
از آه مظلوم بترسیم! 

تخریب آلونک زن بی سرپرست توسط مأموران شهرداری 
بندرعباس که در حومه این ش��هر با بلوک های سیمانی 
خان��ه محقری برای خود س��اخته بود و ب��دون امکانات 
حت��ی آب و برق ب��ا دختر بچه اش زندگ��ی می کرد در 
فضای مجازی انعکاس گسترده ای داشته است و وجدان 

عمومی را متأثر کرد. 
متأسفانه اصرار و التماس آن زن بی سرپرست و ناله های 
سوزناک دخترش که از عمق وجود خدا را قسم می دادند 
هم نتیجه ای نداش��ت و مأم��وران بیرحمان��ه آلونک را 
تخری��ب کردند و متعاقبش آن زن نیز از س��ر نومیدی 
اقدام به خودس��وزی کرد تا در ای��ن دنیایی که برایش 
به مانند جهنم ش��ده اس��ت، دیگر زندگی نکند! گرچه 
خوش��بختانه او از مرگ حتمی نجات یافت و دادستانی 
بندرعب��اس نیز تمامی عوام��ل تخریب را احضار کرده و 
دس��تور رسیدگی سریع به موضوع را داده است و ظاهراً 
از طرف س��ازمان بهزیستی نیز خانه ای برای آنان درنظر 
گرفته شده است ولی  ای کاش این کارها قبل از تخریب 
انجام می ش��د و اینقدر از آبروی نظام جمهوری اسالمی 
هزینه نمی شد! متأس��فانه برخی از مسئوالن، بخصوص 
در شهرداری ها که مکرر از اینگونه اتفاقات در شهرهای 
مختلف افتاده اس��ت نه تنها از ظلم کردن به محرومین 
و مس��تضعفین واهمه ای ندارند بلک��ه از تبعات انعکاس 
اینگونه رفتارها در فضای مجازی و وجدان های عمومی 

که محدود به کشور هم نمی شود، هراسی ندارند! 
نظ��ام جمهوری اس��المی از ابتدا متکی ب��ر مردم بوده 
است و اعتماد عمومی س��رمایه بزرگ آن است که باید 
این س��رمایه همیش��ه محفوظ بماند و کسی حق ندارد 
با رفتاره��ای غلط و ناصحیح خ��ود موجب کاهش این 

اعتماد شود. 
حمای��ت از محرومی��ن و مس��تضعفین نی��ز یک��ی از 
ش��اخص های اصلی انقالب اسالمی بوده است و حضرت 
ام��ام خمینی )رض( که معمار کبیر این نظام اس��ت در 
ی��ک جمله ای تاریخی با تصریح بر اینکه یک موی کوخ 
نش��ینان بر همة کاخ نشینان ترجیح دارد فرمودند: »آن 
وقتی ک��ه در انقالب می دیدم که ی��ک پیرمردی از آن 
گودنش��ین ها از آن منزل محق��ر خرابه بیرون می آمد و 
می گفت که ما با بچه هایمان صبح که می ش��ود می رویم 
ب��رای تظاه��رات )مباهات می کردم( یک موی ش��ما بر 
همة آن کاخ نش��ین ها و آن هایی که در این انقالب هیچ 

فعالیتی نداش��تند بلکه کارش��کنی هم تا آن اندازه که 
می توانس��تند می کردند و اآلن هم هر مقدار که بتوانند 
می کنند، یک موی ش��ما بر همة آن ها ترجیح دارد بلکه 

مقایسه یک موی شما با آنها نباید صحیح باشد!« 
حض��رت ام��ام در ط��ول دوران انق��الب ب��ر حمایت از 
مستضعفین و محرومان تأکید داشتند و تشکیل ارگان ها 
و س��ازمان هایی مانند بنیاد مس��تضعفان، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و 
حتی جهاد سازندگی در راستای حمایت و پشتیبانی از 

قشرهای محروم جامعه تأسیس و تعریف شدند. 
رهبری معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله 
العالی( نیز همین مش��ی سلف صالح را داشته و همواره 
مس��ئوالن در بخش ه��ای مختل��ف را ب��ه رعایت حال 
محرومان و مس��تضعفان و ایجاد عدال��ت اجتماعی فرا 

خوانده اند. 
بنابراین وقتی رس��الت انقالب برای ایجاد قسط و عدل 
تعریف شده و پش��توانه اصلی انقالب نیز همواره همین 
مردم محروم و مس��تضعف بوده اند چرا حرکت بعضی از 
ادارات دولتی و یا ش��هرداری ها در تناقض با این جهت 
شاخص انقالب است؟! آیا شهرداری ها نمی دانند که هر 
گونه رفتار و حرکت ظالمانه آن ها به پای انقالب و نظام 
نوشته می شود؟! چرا ش��هرداری ها با اینگونه رفتارهای 
س��خیف و خالف انسانی و خالف قانون و شرع به خون 
شهدا خیانت می کنند و موجبات تضعیف نظام جمهوری 

اسالمی را پدیدمی آورند! 
خوش��بختانه ق��وه قضائیه برای رس��یدگی ب��ه اینگونه 
تخلف��ات ورود کرده ولیکن کفای��ت نمی کند، آیا حفظ 
آبروی نظ��ام فقط وظیفه قوه قضائیه اس��ت؟ و مدیران 
دستگاه ها و شهرداری ها هیچ وظیفه ای در این خصوص 
ندارند!؟ چندی پیش ریاس��ت ق��وه قضائیه جناب آقای 
رئیسی در پی مورد مشابهی تأکید کردند که از منظر ما 
تخریب کاخ هایی که به خالف ساخته شده است اولویت 
دارد تا آلونک هایی که ولو خالف در بعضی جاها ساخته 
شده اس��ت و طبیعی اس��ت که برای اینگونه موارد هم 
ابتدا باید برای بی پناهان و آلونک نشینان محل سکنای 
مناس��بی پیش بینی ش��ود و س��پس با احترام و حفظ 

حرمت آن ها جابجایی صورت پذیرد. 
ب��ه هر ح��ال متولیان ام��ر باید خ��ود نس��بت به رفع 
محرومیت ها پیشگام شوند و برای آن ها مسکن و مأوی 
پی��ش بینی کنند و اگر قادر به اداره زندگی نیس��تند از 

بیت المال باید برای آن ها مقرری تعیین شود. 
در قانون اساس��ی جمه��وری اس��المی اصل های ۲۱ و 
۲۹ به موضوع زنان سرپرس��ت خانوار پرداخته اس��ت و 

نهادهای��ی مانند س��ازمان بهزیس��تی و کمیته امداد در 
تأمین و حمایت معیشتی از آنان وظیفه دارند. 

آمارها نشان می دهد که بیش از ۱۴ درصد از خانوارهای 
ایران��ی را زن��ان سرپرس��ت خانوار تش��کیل می دهند و 
طبیعی اس��ت که این جمعیت همگی در رفاه و آسایش 
نیستند و نهادهای مس��ئول وظیفه دارند تا آنجایی که 

برای آنها امکان دارد در حمایت از آنها دریغ نکنند. 
امیدواری��م برخورد قاطع قوه قضائی��ه با عوامل تخریب 
آلون��ک آن خانم مظلوم و بی پناه بندرعباس��ی موجب 
شود تا دیگر اینگونه اقدامات خودسرانه در شهرداری ها 
که خالف ش��ئونات نظام جمهوری اس��المی است، رخ 
نده��د و آه مظلومان دامنگیرمان نش��ود و چه زیبا مال 

عبدالقادر بیدل سروده است که: 
بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن  

 اجابت از در حق، بهر استقبال آید
 امیرالمؤمنین )علیه الس��الم( پ��س از ضربت خوردن و 
قبل از ش��هادت به فرزندانشان امام حسن و امام حسین 
)علیهما الس��الم( وصیت می کنن��د و در آن وصیت نامه 
آورده اند که »کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا« یعنی 
دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید و معنای خصم به ظالم 
این نیست که با ظالم بد باشید بلکه می گوید بروید یقة 
ظالم را بگیرید و س��رجایش بنش��انید و معنای عون به 
مظلوم نیز این نیست که صرفاً با مظلوم همدردی کنید 
بلکه بروید به او کمک کنید و اگر این رویة همگان باشد 
بسیاری از ظلم ها دیگر بوقوع نمی پیوندد و مظلومان نیز 

احساس تنهایی و بی یاوری نمی کنند. 
حضرت امام حس��ین )علیه السالم( نیز در روز عاشورا و 
در آخرین لحظات حیاتشان به فرزندشان حضرت سجاد 
)علیه السالم( وصیت کردند که »یا بَُنیَّ اِیّاَک َو ُظلَْم َمْن 
ال یَِج��ُد َعلیَک ناصراً ااِّل اهلل« یعنی ای فرزندم، از ظلم به 
کس��ی که در برابر تو، هیچ یاری کننده ای بجز خداوند 
ندارد، برحذر باشد! و این روایت به لحاظ اهمیت حداقل 

از چهار امام معصوم )علیهم السالم( نقل شده است. 
امام س��جاد )علیه الس��الم( در دع��ای ابوحمزه از مردم 
ب��ه عنوان »عیال« پروردگار ی��اد می کنند »والخلق کل 
عیال��ه« یعنی م��ردم عائله پ��روردگار هس��تند و قطعاً 
پروردگار نمی پس��ندد که با عائل��ه اش رفتار بیرحمانه و 
ظالمان��ه بکند، باز هم می گویم بترس��یم از آه مظلومان 
ک��ه همه چیز را بر باد می دهد و چه زیبا صائب تبریزی 

سروده است: 
از تیره آه مظلومان، ظالم امان نیابد 

پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را 
فانّما علیک البالغ المبین

برای تحرک دیپلماتیک خیلی دیر شده است
اصالح طلبان 

مشغول چه کاری 
هستند؟

چگونگی حمایت جبرانی 
معیشت خانوارها در 
محدودیت های شدید 

کرونایی

واز کرد غ پر قیمت مر
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با صدور اطالعیه ای از سوی وزارت 
رفاه اعالم شد؛

با گم شدن ۵.۲ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی نهاده های دامی  

بازی تکراری مذاکره و حل مشکالت
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وزیر دفاع خبر داد:

رونمایی و الحاق ناوشکن تمام ایرانی 
»دنا« در آینده نزدیک
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از ن��وع اتفاقی ک��ه در بندر عباس ب��رای آن زن 
آلونک نش��ین افتاد، پیش از این نیز اتفاق افتاده 
است اما چرا اینگونه برخوردهای خشن با آدمهای 

فقیر پایان ندارد؟
فقیر ناتوان است، دستش هم به جایی بند نیست، 
آش��نا و پارتی و رانت و از این قبیل امتیازات هم 
ندارد که بخواهد از آنها برای رفع مش��کالت خود 
به��ره ببرد که اگر داش��ت که دیگ��ر فقیر نبود و 

آلونک نشینی نمی کرد!
اتفاقی که در بندر عب��اس افتاده، اتفاقی ناگوار و 
ناخوش��ایند اس��ت که همگان را تحت تأثیر قرار 
داده و باعث ش��ده واکنش هایی هم از سوی افکار 
عموی در فضای مجازی و برخی مسئولین صورت 
گی��رد که البته طبیعی اس��ت و بای��د هم چنین 
رفتاری که از سوی شهرداری بندر عباس سر زده 

با واکنش روبرو شود.
ام��ا نکته ای اکنون مطرح ش��ده و ش��هردار بندر 
عب��اس برای توجی��ه کار غلط خود ب��ا آن روش 
خش��ن به کار برده این اس��ت که چه کسی فیلم 
تخری��ب آلون��ک آن زن بی پناه را منتش��ر کرده 
است؟! شهرداری بندر عباس بجای آن که نسبت 
ب��ه اقدام غیر اصولی خود ب��ه آن زن فقیر آلونک 
نش��ین عذرخواهی کند و از کرده خود پش��یمان 
باشد سعی دارد تا کار خود را وجهه قانونی بدهد 
اما در چنین مواقعی نباید وجدان، اخالق و اصول 

انسانی را نیز رعایت کرد؟
جای��گاه انس��انیت فردی و مس��ئولیتی در چنین 
مواقعی کجاس��ت؟ تنها کافی بود که ش��هرداری 
بندر عباس با یکی از مراکز حمایتی مانند کمیته 
امداد، بنیاد مس��تضعفان یا س��ازمان بهزیس��تی 
هماهن��گ کند و این زن ب��ی پناه را از طریق این 
نهادها تحت پوشش قرار دهد و آنگاه به مسئولیت 
قانونی! خود عمل عمل کند. قطعاً چنین رفتارهایی 
در جامعه با واکنش های منفی روبرو می ش��ود که 
بازت��اب خوبی هم در جامعه ن��دارد، در حالی که 
نظام جمهوری اسالمی ایران در ذات خود اینگونه 
رفتاره��ا را تحمل نمی کن��د و همانگونه که دیده 
شد قوه قضاییه و دیگر مسئولین کشور نیز به این 

موضوع ورود کردند و واکنش نشان دادند.
اتفاقاً کار آن  کسی که فیلم تخریب آلونک آن زن 
تنها و بی پناه را منتشر کرده و باعث شده تا مردم 
و مسئولین نس��بت به این اقدام غیر انسانی آگاه 
شوند و تظلم خواهی کنند کار درستی بوده است. 
اگر برای فساد قانون سوت زنی تصویب می شود تا 
از افشا کنندگان فسادهای اقتصادی حمایت شود، 
برای اینگونه مسائل نیز باید قانون حمایتی وضع 
ش��ود تا ش��هرداری بندر عباس بجای جبران کار 
غلط خود مدعی نباش��د و در پی شکایت از فردی 
که از تخریب آلون��ک آن زن بی پناه فیلم برداری 

کرده و آن را منتشر کرده، نرود.
مس��ئولیت، برای هر ف��ردی تنها اج��رای قانون 
نیست، بلکه باید مس��ئول همه جوانب را در نظر 
بگیرد ت��ا از تبعات منفی اجرای قانون بکاهد و از 

تولید هزینه برای کشور جلوگیری کند.
آلونک آن زن تنها و بی پناه بر اس��اس قانون باید 
تخریب می ش��د، در این تردیدی نیس��ت، اما نوع 
برخورد و اجرای قان��ون در چنین مواردی باید با 

هوشمندی و درایت باشد.
آیا ش��هرداری بندر عباس یک ساختمان و یا یک 
ویالی بزرگ که غیر قانونی ساخته شده را تخریب 
کرده است؟ شهرداری بندر عباس به نظر می رسد 
که اصل ماجرا و موضوع را به حاش��یه رانده و در 

پی آن است تا خود را از این ماجرا تبرئه کند.
حال یک شهروند و یا حتی عوامل شهرداری که در 
حال اجرای دس��تور بودند، از صحنه خراب کردن 
آلونک فیلم برداری کرده اند، ایراد کار کجاس��ت؟ 
اتفاق��اً به خاط��ر تغییر ماهی��ت در عرصه فضای 
رسانه ای مسئولین باید در رفتارهای خود تجدید 
نظر کرده و با تغییر در نوع اجرای تصمیمات خود 
که غالباً در چارچوب قانون اس��ت درنگ کنند و 

حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
درخواس��ت ش��هردار بندر عباس برای برخورد با 
منتش��ر کننده فیلم ویران کردن س��رپناه آن زن 

آلونک نشین عذر بدتر از گناه است.
شهردار و دیگر مسئولین ش��هرداری بندر عباس 
باید نس��بت به اقدام غیر اخالقی خود پاس��خگو 
باش��ند و افکار عموم��ی را قانع کنن��د و از کرده 
خود عذرخواهی کرده و ابراز پشیمانی کنند اما با 
کمال تأسف می بینیم که دست پیش را گرفته اند 

که پس نیفتند!

عذر بدتر از گناه آقای شهردار

خ���ب���ر

رئیس قوه قضاییه: 

وضعیت برای هرگونه فعالیت 
ناسالم در قوه قضاییه قرمز است
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یادداشت 

سرمقاله

 مرتضی نجفی قدسی

صفحه 2

سیاوش کاویانی 

رئیس مجلس: 

پایه های اقتصاد داخلی ایران در شرایط 
تحریم محکم تر شد

رئیس مجلس گفت: در سالهای اخیر علیرغم اعمال تحریم های ظالمانه 
و سیاس��ت یکجانبه گرای��ی آمریکا علیه کش��ورمان، پایه های تولیدات 
داخلی جمهوری اس��المی ای��ران محکم تر ش��د و تهدیدها به فرصت 
تبدیل شدند. قالیباف در دیدار دریا اورس سفیر ترکیه در ایران با اشاره 
ب��ه پیوندهای عمیق و تاریخی  ای��ران و ترکیه در حوزه فرهنگی گفت: 
روند رو به رشد ارتباطات فیمابین و توسعه دو کشور در منطقه، فرصت 
های فراوانی برای همکاریهای همه جانبه فیمابین فراهم آورده که باید از 
آن در راستای منافع دو ملت بهره ببریم.  رئیس مجلس شورای اسالمی 
تحریم های آمریکا علیه کش��ورهای مستقل را سیاستی شکست خورده 
خواند و تصریح کرد: در سالهای اخیر علیرغم اعمال تحریم های ظالمانه 
و سیاس��ت یکجانبه گرایی آمریکا بر علیه کشورمان، پایه های تولیدات 
داخلی جمهوری اسالمی ایران محکم تر شد و تهدیدها به فرصت تبدیل 
شدند که آثار آن در آینده نزدیک قابل مشاهده است. وی افزود: شیوع 
کرونا از دالیل کاهش مناس��بات تجاری میان دو کش��ور است و باعث 
مشکالتی در حوزه بازارچه های مرزی و تجارت رسمی شد اما امیدوارم 
با تمهیدات مسئوالن ایران و ترکیه بتوانیم هرچه سریعتر از موانع عبور 
کنیم. رئیس مجلس گفت: توس��عه همکاری های پارلمانی با کشورهای 
همس��ایه بویژه با پارلمان ترکیه از اولویتهای مجلس ش��ورای اسالمی 
است و گسترش مراودات پارلمانی میتواند تأثیرات مثبتی در موضوعات 

منطقه  ای و بین المللی داشته باشد.  خانه ملت

مشاور امنیت ملی آمریکا: 
انتخابات تمام نشده است

مش��اور امنیت ملی دولت آمریکا گف��ت، انتخابات در این 
کشور هنوز پایان نیافته و همتایان او در کشورهای آسیایی 
بابت رون��د انتقال قدرت در کاخ س��فید نگران��ی ندارند. 

»راب��رت اوبراین« مش��اور امنیت ملی آمریکا با اش��اره به 
در جریان بودن ش��کایات انتخاباتی از سوی دولت گفت، 
انتخابات هنوز تمام نشده است. به نوشته روزنامه »ساوث 
چاینا مورنینگ پس��ت«، اوبراین در نشستی خبری گفت، 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از تالش های حقوقی 
خود خسته نشده است. مشاور امنیت ملی ترامپ در پاسخ 

به س��والی درباره اینکه آیا متحدان آمریکا در آس��یا بابت 
اخ��الل در اعالم نتیجه انتخابات نگرانی دارند پاس��خ داد: 
»نه، آنچ��ه از همتایان خود در عالی ترین س��طوح دولت 
ویتنام، فیلیپین و ژاپن شنیده ام این است که آن ها متوجه 
هس��تند دونالد ترامپ تا بیس��تم ژانوی��ه رئیس جمهور 

ایاالت متحده است.«
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صفحه 5

موضــوع مزایــده: اجاره یک قطعه زمیــن واقع در مجموعــه تولید و تکثیر 
ســازمان جهت راه اندازى مدرسه طبیعت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارك 

منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/9/13 مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا مورخ 99/9/15 و بازگشایى پاکات مورخ 99/9/16 مى باشد.
* ســپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال 
و بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدى در 

وجه شهردارى مى باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند سپرده شرکت  در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شــهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* ســایر اطالعــات و جزئیات مربوط به معامله در اســناد مزایده درج شــده 

است.
تلفاکس: 03155450503

سازمان سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کاشان 

آگهى مزایده عمومى شماره 99/1

محمدرضا عبدلى خالدى - رئیس سازمان

دوم
ت 
نوب

مدیریت مالى و پشتیبانى مخابرات منطقه قزوین

شرکت مخابرات ایران    
 (سهامى عام)

 مدیریت منطقه قزوین  

کابل وهوایى مسى  نگهدارى شبکه   » دارد  نظر  در  قزوین)  (منطقه  ایران  شرکت مخابرات 
مراکز (آبیک-تاکستان- بوئین زهرا و شال - رسالت ، بابایى ، اقبالیه ، محمودآباد نمونه - قدس 
، آزادى ، شهیدرجایى- محمدیه ، شریفیه ، بیدستان و مهرگان- خوارزمى و نصرت آباد-)» را از 

طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى برگزار نماید . 
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهى فراخوان در سایت 

مخابرات منطقه قزوین به آدرس WWW. QAZVIN.TCI.ir  مراجعه نمایند.

شماره مناقصه :  31 الى 99/25/ق

آگهى مناقصه دو مرحله اى ( چاپ نوبت دوم)

ارزیابی هانی زاده از سفر آتی ظریف به روسیه و آذربایجان؛

تخریب آلونک 
در بندرعباس 
غیرقانونی بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:


