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دکتر ابراهیم مولوى عضو شوراى شهر همدان :دکتر ابراهیم مولوى عضو شوراى شهر همدان :                                            
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بیانیه
 «گام دوم انقالب» 
خطاب به ملت ایران

مسعود پورصالحى وکیل دکتر مولوى:

دکتر مولوى، قربانى سیاسى کارى و 
جناح بازى افراد و 

جریان هاى سیاسى شده است

على فتحى عضو شوراى شهر:

اعضاى شورا وقتى با مرخصى 
موافقت کرده اند نباید به نبودن 

آقاى مولوى راى مى دادند !

حاج بابایى خبر داد : 

بهره بردارى از قطار 
سریع السیر همدان  ـ تهران 

هدیه نوروز 98

به خاطر حقوق مردم افشاگرى مى کنم به خاطر حقوق مردم افشاگرى مى کنم 
شعار،  راه گشاى

 معیشت مردم نیست

اندر احواالت وعده معیشت استاندار؛

  مقام معظم رهبرى  :      
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امین ساکى از هنرمندان عرصه موسیقى گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى موظف 
است تا برگزارى کنسرت ها را مورد ارزیابى قرار داده و در صورت عدم وجود هرگونه مشکل 

ساختارى و شکلى ، اقدام به صدور مجوز کند.
 این هنرمند باســابقه، افزود: اینکه عده اى برگزارى کنسرت هاى موسیقى را به نام  مدیر 
کل ارشاد اسالمى مصادره نمایند و با آن موج سوارى کنند نوعى عوام فریبى است چرا که 
آن اداره کل برگزار کننده نیست و صرفا مجوز برگزارى صادر مى کند. ساکى تشریح کرد: 

برخى اشخاص هنرمند و غیرهنرمند، پس از البى با هنرمندان استانى و کشورى اقدام به 
ارائه درخواست برگزارى کنسرت در قالب یک موسسه فرهنگى و هنرى مى کنند که بعضا 
در شــرح وظایف آنان نیز مجوز برگزارى کنسرت لحاظ نشده ، لذا فارغ از این امر ، نقش 

ارشاد اسالمى  ، در صورت فراهم بودن باقى شرایط ، صدور مجوز است والغیر.! 
این هنرمند ، تاکید کرد: در حال حاضر با تبلیغاتى که صورت گرفته، شــرایط به گونه اى 
مهیا شده که گویى مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى بانى برگزارى کنسرت ها است اما این 

موضوع از واقعیات به دور بوده، جنبه تبلیغاتى داشــته و نوعى عوام فریبى است. وى ، در 
پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم عموم مردم که براى شرکت در این کنسرت ها مبالغى بین 
80 تا 180 هزار تومان پرداخت مى کنند بدانند که اینگونه برنامه ها توسط بخش خصوصى 
برگزار، و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان تنها نقش صدور مجوز و نظارت در این 
برنامه ها را دارد. پینوشــت : الزم به توضیح نیســت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان چندین وظیفه فرهنگى و نظارتى دیگر هم دارد اما در زمینه برگزارى کنســرت 
جداى از تسهیل اجراى ، نقش حاکمیتى هم دارد و آن هدایت و نظارت بر اجراى صحیح 
خط و مشى نظام جمهورى اسالمى است و قرار نیست جایگاه خود را تا سطح یک فروشگاه 
عرضه کننده کاال پایین آورده و صرفا به تناسب خواست و ذائقه مشترى کاال عرضه نماید .

مصادره برگزارى کنسرت هاى موسیقى به نام مدیرکل ارشاد نوعى عوام فریبى است

 یکى از مبانى حقــوق مردم در حکومت، 
قانون مــدارى فراگیر در جامعه اســت . 
رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به 
همۀ اقشار جامعه چه از طبقۀ فرمانروایان و 
چه در زمرة فرمانبران از مواردى است که 
در سخنان بزرگان بیشترین تأکید و تصریح 

را داراست.
گرچه قانون به خودى خود حافظ یا نافى 
حقوق مردم نیست، بلکه محتواى آن است 
که مى تواند حقوق مــردم را رقم زند، اما 
به خودى خود یکى از دریچه هاى رعایت 
حقوق مردم است. به عبارت دیگر معموالً 
پایمــال کردن حقوق مردم همراه با زیر پا 
گذاشتن قانون اســت. آنچه باعث شد در 
این باره قلم بر روى کاغذ به حرکت درآید 
موضوع یکى از منتخبین مردم همدان در 
جایگاه شوراى شهر است که توانست براى 
دومین دوره پیاپى اعتماد مردم را به دست 

آورد .
دکتر ابراهیم مولــوى جانباز 70% که با 
دیدگاه اصالح طلبى و در دور پنجم شوراى 
شهر با لیست امید وارد عرصه انتخابات شد 
مورد اقبال مردم قــرار گرفت و با ورود به 
صحن شــورا بعنوان رییس شــوراى شهر 
همدان برگزیده شــد . مولــوى اما دیرى 
نپایید که بصورت آرام و زیر پوستى مورد 
غضب همفکران سیاسى خود قرار گرفت !

با توجه به قطع هر دوپاى مولوى در زمان 
دفاع مقدس و نیاز به درمان هاى دوره اى ، 
اقدام به گرفتن مرخصى از شورا براى اعزام 
به کشــور آلمان مى نماید و طول درمان 
باعث مى شــود اقدام به درخواست تمدید 
مرخصى نماید ؛ با وجود اینکه رییس شورا 
موافقت با مرخصى مجدد را به ایشان اعالم 
کرده اما همین موضوع بهانه اى مى شود 
تا با دور زدن و یا نادیده گرفتن برخى مواد 
قانونــى ، مولوى را به صــورت کامال غیر 
قانونى از ســر راه بردارند و گیاه شناس که 
عضو على البدل بود را بعنوان جانشــین ( 
روى کلمه جانشین تاکید مى شود ) وارد 

صحنه مى کنند !
در همین ارتباط مصاحبــه اختصاصى با 
دکتر مولوى انجام شــد تا بدون واسطه و 
صریح مراحل طى شده را از زبان خودش 
بشنویم . نظر خوانندگان محترم و حقیقت 
جو را به متن مصاحبه جلب مى نماییم و 
متقابال این حق را بــراى رییس و اعضاى 
محترم شوراى شهر قائل هستیم که نظرات 
مســتند و قانونى خود را در راستاى اثبات 

اخراج مولوى از شورا بیان نمایند. 
بنده از اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر 
همدان بــراى تکمیل روند مراحل درمانى 
خود درخواســت یکمــاه مرخصى کردم 
که طبق تصویب شــوراى عالى پزشــکى 
بایستى در کشــور آلمان پیگیرى و انجام 
مى شــد. همکاران محترم شــوراى شهر 
نیز با درخواســت مرخصى بنده از تاریخ 
97/07/15 تا 97/08/15 موافقت نمودنند.

باتوجه به طوالنى شدن روند درمان و نیاز 
به حضور در یک بیمارستان تخصصى دیگر 
طبق نظر پزشکان، بنده قبل از اتمام دوره 
مرخصى اول درخواســت چهل و پنج روز 
مرخصى دیگر نمودم که خوشــبختانه با 
لطف اعضاء محترم شــورا با مرخصى دوم 
تــا 97/09/30  از 97/08/15  اینجانــب 
موافقت گردید که بنده پس از اتمام مراحل 
درمانــى در تاریخ 97/10/08 به کشــور 
برگشته و با ارائه درخواست کتبى به همراه 
مستندات پزشکى، درمانى به انضمام نامه 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان 
همدان خواستار بازگشت به شوراى اسالمى 
شهر همدان شدم، که متأسفانه همانگونه 
که همشــهریان عزیز اســتحضار دارند با 
فشــارهاى اســتاندارى و معاون سیاسى 
فرماندارى و بعضى از احزاب اصالح طلب 
و در یک فرآیند عجوالنه در غیاب فرماندار 
شهرستان « آقاى تعالى » عضو على البدل 

را وارد شورا کرده بودند.
رئیس شــورا ابتداً درخواست اینجانب به 
همراه مســتندات درمانى را به فرماندارى 
ارســال نمود تــا جهت حضور در شــورا 
تعییــن تکلیف نمایند که پس از چند روز 
فرماندارى اســناد و مــدارك را به دلیل 

اینکه بایســتى شورا راســاً تصمیم گیرى 
نماید عودت دادند و پس از وقت کشى هاى 
بى مورد توســط رئیس شــورا در جلسه 
مورخه 97/10/23 مرخصى قانونى اینجانب 
به تحت عنوان غیبت موجه به رأى گذاشته 
شد که پنج رأى موافق، پنج رأى ممتنع و 
یــک  رأى مخالف حاصل کار بود که طى 
صورتجلسه اى به فرماندارى ارسال گردید . 
باز هم متأســفانه پس از وقت کشــى هاى 
بیهــوده در تاریــخ97/11/3 فرمانــدارى  
محترم با گرفتن ایراد شــکلى، اعالم نمود 
که بایســتى غیر موجه بودن مرخصى به 
رأى گذاشته شــود که اینبار هم در تاریخ 
97/11/14 شــوراى شــهر در یک روند 
غیرقانونــى و ظالمانــه مرخصــى قانونى 
اینجانــب را با عنــوان غیبت غیر موجه با 
پنج رأى مخالف و شش رأى موافق تصویب 
نمودنــد! که این رأى گیــرى به دالئل زیر 

غیرقانونى و باطل مى باشد :
 1- مرخصى هفتاد و پنج روزه که توسط 
رئیس شــورا به اینجانب داده شــده بود 
2- دادن این گونه رأى متناقض توســط 
اصالح طلبان شورا الف : مرخصى ب : رأى 

ممتنع ج : رأى موافق
 3 – شــرکت عضو على البدل در رأى گیر 
و تعیین سرنوشــت تصمیم شورا با همان 
یک رأى ایشــان در حالیکه چون نامبرده 
در این قضیه ذینفع بوده است، رأى ایشان 
غیرقانونى مى باشــد. 4- عــدم رأى گیرى 
در بازه زمانى مشــخص شده در قانون که 
پایان اولین جلسه غیبت و عدم حضورعضو 
ذینفــع طبق « تبصره دو ماده 16 » آیین 
نامه اجرایى شــوراها با تأییدیه به کمیته 
محترم انطباق جهت رسیدگى به شوراى 
حل اختالف اســتاندارى ارســال گردیده 
که متأســفانه آنجا هم بدلیل فشــارهاى 
برخى از سیاســیون ذى نفــوذ و احزاب 
اصالح طلب کــه وجود بنده را مانعى براى 
اهداف و برنامه هاى پشــت پرده مى دانند 
، تا به امروز نه جلســه اى برگزار شده ونه 
تاریخ جلسه مشخص شده است در حالى 
که براى برگزارى جلسه و تعیین  تکلیف، 
حضرت آیــت اهللا محمدى نماینده محترم 
ولى فقیه در اســتان و امام جمعه محترم 
همــدان، نمایندگان محتــرم همدان در 
مجلس شوراى اسالمى، نیرو هاى تأثیر گذار 
والئى و ارزشى و دیگر بزرگواران تأکیدات 
فراوانى داشــته اند و آقاى اســتاندار قول 
برگزارى جلســه را داده بود ولى متأسفانه 
با وجود اینکه حدود ســه ماه است که به 
کشور باز گشته و درخواست حضور در شورا 
را داده ام آقایان با وقت کشــى هاى فراوان 
بى مورد آب به آســیاب دشمن مى ریزند و 
کار خاصى انجام نمى دهند در حالیکه عضو 
على البدل را در یک روند کامًال غیر قانونى و 
غیر اخالقى پس از سه روز که مرخصى بنده 
تمام شد به شــورا آورده و مراسم تحلیف 

براى ایشان انجام دادند .
 آقــاى معاون سیاســى فرماندار با ســوء 
اســتفاده از بازه زمانى رفتن فرماندار قبلى 
و نبود فرماندار جدید ، این کار غیر اخالقى 
را انجام داده و امروزهم جوابگوى جانبازى 
که براى ادامه روند درمانى ناشــى از دفاع 
مقدس بــه مرخصى قانونى رفته اســت 
بایستى آقایان جوابگوى  نمى باشند. قطعاً 
عملکــرد غیر اخالقى و غیر قانونى خود در 
پیشگاه خداوند و افکار عمومى و شهروندان 

عزیزباشند.
س : قبًال تصمیم گرفته شده بود که با توجه 
به اعالم نظر بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
در خصوص شما تعیین تکلیف شود، چرا 
باتوجــه به اعالم نظر مثبت بنیاد شــهید 
مجدداً رأى گیرى انجام شــد؟!با عنایت به 
نامه ها، اســناد، مــدارك و مکاتبات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران بنده با هماهنگى و 
مجوز شــوراى عالى پزشکى و ستاد اعزام 
بخــارج جهت تکمیل رونــد درمانى خود 
 که یادگار ســالهاى دفاع مقدس مى باشد 
به کشــور آلمان اعزام شدم ولى متأسفانه 
علیرغم استعالم شــورا و پاسخ مستدل و 
مکتوب بنیاد شــهید، رئیس شورا در یک 
تبانى و توطئه آشــکار اســناد و مدارك و 
نامه هاى بنیاد را قبول نکرده و با مصاحبه و 

فرافکنى اظهار داشته که بنیاد شهید حق 
دخالت در این قضیــه را ندارد در حالیکه 
طبق ماده 17 قانون جامع خدمات  رسانى 
به ایثارگــران، تمامى مراحل درمان، اعزام 
بخارج از کشور، تأییدیه استراحت پزشکى 

و غیره به عهده بنیاد مى باشد.

آقاى گردان متأسفانه مرخصى هاى قانونى 
اینجانب را که تأیید اعضاء را دارد غیرقانونى 
اعالم کــرده و رونــد کار را منحرف نموده 
اســت. این کارهاى بیهوده باعث شــد که 
حدود 2 ماه فرصت کار را از دســت بدهیم.                 
در رأى گیــرى غیرقانونى مجدد چند ایراد 
شکلى وجود دارد، اوالً اینکه بنده با مرخصى 
مورد موافقت شــورا براى درمان به خارج از 
کشور رفته بودم، دوم اینکه عضوعلى البدل 
که وارد کرده بودند و ذینفع بود چطور حق 
رأى داشــت؟! عرف، عقل، شــرع و قانون ، 
صراحــت دارد که شــخصى ذینفع داراى 
حق رأى نیســت و نباید قضــاوت کند! اما 
با فشارهاى سیاســى احزاب، فرماندارى و 
استاندارى یک روند غیرقانونى براى حذف 
بنده طى شــد. بنده در موعد مقرر به رأى 
شــورا اعتراض کردم و پرونــده به کمیته 
انطباق رفت که با فشارهاى سیاسى معاونت 
سیاسى فرماندارى، رأى شورا تأیید شد که با 
اعتراض مجدد اینجانب مقرر شد پرونده به 
شوراى حل اختالف ارجاع شود تا طبق ماده 
92 و 93 در مدت 10 روز از زمان اعتراض 
تصمیم گیرى نمایند که متأسفانه تا به حال 
جلسه تشکیل نشده اســت . با تعیین روز 
پنجشنبه هفته جارى براى تشکیل جلسه 
اما متأسفانه آقاى اســتاندار اعالم کرده در 
همدان نیست و جلسه تشکیل نمى شود ؛ 
اگر تا ســه روز بعد از آن اقدام به برگزارى 
جلسه نشود عمًال زمان قانونى خاتمه یافته 
و باید از طریق مراجع قانونى باالتر پیگیرى 
شود. ناگفته نماند براى تشکیل جلسه مورد 
نظر حضرت آیت اهللا محمدى نماینده ولى 
فقیه در استان نمایندگان مردم شهرستان 
همدان در مجلس شــوراى اسالمى و دیگر 
بزرگواران استان تأکیدات فراوانى داشته اند 
اما آقاى شــاهرخى تا به امروز از برگزارى 

جلسه خوددارى نموده است.
در مرحله بعد در صورت عدم رعایت قانون 
باید به دیوان عدالت ادارى شکایت کرد که 
اتفاقاً بخاطر حساســیت موضوع، قانونگذار 
مصوب کرده اســت کــه خــارج از نوبت 
رسیدگى شود.  شــاید بخاطر اینکه منافع 
عده اى خاص در خطر اســت این داستان 
و شــکل را براى دور کردن دیگرانى که با 
آنها هم کاسه نیستند درست کرده اند تا با 
توهین به مردم و رأى مردم، کسى را که با 
رأى مردم به شورا آمده بود و با رأى اعضاى 
شورا به سمت رئیس شورا انتخاب شده بود 
را کنار بزنند و شخصى را که از اقبال عمومى 

کمترى برخوردار بود را وارد شورا کنند! 
به نظر من این رأى شورا یک نوع خودزنى 
سیاســى بود که بعضــى از اعضــاء انجام 
دادند! انتظار ما از اعضاى محترم شــوراى 
حل اختالف، نماینده محترم دادگســترى، 
نمایندگان محترم مردم در مجلس شوراى 
اســالمى و آقاى استاندار به عنوان نماینده 
دولت تدبیــر و امید بخاطر اینکه شــائبه 
جانبدارى از شخصى را نداشته باشند، جلسه 
شوراى حل اختالف را در زمان مقرر تشکیل 
دهند و با بررســى مدارك و شواهد موجود 

نظر خود را اعالم نمایند. 
بنــده در یک فرآیند کامــًال قانونى با اخذ 
مرخصى براى درمان دردهاى ناشى از جنگ 
تحمیلى فرآیند مربوطه را طى کرده ام، کار 
غیرقانونى نکرده ام امــا بعضى از همکاران 
بخاطر اینکه ممکن اســت دیگرى به درد 
آنها بخورد و نه مولوى ، چنین برنامه اى را 

طراحى کرده اند!
با قدرت خطاب به مردم شریف همدان که 
بنده را الیق دانسته اند و در دو دوره به حقیر 
اعتماد کرده اند عرض مى کنم براى حراست 
از قانون و به احترام رأى شما تا طى کردن 
تمام مراحل قانونى پــاى احقاق حق خود 

ایستاده ام و کوتاه نخواهم آمد . 

س : شــما از لیســت امید با رأى مردم 
انتخاب مى شوید و توسط اعضاى شورا به 
ریاست شورا برگزیده مى  شوید چه اتفاقى 
رخ مى دهد که به یکباره ورق برمى گردد 
و احزاب اصالح طلب و منتخبین لیست 
امید به شــما پشــت مى کنند صراحتاً 
بفرمائید شــما مشــکلى داشــتید که 
خواستند شما را حذف کنند یا دیگران 

مشکل داشتند و شما مزاحم بودید؟ 
تمام فریــاد ما این بــود که تصمیمات 
شــهردارى و شوراى شــهر باید در اتاق 
شیشــه اى و شــفاف باشــد تا مردم از 
مصوبات و اقدامات نمایندگان خود اطالع 
داشــته باشند، اصحاب رســانه، مردم و 
دستگاه هاى نظارتى بتوانند عملکردمان 

را رصد کنند. 
ایــن شــفافیت باعث مى شــود تا جلو 
رانت خــوارى و زیاده خواهى هــا گرفته 
شــود، یکى از دالئلى که باعث شــد ما 
مورد غضب این همــکاران قرار بگیریم 
همین شــفافیت بود، انتقال قسمتى از 

خدمات شــهرى از نواحى توسعه یافته 
به قسمت هاى کمتر توسعه یافته تا شاید 
قسمتى از عقب ماندگى ها جبران شود. 
بحث دیگر اینکه شــهردارى و شــوراى 
شهر جاى سیاسى بازى و اعمال نفوذهاى 
سیاسى نیست بلکه باید خادم و رفته گر 

زیر پاى مردم بود.
اگر مصوبات شــورا در یکســال گذشته 
که بنده افتخار ریاست شورا را داشته ام 
را بررســى کنید، خواهیــد دید که به 
اندازه سى ســال گذشته مصوبات مفید 
و کاربــردى براى بهره مندى نقاط کمتر 
است (خیابان  شده  اجرایى  توسعه یافته 
طالقانــى، خضر، بلوار قــدر، مجیدآباد، 
حصار و . . .) کارهاى بزرگ متعددى در 

طول یکسال گذشته انجام شده است.
سؤال: بعد از بروز این اتفاقات، با توجه به 
اینکه شما با حمایت لیست امید و احزاب 
اصالح طلب انتخاب شده بودید نشست و 
گفتگویى با احزاب اصالح طلب داشتید 

که دلیل این رفتار دوگانه را بپرسید؟

این در حالى است که براى گنجاندن نام 
بنده در لیســت امید اظهار مى داشتند 
نام شــما در لیست باعث باال رفتن وزن 
لیســت امید مى شــود! در صورتى که 
قصد داشــتم بعنوان نامزد مستقل وارد 
شــوم نه یک جریان سیاسى. در جایى 
که پاى منافــع مردم در میان باشــد، 
منافع مردم بر منافع احزاب و گروه هاى 
سیاســى ارجحیت دارد. به من گفتند 
چرا شهردار با سلیقه اصولگرایى انتخاب 
کرده اید؟ گفتم نمى توانســتم گزینه اى 
که صالحیتشــان تأیید نشده را بعنوان 
شــهردار انتخاب و معرفى کنم.  نظرات 
حزبى شما براى خودتان محترم است و 
بنــده در زمان انتخابات هیچ تعهدى به 
احزاب نداده ام که خواســته هاى آنها را 
اجرا کنم و تعهد بنده به مردم اســت نه 
جریانات سیاسى که اکثراً فاقد تخصصى 
در امور شهرى هستید. بنده با سابقه اى 
که در امور شــهرى دارم و کارهایى که 
در اصفهــان، کاشــان، گلپایگان و چند 
شهر دیگر کرده ام در زمینه امور شهرى 
تخصص دارم و زیر بــار حرف هاى غیر 
تخصصى نمى روم و نگاه منفعت طلبى 

را برنمى تابم.
 و سخن آخر: 

سخن آخر بنده این است که به فرموده 
سرور و ساالر شهیدان اباعبداهللا الحسین 
(ع) در مقابل ســپاه کفر فرمودند : اگر 
حرف من در شــما اثر نمى کند بخاطر 
این است که شکم هاى شما از مال هاى 
حرام پر شــده اســت، این را به عنوان 
نهى از منکر عرض مى کنم که اگر دین 
ندارید آزاد مرد باشید.شــما خودتان با 
مرخصى موافقــت و ابالغ کردید چطور 
آنرا غیر موجه اعالم مى کنید؟ فردا جواب 

آیندگان را چه خواهید داد؟

در شورا آقاى گردان به 
عنوان رئیس شورا قطعاً 
با ســوء نیت یک بند از 
آئین نامــه و نه قانون را 
به رأى گذاشت و موجه 
بودن غیبــت بنده را به 
قبًال  که  گذاشــت  رأى 

عرض شد.

هر کســى به دنبال حذف 
یک نیــروى ارزشــى و 
انقالبى که براى کشورش 
و  کــرده  جانفشــانى 
جایگزین کردن کسى که 
به پیامبر خدا هتاکى کرده 
باید هزینه اش را بپردازد، 
آقاى  شــخص  این  حاال 
اســتاندار باشد یا احزاب 
لیست  اعضاى   ، سیاسى 
امید یا هر فرد سیاســى 
ذى نفوذى مى خواهد باشد 
بپردازد  را  هزینه اش  باید 
باید  خداوند  پیشگاه  در  و 

پاسخگو باشد. 

بصورت شــفاف اعالم 
مــى کنــم در زمــان 
سراغ  به  بنده  انتخابات 
اصلالح طلب  احــزاب 
نرفتم بلکــه بارها آنها 
به ســراغ من آمدند، با 
وجود اینکه اصالح طلب 
ساختارشکن  اما  هستم 
خانواده  بنده  نیســتم، 
شــهید و خودم جانباز 
70٪ هســتم به کشور 
اعتقاد  فقیــه  والیت  و 
نیســتم  حاضر  و  دارم 
عقایــدم را معامله کنم 
تعهدى  خاطر  همین  به 
ندارم،  حزبــى  هیچ  به 
اما آقایــان به صراحت 
اینکه  به  توجه  با  گفتند 
دوز اصالح طلبــى آقاى 
است  باالتر  گیاه شناس 
اصالح طلــب  یــک  و 
است،  شناســنامه دار 
شما  گرفته ایم  تصمیم 
حذف شــوید و ایشان 

وارد صحن شورا شود!

نزدیــک  آینــده  در 
رســانه  اصحاب  بــا 
ســخن خواهم گفت و 
تخلفات،  از  گوشه هایى 
رانت ها   ، زیادخواهى ها 
آفرینــى  نقــش  و 
گروه هاى سیاســى در 
شورا را افشاخواهم کرد 
خســاراتى  همچنین  و 
باغات  و  شــهر  به  که 
بیان  را  شده  وارد  شهر 

خواهم کرد.

پس از حضور حــدودا 60 ماهه محمد ناصر 
نیکبخت در استان همدان  ،کرسى ساختمان 
سبز به سید سعید شاهرخى رسید ،شاهرخى 
که بسیار حساب شده رقباى خود را کنار زد 
بــا تعاملى بى نظیر با نماینــدگان خود را به 
عنوان آخرین اســتاندار دولت تدبیر وامید در 

همدان تثبیت کرده است.
در زمان نیکبخت اولویت ایشــان اشتغال بود 
اما پــس از مدتى که خود فهمیــد با برخى 
مدیران ضعیفش راه به جایى نمى برد به این 
نتیجه رســید که خود و مدیرانش را بیش از 
این حرص ندهد وبه آمارسازى که راهى براى 
خــود نمایى خود و مدیران زیر دســتش بود 
روى بیاورد وى آماراشتغال دو رقمى را به زور 
عتــاب و خطاب و طعنه و اســتفاده از برخى 
کلمات و ترســاندن مدیران بــه آمارى تک 
رقمى و حتى رتبه اول در بین کشور رساند و 

مدعى حل معضل اشتغال استان بود .
اما این آمار ســرابى بیش براى مردم و 
حتى برخــى نمایندگان بیدار ملت نبود 
تا جایى که نماینده پر توان استان دکتر 
واقعى  غیر  از  صراحــت  به  بابایى  حاج 
گشود  ســخن  به  لب  آمارها  این  بودن 
،حاج بابایــى متولیان آمارهاى دروغین 
را به مناظره  فراخواند ولى کسى جرات 
نداشت  را  بابایى  حاج  به  پاســخگویى 
،نیکبخت با زیرکــى از نمایندگان براى 
تاییــد آمار دعوت کرد و هــر نماینده 
،نماینده اى را براى زدن مهر تایید آمار 
دروغ به خدمت نیکبخت فرستاد اما باز 
هم حاج بابایى کاله بر ســرش نرفت و 
هیچ نماینــده اى را به خدمت نیکبخت 
تنها  نوعى  به  بدهد  نشــان  تا  نفرستاد 

نماینده 6 دانگ استان است !
آمــار 6.5 درصدى که مدیــر کل غیر بومى 
و بــى تجربه براى همدان رقــم زد مهرى بر 
ناکارآمدى و خوش خدمتیش براى نیکبخت 
و مدیران باالدســتیش بود ،شاید قطعا چند 
صباحى دیگر ایشان میهمان این استان نباشد 
و شاید برایش بودن چند بیکار در هر خانواده 
همدانــى مهمتــر از ارتقــا و ماندگاریش در 
همدان باشد که متاســفانه برخى نمایندگان 

هم بر این مهم چشم بسته اند !
اما شــاهرخى استاندارى  اســت که در ابتدا 
حرفــى از آمار اشــتغال به میــان نیاورد و 

معیشت مردم را اولویت کارى خود دانست .
 شاهرخى باید بداند که معیشت مردم هم اگر 
فقط بخواهد در حد شعار باقى بماند بى شک 
ضربه مهلکــى بر امید مردم خواهد بود مردم 
که بواســطه آمارهاى کذایى نیکبخت و مدیر 
کل ضعیف کار از تیم دولت در همدان نا امید 
شده بودند با شــعار معیشت شاهرخى بازهم 
بارقه اى از امید را در خانه هاى خود دیده اند!

شــاهرخى باید بداند که اگر وضعیت مدیران 
ضعیفى چون تعــاون ،کار ورفاه اجتماعى  و 
،صنعت و تجــارت  ،میراث فرهنگى و ورزش 
و جوانان در زمــان نیکبخت با تذکر و طعنه 
و فرصت اصالح مى شــد تا زمان ورود ایشان 
اینکار انجام مى شد ولى عمال دیدیم که حتى 
توهین هم به این مدیران کار ساز نشد و این 
اقدامات، تنها مماشــاتى بود که به ضرر مردم 
تمام شــد  و بمنزله فرصت ســوزى بحساب 

رفت  !
که خوشبختانه جامعه ورزش استان با تغییر 
مدیریت جان گرفت  و منتظر خبرهاى خوب 
از ورزش استان در چندصباح آینده باید بود .
سید سعید شــاهرخى اگر مى خواهد نامش 
چون تجربیات گذشته اش در استان به نیکى 
بماند باید با مردم رو راســت باشد وصداقت 
پیشه کند،نگه داشتن مدیران ضعیف بواسطه 
البى گرى و چاپلوســى آنها درد مردم را دوا 

نخواهد کرد.
معیشت مردم اگر بخواهد از این بدتر نشود با 

ایجاد اشتغال واقعى رقم  
مى خورد و شــعار معیشــت با ایــن مدیران 

ناکارآمد و البى گر راه بجایى نخواهد برد .
در زمان نیکبخت در جلسه با رسانه ها اعالم 
کرد که رسانه ها از هر مدیرى نقد کنند ،آن 

مدیر را من نگه مى دارم 
امیدواریم که شاهرخى این اشتباه وى را تکرار 
نکند و احترام به رکن چهارم دموکراسى را به 

معناى واقعى اجرا کند.
شاهد آنکه ؛

آزموده را آزمودن خطاست

اندر احواالت وعده معیشت استاندار؛

شعار راه گشاى معیشت 
مردم نیست

یادداشت روز

دکتر ابراهیم مولوى عضو شوراى شهر همدان:

تخلفات ،  رانت ها و نقش آفرینى گروه هاى سیاسى در شورا را افشا خواهم کرد
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نگاه متفاوت

رئیس شــوراى شهر همدان بابیان اینکه شوراى شهر 
در اجراى امور تابع قانون است، گفت: تصمیم  گیرى 
در مورد بازگشــت یا عدم بازگشت ابراهیم مولوى به 
شوراى شهر همدان به نظر بنیاد شهید وابسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوى عضور ســابق 
شــوراى شــهر همدان که 18 آذرماه امسال به دلیل 
آنچه غیبت غیرموجه اعالم شد؛ جاى خود را به جواد 
گیاه شناس داده است در صحن شوراى شهر همدان 
حاضر شــد تا در مورد ادامه وضعیت وى در شوراى 

شهر تصمیم گیرى شود.
کامران گردان در صحن شوراى شهر همدان با اشاره 
به حضور ابراهیم مولوى براى ارائه اســناد و مدارك 
پزشــکى دوران غیبتش به شــرح آنچه گذشته بود 
پرداخــت و گفت: 8 مهر ماه ســال جــارى ابراهیم 
مولوى طى درخواست کتبى به ریاست شورا به دلیل 
اســتفاده از فرصت مطالعاتى شــش ماهه و تکمیل 
مراحــل درمانى خود تقاضاى 2 ماه مرخصى کرد که 
موضوع 10 مهرماه سال جارى در صحن شورا مطرح 

و با یک ماه مرخصى وى موافقت شد.
وى بــا بیان اینکه هیئت تطبیــق نیز نظر خاصى در 
این مورد اعالم نکرد و مقرر شــد شورا با رعایت سایر 
قوانین و مقررات مصوبه را اجرا کند، گفت: شــوراى 
شــهر همدان 29 مهرماه امسال مراتب را به ابراهیم 

مولوى اعالم کرد.
گــردان با بیان اینکه 15 آبان ماه ابراهیم مولوى طى 
درخواســتى با پیوست متنى التین اعالم کرد پروسه 
و رونــد درمانى و مطالعاتى وى به پایان نرســیده و 
تقاضاى تمدید مرخصى یک ماهــه قبلى را تا پایان 
آذر ماه دارد، گفــت: بالفاصله 15 آبان ماه در صحن 

شورا موضوع درخواست مطرح شد.
وى بــا بیان اینکــه طبق مصوبه اى مبنــى بر اینکه 
نامبرده از جانبازان 70 درصد جنگ تحمیلى است و 
با مرخص استعالجى وى وفق مدارکى که ارائه خواهد 
کرد موافقت مى شود مطرح شد، گفت: کمیته انطباق 
اعالم کرد برابر ماده 24 آئین نامه اجرائى تشــکیالت 
انتخابات داخلى و امور مالى شوراهاى اسالمى شهرها 
به هیچ عضوى از اعضاى شــورا در سال بیش از یک 
ماه مرخصى داده نخواهد شد و این مرخصى مطلق و 

شامل همه انواع مرخصى ها مى شود.
گردان با بیان اینکــه بنا بر این مصوبه هرگاه عضوى 
به هر دلیلى تا دو ماه در جلســات شورا شرکت نکند 
تا تعیین تکلیف نهایى که نباید بیش از شــش ماه به 
طول بیانجامد ازعضو على البدل به عنوان جانشــین 
در جلســات دعوت به عمل مى آید، گفت: 15 آذرماه 
مــدت 2 ماه متوالى عدم حضور ابراهیم مولوى پایان 
یافت اما اقدامى از طرف شورا انجام نشد تا اینکه نامه 
عضو على البدل از ســوى فرماندارى به شورا رسید و 
شورا در پاســخ به آن نامه 18 آذرماه عدم حضور 2 

ماهه ابراهیم مولوى را اعالم کرد.
رئیس شوراى شهر همدان ادامه داد: بر همین اساس 
18 آذرماه امســال معاون سیاسى امنیتى فرماندارى 
همدان با اعالم قبلى در صحن شــورا حضور یافت و 
جواد گیاه شــناس نخستین عضو على البدل شوراى 
شــهر همدان را به عنوان عضو جدید به جاى ابراهیم 

مولوى معرفى و مراسم تحلیف انجام شد.
گردان بــا بیان اینکه 10 دى ماه ابراهیم مولوى طى 
نامه اى به ریاســت شــورا و ضمیمه کردن 14 برگ 
اوراق پزشــکى از کشــور آلمان و نامه بنیاد شــهید 
همــدان تقاضاى بررســى و اعالم نظــر در خصوص 
موجه بودن غیبت خود را داشــته است، گفت: مقرر 
شد کمیســیون تخصصى پزشکى بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان پس از بررسى این اسناد به صراحت 
نتایج را به شــورا اعالم کند تا ما بر اساس آن رأى را 

صادر کنیم.
کامــران گردان در این خصــوص اضافه کرد: اعضاى 
شــورا تابع قانون بــوده و بر اســاس روال قانونى در 
خصوص درخواســت ابراهیم مولــوى تصمیم گیرى 

خواهد کرد.
بــا توجه به اینکه بنیاد شــهید و امورایثارگران ادامه 
طول درمان را موجه اعالم کرد و از آنجایى که شــورا 
اخــذ تصمیم را به نظر بنیــاد موکول کرده بود اما بر 
خالف راى بنیاد شــهید ، غیبلت مولوى را غیر موجه 
اعالم کردند خوب است رییس شوراى شهر بفرمایند 
اعضاى شوراى شهر دقیقا تابع کدام قانون هستند !؟

شوراى شهر همدان ، 
دقیقا  

تابع کدام قانون است !؟

تأمین مــواد اولیه بــراى واحدهاى تولیدى 
اســتان همدان بــا توجه بــه وارداتى بودن 
اکثــر این مواد ، به یــک چالش جدى براى 
تعطیلى  هچون  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
خط تولید و تعدیل نیروها بدل شده است و 
تدابیر اندك دولت هم نتواسته راه  گشا باشد 
و اگر چاره اى اساسى اندیشیده نشود هر روز 
بر آمار بیکاران افزوده شده و در نهایت چرخ 

تولید متوقف مى شود.
به گزارش نافــع، با اعمال تحریم ها، ســوء 
مدیریت و همچنیــن افزایش یکباره قیمت 
ارز در کشور، ایجاد بازار سیاه به علت تفاوت 
قیمت ها باعث بروز مشکالت متعددى براى 
واحدهــاى تولیدى چــون خوابیدن برخى 
خطوط تولید به دلیل نرســیدن مواد اولیه و 
حتى تعدیل نیرو شــد. این اتفاقات در حالى 
رخ داد کــه افزایش نــرخ ارز در ابتدا فضاى 
بسیار مناسبى براى صادرات کاالهاى ایرانى 
فراهم کرد و واحدهاى تولیدى تالش کردند 
تــا با اســتفاده از این فرصــت هرچه زودتر 
کاالهاى خود را روانه بازارهاى خارجى کرده 
و یک صادرات پر ســود و مناسب را تجربه 
کنند؛ هرچند بخشــهاى زیــادى از اقتصاد 
کشــور با چالش مواجه بود امــا واحدهاى 
فعالیت  جدیــت  با  صادرات محور  تولیــدى 
مى کردند و حتى برخى از واحدهاى صنعتى 
مجــدداً وارد عرصه فعالیت شــدند. اما این 
شــادى تولید دیرى بســیار زودگذر بوده و 
چالش اقتصــادى کم کم چهره خود را براى 
واحدهــاى تولیدى نشــان داد و هر روز بر 

مشکالت آنها افزود.
در این میــان واحدهاى تولیــدى معتبر و 
شاخص اســتان همدان از این امر مسثتنى 
نبوده و براى وارد کــردن و تهیه مواد اولیه 
صنعت خود با مشــکالت دست و پنچه نرم 
مى کننــد ؛ این افراد بــراى تولیدات خود با  
دو مشــکل عمده روبرو هستند که نخستین 
مشکل به واحدهایى باز مى گردد که قبل از 
افزایش نــرخ ارز ، کاال وارد گمرك کرده اند 
و اکنون امکان ترخیــص کاال را ندارند چرا 
که از آنان خواســته شــده ما به التفاوت ارز 
را پرداخت کنند ! نمونه بارز آن در شــهرك 
صنعتى رزن براى یک واحد تولیدى رخ داده 
و مشکل دوم واحدهاى تولیدى تأمین مواد 
اولیه اى است که در داخل کشور وجود دارد 
و بایــد یا از بازار آزاد با مبلغ هنگفتى تأمین 

و یا از بورس کاال خریدارى شود.
مشــکلى که در خرید از بــورس کاال وجود 
دارد این اســت که صنایع کوچک و متوسط 
امکان خرید حداقلى تعیین شــده را نداشته 
و مجبورند مواد اولیه خود را از واســطه ها و 
دالالنى خرید کنند کــه به صورت عمده از 

بورس کاال، مواد اولیه را تأمین مى کنند.
از ایــن رو بــراى لمس بیشــتر مشــکالت 
واحدهــاى تولیــدى بــا برخــى از ایــن 
تولیدکنندگان به گفت  وگو نشستیم و همه 

این مشکالت را از زبان خود آنها شنیدیم.

واقعى سازى سیاست هاى تولیدى ، 
صادراتى و ارزى

مدیر یــک واحد تولیدى در اســتان همدان 
که کنتورهــاى گاز و تجهیزات الزم براى گاز 
شهرى را تولید مى کند گفت: مهم ترین مشکل 
واحدهــاى تولیدى در حال حاضر تأمین مواد 
اولیه اســت به طورى که خــط تولید را گاه 

معطل نگاه مى دارد.
محمدرضا جعفرى مهم ترین چالش واحدهاى 
تولیدى را تهیه مــواد اولیه که عمدتاً وارداتى 
هستند، مطرح کرد و افزود: تخصیص ارز براى 
واردات مواد اولیه به سختى انجام مى شود و از 
ســوى دیگر فروشندگان خارجى نیز به دلیل 
تحریــم  و البته غیر قانونــى از فروش مواد به 
واحدهاى ایرانى خوددارى مى کنند به طورى 
که حتى کشورهاى اروپایى، کره و چین نیز در 

واگذارى کاالها اخالل ایجاد مى کنند..
وى تأکید کرد: به همیــن دلیل تولیدکننده 
مجبور مى شــود بــراى تأمین نیــاز خود به 
واســطه ها روى آورده و ایــن اقــدام با وجود 
فزایش هزینه ها هیچ راهى امن و مطمئنى به 

حساب نمى آید.
ایــن تولیدکننده اظهار کرد: بازگرداندن ارز از 
طریق سامانه نیما یکى از مشکالت واحدهاى 
تولیدى است که به اخالل در تولید منجر شده 

است.
وى با بیان اینکه دولت باید راهکارى دیگر در 
این حوزه بیندیشــد، افزود: در بخش صادرات 
نیز حتما در قبال کاال دالر گرفته نمى شــود 
و برخى از کشــورهاى همسایه ریال پرداخت 
مى کنند، اما بر اساس ضوابط، باید ارز حاصل 

از صادرات به کشور بازگردد.
جعفرى با اشاره به اینکه ناهماهنگى ها و عدم 
مدیریت و نظارت مناســب داخلى مشکالت 
خارجى را تشــدید کرده، تصریح کرد: بورس 
کاال نیز مشــکالتى بــراى واحدهاى صنعتى 

ایجاد کرده که هرگز پاسخگو نیست. 

ثبت سفارش، تخصیص ارز و ورود مواد 
اولیه فعال امکان پذیر نیست

یک فعال اقتصادى دیگر که تولیدکننده لوازم 
خودرو در همــدان و از معدود تولیدکنندگان 
«استپر موتور» در کشــور است، در خصوص 
مشــکالت پیش روى تولیدکننــدگان گفت: 
بخش اعظمــى از مواد اولیه مربــوط به نوع 
فعالیت تولیــدى ما به محصــوالت خارجى 

وابسته است.
امیرحســین مســعودیان افزود: امکان ثبت 
سفارش، تخصیص ارز و انتقال محصوالت به 
داخل کشــور براى تولید محصوالت نهایى در 

حال حاضر امکان پذیر نیست.
وى با اشــاره به اینکه امــکان خرید از بورس 
کاال بــراى همــه واحدهاى صنعتــى وجود 
ندارد، تصریح کرد: خرید از بورس کاال مربوط 
به کاالهایى اســت که در داخل کشور تولید 

مى شود و آن هم به دلیل اینکه میزان تناژ باید 
کف مشخصى داشته باشد، براى همه واحدها 
قطعات  تولیدکننده  این  نیســت.  امکان پذیر 
خودرو در شــهرك صنعتى بوعلى همدان با 
بیان اینکه ادامه روند فعلى به معناى تعطیلى 
واحد تولیدى اســت، ادامه داد: در حال حاضر 
مواد اولیه در انبارهاى واحدهاى تولیدى وجود 
داشــته اما اگر به اتمام برسد با مشکل مواجه 

مى شویم.
وى خاطرنشان کرد: امروز واحدهاى تولیدى 
کوچک در تأمین مواد اولیه به یکدیگر کمک 
مى کننــد اما این اقدام براى همیشــه ممکن 

نیست.

تعطیلى یک واحد تولیدى با قدمت 40
سال در همدان

یــک تولیدکننده انواع یخچــال صنعتى در 
همدان نیــز اظهار کــرد: پــس از افزایش 
ناگهانــى قیمت مــواد اولیه واحــد تولیدى 
همدان فر ترجیح داد به جاى کاهش کیفیت 

محصوالت خود، تولید را متوقف کند.
بهزاد فراهانى افزود: البته فشارهاى اداره کل 
اســتاندارد استان بر خالف سایر نقاط کشور 
هم خود باعث تعطیلى این واحد تولیدى شد.
وى تصریح کرد: در همدان آزمایشــگاه الزم 
براى بررســى کاالها وجود نــدارد و  هر از 
چندگاهى باید نمونه تولید شــده به صورت 
تصادفى از خط تولید خارج و به استان البرز 
منتقل شــود که این اقدام هزینه ســنگینى 
براى واحد تولیدى ما در برداشــت، از این رو 
تصمیم گرفتیم که تولید را در شرایط فعلى 

متوقف کنیم.
موفق  تولیدکننده  یک  خاورى دهقان،  حیدر 
ادوات کشــاورزى در استان همدان که بیش 
از 40 ســال، ادوات کشاورزى تولید مى کند، 
در ادامــه افزود: ما مى توانیــم مواد اولیه در 
حوزه ادوات کشاورزى را تولید و از وابستگى 
خارجى بکاهیم و این مسأله را در کل صنعت 
گســترش دهیم که قطعاً بــراى تحقق این 
امــر به یک هماهنگى و همدلى در سراســر 
کشور نیاز داریم، اما متأسفانه عملکرد دولت 
در حوزه اقتصادى نتوانســته همکارى همه 
اقشار را جلب کند تا مشکالت را یکى پس از 

دیگرى برطرف کرد.
البته در این میان برخــى از تولیدکنندگان 
راضى به مصاحبه نشــده زیــرا معتقد بودند 
بارهــا این مطالــب در رســانه هاى مختلف 
منتشــر شــده و هرگز گوش شــنواى براى 
تولیدکنندگان  مســائل  و  مشکالت  شنیدن 
وجــود نــدارد و عده اى به دنبــال پر کردن 
کیســه هاى خود بــوده و مى خواهند چرخ 
تولید این استان و کشــور را به زمین بزنند 
که اگر یک مدیر دلســوز و کاربلد و کاردان 
که حامى صنعت گر وجود داشــت ما با این 
مشــکالت مواجه نمى شــدیم نــه اینکه هر 

مشکلى را به تحریم ربط دهیم.

کاهش موانع مشکالت بورس کاال 
از شعار تا عمل؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان در خصوص کمبود مــواد اولیه براى 
تولیدکنندگان اســتان و جلوگیرى از تعطیل 
شــدن  آنها گفت: هزینه کاالهــا در بازار آزاد 
بیش از بورس کاال بود که با ثبات یافتن قیمت 

ارز این اختالف کاهش یافته است.
حمیدرضــا متین با بیان اینکــه در بازار آزاد 
فاکتــور براى خریدار صادر نمى شــود، افزود: 
این مســأله ضمن اینکه باعث مى شود تعریف 
قاچاق براى کاالها اعمال شود در دفترنویسى 
و پرداخــت مالیات بــر ارزش افزوده نیز براى 
واحدهاى تولیدى مشکالتى به وجود مى آورد.

وى با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر این 
اختالف قیمت بورس کاال و بازار آزاد به شدت 
کاهش یافته اســت، تصریح کرد: از همین رو 
همه تقاضاها به ســمت بورس کاال سوق داده 
مى شــود و رغبتى براى مراجعــه به بازار آزاد 

وجود ندارد.
وى ادامــه داد:  شفاف ســازى در بورس کاال 
محقق مى شود و لیست کاالها به بازرسى براى 
درج همه جزییات ارائه و در سامانه انبارها ثبت 

مى شود.

ثبت سفارش ها در استان انجام مى شود

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان نیز اظهار کــرد: همه واحدها 
مى توانند به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مراجعه و پس از ثبت نامه، کاالهاى مورد نیاز 
خود را تأمین کنند. حمید بهزادى شریف ادامه 
داد: روند مربوط به نام نویسى براى دریافت کاال 
از بورس تســهیل مى شود  و به دنبال دریافت 

اختیارات بیشتر از تهران براى استان  هستیم.
وى همچنین با بیان اینکه ثبت سفارش کاال در 
استان انجام مى شود و اختیارات الزم اخذ شده، 
تأکید کرد: در حال حاضر نیازى به تأیید تهران 
براى ثبت سفارش کاال در استان  وجود ندارد. 
بــا توجه به گفته ها و نظرات تولیدکنندگان و 
پیگیریهاى سازمان صمت همچنان مشکالت 
پا برجاست و اگر اقدامى هم صورت مى گیرد 
موقتى بــوده و باید بــراى بــرون رفت این 
مشکالت سیاست هاى اقتصاد مقاومتى را که 
مقام معظم رهبرى ســال ها پیش ابالغ کردن 
در پیــش گرفت، همان اقتصــادى که اگر با 
قاطعیت توســط مدیران اجرایى کشور دنبال 
مى شد امروز مجبور نبودند که همه مشکالت 
را بــر تحریم ربط دهند.  و امروز مى بینیم که 
کار دولت و مدیرانش سخت تر از پیش شده و 
با وجود محدودیت منابع مالى نیاز دارد که یک 
مدیریت خاص و منســجمى  را براى رفع این 
مشکالت در پیش بگیرد و  در راه جلب اعتماد 
و امیدبخشــى به فعاالن اقتصادى تالش کند 

و نگذارد چرخ هاى تولیدى در شهرها بخوابد.

لنگ زدن تولید براى مواد اولیه

عضو شوراى شهر همدان بابیان اینکه مسابقه اى براى تصاحب 
صندلى شوراى شهر همدان وجود ندارد، گفت: توجه به قانون 

و ظرفیت هاى آن مدنظر است.
جواد گیاه شناس عضو فعلى شوراى شهر همدان که جایگزین 
ابراهیم مولوى شــده اســت با بیان اینکه آنچه اتفاق افتاد بر 
مبنــاى قانون بود، اظهار کرد: بنده درخواســت شــخصى به 

فرماندار دادم تا مسائل را بررسى کنند.
گیاه شــناس با تاکید بر اینکه توجه به قانــون و ظرفیت هاى 
آن مــورد توجه همگان اســت، اضافه کــرد: مباحث مطابق 
قانــون اتفاق خواهد افتاد. گیاه شــناس بابیان اینکه همانطور 
که ابراهیم مولوى بر اســاس رأى خود و دفاع از حقوق مردم 
وارد شــوراى شهر همدان شــد من هم بر همین اساس اقدام 
کردم، گفت: هیچ مسابقه اى براى تصاحب صندلى شوراى شهر 
همــدان وجود ندارد و تابع قانون هســتم و هر آنچه که قانون 

اعالم کند تبعیت خواهم کرد.
ابراهیم مولوى عضو ســابق شوراى شهر همدان نیز به تشریح 
اســناد ارائه شده در خصوص غیبت دو ماهه خود براى درمان 
و فرصت مطالعاتى اظهار کرد: پس از گذشــت دو ماه و اتمام 
دوره درمانى در بازه زمانى اعالم شــده قصد بازگشت به ایران 
را داشتم که به دلیل تشــخیص پزشکان مجدداً جهت درمان 

اقدام کردم.
مولوى گفت: براى بازگشت به شــورا و خدمت به مردم 100
درصد انگیزه دارم اما برگشتم به کرسى پارلمان شهرى انگیزه 
شــخصى نیســت و براى احترام به آراى مردم و اعاده حیثیت 
اســت. مولوى با تشــکر از حضور جواد گیاه شناس در شوراى 
شــهر براى خدمت رسانى به شــهروندان، اظهار کرد: اعضاى 
شــورا طبق قانون مى توانند مدارك و اســناد بنده را بررسى 

کرده و بر اساس آن اقدام به راى کنند.
وى همچنین با اشــاره به برخى از شــایعات در خصوص وى 
اظهــار کرد: ادعایــى ندارم اما بنده که ســالمت خود را براى 
امنیت این آب و خاك داده ام کار پسندیده و اخالقى نبود که 
هــزاران تهمت و افترا به دلیل غیبت به بنده زده شــود و این 

افراد قطعاً در بارگاه خداوند متعال باید پاسخگو باشند.
مولــوى با بیان اینکه لزوم درمان وى توســط شــوراى عالى 
پزشکى و پزشکان متخصص براى اعزام به خارج از کشور براى 
درمان مورد تایید بوده است، افزود: در فاز دوم درمانى، هزینه 

هاى درمان را خود پرداخت کرده ام.
مولوى همچنین به مرخصى خود در زمان برگزارى مســابقات 
فوتبال جام جهانى اشــاره کرد و یادآور شد: در زمان برگزارى 

این مسابقات بنده با هزینه شخصى به این سفر رفته ام.

مولوى عضو شوراى شهر همدان:

براى بازگشت به شورا و خدمت 
به مردم 100 درصد انگیزه دارم

با وجود اینکه در دستورالعمل ســایت ثبت نام ازدواج و به صورت 
شــفاهى از سوى مسووالن بر آســان گیرى اعطاى وام تأکید شده 
است اما همچنان برخى بانک ها براى پرداخت این تسهیالت درباره 

دریافت ضمانت سنگ اندازى مى کنند.
به گــزارش خبرگزارى فارس ، دریافــت وام ازدواج همواره با یک 
چالش براى زوج هاى جوان همراه است، چالشى که با سخت گیرى 
بانک ها همراه شده و گاهى آنها را تا مرز پشیمانى از گرفتن این وام 
پیش مى برد. درخواســت دو ضامن از سوى بانک ها براى پرداخت 
وام 15 میلیون تومانى کار را براى زوج ها دشوار کرده، در حالى که 
بر اساس بخشــنامه بانک مرکزى و دستورالعمل مندرج در سایت 
ثبت نامى وجود یک ضامن معتبر نیز کافى بوده و نیازى به دو ضامن 
نیست. تنها حمایت دولت براى آسان کردن ازدواج، وام هایى است 
که آنها بتوانند زندگى مشــترك خود را آغاز کنند، اما همین وام ها 
خود ابتدایى ترین مرحله زندگى را با سختى هایى مواجه کرده است 
به طورى که براى گرفتن تســهیالت مجبورند هفت خوان رستم را 

بگذرانند.
طى مراحل اخذ تســهیالت به قدرى سخت است که گاه از گرفتن 
آن پشــیمان مى شوند و گاه سختى حالوت و شیرینى را از زوج ها 
مى گیرد. مدام در مسیر بانک بودن براى اخذ این تسهیالت وقت و 
حوصله اى بس گسترده مى خواهد تا با رویى گشاده و عزم و اراده اى 
قوى بتوان پا در این وادى گذاشت، وادى اى که نیازمند مدارك ریز 

و درشت و ضامنى غدر است!
عالوه بر مدارك ریز و درشتى که باید به بانک ارائه کرد، ضمانت از 
بخش هاى بسیار سخت این ماجراست و در این صورت دیگر نامى 

جز تسهیالت سخت الوصول به ذهن خطور نمى کند.
در همین راســتا یکى از جوانان همدانــى در گفت وگو با فارس با 
بیان اینکه دریافت وام ازدواج به این راحتى ها نیســت گفت: حدود 
دو ماه اســت براى وام ازدواج اقدام کرده ایــم اما تاکنون موفق به 
اخذ آن نشــدیم زیرا هر بانکى مدارکــى مى خواهد که از عهده ما 

خارج اســت. این زوج که تاکنون دو بانک را براى اخذ تســهیالت 
خود انتخاب کرده و هر بار به دالیل نداشــتن مدارك مدنظر بانک 
انصراف داده اند گفت: با وجود اینکه در دستورالعمل سایت ثبت نامى 
معرفى یک ضامن بیان شــده است اما بانک ها درخواست دو الى 3

ضامن آن هم با مدارکى که براى ضامن مقدور نیست را دارند. وى 
با بیان اینکه وقتى ضامن کارمندى با حقوق مکفى است اما محل 
خدمت وى از ارائه کسر حقوق امتناع مى کند، چرا بانک نباید قبول 
کند، افزود: مگر یک زوج در اطرافیان خود چند نفر موجه از جمله 
کارمند یا کاسب براى ضمانت بانک دارد که بانک از وى این چنین 

سخت گیرى مى کند؟
این جوان همدانى با بیان اینکه ضامن سخت ترین مرحله اخذ این 
تســهیالت براى جوانان است گفت: در ســایت ثبت نامى مدارکى 
درخواســت شده که تهیه مى شود اما بعد از تکمیل آنها، بانک نیز 
مدارك مدنظر خود را مى خواهد که این مسئله بسیار سخت است. 
یکى دیگر از جوانانى که بعد از چهار ماه هنوز موفق به دریافت وام 
ازدواج نشــده است بیان کرد: مگر این وام براى سهل شدن مراحل 
ازدواج نیست، پس چرا باید در ابتدایى ترین مرحله زندگى براى اخذ 

یک وام این میزان دوندگى داشته باشند.
ضمانت؛ یکى از سخت ترین مرحله دریافت وام ازدواج

مرادى با طرح این سوال که چرا هر بانک دستورالعمل خود را براى 
ارائه تسهیالت دارد گفت: مگر دستورالعمل واحدى در سایت ازدواج 
نیست، پس چرا نباید همه بانک ها به صورت واحد پیش رفته و از 

یک دستورالعمل پیروى کنند؟
وى ضمانت را یکى از ســخت ترین مرحله دریافت این وام دانست 
و تصریح کــرد: پس از تایید یک کارمند به عنــوان ضامن، بانک 
درخواســت یک ضامن داراى چک نیز مى کند که گاهى باید چند 

روز یا چند ماه نیز صرف پیدا کردن چنین فردى کرد.
رئیس شــوراى هماهنگى بانک هاى همــدان در این خصوص در 
گفت وگو با فارس اظهار کرد: سال گذشته 3 هزار و 32 میلیارد ریال 

وام ازدواج پرداخت شد اما امسال تاکنون 3 میلیارد و 101 میلیارد 
ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2,5 درصد 
افزایش داشت. محمد طوماسى به سهم بانک ها در پرداختى ها اشاره 
کرد و افزود: در بین بانک هاى همدان بانک ملى با 26 درصد در رتبه 
نخست و بانک کشاورزى با 15 درصد، بانک ملت با 12 درصد، بانک 
صادرات با 10 درصد و بانک تجارت با 9 درصد در رتبه هاى بعدى 
قرار دارند. وى در خصوص اینکه بیشــترین سختى زوج هاى جوان 
در بخش ضمانت بانکى است افزود: اینکه گفته مى شود دو ضامن و 
بیشتر براى ضمانت درخواست مى شود، مطرح نیست زیرا گاهى سه 
ضامن نیز برام وام کافى نیست و گاهى یک ضامن معتبر کافى است. 
رئیس شوراى هماهنگى بانک هاى همدان بیان کرد: گاهى ضامنى 
براى ضمانت معرفى مى شود که نسبت حقوق او به گونه اى است که 
شاید تنها یک ضامن کافى نباشد، اما گاهى اشل حقوقى یک ضامن 
طورى اســت که یکى هم کفایت مى کند. وى اعتبار ضامن را براى 
دریافت تسهیالت مدنظر دانست و گفت: باید اعتبار ضامن طورى 
باشــد که بانک بتواند طلب خود را وصول کند و این سخت گیرى 
نیست. طوماسى در مورد میانگین روزهاى در انتظار زوج هاى جوان 
براى دریافت تسهیالت نیز گفت: تعداد روزهاى انتظار براى دریافت 
تســهیالت مشخص نیست بلکه پس از تکمیل پرونده طى دو روز 
پرداخت انجام مى شــود. وى با بیان اینکه بانک براى پرداخت وام 
ازدواج تعهد دارد و منابع بانکى براى این تسهیالت وجود دارد افزود: 
تعهدى براى تعــداد پرداختى ها نداریم و تا میزانى که منابع بانک 
اجازه دهد مى توان وام را پرداخت کرد. رئیس شــوراى هماهنگى 
بانک هاى اســتان همدان با بیان اینکه منابع وام ازدواج مجزاست 
گفت: بر این اساس وام ازدواج، اشتغال و درمان هر یک منابع خود 
را دارد. مطالبات سیســتم بانکى در استان همدان 12 درصد است. 
وى معوقــات بانک ملى از اعطــاى وام ازدواج به زوج هاى جوان را 
2 میلیارد و 600 میلیون  دانســت و گفــت: در مجموع مطالبات 
سیســتم بانکى در استان همدان 12 درصد است. طوماسى با بیان 
اینکه بانک هاى خصوصى نیز براى وام ازدواج وارد شده اند گفت: با 
وجود ورود بانک هاى خصوصى مردم بیشتر از بانک هاى دولتى براى 
این تسهیالت اقدام مى کنند و بانک هاى خصوصى درصد کمترى 
از این مورد برخوردار هســتند. وى با اشاره به اینکه 3 هزار و 545

نفر اکنون در انتظار دریافت وام ازدواج هســتند بیان کرد: در حال 

حاضر بحث افزایش مبلغ وام ازدواج مطرح نیســت زیرا اگر مبلغ 
پایین باشد و تعداد بیشــترى از زوج ها بهره مند شوند، بهتر است. 
رئیس شوراى هماهنگى بانک هاى استان همدان با اشاره به وضعیت 
اقتصادى کنونى کشور خاطرنشان کرد: اکنون منابع بانک ها در وام 
15 تومانى ازدواج نیز مشکل دارند، بنابراین افزایش مبلغ وام هنوز 
مطرح نیست. سرپرست معاونت سیاسى امنیتى استاندار همدان نیز 
با بیان اینکه تاکنون نشنیده ام بانک ها درخواست دو و سه ضامن از 
زوج ها براى دریافت تسهیالت داشته باشند بیان کرد: بانک ها روال 
قانونى عادى دارد که باید ضمانت داشــته باشد و اگر نداشته باشد، 
برگشت مى خورد. ابوالقاســم الماسى بیان کرد: به طور حتم براى 
رقم پایین ضمانت کمتر و براى وام هاى با رقم باال ضمانت سخت تر 
مى شود اما براى وام ازدواج هم نشنیده ام که چنین مشکالتى وجود 

داشته باشد.
وى با بیان اینکه اگر شــرایط مناســب نباشد، قابل پیگیرى است 
تصریح کرد: بانک هم یک بنگاه اقتصادى است که باید اطمینان از 
بازگشت پول داشته باشد اما اگر سخت گیرى بى موردى هم هست، 
قابل پیگیرى اســت. مدیرکل امور اجتماعى استاندارى همدان نیز 
در گفت وگو با فارس ضمن رد این موضوع که تسهیالت به سختى 
دریافت مى شود گفت: در حال حاضر تسهیالت به راحتى در اختیار 
جوانان قرار مى گیرد و افراد در انتظار تعداد کمى هســتند. مهرداد 
نادرى فر در پاسخ به اینکه در دستورالعمل سایت ثبت نامى ازدواج 
تعداد ضامن یکى قید شده اما در عمل تا سه تا هم مورد قبول نیست 
بیان کرد: اینگونه نیست و اگر موردى مدنظر است، مطرح شود. وى 
با بیان اینکه براى هر یک از زوج یک ضامن مورد نیاز است افزود: در 
حال حاضر در پرداخت وام به زوج ها شرایط خوبى حاکم است و در 
ضمانت نیز تأکید شده تا طبق دستورالعمل باشد. به گزارش فارس؛ 
شرایط اقتصادى کنونى در همه زمینه ها مشکالتى را ایجاد کرده، اما 
در این میان جوانانى که به دنبال اشتغال و ازدواج هستند، نیازمند 
بیشترین حامى از سوى مسووالن هستند تا عرصه هاى زندگى را به 

راحتى طى کنند.
بــراى این گزارش حدود دو هفته بــا نمایندگان همدان و فامنین 
در مجلــس تماس گرفتیم که در نهایــت موفق به مصاحبه با آنها 
در خصوص نحوه اعطاى وام و افزایش مبلغ تســهیالت نشــدیم. /

خبرگزارى فارس

تسهیالت سخت الوصول!



سیاست 4
  February 2019     جمادى الثانى 1440        اسفند ماه 1397    

حــذف چهار صفــر از پول ملى فایــده اى دارد؟ پول ملى 
قوى تر مى شــود؟ این صفرها از کجــا آمده اند؟ آیا ممکن 
اســت پس از حذف، دوباره برگردند؟ زمان مناســب براى 
حذف صفرها چه زمانى اســت؟ اینها سؤاالتى است که هر 
از چندى با جدى شــدن بحث حــذف صفرها بین مردم 

مطرح مى شود.
ریشه صفرها را باید در «موتورخانه تورم» جست وجو کرد. 

موتورخانه تورم کجاست؟
هیچ نهادى جز بانک مرکزى قادر به ایجاد تورم نیست. به 
همین دلیل در همه جاى دنیا وقتى تورم باال مى رود همه 
نگاه ها متوجه رییس کل بانک مرکزى مى شــود نه متولیان 
توزیع کاالها (مثــل ایران). به عبارت دیگــر، گرانى (چه 
گرانى کاالهــا و چه گرانى ارز)، معلول و مرحله پســینى 
تورم است در حالى که در ایران تصور مى شود  گرانى باعث 
تورم مى شــود! و به همین دلیل پنجاه سال است که شعله 
تــورم در ایران فروکش نکرده در حالى که میانگین جهانى 

تورم به 2 درصد رسیده است.
اگــر ندانیم چگونه تورم را باید از بیــن برد صفرها دوباره 
برخواهند گشــت و براى از بین بردن تورم نیز باید ریشه 
آن را درست فهمید. از بین بردن تورم با اصالحات پولى و 
بانکى یک فرآیند چندساله است که حذف صفرهاى پول، 
آخرین مرحله آن اســت نه اولین مرحله آن. فایده آن هم 
صرفا تســهیل مبادالت و عملیات حسابدارى است و بحث 
تقویــت پول ملى با این کار که برخــى مدعى آنند ارزش 

علمى ندارد. 
اما صفرها از کجا آمده اند؟ تورم باعث ارزش زدایى از پول و 
نتیجتا افزایش صفرهاى آن مى شود. حال سؤال این است 

که تورم چگونه درست مى شود؟
پادشــاهان دوران قدیم زمانى که در مخارج خود کسرى 
مى آوردند به یک تقلب جالب دست مى زدند. در آن زمان ها، 
پول رایج از طال و نقره بود و ســکه ها ارزش ذاتى داشــت 
نه مثل اسکناس هاى امروزى که فقط ارزش اعتبارى دارد.  
در مواقع کســرى بودجه، پادشاه دســتور مى داد عیار این 
فلزات گرانبها را در ســکه رایج کاهش مى دادند تا بتوانند 

تعداد سکه بیشترى با همان واحد قبلى ضرب کنند.
نتیجه این بود که شــاه سکه هاى بیشترى داشت و مخارج 
بیشترى را پوشش مى داد اما قدرت خرید سکه ها به اندازه 
تقلب و ناخالصى انجام شــده کاهش مى یافت که در سوى 

دیگر معادله مى شود همان تورم. 
جایگزینى اسکناس با سکه باعث آسانتر شدن این تقلب در 
دوران جدید شده است. چاپ اسکناس (نامتناسب با رشد 
اقتصادى) یا همان خلق پول بدون پشــتوانه دقیقا همان 
عملکــرد کاهش عیار پول را دارد. عبارت هاى اتوکشــیده 
استقراض از بانک مرکزى یا اضافه برداشت بانک ها از منابع 
بانک مرکزى یعنى همان خلق پول بدون پشتوانه. افزایش 
خلق پول یا افزایش پایه پولى باعث مى شود حجم پول در 
دست مردم افزایش یابد که همزمان باعث بى ارزش شدن 

پول مى شود.
مردم آن ســوى قضیه را مى بینند و مى گویند کاالها گران 
شده است اما اصل داستان این است که دور از چشم مردم 

به پول آب بسته اند و ارزش پول را کاهش داده اند.
یعنى همانطور که عیار طالى ســکه را کم می کردند عیار 
واقعى مثال یک اســکناس هزار تومانى را هم کم کرده اند 
و به همین دلیل ارزش اسکناس به همان میزان ناخالصى 

کم شده است.
ســابقه تاریخى: ظاهرا واحد پولی رایــج در ایران پس از 
اســالم، دینار بوده است که در خالفت بنى امیه به تقلید از 
رومى ها یا بنا بر قولى به تقلید از ساســانیان ضرب مى شد. 
این واحد پولى در عصر سلســله هاى مختلف پادشاهى به 
دلیل تقلب حکام در کاستن از ارزش ذاتی سکه (جایگزین 
کردن طالى موجود در ســکه با فلزات بى ارزش) مرتباً در 
حال بى ارزش شــدن بوده است تا زمانى که در اوایل دوره 
قاجار ترجیح دادند به جاى هزار ســکه  یک دینارى، یک 

سکه  هزار دینارى به اسم قِران ضرب کنند

 (حذف سه صفر از واحد پول قبلی)
ناصرالدین شاه کار را تمام کرد و اسکناس 10 هزار دینارى 
به اسم تومان منتشر کرد که به معناى حذف چهار صفر از 
واحد پول قبلى یا همان دینار بود. اصطالحاتى شبیه پنج 
زارى یــا دوزارى یادگار آن ایام اســت که پنج زارى (پنج 
هــزارى به معناى پنج هزار دینار) معادل نیم تومان ارزش 

داشته است.
پادشــاهان قبل از قاجار هــم تالش هایی در جهت حذف 
صفرهاي پول کرده بودند. به عنوان مثال، قدیمی ها شاید 
اسم 10 شــاهی را شنیده باشــند که به معادل نیم قران 
یــا نیم ریال اطالق می شــد یعنی 500 دینار. شــاهی را 
ســامانیان ضرب کــرده بودند معادل 50 دینــار تا اینکه 
نادرشــاه ســکه نادري را ضرب کرد به ارزش 10 شاهی یا 
همان 500 دینار که با تداوم بی ارزش شدن شاهی و نادري 

در دوران قاجار، قران و تومان ضرب شد.
به همان دلیل که امروز هم ناچاریم چهار صفر دیگر حذف 
کنیم باز هم ممکن اســت صفرها برگردند و در زمانى که 
راه برگشت صفرها را نبسته ایم خود همین کار هم ممکن 
اســت این فرآیند را تســهیل کند پس باید گفت اندکى 

آهسته تر! 
 على میرزاخانى

ماجراى 
صفرهاى پول ملى

انقالب کبیر اســالمى ایــران در حالى 
چهلمین سالگرد پیروزى خود را پشت 
ســر گذاشــت و قدم به دهه ى پنجم 
حیات خود نهاد که اگرچه دشــمنان 
سر  در  باطلى  گمان هاى  مســتکبرش 
داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، 
امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به 
دست آوردن پیشرفت هاى خیره کننده، 

همواره سربلند دیده اند.
در چنیــن نقطه ى عطفى، رهبر حکیم 
صــدور «بیانیه ى  با  اســالمى  انقالب 
گام دوم انقالب» و بــراى ادامه ى این 
دســتاوردهاى  تبیین  به  روشــن،  راه 
شــگرف چهار دهه ى گذشته پرداخته 
به منظور «جهاد  اساسى  توصیه هایى  و 
بــزرگ براى ســاختن ایران اســالمى 

بزرگ» ارائه فرموده اند.
بیانیــه ى «گام دوم انقــالب» تجدید 
مطلعى اســت خطاب به ملت ایران و 
به ویــژه جوانان که به مثابه منشــورى 
بــراى «دومین مرحله ى خودســازى، 
جامعه پردازى و تمدن ســازى» خواهد 
بود و «فصل جدیــد زندگى جمهورى 

اسالمى» را رقم خواهد زد.
ایــن گام دوم، انقــالب را «بــه آرمان 
بزرگش که ایجاد تمدن نوین اســالمى 
و آمادگى براى طلوع خورشــید والیت 
(ارواحنافداه) هســت» نزدیک  عظمى

خواهد کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
الحمدهللا رّب العالمین و الّصالة و الّسالم 
على ســّیدنا محّمد و آلــه  الّطاهرین و 
صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان 

الى یوم الّدین.

* ورود انقالب اسالمى
 به دومین مرحله  ى خودسازى، 
جامعه پردازى و تمدن سازى

از میان همه ى ملّتهاى زیر ستم، کمتر 
ملّتى به انقالب هّمــت میگمارد؛ و در 
میان ملّتهایى که به پاخاســته و انقالب 
کرده اند، کمتر دیده شــده که توانسته 
باشــند کار را به نهایت رسانده و به جز 
تغییــر حکومتها، آرمانهــاى انقالبى را 
حفظ کرده باشــند. اّما انقالب پُرشکوه 
ملّت ایران که بزرگ ترین و مردمى ترین 
انقالب عصر جدید اســت، تنها انقالبى 
اســت که یک چلّه ى پُرافتخار را بدون 
خیانت به آرمانهایش پشــت سر نهاده 
و در برابــر همــه ى وسوســه هایى که 
غیر قابل مقاومت به نظر میرســیدند، 
از کرامــت خود و اصالت شــعارهایش 
صیانــت کــرده و اینــک وارد دّومین 
جامعه پردازى  و  خودســازى  مرحله ى 
و تمّدن ســازى شده  اســت. درودى از 
اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلى که آغاز 
کــرد و ادامه داد و بر نســلى که اینک 
وارد فرایند بزرگ و جهانِى چهل ســال 

دّوم میشود.

*پیروزى انقالب اسالمى؛ آغازگر 
عصر جدید عالم

آن روز کــه جهان میان شــرق و غرب 

ماّدى تقسیم شــده بود و کسى گمان 
یک نهضت بــزرگ دینــى را نمیُبرد، 
انقالب اســالمى ایــران، با قــدرت و 
شــکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها 
را شکســت؛ کهنگى کلیشــه ها را به 
رخ دنیا کشــید؛ دین و دنیا را در کنار 
هــم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدى را 
اعالم نمود. طبیعى بود که سردمداران 
گمراهى و ســتم واکنش نشان دهند، 
اّمــا این واکنــش ناکام مانــد. چپ و 
راســِت مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن 
این صداى جدیــد و متفاوت، تا تالش 
گســترده و گونه گون براى خفه کردن 
آن، هرچــه کردند به اجِل محتوم خود 
نزدیک تر شدند. اکنون با گذشت چهل 
جشن ســاالنه ى انقالب و چهل دهه ى 
فجر، یکى از آن دو کانون دشمنى نابود 
شــده و دیگرى با مشکالتى که خبر از 
دست وپنجه  میدهند،  احتضار  نزدیکى 
نرم میکند! و انقالب اســالمى با حفظ 
و پایبندى به شــعارهاى خود همچنان 

به پیش میرود.

 * شعارهاى جهانى، فطرى، 
درخشان و همیشه  زنده ى

 انقالب اسالمى

براى همه چیز میتوان طول عمر مفید 
و تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شعارهاى 
جهانى این انقــالب دینى از این قاعده 
مســتثنا اســت؛ آنها هرگز بى مصرف 
و بى فایــده نخواهند شــد، زیرا فطرت 
بشــر در همه ى عصرها با آن سرشــته 
عدالت،  معنویّت،  اخالق،  آزادى،  است. 
برادرى،  عقالنّیــت،  عّزت،  اســتقالل، 
هیــچ یک به یک نســل و یک جامعه 
مربوط نیســت تا در دوره اى بدرخشد 
و در دوره اى دیگــر افــول کند. هرگز 
نمیتــوان مردمى را تصــّور کرد که از 
دل زده  مبــارك  چشــم اندازهاى  این 
شــوند. هرگاه دل زدگى پیش آمده، از 
روى گردانى مســئوالن از این ارزشهاى 
دینى بوده است و نه از پایبندى به آنها 

و کوشش براى تحّقق آنها.

 * دفاع ابدى
 از نظریه ى نظام انقالبى

انقــالب اســالمى همچــون پدیده اى 
زنــده و بااراده، همــواره داراى انعطاف 
و آمــاده ى تصحیــح خطاهاى خویش 
است، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال 
نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان 
میدهد و آن را نعمت خدا و هشــدار به 
میشــمارد،  بى عمل  حرفهاى  صاحبان 
اّما به هیچ بهانه اى از ارزشــهایش که 
بحمداهللا با ایمــان دینى مردم آمیخته 
اســت، فاصله نمیگیرد. انقالب اسالمى 
پس از نظام سازى، به رکود و خموشى 
دچار نشده و نمیشود و میان جوشش 
انقالبى و نظم سیاسى و اجتماعى تضاد 
و ناسازگارى نمى بیند، بلکه از نظریّه ى 

نظام انقالبى تا ابد دفاع میکند.

 *جمهورى اسالمى و فاصله ى 
میان بایدها و واقعیتها

جمهورى اســالمى، متحّجر و در برابر 

پدیده هــا و موقعّیتهاى نــو به نو، فاقد 
احســاس و ادراك نیست، اّما به اصول 
خود بشــّدت پایبند و به مرزبندى هاى 
خود بــا رقیبان و دشــمنان بشــّدت 
حّســاس اســت. با خطوط اصلى خود 
برایش  و  نمیکنــد  بى مباالتى  هرگــز 
مهم اســت که چــرا بمانــد و چگونه 
بماند. بى شــک فاصله ى میان بایدها و 
آرمان خواه  وجدانهاى  همواره  واقعّیتها، 
را عــذاب داده و میدهــد، اّمــا ایــن، 
فاصله اى طى شدنى اســت و در چهل 
سال گذشته در مواردى بارها طى شده 
است و بى شک در آینده، با حضور نسل 
جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، با قدرت 

بیشتر طى خواهد شد.

 * انقالب اسالمى؛ مایه ى 
سربلندى ایران و ایرانى

انقالب اسالمى ملّت ایران، قدرتمند اّما 
مهربان و باگذشت و حّتى مظلوم بوده 
است. مرتکب افراط ها و چپ روى هایى 
که مایــه ى ننگ بســیارى از قیامها و 
جنبشــها است، نشده اســت. در هیچ 
معرکــه اى حّتى بــا آمریــکا و صّدام، 
گلولــه ى اّول را شــلّیک نکــرده و در 
همه ى موارد، پس  از حمله ى دشــمن 
از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل 
را محکم فرود آورده اســت. این انقالب 
از آغاز تا امروز نــه بى رحم و خون ریز 
بوده و نــه منفعل و مرّدد. با صراحت و 
شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان 
ایســتاده و از مظلومان و مســتضعفان 
دفاع کرده اســت. ایــن جوانمردى و 
مــرّوت انقالبى، این صداقت و صراحت 
و اقتدار، این دامنــه ى عمل جهانى و 
منطقــه اى در کنار مظلومــان جهان، 
مایه ى ســربلندى ایران و ایرانى است، 

و همواره چنین باد.

* براى برداشتن گامهاى استوار 
در آینده، باید

 گذشته را درست شناخت

اینــک در آغاز فصل جدیدى از زندگى 
جمهورى اســالمى، این بنده ى ناچیز 
مایلم با جوانان عزیزم، نســلى که پا به 
میدان عمل میگذارد تا بخش دیگرى از 
جهاد بزرگ براى ساختن ایران اسالمى 
بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن 

اّول درباره ى گذشته است.
عزیزان! نادانســته ها را جز با تجربه ى 
خــود یا گوش ســپردن بــه تجربه ى 
دیگران نمیتوان دانســت. بســیارى از 
آنچه را مــا دیده و آزموده ایم، نســل 
شــما هنوز نیازموده و ندیده است. ما 
دیده ایم و شــما خواهید دید. دهه هاى 
آینده دهه هاى شما است و شمایید که 
باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود 
حراســت کنید و آن را هرچه بیشتر به 
آرمان بزرگش که ایجــاد تمّدن نوین 
اسالمى و آمادگى براى طلوع خورشید 
اســت،  (ارواحنافداه)  عظمــى  والیت 
نزدیک کنید. براى برداشــتن گامهاى 
استوار در آینده، باید گذشته را درست 
شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر 
جاى حقیقت خواهند نشســت و آینده از این راهبرد غفلت شــود، دروغها به 

مورد تهدیدهاى ناشناخته قرار خواهد 
گرفت. دشــمنان انقالب بــا انگیزه اى 
قوى، تحریــف و دروغ پردازى درباره ى 
گذشــته و حّتى زمان حــال را دنبال 
میکننــد و از پول و همه ى ابزارها براى 
آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده 
و آگاهى بسیارند؛ حقیقت را از دشمن 

و پیاده نظامش نمیتوان شنید.

*آغاز انقالب و نظام اسالمى
 از نقطه ى صفر

انقالب اسالمى و نظام برخاسته از آن، 
از نقطه ى صفر آغاز شد؛ اّوالً: همه چیز 
علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که 
عالوه  بر وابســتگى و فساد و استبداد و 
کودتایى بودن، اّولین رژیم ســلطنتى 
در ایران بود که به دســت بیگانه -و نه 
به زور شمشــیر خود- بر سِر کار آمده 
بود، و چــه دولت آمریکا و برخى دیگر 
از دولتهاى غربى، و چه وضع بشــّدت 
نابسامان داخلى و عقب افتادگى شرم آور 
در علم و فّناورى و سیاست و معنویّت 
و هر فضیلت دیگر. ثانیاً: هیچ تجربه ى 
پیشینى و راه طى شــده اى در برابر ما 
وجود نداشت. بدیهى است که قیامهاى 
مارکسیســتى و امثال آن نمیتوانست 
براى انقالبى که از متن ایمان و معرفت 
اسالمى پدید آمده است، الگو محسوب 
شود. انقالبیون اسالمى بدون سرمشق و 
تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریّت و 
اسالمّیت و ابزارهاى تشکیل و پیشرفت 
آن، جــز با هدایت الهى و قلب نورانى و 
اندیشه ى بزرگ امام خمینى، به دست 
نیامد. و این نخستین درخشش انقالب 

بود.
 *تقابل دوگانه ى جدید
 «اسالم و استکبار»؛

 پدیده ى برجسته ى جهان معاصر

پس آ نــگاه انقالب ملّــت ایران، جهان 
دوقطبى آن روز را به جهان ســه قطبى 
تبدیل کرد و ســپس با سقوط و حذف 
شوروى و اقمارش و پدید آمدن قطبهاى 
جدیــد قدرت، تقابــل دوگانه ى جدید 
«اسالم و استکبار» پدیده ى برجسته ى 
جهان معاصر و کانــون توّجه جهانیان 
شد. از سویى نگاه امیدوارانه ى ملّتهاى 
زیر ستم و جریانهاى آزادى خواه جهان 
و برخى دولتهاى مایل به اســتقالل، و 
از سویى نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه ى 
رژیم هاى زورگــو و قلدرهاى باج طلب 
عالم، بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر 
جهــان تغییر یافــت و زلزله ى انقالب، 
فرعونهاى در بســتِر راحــت آرمیده را 
بیدار کرد؛ دشــمنى ها با همه ى شّدت 
آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان 
و انگیزه ى این ملّت و رهبرى آســمانى 
و تأییدشده ى امام عظیم الّشأن ما، تاب 
آوردن در برابــر آن همــه خصومت و 
شــقاوت و توطئه و خباثت، امکان پذیر 

نمیشد.

*مدیریت جهادى و اعتقاد به 
اصل «ما میتوانیم»؛ عامل عزت و 
به رغم همه ى این مشکالت طاقت فرسا، پیشرفت ایران در همه ى عرصه ها

جمهورى اســالمى روزبــه روز گامهاى 

بلندتر و اســتوارترى به جلو برداشت. 
این چهل سال، شاهد جهادهاى بزرگ 
و افتخارات درخشــان و پیشــرفتهاى 
شــگفت آور در ایران اســالمى اســت. 
عظمت پیشــرفتهاى چهل ساله ى ملّت 
ایــران آنگاه بدرســتى دیده میشــود 
که این مــّدت، با مّدتهاى مشــابه در 
انقالبهــاى بزرگــى همچــون انقالب 
فرانسه و انقالب اکتبر شوروى و انقالب 
مدیریّتهاى جهادى  شود.  مقایسه  هند 
الهام گرفته از ایمان اسالمى و اعتقاد به 
اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به 
همه ى ما آموخت، ایــران را به عّزت و 

پیشرفت در همه ى عرصه ها رسانید.

برکات بزرگ انقالب اسالمى:

انقالب به یک انحطاط تاریخى طوالنى 
پایان داد و کشور که در دوران پهلوى و 
قاجار بشّدت تحقیر شده و بشّدت عقب 
مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار 
گرفــت؛ در گام نخســت، رژیم ننگین 
ســلطنت اســتبدادى را بــه حکومت 
مردمى و مردم ســاالرى تبدیل کرد و 
عنصــر اراده ى ملّى را کــه جان مایه  ى 
پیشرفت همه جانبه و حقیقى است در 
کانون مدیریّت کشــور وارد کرد؛ آنگاه 
جوانان را میدان دار اصلى حوادث و وارد 
عرصه ى مدیریّت کرد؛ روحیه  و باور «ما 
میتوانیم» را به همگان منتقل کرد؛ به 
برکت تحریم دشمنان،  اتّکاء به توانایى 
داخلى را به همه آموخت و این منشــأ 

برکات بزرگ شد:

 ثبات و امنیت و حفظ
 تمامیت ارضى ایران

اّوالً: ثبــات و امنّیت کشــور و تمامّیت 
ارضى و حفاظــت از مرزها را که آماج 
تهدید جّدى دشــمنان قرار گرفته بود 
ضمانــت کرد و معجــزه ى پیروزى در 
جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثى 
و پشــتیبانان آمریکایــى و اروپایى و 

شرقى اش را پدید  آورد.

موتور پیشران کشور
 در عرصه ى علم و فّناورى 
وایجاد زیرساخت هاى حیاتى

 و اقتصادى و عمرانى
ثانیاً: موتور پیشــران کشور در عرصه ى 
علم و فّناورى و ایجاد زیرســاخت هاى 
حیاتــى و اقتصادى و عمرانى شــد که 
تا اکنون ثمــرات بالنده ى آن روزبه روز 
شــرکت  هزاران  میشــود.  فراگیرتــر 
زیرســاختى  طرح  دانش بنیان، هزاران 
و ضــرورى براى کشــور در حوزه هاى 
عمــران و حمل ونقــل و صنعت و نیرو 
و معدن و ســالمت و کشاورزى و آب 
و غیــره، میلیون هــا تحصیل کــرده ى 
دانشــگاهى یا در حال تحصیل، هزاران 
واحد دانشگاهى در سراسر کشور، ده ها 
طرح بزرگ از قبیل چرخه ى ســوخت 
هسته اى، ســلّول هاى بنیادى، فّناورى 
نانو، زیســت فّناورى و غیره با رتبه هاى 
نخســتین در کّل جهان، شــصت برابر 
شــدن صادرات غیرنفتــى، نزدیک به 
ده برابــر شــدن واحدهــاى صنعتى، 

ده ها برابر شــدن صنایع از نظر کیفى، 
تبدیل صنعت مونتاژ به فّناورى بومى، 
برجســتگى محســوس در رشته هاى 
گوناگون مهندســى از جمله در صنایع 
دفاعى، درخشش در رشته هاى مهم و 
حّساس پزشکى و جایگاه مرجعّیت در 
آن و ده ها نمونه ى دیگر از پیشــرفت، 
محصول آن روحیــه و آن حضور و آن 
احســاس جمعى است که انقالب براى 
کشــور به ارمغان آورد. ایــراِن پیش  از 
انقالب، در تولید علــم و فّناورى صفر 
بود، در صنعت به جــز مونتاژ و در علم 

به جز ترجمه هنرى نداشت.

 به اوج رسانیدن مشارکت 
مردمى و مسابقه ى خدمت رسانى

ثالثاً: مشــارکت مردمى را در مســائل 
سیاســى ماننــد انتخابــات، مقابله با 
فتنه هاى داخلى، حضور در صحنه هاى 
ملّى و استکبارســتیزى به اوج رسانید 
ماننــد  اجتماعــى  موضوعــات  در  و 
نیکوکارى  فّعالّیتهاى  و  کمک رسانى ها 
کــه از پیش  از انقالب آغاز شــده بود، 
افزایش چشــمگیر داد. پس  از انقالب، 
در  خدمت رسانى  مســابقه  ى  در  مردم 
حوادث طبیعى و کمبودهاى اجتماعى 

مشتاقانه شرکت میکنند.

 ارتقاء شگفت آور
 بینش سیاسى آحاد مردم

رابعاً: بینش سیاســى آحاد مردم و نگاه 
آنان به مسائل بین المللى را به گونه ى 
شگفت آورى ارتقاء داد. تحلیل سیاسى 
و فهم مسائل بین المللى در موضوعاتى 
همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، 
مسئله ى فلســطین و ظلم تاریخى به 
و  جنگ افروزى ها  مســئله ى  آن،  ملّت 
رذالتهــا و دخالتهاى قدرتهاى قلدر در 
امور ملّتهــا و امثــال آن را از انحصار 
طبقــه ى محــدود و عزلت  گزیده اى به 
نام روشــنفکر، بیــرون آورد؛ این گونه، 
روشنفکرى میان عموم مردم در همه ى 
کشور و همه ى ساحتهاى زندگى جارى 
شــد و مسائلى از این دست حّتى براى 
نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم 

گشت.

 سنگین کردن کفه ى عدالت
در تقسیم امکانات عمومى کشور

خامســاً: کّفه ى عدالت را در تقســیم 
کرد.  سنگین  کشــور  عمومى  امکانات 
نارضایتى این حقیــر از کارکرد عدالت 
در کشــور بــه دلیل آنکه ایــن ارزش 
واال باید گوهر بى همتــا بر تارك نظام 
جمهورى اسالمى باشد و هنوز نیست، 
نباید به این معنى گرفته شود که براى 
استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. 
دســتاوردهاى  که  اســت  آن  واقعّیت 
مبارزه با بى عدالتى در این چهار دهه، با 
هیچ دوره ى دیگر گذشته قابل مقایسه 
نیســت. در رژیــم طاغوت بیشــترین 
خدمات و درآمدهاى کشــور در اختیار 
از پایتخت نشــینان  گــروه کوچکــى 
یا همســانان آنان در برخــى دیگر از 
نقاط کشــور بود. مردم بیشتر شهرها 
بویــژه مناطق دوردســت و روســتاها 

بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران
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رئیس نظام پزشکى همدان با بیان اینکه پرونده مرگ «حسینى شعار» به عضو محقق محول شد گفت: 
قبل از عید نوروز رأى تخلف انتظامى پرونده در نظام پزشکى همدان صادر مى شود.

علیرضا مدرکیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به اینکه دوشنبه هفته گذشته پرونده 
مرگ «منصوره حسینى شعار» در جلسه هیات تجدید نظر دوباره مطرح شد اظهار کرد: رأى اولیه نظام 

پزشــکى در خصوص این پرونده صادر شد اما شاکى و متشــاکى هر دو به آن اعتراض کردند و بررسى 
پرونده به هیات تجدید نظر رفت. وى با بیان اینکه جلسه اول هیات تجدیدنظر برگزار شد و بعد پرونده 
به عضو محقق محول شــد گفت: عضو محقق پرونده را تحقیق و بررسى کامل خواهد کرد. رئیس نظام 
پزشــکى همدان با اشــاره به اینکه با صدور راى تجدید نظر، رأى به قصور پزشــکى به دادستانى ارجاع 

داده مى شود افزود: هنوز نتایج معلوم نیست و سعى خواهیم کرد قبل از عید نوروز رأى تخلف انتظامى 
پرونده در نظام پزشکى همدان صادر شود. وى بیان کرد: وقتى رأى اولیه تخلف انتظامى پرونده در نظام 
پزشکى همدان صادر شد، شاکى(خانواده مرحوم) رأى یعنى تخلف انتظامى را کافى ندانست و متشاکى 

(پزشک و تیم درمانى) نیز رأى را شدید تلقى کرد و در نتیجه پرونده به هیات تجدید نظر رفته است.
مدرکیان با اشاره به اینکه ممکن است هیات تجدیدنظر با چند جلسه رأى نهایى را صادر کند افزود:  آنها 
به صورت کارشناسى به شور و مشورت مى پردازند و نهایت رأیى را صادر مى کنند که ممکن است حتى 
دیدگاه متفاوتى هم داشــته باشــند پس باید منتظر ماند. «منصوره حسینى شعار» چند ماه پیش براى 
زایمان به بیمارســتان بوعلى رفت و به گفته خانواده اش چون به آمپول آنتى بیوتیک حساســیت شدید 

داشت اما به رغم اطالع دکتر معالجش، این آمپول به او ترزیق شد و در نهایت فوت کرد.

رئیس نظام پزشکى همدان:

پرونده مرگ « منصوره حسینى شعار» به عضو محقق محول شد

در آخر فهرســت و غالباً محروم از نیازهاى اّولّیه ى زیرســاختى 
و خدمت رسانى بودند. جمهورى اســالمى در شمار موّفق ترین 
حاکمّیتهــاى جهان در جابه جایى خدمت و ثــروت از مرکز به 
همه جاى کشــور، و از مناطق مرّفه نشــین شــهرها به مناطق 
پایین دست آن بوده اســت. آمار بزرگ راه سازى و خانه سازى و 
ایجاد مراکز صنعتى و اصالح امور کشــاورزى و رســاندن برق و 
آب و مراکز درمانى و واحدهاى دانشــگاهى و ســد و نیروگاه و 
امثال آن به دورترین مناطق کشــور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛ 
بى شک این همه، نه در تبلیغات نارساى مسئوالن انعکاس یافته  
و نه زبان بدخواهان خارجى و داخلى به آن اعتراف کرده اســت؛ 
ولى هست و حسنه اى براى مدیران جهادى و بااخالص نزد خدا 
و خلق اســت. البّته عدالت مورد انتظار در جمهورى اسالمى که 
مایل اســت پیرو حکومت علوى شناخته شود، بسى برتر از اینها 
اســت و چشــم امید براى اجراى آن به شما جوانها است که در 

ادامه بدان خواهم پرداخت.

 افزایش چشمگیر معنویت
 و اخالق در فضاى عمومى جامعه

سادســاً: عیار معنویّــت و اخالق را در فضــاى عمومى جامعه 
بگونه اى چشــمگیر افزایش داد. این پدیــده ى مبارك را رفتار 
و منــش حضرت امام خمینى در طــول دوران مبارزه و پس  از 
پیــروزى انقالب، بیش  از هر چیز رواج داد؛ آن انســان معنوى 
و عارف و وارســته از پیرایه هاى ماّدى، در رأس کشــورى قرار 
گرفت که مایه هاى ایمان مردمش بســى ریشه دار و عمیق بود. 
هرچند دست تطاول تبلیغات مرّوج فساد و بى بندوبارى در طول 
دوران پهلوى ها به آن ضربه هاى سخت زده و لجنزارى از آلودگى 
اخالقــى غربى را بــه درون زندگى مردم متوّســط و بخصوص 
جوانان کشــانده بود، ولى رویکرد دینى و اخالقى در جمهورى 
اســالمى، دلهاى مستعد و نورانى بویژه جوانان را مجذوب کرد و 
فضا به ســود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدتهاى جوانان در 
میدانهاى ســخت از جمله دفاع مقّدس، با ذکر و دعا و روحیه ى 
برادرى و ایثار همراه شد و ماجراهاى صدر اسالم را زنده و نمایان 
در برابر چشــم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس 
وظیفــه ى دینى از عزیزان خود که به جبهه هاى گوناگون جهاد 
مى شــتافتند دل کندند و ســپس، آنگاه که با پیکر خون آلود یا 
جسم آسیب دیده ى آنان روبه رو شدند، مصیبت را با شکر همراه 
کردند. مســاجد و فضاهاى دینى رونقى بى ســابقه گرفت. صف 
نوبت براى اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد 
و صف نوبت براى اردوهاى جهادى و جهاد ســازندگى و بسیج 
ســازندگى از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و 
حج و روزه دارى و پیاده روى زیارت و مراســم گوناگون دینى و 
انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا بویژه میان جوانان 
رونق یافت و تا امروز، روزبه روز بیشــتر و باکیفّیت تر شده است. 
و اینها همه در دورانى اتّفاق افتاده که ســقوط اخالقى روزافزون 
غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان براى کشاندن مرد و زن 
به لجنزارهاى فســاد، اخالق و معنویّت را در بخشهاى عمده ى 
عالم منزوى کرده اســت؛ و این معجزه اى دیگر از انقالب و نظام 

اسالمى فّعال و پیشرو است.

 ایستادگى روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و 
مستکبران جهان

ســابعاً: نماد پُرابّهت و باشــکوه و افتخارآمیز ایستادگى در برابر 
قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکاى 
جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز برجســته تر شد. در تمام این 
چهل سال، تســلیم ناپذیرى و صیانت و پاســدارى از انقالب و 
عظمــت و هیبت الهــى آن و گردن برافراشــته ى آن در مقابل 
دولتهاى متکّبر و مســتکبر، خصوصّیت شناخته شده ى ایران و 
ایرانى بویژه جوانان این مرز و بوم به شمار میرفته است. قدرتهاى 
انحصارگــر جهان که همواره حیات خود را در دســت اندازى به 
استقالل دیگر کشــورها و پایمال کردن منافع حیاتى آنها براى 
مقاصد شــوم خود دانســته اند، در برابر ایران اسالمى و انقالبى، 
اعتراف به ناتوانى کردند. ملّت ایران در فضاى حیات بخش انقالب 
توانست نخست دست نشانده ى آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از 
کشور برانَد و پس از  آن هم تا امروز از سلطه ى دوباره ى قلدران 

جهانى بر کشور با قدرت و شّدت جلوگیرى کند.

 انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم
جوانــان عزیز! اینها بخشــى محدود از ســرفصل هاى عمده در 
سرگذشت چهل ساله ى انقالب اســالمى است؛ انقالب عظیم و 
پایدار و درخشانى که شما به توفیق الهى باید گام بزرگ دّوم را 

در پیشبرد آن بردارید.
محصول تالش چهل ســاله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و 
ملّتى مســتقل، آزاد، مقتدر، باعّزت، متدیّن، پیشــرفته در علم، 
انباشــته از تجربه هایى گران بها، مطمئن و امیدوار، داراى تأثیر 
اساسى در منطقه و داراى منطق قوى در مسائل جهانى، رکورددار 
در شــتاب پیشرفتهاى علمى، ر کورددار در رسیدن به رتبه هاى 
باال در دانشها و فّناورى هاى مهم از قبیل هسته اى و سلّول هاى 
بنیادى و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات 
اجتماعى، ســرآمد در انگیزه هاى جهادى میان جوانان، سرآمد 
در جمعّیت جوان کارآمد، و بســى ویژگى هاى افتخارآمیز دیگر 
که همگى محصول انقالب و نتیجه ى جهت گیرى هاى انقالبى و 
جهادى اســت. و بدانید که اگر بى توّجهى به شعارهاى انقالب و 
غفلت از جریان انقالبى در برهه هایى از تاریخ چهل ساله نمیبود 
-که متأّسفانه بود و خســارت بار هم بود- بى شک دستاوردهاى 
انقالب از این بسى بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهاى 
بزرگ بســى جلوتر بود و بســیارى از مشــکالت کنونى وجود 

نمیداشت.

 اقتدار انقالب اسالمى و تغییر چالشها و شکست 
مستکبران

ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهاى مستکبران 
روبه رو اســت اّما با تفاوتى کامًال معنى دار. اگر آن روز چالش با 
آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یا تعطیلى سفارت 
رژیم صهیونیســتى در تهران یا رســوا کردن النه ى جاسوسى 
بود، امروز چالش بر ســِر حضور ایــران مقتدر در مرزهاى رژیم 
صهیونیستى و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ى 
غرب آســیا و حمایت جمهورى اســالمى از مبارزات مجاهدان 
فلســطینى در قلب ســرزمین هاى اشــغالى و دفــاع از پرچم 
برافراشــته ى حزب اهللا و مقاومت در سراسر این منطقه است. و 
اگر آن روز، مشــکل غرب جلوگیرى از خرید تسلیحات ابتدایى 
براى ایران بود،  امروز مشــکل او جلوگیرى از انتقال سالحهاى 
پیشرفته ى ایرانى به نیروهاى مقاومت است. و اگر آن روز گمان 
آمریکا آن بود که بــا چند ایرانى خودفروخته یا با چند هواپیما 
و بالگرد خواهد توانســت بر نظام اسالمى و ملّت ایران فائق آید، 
امروز براى مقابله ى سیاسى و امنّیتى با جمهورى اسالمى، خود 
را محتــاج به یک ائتالف بزرگ از ده هــا دولت معاند یا مرعوب 
میبیند و البّته باز هم در رویارویى، شکســت میخورد. ایران به 
برکت انقــالب، اکنون در جایگاهى متعالى و شایســته ى ملّت 
ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسى گردنه هاى دشوار در 

مسائل اساسى خویش است.

 جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته ى اسالمى

اّما راه طى شــده فقط قطعه اى از مســیر افتخارآمیز به ســوى 
آرمانهاى بلند نظام جمهورى اســالمى است. دنباله ى این مسیر 
که به گمان زیاد، به دشــوارِى گذشته ها نیست، باید با هّمت و 
هشــیارى و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طى شود. مدیران 
جوان، کارگزاران جوان، اندیشــمندان جوان، فّعاالن جوان، در 
همه ى میدانهاى سیاســى و اقتصادى و فرهنگى و بین المللى و 
نیز در عرصه هاى دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانه هاى 
خود را به زیر بار مسئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرتهاى گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبى و روحیه ى انقالبى و عمل جهادى را به 
کار بندند و ایران عزیز را الگوى کامل نظام پیشــرفته ى اسالمى 

بسازند.

 نیروى انسانى مستعد و کارآمد با زیربناى عمیق و اصیل 
ایمانى و دینى؛ مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور

نکته ى مهّمى که باید آینده ســازان در نظر داشــته باشند، این 
است که در کشورى زندگى میکنند که از نظر ظرفّیتهاى طبیعى 
و انســانى، کم نظیر اســت و بســیارى از این ظرفّیتها با غفلت 
دســت اندرکاران تاکنون بى استفاده یا کم اســتفاده مانده است. 
هّمتهاى بلند و انگیزه هاى جوان و انقالبى، خواهند توانست آنها 
را فّعال و در پیشــرفت ماّدى و معنوى کشــور به معنى واقعى 

جهش ایجاد کنند.
مهم ترین ظرفّیت امیدبخش کشــور، نیروى انســانى مستعد و 
کارآمد با زیربناى عمیق و اصیل ایمانى و دینى اســت. جمعّیت 
جوان زیر 40  سال که بخش مهّمى از آن نتیجه ى موج جمعّیتى 
ایجادشده در دهه ى 60 اســت، فرصت ارزشمندى براى کشور 
است. 36 میلیون نفر در سنین میانه ى 15 و 40 سالگى، نزدیک 
بــه 14 میلیون نفر داراى تحصیالت عالى، رتبه ى دّوم جهان در 
دانش آموختگان علوم و مهندســى، انبوه جوانانى که با روحیه ى 
انقالبى رشــد کرده و آماده ى تالش جهادى براى کشــورند، و 
جمع چشــمگیر جوانان محّقق و اندیشمندى که به آفرینشهاى 
علمــى و فرهنگى و صنعتى و غیره اشــتغال دارند؛ اینها ثروت 
عظیمى براى کشور است که هیچ اندوخته ى ماّدى با آن مقایسه 

نمیتواند شد.

 فهرست طوالنى فرصتهاى مادى کشور

به جــز اینها، فرصتهاى ماّدى کشــور نیز فهرســتى طوالنى را 
تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند 
با فّعال کردن و بهره گیرى از آن، درآمدهاى ملّى را با جهشــى 
نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بى نیاز و به معنى واقعى 
داراى اعتمادبه نفس کنند و مشــکالت کنونى را برطرف نمایند. 
ایــران با دارا بودن یک درصد جمعّیــت جهان، داراى 7 درصد 
ذخایر معدنى جهان اســت: منابع عظیــم زیرزمینى، موقعیت 
اســتثنائى جغرافیایى میان شــرق و غرب و شــمال و جنوب، 
بازار بزرگ ملّى، بازار بزرگ منطقه اى با داشــتن 15 همســایه 
با 600 میلیون جمعّیت، ســواحل دریایى طوالنى، حاصلخیزى 
زمین با محصوالت متنّوع کشــاورزى و باغــى، اقتصاد بزرگ و 
متنّوع، بخشهایى از ظرفّیتهاى کشور است؛ بسیارى از ظرفّیتها 
دســت نخورده مانده اســت. گفته شده  اســت که ایران از نظر 
ظرفّیتهاى استفاده نشده ى طبیعى و انسانى در رتبه ى اّول جهان 
است. بى شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این 
عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه ى دّوم چشــم انداز، باید زمان 
تمرکز بر بهره بردارى از دســتاوردهاى گذشته و نیز ظرفّیتهاى 
استفاده نشــده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و 

اقتصاد ملّى ارتقاء یابد.

* گام دوم و سرفصلها و توصیه هاى اساسى در پرتو امید 
و نگاه خوش بینانه به آینده

اکنون به شــما فرزندان عزیزم در مورد چند ســرفصل اساسى 
توصیه هایى میکنم. این ســرفصل ها عبارتند از: علم و پژوهش، 
معنویّت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فســاد، استقالل و 

آزادى، عّزت ملّى و روابط خارجى و مرزبندى با دشــمن، سبک 
زندگى.

اّمــا پیــش از همه چیز، نخســتین توصیه ى من امیــد و نگاه 
خوش بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسِى همه ى قفلها، 
هیچ گامى نمیتوان برداشــت. آنچــه میگویم یک امید صادق و 
مّتکى به واقعّیتهاى عینى اســت. اینجانب همواره از امید کاذب 
و فریبنده  دورى جســته ام، اّما خود و همه را از نومیدى بیجا و 
ترس کاذب نیز برحذر داشــته  ام و برحذر میدارم. در طول این 
چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغى و رسانه اى 
دشــمن و فّعال ترین برنامه هاى آن، مأیوس سازى مردم و حّتى 
مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهاى دروغ، تحلیل هاى 
مغرضانه، وارونه  نشــان دادن واقعّیتهــا، پنهان کردن جلوه هاى 
امیدبخــش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشــان دادن 
یا انکار محّســنات بزرگ، برنامه  ى همیشــگى هزاران رسانه ى 
صوتى و تصویرى و اینترنتى دشــمنان ملّت ایران است؛ و البّته 
دنباله هاى آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده 
از آزادى ها در خدمت دشــمن حرکت میکنند. شما جوانان باید 
پیش گام در شکستن این محاصره ى تبلیغاتى باشید. در خود و 
دیگــران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدى را 
از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه اى ترین جهاد شما 
است. نشــانه هاى امیدبخش -که به برخى از آنها اشاره شد- در 
برابر چشم شما است. رویشهاى انقالب بسى فراتر از ریزشها است 
و دســت ودلهاى امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و 
خائنان و کیسه دوختگان اســت. دنیا به جوان ایرانى و پایدارى 
ایرانى و ابتکارهاى ایرانى، در بسیارى از عرصه ها با چشم تکریم 
و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با قّوت خداداد، به ســوى 

 آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.
و اّما توصیه ها:

 یک) علم و پژوهش
 علم و پژوهش: دانش،  آشــکارترین وســیله ى عّزت و قدرت 
یک کشور است. روى دیگر دانایى، توانایى است. دنیاى غرب به 
برکت دانش خود بود که توانست براى خود ثروت و نفوذ و قدرت 
دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستى در بنیانهاى اخالقى 
و اعتقادى، با تحمیل ســبک زندگى غربى به جوامع عقب مانده 
از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما 
به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، 
اّما مؤّکداً به نیاز کشــور به جوشــاندن چشمه ى دانش در میان 
خود اصرار مى ورزیم. بحمداهللا اســتعداد علم و تحقیق در ملّت 
ما از متوّســط جهان باالتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است 
که رســتاخیز علمى در کشور آغاز شــده و با سرعتى که براى 
ناظران جهانى غافلگیرکننده بود -یعنى یازده برابر شــتاب رشد 
متوّسط علم در جهان- به پیش رفته است. دستاوردهاى دانش 
و فّناورى ما در این مّدت که ما را به رتبه ى شــانزدهم در میان 
بیش از دویست کشــور جهان رسانید و مایه ى شگفتى ناظران 
جهانى شد و در برخى از رشته هاى حّساس و نوپدید به رتبه هاى 
نخســتین ارتقاء داد، همه وهمه در حالى اتّفاق افتاده که کشور 
دچار تحریم مالى و تحریم علمى بوده اســت. ما با وجود شــنا 
در جهت مخالف جریان دشمن ســاز، به رکوردهاى بزرگ دست 
یافته ایم و این نعمت بزرگى است که به خاطر آن باید روز و شب 

خدا را سپاس گفت.
اّما آنچه من میخواهم بگویم این اســت که این راه طى شده، با 
همه ى اهّمّیتش فقط یک آغاز بوده اســت و نه بیشتر. ما هنوز 
از قلّه هاى دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید به قلّه ها دست یابیم. 
باید از مرزهاى کنونى دانش در مهم ترین رشــته ها عبور کنیم. 
ما از این مرحله هنوز بســیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده ایم. 
عقب ماندگى شــرم آور علمــى در دوران پهلوى ها و قاجارها در 
هنگامى که مســابقه ى علمى دنیا تازه شروع شده بود، ضربه ى 
ســختى بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها 
عقب نگه داشــته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده و با شتاب 
پیش میرویم ولى این شــتاب باید سالها با شّدت باال ادامه یابد 
تا آن عقب افتادگى جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و 
دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدى 
دراین باره تذّکر و هشدار و فراخوان داده ام، ولى اینک مطالبه ى 
عمومى من از شــما جوانان آن اســت که این راه را با احساس 
مســئولّیت بیشــتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ 
بناى یک انقالب علمى در کشــور گذاشــته شده و این انقالب، 
شــهیدانى از قبیل شهداى هســته اى نیز داده است. به پاخیزید 
و دشــمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمى شــما بشّدت 

بیمناك است ناکام سازید.

 دو) معنویّت و اخالق
 معنویّت و اخالق: معنویّت به معنى برجسته کردن ارزشهاى 
معنوى از قبیل: اخالص، ایثار، توّکل، ایمان در خود و در جامعه 
اســت، و اخالق به معنى رعایت فضیلت هایى چون خیرخواهى، 
گذشــت، کمک بــه نیازمند، راســتگویى، شــجاعت، تواضع، 
اعتمادبه نفــس و دیگر خلقّیات نیکو اســت. معنویّت و اخالق، 
جهت دهنده ى همه ى حرکتهــا و فّعالّیتهاى فردى و اجتماعى 
و نیاز اصلى جامعه اســت؛ بودن آنهــا، محیط زندگى را حّتى با 
کمبودهاى ماّدى، بهشت میسازد و نبودن آن حّتى با برخوردارى 

ماّدى، جهّنم مى آفریند.
شعور معنوى و وجدان اخالقى در جامعه هرچه بیشتر رشد کند 
برکات بیشــترى به بار مى آورد؛ این، بى گمــان محتاج جهاد و 
تالش است و این تالش و جهاد، بدون همراهى حکومتها توفیق 
چندانى نخواهد یافت. اخالق و معنویّت، البّته با دستور و فرمان 
به دســت نمى آید، پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره 
ایجــاد کنند، اّما اّوالً خود باید منــش و رفتار اخالقى و معنوى 
داشــته باشــند، و ثانیاً زمینه  را براى رواج آن در جامعه فراهم 
کننــد و به نهادهاى اجتماعى دراین بــاره میدان دهند و کمک 

برســانند؛ با کانونهاى ضّد معنویّت و اخالق، به شیوه ى معقول 
بســتیزند و خالصه اجازه ندهند که جهّنمى ها مردم را با زور و 

فریب، جهّنمى کنند.
ابزارهاى رســانه اى پیشــرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکى 
در اختیار کانونهــاى ضّد معنویّت و ضّد اخالق نهاده اســت و 
هم اکنون تهاجم روزافزون دشــمنان به دلهــاى پاك جوانان و 
نوجوانان و حّتى نونهاالن با بهره گیرى از این ابزارها را به چشــم 
خود مى بینیم. دستگاه هاى مسئول حکومتى دراین باره وظایفى 
ســنگین بر عهده دارند که باید هوشــمندانه و کامًال مسئوالنه 
صورت گیرد. و این البّته به معنى رفع مســئولّیت از اشخاص و 
نهادهاى غیرحکومتى نیست. در دوره ى پیش ِرو باید دراین باره ها 
برنامه هاى کوتاه مّدت و میان مّدت جامعى تنظیم و اجرا شــود؛ 

ان شاء اهللا.

 سه) اقتصاد
  اقتصاد: اقتصاد یک نقطه ى کلیدِى تعیین کننده است. اقتصاد 
قوى، نقطه ى قّوت و عامل مهّم ســلطه ناپذیرى و نفوذناپذیرى 
کشــور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ى ضعف و زمینه  ساز نفوذ و 
سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در ماّدیّات و معنویّات 
بشــر، اثر میگذارد. اقتصاد البّته هدف جامعه ى اسالمى نیست، 
اّما وســیله اى است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. تأکید 
بر تقویت اقتصاد مســتقّل کشــور که مبتنى  بــر تولید انبوه و 
باکیفّیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بى اسراف، و 
مناسبات مدیریّتى خردمندانه است و در سالهاى اخیر از سوى 
اینجانــب بارها تکرار و بر آن تأکید شــده، به خاطر همین تأثیر 
شگرفى است که اقتصاد میتواند بر زندگى امروز و فرداى جامعه 

بگذارد.
انقالب اســالمى راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابســته و فاسد 
دوران طاغــوت را به ما نشــان داد، ولــى عملکردهاى ضعیف، 
اقتصاد کشــور را از بیرون و درون دچار چالش ســاخته است. 
چالش بیرونى تحریم و وسوسه ها ى دشمن است که در صورت 
اصالح مشــکل درونى، کم اثر و حّتى بى اثر خواهد شــد. چالش 

درونى عبارت از عیوب ساختارى و ضعفهاى مدیریّتى است.
مهم ترین عیوب، وابستگى اقتصاد به نفت، دولتى بودن بخشهایى 
از اقتصاد که در حیطه ى وظایف دولت نیســت، نگاه به خارج و 
نه به توان و ظرفّیت داخلى، اســتفاده ى اندك از ظرفّیت نیروى 
انسانى کشــور، بودجه بندى معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم 
ثبات سیاســتهاى اجرائى اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود 
هزینه هاى زائد و حّتى مســرفانه در بخشــهایى از دستگاه هاى 
حکومتى است. نتیجه ى اینها مشــکالت زندگى مردم از قبیل 
بیکارى جوانها، فقر درآمدى در طبقه ى ضعیف و امثال آن است.

راه حّل این مشکالت، سیاستهاى اقتصاد مقاومتى است که باید 
برنامه هاى اجرائى براى همه ى بخشــهاى آن تهّیه و با قدرت و 
نشــاط کارى و احساس مســئولّیت، در دولتها پیگیرى و اقدام 
شود. درون زایى اقتصاد کشــور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن 
آن، مردمى کردن اقتصاد و تصّدیگرى نکردن دولت، برون گرایى 
با اســتفاده از ظرفّیتهایى که قبًال به آن اشــاره شد، بخشهاى 
مهّم این راه حل ها است. بى گمان یک مجموعه ى جوان و دانا و 
مؤمن و مسلّط بر دانسته هاى اقتصادى در درون دولت خواهند 
توانست به این مقاصد برسند. دوران پیِش رو باید میدان فّعالّیت 
چنین مجموعه اى باشد. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که 
همه ى راه حل ها در داخل کشــور است. اینکه کسى گمان کند 
که «مشکالت اقتصادى صرفاً ناشى از تحریم است و علّت تحریم 
هم مقاومت ضّد استکبارى و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشــمن و بوســه زدن بر پنجه ى 
گرگ اســت» خطایى نابخشودنى است. این تحلیل سراپا غلط، 
هرچنــد گاه از زبان و قلــم برخى غفلــت زدگان داخلى صادر 
میشــود، اّما منشــأ آن، کانونهاى فکر و توطئه ى خارجى است 
که با صد زبان به تصمیم ســازان و تصمیم گیران و افکار عمومى 

داخلى القاء میشود.

 چهار) عدالت و مبارزه با فساد
  عدالت و مبارزه با فســاد: ایــن دو الزم و ملزوم یکدیگرند. 
فســاد اقتصادى و اخالقى و سیاسى، توده ى چرکین کشورها و 
نظامها و اگر در بدنه ى حکومتها عارض شــود، زلزله ى ویرانگر 
و ضربه زننده به مشــروعّیت آنها است؛ و این براى نظامى چون 
جمهورى اسالمى که نیازمند مشروعّیتى فراتر از مشروعّیتهاى 
مرسوم و مبنائى تر از مقبولّیت اجتماعى است، بسیار جّدى تر و 
بنیانى تر از دیگر نظامها اســت. وسوسه ى مال و مقام و ریاست، 
حّتى در َعلَوى ترین حکومت تاریخ یعنى حکومت خود حضرت 
امیر  المؤمنین (علیه الّسالم) کسانى را لغزاند، پس خطر بُروز این 
تهدید در جمهورى اسالمى هم که روزى مدیران و مسئوالنش 
مسابقه ى زهد انقالبى و ساده زیستى میدادند، هرگز بعید نبوده 
و نیســت؛ و این ایجاب میکند که دســتگاهى کارآمد با نگاهى 
تیزبیــن و رفتارى قاطع در قواى ســه گانه حضور دائم داشــته 
باشــد و به معناى واقعى با فســاد مبارزه کنــد، بویژه در درون 

دستگاه هاى حکومتى.
البّته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهورى اسالمى 
در مقایســه با بسیارى از کشــورهاى دیگر و بخصوص با رژیم 
طاغوت که ســرتاپا فساد و فســادپرور بود، بسى کمتر است و 
بحمداهللا مأموران این نظام غالباً ســالمت خود را نگاه داشته اند، 
ولى حّتى آنچه هســت غیر قابل قبول اســت. همه باید بدانند 
که طهارت اقتصادى شــرط مشروعّیت همه ى مقامات حکومت 
جمهورى اسالمى است. همه باید از شیطاِن حرص برحذر باشند 
و از لقمه ى حرام بگریزند و از خداوند دراین باره کمک بخواهند 
و دســتگاه هاى نظارتى و دولتى باید با قاطعّیت و حّساســّیت، 
از تشــکیل نطفه ى فساد پیشــگیرى و با رشد آن مبارزه کنند. 
این مبارزه نیازمند انسانهایى باایمان و جهادگر، و منیع الّطبع با 
دستانى پاك و دلهایى نورانى است. این مبارزه بخش اثرگذارى 

اســت از تالش همه جانبه اى که نظام جمهورى اسالمى باید در 
راه استقرار عدالت به کار برد.

عدالت در صدر هدفهاى اّولّیه ى همه  ى بعثتهاى الهى اســت و 
در جمهورى اسالمى نیز داراى همان شأن و جایگاه است؛ این، 
کلمه اى مقّدس در همه ى زمانها و سرزمین ها است و به صورت 
کامل، جــز در حکومت حضرت ولىّ عصر (ارواحنافداه) میّســر 
نخواهد شــد ولى به صورت نســبى، همه جا و همه وقت ممکن 
و فریضه اى بر عهده ى همه بویژه حاکمان و قدرتمندان اســت. 
جمهورى اسالمى ایران در این راه گامهاى بلندى برداشته است 
که قبًال بدان اشــاره اى کوتاه رفت؛ و البّته در توضیح و تشریح 
آن باید کارهاى بیشترى صورت گیرد و توطئه ى واژگونه نمایى 
و الاقل سکوت و پنهان سازى که اکنون برنامه ى جّدى دشمنان 

انقالب است، خنثى گردد.
با ایــن همه، اینجانب بــه جوانان عزیزى که آینده ى کشــور، 
چشم انتظار آنها است صریحاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه 
باید میشــده و بشــود، داراى فاصله  اى ژرف است. در جمهورى 
اسالمى، دلهاى مسئوالن به طور دائم باید براى رفع محرومّیتها 
بتپد و از شــکافهاى عمیق طبقاتى بشــّدت بیمناك باشد. در 
جمهورى اســالمى کســب ثروت نه تنها جرم نیســت که مورد 
تشــویق نیز هست، اّما تبعیض در توزیع منابع عمومى و میدان 
دادن بــه ویژه خوارى و مدارا با فریبگــران اقتصادى که همه به 
بى عدالتى مى انجامد، بشــّدت ممنوع اســت؛ همچنین غفلت 
از قشــرهاى نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیســت. این 
ســخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولى 
براى اجراى شایسته ى آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر 
زمام اداره ى بخشهاى گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبى 
و دانا و کاردان -که بحمداهللا کم نیستند- سپرده شود، این امید 

برآورده خواهد شد؛ ان شاءاهللا.

 پنج) استقالل و آزادى
 استقالل و آزادى: استقالل ملّى به معنى آزادى ملّت و حکومت 
از تحمیل و زورگویى قدرتهاى ســلطه گر جهان است. و آزادى 
اجتماعى به معناى حّق تصمیم گیرى و عمل کردن و اندیشیدن 
براى همه ى افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله ى ارزشهاى 
اسالمى اند و این هر دو عطّیه ى الهى به انسانها یند و هیچ کدام 
تفّضل حکومتها به مردم نیســتند. حکومتهــا موّظف به تأمین 
این دو اند. منزلت آزادى و اســتقالل را کسانى بیشتر میدانند 
که براى آن جنگیده اند. ملّت ایران با جهاد چهل ســاله ى خود 
از جمله ى آنها اســت. اســتقالل و آزادى کنونى ایران اسالمى، 
دستاورد، بلکه خون آورِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار 
است؛ غالباً جوان، ولى همه در رتبه هاى رفیع انسانّیت. این ثمر 
شــجره ى طّیبه ى انقالب را با تأویل و توجیه هاى ساده لوحانه و 
بعضاً مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. همه -مخصوصاً دولت 
جمهورى اســالمى - موّظف به حراست از آن با همه ى وجودند. 
بدیهى است که «استقالل» نباید به معنى زندانى کردن سیاست 
و اقتصاد کشور در میان مرزهاى خود، و «آزادى» نباید در تقابل 
با اخالق و قانون و ارزشهاى الهى و حقوق عمومى تعریف شود.

 شش) عزت ملى، روابط خارجى، مرزبندى با دشمن
 عّزت ملّى، روابط خارجى، مرزبندى با دشــمن: این هر سه، 
شــاخه هایى از اصِل «عــّزت، حکمت، و مصلحــت» در روابط 
بین المللى اند. صحنه ى جهانى، امروز شــاهد پدیده هایى است 
کــه تحّقق یافته یا در آســتانه  ى ظهورند: تحّرك جدید نهضت 
بیدارى اسالمى بر اساس الگوى مقاومت در برابر سلطه ى آمریکا 
و صهیونیسم؛ شکست سیاســت هاى آمریکا در منطقه ى غرب 
آسیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش 
حضور قدرتمندانه ى سیاسى جمهورى اسالمى در غرب آسیا و 

بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینهــا بخشــى از مظاهر عّزت جمهورى اســالمى اســت که 
جز با شــجاعت و حکمت مدیران جهادى به دســت نمى آمد. 
سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهاى آنها عموماً شامل 
فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران عالوه  بر آمریکاى 
جنایــت کار، تعدادى از دولتهــاى اروپایى را نیز خدعه گر و غیر 
قابل اعتماد میداند. دولت جمهورى اسالمى باید مرزبندى خود 
را بــا آنها با دّقت حفظ کند؛ از ارزشــهاى انقالبى و ملّى خود، 
یک گام هم عقب نشــینى نکند؛ از تهدیدهاى پوچ آنان نهراسد؛ 
و در همه حال، عّزت کشــور و ملّت خود را در نظر داشته باشد 
و حکیمانه و مصلحت جویانه و البّته از موضع انقالبى، مشکالت 
قابل حّل خــود را با آنان حل کند. در مــورد آمریکا حّل هیچ 
مشــکلى متصّور نیست و مذاکره با آن جز زیان ماّدى و معنوى 

محصولى نخواهد داشت.

 هفت) سبک زندگى
  ســبک زندگى: ســخن الزم دراین باره بسیار است. آن را به 
فرصتى دیگر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تالش 
غرب در ترویج ســبک زندگى غربى در ایران، زیانهاى بى جبران 
اخالقى و اقتصادى و دینى و سیاســى به کشــور و ملّت ما زده 
است؛ مقابله با آن، جهادى همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که 
باز چشــم امید در آن به شما جوانها اســت. در پایان از حضور 
سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملّت عزیز در بیست ودّوم 
بهمن و چهلمین ســالگرد انقالب عظیم اسالمى تشّکر میکنم و 
پیشــانى سپاس بر درگاه حضرت حق میسایم. سالم بر حضرت 
بقّیۀ اهللا (ارواحنافداه)؛ ســالم بر ارواح طّیبه ى شهیدان واالمقام 
و روح مطّهر امام بزرگوار؛ و ســالم بر همه ى ملّت عزیز ایران و 

سالم ویژه به جوانان.

دعاگوى شما   
سّیدعلى خامنه اى
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6 ورزش

کوتاه از ورزش

دوره اى  چندیــن  حضــور   _ فــارس 
ورزشکاران استان همدان در المپیک و 
ثبت یک رکورد تاریخى توســط بانوى 
ایران،  ورزش  بــراى  هگمتانه  پرافتخار 
دستاورد مهمى است که بعد از پیروزى 
شکوهمند انقالب حاصل اما کمتر به آن 

توجه شده است.
فرزندان انقالب 

و «ترین» هاى ورزش همدان
ورزشــکاران اســتان همــدان در چند 
دوره قبلى المپیک تابســتانى حضورى 
تاثیرگذار و پررنگ داشته اند و این وسط 
ثبت رکوردهاى جالــب توجه براى دو 
رشته هاى  در  استان  پرافتخار  ورزشکار 
قایقرانى و تیراندازى، دســتاورد مهمى 
اســت که شــاید کمتر به آن پرداخته 

شده است.
مه  لقــا جام بزرگ (دوبــار)، حمیدرضا 
زورآوند، آرزو حکیمى، صادق گودرزى، 
ابراهیمى،  سعید  مصطفى جوکار،  میثم 
مسعود مصطفى جوکار و منیژه کاظمى 
(وایلدکارت) ورزشکاران همدانى حاضر 
در بازى هاى المپیک بوده اند و کســب 
دو مــدال نقــره، ماحصل تــالش این 
وررزشــکاران ارزنــده در بزرگ ترین و 
معتبرتریــن رویداد ورزشــى دنیا بوده 

است.
جام بزرگ پاى تیراندازى ایران را 

به المپیک باز کرد
اگــر دنبــال نــام مه لقا جام بــزرگ را 
باشــیم،  جســت وجوگر  موتورهاى  در 

ویکى پدیــا ایــن دو جملــه را روبروى 
چشــمان ما قــرار مى دهــد: «اولین 
ورزشــکار زن ایرانى است که سهمیه 
المپیــک 2012 لنــدن را گرفــت. او 
همچنین نخستین زن ایرانى است که 
در ماده تفنگ بادى از فاصله 10 متر، 

ایران را صاحب سهمیه کرد».
فى الواقــع جام بزرگ پــاى تیراندازى 
ایــران را به المپیک باز کــرد و اولین 
ســهمیه تاریخ این رشــته ورزشى در 
المپیــک را به دســت آورد تا نام خود 
را در تاریــخ ورزش ایــران به خصوص 

تیراندازى جاودانه کند.
جام بزرگ در مسابقات قهرمانى جهان 
به میزبانى مونیخ در سال 2010 براى 
نخستین بار موفق به حضور در مرحله 
فینــال شــد و با قرار گرفتــن در رده 
پنجم جهان، توانســت ایران را صاحب 
ســهمیه المپیک کند. قهرمان پرآوازه 
ایران در المپیک لندن با کســب 391

امتیاز چهل و ســوم و از دور رقابت ها 
حذف شــد. او همچنین با کسب مدال 
نقره بخش سه وضعیت قهرمانى آسیا 
در ســال 2016 در دهلى جواز حضور 
در المپیک 2016 ریو را هم به دســت 

آورد.
جام بــزرگ با تجربه دو دوره حضور در 
المپیک و سه دوره حضور در المپیک 
آســیایى، یکى از ورزشکاران پرافتخار 
ایران به شــمار مــى رود. قهرمانى که 
امسال در بازى هاى آســیایى جاکارتا 
تنها مدال رشــته تیراندازى ایران را به 

ارمغان آورد.

اولین دانش آموز المپیکى
ایران  المپیکى  دانش آمــوز  اولین  لقب 
بعد از انقالب اســالمى باید 34 ســال 
به هیچ ورزشــکارى نمى رسید تا برسد 
بــه آرزو حکیمى، دختر شایســته دیار 
هگمتانه کــه در المپیک 2012 لندن 

به آب زد.
کوچک ترین ورزشکار ایران در المپیک 
2012 لندن، اولین ورزشکارى بود که 
در رشــته کایاك بانوان در بزرگ ترین 
رویداد ورزشى دنیا پارو مى زد. دخترى 
که با 17 سال ســن در المپیک حاضر 
شــد و جالــب اینکه او توانســته براى 
نخســتین بار یک کایاك ســوار دختر 
ایرانى باشــد که به طور همزمان در دو 
مسافت این رشته به فینال A مسابقات 

جهانى راه مى یابد.
حکیمى در بازى هاى آســیایى 2014
اینچئــون و در کایاك یــک نفره 200
متر مدال برنز را به دست آورد اما چهار 
ســال بعد و در جاکارتا موفق به کسب 

مدال نشد.
قایقران همدانى در میادین مهم جهانى 
و آســیایى بارهــا حاضــر و مدال هاى 
رنگارنگى کســب کــرده و حاال خود را 
بــراى حضور در دومیــن المپیک مهیا 
مى کند. 2 مدال، ســهم کشتى همدان 
مصطفى جوکار،  بــرادران  المپیــک  از 
سعید ابراهیمى و صادق گودرزى چهار 
کشتى گیر اســتان در میادین المپیک 
بوده اند. اگر ســهمیه وایلدکارت منیژه 
کاظمــى تیرانداز همدانــى در المپیک 

2000 سیدنى را فاکتور بگیریم، مسعود 
مصطفى جوکار اولین ورزشــکار استان 
اســت که راهى المپیک شــد و مدال 
نقره 2004 آتــن در وزن 60 کیلوگرم 

را تصاحب کرد.
یکى از حــوادث مهم دوران ورزشــى 
جوکار در بازى هاى آســیایى بوســان 
2002 اتفاق افتاد کــه در ترکیب تیم 
ملى قرار داشت اما به دلیل عدم اطالع 
مســئوالن تیم از زمان مســابقه او در 
ســالن حاضر نبود و از دور مســابقات 
حذف شــد. بــرادر کوچکتــرش میثم 
مصطفى جوکار هم چهار سال بعد راهى 
المپیک 2008 پکن شد. دارنده چندین 
مــدال نقره و طــالى قهرمانى آســیا، 
نماینده وزن 74 کیلوگرم کاروان ایران 

در مسابقات المپیک پکن بود.
کسب  با  که  شایســتگى هایى  برخالف 
مــدال طال در «جام على اف روســیه» 
قبل از المپیک در همان ســال از خود 
نشان داده بود و از مدعیان کسب مدال 
به حساب مى آمد، اما در دیدار نخست 
با توجه به مصدومیت از ناحیه پا مقابل 
شکست  بلغارســتان  از  ترزیف  کى ریل 
خورد و با توجه به شکست ترزیف برابر 
بوایسار سایتى اف از دور مسابقات کنار 
رفت. ســال ها جوکار از آمادگى به دور 
بود، اما اوایل دهه 90 و در بازگشــتى 
فوق العاده به کشــتى قهرمانــى، ابتدا 
بــه یک وزن باالتر رفــت و در وزن 86

کیلوگرم توانست مدال طالى بازى هاى 
آســیایى 2014 را به دست آورد و عاله  
بر قهرمانى در چنــد دوره جام تختى، 

در جام جهانى آمریکا هم قهرمان شد.
سعید ابراهیمى، دیگر نابغه اى بود که در 
المپیک 2008 روى تشک رفت. پسرى 
که همیشه حاجى مراد گاتسالوف روس 
را اذیت مى کرد، اگرچه در المپیک روى 
ســکو نرفت اما در مســابقات قهرمانى 

جهان در باکو به مدال نقره رسید.
دالورمرد ارزنده نهاوندى در مســابقات 
قهرمانــى 2009 جهــان در مرحلــه 
مــراد  حاجــى  مغلــوب  نیمه نهایــى 
گاتســالوف و در رده بنــدى مغلــوب 
گئورگى گوگشــلیدزه از گرجستان شد 

و به مقام پنجمى رسید.
از  یکــى  تردیــد  بــدون  ابراهیمــى 
بعد  همدان  اســتان  ارزنده  ورزشکاران 
از پیــروزى انقالب اســت کــه از حق 
نگذریم، به حــق واقعى خود در دنیاى 
گودرزى،  صادق  اما  نرســید.  کشــتى 
همدانى  ورزشــکار  آخرین  و  دومیــن 
اســت که مدال خوش رنگ و ارزشمند 
المپیــک را به گردن آویخــت. دارنده 
چندین مدال مسابقات قهرمانى جهان، 
در فینال المپیک 2012 لندن به ســد 
محکم جوردن باروفس آمریکایى خورد 
و اگر خوش شــانس بود، با کسب مدال 
طال نام خــود را در تاریخ ورزش ایران 
جاودانه مى کرد. گــودرزى که در دور 
کیلوگرم  وزن 74  رقابت هاى  نخســت 
در  داشت،  اســتراحت  المپیک 2012 
دور دوم کى ریل ترزیــف دارنده مدال 
برنز بازى هــاى المپیک 2008 پکن از 
بلغارســتان را در دو وقــت متوالى و با 
نتایــج 5 بر صفر و 3 بر صفر شکســت 
داد. نماینده ایران در وزن 74 کیلوگرم 
مســابقه هاى کشــتى آزاد بازى هــاى 
المپیک لندن در دور ســوم سوســالن 
تگى یف نایب قهرمان بازى هاى المپیک 

2008 پکن و بازى هاى آسیایى 2010
گوانــگ ژو چین از ازبکســتان را در دو 
وقــت متوالــى و با نتایــج 3 بر صفر و 
یک بر یک شکســت داد. گودرزى در 
مرحلــه نیمه نهایى، گابــور هاتوس از 
مجارســتان را در دو وقــت متوالى و با 
نتایــج 2 بر صفر و 2 بر صفر شکســت 
داد و راهى دیدار نهایى شد. او در دیدار 
نهایى مقابل جــوردن باروفس قهرمان 
ســال 2011 بزرگساالن جهان در شهر 
اســتانبول ترکیه از آمریکا در دو وقت 
متوالــى و با نتایج یک بــر صفر و یک 
بر صفر شکســت خورد و به مقام نایب 
قهرمانــى و مدال نقــره المپیک لندن 

قناعت کرد.
گــودرزى یکى از ســرمایه هاى ورزش 
همــدان و ایران اســت که با کســب 
چندین مدال رنگارنگ، در کشتى سرى 

در سرهاست.
اولین دونده اى که از خط گذشت

حمیدرضا زورآونــد در المپیک 2016
ریو یکى از نمایندگان کشورمان بود.

او در مــاده پیــاده روى 20 کیلومتــر، 
نخســتین ایرانى بود کــه از خط پایان 
گذشت و 20 دونده المپیکى کشورهاى 
مختلف جهان بعد از ورزشکار همدانى 
قرار گرفتند که ایــن در نوع خود یک 
موفقیت بزرگ بود، چراکه در گذشــته 
دونده هاى ما حتى از خط پایان هم عبور 
نکرده بودند. قهرمان کشور بدون تردید 
یکــى از خوب هاى دوومیدانــى ایران 
اســت که در ماده خود براى نخستین 
بــار در المپیک از خط پایان عبور کرد، 
موضوعى که به اذعان کارشناسان یک 
موفقیت براى دوومیدانى ایران به شمار 

مى رفت.

فرزندان انقالب و «ترین» هاى ورزش همدان

در حالى که پایتخت نشــینان به جد به 
دنبــال بازگرداندن امتیــاز تیم پاس به 
تهران هستند، مسئوالن استان همدان، 
کادرفنى باشگاه و تماشاگران همدانى با 
برخــى اقدامات خودزنى و افکار عمومى 
را بــا منتقدان حضور پــاس در همدان 

همراه مى کنند.
تســنیم - پس از منع قانونــى فعالیت 
نیروى انتظامى بــراى حضور در ورزش 
حرفه اى بر اساس اصل 44 قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ایران، امتیاز تیم پاس 
تهران، قهرمان اســبق آسیا در سال 86 
براى فروش به بخــش خصوصى عرضه 
شد، اما هیچ ســرمایه گذارى در تهران 
براى خرید امتیــاز تیم پاس پیش قدم 
نشد تا این تیم با سابقه در معرض خطر 

انحالل قرار بگیرد.
در ایــن میان مســئوالن وقت اســتان 
همدان و در رأس آنها حمیدرضا حاجى 
بابایى، نماینده مردم همدان در مجلس 
شوراى اســالمى و مرادى استاندار وقت 
کــه از ظرفیت باالى همــدان در بخش 
زیرساخت هاى ورزشى کامًال آگاه بودند 
براى خرید امتیاز تیم پاس و انتقال این 
تیم بــه پایتخت تاریخ و تمــدن ایران 
زمین که تــا آن زمان تیمــى در لیگ  
حرفه اى فوتبال کشور نداشت پیش قدم 

شدند.
با پیگیرى مســئوالن استان و مساعدت 
فرمانده وقت نیــروى انتظامى تیم پاس 
به 8 هزار شهید استان همدان هبه شد 
و اینبار فعالیت خود را در لیگ دســته 

برتر با پسوند همدان آغاز کرد.

منتقدان پایتخت نشین

از همان نخســتین روز فعالیت تیم پاس 
در شهر همدان خیل منتقدان این انتقال 
از جمله پیشکسوتان باشگاه پاس مانند 
خداداد  هاشمیان،  وحید  فرکى،  حسین 
عزیزى و جــواد نکونام، اداره کل ورزش 

و جوانــان تهران، هیئت فوتبال پایتخت 
و برخى از رسانه هاى سراسرى نوشتارى، 
دیدارى و شــنیدارى مانند روزنامه خبر 
ورزشــى و برنامــه 90 و حتى برخى از 
مسئوالن نیروى انتظامى در مذمت این 
اتفاق مصاحبه  کردند، گزارش نوشــتند، 
برنامه ســاختند  و خواستار بازگشت تیم 
پاس به تهران شــدند؛ اقداماتى که تا به 
امــروز هم ادامــه دارد و خود گواهى بر 
این ادعاست که همچنان چشم پایتخت 
نشــینان به دنبال پس گرفتن هدیه اى 
اســت که فرمانده وقت نیروى انتظامى 
براى قدردانى از شهداى استان به مردم 

همدان داد.

 ورود وزیر ورزش و جوانان به 
داستان انتقال پاس

رفتــار منتقدان انتقال پــاس به همدان 
که بعضاً با چاشــنى توهیــن به مردم و 
مســئوالن پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین نیز همراه بــود در طول یک دهه 
گذشــته راه به جایى نبرد و تیم پاس با 
وجود ســقوط از لیگ برتر به دسته هاى 
پایین تــر همچنان فعالیت خــود را در 
همدان ادامه مى دهد. اما روز ســه شنبه 
فردى به جمع منتقــدان ادامه فعالیت 
پاس در همدان پیوست که حضورش در 
این جمع مى تواند کفــه ترازو را به نفع 

پایتخت نشینان سنگین کند.
پیشکسوتان باشگاه پاس از جمله حسن 
حبیبى، همایون شــاهرخى و حســین 
فرکى روز سه شنبه به دیدار وزیر ورزش 
و جوانان رفتند و در مورد وضعیت پاس 
و شــرایط بازگرداندن این تیم به تهران 
تبادل نظر کردند. مسعود سلطانى فر در 
این نشست از فراهم کردن شرایط براى 
فعالیــت پاس در تهران گفــت و اظهار 
داشت: با کمک نیروى انتظامى، پاس را 
احیا مى کنیــم و تصور مى کنم این کار 
با ســرعت صورت بگیرد. پاس بخشى از 

هویت و تاریخ ورزش و مردم ایران است. 
وى با اشــاره به افتخارات گسترده تیم 
پاس گفت: امــروز را فصلى نو در تاریخ 
باشــگاه پــاس بدانیم و هــدف همه ما 
احیاى مکتب اخالقى پاس باشــد. بدون 
تردید خیلــى از بــزرگان فوتبال ایران 
ریشــه پاســى دارند و با کمک و تمایل 
نیــروى انتظامى، پاس را احیا مى کنیم. 
براى  گذشــته  تصمیمات  فر  ســلطانى 
انتقــال تیم هاى تهرانــى مانند پاس را 
اشــتباه دانست و گفت: هدف از تشکیل 
باشــگاه پاس ارتباط مردم با پلیس بود 
و بــا توجه بــه تمایل نیــروى انتظامى 
براى احیا مجدد پاس زمان خوبى براى 
همه ما فراهم شــده است. وزیر ورزش و 
جوانان از داورزنــى معاون قهرمانى این 
وزارتخانه خواســت کارگروهى با حضور 
مسئوالن نیروى انتظامى و پیشکسوتان 
پاس و فدراســیون فوتبال تشکیل دهد 
و امتیاز و شــرایطى براى ورود پاس به 

دسته یک با رعایت مقررات ایجاد کند.
ســلطانى فرعنــوان کرد: مــن از آقاى 
فرکى مى خواهم بــراى احیاى فنى این 
تیم بــه نیروى انتظامى، وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال کمک کند. وى افزود: 
جاى باشگاه پاس در ورزش کشور خالى 
اســت و من براى احیا این تیم با سردار 
اشــترى فرمانده نیروى انتظامى مذاکره 
خواهم کرد و اعتقاد دارم باشگاه پاس نه 
تنها در فوتبال بلکه در ســایر رشته ها و 
حتى خانواده هاى نیروى انتظامى و سایر 
رشــته هاى ورزشى مردم و خصوصا تیم 
هاى پایه مى تواند کمک کند و بســیار 

موثر باشد.

جدیت پایتخت نشینان
 براى بازپس گرفتن پاس

با گذشــت بیش از یــک دهه از فعالیت 
پاس در همدان و حضور مدیران مختلفى 
در رأس وزارت ورزش و جوانــان، تا به 

امــروز هیچ یک از وزرا با این شــفافیت 
از لزوم بازگشــت پاس به تهران سخن 

نگفته بودند.
ســخنان شفاف وزیر ورزش و جوانان در 
مورد باشگاه پاس از آن حکایت مى کند 
کــه این بــار تصمیم پایتخت نشــینان 
بــراى فعالیت تیمى با عنــوان پاس در 
تهران جدى اســت، حــال مى خواهد با 
پس گرفتن هدیــه فرمانده وقت نیروى 
انتظامى از همدانى ها و یا با خرید امتیاز 
یک تیم در لیگ دســته اول و تغییر نام 
آن بــه پاس با یک پیشــوند یا پســوند 

اضافه.
خودزنى همدانى ها

امــا در این برهه حســاس مســئوالن 
استان، مدیران و کادر فنى باشگاه پاس 
و هــواداران این تیم در همدان به جاى 
آن که حمایت همه جانبه اى از تیم پاس 
داشــته باشند با انجام برخى رفتارها در 
حــال خودزنــى و همراه کــردن افکار 

عمومى با پایتخت نشینان هستند.
در طــول بیش از یک دهــه از فعالیت 
پاس در همدان نزدیک به 100 میلیارد 
تومان براى این تیم هزینه شده و چند 
ده میلیــارد تومــان نیــز هزینه زمین 
تمریــن، زمین مســابقه و خوابگاه این 
باشــگاه بوده که مســئوالن اســتان به 
صورت رایگان در اختیار عوامل این تیم 

گذاشتند.
اما در این فصل از مســابقات لیگ 2 که 
پــاس احیا شــده و از بخت هاى صعود 
بــه لیگ دســته اول به شــمار مى رود 
مسئوالن تیم را با مشکالت مالى فراوان 
به حال خــود رها کرده اند و اســتاندار 
همدان به عنوان رئیــس هیئت مدیره 
باشگاه واکنشى در قبال مشکالت مالى 

این تیم نداشته. 
از ســوى دیگر احمد جمشیدیان مربى 
جوان پاس که نتایج درخورى با این تیم 
کسب کرده، با استعفا و قهر  و آشتى هاى 

گاه و بى گاه خود به حواشى تیم افزوده 
اســتعفاى  معتقدیم  چــه  اگر  اســت. 
جمشیدیان به دلیل مشکالت مالى این 
تیم و عدم حمایت مسئوالن بوده، اما از 
این مربى که سابقه بازى در تیم ملى و 
تیم هاى بزرگ کشور را در کارنامه خود 
دارد انتظار داریم با ســعه صدر شرایط 
حســاس کنونى را بهتــر مدیریت کند. 
اما روز دوشــنبه در یک اتفاق تاسف بار 
پــس از باخت 2 بر یک تیــم پاس در 
مقابل تیم شهردارى بندرعباس یکى از 
کمک هاى احمد جمشــیدیان در مقابل 
دوربین هاى پخش مستقیم با مربى تیم 
شهردارى بندرعباس درگیر شد و زد و 
خورد شــدیدى میان ایــن دو مربى در 

گرفت.
از ســوى دیگر در لحظه توقف بازى به 
دلیل این درگیرى ها یک تماشــاگرنما 
وارد زمیــن مســابقه شــد و در مقابل 
دوربین هــاى پخش زنده داور بازى را با 
مشت نقش بر زمین کرد؛ اتفاقات تلخ و 
محرومیت  بى شک  که  زشتى  رفتارهاى 
از میزبانى را براى تیــم پاس به همراه 
خواهد داشــت و مى تواند با این ادعا که 
مکتب پاس جاى چنین رفتارهاى دور از 
روح ورزش نبوده و این تیم با انتقال به 
همدان به چنین سرنوشــتى دچار شده 
به دســت آویزى براى پایتخت نشینان 

تبدیل شود.
بى تردید اگر مســئوالن استان به ویژه 
ورزش  جدیــد  مدیــرکل  و  اســتاندار 
و جوانــان که بــا انگیــزه و کاردان به 
نظر مى رســد مشــکالت مالــى پاس 
را مدیریــت کنند، کادر فنــى پاس با 
سعه صدر بیشــترى حواشى را کنترل 
کند و تماشــاگران مانــع از رفتارهاى 
زشــت برخى تماشاگر نماها شوند پاس 
مى توانــد در این فصل با صعود به لیگ 
دســته اول وزیــر ورزش و جوانان را از 
تصمیم خود مبنى بر بازگشــت پاس به 
تهران منصرف کند تا کمک هاى وى در 

راه احیاى این باشــگاه به سمت همدان 
سرازیر شود.

دلیلى براى بازگشت پاس به 
تهران وجود ندارد

یکى از مدیران اســبق باشــگاه پاس در 
گفت وگو با خبرنگار تســنیم در همدان 
در رابطه بــا اظهار نظر وزیــر ورزش و 
جوانان در مورد این تیم اظهار داشــت: 
صحبت هایــى که در پایتخــت در مورد 
انتقــال پاس به تهران گفته مى شــود را 

نباید جدى گرفت.
ســیروس رکنى افزود: سال هاســت که 
پایتخت نشینان از این حرف ها مى زنند 
امــا مســئوالن اســتان و در رأس آنها 
حمیدرضــا حاجى بابایــى نماینده مردم 
همــدان در مجلــس با حمایــت قاطع 
از پاس نقشــه هاى آنهــا را نقش بر آب 
کرده اند. وى با این که همه مى دانند پاس 
چگونه به همدان منتقل شد گفت: پاس 
در تهران 10 نفر تماشــاگر هم نداشت. 
در سال آخر حضورش در تهران در حال 
سقوط به لیگ دســته اول بود و پس از 
منع نیروى انتظامى از فعالیت در ورزش 

حرفه اى در معرض انحالل قرار گرفت.
 رکنى با اشــاره به این که پاس با انتقال 
به همدان به حیات خود ادامه داد تصریح 
کــرد: امتیاز این تیم به 8 هزار شــهید 
همدانى هبه شد. پایتخت نشینان اگر به 
دنبال نجات فوتبال تهران هستند بروند 
تیم هــاى راه آهن، نفت و صبــا را احیا 
کنند. وى تاکید کرد: ما چیزى را که به 
سختى به دست آوردیم و براى آن هزینه 

کردیم راحت از دست نمى دهیم.
رکنى با اشــاره به این کــه دلیلى براى 
بازگشت پاس به تهران وجود ندارد گفت: 
اکنون مســئوالن استان باید با همدلى و 
اتحاد از تیــم پاس حمایت کنند و بهانه 

به دست منتقدان ندهند.

چشم طمع پایتخت  نشینان به پاس و خودزنى همدانى ها

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــوراى اسالمى از اجرایى شدن راه آهن 
برقى همدان ـ تهران خبر داد و گفت: امیدواریم هدیه نوروز 98 بهره بردارى از این 
پروژه زیرساختى باشد. حمیدرضا حاجى بابایى امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در همدان با اشاره به تصویب برقى و سریع الیسر شدن راه آهن تهران ـ همدان در 

فروردین ماه سال 97 اظهار کرد: راه آهن تهران ـ همدان پس از وقفه 13 ساله در 
سال 96 به بهره بردارى رسید و با توجه به وقفه ایجاد شده قطار عادى پاسخگوى 
نیاز مردم نبود. وى با بیان اینکه با توجه به ظرفیت هاى همدان باید زیرساخت هاى 
گردشــگرى و ایجاد زمینه هاى حضور سرمایه گذاران داخلى و خارجى تسهیل شود 

اضافه کرد: تصویب این پروژه را مى توان هدیه نوروز 98 به مردم همدان عنوان کرد.
نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشــاره به اینکه عــالوه بر جانمایى 
ایســتگاه قطار در دسترس براى همدان، اجراى راه آهن همدانـ  مالیر نیز پیگیرى 
مى شــود  گفت: با این مصوبات همدان چهارراه ریلى کشــور مى شود و مى تواند در 
ایجاد قطب اقتصاد و اشــتغال در غرب کشــور مثمر ثمر باشــد. وى با بیان اینکه 
همدان داراى موقعیت جغرافیایى، اقتصادى و گردشــگرى استراتژیکى است و باید 
از این ظرفیت بهره گرفته شــود افزود: با برنامه ریزى درست باید در تحقق اهداف 

توسعه همدان گام  برداشت.

حاج بابایى خبر داد : 

بهره بردارى از قطار سریع السیر همدان  ـ تهران هدیه نوروز 98

شــاید حقیر نگارنده تخصصى نیســتم و برمطلب من 
نقدهایى وارد باشد که امیدوارم اینگونه باشد اما به نوعى 
نگاه عمومى اینروزهاى مردم به کشتى چنیین حکایت 

دارد که ؛
کشتى حال و روز خوبى ندارد ،بزرگان دلسوزش خانه 
نشــین و بزرگان زیاده خواهش میــدان دار این عرصه 
شده اند ،هواى کشتى بس ناجوانمردانه است ،به راحتى 
به قهرمانان المپیکى ما بى احترامى مى شــود مربیان 
سازنده خانه نشین شده اند،عده اى فردى را براى کسب 
جایگاه اجتماعى وارد این عرصه کردند که اگر حتى با 
این نیت چوب الى چرخش نمى گذاشتند مى توانست 
،منشا خدماتى باشــد تا کشتى به این روز نیفتد ،پس 
از وى کشــتى به سرپرســتى واگذار شد که اگر عشق 
ابالغ صادر کردن نداشت و هدفش همان تحویل سکان  
کشتى به گل نشســته به صاحب آینده اش بود شاید 
مشکلى پیش نمى آمد اما عدم مدیریت درست و رفیق 
بــازى وى با افرادى غیر موجه و در آوردن صداى حتى 
چنــد تن از قهرمانانى که به وى کمک کردند ،ســبب 
شــد تا اینروزها شاهد باشــیم که بر خالف دوره هاى 
گذشته استقبالى براى ثبت نام براى کاندیداى ورزش 
اول  استان نداشته باشــیم و تنها 4 نفر براى ثبت نام 
بیاییند و یک نفر هم با فشار و اصرار و خواهش به این 

عرصه وارد شود .
حرفمان با بزرگان کشتى این است که چه بر سر کشتى 
آوردید که سیاســیون زیاده خواه و جاه طلب هم این 

دوره از طرف کشتى هم رد نشدند.
چرا در ورزش پهلوانى اینگونه باید باشــد ،چرا بزرگان 

،بزرگى نمى کنند !
در قدیم بین طایفه هاى بزرگ وقتى اختالفى رخ مى 
داد پهلوانها حکم هایى عادل بشمار مى رفتند و ریش 

سفیدى جزیى از وظایف آنها بود .
واقعا برخى ها چه بر سر این ورزش پر افتخار آوردند!

کمى تامل کنیم براى یکبار هم که شده دور هم جمع 
شــوید و راه حلى اساســى براى هویت از دست رفته 
کشتى بکنید . کشــتى این روزها به بزرگانش بیش از 
هر روز دیگر نیاز دارد . از دلسوزان واقعى و بزرگانش به 
عنوان هواداران این رشته استدعا داریم به میدان بیایند 
و بزرگى کنند . نگذارید عده اى براى یک ابالغ مجددا 

آینده کشتى را به خطر به مخاطره بیاندازند

تلنگرى بر خانواده کشتى 
با این طفل معصوم چه کردید !

در شــعارهاى زیبا و رنگ و لعاب دار، رســانه را رکن 
چهــارم دموکراســى مى دانند و با چه ژســت هاى 
ژورنالیستى دم از آزادى بیان و بعد از بیان مى زنند!

آنچه اما در عمل دیده مى شــود مرگ خاموش رسانه 
و خصوصاً رســانه هاى مکتوب اســت که از بى رمقى 
حتى صداى الفاتحه آن هم به گوش کسى نمى رسد 

و ذهنى را مکّدر نمى کند.
تغییر روش پرداخت یارانــه کاغذ و بیمه خبرنگاران 
ضربــه اى کارى بر بدنه اهالى رســانه بــود تا تعداد 

کثیرى از جمع رسانه خداحافظى کنند.
حذف ســایت ها و پایگاه هاى خبرى از معافیت هاى 
بیمه تأمیــن اجتماعى ضربه دیگرى بود تا نفس این 

دسته از رسانه ها نیز به شماره بیافتد.
گرانى هاى لجام گســیخته که هیچگاه دست از یقه 
مطبوعات برنداشــته اینبار با سالح کاغذ و چاپ به 
جنگ رسانه هاى مکتوب آمدند تا اندك نشریاتى که 
نفس هــاى آخر زندگى خود را مى کشــند را به دیار 

باقى بفرستد.
وزارت ارشــاد اســالمى با هــزار و یــک منت براى 
مطبوعات سهمیه کاغذ تعیین کرد اما اگر دست شما 

به کاغذ رسید سالم ما را هم برسانید.
در این وانفساى بزن و درروئى قیمت ها ، جالب است 
که بعضاً حواله کاغذ با ترفندهاى مختلف وجود دارد 
و به دســت اهل بخیه مى رســد اما براى مطبوعات 
،کاغذى وجود ندارد و بایــد کاغذ کیلویى پنج هزار 
تومان دو هفته قبل را بــه قیمت دوازده هزار تومان 
خریدى نمایند به این امید و دلخوشى کاذب که رکن 
چهارم دموکراســى صداى مردم را به گوش مسؤلین 

مى رسانند!؟
واقعاً دالل ها ، واسطه ها و رانت خواران در کجاى این 
کشور و در چه رشته اى از امور حضور ندارند تا مردم 

بتوانند نفسى راحت بکشند؟ 
چگونه است که اندك حواله هاى کاغذ در بازار دست 
به دست مى چرخد و با هر دستى ، مبلغى بر قیمت 
آن افزوده مى شــود اما کاغذى براى چاپ نشــریه 

وجود ندارد !؟
از مسؤلین و دســتگاه هاى نظارتى نسبتاً محترم که 
انتظارى نیســت ، پس آقایان دالل ! لطفاً شما قدرى 
انصــاف به خرج دهید تا مردمــى براى گول خوردن 

زنده بمانند!

ساده تر از این هم مى شود 
رسانه ها را تعطیل کرد!
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نماینــده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس شــوراى اســالمى با بیان اینکه 
پرواز همدان- مشــهد تعطیل شد گفت: 
اگر رونق پروازها در فرودگاه همدان رخ 
ندهد وزیر راه و شهرســازى را استیضاح 

مى کنیم. 
امیر خجســته در گفت و گــو با خبرنگار 
فــارس در همدان با بیــان اینکه مردم 
اطالع دادند پرواز همدانـ  مشهد تعطیل 
شــد اظهار کرد: آیا باید در نزدیکى شب 
عید که مردم خواهان ســفر به مشــهد 
مقدس هستند این موضوع رخ دهد، آیا 

مردم ما مستحق این اتفاق هستند؟
وى با بیــان اینکه امروز بــه طور کامل 

پیگیر پروازهاى فرودگاه همدان به ویژه 
به مشهد مقدس بودم افزود: از استاندار و 
معاون عمرانى تقاضا داریم به مدیر اکتفا 
نکنند و مانند همیشه که پیگیر بودند در 

این حوزه نیز به خوبى ورود کنند.
وقتى به مدیر برمى خورد

نماینــده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس بــا تأکید بر اینکــه وقتى تذکر 
مى دهیم ســخنان ما را غیر کارشناسى 
عنــوان مى کنند تصریح کــرد: وقتى از 
مدیر مى خواهیم بــراى پیگیرى امور به 
تهران بیاید به او برمى خورد در حالى که 
ما آماده ایم مشــکالت مردم را پیگیرى و 

حل کنیم.وى با بیان اینکه براى فرودگاه 
همدان 80 میلیارد تومان هزینه شده و 
برج مراقبت آماده بهره بردارى است ادامه 
داد: مدیر باید درك کند که ما در شرایط 
خاصى قرار داریم و پروازهاى فرودگاه در 

حال تعطیل شدن است.
خجسته با تأکید بر اینکه تمام فرودگاه ها 
کشور در حال اضافه کردن پرواز هستند 
بیان کــرد: ما مى توانیــم تعطیلى پرواز 
همدان- تهــران را درك کنیم اما پرواز 
مشهد با توجه به تقاضاى مردم غیر قابل 

قبول است.
وى با اشاره به اینکه امروز تذکر مى دهیم 
مدیر فرودگاه باید اقدام مناسب را انجام 

دهد و خستگى ناپذیر مســائل را دنبال 
کند خاطرنشــان کرد: اگر نمى تواند به 

خوبى کار کند، وقت مردم را نگیرد.

از مدیران راه آهن سپاسگزاریم
نماینــده مردم همدان و فامنین در خانه 
ملت تأکید کــرد: در حــوزه راه آهن از 
مدیران تشــکر مى کنیم که با پیگیرى 
مســتمر باالخره همدان -تهران در حال 

راه اندازى است و تا عید انجام مى شود.
وى بــا تأکید بــر اینکــه امیدواریم این 
پیگیرى ها و اقدامات مستمر باشد گفت: 
امــا از مدیرى که مى نشــیند و حرکت 
نمى کند گالیه مند هســتیم و کسى که 

نمى توانــد نباید وقت مردم را هم بگیرد. 
خجسته با اشاره به اینکه مدیران که براى 
حل مشکالت با موانعى مواجه مى شوند 
آن موانــع را با نماینــدگان مطرح کنند 
اظهار کــرد: ما باید از حــق مردم دفاع 
کنیم چرا که ما خدمتگذار مردم هستیم 

و نه ارباب آن ها.

اجازه کم کارى نمى دهیم
وى افزود: مدیران ارشد استان  نمایندگان 
مردم اجازه کم کارى به مدیران نمى دهند 

و هیچ مسؤولى نباید منفعل باشد.
نماینــده مردم همدان و فامنین در خانه 
ملت با بیان اینکه امروز فرصتى به دست 

آمده و ممکن اســت هرگز تکرار نشــود 
تصریح کرد: مردم نگران هســتند و اگر 
مدیران تخصصى به سرعت عمل نکنند 

این فرصت از دست مى رود.
وى  با بیــان اینکه تعطیلــى پروازهاى 
فــرودگاه براى ما غیر قابل قبول اســت 
ادامه داد: اگر رضایت مردم از فرودگاه و 
پروازهاى آن حاصل نشود مجبور هستیم 

که استیضاح وزیر را مطرح کنیم.
خجســته تأکید کرد: پرواز کیش هم در 
آستانه تعطیلى است، امروز ما این مسأله 
را تذکر مى دهیم و انتظار داریم مدیران 
تخصصى به خوبــى ورود کنند و اجازه 

تعطیلى ندهند.

نماینده مردم همدان در مجلس:

فرودگاه رونق نگیرد وزیر استیضاح مى شود

معاون پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان خبر داد: 

برگزارى همایش مجازات هاى جایگزین حبس در همدان
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى اســتان همدان از برگزارى همایش 
مجازات هاى جایگزین حبس در همدان خبر داد. سعید گلستانى در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در همدان با اشــاره به برگزارى جلســه کاهش جمعیت کیفرى زندان ها در اجراى ماده 31 
دســتورالعمل رئیس قوه قضاییه و تســهیل در اجراى ماده 79 قــا.م.ا و آیین نامه اجرایى آن 
اظهار کرد: طى ســه سال گذشته معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه، 

برنامه مجازات هاى جایگزین حبس را در دســتور کار قرار داده است. وى با بیان اینکه اجراى 
این طرح به معاونت هاى اســتانى سراسر کشور ابالغ شده اســت گفت: پیرو نامه رئیس کل 
دادگســترى در خصوص دستورالعمل ماده 36 و ماده 76 به منظور کاهش جمعیت کیفرى، 
الزم بوده هماهنگى بین بخشــى صورت گیرد تا بتوان در اجراى این برنامه موفق عمل کرد. 
معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان با تأکید بر اینکه در اجراى 

مجازات هــاى جایگزین حبس موانعى وجود دارند که الزم بوده برطرف شــود عنوان کرد: در 
جلسه اى با حضور دادستان مقرر شد که طى نشستى این طرح براى قضات تشریح شود. وى با 
اشاره به اینکه در آینده نزدیک همایشى با عنوان مجازات هاى جایگزین حبس در استان برگزار 
مى شود بیان کرد: قطعاً در این همایش موارد الزم براى قضات توجیه مى شود. گلستانى بیان 
کرد: در راستاى اجراى قانون جایگزین حبس تاکنون در استاندارى همدان سه جلسه تشکیل و 
با حضور دستگاه هاى پذیرنده آیین نامه اجرایى ماده 79 کامًال تبیین شده و این نهادها آمادگى 
خود را براى پذیرش محکومین اعالم کرده اند. وى با اشاره به تدوین کتاب «ترمیم جاى تنبیه» 
گفــت: این کتاب تا پیش از برگزارى همایش چــاپ و در اختیار قضات قرار مى گیرد. معاون 
اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان افزود: استفاده از ظرفیت هاى 
آزادى مشروط، تعلیق و تعویق مجازات مى تواند در مجازات هاى جایگزین حبس راهگشا باشد.

که  مطالباتى  بحــث  در 
داریم شهردارى و شوراى 
قانونى  نظــر  از  شــهر 
مصوبــه 1330 و مصوبه 
قانون  و  شــوراها  قانون 
اطالعــات  آزاد  انتشــار 
مکلف هســتند مصوبات، 
سفرهاى خارجى، هدایاى 
دریافتى و کلیه تصمیمات 
خــود را در معرض دید و 

اطالع مردم قرار دهند.

تغییــر کاربرى هایى که 
میدان  از  گرفته  صورت 
دانشگاه به سمت میدان 
بعثت و باالتر بســیارى 
با  مســکونى  امالك  از 
به  رانــت  از  اســتفاده 
میشوند.  تبدیل  تجارى 
تغییر  شــکل  این  آیــا 
دیگران  بــراى  کاربرى 
هم بــا همیــن کیفیت 
خاص  یا  مى شود  انجام 
افراد انگشت شمار شورا 
اگر  است؟  شهردارى  و 
ویژه خوارى  موضوع  این 
شورا  اعضاى  نیســت 
خانواده  و  خــود  امالك 
خودشان را منتشر کنند.

شرکت  مى شــود  گفته 
صنعتــى  شــهرك هاى 
که بایــد در همین زمینه 
کارگاهــى کار کنــد در 
جنب فــرودگاه اقدام به 
کار تجارى کرده اســت 
بــرآورد  یک  طبــق  که 
بایــد 80 میلیارد تومان 
درآمد  شــهردارى  براى 
سئوال  باشــد  داشــته 
در  این  رّد  که  اینجاست 
آمد کجاست؟ آیا شرکت 
شهرك هاى صنعتى مجاز 

شوراى به این کار بوده!؟  و  شهردارى  چرا 
زمینه  ایــن  در  شــهر 

موضوع  حاضر  حــال  در 
به مرحله اى رســیده که 
باید  اختالف  حل  شوراى 
قانونى  مقــرر  موعد  در 
تشکیل  با  و  شــود  وارد 

تردیدى  کرده اند؟  سکوت 
اتفاقات  اینگونه  در  نیست 
وجود  پرده هایى  پشــت 

دارد.

مســعود کردلــو هســتم مدیرعامــل مجمع 
معتمدیــن والیت مدار و کارآمــد همدان. این 
مجموعه در راســتاى رفع مشکالت و معضالت 
مردم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهر 
فعالیــت مىکنــد و به هیچ حــزب و جناحى 

وابستگى ندارد.
با توجه به فرمایشــات رهبــر معظم انقالب که 
مسئولین باید پاسخگو باشند ما به دنبال احقاق 
حقوق مردم محروم حاشــیه شهر هستیم تا در 
حد توان مشــکالت این محالت مرتفع شود و 

سطح رفاه مردم یک به نسبت باال رود.

شــوراها تبدیل به محل رانت شــده اســت به 
همین دلیــل اطالعات و مصوبــات خود را در 
معرض دید و اطالع عموم مردم قرار نمى دهند 
بلکه بعنوان نامه شماره فالن منتشر مى نماید 
در صورتى کــه باید کامًال شــفاف مصوبات در 
اختیــار مردم قرار گیرد تــا همه به یک میزان 

بتوانند از آن بهرهمند شوند.
در شوراى شــهر همدان مشخص نیست کدام 
عضو شــورا یا شهردارى چه کار اقتصادى انجام 
مىدهنــد و بــراى آن مصوبــه مىگیرند و از 

تخفیفات و مزایاى کالن آن استفاده مىکنند! 
پرونده بستگان کدام عضو شورا بعنوان بررسى 

نامه و موردى مصوبه مى گیرند!
برخى از اعضاى شــورا در کار ســاخت و ساز 
هســتند که مصداقى هم مى شود به آن اشاره 
کرد که در رینگ اول شــهر ساختمان هاى غیر 
مجاز داشــته اند و از پرداخــت حقوق دولتى 

سرباز مىزنند.

در اتباط با شــهردارى باید گفــت قراردادهاى 
خدمات شــهرى شــفاف نیســت، قراردادهاى 

معاونت عمرانى شفاف نیست.
شــهردارى بعنوان اینکه منابع درآمدى خود را 
از مــردم تأمین مى کند مکلف اســت به مردم 
گزارش دهد. شــوراى شــهر بعنــوان منتخب 
مردم و ناظر بر اعمال شهردارى باید شفافیت و 

پاسخگویى را از خودش شروع کند تا بتواند بر 
کارهاى شهردارى نظارت داشته باشد.

گفته مىشــود شــرکت « الیــت » نمایندگى 
ازمشــهد گرفته تا در زمینه پــارك خودروها 
در حاشــیه خیابانها خدمات رسانى کند! اوالً 
چرا از اســتان دیگــرى نمایندگى گرفته؟ مگر 
تأسیس و راه اندازى یک شرکت خدمات رسان 
کار دشــوارى اســت که در آمد شهر به استان 
دیگر بــرود؟ ثانیاً چرا نمایندگى باید در اختیار 
شخصى باشــد که مسئول ستاد انتخاباتى یکى 

از اعضاء شوراست؟
خوشبینانه مىگوییم فرض را بر این مىگذاریم 
کــه در شــهردارى کســى از شــرکت الیت 
سوء اســتفاده نمى کند، چرا هزینه، درآمد آنرا 

شفاف نمىکنید!؟

جایــگاه نماینــدگان مجلــس در ایــن موارد 
کجاســت؟ جایگاه نهادهاى نظارتى کجاست!؟ 
باید وارد شــوند تا اگر تخلفى صورت گرفته با 
متخلفین برخورد شود و اگر کار شفاف و قانونى 

بوده براى عموم شفاف سازى کنند.
در رابطه با شــوراهاى محالت باید قانون احیا 
شــود تا شــوراهاى محالت بتوانند کمک حال 

شوراى شهر باشند.

س: نظر شــما بعنوان مجمــع معتمدین 
محالت در ارتباط با کنار گذاشــتن آقاى 
گیاه شناس  آقاى  آوردن  و  شورا  از  مولوى 

چیست؟

طبق مدارك موجود، شــوراى شهر در ارتباط 
با مرخصى داده شــده به آقاى مولوى عملکرد 
و تصمیــم خود را شــفاف بیــان کنند و دلیل 
نادیده گرفتن موافقــت با مرخصى و همچنین 
فشار احزاب و افراد سیاسى خارج از شورا شفاف 
سازى شود؛ ســیر و فرآیند قانونى خود را طى 
کند و تابع فشــارها و تصمیمات خارج از شورا 

نباشند. 

س: در مدت یکســالى کــه آقاى مولوى 
رئیس شــورا بود ارتباط کارى نزدیک با 
ایشان داشــتید؟ اگر بله، کارآیى ایشان 
را چگونه ارزیابى مى کنید؟ ممکن اســت 
همفکران  که  داشــته  مشــکلى  ایشان 
گرفته اند  ایشان  حذف  به  تصمیم  سیاسى 
یا قضیه بعکس بوده و آقاى مولوى مزاحم 
شورا  در  همکارانش  از  بعضى  رانت خوارى 

بوده؟!
ما از شــوراى دوره ســوم تا به حال با شوراى 
شهر ارتباط نزدیک داریم. شوراى سوم عملکرد 
مناســبى داشت شــوراى چهارم نگاه از باال به 
پایین داشت و در شوراى پنجم در زمان ریاست 
ایشان بر شورا بیشــترین و بهترین مصوبات را 
به نفع مناطق محروم و توســعه نیافته را گرفته 
اســت یکى از مصوبات خوب ایــن دوره دادن 
مشــوق هاى ســاختمانى به جــاى تهدیدهاى 
ناکارآمد بود که جواب مناسبى هم گرفته شده 

است. 
همچنیــن در ایــن زمــان موضوع پوشــیدن 
رودخانه ها و عــدم ورود فاضالب به رودخانه ها 
اســتارت خورد که تا به امــروز هم پیش رفته 

است.
یکــى از مطالبات معتمدین شــهر ورودى هاى 
شهر اســت که سه ورودى شــهر اصًال زیبنده 
شهر نیســتند که در زمان ریاســت مولوى بر 
شورا ورودى سمت کرمانشاه طراحى شد و کار 
اجرایــى آن آغاز گردید که به عنوان پایلوت در 

بلوار ارتش ساخته مى شود. 

دفاعیات  اخذ  و  جلســه 
طرفیــن، تصمیم خود را 
بگیرد، چرا اســتاندار به 
عنوان مقام ارشد استان 
تا به حــال تمایلى براى 
نشان  جلســه  تشکیل 

نداده است؟

مدیرعامل مجمع معتمدین والیت مدار و کارآمد همدان

بستگان کدام عضو شوراى شهر مصوبه مى گیرند!؟

شــهردار همدان از ســاخت3 پارکینگ طبقاتى 
با هدف کاهش ترافیک معابر شــهرى در ابتداى 
خیابان تختى، محوطه کبابیان و پشت تاالر مرمر 

در خیابان شریعتى خبر داد.
خبر گزارى تسنیم - عباس صوفى شهردار همدان 
در مراسم بهره بردارى از دوربین هاى ثبت و پایش 
الکترونیکى ترافیک معابر همدان در مرکز ادارى 
پلیس راهور همدان، اظهار داشت: هرچند باید از 
محل اعمال قانون ماده 23 راهنمایى  و رانندگى 
کمک هایى به شهردارى در حوزه ترافیک مى شد 
اما مبلغ اختصاصى کافى نبود و شهردارى هم از 
محل منابــع داخلى خود براى نصب دوربین هاى 

ترافیکى مدرن اقدام کرد.
وى افزود: برنامه نصب 150 دســتگاه دوربین را 
در دســتور کار داریم  که با توجه به منابع مالى 
محــدود شــهردارى فعال به نصــب 38 دوربین 

نظارت تصویرى موفق شدیم.
وى گفــت: نظارت الکترونیکى بر معابر شــهرى 
همدان افزون بر نصب تابلو ها، آرام ســازى معابر، 
بازگشایى معابر، ســاخت پارکینگ ها طبقاتى و 
فرهنگ سازى از برنامه هاى اصلى شهردارى است 
که با هدف حفظ جان انســان ها و تبدیل شدن 
همدان به شهرى انسان محور در حال اجرا است.

شهردار همدان با تاکید بر اینکه امسال در بودجه 
شــهردارى همدان به صورت ویژه به الکترونیکى 
شــدن پایش ترافیک شــهرى توجه شده است، 
افزود: 10 دســتگاه دوربین براى کاهش سرعت 
حرکت  خودرو ها هم نصب شــده اســت و نصب 
دوربین هــا در پشــت چراغ  هــاى قرمــز براى 
پیشــگیرى از عبور رانندگان از پشت چراغ قرمز 
هم  در برنامه کارى بود و اجرا شــد. در محدوده 
طرح ترافیک هم این دوربین ها نصب شده است.

صوفى اظهار داشــت: اکنــون از 140 تصویرى 
نظارت الکترونیکى از معابر شهرى همدان دریافت 
مى کنیم. همچنین بازگشایى 35 مترى معبر در 
منطقه خضر همدان را در دست اجرا داریم و این 
در حالى است که بسیارى از شهردارى ها در رکود 
مالى قــرار دارند و امور عمرانــى خود را متوقف 

کردند.
شــهردار همدان گفت: برخى شــهروندان به کم 
شــدن عرض معبر بلوار ارم در بازه ساماندهى آن 
اعتراض دارند که این کار اجتناب ناپذیر اســت و 
باید اجرا شود تا بخش سنگ فرش این معبر که 
با هدف کاهش ســرعت رانندگان در دست اجرا 
است به پایان برسد بعد از آن گاردیل نصب شده 

را جمع آورى خواهیم کرد.
وى گفــت: با پایان طــرح عمرانى ســاماندهى 
پیــاده راه بلوار ارم یک الیــن این معبربه صورت 
آســفالتى و الین دیگر آن به صورت سنگ فرش 
براى عبور خودرو ها در دســترس شهروندان است  
با اجراى طرح سنگ فرش در این معبر آرام سازى 
معبــر را اجرا کردیم که دیگر شــاهد حادثه تلخ 
فوتــى شــهروندى در عرض پیــاده رو این معبر 

گردشگرى شهر نباشیم.
وى افــزود: طرح عمرانى ســردار شــهید حاج 
حســین همدانى هم تا شهریور ســال آینده به 
پایان خواهد رسید. در بودجه برنامه هاى ترافیکى 
شــهر همدان اصالح و اجراى پل هاى نیمه تمام 
غدیر(فرهنگیان) هم پیش بینى شــد که قرار داد 
آن هم امضا شده است. مطالعه نحوه اجراى طرح 
ترافیکى متناسب  با میدان( 13 آبان)پیشاهنگى 

را هم شروع کردیم.
شهردار همدان اظهار داشت:  95 درصد از بودجه 
700 میلیارد تومانى امســال شــهردارى همدان 
توسط این مردم و بر اساس بودجه هاى کوششى 
مصوبه شــده است در حالى که دولت هم در این 
شرایط بد مالى باید شــهردارى ها را کمک کند. 
ســال 88 دولت شــهر همدان را کالنشهر اعالم 
کرد امــا بودجه اى براى این شــهر از این ردیف 

اختصاص نداده است.
صوفــى افــزود: شــهردارى همدان در شــرایط 
فعلــى روزى 500 میلیــون تومــان و ماهى 15 
میلیارد تومــان حقوق مزایــا پرداخت مى کند و 
درکنار با در آمد هاى کوششــى سعى کرده است 
طر ح هاى شــهرى راکد نباشد. در حالى که براى 
اجراى طرح هاى عمرانى و ترافیکى باید  قیر تنى 
800 هزار تومانــى را اکنــون4/5 میلیو ن تومان 
بخریم و یــا میلگرد یک هزار تومانى را با 4 برابر 

قیمت براى اجراى طرح ها تامین کنیم.
شــهردار همدان گفت: اکنون در شــهر همدان 
185 طرح در فضاى شهرى در دست اجرا است. 
و برنامه ریزى کردیم تا 17 دستگاه اتوبوس جدید 
را هم به ناوگان شهرى اضافه کنیم که 4 دستگاه 
آن وارد ناوگان شــده اســت و تا جشن پیروزى 
انقالب 13 دســتگاه دیگر هــم وارد این ناوگان 

خواهد شد.

ساخت 3 پارکینگ طبقاتى 
سال آینده 

در همدان آغاز مى شود

پیمان ترکمانه در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در همدان، در 
مورد هفته احسان و نیکوکارى امسال اظهار داشت: یک هزار و 
754 پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان همدان آماده دریافت 
کمک هاى مردمى خیران در روزهاى 15، 16، 17 اســفند ماه 

هستند.
وى با اشــاره به اینکه 14 اســفند ماه سالروز تأسیس کمیته 
امداد و چهلمین ســالگرد این نهاد با شروع جشن نیکوکارى 

امسال مصادف اســت، افزود: شــعار هفته نیکوکارى عیدى 
براى همه  اســت که در سراســر کشــور با هدف جمع آورى 
کمک هاى مردمى براى نیازمندان در آســتانه سال نو برگزار 
مى شــود. مدیرکل کمیته امداد استان همدان گفت: بایستى 
در این ایام پایانى ســال با تشــویق خیران و نیکوکاران قدمى 
برداریم تا شــاید به ســفره نیازمندان کمکى شود و بهانه این 
کمک برگزارى جشــن نیکوکارى است. ترکمانه با بیان اینکه 

8 هــزار و 333 دانش آموز و 875 دانشــجو محروم و نیازمند 
در اســتان تحت حمایت کمیته امداد هســتند،ابراز کرد: در 
هفته نیکوکارى امسال یک هزار و 505 پایگاه در مدارس، 63 
پایگاه ثابت و ســیار در میادین شهر، 155 پایگاه در مساجد و 
پایگاه هاى بسیج و 21 مرکز نیکوکارى براى دریافت هم وطنان 
خیر و نیکوکار هستند وى عنوان کرد: در این هفته نیکوکارى 
250 هزار پاکت در مدارس استان توزیع مى شود و پاکت هاى 
جمع آورى شده در مدارس توسط مدیر مدرسه به دانش آموزان 
بى بضاعت تعلق مى گیرد. مدیرکل کمیته امداد استان همدان 
ابراز کرد: در ســال گذشــته 3 میلیارد و 200 میلیون تومان 
به صورت نقــدى و غیرنقدى جمع آورى و تمامى کمک ها در 

اسرع وقت به دست دانش آموزان و دانشجویان نیازمند رسید. 
ترکمانه تصریح کرد: جشن احسان و نیکوکارى با هدف ایجاد 
شرایط مناســب براى نیازمندان در آستانه شروع سال نو 15 
اسفندماه در مدارس استان، 16 اسفندماه در میادین شهرها و 
روستاها، پایگاه هاى بسیج و مساجد و 17 اسفندماه در مصلى 
هاى نماز جمعه برگزار مى شــود. وى اظهار داشــت: خیران 
مى توانند کمک هاى نقدى خــود را به صورت غیرحضورى از 
طریق شماره حساب 0109500950005 بانک ملى، شماره 
گیرى *8877*081# و یا ارســال عدد 3 به 30003333 و 
یا استفاده از نرم افزار سکه و بله در سریع ترین زمان ممکن به 

دست نیازمندان برسانند.

جشن احسان و نیکوکارى
 در 1700 پایگاه ثابت و سیار همدان برگزار مى شود
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46 نشانى:اولین نشریه سیاسى، اجتماعى استان همدان
همدان، خیابان خواجه رشید، پایین تر از کوچه 

پروین اعتصامى، ساختمان مشاور، طبقه دوم 

زیرنظر شوراى سردبیرى

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:  .......................................  مسعود پورصالحى
مدیر هنرى: ................................................................... نسرین جامه بزرگ

مسعود پور صالحى وکیل دکتر مولوى
در راستاى تعهد شــرعى و اخالقى، پیرو منویات مقام 
معظم رهبرى در مســیر تکریم رأى مردم که ایشــان 
همواره حق الناس مى دانند، پیگیر این پرونده هســتم. 
جناب آقاى دکتر مولوى به عنوان یک شخصیت حقوقى 
و منتخب مردم، امانتدار رأى مردمى است که به ایشان 

رأى داده و از او انتظار دارند.  
در اتفاقات اخیر برخــالف تمام موازین دینى، قانونى و 
اخالقى در حق ایشان اجحاف صورت گرفته است و آقاى 
دکتر مولوى قربانى سیاســى کارى و جناح بازى افراد و 
جریان هاى سیاسى شده اســت. ما وکال در ابتداى امر 
وکالت خود قسم یاد کرده ایم، هرگاه ظلمى حادث شد 
به دور از هرگونه نگاه خاص به یارى مظلوم بشــتابیم و 
تمامى تالش خــود را در احقاق حق از ظالم به مظلوم 

بنمائیم. 
در پرونده دکتر مولوى نیز ظلمى آشکار در حق ایشان 
و تک تک افــرادى که به ایشــان رأى داده اند صورت 
گرفته است و شوراى شهرى که به عنوان پارلمان محلى 
مى بایســت بدور از هرگونه نگاه سیاسى مدافع حقوق 
آحاد مردم باشد در شهر همدان محل مشت زنى هاى 
سیاسى شده و جریانى خاص قصد آن دارد که شوراى 

شهر را محل نیل به اهداف خاص جناحى کند. 
بنده به عنوان شــخصى کــه از ابتداى کار خود متعهد 
به حفظ حقوق مردم شــده ام با مشاهده این بى اخالقى 
آشــکار برخود تکلیف دانســته  ضمن پیگیرى حقوقى 

پرونده دکتر مولــوى از مجارى قانونى ازتضییع حقوق 
تک تک مردمى که با هــزار امید به پاى صندوق رأى 

رفته اند دفاع نمایم.
متأســفانه در این پرونده علیرغم اینکه ورود به مباحث 
سیاسى خارج از وظایف اینجانب مى باشد، ولى نظر به 
اتفاقات پیش آمده الزم مى دانم که صرفنظر از ایرادات 

حقوقى و قانونى به عرض برسانیم که:
مصداق عینى بى اخالقى را آقاى رئیس شــوراى شهر 
و اعضاى اصالح طلب شــورا، مرتکب شده اند که ابتدا با 
مرخصى جناب دکتر مولــوى موافقت و بعد طى یک 
فرایند آشکار برخالف اظهارات و بیانات و امضاى خود، 

مرخصى ایشان را غیرموجه دانسته اند. 
ســؤال بنده از آقاى گردان به عنوان ریاســت محترم 
شــوراى شهرهمدان این اســت : شما که چه در لباس 
مقدس نیروى انتظامى و چه در کســوت عضو شوراى 
شهر قسم به پایبندى به اصول اخالقى، شرعى و قانونى 
یاد کرده اید و جان خود را ضمانت دفاع از حقوق مردم 
گذاشته اید چگونه است که به مباحث سیاسى اینچنین 
ورود کرده و پا بــر روى تمامى اعتقادات اخالقى خود 
گذاشــته و مصلحت یک حزب سیاسى را به مصلحت 
شهر و یک جانباز 70% و برادر شهید ارجح مى دانید؟

 آقاى گردان عزیز! ســؤال بنده این اســت که چرا باید 
شــما برخالف تمام موازین شــرعى, اخالقى و قانونى 
حقوق مردمى را که به ابراهیم مولــوى رأى داده اند را 
نادیده گرفته و شوراى شهر را محل قدرت نمایى جناح 
سیاسى خاصى کنید؟ آقاى گردان عزیز مگر شما قسم 
یاد نکرده اید شوراى شــهر را درگیر بازى هاى سیاسى 
نکنید؟ چرا سرنوشت شورا در خارج از شورا و در شوراى 
عالى اصالحات استان رقم مى خورد؟ پس استقالل شورا 

کجاست!؟ 
به هــر حال خارج از موارد فوق ، خود شــخِص موکِل 
اینجانب در خصوص این رفتار و دســتان پشت پرده و 
علل و انگیزه هاى آن توضیحات مفصل و جامعى در حال 
و آینده، خدمت مردم فهیم شهرستان ارائه خواهند داد. 
فلــذا از ظاهر قضیه و طبق مســتندات موجود به نظر 
مى رســد که شــورا از قانون عدول و بر خالف مقررات 
قانونى مصوبه اى صادر و اجرا کرده اســت که در ظاهر 
بر خالف قانون بوده زیرا هنوز دلیلى از ســوى شورا به 
ما ارائه نشده و تنها به این مسئله که مصوبه شورا بوده 
پس طبق آن غیبت موکل بنده (مولوى) غیر موجه است 

بسنده کرده اند !
جالب اســت بدانید که طبق نص صریــح قانون هنوز 
عضویت آقاى گیاه شــناس تأیید نشــده چرا که ابتدا 

باید سلب عضویت آقاى مولوى انجام مى شد تا در این 
صورت بعد از ابالغ ســلب عضویــت او عضو على البدل 
مى توانســت در رأى گیرى شــرکت کند، اما در مسئله 
اخیر اینگونه نبوده و حضور على البدل در شورا غیرقانونى 
اســت و ایشان صرفا به عنوان جانشین جناب مولوى تا 
بازگشت وى محسوب شده و پس از حضور عضو اصلى 
فرد جانشین حضورش غیر قانونى مى باشد که در نص 

صریح قانون بدان اشاره شده است . 
از دیگر سو حتى در صورت غیر موجه بودن غیبت آقاى 
مولوى تا زمانى که هیئت شوراى حل اختالف استان این 
مصوبه را تصویب نکند عضویت آقاى مولوى سلب نشده 
است . در حال حاضر تنها هیئت تطبیق نظر خود را در 
خصوص مصوبه اعالم کرده، اما تصمیم نهایى درشوراى 
حل اختالف استان گرفته مى شود که در صورت تصویب 

رأى صادره به آقاى مولوى ابالغ خواهد شد.
بر این اســاس هنوز آقاى مولوى عضو شوراى اسالمى 
شهر همدان است پس چگونه اجازه رأى دادن از او سلب 
شــده و عضو على البدل داراى حق رأى شناخته شده 
در صورتى که این امر کامًال خالف قانون اســت . آقاى 
مولوى مى بایســت در جلسات حضور داشته باشد و در 
رأى گیرى ها شرکت کند که متاسفانه از حضور ایشان در 

صحن شورا ممانعت به عمل آمده است.
از طرفى این رفتار شــورا به نظر بنده خارج از مباحث 
قانونى، اخالقى هم نیست زیرا وقتى عضوى درخواست 
مرخصى خود را به شــورا ارائه و موافقت الزم را دریافت 

مى کند و حتى بر حسب ضرورت و طوالنى شدن روند 
درمان قبــل از اتمام موعد مقرر بار دیگر درخواســت 
مرخصى کرده و باز هم مورد موافقت اعضاء قرار مى گیرد 
و در عین حال این موافقت نیز به او ابالغ مى شود نادیده 

گرفتن این موافقت ها، رفتار غیر اخالقى است.
تصویب و لغو مرخصى با شــورا اســت و بــا ابالغ این 
موافقت نامه به شخص آقاى مولوى از آنجایى که مصوبات 
شورا جهت تأیید به هیئت تطبیق در فرماندارى ها ارسال 
مى شود این مصوبه نیز بعد از ارسال به فرماندارى پس 
از تقریباً 20 روز به لحاظ شکلى (دستور کار شورا اشتباه 
است) مورد ایراد قرار مى گیرد اما اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر ایراد شــکلى را محتوایى قلمداد کرده و در حال 
حاضر مدعى هستند که هیئت تطبیق با مرخصى این 
عضو شــورا موافقت نکرده، طبق مستندات وقتى نظر 
هیئت تطبیق را بررسى مى کنیم عنوان مى شود که برابر 
ماده 94، این مصوبه داراى ایراد شکلى است نه ماهیتى. 
یعنى هیئت تطبیق نســبت به موجه بودن و یا نبودن 

مرخصى نظرى نداشته، بلکه ایراد شکلى است.
طبق این برداشت غیر کارشناسى، اعضاء شوراى اسالمى 
شهر از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر موجه بودن 
و یا نبودن مرخصى در صحن شورا را مورد بررسى قرار 
مى دهند! بر چه اســاس غیبت وى با تغییر در آرا غیر 
موجه قلمداد مى شود ؟ چه اتفاقى افتاده که موافقت قبل 
تبدیل به غیر موجه شدن مرخصى گردیده که سواالت 

و شبهات بسیارى را در بر دارد! 

حتى در صورت صحت این رأى گیرى باید عدم موافقت 
با مرخصى 45 روزه دوم به آقاى مولوى ابالغ مى شد تا 
طبق آن، وى نسبت به بازگشت اقدام کند . خاطرنشان 
مى شود هیچگونه ابالغى به موکل بنده نشده پس این 
ســؤال مطرح مى شود چرا آقاى گردان به عنوان رئیس 
شوراى اسالمى شهر همدان که برابر بند 6 ماده 5 قانون، 
موظف به ابالغ مصوبات شــورا بوده در این باره اقدامى 
نکرده است؟ در حالى که با دقت در تاریخ هاى جلسات 
و مصوبــات بعدى که تماما بعد از حضور موکل بنده در 
ایران بوده نشانگر نیات و قصد بعضى از اعضاء شورا مى 

باشد .
از طرفى اگر چه تشــخیص موجه و یا غیر موجه بودن 
مرخصى اعضاء در مواردى که بیش از یک ماه به طول 
انجامد با شوراست، اما وقتى مسئله اى خارج از اراده فرد 
باشد این امر موجه قلمداد مى شود حتى قوانین موضعه 
ایران چه حقوقى چه کیفرى به این مهم به اذعان دارند.

 کســانى که مدارك پزشــکى را ترجمه و مرخصى 
را قبــول ندارند از جایگاهى بــراى اظهارنظر برخوردار 

نیستند.
آنجایى که آقاى مولوى جانباز 70% بوده مشمول قانون 
خاص جانبازى اســت که طبــق آن در قانون خدمات 
کشــورى در خصوص نحوه اســتخدام و به کارگیرى 
جانبازان مقررات خاصى وجود دارد. براى مثال به استناد 
بنــد "د" ذیل بند "ج" از قانون مقررات اســتخدامى و 
شــغلى جانبازان اگر جانبازى جهت درمان به هر تعداد 

روز بــه مرخصى بــرود این مرخصى جــزء مرخصى 
استحقاقى وى محسوب نمى شود از طرفى هم به محض 
بازگشت از مرخصى باید در سمت خود حضور پیدا کند 
و کسى نمى تواند جایگاه قبلى او را تنزیل کند که شورا 

نیز از این مقوله مستثناء نیست.
آقاى مولوى مشــمول قانون خاص جانبازى است پس 
کســى نمى تواند مرخصى وى را غیر موجه اعالم کند، 
مرجــع صالحیــت دار در خصوص تأیید این مســئله 
کمیسیون پزشکى بنیاد شهید است و تأییدیه الزم نیز 
از ســوى این نهاد ارائه شــده و شخص دیگرى در این 
موضوع صالحیت ندارد پس اینکه شنیده مى شود بعضى 
از اعضا عنوان مى کنند ما مدارك پزشکى او را که به زبان 
آلمانى بود ترجمه کردیم و مرخصى وى را قبول نداریم 

جایگاهى براى ایراد نظر ندارند.
 عالوه بر شــوراى حل اختالف از طریق دیوان عدالت 

ادارى نیز پیگیر پرونده هستیم.
عالوه بر پیگیرى از طریق ارائه اعتراض خود به شوراى 
حل اختالف اســتان از طریق دیــوان عدالت ادارى نیز 
دادخواســت  مربوطــه تقدیم که براســاس قانون این 
موضوع خارج از نوبت رســیدگى خواهد شد لذا جهت 
روشــن شــدن افکار عمومى کلیه مکاتبات و مصوبات 
صورت گرفته در این مــدت را به نظر عموم مردم مى 
رسانیم تا کامال مشخص گردد که شورا ى شهر بر خالف 
قانون قدم گذاشــته و مــردم را در این مورد به قضاوت 

دعوت مى نماییم.

دکتر مولوى،  قربانى سیاسى کارى و جناح بازى افراد و جریان هاى سیاسى شده است

مهندس على فتحى عضو اصالح طلب  شوراى اسالمى شهر همدان:

اعضاى شورا وقتى با مرخصى موافقت کرده اند نباید به نبودن آقاى مولوى راى مى دادند !

تشّکلهاى انقالبى با هم هم افزا باشند. گاهى شما با هم اختالفاتى دارید؛ تشّکلهاى انقالبى سر یک چیزهایى 
با هم اختالف دارند؛ خب داشته باشند ، درعین حال با این اختالفات هم افزایى داشته باشید، نقاط مشترك 
را بگیرید؛ یعنى اختالفات موجب نشود که به یقه گیرى و به مقابله و این چیزها بینجامد؛ این را به نظر من 

سعى کنید جا بیندازید؛ روادارى و تحّمل؛ تحّمل مخالف که مصداق کاملش هم این است.

به دنبال کشــمکش هاى یکماه گذشــته در خصوص موجه یا 
غیر موجه بــودن مرخصى دکتر ابراهیم مولوى عضو شــوراى 
شــهرهمدان که براى درمان جراحات ناشى از جنگ تحمیلى 
با اخذ مرخصى و موافقت شــورا به آلمــان رفته بود و در یک 
فراینــد کامال مشــکوك که حرف و حدیث هــاى فراوانى را با 
خود داشــت ، با فشارهاى بیرون ازشورا و حتى بیرون از استان 
، مولوى را حذف کردند تا گیاه شــناس بعنوان عضو على البدل 

جانشین وى گردد !
در همین رابطه گفتگویى با مهندس على فتحى عضو شــوراى 
شــهرهمدان که از قضا همچون مولوى با لیست امید و حمایت 
طیف اصالح طلب به شــوراى شهر راه یافته است انجام شد که 
نظر خوانندگان محترم را به مشروح مصاحبه جلب مى نماییم .

س: آقاى مهندس! ضمن تشکر از وقتى که در اختیار ما 
گذاشــتید در ارتباط با روند کار و چگونگى حذف آقاى 
دکتر مولــوى و جایگزینى آقاى گیاه شــناس توضیح 

بفرمایید .

متاســفانه اتفاق بدى افتاد . روزى که براى بررسى درخواست 
مرخصى نوبت دوم آقاى مولوى جلســه شورا تشکیل شده بود 
بنده به دالیل شخصى حضور نداشتم ، اعضاى حاضر در جلسه 
با مرخصى نوبــت دوم آقاى مولوى موافقت کرده و مصوب مى 
کنند . اشکال از همینجا شروع مى شود . مرخصى که در مرحله 
اول موافقت شــد حق آقاى مولوى بود وهرعضوشورا مى تواند 
در ســال از یکماه مرخصى اســتفاده نماید . در بحث مرخصى 
دوم دوســتان شورا مرتکب اشتباه شدند و نباید با این مرخصى 
موافقــت مى کردند و چیزى که در قانون و آیین نامه شــوراها 
تعریف شــده این است که هر عضو شــورا در سال مى تواند از 

یکماه مرخصى استفاده نماید . 

چون بنده شــخصا در آن جلسه حضور نداشتم و در صورتى که 
حاضر بودم قطعا به دلیل غیر قانونى بودن درخواست مرخصى 

نمى گذاشتم این اتفاق بیافتد و مخالف این موضوع بودم .
بعــد از مخالفت کمیته انطباق با مرخصى دوم ، بنده به برادر و 
داماد آقاى مولوى گفتم اطالع دهید که ایشــان برگردد چون 
مرخصى مخالف آیین نامه داخلى شــورا است . متاسفانه ایشان 
بعد از اتمام مرخصى قانونى اول برنگشت و قانون گفته است به 
هر دلیلى عضو شورا بیش از دو ماه در جلسات حضور پیدا نکند 
عضو على البدل با هماهنگى نهادهاى مربوطه بعنوان جانشین 
معرفى مى شــود تا در مدت مقرر که نباید بیشــتر از شش ماه 

طول بکشد موضوع تعیین تکلیف شود .

پس از اتمام مدت دوماهه ، یک روز در صحن شــورا بودیم 
که تاریخ آن در خاطرم نیست ، معاون اجتماعى فرماندارى 
، آقــاى ناظرپــور به همراه آقــاى زارعى معاون سیاســى 
فرماندارى و آقاى گیاه شــناس وارد شورا شدند و به دلیل 
غیبــت بیش از دو ماه آقاى مولوى ، آقاى گیاه شــناس را 
بعنوان جانشــین معرفى کردند و مراسم تحلیف را بجا آمد؛ 
از آن لحظه به بعد ایشــان بعنوان عضو على البدل جانشین 

آقاى مولوى شدند .

س: با توجه به بار معنایى و حقوقى کلمه " جایگزین" 
و "جانشــین " بفرمایید آقاى گیاه شــناس بعنوان 

جانشین معرفى شدند یا بعنوان جایگزین ؟ چون در 
مکاتبات قانونى کلمه "جانشین" تصریح شده است !

قانون در این مورد کامال مشخص گفته است اگربه هر دلیلى 
عضو شــورا به مدت دو ماه حضور نداشته باشد ، عضو على 
البدل جانشــین ایشان مى شود وباید بحث هاى قانونى کار 

پیگیرى شود که نباید بیشتر از 6 ماه طول بکشد .
اگر در مراحل بررســى شــورا ، شــوراى حل اختالف و در 
مرحله آخر که دیوان عدالت ادارى است راى به ماندن آقاى 
گیاه شناس بدهند ایشان خواهد ماند واگر راى به بازگشت 

آقاى مولوى داده شود ایشان به شورا بازخواهد گشت .
بنده شــخصا از ایــن موضوع خیلى ناراحت هســتم چون 
اعضاى شــورا از لحاظ قانونى نباید با مرخصى موافقت مى 
کردند اما از نظر اخالقى وقتى با مرخصى موافقت کرده اند 

نباید به نبودن آقاى مولوى راى مى دادند !
من اگر در جلســه راى گیرى مرخصى حضور داشتم حتما 
مخالفت مى کردم اما دوستانى که با مرخصى موافقت کرده 
بودنــد از نظر اخالقى نباید در موافقت نبودن ایشــان راى 

مى دادند .
اگر من به نبود آقاى مولوى راى دادم بخاطر این بود که در 
موافقت با مرخصى ایشــان حضور نداشتم و اگر در موافقت 
مرخصــى راى داده بودم قطعا در جهــت کمک به ماندن 
ایشــان راى مى دادم اما چون راى نداده بودم ، نســبت به 

ایشان هم دینى نداشتم .

س: زمانى که شورا با مرخصى دوم موافقت کرده و به 
آقاى مولوى اعالم نموده اســت پس از اینکه متوجه 
اشــتباه و اشــکال قانونى مصوبه خود شدند آیا در 
جهت اصالح اشــتباه و ابالغ رسمى به آقاى مولوى 

مصوبه اى داشتند ؟

این موضوعى که فرمودید بســیار مهم است . مصوبات شورا 
طبق قانون براى اجرایى شــدن باید به تایید کمیته انطباق 

برسد ؛

طبق اظهارات دوســتان شورا ظاهرا موضوع طى نامه اى به 
برادر و داماد آقاى مولوى اطالع داده شده است . 

س: در مدت زمانى که آقاى گیاه شــناس جانشین 
آقاى مولوى شــده اند راى دادن آقاى گیاه شناس 
به غیر موجه بــودن مرخصى آقاى مولوى با توجه به 
اینکه خودشان ذینفع هستند قانونى است یا خیر ؟

اتفاقا این بحث یک چالشــى بود که وجود داشــت . ما در 
خیلى از موارد مثل انتخابات شــوراها ، مجلس و ریاســت 
جمهورى مى بینیم کسانى که خودشان ذینفع هستند راى 

مى دهند .
در این مورد هم به گفته آقاى افشــار سرپرست فرماندارى 
همدان از چندجا این مورد استعالم شده که به اتفاق گفته 

اند آقاى گیاه شناس حق راى دارد .
در این خصوص من اطالعات حقوقى ندارم ؛ شــنیده هایى 
که از آقاى فرماندار کســب شــده در جلسه صحن شورا و 
کمیســیونهاى دیگر شــنیدم که از افــراد مختلف حقوقى 
اســتعالم و پیگیراین موضوع بوده اند و آقاى گیاه شــناس 

حتى بعنوان ذینفع هم مى تواند راى بدهد .  

مصوبه مرخصى دوم را کمیته انطباق رد کرد و اعالم 
نمود که خالف قانون است ؛ اما موضوعى که هست از 
نظر اخالقى ، دوستان شورا که مرخصى آقاى مولوى را 
تصویب کرده بودند باید طور دیگرى عمل مى کردند !

 اگر تشکیل جلسه کمیته انطباق طول بکشد 
براى بعضى از مصوبات اشکال خاصى پیش 
نخواهد آمــد ؛ در این مورد خاص که زمان 
خیلى مهم بود و بنده نمى دانم مصوبه شورا 
تا ایراد قانونى کمیته انطباق چند روز طول 
کشیده اما گذشــت زمان مهم و تاثیرگذار 
بوده و اعضاى شــورا باید به ریاست آقاى 
گردان به هر نحوى که شده به اطالع آقاى 

مولوى مى رساندند .
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