم هــا علیــه کشــور ب

موسوی الری:
کمک به دلواپسان داخلی

بــه  رابطــه  همیــن  در  موســوی الری  عبدالواحــد 
ــتای  ــر در راس ــن 30 نف ــدام ای ــت: »اق ــرق« گف »ش
اســت.  داخلــی  دلواپــس  جریــان  بــه  کمــک 
ــی  ــی ارزیاب ــل دیپلماتیک ــام را عم ــان برج اصالح طلب
ــکالت  ــک آن مش ــه کم ــت ب ــرار اس ــه ق ــد ک می کنن
ــور  ــارج از کش ــه در خ ــی ک ــا آن های ــود؛ ام ــل ش ح
بــرای کشــور هســتند  دنبــال مشکل تراشــی  بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــر تالشش ــن 30 نف ــه ای و ازجمل
برجــام را ناکارآمــد جلــوه بدهنــد، مشــابه همــان کاری 
ــد«.  ــام می دهن ــور انج ــل کش ــان در داخ ــه دلواپس ک
ــان  ــه داد: »جری ــات ادام ــت اصالح ــور دول ــر کش وزی
ــک  ــام ی ــق برج ــه تحق ــت ک ــد اس ــات معتق اصالح
ــا  ــا ت ــد ام ــد درص ــه ص ــه ن ــوده ک ــی ب ــق عقالی تواف
ــت.  ــرده اس ــن ک ــی را تأمی ــع مل ــادی مناف ــدود زی ح
ــه  ــین، ب ــر خارج نش ــن 30 نف ــرایطی ای ــن ش در چنی
ــن  ــا ای ــد ت ــالش می کنن ــده و ت ــان آم ــک دلواپس کم

ــود«. ــو ش ــق لغ تواف

او تأکیــد کــرد: »بــر همیــن اســاس جریــان دلواپــس 
و  هســتند  دولــت  بــا  تعــارض  در  کــه  داخلــی 
ــا  ــند ب ــب باش ــد، مراق ــؤال می برن ــر س ــام را زی برج
ــن  ــوند. ممک ــدا نش ــین هم ص ــان خارج نش وطن فروش
ــند؛  ــته باش ــکل داش ــت مش ــا دول ــان ب ــت دلواپس اس
ــل  ــه اص ــری ک ــن 30نف ــا ای ــند ب ــب باش ــا مواظ ام
ــدا  ــد هم ص ــول ندارن ــران را قب ــام و ای ــت نظ موجودی

ــوند.« نش
رمضان زاده:

 این اقدام خیانت است
ــخنگوی  ــان زاده، س ــداهلل رمض ــاط، عب ــن ارتب در همی
ــدام  ــه اق ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــم ب ــات ه ــت اصالح دول
ایــن 30 نفــر چیــزی جــز خیانــت نــام نــدارد، گفــت: 
»مواضــع براندازانــه و ضــد نظــام ایــن جریــان کــه ایــن 
30 نفــر هــم شــامل آن هــا می شــوند، روشــن اســت و 
ــه  ــا ایــن گــروه نیــازی ب ــه اصالح طلبــان ب خــط فاصل
اثبــات نــدارد. ایــن فعــال سیاســی ادامــه داد: »آنچــه 
رهبــری جریــان اصالحــات اعــالم کــرده مســیر حرکت 
ــون  اصالحــات را روشــن کــرده کــه جــز از مســیر قان
خارج نشــین  نیروهــای  بــه  اتکانکــردن  و  اساســی 
الزم  کــه  هرکجــا  اصالحــات  جریــان  نمی گــذرد. 
بــوده بــه دفــاع از کیــان ایــران و نظــام اســالمی بلنــد 
شــده اســت. عمــوم رزمنده هایــی کــه در جریــان 
ــد  ــور رفتن ــاع از کش ــرای دف ــراق ب ــران و ع ــگ ای جن
جــزء ایــن جریــان هســتند؛ بنابرایــن هرگونــه نســبت 
ــات،  ــان اصالح ــر و جری ــن آن 30 نف ــردن بی برقرارک
دســت وپازدن یــک جریــان شکســت خورده اســت 
ــوک  ــرای آن ک ــا ب ــه خارجی ه ــازی ک ــر س ــا ه ــه ب ک
تأکیــد  می شــود.رمضان زاده  هم صــدا  می کننــد، 
ــود کمونیســم  ــه ب ــاًل گفت ــری قب ــهید مطه ــرد: »ش ک
ــتند،  ــام هس ــرای نظ ــی ب ــه قیچ ــم دو تیغ و لیبرالیس
ــی  ــس داخل ــداز و دلواپ ــین بران ــم خارج نش ــون ه اکن
دولبــه قیچــی هســتند کــه بــرای ضربــه زدن بــه ایــران 

ــد«.  ــت درمی آین ــه حرک ب
آذر منصوری: 

بـاید تأسـف خورد
آذر منصــوری، از اعضــای شــورای مرکــزی حــزب 
ــا  ــان اصالحــات ب ــد کــرد جری ــت هــم تأکی اتحــاد مل
هرگونــه جریــان برانــداز و کســانی کــه َعلَــم مخالفــت 
ــف اســت و موضــع آن  ــران را برداشــته اند، مخال ــا ای ب
ــال  ــن فع ــت. ای ــن اس ــا روش ــن جریان ه ــر ای در براب
از  اینکــه مســیر اصالح طلبــی  بــا بیــان  سیاســی 
ــه  ــا توج ــت: »ب ــذرد، گف ــی می گ ــون اساس ــر قان معب
بــه ایــن رویکــرد، هیــچ نــوع رفتــاری کــه بــه منافــع 
ــف آن شــود،  ــا موجــب تضعی ــی آســیب برســاند ی مل

ــدارد«.  ــی ن ــان اصالح طلب ــا جری ــبتی ب نس
اصالحــات  جریــان  اینکــه  بیــان  بــا  منصــوری 
باوجودایــن در چنــد ســال گذشــته، بــا بی مهــری 
فــراوان مواجــه شــده اســت، گفــت: »بااین حــال ایــن 
جریــان در جهــت تأمیــن منافــع ملــی از هیــچ تالشــی 
ــری  ــد رهب ــا باوجــود تأکی ــرده اســت؛ ام ــذار نک فروگ
ــد  ــالش می کن ــی ت ــری، خط ــذب حداکث ــی برج مبن
ــام  ــای نظ ــی از بال ه ــه یک ــل را ک ــان اصی ــن جری ای
جمهــوری اســالمی اســت، بــه برانــدازی متهــم کنــد.

ــک روز گذشــته  ــا در ی ــن واکنش ه ــه داد: همی او ادام
ــد.  ــن می کن ــین روش ــان خارج نش ــا جری ــا را ب مرزه
ــد؛  ــی می دانن ــود را ایران ــه خ ــانی ک ــرای کس ــد ب بای
امــا دســت بــه نــگارش چنیــن نامــه ای زده انــد تأســف 
ــردم  ــا کشــور و م ــراد جــز دشــمنی ب ــن اف خــورد، ای
ــد. ــال نمی کنن ــری را دنب ــب دیگ ــی مطل ــع مل و مناف

ابطحی: 
نمی خورد گرگ هم گوشت هم جنس خودرا 

رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس  ابطحــی،  محمدعلــی 
اصالحــات نیــز در واکنــش بــه ایــن نامــه در صفحــات 
ــت  ــت: درس ــازی نوش ــای مج ــود در فض ــخصی خ ش
ــتن روی  ــر نشس ــپ منتظ ــای ترام ــه آق ــی ک روزهای
صندلــی کاخ ســفید اســت و همــه نگــران برهــم 
خــوردن برجــام و آســیب دیــدن ملــت ایــران هســتند 
و حتــی خانــم موگرینــی هــم دســت بــه کار شــده کــه 
ــته ای  ــرد هس ــگ س ــا و جن ــاره تحریم ه ــذارد دوب نگ
ــه ایــن نتیجــه رســیده  برگــردد و آقــای اوبامــا هــم ب
ــر از  ــد، 30 نف ــمالی کن ــراییل را گوش ــد اس ــه بای ک
ــد  ــه ترامــپ نامــه نوشــته ان ــان خــارج نشــین ب ایرانی
ــه  ــت ادام ــت و وق ــران اس ــار روی ای ــت فش ــه وق ک
تحریــم هــا. ایــن کار خیانــت بــه ملــت ایــران اســت. 
گــرگ هــم گوشــت همجنــس خــود را نمــی خــورد. 
هرکســی هرجــوری و هــر جایــی مــی خواهــد زندگــی 
ــه  ــپ ب ــل ترام ــی مث ــویق آدم تندخوی ــا تش ــد، ام کن
ســخت گرفتــن بــر ملــت ایــران، جنایــت ملــی اســت.

حمیدرضا جالیی پور:
 اگرایران به خطر بیفتد،تحت فرماندهی 

آیت اهلل خامنه ای به جبهه می روم
از اصالح طلبــان مطــرح  پــور،  حمیدرضــا جالیــی 
ــه در  ــی ک ــه در مطلب ــن نام ــه ای ــش ب ــز در واکن نی
کانــال تلگرامــی خــود منتشــر کــرد، ضمــن متوهمانــه 
ــه ترامــپ،  ــدن نامــه ایــن ســی نفــر ب ــه خوان و خائنان
ــم و دموکراســی را راه نجــات  ــن اصالح طلب نوشــت: م
ــوع فعالیــت  ــم و در ایــن مســیر از هــر ن ایــران می دان
مدنــی و قانونــی و زنــدان رفتــن هــم دریــغ نمی کنــم. 
ــان  ــت ایرانی ــان و امنی ــران و ج ــور ای ــر کش ــی اگ ول
ــه خطــر بیفتــد، به عنــوان تنهــا مــردی کــه از یــک  ب
ــت اهلل  ــی آی ــر فرمانده ــده زی ــهید باقی مان ــواده ش خان

ــه جبهــه مــی روم. خامنــه ای ب
محمدرضا جالیی پور: 

بازتاب خبر محکومیت گسترده این نامه، 
سرعت بیشتری داشته باشد

اصالح طلــب  جوانــان  از  پــور  جالیــی  محمدرضــا 
و دانشــجوی آکســفورد نیــز در مطلبــی خواســتار 
محکومیــت ایــن نامــه از ســوی رســانه های تأثیرگــذار 

شــد.
ــر  ــی نف ــرگاِف س ــز و پ ــه ی رقت انگی ــت: نام وی نوش
بــه ترامــپ در چنــد رســانه ی راســت افراطــی آمریــکا 
ــوز  ــا هن ــد ســایت فارســی زبان منتشــر شــد، ام و چن
وســیِع  و  متنــوع  واکنش هــای  و  پاســخ  ندیــده ام 
اجتماعــی  شــبکه های  در  آن  بــه  ایرانــی  هــزاران 
)کــه اهمیــت خبــری و سیاســی-اجتماعی بســیار 

کــم وزن  نامــه ی  آن  انتشــار  اصــل  از  بیشــتری 
بازتــاب  فارســی  و  انگلیســی  رســانه های  در  دارد( 
ــگاران  ــه روزنامه ن ــد ک ــد. امی ــرده باش ــبی پیداک مناس
رســانه های تأثیرگــذار انگلیســی و فارســی در شــکار و 
بازتــاب خبــِر محکومیــِت گســترده  و خودجــوش ایــن 
نامــه توســط هــزاران ایرانــی ســرعت بیشــتری داشــته 

ــند. باش
نمین: سلیمی 

 اپوزسیون می خواهد از بودجه ضد 
ایرانی بهره مند شود

از جملــه  نمیــن  عبــاس ســلیمی  نمانــد  ناگفتــه 
ــا  ــه دور از فض ــه ب ــود ک ــی ب ــر اصــالح طلب ــراد غی اف
ــن  ــه ای ــا واکنــش منطقــی ب ســازی برخــی رســانه ه
نامــه نشــان داد و انگیــزه هــای ایــن افــراد را تحلیــل 
ــا  ــاک ب ــا تابن ــو ب ــن در گفــت و گ ــرد. ســلیمی نمی ک
ــف  ــه 30 مخال ــگارش نام ــزه ن ــه  انگی ــن ک ــان ای بی
بــه ترامــپ وچنیــن نامــه هایــی بــه ســردمداران 
کشــورهای خارجــی ازجملــه آمریــکا منفعــت شــخصی 
و بهــره گیــری از بودجــه بــرای تغییــر فضــای سیاســی 
ــه  ــا ب ــت: اینه ــت، گف ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
نوعــی بــه رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا مــی گوینــد 
ــه  ــن نام ــگارش چنی ــام ن ــا هــم همــراه هســتیم. پی م
ای ایــن مــی توانــد باشــد کــه مــا را هــم از بودجــه و 

ــد. ــد کنی ــره من ــی به ــات ضدایران امکان
ــم  ــف فهی وی  اظهــار کــرد: متاســفانه از نعمــت مخال
ــم  ــف فهی محــروم هســتیم. عــدم وجــود عنصــر مخال
ــد،  ــدی باش ــی و ج ــت آن اساس ــه مخالف ــد ک هرچن
خســران بزرگــی اســت. کســانی کــه ایــن نامــه 
را نوشــتند اساســا مخالــف نیســتند، بلکــه معانــد 
ــت  ــی درخواس ــه وقت ــرا ک ــتند؛ چ ــران هس ــردم ای م
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــران را از رئی ــردم ای ــم م تحری
ــد  ــی کنن ــن را م ــت ای ــال درخواس ــد عم ــی خواهن م
کــه مثــال فــروش هواپیمــای ســالم یــا فــروش دارو و 

ــد. ــم کنن ــان تحری ــرای ایرانی ــال آن را ب امث
ــم  ــرد: تحری ــح ک ــرا تصری ــال سیاســی اصولگ ــن فع ای
بــرای مــردم خطــر ایجــاد مــی کنــد و نوشــتن چنیــن 
ــردم  ــا م ــت ب ــی در ضدی ــت اقدام ــه ای در حقیق نام
ایــران محســوب مــی شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
انگیــزه نــگارش نامــه 30 مخالــف بــه ترامــپ و چنیــن 
ــی از  ــورهای خارج ــردمداران کش ــه س ــی ب ــه های نام
ــری از  ــره گی ــخصی و به ــت ش ــکا منفع ــه آمری جمل
بودجــه بــرای تغییــر فضــای سیاســی جمهــوری 
اســالمی ایــران اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن هــا بــه 
نوعــی بــه رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا مــی گوینــد 
ــه  ــن نام ــگارش چنی ــام ن ــا هــم همــراه هســتیم. پی م
ای ایــن مــی توانــد باشــد کــه مــا را هــم از بودجــه و 

ــد. ــد کنی ــره من ــی به ــات ضــد ایران امکان
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــی تاکی ــائل سیاس ــناس مس ــن کارش ای
ترامــپ سیاســتش ایــن باشــد کــه بودجــه ای را بــرای 
تحــت فشــار قــرار دادن ایــران و برانــدازی جمهــوری 
ــن  ــال ای ــه هرح ــرد، ب ــر بگی ــران در نظ ــالمی ای اس
ــن  ــود و ای ــع ش ــان توزی ــن مخالف ــد در بی ــه بای بودج
30 نفــر بــه نوعــی اعــالم موجودیــت و اعــالم همــکاری 
ــازی و  ــام فضاس ــا و انج ــت ه ــن سیاس ــتای ای در راس

ــد. ــران کــرده ان ــی علیــه ای جنــگ روان

واکـنش ها به یک نامه خـیانت بار

خبر

استعفای کروبی از دبیرکلی 
حزب اعتماد ملی

مهــدی کروبــی در نامــه ای بــه اعضــای شــورای مرکزی 
حــزب اعتمــاد ملــی، از دبیرکلــی ایــن حزب اســتعفا داد 
و از آنهــا خواســت بــا مدیریــت »رســول منتجــب نیــا« 
قائــم مقــام حــزب، دبیــرکل جدیــد ایــن حــزب اصــالح 

طلــب را انتخــاب کننــد.
ایرنــا / کروبــی در ایــن نامــه کــه امــروز دوشــنبه 
ــزب در  ــن ح ــات در ای ــی اختالف ــروز برخ ــی ب و در پ
ــورای  ــه ش ــاب ب ــت، خط ــار یاف ــر انتش ــای اخی روزه
مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی نوشــته اســت: »... بــدون 
ــه مــوارد اختالفــی، از تمامــی دوســتان  ورود ماهــوی ب
ــه تشــتت و اختــالف کــه  ــه می خواهــم از هرگون مصران
ــزان حــزب می گــردد  ــا درگیــری عزی موجــب حــذف ی
بــه شــدت اجتنــاب کنیــد. یقیــن دارم کــه بــا تحمــل، 
تفاهــم  بــه  می توانیــد  صــدر  ســعه  و  گفت و گــو 

ــید.« برس
وی همچنیــن بــا درخواســت اســتعفا از دبیرکلــی 
حــزب افــزوده اســت:» ...اینجانــب درخواســت اســتعفا از 
ــم  ــا می  کن ــتان تقاض ــی حــزب را دارم و از دوس دبیرکل
به خاطــر  و  احساســات  و  عواطــف  دخالــت  بــدون 
ــول و  ــت را قب ــن درخواس ــزب، ای ــر ح ــح مهمت مصال
تصویــب کننــد و بــا مدیریــت جنــاب آقــای منتجب نیــا 
قائم مقــام محتــرم، دبیــرکل جدیــد را انتخــاب کننــد.«

ــی  ــاد مل ــزب اعتم ــت: ح ــرده اس ــح ک ــی تصری کروب
ــظ  ــن حف ــب ضم ــزب اصالح طل ــک »ح ــوان ی ــه عن ب
اســتقالل حزبــی اش الزم اســت بــا دیگــر گروه هــا 
همــکاری  و  تعامــل  اصالح طلــب  شــخصیت های  و 
داشــته باشــد چــرا کــه از پیروزی هــا و شکســت ها 

ــت.« ــد درس گرف بای
ــب  ــخصیت های اصالح طل ــا و ش ــن گروه ه وی همچنی
را بــه »پرهیــز از خودمحــوری و برتــری جویــی نســبت 

بــه دیگــران «توصیــه کــرده اســت.
ــب  ــه منتج ــت ک ــار یاف ــس از آن انتش ــه پ ــن نام ای
ــی دو روز پیــش در  ــام حــزب اعتمــاد مل ــم مق ــا قائ نی
ــن  ــات در شــورای مرکــزی ای ــروز برخــی اختالف ــی ب پ
حــزب، اســتعفای خــود را بــه دبیــرکل آن تســلیم کــرده 

ــود. ــن تکلیــف خــود ب و منتظــر تعیی
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اولویت هاي بودجه ریزي در سراسر کشور یکسان نیست
معــاون هماهنگــي توزیــع توانیــر گفــت: لزومــي 
ــور  ــر کش ــه اي در سراس ــاي بودج ــت ه ــدارد اولوی ن
یکســان باشــد و هــر شــرکتي بایســتي اولویــت هــاي 
ــه صــورت  ــر اســاس آن ب خــود را تشــخیص داده و ب
ــه جمــع  ــا ب ــا گفتگــو نماینــد ت ــر م ــا دفات هفتگــي ب
ــد  ــه تایی ــه بودج ــبت ب ــیده و نس ــي رس ــدي نهای بن

ــد. ــد باش ــد و متعه ــده مقی ش
سیاســت روشــن/ کمیتــه هــاي عالــي برنامــه ریــزي و 
بودجــه و کاهــش تلفــات بــا حضــور معــاون هماهنگي 
توزیــع شــرکت توانیــر و مدیــران عامــل شــرکت هــاي 
توزیــع نیــروي بــرق شــمال و جنــوب اســتان کرمــان، 
ــران  ــي از مدی ــتان و جمع ــتان و بلوچس ــزد، سیس ی

شــرکت هــاي فــوق برگــزار گردیــد. 
معــاون هماهنگــي توزیــع توانیــر بــا تاکیــد بــر 
برنامــه  اســاس  بــر  عملیاتــي  برنامــه  اجــراي 
اســتراتژیک گفــت: فعالیــت در صنعــت بــرق مســتمر، 
امــا بودجــه ریــزي ســالیانه اســت و بایســتي قســمتي 
از برنامــه اســتراتژیک مــارا پوشــش دهــد. حقــي فــام 
خاطــر نشــان کــرد: برنامــه اســتراتژیک شــرکت هــا 
ــا برنامــه اســتراتژیک صنعــت  بایســتي واقــع گــرا و ب

بــرق کشــور هــم خوانــي داشــته باشــد، عــالوه بــرآن 
بایســتي مطابــق بــا منابــع و امکانــات موجــود باشــد.
ــد  ــا تاکی ــرکت ه ــدي ش ــه بن ــوص بودج وي در خص
ــه اول  ــم در مرحل ــي خواهی ــا م ــرکت ه ــرد: از ش ک
ــت هــاي نقدینگــي،  ــدون در نظــر گرفتــن محدودی ب
ــت  ــن اولوی ــر گرفت ــا در نظ ــود را ب ــاي خ ــه ه برنام
هــاي 1 و 2 ارائــه دهنــد تــا از ایــن منظــر بــه 
اولویــت هــاي بســیار ضــروري خــود برســند و هیــچ 
ــه ســمت محــور دوم نخواهــد رفــت مگــر  شــرکتي ب

ــد.  ــازي نمای ــاده س ــاي اول را پی ــت ه ــه اولوی آنک
ــه  ــر ضمــن اشــاره ب ــع توانی ــاون هماهنگــي توزی  مع
اولویــت هــاي بودجــه ریــزي بــر مبنــاي کدهــاي 1 و 
2 گفــت: لزومــي نــدارد اولویــت هــاي بودجــه اي در 
سراســر کشــور یکســان باشــد و هــر شــرکتي بایســتي 
ــاس  ــر اس ــخیص داده و ب ــود را تش ــاي خ ــت ه اولوی
آن بــه صــورت هفتگــي بــا دفاتــر مــا گفتگــو نماینــد 
ــه  ــبت ب ــیده و نس ــي رس ــدي نهای ــع بن ــه جم ــا ب ت
بودجــه تاییــد شــده مقیــد و متعهــد باشــد. حقــي فام 
تاکیــد کــرد: بودجــه ریــزي بــه معنــاي مجــوز هزینــه 
کــرد عمومــي بــدون برنامــه خــاص بــراي شــرکت هــا 

نیســت و بایســتي فضــاي تزریــق نقدینگــي را فضــاي 
ــرکت  ــوري ش ــد کاریکات ــا از رش ــم ت ــي کنی منضبط

هــا جلوگیــري شــود.
ــیم  ــه روزي برس ــر ب ــرد: اگ ــد ک ــام تاکی ــي ف  حق
ــي داشــته باشــیم  ــي دقیق ــاي ارزیاب ــه شــاخص ه ک
ــا  ــاخص ه ــه ش ــبت ب ــع نس ــاي توزی ــرکت ه و ش
جوابگــو باشــند، رویکــرد مــا بــه ســمت نــرخ خدمــات 

توزیــع پیــش خواهــد رفــت. وي خاطــر نشــان کــرد: 
در دوره گــذار بایســتي مراقبــت هــاي الزم را انجــام 
ــا زمانــي کــه شــرکت هــاي توزیــع بتواننــد  دهیــم ت
ــند و  ــو باش ــع جوابگ ــات توزی ــرخ خدم ــه ن ــبت ب نس
ــاي  ــازمان ه ــا س ــرد ب ــن رویک ــه ای ــراي رســیدن ب ب
ــه توافــق رســیدیم و نــرخ خدمــات توزیــع  بیرونــي ب

ــي شــدن اســت.  در حــال نهای

خبر

برگزاري اولین مانور مشترک خط گرم 
ما بین شرکتهاي توزیع برق شمال 

کرمان و توزیع برق یزد 
ــم  ــن جلســه ه ــرم و پنجمی ــروه خــط گ ــور گ ــن مان  اولی
ــمال  ــرق ش ــروي ب ــع نی ــرکتهاي توزی ــن ش ــي مابی اندیش
اســتان کرمــان و اســتان یــزد در آذرمــاه  در محــل مدیریت 

ــار برگــزار شــد. توزیــع بــرق شهرســتان ان
گــزارش روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي برق شــمال 
اســتان کرمــان/ معــاون هماهنگــي بــرق شهرســتانها در این 
خصــوص گفــت: ایــن مانــور بــا حضــور 4 گــروه عملیاتــي و 
دو گــروه خــط گــرم از شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال 
ــد کــه نتیجــه  ــزد انجــام گردی ــع اســتان ی و شــرکت توزی

ایــن عملیــات اصــالح 3 کیلومتــر شــبکه بــرق بــود. 
ــزاري  ــا برگ ــت: ب ــار داش ــه اظه ــادي در ادام ــدس جه مهن
ــه: تعویــض  ــور یکســري اقدامــات اساســي از جمل ایــن مان
ــردن  ــرس ک ــط و ه ــالح راب ــوب، اص ــاي معی ــت اوت ه ک
درختــان و همچنیــن کاور نمــودن ترانســفورماتورها در 

ــد.  ــام ش ــي انج ــار بخوب ــتان ان شهرس
در پایــان ایــن مانــور، نشســت هــم اندیشــي ایــن دو 
ــد  ــت بحــران و پدافن گــروه برگــزار و رییــس گــروه مدیری
ــور را  ــن مان ــزاري ای ــدف از برگ ــن شــرکت ه ــل ای غیرعام
ــا  ــرکت ب ــن دو ش ــت: ای ــت و گف ــات دانس ــادل اطالع تب
ــي از شــبکه  ــات یکدیگــر و شــناخت کل اســتفاده از تجربی
هــاي بــرق شــهرهاي معیــن مــي تواننــد در مواقع بحــران و 
بــروز حادثــه در برقــراري ارتبــاط بــا هــم همــکاري نماینــد. 
قاســم اعتمادیــان همچنیــن گفــت: ماهانــه شــرکت توزیــع 
ــد از  ــت بازدی ــان، جه ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب نی
ــرد  ــي عملک ــود و چگونگ ــي ش ــدام م ــا اق ــزل ژنراتوره دی

ــرد.  ــي پذی ــورت م ــران ص ــع بح ــان در مواق آن
وي در پایــان گفــت:  بــه منظــور انجــام مانورهاي مشــترک، 
ــاد و  ــان، بهاب ــه کوهبن ــدي در منطق ــي بع ــور عملیات مان
ــت  ــور تس ــه منظ ــزد ب ــان و ی ــتان کرم ــن دو اس ــق بی باف
ــوري انجــام  سکســیونرها و قطــع کننــده هــا در نقطــه مان

خواهــد شــد.

ناوگان حمل و نقل نیروی محرکه 
توسعه پایدار 

ســیمان ممتــازان عرضــه و تحویــل شایســته محصــول بــا 
کیفیــت و خدمــات متنــوع خــود بــه مشــتریان را مرهــون 
تالشــهای شــبانه روزی و بــی وقفــه نــاوگان حمــل و نقــل 
ــوق  ــت حق ــزه رعای ــد و ایشــان را در کســب جای ــی دان م
ــی  ــهیم م ــی س ــالهای متوال ــی س ــدگان ط ــرف کنن مص

دانــد. 
ــی  ــته ارتباط ــش برجس ــر نق ــل ایفاگ ــل و نق ــاوگان حم ن
ــدار  ــعه پای ــازوی توس ــه ب ــا ک ــب و کاره ــن کس ــت بی اس
بشــمار مــی رونــد و مشــتریان کــه ســرمایه هــای کلیــدی 
اجتماعــی محســوب مــی شــوند و ایــن نقــش وظیفــه ای 
ــن  ــگران ای ــزرگ تالش ــروه ب ــرای گ ــر را ب ــم و خطی مه

ــد آورده اســت. عرصــه پدی
و  تبریــک  ضمــن  ســاله  همــه  ممتــازان  ســیمان 
ــی از  ــای یک ــوان ایف ــده بعن ــن روز فرخن ــت ای گرامیداش
مســئولیتهای اجتماعــی خــود، بــا اهــداء هدایایــی از ایــن 

ــد.                                                                                      ــی نمای ــر م ــواران تقدی بزرگ
 روابط عمومی سیمان ممتازان  

برای خرید مسکن، زمان مناسبی است 
ــر شــدن قیمــت مســکن  ــاز هــم از گران ت بانــک مرکــزی ب
خبــر داد و اعــالم کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، 
ــن  ــوی زوجی ــژه از س ــه وی ــه ب ــد خان ــرای خری ــان ب زم

مناســب اســت.
انتخــاب/ تازه تریــن گزارشــی کــه بانــک مرکــزی از تحــوالت 
بــازار مســکن در تهــران منتشــر کــرده، نشــان دهنــده ثبــت 
ــد  ــای واح ــر زیربن ــر مت ــی ه ــون تومان ــت 4.4 میلی قیم
ــر رشــد  ــه بیانگ ــوده ک ــروش ب ــد و ف ــرای خری مســکونی ب
ــدی در  ــاه و 7.7 درص ــان م ــه آب ــبت ب ــدی نس ــم درص نی

ــا آذر مــاه ســال گذشــته اســت. قیــاس ب
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــز اع ــاه نی ــان م ــزی در آب ــک مرک  بان
قیمــت هــر متــر خانــه در مقایســه بــا مــاه قبــل حــدود 0.1 
درصــد و نســبت بــه آبــان مــاه ســال گذشــته تــا 7.3 درصــد 
ــت  ــن حکای ــا از ای ــوع آماره ــت. در مجم ــده اس ــران ش گ
دارد کــه رونــد رشــد قیمــت مســکن نســبت بــه مــاه قبــل 
افزایشــی شــده اســت. در آذر مــاه امســال بیشــترین رشــد 
ــه  ــته ب ــال گذش ــاه س ــه آذر م ــبت ب ــت نس ــط قیم متوس
ــه  ــن رشــد ب ــا حــدود 15.9 درصــد و کمتری ــه 16 ب منطق
منطقــه 10 بــا حــدود 4.3 درصــد تعلــق دارد. همچنیــن از 
ــه تهــران بیشــترین متوســط قیمــت  بیــن مناطــق 22 گان
ــع زیربنــای مســکونی معاملــه شــده حــدود  یــک متــر مرب
10 میلیــون تومــان در منطقــه یــک و کمتریــن آن نزدیــک 
بــه 2.2 میلیــون تومــان و در منطقــه 17 ثبــت شــده اســت.

آپارتمان هــای  معامــالت  تعــداد  گــزارش،  ایــن  بنابــر 
ــه حــدود 11 هــزار و  ــاه ب مســکونی شــهر تهــران در آذر م
800 واحــد رســیده کــه نســبت بــه مــاه قبــل 5.1 درصــد 
ــد  ــا 5.9 درص ــل ت ــال قب ــابه س ــاه مش ــا م ــه ب و در مقایس
ــه  ــکونی معامل ــای مس ــداد واحده ــع تع ــش دارد. توزی کاه
ــج ســال  ــا پن ــای ت ــه واحده ــد ک ــز نشــان می ده شــده نی
ســاخت بــا ســهم 52.5 درصــد بیشــترین ســهم از واحدهای 
ــن از  ــد. همچنی ــه خــود اختصــاص دادن ــه شــده را ب معامل
ــا 16.7  ــج ب ــه پن ــران، منطق ــه ته ــق 22 گان ــان مناط می
ــه را از کل  ــای مبایعه نام ــداد قرارداده درصــد بیشــترین تع
معامــالت بــه خــود اختصــاص داده و مناطــق چهــار و دو در 

ــد. ــرار دارن ــدی ق رده بع
ــد  ــان می ده ــار نش ــز آم ــاره نی ــرات اج ــا تغیی ــه ب در رابط
کــه شــاخص کرایــه مســکن اجــاره ای در شــهر تهــران 11.2 
درصــد و در کل مناطــق شــهری 9.6 درصــد نســبت بــه آذر 

مــاه ســال گذشــته افزایــش دارد.
 در مجمــوع تحــوالت  ثبــت شــده در بــازار مســکن در آذر 
مــاه امســال بانــک مرکــزی معتقــد اســت بــا توجــه به رشــد 
ــه  ــورم 9 ماه ــرخ ت ــر از ن ــطحی کمت ــت در س ــم قیم مالی
ــایش های  ــن گش ــال و همچنی ــاه امس ــه آذر م ــی ب منته
ــرای بخــش مســکن صــورت  ــه در نظــام بانکــی ب ــی ک مال
گرفتــه بــه ویــژه تــک رقمــی شــدن نــرخ ســود تســهیالت 
صنــدوق پس انــداز یکــم، شــرایط مناســبی جهــت خانــه دار 
شــدن زوجیــن جــوان و خانــه اولی هــا فراهــم شــده اســت.

باید فرهنگ ها و سنت های گذشته را به مردم معرفی کرد

و  دســتي  صنایــع  فرهنگــي،  میــراث  کل  مدیــر 
ــر  ــگر ه ــت: گردش ــان گف ــتان کرم ــگري اس گردش
ــکان و  ــم م ــم مه ــد دو آیت ــی کن ــافرت م ــا مس کج
ــت گردشــگر  ــی باشــد و ذهنی ــم م ــرای او مه ــذا ب غ
ــه  ــی جذاب ــذا در معرف ــکان و غ ــه م ــن دو مقول از ای

ــرد. ــی پذی ــر م ــگری تأث گردش
مراســم  در  وفایــی  محمــود  روشــن/  سیاســت 
ــی  ــن گرام ــی ضم ــفره ایران ــنواره س ــه جش اختتامی

ــم،  ــه ب ــدگان زلزل ــته ش ــره کش ــاد و خاط ــت ی داش
گفــت: بواســطه اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد، 
چــرخ گردشــگری ایــران بــه حرکــت در آمــده اســت 
و هــر روز شــاهد اتفاقــات خوبــی در ایــن حــوزه مــی 
باشــیم، ضمــن آنکــه ایــن جشــنواره از ابتــکارات ایــن 

ــد. ــی باش ــت م دول
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه برگــزاری اینگونــه جشــنواره 
هــا، ادامــه داد: ایــن جشــنواره هــا فرصــت مناســبی 

بــرای تقویــت روح همبســتگی بیــن اســتان هــا مــی 
ــر  ــا یکدیگ ــتان ب ــه اس ــه س ــی ک ــرا زمان ــردد، زی گ
ــث  ــت باع ــن حرک ــد ای ــی کنن ــی م ــک کار فرهنگ ی
تقویــت روح همبســتگی در بیــن ایرانیــان مــی گــردد 
ــی  بطوریکــه باعــث ارتقــای وحــدت بیــن اقــوام ایران

خواهــد شــد.
و  دســتي  فرهنگي،صنایــع  میــراث  مدیــرکل 
اینکــه در  بیــان  بــا  گردشــگري اســتان کرمــان 
ــه  ــه ب ــی ک ــگ های ــرده فرهن ــا خ ــنواره ه ــن جش ای
ــد،  ــد ش ــا خواه ــد، احی ــده ان ــپرده ش ــی س فراموش
تصریــح کــرد: بایــد فرهنــگ هــا و ســنت هــای 

گذشــته را بــه مــردم معرفــی و احیــا گــردد.
ــوص  ــا در خص ــتان ه ــه اس ــی ک ــت های وی از غفل
معرفــی میــراث فرهنگــی خــود بــه کــرده ســخن بــه 
میــان آورد و عنــوان کــرد: برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــای  ــته ه ــغ داش ــانی و تبلی ــالع رس ــب اط ــا موج ه
ــا  ــت ه ــی ظرفی ــی و تمام ــی، میراث ــی، تاریخ فرهنگ

ــد. ــد ش ــه خواه ــردم آن منطق ــه م ب
ــی باعــث شــد،  ــزود: جشــنواره ســفره ایران ــی اف وفای
خــوراک هــای اصیــل و ســنتی و بومــی از مهجوریــت 
و مظلومیــت کــه دچــار آن شــده بودنــد، خــارج شــده 
و در ایــن راســتا نیــاز داریــم کــه ایــن ظرفیــت جذاب 

کــه همــراه بــا ســالمتی مــی باشــد، بــه گردشــگراین 
داخلــی و خارجــی معرفــی کنیــم.

وی دو مقولــه تاثیــر گــذار در جــذب گردشــگر را 
ــر  ــرد: گردشــگر ه ــار ک ــکان دانســت و اظه ــذا و م غ
ــکان و  ــم م ــم مه ــد دو آیت ــی کن ــافرت م ــا مس کج
ــت گردشــگر  ــی باشــد و ذهنی ــم م ــرای او مه ــذا ب غ
ــه  ــی جذاب ــذا در معرف ــکان و غ ــه م ــن دو مقول از ای

ــرد. ــی پذی ــر م ــگری تاث گردش
و  دســتي  صنایــع  فرهنگــي،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگري اســتان کرمــان بــا گالیــه از اینکــه امــروز 
رســتوران هــا و هتــل هــا در معرفــی غذاهــای ایرانــی 
موفــق نبــوده انــد، تصریــح کــرد: امــروز گردشــگران 
ــی  ــی ایران ــوان غذای ــه بعن ــی ک ــا غذای ــی تنه خارج
مــی شناســند، چلــو کبــاب ایرانــی اســت، در صورتــی 
ــی  ــران م ــل در ای ــیرینی اصی ــذا و ش ــا غ ــه صده ک
ــی  ــای ایران ــه غذاه ــه هم ــد روزی ک ــه امی ــد، ب باش

ــد. ــی گردن معرف
ــواده هــای  ــروز نســل جــوان و خان ــه داد: ام وی ادام
ــد  ــتفاده از فســفود روی آورده ان ــه اس ــش ب ــا گرای م
کــه ســالمت جامعــه را بــه خطــر خواهــد انداخــت و 
ــه  ــا را ب ــواده ه ــه خان ــازی ذائق ــگ س ــا فرهن ــد ب بای

ــم ســمت غذاهــای ســنتی ســوق دهی

رئیــس اتــاق کرمــان گفــت: انتظــار تحقــق اقتصــاد 
ــد  ــد تولی ــش درآم ــادرات و افزای ــعه ص ــی، توس مقاومت
ناخالــص داخلــی بــا میــزان تــالش بــرای رفــع مشــکالت 

ــد. ــی ندارن ــوزه همخوان ــن ح ــود ای موج
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  اتــاق  روابــط عمومــی 
ــب زاده در  ــیدمهدی طبی ــان/ س ــتان کرم ــاورزی اس کش
ــا موضــوع  ــان ب ــاق کرم ــی ات نشســت کمیســیون بازرگان
ــزود:  ــرک، اف ــات گم ــکالت خدم ــائل و مش ــی مس بررس
ــد  ــد بازدی ــادرات مانن ــوزه ص ــکالت در ح ــود مش ــا وج ب
مرزبانــی،  در  صادراتــی  هــای  محمولــه  از  فیزیکــی 
ــگ  ــود پارکین ــا، نب ــای مرزه ــن مدیریت ه ــی بی ناهماهنگ
و محــل اســکان بــرای خودروهــای حامــل بــار و راننــدگان 
آنهــا در بازارچــه هــا، قطعــی سیســتم الکترونیکــی گمرک، 
ــه  ــن بخــش ب ــای الزم و... توســعه ای ــود زیرســاخت ه نب
ــل  ــال راه ح ــه دنب ــد ب ــد و بای ــی افت ــاق م ــختی اتف س

ــود. ــی ب عملیات
ــای  ــتان ه ــی شهرس ــکالت گمرک ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــی از  ــنجان یک ــرد: رفس ــان ک ــت بی ــنجان و جیرف رفس
ــا  ــی در کشــور اســت ام ــای مطــرح صادرات شهرســتان ه
ــژه اقتصــادی  ــه وی ــن گمــرک در منطق ــاط بی ــوز ارتب هن
ــه  ــی ک ــده و در حال ــرار نش ــنجان برق ــار رفس ــه ب و پایان
مســئوالن مربوطــه مــی گوینــد مشــکلی وجــود نــدارد امــا 
صادرکننــدگان رفســنجان ناراضــی هســتند. طبیــب زاده، 
ــح کــرد: کمــک  در مــورد شهرســتان جیرفــت نیــز تصری
ــه ســاماندهی محصــوالت ایــن منطقــه و تســهیل امــور  ب
صــادرات آنهــا وظیفــه ذاتــی اتــاق اســت و از ســوی دیگــر 
ــی  ــاد مقاومت ــه دو اقتص ــن منطق ــوان معی ــه عن ــاق ب ات
اســتان، عالقمنــد بــه ســرعت بخشــیدن در ایــن فرآینــد 
اســت. رئیــس اتــاق کرمــان گفــت: اتــاق محدودیت هــای 
ســازمان های مرتبــط بــا صــادرات را بــرای گســترش 
واحدهــای شهرســتانی خــود مــی دانــد و بــه همیــن دلیــل 

ــار  ــوان در اختی ــد ت ــود را در ح ــزات خ ــات و تجهی امکان
ــد. ــه پیشــبرد کار کمــک مــی کن آنهــا گذاشــته و ب

ــن  ــی بی ــت ناهماهنگ ــتان جیرف ــه داد: در شهرس وی ادام
باعــث  گمــرگ،  و  اســتاندارد  هــای  اداره  نماینــدگان 
ــرای  ــکالتی ب ــاد مش ــادرات و ایج ــد ص ــر در فرآین تاخی
ــی  ــن ناهماهنگ ــد ای ــه بای ــده اســت ک ــدگان ش صادرکنن
ــی  ــه حیات ــن ب ــب زاده، همچنی ــود. طبی ــرف ش ــا برط ه
بــودن گمــرک میــدک زاهــدان بــرای صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی جیرفــت اشــاره و پیگیــری رفــع مشــکالت آن 
ــان  ــزود: بیشــتر محصــوالت کرم را خواســتار شــد. وی اف
ــی  ــادر م ــتان ص ــیه و افغانس ــراق، روس ــورهای ع ــه کش ب
شــود کــه پیگیــری بــرای حــل مشــکالت گمــرک شــمال 

ــز پیشــنهاد مــی شــود. ــراق نی ع
در ادامــه، محمدعلــی محمدمیرزاییــان، رئیــس کمیســیون 
ــا گمــرک رفســنجان  ــان در رابطــه ب ــاق کرم ــی ات بازرگان
ــاده  ــنجان از آم ــار رفس ــه ب ــرک و پایان ــت: مدیرگم گف
بــودن همــه امکانــات بــرای فعالیــت گمــرک ایــن 
شهرســتان خبــر داده انــد و تنهــا مشــکل در ایــن زمینــه را 
عــدم اعــزام نیــروی کار از گمــرک کرمــان بــه رفســنجان 

ــد.  ــوان مــی کنن عن
در ادامــه ایــن نشســت مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمــان 
ــا اشــاره بــه اینکــه گمــرک بخــش کوچکــی در چرخــه  ب
تجــارت اســت، گفــت: تمــام تــالش مــا تســهیل شــرایط 
و حــل مشــکالت مرتبــط بــا صادرکننــدگان اســت. 
محمدرضــا قــادر، در رابطــه بــا مســائل گمــرک رفســنجان 
افــزود: گمــرک طبــق قانــون ملــزم بــه اســتقرار در 
ــر در  ــوی دیگ ــا از س ــت ام ــادی اس ــژه اقتص ــه وی منطق
ــه پنجــم توســعه عــدم افزایــش تعــداد اداره  ــون برنام قان
ــش  ــی کاه ــده و حت ــور آم ــطح کش ــرک در س ــای گم ه
ــرار دارد. وی،  ــا در دســتور کار ق ــداد آنه 30 درصــدی تع
ــی  ــان اینکــه حضــور گمــرک در پایانه هــای صادرات ــا بی ب

ــنجان را  ــی رفس ــه صادرات ــدازی پایان ــت، راه ان ــی اس الزام
پیشــنهاد داد و گفــت: امــا اگــر ایــن اتفــاق رقــم نخــورد، 
ــد در  ــر گمــرک جدی ــه تاســیس دفت ــوان نســبت ب نمی ت
ــک  ــرک در ی ــود دو گم ــرا وج ــرد زی ــدام ک رفســنجان اق

ــی دارد. ــع قانون ــه من منطق
ــح کــرد: مشــکل فعالیــت گمــرک رفســنجان  ــادر تصری ق
ــه دلیــل وجــود زیرســاخت هــای مخابراتــی اســت کــه  ب
بــا رفــع آن، ایــن گمــرک بــه زودی کار خــود را آغــاز مــی 
کنــد. وی در ادامــه بــه فعالیــت گمــرک جیرفــت از ســال 
ــا کنــون اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون حــدود  گذشــته ت
ــده و  ــادر ش ــرک ص ــن گم ــق همی ــن کاال از طری 600 ت

همچنیــن بــه تازگــی و بــرای نخســتین بــار محمولــه 20 
تنــی خیارســبز از گمــرک جیرفــت صــادر شــد.

مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمــان در مــورد قطعــی 
ســامانه گمــرک نیــز افــزود: گاهــی مشــکالت مخابــرات و 
اینترنــت و گاهــی نیــز بارگــذاری هــای جدیــد در ســایت، 
موجــب ایــن قطعــی هــا شــده اســت امــا قطعــی هــای دو 
ــد پیگیــری شــود.  ــل قبــول نیســت کــه بای ســه روزه قاب
قــادر، بــا بیــان اینکــه در جیرفــت صادرکننــده متخصــص 
ــد قوانیــن گمــرک و تجــارت را  ــراد بای ــدارد و اف وجــود ن
ــوزش  ــرای آم ــی الزم ب ــرد: آمادگ ــان ک ــد، خاطرنش بدانن

ــود دارد. ــرک وج ــدگان توســط گم صادرکنن

تحقق توسعه صادرات با میزان تالش برای رفع مشکالت این حوزه همخوانی ندارد

برگزاری جلسه کمیته بهداشت کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــط عموم رواب
کرمــان/ مســعودی مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
کرمــان گفــت: اولیــن جلســه کمیتــه بهداشــت 
کشــاورزی بــا هــدف ارتقــاء ســالمت و بهداشــت 
واحدهــای  مســئولین  حضــور  بــا  و  کشــاورزان 
ــی  ــتان و تن ــن شهرس ــاورزی ای ــاد کش ــت جه مدیری
چنــد از کارشناســان مرکــز بهداشــت کرمــان در 
محــل مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان 

ــد. ــزار گردی برگ
وی گفــت : بــا عنایــت بــه اینکــه بیــش از 33 
درصــد جمعیــت کرمــان در بخــش کشــاورزی شــاغل 
میباشــد و در اســتان 29 درصــد درآمــد ناخالــص در 
ــزوم توجــه  ــن ل ــن بخــش خالصــه میشــود. بنابرای ای
ــاورزی  ــش کش ــه بخ ــی ک ــرات و تهدیدات ــه مخاط ب
و کشــاورزان بــا آن مواجــه هســتند انکارناپذیــر 

ــد. میباش
وی  بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اثــرات ناشــی از مصرف 
اثــرات جبــران  غیــر اصولــی ســموم کشــاورزی 
ــارمردم  ــر اقش ــاورزان و دیگ ــرای کش ــری را ب ناپذی
ــرای داشــتن کشــاورزی  ــزود:  ب ــی آورد اف بوجــود م
پایــدار نیــاز بــه برنامــه ریــزی جهــت حفاظــت 
ــه  ــت ب ــه وزرات بهداش ــت ک ــاورزان اس ــالمت کش س
عنــوان متولــی ســالمت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 
ــتند. ــوع  هس ــن موض ــر ای ــی تولیدپیگی ــوان متول عن

مســئول  کارشــناس  ســالجقه  جلســه  ایــن  در 
بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت بــه وظیفــه ایــن 
ــای شــغلی  ــاری ه ــرل بیم ــوان کنت ــز تحــت عن مرک
ــر  ــغل پ ــک ش ــوان ی ــه عن ــاورزی ب ــاره  و از کش اش
ــتر در  ــه بیش ــد توج ــه نیازمن ــرده ک ــاد ک ــک ی ریس

ــد. ــوزش میباش ــه آم زمین
در  کرمــان  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
پایــان خاطــر نشــان کــرد:  تشــکیل شــورای »ارتقــاء 

ســالمت در محــل کار« از مصوبــات ایــن جلســه بــود 
ــرار دارد. ــتور کار ق ــه در دس ک
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یادداشت

ذبح عدالت در مسلخ قانون!
شعبان بلوریان

مدت هاســت آنقــدر خــرده گیری هــای ریــز و درشــت 
ــر شــماره از  ــه دیگ ــی شــمارم ک ــنا را م دوســت وآش
ــر  ــه دیگ ــر اینک ــارج شــده اســت. خــرده ب دســتم خ
ــل  ــه عم ــوالً محتاطان ــه اص ــی، اینک ــی نویس ــم م ک

می کنــی، اینکــه ... .
بــه هــر حــال یکــی ایــن ننوشــتن را ناشــی از احتیــاط 
می دانــد و دیگــری آن را عیــن عقالنیــت، یکــی 
ــط  ــی رب ــت طلب ــه عافی ــدن را ب ــم نش ــه قل ــت ب دس
ــد.  ــه عقای ــا زدن ب ــت پ ــری آن را پش ــد و دیگ می ده
ــز،  ــت و خی ــی اف ــانی در زندگ ــر انس ــر روی، ه ــه ه ب
بــاال و پاییــن و زیــر و زبــر بســیار داشــته و دارد و در 
یــک کالم، هــر انســانی تنگناهــای متعــدد و متنوعــی 
را تجربــه کــرده اســت. روزی تنگنــای اندیشــه، روزی 

ــی و روزی ... .  ــس، روزی دل تنگ ــی نف تنگ
ــراغ  ــه س ــا ب ــت یکج ــه تنگناس ــر چ ــروز، ه ــا ام ام
بشــر می آیــد و یکجــا آدمــی را از کار می انــدازد؛ 
تنگناهایــی کــه تناقض هــای بــی پاســخ را بــه ارمغــان 
ــه  ــان را ب ــه روح و روان انس ــی ک ــد؛ تنگناهای می آورن
ــم  ــد. آری، بپذیری ــخیر می کنن ــرزده، تس ــاگاه و س ن
ــه؟!  ــن اتفــاق رخ داده اســت. امــا چــرا و چگون کــه ای
ــی  ــالغ و رونمای ــن شــرایط، وقتــی صحبــت از اب در ای
از منشــور حقــوق شــهروندی می شــود، علــی االصــول 
هــر ایرانــی بایســتی ســر ذوق آمــده و روزهــای بهتری 
ــم را  ــن مه ــد و ای ــد ده ــش، نوی ــتِن خوی ــه خویش ب
ــی  ــیر دموکراس ــد در مس ــی بلن ــورش گام ــرای کش ب
بدانــد؛ امــا بــه نظــر می رســد، چنیــن اتفاقــی نیفتــاده 
و در کمــال نابــاوری از خــود می پرســیم، چــرا شــوقی 
ــا نشــئگی خوشــایندی را  و ذوقــی ایجــاد نمی شــود ت
حــس کنیــم؟ چــرا ایــن دســتاورد دولــت، سرمســتمان 
ــم؟  ــر نمی دهی ــادمانی س ــه ی ش ــرا نغم ــد؟ چ نمی کن

و ده هــا چــرای دیگــر! 
ــد  ــه وج ــن ب ــمتی از ای ــاید قس ــت، ش ــح اس ــر واض پ
ناخوشــایند  اخبــار  شــنیدن  از  ناشــی  نیامدن هــا 
ــاالی  ــان باشــد؛ اخبــاری کــه از آمــار ب کوچــه و خیاب
طــالق، خشــونت، خودکشــی، کــودکان کار، زنــان 
خیابانــی، رشــد افســار گســیخته فقــر و شــکاف عمیــق 
در طبقــات اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، حکایــت 
می کنــد؛ آمــاری کــه نشــان از حــذف تســاهل و 
تســامح و ضایع شــدن حقــوق اولیــه انســانی در جامعه 
ــویم  ــه می ش ــم، متوج ــک بنگری ــی نی ــا وقت دارد. ام
ــی  ــیب هایی عل ــه آس ــد، بلک ــی ندارن ــه تازگ ــا ک اینه
افزایــش  تصاعــدی  رشــدی  بــا  کــه  الســویه اند 
ــددی در  ــی ع ــرده هارمون ــی ناک ــه خدای ــد ک می یابن

ــم نخــورد! ــه ه ــار ب آم
ــان را در  ــه انس ــت، آنچ ــرا نیس ــه ماج ــن هم ــس ای پ
ــاره  ــاره پ ــش پ ــلول های بدن ــداد س ــه تع ــا ب ــن دنی ای
ــون  ــام قان ــه ن ــلخی ب ــت در مس ــح عدال ــد، ذب می کن
اســت. اینکــه بــه کــّرات بــی قانونــی دیده ایــم، اینکــه 
ــه  ــش رابط ــته و نق ــود داش ــی وج ــی عدالت ــواره ب هم
بــر ضابطــه مســّجل، بحــث دیگــری اســت؛ ولــی بــی 
ــه ای  ــردن، فاجع ــرا ک ــون اج ــام قان ــه ن ــی را ب عدالت
بــس ســنگین و خــارج از تحمــل انســاِن خاکــِی فانــی! 
آری، پایمــال کــردن عدالــت بــه نــام اجــرای عدالــت، 
ذبــح قانــون بــا آلــت قتلــی بــه نــام قانــون و بــه بهانــه 
ــه  ــور اســت ک ــده ای نوظه ــر پدی ــون، دیگ ــرای قان اج
از تــواِن تحمــل مخلوقــاِت خــدای بــی همتــا، خــارج! 
ــم در  ــه ه ــت ک ــدی اس ــوی جدی ــن الگ ــفانه ای متأس
سیاســی،  مناســبات  در  هــم  و  عامیانــه  فرهنــگ 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مــا رســوخ نمــوده و 
حتــی نظــام اداری کشــور را نیــز قبضــه کــرده اســت. 
اینکــه اساســاً مطالبــات قانونــی را نوعــی بــی قانونــی 
ــا واژه ی زیبــای مــّر قانــون، پاســخی  بدانیــم، اینکــه ب
و  درآوردی،  مــن  دروغ،  غیرواقعــی،  خودخواهانــه، 
از همــه بدتــر پاســخی غیرقانونــی بــه مطالبه گــر 
ــن  ــن دیگــر مصیبــت کوچکــی نیســت، ای ــم؛ ای بدهی
همــان فاجعــه ی عظماســت! فاجعــه ای کــه بــا مقیــاس 
ریشــتر و دســیبل و هــر مقیــاس دیگــری نــه قابلیــت 
ســنجش دارد و نــه قابلیــت تعریــف؛ چراکــه مطالبه گــر 
جــز تلّــی از خــاک از عمارتــی خیالــی، چیــز دیگــری 
نمی بینــد. کــه صــد البتــه ایــن برآینــد، دقیقــاً معلــول 
همــان نواختــن شــیپور از ســر گشــاد آن اســت و نــه 
چیــزی دیگــر! اینکــه بخواهیــم بــی عدالتــی هایمــان 
را بــه نــام قانــون، بــا توجیــه قانونــی و تبصــره و مــاده 
ــی اســت.  ــی عدالت ــدی از ب ــم، شــکل جدی ــرا کنی اج
ــراش  ــادی روح خ ــی آن فری ــی قوارگ ــه ب ــکلی ک ش

ــنود!  ــه بش ــی ک ــوش منصف ــو گ ــا ک ــد، ام می زن
ــان  ــاد زندگیم ــر ابع ــه اکث ــوری ک ــان ط ــراً هم ظاه
مــدرن شــده، بــی عدالتــی هــم می خواهــد در قالبــی 
جدیــد و مــدرن خــود را بــر ایــن مــردم رنجــور، عرضــه 
کنــد! ظاهــراً بــی عدالتــی هــم توجیهــات مــدرن بــرای 

خــود دســت و پــا کــرده! 
امــا نــه؛ دســت بــر قضــا همــه اینهــا نــه تنهــا مــدرن 
نیســتند؛ بلکــه نشــان از واپســگرایی اخالقــی ماســت. 
ــه  ــه ب ــدی اســت ک ــاب جدی ــون، نق ــاب قان ــه نق اینک
خیــِل نقاب هــای زشــت موجــود اضافــه شــده تــا اوج 
عقــب گــرد و بــه قهقــرا رفتــن اخــالق مــا را تکمیــل 
ــای پارســی  ــل گوی ــن ضــرب المث ــد و مصــداق ای کن
باشــد کــه، »هرچــه بگنــدد، نمکــش مــی زننــد؛ وای 

بــه روزی کــه بگنــدد نمــک!« 
ــا،  ــه م ــی جامع ــی عدالت ــازار ب ــفته ب ــاری، در آش ب
چشــم امیــد همــگان بــه قانــون و اجــرای صحیــح آن 
ــود کــه متأســفانه امــروز مخصوصــاً در ســازمان های  ب
اداری و اجرایــی ناکارآمــد کشــورمان، عــالوه بــر زخــم 
کهنــه ناکارآمــدی، شــاهد افزایــش کمــی و کیفــی بــی 
ــتیم!  ــداری هس ــون و قانونم ــوب قان ــا چ ــا ب عدالتی ه
ــت  ــده ای انگش ــط ع ــت توس ــف اس ــه حی ــی ک قانون
شــمار، شــفافیت، کارآیــی و ذات اصولــی آن زیــر 
ســؤال بــرده شــود و مــردم را از نقــش بــی بدیــل آن 

ــازد.  ــوس س ــد و مأی ــعه، ناامی در توس
بــا ایــن اوصــاف، شــما بگوییــد؛ از چــه بایــد گفــت و از 

چــه بایــد نوشــت؟!!! 

هـم اندیشی با نخـبگان در تـوسعه استـان
ــه  ــعه و برنام ــورای توس ــه ش ــان در جلس ــتاندار کرم اس
ریــزی اســتان کرمــان گفــت: مشــارکت نخبــگان در امــر 

ــت اســتان اســت. توســعه از سیاســت هــای مدیری
ــا بیــان اینکــه  سیاســت روشــن/ علیرضــا رزم حســینی ب
ــه در  ــد ک ــی کن ــت م ــیری حرک ــان در مس ــتان کرم اس
ــور  ــر کش ــای برت ــتان ه ــی از اس ــده یک ــال آین ــد س چن
ــت  ــه از حکوم ــی ک ــر انتظارات ــت: اگ ــد، گف ــد ش خواه
مرکــزی اعــالم کردیــم، انجــام مــی شــد، ســرعت 

ــتیم. ــا داش ــرای کاره ــتری در اج بیش
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
بــه غیــر از بخــش هــای معــدن، صنعــت و بازرگانــی کــه 
ــد، یکســری  ــط مراحــل را طــی مــی کنن براســاس ضواب
طــرح هــا وجــود دارد کــه تاثیــرات نســلی، جامعــه 
ــده دارد،  ــال و آین ــی در ح ــی و تبعات ــی و اجتماع شناس
افــزود:  ممکــن اســت موسســات و بنــگاه هایــی در ســطح 
اســتان و کشــور پیشــنهاداتی بــرای توســعه اســتان 

ــان داشــته باشــند. کرم
وی افــزود: پیــش بینــی شــده ایــن طــرح هــا در جامعــه 
ــو  ــر عض ــور 100 نف ــا حض ــان ب ــگان کرم ــورتی نخب مش
ــی،  ــار اجتماع ــه آث ــی ک ــده و طرح ــه ای ــه و هرگون ارائ
ــی  ــد و بررس ــرض نق ــی دارد در مع ــادی و فرهنگ اقتص

ــم. بگذاری
رزم حســینی تصریــح کــرد: ایــن امــر موجــب هــم 
اندیشــی نخبــگان در توســعه اســتان شــده و شــاهد 
ــی  ــود و م ــم ب ــان خواهی ــتان کرم ــعه در ســطح اس توس
ــد. ــده باش ــات در آین ــیاری از اقدام ــای بس ــد زیربن توان

ــعه از  ــر توس ــگان در ام ــارکت نخب ــرد: مش ــان ک وی بی
ــه  ــون ب ــت و تاکن ــتان اس ــت اس ــای مدیری ــت ه سیاس
صــورت غیرمتمرکــز ایــن کار را کــرده ایــم و قــرار شــد 

ــه آن بدهیــم و هفتــه آینــده نخســتین  جنبــه رســمی ب
ــت:  ــان گف ــتاندار کرم ــم. اس ــی کنی ــزار م ــه را برگ جلس
ــه در  ــد ک ــی کن ــت م ــیری حرک ــان در مس ــتان کرم اس
ــور  ــر کش ــای برت ــتان ه ــی از اس ــده یک ــال آین ــد س چن
ــت  ــه از حکوم ــی ک ــر انتظارات ــه اگ ــد، البت ــد ش خواه
مرکــزی اعــالم کردیــم، انجــام مــی شــد، ســرعت 
بیشــتری در اجــرای کارهــا داشــتیم. وی افــزود: قوانیــن 
مزاحــم، بروکراســی، دعواهــای سیاســی و ... موجــب 
شــده کشــور و اســتان مــا در مســیر توســعه بهتــر قــرار 
نگیــرد، امــا در مجمــوع کرمــان در شــرایط خوبــی اســت 

ــاده  ــی افت ــات خوب ــی اتفاق ــی مردم و در اقتصــاد مقاومت
ــه  ــاتی ک ــک گزارش ــده نزدی ــم در آین ــی کنی ــعی م و س

ــم. ــه دهی ــد، ارائ ــم ببینن ــه چش ــردم ب ــره آن را م ثم
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد رســانه هــا بــرای 
ــذر  ــی ب ــی باف ــا منف ــد و ب ــک کنن ــات کم ــه خدم ارائ
ناامیــدی بــه مــردم ندهنــد، تصریــح کــرد: رســانه هایــی 
کــه اهــل نقــد منصفانــه هســتند، دســتگاه هــای اجرایــی 
بــه آنهــا پاســخگو خواهنــد بــود. وی در ادامــه بیــان کــرد: 
ــدا  ــی را پی ــیر خوب ــان مس ــتان کرم ــوب اس ــعه جن توس
کــرده و از قلعــه گنــج آغــاز شــد و در حــال توســعه در 

مناطــق جنوبــی، شــرقی و حتــی شــمال اســتان اســت و 
امــروز مــردم بــه حــوزه اقتصــاد امیــدوار شــدند و در ایــن 

صــورت قــوام نظــام تقویــت مــی شــود.
ــاورزی در  ــوزه کش ــرد: در ح ــار ک ــان اظه ــتاندار کرم اس
جنــوب اســتان کارهــای خوبــی انجــام شــده و از ریاســت 
ــی  ــکر م ــان تش ــاورزی و همکارانش ــاد کش ــازمان جه س
ــه  ــد در منطق ــوز بای ــادی هن ــای زی ــه کاره ــم. البت کنی
صــورت بگیــرد. وی افــزود: بــا توجــه بــه حرکتــی کــه در 
اســتان کرمــان در زمینــه حقــوق شــهروندی صــورت مــی 
گیــرد، اســتان کرمــان پیشــگام اســت و امــروز نخســتین 
جلســه را بــا حضــور معــاون رییــس جمهــور برگــزار مــی 
ــه فعالیــت هــای اســتان، اعتــدال و  ــا توجــه ب کنیــم و ب
ســطح عقالنیــت سیاســی در اســتان مــورد اذعــان همــه 
اســت. رزم حســینی تصریــح کــرد: ایــن همدلــی، فضایــی 
اســت کــه مــی توانــد بــه همــه مدیــران اجرایــی کمــک 
کنــد کــه بــرای مــردم کار انجــام بدهنــد و مدیــران بایــد 
بــا دســتگاه هــای مرکــزی بــرای بودجــه رایزنــی کــرده و 

از ظرفیــت نماینــدگان در مجلــس اســتفاده کننــد.
ــتان  ــدی اس ــدی درآم ــاء 31 درص ــرد: ارتق ــان ک وی بی
ــان رخ  ــی در اســتان کرم ــد چــه تحوالت ــی ده نشــان م
ــش  ــاهد افزای ــوری ش ــط کش ــر متوس ــه براب ــه س داده ک

ــتیم. ــا هس درآمده
ــن  ــی معی ــات غیردولت ــت: موسس ــان گف ــتاندار کرم اس
ــش  ــوزه کاه ــان در ح ــتان کرم ــادی اس ــق اقتص مناط
آســیب هــای اجتماعــی تــالش خواهنــد کــرد و اکنــون 
تعــدادی از ایــن موسســات بــه طــور داوطلبانــه متقاضــی 
ــی  ــارات دولت ــدون اعتب ــاد ب ــرک اعتی ــز ت ــاد مراک ایج
هســتند و آنچــه کــه در توســعه توســط بخــش غیردولتــی 

ــن اســت. ــش رفت ــال آن هســتیم، در حــال پی دنب

رییــس کل دادگســتری اســتان گفــت: آمارهــا گویــای 
ایــن واقعیــت اســت کــه پیشــگیری از جــرم از طریــق 
ــی و  ــر شــدید امنیت ــس، تدابی ــای پلی ــش نیروه افزای
ــداث  ــدیدتر و اح ــای ش ــازات ه ــکام و مج ــدور اح ص

ــی نبــرده اســت. ــه جای زندانهــای بیشــتر راه ب
ــورای  ــه ش ــد در جلس ــداهلل موح ــن/ ی ــت روش سیاس
امربــه معــروف نهــی از منکــر معاونــت دســتگاه هــای 
قضائــی و نظامــی اســتان کرمــان، اظهــار کــرد: یکــی 
ــاال و  ــرخ ب ــروز جهــان ن ــن مســائل ام ــده تری از پیچی
ــا و ناهنجــاری  ــش آســیب ه ــکاری و افزای ــد بزه رش

هــای اجتماعــی اســت.
ــودی  ــد صع ــا رون ــا ب ــه  طبع ــان اینک ــا بی ــد ب موح
جرائــم احســاس ناامنــی در مــردم نیــز افزایــش پیــدا 
ــی   ــت زندگ ــر کیفی ــد ب ــن رون ــت: ای ــد گف ــی کن م
انســان هــا تاثیــر منفــی مــی گــذارد و ایــن وضعیــت 

ــت. ــکارتر اس ــینی آش ــهر نش ــی ش در زندگ
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد: 
باالرفتــن نــرخ جــرم و بــزه کاری بــرای دولــت هزینــه 
ــا  ــی را ب هایــی ســنگین در پــی دارد و دســتگاه قضائ
ــی  ــه م ــات مواج ــاالی مراجع ــم ب ــم کار و حج تراک

ســازد.
ــه  ــت اســت ک ــن واقعی ــای ای ــا گوی ــزود: آماره وی اف
پیشــگیری از جــرم از طریــق افزایــش نیروهــای 

ــکام و  ــدور اح ــی و ص ــدید امنیت ــر ش ــس، تدابی پلی
مجــازات هــای شــدیدتر و احــداث زندانهــای بیشــتر 

ــت. ــرده اس ــی نب ــه جای راه ب
ــا و  ــه ه ــک برنام ــدون ش ــه ب ــان اینک ــا بی ــد ب موح
تدابیــر پیشــگیری از جــرم وقتــی کارآمــد و اثربخــش 
ــندو  ــته باش ــارکت داش ــردم مش ــه م ــود ک ــد ب خواه
ــطوح  ــا و س ــه ه ــی الی ــردم در تمام ــاد م ــت: آح گف
جامعــه در ایــن برنامــه هــا و تدابیــر مشــارکت نمایند.
ــه معــروف ونهــی ازمنکــر  ــر ب ــان اینکــه ام ــا بی وی ب
ــادی  ــه اعتق ــه دارای زمین ــن ساختاریســت ک موثرتری
ــرای  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــتوانه فرهنگ و پش
کنتــرل جــرم وبــزه کاری ایفــای نقــش نمایــد، عنــوان 
کــرد: امتیاز،کارکــرد و جایــگاه امربــه معــروف ونهــی 
ازمنکــر نســبت بــه نظریــه هــای ارائــه شــده در زمینــه 
ــل  ــی مراح ــورش در تمام ــطه حض ــرم بواس ــار ج مه

ــری دارد. ــرم برت ــری( ج ــکل گی تکوین)ش
ــش  ــار دارد اعضای ــی انتظ ــه دین ــت: جامع ــد گف موح
در قالــب الگوهــای  فرهنگــی واجتماعــی زندگــی 
ــی  ــه دین ــای جامع ــار ه ــا وهنج ــد و از ارزش ه کن
ــده ای در  ــک ع ــت ی ــی اس ــد و طبیع ــت کنن تبعی
ــاره ای از ارزشــها  جامعــه یافــت مــی شــوند کــه از پ

ــد. ــی نماین ــض م ــا را نق ــرده و آنه ــت نک تبعی
ــه  ــه اینک ــدار ب ــا هش ــی ب ــد قضائ ــام ارش ــن مق ای

ــرخ رشــد جــرم و جمعیــت کیفــری نگــران کننــده  ن
اســت، افــزود: افزایــش عــده ایــن افــراد پیــام خوبــی 
نــدارد و بایســتی بــرای عمــوم مــردم و مدیــران 
نگــران کننــده باشــد. وی عواملــی مثــل شهرنشــینی 
ــر،  ــینی، فق ــیه نش ــترش حاش ــیخته، گس ــام گس لج
اعتیــاد، تــورم، بیــکاری، تنــوع طلبــی و تجمــل 
گرایی،گسســتن بنیادهــای خانــواده، اختــالف فاحــش 
طبقاتــی و ضعــف نهــاد هــای تربیتــی و عــدم کارکــرد 
ــرخ رشــد  ــش ن ــل افزای ــه عل ــا را از جمل مناســب آنه
جــرم دانســت و افــزود: ایــن عوامــل رابطــه مســتقیمی 

ــد. ــی و جــرم دارن ــای اجتماع ــا آســیب ه ب

موحــد خاطرنشــان کــرد: اصــوال اســالم بــه پیشــگیری 
از جــرم بیــش تــر از اصــالح مجــرم ومجــازات اهتمــام 
ــود  ــل بوج ــه عوام ــطه ب ــن واس ــه همی ــده و ب ورزی
ــه دارد  ــرم توج ــاه و ج ــای گن ــه ه ــده در زمین آورن
ــا آنهــا چــاره ســازی کــرده اســت. ــه ب ــرای مقابل و ب

ــان  ــان در پای ــتان کرم ــی اس ــورای قضائ ــس ش رئی
ــه  ــه امرب ــن مقــدس اســالم ب خاطــر نشــان کــرد: دی
ــه  ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــر ب ــی از منک ــروف و نه مع
همگانــی توجــه کــرده اســت و انجــام عبــادات روزانــه 
ــگیرانه  ــل پیش ــوان عوام ــه عن ــی را ب ــردی و جمع ف

ــت. ــرده اس ــرح ک مط

یداهلل موحد:

نرخ رشد جرم و جمعیت کیفری نگران کننده است

مراسم گرامیداشت لحظه عروج جانباختگان زلزله بم برگزار شد
بم؛مراســم  شهرســتان  زلزلــه  ســالروز  بــا  همزمــان 
ــا  ــم ب ــه ب ــگان زلزل ــروج جانباخت ــه ع ــت لحظ گرامیداش

حضــور جمعــی از ســینماگران کشــور برگــزار شــد
ــینمای  ــردان س ــده و کارگ ــه کنن ــور تهی ــته طائرپ فرش
ایــران گفــت: شــهر بــم نشــان داد کــه پایــان همــه شــب 
هــای ســیاه، صبــح ســپیدی اســت و امــروز همــه مــردم 
ــی  ــی م ــه را گرام ــن حادث ــگان ای ــاد جانباخت ــران ی ای

ــد. دارن
وی کــه پنجــم دی مــاه در مراســم گرامیداشــت لحظــه 
عــروج جانباختــگان زلزلــه بــم ســخن می گفــت، افــزود: 
بــه نمایندگــی از کل ســینماگران ایــران از اینکــه در 
ــر روز  ــم ه ــحالیم و امیدواری ــتیم خوش ــما هس ــع ش جم
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــم. وی ب ــروز ببینی ــر از دی ــم را بهت ب
کــه داشــتن ســرزمین موهبــت اســت حتــی اگــر ویــران 
باشــد ادامــه داد: وقتــی روی خــاک ســرزمین خــود قــدم 
ــی  ــر م ــردای آن اســت فک ــه در ف ــه آنچ ــم و ب ــی زنی م

کنیــم، یــک موهبــت اســت.
تهیــه کننــده و کارگــردان دیگــر ســینمای ایــران نیــز در 
ــران  ــت ای ــر دل همــه مل ــم ب ــن آئیــن گفــت: زخــم ب ای
اســت و امــروز همــه ایــران، بــم و همــه ایرانــی هــا بمــی 
هســتند. پرویــز یاشــا : تهیــه کننــده و کارگــردان دیگــر 
ــم را ســاخت  ــی کــه ب ــز: نســل جوان ــران نی ســینمای ای

ــی  ــار خــود م ــران را در کن ــت ای ــه مل ــازد هم ــی س و م
بینــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــی شــک بمــی هــا بــم 
را آبادتــر از ایــن مــی کننــد ادامــه داد: زخــم هــای بــم 
رفتــه رفتــه فرامــوش مــی شــوند و مــردم بــم ایــن شــهر 
ــر مــی ســازند. نیکــی کریمــی از  را از آنچــه هســت بهت
ــن  ــه در آئی ــون ک ــینما و تلویزی ــته س ــران برجس بازیگ

ــم در  ــه ب ــگان زلزل ــره جانباخت ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
ــه  ــود، گفــت: مــی دانــم زلزل ایــن شــهر حضــور یافتــه ب
بــم اتفــاق بســیار دردناکــی بــرای همــه بمــی هــا بــوده 
ــت داده  ــزی را از دس ــس عزی ــر ک ــه ه ــن حادث و در ای
کــه جانــکاه اســت. وی تصریــح کــرد: خــودم چنــد مــاه 
قبــل عزیــزی را از دســت دادم کــه بســیار ســخت بــود و 

انســان فکــر مــی کنــد کــه در چاهــی ســیاه مــی افتــد 
کــه پایانــی نــدارد.

نیکــی کریمــی افــزود: از طریــق یکــی از دوســتان 
ــوت شــدم و بســیار  ــن دع ــن آیی ــرای حضــور ای خــود ب
ــما  ــار ش ــک در کن ــم از نزدی ــی توان ــه م ــحالم ک خوش
باشــم. وی بیــان کــرد: مــی دانــم زلزلــه بــم اتفــاق بســیار 
ــرای همــه بمــی هــا بــوده و در ایــن حادثــه  دردناکــی ب
ــکاه اســت. ــه جان ــزی را از دســت داده ک هــر کــس عزی

ــزی را از  ــاه قبــل عزی ــد م ــح کــرد: خــودم چن وی تصری
دســت دادم کــه بســیار ســخت بــود و انســان فکــر مــی 
کنــد کــه در چاهــی ســیاه مــی افتــد کــه پایانــی نــدارد.

ــالمی  ــوری اس ــون جمه ــینما و تلویزی ــرح س ــر مط بازیگ
ــی  ــزرگ اســت و خیل ــی ب ــا خیل ــن دنی ــت: ای ــران گف ای
مــی تــوان بــه نبــرد بــا آن رفــت و ســختی هــا را پشــت 
ــم  ــردم ب ــم م ــی بین ــد: م ــادآور ش ــت. وی ی ــر گذاش س
ســعی مــی کننــد آن درد و تالــم حادثــه پنجــم دی مــاه 
را فرامــوش کننــد. اجــرای دف نــوازی، مرشــد خوانــی و 

ــود. شــعرخوانی از دیگــر برنامــه هــای ایــن آئیــن ب
در پنجــم دی مــاه ســال 82 بــا وقــوع زلزلــه ای مهیــب 
جمــع زیــادی از مــردم بــم جــان خــود را از دســت دادنــد 
و ایــن شــهر اکنــون زنــده و مقــاوم بــه آینــده ای روشــن 

و پرامیــد چشــم دوختــه اســت.

با شناساندن مفاخر به جوانان می توانیم در برابر تهاجم فرهنگی مقابله کنیم
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی بــا اعتقــاد بــه اینکــه 
بــا شناســاندن مفاخــر بــه جوانــان و کــودکان مــی 
ــا  ــت م ــه هوی ــر تهاجــم فرهنگــی ک ــم در براب توانی
ــرد:  ــالم ک ــم اع ــه کنی ــد، مقابل ــه ان ــانه گرفت را نش
ــی چــون  ــی هاســت و بزرگان ــان، شــهر مهربان کرم
عطــا احمــدی دارد و ایشــان بــه علــت پاکدامنــی و 
خدماتــی انجــام داده انــد نــه تنهــا در کرمــان بلکــه 

در ســطح کشــور موثــر مــی باشــد.
ــرای  ــم اج ــرزاده در مراس ــد می ــنا/ دکترحمی ایس
ــالمی  ــاهیر اس ــر و مش ــزرگ مفاخ ــرح ب ــمی ط رس
و ایرانی)بــا رویکــرد فرهنگــی و پژوهشــی( و اولیــن 
ــت: در  ــزی گف ــتانی پاری ــزه باس ــای جای دوره اعط

ســال 1392 اعضــای شــورای انقــالب فرهنگــی 
خدمــت مقــام معظــم رهبــری شــرف یــاب شــدیم 
ــی  ــگ م ــوزه فرهن ــه از ح ــی ک ــه رنج ــان ب و ایش
ــه  ــه ب ــد ک ــان نمودن ــد و اذع ــاره کردن ــد، اش برن
دلیــل تهاجــم فرهنگــی، فرزنــدان ایــران از مفاخــر 
و هویــت خــود جــدا شــده انــد، بطوریکــه کــودکان 
ــی  ــر ایران ــتر از مفاخ ــی را بیش ــردم عنکبوت ــا م م

ــند. ــی شناس م
وی ادامــه داد: بنابــر توصیــه رهبــر بــه دنبــال 
معرفــی مشــاهیر اســالمی ایرانــی در هــر حــوزه ای 
در دســتور کار قــرار دادیــم، و بــرای اولیــن بــار کــه 
ــه  ــر منطق ــان ه ــر و عالم ــاهیر و مفاخ ــی مش معرف

ــند و از  ــجویان باش ــا دانش ــه ه ــان نام ــوع پای موض
ــم. ــی کنی ــت م ــن دانشــجویان حمای ای

رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــی را  ــر ایران ــه مفاخ ــم ک ــن داری ــر ای ــعی ب ــه س ک
ــازار  ــزود: اکنــون اجناســی کــه در ب بشناســانیم، اف
ارایــه مــی شــود، کمتــر بــا فرهنــگ مــا همخوانــی 

دارد کــه بایــد اصــالح گــردد.
ــام از  ــی مق ــه عال ــم از فرهیخت ــن مراس وی در ای
دکتــر باســتانی پاریــزی تقدیــر و یــاد او را گرامــی 
بداریــم، از اهــداف ایــن برنامــه برشــمرد و تصریــح 
ــاهیر  ــی از مش ــه یک ــی ک ــوی کرمان ــرد: خواج ک
کرمانــی مــی باشــد و قبــل از آنکــه شــاعر باشــند، 

ایشــان یــک عــارف مــی باشــند،  پیشــنهاد دادیــم 
ــر  ــان در نظ ــرای ایش ــتی ب ــم بزرگداش ــه مراس ک
گرفتــه شــود کــه خوشــبختانه مســئولین دانشــگاه 
آزاد اســالمی ایــن پیشــنهاد را در دســتور کار خــود 

ــد. قــرار دادن
میــرزاده بــا اشــاره بــه تاریــخ تولــد خواجــوی 
ســالروز  مــاه  دی   17 کــرد:  اظهــار  کرمانــی، 
ــورای  ــب ش ــه تصوی ــد و ب ــی باش ــان م ــد ایش تول
ــم  ــه در تقوی ــیده ک ــی رس ــالب فرهنگ ــی انق عال
درج گــردد، ضمــن آنکــه ســال آینــده مراســم 
ــزار  ــان برگ ــالروز تولدش ــان در س ــت ایش بزرگداش

ــردد. ــی گ م
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خبر

فرهنگی و هنری

کـرمان یک شهرک سیـنمایی بـزرگ اسـت
فرشته اسداللهی

مســتند  فیلــم  المللــی  بیــن  جشــنواره  دهمیــن   
ــید  ــری س ــه دبی ــاه، ب ــت( در آذرم ــینما حقیق ایران)س
ــینمایی  ــس س ــژاد در پردی ــی ن ــدی طباطبائ محمدمه
ــر از  ــنواره 20 نف ــن جش ــد. در ای ــزار گردی ــو برگ چارس
ــه میهمــان  ــی حضــور داشــتند ک مســتند ســازان کرمان
ایــن جشــنواره و کارگاه هــای آن بودنــد، و آثارشــان 
ــنواره  ــه جش ــد. در اختتامی ــران ش ــتیوال اک ــن فس در ای
ســینما حقیقــت، بــا حضــور علیــزاده مدیــر کل فرهنــگ 
ارشــاد اســالمی کرمــان و ســید محمــد مهــدی  و 
ســینما  جشــنواره  دهمیــن  دبیــر  نــژاد  طباطبائــی 
ــن  ــر شــد. ای ــی تقدی حقیقــت از دو مســتند ســاز کرمان
ــی  ــری از مســتند ســازان کرمان ــا پخــش تصاوی بخــش ب
ــا  ــاز و ب ــر عســگری نســب آغ ــد اســالمی و منوچه حمی

ــید.  ــام رس ــه انج ــان ب ــه ایش ــزه ب ــدای جای اه
 کاروان ســینمای مســتند متشــکل از اســاتید، داوران 
ــت،  ــینما حقیق ــنواره س ــن دوره از جش ــدگان ای و برگزی
ــان  ــاه میهمــان شــهر کرم ــا 25 آذر م ــای 23 ت در روزه
شــدند. حاصــل ایــن ســفر 4 روزه بازدیــد از چنــد مــکان 
تاریخــی و تفریحــی و آشــنایی بیشــتر مســتند ســازان، 
ــا حضــور  ــان ب ــود. همزم ــان ب ــا بخشــی از اســتان کرم ب
ــی  ــش بخش ــه نمای ــان، برنام ــهر کرم ــات در ش ــن هی ای
ــت در  ــینما حقیق ــنواره س ــن جش ــای دهمی ــم ه از فیل
ســینما شــهر تماشــا کرمــان از 23 تــا 25 آذر مــاه بــر پــا 
بــود، ایــن ســفر بــه میزبانــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی اســتان کرمــان انجــام شــد. 
شــامگاه سه شــنبه 23 آذر ماه مراســمی از ســوی استاندار 
کرمــان علیرضــا رزم حســینی بــرای برگزارکننــدگان 
ــت در  ــینما حقیق ــنواره س ــن جش ــدگان دهمی و برگزی
ــان  ــردی کرم ــل جهانگ ــا، هت ــکان آن ه ــل اس ــل مح هت
ــده  ــدارک دی ــت ت ــینما حقیق ــت س ــو داش ــم نک مراس
ــت،  ــو داش ــم نک ــن مراس ــران در ای ــه حاض ــد. از جمل ش

ــزاده  ــا علی ــه محمدرض ــوان ب ــتاندار می ت ــر از اس ــه غی ب
ــان و  ــتان کرم ــاد اســالمی اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــیدمحمد مهدی  ــه س ــنواره از جمل ــدگان جش برگزارکنن
ــی  ــی رزاق کریم ــنواره، مرتض ــر جش ــژاد دبی طباطبایی ن
ــم خان  ــا قاس ــی، علیرض ــت فرهنگ ــام و معاون ــم مق قائ
ــان  ــد مغنی ــا و مجی ــر کارگاه ه ــش و مدی ــت پژوه معاون

ــرد. ــاره ک ــی اش ــت اداری و مال معاون
ــرکل  ــزاده مدی ــا علی ــم محمدرض ــن مراس ــدای ای در ابت
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان ضمــن خیــر 
ــعود  ــالد مس ــام می ــک ای ــینماگران و تبری ــه س ــدم ب مق
ــر و هفتــه وحــدت اســالمی گفت:خوشــحالیم کــه  پیامب
ــوتان و  ــش کس ــازان، پی ــتند س ــی از مس ــان جمع میزب
مســئوالن دهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت هســتیم. 
ــینمایی  ــهرک س ــک ش ــان ی ــت: کرم ــه گف وی در ادام
بــزرگ اســت و فیلمســازان مــی تواننــد از ایــن فضــا بهــره 
ببرنــد. مدیــر کل ارشــاد اســالمی کرمــان در ادامــه بیــان 

ــینمای  ــت س ــش نکوداش ــداف بخ ــی از اه ــت: یک داش
مســتند کرمــان در کنــار تقدیــر از مستندســازان کرمانی، 
نشــان دادن بخشــی از ظرفیت هــای فرهنگــی و طبیعــی 

ــه ســایر مستندســازان اســت. ــن اســتان ب ای
ــترش  ــز گس ــت مرک ــه حمای ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
ســینمای مســتند و تجربــی از ایجــاد هفتــه فیلــم 
ــان  ــازان کرم ــه مستندس ــدازی خان ــم  و راه ان مســتند ب

خبــر داد.
ــژاد طــی ســخنان کوتاهــی  پــس از علیــزاده، طباطبایی ن
گفــت: از ســال 93 تاکنــون جشــنواره بین المللــی فیلــم 
مســتند ایــران تــالش کــرده اســت تــا هــر ســال میزبــان 
و در ادامــه مهمــان ســینمای مســتند یکــی از اســتان ها 

باشــد.
او ادامــه داد: ســال 93 ســینمای مســتند اصفهــان و 
ــنواره  ــان جش ــان مهم ــتند آب ــینمای مس ــال 94 س س
ــا در  ــان م ــه میزب ــران و در ادام ــت در ته ــینما حقیق س

ــاق در  ــن اتف ــد و امســال شــاهد ای شــهرهای خــود بودن
ــتیم. ــان هس کرم

ــت  ــن اس ــا ای ــدف م ــزود: ه ــان اف ــژاد در پای طباطبایی ن
ــده  ــرای دی ــه ای ب ــردن زمین ــم ک ــر فراه ــالوه ب ــه ع ک
شــدن و تقدیــر از مستندســازان آن اســتان در جشــنواره، 
ــه  ــم ب ــتان ها را ه ــتند در اس ــه مس ــداث خان ــه اح زمین

ــم. وجــود آوری
 در پایــان  مراســم علــی رمضانــی مدیــرکل صــدا و 
ــس  ــی رئی ــین ملک ــان، محمدحس ــز کرم ــیمای مرک س
ــزاده و  ــان، رزم حســینی، علی ــتان کرم ــری اس ــوزه هن ح
طباطبایی نــژاد بــا حضــور روی صحنــه از محمدعلــی 
روســفید پیشکســوت هنــر فیلمبرداری و عکاســی اســتان 
کرمــان، مســعود اشــجعی تهیه کننــده و کارگــردان فیلــم 
»غــالم لــره«، رضــا فهیمــی کارگــردان فیلــم »کــودکان 
ابــری« و حامــد ســعادت کارگــردان فیلــم »مــردی کــه 

ــد. ــر کردن فســیل شــد« تقدی
ــید  ــت س ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــه م ــری ک ــمین نف شش
ــه  ــود ک ــنواره ب ــر جش ــژاد دبی ــدی طباطبایی ن محمد مه
اثــری بافتــه دســت بانــوان هنرمنــد کرمانــی را بــه عنــوان 
هدیــه مشــترک از ســوی اســتاندار و مدیــر کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی کرمــان دریافــت نمــود. طــی ایــن ســفر 

میهمانــان از ارگ تاریخــی 
ــه،  ــور در دره راگ ــهر، حض ــن ش ــای ای ــتان ه بم،نخلس
ــان  ــازار کرم ــی و ب ــوزه تاریخ ــه م ــد خان ــد از چن بازدی

ــد. ــدن کردن دی
فیلمســازی مســتند نوعــی ســینمای غیــر داســتانی کــه 
ــاز  ــم س ــن فیل ــل بی ــن و تعام ــور دوربی ــر حض در آن ب
ــدون  ــا ب ــم ه ــن فیل ــود. ای ــی ش ــد م ــوع تاکی و موض
ــتند،این  ــی هس ــک و غیرروای ــدی، غیردراماتی ــه بن صحن
ســبک فیلمســازی مدعــی اســت کــه تــا حــد امــکان بــه 
واقعیــت وفــادار اســت. ســینمای مســتند زوایــای زندگــی 
ــه  ــر مــی کشــد. برخــی آن را گون ــه تصوی اجتماعــی را ب

ــد. ــی دانن ــی م ــینمای سیاس ای از س

بزرگداشت ایرج بسطامی، برگزار شد
آســتانه  در  بســطامی  ایــرج  بزرگداشــت  مراســم 
ــت  ــالن جمعی ــم، در س ــه ب ــالگرد زلزل ــیزدهمین س س

هــالل احمــر شهرســتان کرمــان برگــزار شــد.
ایــرج  سیاســت روشــن/ فاطمــه بســطامی خواهــر 
ــع  ــت: توق ــطامی گف ــه بس ــس موسس ــطامی و موس بس
نداشــته باشــید در چنیــن شــبی )ســالگرد زلزلــه بــم کــه 
ــم  ــه ایــرج بســطامی از دنیــا رفــت( بتوان براثــر آن حادث
صحبــت کنــم و کالم دلــم را بیــان کنــم. بــه هــر حــال 

ــم. ــار بیای ــا درد خــودم کن ــد ب بای
ــری  ــای هن ــاره فعالیت ه ــی درب ــم کلیپ ــه مراس در ادام
آن موسســه  در  کــه  پخــش شــد  بســطامی  ایــرج 
ــذاری  ــه بنیان گ ــد از زلزل ــال بع ــج س ــه پن ــطامی ک بس
ــطامی  ــزه بس ــاره جای ــی درب ــی و توضیح های ــد، معرف ش

ــد. ــده، داده ش ــزار ش ــون دو دوره از آن برگ ــه تاکن ک
ــد  ــا خوانندگــی وحی اجــرای گــروه موســیقی گــردون ب
ــود. ــاج دیگــر بخــش مراســم بزرگداشــت بســطامی ب ت

همچنیــن مجــری برنامــه بــا یــادآوری ایــن کــه امشــب 
ــان  ــهادت غواص ــال 4 و ش ــات کرب ــام عملی ــالگرد انج س
دلیــر ایرانــی اســت از ســورج یاســایی - نوازنــده ســه تار 
- دعــوت کــرد تــا از زلزلــه بــم و ایــرج بســطامی بگویــد. 
یاســایی نیــز بــا اشــاره بــه شــب پیــش از وقــوع زلزلــه و 
حضــورش در کرمــان یــادآوری کــرد کــه ایــرج بســطامی 
در آن زمــان بــرای دیــدار بــا خانــواده اش بــه بــم آمــده 
بــود. ایــن نوازنــده بــا توصیــف حــال و هــوای بــم پــس 
ــه  ــان خراب ــتجو در می ــن جس ــه و همچنی ــوع زلزل از وق
ــرد: آن  ــار ک ــطامی اظه ــرج بس ــردن ای ــدا ک ــرای پی ب
ــن  ــییع و تدفی ــرای تش ــی ب ــای مختلف ــان برنامه ه زم

ــالش برخــی  ــا وجــود ت ــت ب او مطــرح می شــد. در نهای
ــا پیگیــری  ــه خــارج از شــهر ب ــرای انتقــال پیکــرش ب ب
ــار  ــطامی در کن ــرج بس ــر ای ــتان، پیک ــواده و دوس خان

ــه خــاک ســپرده شــد. ــم ب ــرادرش در شــهر ب ب
بخــش دیگــری از ایــن مراســم بــه رونمایــی از تندیــس 
تمبــر مســی مزیــن بــه چهــره ایــرج بســطامی اختصــاص 
ــناد و  ــز اس ــوول مرک ــور مس ــن منظ ــه همی ــت. ب داش
ــر کل اداره  ــرق، مدی ــوب ش ــه جن ــای منطق کتابخانه ه
پســت اســتان، مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــز  ــر مرک ــتان، مدی ــاد اس ــر کل اداره ارش ــان، مدی کرم
ــطامی-  ــا بس ــه و رض ــن فاطم ــی و همچنی کرمان شناس
ــر  ــه حاض ــطامی- روی صحن ــرج بس ــرادر ای ــر و ب خواه
شــدند و از ایــن تندیــس ســاخته شــده از مــس رونمایــی 
کردنــد. تندیــس تمبــر یــاد شــده از ســوی مرکــز اســناد 

ــد. ــم ش ــواده بســطامی تقدی ــه خان ــا ب و کتابخانه ه
بزرگداشــت ایــرج بســطامی بــا اجــرای یــک گــروه 
ــت. ــه یاف ــش« ادام ــام »آفرین ــه ن ــی ب ــیقی کرمان موس
مســعود حبیبــی - نوازنــده و دوســت ایــرج بســطامی - 
بــه نمایندگــی از هنرمندانــی کــه از تهــران بــرای حضــور 
در ایــن مراســم بــه کرمــان آمــده بودنــد، در ســخنانی بــا 
تشــکر از بانیــان برگــزاری بزرگداشــت بســطامی گفــت: 
ــه  ــه همــکاری در گــروه عــارف ب ــرج ب رفاقــت مــن و ای
سرپرســتی پرویــز مشــکاتیان برمی گــردد کــه او همــراه 
بــرادرش - محمدعلــی - در آن گــروه حضــور می یافــت.
ــح  ــی بســطامی توضی ــای اخالق ــاره خصوصیت ه وی درب
داد: ایــرج خیلــی زالل بــود؛ دل بزرگــی داشــت. دل 
رحــم و مهربــان بــود و هــر گاه بــا او صحبــت می کــردم، 

از غــم دیگــران می گفــت. انــگار غــم دیگــران بیشــتر از 
غــم خــودش بــه او آســیب مــی زد.

ــم را  ــه ب ــطامی در زلزل ــرج بس ــت ای ــی درگذش حبیب
ــن  ــا رفت ــه داد: ب ــت و ادام ــی دانس ــه ای باورنکردن واقع
ــتر  ــورد و بیش ــکان خ ــران ت ــیقی ای ــر موس ــرج، پیک ای

موســیقی دان ها متوجــه ایــن آســیب شــدند.
ــن مراســم اجــرای حســام الدین ســراج  ــان بخــش ای پای
- خواننــده، نوازنــده و مــدرس دانشــگاه - همــراه شــهرام 
میرجاللــی - نوازنــده تــار - و مســعود حبیبــی - نوازنــده 
دف - بــود. در ایــن مراســم مســئوالن و هنرمندانــی 
ماننــد مدیــر کل اداره ارشــاد کرمــان، مدیــر کل میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری کرمــان، مشــاوران اســتاندار، 
عطــاءاهلل امیــدوار، شــفیعی )فرمانــدار بــم در زمــان 
زلزلــه(، حســام الدین ســراج، وحیــد تــاج، معصومــه 
ــرز  ــد، فرام ــروز ارجمن ــوری، پی ــا صــدر ن ــی، بردی مهرعل
ــد  ــی و احم ــهرام میرجالل ــی، ش ــعود حبیب ــی، مس امین
ــن  ــم همچنی ــن مراس ــتند. در ای ــور داش ــبحانی حض س
جعفــر پناهــی و پــوری بنایــی هــم حاضــر بــودد. مجــری 
مراســم دو بــار در جریــان اجــرای برنامــه از پناهــی نــام 
بــرد و او را هنرمنــدی جهانــی و دارای جوایــز بین المللــی 
معرفــی کــرد. ایــن کارگــردان همچنیــن مــورد تشــویق 

ــت. ــرار گرف حاضــران در ســالن ق

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کرمان:

۱3 ویـژگی شهیـدان از زبـان رهـبری
دبیــرکل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور بــا تبییــن 
فلســفه رفتــاری مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه خانواده 
ــی صــرف  ــم و قدردان ــر از تکری معظــم شــهدا، آن را فرات

ــاره توضیحاتــی داد. دانســت و در ایــن ب
روابــط عمومــي اداره کل کتابخانــه هــاي عمومــي اســتان 
ــرکل نهــاد کتابخانــه  ــور دبی کرمــان/ علیرضــا مختارپ
هــای عمومــی کشــور، در آئیــن معرفــی کتاب»کریمانــه« 
روایــت دیــدار رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا خانــواده 
معظــم شــهدای کرمــان کــه بــا حضــور جمعــی از 
ــی و...  ــاالن فرهنگ ــهدا، فع ــزز ش ــواده مع مســئولین، خان
کــه بــه همــت اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان 
برگــزار شــد، پیرامــون  فلســفه رفتــار رهبــری بــا خانــواده 

ــراد کــرد. شــهدا ســخنانی ای
 وی بــا طــرح ایــن ســئوال کــه چــه اتفاقــی افتــاده کــه 
ــا  ــاری ب ــه رفت ــری اینگون ــم رهب ــام معظ ــام)ره( و مق ام
خانــواده شــهدا دارنــد و رفتــار رهبــری آیــا فقــط تجلیــل 
و تکریــم و قدردانــی اســت یــا نــه! چیــز دیگــری اســت؟ 
بیــان داشــت: تمــام ملــت هــا و اقــوام کســانی را کــه جان 
خــود را در راه تــالش بــرای عقایدشــان در یــک قتــال از 
ــد امــا تجلیــل مــا  دســت مــی دهنــد؛ گرامــی مــی دارن
بــه کلــی متفــاوت اســت و نــگاه مــا بــه شــهید و خانــواده 

شــهید اصــاًل ایــن نیســت.
 مختارپــور، ایــن تفــاوت را حاکــی از آن تعریفــی دانســت 
ــا  ــن تعریــف ب ــرا ای کــه مکتــب اســالم از انســان دارد زی
ــت و در  ــاوت اس ــی متف ــه کل ــب ب ــر مکات ــف دیگ تعری
ــا  ــه و خدانم ــرار اســت خداگون ــب اســالم، انســان ق مکت
باشــد و خلیفــه خــدا در زمیــن باشــد و راه پیمــودن ایــن 
مســیر، تدیــن بــه دیــن اســت و نشــانه هــای ایــن تدیــن، 

ــان  ــه لس ــرار ب ــه ارکان و اق ــل ب ــب و عم ــه قل ــان ب ایم
ــرا ایمــان ذومراتــب اســت. اســت زی

 وی بــا افــزودن اینکــه در دیــن راههــای مختلفــی بــرای 
ــان  ــان عرف ــی از آن ــه یک ــده ک ــر ش ــان ذک ــت ایم تقوی
ــا آن  ــیعه ب ــب ش ــتر در مکت ــه بیش ــت ک ــالمی اس اس
روبــرو هســتیم؛ تأکیــد و توصیــه امــام راحــل بــر خوانــدن 
ــرار داد و  ــه ق ــورد توج ــهدا را م ــای ش ــه ه ــت نام وصی
افــزود: بــه فرمــوده رهبــری، ایــن یــک توصیــه خشــک و 
خالــی نبــود و آن گلولــه آتشــین در قلــب مبــارک شــان 
ــارف و  ــک ع ــه ی ــی را ک ــود و... و آن راه ــته ب ــر گذاش اث
ــا 40 ســال طــی مــی کنــد یــک  ســالک در طــول 30 ت
جــوان در طــول 10 و 15 و 20 روز در جبهــه پیــدا و طــی 
کــرده اســت؛ راهــی کــه یــک ســالک و یــا عالــم بعــد از 
ســالها مجاهــدت و ریاضــت ممکــن اســت بــه آن برســد.

ــزود:  ــی کشــور اف ــای عموم ــه ه ــاد کتابخان ــرکل نه  دبی
مقــام معظــم رهبــری در ســخنرانی هایــی کــه داشــتند 
13 ویژگــی بــرای شــهدا ذکــر مــی کننــد کــه دل بریــدن 
ــای شــخصی، اخــالص، ایمــان؛  از عواطــف و خواســته ه
ــر اســاس جهــان  ــی ب قــدرت معنــوی تقــوا، آرمــان گرای
بینــی الهــی، عبــادت؛ تدیــن؛ انــس با قــرآن و نمــاز، ارادت 
و پیــروی نســبت بــه ائمــه اطهــار علیهــم الســالم، تعقــل 
ــرف،  ــان ص ــاس و هیج ــه احس ــتدالل ن ــق و اس و منط
ــرت؛  ــی، بصی ــهرت طلب ــه ش ــف ن ــه و تکلی ــام وظیف انج
قــدرت تشــخیص قــوی، ترجیــح مصلحــت کشــور و 
دیــن بــر مصلحــت شــخصی، عــدم هــراس از مــرگ، بــی 
ادعایــی و طلبــکار نبــودن از انقــالب و ایســتادگی در برابــر 
ــف و  ــری، وظای ــرد: رهب ــح ک ــت.  وی تصری ــمن اس دش
تکالیــف نســبت بــه شــهدا و خانــواده شــهدا را در هشــت 

ــه  ــی، ب ــم و قدردان ــه تکری ــد ک ــر کردن ــی ذک محــور اصل
خاطــر داشــتن ایثــار شــهیدان نســبت بــه دشــمنی هــای 
دشمنان)استکبارســتیزی(، عمــل بــه درس شــهدا و پیــام 
آنــان، الگوگیــری از شــهدا و الگوســازی بــرای نســل 
ــه  ــاد شــهدا و مقابل ــام و ی ــگاه داشــتن ن ــده ن جــوان، زن
بــا مخالفــان زنــده نگهداشــتن شــهدا، حفــظ و نشــر آثــار 
ــور،  و زندگینامــه شــهدا، مجالــس بزرگداشــت، راهیــان ن
ــان؛  ــی آن ــبک زندگ ــن س ــهدا و یافت ــاره ش ــق درب تحقی
ــرای عمــل کــردن،  ســبک زندگــی را یــاد مــی گیریــم ب

ســبک زندگــی خاطــره کــه نیســت.
ــاد  ــد ی ــه اینکــه رهبــری معتقدن ــح ب ــا تصری ــور ب مختارپ
ــزی اســت کــه نظــام و  ــواده او، چی ــام او و خان شــهید، ن
ــت:  ــار داش ــت؛ اظه ــتوار اس ــر آن اس ــالمی ب ــب اس مکت
ــهدا  ــواده ش ــدار خان ــه دی ــن ب ــد م ــی گوین ــری م رهب
مــی روم تــا فیــض پیــدا کنــم و روحیــه بگیــرم و بــرای 
همیــن عیــن ایــن تعبیــر را دارنــد کــه توجــه بــه شــهدا 
و خانــواده شــهدا و ســبک زندگــی شــهدا یــک ضــرورت 

ــت. ــور اس ــرای کش ــتراتژیک ب اس
 وی در پایــان گفــت: امــام)ره( مــی گویــد 40 و 50 
ــم  ــد شــب ه ــوب، چن ــیار خ ــد، بس ــادت کردی ــال عب س
ــری  ــه رهب ــذا توج ــد؛ ل ــهدا را بخوانی ــه ش ــت نام وصی
بــه مقــام شــهید و کاری کــه امثــال ایــن جوانــان 
ــرای  ــد ب ــه( کردن ــه کریمان ــدگان مجموع ایمانی)گردآورن
ــه پیــام و ســبک زندگــی شــهید  ایــن اســت کــه نیــاز ب
ــق و در  ــتحکم و دقی ــام را مس ــه نظ ــرای اینک ــم ب داری
صــراط اســالم نــاب حفــظ و بــرای امــروز و فــردای 
جامعــه از ایــن خانــواده هــا و شــهدا درس بگیریــم و آن 

ــم. ــرار دهی ــود ق ــی خ ــق زندگ را سرمش

120 کارت مجوز کتاب در پاییز امسال 
صادر شده است 

وحیــد محمدی،معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان از صــدور مجــوز 120 عنــوان کتاب 
ــر  ــارت ب ــات نظ ــه هی ــط دبیرخان ــال توس ــز امس در پایی

ضوابــط نشــر کتــاب اســتان خبــر داد
 محمــدی ؛افزود:هیــات چــاپ و نشــر اســتان  پاییــز 
ــود  ــی نم ــاب را بررس ــس کت ــش نوی ــال125عنوان پی امس
اســت. وی ادامــه داد:  عنــوان پیــش نویــس کتــاب در 
ــی، مذهبی،تاریخــی جغرافیایــی،  زمینــه هــای مختلــف ادب
ــش  ــوان پی ــاپ( و 4 عن ــل چ ــودک )قاب ــض، ک ــوم مح عل
ــس  ــش نوی ــوان پی ــک عن ــروط( و ی ــاب) مش ــس کت نوی
کتــاب غیــر قابــل چــاپ  شــناخته  شــد و 17 عنــوان پیــش  
ــه اعضــاء گروههــای  ــز، جهــت بررســی ب ــد نی نویــس جدی
ــن دوره، 84  ــن در ای ــد. همچنی ــل گردی ــی تحوی کارشناس
ــالم وصــول  ــه اع ــر خان ــاب چــاپ و توســط دبی ــوان کت عن

ــده اســت. ش

دبیر و اعضای هیات علمی بیستمین 
دوره جایزه کتاب سال استان کرمان 

منصوب شدند 
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــم مدی ــا حک ب
ــتمین دوره  ــی بیس ــات علم ــا ی هی ــر و اعض ــان؛ دبی کرم

ــدند. ــوب ش ــان منص ــتان کرم ــال اس ــاب س ــزه کت جای
ــر  ــوان  دبی ــه عن ــف زاده ب ــد یوس ــاس احم ــن اس ــر ای   ب
علمــی و دکتــر نصرالــه گرامــی، دکتــر محمدرضــا صرفــی ، 
دکتــر میثــم تــارم ،ســید علــی میــر افضلــی، مهــدی محبــی 
ــأت  ــای هی ــوان اعض ــه عن ــدی ب ــد محم ــی و وحی کرمان
علمــی بیســتمین دوره جایــزه کتــاب ســال اســتان کرمــان 
منصــوب شــدند. در متــن احــکام هــر یــک از اعضــای هیــات 

علمــی نیــز آمــده اســت :
ــی  ــمند جنابعال ــارب ارزش ــی و تج ــب علم ــه مرات ــر ب نظ
درزمینــه هــای علمــی – پژوهشــی، بــه موجــب ایــن حکــم 
بــه عنوان)عضــو هیــأت علمــی بیســتمین دوره جایــزه کتاب 

ســال اســتان کرمــان( منصــوب مــی شــوید.
ــره  ــال و به ــد  متع ــتعانت ازخداون ــا اس ــی رود ب ــد م امی
گیــری  از دیــدگاه هــای جنــاب عالــی و ســایر اندیشــمندان 
ــد  و صاحــب نظــران، ایــن جایــزه ارزشــمند و معتبــر ،بتوان
نقــش  شایســته خــود را در ارتقــاء فرهنگــی و معرفــی حوزه 

فرهنــگ و تمــدن کرمــان ســرافراز، ایفــا نمایــد.

دوره راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی 
مؤسسات فرهنگی قرآن 

دوره آموزشــی راهکارهــای تقویــت بنیه اقتصادی مؤسســات 
ــه  فرهنگــی قــرآن و عتــرت اســتان کرمــان برگــزار شــد. ب
ــان دوره  ــتان کرم ــی اس ــکلهای قرآن ــه تش ــت اتحادی هم
ــات  ــادی مؤسس ــه اقتص ــت بنی ــای تقوی ــی راهکاره آموزش
فرهنگــی قــرآن و عتــرت اســتان کرمــان بــا حضــور 45 نفــر 
ــالن  ــتان در س ــی اس ــاالن قرآن ــات و فع ــران مؤسس از مدی
پردیــس تکیــه عباســعلی واقــع در خیابــان فردوســی کرمان 
برگــزار شــد. اســتاد ایــن کارگاه آموزشــی حجــت االســالم 
علیرضــا شاهســونی عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه تشــکلهای 
ــزان  ــت االح ــه بی ــر مؤسس ــور و مدی ــرت کش ــرآن و عت ق
اســتهبان بــود. مؤسســه قرآنــی بیــت االحــزان بــا دارا بــودن 
ــن  ــق تری ــی از موف ــور یک ــتان کش ــعبه در 12 اس 165 ش
مؤسســات قرآنــی کشــور اســت. اســتاد شاهســونی در ایــن 
ــی در زمینــه تقویــت  دوره آموزشــی تجربیــات و راه کارهای

بنیــه اقتصــادی مؤسســات قرآنــی  را ارایــه کــرد .
علیــزاده  آموزشــی محمــد رضــا  ایــن دوره  ادامــه  در 
ــع  ــتان در جم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ،مدی
مدیــران مؤسســات قرآنــی ضمــن بیــان گزارشــی از عملکرد 

قرآنــی آن اداره کل، بــه ســؤاالت حاضــران پاســخ داد.

راهیابی شاعر کرمانی به مرحله نهایی 
ششمین جشنواره شعر انقالب

ــی  ــه ی نهای ــه مرحل ــی، ب ــاعر کرمان ــدی ش ــی احم مجتب
ــت. ــالب راه یاف ــعر انق ــنواره ش ــمین جش شش

ــه شــعر  ــر و مجموع ــک اث ــر در بخــش ت ــاً 461 اث مجموع
ــیده  ــی رس ــی مل ــداد ادب ــن روی ــه ی ای ــه دبیرخان ــن ب که
ــن  ــگان ای ــوان راه یافت ــر به عن ــت 15 اث ــه در نهای ــود ک ب
ــعر  ــنواره ش ــمین جش ــی شش ــه ی نهای ــه مرحل ــش ب بخ
ــی احمــدی، شــاعر اســتان  ــی شــدند. مجتب انقــالب معرف
کرمــان، بــا اثــر »شــگفتی در چنــد پــرده«  در ایــن رویــداد 
شــرکت کــرده بــود و موفق شــد همــراه بــا 14 شــاعر دیگر، 
ــمین  ــت؛ شش ــی اس ــد. گفتن ــی راه یاب ــه ی نهای ــه مرحل ب
جشــنواره بین المللــی شــعر انقــالب، بــه منظــور پاسداشــت 
همچنیــن  و  انقــالب  شــعر  دســتاوردهای  ارتقــای  و 
کشــف اســتعدادهای برتــر، در بخــش هــای مســابقه 
ــن  ــر و پژوهــش(، مســابقه بی ــک اث ملی)شــعرمجموعه و ت
ــتان  ــاه 1395 در اس ــر( 7 و 8 دی م ــک اث ــعر ت المللی)ش
ــد  ــون مســئول واح ــم اکن ــود. وی ه ــزار می ش ــارس برگ ف
آفرینــش هــای ادبــی حــوزه هنــری اســتان کرمــان اســت.

همایش کشوری خوشنویسی در 
رفسنجان برگزار شد

همایــش کشــوری خوشنویســی با عنــوان »فروغ رخ ســاقی« 
در مجموعــه ســینما گلســتان امیــن رفســنجان آغــاز شــد. 
ــی از  ــوری خوشنویس ــش کش ــادی در همای ــان محمدآب ایم
راه انــدازی مــوزه خوشنویســی اســتان کرمــان در رفســنجان 
خبــر داد وگفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در رفســنجان تعــداد 
ــاتید  ــت و اس ــاد اس ــی زی ــر خوشنویس ــه هن ــدان ب عالقمن
برجســته خوشنویســی در ایــن شهرســتان نیــز وجــود 
ــی  ــنجان م ــتان در رفس ــی اس ــوزه خوشنویس ــاد م دارد ایج
توانــد در تقویــت ایــن هنــر بیــن عالقمنــدان شهرســتانهای 
اســتان کمــک کنــد. محمدآبــادی تصریــح کــرد: ایجــاد ایــن 
ظرفیــت در رفســنجان بــه واســطه وجــود هنرمنــدان حــوزه 
ــتان و  ــی اس ــتگاه خوشنویس ــد خاس ــی توان ــی م خوشنویس
ــوان  ــا عن ــی ب ــوری خوشنویس ــش کش ــد. همای ــور باش کش
ــن  ــه دارد و در ای ــنبه ادام ــا روز یکش ــاقی« ت ــروغ رخ س »ف
ــر روی دو کاشــی  ــود رخ ســاقی کــه ب مراســم از تمبــر یادب
بــه صــورت شکســته نســتعلیق نوشــته شــده اســت، رونمایی 
و نمایشــگاه خوشنویســی از اســاتید برجســته کشــور و 

رفســنجان در گلســتان امیــن افتتــاح شــد.



یادداشت

تعاملی در دستور کار سه باشگاه گل 
گهر، مس کرمان و مس رفسنجان 

عرفان امیرخسروی

ــزرگ  ــگاه ب ــه باش ــتن س ــا داش ــان ب ــتان کرم اس
فرهنگــی ورزشــی مــس کرمــان، گل گهر ســیرجان 
ــکالت  ــا مش ــم ب ــر ه ــه کمت ــنجان ک ــس رفس و م
ــته های  ــیاری از رش ــتند، در بس ــر هس ــی درگی مال
ورزشــی می توانســت ســرآمد باشــد. ایــن درحالــی 
اســت کــه در بعضــی رشــته های ورزشــی نــه تنهــا 
ــته  ــا دس ــر ی ــگ برت ــه در لی ــتند بلک ــرآمد نیس س
ــای  ــم ج ــن مه ــد و ای ــی ندارن ــم نمایندگان اول ه
بحــث و کنــکاش فــراوان دارد. در ایــن نوشــتار بنــا 
ــی از  ــور نمایندگان ــدم حض ــی ع ــی چرای ــر بررس ب
ــته های  ــر رش ــای برت ــگاه در لیگ ه ــه باش ــن س ای
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــعی ب ــه س ورزشــی نیســت بلک
ــگاه  ــه باش ــن س ــتر ای ــه بیش ــل هرچ ــرروی تعام ب
تاکیــد شــود. ســه باشــگاهی کــه اگــر هماهنگــی و 
تعامل شــان افزایــش یابــد، قطــع بــه یقیــق شــاهد 
حضــور و درخشــش ورزشــکاران بیشــتری از اســتان 
ــود.  ــم ب ــی خواهی ــی و جهان ــان در ســطوح مل کرم
ــیرجان  ــر س ــان، گل گه ــس کرم ــگاه م ــه باش هرس
و مــس رفســنجان کانون هایــی بــرای پــرورش 
ــد  ــی دارن ــاوت ورزش ــته های متف ــن در رش بازیک
ولــی بــه دلیــل آن کــه ایــن کانون هــا خیلــی 
بعضی هایشــان  و  نمی شــوند  گرفتــه  جــدی 
هــم دچــار روزمرگــی شــده اند معمــوال شــاهد 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــی ب ــکارانی غیربوم ورورد ورزش
ــن باشــگاه ها  ــل و هماهنگــی ای ــر تعام هســتیم. اگ
ــک  ــت ی ــد وق ــود و هرچن ــتر ش ــر بیش ــا یکدیگ ب
و  باشــند  داشــته  مشــترکی  نشســت های  بــار 
حــول محورهایــی نظیــر تبــادل بازیکــن، اســتفاده 
از فضاهــا و امکانــات ســخت افــزاری آموزشــی 
در  دیگــر  یــک  مربیــان  از  اســتفاده  یکدیگــر، 
رشــته های مختلــف بــرای برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی و... بحث هــای جــدی شــود، مطمئنــا 
ــن باشــگاه ها  ــای ای ــی تیم ه ــش بازده ــاهد افزای ش
نشســت ها  ایــن  تــر  مهــم  همــه  از  هســتیم. 
تجربه هــای  انتقــال  بــرای  محلــی  می توانــد 

مدیریتــی در زمینه هــای مختلــف باشــد.
باعــث  اوال  باشــگاه  ســه  مدیــران  نشســت های 
می شــود کــه از وورود بازیکــن غیربومــی بــه اســتان 
ــف  ــای مختل ــات تیم ه ــویم و احتیاج ــاز ش ــی نی ب
ورزشــی باشــگاه های مذکــور بــا حضــور نماینــدگاِن 
ــات  ــر تمرین ــر س ــگاه ب ــر باش ــتعدادیابی از ه اس
ــگاه  ــی باش ــته های ورزش ــی رش ــای آموزش کانون ه
ــرف  ــده، برط ــت ش ــوب فعالی ــه در آن خ ــر ک دیگ
شــود. دومــا ســطح دانــش مربیــان رشــته های 
ــت  ــی تح ــای آموزش ــزاری دوره ه ــا برگ ــف ب مختل
نظــر مدیــران ســه باشــگاه افزایــش خواهــد یافــت 
و حتــی از مدرســین غیربومــی هــم دیگــر اســتفاده 
نخواهــد شــد. کمــا ایــن کــه اســتان های دیگــر در 
ــی  ــان اســتان کرمان ــد مربی ــوزش نیازمن ــه آم زمین
ــیاری از  ــر بس ــال حاض ــون در ح ــد چ ــد ش خواهن
مربیــان کرمانــی، مــدرس دوره هــای آموزشــی 
ــش  ــن افزای ــوما ای ــند. س ــی می باش ــطح مل در س
تعامــل باعــث خواهــد شــد بســیاری از هیئت هــای 
ورزشــی اســتان کــه ورزشــکاران شایســته ای دارنــد 
ــد و  ــرار بگیرن ــگاه ق ــه باش ــن س ــه ای ــورد توج م
ــز  ــا نی ــن هیئت ه ــکاران ای ــرفت ورزش ــرای پیش ب

پذیــرد.  صــورت  برنامه ریزی هایــی 
ــن  ــورد توجــه ای ــد م ــه بای ــری ک ــم دیگ ــه مه نکت
ــد  ــان دارن ــی در عنوانش ــه واژه فرهنگ ــگاه ها ک باش
و باشــگاه فرهنگــی و ورزشــی بــه شــمار می آینــد، 
ــرار گیــرد موضوعــات و مســائل فرهنگــی اســت.  ق
ــم  ــی ه ــای فرهنگ ــگاه در حوزه ه ــه باش ــن س ای
دهنــد  انجــام  شایســته ای  اقدامــات  می تواننــد 
نشســت های  در  نیــز  یکدیگــر  تجربیــات  از  و 
فرهنگــی  حــوزه  ببرنــد.  ســود  مشورتی شــان 
ــه در  ــه هرس ــل آن ک ــه دلی ــگاه ها ب ــن باش در ای
ــد  ــرمایه گذاری کرده ان ــال س ــه فوتب ورزش پرجاذب
و تیــم دارنــد می  توانــد بــه حــوزه ای اثرگــذار 

ــود. ــل ش تبدی
ــه اقتصــاد  ــر شــده در زمین ــر مســائل ذک ــالوه ب ع
ورزشــی نیــز ایــن ســه باشــگاه می تواننــد بــا 
از  و  باشــند  داشــته  هماهنگی هایــی  یکدیگــر 
تجــارب یگیدیگــر در ایــن مــورد ســود ببرنــد. 
اقتصــاد ورزشــی موضوعــی اســت کــه هــم اکنــون 
ــرار دارد. ــی ق ــران ورزش ــه جــدی مدی ــورد توج م
ــای  ــی تیم ه ــای ورزش ــش رقابت ه ــن پخ همچنی
نیــز  تلویزیونــی  شــبکه های  از  باشــگاه ها  ایــن 
بحــث  محورهــای  از  دیگــر  یکــی  می توانــد 
بــا  و  باشــد  باشــگاه  ســه  ایــن  گفت وگــوی  و 
ــد  ــام می دهن ــر انج ــا یکدیگ ــه ب ــی ک هماهنگی های
ــد. ــت یابن ــی دس ــج مثبت ــه نتای ــه ب ــن زمین در ای
ــه  ــو و نتیج ــث، گفت وگ ــرای بح ــوع ب ــه موض البت
گیــری در تعامــالت ســه باشــگاه بســیار اســت کــه 

در ایــن نوشــتار بــه بعضــی از آن هــا اشــاره شــد.
ــن ســه باشــگاه  ــل ای ــون همراهــی و تعام هــم اکن
ــی  ــد گام ــان می توان ــتان کرم ــر در اس ــا یگدیگ ب
مهــم در رشــد و پیشــرف ورزش ایــن خطــه تلقــی 

شــود. 
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ابراهیم میرزاپور، مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در گفت وگو با سیاست روشن: 

مـحمد جواهری، مدیـرعامل باشگاه گل گهر عـالی کار کـرده است
ــه نظــر  ــال گل گهــر ســیرجان گفــت: ب ــم فوتب ــی تی مرب
ــی  ــای محمــد جواهــری، مدیرعامــل باشــگاه عال مــن آق
کار کــرده اســت و تیمــی را کــه بســته و روانــه مســابقات 
کــرده، مثــل تیم هایــی اســت کــه هزینــه زیــادی کــرده 
انــد و ایــن درحالــی اســت کــه مــا از نظــر هزینــه ای تیــم 
هفتــم یــا هشــتم لیــگ بــا توجــه بــه ســقف قــرار داد و 

ــتیم.  ــته ایم، هس ــه داش ــه ای ک بودج
ــا سیاســت  ابراهیــم میرزاپــور در گفت وگــوی اختصــای ب
روشــن در خصــوص بــازی دو تیــم فوتبــال گل گهــر 
ســیرجان و پــارس جنوبــی جــم اظهــار داشــت: در جــم 
بــازی بســیار خوبــی انجــام دادیــم و موقعیت هــای 
ــود  ــه وج ــارس ب ــتیم روی دروازه پ ــم توانس ــادی ه زی
ــری   ــک غافلگی ــازی روی ی ــی ب ــق ابتدای ــم، در دقای آوری
گل دریافــت کردیــم و در پنــج دقیقــه بعــد از گلــی کــه 
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــه گل بزنی ــتیم س ــم، می توانس خوردی

توپ های مــان بــه گل تبدیــل نشــد.
او افــزود: در نیمــه دوم هــم بــا توجــه بــه حمالتــی 
ــم اعمــال  ــه در تی ــرات تاکتیکــی ک ــه داشــتیم و تغیی ک
ــرای  ــاز هــم موقعیــت خلــق کنیــم و ب شــد، توانســتیم ب
مثــال در دقایــق ابتدایــی نیمــه دوم یــک فرصــت عالــی 
داشــتیم کــه متاســفانه در نیمــه دوم هــم نتوانســتیم بــه 
گل برســیم کــه در دقایــق پایانــی هــم گل دوم را در 
ــر در  ــقوط گل گه ــورد س ــور در م ــم. میرزاپ ــت کردی یاف
ــگاه  ــه جای ــگاه ســوم ب مقطعــی از نیــم فصــل اول از جای
پنجــم در جــدول گفــت: متاســفانه در دو ســه هفتــه اخیر 
ــش  ــه نمای ــم ب ــی ه ــای خوب ــه بازی ه ــن ک ــم ای علی رغ
ــواه  ــه دلخ ــی نتوانســته ایم آن نتایجــی ک ــته ایم ول گذاش

تیــم باشــد را کســب کنیــم و مجــددا خــود را بــه صــدر 
ــده و  ــادی مان ــازات زی ــوز امتی ــی هن جــدول برســانیم ول
تیــم مــا ایــن کیفیــت را دارد کــه همچــون هفــت هشــت 
ــه  ــتیم ب ــه داش ــی را ک ــگ آن جایگاه ــروع لی ــازی ش ب
ــم. ــی جــدول برگردی ــه رده هــای باالی ــم و ب دســت آوری

مربــی گل گهــر ادامــه داد: مطمئنــا در نیم فصــل دوم هــم 
بــا اضافــه کــردن چنــد بازیکــن قطعــا شــرایط مان بهتــر 

از ایــن خواهــد شــد.
میرزاپــور در خصــوص طــی یــک رونــد سینوســی توســط 
ــادران در  ــت از ب ــس از شکس ــر  پ ــال گل گه ــم فوتب تی
ســیرجان تصریــح کــرد: یــک تعطیلــی دو هفتــه ای بعــد 
از بــازی بــا فجــر بــه وجــود آمــد و دقیقــا قبــل از بــازی 
مــا بــا بــادران بــود، از همــان زمــان شــیطنت هایی 

ــا  ــان م ــی بازیکن ــا بعض ــت و ب ــورت گرف ــا ص ــم م در تی
ــم  ــد تی ــد بیایی ــل بع ــه فص ــد ک ــه ش ــی گرفت تماس های
ــی کــه متاســفانه همیشــه  ــن دســت حرف های ــا و از ای م
ــم  ــه ه ــان ب ــت و هدف ش ــته اس ــود داش ــال وج در فوتب
زدن تمرکــز بازیکنــان مــا بــود کــه تــا حــدود زیــادی هــم 
توانســتند بــه ایــن امــر دســت پیــدا کننــد و در روز بــازی 
ــت صددرصــد  ــن موقعی ــه 80 چندی ــا دقیق ــادران ت ــا ب ب
گلزنــی داشــتیم کــه متاســفانه در 4 یــا 5 دقیقــه آخــری 
بــازی روی اشــتباهات فــردی تیــم خودمــان دو گل 
دریافــت کردیــم. مربــی گل گهــر ســیرجان اضافــه کــرد: 
بعــد از بــازی بــا فجــر سپاســی ســه بــازی را پشــت ســر 
هــم بردیــم و قبــل از آن هــم دو بــازی را بــرده بودیــم و 
ــازی 11 گل زدیــم و در ابتــدای فصــل هیچ کــس  در 4 ب

فکــر نمی کــرد تیــم گل گهــر دارای ایــن پتانســیل اســت 
کــه بیایــد و ایــن قــدر خــوب کار کنــد و صــدر جــدول را 
بــه دســت آورد. بعــد از بــازی بــا بــادران بدتریــن باختــی 
کــه داشــتیم برابــر مــس رفســنجان بــود کــه در آن بــازی 
واقعــا حق مــان باخــت بــود و جــای توجیــه نداشــت و کل 
ــود و بعــد از آن اســتقالل اهــواز را بردیــم  تیــم خــراب ب
ــا خیبــر مســاوی کردیــم و در  ــه بازی هــا برگشــتیم و ب ب
ــه  ــه خون ــوب خونه ب ــم خ ــتیم تی ــه می �توانس ــی ک حال
را ببریــم بــه تســاوی دســت پیــدا کردیــم و ایــن ســیری 

ــم. ــون طــی کرده ای ــا کن ــه ت اســت ک
ــم قســم شــدند  ــا ه ــه بچه ه ــن ک ــان ای ــا بی ــور ب میرزاپ
ــود  ــابق خ ــد س ــه رون ــوم ب ــر آلومینی ــازی براب ــه در ب ک
بازگردیــم و یازگشــتیم، گفــت: تیــم مــا از نظــر کیفیتــی 
خــوب کار می کنــد ولــی تــا زمانــی کــه شــما گل نزنیــد 
و برنــده نشــوید کســی بــه بــازی خــوب و موقعیت هــای 

ــد. ــاز نمی ده ــی امتی ــد گلزن صددرص
دروازه بــان اســبق تیــم ملــی کشــورمان در مــورد عملکــرد 
ــار  ــر اظه ــگاه گل گه ــل باش ــری مدیرعام ــد جواه محم
داشــت: بــه نظــر مــن ایشــان خیلــی خــوب کــرده اســت 
ــل  ــه مث ــرده ک ــابقات ک ــه مس ــته و روان ــی را بس و تیم
ــن  ــد و ای ــرده ان ــادی ک ــه زی ــه هزین ــت ک ــی اس تیم های
درحالــی اســت کــه مــا از نظــر هزینــه ای تیــم هفتــم یــا 
هشــتم لیــگ بــا توجــه بــه ســقف قــرار داد و بودجــه ای 

ــتیم. ــته ایم، هس ــه داش ک
ــت  ــی مدیری ــری عال ــای جواه ــزود: آق ــر اف ــی گل گه مرب
ــی زاده و  ــدس تق ــای مهن ــای آق ــا کمک ه ــد و ب کرده ان

ــوده اســت. ــول ب ــان موردقب ــای بدخشــان عملکردش آق

زهرا نعمتی، کماندار کرمانی در  راس دو رویداد جهانی
بانــوی  پرچمــدار  پارالمپیــک  بین المللــی  کمیتــه 
ــی از  ــو را یک ــک 2016 ری ــورمان در المپی ــول کش معل
ــرد. ــوان ک ــالدی عن ــاری می ــال ج ــر س ــه برت 50 لحظ

 ســایت کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک اقــدام بــه 
انتشــار 50 لحظــه برتــر در ســال 2016 میــالدی کــرده 

اســت.
یازدهمیــن لحظــه برتــر ورزش معلــوالن در ســال 2016 
ــای  ــی در بازی ه ــرا نعمت ــه پرچمــداری زه اختصــاص ب

المپیــک 2016 ریــو دارد.
بــه گفتــه ســایت IPC، پرچمــداری بانــوی معلــول 
کشــورمان در المپیــک 2016 ریــو، یکــی از صحنه  هــای 
نمادیــن جنبــش پارالمپیــک در ســال 2016 اســت کــه 
بــه نمایندگــی از ایــران، پرچمــدار کشــورمان را در 

ــت. ــار داش ــوی کاروان در اختی جل
ــم  ــه پرچ ــت ک ــول اس ــکار معل ــن ورزش ــی اولی نعمت
حمــل  المپیــک  بازی هــای  تاریــخ  در  را  کشــورش 
ــن  ــان، دومی ــدا فریم ــس از لی ــن پ ــد و همچنی می کن
ــور در  ــن کش ــم ای ــده پرچ ــل کنن ــی حم ــوی ایران بان

می شــود. محســوب  المپیــک 
باعــث  می گویــد:  بــاره  ایــن  در  کرمانــی  کمانــدار 

ــه عنــوان تنهــا پارالمپیکــی پرچــم  ــود کــه ب افتخــارم ب
ــاق  ــن اتف ــردم. ای ــل می ک ــک حم ــورم را در المپی کش
ــا  ــه ب ــد ک ــر می ده ــان تغیی ــردم را در جه ــت م ذهنی
ــم انجــام  وجــود چالش هــای معلولیــت هــر کاری بتوانی
انتظــار  خیلی هــا  کــرد:  اضافــه  نعمتــی  می دهیــم. 
نداشــتند یــک زن بــا ویلچــر پرچــم ایــران را در افتتاحیه 
ــورپرایز  ــان س ــه جه ــرای هم ــه ب ــد. آن لحظ ــل کن حم
ــود و مــن همیشــه از اینکــه مــردم را ســورپرایز کنــم  ب
ــه عنــوان یــک پارالمپیکــی  ــرم. نمایندگــی ب لــذت می ب
ــه  ــام مهمــی ک ــان فرســتاد؛ پی ــه جه ــام مهمــی را ب پی
پارالمپیکی هــا می توانــد در المپیــک حضــور داشــته 
ــم  ــده پرچ ــک حمل کنن ــن ی ــد و همچنی ــت کنن و رقاب
بــرای کشــور باشــند. مــن خوشــحالم کــه ایــن پیــام بــا 

ــو فرســتاده شــد. ــک ری ــن در المپی حضــور م
ــی در  ــی نعمت ــه افتخارآفرین ــزارش ب ــن گ ــه ای در ادام
پارالمپیــک لنــدن اشــاره شــد و اینکــه وی در آن ســال 
تنهــا بانویــی بــود کــه در بیــن زنــان ایرانــی در المپیــک 

و پارالمپیــک موفــق بــه کســب مــدال طــال شــد.
ــا ســهمیه المپیــک  وی در نوامبــر 2015 موفــق شــد ت
را بگیــرد. وی تنهــا بانــوی ایرانــی بــود کــه موفــق شــد 

هــم در المپیــک و هــم پارالمپیــک شــرکت کــرد.

کمانــدار کشــورمان عنــوان کــرد: مــن تنهــا زن ایرانــی 
احســاس  و  بــودم  المپیــک  در  حاضــر  پارالمپیکــی 

عجیبــی از حضــور در ایــن بازی هــا داشــتم.
تیرانــدازی  جهانــی  فدراســیون  ســایت  همچنیــن 
ــان  ــکار جه ــن ورزش ــاب برتری ــه انتخ ــدام ب ــان اق باکم
طالیــی  کمانــدار  نعمتــی،  زهــرا  و  اســت  کــرده 
عنــوان  بــه  انتخــاب  بــرای  پارالمپیــک،  بازی هــای 
ــاز دارد. ــردم نی ــه رای م ــان ب ــکار جه ــن ورزش بهتری

نعمتــی درایــن خصــوص بــه ســایت کمیتــه ملــی 
فدراســیون  نظرســنجی  طبــق  گفــت:  پارالمپیــک 
تیرانــدازی بــا کمــان، جــزو ورزشــکاران برتــر تیرانــدازی 
بهتریــن  انتخــاب  بــرای  و  شــده ام  اعــالم  باکمــان 
ــه  ــتند ک ــردم هس ــته، م ــن رش ــان در ای ــکار جه ورزش

می دهنــد. رای 
وی افــزود: در ایــن فهرســت نــام چهــار ورزشــکار 
دیگــر نیــز وجــود دارد و ایــن انتخــاب در راســتای 
و  المپیــک  بازی هــای  در  اســت کــه  موفقیت هایــی 

پارالمپیــک کســب کــرده ام.

امیررضا آشورماهانی، رئیس هیئت اسکیت استان کرمان در گفت وگو با سیاست روشن: 

هیأت اسکیت استان کرمان صعود ۱۱ پله در ارزیابی فدراسیون داشته است
رئیــس هیئــت اســکیت اســتان کرمــان گفــت: در 
ــه از ســوی فدراســیون  ــی صــورت گرفت ــن ارزیاب آخری
ــان  ــأت کرم ــران هی ــالمی ای ــوری اس ــکیت جمه اس
ــر  ــه صعــود در جمــع 7 هیــأت برت ــا 11 پل توانســت ب

ــرد. ــرار گی ــور ق کش
سیاســت  بــا  گفت وگــو  در  آشــورماهانی  امیررضــا 
ــبختانه ورزش  ــت: خوش ــوص گف ــن خص ــن در ای روش
اســکیت در کرمــان بــا توجــه بــه تــالش هــای 
ــته در ادوار  ــن رش ــئوالن ای ــر مس ــوتان و دیگ پیشکس
ــوز  ــکاران دلس ــای هم ــالش ه ــن ت ــته همچنی گذش
جایــگاه  و  پتانســیل  از  کنونــی  هیــأت  در  خــودم 
ــه  ــه گون ــوردار اســت، ب ــی در کشــور برخ ــیار خوب بس
ــه از ســوی  ــی صــورت گرفت ــن ارزیاب ــه در آخری ای ک
فدراســیون اســکیت جمهــوری اســالمی ایــران هیــأت 
کرمــان توانســت بــا 11 پلــه صعــود در جمــع 7 هیــأت 
ــل  ــه دلی ــم ب ــن مه ــه ای ــرد، ک ــرار گی ــور ق ــر کش برت
توجــه بــه اصــل برنامــه محــوری بدســت آمــده اســت 
ــان  ــدم هــا از زم ، چراکــه هیــأت کرمــان در اولیــن ق
حضــور ایــن حقیــر اقــدام بــه طراحــی و تدویــن 
ــوده  ــرد BSC نم ــا رویک ــود ب ــتراتژیک خ ــه اس برنام
اســت و ایــن برنامــه حجــت را بــرای اســکیت کرمــان 

ــت . ــرده اس ــام ک تم
ــه ورزش  ــرد ک ــوش ک ــتی فرام ــه نبایس ــزود: البت او اف
ــروی  ــاظ نی ــه از لح ــیلی ک ــه پتانس ــا هم ــکیت ب اس

انســانی دارد امــا از لحــاظ ســخت افــزاری و دســتیابی 
ــته  ــرای رش ــتاندارد ب ــای اس ــت ه ــا و پیس ــه فضاه ب
هــای زیــر مجموعــه خــود نیازمنــد حمایــت هــای بــی 

ــت . ــور اس ــتان و کش ــئولین اس ــغ مس دری
ــکاران  ــداد ورزش ــه تع ــن ک ــان ای ــا بی ــورماهانی ب آش
ــک  ــوان ی ــه عن ــتان را ب ــر شهرس ــه ه ــازمان یافت س
ــه  ــاالنه ای ک ــی س ــاال در ارزیاب ــب ب ــا ضری ــاخص ب ش

ــل  ــه عم ــا ب ــتان ه ــتان از شهرس ــکیت اس ــأت اس هی
مــی آورد لحــاظ نمــوده ایــم، تصریــح کــرد: ایــن اتفــاق 
ــه ای رقــم خــورد کــه رشــد چشــم گیــری در  ــه گون ب
ســال گذشــته نســبت بــه ســال هــای قبــل بــه دســت 
آمــده و از ایــن حیــث هیــأت اســکیت اســتان کرمــان 
ــن  ــه در بی ــازمان یافت ــکار س ــتن 1048 ورزش ــا داش ب
ــا از  ــتان ه ــر اس ــود در دیگ ــای خ ــای همت ــأت ه هی

ــوردار اســت. ــگاه نخســت برخ جای
او اضافــه کــرد: پیــش از این رشــته اســکیت تنهــا در 6 
شهرســتان اســتان فعــال بــود کــه البتــه دالیــل عمــده 
ــال  ــت و در ح ــته اس ــود داش ــر وج ــن ام ــرای ای ای ب
حاضــر در هیــأت اســتان ایــن رشــته شــاد و مفــرح در 
16 شهرســتان اســتان گســترش یافتــه و توانســتیم در 
ــه عمــل  ــن 16 شهرســتان ب ــه از ای ــی ک ــن ارزیاب اولی
ــنجان را  ــیرجان و رفس ــان، س ــتان کرم ــد 3 شهرس آم
ــاظ  ــا از لح ــتان ه ــن شهرس ــت از بی ــب الوی ــه ترتی ب
عملکــرد بــه عنــوان بهتریــن شهرســتان معرفــی 
ــر  ــگ برت ــن دوره لی ــه اولی ــن اختتامی نمــوده و در آیی
ــکیت  ــأت اس ــای هی ــتان از روس ــرعت اس ــکیت س اس

ــد. ــه عمــل آی ایــن شهرســتان هــا تجلیــل ب
آشــورماهانی در مــورد رشــته های تحــت پوشــش 
ــته  ــر رش ــال حاض ــت: در ح ــز گف ــکیت نی ــت اس هیئ
هایــی چــون اســکیت ســرعت، اســکیت رول بــال، بــرد، 
ــه ای  ــورت حرف ــه ص ــنواره ب ــی و جش ــکیت نمایش اس
دنبــال مــی شــود و کمیتــه هایــی بــا ایــن عناویــن در 
ــه  ــدازی و مســئولیت اداره آنهــا ب هیــأت اســتان راه ان
افــراد متخصــص ســپرده شــده اســت تــا برنامــه ریــزی 
هــای دقیــق تــری بــرای توســعه و ترویــج ایــن رشــته 
ــل  ــه عم ــده ب ــارده ش ــه کار گم از ســوی مســئولین ب
ــر  ــدازی دیگ ــرای راه ان ــالش ب ــان ت ــا همچن ــد. ام آی

ــه دارد. ــه ادام ــر مجموع ــای زی رشــته ه

مس کرمان به دنبال جذب چه نفراتی است؟
ــگ  ــل اول لی ــم فص ــام نی ــا اتم ــن/ ب ــت روش سیاس
دســته یــک فوتبــال کشــور، مــس کرمــان بــه 
ــت.  ــت یاف ــدی دس ــدول رده بن ــم در ج ــگاه نه جای
ــی  ــال و حت ــان بســیاری از کارشناســان فوتب ــه اذع ب
ــن  ــان، ای ــس کرم ــرمربی م ــم زاده س ــور ابراهی منص
ــن  ــاط زمی ــی نق ــت در بعض ــه تقوی ــاج ب ــم احتی تی
دارد. بــرای مثــال مــس نیــاز مبــرم بــه یــک هافبــک 
ــه  ــم را تغذی ــن تی ــان ای ــا مهاجم ــاز دارد ت بازی س
ــر  ــع آخ ــه مداف ــاج ب ــاع احتی ــط دف ــا در خ ــد. ی کن

چــاالک دارد. 
ــای  ــان روزه ــان در هم ــس کرم ــگاه م ــران باش مدی
آغازیــن فصــل نقــل و انتقــاالت کیانــوش میرزایــی را 
از تیــم فوتبــال راه آهــن کــه گرفتــار مشــکالن مالــی 
اســت جــذب کردنــد. میرزایــی جــوان در پســت هایی 
ــرده  ــازی ک ــوروارد ب ــاز و ف ــازی س ــک ب ــر هافب نظی

ــس را  ــده م ــکالت عدی ــذب او مش ــاید ج ــت و ش اس
در خــط پشــت مهاجمــان بــر طــرف کنــد. جــدای از 
نفراتــی کــه مــس بایــد بــه خدمــت بگیــرد مطمئنــا 
بازیکنانــی نیــز در لیســت ســیاه ســرمربی ایــن تیــم 
ــری،  ــال خی ــر محمدزین ــان نظی ــد. بازیکن ــرار دارن ق
ــزء  ــزاده ج ــید علی ــر و فرش ــن دلی ــجاد اژد، محس س
نفراتــی هســتند کــه احتمــال جدایــی آن هــا از 
نارنجی پوشــان کویــر در ایــن مقطــع وجــود دارد. 
عــارف ســعیدیان، سرپرســت تیــم بزرگســاالن مــس 
ــه  ــده گرفت ــن را برعه ــذب بازیک ــت ج ــه ماموری ک
اســت وظیفــه ســنگینی بــر دوش دارد چــرا کــه 
ــا  ــیار ت ــد بس ــع می توان ــن مقط ــم در ای ــت تی تقوی
ــی و  ــی خروج ــود. از بررس ــی ش ــت تلق ــیار مثب بس
ــز  ــده ای نی ــم، ع ــه بگذری ــس ک ــان م وورودی بازیکن
بــر ایــن باورنــد کــه کادر فنــی مــس کرمــان احتیــاج 

ــر  ــی اث ــم کار و ب ــرات ک ــد نف ــت دارد و بای ــه تقوی ب
ــد  ــال بای ــوند. ح ــار گذاشــته ش ــن کادر کن ــز از ای نی

ــل در  ــگاه و مدیرعام ــی باش ــه فن ــم زاده، کمیت ابراهی
ــر. ــا خی ــد زد ی ــی خواهن ــب کادر فن ــه ترکی ســت ب
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برشان محمد 
ــرای بیــان  پیــدا نمــی کنــم کلماتــی کــه ب
ــم و  ــودم ، ب ــه خ ــه ک ــی ک ــام چیزهای تم
کــرد  قهــر  زمیــن  لرزانــد،  را  مردمــش 
قهــری کــه پایــان خوبــی نداشــت و آشــتی 
کــرد خیلــی دیــر بــه قیمــت کشــته شــدن 
فرزندانــی کــه زیــر خــروار هــا خــاک دفــن 

ــدند.  ش
ــام  ــه تم ــک دقیق ــر از ی ــز کمت ــه چی هم
شــد یــک خانــواده، یــک محلــه، یــک 
فامیــل، یــک شــهر، بــا تمــام کوچکــی 
ــک  ــه بزرگــی ی ــی ب ــر از دل های ــا پ اش ام
ــاختمان  ــرد س ــاز ک ــان ب ــن ده ــا، زمی دری
ــان  ــاز درخت ــا ب ــد، ام ــن آم ــه پایی ــود ک ب
نخــل اســتوار بودنــد هنــوز صدهــا و شــاید 
هــزاران مــرده بمــی در نوبــت دریافــت 
ــنگ  ــازار س ــاًل ب ــتند فع ــر هس ــنگ قب س
تراشــی در بــم داغ اســت، داغ و رقبــای تازه 
هــم از دیگــر شــهرها وارد صحنــه شــده انــد 
و تعــداد مــردگان بــی ســنگ ایــن دیــار روز 
بــه روز کمتــر مــی شــود و هرکــس شــعری 
ــی  ــخ عموم ــن تاری ــد و ای ــی کن انتخــاب م

اســت 1382/10/5. 
مقابلــه بــا زلزلــه کاری اجتماعــی و نیازمنــد 
ــی و گســترده مســئولین و کمــک  ــزم مل ع
یــک  زلزلــه  همچنیــن  و  اســت  مــردم 
مســئله ملــی و خســارتهای ناشــی از آن 
ــر کشــتار  ــا در براب ــی اســت م ــم و مل عظی
عظیــم مســئولیم، زلزلــه نتیجــه قهــر و 
ــه  ــن گون ــه ای ــت ک ــت نیس ــر طبیع تقدی
انســانها را بــه کام مــرگ مــی کشــاند بلکــه 
ــا  نتیجــه ســهل انــگاری انســان هاســت و ب
ــت ذره ای از  ــر طبیع ــم و قه ــن خش عناوی

ــد.  ــد ش ــم نخواه ــا ک ــئولیت م ــار مس ب
ســاعت 30 : 5 دقیقــه بــم فــرو ریختــه 
بــود امــا تــا ســاعت 10 صبــح هیــچ کــس 
نمــی دانســت در بــم بدرســتی چــه اتفاقــی 
ــم  ــاده اســت؟ شــمار کشــته شــدگان ب افت

ــدر اســت؟  چق
زلزلــه مرگبــاری کــه ســحرگاه جمعــه پنجم 
دیمــاه بــم را متالشــی کــرد و ایــران را بــه 
ــادی  ــا درســهای زی ــرای م ســوگ نشــاند ب
ــن  ــن و بزرگتری ــه اولی ــروز زلزل ــت. ام داش
ــه  ــک فاجع ــه ی ــت زلزل ــی اس ــئله مل مس
غیــر قابــل پیشــگیری اســت بــه شــرط آن 
ــود  ــات موج ــش و امکان ــل، دان ــه از عق ک
تکــرار  از  پیشــگیری  و  کنیــم  اســتفاده 
فجایــع مثــل فاجعــه بــم مســتلزم تعهــدی 
و  دولتهــا  همــه  در  اســت.  خردمندانــه 
حکومتهــا تمــام قوانیــن اساســی و اعالمیــه 
جهانــی بــر اســاس آســایش و رفاه و رشــد و 
تعالــی انسانهاســت و انســانها علــت و الزمــه 
وجــود دولتهــا هســتند اگــر مــردم اینگونــه 
ــی  ــا معنای ــر دولته ــوند دیگ ــام بش ــل ع قت

ــد.  ندارن
ــر  ــه در دیگ ــه زلزل ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــد  ــی کن ــل نم ــه عم ــان اینگون ــاط جه نق
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــی رف ــان نم ــز گم هرگ
حقیقــت تلــخ از نزدیــک روبــرو شــویم، ای 
ــرو نمــی ریخــت، نمــی توانیــم  ــم ف کاش ب
خامــوش بنشــینیم کــه شــهرهای مــا یکــی 
ــاه  ــی گن ــان ب ــد و مردم ــرو بریزن ــی ف یک
ــت در  ــن مقاوم ــدون کمتری ــاه ب ــی پن و ب

ــوند.  ــام ش ــل ع ــان قت ــن زم کمتری
ــردن  ــی ک ــه ایمن ــا زلزل ــه ب ــا راه مقابل تنه
ــات  ــام امکان ــر تم ــت و اگ ــاختمان هاس س
ــل از  ــود را قب ــش خ ــی و دان ــی مهندس فن
هــر کاری صــرف ایمنــی کــردن ســاختمانها 
کنیــم کافــی اســت. اگــر مســئوالن نظــارت 
ســاخت و ســاز ایمنــی را ســرلوحه وظیفــه 
ــد دســتگاه  ــم دی ــد خواهی ــرار دهن خــود ق
و  هســتند  کارآمــد  مــا  نظــارت  هــای 
ــن  ــی آیی ــی یعن ــررات ایمن ــن مق همچنی
ــد. ــی باش ــرا م ــل اج ــز قاب ــه 2800 نی نام

ــاعت  ــتر س ــی 6.3 ریش ــه بزرگ ــه ای ب زلزل
ــورخ  ــداد م ــه بام ــه و 59 ثانی 5 و 28 دقیق
روســتاهای  و  بــم  شهرســتان   82/10/5
ــن  ــز ای ــرزه در آورد، مرک ــه ل ــراف را ب اط
 186 در  جازموریــان  منطقــه  در  زلزلــه 
ــالم  ــان اع ــرق کرم ــوب ش ــری جن کیلومت
شــده اســت و شــدت زلزلــه بــه حــدی بــود 
ــت،  ــوج، جیرف ــان، کهن ــق کرم ــه مناط ک

راور و بافــت را تــکان داد. 
ــم  ــاد و ب ــا فری ــه ج ــک، هم ــا تاری ــه ج هم
مــرده اســت. بــا اکثریــت مردمانــش، زلزلــه 
شــهر بــم را بــه ماتمکــده یــی تبدیــل 
ــی  ــت و گل ــای خش ــه ه ــت، خان ــرده اس ک
ــای  ــه ه ــد و خان ــده ان ــب ش ــی تخری بکل
ــل  ــی متحم ــل توجه ــارت قاب ــاز خس نوس
ــم  ــه خش ــن ب ــه زمی ــگاه ک ــد، آن ــده ان ش
آمــد و امــواج خروشــان خشــم خــود را نثــار 
مــردم بــی پنــاه کــرد، زمیــن خبــر نداشــت 
در ایــن شــهر زنــان، مــردان و کــودکان بــا 

ــد،  ــده ان ــتر آرمی ــوده در بس ــری آس خاط
زمیــن خروشــان نمــی دانســت زنــان بمــی 
ــار  ــه را در کن ــه روز جمع ــحالی ک ــا خوش ب
مــردان پــر تــالش خــود بســر خواهنــد بــرد 
ــن  ــد، زمی ــه ان ــرو رفت ــق ف ــی عمی در خواب
بــی رحــم نمــی دانســت مــردان پــر تــالش 
مــی خواهنــد در روز جمعــه خســتگی یــک 
هفتــه کار و کوشــش و تــالش را از تــن 

ــد.  ــدر کنن ب
کنــار  در  بمــی  زنــان  لرزیــد،  زمیــن 
ــاه  ــی پن ــه همــراه کــودکان ب همســران و ب
ــه  ــرو رفت ــدی ف ــه خــواب اب و دلبندشــان ب
ــه  ــرو ریخت ــا ف ــای خرم ــوار باغه ــد، دی ان
و باغهــای پرتقــال و لیمــو منتظرنــد تــا 
باغبانشــان بــرای چیــدن میــوه هــا هــر روز 
ــع  ــا در واق ــد ام ــا ســری بزن ــه آنه ــح ب صب
ــه  ــده ن ــی مان ــب باغ ــه صاح ــر ن ــه دیگ ک
ــه مشــتری.  ــه فروشــنده ای و ن ــی، ن باغبان
ــه از  ــده و ن ــان مان ــاک نش ــه از ت ــی ن یعن

ــان.  ــاک نش ت
ــت،  ــترانیده اس ــایه گس ــم س ــر ب ــرگ ب م
شــهر بــم، شــهر خــاک و آوار اســت، شــهر 
ــهر  ــادر، ش ــی م ــودکان ب ــهر ک ــرگ، ش م
ــدوه،  ــم و ان ــهر غ ــدر، ش ــی پ ــدان ب فرزن
ــم  ــروز در ب ــج و درد. ام ــر از رن ــهری پ ش
ــه  ــدارد و هم ــب ن ــر ل ــد ب ــس لبخن هیچک
بــرای  هــم  اشــکی  دیگــر  آه  گریاننــد. 
مــادران نمانــده اســت تنهــا هــق هــق 
ــد  ــی خیزی ــر م ــه ب ــی ک ــه های ــت و نال اس
ــند و واژه  ــرف باش ــی مص ــا ب ــاید واژه ه ش
هــای غــم بــرای بــم کوچــک اســت، دیگــر 

ــت.  ــده اس ــی نمان ــی باق بم
ــان  ــن می ــت و در ای ــخ پیوس ــه تاری ــم ب ب
ایــرج بســطامی نیــز بــه خــواب ابــدی فــرو 
ــه  ــرد ک ــاور ک ــود ب ــی ش ــه م ــت چگون رف
جــور زمــان بهانــه ای ســاخت تــا عاشــقانه 
تریــن صــدای زمــان زیــر خــرواری از آوار و 
ــود. ای  ــوش ش ــه خام ــرای همیش ــاک ب خ
ــره  ــدام حنج ــو ک ــاب ت ــواژه آواز در غی گل
هجــرت  و  خوانــد  مــی  بهــار  مــژده  از 
زمســتانی ات را فرامــوش مــی کنــد، امــروز 
ــه  ــا هم ــو را ب ــاک ت ــفته خ ــص آش ــه رق ک
ــا  ــر آوار گذاشــت آی گل هــای خاطــرات زی
ــه  ــه در خان ــرد ک ــوش ک ــوان فرام ــی ت م
ــده ای،  ــداری خوان ــح بی ــتی ات از صب خش
ــل  ــه مث ــرد ک ــوش ک ــود فرام ــی ش ــا م آی
نخلســتان هــای تفتیــده بــم ســخی بــودی 
ــد  ــی، بع ــاده و خاک ــم س ــل ارگ قدی و مث
از تــو کــودکان بــی سرپرســت کویــر را 
ــد از  ــد؟ بع ــی کن ــت م ــی حمای ــه کس چ
ــه  ــا را چ ــل ه ــکیدگی نخ ــدای خش ــو ص ت

ــنود؟  ــی ش ــی م کس
بــم بــا همــه تنهایــی اش در میــان حصارهــا 
ــت،  ــم شکس ــی اش در ه ــای قدیم و باروه
ــود  ــهور ب ــر مش ــاس کوی ــه الم ــه ب ــم ک ب

چــون کــوه غلتیــد و ویــران شــد، بــم 
ــک آوار و درهــم شکســته اســت اینجــا  این
ــزادار  ــا ع ــان و دل ه ــا گری ــه چشــم ه هم
اســت بــوی خــاک، بــوی دود و آتــش، 
ــا، صــدای  ــوی ســوختن نخــل هــای خرم ب
ــیده  ــال نرس ــه کم ــه ب ــی ک ــه کودکان گری
انــد، شــیون مــادران فرزنــد مــرده، فریــاد و 
ــوار  کمــک خواهــی، صــدای فروریختــن دی
هــای کاه گلــی، نعــره اژدهــای ناپیــدا کــه 
از دهانــه شــکاف بــی پایــان زمیــن بیــرون 
ــرای  مــی آیــد، ایــن چــه تقدیــری اســت ب
مــردم؟ بــم کــه حتــی بــرای آن گردشــگری 
ــده از هنــر  ــادگار بازمان ــرای دیــدن ی کــه ب
ــم ارگ دور از  ــای عظی ــی بن ــاران ایران معم
خانــواده خــود در کنــار بمــی هــای مهمــان 
معصومیــت  پیوســت،  ابدیــت  بــه  نــواز 
کــودک بخــواب رفتــه در کنــار بســتر مــادر، 
پیرزنــی کــه بــر ســر ســجاده نشســته. مــرد 
کارگــری کــه هنــوز بیــل زراعــت را در 
ــا توشــه ای پــر بــه  مشــت مــی فشــارد و ب
ســوی خــدا مــی رود، هــوا بــوی مــرگ دارد 
و ســیلی ســرد شــب کویــر بــر چهــره پــر از 
ــه زدگان فــرو مــی افتــد و ارگ  اشــک زلزل
ــادگار  ــم اســتراحتگاه جــاده ابریشــم، ی قدی
ــس  ــه پ ــان در ســحرگاه جمع ــدران ایرانی پ
ــه  ــت، موی ــای نشس ــت از پ ــا مقاوم از قرنه
مــادران بــی فرزنــد، ضجــه کــودکان یتیــم، 
ــرد  ــک م ــخت ی ــای س ــه ه ــراوش گری ت
ــت  ــا و عظم ــازه ه ــفید جن ــار س ــا، قط تنه
فــرو ریختــه ارگ بــم، شــب بــی رحــم 

ــد.  ــی گریان ــر را م کوی
ــخ، ای افتخــار ســرزمین  ــم ای شــهر تاری ب
ــی ات دراز  ــی، شــبهای ویران ــی آریای اهورای
اســت چــون آخریــن شــب یلــدا بــوی مرگ 
تــو همیشــگی اســت، ارگ بــا شــکوهت چــه 
شــد؟ گنبــد گلــی خانــه هایــت چــه شــد؟ 
ــر ســر طاقهــای خشــتی ات آمــد؟ و  چــه ب
ــیدند؟  ــر کش ــی پ ــو ک ــوم ت ــودکان معص ک
چــه بیکــران اســت دریــای ماتــم مــن 
ــی  ــه ب ــی وه چ ــهر تاریخ ــو! ای ش ــرای ت ب
ــدن،  ــو را از دور دی ــتن و ت ــم از نشس قراری
ــن  ــو را در م ــی ت ــج و ویران ــه رن ــه فاصل ک
ــر  ــبهای پ ــر ش ــد، دیگ ــی کن ــدان م دو چن
ــه  ــه ب ــتند ک ــی نیس ــتاره ات را کودکان س
ــت  ــن سرنوش ــان از ای ــینند. ام ــاره بنش نظ
کــه بــرای تــو حاصلــی جــز ویرانــی نداشــت 
و بــرای مــن ماتــم همیشــگی از دســت 
ــت  ــه های ــر خراب ــم را زی ــن قلب ــت. م رفتن
ــای  ــان آواره ــم می ــته ام، روح ــا گذاش ج
خشــت و گل آواره اســت خیالــم لحظــه بــه 
ــت،  ــاه توس ــر پن ــی س ــا آوارگان ب ــه ب لحظ

ــد افســوس!؟... ــی آی ــر نم ــن ب کاری از م
در بــم ســرمای کویــر بــا رنــج مــادران 
فرزنــد از دســت داده و ضجــه نــو عروســان 
ــد.  ــاد رفتــه اســتخوان مــی ترکان ــر ب آرزو ب

بــم تاریکتــر از همیشــه اســت ایرانیــان 
ماتــم زده بــرای شــب ســرد کویــر و مویــه 
ــف  ــای ردی ــازه ه ــار جن ــرای قط ــادران ب م
شــده در کوچــه پــس کوچــه هــای بــم تــا 
صبــح مــی گرینــد، مــردم خونگــرم بــم زیــر 
ــان  ــدند، درخت ــون ش ــاک مدف ــا خ خرواره
ــر  ــد ه ــی میرن ــتاده نم ــم ایس ــای ب خرم
ــاره  ــه دوب ــت ک ــانی اس ــا انس ــت خرم درخ
ــان  ــی درخت ــاخت. زیبای ــد س ــم را خواه ب
پرتقــال و لیمــوی بــم را چگونــه مــی تــوان 
ــز  ــر دل انگی ــج و عط ــار نارن ــراه به ــه هم ب
ــردم  ــوخته م ــاب س ــره آفت ــدون چه آن ب
ــدای  ــم ص ــای ب ــه باغه ــرد؟ کوچ ــاور ک ب
نخواهــد  فرامــوش  را  رفیعــی  داریــوش 
ــدای  ــا ص ــدی ب ــام اب ــن ن ــره ای ــرد زه ک
کوچــه  در  رفیعــی  داریــوش  دلنشــین 
ــد،  ــد ش ــداز خواه ــن ان ــم طنی ــای ب باغه
ــت  ــپرده اس ــر س ــت کوی ــه عظم ــم دل ب ب
تــا در خنــکای غــروب نخلســتان آواز ایــرج 
بســطامی را بعــد از خاموشــی داریــوش 
رفیعــی مانــدگار کنــد مــن بــاور نمــی کنــم 
فریــاد بــم کــه از بــن تاریــخ تــا بــه امــروز 
ــاور  ــده اســت خامــوش شــود، ب ــادگار مان ی
نمــی کنــم خورشــید ایــن عــروس آتشــین 
ــد و  ــوع نکن ــر طل ــرق ارگ دیگ ــر از ش کوی
ــبهای  ــکای ش ــه خن ــروب ارگ دل ب در غ
ــای  ــل ه ــرگ نخ ــپرد، م ــد س ــر نخواه کوی
بــی صاحــب و ســکوت ســاکت باغســتانهای 
ــس  ــال را در هیاهــوی حرکــت آمبوالن پرتق
هــا بــاور نمــی کنــم مــن معتقــد بــودم کــه 
ــس درون  ــه هرک ــت ک ــوده اس ارگ دژی ب
آن خانــه ای داشــت و ســرپناهی، ایــن 
ــن  ــا مهاجمی ــود ت ــردم ب ــاه م ــه جانپن قلع
انــدازی  دســت  و  دسترســی  بــدون 
بــه جــان و مــال مــردم بــم خســته از 
ــد.  ــده برگردن ــان از راه آم ــتقامت قلعگی اس
حــال ارگ بــم بــه همــراه مردمــش در 
ــهر  ــن ش ــت بزرگتری ــه اس ــاک خفت دل خ
ــه  ــرد گرفت ــری گ ــان در تصوی ــتی جه خش
و تــار از ورای دوربیــن هــای فیلــم بــرداری 
ــخ دارد، آرزو  ــدی تل ــر خن ــگاران زه خبرن
ــر  ــا ب ــن ه ــردش دوربی ــه گ ــردم ک ــی ک م
ــد و  ــم دروغ باش ــای ارگ ب ــه ه روی ویران
ــته در دل  ــر افراش ــت ب ــان قام ــم همچن ب
ــا  ــان را ب ــاد کرم ــام و ی ــت ن ــی آف ــر ب کوی
محصــوالت خــود همچنــان زنــده نگهــدارد. 
ــس هــا  ــاک آمبوالن ــن صــدای غمن کاش ای
ــود،  ــد دروغ ب ــی برن ــا را م ــی ه ــه زخم ک
ــر  ــم ســتبر ب ــی ... ب وه چــه خــواب و خیال
ــتواری  ــه اس ــود ب ــتاده ب ــخ ایس ــینه تاری س
مردمانــش در مرکــز هــزاره هــای گمشــده، 
بــه  را  بــود همچنــان جهــان  عاشــق  و 
ــا  ــا ت ــم از آرات ــد، ب ــی خوان ــود م ــوی خ س
ــدن  ــوت، از تم ــا ل ــوس ت ــانه، از دقیان افس
هــای ســوخته تــا دریاهــا یادهــای دور، تــا 

ــان  ــه جه ــاوند هم ــد خویش ــا هن ــن، ت چی
ســرخم  تالطمــی  هیــچ  در  بــم  بــود، 
ــم  ــود، ب ــه ب ــا ارگ بیگان ــرگ ب ــرد و م نک
شــکوهمند بــود بــه شــکوه بیابــان هایــش، 
ــخوانی  ــه خوش ــد ب ــی خوان ــوش م ــم خ ب
مرغــان ســحر خوانــش، بــم عظمــت آشــکار 
رســتم دســتان بــود خــرد پیرانــه ســر زال، 
ــاک  ــم پ ــود، ب ــه ب ــای روداب ــی ری ــق ب عش
بــود بــه پاکــی خوبــی، بمــی کــه در آوارهــا 
گــم شــد، بــم بــر پــا بــود بــه برپایــی اراده 
ــه کوههــا مــی پیوســت وای اگــر  ای کــه ب
بــم بمیــرد، بــم نمــی میــرد تــا مرغانــش در 
نخلســتان هــا مــی خواننــد و شــکوفه هــای 
ــد و  ــی آمیزن ــینه م ــه س ــش ب ــار نارنج به
ــو  ــو س ــش س ــم بازماندگان ــق در چش عش

ــرد.  ــی می ــم نم ــد، ب ــی زن م
مجمــوع کشــته شــدگان 50 هــزار نفــر 
ــد  ــیاری معتقدن ــت و بس ــده اس ــرآورد ش ب
ــد  ــده ان ــته ش ــر کش ــزار نف ــا 80 ه ــه ت ک
تــا اینجــا زمیــن لــرزه بــم بــه عنــوان 
تاریــخ  زلزلــه  تریــن  تلــخ  و  بزرگتریــن 
ــم  ــتان ب ــت. گورس ــده اس ــت ش ــران ثب ای
مکانــی اســت کــه دههــا هــزار قربانــی 
گورهــای  انــد  خفتــه  مظلومانــه  زلزلــه 
ــان را  ــته قربانی ــته دس ــی دس ــته جمع دس
در دل دهلیزهــای ســیاه در درون خــود 
جــای داده انــد در مکانــی کــه تنهــا ظــرف 
چنــد روز وســعتش 6 برابــر شــده اســت، در 
دل کانــال هــای کوچــک و بــزرگ هــزاران 
قربانــی فاجعــه ملــی را کنــار در کنــار 
ــیده در  ــوات را پوش ــد. ام ــده ان ــم خوابان ه
ــد  ــوی تن ــد ب ــی آورن ــه گورســتان م ــو ب پت
اجســاد مشــام هــا را بــه ســختی مــی آزارد، 
ــد  ــی شناس ــرز نم ــه م ــن فاجع ــدای م خ
اینجــا نگــران کمبــود گورنــد حتــی در 
گورهــای دســته جمعــی جــا بــرای رفتــگان 
محشــر  صحــرای  اینجــا  اســت،  تنــگ 
ــر پاســت خشــم  ــب ب ــی عجی اســت، غوغای
طبیعــت فاجعــه ای بــا کرانــه هــا ناپیــدا در 
ــا  ــوف ام ــتان مخ ــک گورس ــتهای ی دوردس

ــت.  ــورده اس ــم خ ــوار رق نون
ــه  ــد، فاجع ــر می خوان ــه مه ــه را ب ــم هم ب
زندگــی را شــدت مــی دهــد و جدایــی هــا 
ــم  ــد ب ــی خوان ــرا م ــودن ف ــم ب ــا ه ــه ب را ب
ــه  ــت را ب ــه دهش ــی ک ــت پل ــل اس ــک پ ی
ــه  ــوزادان ب مهــر پیونــد مــی زنــد، در بــم ن
ــه دارد  ــی ادام ــس زندگ ــد پ ــی آین ــا م دنی
ــبتاب/ ــد ش ــی درخش ــراود مهتاب/م ــی ت م
ــم  ــه چش ــواب ب ــکند خ ــدم ش ــت یک کیس
ــواب  ــه چند/خ ــن خفت ــم ای ــس ولیک/غ ک

ــکند ... ــی ش ــرم م ــم ت در چش
بایــد  فاجعــه  وســعت  مقابــل  در  تنهــا 
خضــوع کــرد، نمــی شــود تصــور کــرد 
چطــور در عــرض 12 ثانیــه همــه چیــز 
ویــران شــود و بــه جــز مشــتی خــاک 

ــق  ــی و عش ــه و زندگ ــری از تران ــچ اث هی
ــدای  ــت ص ــده اس ــکان دهن ــه ت ــد. چ نمان
ــد  ــده! بای طفــل در آغــوش آوارهــای خوابی
گفــت عمــق فاجعــه خصوصــاً از مقولــه 
مدیریــت بیشــتر از آن اســت کــه بــا چنــد 
تصویــر در صــدا و ســیما بتــوان نشــان داد، 
ــه  ــت گرچ ــع درس گرف ــن وقای ــد از ای بای
از مشــابه آن در رودبــار و منجیــل درس 
گرفتــه نشــده، بایــد مطالعــه کــرد و فهمیــد 
ــر  ــودکار از ه ــای خ ــوه نیروه ــرا انب ــه چ ک
تخصــص و وســائل آمــاده و امکانــات خــوب 
وجــود داشــت، امــا دســته دســته زیــر آوار 
تلــف شــدند؟ بایــد مشــخص شــود کــه چــرا 
ــود  ــی وج ــتاد بحران ــده و س ــگ کنن هماهن
نداشــت؟ نبایــد فرامــوش کــرد زلزلــه و 
ــدن  ــرای آم ــی ب ــای طبیع ــک از بالی هیچی
ــازه  ــری اج ــچ مدی ــردم از هی ــراغ م ــه س ب
نخواهــد گرفــت. ایــن زلزلــه بــم را متالشــی 
کــرد و ایــران را بــه ســوگ نشــاند و فرصتی 
پیــش آمــد تــا بارهــا از زبــان مقامــات واژه 
ــاعت5/30  ــنویم س ــران را بش ــت بح مدیری
ــا ســاعت 10 صبــح  ــم فــرو ریخــت امــا ت ب
ــه  ــم چ ــه در ب ــت ک ــی دانس ــس نم هیچک
ــد  ــس از ص ــم پ ــت و ب ــاده اس ــی افت اتفاق
و انــدی پــس لــرزه آرام گرفتــه اســت 
ــود،  ــزان خ ــرگ عزی ــت م ــده ای در به ع
عــده ای در بیمارســتان هــا و عــده ای 
ــزار  ــزاران ه ــاک و ه ــا خ ــر خرواره در زی
ــی  ــته جمع ــا ی دس ــتان ه ــر در گورس نف
و گورســتانهای کرمــان، جیرفــت، زاهــدان، 
بندرعبــاس، شــیراز، مشــهد و ســایر جاهــا، 
از غــم بزرگــی کــه از بــم بــر روی دل 
ــری  ــهای زیادت ــوان درس ــی ت ــده م ــا مان ه
نیــز گرفــت درس هایــی کــه اصــل آن 
ــای  ــه معن ــران ب ــت بح ــوزی مدیری ناکارآم
واقعــی کلمــه اســت. در آغــاز هــزاره ســوم 
آیــا خجالــت نــدارد کــه زمیــن لــرزه شــش 
در  بگیــرد؟  کشــته  هــزار   50 ریشــتری 
ــاط  ــر نق ــزان در دیگ ــن می ــه ای ــی ک حال
ــات  ــت تلف ــتان دس ــر از از انگش ــا کمت دنی
داشــته و دارد. در زلزلــه بــم کل ایــران 
ــد  ــرل کنن ــا بحــران را کنت بســیج شــدند ت
ولــی بدرســتی نتوانســتند. حــاال فــرض 
ــزرگ و  ــهرهای ب ــه در ش ــن فاجع ــد ای کنی
ــر  ــت دیگ ــد آنوق ــاق بیفت ــران اتف ــا در ته ی
چــه مــی خواهیــم بکنیــم؟ آیــا کســی 

ــد؟ ــور برس ــه داد کش ــت ب هس
قامــت اســتوار بــم خمیــد و بــاد ترانــه تلــخ 
ــت  ــادی رخ ــور و ش ــر داد، ش ــرت س هج
ــر جــای  ــر بســت و تنهــا صــدای ضجــه ب ب
مانــد، چشــمان معصــوم و بارانــی کــودکان 
مخــوف  خونیــن صبحــگاه  قصــه  شــهر 
ــخ  ــوس تل ــوز کاب ــت و هن زمســتان را حکای
و ویرانــی را مــرور مــی کنــد براســتی ایــن 
زخــم بــا چــه مرهمــی التیــام یافتنــی 
اســت؟ دانشــجویان در خوابگاههــا جــان 
ــر  ــه ب ــه خان ــا مــدرک مــرگ ب ســپردند و ب
ــاز هــم خواهــد  ــد چــرخ کهــن ب مــی گردن
گشــت و مهتــاب بــاز هــم بــه نخلســتان هــا 
و نارنجســتان هــای بــم خواهــد تابیــد، بــم 
دوبــاره چــون خیــزران قــد راســت خواهــد 
کــرد. مــا مــرگ را انتخــاب نمــی کنیــم اگــر 
ــرد مهــم نیســت.  ــا را انتخــاب ک ــرگ م م

تختــگاه زمیــن لرزیــد و ایــن بــار تمــام بــم 
ــن  ــی دیری ــاالی تمدن ــام ب ــد و ارگ ب تمبی
ــی شــد،  ــخ پ ــارک تاری ، رخــش رخشــان ت
بــه خــاک افتــاد و بــه خــون غلتیــد و مــن 
اینــک در غــروب غربــت و غــم در تالقی داغ 
ــا مــی  و ســؤال از دل خــود مــی پرســم آی
شــود بــام بــم دوبــاره از غیــرت ســینه هــای 
ــه  ــگان و ب ــرا، فهــرج، نرماشــیر، ری ســتبر ب
همــت شــانه هــای کــوه مــردان و شــیرزنان 
کرمــان و ایــران دوبــاره قــد برافــرازد؟ و آیــا 
مــی توانیــم ببینیــم شــکوه شــوکت شــرق 
بــر ارتفــاع نخــل هــا دیرادیــر چــراغ گرفتــه 
ــا، ای  ــره ه ــا و خاط ــهر یاده ــت؟ ای ش اس
دیــار تاریــخ جهــان، ای بــم، در خیــال 
گنــگ مــن طــرح چشــمها و نگاهــت، طــرح 
ــود،  ــترده ب ــفق گس ــا ش ــق ت ــت از فل ارگ
ــی  ــترده م ــد گس ــا اب ــت و ت ــترده اس گس
ــر  ــم، وای ب ــر ب ــن، وای ب ــر م ــد وای ب مان
ــی  ــی حاصل ــن ب ــودن، وای از ای ــو ب ــی ت ب
ــه مــن در ســینه  ــن شــوری ک ــاد، از ای فری

دارم!؟...
ــت و  ــذ نیس ــن روی کاغ ــارای رفت ــم ی قل
جــای پــای لرزانــش در ســوگ بــم عجیــب 
ــهر  ــک ش ــردن ی ــرای م ــت ب ــبک اس مش
ــی اســت؟ چــه  کدامیــن قــاب حجلــه دیدن
تاراجــی اســت در بــم؟ برخیــز بــم، برخیــز، 
ــه  ــر ن ــده و دگ ــی نمان ــر باق ــی دیگ مجال
ســرپناهی و نــه امیــد بــه چنیــن روزی؟ بــه 
امیــدی کــه ایــن لرزیــدن وحشــی و ســرد 
ــا  ــروغ چشــمهای واقعیــت بیــن م ــخ ف و تل

ــد!...  ــاز گردان را ب
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