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اگر ایران اینترنشــــنال به شما ربط ندارد

  اتفاقات ممکن هم به ما ربط ندارد!

یاض؛ وایتی از هشدار ایران به عربستان و پاسخ ر ر
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برای رسیــــدن به هدف به 
زور متوسل می شوند

معاون  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
آمریکایی ها  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
از  بیشتر  زورشان  از  استفاده  امروزه 
یعنی  است،  قدرتشان  از  استفاده 

قدرت آمریکا دیگر کارایی ندارد.
علــی باقــری در همایــش بین المللی 
»قرن 21 و جهان عاری از سلطه آمریکا« 
که در دانشــگاه تربیــت مدرس، گفت: چیــزی که اکنون 
در عراق می بینیم، با آن چیزی که آمریکایی ها انتظارش 
را داشــتند در هیچ ســاحتی و در هیچیــک از عرصه های 
تقنیــن، حاکمیــت و فضــای افــکار عمومــی و اجتماعی 

مطابق نگاهشان نیست.
وی بیان کرد: البته آنها در این سال ها تالش فراوانی 
انجام دادند و به تعبیری که رئیس جمهور سابق آمریکا 
به کار برد، 7 هــزار میلیارد دالر هزینه کردند اما اهدافی 

که انتظارش را داشتند، محقق نشد.
معــاون وزیــر امور خارجــه افزود: در افغانســتان که 
بســیار مشــهود اســت؛ بعد از 20 ســال حضورشــان در 
افغانســتان اوًال مجبور شــدند این کشــور را ترک کنند و 
وقتــی هم که خاک افغانســتان را ترک کردند، دســتاورد 
نهادینه تــر و گســترده تر شــدن  و  بیشــتر  ناامنــی  آنهــا 
تروریسم در این کشور بود. همچنین تولید مواد مخدر 
نزدیک 50 برابر بیشــتر از زمانی بود که آمریکایی ها وارد 
افغانســتان شــدند و خــروج و مهاجــرت از افغانســتان 

افزایش پیدا کرد.
اعتقــاد  کــه  آمریکایی هایــی  کــرد:  عنــوان  باقــری 
داشــتند که می خواهند با ابزار نظامی به افغانســتان 
بیاینــد و امنیــت را برقــرار کننــد و ایــن امنیت بســتری 
در  ترویــج دموکراســی  بعــد  و  بــرای تحقــق توســعه 
افغانســتان شــود امروز بعد از 20 ســال می بینیم که 
این کشــور توســعه، امنیت و دموکراسی ندارد و این 
واقعیتی اســت که آمریکایی ها در عراق و افغانســتان 

گذاشتند. برجای 
وی ادامه داد: این موضوع شــاخص بسیاری مهمی 
است که نه تنها اراده و تصمیم شان بلکه اقدام آنها هم 

هدفشان را محقق نکرد.
معاون وزیــر امور خارجه اظهار کرد: معتقدم شــاید 
این تعبیر درستی باشد که آمریکایی ها امروزه استفاده 
از زورشــان بیشــتر از استفاده از قدرتشــان است، یعنی 
قــدرت آمریــکا دیگــر کارایــی نــدارد و آمریکا بــرای اینکه 
بتوانــد هــدف خود را محقق کند، متوســل بــه زور خود 
می شــود. البتــه اســتفاده از زور هم نمی توانــد اهداف 
آمریــکا را محقــق کند و ایــن موضوع نهایــت اضمحالل 
و انحطــاط قــدرت مدعی قدرت جهانــی و ابداع و ایجاد 

نظم تک قطبی در جهان است.
باقــری بیــان کــرد: اینهــا واقعیت هایــی اســت که در 
این چند ســاله بــا آن مواجه بودیم و ادعــا آمریکایی ها 
بــود. افول آمریــکا مورد اجمــاع اکثر کارشناســان حتی 
صاحبنظــران داخــل ایــن کشــور اســت. بــه عنــوان یک 
مسئول وزارت خارجه آماده تعامل با دانشگاه هستم.

تحلیل

مردم از دخالت های غرب خشمگین هستند
سپهرغرب، گروه سیاسی:  عباس مقتدایی با اشاره به اینکه آمریکایی ها و اتحادیه اروپا با شدت بخشیدن به دخالت های خود در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران معیارهای بین المللی را بر هم زدند، گفت: یکی از قواعد آمره بین الملل آن است که همه دولت های عضو 
سازمان ملل متحد باید اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و به رسمیت شناختن حاکمیت داخلی آنان را محترم بشمارند. وی متذکر شد: آمریکایی ها سال هاست که این قانون را نقض کردند و اتحادیه اروپا این روزها به شدت در امور ایران دخالت 
می کند. نایب رئیس کمیســـیون امنیت ملی و سیاســـت خارجی مجلس شـــورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه در هفته های گذشته آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به ویژه انگلســـتان، فرانسه و آلمان در امور داخلی کشورمان دخالت کردند. آنان در 
اتاق های شیشه ای خود نشسته اند و جلوی سفارت خانه های ما اغتشاش و ناآرامی را طراحی می کنند. مقتدایی بیان کرد: مردم ما از حرکات و دخالت های اروپا و آمریکا خشمگین هستند، چرا که توجه به استقالل و تمامیت ارضی کشور جزئی از هویت 

ایرانیان شده است. همه دولت های غربی باید بدانند که اگر می خواهند نزد افکار عمومی ایران جایگاه داشته باشند، باید حریم مستقل ایران را به رسمیت بشناسند.

باقری
سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
یک کارشناس حوزه بین الملل 
به  تهران  رسمی  هشدار  از 
در  جزییاتی  و  داد  خبر  ریاض 

این باره مطرح کرد.
ایــران  ســعودی  تلویزیــون 
دیگــر  کنــار  در  اینترنشــنال 
رســانه های فارســی زبــان خــارج از کشــور نظیر 
BBC فارسی، صدای آمریکا، شبکه من و تو و... 
بیشترین نقش را در انتشار اخبار و گزارش های 
دروغ و ترویــج خشــونت و اقدامات تروریســتی 
در جهــت ملتهــب کردن فضــای کشــور و ایجاد 

ناامنی دارند.
ســردار سرلشــگر حســین ســالمی فرمانــده 
کل ســپاه اخیرًا و در پاســخ بــه اقدامات تخریبی 
و ضدایرانی عربســتان ســعودی در اغتشاشــات 
اخیــر، گفت: "به رژیم آل ســعود که بــا بنگاه های 
ســخن پراکنی و رســانه هایی کــه فقط شــیطنت 
ترویج می کنند آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما 
هستند، هشدار می دهم مراقب رفتارتان باشید 
و ایــن رســانه ها را کنترل کنیــد وگرنــه دود آن به 
چشــم شــما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت 
می کنیــم. شــما از طریــق ایــن رســانه ها در امور 
داخلی ما وارد شده اید ولی بدانید آسیب پذیرید. 
مــا بــه شــما گفتیــم مراقــب باشــید". در همین 
زمینه، با سعداهلل زارعی کارشناس ارشد مسائل 

بین الملل و غرب آسیا گفت وگو کردیم.

 عربستان به نیابت از آمریکا در جنگ با 
ایران قرار دارد

زارعی در ابتدای این گفت وگو اظهار داشت: 
آنچه مســلم اســت، عربستان ســعودی در 40 
ســال گذشــته هیچگاه خــودش را در انــدازه و 
قدرتــی ندید ه که بخواهد با جمهوری اســالمی 
تقابــل داشــته باشــد؛ چــون می داند اگــر وارد 
اقدامــی علیــه ایــران شــود، قطعًا از آن ســالم 

بیرون نخواهد آمد.
زارعی تصریح کرد: در گذشــته و در مواقعی 
که ســعودی ها خواســتند اقدامی علیــه ایران 
بکننــد، وقتی با تذکر جمهوری اســالمی مواجه 
فــورًا  و  را گم کــرده  شــدند، دســت وپای خــود 
اقدامات اصالحی را در دســتور کار قرار داده اند 
کــه فاجعه منا یکــی از آن مواردی بود که علنی 

شد.
راهبــردی  مطالعــات  موسســه  رئیــس 
اندیشه ســازان نــور ادامــه داد: تاکنــون هیــچ 
موضــع رســمی ضدایرانــی از ســوی مقامــات 
وزیــر  ولیعهــد،  پادشــاه،  از  اعــم  ســعودی 
خارجــه و یــا دیگــر مقامــات ایــن کشــور درباره 
اغتشاشــات اخیر اعالم نشــده اما واضح است 
که سعودی ها در یک جنگ نیابتی به نمایندگی 
و مأموریت مستقیم از سازمان سیا، علیه ایران 

وارد شده اند.
وی با اشاره به سخنان اخیر سرلشگر سالمی 
و هشدار به مقامات سعودی خاطرنشان کرد: 
تذکر فرمانده کل سپاه درباره نقش شبه رسانه 
تروریســتی ایران اینترنشــنال را همه مردم دنیا 
شــنیدند؛ انتظار داریم عربستان سعودی رفتار 
خــود را اصالح و جبــران کند. خودشــان بهتر از 
همــه می داننــد که هشــدار فرمانده کل ســپاه 
از روی احساســات، عصبانیت یا عواطف نبوده 
و قطعــًا موضــع تنظیم شــده و رســمی نظــام 

جمهوری اسالمی ایران است.

  سعودی ها دشمنان زیادی در منطقه 
دارند

از  متعــددی  مــوارد  بــه  ادامــه  در  زارعــی 
آســیب پذیری عربســتان ســعودی اشــاره کــرد 
و گفــت: رژیــم ســعودی دشــمنان فراوانــی در 
بجــز بحریــن، همــه کشــورها  و  منطقــه دارد 
مثــل مصر، عراق، قطر، عمــان و حتی امارات با 
آنهــا مخالفنــد و مشــکل دارند. حتــی در کویت 
ریــاض  در  آن  سیاســت گذاری  می گفتنــد  کــه 
انجام می شــود، فــردی رئیس مجلس شــد که 
مخالــف سرســخت عادی ســازی روابط بــا رژیم 

صهیونیستی است.

کار  عربستان  نفت  فروش  در  اختالل    
سختی نیست

وی، آســیب پذیری در حــوزه تولیــد و فروش 
نفت را ازجمله نقاط ضعف عربســتان سعودی 
دانست و تصریح کرد: حیات و تجارت عربستان 
اســت.  نفــت  فــروش  بــه  وابســته  ســعودی 
عربستان سعودی نه می تواند و نه غربی ها به 
آنها اجازه می دهند که کمتر از 8 میلیون بشکه 
نفت تولید کند و بفروشــد. خودشان می دانند 
کــه فروش نفت آنها می تواند توســط مقاومت 
تهدیــد شــود و حتی بــه صفر برســد همان طور 
که در گذشته نیز رسیده است. به هر تقدیر این 
امــکان و توانایــی برای جمهوری اســالمی اصًال 
ســخت نیســت که فــروش نفت ســعودی ها را 
مختل کند. نه فقط ایران بلکه افغانســتانی ها، 
لبنانی هــا، عراقی هــا و یمنی هــا نیــز می تواننــد 

فروش نفت عربستان را مختل کنند.
ایــن کارشــناس ارشــد منطقه افــزود: مهم 
این اســت که ســعودی این را بفهمــد که ایران 
چــه امکانــات و ظرفیت هایــی دارد. در ماجرای 
حمالتــی که یمنی هــا در بقیق و خریــص انجام 
دادنــد، ســعودی ها این حمالت را منتســب به 
ایــران کردند بــا اینکه قطعًا ایــن عملیات یمنی 
بــود، منتها ســعودی ها این را در تــوان و اراده 
جمهوری اســالمی دیده اند. پــس می دانند که 
ایــران اراده دفــاع از خــود را دارد. ضمــن اینکه 
بار دیگر تکرار می کنم که سعودی ها در منطقه 

دشمنان زیادی دارند.

اقدامات  مادرخرج  سعودی  عربستان   
ضدایرانی است

وی در ادامــه به نفوذ معنــوی ایران در بین 
مــردم عربســتان اشــاره کــرد و گفــت: برخــالف 
آنچــه کــه خیلی هــا تصــور می کننــد، عربســتان 
یکپارچــه  ملــت  یــک  هیچ وجــه  بــه  ســعودی 
نیســت. در عربســتان حداقــل 6 مذهــب دارای 
جمعیت قابل توجه هستند، از جمله حنبلی ها، 
شافعی ها، حنفی ها، مالکی ها، اسماعیلی ها و 
زیدی ها که هر کدام دارای جمعیت میلیونی در 

عربستان هستند.
زارعی افــزود: از جمعیت کمتر از 21 میلیونی 
این کشور، زیدی های با ملیت عربستانی حدود 
غ  2 میلیــون نفــر هســتند کــه ایــن تعــداد فــار
از 200 هــزار نفــر زیدیــه ای اســت کــه به عنــوان 
کارگــر در این کشــور زندگی می کننــد. همچنین 
اسماعیلی ها حدود یک میلیون نفر از جمعیت 
این کشــور را تشــکیل می دهند. عــالوه بر این، 
4 میلیــون نفر از جمعیت عربســتان، شــیعیان 

جعفری یعنی اثنی عشری هستند.
ایــن گفتگــو از  از  زارعــی در بخــش دیگــری 

پیــام رســمی ایــران بــه عربســتان ســعودی از 
اضافــه  و  داد  خبــر  دیپلماتیــک  کانــال  طریــق 
کــرد: ســعودی ها در پاســخ بــه مــا گفته اند که 
ارتباطــی بــا ایران اینترنشــنال ندارنــد و از ایــن 
رســانه تروریســتی اعــالم برائت کرده انــد اما ما 
نسبت به ارتباط سعودی ها با ایران اینترنشنال 
اشراف داریم و می دانیم که عربستان سعودی 
ایــن  و  اســت  ضدایرانــی  اقدامــات  مادرخــرج 
شبه رســانه نیــز از طریق عربســتان تزریق مالی 
می شــود. البته درســت می گویند کــه در حوزه 
تولیــد محتــوا و عملیــات روانــی، ســعودی ها 
کاره ای نیســتند چون توانایی ندارند و مسئول 
تولید محتوا و عملیات روانی به عهده سازمان 
ســیا اســت و یــک افســر ایــن ســازمان در مرکز 
ایران اینترنشــنال مســتقر اســت و امــورات را با 
هزینــه  ســعودی  فرماندهــی می کنــد. هشــدار 
جــدی و صریــح مــا ایــن اســت که ســعودی ها 
بایــد همه اقدامــات ضدایرانی خــود را متوقف 
کنــد. اقداماتی که در پوشــش رســانه ای انجام 

می شود باید متوقف شود.

غیرقابل  یمن  درباره  عربستان  شروط   
پذیرش است

راهبــردی  مطالعــات  موسســه  رئیــس 
اندیشه ســازان نور از تأثیر رفتارهای ضدایرانی 
عربســتان ســعودی بــر مذاکــرات بیــن تهــران 
و ریــاض در بغــداد خبــر داد و بــا بیــان اینکــه 
مذاکــرات ایران و عربســتان به خواســت ریاض 
شــروع شــده بــود و اکنــون بــا تصمیــم تهران 
متوقف شــده اســت، گفــت: مذاکــرات حــدود 
یک ســال و نیم پیش شروع شــد. البته پیش از 
این مذاکرات، پیام هایی بین ایران و عربســتان 

ســعودی رد و بدل می شــده و ســعودی ها از 
طریــق دولت هــا و مــا از طریــق مرتبطین مان 
مذاکــرات  درخواســت  ولــی  می دادیــم  پیــام 
توســط ســعودی بود. آنهــا به آقــای الکاظمی 
می خواهیــم  مــا  گفتنــد  عــراق  نخســت وزیر 
مذاکــره کنیــم و او بــه مــا گفــت ســعودی ها 
به طــور جــدی گفته انــد می خواهیــم بــا ایران 

مذاکره و گفت وگو داشته باشیم.
ایــران  نظریــه  اساســًا  شــد:  یــادآور  زارعــی 
مبتنــی بر این اســت که با هر دولتــی به جز رژیم 
صهیونیســتی و آمریــکا کــه اســتثناء هســتند، 
رابطــه داشــته باشــد. ســعودی ها از دور اول 
مذاکــرات تــا دور پنجــم مســئله یمــن را تکــرار 
می کردنــد و خواهــان مداخله ما بــرای متقاعد 
کــردن انصاراهلل به تن دادن به مدل ســعودی 

برای پایان جنگ بودند.
وی افــزود: ســعودی ها بــه مــا گفتند شــما 
بــا ارتباط خــود کمک کنیــد تا انصاراهلل شــروط 
مــا را بپذیــرد. البتــه شروط شــان هــم غیرقابل 
پذیــرش بــود. آن هــا می گفتند انصــاراهلل نباید 
ســالح سنگین داشته، تا 50 کیلومتری مرزهای 
مــا حضــور نداشــته باشــد، مراکــز اســتان ها را 
تحویل دهد، ریاســت جمهوری آقای »عبد ربه« 
)منصــور هــادی( را بپذیــرد و در دولتی شــرکت 
کند که در چارچوب -به قول خودشــان-طرح 
خلیجــی عمل کرده و زیر نظر شــورای همکاری 

خلیج فارس باشد.
این کارشناس ارشد مســائل منطقه افزود: 
در ایــن مدت آنها بر روی اینکه »شــما انصاراهلل 
را وادار کنیــد کــه به مدل مــا در پایان جنگ تن 
بدهنــد« تمرکــز داشــتند و طــرف ایرانــی هر بار 
بــه آن ها یادآور می شــد که بایــد درباره مباحث 

مــا  بلــه،  کنیــد.  گفت وگــو  یمنی هــا  بــا  یمــن، 
می توانیم با دوستان مان در یمن صحبت کنیم 
کــه قبول کنند تا با شــما صحبت کنند اما مفاد 
صحبت باید بین شــما و یمنی ها تنظیم شود و 

ما به این مسائل کاری نداریم.

  رفتار سعودی ها در اغتشاشات ایران بر 
مذاکرات آنها با یمنی ها تأثیر خواهد گذاشت

در  ســعودی ها  اخیــر  رفتــار  گفــت:  زارعــی 
اغتشاشــات اخیر ایــران قطعًا بر مذاکــرات آنها 
با یمنی هــا تأثیر خواهد گذاشــت مگر آنکه آنها 
فــورًا به اشــتباه خود پی بــرده و اشــتباهات را 

جبران کنند.

تلویزیون  درخصوص  عربستان  پاسخ    
اینترنشنال را قبول نداریم

وی در بخش پایانی این گفتگو و در پاسخ به 
این ســؤال که نتیجه هشدار فرمانده کل سپاه 
و همچنین ادامه رفتارهای ضدایرانی عربستان 
ســعودی چه خواهــد شــد، تصریح کــرد: آنها از 
طریــق کانال هــای دیپلماتیــک به مــا گفتند که 
ایران اینترنشــنال برای آنها نیســت که ما پاسخ 
آن ها را اصًال قبول نکردیم. اگر ایران اینترنشنال 
به آن ها ربط ندارد، خیلی از اتفاقات ممکن هم 

به ما ارتباطی نخواهد داشت.
زارعی گفت: ما نمی توانیم دست روی دست 
بگذاریم. هشدار سرلشگر سالمی موضع نظام 
جمهوری اســالمی است که در داخل مجموعه 
نظام تنظیم  شــده است. ســعودی ها باید پیام 
را گرفته باشــند. اگر پیام را نگیرند و جدی تلقی 

نکنند، حتمًا ضرر خواهند کرد.

روایتی از هشدار ایران به عربستان و پاسخ ریاض؛

اگر ایران اینترنشــــنال به شما ربط ندارد 
اتفاقات ممکن هم به ما ربط ندارد!

وی، آسیب پذیری در 
وش نفت  حوزه تولید و فر
را ازجمله نقاط ضعف 
عربستان سعودی دانست 
و تصریح کرد: حیات و 
تجارت عربستان سعودی 
وش نفت  وابسته به فر
است. عربستان سعودی نه 
می تواند و نه غربی ها به 
آنها اجازه می دهند که کمتر 
از 8 میلیون بشکه نفت تولید 
وشد. خودشان  کند و بفر
وش نفت آنها  می دانند که فر
می تواند توسط مقاومت 
تهدید شود و حتی به صفر 
برسد همان طور که در 
گذشته نیز رسیده است. 
به هر تقدیر این امکان و 
توانایی برای جمهوری 
اسالمی اصاًل سخت...

ایران قوی

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
شرور  آدم های  است  ممکن  »آیا 
شرارت ها  بدترین  ارتکاب  جرأت 
طور  به  بی گناه  افراد  کشتن  یعنی 
بله  کنند؟  پیدا  را  دسته جمعی  
مبتذل  شرارت  اگر  است،  ممکن 

شود!«
اعترافــات یکــی از ضاربیــن شــهید آرمــان علی 
وردی و شــرارت های اراذل و اوباش در کرج که به 
شهادت بسیجی کوهدشــتی منجر شد، از جهاتی 
شــباهت هایی به هم داشــت کــه اگــر بخواهم در 

موردش بنویسم، می گویم »ابتذال ِشرارت«.
اول. بــه نظــر می آید، این اتفاقــات را نمی توان 
نوعی شــرارت معمولی دانســت و باید به شــکلی 
دیگــر به آنهــا نگاه کرد. امــا ابتذال شــرارت به چه 
معناســت؟ منظــور نگارنــده از ابتــذال، بکاربردن 
زیــاد چیــزی تــا انــدازه ای کــه آن چیــز بی معنــا یــا 
بی ارزش شود  . شرارت نیز عمل یا اعمالی شرورانه 

است که »شرور« مرتکب آن می شود.
اولیــن  یهــودی  فیلســوف  آرنــت  هانــا  دوم. 
کســی اســت که نظریه ابتذال شــر را در توصیف 

یهودی کشــی آیشــمن به کار بــرد. نظریه ابتذال 
شــر، در پاسخ به این ســوال تولید شده بود: آیا 
آدم های نرمال، معمولی و ســالم هم می توانند 
با خونســردی، بــدون اینکه خم به ابــرو بیاورند، 
مرتکــب بزرگتریــن شــرها یعنــی کشــتار انســانها 
بــه  می توانــد  بلــه  مــی داد  پاســخ  وی  شــوند؟ 
شــرطی که شــر مبتذل شــود. ابتذال شــر یعنی 
آن  همگانــی  ارتــکاب  بدلیــل  شــر  بــودن  قبیــح 

شود. بی معنا 
سوم.  هاناآرنت  یهودی در واقع این نظریه را به 
منظور تئوریزه  کردن مظلومیت دروغین یهودیان 
در مقابل رژیم نازیستی آلمانی و بزرگ نمایی کشتار 
یهودیــان، تدویــن کــرده بــود یعنی می خواســت 
القاء کند، خشــونت رژیم نازیســتی علیه یهودیان 
آنقدر گســترده و عادی شــده که معنای کشــتار را 

نزد آنها مبتذل و بی معنا کرده است.
چهــارم. من امــا از اصطالح »ابتذال ِ شــرارت«، 
اســتفاده می کنم، چون می خواهم از یک شــرارت 
واقعی حرف  بزنم. ابتذال ِ شــرارت پاســخی به این 
ســوال اســت که آیا ممکن اســت، آدم های شــرور 
جرأت ارتکاب بدترین شرارت ها یعنی کشتن افراد 

بی گنــاه بــه طــور دســته جمعی  را پیدا کننــد؟ بله 
ممکن است، اگر شرارت مبتذل شود.

پنجم. ابتذال ِ شــرارت، به اشــرار جرأت کشــتن 
افــراد بی گنــاه را به صــورت دســته جمعی و علنی 
می دهد. در شــرارت معمولی میل به ارتکاب شــر 
نزد شــرور، معموال در الیه ای نهــان و فردی ایجاد 
می شــود. وی ممکن است دست به کشتن فردی 
بزنــد، اما فلســفه اش پنهــان کاری و پنهان ســازی 
یــا کتمــان و انــکار شــر مرتکــب شــده  در صــورت 

دستگیری است.
ششــم. اکنون اشــرار شــهید آرمــان علی وردی 
را بــه نحو دســته جمعی شــکنجه کــرده و فیلم از 
آن تهیــه می کننــد یا از ضرب و جرح دســته جمعی 
مامــوران پلیــس، یــک روحانــی ملبــس و شــهید 
کــردن بســیجی کوهدشــتی در کــرج فیلــم تهیــه 
کــرده و رجزخوانــی می کننــد. همه ایــن ویژگی ها 
نشان می دهد که با عارضه جدیدی به نام ابتذال ِ 

شرارت مواجه شده ایم.
هفتم. اما چرا عارضه ابتذال ِ شرارت ظاهر شد؟ 
پاسخ در جرأت یابی کاذبی است که اراذل و اوباش 
آن را حــس کردنــد. جرأتی که نتیجــه جنگ ترکیبی 

دشمن بود. در واقع هم میزان تحریک  پذیریشان  
باالتر رفت و هم میزان تطمیع شدگیشــان بیشــتر 
شد. شناسایی سرچشمه های تحریک از یک طرف 
و گلوگاه هــای تطمیــع از طــرف دیگــر می توانــد، 

چنین فرضیه ای را اثبات کند.
و  یــک جنایــت  تنهــا  ایــن شــرارت ها  هشــتم. 
اشــد  نیســت.  یــا جــرم دســته جمعی معمولــی 
مجــازات نیــز نمی تواند پاســخ کاملی بــه عارضه 
ابتــذال ِ شــرارت بدهــد. عارضــه ابتــذال ِ شــرارت 
خــود نیاز به محاکمــه جداگانــه دارد. باید هزینه 
همصداشــدن یا تابِع جو شدن اشرار در بدترین 
دســته  کشــتار  یعنــی  ممکــن  واقعــی  شــرارت 
جمعــی چنــد برابر شــود. کشــتار دســته جمعی 
چند بســیجی، زدن روحانیون ملبس و مجروح و 
شــهید کردن مأموران نیــروی انتظامی، ماحصل 
ابتذال ِشــرارت اســت. این عارضه نیاز به محاکمه 
ملــی دارد، ابتذال ِشــرارت بایــد در محکمه افکار 
عمومــی جواب پــس بدهــد. همه مردم شــاکی 
این محکمه هستند، همه مردم باید به مبارزه با 
این عارضه مشغول شوند. باید ابتذاِل  شرارت را 

به استثناِی  شرارت تبدیل کرد. 

اغتشاشات اخیر و ابتال به عارضۀ ابتذاِل شرارت

شرارت
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دشـــمن به دنبـــال تبدیــــل 
اعتـــراض به اغتشــاش و 
داعش سازی نوین است

رئیس  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
مجلس شورای اسالمی گفت: دشمنان 
مطالبات  رسیدن  نتیجه  به  دنبال 
تبدیل  با  بلکه  نیستند  معترضین 
داعش  جنایت،  و  اغتشاش  به  اعتراض 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  نوین  سازی 

داده اند.
محمدباقــر قالیباف در رابطه با شــدت گرفتن جنایات 
و  حــوادث  گفــت:  اخیــر،  ناامنی هــای  در  خشــونت ها  و 
اتفاقــات اخیر پیامی روشــن بــه همراه داشــت و بار دیگر 
نشــان داد که گردانندگان اصلی اغتشاشــات یعنی ســیا، 
موســاد و گروهک هــای پیرو آنها دنبال به نتیجه رســیدن 
مطالبات معترضان نیســتند، بلکه آنهــا با تبدیل اعتراض 
به اغتشــاش و تبدیل اغتشاش به جنایت، داعش سازی 

نوینی را در دستور کار خود قرار داده اند.
وی تصریــح کرد: دشــمنان ایران بــا مرزبانی مدافعان 
حرم به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی نتوانستند 
از طریــق مرزهــا بــه کشــور نفــوذ کنند، امــا آنهــا از داخل 
داعــش را بازتولیــد کردنــد و تأســف اصلــی آنجاســت که 
عــده ای از چهره های فرهنگی، هنری، ورزشــی یا سیاســی 
از ایــن داعــش نوین حمایــت و امــکان حیــات آن را مهیا 

می کنند.
قالیبــاف بیان کرد: به این افراد توصیه می کنم به جای 
آنکه گوش خود را فقط به رسانه های لندن نشین دهند، 
کمی هم اخبار این جنایات را بشنوند تا واقعیت را ببینند؛ 
ببیننــد کــه ایــن داعشــی های نویــن مانند داعشــی های 
ســوریه و عراق بدون هیچ دلیلی مردم بی گناه را شکنجه 
می کننــد، به قتل می رســانند و مثــل آنها بــا افتخار فیلم 

جنایات خود را منتشر و روی آن تبلیغات می کنند.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: اینها اگر 
بتواننــد بــه هیچکــس رحــم نمی کننــد، همانطــور که در 
فضــای مجازی چنان خفقانی ایجــاد کرده اند که هر کس 
غیر از خواســته آنها عمل کند، با بدترین اهانت ها مواجه 

می شود.

سالح های  به  مجهز  فقط  امنیت  حافظ  نیروهای   
ویژه مبارزه با اغتشاشات هستند

وی عنــوان کرد: آنها بــا این بهانه کــه نیروهای امنیتی 
معترضان را می کشند، سعی در توجیه جنایت خود دارند 
این در حالی اســت که نیروهــای حافظ امنیت فقط مجهز 
به ســالح های ویژه مبارزه با اغتشاشات هستند. شهادت 
نیروهای پلیس و ســایر نیروهای امنیتی در این مدت هم 

دلیل این ادعاست.
قالیبــاف اظهــار کرد: ایــن نیروها جــان خــود را در برابر 
ایــن جنایتکاران ســپر می کنند اما از ســالح گرم اســتفاده 
نمی کنند تا مردم در این میان آســیب نبینند. ندیدن این 
واقعیت ها بالیی بدتر از داعش بر سر مردم خواهد آورد.

رئیــس مجلس شــورای اســالمی عنــوان کــرد: همین 
جا ضروری اســت سخنی با مســئوالن امنیتی و رسانه ای 
مطرح کنم. مردم امروز از مســئوالن، امنیت می خواهند 
و بــرای امنیت در جنــگ ترکیبی نیازمند اقتدار هوشــمند 
در میــدان و بازنمایــی کامــل واقعیــت در افــکار عمومی 
هســتیم تا هــم بهانــه ای به دشــمن برای داعش ســازی 
داده نشــود و هــم کســی جــرأت رفتار داعشــی نداشــته 
باشــد و معترضین نیز از اســارت رســانه های داعش ســاز 

آزاد شوند.
قالیبــاف عنوان کرد: همانطــور که رهبر معظم انقالب 
فرمودنــد مــا درگیــر یــک جنــگ ترکیبــی هســتیم و دفاع 
در جنــگ ترکیبــی پاســخی از جنــس خــودش می طلبــد. 
تجربه های گذشــته به اندازه کافی بوده اســت که هر چه 
زودتر دســتگاه های مسئول خود را برای یک دفاع ترکیبی 

در برابر جنگ ترکیبی بیش از قبل آماده کنند.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی تصریح کــرد: یکی از 
اهداف این جنگ ترکیبی غافل کردن مسئوالن اقتصادی 
از وظایف خودشــان اســت. همــان طور که رهبــر انقالب 
در دیــدار بــا اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
فرمودند این مســائل حواس شما مسئوالن را پرت نکند 

و از کارهای اصلی و اساسی باز ندارد.

و  قیمت ها  بر  بیشتری  نظارت  و  دقت  مسئوالن   
بازار ارز داشته باشند

وی گفت: مجلس آماده اســت تا در این راســتا بیش از 
پیــش هــر گونه کمکی بــه دولت کند و البتــه انتظار داریم 
که مســئوالن دقت و نظارت بیشــتری بر قیمت هــا و بازار 

ارز داشته باشند.
قالیبــاف خاطرنشــان کــرد: در پایــان ابــراز امیــدواری 
می کنم که هر چه زودتر امنیت در کشــور به صورت کامل 
تثبیت شــود تا تغییرات مشروع و الزم به سمت حکمرانی 
در  سیاســی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  عرصه هــای  در  نــو 

چارچوب نظام جمهوری اسالمی آغاز شود.

تحلیل

سیاسی موشک صیاد 4Bرونمایی شد
سپهرغرب، گروه سیاسی:  آزمون تست سامانه ارتقا یافته باور 373 با موشک صیاد 4B روز یکشنبه 15 آبان ماه با حضور امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و جمعی از متخصصان 

صنعت دفاعی با موفقیت انجام شد.
در این آزمون هدف دورایستا در برد بیش از 450 کیلومتر توسط رادار بهینه شده سامانه باور 373 کشف و در برد حدود 405 کیلومتر ردگیری و در برد بیش از 300 کیلومتر مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.

موشک برد بلند صیاد B4 دارای سوخت جامد مرکب بوده و برای نخستین مرتبه مورد ارزیابی عملیاتی قرار گرفت.
برد رادار کشف سامانه باور 373 از 350 کیلومتر به 450 کیلومتر و برد رادار درگیری این سامانه از 260 به 400 کیلومتر ارتقا پیدا کرده است. برد موشک سامانه نیز از 200 به 300 کیلومتر و ارتفاع درگیری آن از 27 به 32 کیلومتر افزایش یافته است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
نصب  میلی متری   30 توپ 
رزمی  شناورهای  روی  شده 
حاصل  سپاه  دریایی  نیروی 
نیروی  با  نیرو  این  همکاری 
زمینی سپاه است که در نتیجه 
آن شناورهای ندسا از این پس 
بیشتری  قدرت  و  دقت  با  بود  خواهند  قادر 

اهداف سطحی را هدف قرار دهند.
ســپاه  دریایــی  نیــروی  مــاه  شــهریور   14
پاسداران انقالب اسالمی از شناور گشتی رزمی 

شهید سلیمانی رونمایی کرد.
رونمایــی از ایــن شــناور عالوه بر آنکه نســل 
بــه  را  ایرانــی  نظامــی  شــناورهای  از  جدیــدی 
نمایش گذاشــت، همراه با نمایش تســلیحات 
جدیــدی بــود کــه بــرای نخســتین مرتبــه روی 

شناورهای ایرانی نصب می شدند.
شــهید  نــاو  روی  کــه  تســلیحاتی  از  یکــی 
تنــدر  ســلیمانی و شــناور شــهید دارا )شــناور 
ایرانــی( نصب شــده اســت یک قبضــه توپ 30 
میلیمتــری 2A42 خــودرو رزمــی پیــاده نظــام 
بــی ام پــی 2 اســت. ایــن تــوپ ســاخت کشــور 
روسیه اســت و به عنوان سالح اصلی در برخی 
خودروهــای رزمی و همچنین به عنوان ســالح 
جانبــی در برخی بالگردهای رزمی روســی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
اما این توپ در حقیقت یک سالح رزم زمینی 
است و برای استفاده از این توپ در شرایط رزم 
دریایی می بایســت تغییراتی در نحوه بکارگیری 
و سامانه کنترل آتش آن روی شناورهای نیروی 

دریایی صورت می گرفت.
و  تحقیقــات  موسســه  اســاس  ایــن  بــر 
جهــاد خودکفایــی شــهید زیــن الدیــن نیروی 
زمینــی ســپاه که متولــی اصلی تعمیــر و ارتقا 
ادوات زرهــی در ســپاه اســت پــروژه ای تحــت 
عنــوان تنــدر را بــرای ارتقــا و بکارگیــری تــوپ 
30 میلیمتــری روی شــناورهای نیــروی دریایی 

سپاه را آغاز کرد.
بــر اســاس این پــروژه قرار شــد تا موسســه 
شــهید زین الدین با همکاری جهاد خودکفایی 
بــرای  الزم  اقدامــات  ســپاه،  دریایــی  نیــروی 

روی  میلیمتــری   30 تــوپ  بکارگیــری  و  نصــب 
شــناورهای رزمی تندر از جمله طراحی ســامانه 
آتش، ســامانه  کنتــرل  هدفگیری، ســامانه 
اســتابالیزر، ســامانه اتوماســیون و همچنیــن 
تغییــرات الزم در بارگــذاری مهمــات را بــه عمل 

آورند.
توپ 30 میلیمتری 2A42 نصب شــده روی 
نفربر هــای زرهــی یــک تــوپ اتوماتیــک اســت 
روســی  میلیمتــری   30 کالیبــر  مهمــات  از  کــه 
اســتفاده می کنــد. ایــن تــوپ قــادر اســت در 
حالت تیراندازی ســریع 500 گلوله و در حالیت 
تیراندازی آهســته 200 تــا 300 گلوله بر دقیقه 

شلیک کند.
ســرعت آتــش دهانــه ایــن تــوپ 970 متر بر 
ثانیــه اســت و قــادر بــه چرخــش 360 درجه و 
اجــرای آتــش 75 درجــه علیــه اهــداف هوایی 
اســت. این تــوپ همچنین قادر اســت تا 4000 
متــر علیــه اهــداف ســطحی و 2500 متــر علیه 
کند.مهمــات  آتــش  اجــرای  هوایــی  اهــداف 
را  آن  تــوپ  ایــن  شــدیداالنفجار  و  قدرتمنــد 
گزینه ای مناســب برای هدف قــرار دادن تجمع 
نفرات و انواع خودروهای رزمی و اســتحکامات 

دشمن کرده است.
برجــک نصب شــده روی نفربرهای زرهی بی 
ام پــی 2 به صــورت اســتاندارد از یــک توپ 30 
میلیمتــری و یــک تیــر بــار PKT بــا کالیبــر 7.62 

میلیمتری بهره می برد.
در سال های اخیر طرح های ارتقایی متفاوتی 
روی برجــک نفربر های بی ام پی 2 اجرای شــده 
است که شــامل اضافه کردن موشک های ضد 
زره و همچنیــن ســامانه های هدایــت و کنتــرل 

آتش پیشرفته است.
در صنایــع زرهــی کشــورمان نیــز طرح هایی 
بــرای افزایش قــدرت و دقت آتــش خودروهای 
زرهــی اجرای شــده اســت که عالوه بــر افزودن 
موشــک های ضد زره دهالویــه نوآوری هایی در 
حوزه ســامانه های کنترل آتش و طراحی برجک 

جدید برای این نفربرها بوده است.
از جمله ایــن طرح های می تــوان به طراحی 
یــک برجــک جدیــد بــرای نفربرهــای بــی ام پی 
2 توســط موسســه شــهید زیــن الدیــن نیروی 

زمینی ســپاه اشــاره کرد که در آن عالوه بر توپ 
30 میلیمتــری، یــک تیر PKT، یــک نارنجک انداز 
30 میلیمتــری و یــک تیربــار NSVT نیز روی این 

برجک نصب شده است.
از دیگــر نوآوری هــای دیگــر ایــن موسســه 
طراحــی سیســتم کنتــرل آتش و دید در شــب 

برای ادوات زرهی است. 
متخصصــان  توســط  کــه  ســامانه  ایــن 
ســازمان تحقیقات و جهــاد خودکفایی نیروی 
زمینی طراحی شــده است به کاربر این امکان 
را می دهــد کــه تا در شــب و تاریکــی مطلق از 
روی تانــک و انواع خودروهــای زرهی تا برد 4 

کیلومتر با دقت باال شــلیک کند.
ایــن تجــارب نیــروی زمینی ســپاه در حوزه 
بروزرســانی تانک و نفربرهــا و بخصوص توپ 
30 میلیمتری موجب شــد تا در اقدامی جدید 
الدیــن،  زیــن  شــهید  موسســه  متخصصــان 
دســت بــکار ارتقــا تــوپ 30 میلیمتــری بــرای 
نصــب روی شــناورهای نیــروی دریایــی ســپاه 

شوند.
ایــن توپ در ابتــدا برای جایگزینــی با توپ 2 

لول هدایت راداری اســتاندارد شــناورهای تندر 
ندسا طراحی شــد اما در گام های بعد قرار شد 

تا روی شناور شهید سلیمانی نیز نصب شود.
اندیشــه  تدبیــری  می بایســت  اول  گام  در 
تــا ســالح بتوانــد در شــرایط مــواج  می شــد 
دریــا بــا دقت به ســمت اهــداف خود شــلیک 
کنــد. بــرای ایــن منظور یک ســامانه لرزشــگیر 
یا اســتابالیزر برای تــوپ 30 میلیمتری طراحی 
شــد که بــا اســتفاده از آن لرزش هــای حاصل 
از تکانه  هــای امــواج دریا حذف شــده و کاربر 
قــدر خواهــد بــود با دقــت به ســمت اهداف 

کند. خود شلیک 
در حوزه ســامانه کنترل آتش نیز توپ نصب 
شــده روی شــناورهای نیــروی دریایی ســپاه به 
یــک ســامانه هدفگیری و هدایــت آتش اپتیکی 
با قابلیت دید در شــب مجهز شــده است. توپ 
30 میلیمتــری یک ســالح کوتاه برد اســت و که 
بــرای مقابله بــا شــناورهای تنــدرو و قایق های 
کوچک در فواصل نزدیک روی شناروهای ندسا 
نصب شــده اســت. به همین جهت استفاده از 
سیســتم های هدفگیری و کنتــرل آتش اپتیکی 

علیرغــم برد کوتاه، یکی از بهترین گزینه ها برای 
تسلیحات کوتاه برد است.

ســامانه های اپتیکــی برخــالف ســامانه های 
از  الکترونیــک  جنــگ  محیط هــای  در  راداری 
پایداری بســیار بیشــتری برخوردار هســتند و با 
توجــه به دارا بودن دید مرئــی اطمینان پذیری 
بیشتری در هنگام اجرای آتش برای کاربر ایجاد 

می کنند.
از دیگــر تغییرات ایجاد شــده در پــروژه تندر 
طراحی برجک جدید برای ســهولت در بارگذاری 
مهمــات اســت. ایــن طراحــی برجــک در نفربــر 
مکران نیروی زمینی ســپاه نیز دیده شــده بود 
که عالوه بر ایجاد سهولت در بارگذاری مهمات 
امکان بارگذاری تعداد بیشــتر فشــنگ نسب به 
برجک هــای مرســوم نفربر بی ام پی 2 را میســر 
می کــرد. عــالوه بــر ایــن نــوع برجــک تــوپ 30 
میلیمتــری پــروژه تندر به صورتی طراحی شــده 
اســت که بازتابش امواج راداری را کاهش داده 
و از این جهت نیز نســبت به ســامانه های قبلی 
شناورهای نیروی دریایی سپاه از قابلیت بهتری 

برخوردار است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
آیزنهاور، سی و چهارمین رئیس 
جمهور آمریکا ایران را مهم ترین 
جغرافیای  نقشه  روی  منطقه 
می دانست که در چهارراه جهان 
نباید  بود  معتقد  و  شده  واقع 
به  ایران  که  آید  پیش  وضعیتی 
نظامی  قدرت  یک  و  بازگردد  خود  دور  گذشته 

شود.
بــا  همزمــان  و  گذشــته  هفته هــای  در 
اغتشاشــاتی که در برخی شهرها شاهد بودیم، 
گروهک های تجزیه طلب به ویژه در اســتان های 
کردســتان و سیستان و بلوچستان فعال شده 
و اقــدام بــه درگیری با مردم و نیروهای مســلح 
کردند. این مســئله موجب شد تا تهدید تجزیه 
ایران مورد توجه مردم و رســانه ها قرار بگیرد و 
حتی برخی چهره های خارج  نشین نیز نسبت به 

آن هشدار دهند.
ســید امیرمکی پژوهشــگر تاریــخ معاصر در 
یادداشــتی بمناســبت اتفاقات اخیر، به توطئه 
کشــورهای غربــی علیــه ایــران و غــرب آســیا از 
گذشــته تاکنون اشــاره کرده و نوشــت: دوایت 
دیویــد آیزنهاور، ســی و چهارمین رئیس جمهور 
ایــاالت متحده آمریکا )دوران ریاســت جمهوری 
1953 الــی 1961( دو مــاه قبــل از انتخابــات در 
دکتریــن اعــالم شــده، نــگاه دقیــق خــود را به 
منطقــه خاورمیانــه و به خصوص کشــور ایران 

اینچنین بیان نموده:
"گمــان نمی کنم منطقــه ای مهمتــر از ایران 
روی نقشــه جغرافیــای جهــان وجــود داشــته 
باشــد، ایــران هــم دارای نفــت اســت و هــم در 
»چهارراه جهان« واقع شــده است، اگر روزگاری 
ایران و شــوروی باهم کنــار آیند، کره زمین جای 
امنــی برای غــرب نخواهد بــود، همچنین نباید 
وضعیتــی پیــش آید کــه ایــران به گذشــته دور 
خــود بازگــردد و یک قــدرت نظامی شــود، وای 
به وقتی که نظامی گری ایران زنده شــود، بروید 
تاریخ این کشــور را بخوانید تا متوجه حرف من 

بشوید."
بدین صــورت می توان فکر ظهــور خاورمیانه 
جدیــد را از شــروع و یــا ســال های پایانــی جنگ 
جهانی اول ردیابی کرد تا آنجا که سیاستمداران 
اروپایــی و آمریکایــی در ســالهای 1914 تــا 1922 
میــالدی، تنها کســانی بودند که بر ســر یک میز 
نشســتند و تصمیــم به ترســیم مرزهــای جدید 
خاورمیانه را گرفتند؛ فی المثل عراق و کشــوری 
را که اکنون اردن می خوانند، خود انگلیســی ها 
اختراع کردند؛ مرزها را سیاستمداران انگلیسی 
و  بــرای عربســتان، کویــت  و حــدودی  تعییــن 
عــراق پدید آوردند و جالب تر آنکه فرانســوی ها 

را  مســیحیان  و  مســلمانان  میــان  مرزهــای 
مابین ســوریه و لبنان و ســرانجام روســیه، بین 
ارمنســتان و آذربایجــان شــوروی خط کشــی و 

تقسیم کردند.
همچنین شــخص وینســتون چرچیل کسی 
بــود کــه پــس از جنــگ جهانــی اول، ایالت های 
امپراتوری ســقوط کرده عثمانی را به هم وصل 
و از نــام عراق نیز اســتفاده کــرد، آنطور که آن را 
به شــاخه ای از قبیله هاشــمی عربستان غربی 
واگذار و دســتور العمل خاص را جهت اداره آن 
اعالم و دو کشــور انگلیس و فرانســه به وضوح 
نفــوذ و اســتعمار خــود را بــه منصــه حضــور 

رساندند.
کــه  »صلحــی  کتــاب  در  فرامکیــن  دیویــد 
همــه صلح هــا را به بــاد داد« در مــورد دخالت 

ابرقدرت ها در خاورمیانه آورده اســت: "شرایط 
کــه  اســت  دلیــل  ایــن  بــه  خاورمیانــه  کنونــی 
قدرت هــای اروپایــی در حــال اقــدام بــه شــکل 
دهی مجدد آن می باشــند و همچنین انگلیس 
و فرانســه و در کنار آنها آمریکا اطمینان حاصل 
ننموده اند که مرزها و دستورالعمل سیاسی و 
سیســتم دیکته شــده در منطقه برای همیشه 

دوام و بقاء خواهد داشت."
پس از گذشــت حدود یک قرن از تصمیمات 
پــس از جنــگ جهانــی اول کماکان بسترســازی 
تغییــرات برنامــه ریــزی شــده را در خاورمیانــه 
شــاهد هســتیم که در زمان نه چندان گذشته 
شــروعی بر ایجاد کردســتان مســتقل را شاهد 
بودیم که خود ســرآغازی نویــن جهت تغییرات 
آمریکائــی در منطقه خاورمیانه بود، آنچنان که 

دنیس راس نماینده ســابق دولت های بوش و 
کلینتون در خاورمیانه و عضو کنونی موسســه 
واشنگتن درباره سیاست خاور نزدیک می گوید: 
"جنگ عراق برای ایجاد یکســری تغییرات عمده 
و یکپارچه انجام گرفت، اما متاســفانه وضعیت 
کنونی آن چیزی نیســت که توســط دولت تصور 

می شد."
در نتیجــه بــا شکســت اهداف خــود در جنگ 
عراق، شروع تحوالت کردستان آغازی بر دکترین 
جدیدشــان بــوده کــه مجــددًا مواجه شــدن با 
مشکالت متعدد از پیش تعیین نشده ای به بن 
بست عملی برخورد و شکست دیگری در کارنامه 

طرح خاورمیانه جدید حادث شد.
با تمام تفاسیر می بایست با هوشیاری هرچه 
تمامتــر و اســتفاده از اتاق هــای فکــر داخلــی، 
راهکارهــای عملی جهت حفاظت و پاســداری از 
مرزهای آبی خاکی کشورمان را مشخص و بکار 
ببندیم و افق آینده ثبات مرزهایمان را با نگاهی 
ریزبینانه تر از گذشــته رصــد کنیم و با آگاهی به 
نفوذ دشــمن در هر لحظه و هــر مکان خطوط 

مرزی خود را محافظت کنیم.
جفری گلدبرگ روزنامه نگار نشــریه آتالنتیک 
آمریکا در سال 2008 میالدی می نویسد: آنطور 
که مشــخص اســت غرب قــادر به شــکل دهی 
آینــده خاورمیانــه نیســت و در ایــن میــان نیــز 
برخی از کارشناسان حتی حاضر به جواب دادن 
ســواالت مــن نشــدند امــا بطوریکــه بــا دیوید 

فرانکین تماس گرفتم و از وی خواستم تا آینده 
خاورمیانــه را پیش بینی کند تنهــا به این جمله 

بسنده کرد که خاورمیانه آینده ای ندارد.
همچنیــن ادوارد لوتواک تاریخــدان نظامی 
بین المللــی  و  اســتراتژیک  مطالعــات  مرکــز 
واشــنگتن نیــز در پاســخ به ســئوال من گفت: 
»هیــچ دلیلــی بــرای پرداختن به ایــن موضوع 
وجــود ندارد، چــون غرب قادر به شــکل دهی 
در آینــده خاورمیانه نبوده و تنهــا ایجاد رعب، 
در  سیاســی  و  اقتصــادی  ناامنــی  و  وحشــت 
دســتور کار اوســت، وی افزود: ایــاالت متحده 
یــا بایــد از اســرائیل روی برگردانــد و یــا اینکــه 
منازعــه بــا همــه اعــراب را بــه جــان بخــرد و 
تســاهل بــا اعــراب منطقــه نیــز تنهــا موقتی و 
ناپایــدار می باشــد و ســرانجام آنکه اعــراب نیز 
دلیلی بــرای ضدیت با آمریکا پیدا خواهند کرد، 
به هر حال بســیاری از کارشناسانی که با آن ها 
صحبت کردم اظهار داشــتند که پیش بینی یک 
هفتــه آینــده خاورمیانه هــم احمقانــه به نظر 
می رســد امــا بایــد این را هم دانســت کــه فکر 
نکردن در مــورد آینده خاورمیانه هم احمقانه 

می باشد.«
امــا آنچه که در منطقه نادیــده نباید گرفت، 
هدف گذاری ایجاد درگیری بین شــیعه و ســنی 
از طــرف آمریکا و شــاید مهمتریــن برنامه کاری 
ایشــان باشــد آنچنانکه در ســال 2004 میالدی 
شاه عبداهلل دوم، پادشاه سنی اردن از تشکیل 
یک هالل شــیعی سخن گفت که از ایران شروع 
شده و با گذر از عراق به سوریه و لبنان می رسد 
و موجب بی ثباتی جهان عرب گشــته است و در 
محافل منطقه نیز اینچنین بیان شده که ایران 
و روســیه طراحــان خاورمیانه جدید هســتند!! 
آنچه که امروز امپریالیســت غرب از آن به شدت 

دچار وحشت و هراس شده است.
در پایــان خالــی از لطف نیســت کــه از کتاب 
»رهبــران« نوشــته ریچــارد نیکســون )ســی و 
هفتمین رئیس جمهور آمریکا ( در ســال 1982 
میالدی آورده شــود کــه اهمیت خاص منطقه 
غرب آســیا را پررنگ تــر می کند: کمتــر ناحیه ای 
از کــره زمین می تواند بــا خاورمیانه، چه از نظر 
مقــام واالئی کــه در تاریخ و افســانه ها دارد و 
چــه از حیــث چهــارراه اســتراتژیک بــودن دنیا، 
برابــری نماید، نــه تنها سلســله ها بلکه تمامی 
تمدنها اوج و حضیض خود را در آنجا گذرانده 
کــه ناگهــان پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــن 
کشــورهای کهــن، ســخت به جــوش و خروش 
در آمده انــد و ایجــاد دولت اســرائیل تنها یکی 
از پدیده هــای متعــددی اســت کــه راه و رســم 
قدیــم را زیر و رو کــرده و منازعــات جدیدی به 

راه انداخته است.

سید امیرمکی

قالیباف

راه جهان بی ها علیه چهــــار توطئه قدیمی غر

توپ 30 میلی متری سالح جدید شناورهای سپاه

مقابله با قایق های تندرو نقطه زن می شود

در پایــان خالــی از لطــف نیســت کــه از کتــاب »رهبــران« نوشــته ریچــارد نیکســون )ســی و 
هفتمیــن رئیــس جمهــور آمریــکا ( در ســال 1982 میــالدی آورده شــود کــه اهمیــت خــاص 
منطقــه غرب آســیا را پررنگ تر می کند: کمتر ناحیــه ای از کره زمین می تواند با خاورمیانه، 
چــه از نظــر مقــام واالئی که در تاریخ و افســانه ها دارد و چه از حیث چهارراه اســتراتژیک 
بودن دنیا، برابری نماید، نه تنها سلسله ها بلکه تمامی تمدنها اوج و حضیض خود را در 
آنجا گذرانده که ناگهان پس از جنگ جهانی دوم، این کشورهای کهن، سخت به جوش 
وش در آمده اند و ایجاد دولت اسرائیل تنها یکی از پدیده های متعددی است که راه  و خر

و کرده و منازعات جدیدی به راه انداخته است. و رسم قدیم را زیر و ر

در گام اول می بایست 
تدبیری اندیشه می شد 
تا سالح بتواند در 
شرایط مواج دریا با 
دقت به سمت اهداف 
خود شلیک کند. برای 
این منظور یک سامانه 
لرزشگیر یا استابالیزر 
برای توپ 30 میلیمتری 
طراحی شد که با 
استفاده از آن لرزش های 
حاصل از تکانه  های 
امواج دریا حذف شده ..

نیروی دریایی 
سپاه
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سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
بهزیستی  سازمان  پیش  چندی 
اجرایی  آئین نامه  ابالغ  و  اصالح  از 
و  اطفال  از  حمایت  قانون   6 ماده 
آئین نامه ای  داد؛  خبر  نوجوانان 
و  اصالحی  موارد  از  بخشی  در  که 
»جمع آوری«  عبارت  آن  الحاقی 
کودکان کار و خیابان به چشم می خورد که البته 
واکنش هایی را از سوی رئیس انجمن مددکاران 
با  وی  که  چرا  داشت  بدنبال  ایران  اجتماعی 
آیین نامه مذکور نه تنها نیازمند  اعتقاد بر اینکه 
اجرای  به  کمکی  هیچ  اصالح  این  و  نبوده  اصالح 
واژه  شدن  اضافه  کرد:  تاکید  نمی کند،  قانون 
به  بازگشت  معنی  به  آیین نامه  به  "جمع آوری" 

عهد دقیانوس است.
چنــد روز پیش بــود که محمدرضــا حیدرهایی، 
سرپرســت دفتــر امــور آســیب دیدگان اجتماعــی 
ابــالغ  و  اصــالح  از  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
آئین نامه اجرایــی ماده 6 قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانــان بــه ایســنا خبــر داد. او در بخشــی از 
اظهــارات خــود بیــان کرد کــه پیش از اصــالح این 
آئین نامه اجرایی، تکالیف دســتگاه ها درخصوص 
کودکان مشــخص شــده بود اما برخی از بندهای 
ایــن مــاده ایراداتی داشــت که با همــکاری وزارت 

رفــاه پیگیــر آن شــدیم و بــه دنبــال تصویــب این 
اصالحــات، تکالیــف دســتگاه ها مشــخص شــده 

است.
تشــریح  از  بخشــی  در  همچنیــن  حیدرهایــی 
موارد اصالحــی و الحاقی آئین نامه و با اشــاره به 
ماده 28 که در آن به وظیفه پلیس برای شناسایی 
طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده اشاره 
شده، گفت: در ماده مذکور شناسایی کودکان در 
معــرض خطر یا بزه دیده تکلیــف پلیس بود؛ حال 
بــا اصالحات انجام شــده عبارت »جمــع آوری« نیز 
در اصــالح این مــاده قانونی الحاق شــده و براین 
اســاس پلیس موظف است تا عالوه بر شناسایی 
کــودکان کار و خیابــان به جمــع آوری آنها با کمک 

سایر دستگاه ها ورود کند.
سیدحســن موســوی چلــک ضمــن انتقــاد از 
مــوارد اصالحی و الحاقی ایــن آئین نامه و با بیان 
اینکه در ســال 1378 مصوبه ای در شــورای عالی 
و متکدیــان تصویــب  بــرای بی خانمان هــا  اداری 
شــد، بــه ایســنا گفــت: در آن مصوبــه بــرای ایــن 
افــراد تفکیک ســنی در نظر گرفته نشــده بود، در 
همین راســتا ســازمان بهزیســتی با شــورای عالی 
اداری و وزارت کشــور مکاتبــه ای مبنــی بــر اینکــه 
افراد زیر 18 ســال کودک انــد و مصداق متکدیان 
و بی خانمان ها نیســتند، انجام داد و به دنبال آن 

نیــز تقاضا کرد تا مســئولیت کودکان با بهزیســتی 
باشــد. در آن زمان تفاهم نامه ای نوشــته شد که 
در ســال 84 بــه آیین نامــه ســاماندهی کــودکان 
خیابانــی تبدیل و در نهایت مســئولیت این کار به 

بهزیستی واگذار شد.
وی افــزود: در واقــع در آن زمــان چنــد اتفــاق 
افتاد؛ در ابتــدا واژه »جمــع آوری« کودکان حذف 
شد؛ گرچه به طور کلی در مورد واژه »جمع آوری« 
متکدیــان و بی خانمان هــا نیز موافق نیســتم زیرا 

واژه جمع آوری واژه ای غیرانسانی است، در نهایت 
بــا اســتدالل های ارائــه شــده از ســوی ســازمان 
بهزیســتی پذیرفتــه شــد کــه واژه »شناســایی و 
جــذب« جایگزین »جمع آوری« شــود و همچنین 
بــه جای نگاه جمع آوری به کودکان خیابانی، نگاه 

شناسایی و جذب مطرح باشد.
موســوی چلــک در ادامــه با اشــاره بــه قانون 
حمایــت از اطفــال و نوجوانــان و بــا بیــان اینکــه 
آیین نامــه قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانان 

در ســال 1400 نوشــته شــد، تصریــح کــرد: قــرار 
بــود آیین نامه مذکور توســط وزارت رفاه نوشــته 
شــود، امــا معاونت ایــن وزارتخانــه ایــن کار را به 
مرجــع ملــی حقــوق کــودک واگــذار کــرد و مرجع 
ملــی حقوق کودک بــرای تدوین ایــن آئین نامه با 
حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط طی 50 روز 
)در نوبــت صبــح و عصر و گاهی شــبانه به صورت 
مجازی ( این آیین نامه  را نوشــت، آئین نامه ای که 
در آن جلســات موضوع جمع آوری کودکان در آن 

مطرح نبود.
وی ضمــن اعتقــاد از اینکــه آیین نامــه ماده 6 
قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان نیازمنــد 
اصــالح نبوده اســت، گفــت: در آیین نامــه ماده 6 
قانون حمایــت از اطفال به موضــوع کودکان کار 
و خیابانی نیز اشــاره شد چراکه آن ها نیز بخشی از 
کودکانی کــه در وضعیت مخاطره  آمیز قرار دارند، 
هســتند که در قانون نیز بــه صراحت به وضعیت 

کودکان در وضعیت مخاطره آمیز اشاره شد.
وی بــا تاکید بــر اینکه اصــالح آیین نامه ماده 6 
قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان هیچ کمکی 
به اجــرای قانون نمی کند، تاکید کــرد: وزارت رفاه 
پیشــنهادی برای اصالح داد که به نظر این اصالح 
پشــتوانه کارشناســی نداشــته اســت. چراکه واژه 
»جمع آوری« کــودکان خیابانی در آئین نامه اولیه 

مطــرح نبود امــا در اصــالح بــه آیین نامــه اضافه 
شــد و این درحالیســت که واژه جمع آوری توهین 
بــه کودک اســت. اضافه شــدن واژه جمع آوری به 
آیین نامــه بــه معنی بازگشــت به عهــد دقیانوس 

است.
وی در ادامــه بــه موضوع جمــع آوری کودکان 
خیابانی که در اصالح آیین نامه به نیروی انتظامی 
محــول شــده اشــاره کــرد و افــزود: در آیین نامــه 
قانــون حمایــت از اطفــال و حتــی در آییــن نامه، 
ســاماندهی کــودکان خیابانــی و مدیریــت کار به 
بهزیســتی داده شــد و نــه بــه پلیس. ســپردن کار 
بــه پلیــس در غالــب جمــع آوری یعنــی غلبــه نگاه 
انتظامــی درمــورد کودکانــی کــه مواجهــه آنها با 

پلیس باید آخرین راهکار باشد.
موسوی چلک ادامه داد: تمام تالش هایی که 
در آئین نامه انجام شــد که مسئولیت کار کودکان 
خیابانــی بــا ســازمانی اجتماعی به نام بهزیســتی 
باشــد و برخــورد بــا کــودکان برخــوردی انســانی 
باشد و از سوی دیگر واژه جمع آوری در آیین نامه 
مطرح نشــود، متاســفانه وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی بدون پشــتوانه کارشناسی قانون آن را 
خــراب کــرد و آیین نامه ای که می توانســت نقطه 
عطفی در تاریخ کشور باشد را با دست خودشان 

به نقطه ضعف تبدیل کردند.

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رئیس 
اقلیم وزارت بهداشت، وزن کیفیت 
ضعیف  را  پاک  هوای  قانون  اجرای 
از  برخی  چراکه  خواند؛  متوسط  یا 
آن تاکنون اجرایی نشده اند.  مواد 
وی گفت: بر اساس مطالعه وزارت 
 35 تقریبا  جمعیت  با  شهر   27 در  بهداشت 
میزان   1400 سال  در  شد  مشخض  نفر  میلیون 
 20 کشور،  در  معلق  ذرات  به  منتسب  مرگ های 
این میان سهم  از  هزار و 800 نفر بوده است که 

تهران 6400 مرگ اعالم شد.
دکتر عباس شاهســونی دربــاره پدیده آلودگی 
هــوا بویژه در کالنشــهرها همزمان با فصل ســرما 
و همچنیــن وضعیــت اجــرای قانون هــوای پاک از 
زمــان تصویب تــا کنون، گفت: ناظــر اجرای قانون 
هوای پاک ســازمان محیط زیســت اســت و وزارت 
بهداشــت هــم وظایف خــاص خــود را مطابق این 
قانون بر عهده می گیرد. گزارشی اواخر سال 1400 
از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که 
نشــان داد از بین مواد مختلــف قانون هوای پاک 
و آییــن نامه فنی این قانون، 22 ماده یا اصال اجرا 
نشده است و یا به شکل ضعیف اجرا شده است،   
17 مــاده متوســط و 17 مــاده هم بــه خوبی اجرا 
شــده اســت. با توجه بــه این گــزارش وزن کیفیت 
اجرای قانون هوای پاک ضعیف یا متوســط است؛ 

زیرا برخی از مواد قانونی اصال اجرایی نشدند.
او تاکید کرد: وظیفه قانونی سازمان حفاظت از 
محیط زیســت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای 
پاک اســت که باید این کار به درســتی انجام شــود. 
هرچند که سامانه ای برای پایش وظایف دستگاه ها 
راه اندازی کردند و دســتگاه ها شــرح عملکرد خود 

را بارگــزاری می کننــد امــا صــرف راه اندازی ســامانه 
کافی نیســت و باید از دســتگاه ها با قوت بیشــتری 

درخواست شود که به وظایف خود عمل کنند.

موتورسیکلت های  درصد   90 فرسودگی   
کشور

وی با اشاره به این که در مورد خودروهای دیزلی 
و موتورسیکلت ها اتفاق مثبتی رخ نداده است که 
منجر به کاهش ایجاد آلودگی هوای آنها شود، بیان 
کرد: در مورد معاینه فنی موتورسیکلت ها اقدامی 
صورت نگرفته اســت؛ به شکلی که ما 11.5میلیون 
موتورســیکلت در کشــور داریــم کــه 90 درصد این 
تعداد فرسوده هستند و عمدتا معاینه فنی آن ها 
انجام نمی شود. از سوی دیگر یکی از تاکیدات طی 
سال های اخیر تولید موتورسیکلت های برقی بوده 
اســت کــه با توجه به قیمــت باالی آن اســتقبالی از 
تولیــد این موتورســیکلت ها انجام نشــد. در مورد 
کامیون ها و خودروهای دیزلی هم می بایســت این 
خودروها مجهز به فیلتر دوده شوند که این اقدام 

هم انجام نشده است.

 وزارت نفت، عقب تر از تعهدات خود
او درباره نقش کیفیت ســوخت بر بروز آلودگی 
هوا نیز تصریح کرد: یکی از عوامل موثر در آلودگی 
هوا کیفیت سوخت است. طبق قانون هوای پاک، 
وزارت نفــت موظف اســت روزانــه 70 میلیون لیتر 
بنزین یورو4 تولید کند که از این میزان تنها روزانه 
30 میلیــون لیتــر بنزین یورو4 تولید می شــود که 
فاصلــه زیادی با حد مقرر در قانون دارد. از ســوی 
دیگــر باید روزانــه 55 میلیون لیتــر گازوئیل یورو4 
تولید شــود که این مقدار هم اکنــون 28 میلیون 

لیتر در روز است.

وی در پاســخ به ســوالی دربــاره مباحث مطرح 
مبنــی بــر بازنگری در طــرح ترافیک و نقــش وزارت 
بهداشــت در ایــن بــاره، اظهــار کــرد: تقاضایــی از 
وزارت بهداشــت نشــده اســت کــه نماینــده ای در 
جلســات بازنگری طرح ترافیک داشــته باشد. یکی 
از تاکیــدات قانون هوای پاک موضوع اجرای طرح 
ترافیک اســت که در ســه شهر تهران،   مشهد و قم 
اجرا شــده است اما در ســایر کالنشهرها یا این کار 
انجام نشــده است و یا به درســتی به اجرای طرح 
ترافیک توجه نشده است. مشکل دیگر این است 
کــه دوربین های موجــود به پلیــس راهور متصل 
باشند و خودروهای متخلف در حوزه طرح ترافیک 
را جریمــه کننــد. اکنون در شــهر تهــران تقریبا 50 
درصد از دوربین هایی که نصب هستند کد جریمه 
ندارنــد؛ یعنی 50 درصــد احتمال اینکه افرادی که 
وارد طرح می شوند جریمه نشوند وجود دارد. در 
واقــع دوربین وجــود دارد اما کــد جریمه برای آن 
تعریف نشــده اســت که موید عدم اجرای کامل و 

صحیح طرح ترافیک است.

در  پایتخت  پاک  هوای  روز  دو  تنها   
سال 1400

رئیــس گروه ســالمت هوا و تغییــر اقلیم وزارت 
بهداشــت دربــاره تعــداد روزهــای بــا هــوای پــاک 
در کشــور،   گفــت: وزارت بهداشــت در 27 شــهر 
مطالعــات انجــام داده اســت و مشــخص شــده 
است که طی سال 1400 تنها 16.7 درصد از روزهای 
ســال شــاخص کیفیت هــوا در محــدوده خوب یا 
پــاک بــوده اســت و 62.6 درصد هــوا در محدوده 
قابــل قبول بود اســت یعنــی تقریبــا 80 درصد از 
روزهای ســال هوای قابل قبول در ســطح کشــور 
داشــتیم. البتــه در کالنشــهرها درصــد روزهــای با 

هــوای خــوب و پاک خیلــی کمتر بوده اســت؛ مثال 
در تهــران طی ســال قبل 89 روز هوا ناســالم برای 
گروه های حســاس بوده اســت که یعنی وضعیت 
هشــدار داشــته ایم، شــش روز هــوا ناســالم برای 
همه مردم بوده اســت. 0.54 درصد روزهای سال 
هــوای تهــران خــوب بوده اســت که یعنــی حدود 
دو روز هوای پاک در این اســتان داشــته ایم و 73 

درصد هم در محدوده قابل قبول بوده است.

 5 شهر دارای آلوده ترین هوای کشور
آلوده تریــن  دارای  شــهرهای  خصــوص  در  او 
هوای کشور،   توضیح داد: در سال 1400 شهرهای 
تهران،   مشهد، اهواز، اصفهان، کرج کمتر از 10 روز 
هوای خوب داشــتند و بیشــترین تعــداد روزهای 
هــوای خطرنــاک هــم مربوط به شــهر زابــل بوده 

است که 15 روز هوای خطرناک داشته است.

آلودگی   بیش از 20 هزار مرگ منتسب به 
هوا در سال گذشته

وی درباره مرگ های منتســب به مواجهــه با ذرات 
معلق نیز اظهار کرد: بر اساس مطالعه وزارت بهداشت 
در 27 شهر با جمعیت تقریبا 35 میلیون نفر مشخص 
شــد در ســال 1400 میزان مرگ های منتســب با ذرات 
معلق در کشور 20 هزار و 800 نفر بوده است که از این 

میان سهم تهران 6400 مرگ اعالم شد.

 آلودگی هوا؛ معضل اغلب کشورهای دنیا
او بــا تاکید بر اینکه معضل آلودگی هوا در اکثر 
کشورهای دنیا وجود دارد،   بیان کرد: تعداد مرگ 
و میر منتسب به آلودگی هوا در چین و هند بیش 
از یک میلیون نفر در سال است یا در اتحادیه اروپا 
ســاالنه 350 هزار مرگ منتســب به آلودگی هوا رخ 

می دهــد. متاســفانه 99 درصــد از جمعیــت دنیا در 
مناطقــی زندگی می کنند که غلظــت ذرات معلق در 
آنجا باالتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی است.

وی دربــاره علت افزایش آمار مرگ های منتســب 
به آلودگی هوا، افزود: ســازمان بهداشت جهانی در 
سال 2021 با توجه به اثرات آالینده های معیار هوا بر 
سالمت، این معیار را کاهش داد و حتی حد رهنمود 
ذرات معلــق PM2.5. از 10 بــه 5 کاهــش یافــت که 
این ســبب افزایــش آمار مرگ و میرهای منتســب با 
آلودگی هوا شــد و به این دلیــل تقریبا یک افزایش 
50 درصــدی در مرگ و میرهای منتســب به آلودگی 
هوا در کشــور نسبت به سال 1399 شاهد هستیم 
و این هم به دلیل کاهش حد رهنمود جهانی است.

روزهای  تعداد  افزایش  بر  تحریم ها  نقش   
آلوده

او با اشــاره به تاثیر تحریم ها بر موضوع آلودگی 
هــوا، گفــت: وقتــی اقدامــی انجــام نشــود قاعدتا 
تعــداد روزهــای بــا آلودگی هــوا افزایــش می یابد. 
هرچند کــه نمی تــوان از عدم عمل دســتگاه ها به 
وظایفشان چشم پوشی کرد، اما یکی از چالش های 
مهــم هم به دلیل تحریم های ظالمانه اســت که ما 
توانایــی وارد کــردن تکنولوژی جدیــد این موضوع 
را نداریــم یا بــه منابع مالی خود دسترســی نداریم 
تا نوســازی ناوگان فرســوده را انجام دهیم و این 
سبب شده است که تعداد روزهای با هوای آلوده 

افزایش یابد.

ســازمان بازرسی دستگاه های متخلف در عدم بارگذاری مجوزهای 
کسب وکار را معرفی کرد

ملی  درگاه  به  را  خود  کسب وکار  مجوزهای  هنوز  که  را  دستگاه هایی  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجوزهای کشور متصل نکرده اند، معرفی کرد.

مجلس شــورای اســالمی در ســال 1392 طی "قانون اصالح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی 
را تحــت عنــوان "هیئت مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار" پیش بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تســهیل صدور 

مجوزهای کسب وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.
این هیئت که فراقوه ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظــام مالی کشــور" کامل تر شــد و وظایف و اختیارات آن نیز به شــکل بهتــری مدنظر قرار گرفت؛ به گونه ای که تمــام وظایف ماده های 62 و 70 
برنامه پنجم توسعه شامل بهینه سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه های اصلی و فرعی پنجره های واحد کشور در جهت 

بهبود محیط کسب وکار، به عهده این هیئت نهاده شد.
تصمیم هیئت مقررات زدایی برای حذف آزمون شفاهی؛ الگوی آزمون وکالت تغییر می یابد؟

این هیئت مصوب کرده اســت که تمامی دســتگاه ها و نهادهایی که برای کســب وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می کنند، باید شــرایط صدور را در درگاه 
ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم کاری می شد و همین 
عامل ســبب شــد رئیس قوه قضائیه نســبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب وکار را 

پیگیری کند.
پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اســاس گزارشــی که ذبیح اهلل خداییان؛ رئیس این ســازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش  ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب وکار 
در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعالم کرده است این مجوز 

را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.
با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده اند که شامل این موارد می شود:

وزارت کشور )2 مجوز(، وزارت راه و شهرسازی )2 مجوز(، سازمان اداری استخدامی کشور )3 مجوز(، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )3 مجوز(، 
ســازمان برنامه و بودجه )3 مجوز(، کانون وکالی دادگســتری )2 مجوز(، وزارت آموزش و پرورش )2 مجوز(، وزارت اطالعات )2 مجوز(، کانون کارشناســان 

رسمی )1 مجوز(، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )1 مجوز(.
همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شــده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشــده اند. بر اســاس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت 

جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده اند.
شهرداری های کالن شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،  وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز 

و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده اند.

حمایت 750 میلیون دالری دولت از صنایع دریایی
به  جمهور  رئیس  سفر  در  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
استان بوشهر 750 میلیون دالر به عرصه حمایت صنایع دریایی 
مصوب شد که بر اساس برنامه ریزی ساالنه 250 میلیون دالر به 
فعاالن ساخت شناور و سازه های دریایی استان بوشهر پرداخت 

می شود.
صنایع دریایی یکی از ظرفیت های مهم استان بوشهر است که 
ساخت انواع ســازه ها و تأسیسات دریایی در دستور کار دارند.به 
گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان بوشــهر در حوزه صنایع این استان 

24 واحد کشتی سازی فعالیت دارند.
مهــدی صفوی ســاخت شــناور فلــزی، فایبــرگالس زیر 500 تن و ســکو ســازی 
را عمــده فعالیــت 24 واحد کشــتی ســازی در اســتان دانســت و اظهار داشــت: با 
احتساب اشتغال غیرمستقیم حدود 20 هزار نفر در بخش صنایع دریایی و کشتی 

سازی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه صنعت کشــتی ســازی اشــتغال زا و با ارزش افزوده باال اســت 

خاطر نشان کرد: با این ظرفیت الزم است برنامه ویژه  و مدون در راستای حمایت از فعاالن این حوزه تهیه و اجرا شود.
مدیرکل صمت استان بوشهر گفت: صنعت دریایی سرمایه در گردش باالیی نیاز دارد که انتظار است نسبت به تأمین آن اهتمام ویژه صورت گیرد.

 تصویب 750 میلیون دالر برای تزریق به صنایع دریایی
صفوی یکی از مصوبات مهم ســفر رئیس جمهور به اســتان بوشــهر در مهرماه ســال گذشــته را تصویب 750 میلیون دالر برای تزریق به صنایع دریایی 

دانست و تصریح کرد: تحقق این مصوبه سبب تحریک در واحدهای شناور سازی این استان می شود.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبار از محل منابع صندوق توســعه ملی برای جایگزینی شــناور فرسوده ساخت خارج با شناور تولیدی داخل کشور مشکالت 

صنعت شناور سازی در این استان را برطرف و سبب رونق آن می شود.
معاون عمرانی اســتاندار بوشــهر نیز از مصوبه تســهیالت 750 میلیون دالری ســفر رئیس جمهور به صنایع دریایی اســتان بوشهر خبر داد و بیان کرد: بر 

اساس این مصوبه هر سال 250 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی به فعاالن صنایع دریایی استان پرداخت می شود.
محمد هادی رســتمیان رونق صنایع کشــتی ســازی در استان بوشــهر را یکی از اولویت های مهم عنوان کرد و ادامه داد: این تسهیالت در زمینه ساخت و 

جایگزینی شناورها نیز اثرگذار خواهد بود.
وی از رفع مشکالت و چالش های پرداخت این تسهیالت و مصوبه 750 میلیون دالری خبر داد و افزود: با پیگیری هایی که صورت می گیرد با طرف شدن 

این مشــکالت شاهد رفع این موانع و پرداخت تسهیالت مربوطه به فعاالن شناور سازی و سازه های دریایی باشیم.

ین شهرهای کشور لوده تر آ اسامی 
50درصد دوربین های طرح ترافیک فاقد کدجریمه

شاهسونی

موسوی چلک

ئین نامه ای برای کودکان! آ بازگشت به عهد دقیانوس با اصالح 
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