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رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر 
خبر داد:

در گفتگو با "مدیر مرکز مشاوره کشاورزی 
دانشگاه پیام نور قم"؛ مطرح شد:

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد:

تخصیص ۲۵ میلیارد تومان 
اعتبار برای ساماندهی بقاع 
امامزادگان چهل اختران قم

صادرات یک میلیون 
و ۱۵۰ هزار دالری 

زیورآالت سنتی از قم

کشاورزی قـم و 
مشکالتــی که بایــد 

مرتفع شـود
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 2

صفحه 3

بهره برداری از فاز نخست مترو قم در انتظار تأمین واگنبهره برداری از فاز نخست مترو قم در انتظار تأمین واگن
معاون سازمان قطار شهری اظهار کرد: رضایت وزارت کشور معاون سازمان قطار شهری اظهار کرد: رضایت وزارت کشور 

صفحه صفحه 11از عملکرد شهرداری قم در این پروژهاز عملکرد شهرداری قم در این پروژه

 رئیس پلیس راهور استان: رئیس پلیس راهور استان:

عابران پیاده بیشترین قربانیان تصادف در قم هستندعابران پیاده بیشترین قربانیان تصادف در قم هستند

بهره برداری سازمان قطار شهری  ◄    معاون 
قم گفت: فاز نخست خط یک مترو قم از دو ماه 
گذشته آماده انجام تست گرم و سرد است و تمام 
اکنون  هم  و  شده  نهایی  بهره برداری  تجیهزات 
اساسی  معضل  و  مشکل  ناوگان  و  قطار  تامین 

است. شهری  قطار  افتتاح 
حاشیه  در  شنبه  روز  خداشناس  امید  سید 
قطار  پروژه  رونداجرایی  از  رسانه  اصحاب  بازدید 
به  قم  مترو  یک  خط  پروژه  افزود:  قم،  شهری 
طول ۱۴.۸ کیلومتر از مسجد مقدس جمکران تا 
ایستگاه  ابراهیم در ۱۴  امامزاده  انتهای خیابان 

اجراست. حال  در 
های  واگن  و  ناوگان  تامین  داد:  ادامه  وی 
است  دولت  عهده  بر  کشور  کل  در  شهری  قطار 
ارز  انتقال  و  تحریم  به  مربوط  مباحث  بدلیل  که 
تامین  در  کندی  شاهد  دست  این  از  مسائلی  و 

هستیم. ناوگان 
وی با بیان اینکه وزارت کشور متولی پروژه های 
قطار شهری در ایران است، یادآور شد: بازرسان 
وزارت کشور در بازدید هفته گذشته خود از پروژه 
از عملکرد  قطار شهری قم رضایت ۹۵ درصدی 
شهرداری قم داشتند؛ امیدواریم تا قبل از پایان 
سالجاری شاهد بهره برداری نهایی از متروی قم 

باشیم.
قم  شهری  قطار  سازمان  بهره برداری  معاون 
تاکید کرد: در صورت تامین قطار و واگن در کمتر 
از ۴ ماه آینده شاهد بهره برداری و مسافرگیری 
حدفاصل  در  قم  متروی  یک  خط  نخست  فاز  از 

بود. میدان مطهری خواهیم  تا  میدان کشاورز 
این طرح،  بهتر  برای مدیریت  ادامه داد:  وی 
فاز  که  است  شده  بندی  تقسیم  فاز  دو  در  پروژه 
نخست به طول ۶ کیلومتر از محله قلعه کامکار تا 
میدان شهید مطهری در ۴ خط در مراحل نهایی 
خود قرار دارد؛ در طول این مسیر ریل گذاری و 

کابل کشی بصورت کامل انجام گرفته است.
کیلومتر   ۶ این  طول  در  افزود:  خداشناس 

در  ایستگاه   ۶ قم،  مترو  یک  خط  نخست  فاز  از 
ابتدایی  ایستگاه  بین  این  از  نظر گرفته شده که 
میدان  در  پایانی  ایستگاه  و  کشاورز  میدان  در 
مطهری پیشرفت فیزیکی باالی ۹۵ درصدی دارد 
بر ۸۰ درصد  بالغ  نیز  ایستگاه عبوری دیگر  و ۴ 

دارد. پیشرفت 
معاون بهره برداری سازمان قطار شهری قم با 
فاز نخست خط یک قطار شهری  در  اینکه  بیان 
دو ایستگاه میدان کشاورز و شهید مطهری جهت 
مسافرگیری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، 
وارد  آن  موازات  به  نیز  عبوری  ایستگاه   ۴ گفت: 

مدار بهره برداری خواهد شد.
قم  شهری  قطار  سازمان  بهره برداری  معاون 
خاطرنشان کرد: در فاز دوم پروژه خط یک مترو 
قم به طول ۹ کیلومتر از میدان مطهری تا مسجد 
کامل  بصورت  تونل  و حفر  ریل گذاری  جمکران 
بینی  پیش  اول  مرحله  در  و  است  یافته  انجام 
شده تا دو ایستگاه با تراکم مسافر باال بعد از بهره 
برداری از فاز یک قطار شهری، مورد بهره برداری 

بگیرد. قرار 
 ۱۵ حدود  طول  در  داشت:  ابراز  خداشناس 
پیش  ایستگاه   ۱۴ قم  شهری  قطار  از  کیلومتر 
احداث  ایستگاه   ۶ بین  این  از  که  شده  بینی 

شده است.
قطار  تجهیزات  چشمگیر  بومی سازی 

قم شهری 
قطار  تجهیزات  تامین  و  طراحی  مسوول 
شهری قم نیز با اشاره به بومی سازی بسیاری از 
تجهیزات متروی قم، بیان کرد: در مرحله نخست 
با  تمرکز  با  شهری  قطار  تجهیزات  سازی  بومی 
 ،PU فرش  حذف  با  بنیان،  دانش  شرکت های 
پابندها و الیه های فوق ارتجاعی برای اولین بار 
تامین  و  تولید  بومی  های  شرکت  از  یکی  توسط 

کرد.
محمدجواد جعفری ادامه داد: همچنین پک 
تغییر جابه  برای  نیز  اور"   کراس    " کامل سوزن 
جایی قطار شهری نیز توسط یکی از شرکت های 
اولین  برای  و  تبریز ساخته  در شهر  بنیان  دانش 
بار در خط متروی قم نصب و تست گرم و سرد آن 
انجام گرفته است؛ پیش از این فقط کشور فرانسه 

از فناوری ساخت این سوزن ها برخوردار بود.
وی یادآور شد: در خصوص تجهیزات انرژی و 
و سایر  این کشور سوئیس  از  پیش  که  نیز  تهویه 
کشورهای اروپایی غربی وارد می شود هم اکنون 
از طراحی، ساخت و نصب بصورت صد درصد در 

داخل کشور بومی سازی می شود.   ►

معاون سازمان قطار شهری اظهار کرد: 

رضایت وزارت کشور از عملکرد شهرداری قم در این پروژه

»گویه« بررسی کرد:

از انسان معاصر تا انسان قمی!
 ضرورت حل چالش های محلی                                        
صفحه 8

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

حقوق هـای نجومـی و بـاور 
موجـه!                                        
صفحه 7

ساختار خانواده معیوب شده است  

زنان وقتی نتوانند ناامیدی و شکست را مدیریت 
کنند، ممکن است اقدام به خودکشی کنند                                         
صفحه 6

رئیس هیئت شمشیربازی استان:

 قم ظرفیت قهرمانی در شمشیربازی را 
دارد                                         
صفحه 8

گزیـده خبـرها

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              ۰9۱۲76۲۵987

آگهی مزایده  عمومی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

به  نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  محترم  ۱-متقاضیان 
 . است(  استرداد  قابل  غیر  اسناد  خرید  نمایند.)هزینه  اقدام  ریال  هزار(  )پانصد   ۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  مزایده  اسناد  خرید 

2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت ۱- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید شده 
به  شماره  بانک شهر  نزد  کار(  انجام  قم )سپرده حسن  به حساب شهرداری  نقد  واریز وجه  قبول است. جهت  مورد  نقد  3- وجه 

فرمایید. اقدام  ایران  بانکی  حساب 
.)IR ۰7  – ۰۶۱۰  – ۰۰۰۰  – ۰۰۱۰  – ۰3۰۰  – ۴3۰۰ 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )۵۴ – 

و تحویل اسناد: ۴-مهلت خرید 
-مهلت خرید اسناد: از روز  دو شنبه  مورخ   1401/03/30 لغایت روز دو شنبه  مورخ  1401/04/06 تا ساعت 13:00

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  دو شنبه  مورخ 1401/03/30  لغایت  روز  پنج شنبه  مورخ 04/09/ 1401تا ساعت 13:00
از  متقاضیان محترم مکلف اند پس  و  است  در شرایط عمومی درج گردیده  و مستغالت  امالک  از  یک  ویژگیهای هر  و  ۵-شرایط 
خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول 

تمامی شرایط است.
۰2۵ و سواالت عمومی با مدیریت امور  ۶-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 3۶۱۰۴۴۸2 – 

قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 3۶۱۰۴33۵- ۰2۵ تماس حاصل فرمایند.
اداره   ، بنیادي ، شهرداري مرکزي ، طبقه ششم  امام موسي صدر ، جنب بوستان شهید  بلوار   ، 7-محل تسلیم پیشنهادها: قم 

حراست. کل 
روزهای  ۱۴:۰۰و  الی   7:3۰ ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  الزم   *

است.  ۱3:۰۰ ساعت  شنبه  پنج 
نوبت اول: چهار شنبه۱۴۰۱/۰3/2۵
نوبت دوم: یک شنبه ۱۴۰۱/۰3/2۹

1333799 گهی:  اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم شناسه آ
WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریکد نوسازیپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ مبلغ پایه کل)ریال(
تضمین)ریال(

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد ۱3C2۱۸7/ز/۱۴۰۱
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی2

۵۵/۵۴۱۱/۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۵۵۶/۰۰۰/۰۰۰

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد ۱۴C22۴3/ز/۱۴۰۱
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی2

3۴/۵7۶/۹۱۴/۰۰۰/۰۰۰3۴۶/۰۰۰/۰۰۰

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد ۱۸A۱۰۱2/ز/۱۴۰۱
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی۱

۵۵/۸3۱۶/7۴۹/۰۰۰/۰۰۰۸3۸/۰۰۰/۰۰۰

قم – بلوار محمود نژاد – کوچه 7 – مسکونی ۱۸-۸۵-۴۰۴-۴قطعه ۴۸ از پالک ثبتی 2۰۱۰۸7۰/ز/۱۴۰۱
فرعی2قواره۵ – سمت راست

۱7۶3۸/72۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۹3۶/۰۰۰/۰۰۰

قم – بلوار محمود نژاد – کوچه 7 – مسکونی ۱7-۸۵-۴۰۴-۴قطعه ۴۹ از پالک ثبتی 2۱۱۰۸7۰/ز/۱۴۰۱
فرعی2قواره۴ – سمت راست

۱7۶3۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰

مسکونی 3۶-۱۱۰-2۰۴-2قطعهGاز پالک ثبتی۴۸/۱۱۹۹۹/ز/۱۴۰۱
تراکم متوسط

قم-انتهای بلوار شهید موسوی– خ قمر 
بنی هاشم – نبش کوچه ۱۱

2۸۵/۶32۸/۵۶3/۰۰۰/۰۰۰۱/۴2۹/۰۰۰/۰۰۰

)نوبت دوم()نوبت دوم(

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:
تولید 800 هزار تن محصول 

کشاورزی در استان قم

 ۶۴ قم  استان  در  گفت:  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
محصوالت  تولید  تن  هزار   ۸۰۰ و  کشت  تحت  زمین  هکتار  هزار  هزار 
وظیفه  کشت  الگوی  با  کشاورزی  بخش  متولی  عنوان  به  ما  و  داریم 

داریم. را  جامعه  مهم  بخش  این  هدایت 
به گزارش فارس، محمد رضا حاجی رضا در سخنرانی پیش از خطبه 
اهداف  از  یکی  گفت:  کشاورزی  هفته  تبریک  ضمن  قم  جمعه  نماز 
حضرت  رو  این  از  و  بود  آبادانی  و  زدایی  محرومیت  اسالمی  انقالب 
با  تا  دادند  را  سازندگی  جهاد  تشکیل  دستور   ۵۸ خرداد   27 در  امام 
ساختی  زیر  مسائل  و  مشکالت  محروم  مناطق  و  ها  روستا  در  حضور 
جنگ  مهندسی  تجربه  با  جهاد  تحمیلی  جنگ  شروع  با  و  شود  حل 
وارد شد و در ۸ سال دفاع مقدس خدمات خوب و موثری را ارائه کرد.
های  هدف  از  یکی  کشاورزی  بخش  اشتغال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مهم سازمان جهاد کشاورزی است گفت: در استان قم ۶۴ هزار هزار 
ما  و  تولید محصوالت داریم  ۸۰۰ هزار تن  هکتار زمین تحت کشت و 
این  هدایت  وظیفه  کشت  الگوی  با  کشاورزی  بخش  متولی  عنوان  به 

داریم. را  جامعه  مهم  بخش 
آب  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مهم  های  پایه  گفت:یکی  ماست  المللی  بین  های  سرمایه  خاک  و 
وجود  دلیل  به  آب  در  که  است  خاک  و  آب  جامعه  غذایی  امنیت 
ریزی  برنامه  با  و  داریم  را  خاصی  مشکالت  و  مسائل  ها  خشکسالی 
در حال کم کردن مشکالت هستیم و در خاک تهدیدی که کشاورزی 
کل کشور با ان روبرو است تغییر کاربری ها است که حفاظت از خاک 

است. مهم  ما  برای 
بر  بازار  بر  نظارت  و  توزیع  در  که  مسولیتی  به  توجه  با  پایان  در  وی 
در  اساسی  اقالم  تامین  حوزه  گفت:در  است  کشاورزی  جهاد  عهده 
بازار تشدید  بر  را  و نظارت ها  برای رفع مشکالت هستیم  حال تالش 

کردیم.

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد:
صادرات یک میلیون و ۱۵۰ 
هزار دالری زیورآالت سنتی 

از قم
صادرات  از  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گذشته  سال  در  سنتی  زیورآالت  دالری  هزار   ۱۵۰ و  میلیون  یک 
تسهیالت  ارائه  صنایع دستی،  دائمی  بازار  ایجاد  گفت:  و  داد  خبر 
در  مهمی  نقش  سنتی  زیورآالت  و  انگشتر  سازندگان  و  هنرمندان  به 

دارد. ملی  ناخالص  تولید  و  افزوده  ارزش  ایجاد 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
هفته  مناسبت  به  کرد:  اظهار  ارجمندی  علیرضا  قم،  صنایع دستی 
منبت  رشته های  در  صنایع دستی  زنده  تولید  کارگاه  صنایع دستی 
محل  در  نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگ های  تراش  و  چوب  روی  بر 

شد. برپا  قم  استانداری 
بیان  با  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
سابقه  قم  در  که  است  صنایع دستی  جمله  از  منبت کاری  هنر  اینکه 
منبت کاری  عمده  مراکز  از  یکی  قم  شهر  داد:  ادامه  دارد،  دیرینه ای 
از این هنر اصیل را در خود جای  کشور است که کارگاه های فراوانی 

است. داده 
فعالیت  قم  استان  در  مبنت کار  ۱۱۰۰هنرمند  افزود:  ارجمندی 
بیشترین  انگشترساز  هنرمندان  از  بعد  گفت  می توان  که  می کنند 

می شوند. شامل  را  استان  صنایع دستی  هنرمندان  تعداد 
ادامه  در  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگ های  تراش 
ایجاد  انگشتر،  ملی  شهر  عنوان  به  قم  شهر  ثبت  به  توجه  با  گفت: 
بازار مخصوص انگشتر و زیورآالت سنتی در اولویت برنامه های کمیته 

است. انگشتر  ملی  شهر  سیاست گذاری 
دالری  هزار   ۱۵۰ و  میلیون  یک  صادرات  از  ادامه  در  ارجمندی 
دائمی  بازار  ایجاد  و گفت:  داد  در سال گذشته خبر  زیورآالت سنتی 
و  انگشتر  سازندگان  و  هنرمندان  به  تسهیالت  ارائه  صنایع دستی، 
ناخالص  تولید  و  افزوده  ارزش  ایجاد  در  زیورآالت سنتی نقش مهمی 

دارد. ملی 
گامی  صنایع دستی  هنرمندان  زنده  تولید  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد  استان  صنایع دستی  هنر  ملموس  معرفی  جهت  در  موثر 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  زنده  کارگاه های  برپایی  داد:  ادامه  بود، 

است. صنایع دستی  هنرمندان 
رشته   ۵3 در  صنایع دستی  هنرمند   ۵۹۱2 می شود،  خاطرنشان 

هستند. فعالیت  مشغول  قم  استان  در  صنایع دستی  مختلف 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵987   

شهر  دومین  عنوان  به  قم       ◄
کمبود  کشور  مذهبی  گردشگری 
احداث  با  که  دارد  اقامتی  تخت های 
مسافر  ماندگاری  مهمان پذیر  و  زائرسرا 
این  گردشگری  اقتصاد  و  یافته  افزایش 

می یابد. رونق  مذهبی  کالنشهر 
فاطمه  حضرت  بارگاه  وجود 
جمکران  مقدس  مسجد  و  معصومه)س( 
امامزاده  جمله  از  مهم  امامزاده  چندین  و 
موسی مقبره فرزند امام جواد)ع(، قم را به 
دومین شهر مذهبی و زیارتی کشور تبدیل 
کرده است؛ عالوه بر آن وجود جاذبه های 
تاریخی و روستاهایی با طبیعت بکر و زیبا 
سالمت  گردشگری  ظرفیت  هم چنین  و 
سال  طول  در  کالنشهر  این  تا  شده  باعث 
گردشگران  و  داخلی  مسافران  پذیرای 

باشد. همسایه  کشورهای  از  خارجی 
گردشگری  سال  دو  مدت  به  هرچند 
محدودیت های  دلیل  به  کامل  طور  به  قم 
اکنون  اما  بود  شده  فلج  کاماًل  کرونایی 
کشور،  کرونایی  شرایط  بهبود  واسطه  به 
این  و  کرده  تازه  نفسی  قم  گردشگری 
گردشگری  نگین  به  که  مذهبی  کالنشهر 
همه  از  زائرانی  میزبان  دارد  شهرت  کشور 
نقاط جهان به ویژه کشور عراق، پاکستان 
کشور  چند  و  آذربایجان  حتی  و  هند  و 

است. اسالمی 
کشور طالیی  نقطه 

مذهبی  باالی  ظرفیت های  از  جدای 
استان   ۱7 اتصال  حلقه  در  شهر  این  قم، 
مواصالتی  مهم  شاهراه  در  و  کشور  مهم 
که  گذشته  روزهای  طی  و  گرفته  قرار 
جرئت  به  کردیم  سپری  را  کرامت  دهه 
مشهد  شهر  مانند  قم  که  گفت  می توان 
با  اما  بود  زائران  از  عظیمی  خیل  پذیرای 
در  می تواند  که  ظرفیت هایی  همه  وجود 
و  تاریخی  حتی  و  مذهبی  گردشگر  جذب 
همیشه  مانند  اما  باشد  تأثیرگذار  فرهنگی 
تخت های  کمبود  چالش  با  قم  شهر 

بود. روبرو  اقامتی 
مناسبت های  در  ساله  هر  که  چالشی 
کریمه  والدت  روز  مانند  سال  از  ویژه ای 
این  ورود  سالروز  السالم؛  علیه  بیت  اهل 
دهه  و  شعبان  نیمه  و  کرامت  با  بانوی 
خودنمایی  نوروز  عید  حتی  و  کرامت 
الزم  بسترهای  که  این  وجود  با  می کند؛ 
وجود  هم  اقامتی  مراکز  افزایش  برای 
این مهم غفلت  از  اما مسئوالن هنوز  دارد 

. می کنند
کشور  گردشگری  نگین  به  که  قم 
از  زائرانی  میزبان  همواره  دارد  شهرت 
عراق،  کشور  ویژه  به  جهان  نقاط  همه 
و  آذربایجان  حتی  و  هند  و  پاکستان 

است اسالمی  کشور  چند 
 2۵ هتل،   3۶ آمارها  طبق  قم  شهر  در 
 ۱۵7 و  مهمانپذیر   7۵ آپارتمان،  هتل 
خانه مسافر وجود دارد که این 2۹3 واحد 
تخت   7۰ و  هزار   ۱۴ مجموع  در  اقامتی 
فرهنگی  میراث  اداره  نظر  زیر  که  دارند 
وجود  با  روزها  این  اما  می کنند؛  فعالیت 
محدودیت های  کاهش  و  شرایط  بهبود 
حجم  با  قم  دنیا،  و  کشور  در  کرونایی 
خارجی  گردشگران  و  مسافران  از  باالیی 
در  آنها  زمان ها  برخی  در  که  است  روبرو 
اقامت  برای  مناسب  مکان  یک  حسرت 
می شوند  ناچار  و  می مانند  قم  شهر  در 
اندرکاران  دست  از  باید  کنند؛  ترک  را  قم 
مشکل  این  آیا  که  پرسید  قم  گردشگری 
نمی تواند در صنعت گردشگری قم خللی 
مراکز  ظرفیت  افزایش  برای  آیا  کند؟  وارد 
خصوصی  بخش  از  نمی توان  اقامتی 
در  چرا  گرفت؟  بهره  سرمایه گذاران  و 
گردشگری  مقصد  که  قم  مانند  شهری 
وجود  زائرسرایی  نباید  است  مذهبی 

باشد. داشته 
رویداد فرهنگی شیراز و قم

شهرداری  کرامت  دهه  با  هم زمان 

رویداد  »نخستین  برگزاری  به  اقدام  قم 
کرده  قم«  و  شیراز  شهرهای  بین  فرهنگی 
بود. شهر شیراز نیز مانند قم در کنار دهه 
احمد  امیر  سید  روز  مناسبت  به  کرامت 
حضرت  فرزندان  از  چراغ  شاه  به  معروف 
ششم  روز  در  السالم،  علیه  کاظم  موسی 
گردشگری  مهم  مقاصد  از  ذی القعده 

می رود. شمار  به  کشور  مذهبی 
آینده نگری  با  اگر  مهم  رویداد  این  لذا 
استان  دو  برای  مدتی  بلند  چشم انداز  و 
رونق  در  می تواند  شود  گرفته  نظر  در 
گردشگری قم و شیراز و هم چنین افزایش 
کند؛  کمک  استان  دو  مابین  فی  زائران 
بسترهای  ما  مسئوالن  اگر  سو  دیگر  از 
قیمت  ارزان  سفرهای  برای  را  مناسبی 
زائر  بیشتر  جذب  در  می تواند  کنند  ایجاد 
مؤثر  کالنشهر  دو  گردشگری  اقتصاد  و 

. شد با
والدت  روز  از  و  اخیر  روزهای  طی 
والدت  روز  تا  معصومه)س(  حضرت 
حضرت امام رضا)ع( قم با حجم باالیی از 
بود؛  روبرو  و گردشگران خارجی  مسافران 
بازارهای  و  حرم  اطراف  و  حرم  شلوغی 
افزایش  از  حکایت  همه  و  همه  اطراف 
دارد  قم  شهر  در  گردشگر  و  مسافر  حجم 
کمبود  همیشه  ظرفیت  این  وجود  با  اما 
گردشگری  رونق  راه  سد  اقامتی  مراکز 
شهر  این  در  و  است  رفته  شمار  به  قم 
این  جوابگوی  که  نیست  هم  زائرسرایی 

باشد. مسافر  از  حجم 
راه  سد  اقامتی  مراکز  کمبود 

قم گردشگری 
یک خانواده عراقی که از شهر کاظمین 
خبرنگار  با  گفتگو  در  کرده اند  سفر  قم  به 
کردن  پیدا  برای  مشکالتشان  از  بازار 
می گویند.  اقامت  برای  مناسب  مکان 
بیان  خانواده  این  پدر  ربیعی  محمد  علی 
می کند: ساعت ۱2 شب وارد ایران شدیم 
باید  ندارد  فرودگاهی هم  قم  که  در حالی 
حضرت  فرودگاه  از  طوالنی  مسافت های 
یک  ساعت  لذا  کنیم؛  طی  را  قم  تا  امام 
با وجود خستگی  اما  قم رسیدیم  به  نیم  و 

کنیم. پیدا  را  مکانی  نتوانستیم  بسیار 
برای  بودیم  حاضر  می افزاید:  ربیعی 
بپردازیم  را  مبالغی  اقامت  شب  دو  یکی 
در  را  شب  یک  نشد  یافت  مکانی  ولی 
یک  در  اکنون  و  گذراندیم  حرم  اطراف 
توجه  با  که  داریم  اقامت  مسافرخانه 
داده اند  افزایش  را  قیمت ها  که  این  به 

نیست. مطلوب 
ارتقای  برای  خوبی  ظرفیت  قم 
حتی  و  تاریخی  و  مذهبی  گردشگری 
اما  دارد  سالمت  گردشگری  و  خارجی 
این  ارتقای  برای  مطلوبی  بسترهای 

است نشده  دیده  صنعت 
از  بانویی که  بی بی زهرا سید حسینی 
آذربایجان به اتفاق دختر و پسرانش راهی 
خوشحالی  و  زیبایی  بیان  ضمن  شده  قم 
مذهبی  شهر  این  به  آمدن  از  خود 
دارم  دوست  خیلی  را  قم  شهر  می گوید: 
و  شهر  این  به  کرامت  دهه  در  همیشه  و 
زیبا  شهری  قم  می کنم؛  سفر  مشهد  یا 
از  اما  دارد  مذهبی  مردمانی  و  کوچک  و 
مسئوالن این شهر می خواهم چنین تذکر 
و  شده  کم  کرونا  می دانید  وقتی  دهم 
بیشتر  هم  خارجی  گردشگران  و  مسافران 
بستر  باید  می کنند  سفر  شهر  این  به 

کنید. فراهم  ایام  این  برای  مناسبی 
خود  گفت وگوی  تکمیل  در  وی 
حضرت  والدت  روز  از  ما  می کند:  عنوان 
یک  کردیم  سفر  قم  شهر  به  معصومه)س( 
شب  در  بودیم  مکان  دنبال  ما  کامل  روز 
والدت زودتر حرم را ترک کردیم ولی باز با 
حجم ترافیک و هم چنین کمبود تاکسی و 

شدیم. روبرو  خدمات 
ارتقای  برای  خوبی  ظرفیت  قم 
حتی  و  تاریخی  و  مذهبی  گردشگری 

اما  دارد  سالمت  گردشگری  و  خارجی 
این  ارتقای  برای  مطلوبی  بسترهای 
نبود  با  قم  است؛  نشده  دیده  صنعت 
عدم  تصمیم گیری ها،  در  یکپارچگی 

مراکز  کمبود  آن  از  مهم تر  و  برنامه ریزی 
آن  ظرفیت  قم  شهر  است؛  روبرو  اقامتی 
کنند  همت  مسئوالن  اگر  که  دارد  هم  را 
راه اندازی  با  قیمت  ارزان  سفرهای  بستر 
مذهبی  استان  دو  با  سویی  هم  و  زائرسرا 
شود. فراهم  شیراز  و  مشهد  مانند  کشور 

مطلوبی  دستاوردهای  و  مثبت  آثار 
می توان  را  شیراز  و  قم  رویداد  برای 

کرد ترسیم 
دانشگاه  گردشگری  رشته  گروه  مدیر 
درباره  قم  شهرداری  کاربردی  و  علمی 
قم  و  شیراز  فرهنگی  رویداد  نخستین 
رویداد  این  می گوید:  بازار  خبرنگار  به 
کالنشهر  دو  مسئوالن  آن  برای  اگر 
می تواند  باشند  داشته  آینده نگری هایی 
در  خوبی  دستاوردهای  و  مطلوب  آثار 
زمینه گردشگری دو شهر داشته باشد؛ به 
عنوان مثال کشورهایی هستند که بودجه 
جام  یا  و  المپیک  رویداد  برای  را  هنگفتی 
بازخورد  هرچند  می کنند  هزینه  جهانی 
برای  ولی  نیست  لمس  قابل  ابتدا  در  آن 
درآمدزایی و اقتصاد این کشورها در آینده 

باشد. مؤثر  می تواند 
برگزاری  با  می افزاید:  آقازاده  محمد 
و  سیاحتی  تورهای  و  جشنواره ها 
مقاصد  دو  هر  که  دو شهر  بین  گردشگری 
هستند  مذهبی  ویژه  به  گردشگری  مهم 
اقتصاد  و  درآمد  برای  آینده  در  می توان 
باید  البته  بود  امیدوار  این کالنشهر  پایدار 
شود. دیده  میان  این  در  الزمی  بسترهای 

از  بیش  مشهد  شهر  در  وی،  گفته  به 
اما  دارد  وجود  اقامتی  تخت  هزار   ۱۱۸
اقامتی داریم که در  ۱۴ هزار تخت  در قم 
روبرو  مشکالتی  با  گردشگران  ورود  پیک 
قم  در  ما مشکل جذب گردشگر  می شویم 
نداریم، چالش اصلی ما کمبود واحدهای 
تاریخی  جاذبه های  هرچند  است  اقامتی 
ساعات  در  هم  تفریحی  و  فرهنگی  و 

می شوند. تعطیل  محدودی 
غفلت مسئوالن قمی از احداث زائرسرا

زمینه  در  خود  که  دانشگاه  استاد  این 
در  دارد  فعالیت  نیز  گردشگری  صنعت 
تفاهم نامه  از  می توان  می گوید:  ادامه 
بسترهایی  رویداد  این  و  قم  و  شیراز  بین 
و  مبدأ  در  قیمت  ارزان  سفرهای  برای 
باید  مسئوالن  کرد؛  برنامه ریزی  مقصد 

سفرها  نوع  این  اجرای  برای  را  تسهیالتی 
مهمی  محرک  می تواند  که  بگیرند  نظر  در 
اینکه  به  توجه  با  باشد.  شهر  اقتصاد  در 
دهه  در  اقامتی  مراکز  و  هتل ها  قیمت 

شیراز  و  مشهد  قم،  شهرهای  در  کرامت 
احداث  با  می یابد  افزایش  درصد  چند 
نشاط  افزایش  با  می توان  زائرسراهایی 
ایرانی  خانواده های  برای  اجتماعی 
قم  در  داد  رونق  را  داخلی  سفرهای 
که  هستند  مفقوده ای  حلقه  زائرسراها 
اگر  که  کنند  توجه  ان  به  مسئوالن  باید 
این زیرساخت در قم فراهم شود می تواند 
در  نباید  چرا  بخشد  بهبود  را  گردشگری 
شود. تعریف  زائرسرایی  مشهد  مانند  قم 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
با  در گفت وگو  نیز  قم  استان  و گردشگری 
آیین  رسیدن  نصاب  حد  از  بازار  خبرنگار 
خبر  قم  در  زائرسرا  احداث  برای  نامه ای 
نصاب  حد  ابالغ  می گوید:  و  می دهد 
با  زائرسرا  ایجاد  برای  نیاز  مورد  اراضی 
در  ارزان قیمت  تخت های  توسعه  هدف 
به  کشور  مذهبی  شهر  دومین  که  قم  شهر 
تفاهم  و  است  شده  فراهم  می رود  شمار 
نامه ای بین سازمان امور اراضی و معاونت 
بسته  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری 
شده که در آن بر ضرورت واگذاری اراضی 
احداث  برای  گردشگری  طرح های  به 

است. گرفته  قرار  تأکید  مورد  زائرسرا 
با  می افزاید:  ارجمندی  علیرضا 
نامه  تفاهم  این  ظرفیت  از  بهره گیری 
برای  نیاز  مورد  اراضی  تأمین  مشکل 
امور  سازمان  مشارکت  با  زائرسراها  ایجاد 
اراضی در سه درجه مجزا با حداکثر زمین 
این  طبق  لذا  است  شده  مرتفع  نیاز  مورد 
برای  سرمایه گذاری  زمینه  تفاهم نامه 
دیده  زائرسرا  احداث  برای  سرمایه گذاران 
قم  مانند  در شهرهایی  ویژه  به  است  شده 
که مقصد مهم گردشگری دینی و مذهبی 
برای  است.  شده  بیشتری  توجه  هستند 
می توان  قم  در  گردشگری  بیشتر  رونق 
زیارتی  زیرساخت های  ایجاد  زمینه های 
زائرسرا  ساخت  خصوص  به  قیمت  ارزان 
را  اقامتی  ارزان قیمت  تخت های  اجاره  و 

کرد. فراهم 
سمت  به  کشور  گردشگری  نگین 
برمی دارد قدم  قیمت  ارزان  سفرهای 

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
عنوان  قم  استان  گردشگری  و  دستی 
فراهم  به سمت  ما  اصلی  رویکرد  می کند: 
و  است  قیمت  ارزان  سفرهای  بستر  شدن 

این آیین نامه می تواند مقدمه ای برای این 
بر  عالوه  سرمایه گذاری ها  باید  باشد  امر 
زائرسراها  احداث  با  و  مسافر  خانه  و  هتل 
قیمت  ارزان  سفری  تا  شوند  هدایت 

بخش  از  و  نماییم  فراهم  مردم  برای  را 
گرفت. بهره  می توان  خصوصی 

قم  در  گردشگری  بیشتر  رونق  برای 
زیرساخت های  ایجاد  زمینه های  می توان 
ساخت  خصوص  به  قیمت  ارزان  زیارتی 
ارزان قیمت  تخت های  اجاره  و  زائرسرا 

کرد فراهم  را  اقامتی 
تسهیالتی  اگر  می افزاید:  ارجمندی 
می توان  شود  فراهم  سرمایه گذاران  برای 
قیمت  ارزان  تخت های  زائرسرا  احداث  با 
کرد  فراهم  را  قیمت  ارزان  سفرهای  زمینه 
می تواند  قم  در  قیمت  ارزان  سفرهای  و 
افزایش  را  تخت ها  اشغال  ضریب  ظرفیت 
امر  این  برای  ساختمان  دو  یا  ؛یک  دهد 
برای  ارزان  تا یک هزار تخت  آماده کردیم 
با  زائرسرا  چند  اگر  شود  فراهم  زائران 
نماییم  فراهم  را  تخت  هزار  یک  ظرفیت 

نداریم. را  تخت  کمبود  دغدغه  دیگر 
کننده  تقویت  شیراز  و  قم  رویداد 
کشورهای  و  کشور  مذهبی  گردشگری 

یه همسا
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پاسخ  در  قم  استان  گردشگری  و  دستی 
فی  فرهنگی  رویداد  که  سؤال  این  به 
افق هایی  چه  قم  و  مشهد  و  شیراز  مابین 
می تواند داشته باشد، اظهار می کند: سه 
و شیراز قطب  قم، خراسان رضوی  استان 
رویداد  این  و  هستند  مذهبی  گردشگری 
در  تجربه  تبادل  برای  ظرفیتی  می تواند 
باشد  زائران  از  میزبانی  نحوه  بهبود  زمینه 
3 استان  با بهره گیری از سیاست های  لذا 
مذهبی  گردشگری  موجود  امکانات  و 
کشورهایی  و  کشور  و  استان ها  این  در  را 
مانند  دارند  مذهبی  گردشگری  زمینه  که 

کرد. تقویت  را  عراق 
در  قیمت  ارزان  اقامتی  مراکز  ایجاد 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  فقط  قم 
مسئوالن  تالش  و  است  امکان پذیر 
ایجاد  و  سرمایه گذار  جذب  برای 
زمینه  این  در  مناسب  زیرساخت های 
رفاه  و  آسایش  بر  عالوه  تا  است  ضروری 
ماندگاری  بیت)ع(،  اهل  کریمه  زائران 
و  یافته  افزایش  شهر  این  در  مسافر 
با  مرتبط  بخش های  سایر  آن  سایه  در 
فروش  و  دستی  صنایع  نظیر  گردشگری 

► بگیرد.    رونق  سوغات 

نگین گردشگری کشور زائرسرا ندارد

● سفرهای ارزان قیمت عامل رونق گردشگری در قم    ●

◄     رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر قم با اشاره به نیاز طرح ساماندهی بقاع 
متبرک امامزادگان چهل اختران قم به اعتبارات دولتی 
گفت: 2۵۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای این 

طرح اختصاص یافته است.
روح الله امرالهی در گفتگو با ایرنا با اشاره به جلسه 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  اعضای  اخیر 
کل  اداره  االختیار  تام  نماینده  با  قم  شهر  اسالمی 
امنای  هیات  اعضای  و  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
حرم امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران )ع( ابراز 
سوی  از  خوبی  پیشنهادهای  جلسه  این  در  داشت: 
طرفین ارائه و توافق هایی با اوقاف انجام شد در حالی 
که برخی پیشنهادات هیات امنای امامزادگان بیشتر از 

بود. توافق  مورد  موضوعات 
وی در ادامه با اشاره به این که برای اجرای طرح سه 
طرف همکاری وجود دارد توضیح داد: احداث پارکینگ 
و  راه  کل  اداره  با  صحن  اجرای  و  شهری  مدیریت  با 

شهرسازی استان قم و احداث شبستان ها نیز با هیات 
امنای امامزادگان چهل اختران و اوقاف استان است.

وی با بیان این که برای تملک اراضی و منازل موجود 
اعتبارهای  اختران،  چهل  امامزادگان  بقاع  جوار  در 
آخرین  طبق  گفت:  است  شده  گرفته  درنظر  دولتی 
تصمیم برای احداث شبستان ها اوقاف استان با اداره 
برای  الزم  زمین  که  کرده  توافق  شهرسازی  و  راه  کل 

بدهد. تحویل  را  ها  شبستان  احداث 
امرالهی افزود: احداث صحن امامزادگان از اعتبارات 
ملی و توسط اداره کل راه و شهرسازی استان قم انجام 

خواهد شد.
وی بیان کرد: منبع مالی برای تملک منازل شخصی 
و  اعتبارات ملی است  با  در حوزه صحن و شبستان ها 
را  پارکینگ هم شهرداری قرار شد تملک الزم  در حوزه 
انجام دهد و در حقیقت هر دستگاهی در مسیر موظف 

شده خود کار تملک را به سرانجام برساند.
این  در  ایرنا  خبرنگار  سئوال  به  پاسخ  در  امرالهی 

گذاری  ارزش  اند  گفته  منطقه  اهالی  برخی  که  زمینه 
امالک آن ها به ازای متری سه هزار تومان انجام شده 
است گفت: بر اساس تعریف »قیمت منطقه ای« امالک 
منطقه متری سه هزار تومان قیمت منطقه ای دارند اما 
مردم نگران نباشند چرا که هیات سه نفره ای از دارایی، 
می  قیمت  تعیین  را  امالک  شهر  شورای  و  دادگستری 
توانیم  نمی  آن  قیمت  حدود  مورد  در  فعال  که  کند 

کنیم. صحبت 
وی اظهار داشت: آخرین پالک ها که در مورد صحن 

بوده با ردیف بودجه دولتی در حال تملک است.
تاریخی  خانه  گرفتن  قرار  مورد  در  چنین  هم  وی 
توکلی در محدوده طرح گفت: مدیریت شهری در این 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با  مذاکره  حال  در  زمینه 

است. قم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
از  اختران  چهل  آستان  توسعه  ملی  طرح  اجرای 
سال ۱3۸۹ با سفر مقام معظم رهبری به قم تصویب و 
عملیات اجرایی آن در سه فاز آغاز شد که مقرر گردید 

رهبری،  معظم  مقام  دفتر  از  پروژه  اعتبارات  یک سوم 
یک سوم اعتبارات مربوط به راه و شهرسازی و یک سوم 

► باشد.    استانی  اعتبارات  از  نیز 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر خبر داد:

●  تخصیص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی بقاع امامزادگان چهل اختران قم    ●
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در  متعددی  مشکالت  و  مسائل       ◄
حوزه  به  مربوط  تنها  کشاورزی  بخش 
نبودن  متناسب  بلکه  شود  نمی  تولید 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  ظرفیت 
تولید  میزان  با  موجود  کشاورزی 
بسته  بندی  کشاورزی،  محصوالت 
کشاورزی،  ضایعات  باالبودن  نامناسب، 
کارخانجات  و  آالت  ماشین  فرسودگی 
دهی  سامان  بانکی  تسهیالت  فرآوری، 
وزارتخانه   بین  وظایف  تداخل  نشده، 
معدن  صنعت،  وزارت  و  کشاورزی  های 
تعداد  وجود  ها،  مجوز  حوزه  در  تجارت  و 
زیاد طرح  های نیمه  تمام در حوزه صنایع 
تامین  باالخره  و  کشاورزی  بخش  تبدیلی 
برای  نیاز  مورد  گردش  در  سرمایه  نشدن 
دیگر  جمله  از  موجود  صنایع  های  واحد 

است. بخش  این  مشکالت 
زیرساخت  از   یکی  به عنوان  کشاورزی 
توسعه  کشورهای  در  توسعه  اصلی  های 
در  پیشرفت  که  آید  می  حساب  به  یافته 
داشته  دنبال  به  هم  را  ها  بخش  سایر 
معنی  به  یافته  توسعه  کشورهای  لذا 
و  کشاورزی  حوزه  در  پیشرفت  واقعی 
پاشنه  عنوان  به  را  غذایی   امنیت  تأمین 
در  و  پذیرفتند  پایدار  توسعه  راه  در  آشیل 
تأمین  از  نظامی  و  سیاسی  مسائل  کنار 
روزترین  به  گیری  کار  به  و  غذایی  امنیت 
در  کشاورزی  حوزه  در  ها  تکنولوژی 
منابع  حفظ  و  وری  بهره  افزایش  راستای 

نیستند. غافل 
در  های  کشور  در  کشاورزی  بخش 
و  رشد  اصلی  موتور  نیز  توسعه  حال 
کشور  این  لذا  است  اقتصادی  توسعه 
بحرانی  های  گذرگاه  از  عبور  برای  ها 
رفته  کشاورزی  سراغ  به  باید  توسعه  عدم 
در  ها  تکنولوژی  گسترش  در  سعی  و 
کارایی  افزایش  هدف  با  کشاورزی  عرصه 

داشته  غذایی  امنیت  تامین  و  محصوالت 
. شند با

با  ارتباط  دلیل  به  کشاورزی  پیشرفت 
در  تواند  می  اقتصادی  های  بخش  سایر 
صنعت  رشد  و  بازار  ایجاد  و  ثروت  تولید 

از  را  کشاورزی  باید  لذا  باشد  تاثیرگذار 
شمار  به  اقتصادی  توسعه  اصلی  ارکان 

آورد.
که  بس  همین  کشاورزی  اهمیت  در 
مربوط  ها  کشور  واردات  از  زیادی  بخش 
به دلیل  لذا  به محصوالت کشاورزی است 
اهمیت این مبحث به گفتگو با دکتر زینب 
کشاورزی  مشاوره  مرکز  مدیر  پزان  کوره 

پرداختیم. قم  مرکز  نور  پیام  دانشگاه 
کشاورزی  حوزه  مشکالت  مهم ترین 
در سطح کشوری و استان قم چیست؟
حوزه  با  ارتباط  در  مساله  ترین  بحرانی 
این  است،  آب  مساله  امروزه  کشاورزی 
از  یکی  عنوان  به  قم  استان  در  موضوع 
دیده  پررنگ تر  ها  استان   کم  آب ترین 
سال  هر  که  بحرانی  های  دشت   می شود، 
جز  که  رودی  می کنند،  نشست  متر  یک 
هایی  روستا  و  نمانده  به جا  آن  از  اتوبانی 
می میرند  بی صدا  دیگری  از  پس  یکی  که 

ماجراست. این  گویا 
مهمترین  خشکسالی  که  است  درست 
معضل این روز های حوزه کشاورزی است 
اراضی  بودن  خرد  قبیل  از  مشکالتی  اما 
سواد  میزان  بودن  پایین  کشاورزی، 
سموم  از  رویه  بی  استفاده  کشاورزان، 
محصول  تولید  و  شیمیایی  های  کود  و 
های  تحصیلکرده   ناچیز  حضور  ناسالم، 
به  بخش  این  تا  شده  باعث  دانشگاهی 
جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست 

. نیابد 
بخش  در  متعددی  مشکالت  و  مسائل 
تولید نمی  به حوزه  تنها مربوط  کشاورزی 
شود بلکه  متناسب نبودن ظرفیت صنایع 
موجود  کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی 
کشاورزی،  محصوالت  تولید  میزان  با 
ضایعات  باالبودن  نامناسب،  بسته  بندی 
و  آالت  ماشین  فرسودگی  کشاورزی، 

بانکی  تسهیالت  فرآوری،  کارخانجات 
بین  وظایف  تداخل  نشده،  دهی  سامان 
وزارتخانه  های کشاورزی و وزارت صنعت، 
وجود  ها،  مجوز  حوزه  در  تجارت  و  معدن 
نیمه  تمام در حوزه  زیاد طرح  های  تعداد 

باالخره  و  کشاورزی  بخش  تبدیلی  صنایع 
نیاز  مورد  در گردش  نشدن سرمایه  تامین 
جمله  از  موجود  صنایع  های  واحد  برای 

است. بخش  این  مشکالت  دیگر 

مهم  بسیار  مشکالت  از  دیگر  یکی 
است،  بخش  این  در  صحیح   مدیریت 
الگوی  زمینه   در  بتواند  که  مدیریتی 
موثری  اقدامات  بازار  تنظیم  و  کشت 
بین  زیاد  قیمت  تفاوت  وجود  دهد،  انجام 
شده  تمام  قیمت  و  کننده  تولید  فروش 
برای  مصرف کننده که از ضعف مدیریتی 
می  ناشی  ارزش  و  تامین  تولید،  زنجیره 

. د شو
یکی  به عنوان  غذایی  امنیت  تامین 
بااهمیت  بسیار  قدرت  مؤلفه های  از 
از  حداکثری  استفاده  برای  است 
امنیت  تامین  جهت  در  ظرفیت ها 
غذایی چه اقداماتی باید صورت بگیرد 

است؟ امکان پذیر  چگونه  امر  این  و 
و  غذا  سازمان  تعریف  اساس  بر 
زمانی  غذایی  )FAO(امنیت  کشاورزی 
به  همیشه  افراد  ی  همه  که  دارد  وجود 
نیاز  تمام  که  مغذی  و  سالم  کافی،  غذای 

تامین  را  سالمتشان  و  غذایی  رژیم  های 
و  اجتماعی  فیزیکی،  دسترسی  کند؛ 
با  که  شرایطی  باشند  داشته  اقتصادی 
سال  چند  طی  در   19 کووید  گسترش 
همراه  به  شده،  ایجاد  جهانی  سطح  اخیر 

توجه  اوکراین،  و  روسیه  بین  اخیر  جنگ 
مورد  پیش  از  بیش  را  غذایی  امنیت  به 

دهد. می  قرار  توجه 
افزایش  با  اوکراین  و  روسیه  جنگ   

بر  بالفاصله ای  اثر  انرژی،  قیمت  شدید 
و  داشت  غذایی  مواد  حمل ونقل  و  تولید 
با خارج کردن دو عرضه  کننده بزرگ مواد 
آینده،  در  عرضه  کاهش  انتظار  و  غذایی 
غذایی  مواد  بازار  بر  شده ای  تشدید  اثر 
خواهد گذاشت و نتیجه همه این عوامل، 
تقاضا  افزایش  و  سو  یک   از  عرضه  کاهش 
سوی  از  استراتژیک  ذخایر  حفظ  برای 
دیگر بود که سبب رشد شدید قیمت  های 

شد. خواهد  جهانی 
را  قیمت  و  تولید  میزان  باال  موارد 
توجه  با  که  آن  حال  داد  قرار  تاثیر  تحت 
سالمت  غذایی  امنیت  از  فائو  تعریف  به 
 ) کافی  و  ارگانیک  محصول  )تولید  غذا 
مبحث  این  در  توجه  مورد  مهم  مساله  نیز 
فارغ  ورود  و  مشاوره  بحث  لزوم  که  است 
حوزه  این  در  را  دانشگاهی  التحصیالن 

طلبد. می 
براساس  میزان  چه  تا  کشاورزی 
در  برنامه ریزی  و  سرزمینی  آمایش 
اقلیم  با  متناسب  و  کشور  سطح 
و  ها  آمایش  و  است  منطقه  هر 
در  می تواند  اندازه  چه  تا  برنامه ریزی ها 
مؤثر  کشاورزی  در  وری  بهره  افزایش 

؟ شد با
در ارتباط با این مورد آمار دقیقی وجود 
بر  پیشینگان  کشاورزی  گفت  باید  ندارد 
چرا  بوده  اقلیم  با  متناسب  اجبار  حسب 
نداشتند  جوی  شرایط  بر  کنترلی  آنان  که 
این  با  نداشتند  روش  این  جز  چاره  و 
به   ) خاک  و  )آب  طبیعی  منابع  از  حال 
گسترش  اّما  کردند  نمی  استفاده  درستی 
سبب  ای  گلخانه  های  کشت  تولید  و  علم 
اقلیم  از  خارج  محصول  بتوان  که  شد 
این  با  کرد  تولید  مختلف  مناطق  در  را 
باز  فضای  در  کشت  برای  همچنین  حال 
است  محصولی  انتخاب  گزینه  بهترین 
منطقه  آن  اقلیم  با  سازگار  و  متناسب  که 

. شد با
در  خشکسالی  گسترش  با  همچنین 
واقعیت  اقلیم  تغییر  اخیرامکان  دهه 
بحرانی  است،  ایران  آینده  و  امروز 
حال  چالش  بزرگ ترین  را  آن  باید  که 
جهان  و  ایران  کشاورزی  آینده  و  حاضر 
تغییرات  از  ناشی  خسارات  کرد؛  معرفی 
کشاورزی  بر  خشکسالی  و  اقلیمی 

)کاهش  اقتصادی  مستقیم  اثرات  شامل 
دامپروری(  و  کشاورزی  محصوالت  تولید 
و  کمیت  )کاهش  زیست محیطی 
اجتماعی  و  خاکی(  و  آبی  منابع  کیفیت 

است. مهاجرت(  و  )حاشیه نشینی 
درراستای  کشت  الگوی  تغییر 
چه  تا  خاکی  و  آبی  منابع  از  حفاظت 
تغییر  راستای  در  و  است  موثر  میزان 
به  باید  هایی  روش  چه  کشت  الگوی 

شود؟ گرفته  کار 
های  کشت  به  کشت  الگوی  تغییر 
تواند  می  آب  مصرف  کاهش  با  تر  بهینه 
لذا  کند  کمک  آب  منابع  مدیریت  به 
با  باید  ایران  کشاورزان  و  کشاورزی 
بیشترین  و  شوند  سازگار  ایران  اقلیِم 
اقلیمی  تغییرات  به  نسبت  انعطاف پذیری 

باشند. داشته  را 
رویکرد  یک  اقلیم  به  سازگار  کشاورزی 
و  غذایی  امنیت  حفظ  هدف  با  یکپارچه 
تغییر  از  کشاورزی  آسیب پذیری  کاهش 
به  سازگار  کشاورزی  تحقق  و  است  اقلیم 
چشمگیر  تغییرات  اعمال  نیازمند  اقلیم 
و  ملی  های  سازوکار  و  سیاست  ها  در 

است. محلی 
های  سیاست   صحیح  و  درست  اجرای 
شبکه  اندازی  راه   مانند  اقلیم  به  سازگار 
دانش  ارتقای  و  کشاورزان  ویژه  آموزش 
نوسانات  با  آن ها در مورد نحوه سازگاری 
متناسب  کشت  الگوی  اجرای  اقلیمی، 
و  تقویت  منطقه،  هر  محیطی  توان  با 
مبتنی  بر  )کشاورزِی  دیم  کشت  توسعه 
فرا  کشت  توسعه  ناپذیر  تجدید  های  آب  
مصرف  ُپرآب  محصوالت  برای  سرزمینی 
سیاست  های  تدوین  استراتژیک،  و 
گونه  کشت  هدف  با  تشویقی  و  حمایتی 
کشاورزان،  توسط  خشکی  به  مقاوم   های 
خرید  تضمین  و  مناسب  قیمت  تعیین 

دولت. توسط  آب بر  کم  محصوالت 
برای  تبدیلی  صنایع  احداث  همچنین   
منطقه،  در  اقلیم  با  سازگار  محصوالت 
صرفه جویی  و  ذخیره  فناوری  های  توسعه 
و...(،  بارانی  )قطره ای،  آب  مصرف  در 
کشاورزی  محصوالت  بیمه  تقویت 
پرداخت  آب وهوایی،  شاخص  براساس 
سازگارتر  محصوالت  کشت  برای  یارانه 
کشاورزان،  درآمد  تفاوت  جبران  برای 
و  خاکستری  های  آب   از  استفاده 
کشاورزی،  مصارف  در  آب  بازچرخانی 
ترویج  و  تحقیق  گلخانه ای،  کشت  توسعه 
ارقام  تولید  برای  اصالحی  های  فعالیت  
احداث  توسعه  و  ایران  اقلیم  با  منطبق 
اقلیمی  به شرایط  با توجه  باغ  های مدرن 
عملکرد  کاهش  از  می  تواند  منطقه  هر 
محیطی،  زیست   خطرات  و  محصول 
از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
جلوگیری  ایران  کشاورزی  بر  اقلیم  تغییر 

. کند
دانشگاه  کشاورزی  مشاوره  مرکز   
پل  ایجاد  با  دارد  تالش  قم  مرکز  نور  پیام 
فرآیند  به  دانشگاه  و  تولید  بین  ارتباطی 
تناسب  اساس  بر  کشت  الگوی  تغییر 
اراضی، شرایط اقلیمی، حفاظت از منابع 
تولید  رفاه  به  تأمین  زنجیره  اصالح  و  آب 
► کند.     کمک  کننده  مصرف  و  کننده 

در گفتگو با "مدیر مرکز مشاوره کشاورزی دانشگاه پیام نور قم"؛ مطرح شد:

● کشاورزی قم و مشکالتی که باید مرتفع شود    ●

سال  گفت:  قم  استان  راهور  پلیس  رئیس       ◄
مربوط  فوت  به  منجر  تصادفات  ۴3درصد  گذشته 
باالی  عابرین  این  بیشتر  که  بود  پیاده  عابران  به 

اند. داشته  سن  ۶۰سال 
اشاره  با  قم  استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
تصادفات  کل  درصد   3۵ جلو  به  توجه  عدم  اینکه  به 
از  استفاده  گفت:  است،  داده  اختصاص  خود  به  را 
تبدیل  همه گیر  موضوع  یک  به  متاسفانه  همراه  تلفن 

دارد. درپی  را  بسیاری  حوادث  که  است  شده 
در  صدفی  غالمرضا  سرهنگ  تسنیم،  گزارش  به 
اظهار داشت: شاهد کاهش  استان  جمع خبرنگاران 
در  بوده ایم،  موتورسیکلت  فوت  به  منجر  تصادفات 
پس  توانستیم  شده  انجام  تالش های  با  گذشته  سال 
از 6 سال متوالی که آمار تصادفات صعودی منجر به 

دهیم. کاهش  درصد   19 را  فوت 
اطالع رسانی،  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خانواده ها  توسط  فرزندان  کنترل  و  فرهنگ سازی 
در  کرد:  بیان  هستیم،  جدی تری  اقدامات  نیازمند 
رسانه  اصحاب  همراهی  و  کمک  نیازمند  راستا  این 
شود. پیش  از  بیش  خانواده ها  حساسیت  تا  هستیم 

رئیس راهنمایی و رانندگی استان قم عنوان کرد: 
خارجی  اتباع  قم  جمعیت  درصد   20 الی   18 حدود 
نقلیه  وسیله  از  گفت  آنها  به  توان  نمی  و  هستند 
می  استفاده  گواهینامه  از  اتباع  نکنید،  استفاده 
می  اعطا  گواهینامه  آنها  به  نامه  اساس  بر  و  کنند 
دریافت  نوبت  در  اتباع خارجه  از  زیادی  تعداد  شود، 
برخورد  آنها  با  تخلف  صورت  در  و  هستند  گواهینامه 

شود. می  قاطعی 
کنیم  می  تالش  کرد:  تصریح  صدفی  سرهنگ 
قم  شهر  سطح  در  راهنمایی  های  چراغ  همه 

انجام  الزم  اقدامات  زمینه  این  در  و  شوند  هوشمند 
زیادی  ترافیکی  گره  جانبازان  میدان  است،  شده 
در  الزم  ریزی  برنامه  نیازمند  که  است  کرده  ایجاد 

هستیم. زمینه  این 
به  را  تصادفات  کل  درصد   35 جلو  به  توجه  عدم   

است  داده  اختصاص  خود 
به  اشاره  با  قم  استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
را  تصادفات  کل  درصد   35 جلو  به  توجه  عدم  اینکه 
از  بیان کرد: استفاده  به خود اختصاص داده است، 
تبدیل  همه گیر  موضوع  یک  به  متاسفانه  همراه  تلفن 

را درپی دارد. شده است که حوادث بسیاری 
در  دولتی  وسازمان  ارگان   30 داد:  ادامه  وی 
آن نقش دارند ولی شانه خالی  و ساماندهی  ترافیک 
پلیس  به  ها  نگاه  همه  تصادف  محض  به  و  کرده 

رود. می  رانندگی  راهنمایی 
فرهنگ  زمینه  در  کرد:  عنوان  صدفی  سرهنگ 
حوزه  در  دادیم  انجام  ای  گسترده  اقدامات  سازی 
 250 تصویری  های  پیام  زمینه  در  و  مجازی  فضای 
گرفت. قرار  رسانه  اصحاب  اختیار  در  و  آماده  پیام 

رئیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: رسانه 
آن  تبعات  و  گواهینامه  بدون  رانندگی  موضوع  بر  ها 
صدای  با  دقیقه   3680 گذشته  سال  کنند،  تاکید 
زمینه  در  و  ارتباط داشتیم  با سیما  515 دقیقه  و  قم 
همیاران  میدانی  آموزش  ترافیک  فرهنگ  ارتقای 

حضوردارند. میادین  در  من  همکاران  پلیس 
انجام  فرهنگی  بانوان  آموزش  کرد:  عنوان  وی 
ای  ویژه  های  کارگاه  و  مساجد  در  بانو   1000 و  شد 
ترافیکی  نکات  زمینه  در  بود  شده  دیده  تدارک  که 

دیدند. الزم  های  آموزش 
به  مقررات  آموزی  باز  داد:  ادامه  صدفی  سرهنگ 

موتور  هزار   20 و  شد  برگزار  موتورسیکلت  رانندگان 
از طریق  سوار متخلف آموزش دیدند و در اوج کرونا 
به  توجه  با  و  شد  ارائه  ها  آموزش  این  مجازی  فضای 

نشد. تعطیل  ما  های  آموزش  کرونا  شیوع 

رئیس راهنمایی و رانندگی استان قم افزود: دوره 
حمل  به  داشتند  قصد  که  رانندگانی  ویژه  آموزشی 
و  تاکسی  رانندگان  و  برگزار  بپیوندند  عمومی  نقل  و 
مقطع  در   ، کردند  شرکت  ها  دوره  این  در  اتوبوس 
ظرفیت  از  استفاده  دبیرستان  و  راهنمایی  و  ابتدایی 
آموزش های الزم  و  است  تاکید  مورد  پلیس  همیاران 

شد. برگزار  عزیزان  این  ویژه 
پیاده  عابرین  اینکه  بیان  با  صدفی  سرهنگ 
بیش تری  توجه  قوانین  رعایت  بحث  در  باید  نیز 
43درصد  گذشته  سال  کرد:  تصریح  باشند،  داشته 

بود  پیاده  عابرین  به  مربوط  فوت  به  منجر  تصادفات 
اند. 60سال سن داشته  باالی  این عابرین  بیشتر  که 
اطالع رسانی،  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خانواده ها  توسط  فرزندان  کنترل  و  فرهنگ سازی 

کرد:  تصریح  هستیم،  جدی تری  اقدامات  نیازمند 
اصحاب  همراهی  و  کمک  نیازمند  راستا  این  در 
پیش  از  بیش  خانواده ها  حساسیت  تا  هستیم  رسانه 

. د شو
خاطرنشان  قم  استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
است  پلیس  ذاتی  وظیفه  کنترل  و  قانون  اعمال  کرد: 
اما به دلیل اینکه مشکالت اقتصادی وجود دارد برخی 
تخلفات را به سرعت اعمال قانون نمی کنیم و در این 
گردون،  چراغ  بودن  روشن  همچون  اقداماتی  راستا 
► ایم.   را در نظر گرفته  بلندگو و صوت  از  استفاده 

رئیس پلیس راهور استان:

●  عابران پیاده بیشترین قربانیان تصادف در قم هستند    ●

سالروز درگذشت علی شریعتی
فکری روشن در نقطه تاریکی 

از تاریخ
 ۴۴ شریعتی  علی  کرد  ادعا  ساواک  روزی،  چنین  در  پیش  44سال   

باخت. جان  انگلستان  در  قلبی  بیماری  اثر  بر  ساله 
 در ایران کسی نیست که نام دکتر علی شریعتی را نشنیده باشد؛ او 
فعال  و  مبارز  دینی،  پژوهشگر  تاریخ شناس،  جامعه شناس،  نویسنده، 
ایران  اسالمی  انقالب  نظریه پردازان  از  همچنین  و  سیاسی  و  مذهبی 

در دوره پهلوی است.
علی شریعتی در دوم آذر ماه ۱3۱2 در یکی از توابع دهکده مزینان 
بنام کاهک  در خراسان رضوی در خانواده ای  مذهبی  چشم  به  جهان  

گشود.
از شش سال وارد  از گذراندن دوران کودکی وارد دبستان و پس  پس 
دانش  دروس  خواندن  بر  عالوه  شد؛  مشهد  در  مقدماتی  دانشسرای 
پایان  از  به کسب علم می پرداخت.او  پس  سرا در کالس های پدرش 
کرد  شروع  را  کاری  و  پرداخت  آموزگاری  به  سرا  دانش  در  تحصیالت 

آن شوق داشت. به  کوتاهش  زندگی  دوران  تمامی  در  که 
شریعتی در سال ۱33۴ به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

مشهد وارد شد و رشته ادبیات فارسی را برای تحصیل انتخاب کرد.
دانشکده  در  تحصیل  دوران  طول  در  که  شد  باعث  او  خالق  تفکر 
نیایش  ترجمه  غفاری،  ابوذر  ترجمه  چون  آثاری،  انتشار  به  ادبیات 
زمینه  این  در  تحقیقی  های  مقاله  رشته  یک  و  کارل  خ.  الکسیس  اثر 

بپردازد.
در سال ۱337 پس از دریافت لیسانس در رشته ادبیات فارسی بعلت 
فرانسه  سوربن  دانشگاه  به  تحصیل  ادامه  برای  شدنش  اول  شاگرد 
ملی  نهضت  جریان  با  همزمان  شریعتی  تحصیل  شد.دوران  فرستاده 
ایران به رهبری مصدق بود که او نیز با قلم و بیان خود و نوشته های 

این حرکت دفاع می کرد. از  محکم و مستدل 
او پس از سال ها تحصیل با مدرک دکترا در رشته های جامعه شناسی 
فعالیت های  نیز  دوران  همان  در  بازگشت،  ایران  به  ادیان  تاریخ  و 

داشت. مبارزاتی   و  اجتماعی  سیاسی  های  زمینه  در  بسیاری 
امور  مسئولیت  و   شد  دعوت  ارشاد  حسینیه  به   ۱3۴۸ سال  در 
شناسی  جامعه  تدریس  به  و  گرفت  عهده  به  را  حسینیه  فرهنگی 
است  محل  این  در  پرداخت؛  اسالمی  معارف  و  شیعه  تاریخ  مذهبی، 
چهره  تاریخ،  تحلیل  و  تجزیه  و  نظیر  کم  قدرت  با  شریعتی  علی  که 

کرد. معرفی  را  اسالم  بزرگ  شخصیت های  و  مقدس  های 
و  فنی  پشتوانه  به   اتکاء  با  جمالت  منطقی  بافت  کالم،  استحکام 
پا گوش و  را در کوتاهترین مدت سرا  او هر شنونده ای  عمیق فکری 

داد. می  قرار  تاثیر  تحت 
در سال  ۱3۵2، رژیم، حسینیه  ارشاد که پایگاه هدایت و ارشاد مردم 
می  زندان  روانه  ماه   ۱۸ مدت  به  را  مبارز  معلم  و  کرد  تعطیل  را  بود 

. کند
ترک  اروپا  سوی  به  را  تهران   ۱3۵۶ ماه  اردیبهشت   2۵ در  شریعتی 
انجام در  اما سر  با مطالعه و مبارزه آغاز کند؛  را  تا دورانی جدید  کرد 
بر  ادعا کرد علی شریعتی  ۱3۵۶ ساواک  ماه  2۹ خرداد  یکشنبه  روز 
باخته است. انگلستان جان  ۴۴ سالگی در  قلبی در سن  بیماری  اثر 
"فلسفه  است"،  فاطمه  "فاطمه،  به  می توان  او  کتاب های  و  آثار  از 
بود  این چنین  "آری  "کویر"،  تجّدد"،  و  "تمّدن  اسالم"،  در  تاریخ 
کرد. اشاره  و...  خویشتن"  به  "بازگشت  اسالم"،  و  "انسان  برادر"، 

انقالب نگاه رهبر معظم  علی شریعتی، در 
سابقه  که  هستند  افرادی  جمله  از  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر    
از  را  او  و  می گشت  بر  قبل  به سال ها  علی شریعتی  با  ایشان  آشنایی  

می شناختند. فرانسه  به  سفر  از  پیش  دوران 
ایشان در مصاحبه ای با مجله سروش )شماره ۱۰2، خرداد ۱3۶۰( 
در باره دکتر شریعتی اینگونه می گویند: به نظر من شریعتی برخالف 
و  است  مظلوم  همچنان  چهره  یک  می کنند  تصور  همگان  که  آنچه 
از شگفتی های زمان  به دلیل طرفداران و مخالفان اوست، یعنی  این 
هم  و  طرفداران  هم  که  است  این  شریعتی  شگفتی های  از  شاید  و 
و  دردمند  انسان  این  تا  اند  کرده  هم  با  همدستی  نوعی  مخالفانش 

اوست. به  ظلمی  این  و  نگهدارند  ناشناخته  را  پرشور 
این  و  کنند  می  تمسک  شریعتی  دکتر  اشتباهات  به  او  مخالفان 

نبینند. را  بود  او  در  که  مثبتی  نقاط  که  شود  می  موجب 
که  کنم  نمی  ادعا  هرگز  من  و  داشت  اشتباهاتی  شریعتی  گمان  بی 
که  آنچه  کنار  در  که  کنم  می  ادعا  اما  بود  کوچک  اشتباهات  این 
از  شریعتی  چهره  گذاریم،  نام  توانیم  می  شریعتی  اشتباهات  ما 
به  اگر  است  ظلم  پس  بود؛  برخوردار  هم  ها  زیبایی  و  ها  برجستگی 

نبینیم. را  او  های  برجستگی  او،  اشتباهات  خاطر 
نکنیم تحریف  را  تاریخ 

از شریعتی  کاملی  و  فهم درست  با  ایران  امروز  در حال حاضر جامعه 
مواجه نیست؛ همین که نسبت به شخصیت های ملی و اثرگذاری های 
باز  را  تاریخ  تحریف  مسیر  گاه  ناخودآ باشیم،  نداشته  شناخت  آن ها 
و  تاریخی  لحاظ  به  خود  زمان  ظرف  در  باید  هم  شریعتی  کرده ایم؛ 
هم در ظرف اندیشه ای که به خاطرش تالش و کوشش کرده شناخته 

برسیم. مشخصی  نقطه  یک  به  باالخره  تا  شود، 

یادداشت
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ارتباط با مدیرمسئول  
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ترس اسرائیل از ایران؛
خاک ترکیه را ترک کنید!

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به شهروندان این رژیم هشدار دادند 
در پی حمله احتمالی ایران در خاک ترکیه، این کشور را ترک کنند.

ارشد  مقامات  اسرائیل،  او  تایمز  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
از  ملموسی"  "تهدیدات  که  دادند  هشدار  جمعه  روز  صهیونیستی 

دارد. وجود  ایران  سوی 
شود  فاش  نام شان  نخواستند  که   - امنیتی  و  سیاسی  مقامات  این 
در  حمالتی  هفته  انتهای  در  دارد  قصد  ایران  که  هستند  مدعی   -
که  خواستند  شهروندان شان شان  تمامی  از  و  دهد  انجام  استانبول 

کنند. ترک  را  ترکیه  خاک  فورا 
دنبال حمالت گسترده  به  ایران  که  ادعا کردند  مقامات صهیونیستی 
شده"  که  قیمتی  هر  "به  دارند  قصد  ایرانیان  و  است  ترکیه  در 

دهند. قرار  هدف  را  کشور  این  در  صهیونیست ها 
ممکن  رژیم  این  شهروندان  که  دادند  هشدار  اسرائیلی  مقامات  این 
اماکن  سایر  و  رستوران ها  هتل ها،  در  حتی   - مکانی  هر  در  است 
استانبول"  "فورا  تا  خواستند  آن ها  از  و  بگیرند  قرار  هدف   - تفریحی 

کنند. ترک  را 
به شهروندان صهیونیستی که توانایی ترک ترکیه را ندارند گفته شده 
اینکه  از  نشانی  هیچ  و  کنند  محبوس  هتل  اتاق های  درون  را  خود  تا 

ندهند. بروز  هستند  اسرائیلی 
می رود  انتظار  هم اکنون  که  نوشت  خود  خبر  در  اسرائیل  او  تایمز 

باشند. ترکیه  ساکن  صهیونیستی   2000
کانال 12 رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات اعالم کرد که ماموران 
ترکیه ای شان  همتایان  شانه  به  شانه  ترکیه  در  حاضر  صهیونیستی 

می کنند. کار  حمالت  این  کردن  خنثی  جهت 
در  حضور  گفت:  رژیم  این   12 کانال  به  صهیونیستی  ارشد  مقام  یک 
اگر  است.  روسی  رولت  کردن  بازی  حاضر همانند  حال  در  استانبول 
کنیم،  منتشر  عمومی  را  عملیات  این  کامل  تصویر  می توانستیم  ما 

می گذاشتند. فرار  به  پا  اسرائیلی ها  تمامی 
جلوی  نمی توانیم  ما  گفت:  ینت نیوز  به  نیز  ارشد  امنیتی  مقام  یک 
وطن  به  می خواهم  اسرائیلی ها  از  من  بگیریم.  را  حمالت  تمامی 

بازگردند.
شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعالم کرده بود که سازمان 
ایران  جویانه  انتقام  حمله  کردن  خنثی  راستای  در  رژیم  این  امنیت 
وجود  ترکیه همچنان  به کشور  و هشدار سفر  ترکیه تالش می کند  در 

دارد.
این شبکه با بیان این که نگرانی ها برگرفته از این است که ایرانی ها 
مصمم هستند تا انتقام ترورهای منسوب به اسرائیل و سازمان موساد 
و  به مسئولین  نتوانستند  اینکه  از  ایرانی ها پس  ادعا کرد:  بگیرند،  را 
به دنبال هدف قرار  یابند اکنون  شخصیت های ارشد اسرائیلی دست 

دادن گردشگران اسرائیلی در خارج هستند.
این شبکه صهیونیستی همچنین اعالم کرد: سازمان اطالعات ترکیه 
کند  می  کمک  اسرائیل  به  ترکیه  خاک  در  حمالت  سازی  خنثی  در 
درخصوص  ایران  و  اسرائیل  اطالعات  سازمان  میان  مغزها  جنگ  و 

دارد. ادامه  همچنان  حمالت  نوع  این  سازی  خنثی 
پاسدار  سرهنگ  شهید  ترور  پی  در  و  پیشتر  نیز  رویترز  خبرگزاری 
مقامات  هشدار  و  تروریستی  عوامل  دست  به  خدایی  صیاد  حسین 
با  اسرائیل  که  نوشت  اقدام،  این  مسببان  به  ایران  نظامی  ارشد 
به  شهید،  این  ترور  خاطر  به  ایران  انتقام جویی  تهدید  وجود  به  توجه 

است. داده  هشدار  ترکیه  به  سفر  درباره  شهروندانش 
انتقام در کشور  الزم به ذکر است که ایران همان موقع اعالم کرد که 

ثالث رخ نخواهد داد.
بر اساس این گزارش، اوایل خرداد دو عنصر تروریستی موتور سوار با 
شلیک به سرهنگ پاسدار حسین صیاد خدایی در تهران هنگام ورود 

به منزلش وی را به شهادت رساندند.
با اشاره  سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
شهید  خون  کرد:  تاکید  خدایی،  صیاد  شهید  ترور  اخیر  جنایت  به 

ماند. نخواهد  پاسخ  بی  خدایی  صیاد 
هر  گفت:  یمن  المسیره  شبکه  با  گفت وگویی  در  سالمی  سرلشکر 
ما دشمن  پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.  با  از سوی دشمن  اقدامی 
را به حال خود رها نمی کنیم و همواره به دنبال آنها هستیم. حساب 
خون  می شود.  مستحکم تر  و  قوی تر  و  پابرجاست  دشمنان  با  ما  ما 

ماند. نخواهد  پاسخ  بی  خدایی  صیاد  شهید 
فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه انتقام خون شهید صیاد 
مردم  که  می دانند  همه  گفت:  گرفت،  خواهیم  سختی  به  را  خدایی 
عزیزانشان  همه  خون  انتقام  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  ایران 
را خواهند گرفت و تاکید کرد که پاسخ های ما تند خواهد بود و قطعا 

از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. را  دشمن 
پیامی تسلیت  نیز در  ایران  امور خارجه  امیرعبداللهیان، وزیر  حسین 
های  تروریست  رذالت  و  خباثت  گفت:  خدایی  صیاد  شهید  شهادت 
کرد  ثابت  دیگر  بار  حرم  مدافع  آن  رساندن  شهادت  به  در  کوردل 
و  دارد  قرار  تروریسم  با  مبارزه  مقدم  صف  در  که  اسالمی  ایران  که 
با  مبارزه  المللی  بین  و  ملی  قهرمان  دست  به  داعش  تروریسم  نماد 
همواره  خود  شد،  منکوب  سلیمانی  شهید  سرافراز  سردار  تروریسم 
سنگین  سایه  در  تروریست  کوردل  عوامل  و  دولتی  تروریسم  قربانی 
سکوت همراه با حمایت برخی مدعیان دروغین  مبارزه با تروریسم و 

است. بشر  حقوق  از  دفاع 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  تردید  بی  افزود:  او 
پیگیری  برای  را  خود  بین المللی  و  حقوقی  سیاسی،  های  ظرفیت  
و  مجازات  تعقیب،  منظور  به  عزیز،  شهید  آن  ترور  جنایت  پرونده 
محکومیت تروریست های جنایتکار و پاسخگو کردن عامالن، آمران و 

بست. خواهد  کار  به  تروریست ها  حامیان 

ساعت صفر به وقت تهران و تل آویو؛ 
جنگ بزرگ ایران و اسرائیل؛ 

بزودی؟!

ای  هسته  تأسیسات  علیه  اسرائیل  هوایی  یا  نظامی  عملیات  هرگونه 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  و  شد  خواهد  تبدیل  بزرگ  جنگی  به  ایران 
نشان  اسرائیل  به  واکنشی  نیستند که  مانند صدام حسین  متحدانش 

ندهند.
را  ها  رسانه  از  بسیاری  ایران  و  صهیونیستی  رژیم  بین  تنش  افزایش 
متوجه شرایط طرفین کرده است. حاال برخی رسانه ها از آغاز جنگ 

گویند. می  سخن   آرماگدون  نبرد  از  و  گفته  سخن   طرفین  بین 
***

به ساعت صفر نزدیک می شویم؟
موضوع  این  به  نوشته  اخیرا  که  گزارشی  در  هیل  خبری  پایگاه 
معتقد   )Mark Toth( توث  مارک  گزارش،  نویسنده  است.  پرداخته 
است ایران و اسرائیل به ساعت صفر نزدیک می شوند و ممکن است 

شوند. یکدیگر  با  جدی  چالش  وارد  زودی  به 
اثر  بر   ( آن  نابودی  و  برجام  ماجرای  به  اشاره  ضمن  هیل  نویسنده 
خروج آمریکا از آن( و نیز افزایش غنی سازی هسته ای ایران در ماه 
مورد  در  نوعی  به  نیز  متحده  ایاالت  مقامات  است  مدعی  اخیر  های 
فعالیت هسته ای ایران هشدار داده است و از این  رو، به نوعی همسو 

است. اسرائیلی  مقامات  با 
است  متوجه  کامال  پنتاگون   " نویسد:  می  رابطه  این  در  توث  مارک 
و متحدانش نیست. در ماه  ایاالت متحده  و  نفع اسرائیل  به  که زمان 
جلسه  در  سنتکام،  وقت  فرمانده  مک کنزی،  بازنشسته  ژنرال  مارس، 
این  و  است  بالستیک«  موشک   3000« دارای  ایران  کرد  اعالم  سنا 
موشک ها از زمره موشک هایی است که می توانند به تل آویو برسند. 
همچنین مقامات آمریکایی مدعی شده اند که  طی چند هفته ایران 

برسد." ای  کامل هسته  توان  به  تواند  می 
اسرائیل باید پیش بینی کند که حزب الله، حماس و دیگر شبه نظامیان 
ایران،  به  اسرائیل  حمله  صورت  در  تهران  حمایت  مورد  های  گروه  و 

و اسرائیل خواهند داد به حمله کنندگان  تهاجمی  پاسخی 
است.  گذاشته  تاثیر  نیز  اسرائیل  بر  آمریکایی  مقامات  های  گزارش 
وزیر  نخست  بنت،  "نفتالی  نویسد:  می  رابطه  این  در  هیل  نویسنده 
های  سالح  به  دستیابی  به  ایران  شد  مدعی  ژوئن   ۱2 در  اسرائیل، 
هسته ای نزدیک شده است. پیش از این، اسرائیل  مدعی شد که برد 
توسط  که  را   35I Adir-F مارتین  الکهید  رادارگریز  های  افکن  بمب 
ایاالت متحده به اسرائیل عرضه شده است، به اندازه کافی گسترش 
شود،  محول  ایران  در  آنها  به  که  را  ماموریتی  گونه  هر  تا  است  داده 

دهند." انجام 
ایران حمله کند؟ به تأسیسات هسته ای  تواند  اسرائیل می 

نویسنده هیل می گوید اسرائیل مدعی است می تواند به اعماق ایران 
نفوذ کند و بدون دیده شدن از فضای هوایی ایران خارج شود. مارک 
عملیاتی  بابل  عملیات  دارد.  بابل  یا  اپرا  عملیات  به  ای  اشاره  توث 
اسرائیل  هوایی  نیروی  توسط  میالدی   ۱۹۸۱ ژوئن   7 در   که  است 
نویسنده  گرفت.  صورت  اوسیراک  نام  به  عراق  اتمی  تأسیسات  علیه 
علیه  اسرائیل یک عملیات هوایی هم  هیل مدعی است ممکن است 

دهد. ترتیب  ایران  ای  هسته  تأسیسات 
احتمالی  هوایی  عملیات  است  معتقد  توث  مارک  حال،  این  با 
هیل  نویسنده  نیست.  بابل  عملیات  مانند  ایران  علیه  اسرائیل 
توقف  و  ایران  برتری  علت  را  متحدانش  و  ایران  استراتژیک  موقعیت 
می  رابطه  این  در  توث  مارک  داند.  می  اسرائیل  هوایی  عملیات 
دیگر  و  حماس  حزب الله،  که  کند  پیش بینی  باید  اسرائیل  نویسد: 
حمله  صورت  در  تهران  حمایت  مورد  های  گروه  و  شبه نظامیان 
اسرائیل  و  کنندگان  حمله  به  تهاجمی  پاسخی  ایران،  به  اسرائیل 
نیروی  های  جنگنده  بازگشت  از  قبل  زیاد،  احتمال  به  داد.  خواهند 
و راکتی  به حریم هوایی اسرائیل، رگبارهای موشکی  هوایی اسرائیل 
این  به   - ایران  خود  از  حتی  و   - سوریه  و  غزه  لبنان،  از  ای  گسترده 
موشک ها و حتی داخل مرزهای اسرائیل اصابت خواهد کرد. حمله 
بین  بزرگ  جنگ  پایان  نه  و  آغاز  تنها  ایران  ای  هسته  تاسیسات  به 

بود." خواهد  ایران  و  اسرائیل 
جنگ بزرگ رخ خواهد داد؟

اسرائیل  هوایی  یا  نظامی  عملیات  هرگونه  است  معتقد  هیل  تحلیلگر 
و  شد  خواهد  تبدیل  بزرگ  جنگی  به  ایران  ای  هسته  تأسیسات  علیه 
واکنشی  که  نیستند  حسین  صدام  مانند  متحدانش  و  ایران  حکومت 

ندهند. نشان  اسرائیل  به 
توسط  نظامی  عملیات  آغاز  صورت  در  است  معتقد  توث  مارک 
زمان  حال،  این  با  داد.  خواهد  رخ  منطقه  در  بزرگ  جنگ  اسرائیل، 
عنصری مهم در شرایط فعلی است و باید منتظر ماند و دید در آینده 

داد. خواهد  رخ  اتفاقی  چه 
بازدارندگی  باالی  قدرت  به  توجه  با  که  درحالیست  گمانه زنی ها  این 
ایران، بعید است تل آویو با وجود تحریک اعراب و آمریکا، جرات پیدا 
می رسد  به نظر  و  دهد  انجام  کشورمان  علیه  نظامی  عملیاتی  کند 
دیپلماتیک  امتیازگیری  برای  روانی  جنگ  بیشتر  دراین باره  بحث ها 

باشد.

خبـرخبـر

گزارشی  در  آمریکایی  نشریه  یک       ◄
کشور  این  جمهور  رئیس  سفر  اهداف  درباره 
به  که  کرد  توصیه  بایدن  جو  به  عربستان  به 
برای  کاری الزم است  ریاض، هر  به  جای سفر 
انجام  جهانی  بازارهای  به  ایران  نفت  بازگشت 

. هد د
به  تحلیلی  گزارشی  در  نیوزویک  نشریه 
جمهور  رئیس  بایدن  جو  سفر  دالیل  بررسی 
است  قرار  که  سعودی  عربستان  به  آمریکا 
اواسط ماه آینده میالدی انجام شود، پرداخت 
برای  زیادی  دستورکارهای  اگرچه  نوشت:  و 
اما  است  شده  تعریف   ریاض  به  بایدن  سفر 
و  دارد  وجود  سفر  این  برای  دلیل  یک  تنها 
برای  بایدن  سوی  از  ناامیدانه  قماری  آن 
نفت  تولید  افزایش  به  ریاض  کردن  متقاعد 
بنزین  تاریخی  قیمت های  کاهش  برای  خود 
به  ماه  چند  تنها  حالی که  در  آمریکاست،  در 
مانده  باقی  کنگره  دوره ای  میان  انتخابات 

. ست ا
اشتباه  یک  این  اما  داد:  ادامه  نیوزویک 
می دانیم  که  وقتی  به ویژه  است،  وحشتناک 
با  بیشتر،  نگوییم  اگر  نفت،  برابر  مقادیر 
ایران  با  جدید  هسته ای  توافق  یک  حصول 
و  عربستان  با  روابط  تعمیق  شد.  خواهد  آزاد 
وابستگی  اصلی  عوامل  به  پرداختن  از  امتناع 
کردن  دنبال  هزینه های  تنها  نفت،  به  آمریکا 
داد. خواهد  افزایش  را  معقول تر  سیاست های 
موارد  برشمردن  با  ادامه  در  نشریه  این 
نوشت:  عربستان  در  بشر  حقوق  نقض  متعدد 
برای  نامناسب  متحدی  نظر  هر  از  ریاض 
از  کمتر  وضوح  به  کشور  این  است.  واشنگتن 
تحریم های  از  پیش  است.  عادالنه  و  آزاد  ایران 
زنان  کرونا،  همه گیری  و  ایران  علیه  ترامپ 
کار  نیروی  در  باالتری  مشارکت  نرخ  از  ایرانی 

ایران  در  مذهبی  اقلیت های  بودند،  برخوردار 
و  هستند  برخوردار  بیشتری  آزادی های  از 
که  می کند  برگزار  منظم  انتخابات  کشور  این 
تعیین شده  محدوده  چارچوب  در  می تواند 

باشد. رقابتی  حاکم،  نظام  توسط 
حقوق  زمینه  در  ایران  که  است  واضح 
بسیار  سعودی  عربستان  به  نسبت  مدنی 
برتری  برای  اخالقی  مورد  هیچ  است.  بهتر 
وجود  ایرانی ها  به  نسبت  سعودی ها  دادن 
بیشتر  ایران  از  آمریکا  نارضایتی های  و  ندارد 

عقالنی. تا  است  احساسی 
اجرای  با  ایران  اینکه  بیان  با  نیوزویک 
وارد  نفت  بشکه  میلیون  دو  روزانه  برجام 
بایدن  افزود:  می کرد،  بین المللی  بازارهای 
سعودی ها  از  تواند  می  سیاه  طالی  چقدر 
قطعًا  باشد،  چه  هر  رقم  این  بکشد؟  بیرون 
نزدیک  با  که  بود  خواهد  چیزی  آن  از  کمتر 
گذشته،  ماه  می آید.  دست  به  ایران  به  شدن 
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
را  روز  در  بشکه ای  هزار   684 تولید  افزایش 
سعودی  عربستان  از  آن  بیشتر  که  کرد  اعالم 
تامین می شود. این میزان به هیچ عنوان برای 

نیست. کافی  قیمت ها  کاهش 
است  چیزی  روز  در  بشکه  میلیون  یک  اگر 
سادگی  به  بایدن  هستیم،  آن  دنبال  به  ما  که 
کند.  معطوف  شرق  به  را  خود  چشم  تواند  می 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  اجرای  از  پس 
ای  هسته  توافق  به  بیشتر  که   2015 )برجام( 
میلیون  دو  روزانه  ایران  است،  معروف  ایران  با 
می کرد.  المللی  بین  بازارهای  وارد  نفت  بشکه 
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  اینکه  از  پس 
خارج  برجام  از   2018 سال  در  آمریکا  سابق 
اعمال  دوباره  را  ایران  علیه  تحریم ها  و  شد 
می  پیش بینی  و  یافت  کاهش  صادرات  کرد، 

میلیون  از  یک  کمتر   2022 سال  در  که  شود 
در  که  می گوید  ایران  باشد.  روز  در  بشکه 
 3.8 روزانه  می تواند  تحریم ها  رفع  صورت 
این  که  کند  تولید  خام  نفت  بشکه  میلیون 
بین المللی   گذاری  سرمایه  با  می تواند  میزان 

شود. بیشتر 
اما  نوشت:  همچنین  آمریکایی  نشریه  این 
و  ایران  با  توافق  حصول  راه  سر  بر  مانعی  چه 
صادراتی  پتانسیل  شدن  آزاد  و  برجام  احیای 
خواسته  این  واقع  در  دارد؟  قرار  ایران  نفت 
ایران  پاسداران  سپاه  نام  که  است  اسرائیل 
گروه های  از  آمریکا  فهرست  در  همچنان 

بماند. باقی  تروریستی 
نگه داشتن  پادگانی  بر  آمریکا  پافشاری 
عراق  فاجعه بار  جنگ  جمله  از  خلیج فارس، 
سپتامبر   ۱۱ از  پس  ماجراجویی های  دیگر  و 
آمریکا  وارداتی  نفت  کل  از  بیشتر  هزینه ای 
است.  داشته  این سو  به   ۱۹۸۰ سال  از 
سیاست های  صرف  پول ها  این  اگر  درحالی که 
شدن  دور  و  برقی  خودروهای  تولید  به  مربوط 
پول  این  اگر  بود،  شده  بنزینی  خودروهای  از 
بود،  شده  عمومی  حمل ونقل  توسعه  صرف 
نداشت. قرار  کنونی  وضعیت  این  در  آمریکا 

به  می بایست  بایدن  کرد:  تصریح  نیوزویک 
جای پرواز به ریاض و در آغوش کشیدن محمد 
بن سلمان )ولیعهد سعودی( به او بگوید، کنار 
بازگشت  برای  است  الزم  که  کاری  هر  و  برو 
دموکرات ها  دهد.  انجام  ایران  نفت  تولید 
برای  هنگفت  مبالغ  اختصاص  وعده  باید  نیز 
الکتریکی  و  هیبریدی  خودروهای  به  انتقال 
نظر  به  بعید  کار  این  که  هرچند  بدهند.  را 
باشیم  شاهد  که  است  آن  از  بهتر  اما  می رسد 
راهی  به عنوان  آمریکا  دیگر  رئیس جمهور  یک 
► می کند.   گدایی  سعودی ها  از  نجات،  برای 

حکام  شورای  آن که  از  پس  هفته  یک     ◄
مغرضانه  گزارش  برمبنای  اتمی  انرژی  آژانس 
رافائل گروسی قطعنامه ضدایرانی تصویب کرد 
اطالعاتی  هیچ  می گوید  آژانس  مدیرکل  حاال   ،
وجود ندارد که نشان دهد ایران سالح هسته ای 

دارد آن  ساخت  برای  برنامه ای  یا  داشته 
آژانس  حکام  شورای  که   بود  گذشته  هفته 
گزارش  مبنای  بر  اتمی  انرژی  المللی  بین 
با طراحی سه کشور  و  آژانس  مغرضانه مدیرکل 
تصویب  ایرانی  ضد  قطعنامه  آمریکا  و  اروپایی 
گروسی  رافائل  هفته  یک  از  بعد  حاال   . کرد 
شبکه  یک  با  مصاحبه  در  آژانس  مدیرکل 
وجود  اطالعاتی  گونه  هیچ  که  گفته  سعودی 
هسته ای  سالح  ایران  دهد  نشان  که  ندارد 
سالح  ساخت  برای  برنامه ای  که  آن  یا  داشته 
مهمی  بسیار  موضوع  این  و  دارد  هسته ای 

. ست ا
باید  را  آژانس  کل  مدیر  نظر  اظهار  این 
ساختگی  پرونده  درباره  دیگر  اعتراف  یک 
که  اعترافی  دانست.  کشورمان  ای  هسته 
مجازی  فضای  در  نیز  ای  گسترده  بازتاب   
»اگه  نوشت:  کاربر  یک  جمله  از  داشت. 

دنبالش  یا  نداشته  ای  هسته  سالح  ایران 
و  فشار  و  تحریم  سال  همه  این  نیست، 
شبکه  با  که  «گروسی  بود؟  چی  برای  تهدید 
»در  گفت:  می کرد،  مصاحبه  العربیه  سعودی 
سازمان  رئیس  با  که  مذاکراتی  دسامبر  ماه 
راه  نقشه  یک  به  داشتم  ایران  اتمی  انرژی 
کننده  امیدوار  موضوع  این  که  یافتیم  دست 
هیچ  متاسفانه  گذشته  ماه های  طی  اما  بود 
آژانس  ارزیابی  و  نشد  حاصل  پیشرفتی  گونه 
تفسیرهای  که  بوده  این  تهران  پاسخ های  از 
نیست  معتبر  فنی  نظر  از  و  بوده  ناکافی  ایران 
به  گزارش  ارائه  به  که  شدم  مجبور  نتیجه  در  و 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
مسائل  که  بوده  این  گزارش  مفاد  که  بپردازم 
است«. نشده  شفاف  ایران  با  مانده  باقی 

اخیر  گفت وگوی  چند  در  گروسی  رافائل 
موضع گیری های  به  غربی  رسانه های  با  خود 
پرداخته  برجامی  مذاکرات  درباره  سیاسی 
ایران  در  ویژه  به  عمومی  افکار  تعجب  که  بود 
آژانس  اظهارات مدیرکل  این  را در پی داشت. 
بروز  اشغالی  های  سرزمین  به  سفرش  از  بعد 
در  دیگر  سوی  از  داشت.  بیشتری  ظهور  و 

در  ایران  خارجه  وزیر  شنبه  سه  روز  که  حالی 
از  خود  پاکستانی  همتای  با  خبری  نشست 
و  آمریکا  به  جدید  پیشنهادی  بسته  یک  ارائه 
بود،  داده  خبر  واشنگتن  سوی  از  آن  دریافت 
با  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس  ند 
ارائه  بر  مبنی  امیرعبداللهیان  اظهارات  تأیید 
گفت  برجام  احیای  برای  پیشنهادی  بسته 
درخواست های  شامل  ایران  پیشنهاد  این 
بار  همچنین  پرایس  می شود.  فرابرجامی 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  وظایف  از  دیگر 
ایران  زمین  به  را  توپ  برجامی،  تعهدات  قبال 
کنار  آماده  ایران  اگر  که  گفت  و  انداخت 
باشد،  برجام  از  فراتر  های  خواسته  گذاشتن 
توافق  به  سریع«  »بسیار  تواند  می  واشنگتن 
شود  می  گفته  حالی  در  سخنان  این  بازگردد. 
مذاکرات  آغاز  از  قبل  آمریکا  فعلی  دولت  که 
با  را  برجام  می داد  وعده  برجام  خصوص  در 
آن  به  غیرهسته ای  بندهای  کردن  اضافه 
بلینکن«  »آنتونی  و حال  »تقویت« خواهد کرد 
وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش گفته که »ما 
توافق  با  غیرمرتبط  مسائل  ایران  که  شاهدیم 
► می آورد.«    وین  مذاکرات  به  را  هسته ای 

توصیه نیوزویک به بایدن برای احیای برجام؛ 

● تحریم سپاه خواسته اسرائیل است    ●

●  اعتراف گروسی به دروغ اتمی    ●
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مصباحی مقدم: 
ایران برای پیشرفت معطل 

مذاکرات نمی ماند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران برای پیشرفت 
آقای  گفت:  نمی ماند،  مذاکرات  نتیجه  معطل  برنامه هایش  و  کارها 
معطل  برنامه ها  پیشرفت  برای  ما  که  کرده  اعالم  مکررًا  هم  رئیسی 

شد. نخواهیم  مذاکرات 
و  مسئوالن  از  جمعی  و  قوا  سران  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
"در  اینکه  بیان  با  جاری  سال  ماه  فروردین  در  نظام  کارگزاران 
این جور  تاکیدکردند:  نشوید"  مذاکره  معطل  مطلقًا  برنامه ریزی ها 
رسید،  منفی  یا  مثبت  نیمه  یا  مثبت  نتایج  به  مذاکرات  اگر  که  نشود 

بکنید. را  خودتان  کار  شود؛  ایجاد  خللی  شما  کار  در 
تشخیص  مجمع  عضو  مقدم  مصباحی  غالم رضا  حجت االسالم  
انقالب، اظهار  بیانات رهبر معظم  از  این بخش  نظام درباره  مصلحت 
و  بودند  کرده  تاکید  نکته  این  به  هم  پیش تر  انقالب  رهبر  داشت: 
اند. داده  امریکا هشدار  و  بدعهدی غرب  درباره  به مسئوالن  همواره 
اسالمی  اینکه جمهوری  بیان  با  نظام  تشخیص مصلحت  عضو مجمع 
موکول  مذاکرات  نتیجه  به  را  برنامه هایش  و  کارها  پیشرفت  ایران 
نمی کند، گفت: آقای رئیسی هم مکررًا اعالم کرده بود که جمهوری 
اسالمی ایران معطل مذاکرات نخواهد شد و با تکیه بر توان داخلی و 

برد. خواهد  پیش  را  کار  همسایه  کشورهای  با  تعامل 
قضائیه،  قوه  مجلس،  دولتمردان،  که  معناست  بدان  این  افزود:  وی 
نیروهای مسلح و همه دستگاه ها باید فعالیت های خودشان را با تمام 
نرسد،  چه  برسد  نتیجه  به  مذاکرات  چه  که  بگذارند  مبنا  این  بر  توان 
و  شود  حل  و  برطرف  کشور  مشکالت  که  کنند  تالش  و  کنند  سعی 

نخورد. گره  مذاکرات  و  گفتگوها  به  مسائل 
ما  به  برسد،  نتیجه  به  مذاکرات  اگر  بود  معتقد  قبل  دولت  افزود:  وی 
اشتباه  این  می شود!  حل  نیز  خوردن  آب  مشکل  و  می دهند  واکسن 

داشتند. مسئوالن  قبل  دولت  در  که  بود  بزرگی 
انقالب  رهبر  مراد  کرد:  تصریح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
مذاکره  معطل  مطلقًا  برنامه ریزی ها  "در  فرمودند  که  جمله  این  از 
با شدت  را  برنامه های خودشان  باید  نشوید"، این است که مسئوالن 
و قوت ادامه دهند و کوتاه نیایند و به این انتظار نباشند که مذاکرات 

از آن طریق حل شود. ما  به جایی می رسد و مشکالت 

نقوی حسینی: 
تیم مذاکره کننده زیربار هر 

توافقی نرفت
»خبرسراسری«  سایت  با  گفت وگو  در  حسینی  نقوی  حسین  سید 
تیم مذاکره  با  تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم  تفاوت اصلی  گفت: 
به دنبال  این بود که تیم مذاکره کننده دولت قبلی  کننده دولت قبل 
ما  بود  کرده  اعالم  فعلی  تیم  حالیکه  در  بودند  شکل  هر  به  توافق 

نیستیم. قیمتی  هر  به  توافق  دنبال 
درباره  آغاز  در  مجلس،  سابق  نماینده  حسینی،  نقوی  حسین  سید 
را  مذاکرات  روند  ما  »اگر  گفت:  باقری کنی  اخیر  توئیت های  تحلیل 
برای  که  استراتژیکی  چارچوب های  و  کنیم  دنبال  سیزدهم  دولت  در 
کنیم  بررسی  را  بود  تعیین شده  اسالمی  از طرف جمهوری  مذاکرات 
تفاوت  باالخره  اینکه  به جهت  برسیم  نتایج  این  به  که  بود  تصور  قابل 
دولت  کننده  مذاکره  تیم  با  سیزدهم  دولت  کننده  مذاکره  تیم  اصلی 
به هر  توافق  دنبال  به  قبلی  تیم مذاکره کننده دولت  که  بود  این  قبل 
به  توافق  دنبال  ما  بود  کرده  اعالم  فعلی  تیم  حالیکه  در  بودند  شکل 
خطوط  و  هسته ای  حقوق  که  می کنیم  توافقی  و  نیستیم  قیمتی  هر 
از  نیز  سپاه  و  شود  حذف  تحریم ها  و  شود  رعایت  آن  در  ما  اساسی 
شده  مشخص  قبل  از  چارچوب ها  این  شود.  خارج  تروریستی  لیست 
ملت  حق  به  مطالبات  بار  زیر  که  بود  طبیعی  مقابل  طرف  اما  بود 
بود چون  اولیه  برجام  از  توافقی ضعیف تر  دنبال  آنها  و  نخواهند رفت 
مطالبات جدیدی را مطرح کردند بنابراین وقتی سطح توقعات آن ها 
قوی  و  محکم  بسیار  ما  قرمز  خطوط  چارچوب  حالیکه  در  رفت  باالتر 
و  آمریکا  چون  نمی رسیم  سرانجامی  به  ما  بود  معلوم  بود  شده  بسته 
اروپا باید به تصمیمی جدی می رسیدند و نهایتا دیدیم که شورا حکام 
شورای  برای  چماقی  حکام  شورای  می فهمیم  همه  و  کرد  پیدا  ورود 
رأی  حکام  شورا  در  چین  و  روسیه  که  همانطور  قطعا  است  امنیت 

کرد«. خواهند  وتو  امنیت  شورا  در  دادند  منفی 
این  با  هم  »برجام  افزود:  برجام  فعلی  وضعیت  به  نسبت  ادامه  در  او 
کشور های  و  فعال اند  نیز  صهیونیست ها  نمی رسد.  سرانجام  به  روند 
اقداماتی  اسالمی  جمهوری  علیه  که  می کنند  تحریک  را  منطقه 
مذاکرات  واقعی  روند  مبین  نیز  توئیت ها  سلسله  این  بگیرد.  صورت 
است ما هم فکر می کردیم اگر سرانجام اروپا و آمریکا تصمیم سیاسی 
با این روند  قاطع نگیرند به اینجا خواهد رسید به این معنا که برجام 
کرده  تالش  سیزدهم  دولت  خوشبختانه  رسید  نخواهد  سرانجام  به 
از بین  آثار آن را  برجام به مسائل داخلی گره نخورد و تا جای ممکن 
در  نیز  اقتصادی  جراحی  باشند  پاسخگو  داخلی  امکانات  با  و  ببرند 

گرفت«. صورت  راستا  همین 
مذاکرات  گیری  سر  از  احتمال  به  نسبت  پایان  در  حسینی  نقوی 
چون  شد  خواهد  شروع  مذاکرات  مجددا  کنم  می  فکر  »من  گفت: 
اروپا و آمریکا چکار می خواهند بکنند؟ ما را رها می کنند؟ مسلما به 
نیز شروع خواهد  و مذاکرات  دنبال مذاکرات اند  آنها  نیست.  نفعشان 
عمل  درست  چون  کند  تغییر  کننده  مذاکره  تیم  ندارد  دلیلی  اما  شد 
کرده اند و کم کاری یا زیاده خواهی نکرده اند و حرف حق زده اند«.

خبـر

مقاله  در  آمریکایی  اندیشکده        ◄
علیرغم  برجام  احیای  که  کرد  تاکید  ای 
در  و  است  موجود  گزینه  تنها  ها  کاستی 
نمی  متحده  ایاالت  توافق،  عدم  صورت 
تا  کند  ایجاد  کافی  اقتصادی  فشار  تواند 
هسته  های  فعالیت  برای  موجود  منابع 
تحت  را  ایران  ای  منطقه  و  موشکی  ای، 

دهد. قرار  فشار 
اسبق  ارشد  مقام  آینهورن،  رابرت 
خارجه  وزارت  تسلیحات  کنترل  اداره 
اندیشکده  ارشد  تحلیلگر  و  آمریکا 
 " عنوان  با  مفصل  ای  مقاله  بروکینگز 
اما   – بهتری است  احیای برجام جایگزین 
این  برای  کرد؟"  پایدار  را  آن  توان  می  آیا 
اندیشکده نوشته است که در فرازهایی از 

است: آمده  آن 
مذاکرات  مسائل،  تمامی  حل  با  تقریبا 
که  ایران  تقاضای  سر  بر  برجام  احیای 
کرده  مقاومت  آن  برابر  در  بایدن  دولت 
پاسداران  سپاه  خروج  بر  مبنی  بود 
بن  به  متحده  ایاالت  از  اسالمی  انقالب 
سازمان  فهرست  است.  رسیده  بست 
و   )FTOs( خارجی  تروریستی  های 
حد  تا  لیست  از  سپاه  خروج  موضوع 
کمی  عملی  تأثیر  و  است  نمادین  زیادی 
این  روی  پیش  اقتصادی  فشارهای  بر 
آن  سیاسی  اهمیت  اما  دارد.  سازمان 
است،  زیاد  بسیار  واشنگتن  و  تهران  در 
خطر  به  تمایلی  کشور  دو  هر  رهبران  و 
مواضع  گذاشتن  کنار  احتمالی  عواقب 

ندارند. خود 
است  آن  از  حاکی  گزارش ها  اگرچه 
حال  در  اروپایی  مذاکره کنندگان  که 
راهی  یافتن  برای  خود  تالش های  تجدید 
هستند،  بن بست  به  دادن  پایان  برای 
بهترین  در  کار  این  انجام  چشم انداز 
دولت  مقامات  و  است  نامشخص  حالت 
برای  توافق  به  دستیابی  به  نسبت  بایدن 
اما  شده اند.  بدبین  برجام  به  بازگشت 
قبل از پایان مذاکرات، دولت باید نگاهی 
توافق  وجود  عدم  پیامدهای  به  بی طرفانه 
با  را  نتیجه  آن  و  باشد  داشته  هسته ای 
کند.  مقایسه  برجام  احیای  جایگزین 
شده،  احیا  برجام  ای،  مقایسه  چنین  در 
انتخاب  دارد،  که  هایی  کاستی  علیرغم 

است. بهتری 
ایران  تبدیل  از  می تواند  برجام  احیای 
هسته ای  سالح  دارای  کشور  یک  به 
جلوگیری  دیگر  سال  هشت  برای  حداقل 
کند و چشم انداز یک رویارویی نظامی در 

دهد. کاهش  را  منطقه  سطح 
متحده  ایاالت  توافق،  عدم  صورت  در 
ایجاد  کافی  اقتصادی  فشار  تواند  نمی 
های  فعالیت  برای  موجود  منابع  تا  کند 
را  ایران  ای  منطقه  و  موشکی  ای،  هسته 
مجبور  را  تهران  یا  دهد  قرار  فشار  تحت 
از  محدودتر  ای  هسته  توافق  پذیرش  به 
به  بازگشت  از  پوشی  چشم  کند.  برجام 
منظور  به  را  ایران  دست  همچنین  برجام 
گسترش برنامه های هسته ای باز خواهد 

در  بایدن  دولت  که  همانگونه  گذاشت. 
کرد  اعالم  اسرائیلی ها  به   2۰22 ژانویه 
تا  شش  به  ایران  ای  هسته  گریز  زمان  که 

است. یافته  کاهش  ماه  نه 
شده،  احیا  توافق  یک  حال،  این  با 
مطمئنًا هدف انتقاد شدید، هم در داخل 
و هم از سوی شرکای آمریکا در خاورمیانه 
را  بار دیگر پرسش دوام آن  و  خواهد بود، 
انتقال  و  آینده  سیاسی  تحوالت  برابر  در 

می کند. مطرح  جمهوری  ریاست 
بسیاری  که  نوشت  ادامه  در  آینهورن 
سایر  و  ای  هسته  های  محدودیت  از 
امنیت  شورای  و  برجام  های  محدودیت 
 223۱ قطعنامه  و  متحد  ملل  سازمان 
اینجا  در  دارد.  محدودی  زمان  مدت 
است: آمده  کلیدی  مفاد  انقضای  تاریخ 
قطعنامه  اساس  بر  2۰2۰؛  اکتبر 
ملل،  سازمان  امنیت  شورای   223۱
از  و  ایران  به  متعارف  تسلیحات  انتقال 

یافت. خاتمه  بود  ممنوع  ایران 
مربوط  محدودیت های  2۰23؛  اکتبر 
قطعنامه  تحت  موشکی  فعالیت های  به 

می یابد. پایان   223۱
2۰2۹؛  تا   2۰2۴ سال  از 
فعالیت های  به  مربوط  محدودیت های 
سانتریفیوژهای  برای  توسعه  و  تحقیق 
پایان  سپس  و  یافته  کاهش  پیشرفته 

. بد می یا
تعداد  در  محدودیت  2۰2۶؛ 
 )۵۰۶۰( شده  نصب  سانتریفیوژهای 

یابد. می  پایان 
سازی  غنی  سطح  در  سقف  2۰3۱؛ 
شده  غنی  اورانیوم  ذخایر  و   )%3.۶7(
بازفرآوری  ممنوعیت  و  کیلوگرم(   3۰۰(
راکتورهای  ساخت  شده،  مصرف  سوخت 
در  سازی  غنی  و  سنگین  آب  جدید 

یابد. می  خاتمه  فردو  تاسیسات 
فشار  کارزار  شکست  به  اشاره  با  مقاله 
گونه  هر  و  ایران  علیه  ترامپ  حداکثری 
در  ایران  علیه  جدید  های  تحریم  اعمال 
ادامه تاکید کرد که تأثیر چندانی نخواهد 
آمریکا  تنبیهی  اقدامات  با وجود  و  داشت 
ایران،  با  نفتی  معامالت  برای  چین  علیه 
ایران  با  ها  همکاری  برای  همچنان  پکن 
به منظور دور زدن تحریم ها مصمم است.

تاکید  همچنین  مقاله  این  در  آینهورن 
ایران  استراتژیک  با وجود شرکای  که  کرد 
از  ها  تحریم  اعمال  روسیه  و  چین  یعنی 
علیه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  سوی 
ای  گونه  به  بود.  خواهد  فایده  بی  تهران 
غیرممکن  فشارها  افزایش  تنها  نه  که 
فعلی  فشارها  حفظ  بلکه  بود  خواهد 
فعاالنه  ایران  شود.  می  دشوار  بسیار  نیز 
ها  تحریم  زدن  دور  برای  را  اقداماتی 
سیستم  یک  جمله  از  است،  کرده  دنبال 
تقریبًا  را  تجارت  که  مخفی  مالی  و  بانکی 
داده  افزایش  تحریم  از  قبل  سطوح  به 
کلیدی  کشورهای  این،  بر  عالوه  است. 
داده  کاهش  را  خود  های  تحریم  اجرای 

اند.

که  نوشت  همچنین  ادامه  در  وی 
ماهه  سه  در  چین  به  ایران  نفت  صادرات 
افزایش   %3۰ حدود   2۰22 سال  اول 
ایرانی  مقام  یک  از  نقل  به  و  است  یافته 
 ۱.2 به  ها  بشکه  تعداد  که  کرد  نقل 
یعنی  است.  رسیده  روز  در  میلیون 
در  آمریکا  که  زمانی  از  تعداد  بیشترین 
علیه  مجددا  را  ها  تحریم  ترامپ  دولت 
فضای  در  اینکه  ضمن  کرد.  اعمال  ایران 
احتماال  تحریمی  فشارهای  توافق،  بدون 
داد. خواهد  ادامه  خود  کاهشی  روند  به 

هشدار  ضمن  مقاله  ادامه  در  آینهورن 
علیه  حمله  گونه  هر  عواقب  مورد  در 
بازسازی  ایران،  ای  هسته  تأسیسات 
سمت  به  تهران  حرکت  تأسیسات،  سریع 
از  خروج  ای،  هسته  های  سالح  ساخت 
همچنین  و  بازرسان  اخراج  و  ان.پی.تی 
از  را  آژانس  های  دوربین  آوری  جمع 
و  دانست  اقدام  این  پیامدهای  جمله 
تاکید کرد که در صورت وقوع این سناریو 
ظرفیت  تمام  از  ایران  که  نیست  شکی 
استفاده  گیری  انتقام  برای  خود  های 
متحدانش  و  آمریکا  منافع  و  کرد  خواهد 
خواهد  قرار  تهدید  معرض  در  منطقه  در 

داد.
علیرغم  برجام،  احیای  پایان  در  وی 
آن  با  که  جنجال هایی  و  آن  کاستی های 
و  ممکن  گزینه  تنها  را  بود  خواهد  همراه 
ایران و  برای حل مسائل  راه حل پیش رو 

► دانست.    آمریکا 

مقامات  پیش  ماه  گفت:  قنادبشی  جعفر     ◄
فشار  سیاست  اشتباه بودن  از  صراحت  به  آمریکایی 
موضع گیری  این  گفتند.  سخن  ایران  بر  حداکثری 
و  رسیده اند  راه  انتهای  به  آنها  که  می دهد  نشان 
نامعقولشان  خواسته های  تحقق  به  امیدی  دیگر 

رند. ندا
از  است؛  مبهم  قدری  خارجی  سیاست  وضعیت 
یافته  افزایش  ایران  با  غربی ها  تنش های  سو  یک 
خاموش کردن  با  هم  ایران  دیگر  سوی  از  و  است 
به  نسبت  متناسب  واکنشی  آژانس  دوربین های 
در  حاال  داد.  نشان  حکام  شورای  اخیر  قطعنامه 
وین  مذاکرات  آیا  که  است  آن  مهم  پرسش  میان  این 
که  داشت  امید  می توان  چقدر  و  می رسد  نتیجه  به 

شود؟ رفع  تحریم ها  و  احیا  برجام 
سیاست  مسائل  تحلیلگر  قنادباشی،  جعفر 
گفت:  نیوز«  »نامه   به  موضوع  این  درباره  خارجی، 
جدید  وضعیتی  هستیم،  آن  در  اکنون  که  »وضعیتی 
راهبردهای  بودن  نتیجه  بی  که  معنی  این  به  است؛ 
در  رسیده؛  اثبات  به  عمومی  افکار  برای  گذشته 
حد  از  بیش  اعتماد  غربی ها  به  مقاطعی  در  گذشته 
کاهش  را  تعهداتمان  هم  مقاطعی  در  و  داشتیم 
دادیم. در هر دو صورت غربی ها به تعهداتشان پایبند 

امیدبخش ترین  در  داریم که  باور  اکنون من  نماندند. 
مقطع برای رسیدن به نتیجه ای مبتنی بر منافع ملی 
یعنی  تازه ای  راهبرد  زیرا  هستیم،  مذاکرات  در  مان 
نشان  و  کرده ایم  اتخاذ  را  مواضعمان  بر  ایستادگی 
نخواهیم کرد  این مواضع عقب نشینی  از  که  داده ایم 
پس  یکی  غربی  های  طرف  که  شاهدیم  اینک  ولذا 
به  عالقمندی  و  انفعال  از  هایی  نشانه  دیگری،  از 

دهند«. می  نشان  را  مذاکرات  به  بازگشت 
به  آمریکایی  مقامات  پیش  ماه  »دو  داد:  ادامه  او 
بر  حداکثری  فشار  سیاست  اشتباه بودن  از  صراحت 
اشتباهی  را  سیاست  این  حتی  و  گفتند  سخن  ایران 
دوماه  همان  در  موضع گیری  این  دانستند.  فاحش 
رسیده اند  راه  انتهای  به  آنها  که  داد  نشان  هم  پیش 
از  نامعقولشان  خواسته های  تحقق  به  امیدی  دیگر  و 
دلیل  همین  به  ندارند؛   اقتصادی  فشارهای  طریق 
ازهمیشه  بیش  صهیونیستی  رژیم  که  هست  هم 
ایران،  علیه  فشارها  اعمال  درادامه  تا  کند  می  تالش 
وازاین  باشد  آفرین  نقش  گذشته  از  تر  بیش  بسیار 
جبران  را  غربی  کشورهای  انفعال  و  سستی  طریق، 

.» کند 
همچنین  خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
بطور  وغربی  عربی  عبری،  ائتالف   « کرد:  بیان 

غرب  منطقه  در  ای  سابقه  بی  های  دچارضعف  کلی 
های  توطئه  انواع  شکست  آن،  شاهد  که  شده  آسیا 
ارتجاع  ها،  )اسرائیلی  ائتالف  این  تبلیغاتی  سیاسی 
لبنان  اخیر  درانتخابات  غربی(  های  دولت  و  منطقه 
انتخابات  این  طریق  از  می خواستند  آنها  است؛ 
حزب الله را از صحنه سیاسی این کشور حذف کنند؛ 
اتفاقا  انتخابات،  این  نتایج  اساس  بر  که  دیدیم  اما 

مثال  یک  همین  شد.  تر  مستحکم  حزب الله  جایگاه 
غربی ها  تاثیرگذاری  قدرت  بگوییم  که  است  کافی 
ترشده  ضعیف  ازهمیشه  منطقه  در  شان  ومتحدین 

بر  مبنی  عراق  مجلس  اخیر  مصوبه  اگرچه  است، 
صهیونیستی  رژیم  با  روابط  سازی  عادی  ممنوعیت 
که  است  رویدادی  تحقق  بر  دیگری  روشن  مثال  هم 
بود«. آن  تحقق  عدم  ّخواستار  جدیت  با  ائتالف  این 

اول  که  »همان طور  گفت:  پایان  در  قنادباشی 
تعهداتمان  نباید  ما  دارم  باور  من  کردم،  اشاره  بحث 
را کاهش دهیم و در عین حال باید بر سر مواضعمان 
غربی ها  که  است  سیاستی  این  و  کنیم؛  ایستادگی 
جز  چاره ای  و  می دهد  قرار  بن بست  در  کامال  را 
رویشان  پیش  را  ایران  حق  به  خواسته های  پذیرش 
با این وصف به نظرم نباید از عضویت  قرار نمی دهد. 
آژانس صرف نظر کنیم  زیرا آژانس بین المللی انرژی 
و صهیونیست  تأثیر غربی ها  اکنون تحت  اتمی گرچه 
برای  است  بسترمناسبی  اما  می گیرد،   موضع  ها  
همین  ازطریق  دور  چندان  نه  آینده  در  ایران  آنکه 
تحت  را  هسته ای  بمب  دارای  کشورهای  آژانس، 
مستقل  کشورهای  که  همان طور  دهد؛  قرار  فشار 
به  را  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  بتدریج  انقالبی  و 
و  کردند  تبدیل  آمریکایی-صهیونیستی  ضد  محملی 
می بینیم که درجلسات ساالنه این مجمع، چه  تعداد 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  محکومیت  در  کشورها 

► می گیرند«.     موضع 

◄   مصاحبه پمپئو با العربیه و ادعاهایی که مطرح 
از  است.  شده  مواجه  بسیاری  واکنش ها  با  می کند، 
عبدالله  توصیه  تا  گرفته  فرزند شهید سلیمانی  توییت 

توافق هسته ای به حامیان  و  گنجی 
دوره ترامپ و همکارانش تمام شده اما نه دشمنی 
اظهارات  که  حواشی  نه  و  شده  تمام  ایران  با  آنها 
اخیر  مصاحبه  همین  مثال  می سازد.  خصمانه شان 
زمانی  گفته:  او  آمریکا.  سابق  وزیرخارجه  پمپئو 
می شود.  جنگ  شوید  خارج  برجام  از  اگر  می گفتند 
به اورشلیم  را  زمانی هم می گفتند اگر سفارت آمریکا 
را  هشدارها  همین  عین  می شود.  جنگ  کنید  منتقل 
ژنرال  به  اگر  که  گفتند  دادند.  سلیمانی  ژنرال  درباره 

می شود. جنگ  کنید  حمله  سلیمانی 
او با اشاره به انیکه »ما از بین این ها یک یا دو کار 

را انجام ندادیم بلکه هر سه این کارها را انجام دادیم 
آمریکا  اینکه  »به خاطر  گفته:  نیفتاد«  اتفاق  جنگی  و 
که  چیزهایی  از  است  آماده  بود  داده  نشان  آشکارا 

کند.« محافظت  است  مهم  آمریکا  مردم  برای 
کشیدن  نقشه  درحال  »سلیمانی  کرده:  ادعا  پمپئو 
برای کشتن ۵۰۰ آمریکایی دیگر بود. ما فرصت داشتیم 
این نقشه را خنثی کنیم و این کار را انجام دادیم. بعد از 
آن فرصت داشتیم یک حمله قریب الوقوع دیگر به منابع 

و منافع آمریکا و نیروهای آمریکایی را خنثی کنیم.«
نیز  واکنش هایی  با  او  مصاحبه  و  اظهارات  این 
نوشت:»در  سلیمانی  شهید  فرزند  مثال  بود.  همراه 
توییتی  ترس زندگی کن دروغگو«. زینب سلیمانی در 
خطاب به پمپئو نوشت: »پمپئو در تلویزیون عربستان 
درباره ایران ناله می کند؛ خانه پالترهای ۱۱ سپتامبر. 

جیک سالیوان گفت القاعده "در سوریه طرف ماست" 
عادل  کرد.  سرکوب  را  ها  تروریست  سلیمانی  اما 
او و پدرم قرار بود صبح  از عراق گفت که  عبدالمهدی 
مالقات  هم  با  منطقه  تنش زدایی  بررسی  برای  روز  آن 

دروغگو.« کن  زندگی  ترس  کنند.در 
غرب گرایان  بلکه  پمپئو  نه  اما  واکنش ها  از  برخی 
داخلی را مخاطب قرار داده بود. مثال عبدالله گنجی 
و  مطهری  جناب  »امثال  نوشت:  خود  توییتر  در 
صفر  که  می کنند  القا  طوری  که  دیگرانی  و  تاجزاده 
طرف  دو  و  است  ایران  دست  هسته ای  توافق  صد  تا 
سابق  وزیرخارجه  مصاحبه  است،  ایران  خود  برجام 
اصلی  طراح  که  بخوانند  دقت  با  را  العربیه  با  آمریکا 
چه  ایران  با  توافق  عدم  درباره  سلیمانی  شهید  ترور 

► چیست.«    راهشان  نقشه  و  می گوید 

روایت اندیشکده بروکینگز از بی نتیجه بودن تحریم و جنگ علیه تهران؛

● چرا احیای برجام تنها گزینه موجود برای ایران و آمریکا است؟   ●

جعفر قنادباشی:

●  سیاست فشار حداکثری بر ایران کامال شکست خورده است    ●

●  ادعاهای پمپئو درباره ترور سردار سلیمانی    ●



مرکز  به  خودکشی  کانون  تغییر  با       ◄
در  خودکشی  مانند  موضوعاتی  کشور 
و  زنان  بین  در  خودکشی  شهرها،  حاشیه 
پررنگ تر  کودکان  در  حتی  پدیده  این  بروز 
جامعه شناسان  و  کارشناسان  توجه  و  شده 
و اگرچه میزان  به خود جلب کرده است  را 
در  مردان  از  زنان  بین  در  موفق  خودکشی 
کشور کمتر است، اما کارشناسان معتقدند 
کودک  همسری،  چند  مانند  موضوعاتی 
بروز  در  می تواند   ... و  خشونت  همسری، 

باشد. تاثیرگذار  زنان  بین  در  پدیده  این 
و  کارشناسان  گفته  به  توجه  با 
در  خودکشی  کانون  جامعه شناسان 
از  و  کرده  تغییر  کشور  در  اخیر  سال های 
کشور  مرکز  سمت  به  غربی  استان های 
روش ها  است.همچنین  شده  متمایل 
دستخوش  نیز  خودکشی  شیوه های  و 
تغییراتی شده است و از خودکشی به عنوان 
درباره  می شود.  استفاده  دیپلماسی  یک 
با  خودکشی  در  تغییرات   این  علت  چرایی 
"امین  و  جامعه شناس  بهرامی"  "اردشیر 
رفیعی پور"  روانشناس در چهار محور بحث 

کردیم. گفتگو  و 
بخش اول این نشست که حول دو محور 
چرایی تغییر جغرافیا و روش های خودکشی 
مشکالت  مانند  عواملی  تاثیر  همچنین  و 

اقتصادی و فقر بر خودکشی بود.
در ادامه بخش دوم این نشست که حول 
دو محور تاثیر عواملی مانند چندهمسری، 
پدیده  بروز  در  سنی  تفاوت  خشونت، 
و  علت  همچنین  و  زنان  بین  در  خودکشی 
کودکان  در  خودکشی  پدیده  بروز  چرایی 

می خوانید: را  است 
محور سوم: تاثیر خشونت، چندهمسری 
و تفاوت سنی باال در بروز خودکشی در زنان

تاثیر  خودکشی  بروز  در  جنسیت  آیا 
دارد؟ همچنین براساس بررسی هایی که 
عوامل  و…از  همسر،  اعتیاد  شده  انجام 
است،  زنان  بین  در  خودکشی  در  موثر 
چندهمسری  مانند  پدیده ها  برخی  آیا 
بروز  در  می تواند  همسری  کودک  و 

باشد؟ داشته  تاثیر  خودکشی 
در  خودکشی  آمارهای  مقایسه  بهرامی: 
ایران و سایر کشورها بیانگر این است که در 
بیشتر  مانند سایر کشورها  مردان  نیز  ایران 
زنان  خودکشی  اما  می کنند،  خودکشی 
پررنگ تر  دنیا  زنان  سایر  نسبت  به  ایران  در 
و  روانشناختی  دالیل  موضوع  این  و  است 
به  باید  اما  دارد،  متعددی  جامعه شناسی 
گاهی  خودکشی  که  کنم  اشاره  نکته  این 
آگاهی  رشد  و  زنان  اعتراض  نشان دهنده 
شرایط  در  زن  یک  یعنی  است.  آنان  در 
خشونت است که احساس می کند، هویت 
به  و  تحقیر شده است  و  انسانی اش تخدیر 
احساس  خود  زیستن  از  انسان  یک  عنوان 
در  که  می کند  احساس  و  دارد  نارضایتی 
و  اجتماعی  انگ  برخورد،  نگاه،  یک  اثر 
انسانی اش  کرامت  و  حیثیت  خشونت، 
تهدید شده است به همین دلیل این انسان 
به درک و خودآگاهی رسیده و نسبت به این 
خشونت واکنش نشان می دهد. ۹۰ درصد 
از  ناشی  است  ممکن  اگرچه  خودکشی ها 
در  اما  باشد،  اجتماعی  یاس  و  افسردگی 
انتها خشونت اتفاق می افتد. یکی از عناصر 
پیش زمینه وقوع خودکشی می تواند مسئله 
عشق و ازدواج باشد؛ مسائلی مانند کودک 
همسری، ازدواج های اجباری، ازدواج هایی 
باید  که  می کند  متقاعد  را  فرد  خانواده  که 
با فرد مورد نظر خانواده  تحت هر شرایطی 
ازدواج کند؛ در واقع ازدواجی که میل و اراده 
باید سالیان سال  و  ندارد  نقشی  آن  در  فرد 
خانواده  آبروی  حفظ  خاطر  به  فرد  این  با 
زندگی کند و همچنین روابط قدرتی که در 
کنش های روزمره زندگی زوجین وجود دارد 
همسران  چه  و  فرزندان  با  پدران  چه  یعنی 
در شرایط نابرابر قدرت است که صدای این 
شرایط  در  اگر  می شنویم.  نیز  را  خشونت 
نقش ها  از  متقابل  درک  زناشویی  زندگی 
در شرایط  فرد  یک  دهیم  آموزش  درست  را 
زندگی زناشویی می تواند هم حقوق خود و 
هم همسرش و فارغ از نگاه های جنسیتی 
کلیشه ای که یکی از آن ها همین نگاه درجه 

ببیند. را  زنان است،  و کار  تولید  به  دوم 
داده ایم  انجام  که  بررسی هایی  در 
و حاشیه  تهران  در  از خودکشی ها  بسیاری 
آن از سوی افرادی است که از همان مناطق 
مناطق  این  به  و  کرده  مهاجرت  محروم 

آمده اند، چراکه یک انسان از یک فرهنگ و 
زیست جهان کامال متضاد وارد یک فرهنگ 
را  آن  نمی تواند  که  است  شده  کالنشهری 

کند. جذب 

تلقی  کار  عنوان  به  خانه  در  زنان  کار 
نمی شود. این نگاه های کلیشه ای برای زنی 
که به لحاظ قابلیت ها، توانمندی و استعداد 
تفاوتی با مردها ندارد، وجود دارد و فرصت 
داده  زن  به  استعدادها  رشد  برای  الزم 
نمی شود. در شرایط پیچیده جغرافیایی ما 
چرخه  از  که  داریم  محرومی  بسیار  مناطق 
تاخر  از  هم  هنوز  و  جامانده اند  توسعه 
برخوردار  اقتصادی  و  توسعه ای  اجتماعی 
هستند و هنوز هم در کانون های خودکشی 
توسعه  شاخص های  پایین ترین  شاهد 
همچنین  هستیم.  محرومیت ها  و  یافتگی 
مهاجرت  آمار  بیشترین  از  مناطق  این 
اجتماعی  فروپاشی  از  بخشی  برخودارند. 
توسعه  دیگر  بخشی  و  جنگ  از  ناشی 
نیافتگی است. افراد مهاجر وقتی مهاجرت 
می کنند ممکن است جذب فرهنگ محیط 
انجام  که  بررسی هایی  در  نشوند.  جدید 
داده ایم بسیاری از خودکشی ها در تهران و 
اطراف آن از سوی افرادی است که از همان 
این  به  و  کرده  مهاجرت  محروم  مناطق 
یک  از  انسان  یک  چراکه  آمده اند،  مناطق 
فرهنگ و زیست جهان کامال متضاد وارد یک 
فرهنگ کالنشهری شده است که نمی تواند 
هر کسی را جذب کند. به همین دلیل است 
نسبت  بی تفاوتیم،  ترافیک  به  نسبت  ما  که 
به خشونت های خیابانی بی تفاوت هستیم، 
مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست 
این  با  موارد  از  بسیاری  به  نسبت  و  نداریم 
فرآیند  در  چراکه  هستیم،  بیگانه  کالنشهر 

نگرفته ایم. قرار  درست  جامعه پذیری 
ارتباط  و  همسری  چند  خصوص  در 
سنتی  فرهنگ  معتقدم  خودکشی  با  آن 
سر  آن  با  و  است  پذیرفته  را  چندهمسری 
می کند و این موضوع در آن فرهنگ تبدیل 
به خودکشی نمی شود، اما در جامعه مدرن 
آگاه  خود  انسانی  هویت  به  نسبت  زن  یک 
انسانی  حقوق  و  شهروندی  حقوق  و  است 
نمی تواند،  دیگر  بنابراین  می داند.  را  خود 
حضور یک زن دیگر را در کنار خود بپذیرد، 
می شود  کار  این  تعریف  او  نظر  از  چراکه 
زنی  برای  رفتار  این  دلیل  به همین  تحقیر! 
است  ُکشنده  رسیده  آگاهی  و  درک  به  که 
رسانه ها  برخی  در  آنچه  خصوص  این  در  و 
تبلیغ می شود با قد و قواره فرهنگی جامعه 
این  نمی توانیم  واقع  در  ندارد.  سنخیت 
به دوره ای  را که مربوط  رفتار چندهمسری 
از  اکنون  که  زنی  به  بوده  ما  سنت های  از 
البته  قبوالند.  است،  شده  آگاه  حقوقش 
انجام  دیگر  و  شده  رها  حاال  چندهمسری 
تبلیغ می کنیم  را  آن  اگر دوباره  و  نمی شود 
و می گوییم که می شود چند همسر داشت، 
ما  امروزی  فرهنگ  با  تضاد  در  اقدام  این 
است که زن در آن دارای یک کرامت انسانی 
و  است  انسان  یک  که  می داند  و  است 
می تواند یک زوج انتخاب کند و با او زندگی 

. کند
ابعاد مذهبی و حقوقی  من در خصوص 
به  و  فرهنگی  لحاظ  به  اما  نمی شوم،  وارد 
عنوان یک مقوله جامعه شناختی احساس 
تضاد  موضوعی،  چنین  تبلیغ  با  می کنم، 
رسیده،  آگاهی  به  که  انسانی  یک  برای  را 
انسان  این  که  حالی  در  می کنیم،  بازتولید 
آگاه شده و نمی توان به راحتی به او چنین 

قبوالند. را  موضوعی 
ساختار  که  بگویم  هم  را  این  باید  البته 
کارکردهای  و  شده  معیوب  ما  خانواده 
سایر  وقتی  است.  داده  دست  از  را  خود 

به  می کنیم  بررسی  را  اجتماعی  انحرافات 
را در کنار  طور مثال مقوله خیانت و طالق 
مقوله  می دهیم،  قرار  خودکشی  مقوله 
را در کنار خودکشی قرار  انحرافات جنسی 
آن  و  به یک مدل ساده می رسیم  می دهیم 
تب  خیلی  خانواده  این  که  است  این  مدل 
تغییرات  که  می کنم  فکر  من  دارد.  تنش  و 
و  رشد  در  تغییرات  و  خانواده  ساختار  در 
آگاهی یک زن اتفاق افتاده است، بنابراین 
باید متناسب با رشد آگاهی زنان در جامعه 
نظام  برای  سیاست گذاری  و  گیری  تصمیم 

کنیم. خانواده 
    ما بین سنت و مدرنیته در حال دست و 
پا زدن هستیم و باید این گذار سریعتر طی 
شود تا تصمیم گیری بهتری داشته باشیم. 
آسیب پذیرتر  شرایطی  چنین  در  زنان  قطعا 
و  ناامیدی  نتوانند  که  وقتی  و  هستند 
است،  ممکن  کنند  مدیریت  را  شکست 

باشند. داشته  خودکشی  به  اقدام 
و مدرنیته در حال  ما بین سنت  رفیعی: 
گذار  این  باید  و  هستیم  زدن  پا  و  دست 
بهتری  تصمیم گیری  تا  شود  انجام  سریعتر 
داشته باشیم. قطعا زنان در چنین شرایطی 
نتوانند  که  وقتی  و  هستند  پذیرتر  آسیب 
ناامیدی و شکست را مدیریت کنند، ممکن 
باشند.  داشته  خودکشی  به  اقدام  است 
شاید هم اقدام به خودکشی نمایشی باشد، 
جدی  که  می بینیم  مواقع  از  برخی  در  اما 
در  و  عاطفی  شکست های  در  می شود. 
ممکن  خودکشی  به  اقدام  قطعا  خیانت ها 
چراکه  شود،  انجام  خانم ها  توسط  است 
و  برساند  مقابل  طرف  به  آسیب  نمی تواند 
تنها راهکاری که به ذهنش می رسد و شاید 
است.  خودکشی  باشد،  هم  راهکار  بدترین 
زنان  در  خودکشی  به  اقدام  ما  جامعه  در 
آقایان  در  اما  است،  آقایان  برابر  دو  تقریبا 
است.  زنان  از  بیشتر  موفق آمیز  خودکشی 
البته آرام آرام اقدام به خودکشی در مردان 

است. افزایش  حال  در  نیز 
دلیل  به  نیز  همسری  کودک  بحث  در 
اینکه ساختار مغزی و روانی زن برای ازدواج 
آماده نشده است، احتمال آسیب برای این 
زن وجود دارد و احتمال اینکه نتواند نقش 
یک  هست.  نیز  کند  ایفا  خوبی  به  را  خود 
دختر در ۱3 سالگی هنوز در دنیای کودکی 
نسبت  باورهایش  و هنوز  خود سیر می کند 
به جامعه خیلی پایین است و هنوز نمی داند 
وارد  کودک  این  وقتی  چه؟  یعنی  ازدواج 
و  آسیب پذیری   می شود،  ازدواج  مقوله 
ممکن  می شود.  برابر  چندین  ناامیدی اش 
به  است  ممکن  حتی  و  شود  افسرده  است 
دچار  و  برود  سایکوتیک  اختالالت  سمت 

شود. مواد  مصرف  سوء  اختالالت 
این  به  نیز  چندهمسری  خصوص  در 
مرد  و  زن  که  جوامعی  در  که  است  صورت 
قطعا  چندهمسری  می شوند،  حساب  برابر 
زن  شرایطی،  چنین  در  و  نیست  پذیرفته 
احساس  وقتی  و  می کند  خیانت  احساس 
و  می کند  شکست  احساس  کند،  خیانت 
را مدیریت کرده و  نتواند خود  ممکن است 
بنابراین  باشد.  داشته  خودکشی  به  اقدام 
فرهنگی  بافت  در  موضوعات  این  تمام 
حال  در  البته  باشد،  پذیرفته  شاید  سنتی 
موضوع  این  هم  سنتی  بافت  در  حاضر 

می روند  سمتی  به  و  است  شده  کمرنگ 
هم  آنجا  در  و  باشد  همسری  تک  تنها  که 
و چون  تعریف می شود  این، خیانت  از  غیر 
دچار  زن  وقوع،  صورت  در  است،  خیانت 

شکست می شود و ممکن است خود به خود 
باشد. داشته  پی  در  آسیب هایی 

با توجه به اینکه شاهد بروز خودکشی 
اتفاقی  چه  هستیم  نیز  کودکان  در 
می افتد که کودک به این نتیجه می رسد 

کند؟ خودکشی  به  اقدام  که 
    وقتی یک نفر از خانواده، اطرافیان و 
والدین بارها می گوید، من خودم را می کشم 
این بچه هم می شنود. بررسی ها نشان داده 
کودکان  خودکشی  موضوع  در  که  است 
به  اقدام  اعضای خانواده سابقه  از  نفر  یک 
خودکشی را داشته، یعنی یک نفر از اعضای 
خانواده مسبوق به رفتارهای شبه خودکشی 
یا اقدام به خودکشی در خانواده بوده است.
بهرامی: کودکان در این جامعه و خانواده 
و  من  که  چیزی  آن  هر  و  می کنند  زندگی 
و  می بینند  هم  کودکان  می شنویم،  شما 
می شنوند و  با توجه به مجازی شدن آموزش 
در مدارس، گوشی در دست کودکان است 
از  جدای  و  دارند  دسترسی  چیز  همه  به  و 
جامعه و نظام اجتماعی و خانواده نیستند. 
یک  است.  یادگیری  نوع  یک  خودکشی 
بارها  والدین  و  اطرافیان  خانواده،  از  نفر 
بچه  این  و  می کشم  را  خودم  من  می گوید، 
است  داده  نشان  بررسی ها  می شنود.  هم 
که در موضوع خودکشی کودکان یک نفر از 
خودکشی  به  اقدام  سابقه  خانواده  اعضای 
را داشته، یعنی یک نفر از اعضای خانواده 
مسبوق به رفتارهای شبه خودکشی یا اقدام 
به خودکشی در خانواده بوده است. بخش 
دیگری هم این است که ما در مراسم مرگ 
که  می بینیم  کرده،  خودکشی  که  فردی 
سپاری  خاک  آیین  به  مرگ ها  سایر  مانند 
برگزار  جزییات  همه  با  و  می شود  توجه 
می شود و کودک هم این را می بیند. در یک 
داشتم،  مواجهه  آن  با  اخیرا  که  نمونه ای 
پدرش  از  که  بود  ساله ای   ۱2 کودک  یک 
تقاضای خرید دوچرخه می کند، اما پدر نه 
کتک  را  او  بلکه  نمی خرد،  را  دوچرخه  تنها 
می زند و در نهایت کودک خود را حلق آویز 
می کند و متاسفانه خودکشی کامل داشت. 
دایی  شدیم  متوجه  کردیم  بررسی  وقتی 
داشته  خودکشی  به  اقدام  هم  کودک  این 
این کودک نمی تواند هیجانات خود  است. 
را کنترل کند و این رفتار را دیده است و در 
یک موقعیت بسیار هیجانی خشمگین مورد 
خشونت قرار گرفته و کسی نبوده که به این 

کند. توجه  کودک 
و  پرآسیب  خانواده های  در  معموال      
بسیار فقیر به حاشیه رانده شده که سرمایه 
اجتماعی ضعیف تری دارند و نگاه حمایتی 
ضعیف تر است، تاب آوری کاهش پیدا کرده 
و در چنین شرایطی ممکن است وقتی فرد 
به  اقدام  گیرد،  قرار  خشونت  معرض  در 

کند. خودکشی 
به  خودکشی  که  است  این  من  اعتقاد 
اتفاق  ما  جامعه  فضای  در  عریان  صورت 
قبال  خانواده  که  نیست  اینگونه  می افتد، 
خودکشی  قصد  فرد  این  که  باشد  نشنیده 
شده  ناشنوایی  دچار  خانواده  بلکه  دارد، 
یا  و  کند  حل  را  مسئله  نمی تواند  یا  یعنی 
راه  آن  برای  و  بپذیرد  را  مسئله  نمی خواهد 
خانواده  برای  عبارتی  به  و  بیندیشد  حلی 
خانواده های  در  معموال  نیست.  مهم 

پرآسیب و بسیار فقیر به حاشیه رانده شده 
و  دارند  ضعیف تری  اجتماعی  سرمایه  که 
تاب آوری  است،  ضعیف تر  حمایتی  نگاه 
شرایطی  چنین  در  و  کرده  پیدا  کاهش 
در معرض خشونت  فرد  وقتی  است  ممکن 

کند. خودکشی  به  اقدام  گیرد،  قرار 
بحث  با  مرتبط  دانش  یک  به  نیاز  ما 
ویژه  به  آسیب ها  در  مداخله  و  پیشگیری 
این  در  نیز  رسانه ها  داریم.  خودکشی  در 
اخبار  تمام  در  دارند  کلیدی  نقش  زمینه 
مربوط به خودکشی باید خط ۱23 اورژانس 
خبری  فردی  وقتی  شود  نوشته  اجتماعی 
کمک  می تواند  کجا  از  که  بداند  می خواند 
بگیرد و با تولید دانش، آگاهی و مهارت هم 
را شناسایی  آسیب  در معرض  افراد  بتوانیم 
این  به  تخصصی  نحوه خدمات  و هم  کنیم 
بدهیم. یاد  جامعه  به  و  بگیریم  یاد  را  افراد 
    کودک به راحتی می گوید اگر فالن چیز 
را برای من نخرید من خودم را می کشم. در 
کنیم  مداخله  موقع  به  اگر  شرایطی  چنین 
می توانیم به کودک کمک کنیم. امروز باید 
پرداخته شود. خانواده  به خانواده  جدی تر 
این  از  جایی  یک  وقتی  است  سیستم  یک 
هم  سیستم  بقیه  می بیند  آسیب  سیستم 

می شود. آسیب  دچار 
خودکشی  وقوع  در  یادگیری  رفیعی: 
باالیی  بسیار  نقش  می تواند  کودکان  در 
داشته باشد، چرا که ما بحثی تحت عنوان 
فردی  وقتی  داریم.  مشاهده ای  یادگیری 
می بیند  اطرافش  در  را  خودکشی  )کودک( 
با توجه به اینکه مغز کودک هنوز رشد نکرده 
متفاوت  مرگ  به  نگاهش  است  ممکن  و 
آسیبی  کوچکترین  با  است  ممکن  باشد، 
اقدام به خودکشی کند.بحث دیگر که باید 
جدی بگیریم این است که کودک به راحتی 
نخرید  برای من  را  اگر فالن چیز  می گوید، 
شرایطی  چنین  در  می کشم.  را  خودم  من 
به  می توانیم  کنیم  مداخله  موقع  به  اگر 
به  جدی تر  باید  امروز  کنیم.  کمک  کودک 
خانواده پرداخته شود. خانواده یک سیستم 
سیستم  این  از  جایی  یک  وقتی  است. 
آسیب می بیند بقیه سیستم هم دچار آسیب 

می شود.
مطرح  کودکان  درباره  که  دیگر  بحث 
است، این است که وقتی ما یک تکنولوژی 
این  اینکه  از  قبل  می کنیم،  وارد  را 
آموزش  باید  باشد،  کشور  وارد  تکنولوژی 
در  یکباره  ما  اما  شود،  ارائه  تکنولوژی  این 
اختیار کودکان، موبایل هوشمند قرار دادیم 
بالغ می تواند  تمام اطالعاتی که یک فرد  و 
این گوشی هوشمند  از طریق  باشد  داشته 
این  و  است  گرفته  قرار  کودک  اختیار  در 
مشاهده ای  یادگیری  براساس  می تواند 
در  نیست  بلد  دیگری  راهکاری  چون  و 
باید  ما  شود.  خودکشی  به  منجر  مواقعی 
در  باشیم  داشته  پایلوت  برنامه  هر  برای 
تمام دنیا هم به این صورت است که کودک 
اجازه ندارد از گوشی استفاده کند و در یک 
را  آن  از  استفاده  اجازه  مخصوصی  ساعات 
دنیای  برای  باید  خانواده  و  مسئوالن  دارد. 
مجازی ایمن برای کودک برنامه ریزی کنند 
مجازی  فضای  وارد  نظارت  با  باید  کودک  و 

شود.
عدم  و  روانشناس  از  استفاده  عدم 
اقدام مناسب برای بهبود سالمت روان 
افکار  شکل گیری  به  منجر  میزان  چه  تا 

می شود؟ فرد  در  خودکشی 
داشته  روان  سالمت  با  جامعه ای  اگر 
باشد.  موفقیت آمیز تر  می تواند  قطعا  باشیم 
به  تا  دهیم  پرورش  را  نسل  چندین  باید  ما 
جامعه سالم برسیم. درصد کمی در جامعه 
ما شاید دچار مشکل بیماری روانی باشند، 
روانی  اختالالت  دچار  افراد  از  خیلی  اما 
هستند به طور مثال اضطراب فراگیر دارند 
روانپزشک  یا  و  روانشناس  به  مراجعه  با  که 
کنند.  درمان  را  موضوع  این  می توانند 
باید  روانپزشکی  و  روانشناسی  از  هدف 
این  به  باید  ما  یعنی  باشد  عملکرد  ارتقای 
نتیجه برسیم که مراجعه به روانشناس باعث 

باشیم. داشته  بهتری  زندگی  ما  می شود 
و  روانشناسی  به  نگاه  نتیجه  در 
روانپزشکی در حال تغییر است و انگ زدایی 
کمتر شده است و ما به سمت سالمت روان 
به  توجه  با  امیدواریم  و  می کنیم  حرکت 
آسیب های  از  بتوانیم  روان  سالمت  ارتقای 
روانی و در دراز مدت از آسیب های اجتماعی 

کنیم.► جلوگیری 
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اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َزَکاُة  اْلَعْفُو   ...« َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

ْن َغَدَر َو ااِلْسِتَشاَرُة َعْیُن اْلِهَداَیِة ...«.1 ُلوُّ ِعَوُضَک ِممَّ َفِر َو السُّ الظَّ
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
فراموشی،  و  دوری  و  است  عفو  پیروزی،  زکات   ...« فرمودند: 

.»  ... است  هدایت  عین  مشورت  و  پیمان شکنان  کیفر 
در  زکاتی  چیزی  هر  برای  که  است  آمده  متعددی  روایات  در 
آمده  احادیث  برخی  در  نمونه  به عنوان  است؛  شده  گرفته  نظر 
َشْي ٍء  »ِلُکلِّ  می فرمایند:  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  است: 
دارد  زکاتی  چیزی  »هر  ال «؛2  اْلُجهَّ اْحِتَماُل  اْلَعْقِل  َزَکاُة  َو  َزَکاٌة 
روایت  در  و  است«  نادانان  نادانِی  کردن  تحّمل  عقل،  زکات  و 

االنصاُف«؛3 الُقدَرِة  »َزکاُة  می فرمایند:  دیگری 
عدالت ورزی  و  انصاف  دادن  به خرج  بودن،  قدرتمند  »زکات 
)صلی  اسالم  گرامی  رسول  از  حدیثی  در  هم چنین  است«. 
َزَکاُة  َو  َزَکاٌة  َشْي ٍء  »ِلُکلِّ  فرمودند:  که  شده  نقل  آله(  و  علیه  الله 
َیاُم«؛4 »برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها  ْبَداِن الصِّ

َ
اْل

است«. روزه 
بر همین اساس می توان گفت: یقینًا، هر موهبتی که از سوی 
آن  از  بهره ای  یعنی  دارد؛  زکاتی  می شود،  داده  انسان  به  خدا 
باید به دیگران برسد. پیروزی نیز موهبت بزرگی است و بهره ای 
که از آن به دیگران می رسد، عفو از دشمن خطاکار است. البته 
باید گفت: این عفو در جایی مطلوب است که باعث جسور شدن 
از  یکی  در  السالم(  )علیه  علی  حضرت  نگردد.  خطاکار  شخص 
بیان  دیگری  به صورت  را  معنا  همین  البالغه  نهج  حکمت های 
َک َفاْجَعِل اْلَعْفَو َعْنُه ُشْکرًا ِلْلُقْدَرِة  کرده اند: »ِإَذا َقَدْرَت َعَلی َعُدوِّ
شکرانه  را  عفو  شدی،  پیروز  دشمنت  بر  که  »هنگامی  َعَلْیِه«؛5 
ادای  البته  بده«.  قرار  او،  بر  کردنت  پیدا  سیطره  و  پیروزی  این 

نوعی شکرگزاری است. زکات هم، خود 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( در عبارت و پند بعد می فرمایند: 
»دوری و فراموشی، کیفر پیمان شکنان است«. واژه »ُسُلّو« )بر 
خاطر  تسلی  و  شدن  غافل  کردن،  فراموش  به معنای  ُغُلّو(  وزن 
با  را  خود  پیمان  که  کسانی  برابر  در  انسان  است.  کردن  پیدا 
داد:  نشان  است  ممکن  عکس العمل  گونه  دو  می شکنند،  او 
و  پیمان شکنی  پیمان شکستن در مقابل  و  متقابل  اقدام  نخست 
دیگر؛  راه  و  است  و جنگ  مبارزه  ادامه  و  درگیری  دیگر،  به بیان 
برای  و  کند  حذف  خود  زندگی  صفحه  از  را  آن ها  انسان  این که 
این  برای  سنگین تر  مجازاتی  این  و  بسپارد  به فراموشی  همیشه 
داده اند،  از دست  را  وفادار  تنها یک دوست  نه  زیرا  افراد است؛ 
پیمان شکن  از  شوند،  باخبر  رخداد  این  از  که  هم  دیگران  بلکه 
فاصله می گیرند. حضرت علی )علیه السالم( در اندرز بعدی به 
مطلب مهم و سرنوشت ساز انسان ها اشاره نموده و می فرمایند: 
»مشورت عین هدایت است«. مشورت سبب راه یافتن به مقصود 
یا  باشد،  اتحاد  به معنای  خواه  »عین«  به  تعبیر  ولی  است، 
بسیار  رابطه  که  می دهد  نشان  چشمه،  یا  و  چشم  به معنای 
نباشد،  چنین  چرا  دارد؛  وجود  و هدایت  مشورت  میان  نزدیکی 
می افزاید  انسان  به عقل  را  دیگران  عقول  مشورت،  حالی که  در 
بر  که  می گیرد  بهره ها  دیگران  اطالعات  و  تجارب  از  انسان  و 

نیست. پوشیده  هیچ کس 
شرایط  و  آداب  دارای  کردن  مشورت  که  دانست  باید  البته 
از  روایتی  در  دهد.  نتیجه  تا  شود  رعایت  باید  که  است  خاصی 
اْلَمُشوَرَة  امام صادق )علیه السالم( نقل شده که فرمودند: »ِإنَّ 
ُتَها  َمَضرَّ َکاَنْت  ِإالَّ  َو  ِبُحُدوِدَها  َعَرَفَها  َفَمْن   ِبُحُدوِدَها  ِإالَّ  َتُکوُن  اَل 
ْکَثَر ِمْن َمْنَفَعِتَها ...«؛6 »مشورت کردن صورت 

َ
َعَلی اْلُمْسَتِشیِر أ

با  بارعایت شرایط و حدود آن، پس مشاوری که  نمی گیرد، مگر 
داشت؛  خواهد  مطلوبی  و  مثبت  نتیجة  باشد،  آشنا  آن  شرایط 
وگرنه ضرر آن برای مشورت خواه بیش از منفعتش خواهد بود!«.
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ممکن  راحت  خواب  داشتن  برای       ◄
دائم  طور  به  یا  بخوابید  پنجره  کنار  است 
از  تا  کنید  روشن  شب  طول  در  را  پنکه 
خواب بیدار نشوید، اما گزینه دوم به دالیل 
نیست. مفید  شما  سالمتی  برای  مختلف 
هوای بیرون از منزل بسیار گرم و تالش 
دشوار  بسیار  هوا  این  در  خوابیدن  برای 

است.
گروه  از  ردیک،  مارک  خواب  کارشناس 
معتقد  خواب،  مشاوران  تحقیقاتی  یک 

هم  و  مزایا  هم  پنکه  با  خوابیدن  که  است 
به  می توان  آن  مزایای  از  دارد.  معایب 
ثابت  هوای  گردش  شده،  کنترل  دمای 
خواب  به  که  کرد  اشاره  نویز  صدای  و 
حال  این  با  می کند.  کمک  افراد  برخی 
است.  مثبت  جوانب  از  بیشتر  آن  معایب 
است  این  پنکه  معایب  بزرگترین  از  یکی 
دلیل  به  آلرژیک  واکنش های  تحریک  که 
و غبار و گرده هایی که می تواند  مقدار گرد 
افزایش  را  کند  نفوذ  شما  سینوس های  به 

. هد می د
یونجه  تب  و  آسم  آلرژی،  از  که  کسانی 
با  شب  طول  در  است  ممکن  می برند،  رنج 

شوند. مشکل  دچار  بیماری ها  این 
خود  پنکه  به  همچنین  افزود:  ردیک 
اگر گرد و غبار روی  بیندازید.  نگاه دقیقی 
پره ها جمع می شود، هر بار که آن را روشن 
در  پرواز  به  هوا  در  ذرات  این  می کنید، 

یند. می آ
تولید می کند  پنکه ها  که  هوای خشکی 

که  کند  ایجاد  مشکالتی  است  ممکن  نیز 
تحریک  و  گلو  و  پوست  باعث خشک شدن 
لنز های  از  اگر  خصوص  به  شود؛  چشم 

می کنید. استفاده  تماسی 
ممکن  نیز  سینوس ها  و  بینی  مجاری 
و  گیرد  قرار  تاثیر هوای خشک  است تحت 
منجر به مخاط و سردرد شود. جریان مداوم 
هوا همچنین تمایل دارد مجرای بینی شما 
تاثیر  شما  سینوس های  بر  و  کند  خشک  را 

بگذارد.

اگر خشکی شدید باشد، می تواند منجر 
برای  شما  بدن  در  اضافی  مخاط  تولید  به 
جبران آن شود؛ سپس شما بیشتر مستعد 
سینوسی  سردرد های  و  گرفتگی  انسداد، 

. هستید
و  گرفتگی  با  است  ممکن  همچنین 
خنک  هوای  دلیل  به  منقبض  عضالت 

شوید. بیدار  متمرکز 
بدیهی است این خبر خیلی خوبی برای 

نیست  کسانی 

  چگونه در هوای گرم خواب آرامی داشته باشیم؟    ●



◄     محمدعلی سافلی: چندی پیش 
یکی از دوستان فرهیخته پیام داد: »برای 
حسینیه  با  علمی  نشست  یک  برگزاری 
آنجا  آمفی تئاتر  تا  گرفتیم  تماس  ارشاد 
پاسخ  حسینیه  مسئوالن  کنیم،  کرایه  را 
به بخش  و  تعطیل شده  "آمفی تئاتر  دادند 
است"«! شده  اضافه  حسینیه  قرائت خانه 

آمفی تئاتری  بود؛  تلخ  اما  ساده  پیام 
شخصیت های  نفس های  ُهرم  هنوز  که 
حس  آنجا  در  ایران  اخیر  قرن  تاریخ  مهم 
شده  سپرده  فراموشی  به  آن قدر  می شد 
که  است  نگرفته  آن  از  سراغی  کسی  و 
نسل  شاید  و  است  داده  کاربری  تغییر 
کتاب های  خواندن  برای  که  کشور  جدید 
کنکور از همان سالن به عنوان قرائت خانه 
محمدرضا  که  نداند  می کند،  استفاده 
همین  از  صادره  کلمات  ترس  از  شاه 
ارشاد  حسینیه  تعطیلی  به  دستور  مکان 

داد.
ارشاد،  آمفی تئاتر  تعطیلی  از  تلخ تر  اما 
شخصیت هاست؛  همان  پرورش  تعطیلی 
در آستانه 29 خرداد که سالروز درگذشت 
فکر  این  به  باید  است  شریعتی  علی 
تبار  از  باید  انقالبی  جریان  چرا  که؛  کرد 
و  ارشاد  حسینیه  در  خویش  اندیشه ای 
فاصله  الجواد)ع(  مسجد  و  کرامت  مسجد 

باشد؟! گرفته 
منبرها  دیگر  که  می گذرد  مدت ها 
و  مساجد  در  سخنرانی  کرسی های  و 
دانشگاه ها و هیئات خالی از سخنرانان با 
سواد و معلومات است و عماًل عرصه برای 
خوبی  بیان  فن  که  است  شده  باز  افرادی 
دارند و بعد از هر سخنرانی فورًا کلیپ های 
از  جدا  می آید؛  بیرون  چنددقیقه ای شان 
سخنرانی،  کرسی  و  منبر  شأن  حفظ  عدم 
از  آمیخته ای  افراد  این  مطالب  باطن 
است  بیهوده  و  غلط  و  درست  داده های 
آنها مشخص می  شود  نادرستی  به مرور  که 
اول  نسل  متفکران  فقدان  پیش  از  بیش  و 
نسل  متفکران  شناساندن  لزوم  و  انقالب 

می کند. برمال  را  جامعه  به  جدید 
از  رجعت  و  انقالب  اول  نسل   **

جامعه و  دانشگاه  به  حوزه 
با  همزمان  و  شمسی  چهل  دهه 
علیه  انقالبی  فعالیت های  اوج گیری 
تجربه  از  بهره گیری  با  و  سلطنت  نظام 
جریان های  کمک  با  که  کشورهایی 
چپ گرا انقالب کرده بودند، عمده فضای 
اختیار  در  دانشگاه ها  و  کشور  انقالبی 
بود  مارکسیستی  و  کمونیستی  گروه های 
رسوخ  با  بودند.  مشغول  نیرو  جذب  به  که 
از  بخشی  بین  مارکسیستی  اندیشه های 
بدنه دانشگاه که گاه دامن روحانی زاده ها 
متدینین  از  بخشی  تنها  بود،  گرفته  هم  را 
جریانات  با  مقابله  فکر  به  دانشگاهی 
اسالمی  انجمن  افتادند.  انحرافی 
مهندس  به همت  که  تهران  دانشگاه 
تالش های  و  بود  شده  تأسیس  بازرگان 
و  بازرگان  همچون  مذهبی  روشنفکران 
از  بخشی  دین  و  علم  پیوند  برای  سحابی 

بود. چپ گراها  هجمه  علیه  فعالیت ها 
از  جمعی  پای  بازشدن  با  به مرور 
معادله  دانشگاه،  به  فرهیخته  روحانیون 
شد.  عوض  نهضت  اسالمی  جریان  به نفع 
دکتر  شهید  و  مطهری  شهید  آیت الله 
که  بودند  حوزوی  چهره  دو  مفتح  محمد 

رد  به  تهران  دانشگاه  الهیات  دانشگاه  در 
کتاب  پرداختند.  ضددینی  دیدگاه های 
فلسفه  اصول  و  مادیگری  به  گرایش  علل 
گام  دو  مطهری  شهید  رئالیسم  روش  و 
مهمی بود که در این راستا صورت گرفت.
رئالیسم  روش  و  فلسفه  اصول  کتاب 
و  مطهری  شهید  دغدغه  مشخصًا 
با  مقابله  در  را  طباطبایی  عالمه  استادش 
مشخص  روزگار  آن  اندیشه  در  غرب زدگی 
چنین  کتاب  این  مقدمه  در  وی  می کند. 
مربوط  نشریات  اینکه  لحاظ  »از  می آورد: 

اندازه  از  بیش  دیالکتیک  ماتریالیسم  به 
عده  افکار  و  شده  منتشر  ما  کشور  در 
متوجه  خود  به  را  جوانان  از  زیادی  نسبتًا 
محتویات  تمام  که  بود  الزم  ساخته...، 
و  تجزیه  رساالت  این  منطقی  و  فلسفی 
به خوبی  آن  واقعی  ارزش  تا  شود  تحلیل 
ارائه  با  نیز  مفتح  شهید  گردد«.  واضح 
استراتژی وحدت حوزه و دانشگاه، تالش 

محیط  به  اسالمی  اندیشه های  ورود  کرد 
کند. تئوریزه  و  تسهیل  را  دانشگاه 

دانشگاه  با  حوزوی  جریان  پیوند  این 
نبود  کادمیک  آ محیط  به  محدود  تنها 
مسجدی  فرهیخته  ای  روحانی  هر  بلکه 
بود؛  کرده  تبدیل  ایدئولوژیک  سنگر  به  را 
الجواد)ع(،  مسجد  در  مطهری  شهید 
قبا،  و  جاوید  مسجد  در  مفتح  شهید 
آیت  هدایت،  مسجد  در  طالقانی  آیت الله 
و...  جلیلی  مسجد  در  کنی  مهدوی  الله 
و  نهضت  پیشبرد  بر  عالوه  شبکه  این   .
دخالت  صحیح  افکار  نشر  در  مبارزه، 
اواسط  در  شد  موجب  و  داشت  فراوانی 
انقالب،  حرکت  کّلیت  پنجاه،  دهه 
دست  از  فضا  و  بگیرد  اسالمی  رنگ وبوی 

شود. خارج  چپ ها 
در  خامنه ای  الله  آیت  تهران،  بر  عالوه 
کشوری  شهرتی  مشهد  کرامت  مسجد 
هم  به  جا  یک  در  اینها  همه  اما  داشت 

ارشاد! حسینیه  شدند:  متصل 
آنجا  ** مسجدی  که عبادت اول در 

بود! تفکر 
ارشاد  مسجد  و  حسینیه   1346 سال 
شمیران  نزدیکی  در  ضرابخانه  محله  در 
بیرون  از  که  ساختمانی  شد،  تأسیس 
با  درون  در  اما  بود  مسجد  شبیه  اگرچه 
تفاوت  از مساجد سنتی می شناسیم  آنچه 
و  کتابخانه  و  آمفی تئاتر  سالن  داشت، 
نشستن روی صندلی  حرکت نویی به شمار 
اما  البته منتقدانی هم داشت  می رفت که 
این  که  می داد  نشان  انتقادات،  از  فارغ 
تفکر  و  شنیدن  برای  بیشتر  مکانی  محل، 

سخنرانان  تمام  مناسک.  ِصرف  تا  است 
استفاده  فراهم شده  فرصت  از  مذهبی 
مناسب  محلی  را  ارشاد  حسینیه  کرده 
حتی  و  یافتند  مردم  کردن  گاه  آ برای 
همچون  شهرستان  ساکن  سخنرانان  پای 
این  به  شریعتی  دکتر  و  خامنه ای  آیت الله 

شد. باز  مکان 
روحانی  یک  به عنوان  مطهری  شهید 
از  و  آمد  حسینیه  از  استقبال  به  فرهیخته 
استقبال  دامنه  کرد؛  استقبال  آن  تأسیس 
که  بود  وسیع  آن قدر  ارشاد  برنامه های  از 

قرار  تحت الشعاع  را  مساجد  سایر  به مرور 
کرسی  داشتند  تالش  سخنرانان  و  داد 
دست وپا  خود  برای  ارشاد  در  سخنرانی 
مفتح،  محمد  مطهری،  مرتضی  کنند. 
شریعتی،  علی  خامنه ای،  علی  سید 
باهنر  محمدجواد  حجازی،  فخرالدین 
سخنرانان  جمله  از  جعفری  عالمه  و 
فعالیت های  دامنه  بودند.  حسینیه 

ردپای  می توان  که  بود  به حدی  حسینیه 
شخصیت های  چه  خاطرات  در  را  آن 
هنری  شخصیت های  حتی  چه  و  سیاسی 
شریفی نیا،  محمدرضا  همچون  نسل  آن 
دید  ارجمند  داریوش  و  کیانیان  رضا 
حسینیه  در  مذهب  و  هنر  تالقی  که  چرا 
صحنه  به  با  شریعتی  و  یافت  نمود  ارشاد 
بخشی  کرد  تالش  اباذر،  نمایش  بردن 
منتقل  هنر  ابزار  با  را  انقالبی  مفاهیم  از 
خامنه ای  آیت الله  پیشتر  که  کاری  کند؛ 
باران  تئاتر  بردن  صحنه  به  با  مشهد  در 

بود. داده  انجام 
مرتضی  میان  تلخ  اختالف  اگرچه 
جدایی  موجب  شریعتی  علی  و  مطهری 
ارشاد شد،  از مجموعه حسینیه  آن شهید 
به  شریعتی  فعالیت های  با  حسینیه  اما 
حیات خود ادامه داد. تأثیرگذاری آنجا در 
مستقیم  دستور  با   51 سال  که  بود  حدی 
انقالب  پیروزی  زمان  تا  و  تعطیل شد  شاه 
از  بعد  ارشاد  اگرچه  نشد؛  بازگشایی 
خود  سابق  تأثیرگذاری  انقالب  پیروزی 
به  انقالبی  فعاالن  میان  اما  نداشت  را 
و جذب جوانان  اندیشه ورزی  و  تفکر  نماد 
را  نسلی  نامش  همچون  و  شد  تبدیل 

کرد. ارشاد 
سنگرهای  شصت؛  دهه   **
شلوغ میزهای  خالی،  اندیشه ای 

دهه شصت با پیروزی انقالب اسالمی، 
سرنوشت  دو  با  نهضت  ایدئولوگ های 
مرتضی  همچون  برخی   شدند؛  روبه رو 
به  مطهری و محمد مفتح و شهید بهشتی 
منحرف  گروهک های  و  منافقین  ترور  تیر 

دیگری  دسته  و  شدند  حذف  فرقان  مانند 
وارد  کشور  اداری  خألهای  جبران  برای 
جنگ  وقوع  شدند.  مدیریتی  عرصه 
از  بعد  دانشگاه ها  تعطیلی  و  تحمیلی 
اداره  پیچیدگی های  و  فرهنگی  انقالب 
تشکیل  فرصت  کمتر  برهه،  آن  در  کشور 
و  می داد  اجازه  را  ارشاد  چون  محافلی 
استفاده  آن  از  می شد  که  تریبونی  تنها 

بود. جمعه ها  نماز  کرد، 
سخنرانی  کرسی های  تشکیل  عدم 
شد  موجب  زمان،  آن  در  اندیشه ورزی  و 

حال  و  شور  رفتن  فراموشی  به  بر  عالوه 
همچون  مراکزی  در  انقالب  از  پیش 
کرامت،  مسجد  و  ارشاد  حسینیه 
انقالب  مستحدثه  مسائل  به  پاسخگویی 
هم  مشکالت  حل  برای  تئوری پردازی  و 
با  نظام  بعد  دهه های  در  و  شود  متوقف 
باشد. روبه رو  حکمرانی  ایده  و  تئوری  فقر 

روی  و  جنگ  پایان  با  هفتاد  دهه 

رفته  رفته  سازندگی،  دولت  آمدن  کار 
عقاید  بیان  برای  محلی  به  دانشگاه ها 
شد.  تبدیل  فکری  دعواهای  و  تازه 
عمدتًا  که  انقالب  دوران  جوانان  از  نسلی 
با  یا  و  بودند  کشور  خارج  تحصیلکرده 
بودند،  گرفته  فاصله  انقالب  آرمان های 
نشریات  آمدند.  دانشگاه  محیط  به 
به  آئین  و  کیان  همچون  روشنفکری 
غیرمذهبی  روشنفکران  تفکرات  بازتاب 

. خت ا د می پر
تالش  تقابل  این  در  انقالبی  جریان 
عرصه  لذا  نباشد  بازنده  را  میدان  تا  کرد 
جدید  فکری  شخصیت های  ظهور  و  بروز 
دوباره  رجعت  همچنین  و  انقالب  جبهه 

بودیم. شاهد  را  دانشگاه  به  حوزویان 
همچون  شخصیت هایی  افکار  نشر  با 
کدیور  محسن  و  سروش  عبدالکریم 
روشنفکری  نشریات  و  دانشگاه ها  در 
استفاده  با  انقالبی  جریان  زمان،  آن 
خمینی)ره(  امام  مؤسسه  ظرفیت  از 
توانست  مصباح  آیت الله  مدیریت  تحت 
دانشجویان  برای  را  دوره های طرح والیت 

کند. برگزار  بسیجی 
رسوخ  به  نسبت  خطر  احساس 
کالمی  حوزه  در  ضددینی  اندیشه های 
عالمان  شد  موجب  حکومتداری،  و 
برجسته ای همچون آیات مصباح، جوادی 
حسن زاده  جعفری،  محمدتقی  آملی، 
و  بیایند  دانشجویان  جمع  به  دیگران  و 
در  مطرح شده  شبهات  به  پاسخگویی  با 
برابر  در  را  آنها  چندی  برای  دانشگاه ها، 

کنند. واکسینه  مسموم  افکار 

به عنوان  ازغدی  رحیم پور  حسن 
برپایی  با  انقالب  اندیشمندان  دوم  نسل 
دانشگاه  در  نقد  و  سخنرانی  کرسی  های 
در  توانست  نقد  کتاب  فصلنامه  مدیریت  و 
تالش ها  این  اما  بایستد  هجمه  این  برابر 
در برابر آنچه قرار بود چون سیل باشد در 

بود. مسّکن  حکم 
بر تفکر ** غلبه شومن ها 

بعد،  به  هشتاد  دهه  نیمه  از  بااین حال 
همان قدر که رفته رفته کتاب ها جای خود 
صندلی های  و  منابر  داد،  موبایل ها   به  را 

سخنرانان و اندیشمندان نیز جای خود را 
کنار  با  تنها  که  داد  افرادی  و  شومن ها  به 
جنجالی  و  جذاب  حرف های  چیدن  هم 
و  فکری  به حتی مجامع  را  توانستند خود 

کنند. قالب  دانشجویی  تشکل های 
هر  در  عمدتًا  که  سخنران ها  این 
تا  گرفته  الهیات  و  دین  از  شاخه ای 
و  سیاست  و  زیست محیطی  مشکالت 

سواد  نه تنها  می زنند،  حرف  اقتصاد 
استاد  صبغه  بلکه  ندارند  کادمیک  آ
سخنرانان  به خالف  ندارند؛  هم  دیدن 
بر  تمرکز  ضمن  که  انقالب  اول  نسل 
آن،  به روی  تعمق  و  مطالعاتی  حوزه  یک 
به اصطالح  به  صحیح  اطالعات  و  داده ها 

می دهند.  پامنبری ها 
در این طیف، امثال علی اکبر رائفی پور 
از  برجسته ای  نماد های  از  می توان  را 
جوانی  دانست،  اندیشه  قهقهرایی  سیر 
سخنرانی  با  هشتاد  دهه  اواخر  از  که 
کرد،  شروع  فرقه ها  و  فراماسونری  درباره 
رفته  و  کرد  ورود  مهدویت  مباحث  به 
ازدواج،  کشاورزی،  اقتصاد،  درباره  رفته 
از  می کند؛  صحبت  آب وهوا  و  طبابت 
پیش بینی ترسالی برای کشور تا ادعاهای 
یا  و  سنتی  طب  درباره  غریب  و  عجیب 
یا  و  مصاف  مؤسسه  در  سالح  ساخت 
دانشگاه های  از  شدن  دعوت  ادعای 
است  نموداری  و...  عراق  و  سوریه  لبنان، 
را آشکار  افراد  این مدل  که ساحت فکری 
با  ضدیت  در  خود؛  به  »دعوت  می  کند: 

اندیشه«! و  تفکر  به  دعوت 
انقالبی  سخنرانان  اول  نسل  به خالف 
و  تفکر  به  دعوت  را  خود  رسالت  که 
عاقله  قوه  کردن  فعال  و  اندیشیدن 
اسالم  معرفی  برای  تالش  و  پامنبری ها 
مبارزه  برنامه  و  اصیل  دین  به عنوان 
وی  امثال  یا  و  رائفی پور  اما  می دانستند 
یک  به عنوان  را  خود  دارند  تالش  بیشتر 
بخواهند  اینکه  تا  کنند  معرفی  متفکر 
فضای  این  مقصر  کنند.  تبلیغ  را  تفکر 
مخاطبان  اخیر  سالهای  در  پیش آمده 
این  جوان  مخاطب  چراکه  نیستند 
بلکه  است  دانستن  تشنه  سخنرانان 
مدلی،  این  سخنران های  بر  عالوه  مقصر 
برای  را  فضا  که  است  سیستم  از  بخشی 
و  می کند  فراهم  آنها  شهرت  مدارج  طی 
تریبون در اختیارشان می گذارد، این که با 
مفصل  می توان  آن  درباره  انگیزه ای؟  چه 

کرد. صحبت  جداگانه  و 
انقالبی  جریان  شرایطی  چنین  در 
گرفتار  و  وضعیت  از  برون رفت  برای 
اطالعات  و  شومنیسم  گرداب  در  نشدن 
رگ  به  بازگشت  نیازمند  ضداندیشه ای، 
مسجد  و  ارشادی  حسینیه  تبار  و  ریشه  و 
معرفی  و  پرورش  و  خویش  کرامتی 
مطهری،  آیت الله  طراز  در  انسان هایی 
بهشتی،  آیت الله  خامنه ای،  آیت الله 
)علی رغم  شریعتی  علی  مفتح،  آیت الله 
اما  است  وارد  او  اندیشه  به  که  نقدهایی 
در  دغدغه مند  متفکر  یک  ساحت  در 
یا  و  و...  بود(،  شده  وارد  نهضت  عرصه 
رحیم پور  حسن  همچون  متأخرینی  حتی 
شومن ها  حامی  نهادهای  و  است  ازغدی 
حاضر  عصر  متفکران  از  سراغی  باید 
قرار  آنها  اختیار  در  را  تریبون  و  بگیرند 

. هند د
تریبون های  و  آزاداندیشی  فضای  اگر 
پیش  سالهای  همچون  مجددًا  نظر  و  نقد 
بگیرد،  رونق  هفتاد  دهه  یا  و  انقالب  از 
اطالعات  از  جامعه  عمومی  اذهان  نه تنها 
فرصت طلبی  برای  فضا  نمی شود،  پر  غلط 
ساحتی  و  می شود  بسته  هم  شومن ها 
سؤال های  به  پاسخ  و  مشکالت  حل  برای 
► شد.      خواهد  پیدا  حکمرانی  حیطه 
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حقوق هـای نجومـی و 
باور موجـه!                             

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
فرانسوی  نویس  رمان  و  شاعر  دورگینر«  »هانری  خدابیامرز 
بعضی  چون  است.  خوب  نوشتن  عاشقانه  نامه   : گفته  جایی 
چیزهاست که خواستن آن از معشوق به صورت رو در رو آسان 

پول! درخواست  مثل  نیست، 
سفتی...  ُدر  و  گفتی  گل   ... هانری  ببارد  قبرت  به  نور 
پول  درخواست  همین  کارها  ترین  سخت  از  یکی  حقیقتًا 
الکردار است. حاال می خواهد از پدر و مادر و برادر باشد یا از 

... و  کارفرما  همسایه،  و  در   ، معشوقه  دوست، 
کارفرمایتان  از  شما  اگر  مثاًل   ... فرما  کار  از  مخصوصًا 
از  که  نکند  ثابت  تا  باشید،  داشته  حقوق  افزایش  درخواست 
نیست!   کن  ول  ورشکستگی  حال  در  و  است  تر  بدبخت  شما 
نرفتن  سر  یا  خدا  رضای  خاطر  به  فقط  است  معتقد  هم  بعد 
حوصله اش، مغازه ، کارگاه، کارخانه اش را تعطیل  نمی کند؛ 
کوتاه  سپرده  بانک  در  را  پولش  و  بفروشد  را  اینجا  اگر  که  چرا 

است! بیشتر  سودش  بگذارد،  مدت 
ندارد.  خصوصی  بخش  از  کمی  دست  هم  دولتی  بخش 
دولت هم برای چندرغاز افزایش حقوق جد و آبا کارگر و کارمند 
آورد و آخر سر هم همان همیشگی و در  را جلوی چشمان می 

دعا... حقش 
بگیران علی حده است  این داستان در خصوص نجومی  اما 
و تومنی هشت صنار تفاوت دارد. چون اساسًا نوع نگاه نجومی 
جریان  در  است.  اپیستمولوژیک  نگاه  حقوق  مقوله  به  بگیران 
هستید که اپیستمولوژی شاخه ای از فلسفه است که به بررسی 

باور موجه می پردازد. معرفت )یا شناخت( و 
شکار  مثل  بزرگواران  این  گرفتن  حقوق  تر  ه  ساد  زبان  به 
این  بلکه   ، نیست  دویدن  پروانه  دنبال  و  ها  معمولی  ما  پروانه 
جماعت در گوشه ای به این باور موجه می رسند و حقوق های 
شود!  می  سرشار  شان  حساب  به  کهکشانی  بعضًا  و  نجومی 
ندارد!  راست  و  چپ  و  روحانی  و  رئیسی  دولت  به  هم  ربطی 
با جهاز هاضمه من و شمای کارمند  زیاد  و  بحث فلسفی است 

نیست! سازگار  کارگر  و 
نفوذ  نجومی  حقوقی  های  فیش  در  جایی  تا  موجه  باور  این 
پارامترهای دریافت  و  بزرگتر است  از گاو  می کند که بعضًا کره 

از اصل حقوق می شوند! بیشتر   ، غیر حقوق رسمی  های 
بزرگواران  روی دوش  ها  پروانه  این دست  وقتی  اینکه  جالب 
پدرسوخته  پیشته  و  کیش  کیش  با  نشینند  می  بگیر  نجومی 
سیاسی  فشارهای  و  خدابیامرز(   اویس  فتحعلی  کالم  تکیه   (
دولتی  از  حتی  و  کنند  نمی  پرواز  هم  ها  رسانه  صدای  و  سر  و 
به دولت دیگر منتقل می شوند و در مواردی همانجا زاد و ولد 

کنند. می  هم 
نظر  در  باید  را هم  معتقدند »چقدر«  کارشناسان  اینکه  البته 
حق  مدیری  هیچ  کشوری،  خدمات  قانون  براساس  و  گرفت 
برای حقوق سقف  و  بگیرد  دیگران  از  برابر  از هفت  بیش  ندارد 
دوستان  ببینیم  باید  ولی  است  مهم  خیلی  است،  شده  تعیین 
اند؟!  گرفته  اندازه  کسانی  چه  سفره  و  مشت  با  را  »چقدر« 

چقدر؟! تا  داریم  چقدر 
به هر حال »چقدر« کسی که به حقوق نجومی و مفت خوری 
عادت کرده است با »چقدر« کسی که با عرق جبین و کارگری 

روزگار می گذراند قطعًا تفاوت دارد! تفاوت ندارد؟!

ر ـُ َتَلنگ درباره خطر خودنمایی رائفی پورها؛ 

●   لزوم بازگشت به تبار »ارشاد« و »کرامت« در »مصاف« شومن ها     ●



درجه   3۰ باالی  گرمای  در  امیدوارند  که 
بخوابند. سانتیگراد 

وجود  راه هایی  شد  گفته  که  همانطور 
دارد می توانید مطمئن شوید شب ها بدون 
کمک پنکه خنک بمانید و شامل موارد ذیل 

است:
 سایه نگه داشتن اتاق خواب در طول روز
مصرف  از  پرهیز  و  سرد  آب  نوشیدن   

فئین کا
 خوابیدن روی ملحفه های نخی

پوشیدن  و  سرد  آب  دوش  گرفتن 

گشاد لباس های 
کنید،  استفاده  پنکه  از  می خواهید  اگر 
راه حل منحصر به فردی ارائه شده تا پنکه 
تبدیل  موقت  مطبوع  تهویه  واحد  یک  به  را 
تا ۶ بطری آب  انجماد چهار  کنید و شامل 
شور است. وقتی برای خواب آماده شدید، 
قرار  پنکه  جلوی  سینی  در  را  بطری ها 
دهید؛ سپس نسیم خنکی به شما می وزد.

همچنین پیشنهاد می شود روی پنکه ای 
نه  می چرخد،  که  کنید  سرمایه گذاری 
می وزد.  شما  روی  مستقیما  که  پنکه ای 

پنکه را روی تایمر تنظیم کنید تا تمام شب 
نکند. کار 

با چنین چیزی در  افزود: خوابیدن  وی 
ندارد. ذاتی  اتاق خواب شما هیچ خطر 

سریع تر  یا  بمانید  خنک  بخواهید  چه 
به  مقرون  انتخابی  احتماال  پنکه  بخوابید 
صرفه است که می توانید برای بهبود کیفیت 
یک  داشتن  کنید.  استفاده  خود  خواب 
پنکه در اتاق مزایای زیادی دارد و می توان 
نقاط ضعف آن را با استفاده از چرخش آرام 

► و تایمر از بین برد./فرارو    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ادامه از صفحه 6

تاسیس شرکت سهامی خاص مهرو فرش فخر پارس آگهی تغییرات شرکت سام زرین سبالن اقبال سهامی خاص
تاسیس شرکت سهامی خاص مهرو فرش فخر پارس درتاریخ ۱۴۰۱/۰2/۰۴ 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴۰۱۱۰۶۱۵2۰ ملی  شناسه  به   ۱۹7۰۵ ثبت  شماره  به 
گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  خرید  و  :تولید  فعالیت  ع  موضو میگردد. 
دستبافت  فرش  صادرات  و  فروش  خرید  و  تولید  بازرگانی  مجاز  کاالهای 
اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  کلیه  نزد  بانکی  حساب  افتتاح  ایرانی 
بانک  کلیه  از  وام  و  تسهیالت  اخذ  اسنادی  اعتبارات  گشایش  داخلی 
ها  بانک  کلیه  از  بانکی  ضمانتنامه  اخذ  اعتباری  و  مالی  موسسات  هاو 
از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع 
صفاییه)حرم  محله  قم،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ، قم  استان   :
همکف  طبقه   ،  ۴۰ ک  پال  ، ناصر  کوچه   ،  ]۱3[  ۱۹ شهدا  کوچه   ، مطهر( 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   37۱37۴37۴۸ کدپستی 
تعداد  ریالی   ۱۰۰۰ سهم   ۱۰۰۰ به  منقسم  نقدی  ریال   ۱,۰۰۰,۰۰۰
طی  موسسین  توسط  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   ۱۰۰۰
بانک  بانک  نزد   ۱۴۰۱/۰۱/22 مورخ   ۸7۶۱۹۵۰ شماره  بانکی  گواهی 
گردیده  پرداخت   ۱2۸7۶۱۹ کد  با  قم  صفائیه  شعبه  ملت  بانک  شعبه  ملت 

ملی  شماره  به  نژاد  معمار  حسین  محمد  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است 
سمت  به  و  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   ۰37۰۸۸۹7۴۶
ملی  شماره  به  رودی  حسن  احمدی  علی  آقای  سال   2 مدت  به  مدیرعامل 
به  و  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   ۰3۸۱3۶۴73۹
به  سیدلی  خدیجه  خانم  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت 
 2 مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   ۰۶۰2۵32۴۵۰ ملی  شماره 
شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  سال 
کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها   ، بروات   ، سفته   ، چک  قبیل  از 
معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  عامل  مدیر  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه 
اردالن  آقای  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می 
به  البدل  علی  بازرس  سمت  به   ۰37۰۵2۵۵23 ملی  شماره  به  جعفری 
به   ۰37۰۸۰۸223 ملی  شماره  به  منتظری  کامران  آقای  سال   ۱ مدت 
درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه  سال   ۱ مدت  به  اصلی  بازرس  سمت 
اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  ع  موضو ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ

باشد. نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قم )1337281(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اقبال  سبالن  زرین  سام  شرکت  تغییرات  گهی  آ
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۶۵۸۹۶۱۰ ملی  شناسه  و   ۱۴722
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۴۰۱/۰3/۱۰ مورخ  العاده  فوق  عمومی 
محله  قم،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ، قم  استان  در  یک  ۱-شعبه 
 ]2۶ ۵۰]کیوانفر  خمینی  امام  کوچه   ، حسین  نایب  مهدی  شیخ  آقابقال 
کدپستی  همکف  طبقه   ،  ۴ پالک   ، کیوانفر  نجفعلی  شهیدقاسم  بلوار   ،
ملی  شماره  به  اقبال  زرین  مرتضی  آقای  مدیریت  با   37۱۹۶73۹۵۶
شهرستان   ، قم  استان  در  دو  شعبه   -2 گردید.  تاسیس   ۰3۸۱۶3۱۹۱۵
کیوانفر  کوچه   ، زینل)کیوانفر(  حاج  محله  قم،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم 
طبقه   ،  ۰ پالک   ، کیوانفر  نجفعلی  شهیدقاسم  بلوار   ، ۱۵]شهیدکاکایی[ 
اقبال  زرین  علی  محمد  آقای  مدیریت  با   37۱۹733۹۹۹ پستی  کد  همکف 

قم  استان  در  سه  شعبه   -3  . گردید  تاسیس   ۰37۰۴۸۱۴۱۰ ملی  شماره  به 
بلوار   ، زینل)کیوانفر(  حاج  محله  قم،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ،
 ۱- پالک   ، ۱۵]شهیدکاکایی[  کیوانفر  کوچه   ، کیوانفر  نجفعلی  شهیدقاسم 
زرین  مجتبی  آقای  مدیریت  با  و   37۱۹73۴۱77 پستی  کد  همکف  طبقه   ،
در  چهار  شعبه   -۴  . گردید  تاسیس   ۰3۸۵۹۹۶۶۴۰ ملی  شماره  به  اقبال 
 ، خمینی  امام  محله  قم،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ، قم  استان 
طبقه   ،  3۴7- پالک   ، کیوانفر  نجفعلی  شهیدقاسم  بلوار   ،  2۸ کیوانفر  کوچه 
به  اقبال  زرین  مصطفی  آقای  مدیریت  با   37۱۹۶۸۹۸۸۹ پستی  کد  همکف 

. گردید  تاسیس   ۰3۸۵۱7۸7۴3 ملی  شماره 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قم )1337296(

◄     تردیدی نیست که شهر قم به عنوان 
فرهنگی  و  دینی  مراکز  بزرگترین  از  یکی 
جهان تشیع و اسالم دارای رسالتی جهانی 
و وظایفی فرامحلی است که باید نسبت به 
نشان  نیز  قم  شهر  تاریخ  باشد.  کوشا  آنها 
و  اسالم  تاریخ  در  مهم  خطه  این  دهد  می 
ایران هیچگاه از اوضاع جاری در سرزمین 
و  تأثیر  در  و  نبوده  برکنار  اسالمی  های 
نیازهای  و  وقایع  و  رویدادها  به  نسبت  تأثر 

است. داشته  قرار  شیعیان  و  مسلمانان 
دوران  به  آن  از  که  معاصر  دوران  در   
نیز یاد می شود تغییر سبک زندگی  مدرن 
و  اجتماعی  و  سیاسی  فرایندهای  و  ها 
عملکردهای  و  رویکردها  بر  المللی  بین 
شهرهای مذهبی آثار زیادی گذاشته است 
نیز در مقام یک مرکز  و استان قم  که شهر 
مردم  فکری  مرجع  و  دینی  و  علمی  فعال 
نیز پذیرای نقش ها و مأموریت های جدید 

است. بوده 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در دهه 
المللی  بین  و  ملی  انتظارات  اخیر  های 
علمیه  های  حوزه  مرکز  عنوان  به  قم  از 
فرصت  است.  داشته  افزایش  چندبرابر 
مقابل  در  روزه  هر  زیادی  تهدیدهای  و  ها 
حرکت قم و حوزه علمیه آن و دیگر نهادها 
بخاطر  استان  مدیریتی  های  دستگاه  و 
که  آورد  برمی  سر  قم  مذهبی  اختصاصات 
عالمانه  های  واکنش  و  ها  پاسخ  نیازمند 

است.
و  واتیکان  به  اعرافی  اله  آیت  اخیر  سفر 
و  جهان  کاتولیک  مسیحیان  رهبر  با  دیدار 
دیگر مقامات و مؤسسات جهان مسیحی را 

می توان در این راستا برشمرد.
گزارش  در  علمیه  های  حوزه  رئیس 

خود از سفر به واتیکان و اروپا گفته است: 
مسائل  میان  از  که  گفتم  ایشان)پاپ(  »به 
مهمی که بشر امروز با آن مواجه است ۱۰ 
مسئله را مهم می دانم و ادیان باید به آنها 
فکری  های  پایه  ضعف  اول:  کنند:  توجه 

و  خدا  و  غیب  عالم  به  نسبت  معرفتی  و 
افت  دوم:  جهان؛  در  موجود  خداناباوری 
سوم:  است؛  مواجه  آن  با  بشر  که  معنوی 
است«. یافته  کاهش  معنویت  و  دین  نقش 

است:  افزوده  علمیه  های  حوزه  مدیر 
فاصله  و  گرسنگی  و  فقر  بحث  »چهارم: 
محیط  تخریب  پنجم:  جنوب؛  و  شمال 
جهانی؛  های  قدرت  توسط  بویژه  زیست 
فروپاشی  و  زن  و  خانواده  بحث  ششم: 

اشغال  به  اشاره  هفتم:  آن؛  ارزشهای 
تاریخی فلسطین کردم و اینکه رهبری پیام 
قصه  در  رود  می  انتظار  شما  از  که  دادند 
فلسطین و یمن نقش موثر تری ایفا کنید و 
نظریه ما هم همان تئوری و دکترین رهبری 

فلسطینیان  میان  انتخابات  آن  و  است 
اصیل است؛ هشتم: تحریم ها و فشارهای 
نهم:  است؛  غرب  سوی  از  اقتصادی 
دهم:  است؛  مذهبی  های  گرایی  افراطی 
تعرض  و  جمعی  کشتار  های  سالح  توسعه 
به مقدسات ادیان الهی است. آمادگی این 
را داریم که در حل معضالت بشر، مقابله با 
به نقاط مشترک  توهین به مقدسات ادیان 
باشیم«. داشته  مشترک  مواضع  و  رسیده 

پاپ  آقای  با  دیدار  در  دیگر  محور  وی 
و  اسالم  میان  تعامل  برای  پیشنهاداتی  را 
حوزه  و  کاتولیک  و  تشیع  بویژه  مسیحیت، 
و  خواند  واتیکان  دستگاه  و  علمیه  های 
تصریح کرد: »آمادگی خود را در چند مورد 

مطالعاتی  های  حوزه  اول:  کردیم،  بیان 
و  تعمیق  به  که  است  موجود  مهمی 
داریم  را  آمادگی  این  و  دارد  نیاز  گسترش 
و  اسالم  میان  مختلف  های  قلمرو  در  که 
انجام  جامعتری  ریزی  برنامه  مسیحیت 
در  دوم:  باشیم؛  داشته  همراهی  و  داده 
حل معضالت بشر، به نقاط مشترک رسیده 
در  باشیم؛ سوم:  داشته  مواضع مشترک  و 
توان  ادیان، می  با توهین مقدسات  مقابله 

که  کنیم  دنبال  و  مواضع مشترک رسید  به 
دنیا حریم ها را پاس دارد؛ چهارم: به یک 

برسیم«. مشترک  سند 
اقدامات،  و  عناوین  این  است  بدیهی 
حوزه  که  است  ارزشمندی  های  ضرورت 
داشته  ویژه  اهتمام  آنها  به  نسبت  باید  قم 
باشد و غفلت از آنها موجب انتقال قرائتی 
غرب  به  بیت)ع(  اهل  مکتب  از  غیر 
رسیدگی  از  نباید  همزمان  اما  شد  خواهد 
شهر  سطح  در  مشابه  های  شاخص  به 
آنها  بهبود  و  حل  که  چرا  بود  غافل  قم 
از  تر  دسترس  در  و  تر  راحت  مراتب  به 
است  جهان  و  اروپا  سطح  در  اصالحگری 
و مدیران  توان حوزه قم  و  اراده  و چنانچه 
های  چالش  این  به  آن  مخلص  و  خدوم 
الگوی  یک  قطعا  کند  نوجه  نیز  محلی 
رهبران  و  پیروان  مقابل  در  افتخار  قابل 
آورد. شهر  ادیان جهان سربرخواهد  دیگر 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  مشکالت  از  قم 
و شایسته  برد  رنج می  اقتصادی متعددی 
همچون  قمی  جامعه  و  انسان  برای  است 
و  ها  شاخص  نیز  جهانی  جامعه  و  انسان 
شود. تعریف  دستیابی  برای  معیارهایی 

عالوه  مسیر  دو  این  همزمان  پیمودن 
بین  سطح  در  قم  اعتالی  موجب  آنکه  بر 
و  آسایش  و  رفاه  شد،  خواهد  المللی 
رضایتمندی را در سطح مردم و ساکنین و 

آورد. خواهد  ارمغان  به  قم  زائرین 
مرجع  آملی  جوادی  اله  آیت  رو  این  از 
علمیه  حوزه  رئیس  سفر  از  پیش  عالیقدر، 
سه  در  را  حوزویان  وظایف  واتیکان،  به  قم 
تقسیم  المللی  بین  و  ملی  محلی،  سطح 
کرده بودند و خواستار توجه به همه مراتب 

► مورد نیاز شده بودند.     

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»گویه« بررسی کرد:  

●   از انسان معاصر تا انسان قمی!     ●
ضرورت حل چالش های محلی امسال با قدرت در لیگ برتر 

فوتسال هستیم
شخص  حمایت  با  گفت:  قم  فوتسال  برتری  لیگ  تیم  مدیرعامل 
که  قول هایی  و  قم  جوانان  و  ورزش  اداره  کل  مدیر  و  قم  استاندار 

دهیم. می  ادامه  قدرت  با  دادند 
با  گفت وگو  در  قم،  فوتسال  برتری  لیگ  تیم  مدیرعامل  رادپور،  علی 
ایسنا بابیان اینکه امسال با قدرت در لیگ برتر هستیم، عنوان کرد: 
با حمایت شخص استاندار قم و مدیر کل اداره ورزش و جوانان قم و 

ادامه می دهیم. با قدرت  قول هایی که دادند 
مسئولین  که  وعده هایی  شدن  عملیاتی  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شبانه  تالش های  با  شکر  رو  خدا  کرد:  اظهار  داریم،  ایمان  دادند 
روانه  تیم  برتر،  لیگ  در  قم  فوتسال  نماینده  مدیریتی  مجموعه  روزی 

می شود لیگ  بازی های 
با  تیم  اسم  اینکه  بیان  با  قم  فوتسال  برتری  لیگ  تیم  مدیرعامل 
ادامه  اعالم می شود،  آینده  اواخر هفته  تا  لیگ  با سازمان  هماهنگی 
امضا  داخلی  به صورت  باشگاه  نیاز  مورد  بازیکنان  اکثر  قرارداد  داد: 

است. شده 

ادامه پیکار بانوان شیمیدر قم 
تا کسب جام قهرمانی

مغلوب حریف شاهین شهری شدند  دوم  بازی  در  قم  بانوان شیمیدر 
مشخص شود. بازی سوم  در  قهرمانی  تکلیف  تا 

دوم  دسته  لیگ  رقابت های  فینال  به  که  شیمیدر  بانوان  دوم  تیم 
دیدار  دومین  در  امروز  عصر  است،  یافته  راه  کشور  باشگاه های 
تکلیف  تا  شد،  مغلوب   ۵۸-  ۶۱ شهر  شاهین  لئونارد  تیم  برابر  خود 

شود. مشخص  سوم  بازی  در  قهرمانی 
شاهین  حریف  برابر  فینال،  مرحله  نخست  بازی  در  شیمیدر  بانوان 

رسیدند. پیروزی  به   3۸  -  ۵۱ نتیجه  با  شهری 
آزادی  ورزشگاه  بسکتبال  تاالر  در  بازی  سومین  در  فردا  تیم،  دو 
بازی، قهرمان لیگ  این  برنده  و  آرایی می کنند  برابر هم صف  تهران، 

بود. خواهد  بانوان  بسکتبال  دوم  دسته 

برد دلچسب دلسوختگان قم 
برابر حریف کردستانی

سنندج،  معلم  چاپ  تیم  توانست  بیت  اهل  دلسوختگان  تیم 
بردارد. رو  پیش  از  را  بندی  رده  جدول  صدرنشین 

 تیم دلسوختگان اهل بیت قم از هفته هشتم لیگ دسته دو فوتسال 
به  قم  حیدریان  شهید  ورزشگاه  در  امروز  عصر  کشور  باشگاه های 
مصاف تیم چاپ معلم سنندج رفت و توانست در نهایت با نتیجه ۴ بر 

دهد. شکست  را  بندی  رده  جدول  صدرنشین  تیم   2
بار  یک  کدام  هر  رضایی  و  قاسمی  و  دوبار  سعادتمند  دیدار،  این  در 

کردند. گلزنی  دلسوختگان  برای 
نماینده قم با این پیروزی ۱7 امتیازی شد و جایگاه دومی خود را در 

جدول رده بندی تثبیت کرد.
بناب  شهر  در  تیرماه  سوم  جمعه  قم،  بیت  اهل  دلسوختگان  تیم 

می رود. شهر  این  امید  تیم  مصاف  به  شرقی  آذربایجان 

سه کشتی گیر قمی به اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان 

دعوت شدند
رئیس هیات کشتی استان قم گفت: سه کشتی گیر و یک مربی قمی 
دعوت  ایران  جوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به 

شدند.
هادی علیایی در گفتگو با خبرنگار ایرنا ابراز داشت: مهدی جواهری 
شاهرخ  و   کیلوگرم   72 وزن  در  امیرعبدی  کیلوگرم،   ۵۵ وزن  در 

اند. شده  دعوت  اردو  به  کیلوگرم   ۱3۰ وزن  در  میکائیلی 
فرنگی  سه  کنار  در  نیز  قمی  مربی  پورنیا  علیزاده  مهدی  افزود:  وی 

شود. می  حاضر  اردو  در  استان  کار 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  مرحله  هفتمین  داد:  ادامه  علیایی 
 2۹ و جهانی،  آسیایی  آماده سازی حضور در مسابقات  برای  جوانان 

می شود. برگزار  تهران  در  فدراسیون  کشتی  خانه  محل  در  خرداد 

خبـر

◄   رئیس هیئت شمشیربازی قم با اشاره به ظرفیت 
باالی استان در این رشته ورزشی، گفت: استعدادیابی 

را در دانشگاه ها و مدارس قم پیگیری می کنیم.
قم  استان  شمشیربازی  هیئت  رئیس  قنبری  علی 
هیئت  کرد:  بیان  قم  در  فارس  خبرنگار  با  گفتگو  در 
که  است  نوپایی  و  تاسیس  تازه  مجموعه  شمشیربازی 
حدود 2 سال از عمر آن در قم می گذرد متاسفانه سال 
اول تاسیس هیئت، فعالیت های ما همزمان شد با ایام 
کرونا و نتوانستیم برنامه های مدنظر خود را اجرا کنیم، 
محوریت  با  متفاوت  برنامه های  جاری  سال  در  اما 

کرد. خواهیم  دنبال  را  استعدادیابی  و  آموزشی 
به  انتصابم  ابتدای  که  برنامه ای  در  داد:  ادامه  وی 
و  فدارسیون  تحویل  شمشیربازی  هیئت  رئیس  عنوان 
اصلی  هدف   ۴ دادم  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل 
مباحث  من  اول  هدف  برگزیدم،  ساله   ۴ دوره  برای  را 
در  که  می باشد  ساخت ها  زیر  کردن  فراهم  به  مربوط 
حال پیگیری است و اقدامات مثبتی هم در این زمینه 

آموزش  به  مرتبط  ما  دوم  مبحث  است،  شده  انجام 
و  آقایان  بخش  در  تیم هایی  حاضر  حال  در  که  است 
مشغول  شمشیربازی  خانه  ورزشی  سالن  در  بانوان 

هستند. فعالیت 
قنبری افزود: هدف سوم ما در هیئت شمشیربازی 
بحث استعدادیابی است که من تاکید بسیاری در این 
مانند  استان  مختلف  دانشگاه های  با  دارم.  موضوع 
دانشگاه قم، علوم پزشکی، طلوع مهر و چند دانشگاه 
را دنبال کرده ایم.  و استعدادیابی  آموزشی  دیگر بحث 
برنامه هایی  نیز  مدارس  در  جدید  تحصیلی  سال  در 
با  مکاتبه  و  رایزنی  مشغول  حاضر  حال  در  و  داریم 

هستیم. قم  استان  پرورش  و  آموزش 
معلمین  برای  ابتدا  پروش  و  آموزش  در  افزود:  وی 
ورزش مدارس کالس های آموزشی برگزار خواهیم کرد 
که آشنایی الزم در خصوص این رشته ورزشی را داشته 
استعدادهای  بتوانیم  عزیزان  این  طریق  از  تا  باشند 

کنیم. کشف  را  قمی  توانمند 

هیئت  دوم  سال  برنامه های  خصوص  در  قنبری 
شمشیربازی تصریح کرد: در سال دوم عالوه بر آموزش 
به ورزشکاران بحث کالس های مربی گری و داوری در 
3 اسلحه اپه، سابر و فلوره را برای عالقه مندان به این 

کرد. خواهیم  برگزار  ورزش 
کرد:  عنوان  قم  استان  شمشیربازی  هیئت  رئیس 
فعالیت  سال  اولین  اینکه  به  توجه  با  گذشته  سال  در 
هیئت ورزشی شمشیربازی در قم به شمار می رفت یک 
بخش  در  دوره  یک  و  آقایان  بخش  در  مسابقات  دوره 

داشتیم. ورزشی  تقویم  در  را  فلوره  اسلحه  در  بانوان 
بخش  در  تیم  یک  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
کردیم  کشوری  مسابقات  راهی  را  جوانان  و  نوجوانان 
کشوری  مسابقات  تجربه  ورزشکاران  اینکه  به  توجه  با 
نظر  از  و  کردند  برآورده  را  ما  توقعات  اما  نداشتند  را 
و  را گرفتند  قبولی  قابل  نتیجه  کارشناسان  از  بسیاری 
توانستند چند برد در مرحله مقدماتی کسب کنند که 
این نشان داد تیم شمشیربازی قم زنگ تفریحی برای 

نمی شود. محسوب  استان ها  دیگر 
وسیله  شمشیربازی  رشته  اینکه  به  تاکید  با  قنبری 
معرفی  و  آموزش  برای  ما  کرد:  اظهار  است،  محور 
داریم،  نیاز  مختلفی  وسیله های  به  قم  در  رشته  این 
امتیاز  دهی  دستگاه  یک  و  شمشیربازی  پیست  یک 
شمشیربازی  هیئت  در  ما  نیاز  مهم ترین  الکترونیکی 
قول  این  اداره کل  و  شمشیربازی  فدارسیون  که  است 
را به ما داده اند که بتوانیم این دو وسیله را تهیه کنیم.

رئیس هیئت شمشیربازی قم  در پایان عنوان کرد: 
موارد دیگری هم مورد نیاز است که برای تهیه آنها نیاز 
به بودجه اساسی داریم، اگر این موارد تهیه شود این 
ظرفیت  قم  استان  که  گویم  به  می توانم  قاطعیت  با  را 
دارد  را  بازی  شمشیر  ورزش  در  پیشرفت  و  قهرمانی 
پرورش  حال  در  استان  در  خوبی  استعدادهای  چون 
ابتدا  شود  فراهم  آنها  برای  شرایط  اگر  که  هستند 
برای قم و سپس برای کشور افتخارات خوبی را کسب 

► خواهند کرد.    

رئیس هیئت شمشیربازی استان:

●  قم ظرفیت قهرمانی در شمشیربازی را دارد    ●


