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گرا دادن یک ابزار کاربردی در زمان جنگ است. 
اگــر نیروهای نظامی بخواهنــد نقطه ای را هدف 
خمپاره یا توپخانه و موشک قرار دهند، گرای آن 
را با ابزاری به دســت می آورنــد و یا دیده بان به 
واحد توپخانه گــرا می دهد و مختصات منطقه را 

مشخص می کند.
با گرا دادن دقیق اشــتباه شلیک به هدف کمتر 
می شــود و احتمال برخورد خمپــاره یا توپ به 
مواضع دشــمن بیشتر می شود و البته خسارات و 

تلفات هم افزایش می یابد.
میزان دقت برخورد شــلیک واحدهای توپخانه ای 
و خمپاره ای بستگی به دقت و تجربه و هوشیاری 
دیــده بان دارد، چرا که او بســیار جلوتر از واحد 
توپخانه ای قرار دارد و بایــد با دقت مختصات را 
محاســبه کرده و به واحد آتشــبار بفرستد و آنها 
نیز بر اساس داده های دریافتی به مواضع دشمن 
شــلیک کنند. قطعاً اکنــون نیــز نیازمند دیده 
بان تیز بین هســتیم که در خط مقــدم نبرد با 
مختصاتی که از دشمن دریافت می کند، اطالعات 
الزم را از آرایش جنگی دشــمن به پشت جبهه، 
فرماندهان، مســئولین و واحدهای آتشبار ارسال 
کند تا برای مقابله با نوع آرایش جنگی آنها، ما نیز 

از تاکتیک های خاص بهره ببریم تا زیان نبینیم.
اما برخی مواقع در صحنه های نبرد دیده می شود 
که دیده بان اشــتباه گرا می دهد که احتماالً کار 
بلد نیست، به همین خاطر گلوله های شلیک شده 
به سوی دشمن به هدف نمی خورد و حتی باعث 
می شــود مواضع خودی لو بــرود. در این مواقع 

می گویند گلوله شلیک شده به خطا رفته است.
ایــن مقدمه برای آن بود که آقــای محمد جواد 

ظریف چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود؛
»من از آقایان سؤال می کنم؛ در دولت اصولگرای 
آقــای دکتــر احمدی نــژاد که در ابتــدا به قول 
خودشان »End« اصولگرایی بود، چند بار چین و 
روســیه قطع نامه های شورای امنیت علیه ایران را 
وتو کردند؟... بعضی دوستان می روند و به آمریکا 
»گرا« می دهند که با ما بهتر می توانید کار کنید. 
ما که سکوت می کنیم، دلیل نمی شود که متوجه 

این گراها نیستیم.«
در پاسخ به این سخنان آقای ظریف باید گفت که 
اگر از سوی آنهایی که وزیر خارجه اشاره شده به 
آمریکا گرا می دهند، نام و مشخصات و مختصات 
گــرا دهندگان را با اســناد و مــدارک رو کند تا 
همگان چنین افراد و اشــخاصی را بشناسند، آیا 

شتر سواری دوال دوال شدنی است؟
اگر اعتقاد بر این اســت که همه در ایران در یک 
کشــتی نشســته ایم که اگر صدمه ای به آن وارد 
شــده و سوراخ شــود همه در خطر قرار خواهیم 
گرفت، پس باید همگان برای حفظ این کشــتی 
بکوشیم نه این که هر یک سعی کنیم با گرا دادن 
هدف دشــمن قرار بگیریم و زمانی هم که آب به 
درون کشتی آمد بجای خالی کردن آن بنشینیم 
و نگاه کنیم و بگویم کار از کار گذشــته و تالش 

فایده ندارد.
علــی ایحال به بخش هایی از گراهایی که از زمان 
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید داده شده اشاره 
می کنیم و برای یادآوری آقای ظریف وزیر خارجه 
محترم جمهوری اســالمی ایران توصیه می کنیم 
که این گراها را که قطعاً از روی عمد نبوده است 
بازخوانی کنند و با گرایی که ایشــان به آن اشاره 
کرده که از ســوی جناح سیاســی رقیب در این 

شرایط به آمریکا داده شده مقایسه کند.
ترجمــه گفت وگــوی آقای محمد جــواد ظریف 
وزیر خارجه با محمد البرادعی مدیر کل پیشــین 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمی؛ »بســیاری از 
)انتخابات  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیداهای 
ریاســت جمهوری 1384( از شکست مذاکرات ما 
ســود می برند. آنها موفقیتــی در این گفت وگو ها 
نمی بیننــد، از طرفی آنهــا آدم های پرنفوذی هم 
هســتند. اعتبــار اروپایی ها و مذاکــره  کنندگان 
ایرانی هر دو در ایران از دست رفته است. این تنها 
مشــکل اعتماد به آنها نبود؛ این مشکل اعتماد به 
جبهه ما هم بود. اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه.«
آقای حســن روحانی رئیس جمهــور در ابتدای 

گراهای ظریف
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آنهایی که جا خوش کرده اند!

چند سالی است که همه چالش ها تکراری شده تا بجای اصالح؛ مواردی 
تازه وبکر به آن افزوده گردد! درســت همچون ویروس کرونا که 10 ماه 
پیش با نشــانه های محدود همچون تب و سرفه شــدید آغاز شد اما به 
دلیل کم توجهی و شــاید بی اعتنایی به پیش گیری و درمان گســترش 
ابتال نشانه های متعددی از جمله حذف حس بویایی وچشایی، درد شدید 
عضالنی، اســهال، استفراغ، ســرگیجه، افت دید و در مواردی شنوایی و 
اکســیژن خون، ضعف شــدید جســمانی و حرکتی، اختالل در هوش و 

حواس و دهها نشانه دیگر طی این ماه به آن افزوده شد.  
تفکر جزیره ای عمل کردن باعث شــده تا بعضی از مســئوالن که پست 
ســازمانی خود را گهواره ای به نیت پاداش خدمات گذشته فرض کنند، 
گســترش یابد  و از این جهت خطر کرونا را بیش از یک بیماری ســاده 
همچون  ســرماخوردگی و یا گریپ به حساب نیاورند تا گام به گام پیش 

آمده و تسلط خود را وسعت دهد. 
این تفکر ره آورد تازه ای نیست زیرا انتخاب مسئول  چه خرد و چه کالن 
جایگاه و شرایط خاصی به جز اندکی مطالبه و دارا بودن مدرک تحصیلی 
آن هم، نه در ارتباط با ســمت ارجاعی کافی اســت  کــه حاال اگر این 
گواهی نامه ارشــد یا دکترا هم بر اساس نرم افزارهای جدید فاقد  اعتبار 
تشــخیص داده شود  معلوم می گردد عنان یک وظیفه حساس طی یک 
دوره  هفت ســاله یا کمتر در اختیار کســی بوده که نه تنها شرایط الزم 
را نداشــته بلکه تحصیالت ارائه شده هم با فقدان اعتبار روبرو است. بنابر 
این زمزمه اســتعفا و بازنشستگی های قبل یا بعد از موعد شروع می شود 
تا گروهی دمشــان را روی کولشان بگذارند و مسئولین ارتباط با اقتصاد 
جهانی را رها کنند و فرار را قبل  خرداد ماه 1400 بر قرار ترجیح دهند 

زیرا آن سبو بشکسته و آن پیمانه ها ریخته است! 
امروز قوه قضائییه  و بخصوص وزارت دادگستری وهمچنین آنهایی که به 
نوعی  ضابطین قوانین هستند باید بپذیرند که روزهای سختی را در پیش 
خواهند داشت زیرا چوب تر برای کسانی که طی این سالها  دانسته یا نا 
آگاه همســو با غرب به آحاد جامعه  مظلوم ظلم کرده اند برداشته  شده 

تا مکافات دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز نه!  
ریــزش برگ درختان، فصــل زیبای پاییز را نویــد داد اما همراه با خود 
نگرانی ها را نیز به همراه آورد زیرا  سازمانهای مسئول از جمله  حفاظت 
از محیط زیســت تنها آماده شود  تا خبرها را تکذیب و یا توجیهه نماید 
که بحران آلودگی هوای همه ســاله طی ماه های آبان تا بهمن ســپری 
شــود در حالیکه  هیچ مقام یا نهاد و ارگانی  پس از گذشــت این ماه ها 
به بازخواست مسئوالن آن نمی پردازند و درست در همین مقطع از زمان 
درهای  آســمان باز می شود تا نعمت های بیکران خدادادی برای آسایش 
در ماه های گرم فرو ریزد که متولیان هواشناســی هم توانســته اند طی  
دو ســه سال گذشته خودشــان را تا حدودی با علم روز تطبیق دهند و 
وضعیت را از پیش اطالع رســانی نمایند  که زهی تأسف از مجموعه ای  
تابلو تا با عنوان ســتاد دهان پر کن بحــران و ادارات  و مدیران کل که 
در تمام اســتانها  دارد و همچنین ســازمانی مرکــزی که بار هزینه های 
کالن در آن بر دوش بیت المال و دولت ســنگینی می کند تنها نقش بدل  
هواشناسی و رســانه ها را  بازی کنند و اطالعیه و گزارش اتفاقات تأسف 

بار را ارائه دهند! 
این یک روند جاری است  که بخصوص در هفت سال  گذشته کپی رایت 
و تکرار شده اســت تا رئیس مادام العمر آن همچنان سالی یکی دوبار با 
رسانه ها کلنجار رفته و مصاحبه و آمار بدهند و همچنا ناظر و شاهد مرگ 
و میر، مجرحیت، نابودی اموال و تخریب اماکن مسکونی و اداری و صنفی 
باشــند! اما هرگز اســتعفا ندهند و کنار نروند! همین دیروز بود که شب 
قبل از آن سه استان  جنوبی کشور بر اثر بارش های  شدید از پیش اعالم 
شــده زیر آب رفت و ده ها نفر کشته و مجروح  وهزاران نفر بی خانمان 
شــدند و واحدهای مســکونی و  اداری و تجاری تخریب شد  اما رئیس 
ســتاد بحران کشور  که انگار تازه از رختخواب  گرم و نرم بیرون آمده و 
لیوان دمنوشــی در دست دارد  بصورت تلفنی  با رسانه  شنیداری کشور 
مصاحبه می کند که انگار نفسشــان از جای  گرم بلند می شود تا پس از 
گزارش مختصری اقرار کنند اطالعات رسانه ها در این باره بیشتر از ایشان  
اســت و در پایان توپ را همچون گذشته به زمین دیگر  ارگانها از جمله 
شهرداری  ها بیندازد که همچنان جا خوش کرده اند و انگار تاکنون کلمه 

استعفا به گوششان نخوره است! 
آیا این گونه رفتارها از ســوی مســئوالن به نوعی ترک فعل به حســاب 

نمی آید؟

دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان:

رئیس قوه قضائیه به مطالبه گری های دانشجویان
 پاسخ داد

دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمی دانشــجویان با اشاره به نشست تشکل های دانشجویی با رئیس 
قوه قضاییه گفت: این نشست در حالی برگزار شد که برخی مسئوالن خودشان را در اتاق هایشان 
محصور کردند. توحید تقی زاده با اشــاره به دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس قوه 
قضائیه به مناسبت روز دانشجو، گفت: نشست روز گذشته، نشست خوب و سازنده ای بود و رئیس 
قوه قضائیه مطالبه گری ها و نقطه نظرات دانشجویان را به خوبی استماع کرد و به آن ها پاسخ داد. 
وی افزود: مطالبات دانشجویان از دستگاه قضا بحث گسترده ای است و رئیس قوه قضائیه از راهی 
سخن گفتند که در این قوه آغاز شده که در دوره های میان مدت و بلند مدت شاهد تأثیرگذاری 
آن خواهیم بود. دبیرکل اتحادیه جامعه اســالمی دانشــجویان بیان داشت: این نشست با وجود 
شرایط کرونایی کشور و در حالی برگزار شد که برخی مسئوالن خودشان را در اتاق هایشان محصور 
کردند. تقی زاده ادامه داد: اینکه در این شرایط، بعضی از مسئوالن کف میدان هستند و همیشه 
می خواهند ارتباطشان با مردم و دانشجویان را حفظ کنند، نکته مثبتی است. وی خاطرنشان کرد: 
رئیس قوه قضائیه با وجود کرونا، جلســه ای را با دانشجویان کشور برگزار کرد تا صحبت های آنها 
را بشنود و این موضوع نشان از اهمیت جایگاه دانشجویان و تشکل های دانشجویی برای آیت اهلل 
رئیســی دارد. دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشــجویان تصریح کرد: انتظار ما از رؤسای قوای 
مجریه و مقننه این بود که حتی به صورت تشــریفاتی هم شده به عنوان روز دانشجو جلسه ای را 

برگزار می کردند تا دانشجویان بتوانند صدای مردم را به گوش آنها برسانند.  مهر

وزارت خارجه افغانستان: 

تصاویر آزار و اذیت اتباع در ایران صحت ندارد
وزارت امور خارجه افغانســتان اعالم کرد که ویدئو و تصاویر منتشــر شده منتسب به آزار و اذیت 
مهاجران افغان در ایران حقیقت ندارد. وزارت خارجه افغانســتان روز دوشــنبه )17 آذر( با صدور 
بیانیه ای تاکید کرد که در تماس سفارت این کشور در تهران، با مقامات ایرانی و برخی شخصیت های 
افغانستانی در شهرهای مختلف ایران مشخص شد که ویدئوهای منتشر شده مشخص نیست که در 
کجا صورت گرفته است. سفارت افغانستان در ادامه، از قول چندین نفر از نمایندگان مهاجران مقیم 
ایران و فعاالن حمایت از مهاجرین در شهر کرمان نوشت این افراد از وقوع چنین برخوردهایی اظهار 
بی اطالعی کرده اند. وزارت خارجه افغانســتان همچنین تاکید کرد: متاسفانه تعدادی از شهروندان 
افغان توسط باندهای قاچاق به طور غیرقانونی به ایران آورده می شوند که سبب حوادث تلخ همچون 
تصادف، گروگان گیری و گاهی سبب از دست دادن جانشان می شود. پس از انتشار این ویدئو نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد انتشار تصاویری از اهانت به براداران افغانستانی در فضای 
مجازی باعث آزردگی خاطر همه هموطنان ایرانی شــد و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
وظیفه خود دانســت رسیدگی به موضوع را در دســتور کار خود قرار دهد. بر اساس اعالم نیروی 
انظامی جمهوری اسالمی ایران، بررسی های فنی حاکی از آن است که فیلم منتشر شده در فضای 
مجازی در کشور ایران اتفاق نیفتاده و نیروی انتظامی قویا این موضوع را که در ایران اسالمی چنین 
رفتاری با برادران مسلمان افغانستانی رخ داده باشد، تکذیب می کند. همچنین به دنبال این موضوع، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز مقامات مسئول دولت این کشور را به دقت بیشتر در نشر 
اخبار و عدم تعجیل در صدور بیانیه های رســمی دعوت کرد. ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
تاکید کرد: زمانی که قرار اســت در روزهای آینــده خط آهن خواف -هرات به عنوان نماد یکی از 
بزرگترین همکاری های فیمابین از سوی روسای جمهور دو کشور افتتاح شود، مراقبت از اقدامات 
 مشــکوک بدخواهان روابط، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سفارت ایران در کابل نیز روز شنبه در 
پی انتشار دو ویدئو با موضوع ضرب و شتم اتباع محترم افغان در ایران و متعاقب آن صدور بیانیه 
وزارت امور خارجه افغانستان مبنی بر پیگیری این امر، اعالم کرد بالفاصله تحقیقات فنی گسترده ای 
توسط نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه ایران در این رابطه آغاز و مشخص گردید که با نهایت 
تاسف عواملی در داخل افغانستان با هدف تخریب روابط و ایجاد تنش های مقطعی در مناسبات دو 
کشــور؛ اقدام به پخش این ویدئوها که یکی مربوط به کشوری بجز ایران و دیگری مربوط به پنج 
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صفحه 8

نگاهی به تغییرات اقلیمی در استانهای جنوبی کشور و وقوع سیل و آبگرفتگی در این مناطق  

آگهی فراخوان مشاور
موضوع:نظارت کارگاهی پروژه های استان گیالن

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

ت اول
نوب

 QCBS روش  به  را  فوق  پیمان  موضوع  خدمات  انجام  دارد  نظر  در  گیالن  استان  گاز  شرکت 
مناقصات  برگزاری  قانون   29 ماده  ه  بند  اجرایی  نامه  آیین  با  مطابق  کیفیت(  و  قیمت  براساس  )انتخاب 
)موضوع مصوبه شماره 193542/ت42986 ک مورخ 1388/10/1 هیئت محترم وزیران( به مشاور واجد صالحیت 

واگذار نماید.
لذا از کلیه مشاوران محترمی که دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاور از سازمان برنامه و بودجه در رشته 
های خطوط انتقال نفت و گاز یا شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز میباشند دعوت میگردد حداکثر تا 
تاریخ 99/9/27 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام 

نمایند. 
شماره )تلفکس(تماس:33369086-013 دفتر امور قراردادها

نوبت اول:99/9/18            نوبت دوم:99/9/20

شماره مجوز:1399/5205

شاید گریه های آن مرد برای 
دالر 30 هزارتومانی و سکه

 12 میلیونی بود!

این شایعات از کجا  آب می خورد؟رای دوباره به جبهه ضد امپریالیسمر یاض در حد خودش صحبت کند
مالیخولیای رسانه ای نیوزویک درباره سالمتی ائتالف مادورو پیروز انتخابات پارلمانی شدخطیب زاده  در پاسخ به  سیاست روز:

آیت هللا خامنه ای
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