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ادامه در صفحه  2

باز هم بحران آلودگی هوا
باز هم موضوع تکراری آلودگی هوا! گویی بحران 
آلودگی هوا قرار  نیست به درستی مدیریت و  به  
اتمام برسد  و هر سال در فصل پاییز و زمستان باید 
منتظر آلودگی هوا در تهران و کالن شهر ها و البته 
تکراری  اتفاقی  باشیم،  ادارات   و  تعطیلی مدارس 
با داستان های تکراری مقابله با آلودگی هوا توسط 
نهاد ها و سازمان های مسئول که  نهایتا  هر کدام  
توپ  را  به  زمین  دیگری  می اندازند و به نوعی 
فقط از بار مسئولیت شانه خالی می کنند،  چالش 
نیز همانند چالش مدیریت   آلودگی هوا  مدیریت 
و نظارت  بر تولید خودروهای داخلی و یا  چالش 
مدیریت آب  و  ده ها چالش  حل نشده  دیگر تبدیل  
به داستان های تکراری شده اند که عدم رسیدگی به  
آنها می تواند خسارات  جبران ناپذیری را به کشور 

عزیزمان وارد سازد. 
آلودگی هوا در سال های اخیر به بحرانی تبدیل 
در سالمت جسم  ای  عمده  سهم  كه  است  شده 
جدی  عزم  كه  معضلی  دارد  شهروندان  روان  و 
دولتمردان و مدیران شهری را  طلب می كند تا با 
اجرای برنامه های بلند مدت برای رفع این مهم تالش 
كنند، البته تا دلتان بخواهد به جای برنامه ریزی 
و عزم جدی، همایش ها و نشست های رنگارنگ و 
برگزار  رابطه  این  در  فراوان  با هزینه های  گوناگون 
تا کنون راه گشا  شده است که تقریبا هیچ کدام 
بزرگ  شهرهای  از  بسیاری    . اند  نبوده  مفید  و 
صنعتی همچون تهران سال های زیادی است كه با 
فرارسیدن فصل پاییز و زمستان با پدیده وارونگی هوا 
مواجه می شوند كه حاصل آن پدیده آلودگی  هوا 

به شمار می رود.

آرین احمدی سرمقاله

امضای  با  امورخارجه  وزارت  پیشکسوتان  از  جمعی 
بیانیه ای، ضمن محکومیت اقدامات ناجوانمردانه و ددمنشانه 
تروریست ها و اغتشاشگران و توطئه دشمنان در جنگ ترکیبی 
خواسته اند  جامعه  خواص  از  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
انقالب  اسالم،  کیان  از  دفاع  با  و  آمده  به میدان  مسئوالنه 
اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، وظیفه دینی و 

ملّی خود را ادا نمایند.
به گزارش ایسنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
کَرِهَ  وَلَوْ  نُورِهِ  مُتِمُّ  َّهُ  وَالل بِأَفْوَاهِهِمْ  َّهِ  الل نُورَ  لِیُطِْفئُوا  یُرِیدُوَن 

الْکَافِرُوَن
انقالب شکوهمند اسالمی ایران به عنوان پدیده ای نو در 
نظام بین الملل با شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی و 
با زعامت حضرت امام خمینی)ره( شکل گرفت و اکنون تحت 
رهبری خردمندانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله 
نوین  تمدن  ایجاد  مسیر  در  را  خود  اهداف  تحقق  العالی(، 

اسالمی دنبال می کند.
این انقالب با احیای ارزش های واالی اسالمی و انسانی و 
با تکیه بر اراده مردمی مسلمان و حق طلب، موفقیت های 
بزرگی را در عرصه های مختلف علمی، فنی، دفاعی، هسته 
ای، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نصیب ملت ایران نموده و 
جمهوری اسالمی ایران را به عنوان قدرت اول منطقه و الگوی 
تمام عیار یک کشور مستقل به ملت های آزاده جهان معرفی 
کرده است. در عین حال، استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا 
اروپا و چند کشور  تروئیکای  و همراهی رژیم صهیونیستی، 
و  ارضی  تمامیت  استقالل،  گوناگون،  با دسیسه ها  منطقه، 
اقتدار ملت ایران را هدف قرار داده و از هیچ توطئه ای علیه 

جمهوری اسالمی ایران دریغ نمی ورزد.
اغتشاشات دو ماه اخیر در کشور نیز برآمده از همین توطئه 
دشمنان بوده که می بایست علل و عوامل داخلی و خارجی 
آن مورد واکاوی قرار گیرد و اهداف پنهان دشمنان برای تنویر 
افکار عمومی و ملت شریف ایران تبیین و شبهات پدید آمده در 

فضای غبارآلود فتنه برطرف گردد.
لذا وظیفه خود می دانیم که در این رابطه توجه مردم عزیز را 

به نکات زیر جلب نماییم:
۱- اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگ  ترکیبی همه جانبه 
است که با طراحی و هدایت سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( 

اروپایی  از  کشورهای  برخی  صهیونیستی،  رژیم  همکاری  و 
و منطقه، گروهک های تروریستی و استخدام همه  امکانات 
اطاّلعاتی، رسانه ای و عملیاتی علیه ملت ایران برنامه ریزی 
شده است. هدف دشمنان از این جنگ، بهره گیری از برخی 
به  آنها  تبدیل  و  موجود  نارضایتی های  و  داخلی  تضادهای 
کردن  فرسایشی  منظور  به  مخرب  های  آشوب  و  اغتشاش 
ناامنی در کشور و جلوگیری از پیشرفت ایران در حوزه های 
مختلف علمی، فنی، دفاعی و اقتصادی است. جعل یا تحریف 
اخبار و انتشار گسترده آن در فضاهای رسانه ای و مجازی از 
تاکتیک های اصلی دشمن است که برای تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی و ناامید ساختن مردم نسبت به آینده استفاده می 

شود.
۲- طبق بیانیه مشترک نهادهای امنیتی و اطالعاتی، دخالت 
فراگیر دشمن در اغتشاشات اخیر مبتنی بر اطالعات و گزارش 
های مستند و موثق بوده و در قطعیت آن تردیدی نیست. 
اخیر  اغتشاشات  از  بر حمایت دشمن خارجی  تأکید  اگرچه 
به معنای کتمان نارسائی های داخلی نیست، اما غفلت از 
شناخت دشمن اصلی کشور نیز یکی از خطراتی است که هر 
کشور مستقل از جمله ملت بزرگ ایران را تهدید می کند. 
یکی از ترفندهای اصلی دشمن ایجاد اختالف و ایراد خدشه 
به انسجام و همبستگی ملی و فعال سازی گسل های قومی و 
مذهبی است تا با خارج کردن مطالبات مردم از مسیر حقیقی 
به اهداف شوم خود دست یابد. در این مقطع حساس، ارتقاء 
وحدت ملی، تالش برای اتحاد مذاهب و قومیت های مختلف 

و انسجام گرایش های متنوع سیاسی می تواند خنثی کننده 
اقتدار جمهوری  از مظاهر  باشد. یکی  جنگ ترکیبی دشمن 
انقالب  افزایی نیروهای  ایران در شرایط کنونی، هم  اسالمی 
و همبستگی مسئوالن نظام و مجموعه های سیاسی و عدم 
تضعیف قوای سه گانه و کانون های قدرت نظام مانند سپاه، 
بسیج، ارتش و روحانیت است.نقش زنان فرهیخته و جوانان 

آگاه در این عرصه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
۳- تنها راه شکست دشمن در جنگ ترکیبی، ایجاد امید در 
دل آحاد جامعه و همراه نمودن آنان با حاکمیت و در مجموع 
جلب رضایت ایشان است. امروز هیچیک از مسئولین کشور، 
نارسایی هایی که موجب نارضایتی مردم است را انکار نمی 
کنند و با اهتمام جدی برای کاهش و رفع مشکالت موجود 
مشکالت  برای حل  مستمر  تالش  دارند.  در صحنه حضور 
جامعه به خصوص در حوزه اقتصادی، اطالع رسانی مستمر در 
مورد میزان و پیشرفت کارهای انجام شده و همچنین تشریح 
صادقانه محدودیت های موجود برای ایجاد اعتماد و اقناع افکار 
عمومی یک ضرورت قطعی است که باید مورد توجه قوای سه 

گانه و همه کارگزاران نظام قرار گیرد.
۴- برای پیروزی در جنگ ترکیبی باید به دنبال تهاجم ترکیبی 
علیه دشمن بود و با ارتقای ظرفیت های رسانه ای و حضور 
موثر در فضای مجازی، سواد رسانه ای جامعه را افزایش داد 
و با تبیین و تحلیل مستمر وقایع و اطالع رسانی دقیق و به 
موقع، با اطالعات جعلی مقابله نمود و با برنامه ریزی عملیاتی 
و اطالعاتی، ایجاد کرسی های آزاداندیشی در مجامع علمی به 

ویژه دانشگاهها و حوزه های علمیه، اقدام به موقع نظامی علیه 
پایگاه های دشمن و بکارگیری دیپلماسی فعال و کنشگرانه در 

مقابل تحرکات دشمنان خارجی، تهاجم دشمن را بی اثرنمود.
تبلیغاتی  های  دستگاه  خارجی،  سیاست  عرصه  در   -۵
دشمن با حربه حقوق بشر از عوامل اغتشاش و تروریست 
های خودساخته، حمایت می کنند، در حالی که خود در زمره 
برجسته ترین ناقضان حقوق بشر علیه ملت ها بوده و هستند.

۶- آمریکا و غرب، گاه به بهانه فروش پهپادهای ایرانی به 
روسیه و گاه در حمایت از اغتشاشات داخلی، میز مذاکره را 
نادیده گرفته و با هدف ایجاد اختالف در میان نخبگان کشور، 
اینگونه القا می کنند که ایران مسئول بی نتیجه ماندن مذاکرات 
است. در حوزه دیپلماسی عمومی نیز دشمن سعی دارد روابط 
خوب ایران با روسیه، چین و همسایگان را هدف قرار داده و 
پایبندی نظام به اصل نه شرقی و نه غربی را مخدوش جلوه 
دهد. این در حالی است که ایجاد روابط راهبردی با کشورهای 
جهان چه در شرق و چه در غرب، با حفظ احترام متقابل و 
آنها، نه تنها ناقض اصل نه شرقی نه  بدون پذیرش سلطه 
غربی نیست، بلکه مبتنی بر استقالل و اعتماد به نفس است. 
ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی، کارگزاران وزارت امورخارجه را 
با اهداف جنگ ترکیبی در عرصه بین المللی آشنا نموده و برای 
تمام معضالت و مشکالت سیاست خارجی، راه حل اصولی 
و راهگشا ارائه کند. بهره گیری از تجارب دیپلمات های سابق 
وزارت امورخارجه نیز می تواند مسئولین دستگاه دیپلماسی را 

برای اتخاذ بهترین تصمیم، یاری نماید.
۷- ما به عنوان جمعی از پیشکسوتان وزارت امور خارجه با 
سالم و صلوات به روح بلند امام راحل و تجدید بیعت با رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای 
)مدظله العالی( و طلب رضوان و مغفرت برای شهدای انقالب 
اسالمی به ویژه شهدای امنیت و ضمن همدردی با خانواده 
های داغدار حوادث اخیر، حمایت خود را از نیروهای امنیتی، 
اطالعاتی و قضائی اعالم نموده و با تأکید بر ضرورت توجه 
به مطالبات به حق مردم، اقدامات ناجوانمردانه و ددمنشانه 
تروریست ها و اغتشاشگران را محکوم می نمائیم و با اطمینان 
از  این مرحله عبور خواهیم نمود،  از  پیروزمندانه  این که  از 
خواص جامعه می خواهیم که مسئوالنه به میدان آمده و با 
دفاع از کیان اسالم، انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران وظیفه دینی و ملّی خود را ادا نمایند.

بیانیهجمعیازپیشکسوتانوزارتخارجهدررابطهباتحوالتاخیرکشور

نئوآنارشیستهایوطنیمولودرفتارسیاسییکدههگذشتهنواصولگرایان یادداشت

اخبار

بهادری جهرمی: 
موانع استفاده از نخبگان در مسئولیت های اجرایی 

برداشته می شود
سخنگوی دولت با بیان یک مصوبه هیأت وزیران در نشست امروز گفت: 
براساس این مصوبه سخت گیری هایی که مانع از جوان گرایی می شود و به جوانان 

نخبه اجازه فعالیت در این حوزه ها را نمی دهد، برداشته خواهد شد.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه پس از نشست هیأت 
وزیران با حضور در حیاط پاستور و در جمع خبرنگاران گفت: فعال مجلس در ایام 
تعطیلی خود به سر می برد و به محض آغاز فعالیت مجلس در هفته آینده، وزیر 
پیشنهادی راه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد خواهد شد. شاظهارداشت: در 
جلسه امروز هیأت دولت مصوبات متعددی به تصویب اعضای کابینه رسید که 
یکی از اینها دستورالعملی است که طبق آن برای تصدی مدیرعامل یا عضویت در 
هیات مدیره در شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در ان جایگاه مدیریتی 
دارد، احراز صالحیت هایی باید از طرف دولت به تصویب برسد. وی هدف از این 
مصوبه را مسئولیت دادن به جوانان نخبه دانست و ادامه داد: به موجب به این 
مصوبه سخت گیری هایی که مانع از جوان گرایی می شود و به جوانان نخبه اجازه 
فعالیت در این حوزه ها را نمی دهد، برداشته خواهد شد. بهادری جهرمی خاطر 
نشان کرد: تمایزها و اولویت هایی برای جوانان در این مصوبه درنظرگرفته شده 
تا بتوان بیشتر از نخبگان جوان استفاده کرد. رئیس شورای اطالع رسانی دولت 
درباره اینکه آیا افزایش تعرفه در قبوض را شاهد خواهیم بود، گفت: پلکانی کردن 
تعرفه پرمصرف ها در قبوض مصرفی جزو برنامه است اما نگاه دولت به این حوزه 
نگاه با تاملی است که چه میزان صرفه جویی می شود یا نه. وی افزود: وقتی 
یارانه پرمصرف ها برداشته شود، دراین حوزه هزینه های قبوض افزایش می یابد؛ 
برنامه دولت این است نسبت به تعرفه ها تغییری اعمال نشود. بهادری جهرمی 
اظهار داشت: در جلسه امروز با توجه استعفای رستم قاسمی به دلیلی بیماری، 
آقای افندی زاده به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی و از زحمات قاسمی 
در جلسه تقدیر شد. سخنگوی  دولت با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی راه و 
شهرسازی اضافه کرد: مجلس در تعطیالت هفتگی است و به محض آغاز، وزیر 
از سوی دولت پیشنهاد می شود وی ادامه داد: امروز دستورالعملی به تصویب 
رسید که به تبع آن مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره در شرکت های 
دولتی و شرکت های که دولت در آن ها جایگاه مدیریتی دارد، به منظور احراز 
صالحیتها، هم شایسته ساالری وجود داشته باشد و هم سهم خواهی هایی که مانع 

از جوانگرایی و حضور نخبگان می شود، از بین برود.

مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی
حضور بازیگران بی حجاب در ساخت آثار سینمایی صحت 

ندارد
 مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی نسبت به  انتشار خبر تولید آثار سینمایی 

به دو وجه بی حجاب و باحجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، بهمن حبشی مدیرکل دفتر 
تولید سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلمبرداری برخی آثار سینمایی در دو 
شکل بی حجاب و با حجاب گفت: بر اساس اطالع موثق سازمان سینمایی چنین 
خبری صحت ندارد و هیچ یک از فیلم های سینمایی در حال تولید دست به چنین 
اقدام قانون شکنانه ای نزده اند. وی افزود: بدیهی است در صورت صحت چنین 
خبری، فیلم موردنظر در هر مرحله ای از ساخت و تولید، متوقف و تبعات جبران 
ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت. حبشی ادامه داد: توصیه 
ما به عنوان سازمان سینمایی به سرمایه گذاران، تهیه کنندگان و کارگردانان این 
است که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند چرا که تبعات هرگونه تخطی 
از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود. وی عنوان کرد: سینمای 
ایران همواره سینمایی شریف، قانونمند و متعالی بوده و بدون تردید مطابق با 

قوانین رسمی و موجود کشور به حیات پر برکت خود ادامه خواهد داد.
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی اعالم کرد: بر اساس پیگیری ها و اطالع 
دقیق مسئولین سازمان سینمایی پروژه های در حال تولید کامال منطبق بر قوانین 
و مقررات در حال تولید است و حاشیه سازی ها تاثیری بر روند طبیعی تولید و 

زیست حرفه ای و قانونمند سینماگران نخواهد گذاشت.

غالمرضا فرجیان
نو اصولگرایان در یک دهه گذشته با انحصار طلبی در قدرت و اقتدار گرایی 
بدنبال جامعه سیاسی یک دست و یکصدایی در قدرت بودند و هر شعاری که 
می دانند برخی اوقات  منظورشان خودشان و گروهشان بود مانند شعار جوان 

گرایی و برخی اوقات برای حذف رقیب بود مانند  شعار مبارزه با فساد .
از این دست شعارها بسیار زیاد بود . 

 برای حذف رقیب، تمام سرمایه های اجتماعی و سیاسی کشور را ذوب یا 
حذف کردند تا بتوانند دولت مطلوب خود را شکل دهند و بتوانند آرمان های مد 

نظر خود و ارزش های خویش را در جامعه منتشر کنند .
با این اقدامات اعتماد عمومی را به نهاد های حاکمیتی بشدت کاهش دادند 
و تمام شخصیت های تاثیر گذار سیاسی را از هر دوجناح کامالً بی اعتبار و بی 
ارزش کردند و سوخت موتور حرکت خود را از سوزاندن سرمایه های اجتماعی 

تامین کردند و احزاب سیاسی را بصورت کامل از کار انداخته و تمام نهادهای 
قدرت را در اختیار گرفتند .

نو اصولگرایان با سرعت فراوان توانستند شخصیت های سیاسی هر دو جناح 
را بی شخصیت کرده و در دیدگاه مردم از سکه بیندازند .

اکنون در کف خیابان با افرادی رو برو هستند که اصالً شناختی از رفتارشان 
ندارند و حتی نمی دانند در کف خیابان به دنبال چه هستند و هرچه تحلیل 

می کنند به فهمی از آنها نمی رسند. 
آن زمان که بسیاری از رقبا را با رد صالحیت و گزینش و حربه های دیگر 
را آبستن چه  بر می داشتند نمی دانستند که جامعه  از میان  مانند تهمت 

مولودی می کنند و سرمستی آنها بیش از یک سال  طول نکشید .
اکنون با طیفی از جوانان نئو آنارشیست روبرو هستند که گوش شنوایی از 
هیچ یک از شخصیت های دو جناح ندارند فارغ از تعداد آنها که به گفته برخی 

شاید ۲۰۰ هزار نفر هم نباشند اما آنچنان کشور را دچار هرج و مرج کرده اند که 
گویا قصد بازگشت به خانه را ندارند .

جوانانی که هیچ یک از جریانات سیاسی داخلی و خارجی را نمی پذیرند و 
دارای هیچ رهبری نیستند و هر که و هر چیز را در مقابل خود ببینند مخالف 

قلمداد کرده و حذف می کنند. 
نئو آنارشیست های وطنی بر هر نظمی هجوم برده و با همه چیز مخالفند .

نو اصولگرایان باید این فرزند و مولود خود را بپذیرند و تا دیر نشده رفتارهای 
انحصار طلبانه و اقتدار گرایانه خود را کنار گذاشته و فضای باز سیاسی و 
اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی و شرع مقدس و رهنمود های امام خمینی 
ره و مقام معظم رهبری ، اجازه حضور تمامی جریانات سیاسی  و اجتماعی را 
بدهند و صدای مخالفان را بشنود و بپذیرند دو دهه پمپاژ  نا امیدی و تخریب 

تمام شخصیت های سیاسی کافی است .

جامعهایرانیجامعهایرانی
اندوهگیناندوهگینوملیگراوملیگرا

نگاهی به وقایع پس از بازی تیم فوتبال ایران و انگلستان نگاهی به وقایع پس از بازی تیم فوتبال ایران و انگلستان 
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تکرارتاریخیاراهبرد
جدیدهستهای؟

شرح در صفحه  2

» ابتکار« بر اساس اظهارات مقامات و کارشناسان بررسی می کند

گروه سیاسی - همزمان با تشدید اختالفات میان ایران و غرب بر سر مسائل هسته ای و صدور 
قطعنامه شورای حکام علیه ایران، روز گذشته محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان 
در حاشیه نشست هیات دولت و در تازه ترین اظهارات خود گفت: همانطور که قبال اعالم کردیم، 
رفتار سیاسی و فشار سیاسی و اقداماتی که از جنس عدم توجه به روند توافق و مذاکرات بوده 
دارای یک عمل متقابل خواهد بود و سازمان انرژی اتمی در راستای قانون اقدام راهبردی در سایت 
فردو و نطنز ظرفیت جدیدی را برای غنی سازی ایجاد کرد که کل این عملیات در چارچوب موازین 

و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
اسالمی ادامه داد: در نطنز ظرفیت جدید و زنجیره های جدید گازدهی آن شروع شده است و در 
فردو ظرفیتی که تولید ۲۰ درصد می کرد را به ۶۰ درصد رساندیم و در گام  تکمیلی که در حال 
اقدام است از سانتریفیوژهای نسل جدید استفاده و نسل ششم را جایگزین نسل اول خواهیم  کرد.
وی تصریح کرد: فشار سیاسی و قطعنامه راه حل موضوع نیست و مالک و معیار برای حل و فصل 
موضوعات، این نوع رفتارها نیست که به موارد اتهامی دامن بزنند و رفتار حرفه ای آژانس را 

می طلبد.

ماجرایتبادلپیامبا
آمریکاییها

حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری 
با رسانه ها مطرح کرد
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