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استثنایی  ویژگی های  با  دوره  این   جام جهانی 
تعجب  است.  جریان  در  قطر  کشور  در  خود 
نکنید اگر چه ورزشکار نیستم و فقط ورزشکاران 
ورزشی  مسائل  تحلیل  قصدم  رم.  دا  دوست  را 
دیدگاه  از  مقال  دراین  نیست.  فوتبال  مخقوصا 

دیگر به موضوع می پردازم
 از میزبانی که فقط حدود 3 میلیون نفر جمعیت 
دارد و تازه بیش از 80 درصد آن اتباع خارجی 
آن  گاز و صدور  یمن وجود  به  است. کشوری 
چهارمین  بعنوان  113789دالر  سرانه  درآمد  با 
ناخالص ملی  پایه سرانه  بر  دنیا  کشور قدرتمند 
آن  مساحت  که  و... کشوری  رود.  می  به شمار 
تنها 11581 کیلومتر مربع است )مقایسه کنید با 
مساحت  استان تهران با مساحت 18814 کیلومتر 
مربع( آمارهای دیگر و مخصوصا آنچه در آماده 
سازی و برگزاری جام جهانی در فضای رسانه ای 
آن قدر تکرار شده که احتیاجی به تکرار نیست، 
مقایسه کمی و کیفی این کشور 50 ساله هم با 
وضعیت، فعلی کشورمان الزم بنظر نمی رسد چرا 

که آن چه که عیان است حاجتی به بیان ندارد. 
 حال نگاهی بیاندازیم به چشم انداز 20 ساله ایران 
در افق 1404: ایران کشوری خواهد بود توسعه 
فناوری  و  علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه  با  یافته 
انقالبی،  و  اسالمی  هویت  با  منطقه  سطح  در 
الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و 
از سه سال  بعد  یعنی  بین الملل.  موثر در روابط 
دیگرجامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین 
ویژگی هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب 
تاریخی  و  جغرافیایی  فرهنگی،  مقتضیات  با 
ارزش های  و  اخالقی  اصول  بر  متکی  خود، 
اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم ساالری 
مشروع،  آزادی های  اجتماعی،  عدالت  دینی، 
از  بهره مندی  و  انسان ها  و حقوق  کرامت  حفظ 
دانش  از  برخوردار  قضایی،  و  اجتماعی  امنیت 
پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر 
سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ی اجتماعی در 
تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی 
مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم 
امنیت  رفاه،  سالمت،  از  برخوردار  حکومت،  و 
غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع 
مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از 
فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب. 
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، 
روحیه ی  انضباط،  کاری،  وجدان  از  برخوردار 
تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و 
نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی 
بودن. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی 
)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای 
تولید  و  نرم افزاری  جنبش  بر  تأکید  با  همسایه( 
ارتقاء  اقتصادی،  مستمر  و  پرشتاب  رشد  علم، 
اشتغال  به  رسیدن  و  سرانه  درآمد  سطح  نسبی 
کامل. یعنی سه سال دیگر باید به وضعیت فعلی 

قطر یا امارات و... برسیم.
 حال سئوال با وضعیت فعلی مملکت، چقدر از 
آزوها و امیدها و پیش بینی ها محرز شده و در 
سه سال آینده برای تحقق اهداف باقی مانده، چه 
کار باید کرد. من عاجزانه از خواننده ای سطور 
تقاضا می کنم حوصله به خرج داده و اهداف ذکر 
شده را دوباره مرور فرمایند و آن را با وضعیت 
کشورهای اطراف نظیر قطر مقایسه کنند. آیا برای 
رسیدن به اهداف ترسیم شده غیر از دو راه؛ راهی 
دیگر بنظر می رسد؟ اول تمسک به دعای طی 
االرض و دوم مداقه ای در احواالت کشور ریز 
و میزه اطراف مملکت که االن برای خودشان به 
قول تبریزی ها، آصادق کدخدا باشی ای در محله 
دیکباشی شده اند و ما را چنان در گوشه رینگ 
به هچل انداخته اند. که هر روز باید مثل لوطی 
ها  همشهری   ( ای  جاقمه  از  مان  قمه  سرگذر، 
بخوانند قین( در آورده و چشم غره ای برویم که: 

من آنم که رستم بود پهلوان...
ادامه در همین صفحه

به رگبار بستن مردم بی دفاع نشان از نقشه ای شوم می دهد
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شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: دولت با تغییر روش فروش نفت، 
میزان درآمد خود را افزایش داد و برای استمرار 
این افزایش درآمد توجه به بخش خصوصی الزم 

است.
نفتی  درآمد  افزایش  درباره  دهقانی  الهویردی 
مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش  طبق  دولت 
دولت  بازنگری  و  تعامل  گفت:  اسالمی  شورای 
در روش های فروش نفت، ایجاد ارزش افزوده که 
جزء سیاست های دولت سیزدهم در بخش انرژی 
بوده همراه با افزایش قیمت نفت، تاثیر فراوانی در 

درآمد دولت از فروش نفت داشته است.
افزود:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
فروش  روش های  فعالیت خود  ابتدای  از  دولت 
از  ناشی  صادارت  حجم  و  داد  تغییر  را  نفت 
محصوالت پتروشیمی ها نیز افزایش یافت که در 
حقیقت نشان دهنده موفقیت دولت در دور زدن 
تحریم ها و کارآمدی سیاست های اتخاد شده در 

وزارت نفت است.
تولید  افزایش  شد:  یادآور  ورزقان  مردم  نمایده 
و  افزوده  ارزش  افزایش  به  منجر  پتروشیمی ها 
صادرات مشتقات نفتی شده و الزم است دولت 
به  نسبت  و  داده  ادامه  را  راهبرد  این  همچنان 
در  تاکنون  سیزدهم  کند.دولت  همت  آن  توسعه 

عمل  موفق  نفتی  مشتقات  و  نفت  فروش  بخش 
شدن  اثر  بی  دهنده  نشان  ارقام  و  آمار  کرده، 

تحریم ها است.
ارزش  افزایش  موجب  نفتی  فرآورده های  تولید 
صادراتی محصوالت نفتی شده و گام مهمی در 
است.دهقانی  کشور  در  اشتغال  افزایش  راستای 
کشور  در  پاالیشگاه ها  توسعه  لزوم  بر  تاکید  با 
اظهار داشت: ایران دارای بیش از 5 هزار کیلومتر 
با کشورهای همسایه  ساحل و مرز آبی مشترک 
است، در صورتی که با همکاری بخش خصوصی 
پاالیشگاه ها در این مناطق گسترش یابد، تولیدات 
مناسبی  بستر  و  یافته  افزایش  نیز  نفتی  مشتقات 
و  پاالیشگاهی  محصوالت  صادرات  برای 
پتروشیمی به کشورهای هدف فراهم خواهد شد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای 
خصوصی  بخش   از  باید  و  فروشی  خام  کاهش 
در این حوزه حمایت کند، اضافه کرد: اگر نفت 
مینی  در  که  خصوصی  بخش   اختیار  در  رایگان 
میزان  دهیم،  قرار  هستند،  موفق  پاالیشگاه ها 
ارزش افزوده کشور در مشتقات نفتی چند برابر 
در  خصوصی  بخش  گذاری  شد.سرمایه  خواهد 
تکنولوژی های  و  فرآوری  استخراج،اکتشاف، 
بهبود  در  فراوانی  تاثیر  می تواند  نفت  مختلف 

شرایط اقتصادی کشور ایفا کند.

به گزینه دیپلماتیک
 در قبال ایران
 اعتقاد داریم

تحریم  ها بی اثر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به رگبار بستن مردم 
این  جوانان  کشتن  و  امنیت  حافظان  و  دفاع  بی 
ملت با چاقو و قمه و سالح گرم در کف خیابان ها 
ملت  آگاهی  با  که  می دهد  نقشه شومی  از  نشان 

ایران دفع خواهد شد.
گفت:  امروز  خبری  نشست  در  ستایشی  مسعود 
جنایات  اثر  در  ملت  مجدد  داغداری  تسلیت 
فرمایشات رهبری  تبیین  و  تروریست های مسلح 

نکته ای است که جا دارد به آن بپردازیم.
اخیر  داد: صحنه هایی که در روزهای  ادامه  وی 
در میدان و خیابان های برخی از شهرها رخ داد 
و خواب های  های دشمن  برنامه  عمق  به خوبی 
آشفته آنان برای آینده ایران یکپارچه را نشان داد. 
اینکه امروز دشمن علنا پرده از چهره انداخته و در 
شبکه های مجازی دستور قتل و ترور و آتش را 
می دهد، بخوبی نشان می دهد که دشمن امروز از 
عدم همراهی مردم ایران اسالمی سخت خشمگین 

است.
بی  مردم  بستن  رگبار  به  کرد:  تاکید  ستایشی 
دفاع و حافظان امنیت و کشتن جوانان این ملت 
ها  خیابان  در کف  گرم  قمه و سالح  و  با چاقو 
نشان از نقشه شومی می دهد که با آگاهی ملت 
رسانه  های  تروریست  شد.   خواهد  دفع  ایران 
اند،  کرده  آماده  را  آرایی  صحنه  ابتدا  از  که  ای 
تروریست های کف خیابان را تسلیم می کنند و 
خود دستور ترور مردم و زنان و کودکان بی دفاع 
که  قاتالنی  کنند.  می  را صادر  مظلوم  مدافعان  و 
در کف خیابان هلهله و شادی می کنند اما دوباره 
با  تغییر چهره فاز دیگری را پیش گرفته اند،آنها 
ها سخت  تروریست  با  ایران  ملت  مقابله  بدانند 
تروریست  و  ها  تروریست  است.  کننده  پشیمان 
مخالن امنیت، همان تروریست های اقتصادی اند 
که مانع فعالیت سالم امت اسالمی می شوند. این 
تروریست ها حتی حاضر نیستند هزینه اقدامات 
سابقه  ایران  ملت  بپذیرند.  را  خود  ناجوانمردانه 
سیاه منافقین و ترورهای کور انان در دهه ۶0 و 

دهه های دیگر  از یاد نبرده اند. 
وی تاکید کرد: اطمینان می دهم که قوه قضاییه از 
خون عزیزان نخواهد گذشت و نمی گذارد خون 
به  شرارت ها  این   بساط  و  شود  پایمال  عزیزان 

زودی زود جمع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علم خونخواهی 
قوه  دستان  در  شده  ریخته  ناحق  به  خون های 
با سرعت  تدابیر متخذه  براساس  قضائیه است و 
بدون چشم  مولفه صحت،  متضمن  با  و  دقت  و 
پوشی از حق امنیت به وظیفه خود عمل می کنیم 
و تروریست ها را در هر موقعیتی باشند به سزای 

اعمالشان خواهیم رساند.
از   بسیج  فرا رسیدن هفته  تبریک  ستایشی ضمن 
های  سیاست  اجرای  و  پیگیری  قرارگاه  تشکیل 
برای  گفت:  و  داد  خبر  رهبری  سوی  از  ابالغی 

اجرای فرامین رهبری قرارگاهی منسجم و پیگیر 
قضاییه  قوه  به  رهبری  نگاه  تا  کردیم  مستقر  را  

اجرایی شود.
ارجاع  سامانه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
پرونده به کارشناسان گفت: این سامانه یک نسخه 
آزمایشی دارد که ارجاع هوشمند کارشناسی دارد 
است  قضایی  پرونده های  مدیریت  سامانه  در  و 
به  کارشناسی  عادالنه  ارجاع  جهت  اقدام   این  و 
قضات  ناحیه  از  دادگستری  رسمی  کارشناسان 

مراجع قضایی است.
سامانه  با  ارتباطی  سامانه  این  آیا  داد:   ادامه  وی 
های 2020 و 1515 دارد؟  سامانه 1515 مربوط به 
امور وکال و مشاوران قوه قضاییه است و سامانه 
این  است.  رسمی  کارشناسان  به  مربوط   2020
با سامانه های 2020 و 1515  قرار است  سامانه 
ارتباط پیدا کند و تا سه ماه دیگر این سامانه نهایی 

خواهد شد.
درباره  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ستایشی 
گفت:  دارو   کنترل  برای  قضاییه  قوه  تمهیدات 
مساله دارو و تجهیزات پزشکی مساله روز است 
و کمبودهای دارویی نگرانی هایی را بوجود آورده 
است. موضوع فرایند دارو و اقدام در جهت تولید 
ارتباط  و  است  اجرایی  کامال  توزیع  و  ورود  و 
همواره  اما  ندارد،  قضایی  دستگاه  با  مستقیمی 
که مالک  بوده  این  بر  قصاییه  قوه  ریاست  تاکید 
مردم است و هر  ما رفع مشکل و گرفتاری های 
اقدامی که از قوه قضاییه در رابطه با قوه مجریه و 

دولت برمی آید دریع نشود. 
مشکالت  رفع  جهت  در  مهیا  و  ایستاده  کامال 
هستیم. مثال در حوزه واردات اگر مانعی هست یا 
در تولید هست به آن بپردازیم. امید داریم دولت 
محترم  هم اهتمام الزم را در جهت رفع مشکالت 
مردم خصوصا در حوزه داروهای خاص بر دارد. 
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعاهای 
ایذه  تیراندازی  جریان  درباره  ها  سلبریتی  برخی 
افراد  این  با  که چرا  بود  بارها سوال شده  گفت: 
مختلف  مجموعه های  در  شاخص  اصطالح  به 

برخورد نمی شود؟ 
 ما تاکید می کنیم که همه در برابر قانون یکسان 
هستند و تذکر و ارشاد یک میزانی دارد و کسانی 
بر  را  این  بودند  مقبول  ذهنشان  در  افراد  این  که 
نمی تابند و برخورد قاطع می خواهد.  در این راستا 
کسانی احضار شده و به دلیل عدم حضور جلب 
صحبت هایی  شاخص  ظاهر  به  افراد  این  شدند. 
عده ای  تا  می کنند  تحریک  را  جامعه  که  می کنند 
که غفلت دارند به کف خیابان بیایند. کسانی که 
سخن بیهوده و غیر مستندی بگویند، قطعًا دستگاه 

قضائی با آن ها برخورد می کند.
قانونی  وظیفه  اساس  بر  قضائیه  قوه  افزود:  وی 
و  داده  خرج  به  حساسیت  رابطه  این  در  خود 
پراکنی  دروغ  و  تهمت  و  شایعه سازی  جلوی 
بودیم  کرده  اعالم  هم  ابتدا  از  گرفت.  را خواهد 
واقع  غیر  مطالب  بیان  فضای  عمومی  فضای  که 
به  نسبت  همگان  نیست.  تشنج  و  تنش  ایجاد  و 
اظهار نظر آزاد هستند و مطابق با قانون اساسی، 
آزادی بیان دارند اما نه آن چیزی که هنجار شکنی 
باشد و مطالب خالف واقع بیان شود. این هنجار 
شکنی ها قابل بررسی است و بر اساس بررسی ها 
حوادث  از  برخی  متأسفانه  متعدد،  یافته های  و 
اخیر نشأت گرفته از این حوادث است. ستایشی 
از  اعم  محاکم  آرای  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
برائت و محکومیت در کل  کشور در ناآرامی های 
اخیر گفت:  طبق آمار ارائه شده در تهران تاکنون 
برای 1118 نفر کیفرخواست صادر شده است.  در 
برائت در سراسر کشور  آمار محکومیت و  مورد 
تاکنون 2432 نفر رای بدوی اعم از محکومیت و 

برائت صادر شده است.
پرونده  وضعیت  آخرین  خصوص  در  ستایشی 
حادثه اوین گفت: در حال تحقیقات از 42 متهم 
هستیم و با توجه به شلوغی و ترافیک رسیدگی 
حال  در  جدیت  با  پرونده  این  مجموعه  آن  در 
رسیدگی است و واجد محرمانگی است و  پس 
از مشخص شدن ابعاد آن، اطالع رسانی خواهیم 
کرد.وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهادت 
کرمانشاه  سپاه  حفاظت  فرمانده  بیرامی  نادر 
مسئول  که  بیرامی  نادر  سردار  شهادت  گفت:  
سپاه کرمانشاه بود را خدمت مردم غیور کرمانشاه 
عرض  تسلیت  گرانقدر  شهید  این  خانواده  و 
می کنم. سالگرد فوت یکی از افراد منطقه بود که  
پیدا می کنند و حامل سالح  اعتشاشگران حضور 
سرد بودند و به ماموران حمله ور می شوند و 3 
نفر از ماموران را با سالح سرد مجروح می کنند 

و سردار بیرامی به درجه شهادت نائل می شود.
بودند  موقعیت  در  که   اغتشاشگران  از  نفر   52  
شناسایی  ضاربین  از  نفر   3 شوند.  می  دستگیر 
اقرار  و  دستگیر شده  آنها  از  نفر  یک  که   شدند 
کرده  و دو نفر دیگر اگر دستگیر شدند فورا اطالع 

رسانی می شود.

اینجا هر 3 روز یک 
"هواپیما" سقوط می کند!

 اگر بین مردم و نان 
فاصله بیافتد 

دیگر خبری از دین 
نخواهد بود

ادامه از همین صفحه
 جام جهانی

مزاحم حجت  باید  االرض  طی  دعای  مورد  در 
االسالم صدیقی ریاست نهاد امر به معروف و نهی 
از منکر شویم که موالنا فعال از اوجب واجبات 
همین رسیدن به این اهداف است و ملت باشنیدن 
این اهداف در 18 سال متمادی و نرسیدن حتی 
هیستریک                                                                 رفتار  نوعی  دچار  خردل  اندازه  به 
شده اند، وهمه چیز وهمه باور ها را کنار گذاشته، 
و همانطور که مشاهده می فرمائید آنچه از دهن 
ها بیرون می آید فحش های چاروادری است که 
اصال در شأن این ملت چند هزار ساله نیست. لذا 
قلب همیشگی، و چشمهای  به حضور  توجه  با 
همیشه گریان واقعا تقاضامندیم هرطور که صالح 
مي دانید با انتخاب و قرائت یکی از انها ملت را 
رجاء  من  که  چرا  برسانید.  مقصود  منزل  سر  به 
چرا  بود.  نخواهد  کارگر  دوم  روش  دارم  واثق 
مداقه در احواالت کشور های دیگر موثر نخواهد 
ایرانیان  زان  هنر  که  نداریم  باور  مگر  اوال  بود؟ 
است و بس، دیگر ما را چه به کشور های ریزه 
که  اندازه جوجه  ما  مقابل  در  اصال  که  ای  میزه 

هیچ اندازه مورچه هم نیستند باید تاسی کنیم.
کردن،  فکر  و  کردن  تامل  یعنی  مداقه  ثانیا   
اشتراتژی داشتن و هزار حرف و حدیث دیگر ما 

اهل انقالبیم، و انقالبیگری، پیشه ماست.

عمل                          دهیم  می  دستور  گیریم،  می  تصمیم    
می کنیم مگر در عملیات های دفاع مقدس چنین 
نکردیم، )خواهش میکنم از آن عملیات معروف 
حرفی نزنید که بقول سردار رضایی آن عملیات 

فریب بود. حال یا برای عراق یا برای خودمان(
 ثالثا تمام اهل تفکر و تعمق ما یا تحصیل کرده 
خارج اند یا درس های ناشی تفکرات زنادق را 
به  احتیاج  رئیسی  قول جناب  به  ما  اند،  خوانده 
اما  والسالم،   داریم.  بسیجی  روشنفکران  تفکر 

بگذار یم و بگذریم.
ولی  یانه  است  صحیح  زیر  روایت  دانم  نمی   
موارد  به  توجه  با  باشد  نداشته  هم  واقعیت  اگر 
طراح  یگویند  است  استناد  و  تطبیق  قابل  مشابه 
استادیوم 974 قطر که تنها استادیوم قابل حمل در 
است                                                                                     بچه الر  رفیعی خودمان  مهندس  دنیاست. 
آقای  ایشان،  های  پیشنهاد  مقابل  در  گویا  که 
را  دهت  برو  اول  بودند  فرموده  نژاد  احمدی 

آبادکن!
برادر خواهر ما دچار مرضی شدیم   کالم آخر، 
سلطه                     گویند.  می  آن  به  االجتماع  علم  در  که 
سندرم  از  ناشی  که  کنیم  باور  و  ها،  کوتوله 
دیکتاتوری عمومی است. وبقول آن افغانی عزیز 
نهفته  نژاد  احمدی  یک  ما  از  هرکدام  درون  در 
است. لذا هر حرف یا برنامه و یا..... می زنیم یا 

پی ریزی می کنیم، نقشی است در روی کاغذ.
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