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کمترین پاسخ مقاومت به تروریستها

محمد صفری

زوم مگسک روی آلسعود ،رژیم صهیونیستی و طراحان نشست ورشو

m.director80@yahoo.com

ادامه در صفحه 2

سیاست روز پیشنهادات اقتصادی بیانیه گام دوم انقالب را بررسی میکند؛

نقشهای برای عبور
از مشکالت
صفحه 7

خوشخدمتی سران عرب به آمریکا با شکست زودهنگام مواجه شد

پاسخ مقاومتی فلسطینیها
به سازشکاران در ورشو
صفحه 6

درآمدزایی از پایتخت خواسته مسئوالن شده است

تهران پایتختی که میخواهند گران اداره شود

رهبر معظم انقالب :ارتباط عامالن جنایت تروریستی خاش
با سازمانهای جاسوسی مسلم است
سرلشکر باقری :نیروهای مسلح
نسبت به مجازات تروریستها اقدام خواهند کرد
ایسنا

چهل س��ال از عم��ر انقالب گذش��ت ،در این
س��الها ،انق�لاب اس�لامی پختهت��ر ،باتجربهتر و
آبدیدهتر ش��ده اس��ت ،باید تصمیماتی بگیرد که
راه انقالب برای رسیدن به اهداف خود را هموارتر
سازد ،با وجود رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای و
مردم��ی والیتپذیر گام دوم انقالب اس�لامی باید
محکمتر برداشته شود.
حض��رت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به نکات
پراهمیتی اش��اره کردند که البته در طول رهبری
ایش��ان ،بارها به آنها اش��اره و پرداخته شده است،
اما اش��ارات و تأکیدات ایشان پس از چهل سالگی
انقالب اسالمی معنا و مفهوم دیگری دارد که نیاز
اس��ت هم مردم ایران اسالمی به آن توجه ویژهای
داشته باشند و هم مسئولین در هر ردهای.
قدر مس��لم بای��د نکته مهمت��ر بیانیه حضرت
آق��ا را در بی��ان آین��ده انقالب و نس��ل جوان آن
جس��توجو کرد ،جوانانی که قرار است راه انقالب
را ادامه دهند ،نس��ل اول انقالب اسالمی اگر هنوز
وجود دارد ،اما پس از چهل س��ال به کهولت سن
رس��یده اس��ت و در واقع کار خود را در این مدت
طوالنی انجام داده اس��ت ،برخی از انقالبیون یا در
اوایل انقالب با ترورهای تروریستهای منافقین به
ش��هادت رس��یدند یا در دوران دفاعمقدس شهید
ش��دند ،که اگر آن نیروهای انقالبی همچنان باقی
مانده بودند ،قطعاً ش��رایط انقالب اس�لامی بسیار
بهتر و مناس��بتر میبود ،اما ب��ا این وجود انقالب
توانس��ت با نبود آن عزیزان تأثیرگ��ذار کنار بیاید
و راه را ادامه دهد .برخی نیز که الس��ابقون انقالب
بودند به مرگ طبیعی از دنیا رفتند که تأثیر مثبت
حضور آنها در انقالب مشهود است.
انقالب از این پس باید با نیروی جوان انقالبی
و جه��ادی راه خود را س��پری کند .تأکید حضرت
آی��تاهلل خامنهای ب��ه جوانان که خط��اب بیانیه
ایش��ان و روی سخن با جوانانی اس��ت که باید از
این پس سکان مدیریتی کشور را در دست گیرند،
هر چند ش��اید برای بس��یاری از افراد و اشخاصی
ک��ه همچنان خ��ود را صاحبان انق�لاب میدانند
س��خت باشد ،سخت و دشوار از این بابت که فصل
تازهای انقالب اس�لامی آغاز شده تا دوره گذار به
نس��ل جوان انقالب آغاز ش��ود ،اما برای ادامه راه
انقالب اسالمی باید نیروی جوان انقالبی و کارآمد
را جایگزین کرد .الس��ابقون نیز باید حواسشان به
جوانان باشد.
مقاومتهای��ی صورت خواه��د گرفت .اما این
مقاومتها هم شاید از سر دلسوزی و نگرانی باشد،
در هر صورت اعتماد و اطمینان باید ایجاد ش��ود و
وجود داشته باشد که وجود دارد ،تنها کافی است
مراکز و نهادهای مس��ئول از نیروهای ساخته شده
بهره ببرند و اعتماد را عملیاتی کنند.
خواه ناخواه نسل جوان انقالب که ظهور و بروز
خود را بار دیگر در راهپیمایی  22بهمن نشان داد
ای��ن حق را دارد تا در دهه پنجم انقالب اس�لامی
نقشآفرینی کند ،جوان ایرانی توانمندی و توانایی
خود را در دوران دفاعمقدس به خوبی نش��ان داده
است 8 ،س��ال دوران دفاعمقدس با حضور جوانان
اداره شد و توانست ویژگیهای بزرگ خود را نشان
دهد و همین جوان اکنون وارث جوانانی است که
در  8س��ال دفاعمقدس با دالوری و سلحش��وری
خود دش��من را شکست داد و اجازه نداد ذرهای از
خاک میهن اسالمی در اش��غال باقی بماند و پس
از آن نیز با درایت و هوشمندی رهبری ،در زمینه
نظامی و دفاعی ،به جایی رس��ید که اکنون دشمن
حتی به خ��ود جرأت نمیدهد که بخواهد تعرضی
به ایران اسالمی داشته باشد.
ارت��ش ،س��پاه و هم��ه نیروه��ای مس��لح در
جمهوری اس�لامی ایران به خوبی از وجود جوانان
و خالقیتهای آنها بهره بردهاند تا به این مرحله از
رشد و شکوفایی رسیدهاند.
ب��ا وجود بیانی��ه دقیق و خال��ص رهبر معظم
انقالب اسالمی ،تکلیف همگان از مردم و مسئولین
گرفته تا جوانان روش��ن اس��ت ،اکنون زمان عمل
اس��ت ،برای تبیین بیانیه حضرت آیتاهلل خامنهای
نیازی به برگزاری همایش و سمینار و سخنرانی هم
نیست ،چراکه بیانیه آنقدر شفاف و قدرتمند نگارش
شده که تنها کافی است یکبار خوانده شود ،خواندن
دقیق و عمیق ،آنگاه اس��ت که تنها کار باقی مانده
برای مردم ،جوانان و مسئولین عمل به نکات دقیق
و ریز ایشان در بیانیه گام دوم انقال اسالمی است.
باید از س��خن گفتن کاس��ت و به کار و تالش
بیشتر پرداخت ،آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی ،باید
با روند انقالبیگ��ری و مدیریت جهادی در انقالب
اسالمیهمراه باشد ،چنین روشی است که خواهد
توانس��ت ،اهداف بزرگ انقالب اسالمی را در ایجاد
جامعه ای که حضرت آی��تاهلل خامنهای در بیانیه
گام دوم انقالب ترسیم کردهاند ،محقق سازد.
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سرلشکر جعفری :انتقام خون شهدای
حادثه تروریستی زاهدان را خواهیم گرفت
صفحه 3

رویا رئیسی طرح گران شدن تهران به
پا يتخــــت
بهانه مهاجرت و پایتخت بودن توسط اغلب
اصالحاتیها مبحثی اس��ت که هر زمان مطرح ش��د ،با صداهای
اعتراضآمیز مواجه شد.
چند س��الی اس��ت که زندگی مردم ایران همراه با مش��کالت
اقتصادی س��پری میش��ود .بدون شک س��الی که روزهای پایانی
آن را س��پری میکنیم ،لحظات سختی را در حوزه اقتصادی برای
مردم رقم زد .بار س��نگین این مش��کالت بیش��تر بر دوش مردم
اس��ت و مسئوالن به جای حل مس��ئله با اظهارات خود شرایط را

دش��وار میکنند .اظهارنظرهایی که در برابر آنها ش��اهد صداهای
اعتراضآمیز هستیم .نمونه این اظهارنظرها ،بحث پرداخت هزینه
برای خدمات شهری در تهران است.
از صحبتهای مس��ئولین به این نتیجه خواهیم رسید که از
نظر آنها تهران شهر اغنیا است و فقرا وصله ناجور پایتخت هستند.
دول��ت س��ازندگی را میتوان آغازگر این گفتمان دانس��ت .طرح
گران شدن تهران از زبان مرحوم آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی
که رئیس دولت سازندگی بود ،در تاریخ ذکر شده است.
ادامه در صفحه 8

گزارش یک
وقتی شهرداری تهران سر شورای شهر کاله گذاشت

شعبده بازی پورسیدآقایی و دوستان

ش��هرداری تهران در جریان ارائه الیحه نرخ عوارض تردد
در محدوده طرح ترافیک ،شورای شهر را فریب داده و مصوبه
دلخواه خود را گرفته است.
ش��ورای شهر تهران در اوایل سالجاری الیحه شهرداری
ته��ران مبنی ب��ر هزینه ت��ردد در محدودهه��ای ترافیکی را
تصویب کرد.
با گذشت زمان و نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۹۷
مش��خص شد که شورای ش��هر تهران نسبت به آنچه مصوب
کرده آگاهی کامل نداشته و در شرایطی که این الیحه دارای
ابهام بوده آن را تصویب کرده است.
ش��هرداری تهران در کش��اکش تعیین نرخ برای عوارض

ت��ردد در مح��دوده ترافیک به ج��ای آنکه هزین��ه تردد در
مح��دوده زوج یا ف��رد را به الیحه اضافه کند ،با اس��تفاده از
واژه «محدودههای ترافیکی» و ابهامآفرینی در الیحه مذکور،
به ش��ورا وانمود کرده که مراد از محدودههای ترافیکی همان
محدوده طرح ترافیک است.
ش��هرداری بر همین اساس خودروهایی را که در روزهای
مخال��ف پالک خود در محدوده زوج یا فرد تردد کرده بودند،
به عنوان بدهکار در سامانه خود ثبت کرده است.
اگرچه ثبت بدهی عوارض به حساب این خودروها از آغاز
اجرای طرح جدید ش��روع شده بود ،اما شورای شهر در اواخر
دیماه به این نوع کاسبی شهرداری تهران پی برد.
ش��ورای ش��هر ،رئی��س کمیس��یون حملونقل ش��ورا و
فرمانداری تهران که باور داشتند هیچ هزینهای برای تردد در
مح��دوده زوج و فرد تصویب نکرده بودند ،به محض اطالع از

این وضعیت و پولی که از جیب ش��هروندان میرود ،در مقابل
ش��هرداری موضع گرفتند و چندین ب��ار قاطعانه گفتند ،اخذ
هرگون��ه هزینه بابت تردد در محدوده زوج و فرد فاقد مصوبه
و غیرقانونی است.
در نهایت پای حناچی ش��هردار تهران هم به موضوع باز
شد و او هم در نقطه مقابل شورا اظهار نظر کرد و گفت :اخذ
هزینه بابت تردد در زوج یا فرد قانونی و درای مصوبه است.
معاونت ترافیک ش��هرداری که میدانست هنگام تصویب
این مصوبه چه کاله گش��ادی بر سر شورا گذاشته و چه گلی
بر سر شهروندان تهرانی کاشته ،شجاعانه بر موضع خود اصرار
کرد و خواستار مراجعه به مصوبه شد.
اعضای ش��ورای ش��هر هم که قبال مصوبه را دیده بودند
و مطلبی در مورد اخ��ذ هزینه بابت تردد در محدوده زوج یا
ف��رد در آن نیافته بودند ،با کمال میل از درخواس��ت معاونت

نحوه برگزاری و امکانات آن جایز نیست و بهصراحت میتوان
اج��رای آن را در آغازی��ن روزهای دهه گرامی فجر س��ال ۹۷
برتر و پربارتر نام نهاد و کمال رضایت را در چهره یکب ه یک
مدعوین محدود خواند.
یک ماه بیش��تر از چ��اپ مطلبی تحت عنوان «س��روها
ایس��تاده میمیرن��د» در روزنامه جوان ته��ران نمیگذرد که
درده��ای بیدرمان رس��انه در آن عنوان ش��ده ب��ود که چرا
مدی��ران را مجبور ک��رده تا ب��رای پایدار ماندن ش��غلهای
وابس��ته ب��ه آن تن به کوتاه آم��دن از ارزشهای خود بدهند
ام��ا این اتفاق نامیمون فقط برای جامعه رس��انه نمیافتد که
تحریمهای ناجوانمردانه خش��ک و تر را باهم میس��وزاند اما
دری��غ از زمانی که ناچار به یادآوری محدودیتهای اقتصادی
دراینب��اره میش��ویم و بازه��م همچن��ان معض�لات هزینه
کاغ��ذ ،بیم��ه و در مواردی مالیات و ح��ذف آگهیهای ثبتی
و دادگس��تری و یارانهها وجود دارد ک��ه در این میان دلمان
باید به دوس��تانی خوش باش��د که همسنگر رسانهای هستند
اما وقتی به تریبون س��خنرانی میرس��ند نقد را جای راهکار
مینش��انند تا درد مضاعف گردد! استاد سخنران گردهمایی
که گویا جلس��ه را با کالس درس دانش��گاهی اش��تباه گرفته
بودند باید مس��تحضر باشند که خودشان نیز نزدیک نیمقرن
در دامنه رس��انههای مکتوب زندگی کرده و میدانند در این
محمل تنها باید به ضرب سیلی صورت را قرمز نگه داشت واال
اگر باشد تنها نان و پنیری بیش نیست!
س��خنرانی این اس��تاد فرهیخته که ب��دون عیب و نقص
بود و میتوان آن را بهصورت یک تز دانش��گاهی عرضه نمود
در میان کس��انی ابراز گردید که ب��ه بندبند آن از قبل واقف
بودند و اشتیاقشان بهمنظور دانستن راهکار برای گریز از این
گرفتاری ناخواسته بود که متأسفانه به آن نرسیدند!

آق��ای دکتر که امروز رئیس دانش��کده عل��وم ارتباطات
اس��ت زمانی در مطبوعات قلم میزد و ش��اید ارتزاق میکرد
که جامعه صبح زود در صف دکههای روزنامهفروش��ی منتظر
رسیدن ماشین حمل بود تا با اشتیاق تمام مکتوب موردعالقه
خ��ود را خریداری و ضمن تأمی��ن خوراک روح ،نمکی هم به
آش جراید بریزد اما امروز که تیراژ رس��انهها به یک دهم آن
زمان تقلیل یافته و همین مقدار هم برگش��تی دکههاس��ت،
دلودماغ شنیدن نصایح و نظرات را ندارد بلکه منتظر است تا
راهکارها را برای برونرفت بداند! همانطور که مس��تمع بودید
یکی از حاضران ابراز داش��ت اگر تا فردا صبح هم س��خنرانی
کنید مشتاق شنیدن هس��تیم چون مایل بودیم راهکارهایی
آکادمیک را برای خروج رس��انهها از این بنبست بشنویم که
اتفاق نیفتاد و زمان به نشس��تن و گفتن و برخاس��تن سپری
گردی��د! و همچون بقیه کنگرهها و گردهماییهای بهاصطالح
تخصصی با گرفتن عکسهای دستهجمعی خاتمه یافت.
انتظ��ار حاضران ک��ه خود هم دردهای جامعه رس��انه را
میدانند بیش از تکرار آن توس��ط اس��تاد و رئیس دانش��کده
ارتباطات بود بلکه اش��تهای فراوان به ش��نیدن معجزه سیب
داشتند تا بیماری بهظاهر العالجشان التیام یابد.
آنچه قابلذکر است همانا برگزاری این اجتماعی محدود
اما پربرکت به مناس��بت دهه فجر اس��ت ک��ه حاصل زحمات
ماههای گذش��ته مدیریت فرهنگسرای رسانه اصفهان بوده اما
شما میتوانستید کپیرایت یک سخنرانی را بهعنوان هدیه برای
آن به ارمغان نیاورید بلکه با اس��تفاده از راهکارهای آکادمیک
که در حیطه کاریتان بود چند گزینه در اختیارشان بگذارید
تا بتوانند به آزمونوخطا بهمنظور برونرفت از رکود بپردازند و
با دستی پر ،از سالن کتابخانه مرکزی اصفهان خارج شوند.
ش��اید ازنظر اس��تاد نگارش ،این نقد بهنوع��ی با فرهنگ

ترافیک استقبال کردند.
شورای ش��هر ابتدا با مراجعه به مصوبه خود پنداشت که
چون در مورد زوج یا فرد صحبتی نشده پس ادعایش صحیح
است ،اما از آنجایی که طراح الیحه ،معاونت ترافیک بود و به
خوبی میدانس��ت که چگونه با درج واژههای مبهم و دو پهلو
میتواند از مخالفت شورا جلوگیری کند ،برای دفاع از ادعای
خود بر روی واژه «محدودههای ترافیکی» دس��ت گذاشت و
آب پاکی را بر روی دست شوراییها ریخت.
این وضعیت نش��ان میدهد اعضای ش��ورای شهر تهران
برای دفاع از حقوق ش��هروندان تهرانی از حساسیت و مهارت
الزم برخوردار نیس��تند و حتی ابراهیم امینی به عنوان عضو
حقوق دان ش��ورای ش��هر هم پیش از تصویب این الیحه به
منظور کش��ف موارد مبه��م و دوپهلو هی��چگاه این الیحه را
باشگاه خبرنگاران
مطالعه نکرده است.

یادداشت یک

نیش عقرب نه از ره کین است
اقتضای طبیعتش این است!
حسن روانشید
روزنامهنگار پیشکسوت

این نقد نیست بلکه نصیحتی است از سوی کسی که بیش
از  ۵۸س��ال از دوران زندگ��ی خود را با افتخار تم��ام در دامنه
مکتوبها گذرانده و کار خود را از توزیع و حرفچینی س��ربی و
صفحهبندی پای گارس��ه ها شروع نموده و با چاپ ،نویسندگی،
دبیری و س��ردبیری نشریات در دهههای سی ،چهل و پنجاه تا
به امروز س��پری کرده و بالطبع چن��د پیراهن بیش از بعضی از
مدعیان بهحق پاره نموده است! بنابراین جفا است که دانستههای
خود را بسط ندهد تا دیگران هم از آن بهرهمند شوند.
جا دارد که اگر در این میان اش��ارتی ش��ده دلخور نشوند
و خرده نگیرند و قلم عفو را همچنان در دس��ت داشته باشند
که ما براساس نصیحت اولین اس��تاد سخنران در گردهمایی
پیشکسوتان رسانه که برای اولینبار به همت یکی از فرزندان
خلف آن که هماکنون رئیس فرهنگس��رای رس��انه کالنشهر
اصفهان اس��ت برگزار ش��د ،دستبهقلم ش��دیم تا هر آنچه به
نظرمان میرس��د را بر روی کاغذ ثبت و به چاپ برسانیم .بد
نیست قبل از شروع و ابراز گلهمندیها ،قدرشناس فرهنگسرای
رس��انه باشیم که بدون توجه به بعضی از محدودیتهای رایج
تنها به کس��وتها ارج نهاده و سعی کردند کسی از قلم نیفتد
زیرا عضو رس��انهای شورای اسالمی شهر که شناخت کافی در
اینباره دارد این جمع محدود را بهنوعی برترینهای فرهیخته
جامعه رسانه دانست بنابراین هیچگونه حاشیه و خدشهای به

روزنامه سیاست روز تلفنی آگهی میپذیرد

میهمانن��وازی از فرهیختگان و بخصوص هممس��لکان صنفی
مغایر باشد اما خودتان بهتر از من میدانید که روزنامهنگاران در
همه دنیا وقتی قلم به دست میگیرند تا بنویسند تنها به حقایق
و واقعیات آشکار و مس��تدل میاندیشند و مالحظات سیاسی
را کن��ار میگذارند بنابراین «نیش عقرب نه از ره کین اس��ت/
اقتضای طبیعتش این است» و بهخوبی میدانید مسئلهای که
امروز برای رسانه ملی کشور حادثشده ،نمیتوان یک گذار نام
نهاد بلکه اپیدمی سخت و بدخیمی است که میتواند از مکتوب
به دیداری ،شنیداری و آنالین هم سرایت نماید ،همانگونه که
خودتان گفتید شمش��یرتان را برای رس��انه ملی از رو بستید
ک��ه چرا وقت خ��ود را در اختیار اسپانس��رها ق��رار میدهد؟!
درحالیکه آن خبرنگار تلفنی را از انجام اینگونه خردهگیریها
بر حذر داش��تید تا نقدش را بنویس��د یا با نام دیگری مکالمه
ننمای��د .همانگونه که دوران محرومی��ت روزنامهنگاری خود را
ابراز نمودید و علیرغم نیاز مبرم به مسکن از پذیرفتن امالک
مصادرهای یکی از ارگانهای پایتخت منصرف شدید.
امروز پا گذاش��تن به جامعه رس��انه دل ش��یر میخواهد
که بتواند س��ختیهای معیش��تی در آن را نادیده گرفته و با
شکمگرس��نه پا به نشس��تهای خبری بگذارد و مدیری که
ارثیه پدری را به تاراج بس��پارد تا با پول آن کاغذ و ملزومات
خری��داری و یا صورتحس��اب چ��اپ ،حقالتحری��ر و حقوق
کارمندان خود را پرداخت نماید! رس��انههای امروز نفسهای
آخر را میکش��ند که نقد کردن آنها عالوه بر خطا ،بهنوعی
جفاس��ت که مس��تحق راهکار برون رفتن از این بنبست در
آن اس��ت و تنها مرجع��ی که میتواند آنها را راهنما باش��د
دانش��گاه و فرهیختگان آنست تا اینگونه زکات دانش خود را
پرداخ��ت نمایند و گردهمایی ژورنالیس��تهای حرفهای را با
کالس درس اشتباه نگرفته و متکلم وحده نباشند!
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