
هشت صفحه    1000 تومان پنجشنبه 3 بهمن ماه 27/1398 جمادی االول 1441/ 23 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3143
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نوشتاری درباره جایگاه دعا و نیایش 

در ادبیات فارسی
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افزایش سه برابری بارش ها در استان 
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شهید چمران
 از والدت تا شهادت؛

نابغه جنگ 

و عارف شب های نبرد

متن در صفحه دوم

صلح فوری با ایران؛

تنها راه رهایی از کین سیاوش

که مرگ و میرهای بسیاری را رقم می زند؛ روایت »کرمان امروز« از عوامل اصلی بروز تصادفات در جاده های استان 

متن کامل در صفحه سوم

رتبه سوم کرمان در مرگ جاده ای
   آنگونه که از گزارشات اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان برداشت می شود؛ استان کرمان از لحاظ تعداد جان باختگان در تصادفات رتبه سوم کشوری را در سال گذشته به خود اختصاص داده است و بر اساس تعداد مجروحین رتبه 
این استان در کشور شانزدهم است. بر اساس آخرین گزارش سازمان پزشکی قانونی در هشت ماهه نخست امسال، 760 نفر در استان کرمان بر اثر این حوادث جان خود را از دست داده اند؛ چیزی حدود چهار برابر بیشتر از تلفات سقوط 

هواپیمای اوکراینی! حال با این اوضاع باید از خود بپرسیم که چرا مسئوالن کشوری و استانی برای بهبود این رتبه های مرگ بار در استان کرمان کاری انجام نمی دهند و.....

شهردار کرمان:

گر درآمد شهرداری را محدود کنیم ا
 خدمات  به مردم کمتر می شود

شرکت آب وفاضالب استان کرمان در نظردارد مناقصات مشروحه به شرح جدول زیر را به صورت جداگانه از محل اعتبارات داخلی با برگزاری مناقصه عمومي  به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذارنماید. لذا از کلیه شرکت هاي خدماتی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته خدماتی مربوطه ومجوز از اداره کارورفاه وامور اجتماعی می باشند،  دعوت 
می شود جهت دریافت اسنادمناقصه  تا پایان وقت اداري روز سه شنبه  مورخ: 98/11/08  به  دفتر قراردادهاي شرکت مراجعه نمایند. مشخصات این مناقصه درسایت شرکت 

مهندسی آب وفاضالب استان کرمان  به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

- آخرین  مهلت  تسلیم  پاکات  ساعت:11  روز پنج شنبه   مورخ 98/11/17     - تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب و ج ساعت :8:30  روز شنبه   مورخ: 98/11/19
- الزم به ذکر است درزمان بازگشایی پاکت های »الف، ب و ج«،   یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان  می  تواند در جلسه بازگشایی پاکات حضور داشته باشد.

  مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیآدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282                      

آگهی مناقصه شماره :
شرکت آب و فاضالب استان کرمان  73/الف/11-98م

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو

 

 م89-11/الف/37آگهی مناقصو شماره : 

شطکت آب ّفاضالب استاى کطهاى زض ًظطزاضز هٌاقصات هشطّحَ بَ شطح جسّل ظيط ضا بَ صْضت جساگاًَ اظ هحل اعتباضات زاذلی 

صالحیت با بطگعاضی هٌاقصَ عوْهي  بَ پیواًکاضاى ّاجس شطايظ ّاگصاضًوایس. لصا اظ کلیَ شطكت ُاي ذسهاتی کَ زاضای گْاُی 

هعتبط زض ضشتَ ذسهاتی هطبْطَ ّهجْظ اظ ازاضٍ کاضّضفاٍ ّاهْض اجتواعی هی باشٌس،  زعْت هی شْز جِت زضيافت اسٌازهٌاقصَ  

 89.11.89 تا پاياى ّقت ازاضي ضّظ سَ شٌبَ  هْضخ:

ستاى کطهاى  بَ بَ  زفتط قطاضزازُاي شطکت هطاجعَ ًوایٌس. هشرصات ایي هٌاقصَ زضسایت شطکت هٌِسسی آب ّفاضالب ا

 هْجْز هیباشس. www.abfakerman.irآزضغ 

 ردیف 
 شرح کار

 مبلغ برآورد

 )ریال(

 

 مبلغ ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(

1 
قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات   

 منطقه یک شهرکرمان        غیرمجاز، ارزیابی امالک ، گسارشات  و اپراتوری و....
15...1.114..11 534.412.999    

4 
قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، 

 منطقه دو  شهرکرمان        ارزیابی امالک ، گسارشات  و اپراتوری و ... 
49.112.431.429  1.991.4...999 

 
 89.11.19 ضّظ پٌج شٌبَ   هْضخ  11آذطیي  هِلت  تسلین  پاکات  ساعت:

 89.11.18 ضّظ شٌبَ   هْضخ:  9:38پاکت ُای الف ،ب ّ ج ساعت :تاضید افتتاح  -

الظم بَ شکط است زضظهاى باظگشایی پاکت ُای "الف، ب ّ ج"،   یک ًفط ًوایٌسٍ اظ ُط کسام اظ شطکت کٌٌسگاى  هی  تْاًس  -
 جلسَ باظگشایی پاکات حضْض زاشتَ باشس. زض

متن در صفحه هشتم

ماجرای سم 

در شیر پاستوریزه

از شایعه

 تا واقعیت
 صفحه  سوم

صفحات ششم و هفتم 

  خطای انسانی در سقوط پرواز ۷۳۷ تائید شد
  اعتراف مریم به قتل مهندس در خانه مجردی

  حادثه در دانشگاه  علوم پزشکی رفسنجان
  مردی که زنش را ُکشت تا با دختر ۲۴ساله ازدواج کند

  طرح یک معافیت جدیِد سربازی در مجلس

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از ساخت و ساز 
 در حریم  رودخانه های استان 
که نه تنها  از آن پرهیز نمی شود

ک نزدیک به رودخانه ها   بلکه امال
تری خرید و فروش می شوند؛ با قیمت  باال

از ماست که بر ماست!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان : 

با اجرای پروژه فاضالب

 آینده ای سرشار از سالمت 

برای مردم رقم می خورد

شرکت سیمرغ کرمان در نظر دارد سه دستگاه سیلوی فلزی 
گالوانیزه از نوع پیچ و مهره ای ذخیره وان آماده به ظرفیت 40 
به شرح  را  تن  برای ظرفیت 25  با همان مشخصات  و  تن 
مندرج در اسناد مناقصه از سازندگان داخلی به صورت تحویل 
و نصب تا مرحله بهره برداری )به استثناء عملیات ابنیه( برای 
مزرعه شماره 3 شرکت سیمرغ در منطقه بهرامجرد کرمان 

خریداری نماید. 
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز به امور اداری 
شرکت واقع در خیابان امام - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند. 

تلفن تماس: 32225686
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
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اخبار استان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 9 مورخ 8 /1398/11 در آدرس 
کرمان ، بلوار جمهوری ، چهارراه امیر کبیر - رو بروی دانشکده فنی 

شرکت نوین سازه هزار کد پستی 7618836674  
تلفن 32119920 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع:
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

هیات مدیر شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت نوین سازه هزار سهامی خاص
 ثبت شده به شماره  4191  و  شناسه  ملی  10630116125  

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

فرمانده  حضور  با  کرمان  استان  روستاهای  مکانی  اطالعات  سامانه 
قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد.

»سیدمصطفی آیت اللهی موسوی« معاون امور عمرانی استاندار کرمان  
در مراسم رونمایی از سامانه اطالعات مکانی روستاها با حضور فرمانده 
قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح در کرمان اظهار کرد: 
کیلومترمربع  هزار   182 از  بیش  با  کشور  استان  پهناورترین  کرمان 

وسعت، 11 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.
دهستان،   1۵1 افزود:  کرمان  استان  شهرستان   23 به  اشاره  با  وی 
11 هزار و 7۵4 آبادی در استان داریم که ۵642 آبادی دارای سکنه 

هستند.
موسوی تصریح کرد: 3 میلیون و 164 هزار و 718 نفر جمعیت استان 
کرمان است که چهار درصد از جمعیت کل کشور بوده و 41 درصد 

جمعیت استان معادل یک میلیون و 302 هزار و ۵۵7 نفر در قالب 
380 هزار خانوار، روستانشین هستند.

معاون استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اینکه 28 نهاد رسمی در 
روستاها به مردم خدمات می دهند، بیان کرد: سامانه اطالع رسانی 
»GIS« طراحی شده که همه اطالعات دستگاه های اجرایی مرتبط 
با روستا در قالب یک سامانه در دسترس قرار می گیرد و مهم ترین 
یکپارچه شدن  و  مردم  به  تر  و ساده  تر  رسانی سریع  هدف خدمت 

خدمات است.
نصب  با  گیرد،  می  قرار  سامانه  این  در  که  اطالعاتی  با  افزود:  وی 
شرایط  در  ویژه  به  را  کار  توان  می  نیز  همراه  تلفن  روی  اپلیکیشن 

بحرانی انجام داد و تصمیم گیری کرد.
دکتر محمدجواد فدائی  استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: باید 

کند  می  تغییر  که  اطالعاتی  تا  باشد  سامانه  این  متولی  مرکز  یک 
را لحاظ نموده و به روز کند. در غیر این صورت، سامانه عمال قابل 

استفاده نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اصل کار مهم است اما نباید قائم به فرد باشد، 
استانداری  در  بازنشسته  نفر   60 از  بیش  گذشته  سال  دو  در  افزود: 
این  در  که  نداریم  جدید  نیروی  جذب  مجوز  اما  ایم  داشته  کرمان 
شرایط نیروهای امریه یک نعمت برای سیستم دولتی و دستگاه های 
توانند  تجربه می  با کسب  نیروها  این  از سوی دیگر  و  اجرایی است 

مفید وخدمتگزار باشند.
روستاهای  مکانی  اطالعات  سامانه  جلسه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
کل  ستاد  آموزی  مهارت  قرارگاه  فرمانده  حضور  با  کرمان  استان 

نیروهای مسلح رونمایی شد.

اینکه بیشترین میزان  با اشاره به  مدیرکل هواشناسی استان کرمان 
 283 میزان  به  منوجان  شهرستان  در  کرمان  استان  در  ها  بارش 
کرمان  استان  در  بارندگی  میزان  کمترین  گفت:  است  بوده  میلیمتر 
 30 حدود  در  نرماشیر  شهرستان  به  مربوط  نیز  جاری  آبی  سال  در 

میلیمتر بوده است.
»تورج جدیدی« با اشاره به میزان بارش های استان کرمان در سال 

آبی جاری اظهار کرد: این میزان بارش ها تا تاریخ 27 دی ماه سال 
جاری به میزان 94.۵ میلیمتر بوده است که در مقایسه با سال گذشته 

حدود سه برابر شده است.
وی با بیان اینکه این بارش ها نسبت به دوره بلند مدت 106 درصد 
افزایش داشته است اظهار کرد:میانگین بارندگی شهر کرمان حدود 39 
میلیمتر بوده است که این میزان بارندگی نسبت به آمار مشابه سال 

قبل حدود ۵6 درصد افزایش داشته است.
میزان  بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  هواشناسی  مدیرکل 
 283 میزان  به  منوجان  شهرستان  در  کرمان  استان  در  ها  بارش 
میلیمتر بوده است افزود: کمترین میزان بارندگی در استان کرمان در 
سال آبی جاری نیز مربوط به شهرستان نرماشیر در حدود 30 میلی 

متر بوده است.

با حضور فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفت؛

رونمایی از سامانه اطالعات مکانی روستاهای استان 

هشدار  هواشناسی؛

افزایش سه برابری بارش ها در استان

خبر
شهردار کرمان:

اگر درآمد شهرداری را محدود کنیم، 

خدمات  به مردم کمتر می شود
 

شهردار کرمان گفت: اگر درآمد شهرداری را بر خالف واقعیت موجود محدود 
کنیم، خدمات به مردم کمتر و محدودتر می شود.

شورای  عمومی  نشست  در  زاده  عالم  مهران  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با حضور  لوایح ارسالی شهرداری  اسالمی شهر کرمان که به بررسی تصویب 
و  هنری  فرهنگی  شهرسازی،  معماری،  اقتصادی،  مالی  معاونان  و  شهردار 
خدمات شهری شهرداری کرمان پرداخته شد، گفت: یک شاخص تورم وجود 
با  اما  می شود،  اعالم  رسمی  به صورت  مرکزی  بانک  توسط  ساالنه  که  دارد 
واقعیت  با  رقم  این  که  دریافت  می توان  دارد  وجود  جامعه  در  آنچه  مقایسه 

جامعه تفاوت دارد.
عالم زاده افزود: اگر ما می خواهیم واقع بینانه بررسی کنیم باید واقعیت جامعه 
را در نظر بگیریم و هر چه درآمد شهرداری را بر خالف واقعیت موجود محدود 

کنیم، خدمات به مردم کمتر و محدودتر می شود.
وی تصریح کرد: مردم باید انتظارات متناسب با واقعیت و اتفاقات روز جامعه 

از شهرداری داشته باشند.
رئیس کمیسیون اجتماعی، ورزشی و جوانان شورای شهر کرمان هم در این 
نشست گفت: پیشنهاد می دهم محور مجموعه فعالیت ها، برنامه ها و پروژه های 
شهری شهرداری در سال جدید، شهر انسان محور و اخالق مدار باشد، هر چند 

در گذشته بوده اما در سال جدید پر رنگ تر باشد.
مرکز  که  داریم  مکان هایی  شهر  سطح  در  ما  داد:  ادامه  حسن زاده  احمد 
آسیب های اجتماعی هستند و از شهرداری می خواهیم که برای شناسایی این 

محله ها و مکان ها اقدام کند.
حسن زاده تاکید کرد: همچنین باید برای گسترش نهادهای مردمی و علمی 
معاونت  راستا  این  در  هستند.  جامعه  اجتماعی  سرمایه های  چون  کرد  کار 
شورای  تشکیل  مانند  کارهایی  بر  عالوه  باید  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 

محالت، برنامه های بهتر و بیشتری را اجرا کند.
تا  کرده  توانمند  را  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  کنیم  تالش  باید  ما  کرد:  تصریح  وی 
رفتارهای آنها اصالح شود و افراد توانایی الزم برای برخورد با مشکالت و عبور از 
بحران ها را با طی کردن مسیر صحیح داشته باشند. کارگاه های آموزشی و پیشگیری 
آموزش های  توسعه  محوریت  با  خصوص  به  اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای 
شهروندی و افزایش نشاط اجتماعی و استحکام خانواده از دیگر برنامه هایی است که 

باید در برنامه های سال جدید شهرداری مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورای اسالمی شهر کرمان در این 
نشست گفت: با بررسی های دقیقی که در سه کمیسیون فرهنگی، جوانان و 
گردشگری شورا با حضور معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان و کارشناسان 
شهرداری انجام شد، مقرر شد تعرفه های دوره های آموزشی فرهنگی اجتماعی 
شهرداری کرمان در سال 99 نسبت به سال 98، به میزان 2۵ درصد افزایش 
یابد و چون رقم دریافتی شهرداری با آموزشگاه های آزاد فاصله قابل توجهی 
آموزشگاه های  از شهریه های  تعرفه های شهرداری  داشت، تصمیم گرفته شد 

آزاد 30 درصد کمتر باشند.
زهرا لری افزود: سیاست های شورا در سال جدید در حوزه فرهنگی اجتماعی 
شامل توسعه زیر ساخت ها، آشناسازی شهروندان با حقوق و تکالیف شهروندی، 
و  فراغت  اوقات  وضعیت  بهبود  شهر،  در  شادابی  و  امید  نشاط،  گسترش 
در  سالمندان  و  پیشکسوتان  حضور  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  تفرجگاه ها، 
شهری،  پروژه های  در  اجتماعی  فرهنگی  پیوست  و  مطالعات  انجام  جامعه، 
ایرانی،  بر هویت اسالمی و  تاکید  با  هویت بخشی و زیباسازی منظر شهری 

استفاده از دستاوردهای علمی پژوهشی در پروژه های شهری است.
وی، تعمیق باورها و ارزش ها و معرفتی ملی، دینی و انقالبی، زمینه سازی برای 
بروز خالقیت بانوان کار آفرین، تقویت نهاد خانواده، برنامه ریزی برای کاهش 
آسیب های اجتماعی را از دیگر سیاست های شورا در حوزه فرهنگی اجتماعی 

برنامه های شهرداری عنوان کرد.

نجات ده نفر از در راه ماندگان 

در برف شهرستان رابر

مسئول تیم امداد و نجات هالل احمر شهرستان رابرگفت: سرنشینان یک 
دستگاه مینی بوس که در برف جاده فرعی معدن درآلو گرفتار شده بودند 

توسط امدادگران هالل احمر نجات یافتند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، شهابی مسئول 
دستگاه  یک  سرنشینان  رابرگفت:  شهرستان  احمر  هالل  نجات  و  امداد  تیم 
مینی بوس که از معدن درآلو عازم شهرستان رابر بودند به علت شدت برف در 

42 کیلومتری محور رابر به درب بهشت، فرعی معدن درالوییه گرفتار شدند.
شهابی افزود: با تالش امدادگران جمعیت هالل احمر این شهرستان در پایگاه 

امدادی اسکر و رابر نجات یافتند.
او تصریح کرد: سرنشینان این مینی بوس که 10 نفرکارگر معدن درآلو بودند 

پس از امدادرسانی به رابر منتقل شدند.
با  رابرگفت: خوشبختانه  امداد و نجات هالل احمر شهرستان  تیم  مسئول 
نجات به موقع و اجرای عملیات امدادی هیچ مشکلی برای سرنشینان این 

مینی بوس پیش نیامد.

ریاست  تاکید  به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قوه قضائیه برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه و مسن گفت: از 
فرماندهی انتظامی این استان انتظار می رود با ارائه برنامه ای جامع، 
فراگیر و عملیاتی برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه، همکاری 

الزم با دستگاه قضائی را داشته باشد.
به گزارش ایرنا، یداهلل موحد در نشست تعاملی با فرماندهان نیروی 
انتظامی کرمان در راستای اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده 
های معوقه و تعیین تکلیف فوری آنها  افزود: قوه قضائیه در سه 
ماه پایان سال جاری بنا دارد تمام پرونده های معوقه مربوط به اول 
مهرماه و قبل از آن را تعیین تکلیف کرده و در صورت نیاز رای 
الزم در این زمینه را صادر کرده و یا تصمیمات الزم را اتخاذ کند 

تا منتهی به کاهش اطاله دادرسی شود.
وی ادامه داد: بخشی از اقداماتی که در حوزه قضایی باید با سرعت 
انجام شود، مربوط به ضابطان قضایی از جمله نیروی انتظامی است 
و در این راستا، بخشی از اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده های 

معوقه نیاز به همت، تالش و پیگیری فرماندهان انتظامی دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف 
روزی  شبانه  و  عملیاتی  جهادی،  کار  به  نیاز  معوقه  های  پرونده 
جدی  همکاری  انتظامی  نیروی  که  است  الزم  کرد:  تاکید  دارد، 
برای اجرای این برنامه داشته باشد و در کوتاه ترین زمان ممکن، 
ارائه  وقت  اسرع  در  را  نتیجه  و  کرده  اجرایی  را  قضات  دستورات 
کنند تا در نهایت تعیین تکلیف پرونده ها با سرعت بیشتری انجام 

شود.
انتظار می  کرمان  استان  انتظامی  مجموعه  از  اظهارداشت:  موحد 
تکلیف  تعیین  کار  ماهه،  سه  یا   2 مشخص  برنامه  اساس  بر  رود 
و  کنند  پیگیری  حوزه  به  حوزه  صورت  به  را  معوقه  های  پرونده 
مسئولیت این کار را بر عهده فرماندهی انتظامی استان می دانیم.

وی گفت: برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه در دستگاه قضایی 
باید حرکت الزم در بدنه انتظامی استان کرمان ایجاد و کار فوق 
این  تکلیف  تعیین  از  پس  تا  شود  انجام  زمینه  این  در  ای  العاده 
پرونده ها با همکاری مجموعه های انتظامی و قضائی، نتیجه آن 

منجر به رضایتمندی هرچه بیشتر مردم شود.

تکلیف  تعیین  افزود:  کرمان  استان  در  قضائیه  قوه  عالی  نماینده 
پرونده های معوقه کاری است که به تاخیر افتاده و باید در اجرای 
آن با سرعت و با برنامه اقدام کرد و نباید به این کار به عنوان یک 

کار جدید نگاه کرد.
موحد ضمن تاکید بر این مطلب که در تعیین تکلیف پرونده ها باید 
اقدام  انتظار مردم و مراجعان  با  بر اساس نگاه عادالنه و متناسب 
راهکارهایی  دنبال  به  در نشست های تخصصی  عنوان کرد:  کرد، 
هستیم تا هر مرجع و دستگاهی با اجرای درست وظایف خود و بر 
اراده و همت جمعی، زمینه الزم برای اجرای طرح تعیین  اساس 

تکلیف پرونده های معوقه را فراهم کند.
به  کمک  راستای  در  قضایی  سیستم  مداخالت  کرد:  تاکید  وی 
مراجع مختلف انجام می شود و در این زمینه در چارچوب قوانین 
به  بهتر  خدمات  ارائه  برای  ها  دستگاه  با  همکاری  نوع  هر  آماده 

مردم هستیم.
به  نیز گفت: رسیدگی  استان کرمان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
پرونده های معوقه و رسوبی در کالنتری ها و مراجع انتظامی یکی 
از تاکیدات فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی است که به 

صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
سرهنگ ناصر فرشید افزود: پیشنهاد می شود شعبه ای موقت در 

دادسرا برای رسیدگی به پرونده های معوقه ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم هرچه زودتر پرونده های معوقه 
در کالنتری ها، پاسگاه ها و مراجع انتظامی را تعیین تکلیف کنیم.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگستری کل استان کرمان 
نیز در این نشست ضمن بیان این مطلب که در 9 دی ماه سال 
جاری دستورالعملی درباره تعیین تکلیف فوری پرونده های معوقه 
از سوی ریاست قوه قضائیه به روسای دادگستری کل استان ابالغ 
شده است، گفت: در این راستا باید با عزم جزم اقدام شود تا پرونده 
های معوقه و مسن از سیستم استعالم شده و تا پایان سال جاری 

تعیین تکلیف شوند.
مهدی بخشی افزود: تاکنون کار استعالم آمار پرونده های معوق و 

مسن در استان کرمان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه هر استان تا پایان سال جاری باید آمار عملکرد 

خود درباره تعیین تکلیف پرونده های معوقه را به مرکز ارسال کند، 
اظهارداشت: این پرونده ها در تهران نیز وجود دارد و روند رسیدگی 

به آنها به صورت هفتگی از مرکز نیز رصد می شود.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگستری کل استان کرمان 
تاکید کرد: پرونده های معوقه عالوه بر آنکه موجب اطاله دادرسی 
شده، از مواردی است که موجب نارضایتی مردم شده و بر همین 
اساس رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده ها مورد تاکید ریاست 

قوه قضائیه قرار گرفته است.
بخشی ادامه داد: تعیین تکلیف پرونده های معوقه در راستای افزایش 
رضایتمندی مردم و کاهش اطاله دادرسی اجرایی شده تا با یک کار 

جهادی شاهد کاهش آمار پرونده های معوقه و مسن باشیم.
تکلیف  تعیین  برای  قضائیه  قوه  ویژه  حساسیت  به  اشاره  با  وی 
پرونده های معوقه، افزود: تاکنون حدود 10 درصد از پرونده های 
مسن و معوقه در استان کرمان تعیین تکلیف شده و این کار باید 

در ماه های آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان : 

پلیس کرمان برنامه عملیاتی تعیین تکلیف پرونده های معوقه را تدوین کند

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم طاهره فندقاعی فرزند علی مالک ششدانگ پالک 13395 فرعی از 4776 اصلی واقع 
در بخش 1 کرمان که سند مالکیت آن بشماره 947746 ذیل ثبت 69959 دفتر 235 صفحه 231 صادر و 
تسلیم گردید و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت پالک 
مزبور به علت نامعلوم مفقود/ از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 

سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
 تاریخ انتشار: 1398/11/02

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 1513 م/الف

پروژه فاضالب شهر کرمان ،پروژه بیست ساله ای که سرانجام 
برای جذب سرمایه گذار بخش  زمان  از صرف دو سال  پس 

خصوصی  ،ظرف مدت ۵ سال به پایان می رسد .
محمد طاهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان در این زمینه با اشاره به این مطلب که  
پروژه فاضالب کرمان از سال 76 آغاز شده و در مجموع 2۵ تا 
30 درصد پیشرفت داشته است، تاکید کرد: این پروژه با منابع 
مالی بسیار محدود دنبال شده است و به طور متوسط هر سال 
یک درصد پیشرفت داشته و طبیعی است با تداوم این روند، 

این پروژه تا 40 سال آینده هم تکمیل نمی شد.
وی افزود: در پایان سال 97 به منظور ایجاد باقیمانده تاسیسات 

فاضالب شهر کرمان، قرارداری با شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 
در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت و استفاده از پساب 
فاضالب برای بقای صنایعی که قرار است در این استان ایجاد 

شود، منعقد شد.
طاهری مبلغ سرمایه گذاری این طرح را 1400 میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: در این پروژه 14۵0 کیلومتر شبکه جمع 
آوری فاضالب، 13۵000 فقره انشعاب فاضالب ، 12 کیلومتر 
طی  فاضالب  خانه  تصفیه  مترمکعب   90000 و  انتقال  خط 

حداکثر ۵ سال ایجاد می شود.
حل  گفت:  ادامه  در  کرمان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
اجرای  اهداف  از  یکی  کرمان  شهر  محیطی  زیست  مشکالت 

این  ،اجرای  آن  کنار  در  و  است  کرمان  فاضالب شهر  پروژه 
به شمار می  از مهمترین شاخصه های زندگی شهری  پروژه 
رود و بازچرخانی آب برای تحقق توسعه صنعتی نیز با اجرای 
نقش  پروژه  این  اجرای  همچنین  شود  می  عملی  مهم  این 
بسزایی در اشتغالزایی دارد به گونه ای که برای بیش از 20 
هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده 

است.
فاضالب کرمان  پروژه  این مطلب که سرعت  بیان  با  طاهری 
به نسبت سایر پروژه های خدماتی پائین است، گفت: مردم و 
مسئوالن باید برای اجرای سریع تر این پروژه همکاری الزم 

را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان : 

با اجرای پروژه فاضالب آینده ای سرشار از سالمت 
برای مردم رقم می خورد
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ماجرای سم در شیر پاستوریزه؛ از شایعه تا واقعیت
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
ادعای  که  صبحگاهی  تلویزیونی  برنامه  از  پس  اندکی 
ناسالم بودن شیر را مطرح کرد، رّد پای ماجرای شیر ناسالم 
در شبکه های مجازی پیدا  شد و همه به هم توصیه کردند 
که شیر نخورید؛ چنانچه احتماالً شما هم چندین پیام در 

این زمینه دریافت کرده باشید. اما واقعیت چیست؟
اظهارنظر جنجالی بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی 
درصد   ۳۳ حدود  بودن  آلوده  بر  مبنی  ایران  غذایی  مواد 
درصدی   ۶۰ آمار  اعالم  و  کشور  در  پاستوریزه  شیرهای 
برای مرکز مازندران در تلویزیون موجی از نگرانی ها را به 
راه انداخت که مردم با پیام هایی به یکدیگر توصیه کردند 
آفالتوکسین  چیست؟  واقعیت  اما  نخورید.  شیر  هرگز  که 
چیست و آیا واقعا شیرهای پاستوریزه بازار موجب سرطان 

کبد در ما می شود؟
آفالتوکسین چیست؟

قارچ های آفالتوکسین به طور گسترده در طبیعت رواج 
یافته است و مواد غذایی را برای انسان ها و حیوانات آلوده 
کرده و در نتیجه خطراتی برای سالمتی و حتی مرگ را در 
پی دارد. این قارچ های طبیعی می توانند سرطان زا باشند. 

گندم، جو و برنج نسبت به این قارچ مقاوم تر هستند.
آفالتوکسین ها چه تأثیری در سالمت ما دارند؟

آفالتوکسین ها می توانند منجر به مشکالت مختلف مربوط 
علت  به  مکرر  کبدی، عفونت  بیماری  جمله  سالمتی، از  به 
بیماری هایی  ایمنی بدن، سقط جنین و  سرکوب سیستم 

در رابطه با ایمنی بدن و حتی مرگ شوند.
چرا نگران آفالتوکسین و مایکوتوکسین هستید؟

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی )WHO( و سازمان 
 ۲۵ متحد،  ملل  سازمان   )FAO( کشاورزی  و  غذا 
و  ها  افالتوکسین  تأثیر  تحت  جهان  محصوالت  از  درصد 
مایکوتوکسین ها هستند. آفالتوکسین و مایکوتوکسین را 
می توان در محصوالت مزارع قبل از برداشت محصول پیدا 
کرد. آلودگی پس از برداشت می تواند در صورت تاخیر در 
خشک شدن محصول رخ دهد و همچنین رطوبت رسیدن 
به محصول می تواند عامل باشد. چه در محصوالت خام و 
و  دارند  وجود  قارچ ها  این  فراوری شده  محصوالت  در  چه 

بزرگ ترین نگرانی در محصول »ذرت« است. این خوراک 
محصوالت  به  منجر  دامداری ها،  در  آفالتوکسین  به  آلوده 

آلوده لبنی می شود.
میزان مجاز آفالتوکسین چقدر است؟

حداکثر میزان آفالتوکسین ها در انواع آجیل، غالت، انجیر 
خشک و شیر در دامنه ۰.۵ تا ۱۵ میکروگرم بر کیلوگرم 
است. برای جلوگیری و کاهش خطر آفالتوکسین ها در مواد 
اقدامات  عمومی  بهداشت  کدکس  در  خوراکی،  و  غذایی 

پیشگیرانه مناسب ارائه شده است.
کنترل آفالتوکسین ممکن است؟

برداشت  از  قبل  است.  اجرا  قابل  آفالتوکسین ها  کنترل 
دارد.  وجود  سم  این  کنترل  قابلیت  برداشت  از  بعد  و 
آلودگی  کنترل  برای  حل  راه  پایدارترین  و  طوالنی ترین 
توانایی  افزایش  طریق  از  برداشت  از  قبل  آفالتوکسین 
این  است.  مهاجم  قارچ های  و  قارچی  برابر عفوت های  در 
کار می تواند از طریق اصالح نباتات یا مهندسی ژنتیکی 

انجام شود. این فرایند پر زحمت و وقت گیر است. بنابراین 
استراتژی مداخله موثر، پایدار و قابل اجرا مورد نیاز است.

  چند نکته؛  آیا شیرهای فعلی آفالتوکسین دارند و 
برای سالمتی خطر دارند؟

از  نقل  به  می شود  مطرح  تلویزیون  در  که  آماری    •
که  است  شده  مطرح  دانشگاهیان  از  تعدادی  پژوهش 
رسمی نبوده و قابل استناد نیست. به گفته مقامات رسمی 
کشور میزان آفالتوکسین در مواد غذایی و لبنیات رو به 

کاهش است.
• اینکه امسال مقداری ذرت تراریخته و آلوده وارد کشور 
شده است صحت دارد اما اینکه بدانیم این  میزان به دام ها 
صورت  جغرافیایی  مناطق  چه  در  دقیقا  و  شده  خورانده 
گرفته است ممکن نیست. آمادگی مدیر تضمین کیفیت 
شیر ایران بر تحقیق و پژوهش در مورد شیرهای موجود 
نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که ادعای ناسالم بودن 

شیر ایران نادرست است.

از  بسیاری  می شوند:  صادر  ایران  لبنی  محصوالت   •
خارج  به  جهانی  استانداردهای  با  ایران  لبنی  محصوالت 
یک  هیچ  گفتیم،  که  همانطور  می شوند.  صادر  کشور  از 
از مقامات به عدم وجود آفالتوکسین اشاره نمی کنند اما 
روند آن را کاهشی دانستند و میزان موجود را بدون خطر 

دانستند.
نکنید:  حذف  غذایی  سبد  از  هستند؛  سالم  شیرها   •
میانگین این سم حدود ۵۰ تا ۶۰ نانو گرم در لیتر در تمام 
شیرهای کشور است. میزان آفالتوکسین موجود در شیر 
ایران با سخت گیرانه ترین کدکس که مربوط به اروپا است 
نیز مورد تأیید است. البته محصوالت ایرانی ۳۰ الی ۴۰ 
آفالتوکسین  دارای  اروپایی  محصوالت  از  بیشتر  نانوگرم 
است که این میزان هر ساله رو به کاهش است. همچنین 
سیروز  به  مربوط  بیشتر  ایران  در  کبد  سرطان  وضعیت 
هپاتیت مزمن بوده است و سرطان ناشی از آفالتوکسین 

بسیار نادر است.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

مدرسه 
سه - چهار ساله بودم که با مدرسه آشنا شدم. خانه ما روبه روی 
دبستانی پسرانه بود. در خانه ما با در مدرسه در آن طرف کوچه به 
هم باز می شد. خانواده ما کوچک بود و من برای آنکه بچه های 
زیادی را ببینم هر روز صبح زود با شوق و ذوق جلوی در خانه 
می ایستادم و مدرسه رفتن بچه های دبستانی از کوچک و بزرگ 
را تماشا می کردم. مدیر مدرسه همیشه جلوی در ورودی مدرسه 
می  ایستاد و آمد و رفت بچه ها را زیرنظر داشت. اولین نفری که 
هر روز به او سالم می کرد من بودم. بچه ها هم به مدیر سالم 
می کردند و او با جواب سالم و لبخند به استقبالشان می آمد. آن 
همه بچه آن هم در  یک محیط مرا به وجد آورده بود و دلم می 
خواست زودتر پایم به مدرسه باز شود و بتوانم روی صندلی های 
هر کالس بنشینم و دوران جدیدی را آغاز کنم. تعطیالت تابستان 
دو سال بعد بود که بابا برایم کیف و کفش و  لباس خرید و روز 
اول مدرسه را که من هم آماده و سرحال صبح زود پای از خانه به 
طرف مدرسه گذاشتم و سالم به مدیر و در نهایت پاگذاشتن به 
خانواده ای بزرگ و تصمیم جدی برای یادگیری را هرگز فراموش 

نمی کنم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

نیروی محبت 
و خواستن

و  ساختن  با  برابر  شدن  واله  و  خواستن 
همیشه  زنیم  می  پرپر  برایش  که  اویی  اما  است  سوختن 
و  خواستن  حس  نیست.  برابر  حس  یک  داشتن  به  محکوم 
و  پویایی  مایه ی  و  دارد  انسانها وجود  همه ی  در  شیفتگی 
پرهیز کرده  دادن آن  بروز  از  افراد  برخی  اما  است  حرکت 
و این پرهیز کردن منجر به ایجاد رابطه های سرد شده و در 
نهایت اگر رابطه ای باقی بگذارد یک طرفه خواهد بود که 
بسیار غم انگیز و بیچاره کننده می باشد. مهمترین ضربه ای 
که می زند این است که عاشق را از عشق ورزیدن پشیمان 
بیهوده  می کند چرا که فکر می کند احساس و عملکردی 
داشته است. لذا رابطه به کلی بر باد فنا خواهد رفت. می ترسد 
که باغ دلش محصولی نداشته باشد ترس از اولین گریه های 
دادن  لحظه ی جان  آخرین  تا  و  بوده  انسان  همراه  کودک 
رابطه ی  که یک  می شود  منجر  گاهی  و  بود  او خواهد  با 
طرفه  ای یک  رابطه  اینکه  به  برسد  چه  شود  نابود  صمیمانه 
انسان قدرت  به  بوده و  نیرو آفرین  باشد. محبت و خواستن 
می دهد تا از زندگی محافظت کند اما وقتی مورد بی اعتنایی 
قرار گیرد و یک طرفه باشد به روح و جسم ضربه زده و به 
پوچی می رسد. بیهوده نیست که در اسالم روی جواب سالم 
بودن  زیرا دو جانبه  اند  دانسته  را واجب  و آن  داشته  تاکید 
یک رابطه را نشان می دهد. انگیزه ها ما را به حرکت واداشته 
و رابطه ها را ایجاد کرده در نهایت رابطه ها برای زیبا شدن 
البته محبتی که فقط در دل  نیاز به محبت و صمیمت دارند 
و بر زبان باشد هیچ باری را به منزل نمی رساند و آفرینشی 
نخواهد داشت. بهتر است که دروازه های دل را باز گذاشته، 
اسب های اراده را زین کرده و در نامها ناقوس ها دمیده شود 
که از نشستن به رقصیدن  و از حرف به عمل رسیده باشیم تا 
طرف مقابل جرات داشته باشد که اوج محبت خویش را با 

ما به اشتراک بگذارد.
پاسخی نیست که از هیچ پراکنده شوم 

در هیاهوی دلت دلخوش آینده شوم 
ای سرآغاز من ای حادثه ی طوالنی 

ترس دارم که آشوب تو شرمنده شوم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از عوامل اصلی بروز تصادفات در جاده های استان که مرگ و میرهای بسیاری را رقم می زند؛

رتبه سوم کرمان در مرگ جاده ای

اشاره:
خودروها  و  ها  جاده  نبودن  استاندارد  احتیاطی،  بی 
از جمله عواملی هستند که در سفرهای درون و برون 
شهری ممکن است منجر به حوادث ناگواری شود که 
گاه تراژدی تلخ مرگ را هم  به همراه خود داشته  باشد. 
مواصالتی  محورهای  که  کرمان  استان  در  معضل  این 
اش جز محورهای ترانزیتی و شریان های اصلی حمل 
و نقل کاال به شمار می آید همواره مورد توجه و حتی 

انتقاد بوده است.
آنگونه که از گزارشات اداره کل پزشکی قانونی استان 
کرمان  بر داشت می شود؛ استان کرمان به لحاظ تعداد 
سال  در  را  کشور  سوم  رتبه  تصادفات  باختگان  جان  
گذشته به خود اختصاص داده است و بر اساس تعداد 
است.  شانزدهم  کشور  در  استان  این  رتبه  مجروحین 
در همین  زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
قصه پر غصه تصادفات 

ای  پرغصه  قصه  ایران  در  رانندگی  حوادث  ماجرای 
است چرا که بر اساس آمار رسمی کشور هر نیم ساعت 
حوادث  این  در  را  خود  جان  ما  هموطنان  از  نفر  یک 
تصادفات  که  است  حالی  در  این  دهد.  می  دست  از 
اتفاقی  رخدادی  اش  لغوی  معنای  برخالف  رانندگی 
نیست وقابل پیشگیری است. به گفته کارشناسان، راه، 
خودرو و انسان به عنوان سه عامل اصلی تصادفات به 
شمار می روند و برای کاهش آمار تصادفات، بیش از هر 
از مهم  به عنوان یکی  ایمنی و حمل و نقل  باید  چیز 

ترین الویت های کاری در میان مسئوالن مطرح شود.
کرمان رتبه چهارم

استان کرمان  قانونی  چندی پیش مدیر کل پزشکی 

گفتگویی با خبرگزاری ایسنا داشت و در این مصاحبه  
آمار قابل توجهی در زمینه وضعیت تصادفات جاده ای 

در استان ارائه داد.
لحاظ  به  کرمان  استان  آمیان،  دکترعباس  گفته  به 
در  را  کشور  سوم  رتبه  تصادفات  باختگان  تعدادجان 
سال  در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  گذشته  سال 
جاری رتبه  چهارم را در این  رابطه دارد. همچنین بر 
اساس تعداد مجروحین نیز ما دارای رتبه  شانزدهم در 

کشورهستیم.
جالبی  آمار  هم   نو"  کرمان  خبری"  پایگاه  البته 

به  توجه   با  که   داده  ارائه  قانونی  پزشکی  ازسازمان 
مرتبط بودن آن با موضوع این گزارش به این آمار نیز 

اشاره می کنیم.
آخرین  اساس  بر  است:"  آورده  خبری  پایگاه  این 
حوادث  متوفیان  از  قانونی  پزشکی  سازمان  گزارش 
در  نفر   7۶۰ امسال،  نخست  ماهه  هشت  در  رانندگی 
استان کرمان بر اثر این حوادث جان خود را از دست 

داده اند. 
از  ناشی  میر  و  مرگ  ادامه  در  خبری  پایگاه  این 
هواپیمای  سقوط  برابر  چهار  را  استان  در  تصادفات 

یک  با  است:"  آورده  ادامه  در  و  کرد  ذکر  اوکراینی 
ضرب و تقسیم ساده می بینید که این آمار ۱۲/۵ برابر 
تعداد کشته شدگان حادثه کرمان و ۴ برابر تعداد جان 
یعنی  این  است.  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  باختگان 
ماهه  هشت  در  رانندگی  حوادث  های  فوتی  میزان 
هواپیما   ۴ با سقوط  است   برابر  کرمان  استان  نخست 

در همین  بازه زمانی البته با همان ظرفیت ۱7۶ نفر.
مقصر کیست؟

بعضی کارشناسان اعتقاد دارند در بروز تصادفات جاده 
جا  به  خود  از  را  باری  فاجعه  آمارهای  چنین  که  ای 
گذاشته اند، 7۰ درصد عامل انسانی مقصر است و سهم 
راه و خودرو در این سوانح فقط ۳۰ درصد برآورده می 
است  این  شود  می  مطرح  اینجا  که  سئوالی  اما  شود. 
که  به این دست از آمارهای تفکیکی چقدر می توان 
تکیه کرد؟ ضمن اینکه بیان چنین آمارهایی سبب می 
شود نهادهای مربوط به راه و خودرو، نسبت به وظایف 
شان در خصوص ایمن  سازی جاده ها و وسایل نقلیه 
بی توجه  باشند و از مسئولیت های خود در این زمینه 

شانه خالی کنند.
از  دیگر  یکی  معتقدند؛  نیز  دیگری  منتقدان  البته 
تفاوت های کشور ما با کشورهای موفق در حوزه ایمنی 
حمل و نقل وجود قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

ضعیف در ایران است.
سخن آخر

سحن آخر را  به گفته های کارشناسان که با روزنامه 
جام جم  مطرح کرده اند، اختصاص می دهیم.آنها در 
این زمینه می گویند که با توجه به حجم باالی تصادفات 
جاده ای که بنا بر ادعای پلیس راهور، بیشتر آنها ناشی 
از تخطی از مقررات است، الزم است که  قانونگذاران، 
مقرراتی بازدارنده تر در این زمینه تصویب کنند تا هر 
تاکید  آنها  شود.  گرفته  حوادث  این  جلوی  بیشتر  چه 
می کنند که منظور از مقررات بازدارنده، این نیست که 
مردم  را با یک اهرم مورد هجمه قرار دهیم بلکه قوانین 
باید  به قدری سختگیرانه باشد که ارتکاب تخلف توسط 
رانندگانی  که در جاده ها به حقوق دیگران تجاوز می 

کنند، هزینه سنگینی داشته باشد.

    آنگونه که از گزارشات اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان برداشت می شود؛ استان 
کرمان از لحاظ تعداد جان باختگان در تصادفات رتبه سوم کشوری را در سال گذشته به 
خود اختصاص داده است و بر اساس تعداد مجروحین رتبه این استان در کشور شانزدهم 
است. بر اساس آخرین گزارش سازمان پزشکی قانونی در هشت ماهه نخست امسال، 
760 نفر در استان کرمان بر اثر این حوادث جان خود را از دست داده اند؛ چیزی حدود 
چهار برابر بیشتر از تلفات سقوط هواپیمای اوکراینی! حال با این اوضاع باید از خود بپرسیم 
که چرا مسئوالن کشوری و استانی برای بهبود این رتبه های مرگ بار در استان کرمان 

کاری انجام نمی دهند و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

خاطرات

 جاودانه

خسته از بیداد شب
شب های بی تو

در میان کوچه های خاطراتم
می روم پَستو به پَستو

خانه ، خانه

تا بیابم یک شبی را
با نگاهی عاشقانه

باز من باشم ، تو باشی
خنده هایی دلبرانه

با تو گویم
راز پنهانی که دارم

راز شبهایی که بی تو
در گلویم بود

بغضی کودکانه

باز هم یک بار دیگر
تنگ در آغوش گیری

خلوت تنهائیم را
باز در گوشم بخوانی

نغمه های عاشقانه

با همین پایاِن زیبا
دفترم را

همچو چشمانم ببندم
تا بماند خاطراتم

در همان شب جاودانه

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی 
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فرهنگ و ادب

سیصد ونود ویک سال از مرگ شاه عباس اول صفوی گذشت؛
سلطان کاروانسراساز

نوشتاری درباره جایگاه دعا و نیایش در ادبیات فارسی

سرویس فرهنگی - تاریخی کرمان امروز

 شاه عباس به قلم یک نقاش ایتالیایی
نیست،  دادن  پس  و  گرفتن  فقط  کارش  سلطان جماعت 
کارش فقط به نبرد برخاستن و خون ریختن و فتح کردن 
جامعه اش  و  کند  هم  است خدماتی  ممکن  گاهی  نیست، 
را منتفع سازد، ولو آنکه بر جای ماندن نامی از خود را در 
سر پرورانده باشد. شاه عباس اول که به شاه عباس کبیر 
قساوت  در  است.  سالطین  قسم  این  از  دارد،  اشتهار  نیز 
مدعا،  این  گواه  و  نیست  او جای هیچ شبهه ای  و شقاوت 
دستورات او مبنی بر کشتن یا کور کردن فرزندان ذکورش 

بود.
کوشید  بسیار  صفوی  ایراِن  آبادانی  در  پادشاه،  این  اما 
میان سالطین صفوی  را  او  که  باشد  مهم  همین  شاید  و 
شاه  اسم  با  پیوسته  اصفهان  نام  است.  ساخته  برجسته 
عباس همراه بوده و اغلب آثار باستانی و عمرانی شهر اعم 
از آب انبارها، مادی ها، پل ها، خیابان ها، تفرجگاه ها، کاخ ها، 
مساجد، مدارس، بازارها و باغ ها و میدان ها به نام شاه عباس 

ثبت شده است.
شاه عباسی  کاروانسراهای  همه،  از  بیش  میان،  این  در 
امنیت  او در دوره ای که راه ها  اهمیتی مضاعف دارد. چه، 
چندانی نداشتند، با چنین کاری، کوشید تا کاروان ها امن تر 
تهدیدشان  همیشه  قطاع الطریق  خطر  هرچند  کنند  سفر 
می کرد. از سویی دیگر، این ابنیه در بیابان های لم یزرع یا در 
دامنه های پیچاپیچ کوه ها، گویی ساحل امن آرامش بودند.

  نوشته اند بنا به پیشنهاد شیخ بهایی بود که نهصدونودونه 
کاروانسرا ساخته شد و نه هزار، زیرا ۹۹۹ بیش از ۱۰۰۰ 
در دهان می چرخید – و هنوز هم همین است - . برخی 
را  هزار  عباس چون عدد  اعتقاد هستند »شاه  این  بر  هم 
لفظ خفیفی می دانست، بنابراین دستور داد که  یکی کم تر 
و  شود  درنگ  اندکی  آن  شمارش  در  تا  کنند  بنا  هزار  از 

آیندگان ارج این کار بزرگ  او را بدانند« و اینچنین، روزگار 
صفوی را عصر طالیی کاروانسراها می دانند. بر فرض آنکه 
تنها چندصد کاروانسرا و نه ۹۹۹ کاروانسرا هم ساخته شده 
اقدامی حائز اهمیت به حساب  باشد، در چهار سده پیش 
می آمد که حاال چندتایی از آنها مانده است. در این دوران 
که رفت وآمد کاروان های تجاری و بازرگانی رونق یافته بود 
و امنیت برقرار شده بود، کثرت  این کاروانسراها به حدی 
بود که موجب کمی مخارج مسافران و سکونت رایگان شان 

در این عمارات شده بود.
 Jean( فرانسوی  تاجر  و  سیاح  تاورنیه«،  "ژان 
Baptiste Tavernier( که معاصر با صفویان به ایران 
سفر کرده است، در »سفرنامه«اش این کاروانسراها را چنین 
توصیف کرده است: »در تمام خاک ایران خصوصا از تبریز تا 
اصفهان و از آنجا تا هرمز در مسافت های معین و متساوی 
کاروانسراهای عالی دیده می شود.عموما وضع کاروانسرا در 
ایران هم از حیث راحتی و هم از بابت عظمت بنا بهتر از 
عثمانی است و به فاصله های معینی در همه جای مملکت 
کاروانسرایی بنا شده است. اگر این ترتیب کاروانسرا برای 
فرنگستان  مهمانخانه های  آسایش  و  راحتی  به  متمولین 
نباشد اما برای فقرا و ضعفا خیلی راحت است برای اینکه به 
خوبی در کاروانسرا پذیرفته می شوند و در اکل و شرب هم 
کسی مجبورشان نمی کند که زیاد از قوه و استطاعت خود 
می تواند  و  می خواهد  که  هرانداره  به  هرکس  بکنند  خرج 

آزاد و مختار است."
از  بیاییم،  میالدی  بیستم  قرن  به  هفدهم  قرن  از  اگر  و 
ایران شناس  براند«،  هیلن  »رابرت  تخصصی،  نظرگاه  یک 
در   )Robert Hillenbrand( اسکاتلندی  هنرپژوه  و 
»پالن  های  است:  آورده  اسالمی«  معماری  و  »هنر  کتاب 
کاروانسرا در دوران صفوی می  تواند نشانه ای از فعالیت هایی 
است  نمی  شده  دنبال  نواحی صفوی  دیگر  در  مشخصا  که 
تعبیر شود، یعنی استفاده از طراحی صوری مانند مساجد 
ایالتی عثمانی، چنانچه به مثابه سنت معمول، شاه عباس 
اول بیشتر آنها را ساخته بود. وجود نوعی دفتر مرکزی که 

کار را هماهنگ کند و در آن  گونه  های استاندارد کاروانسرا 
استنتاج شوند کامال ممکن می  نمود."

بی شک مهم تریِن این کاروانسراها، کاروانسرایی است که 
احتماال  و  است  شده  اصفهان  عباسی  هتل  به  بدل  امروز 
بهترین حال را میان این کاروانسراها دارد. دیگر، کاروانسرای 
تا پیش  مادرشاه است که گفته می شود آخرین کاروانسرا 
 ۲۰ در  و  بوده  صفوی  پایتخت  به  کاروانیان  رسیدن  از 
کیلومتری شمال شاهین شهر واقع است و هم اکنون و پس 

از مرمت، محل بازدید مسافران شده است.

 همچنین کاروانسرای شاه عباسی بهجت آباد در روستای 
اصفهان،   شرقی   شمال  کیلومتری  در۶۰  آباد  بهجت 
در۵۰  دمبی  روستای  در  دمبی  شاه عباسی  کاروانسرای 
شاه عباسی  کاروانسرای  اصفهان،  شرقی  شمال  کیلومتری 
مورچه خورت در روستای  مورچه خورت در ۵۴ کیلومتری 
شمال غربی اصفهان، کاروانسرای شاه عباسی سفیدآب در ۶۰ 
کیلومتری شرق مرنجاب و در جنوب غربی پارک ملی کویر 
و در نزدیکی سرمحیط بانی سفیدآب، کاروانسرای شاه عباسی 
گبرآباد در پنج کیلومتری شهر قمصر، کاروانسرای شاه عباسی 

کوهاب نطنز ، کاروانسرای شاه عباسی گز در ۱۷ کیلومتری 
در  علیخان   شیخ  شاه عباسی  کاروانسرای  اصفهان،  شمال  
روستای چاله سیاه)جهاد آباد( در ۴۵ کیلومتری شمال غربی 
اصفهان، کاروانسرای شاه عباسی بالباد در روستای بالباد در 
کاروانسرای  نایین،  کیلومتری   ۶۰ در  سیاه  الی  دهستان 
شاه عباسی ملک در شمال شهرستان شهرضا در جوار امامزاده 
و  آران  توابع  از  مرنجاب  شاه عباسی  کاروانسرای  شاهرضا، 
بیدگل، هتل کاروانسرای عباسی کوهپایه در شهر کوهپایه 
در ۷۵ کیلومتری نایین، کاروانسرای شاه عباسی آوه در شهر 
کاروانسرای  ساوه،  شرقی  جنوب  کیلومتری   ۲۵ در  در  آوه 
عباسی  شاه  کاروانسرای  بیستون،  شهرستان  شاه عباسی 
شاه عباسی  کاروانسرای  اردکان،  شهرستان  خرانق  بخش 
کاروانسرای  کرج،  شاه عباسی  کاروانسرای  میبد،  شهرستان 
شاه عباسی نیشابور، کاروانسرای شاه عباسی گدوک در حوالی 
کاروانسرای  ساوجبالغ،  امام  ینگه  کاروانسرای  فیروزکوه، 
کاروانسرای شاه عباسی شهر  ایوانکی،  شاه عباسی شهرستان 
ورودی  ابتدای  در  کنارگرد  شاه عباسی  کاروانسرای  ری، 
شهر حسن آبادفشافویه، کاروانسرای شاه عباسی خواجه نظر 
کیلومتری  در ۲۳  فرسفج  کاروانسرای شاه عباسی  در جلفا، 
رفسنجان،  شاه عباسی  کاروانسرای  تویسرکان،  غربی  جنوب 
شاه عباسی  کاروانسرای  مرودشت،  شاه عباسی  کاروانسرای 
کیلومتری   ۴ و  رشت  جنوب  کیلومتری   ۳۵ در  رشت 
کیلومتری   ۴۵ در  میاندشت  کاروانسراهای  هاشم،  امامزاده 
مهریز،  در  زین الدین  شاه عباسی  کاروانسرای  میامی،  شرق 
کاروانسراهای شاه عباسی مرند در روستای پیام )یام( مرند، 
ابوزیدآباد  روستای  در  ابوزیدآباد  عباسی  شاه  کاروانسرای 
کاشان و کاروانسرای شاه عباسی پاسنگان در ۲۰ کیلومتری 
جاده قدیم قم - کاشان، از جمله این برساخته ها هستند که 
اما  می طلبد  مستوفا  مجالی  هریک  ویژگی های  شرح  البته 
همین نام ها – که بیش از این هم هست – نشان از خدمتی 
دارد که شاه عباس اول به مردم ایران کرد، به  رغم مظالم 

بسیاری که به آنان روا داشت.
منبع: خبرگزاری ایرنا

سرویس ادبی - هنری کرمان امروز 

یکی از حوزه های شعر آیینی شعر نیایش است. معموال آثار 
شاعران بزرگ ما با نام و ستایش خدا آغاز می شوند و با خدا 
هم پایان می یابد. نیایش یعنی گفت وگوی صمیمی ما با خدا.
ساده ترین و در عین حال کامل ترین تعریفی که می توان  
از شعر آیینی داشت در این کالم دکتر محمد رضا سنگری 

بیان شده است.
نیایش و دعا تبلور و تجلی آیات الهی است که آن را »قرآن 
صاعد« در مقابل »قرآن نازل« نامیده اند. اهل شعر و ادب در 
قرون متمادی، نوشته های خود را چه در نظم یا نثر به تاسی 
از آیات قرآن و تعالیم دینی با نام و یاد خداوند و حمد وثنای 

او آغاز می کردند.
این سپاس و ستایش شاعرانه و عارفانه جلوه ای از نیایش 
ادبی شاعران و نویسندگان بوده است . برخی در ابیات و نوشته 
های خویش به وجه نیایش آیینی و دینی می پرداختند و 
برخی دیگر به طور مفصل به حمد و نیایش پروردگار. آثاری 
که در قسم دوم به یادگار مانده اند، اغلب آثاری فاخر در حوزه 

شعر و ادب دینی و آیینی به شمار می روند.
از فردوسی، سنایی غزنوی، عطار نیشابوری،نظامی گنجوی، 
از معروف ترین و شناخته شده ترین شاعران و   .. مولوی و 

ادبای فارسی یاد می شود.
دارد.    فرد  به  ویژگی هایی منحصر  فارسی  زبان  نیایش در 
با حمد و ستایش خدا شروع می شود. با ابراز عجز و نیاز و 
اعتراف به ناتوانی و گناهکاری حتی اگر گناهی مرتکب نشده 
باشد، همراه است. و دست آخر اینکه استغفار و استمداد کمک 

و یاری از جانب  پروردگار عالم را به دنبال دارد.
پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد  کزازی،  الدین  میرجالل   دکتر 
زبان فارسی درباره جایگاه نیایش در شعر و ادب فارسی می 
پارسی  زبان  در  که  داستانی  و  پارسی  منظومه  "هر  گوید: 
که  زیرا  است،   نیایشی  و  آیینی  ادب  دارای  شده،   سروده 
داستان سرای بر خود بایسته می دانسته در آغاز داستان به 
نیایش بپردازد و آفریدگار را بستاید و با او راز گوید. از این روی 
شمار سروده های آیینی به زبان پارسی بسیار است. گذشته از 
این داستان ها ما در دیگر کالبدهای سخن پارسی هم به نمونه 
هایی از ادب نیایش باز می خوریم و آن چامه هایی است که 
سخنوران سروده اند بویژه چامه هایی که زمینه پیام شناختی 

آن خداشناسی و آیین و پیوند آدمی با جهان نهان است.
دیگر  های  گونه  مانند  ادب  از  گونه  این  در  که  پیداست 
زبان  در  درونی  ساختار  در  هم  آمده،  پدید  هایی  دگرگونی 
واژگان و هم در ساختار برونی و از همین روی در هر کدام از 
کیش های ایرانی نمونه های دیگر از ادب نیایش را می توان 

دید؛ هر چند در ویژگی های ژرف و ساختاری این نمونه ها و 
گونه ها با یکدیگر همانندو سنجیدنی است."

دکتر محمدرضا سنگری، شاعر و پژوهشگر شعر آیینی نیز 
درباره ادبیات نیایشی در ادبیات فارسی معتقد است: "ادبیات 
نیایشی سنتی بوده از گذشته که در تمامی ادوار حیات زبان و 
ادبیات فارسی حضور داشته است. از گذشته تا یک صد سال 
اخیر، همه آثار و منابع ادبی با حمد و نیایش پروردگار آغاز می 
شدند. گلستان، بوستان، شاهنامه، آثار مختلف سنایی و عطار 

و ... نمونه های کامل این نوع ادبیات هستند.
وقتی سعدی و امثال او غزلیات خود را که عموماً موضوعاتی 

عاشقانه است را با این ابیات آغاز می کنند:
"اول دفتر به ناِم ایزِد دانا
صانِع پروردگار، َحّی توانا

اکبر و اعظم، خداِی عالَم و آدم
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا"

نشان از این دارد که این نوع بیان مورد پسند همگان بوده 
نرمی  وگوی  گفت  شاعر  یا  نویسنده  نیز  اثر  پایان  در  است. 
با خداوند دارند که آن هم در قالب ادبیات نیایشی قرار می 

گیرد."
در شعر امروز حضور خدا کمرنگ است. در شعر عارفانه ، 
معشوق خداوند است و حضوری پررنگ دارد، اما امروز معشوق 

شاعران و ادبا، خداوند نیست، بلکه معشوقی زمینی است
کارنامه ادبیات نیایشی در دوران کهن، کارنامه پربار و روشنی 
است که در پژوهش های مختلف به آن پرداخته شده است. اما 
جلوه آن در ادبیات معاصر کم رنگ تر بوده و به عبارت بهتر 

کارنامه قابل دفاعی از آن وجود ندارد.
 در واقع شعر و ادب نیایشی در دوره معاصر بیشتر متکی 
به آثاری است که از جانب نخبگان ادبیات آیینی تولید شده 
پور، شهید چمران،  امین  است.از سیدحسن حسینی، قیصر 
دکتر شریعتی تا  قربان ولیئی، سعید بیابانکی، و ... چهره های 

شاخصی در این عرصه هستند.
 با این حال به قول دکتر سنگری سهم خدا در شعر معاصر 
کم شده است و در دفاتر و مجموعه های شعر خصوصا در آثار 
جوانانی که در سال های اخیر وارد این عرصه شده اند، رنگ 

خدا کم رنگ تر از گذشته شده است.
نیایش  از شاعران معاصری است که کتاب  بیابانکی  سعید 
اثر  این  با قربان ولیئی گردوآوری کرده است.  نامه را همراه 
دربردارنده آثار توحیدی و مناجات های شاعران ، از ابتدای 

ادبیات فارسی تا آغاز قرن چهاردهم هجری است.
شاعران  سراغ  فقط  کتابش  در  چرا  اینکه  درباره  بیابانکی 
ایرانی تا قرن چهاردهم هجری رفته است، می گوید: "شعرهای 
توحیدی دیگر مانند گذشته در مجموعه های شعری یافت 
نمی شود. شعرهای توحیدی در آغاز تمام منظومه های بزرگ 
یافت می شود و در آثار شاعرانی چون نظامی، عطار ، سنایی و 

فردوسی و ... حضور دارد. اما بعد از این که دوره غزل سرایان 
فرا می رسد، اشعار توحیدی نیز تغییر می کنند. به عبارتی 
اشعار توحیدی در دوره حافظ و سعدی و ... زیرپوستی می 
شوند . اما عرفایی مانند سنایی، اشعار توحیدی و عارفانه دارند 

که این اشعار ماندگار شده اند.
بیابانکی هم اعتقاد دارد در شعر امروز حضور خدا کمرنگ 
است. در شعر عارفانه ، معشوق خداوند است و حضوری پررنگ 
بلکه  نیست،  خداوند  ادبا،  و  شاعران  معشوق  امروز  اما  دارد، 
معشوقی زمینی است و به دلیل این که بسامد آن خیلی باال 
است، آن معشوق ازلی و ابدی حضورش کمرنگ شده و درواقع 

خداوند در شعر امروز غایب است."
دعای عرفه امام حسین)ع(، دستمایه آثار نیایشی در حوزه 
کتاب قرار گرفته است. یکی از این کتاب ها »دعای عرفه« 

سید مهدی شجاعی است.
شاعر آیینی کشورمان درباره چرایی این کم کاری می گوید: 
بخشی از مخاطبان عمده شعر امروز، مخاطبان نوجوان و جوان 
هستند و این قشر از مخاطبان به مفاهیم معنوی کمتر توجه 
نشان می دهند و به چیزهای دیگری فکر می کنند و متاسفانه 
مخاطب هم مقصر است. مخاطب شاعر را به نوعی مدیریت 
می کند. زمانی شاعر مخاطب را مدیریت می کرد. اما امروز 

مخاطب است که به شاعر می گوید چه بگوید و چه نگوید.
این اتفاق در حالی روی می دهد که مخاطب امروز با توجه 
به دنیای مدرن و غرق شدن در مشکالت روزمره و گرفتاری 
های مادی، بیش از همیشه نیاز به این نوع ادبیات دارد. شعر و 
نثری که باعث می شود، مخاطب بی واسطه با خدای خود به 

گفتگو و  رازو نیاز بپردازد.

ادبیات نیایشی مانند بسیاری از موضوعات مناسبتی، فقط در 
ایام خاصی مورد توجه قرار می گیرد. صد البته که در همان 
ایام مثل ماه رمضان، یا ایام خاص هم آن چنان که باید و شاید 

به آن پرداخته نمی شود.
یکی از روزهایی که نیایش در آن تاکید و سفارش شده، روز 
عرفه است. قرائت دعای عرفه منقول از حضرت امام حسین 
)ع(، نیایشی است عرفانی که همه ساله یک روز پیش از عید 
قربان به صورت جمعی در مساجد و تکایا و ... برگزار می شود.

دعای عرفه امام حسین)ع(، دستمایه آثار نیایشی در حوزه 
کتاب قرار گرفته است. یکی از این کتاب ها »دعای عرفه« 

سید مهدی شجاعی است.
  شر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کرده اند که عصر 
روز عرفه در عرفات در خدمت امام حسین )ع( بودیم که آن 
حضرت با گروهی از خاندان و فرزندان و شیعیان خود از خیمه 
بیرون آمدند و با کمال تضرع و خشوع به دامنه کوه رحمت 
روی آوردند و در سمت چپ کوه ایستادند و به جانب کعبه 
روی گردانیدند و دست ها را مقابل صورت مبارک برداشتند و 

این دعا را خواندند.
راویان گویند: » در پایان دعا و ذکر یارب یارب آن حضرت 
از دعا کردن  تاثیر قرار داده بود که  چنان حاضران را تحت 
برای خودشان به آمین گفتن به دعای امام حسین )ع( بسنده 
کردند و صدای گریه مردم صحرای عرفات را پر کرده بود تا 

اینکه آفتاب غروب کرد و به سوی مشعر الحرام رفتند. «
دعای عرفه از دعاهای بسیار مشهور و عظیم الشان است که 
در مراسم حج در عرفات خوانده می شود و نیز به قصد قربت 
مطلقه همزمان با روز عرفه )نهم ماه ذی الحجه( در سایر اماکن 

می خوانند. این دعا ماثور از حضرت امام حسین )ع( است.
دعای عرفه شامل مطالب بسیاری است که گزیده فهرست 
آنها چنین است: شناخت خداوند و بیان صفات الهی و تجدید 
عهد و پیمان با پروردگار و شناخت پیامبران و تحکیم ارتباط 
با آنها و توجه به آخرت و اظهار عقیده قلبی. سیر اندیشه در 
آفاق جهان و یادآوری نعمت ها بیکران الهی بر انسان و حمد و 
سپاس خداوند بر آن نعمت ها و عنایت ها که از آغاز وجود و 

تکوین آدمی تا آخر عمر پیوسته به او افاضه می شود.
و  انابه  و  توبه  و  به گناهان  اقرار  و  به درگاه خدواند  تضرع 
اعمال  و  پسندیده  صفات  به  آوردن  روی  و  عفو  درخواست 
خیر. در خواست حوایج که با درود و صلوات بر محمد و آل 
محمد )ع( شروع می شود سپس تقاضای عفو، نور هدایت، 
رحمت، عافیت، برکت، وسعت روزی و پاداش اخروی برخی 
این دعای شریف پرداخته  یا ترجمه  از دانشوران به شرح و 
اند. از جمله: مظهر الغرائب سید خلف الدین حیدر مشعشعی 
موسوی حویزی، معاصر شیخ بهایی )م ، ۱۰۳ ق(. این شرح را 
مولف آن پس از خاموشی دیده سر و روشنتر شدن چشم دل 
تدوین کرده است و شرح دعای عرفه اثر شیخ محمد علی بن 
شیخ ابوطالب زاهدی جبالنی اصفهانی )م ۱۱8۱ ق(، نیایش 

حسین )ع( تالیف استاد محمد تقی جعفری.
*****

شایان ذکر است که غیر از دعای امام حسین )ع( برای روز 
عرفه دعاهای دیگری نیز از سایر ائمه اطهار )ع( روایت شده 
است. شیخ صدوق  آمده  تفصیل  به  دعا  کتب  در  که  است 
کتابی تحت عنوان ادعیه الموقف و یا یا دعا الموقف تالیف 
کرده است، مشهورترین دعاهای روز عرفه پس از دعای امام 
حسین )ع( دعای فرزند گرامیش حضزت امام زین العابدین 
آمده است. مراجع عظام  )ع( است که در صحیفه سجادیه 

تقلید در مناسک حج هر دو دعا را نقل کرده اند.
در بخشی از کتاب، فرازی از دعای عرفه را می خوانیم:

" خدایا!
تو کی نبوده ای که بودنت دلیل بخواهد و کی غایب بوده ای 

که حضورت نشانه طلب کند؟
تو  وصول  اسباب  بخواهند  آثار  که  ای  بوده  دور  کی  تو 

شوند؟...
را  هاهم چشمم  نشانه  و  آثار  که حتی  رسان  بدانجا  مرا   

بیازارد و چشم دل جز نگریستن بر خودت طلب نکند...
 به  کجارسید آنکه تو را گم کرد؟

و چه گم کرد آنکه تو را یافت؟
ای آنکه خود را در سراپرده عرش نورانی خویش،

آنچنان پیچیده ای که چشم ها از دیدن تو عاجز گشته اند!...
چگونه می توان گفت که تو پوشیده ای

با این همه ظهور؟! چگونه می توان گفت که تو غایبی با این 
همه اشراف و نگاهبانی و حضور؟! "



پنجشنبه 3 بهمن ماه 27/1398 جمادی االول 1441/ 23 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3143 پنج روزانه خوانی

شهید چمران از والدت تا شهادت؛
نابغه جنگ و عارف شب های نبرد

سرویس سیاسی - تاریخی کرمان امروز

مصطفی چمران در سال ۱۳۱۱ در تهران، خیابان پانزده 
خرداد، بازار آهنگرها، سرپولک متولد شد.

 وی تحصیالت خود را در مدرسه انتصاریه، نزدیک پامنار، 
آغاز کرد و در دارالفنون و دبیرستان البرز دوران متوسطه را 
گذراند؛ در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و 
در سال ۱۳۳6 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد و 

یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت.
آیت اهلل  مرحوم  قرآن  تفسیر  درس  در  ۱5سالگی  از  او   
طالقانی، در مسجد هدایت، و درس فلسفه و منطق استاد 
شرکت  دیگر  اساتید  از  بعضی  و  مطهری  مرتضی  شهید 
می  کرد و از اولین اعضاء انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 

تهران بود.
•چمران، آنگونه که من می شناختم

مجلس  از  مصدق  دکتر  دوران  سیاسی  مبارزات  در  او 
بعد  و  داشت  شرکت  صنعت نفت  شدن  ملی  تا  چهاردهم 
به  مصدق،   دکتر  حکومت  سقوط  و  مرداد   28 کودتای  از 

نهضت مقاومت ملی ایران پیوست.
سال  در  بود،  اول  شاگرد  تحصیل  دوران  همه  در  که  او 
ممتاز  شاگردان  تحصیلی  بورس  از  استفاده  با   ۱۳۳7
جمع  در  علمی  تحقیقات   از  پس  و  شد  اعزام  آمریکا  به 
و  کالیفرنیا  دانشگاه  در  جهان  دانشمندان  معروف ترین 
درجه  ممتازترین  با  –برکلی-  آمریکا  دانشگاه  معتبرترین 
فیزیک پالسما  و  الکترونیک  اخذ دکترای  به  علمی موفق 

گردید.
از  بعضی  همکاری  با  آمریکا،  در  اقامتش  دوران  در 
دوستانش، برای اولین  بار انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا 
را پایه ریزی کرد و از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی در 
کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا به 
شمار می رفت که به دلیل این فعالیت ها، بورس تحصیلی 
از سوی دولت وقت )رژیم شاه( قطع  شاگرد ممتازی وی 

می  شود.
وی پس از قیام خونین ۱5 خرداد سال ۱۳42 و سرکوب 
ظاهری مبارزات مردم مسلمان به رهبری امام  خمینی)ره( 
دست به اقدامی جسورانه و سرنوشت  ساز می  زند و همه 
پل ها را پشت سر خود خراب می  کند و به همراه بعضی از 
دوستان مؤمن و هم فکر، رهسپار مصر می شود و مدت دو 
سال، در زمان عبدالناصر،  سخت ترین دوره های چریکی و 
جنگ های پارتیزانی را می آموزد و به عنوان بهترین شاگرد 
این دوره شناخته می شود و فوراً مسئولیت تعلیم چریکی 

مبارزان ایرانی به عهده او گذارده می  شود.
در لبنـان:

مستقل،  چریکی  پایگاه  ایجاد  عبدالناصر،  وفات  از  بعد 
برای تعلیم مبارزان ایرانی، ضرورت پیدا می کند و لذا دکتر 
چمران رهسپار لبنان می شود تا چنین پایگاهی را تأسیس 

کند.
 دکتر چمران در کنار شیعیان محروم جنوب لبنان.

او به کمک امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، حرکت 
را  »امل«  سازمان  آن،  نظامی  جناح  سپس  و  محرومین 
براساس اصول و مبانی اسالمی پی ریزی نموده که در میان 
ایمان  بر  تکیه  با  راست،  و  چپ  دشمنی های  و  توطئه ها 
به خدا و با اسلحه شهادت، خط راستین اسالم انقالبی را 
پیاده می کند و علی گونه در معرکه های مرگ و حیات به 
آغوش گرداب خطر فرو می رود و در طوفان های سهمناک 
سرنوشت، حسین وار به استقبال شهادت می  تازد و پرچم 
روزگار،  ستم گران  جبارترین  برابر  در  را  تشیع  خونین 
صهیونیزم اشغال گر و هم دستان خونخوار آنها، راست گرایان 
و  سوخته  بیروت  قلب  از  و  درمی آورد  اهتزاز  به  »فاالنژ«، 
مرزهای  در  و  کوه های جبل عامل  بلند  های  قله   تا  خراب 
فلسطین اشغال شده از خود قهرمانی ها به یادگار گذاشته؛ 
در قلب محرومین و مستضعفین شیعه جای گرفته و شرح 
به شهادت خون  و  با قلمی سرخ  افتخارآمیز  این مبارزات 
دامنه  بر  و  داغ  خیابان های  کف  بر  لبنان،  شهدای  پاک 

کوه های مرزی اسرائیل برای ابد ثبت گردیده است.
در کردستـان:

در آن شب مخوف پاوه، همه امیدها قطع شده بود و فقط 
چند پاسدار مجروح، خسته و دل شکسته در میان هزاران 
پاسداران  اکثریت  بودند.  افتاده  محاصره  به  مسلح  دشمن 
قتل  عام شده بودند و همة شهر و تمام پستی و بلندی ها 
به دست دشمن افتاده بود و موج نیروهای خونخوار دشمن 

لحظه به  لحظه نزدیک تر می  شد.

باران گلوله می بارید و می رفت تا آخرین نقطه مقاومت نیز 
در خون پاسداران غرق گردد. ولی دکتر چمران با شهامت 
و شجاعت و ایثارگری فراوان توانست این شب هولناک را با 
پیروزی به صبح امید متصل کند و جان پاسداران باقی مانده 
را نجات دهد و شهر مصیبت  زده را از سقوط حتمی برهاند.

 آنگاه فرمان انقالبی امام  خمینی)ره( صادر شد. فرماندهی 
کل قوا را به دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در 24 
به  نیز  منطقه  فرماندهی  و  برساند  پاوه  به  را  خود  ساعت 

عهدة دکتر چمران واگذار شد.
رزمندگان از جان گذشته انقالب، اعم از سرباز و پاسدار 
به حرکت درآمدند و همة تجارب انقالبی، ایمان، فداکاری، 
در  چمران  دکتر  برنامه ریزی  و  رهبری  شجاعت، قدرت 
مظاهر  عالی ترین  و  گرفت  قرار  انقالب  نیروهای  اختیار 
انقالبی و شکوهمندترین قهرمانی ها به وقوع پیوست و در 
عرض ۱5 روز شهرها و راه ها و مواضع استراتژیک کردستان 
از  کردستان  و  درآمد  اسالمی  انقالب  نیروهای  تصرف  به 
خطر حتمی نجات یافت و مردم مسلمان کرد با شادی و 

شعف به استقبال این پیروزی رفتند.
وزارت دفـاع:

دکتر چمران بعد از این پیروزی بی نظیر به تهران احضار 
به  امام خمینی)ره(،  انقالب،  عالیقدر  رهبر  طرف  از  و  شد 

وزارت دفاع منصوب شد.
نظام  از یک  ارتش  تغییر و تحول  برای  در پست جدید، 
طاغوتی، به یک سلسله برنامه های وسیع بنیادی دست زد 
که پاک سازی ارتش و پیاده کردن برنامه  های اصالحی از 
این قبیل است تا به یاری خدا و پشتیبانی ملت، ارتشی به 
وجود آید که پاسدار انقالب و امنیت استقالل کشور باشد 

و رسالت مقدس اسالمی ما را به سرمنزل مقصود برساند.
در خوزستـان:

گروهی از رزمندگان داوطلب، به ِگرد او جمع شدند و او 
با تربیت و سازماندهی آنان، ستاد جنگ های نامنظم را در 
اهواز تشکیل داد. این گروه کم کم قوت گرفت و منسجم شد 
و خدمات زیادی انجام داد. تنها کسانی که از نزدیک شاهد 
ماجراهای تلخ و شیرین،  پیروزی ها و شکست ها، شهامت ها 
و شهادت ها و ایثارگری های آنان بودند، به گوشه ای از این 
بازگویی  و  تبلیغ  به  مایل  خدمات که دکترچمران شخصاً 

آنها نبود، آگاهی دارند.
ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ های نامنظم 
یکی از این برنامه ها بود که به کمک آن، جاده های نظامی 
به سرعت در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ های 
آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال به طول حدود 
بیست کیلومتر و عرض یک متر در مدتی حدود یک ماه، آب 
کارون را به طرف تانک های دشمن روانه ساخت، به طوری 
و  کنند  عقب نشینی  کیلومتر  چند  شدند  مجبور  آنها  که 
سدی عظیم مقابل خود بسازند و با این عمل فکر تسخیر 

اهواز را برای همیشه از سر به دور دارند.
اول،  از همان روزهای  او  از کارهای مهم و اساسی  یکی 
داوطلب  نیروهای  و  سپاه  ارتش،  بین  هماهنگی  ایجاد 
مردمی بود که در منطقه حضور داشتند. بازده این حرکت و 
شیوة جنگ مردمی و هماهنگی کامل بین نیروهای موجود، 
ابرقدرت ها  که  چیزی  بود؛  جنگی  جدید  تقریباً  تاکتیک 
در  هماهنگی  این  متأسفانه  بودند.  نکرده  را  آن  فکر  قباًل 
او  ماندند.  تنها  مردمی  نیروهای  و  نیامد  بوجود  خرمشهر 
تصمیم داشت به خرمشهر نیز برود، ولی به علت عدم وجود 
اهواز،  جدی  سقوط  خطر  و  آنجا  در  مشخص  فرماندهی 
موفق نشد ولی چندین بار نیروهایی بین دویست تا یک هزار 
به  آنان  و  فرستاد  خرمشهر  به  و  کرده  سازماندهی  را  نفر 
کمک دیگر برادران مقاوم خود توانستند در جنگی نابرابر 

مقابل حمالت پیاپی دشمن تا مدت ها مقاومت کنند.
محرم ماه شهادت و پیروزی سوسنگرد:

پس از یأس دشمن از تسخیر اهواز، صدام سخت به فتح 
سوسنگرد دل بسته بود تا رویای قادسیه را تکمیل کند و 
روز  سه  و  کرد  حمله  مظلوم  شهر  آن  به  دومین بار  برای 
تانک های او شهر را در محاصره گرفتند و روز سوم تعدادی 

از آنان توانستند به داخل شهر راه یابند.
دکتر چمران که از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان 
شجاع خود در آن شهر سخت برآشفته بود،  با فشار و تالش 
فراوان خود و آیت  اهلل خامنه ای، ارتش را آماده ساخت که 
برای اولین  بار دست به یک حمله خطرناک و حماسه  آفرین 
نابرابر بزند و خود نیز نیروهای مردمی و سپاه پاسداران را 
شیوه ای  و  نو  نظمی  با  و  کرد  سازماندهی  ارتش  کنار  در 
یورش  دشمن  به  سوسنگرد  اهواز-  جادة  جانب  از  جدید 

بردند.
دیدار  و  به شوق کمک  یارانش،  پیشاپیش  شهیدچمران 

برادران محاصره شده در سوسنگرد، به سوی این شهر می  
شتافت که در محاصرة تانک های دشمن قرار گرفت. او سایر 
رزمندگان را به سوی دیگری فرستاد تا نجات یابند و خود 
را به حلقة  محاصرة دشمن انداخت؛ چون آنجا خطر بیشتر 

بود و او همیشه به دامان خطر فرو می  رفت.
نیروهای  درگرفت؛  سختی  نبرد  که  بود  هنگام  این  در 
او  و  او حمله کردند  به  تانک ها  از پشت  کماندوی دشمن 
از  با دشمن متجاوز  همچون شیری در میدان، در مصاف 
دیگر  سنگری  به  سنگری  از  و  دیگر  نقطه ای  به  نقطه ای 
خود  گلولة  رگبار  زیر  را  او  دشمن  کماندوهای  می رفت. 
و  کردند  می   تیراندازی  او  سوی  به  تانک ها  بودند،  گرفته 
او شجاعانه بدون هراس از انبوه دشمن و آتش شدید آنها 
سریع، چابک، برافروخته و شادان از شوق شهادت در رکاب 

حسین)ع( و در راه حسین)ع(.
در روز قبل از تاسوعا، به آتش آنها پاسخ گفته و هر لحظه 
سنگر خود را تغییر می داد. در همین اثناء، هم رزم باوفایش 
خود  حسین گونه  نبرد  به  یک تنه  او  و  رسید  شهادت  به 
تنور  به سوی دشمن حمله می برد. هرچه  و  ادامه می داد 
زبانه می کشید،  بیشتر  جنگ گرم تر کی شد و آتش حمله 
چهرة ملکوتی او، این مرد راستین خدا و سرباز حسین)ع(، 
در  آنکه  تا  می شد  افزون تر  شهادتش  به  وشوق  گلگون تر 
از دو قسمت پای چپ  حین »رقص چنین میانه میدان« 
زخمی شد. خون گرم او با خاک کربالی خوزستان درهم 
آمیخت و نقشی زیبا از شجاعت و عشق به شهادت و تالش 
خالصانه در راه خدا آفرید و هنوز هم گرمی قطرات خون 
خونش  سرخی  و  اسالم  باوفای  رزمندگان  گرمی بخش  او 

الهام بخش پیروزی نهایی و بزرگ آنان است.
با پای زخمی بر یک کامیون عراقی حمله برد. سربازان 
صدام از یورش این شیر میدان گریخته و او به کمک جوان 
چابک دیگری که خود را به مهلکه رسانده بود، به داخل 
کامیون نشست و با لبانی متبسم، دیگران را نوید پیروزی 

می داد.
نزدیکی  در  اسالم،  پرافتخار  سردار  شدن  زخمی  خبر 
دروازة سوسنگرد، شور و هیجانی آمیخته با خشم و اراده 
و شجاعت در یاران او و سایر رزمندگان افکند که بی محابا 
به پیش تاختند و شهر قهرمان و مظلوم سوسنگرد و جان 
نجات  صدامیان  چنگال  از  را  مؤمن  رزمندة  تن  صد  چند 

بخشیدند.
دکتر چمران با همان کامیونی که خود را به بیمارستانی 
در  شب  یک  از  بیش  اما  شد،  بستری  و  رسانید  اهواز  در 
بیمارستان نماند و بعد از آن به مقر ستاد جنگ های نامنظم 
وفادار  یاران  ارشاد  به  دردمند  و  زخمی  پای  با  دوباره  و 
در  در همان شبی که  بود که  اینجا  پرداخت. جالب  خود 
بیمارستان بستری بود، جلسة مشورتی فرماندهان نظامی 
)تیمسار شهیدفالحی، فرماندة لشگر 92، شهید کالهدوز، 
مسئولین سپاه و سرهنگ محمد سلیمی که رئیس ستاد او 
بود(، استاندار خوزستان و نمایندة امام در سپاه پاسداران 
)شهیدمحالتی( در کنار تخت او در بیمارستان تشکیل شد 
و درهمان حال و همان شب، پیشنهاد حمله به ارتفاعات 

اهلل کبر را مطرح کرد.
آغاز حرکت مجدد:

به رغم اصرار و پیشنهاد مسئولین و دوستانش، حاضر به 

تهران  به  و حرکت  نامنظم  ستاد جنگ های  و  اهواز  ترک 
برای معالجه نشد و تمام مدت را در همان ستاد گذراند، 
های  نقشه   مقابلش  در  و  بسترش  کنار  در  که  حالی  در 
نیروهای  و حرکت  دشمن  پیشروی  مقدار  منطقه،  نظامی 
خودی نصب شده بود و او که قدرت و یارای به جبهه رفتن 
نداشت، دائماً به آنها می نگریست و مرتب طرح های جالب و 
پیشنهادات سازنده در زمینه  های مختلف نظامی، مهندسی 
و حتی فرهنگی ارائه می داد. کم کم زخم های پای او التیام 
با  او دیگر نمی توانست سکون را تحمل کند و  می یافت و 
چوب زیربغل به پا خاست و بازهم آمادة رفتن به جبهه شد.

به دنبال نبرد بیست و هشتم صفر )پانزدهم دی ماه 59( 
فاجعة  و  ماشد  نیروهای  از  قسمتی  شکست  به  منجر  که 
از  تعدادی  نیاورد،  نشستن  تاب  دیگر  آمد،  بار  به  هویزه 
رزمندگان شجاع و جان بر کف را از جبهه فرسیه انتخاب 
کرد و با چند هلیکوپتر که خود فرماندهی آنها را بر عهده 
و  بی سابقه  به عملی  زیربغل دست  با همان چوب  داشت، 
انتحاری زد. او در حالی که از درد جنگ به خود می  پیچید 
پشت  نیروهای  به  حمله  آمادة  می خروشید،  ناراحتی  از  و 
جبهه و تدارکاتی دشمن در جاده جفیر به طالیه شد که 
به خاطر آتش شدید دشمن، هلیکوپترها نتوانستند از سد 
هوایی دشمن  و حملة  بگذرند  هویزه  منطقه  از  آنها  آتش 
این  از  وی  که  ساخت  بازگشت  به  مجبور  را  هلیکوپترها 

بازگشت سخت ناراحت و عصبانی بود.
به سوی قربانگاه:

رستمی  ایرج  شصت،  خردادماه  سی ویکم  سحرگاه  در 
شهید  و  رسید  شهادت  به  دهالویه  منطقه  فرمانده 
دکترچمران به شدت از این حادثه افسرده و ناراحت بود. 
رزمندگان  بخصوص  ستاد،  رزمندگان  همه  مرموز  غمی 
دوستان  از  دسته ای  بود.  گرفته  فرا  را  رستمی  دوستان  و 
به  فقط  مبهوت  دیگر  گروهی  و  می گریستند  او  صمیمی 
بوی  شهر،  و  جبهه  دیوار،  از  و  در  از  می نگریستند.  هم 
سکوتی  در  همه  گویی  و  می وزید  شهادت  نسیم  و  مرگ 
مرگبار منتظر حادثه ای بزرگ و زلزله ای وحشتناک بودند. 
و  کرد  احضار  را  فرماندهانش  از  دیگر  یکی  شهیدچمران، 
رستمی  جای  به  دهالویه  در  تا  برد  جبهه  به  را  او  خود 
با  از رزمندگان  معرفی کند و در لحظه حرکت وی، یکی 
یکایک  که  عاشورا  روز  »همانند  گفت:  زیبایی  و  سادگی 
او  علمدار  عباس  رسیدند،  شهادت  به  حسین)ع(  یاران 
)رستمی( هم به شهادت رسید و اینک خود او همانند ظهر 

عاشورای حسین)ع( آمادة حرکت به جبهه است." 
همه  اطرافیانش هنگام خروج از ستاد با او وداع می کردند 
گوش  و  می دید  چشم  که  آنجا  تا  اندوه بار  نگاه های  با  و 
می  شنید، او و همراهانش را دنبال می کردند و غمی مرموز 

و تلخ بر دلشان سنگینی می کرد.
دکتر چمران، شب قبل در آخرین جلسه مشورتی ستاد، 
و  بود  کرده  نصیحت  بی سابقه ای  وصایای  با  را  یارانش 
او  ملکوتی  آرام  و  ساکت  چهرة  پس  در  که  می داند  خدا 
از  رستن  رهایی،  از شوق  هیجانی  و  شور  چه  و  غوغا  چه 
دم برنیاوردن ها  و  تهمت ها  و  دروغ  شنیدن  رنج ها،  و  غم 
به  او  باوفای  یاران  بسیار  چه  بود.  برپا  شهادت  از شوق  و 
شهادت رسدیه بودند و اینک او خود به قربانگاه می رفت. 
سال ها یاران و تربیت شدگان عزیزش در مقابل چشمانش 

و در کنارش شهید شدند و او آنها را بر دوش گرفت و 
را  او  بزرگ  ولی خدای  اشتیاق شهادت سوخت،  در  خود 
او  می آزمود،  و  می زد  محک  سخت  آزمایش های  این  در 
می داد  صیقل  را  روحش  و  می گداخت  بیشتر  چه  هر  را 
نماید  معرفی  مالئک  به  را  خاکیان  از  عالیتری  قربانی  تا 
و بگوید: انی اعلم ماالتعلمون. »من چیزهایی می دانم که 

شما نمی دانید."
مرحوم  راه  بین  در  و  افتاد  راه  به  سوسنگرد  طرف  به 
کرد.  مالقات  را  فالحی  تیمسار  شهید  و  اشراقی  آیت اهلل 
برای آخرین بار یکدیگر را بوسیدند و بازهم به حرکت ادامه 
داد تا به قربانگاه رسید. همة رزمندگان را در کانالی پشت 
ایرج رستمی را  دهالویه جمع کرد، شهادت فرمانده شان، 
به آنها تبریک و تسلیت گفت و با صدایی محزون و گرفته 
از غم فقدان رستمی، ولی نگاهی عمیق و پرنور و چهره ای 
دیدار  شوق  و  شهادت  به  عشق  از  واالمال  دلی  و  نورانی 
پروردگار، گفت: »خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر 

ما را هم دوست داشته باشد، می برد."
خداوند ثابت کرد که او را دوست می دارد و چه زود او را 

به سوی خود فراخواند.
شهـادت:

و  خداحافظی  رزمندگان  همه  با  شد،  تمام  سخنش 
دیده بوسی کرد، به همة سنگرها سرکشی نمود و در خط 
خاکریزی  پشت  دشمن،  به  نقطه  نزدیک ترین  در  مقدم، 
او  که  نقطه  این  از  که  کرد  تأکید  رزمندگان  به  و  ایستاد 
با  به خوبی  نرود، چون دشمن  دیگر کسی جلوتر  هست، 
چشم غیرمسلح دیده می شد و مطمئناً دشمن هم آنها را 
بامداد شروع  اولین ساعات  از  بود. آتش خمپاره که  دیده 
شده بود و عالوه بر رستمی قربانی های دیگری نیز گرفته 
بود، باریدن گرفت و دکتر چمران دستور داد رزمندگان به 

سرعت از کنارش متفرق شوند واز هم فاصله بگیرند.
یارانش از او فاصله گرفتند و هر یک در گودالی مات و 
مبهوت در انتظار حادثه ای جانکاه بودند که خمپاره ها در 
از خمپاره های  یکی  اصابت  با  و  زمین خورد  به  او  اطراف 
مایة   که  انسانی  کامل  نمونه های  از  یکی  صدامیان، 
علی)ع(  متواضع  شاگردان  از  یکی  است،  خداوند  مباهات 
و  و حقیقت  راه حق  عارفان سالک  از  یکی  و حسین)ع(، 
یکی از ارزشمندترین انسان های علی گونه و یکی از یاران 
باوفای امام خمینی)ره( از دیار ما رخت بربست و به ملکوت 

اعلی پیوست.
ترکش خمپاره دشمن به پشت سر دکتر چمران اصابت 
کرد و ترکش های دیگر صورت و سینة دو یارش را که در 
کنارش ایستاده بودند، شکافت و فریاد و شیون رزمندگان 
و دوستان و برادران باوفایش به آسمان برخاست. او را به 
بود  جاری  سرش  از  خون  رساندند.  آمبوالنس  به  سرعت 
محکم  و  متین  عین حال  در  و  متبسم  و  ملکوتی  و چهرة 
آنکه عمیقاً سخن ها  با  و خونش،  به خاک  آغشته  موقر  و 
با کسی سخن نگفت و به کسی  دیگر  داشت، ولی ظاهراً 
آرزو  که خود  همانطوری  اوقات،  آن  در  شاید  نکرد.  نگان 
دیدار  عشق  از  او  و  بود  بالینش  بر  حسین)ع(  بود،  کرده 
از این دنیای پر از درد و پیوستن به  حسین)ع( و رستن 
روح، به زیبایی، به ملکوت اعلی و به دیار مصفای شهیدان، 

فرصت نگاهی و سخنی با ما خاکیان را نداشت.
در بیمارستان سوسنگرد که بعداً به نام شهید دکترچمران 
نامیده شد، کمک های اولیه انجام شد و آمبوالنس به طرف 
اهواز شتافت، ولی افسوس که فقط جسم بی جانش به اهواز 
رسید و روح او سبکبال و با کفنی خونین که لباس رزم او 
بود، به دیار ملکوتیان و به نزد خدای خویش پرواز کرد و 
ندای پروردگار را لبیک گفت که: »ارجعی الی ربک راضیه 

مرضیه"
فرزند  این  اسالم،  پرافتخار  سردار  انسان ساز  شهادت  از 
هجرت و جهاد و شهادت و اسوه حرکت و مقاومت، نه تنها 
مردم اهواز و خوزستان بلکه امت مسلمان ایران و شیعیان 
محروم لبنان به پا خاستند و حتی ملل مستضعف و زاده 

دنیا غرق در حسرت و ماتم گردیدند.
این  از  خشمگین  ما،  حق شناس  مردم  خروشان  امواج 
در  را  او  پاک  پیکر  اشک آلود،   و  اندوهبار  و  جنایت صدام 

اهواز و تهران تشییع کردند که »اناهلل و انّاالیه راجعون."
بلی، این چنین زندگی سراسر تالش و مبارزة خالصانه و 
عارفانه در راه خدای او آغاز گشت و این چنین در کربالی 
خوزستان در جهاد و نبرد رویاروی علیه باطل، حسین گونه 
به  و  اعلی عروج کرد  به ملکوت  و  افتاد  به خاک شهادت 
خدا  راه  در  عاشقانه  شدن  قربانی  که  خود  دیرین  آرزوی 
بود، نایل گشت. خدایش رحمت کند و او را با حسین)ع( و 

شهدای کربال محشور گرداند.
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طرح یک معافیت جدیِد 
سربازی در مجلس 

در  که  گفت  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
جلسه  این کمیسیون طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده 

هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی دارند، تصویب شد.
و  بهداشت  کمیسیون  جلسه  توضیح  در  قربانی  حسین  محمد 
کمیسیون  عنوان  به  بهداشت  کمیسیون  گفت:  مجلس  درمان 
فرعی طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که اهدای 

عضو در اثر مرگ مغزی، را مورد بررسی قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه اهدای عضو به فرهنگ سازی و مشوق هایی 
این طرح سازمان نظام وظیفه مکلف  نیاز دارد، اظهار کرد: طبق 
ذکور  فرزندان  از  یکی  رهبری  معظم  مقام  استیذان  از  است پس 
داوطلبانه  مغزی  مرگ  اثر  در  آنها  فرزندان  از  یکی  که  خانواده ای 

اهدای عضو داشته است، از خدمت سربازی معاف کند.
قربانی همچنین با اشاره به بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته 
در خصوص اجراء بند الف ماده 70 برنامه ششم توسعه و بند ج 
تبصره 17 قانون بودجه 1398 و همچنین همسان سازی بیمه ها 
 99 سال  در  بیمه ها  منابع  تامین  موضوع  جلسه  این  در  گفت: 
قرار گرفت، همچنین  بررسی  بیمه ای مورد  و حذف هم پوشانی 
برای  گر  بیمه  دستگاه های  توسط  خدمات  ارائه  سقف  برداشتن 
بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی یکی از موضوعات بسیار 

مهمی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

اعتراف مریم به قتل مهندس 
در خانه مجردی

مجرمان همیشه در صحنه های جنایت سرنخ هایی از خود به جا 
کرد.  را شناسایی  آن ها  می توان  این سرنخ ها  با کشف  که  می گذارند 
شاید این سرنخ ها به ظاهر اهمیت زیادی نداشته باشد، ولی بسیاری 

از پرونده های جنایی با همین سرنخ های کوچک کشف شده است.
قاضی تحقیق در دادگستری اصفهان بودم خبر کشف جسد مهندس 
43 ساله ای در آپارتمانش به من اعالم شد. وقتی برای بررسی صحنه 
جنایت به محل رفتیم با توجه به بوی تعفن شدید جسد که دو هفته 
روز  خانه،  پلمب  با  و  شویم  وارد  نتوانستیم  گذشت  می  آن  مرگ  از 
بعد با تجهیزات تنفسی به سرصحنه جنایت رفتیم. مقتول مرد 43 
ساله ای بود که به تنهایی در این آپارتمان زندگی می کرد و به وسیله 
طناب داخل حمام خفه شده بود و قاتالن با کشیدن کیسه نایلونی 
بر سرمقتول شیرگاز خانه را باز کرده بودند و اقدامات زیادی انجام داده 

بودند تا جسد زودتر متعفن و متالشی شود.
برادر مقتول که جسد او را پیدا کرده  بود در تحقیقات گفت: برادرم 
مجرد بود و به تنهایی در این آپارتمان زندگی می کرد. از دو هفته قبل 
از او بی خبر بودم و هیچ تماسی با یکدیگر نداشتیم تا این که وقتی 
از  که  تعفن شدیدی  بوی  با  آمدم  آپارتمانش  به  او  دیدن  برای  امروز 
آپارتمانش به مشامم رسید احتمال دادم اتفاقی افتاده است و پس از 

باز کردن در آپارتمان با جسد او مواجه شدم.
با انجام این تحقیقات، تمام آپارتمان را برای پیدا کردن سرنخ جست  
و جو کردیم و در یکی از اتاق ها ته سیگاری با مارک کنت پیدا کردم. 
بالفاصله آلبوم عکس های مقتول را جست  و جو کردم و در میان آن ها 
عکس دختر جوانی را که احتمال می دادم ارتباطی با این قتل داشته 
باشد برداشتم. از برادر مقتول درباره ارتباط های برادرش تحقیق کردم 
تهران  به  مأموریتی  برای  وقتی می خواستم  قبل  او گفت: چندی  و 
بروم در فرودگاه برادرم را همراه دخترجوانی دیدم و او گفت این دختر 
کارمند بیمارستان است و یکی از دوستانم از من خواسته تا او را به 

دبی ببرم و به یکی از بیمارستان ها معرفی کنم.
اواخر سال 78 این پرونده در حال رسیدگی بود، بالفاصله دستور دادم 
تا این دختر شناسایی و بازداشت شود و پس از چند روز وقتی این 
دختر بازداشت شد با نشان دادن عکس دختری که در محل جنایت 
پیدا شده بود، از او خواستم هر گونه اطالعاتی دارد دراختیارمان قرار 
دهد. او با اعالم این که این دختر را نمی شناسد سرنخ دیگری به ما 
داد و گفت: یک روز وقتی با مهندس سوار خودرویش شده بودم به 
طور اتفاقی داخل داشبورد یک پاکت سیگار کنت پیدا کردم و از آن 
برای  پرسیدم سیگار  او  از  نمی کشد  او سیگار  جایی که می دانستم 
امشب  قرار است  برای زن جوانی است که  او گفت:سیگار  و  کیست 

به خانه او بیاید.
از این دختر خواستم تا اگر نشانه  ای از آن زن دارد بگوید و او گفت: من 
هرگز او را ندیده ام و فقط می دانم نام او مریم است و پدرش در شرکت 

مخابرات کار می کند.
از آن جایی که می دانستم لحظه به لحظه به قاتل نزدیک تر شده ایم، 
دستور دادم تا پرونده تمام کارکنان مخابرات را بررسی کنند و پرونده 
کارمندانی را که دختری به نام مریم دارند، در اختیارم قرار دهند. بعد 
از چند ساعت تالش ما نتیجه داد و با شناسایی یکی از کارمندان که 
او گفت  او درباره دخترش تحقیق کردیم و  از  نام دخترش مریم بود 
دامادم اهل کشور امارات است و چند روز قبل از عید به خانه ما آمدند 
ولی چند روز بعد بدون خداحافظی و به طور ناگهانی ما را ترک کردند 

و نزد اقوامشان در قشم رفتند.
از آن جایی که خودروی پیکان مقتول نیز از روز جنایت ناپدید شده بود و 
با توجه به این تحقیقات مطمئن شدیم که قاتل این زن و شوهر هستند.

بالفاصله با دادن نیابت قضایی، تیمی از ماموران را به قشم اعزام کردیم 
و ماموران پس از کشف خودروی مقتول در نزدیکی محل سکونت این 

زوج آن ها را بازداشت کردند.
به  تحقیقات  اول  مرحله  همان  در  بازداشت  از  پس  و شوهر  زن  این 

جنایت اعتراف کردند.
زن جوان در بازجویی ها گفت: مدت ها قبل به خاطر مسائل کاری با 
مقتول آشنا شدم و با او رابطه برقرار کردم و او نیز از من فیلم تهیه 
کرد و هر بار نیز با تهدید به توزیع فیلم از من می خواست تا با او 
رابطه ام را ادامه دهم. من به ناچار تسلیم خواسته های او شدم و در 
یکی از روزها در حالی که افسرده بودم همسرم که تبعه امارات است 
نیز  ومن  بگویم  او  به  را  ام  افسردگی  علت  خواست  من  از  اصرار  با 
نقشه  طرح  با  تا  خواست  من  از  همسرم  گفتم.  او  به  را  ماجرا  تمام 
ای، مرد مزاحم را به قتل برسانیم. پس از تهیه طناب به آپارتمان او 
انداختیم  او جسدش را داخل حمام  از خفه کردن  رفتیم و پس 
وتمام جاهایی را که امکان می دادیم اثر انگشت مان باشد با نوشابه 
شستیم. پس از آن با خیالی راحت سیگار کشیدم و با باز کردن 

گاز آن جا را ترک کردیم.

خبر رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج:

  ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده است

مردی که زنش را ُکشت تا با دختر ۲۴ساله ازدواج کند

یادآورشدند:ایستادگی  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و برای دنیا جذاب 

است.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
مسئوالن حج، بهره گیری از فرصت حج برای رساندن 
الگوی  یعنی  دنیا  به  اسالمی  جمهوری  نو  سخن 
مردمساالری دینی را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: 
ایستادگی جمهوری اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر 
دنیا  برای  جذاب  حقیقتی  ایران،  ملت  نرفتن  زور  بار 
است که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسالم و 

ملت ایران استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، هماهنگی و 
پر شکوه  اجرای  برای  مختلف  دستگاههای  هم افزایی 
فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و با تأکید بر اهمیت 
و  اعتقادی  سیاسی،  یک حرکت  به عنوان  مسئله حج 
اجتماعی افزودند: البته بسیاری از کشورها از اهمیت 
و کارکردهای مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به ما 
آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی 
مورد  اسالمی  امت  برای  آن  از  فراوانی  منافع  و  است 

انتظار است.
گوناگون  تالشهای  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
امت  شکل گیری  از  جلوگیری  برای  جهانی  قدرتهای 
واحده اسالمی، گفتند: امت اسالمی به معنای واقعی 

آن، یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک 
در  متأسفانه  و  است  نگرفته  شکل  هنوز  کند،  اقدام 
مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسالمی، 
اسالمی  کشورهای  در  جنگ  و  تعارض  و  تهمت زنی 

رواج دارد.
»حضور  بر  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  مسجدالحرام  جماعت  نمازهای  در  ایرانی  زائران 
قاریان  توسط  مجید  کالم اهلل  »تالوت  مسجدالنبی«، 
برجسته ایرانی در این مساجد« و »حضور فعال نخبگان 
مسلط به زبانهای خارجی از ایران برای پاسخگویی به 
شبهات« گفتند: انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری 
اسالمی و تبیین سخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از 

کارهای مهم و الزم در حج است.
از این حرف  انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها  رهبر 
را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود، دست 
دنیا  برای  آن  نو  از سخن  اسالمی  جمهوری  کشیدن 
مبانی  و  اسالمی  افکار  با  مردمی  آراء  »تلفیق  یعنی 
افزودند:  و  دانستند  اداره جامعه«  و  دینی در تشکیل 
الگوی مردمساالری دینی برای دنیا ناشناخته است و 
امروز در حال  تبلیغاتی که  میلیونها وسیله  مقابل  در 
فعالیت علیه جمهوری اسالمی است، می توان از فرصت 
حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی 
آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده 

کرد.
از  آن  مصادیق  تشریح  و  اسالمی  تفکر  مبانی  ایشان 
جمله ایستادگی جمهوری اسالمی را برای دنیا جذاب 
خواندند و گفتند: علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت 
نظام  یک  ایستادگی  تصویر  از  ناشی  جذابیت  ایران، 
باید  که  است  گردنه  سر  قلدر  یک  مقابل  در  مستقل 
از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسالم و ملت 

ایران استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین خودسازی و تغییر 
بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت از حج را مهم 

دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج و تبلیغات دینی 
مسئوالن  خصوص،  این  در  وبرنامه ریزی  کار  برای 
و  مهربانانه  گیرا،  گرم،  برخورد  به  را  حج  سازمان 
توصیه  آنان  و مسائل  زائران  با  مواجهه  متواضعانه در 

کردند.
در این دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب نماینده 
زائران  سرپرست  و  زیارت  و  حج  امور  در  ولی فقیه 
زیارت  و  رئیس سازمان حج  رشیدیان  آقای  و  ایرانی 
از اقدامات انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده 

گزارش دادند.

اعتراف کرد و گفت: قرص  به قتل همسر خود  مرد 
برنج خریدم، پودر کردم و در کپسولی ریختم و به عنوان 

داروی آرامبخش به خورد همسرم دادم.
قصد  خودکشی  به  اقدام  با  که  مردی  نوشت:  شرق 
انحراف تحقیقات پلیسی و رفع ظن به خود را داشت، 

در نهایت  به قتل همسرش اعتراف کرد.
 ساعت 1۵ بیست ونهمین روز آذرماه، مأموران کالنتری 
جریان  در  را  تهران  قتل  کشیک  بازپرس  رازی،   11۵
مرگ زن جوانی قرار دادند که در بیمارستان جان خود 

را از دست داده بود.
شعبه  از  شعبانی  محمدتقی  بازپرس  آن،  از  پس 
حضور  بیمارستان  در  تهران  جنایی  دادسرای  چهارم 
را برعهده گرفت. در  یافت و هدایت تحقیقات پلیسی 
به عنوان  مسمومیت  از  نشانه هایی  اولیه  بررسی های 
علت مرگ زن جوان به دست آمد. شوهر این زن نیز 
از  داشت  که  مشکالتی  برخی  به خاطر  همسرم  گفت: 
دارو های گیاهی استفاده می کرد که ممکن است دلیل 

مسمومیتش باشد.

در ادامه تحقیقات، مرد جوان به خاطر ضد و نقیض گویی 
مورد ظن بازپرس و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
به  اقدام  دی ماه   14 مرد  این  اما  گرفت،  قرار  تهران 
از  حدودی  تا  اما  ماند،  زنده  اگرچه  و  کرد  خودکشی 
شدت ظن به او کم و فرضیه خودکشی زن جوان تقویت 
شد. باوجوداین در ادامه تحقیقات سرنخ هایی به دست 
آمد که این مرد را بار دیگر به عنوان مظنون اصلی قتل 

نشان داد.
خصوصی  شرکت  یک  بازاریاب  که  مرد  این  همکاران 
است، گفتند که او از زندگی زناشویی خود راضی نبود 
و بار ها گفته بود همسر خود را خواهد کشت. همچنین 
همکاران متوفی نیز گفتند زن جوان اخیرا به همسرش 
مورد  بار ها  مرد  این  به این ترتیب  بود.  شده  مشکوک 
تحقیق قرار گرفت تا اینکه سرنخ دیگری به دست آمد 

که نشان می داد او قصد ازدواج مجدد دارد.
و  اعتراف کرد  قتل همسر خود  به  این مرد  نهایت  در 
کپسولی  در  و  کردم  پودر  خریدم،  برنج  قرص  گفت: 
همسرم  خورد  به  آرامبخش  داروی  به عنوان  و  ریختم 

دادم.
در بخش دیگری از تحقیقات، دختر ۲4 ساله ای که این 
مرد قصد داشت به خواستگاری او برود، مورد بازجویی 
با  پیش  ماه  مرد چهار  این  و  من  گفت:  و  گرفت  قرار 
هم آشنا شدیم، من صندوقدار مغازه ای هستم که در 
کنار محل کار برادر او واقع شده است. بعد از آشنایی 
قرار شد او به خواستگاری من بیاید، اما نیامد و گفت: 
اقوامشان فوت شده اند و باید تا چهلم آن ها صبر کنیم. 
حتی خانمی زنگ زد و گفت: مادر اوست و بعد از چهلم 

به خواستگاری می آیند.
این دختر ادامه داد: تا این اواخر اصال تصور نمی کردم 
خواستگارم همسر داشته باشد، چون تمام روز تا ساعت 
پنج عصر مرتب با هم در ارتباط بودیم و حتی تماس 
تصویری هم داشتیم، اما بعد از آن ساعت به این بهانه 
برود  کار  بتواند چهار صبح سر  تا  بخوابد  باید  زود  که 

ارتباط زیادی با من نداشت.
در نهایت من به خاطر اینکه او به خواستگاری نمی آمد، 
را  صدایم  خیابان  در  حتی  و  کردم  جروبحث  وی  با 

برایش بلند کردم که در نهایت گفت: ازدواج کرده و 
همسرش دخترعمویش است، اما می خواهد او را طالق 
گفت:  حتی  نیست.  طالق  به  راضی  زنش  اما  بدهد، 
چندبار تصمیم به قتل او گرفته، اما موفق نشده است.

این دختر در مورد تصمیم محمد برای قتل همسرش 
گفت: او مدعی بود که یک بار با بستن کانال های کولر 
و درآوردن لوله بخاری، یک بار با ریختن سم در غذا و 
یک بار هم با اجیرکردن راننده برای تصادف ساختگی 
قصد قتل داشته که هربار به دالیلی موفق نشده است.

وقتی  فریب خورده، گفت:  است  این دختر که مدعی 
تا  نداشتم  ارتباط  او  با  دارد،  زن  خواستگارم  فهمیدم 
اینکه خبر داد همسرش خودکشی کرده است و بعد هم 
عکس خودش را برایم فرستاد که کنارش تعداد زیادی 
قرص بود و گفت: خودکشی کرده است. بعد از آن هم 
از او خبر نداشتم تا اینکه مأموران به سراغم آمدند و در 

مورد قتل همسرش از من تحقیق کردند.
درحال حاضر این مرد و دختر جوان هر دو در بازداشت 

هستند و تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با رد احتمال سقوط هواپیما بر اثر حمله سایبری، گفت: طبق بررسی ها 
انسانی در سقوط  نیروهای مسلح خطای  و گزارش مسئوالن ستادکل 

هواپیمای اوکراینی اثبات شد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  نشست  توضیح  در  ذوالنوری«  »مجتبی   
بوئینگ  هواپیمای  سقوط  سانحه  بررسی  به  اشاره  با  خارجی  سیاست 
737 خط هواپیمایی اوکراین، اظهارداشت: رییس کمیته ویژه بررسی 
پاسداران  سپاه  هوافضای  سازمان  نماینده  مسلح،  نیروهای  ستادکل 
انقالب اسالمی، جانشین فرمانده کل ارتش، رییس هواپیمای کشوری 
و مدیر فرودگاه بین المللی امام )ره( در جلسه کمیسیون حضور یافتند.

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
بررسی های  از  گزارش هایی  یک  هر  مذکور  مسئوالن  کرد:  تصریح 
دادند.  ارائه  اوکراینی  هواپیمای  سانحه سقوط  درباره  خود  انجام شده 
نمایندگان حاضر در این جلسه نیز همه سئواالت و ابهاماتی که درباره 
سقوط هواپیمای اوکراینی وجود داشت، مطرح کردند و این مسئوالن 

این سئواالت پاسخ  به  با دقت کامل  و  به صورت کارشناسی شده  هم 
دادند.

سقوط  حادثه  در  سایبری  هجوم  و  الکترونیک  جنگ  احتمال 
هواپیما منتفی است

هجوم  و  الکترونیک  جنگ  احتمال  در خصوص  ابهام  افزود:  ذوالنوری 
سایبری در این حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح شد که تقریباً تا 
االن این موضوع منتفی است مگر آنکه در آینده اطالعاتی در این راستا 
به دست آید و اثبات شود که حمالت و خرابکاری سایبری وجود داشته 

است اما فعاًل این موضوع اثبات نشده است.
وی در توضیح اعالم نتیجه بررسی علت سقوط این هواپیما با تاخیر زیاد، 
گفت: همه نمونه های مشابهی که در دنیا اتفاق افتاده است، معموالً در 
زمان طوالنی تری اطالع رسانی شده است؛ برای مثال روسیه هواپیمای 
اوکراینی را چندی پیش مورد هدف قرار داد و یک ماه طول کشید که 
بگویند بر اثر اصابت موشک هواپیما سقوط کرده است و همچنین حدود 
۲ سال طول کشید که مشخص شود چه نوع موشکی باعث سقوط این 

هواپیما شده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: نیروهای مسلح ما با سرعت عمل خوبی در این زمینه اقدام 
مشابهی  حادثه  شد.  اطالع رسانی  و  بررسی  ساعت   48 و ظرف  کردند 

نداریم که بررسی ها با این سرعت انجام شده باشد.
اوکراینی  هواپیمای  سقوط  درخصوص  اینکه  بیان  با  ذوالنوری 
گمانه زنی های متعددی مطرح بود، تصریح کرد: در وهله نخست بحث 

همچنین  بود،  مطرح  پروازی  کادر  در  انسانی  اشتباه  یا  و  فنی  نقص 
خرابکاری سایبری و جنگ الکترونیک یکی دیگر از گمانه زنی ها بود، از 
سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که باید بررسی می شد اینکه آیا منشاء 
این سقوط خرابکاری داخلی و خارجی بوده است و در نهایت یکی دیگر 
این  باعث  پدافندی  در سامانه های  انسانی  اشتباه  آیا  اینکه  گمانه ها  از 

سانحه شده است یا خیر.
وی افزود: نیروهای مسلح در یک بازه زمانی کوتاه 48 ساعته تمام این 
گمانه زنی ها و سئواالت و ابهامات را مورد بحث و بررسی قرار می دادند 
و آنان به سرعت بررسی کردند و اعالم نظر کردند. برخی گفتند در این 
حادثه پنهان کاری صورت گرفته است و حقایق به مردم گفته نشد که 
این افراد نسبت به روند تخصصی این موضوع و زمان بر بودن آن آشنایی 

نداشتند یا اینکه تحت تاثیر جو موجود این مطالب را مطرح کردند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ملی  امنیت  نیز در نشست کمیسیون  پروازها  اینکه ممنوعیت  بیان  با 
مورد بحث قرار گرفت، گفت: با توجه به تهدیداتی که از طرف آمریکا 
داشته  متقابل  عکس العمل  آنها  که  می شد  پیش بینی  و  داشت  وجود 

باشند، سامانه ها توجیه شده بودند که در آمادگی صددرصد باشند.
ذوالنوری عنوان کرد: گزارش هایی مبنی بر حرکت موشک کروز مطرح 
شد اما اینکه این گزارش ها اعتبارسنجی شود و به عنوان یک اطالعات 
موثق به سامانه ها اعالم شود که دقیقا مسیر کروز کجاست و به سمت 
کدام هدف می رود و کدام سامانه ماموریت برخورد با آن را دارد، چنین 

اتفاقی نیفتاده بود.

خطای انسانی در سقوط پرواز ۷۳۷ تائید شد
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حادثه در دانشگاه 

علوم پزشکی رفسنجان
اتوبوس های  برخورد 
پزشکی  علوم 
هم،  با  رفسنجان 
راهی  را  نفر   ۱۳

بیمارستان کرد.
خبرنگار  گزارش  به 
های  استان  گروه 
خبرنگاران  باشگاه 
در  کرمان،  از  جوان 
سایت دانشگاه علوم 
اتوبوس  دو  پزشکی 
جمعی  حامل  که 
علوم  دانشجویان  از 
پزشکی بودند با هم 

برخورد می کنند.
بر پایه این گزارش و 

با دریافت خبر های شنیده از دانشجویان، این حادثه با ترمز زدن ناگهانی 
از  نفر  موجب شد ۱۱  آن  با  عقب  اتوبوس  برخورد  و  جلویی  اتوبوس 

دانشجویان به همراه راننده یکی از اتوبوس ها مصدوم شوند.
همچنین ۶ نفر از مصدومان این حادثه در اورژانس بیمارستان مرادی و 
۶ دانشجو و راننده مصدوم هم در بیمارستان علی بن ابیطالب در حال 

درمان سرپایی هستند.
یادآور است اتوبوس های حادثه دیده حامل دانشجویان دختر دانشجوی 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بودند.

جان باختن بچه چهار ساله 

در حادثه آتش سوزی منزل مسکونی

فرمانده انتظامی جیرفت از فوت یک دختر بچه چهار ساله بر اثر وقوع 
آتش سوزی در یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت  گفت: در پی اعالم گزارشی 
بر آتش سوزی در یک منزل  به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰، مبنی 
مسکونی در سطح شهر، بالفاصله تیم گشت انتظامی به محل وقوع 

حادثه اعزام شد.
او گفت: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد در پی آتش 
آتش  عوامل  شهر  نقاط  از  یکی  در  مسکونی  منزل  باب  یک  گرفتن 
نشانی نسبت به اطفاء حریق اقدام و یک دختربچه ۴ ساله را به همراه 

پدرش که در منزل حضور داشتند به بیمارستان منتقل کرده اند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه مشخص شد، پس از انتقال 
مصدومان به بیمارستان متاسفانه دختربچه ۴ ساله به دلیل استنشاق 

گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان "جیرفت" با بیان اینکه علت دقیق وقوع 
این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است به شهروندان توصیه 
کرد: با توجه به فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمازا، همواره 
اصول ایمنی را رعایت کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث ناگوار و غیر 

قابل جبران نباشیم.

برگزاری  از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مجموعه  تالش  با  ورزشی  ـ  فرهنگی  برنامه   ۸۱۵
ایام اهلل دهه فجر در  ورزش و جوانان به مناسبت 

سراسر این استان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم   ، جوان   خبرنگاران 
کارگروه  پنجمین  در  کرمان  استان  جوانان  و 
که  کرمان  استان  فجر  و جوانان ستاد دهه  ورزش 
هماهنگی  شورای  رئیس  شعاع  انجم  حضور  با 
ادارات  رؤسای  کارگروه،  اعضای  اسالمی،  تبلیغات 
ورزشی  هیات های  ها،  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
محل  در  کرمان  استان  نهاد  مردم  سازمان های  و 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اجتماعات  سالن 
در  برنامه   ۸۱۵ ریزی  برنامه  به  شد،  برگزار  کرمان 
اهلل  ایام  استان طی  این  و جوانان  ورزش  مجموعه 

گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  فجر  مبارک  دهه ی 
جامعه  گسترده ی  حضور  با  فجر  دهه  برنامه های 
تجدید  منظور  به  شهدا  گلزار  در  جوانان  و  ورزش 
میثاق و گرامیداشت یاد سپهبد شهید "حاج قاسم 
سلیمانی" آغاز می شود و بدین ترتیب فجر ۴۱ را با 
حضور گسترده مجموعه با قدرت و قوت در استان 

کرمان برگزار می کنیم.
 رئیس کارگروه ورزش و جوانان استان کرمان افزود: 
جامعه  پرشور  حضور  با  ماه  بهمن   ۲۴ برنامه  این 
تلویزیون  از  ورزش و جوانان کرمان به صورت زنده 

پخش می شود.
نیز  دولت  کارکنان  جشنواره  کرد:  تصریح  پاریزی 
و گسترده  ویژه  باشکوه،  به صورت  ماه  بهمن  دوم 
و دستگاه های  نهاد ها  و  ارگان ها  کارکنان  با حضور 

کرمان در سالن فجر برگزار می شود.

این  رشته های  با  متناسب  ورزشی  هیات های  از  او 
جشنواره خواست: کمک کنند تا این جشنواره به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.
گسترده  حضور  شاهد  کرد:  امیدواری  ابراز  پاریزی 

کارکنان دولت در این جشنواره باشیم.
بخش  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
و  کرد  اشاره  سیما  سامانه  به  از سخنانش  دیگری 
هیئت ها  آمار  مدیریت  یکپارچه  سیستم  افزود: 
ورزش  وضعیت  و  جایگاه  نشانه  سیما(،  )سامانه 
روز  به  باید  لذا  است  خانه  وزارت  در سطح  استان 
این  در  ورزشی  هیئت های  اطالعات  و  آمار  رسانی 

سامانه در دستور کار قرار گیرد.
پاریزی در خصوص کمیسیون ماده پنج و مجوز های 
قانونی که در بحث باشگاه ها صادر می شود، تصریح 
کرد: هیئت های ورزشی تکلیف نظارت بر باشگاه های 
تحت پوشش خود را برای دریافت مجوز های قانونی 
و  نظارت  با  را  خود  امورات  باید  باشگاه ها  و  دارند 
و  اداره کل ورزش  باشگاه های  امور  واحد  هماهنگی 

جوانان  پیگیری کنند تا سالمت کار حفظ شود.
 او با اشاره به اینکه صدور موافقت نامه های اصولی 
با  متأسفانه  کرد:  بیان  است،  نداشته  محدودیتی 
استفاده هایی  سوء  نقاط  برخی  در  اینکه  به  توجه 
واگذاری های  برای  محدودیت هایی  می شود، 
این  که  شده  داده  قرار  اصولی  نامه  موافقیت 
محدودیت ها نباید مانعی برای روند کار ایجاد کند، 

بلکه برای حفظ ظرفیت قانونی است.
گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  شده  واگذار  زمین های 
استان کرمان که پیرو موافقت نامه اصولی اخذ شده 
یا باید در مدت کوتاهی با حفظ کاربری ساخته و 

یا برگردانده شود.
اینکه  بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او   
افزود:  نداریم،  حقوقی  بخش  در  مطلوبی  شرایط 
امالک شهرستان ها باید تعیین تکلیف شوند و به 

صورت تخصصی مسائل رصد و پیگیری می شود.
پایان سال، وضعیت امالک  تا  پاریزی تصریح کرد: 
تکلیف  تعیین  شهرستان  در  جوانان  و  ورزش 
که  داریم  آن مسئولیت  روند  قبال  در  و  می شوند 

باید در نهایت دقت بررسی و پیگیری شود.
استان  ورزشی  هیئت های  اینکه  بر  تأکید  با  او 
باشند،  داشته  دقت  مالی  مسائل  در  باید  کرمان 
در  دار ها  خزانه  و  هیئت ها  با  جلساتی  کرد:  بیان 
استان در دستور کار داریم تا مسائل مالی شفاف و 
واضح و پرداخت ها در رعایت چارچوب قانونی باشند 

که این امر خط قرمز اداره کل است.
شهرستان ها  جوانان  و  ورزش  ادارات  افزود:  پاریزی 
هیئت های  بر  کافی  نظارت  زمینه  این  در  باید 

ورزشی داشته باشند.
ما  کرد:  تصریح  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مکانی را در واگذاری ماده ۸۸ نمی توانیم نگهداریم 
که استفاده شود و در واگذاری تعیین تکلیف نشود.

پاریزی بیان کرد: قطعاً بازرسی به این مسئله ورود 
خزانه  به  باید  آن  از  حاصل  درآمد های  و  می کند 

دولت واریز شود.
او از واگذاری اماکن ورزشی دولتی کرمان به بخش 
خصوصی خبر داد و افزود: اماکن ورزشی را با مجوز 
مربوطه  هیئت های  به  تشریفات  طرح  و  قانونی 
اماکن  درصد   ۱۰۰ ترتیب،  بدین  می کنیم،  واگذار 
به بخش  راه  این  از  استان کرمان  ورزش و جوانان 

خصوصی و هیئت های ورزشی واگذار می شود.

بهمناسبتدههفجرصورتمیگیرد؛
برگزاری ۸۱۵ برنامه فرهنگیـ  ورزشی در کرمان

خبر

شهرستان بردسیر با ۲۸ امتیاز بر سکوی نخست 
مسابقات گلبال قهرمانی استان کرمان ایستاد.

های  ورزش  هیات  دبیر  زاده،  پورغالمرضا  محمد 
و  گفت  در  کرمان  استان  بینایان  کم  و  نابینایان 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

قهرمانی  گلبال  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان 
استان کرمان با حضور شش تیم به صورت رفت و 

برگشت انجام شد.
او افزود: مرحله رفت طی دو مرحله در تیر ماه به 
میزبانی شهرستان بردسیر و دور برگشت نیز دی 

ماه به میزبانی شهر کرمان برگزار شد.
پورغالمرضا زاده تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، 
در مجموع رفت و برگشت، شهرستان بردسیر با ۲۸ 

امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.
او بیان کرد: تیم علوم پزشکی کرمان با ۲۵ امتیاز 

در جایگاه دوم قرار گرفت و شهرستان جیرفت نیز 
با ۱۵ امتیاز به مقام سوم دست یافت.

از  از سخنانش  دیگری  بخش  در  زاده  پورغالمرضا 
برگزاری رقابت های گلبال قهرمانی استان در بخش 

بانوان طی بهمن ماه امسال خبر داد.

آکادمی داوران جوان فوتبال استان در بخش آقایان، ۲ 
بهمن ماه ۹۸ در کرمان استارت می خورد.

فوتبال  هیات  داوران  کمیته  رئیس  کهوری،  علیرضا 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
اینکه  به  اشاره  با   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های 
آقایان  بخش  در  کرمان  استان  جوان  داوران  آکادمی 
امروز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۹۸ ساعت ۸ صبح رسماً 
اندازی،  راه  این  محض  به  گفت:  می شود،  اندازی  راه 
نخستین دوره ی آموزشی این آکادمی در محل هیئت 

فوتبال استان کرمان برگزار می شود.
راه  را  کمیته  این  روی  پیش  در  برنامه  مهمترین  او 
اندازی آکادمی داوران فوتبال استان برشمرد و افزود: در 
این آکادمی، داورانی که بین ۱۷ تا ۲۴ سال سن دارند، 

میادین  در  برای حضور  تا  کرد  پیدا خواهند  عضویت 
ملی و بین المللی آماده شوند.  

سراسر  از  داور   ۵۹ ترتیب،  بدین  کرد:  بیان  کهوری   
استان در نخستین دوره ی این آکادمی حضور می یابند.

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بدین 
نوراللهی، محمدرضا علمدار، حمیدرضا  ترتیب، مهدی 
مرادی، معراج غالمرضا زاده، دانیال استوار، حامد وصال 
راور،  شهرستان  از  جو  همدم  حسین  محمد  و  طلب 
محمد  و  خانی  حسن  مسلم  جاللی،  محمدحسین 
نظام آبادی از شهرستان نرماشیر، سهیل کامرانی، امید 
شهرستان  از  سنجری  نوید  و  روزبه  رضا  زاده،  نصراله 
جواد  محمد  نژاد،  عرب  مجتبی  عرب،  علی  جیرفت، 
مالئی، رضا علیزاده، سجاد عرب پور، محمدعلی اکبری، 

علی خورشا و علیرضا احمدی از شهرستان زرند در این 
دوره حضور دارند.  کهوری بیان کرد: همچنین محمد 
صادق حسینی، امیرحسین علی اکبری، امیررضا علی 
رضایی، مجتبی مرادی، امیر علی جاللی، محمد رجبی 
ابوالفضل  رفسنجان،  شهرستان  از  طالبی  حسن  و 
محرابیان، بهنام بارانی، رضاپور جعفرآبادی، رضا قوامی، 
سراغی،  رضا  نیا،  ابراهیمی  محمدرضا  شمسی،  رضا 
مقدس و مهران پور جعفر آبادی از شهرستان سیرجان، 
از شهرستان  کمالی  مهدی  محمد  و  رشیدی  حسین 
انار و الیاس سابقی از شهرستان ریگان از دیگر شرکت 

کنندگان این دوره هستند.
بحرینی،  کاظم  محمد  زاده،  مهدی  حسن  گفت:  او   
سپهر  باقری،  معین  زاده،  حسنعلی  امیرحسین 

عبداله زاده، محمد جواد قاسمی، محمدرضا احمدی، 
احمدی،  حسین  محمد  شعاع،  انجم  امیرحسین 
کاربخش  عرفان  و  ناظوری  امیرحسین  صادقی،  سینا 
از شهرستان کرمان و علیرضا وحیدی، مهران رفیعی، 
امید وهاب زاده، محمدرضا ابراهیمی، عباس سلیمانی 
در  نیز  شهربابک  شهرستان  از  مرادی  مجتبی  و 

دوره های این آکادمی حاضر می شوند.
رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان کرمان افزود: 
مهدی  و  کهوری  علیرضا  نظر  زیر  کنندگان  شرکت 
را  آموزش های الزم  به عنوان مدرسان دوره،  موسی پور 

کسب می کنند.
در  استان  فوتبال  داوران  آکادمی  اندازی  راه  از  کهوری 

بخش بانوان طی آینده ای نزدیک خبر داد.

محسن  و  ورزشکار  عنوان  به  نیا  صالح  محمدهادی 
اردوی  مرحله  سومین  به  مربی  عنوان  به  کدخدایی 

منتخبین دو و میدانی جوانان کشور دعوت شدند.
میدانی  و  دو  هیات  رئیس  نایب  پور،  کاظمی  عفت 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
از کرمان، گفت: مرحله  باشگاه خبرنگاران جوان  های 
سوم اردوی آماده سازی منتخبین دختر و پسر جوانان 
از  تخصصی  مربیان  همراه  به  ایران  میدانی  و  دو 
استان های سراسر کشور در ۳ بخش در ورزشگاه آفتاب 

انقالب تهران برگزار می شود.
او افزود: برابر بخشنامه مصوب فدراسیون دو و میدانی، 
ورزشکاران مواد پرتابی از ۲۷  دی ماه به مدت ۳۰ روز تا 

۲۷  بهمن ماه زیر نظر مربیان تخصصی به تمرینات 
اردوی  کرد:  تصریح  پور  کاظمی  پرداخت.   خواهند 
استقامت، سرعت  نیمه  مواد دو های  در  بانوان  بخش 
و موانع و پرش ها از ۴ بهمن ماه به مدت ۱۰ روز تا ۱۴ 
از ۱۶  بهمن ماه  نیز  اردوی بخش پسران  بهمن ماه و 

به مدت ۱۰ روز تا ۲۶  بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
اردوی منتخبین جوانان  بیان کرد: سومین مرحله  او 
کشور به منظور آمادگی بیشتر برای مسابقات قهرمانی 

جوانان ۲۰۲۰ آسیا به میزبانی تهران برگزار می شود.
و  ورزشکار  عنوان  به  نیا  صالح  محمدهادی  افزود:  او 
محسن کدخدایی به عنوان مربی از استان کرمان در 

اردوی متمرکز بخش پسران حضور خواهند داشت.

بردسیر فاتح مسابقات گلبال قهرمانی استان شد

کرمان میزبان داوران جوان فوتبالی سراسر استان شد

حضور دو کرمانی در اردوی منتخبین دو و میدانی جوانان کشور 
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آقای ترامپ! گمان مبر با ترور کور و ناجوانمردانه ی سرباز دالور، پاکدامن، 
می  جهانیان  برای  را  عدالت  و  صلح  که  نجیبی  خواه   عدالت  ستیز،  ظلم 
خواست و پرتاب چند موشک به سوی پایگاه عین االسد، کار به پایان رسیده 

و در امن و امان خواهی بود.
نازنین ما و همراهان بی گناهش  با شهادت مظلومانه ی حاج قاسم  زیرا 
به جوشش  ایرانی  تبار  سینه ی  در  سیاوش«  »کین  غیرجنگی،  فضای  در 
درآمده ودیگر جای امنی برای نظامیان آمریکایی در سراسر این کره خاکی 
باقی نخواهد ماند، مگر آنکه تحریم های ظالمانه به سرعت لغو شود و تمامی 
پایگاه هایی که برای دخالت در امور ملت های غرب آسیا برپا شده است، 

برچیده گردد.
آقای ترامپ! تو اگر اندکی عقل داشته باشی با کمک یکی از ایرانیان میهن 
دوست ـ و نه وطن فروش ـ حماسه ی ملی ایران را که به قلم جناب حکیم 
از چگونگی شکل  مطالعه می کردی  است  فردوسی سروده شده  ابوالقاسم 
گرفتن »کین سیاوش« در قلب ایرانیان و عاقبت جنایتکارانی که این اسطوره 

ی جاودانه را به شهادت رساندند، آگاهی می یافتی و عبرت می گرفتی! 
تو اگر اهل مطالعه ی تاریخ بودی و از فرهنگ و تمدن 7 هزار ساله ی ایران 
زمین کمترین اطالعاتی داشتی، هرگز ایرانیان را تهدید و تحریم نمی کردی 
و برای حفاظت از منافع و امنیت ملت آمریکا ـ بدون هر گونه پیش شرطی 
ـ بر سرمیز مذاکره می نشستی تا ملت های مظلوم ایران و آمریکا پس از 

تحمل این همه مصیبت جانگداز، طعم صلح عادالنه را بچشند.
آقای ترامپ! به مشاوران بی سوادی که بالهت و بی خردی از چهره هایشان 
می بارد، اعتماد نکن و گول جنگ طلبان اسرائیلی را مخور و نیک آگاه باش 
بیش  ای  رویای کودکانه  فلسطین،  اشغالگران  فرات«  تا  نقشه ی »نیل  که 
نیست که هرگز محقق نمی شود. چرا که اکنون »کین سیاوش« به جوش 
آمده و هر ایرانی به موشکی آتشین بدل شده است که زمین را تا رسیدن 
به دشمنانش شخم می زند و ریشه ی ظلم و ستم را می سوزاند و بدان که 
ایرانیان از آبشخور مقدس مکتب عاشورای حسینی سیرابند و مرگ را اوج 
رستگاری می دانند و این باوری است که به همت بلند حاج قاسم عزیز به 
شکوفایی دوباره رسیده و همچون جوشنی رویینه، ما را در نبرد با اهریمن 

یاری خواهد کرد.
به روباه پیر استعمار هم اعتماد مکن که از حضور نکبت بار انگلیس ها در 
ایران، کینه ی قتل امیرکبیرها، دکتر فاطمی ها )وزیر امور خارجه ی دکتر 

مصدق( و قتل عام ده میلیون ایرانی غیرنظامی که در پی آتش زدن انبارهای 
گندم توسط سربازان مزدور و بی عاطفه ی انگلیس و ایجاد قحطی مصنوعی، 
جان باختند نیز در سینه های ماست و روزی خواهد رسید که نوه و نبیره 
های آن جنایتکاران به جرم جنایات پدرانشان قصاص می شوند، مگر آنکه 
از تخت تفرعن و تکبر فرود آیند و دست از دسیسه و توطئه علیه ملت ایران 
از  که  ایران  کهنسال  درخت  تناور  سایه  در  بتواند  انگلیس  ملت  تا  بردارند 
لحاظ فرهنگی و تاریخی ریشه در خاورمیانه دارد ـ به امنیت و آرامش برسد.

آقای ترامپ! ما ملتی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم و بی شک چشمانمان 
در سوگ جوانان آمریکا نیز به اشک می نشیند و از غم و اندوه مادران، پدران، 
همسران و فرزندان آنها، اندوهگین می شویم ولی آیا تو و مشاوران سطحی 
نگر و فاسد کاخ سفید هم که بی شک با رشوه های تل آویو و گاوهای شیرده، 
های  ژنرال  و  تو  به  غلط  های  سیگنال  مرتب  طور  به  و  اند  سرمست شده 
آمریکایی می دهند، به راستی درقفای تابوت جوانان آمریکا گریسته اید؟! و 
یا همچون تمامی دیکتاتورها و جنایتکاران جنگی تاریخ به الکل پناه می برید 

و دگر روز گروه دیگری را به قتلگاه می فرستید!؟
آقای ترامپ! خاورمیانه متعلق به ساکنان این منطقه، اعم از شیعه و سنی 
و مسیحی و یهودی و زرتشتی و دیگر پیروان ادیان است که اگر نبود شرارت 
های مداخله جویانه ی شما غربی ها، در نهایت صلح و صفا زندگی می کردند 
و هیچ کودکی یتیم نمی شد و هیچ شهری ویران نمی شد. دست بردارید از 
افکار پوسیده و نخ نمای صلیبی! ما صدها سال است که با پیروان این ادیان 

در صلح و صفا زندگی کرده ایم و آزارمان به یکدیگر نرسیده است.
گمان دارید که مردم ایران و خاورمیانه از نقشه های شوم سرویس های 
جاسوسی محور شرارت در تفرقه افکنی و برانگیختن آتش اختالفات فرقه ای 
بی خبرند و خیال می کنید ابزارهای الزم را برای خنثی کردن این شرارت 
ها در دست نداریم و ساکت می مانیم و برای اتحاد خالقیت نداریم؟ ما ملت 
ایرانیم که هزاران سال دراین سرزمین مقدس زیسته ایم و همواره برای حفظ 

امنیت کوشیده ایم.
این پرسش همواره در ذهن هر ایرانی میهن دوست بی پاسخ مانده است 
که شما غریبه های شرور در این سرزمین ها که هر وجب آن با خون آبا و 
اجداد ما آبیاری شده است، چه می کنید؟ دیدید که شهادت سردار دالور ما، 
حاج قاسم سلیمانی چه شوری در دلهای مردم ایران تا لبنان افکند! و این 
شعله ای است که هرگز خاموش نمی شود. چرا که سردار بزرگ امنیت ملی 
ایران را در غربت، به دور از میدان جنگ و مظلومانه به شهادت رساندید. به 
راستی که چقدر بزدل و ترسو هستید و نشان دادید ببر کاغذینی هستید که 
به شدت از سردار دالور ما هراس داشتید. پس بترسید از شور حسینی که 
اگر به جوش آید، چون »مختار« که به خونخواهی از خون به ناحق ریخته 
ی 72 شهید کربال قیام کرد، عدالت را اجرا خواهیم کرد و اگر کین سیاوش، 
تبار ایرانی را به حرکت درآورد، این بار به خونخواهی از مردستانی که به قله 

ی اسطوره ها صعود کرده است )حاج قاسم سلیمانی( آورد گاهی خواهیم 
آراست که تاریخ به یاد ندارد! 

مگر آنکه غرامت بپردازید و غرامت سردار دلهای ما خیلی سنگین است و 
حقیر ترجیح می دهم در این باره سکوت کنم و اظهار نظر درباره کم و کیف 

آن را به مسئوالن کشور بسپارم.
با سرنگونی هواپیمای اوکراینی که قتل مظلومانه و فجیع فرزندان برومند 
میهن عزیز ما را در پی داشت، داغ تازه ای بر سینه های ما نشست که شدت 
آیا  که  نیست  معلوم  هنوز  که  چرا  کرد  خواهد  دوچندان  را  سیاوش  کین 
آمریکا یا اسراییل و انگلیس در این پرونده بی گناه باشند. ما منتظر هستیم 

تحقیقات دادگاه های نظامی کشور پرده از واقعیت ها بردارد. 
بی شک اگر مرگ جوانان نازنین ما ناشی از دسیسه های ناجوانمردانه شما 
باشد، وای به حالتان. از گرد خاک رسانه ای که در دنیا به راه انداخته اید، 

چنین استنباط می شود در این ماجرا بی تقصیر نیستید.
ایرباس  هواپیمای  غیرنظامی  مسافر  داغ صدها  هنوز  ایران  ملت  عالوه  به 
ایران ایر را که از بندرعباس عازم دبی بودند و با فشاردادن شاسی موشک 

اندازهای مستقر در ناو آمریکایی حاضر در خلیج فارس قطعه قطعه شدند در 
سینه دارد و »کین سیاوش« ابعادی وسیع پیدا کرده که دامن آمریکاییان 

را خواهد گرفت.
نفر   60 های  استخوان  شدن  خرد  کنم  می  اضافه  جنایت،  همه  این  به 
غیرنظامی کرمانی را که حتی صدایش به گوش آمریکا و انگلیس نرسید که 
برایشان شمع روشن کنند. آیا گمان دارید ملت ایران این همه داغ و درد را 

فراموش می کند؟ 
تحریم های  آنکه  به شرط  و دوستی هستیم  ما ملت صلح  این وصف،  با 
ظالمانه ای ـ که تنها کمر مردم عادی ایران را خم کرده ـ به سرعت برچیده 
شود و گورتان را از منطقه ی زندگی ما گم کنید وطی مذاکراتی سریع و 
بی قید و شرط روابط عادی سازی شود. در آن صورت خواهید دید که مردم 
بایگانی می  به  را  ایران، »کین سیاوش«  و شریف  مهمان دوست، خونگرم 
سپارد تا وقتی که بار دیگر شرارت را آغاز کنید که در آن صورت طومارتان 
درهم پیچیده می شود. در پایان برای تمامی ملت های عالم صلح و دوستی 

خواهانم.

ها  رودخانه  حریم  در  ساز  و  ساخت  معضل  که  است  سال  یک  از  بیش 
موضوع بحث بسیاری از جلسات دولتی است و در بیشتر نشست هایی که 
درباره بحران های طبیعی برگزار می شود این نکته نیز مورد اشاره قرار می 
گیرد. نکته ای که متاسفانه به رغم مهم بودنش بسیار کم مورد توجه مردم 
و مسئوالن شهرها و روستاهای کوچک قرار می گیرد. همه شاهد هستیم 
و  دارد چه ساخت  قرار  ما  نزدیکی  در  که  سیرچ  و  کوهپایه  همین  در  که 
سازهایی در حریم رودخانه ها انجام شده است. ویالهایی که نه تنها کسی 
از خرید آنها ابایی ندارد بلکه از بیشترین قیمت ها در آن منطقه برخوردار 
هستند. متاسفانه دهیاری ها و بخشداری ها در این باره خیلی سخت گیری 
درک  باید  که  آنطور  را  اشتباه  رفتار  این  اهمیت  هنوز  گویا  و  کنند  نمی 
نکرده اند. در ابتدای امسال شاهد بودیم که بسیاری از مردم کشور به دلیل 
از دست دادند و بسیاری  اسکان در حریم رودخانه ها مال و جان خود را 
مصدوم و مفقود شدند. در همین هفته گذشته نیز در استان های سیستان 
اتفاقاتی مشابه بودیم که صدای استاندار دلسوز  بلوچستان و کرمان شاهد 
مدیریت  ستاد  جلسه  در  پیش  فدایی چندی  دکتر  آورد.  در  نیز  را  کرمان 
باید  آینده  ماه  پنج  »طی  گفت:  استان  جنوبی  شهرستان های  ویژه  بحران 
بستر و حریم رودخانه های این شهرستان ها توسط شرکت آب منطقه ای و 
با همکاری نهادهای قضایی آزاد شود و گزارش این اقدامات باید به صورت 

ماهیانه توسط فرمانداران به استانداری ارسال شود و عملکرد مورد پایش و 
تحلیل قرار گیرد.«

این سخن استاندار کرمان اگرچه بسیار با اهمیت است، اما اندکی تاسف 
برانگیز هم به نظر می رسد؛ از این دیدگاه که چرا مسئوالن جنوب استان 
درباره  که  امسال  ابتدای  از  خطر  معرض  در  روستاهای  و  ها  شهرستان  و 
ساخت و ساز در حریم رودخانه اینقدر اطالع رسانی شد، هیچ ترتیب اثری 
انجام ندادند و ما شاهد تخریب هیچ ساختمان غیرقانونی نبودیم. شایان ذکر 
است که حتی گزارشاتی مبنی بر ساخت و سازهای جدید ویال در برخی از 
شهرستان های کرمان به گوش می رسد و گویا مسئوالن متوجه حساسیت 
این ساخت  تازه می خواهد  کرمان  استاندار  امروز  اینکه  اند.  نشده  موضوع 
عمل  نفِس  به  شود  رعایت  ها  رودخانه  حریم  و  شود  داده  سامان  سازها  و 
این دستورات و قوانین عمل نمی شود اسف  به  اینکه چرا  اما  خوب است، 
بار است. آیا مالحظات مالی در جریان است؟ آیا برخی از اعضای شوراهای 
شهر و روستا در این زمینه منفعتی دارند؟ ما امیدواریم که این احتمال در 
هیچ کجای استان کرمان صحت نداشته باشد و هیچگاه در هیچ شهرستانی 
چه جنوبی و چه شمالی پرونده ای تحت عنوان دریافت رشوه برای ساخت 
و ساز در نقاط بکر و حریم رودخانه تشکیل نشود و شاهد عزل و توبیخ در 
این زمینه نباشیم. گزارش ها و یادداشت های یکساله ما که گویا اثری بر 
درک مسئوالن مربوطه ندارد، امیدواریم که دستور استاندار کرمان در این 
باره تاثیری مثبت بگذارد تا شاهد تغییر در این روند باشیم و همچنین امید 
داریم که مصلحت های مادی و معنوی در این زمینه تمام شود و مسئوالن و 
شوراهای این مناطق با تکیه بر اصول شرع و آموزه های دینی از بروز چنین 
تخلفات مرگ باری پیشگیری کنند و آنطور نشود که پس از بروز یک حادثه 
و کشته شدن چند کرمانی تازه مسئوالن کاسه ی عذرخواهی دست بگیرند 

و مردم هم بگویند »از ماست که بر ماست«.

صلح فوری با ایران؛

تنها راه رهایی از کین سیاوش

روایت »کرمان امروز« از ساخت و ساز در حریم رودخانه های استان که نه تنها از آن پرهیز نمی شود،
 بلکه امالک نزدیک به رودخانه ها با قیمت باالتری خرید و فروش می شوند؛

از ماست که بر ماست !

به قلم 
یحیی فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات


