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خزان عید بازنشستگان
مبنای دولت برای عیدی ۱۸۰۰۰۰۰ کارمندان و 

بازنشستگان چیست؟!

ادامه در صفحه  2

تاثیر بیانیه های آقایان موسوی و 
خاتمی برآینده سیاسی اصالح طلبان !

از  موجی  خاتمی  و  موسوی  آقایان  بیانیه های 
واکنش ها را به همراه داشت. بیانیه هایی بی سابقه 

با مفادی نو و مواضعی تازه. 
درخصوص بیانیه مهندس موسوی تقریباً همگان 
متفقند که در این بیانیه از جمهوری اسالمی عبور 
شده است. او آینده ای بدون نظام فعلی را ترسیم 
صفر  نقطه  به  برگردیم  است  معتقد  و  کند  می 
انقالب و از نو مجلس موسسان، قانون اساسی و 
نظامی نو تشکیل گردد. این آشکارا عبور از جمهودی 
بیانیه خاتمی اختالف  اما در مورد  اسالمی است. 
نظر و خوانش های متناقضی وجود دارد. مخالفان 
سنتی ایشان ازجمله اصحاب کیهان هر دو بیانیه را 
دو روی یک سکه قلمداد می کنند و مدعی عبور 
خاتمی از نظام هستند. معتقدند خاتمی چیزی را 
به صورت نرم و در لفافه می گوید که میرحسین 
به صورت سخت و شفاف گفت. براندازان اما چنین 
اعتقادی ندارند. به تعبیری بیانیه خاتمی جان آنان 
را گرم نکرد. من نیز معتقدم بیانیه خاتمی براندازانه 
نبود. به تعبیر یکی از دوستان خاتمی از خودش 
عبور کرد و میرحسین از حکومت. خاتمی در بیانیه 
خود، از اصالح طلبی قدرت محور وصندوق محوربه 
صراحت عبور کرد و به اصالح طلبی جامعه محور 
رسید. خاتمی نومیدانه از بن بست اصالحات دوم 
خردادی سخن گفت. اصالحاتی که تا کنون قدرت 
محور بوده است. اما خاتمی همچنان آینده بدون 
جمهوری اسالمی را ممتنع می بیند و طبیعتاً هنوز 
ترجیح می دهد که این نظام خود مصدر اصالح خود 

باشد.

محمدعلی وکیلی سرمقاله

رئیس قوه قضائیه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت 
کرد و با مردم به گفت و گو پرداخت.

قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای روز شنبه ۲۲ بهمن 
همزمان با چهل  و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
در راهپیمایی عظیم و پرشور آحاد مختلف مردم تهران شرکت 
کرد. رئیس قوه قضائیه در جریان راهپیمایی باشکوه مردم 
تهران در یوم الله ۲۲ بهمن، ضمن حضور در صفوف و طی 
مسیر در کنار راهپیمایان و شهروندان تهرانی که از اقشار و 
طبقات مختلف هستند، با تعدادی از آنها بصورت مستقیم 
و بالواسطه به گفت وگو پرداخت و سخنان و مسائل آنان 

را استماع کرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه طی سخنانی 
با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن یوم الله است و در زمره روزهای 
ماندگار محسوب می شود، اظهار کرد: مردم ایران اسالمی 
در طول این بیش از چهل سال ثابت کرده اند که نسبت به 
تعظیم و زنده نگه داشتن شعائر الهی اهتمام و حساسیت 
در  قبل،  از  منسجم تر  و  پرشکوه تر  ساله  هر  لذا  دارند، 

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت می کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تالش های دشمنان و معاندان 
گفت  اسالمی  انقالب  و  مردم  میان  جدایی  ایجاد  برای 
: دشمنان و معاندان در سال جاری نهایت تالش خود را 
مصروف کردند که بگویند مردم در صحنه حمایت و دفاع 

از انقالب اسالمی حضور ندارند، اما مالحظه می کنید که در 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آحاد مردم از زن و مرد و 
کوچک و بزرگ با شور و ایمانی خاص به مسیرهای راهپیمایی 
آمده اند تا بار دیگر با انقالب و امام و رهبر عزیزمان تجدید 
میثاق و اعالم کنند که نسبت به انقالب اسالمی و ارزش های 

دینی خود حساس هستند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بدون تردید حضور پرشکوه مردم 
در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حاوی پیام خاصی هم در 
داخل و هم به خارج است؛ این شکوه حضور، پیام وحدت و 
انسجام در داخل را دارد و به دشمنان نیز این پیام را مخابره 
می کند که با اقدامات مذبوحانه خود برای جداسازی مردم از 

انقالب اسالمی، ره به جایی نمی برند.
رهبر معظم  ویژه  عنایت  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
انقالب اسالمی به طیف وسیعی از محکومان و زندانیان واجد 
شرایط برای مورد عفو قرار گرفتن گفت: امسال با عنایت 
مقام معظم رهبری و عفوهای صورت گرفته، عالوه بر اینکه 
موجبات مسرت و شادی خانواده زندانیان فراهم شد، وحدت 

و همبستگی مردم نیز مضاعف می شود.
احیاناً  که  افرادی  گفت:  راستا  همین  در  اژه ای  محسنی 
القائات دشمن آنها را به اشتباه انداخته بود، متوجه شدند و 
می خواهند به دشمن بفهمانند که اگر هم معترض باشند به 
اسالم و انقالب و ارزش های دینی و ملی پشت نخواهند کرد.

رئیس قوه قضائیه در راهپیمایی ۲۲ بهمن:

ج است حضور مردم دارای پیام خاصی در داخل و خار

جان انسان، علم و زلزله  یادداشت

اخبار

مشاور ویژه اسد: 
همه ادعاهای غرب درباره موضوعات بشردوستانه در 

سوریه دروغ است
بثینه شعبان مشاور رسانه ای و سیاسی ویژه رئیس جمهور سوریه گفت که غرب 
هیچ توجهی به جان مردم ندارد و همه ادعاهایش درباره موضوع بشردوستانه در 

سوریه دروغ است.
به گزارش ایسنا، بثینه شعبان مشاور رسانه ای و سیاسی ویژه رئیس جمهور 
سوریه که با شبکه روسیا الیوم گفت گو می کرد، تصریح کرد: اگر غرب می خواهد 
صحت ادعای خود را ثابت کند، باید سریعاً و بدون هیچ قید و شرط و استثناء، 
اقدامات اجباری اقتصادی را لغو کند، نه اینکه پس از فاجعه انسانی در کشور 

تصمیمات گمراه کننده ای با هدف ایجاد تصور نادرست بشردوستانه بگیرند.
شعبان گفت: وضعیت سوریه بر اثر زلزله ای که این کشور را لرزاند سخت 
را در  دیده  آسیب  مناطق  دیروز دولت تصمیم گرفت  دلیل  به همین  است، 

استان های حلب، الذقیه، حماه و ادلب به عنوان مناطق فاجعه دیده اعالم کند.
وی افزود: آنچه که اوضاع را بدتر می کند، اقدامات اقتصادی اجباری آمریکا 
و اروپاست که مانع از توسعه ابزارها و روش های سوریه برای کمک به مردم 
زیر آوار می شود، در حالی که آمریکایی ها ادعا می کنند اجازه داده اند کمک های 

بشردوستانه وارد سوریه شود که این درست نیست.
بثینه شعبان خاطرنشان کرد: آمریکا با ممانعت از برخورد هر کشوری با سوریه 
علیه مردم سوریه جنایت می کند و واشنگتن جان مردم را در نظر نمی گیرد و تمام 
ادعاهایش درباره موضوع بشردوستانه در سوریه دروغ است، زیرا اقدامات قهری 

که بر سوریه اعمال می کند مانع از نجات مجروحان زلزله ویرانگر می شود.
درباره  آمریکایی ها  ادعاهای  تمام  داد:  ادامه  جمهوری  ریاست  ویژه  مشاور 
وضعیت انسانی در سوریه دور از واقعیت است و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا درباره صدور تصمیم جدید دولت آمریکا مبنی بر توقف موقت و جزئی 
برخی از اقدامات قهری یکجانبه علیه مردم سوریه گمراه کننده، کذب و دور از 
واقعیت است و هدف آن ایجاد یک تصور نادرست انسانی پس از درخواست های 

گسترده بین المللی برای رفع محاصره سوریه است.
به گزارش سانا، بثینه شعبان خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی برای مقابله با 
پیامدهای زلزله به سوریه کمک نکردند، در واقع بسیاری از سوری های مقیم در 
این کشورها تالش می کنند برای کمک به زلزله زدگان به سوریه پول انتقال دهند، 
اما هیچکدام به دلیل اقدامات آمریکایی ها و اروپایی ها نتوانستند این کار را انجام 
دهند. وی در ادامه توضیح داد: واشنگتن عالوه بر اعمال اقدامات غیرقانونی، 
به اشغال بخش هایی از شمال و شرق سوریه و غارت نفت، گاز و گندم ادامه 
می دهد و همه روزانه شاهد خروج ده ها تانک و کامیون از خاک سوریه هستند 
که به سمت پایگاه های آمریکایی در شمال عراق می روند. مشاور ویژه ریاست 
جمهوری گفت: سوال اینجاست که کشوری که عضو سازمان ملل است و مدعی 

درس انسانیت و اخالق است چگونه می تواند نفت سوریه را بدزدد؟
نیروهایشان در خاک  آمریکایی ها مدعی هستند که حضور  افزود:  شعبان 
سوریه برای مبارزه با گروه های تروریستی است، در حالی که برعکس، آنها از 
گروه تروریستی )داعش( و شبه نظامیان جدایی طلب در منطقه جزیره برای اجرای 

برنامه های مخرب خود در سوریه و منطقه حمایت می کنند.
شعبان در پایان تأکید کرد که جهان در حال تغییر است و سوریه در کنار 
روسیه، چین و کشورهایی که به حاکمیت و تصمیم گیری مستقل خود پایبند 

هستند، می ایستد.

بهادری  جهرمی: 
مردم گله های خود را به جمهوری اسالمی سرایت نمی دهند

سخنگوی دولت گفت: مردم جمهوری اسالمی را مثل یک گوهر ناب در میان 
نسل های خود حفظ کرده اند.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
مردم جمهوری اسالمی را مثل یک گوهر ناب در میان نسل های خود حفظ 
کرده اند و نشان داده اند که گله های خود را به این میراث امام و شهیدان سرایت 
نمی دهند.« مردم ایران اسالمی با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، چهل و 

چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی را جشن گرفتند.

محمدعلی نویدی
این روزها به خاطر انواع مسائل و معضالت و 
بحران ها، حال بنی آدم خوش نیست. وقتی 
حال بنی آدم نرمال و خوش نباشد، یعنی 
انقباض و گرفتگی و گریانی، گریبان بشر را 
گرفته است. بشری که گوهر اصیل جهان 
و  با خرد  انسان  زیرا همین  است،  خلقت 
اندیشه و منطق و علم و ادب و هنر، از سایر 
موجودات و حیوانات ممتاز است و این امتیاز، یک 
فضیلت اصیل و بی بدیل و ابدی می باشد. چرا جان 
بشر عزیز است؟ چرا علم برای انسان مهم و حیاتی است؟ چرا بالیای طبیعی و 
مصائب انسان ساخته، مثل زلزله و ویروس ها و جنگ ها و … موجب گرفتاری 

و فقدان آرامش و صلح و دوستی بنی آدم شده است؟ 
چنانکه گفتم فرض اصیل و اساسی این نوشته و نگاه این است که انسان 
و جان آدمی و انسانیت اصالت دارد و بقیه عناصر و اجزای تشکیل دهنده 
زندگی در خدمت و طفیل انسان و زندگی اوست. یعنی اگر انسان و انسانیت 
نباشد، فلسفه خلقت و نظام آفرینش تهی و تو خالی خواهد گشت. مغز و 
هسته اصلی این شرافت و فضیلت آدمی به وجود خرد و خردورزی می رسد. 
جان آدمیان به هم تنیده و تاریخ و تبار یکسان دارد و با شادی و انبساط اجزای 
مختلف این پیکر واحد شاداب و سرزنده می گردد و با مصیبت و مشکالت این 
جان گرفتگی پیدا می کند و در عذاب می افتد . وقتی در ایران و ترکیه و سوریه 
و اوکراین زلزله ویرانگر یا جنگ خانمان سوز در فصل سوز و سرما رخ می دهد، 

آدمی بطور طبیعی گرفته و غمگین می گردد و حال ناخوش پیدا می کند، چون 
ریشه ها به یک جا »انسانیت« می رسد. 

علم و آگاهی علمی در چند قرن اخیر رشد و پیشرفت بی نظیری داشته 
است. در زمان های دور و یونانیان و ایرانیان باستان و اوایل رنسانس، علم 
بیشتر با شناخت و تفسیر ارتباط داشت؛ اما امروز علم با شناخت، آگاهی 
عقالنی و علمی، تفسیر و طراحی و کنترل و مهارگری و پیش بینی علمی 
و تخصصی و اثرمندی، ارتباط دارد. گویی، می توان از نشانه ها و نمادها و 
نمونه ها، به اصل ها و ریشه پی برد، و بالعکس. وقتی مرکز تخصصی و 
تحقیقاتی »بررسی جغرافیایی هندسی منظومه شمسی« چند روز قبل از وقوع 
زلزله بزرگ و شدید ترکیه و سوریه، هشدار زلزله میدهد، به تصور نگارنده 
مسئولین و متولیان اگر خردمند باشند، آنرا جدی می گیرند. چرا؟ چون کار علم 
بر اساس مشاهده، آزمایش، آمار و رصد واقعیات است. پیش بینی علمی »ولو 
احتماالت« با پیشگویی وهمی و خیالی، از زمین تا آسمان فرق دارد. مثل خواب 
و بیداری می مانند. بنابراین، یک راهکار برای کاهش تلفات انسانی در چنین 
وقایع وحشتناک، توان شنیدن و گوش نیوشیدن صدای عقل و علم است. قرن 

بیست و یکم، قرن آگاهی و علم و اندیشه و اختیار است.  
یک راهکار کاربردی دیگر در خصوص کاهش تلفات انسانی و جانی، تغییر 
و تحول در دیدگاه مهندسی و عمران و ساخت و ساز است. بگذارید ساده تر 
بگویم: بساز و بفروش ها و پیمانکاران ساختمان در این زمینه مسئولیت عظیم 
انسانی بعهده دارند. شاید، روزی خود همان بساز و بفروش ها در داخل آن 
ساختمان ها باشند و زلزله هشت ریشتری ناگهان از راه برسد. معنی سخنم این 
است که در مهندسی و معماری و ساخت و ساز سازه ها و ساختمان ها، به 

چه چیزی بها و اهمیت می دهیم. به زیبا و شیک بود بنا؟ به مصالح ساختمانی 
نامرغوب؟ ارزان تمام شدن؟ زودتر تمام شدن؟ چه چیزی برای سازنده مهم و 
حیاتی است؟ این پرسش از جنس انسانیت و اندیشه ورزانه است نه از جنس 
فنی و مهندسی و معماری و حسابرسی. بنابراین، اگر در ساختن ساختمان، 
حفظ جان انسان در اولویت و اصالت داشته باشد، نوع رفتار و کار و کوشش 
و محصول و اثر سازنده متفاوت خواهد بود. اگر دقیق باشیم در این مطلب 
ظرایف و نکات باریک فراوانی نهفته است. متأسفانه، اصالت ها و اصل ها جای 
خود را به فرع ها و حاشیه ها داده اند. ساختمان شیک و ظاهری زیبا بجای 
ساختمان محکم و مقاوم قرار گرفته است! در این موضوع ژرف بنگریم، شاید، 

گشایشی برای آینده بشر باشد. راهکار اندیشه ورزانه.  
راهکار دیگر، میل به منطق و خردمندی است در مقابل میل به دیوانگی و 
بی منطقی. خردمندی و منطق، با انسانیت و حقیقت ما آدمیان نزدیک است. 
می دانید مهندسان و معماران باستانی چه فضیلتی به برخی از مهندسان 
و معماران و سازندگان کنونی داشته اند؟ به نظر نگارنده، آنان به حقیقت 
انسانیت و کردار نیک و رفتار دقیق نزدیکتر بوده اند؛ آنان به راستی و درستکاری 
نزدیک بوده اند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل بسوی 
دیده شد. خطر زمانی غیر قابل جبران خواهد بود که آدمی در یک موضوع 
مهم مثل سازندگی استحاله گردد! یعنی از حال انسانی و انسانیت به حال و 
صفت حرص و طمع و ویرانی وجدان انسانی برسد! حقیقت فراموش شود و 
مجاز جای آنرا بگیرد. ما آدمیان از یک ریشه و تبار هستیم، دست در دست 
هم دهیم تا آالم و سختی ها کاهش پیدا کند و از حریم انسانیت و خردمندی 
صیانت کنیم. حقیقت و انسانیت فروشان همان سیاستکاران دغل باز هستند.   

بازگشت به برجام 2015 یا پلن B ؟

شرح در صفحه  11

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

سیدابراهیم رئیسی، رئیس  جمهوری کشورمان روز جمعه در پیامی توئیتری نوشت:  جمهوری اسالمی از ماه ها 
پیش آمادگی خود برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به توافقی منصفانه را اعالم و حسن نیت برای تحقق 
این هدف را نشان داده. هرچند آمریکا و اخیراً سه کشور اروپایی گرفتار توهم ومحاسبه غلط شده  و به جای 

استفاده از فرصت مذاکره، به دنبال دخالت در امور داخلی ایران رفتند.
صحبت های رئیسی در حالی مطرح شد که روز گذشته نیز محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی رباره 
این که علی باقری مذاکره کننده ارشد کشور عنوان کرده است »ایران در چارچوب توافق گذشته حاضر به انجام 
مذاکرات است« گفت: اساس مذاکرات بر اساس برجام است،  دلیل مذاکرات برجام طی همه این سال ها و بیست 

سال گذشته همین موارد اتهامی بوده است.

یکشنبه 23 بهمن 1401
21 رجب 1444 
12 فوریه 2023
سال هجدهم
شماره 5309
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  3

 موریانه در جان
 بافت تاریخی

شیراز

تخریب آهسته و پیوسته عمارت ها
تاکتیکی برای ویرانی

 صفحه  6

و  5 میلیون خودر
بیشتر از ظرفیت معابر 

پایتخت

رئیس پلیس راهور فراجا
مطرح کرد

 صفحه  4

 سینما مرده
 به جنازه اش

لگد نزنید

محمد حسین لطیفی
کارگردان »غریب«:

آغوش دولت برای آغوش دولت برای فریب خوردگانفریب خوردگان بازاست بازاست
 صفحه  2

رئیس جمهور در سخنرانی مراسم رئیس جمهور در سخنرانی مراسم ۲۲۲۲ بهمن: بهمن:

دادستان کل کشور:
وحدت و یکپارچگی باعث شکست دشمن می شود

دادستان کل کشور گفت: اختالف نظر و سلیقه سیاسی 
طبیعی است، اما برای شکست دشمن باید، مثل امروز 

وحدت و یکپارچگی را حفظ کنیم.
روز  منتظری،  محمدجعفر  والمسلمین  حجت االسالم 
شنبه، ۲۲ بهمن، در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن در جمع 
مردم شهر اصفهان ضمن تبریک یوم الله ۲۲ بهمن، اظهار 
کرد: شهدا، جانبازان، آزادگان و همه کسانی که نهال انقالب 
را با مجاهدت های خود کاشته و با خون و تالش خود آبیاری 
کردند، امروز شاهد حضور پرشور و حماسی مردمی هستند 

که همواره مدافع انقالب و ارزش ها بوده اند. 
وی با اشاره به سخن معصوم)ع( که می فرمایند پرچمی 
که طالیه دار و صاحب آن حضرت بقیه الله است را کسی 

نمی تواند حمل کند؛ مگر آنکه اهل بصیرت باشد، افزود: 
این پرچم در دوران غیبت امام زمان)عج( به دست مقام 
معظم رهبری، آیت الله خامنه ای است. صبر و شکیبایی از 
جمله صفات ایشان در مواجهه با حوادث است و با همین 
صفات، همواره راه حق را تشخیص داده و امروز همه باید  

رهنمودهای حکیمانه ایشان را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور با اشاره به اینکه 
استکبار جهانی منافع خود را در ایران با سقوط پهلوی از 
دست داد، گفت: به همین دلیل هم از روزهای نخست 
انقالب توطئه ها و نقشه های شیطانی خود را برای مقابله 
با انقالب اسالمی آغاز کرده و  در حال حاضر نیز توطئه ها 
و نقشه های جدیدی را بر علیه جمهوری اسالمی طراحی 

می کند.
منتظری  یکی از عوامل شکست دشمن در میدان های 
جنگ نظامی را شناسایی دقیق و درست نقشه های دشمن 
دانست و گفت: همواره از مقام معظم رهبری شنیده ایم که 
امروز با جنگ ترکیبی روبه رو هستیم که حداقل ۱۰ عنصر، 

این جنگ را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اندیشکده های خارجی که برنامه ریزی و 
تالش شبانه روزی برای ایجاد درگیری و مشکالت داخلی 
تالش ها،  این  همه  علی رغم  کرد:  اظهار  می کنند،  کشور 
هزینه ها و دشمنی ها که توسط عناصر خودفروخته اجرا 
ولی عصر)عج(  حضرت  توجه  خدا،  عنایت  اما  می شود، 
با   را  توطئه ها  اسالمی،  انقالب  رهبر معظم  فرمایشات  و 

شکست مواجه کرده است. 
مردم  حماسی  حضور  داد:  ادامه  کشور  کل  دادستان 
معیشتی  مسائل  و   گرانی ها  مشکالت،  همه  وجود  با 
پایه آرمان ها، اهداف  نشان می دهد که این ملت مردانه 
و  مردم  ایستاد،  خواهند  و  ایستاده  انقالب  ارزش های  و 
در  را  خود  وظیفه  و  هستند  کشور  سرمایه های  جوانان، 
برهه ها و مقاطع مختلف انجام دادند، به طوری که واژه ها 
توان ترسیم این حماسه و قدردانی از مردم را ندارند و امروز 
وظیفه مسئوالن این است که تمام تالش خود را به کار 
گیرند. اختالف نظر و سلیقه سیاسی طبیعی است، اما برای 
شکست دشمن باید، مثل امروز وحدت و یکپارچگی را حفظ 

کنیم.


