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*نسیبه پیرایش 
طی چند هفته اخیر موضوع پهپادهای ایرانی و 
حضور آنها در جنگ روسیه و اوکراین شرایط 
جدیدی را برای کشورمان در سیاست خارجی 
این حضور  قویا  ابتدا  که  ایران  است.  زده  رقم 
پهپادی را تکذیب می کرد اینک تغییر موضع داده 
امور خارجه  امیرعبداللهیان وزیر  است. حسین 
هماهنگ کنندگان  نشست  حاشیه  در  شنبه  روز 
ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در 
»این  ایرانی گفت:  پهپادهای  خصوص موضوع 
راه  به  غربی  کشورهای  از  برخی  که  هیاهویی 
انداختند که ایران برای کمک به جنگ اوکراین 
داده،  قرار  روسیه  اختیار  در  پهپاد  و  موشک 
بخش موشکش کامال غلط است؛ بخش پهپادش 
درست است. ما مقدار محدودی پهپاد ماه ها قبل 
از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده ایم 
و با وزیر خارجه اوکراین توافق کردیم چنانچه 
از  هرگونه مستندی در اختیار دارند که روسیه 
پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده، آن را در 
»اگر  کرد:  تصریح  وی  بدهد.«  قرار  ما  اختیار 
در  ایرانی  پهپاد  از  روسیه  شود  ثابت  ما  برای 
جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، نسبت به این 
مسأله بی تفاوت نخواهیم بود و موضع ما درباره 
جنگ اوکراین توقف جنگ، بازگشت طرفین به 
مذاکره و بازگشت آوارگان به منازلشان است.«

در واکنش به این اظهارات، راب مالی نماینده 
در  پیامی  ایران،  امور  در  آمریکا  دولت  ویژه 
حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد. مالی 
در پیام خود بار دیگر ادعای مقامات کشورش 
در  ایران  ساخت  پهپادهای  از  استفاده  درباره 
اوکراین را تکرار و مدعی شد که این اظهارات 
در  تهران  ندارد، چرا که  امیرعبداللهیان صحت 
تابستان گذشته ده ها پهپاد به روسیه ارسال کرده 
در  ایران  نظامی  پرسنل  نیز  حاضر  حال  در  و 
مناطق اشغالی اوکراین به نیروهای روسی برای 

وی  می دهند.  آموزش  پهپادها  این  از  استفاده 
یک  نیازمند  شواهد،  با  مواجهه  در  آنها  افزود: 

سیاست جدید هستند، نه یک داستان جدید.
روزنامه  در  مهاجری  مسیح  رابطه  این  در 
تعالیم  اساس  بر  »ما  نوشت:  اسالمی  جمهوری 
وزیر  سخن  می دانیم  موظف  را  خود  اسالمی، 
قبل  را  پهپادها  است  گفته  که  را  خارجه  امور 
از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده ایم 
و اگر برای ما ثابت شود روسیه از پهپاد ایرانی 
در جنگ استفاده کرده است، بی تفاوت نخواهیم 
بود، منطبق با واقع بدانیم مگر آنکه خالف آن 
ثابت شود. با پذیرفتن این سخن، اکنون سؤال 
به  اوکراین  جنگ  آغاز  از  بعد  چرا  که  اینست 
پهپادهای  از  ندارد  حق  نکرده اید  اعالم  روسیه 
ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کند؟ عالوه بر 
این، چرا با صراحت و آشکارا روسیه را به خاطر 
و  نکرده اید  محکوم  است  جنگ  آغازگر  اینکه 
چرا تالش مضاعف برای میانجی گری میان دو 
طرف برای پایان دادن به این جنگ شوم به عمل 

نیاورده اید؟
جنگ  قبال  در  سیاست  تغییر  برای  هم  هنوز 
تحویل  انکار  از  اینکه  دارید.  فرصت  اوکراین 
از  قبل  اینکه  پذیرفتن  به  روسیه  به  پهپاد  دادن 
تغییر  داده ایم،  پهپاد  روسیه  به  اوکراین  جنگ 
با  گرفت.  نیک  فال  به  باید  را  داده اید  موضع 
همین فرمان اگر درباره سایر مطالب نیز به طرف 
از  بسیاری  بروید،  پیش  به  واقعیت ها  پذیرش 
مسائل تغییر می کنند و شما می توانید در جایگاه 
برای  اسالمی  جمهوری  نظام  شأن  با  متناسب 
میانجی گری در جنگ اوکراین قرار گیرید و در 
پایان دادن به این جنگ نقش  مؤثری ایفا کنید.«

نظر  این باره  در  فتح الهی  عبدالرحمن  اما 
توجه  »با  نوشت:  شرق  در  وی  دارد.  متفاوتی 
به اذعان امیرعبداللهبان مبنی بر ارسال پهپادهای 
ایرانی به روسیه عمال بستر برای فشار مضاعف 

هم  تفاوتی  و  گرفت  خواهد  شکل  تهران  به 
از  قبل  را  پهپادها  این  ایران  که  کرد  نخواهد 
تجاوز روسیه به اوکراین داده است یا بعد از آن؛ 
چرا که مهمترین دستاویز غرب صرفا به همین 
باز می گردد که می تواند  امیرعبداللهیان  اعتراف 
سیاسی،  های  هجمه  تشدید  برای  مبنایی 
دیپلماتیک و رسانه ای علیه ایران باشد. در این 
رابطه عالوه بر تحریم های انفرادی کشورها، فضا 
برای جوالن در سازمان ملل و شواری امنیت نیز 
فراهم خواهد شد. در این راستا اگر اثبات شود 
نقض  را   2231 قطعنامه  پهپاد  ارسال  با  ایران 
کرده است به درخواست یکی از اعضای برجام 
ماشه  مکانیسم  شدن  فعال  پروسه  آغاز  امکان 
مقامات  راستا  همین  در  داشت.  خواهد  وجود 
اروپایی و آمریکایی به طور مشترک ارسال پهپاد 
توسط ایران به روسیه را نقض قطع نامه 2231 
می دانند. البته مشابه این موضع گیری غرب در 
داخل هم شنیده می شود. در مقابل تهران اعتقاد 
دارد آنچه که غرب می گوید تفسیر و خوانشی 

نادرست از قطعنامه 2231 است. 
با در نظر گرفتن تفسیرهای متعدد و متضاد دو 
طرف از قطع نامه 2231 ذیل ارسال پهپادهای 
این  در  تهران  اعتراف  نیز  و  روسیه  به  ایرانی 
جمهوری  حل  راه  که  می رسد  نظر  به  رابطه 
اسالمی ایران برای برون رفت از بحران تاکید بر 
تعامل با طرف اوکراینی است. در این خصوص 
مسیر  تواند  می  امیرعبداللهیان  کلیدی  جمله 
درست را پیش روی تهران قرار دهد. وزیر امور 
داشت:  تاکید  شنبه  دیروز  نشست  در  خارجه 
»اگر برای ما ثابت شود که روسیه از پهپادهای 
ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرده است ما 
بود.«  نخواهیم  تفاوت  بی  مسئله  این  به  نسبت 
این جمله ای بود که وزیر امور خارجه قبل تر 

نیز تکرار کرده بود.
را  ناموفقی  تجربه  پیشتر  یف  کی  چه  اگر 
هواپیمای  شدن  ساقط  پیگیری  در  تهران  با 
شکست  آن  سایه  و  دارد  اوکراینی  مسافربری 
کشور  دو  مشترک  تحقیقات  در  بزرگی  مانع 
جنگ  در  ایرانی  پهپادهای  کارگیری  به  سر  بر 
تهران  اما  است،  ها  روس  توسط  اوکراین 
چاره ای جز تاکید بر همکاری با طرف اوکراینی 
البته در این بین پارامتر مهم دیگر یعنی  ندارد. 
و شخص  کی یف  بر  فشار  و  غرب  تحریکات 
زلنسکی در عدم تعامل با تهران هم مانع بزرگ 
ایران  دیگری است که عمال تحقیقات مشترک 
و اوکراین را به یک موضوع دست نیافتنی بدل 

کرده است.
این  آیا  که  دید  و  بود  منتظر  باید  نهایت  در 
چرخش سیاست به نفع کشورمان پایان خواهد 

گرفت یا به ضرر آن؟

معاون سیاسی وزیر کشور:
عمل گرایی، مؤثرترین ابزار برای اقناع افکار عمومی است

پهپادهای ایرانی از انکار تا تائید!
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معاون سیاسی وزیر کشور، موثرترین ابزار اقناع 
تناقض  از  افکار عمومی را عمل گرایی و دوری 
استانداری ها،  بانوان  مسئوالِن  گفت:  و  دانست 

نقش مهمی در تبیین و روشنگری دارند.
دفاتر  مدیران  نشست  در  غالمرضا  محمدرضا 
سراسر  های  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور 
کشور، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری 
انقالب  اصلی  های  محرک  به  توجه  نیازمند 
عمل گرایی  هستیم.  مسیر  تداوم  برای  اسالمی 
انقالب  گفتمان  عناصر سازنده  به  دقیق  توجه  و 
اقناع  ابزار  موثرترین  و  جدی  ضرورتی  اسالمی 
و همراه سازی آحاد جامعه با آرمان های انقالب 

اسالمی، عمل گرایی و دوری از تناقض است.
وی افزود: باید متوجه اهمیت مسئولیت مان در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی باشیم و برای همین 
از تمام ظرفیت برای تقویت سرمایه اجتماعی و 

تمشیت امور سیاسی کشور بهره گیریم.
موفق  تجربه  به  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: 
در دوران دفاع مقدس، دشمن از نظر لجستیک و 
امکانات قوی بود اما عنصر ایمان، اراده دینی و 

انقالبی، باعث پیروزی رزمندگان اسالم شد.
غالمرضا با اشاره به تالش دولت مردمی و عدالت 
خواسته های  و  مسائل  به  رسیدگی  برای  محور 
دولت  نزدیک ترین  سیزدهم  دولت  گفت:  مردم، 
به آرمان های انقالب اسالمی است و با تاسی از 
اندیشه های رهبر معظم انقالب با تمام ظرفیت به 

دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور است.

ابعاد  تشریح  با  کشور  وزارت  سیاسی  معاون 
جنگ دشمن علیه ملت ایران، تصریح کرد: جنگ 
امروز کامال یک جنگ شناختی است و دشمن با 
بهره گیری از فضای مجازی به دنبال تغییر سبک 

زندگی و الگوهای دینی و اسالمی است.
غالمرضا تاکید کرد: ابزار مقابله با جنگ ترکیبی 
دشمن، عمل به فریضه جهاد تبیین است که باید 
توسط مدیران کل بانوان استانداری ها به سهم و 

ظرفیت شان عملیاتی شود.
وی خطاب در پایان به مدیران بانوان استانداری 
ارتباط  و  شناخت  با  گفت:  کشور  سراسر  های 
روشنگری  برای  میانی،  های  حلقه  با  گیری 
جهادی  اقدامات  و  دینی  ارزش های  حقایق، 

مجموعه دولت سیزدهم تالش کنند.

حاکمیت گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات پیدا کند
 دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها و 
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسالمی با 
تأکید بر اینکه جامعه از نهادهای واسط عبور کرده 
است، گفت: امیدوار هستم که حاکمیت و سطوح 
در  میدان  مدیریت  نوعی  به  که  گیری  تصمیم 
دست آنها است، به جای فرافکنی، ندیدن واقعیت 
مرزها،  از  خارج  به  معترضین  دادن  نسبت  و  ها 
و  مطالبات  شنیدن  برای  شنوایی  گوش  مقداری 
به  را  هایشان  رویه  و  کنند  پیدا  مردم  اعتراضات 
شکلی تغییر بدهند که در این دوره ناامیدی امید 
بنزین روی  اینکه هر روز  ایجاد کند؛ و به جای 
آتش بریزند، آبی بر آتش بریزند و کشور که در 
معرض نامالیمات قرار گرفته، از این حالت خارج 

شود.
مشروح گفت و گوی با محمود صادقی را در 

ادامه بخوانید:
ماه  آبان  اسالمی هشتم   رئیس مجلس شورای 
اعتراضات را عامل پیشرفت دانست و گفت »ما 
اعتراض را، نه تنها درست و عامل پیشرفت کشور 
می  دانیم بلکه معتقدیم این تحرکاِت اجتماعی به 
و  جنایتکاران  طلبان،  با خشونت   مرزبندی  شرط 
تصمیم   و  سیاست  ها  تغییر  باعث  طلبان  تجزیه  
همان  مشابه  هم  امروز  شد«.  خواهد  گیری  ها 
مردم  »همه  که  گفت  و  کرد  تکرار  را  مضمون 
وجب  هر  عاشق  معترضین  و  منتقدین  جمله  از 
جنگ  طلبان،  تحریم  به  هستند.  ایران  خاک  از 
آنها  و  داد  نخواهد  باج  ها  تروریست  و  افروزان 
مطالبات مد نظر خود را همزمان با اعالم انزجار 
پیگیری خواهند  آمریکایی  کودتاچیان  دخالت  از 
کرد و ما وظیفه داریم بستر الزم را برای شنیدن و 
اقدام متناسب آن فراهم کنیم تا امید دشمن برای 

فرصت طلبی را ناامید کنیم«.
تحلیل شما از این سخنان چیست؟ با توجه به 
این سخنان، آیا قرار است رویکردهای جدیدی 
مردم  اعتراضات  به  نسبت  حاکمیت  سطح  در 

شکل بگیرد؟
من شنیدم ایشان ال به الی اظهاراتش چند جمله 
هم در این مورد بیان کرده بود. قبال آقای محسنی 
اژه ای، رئیس قوه قضائیه، هم در خصوص مسائل 
این قوه تقریبا اظهارات مشابهی را داشته اند. آقای 
داشته،  مشابهی  اظهارات  بیش  و  کم  هم  رئیسی 
ولی مهم این است که نشانه های این حرف ها در 
عمل دیده شود. ما به موازات شنیدن این حرف 
ها بعضا رفتارهای تندی را در سطح خیابان شاهد 

هستیم و کسی هم پاسخگو نیست.
بیان  مطالب  این  قوا  سران  سطح  در  که  همین 
می شود، نمی تواند حاکی از شنیده شدن صدای 

اعتراض مردم باشد؟
در حّد حرف گفته می شود، اما مهم این است 

که صداها در عمل شنیده شود.
 به نظر شما چه عملی در این مقطع می تواند 
بیانگر شنیده شدن صدای اعتراض مردم باشد؟

اول اینکه، نوع عملشان را اصالح کنند. ما می 
بینیم در عین اینکه این حرف ها زده می شود، در 
دانشگاه های مختلف دانشجویان را ممنوع الورود 
و از تحصیل تعلیق کرده اند و همزمان دارند افراد 

نخبه را بازداشت می کنند.
 در دانشگاه تربیت مدرس هم که شما حضور 
دارید، مشکلی برای دانشجویان یا اساتید پیش 

آمده است؟
دانشگاه تربیت مدرس چند نفر بازداشتی داشت 
که خوشبختانه آزاد شده اند و در مجموع جدای 
از بعضی تنش ها و درگیری هایی که بود، آنجا 
نسبتا در برابر اعتراضات دانشجویی با تدبیر بهتری 
عمل شده است. یعنی از درگیری جلوگیری شده 
و به نظرم حراستش خوب عمل کرده است. البته 
با  مقایسه  در  ولی  بوده  درگیری  مورد  دو  یکی 
خیلی جاهای دیگر، به نظرم تا این لحظه با تدبیر 

بهتری عمل کرده اند.
توسط  معترضان  مطالبات  و  ها  حرف  اگر 
می  تأثیری  چه  شنیده شود  کشور  ارشد  مقامات 
تواند در کاهش تنش ها و آرام شدن فضای کشور 

داشته باشد؟
اگر واقعا شنیده شود و ترتیب اثر بدهند و در 
رفتارها آثار این ادعا و شنیده شدن به منصه ظهور 
برسد، می تواند حداقل جلوی تشدید این بحران 
را بگیرد. مسلما شنیده شدن به این معنا نیست که 
که  است  معنا  این  به  بشنوند،  با گوش خودشان 
عمال در واقع رفتارها را عوض کنند و این عوض 
کردن رفتارها نیاز به یک تحوالت بنیادین دارد و 

نمی تواند به صورت سطحی انجام شود.
دولت سه  اعتراضات سخنگوی  این  از  بعد   

مختلف  های  دانشگاه  دانشجویان  با  جلسه 
جمع  در  هم  فرهنگی  میراث  وزیر  و  داشت 
شد.  حاضر  کرمان  پزشکی  علوم  دانشجویان 
و  جوانان  جمع  در  مسئولین  حضور  نوع  این 
دانشجویان چقدر می تواند به آرام شدن فضای 

کشور کمک کند؟
کسانی که اسم بردید را عمال مردم کاره ای نمی 
دانند. مقاماتی که در واقع تصمیم گیرهای اصلی 
هستند و مقامات امنیتی باید اقدامی انجام بدهند.

این  منظورم  برود؛  دانشگاه  به  گویم  نمی  من 
است که آنها باید اقدام یا اظهاری کنند که نشان 
اند. وقتی که آنها کماکان  بدهد صداها را شنیده 
بر همان طبل گذشته می زنند و تمام اعتراضات 
را به بیگانگان منتسب کنند و بگوید معترضین یا 
فریب خورده و یا عامل دشمن هستند. اما اگر در 
مسئولین متنبه شوند و اذعان کنند به وجود خطا و 

اشتباه، می شود امیدوار بود.
به نظر شما چهره های سیاسی، اعم از اصالح 
این  در  توانند  می  چقدر  اصولگرا،  و  طلب 
فضا نقش میانجی ایفا کنند و فضا را به سمت 

آرامش سوق بدهند؟
مرحله  این  از  دیگر  اآلن  کنم  می  فکر  من 
احزاب  ها،  یعنی همه شخصیت  ایم.  کرده  عبور 
و  زدند  های سال حرف  واسط سال  نهادهای  و 
که  رسید  جایی  به  کار  و  گرفتند  نادیده  را  اینها 
اآلن جوان معترض کف خیابان متأسفانه به حرف 
عمال  کنم  می  فکر  یعنی  کند.  نمی  گوش  اینها 
تأثیرگذاری این شخصیت ها به حد بسیار پایینی 
رسیده است. مثال آقای مهندس نبوی مصاحبه می 
کند ولی هیچ بازخورد مثبتی را در سطح جامعه 

نمی گیرد.
اساسا سیاست رسمی این نیست که شخصیت 
ها و نهادهایی بین مردم و حاکمیت واسط باشند؛ 
همواره اینها را پس زده و ممنوع التصویر، حبس 
جامعه  متأسفانه  این  بنابر  است.  کرده  زندان  و 

دیگر از اینها هم عبور کرده است.
تصمیم  سطوح  که  هستم  امیدوار  حال  هر  به 
است،  آنها  دست  در  میدان  مدیریت  که  گیری 
جای  به  و  باشند  داشته  شنوایی  گوش  مقداری 
دادن  نسبت  و  ها  واقعیت  ندیدن  فرافکنی، 
گوش  مقداری  مرزها،  از  خارج  به  معترضین 
شنوایی برای شنیدن مطالبات و اعتراضات مردم 
پیدا کنند و رویه هایشان را به شکلی تغییر بدهند 
که در این دوره ناامیدی امید ایجاد کند؛ و به جای 
بر  آبی  بریزند،  آتش  روی  بنزین  روز  هر  اینکه 
نامالیمات  معرض  در  که  کشور  و  بریزند  آتش 

قرار گرفته، از این حالت خارج شود.

کمتر از ۵ دقیقه؛ 
مدت زمان برخورد موشک 

باور ۳۷۳ به هدف
گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
کیلومتری   ۴۰۰ فاصله  در   3۷3 باور  سامانه 
کمتر  و  دهد  می  انجام  اولیه  قفل  هدف  روی 
از ۵ دقیقه طول می کشد تا موشک آن به هدف 

برخورد کند.
اشاره  با  فرد  صباحی  علیرضا  سرتیپ  امیر 
 ، باور3۷3  یافته  ارتقا  سامانه  های  ویژگی  به 
اظهار کرد: این سامانه در فاصله ۴۰۰ کیلومتری 
روی هدف قفل اولیه انجام می دهد و در 3۶۰ 
کیلومتری هدف،  قفل پایدار می کند و کمتر از 
هدف  به  آن  موشک  تا  می کشد  طول  دقیقه   ۵
برخورد کند. سرعت موشک باالی 1۸۰۰ متر در 
ثانیه است و باالی 11۰ هزار پا ارتفاع می گیرد. 
وی افزود: ما در آزمایش اخیر موفق شدیم در 
دهیم.  قرار  را هدف  پهپاد  کیلومتری،  برد 3۰۴ 
در واقع این سامانه، کوچک ترین پهپاد با سطح 
مقطع راداری بسیار کم را کشف کرده و مرود 

هدف قرار می دهد.
امیر صباحی فرد همچنین بیان کرد: باور 3۷3 
روزترین  به  همه  با  تواند  می  اینکه  بر  عالوه 
با جنگنده های  دنیا درگیر شود،  جنگنده های 
نسل پنجم که ادعای رادارگریزی دارند هم می 

تواند درگیر شود.
مافیای خودرو با شرایط 
دیگری به بازار واردات 

ورود کرده است
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
صنعت  در  که  مافیایی  گفت:  اسالمی  شورای 
به  دیگری  شرایط  با  دارد  وجود  خودروسازی 
واردات خودرو ورود پیدا کرده و با شگردهای 
مختلف به دنبال در دست گرفتن بازار واردات 

هستند.
مجلس  گام  به  اشاره  با  موسوی  علی  سید 
در راستای واردات خودرو و روند اجرای آن، 
قانون  خودرو  واردات  برای  مجلس  کرد:  بیان 
شفافی را مصوب کرد اما از نظر بنده همچنان 
نامه نوشته شده برای واردات خودرو  آئین  در 
صنعت  در  که  مافیایی  و  دارد  وجود  انحصار 
خودروسازی حکمفرما هستند با شرایط دیگری 

به واردات خودرو ورود پیدا کرده اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شد: 
کشور  بزرگ  خودروسازی  دو  در  که  مافیایی 
به بحث واردات  امروز  تاختن هستند  در حال 
با  دارند  قصد  و  اند  کرده  پیدا  ورود  خودرو 
در  نیز  را  خودرو  واردات  مختلف  شگردهای 

دست خود بگیرند.
می  نظر  به  کرد:  ملکانتصریح  مردم  نماینده 
رسد شروطی که در بندهای مختلف آئین نامه 
دست  است،  شده  بینی  پیش  خودرو  واردات 
مافیاها را باز گذاشته است، ما به عنوان نماینده 
مردم تذکر داده و مطالبه داریم حتما این بندهای 

آیین نامه اصالح شود.
محمد مخبر: 

دشمن جرات برخورد 
نظامی با ایران را ندارد

معاون اول رییس جمهور گفت: دشمن جرات 
برخورد نظامی با ایران را ندارد و به همین خاطر 
روی  رسانه ای  و  اقتصادی  فشار های  به سمت 
آورده تا با فشار بر معیشت مردم، القائات خود 
را پیش ببرد، اما تالش ما در دولت و مردم داری 
و برنامه ریزی برای رفع مشکالت و کاستی ها 
بود.  خواهد  تهدیدات  این  شدن  خنثی  سبب 
محمد مخبر شب گذشته با بیان اینکه کشور در 
یک نقطه خوبی قرار گرفته و گره های سخت را 
پشت سر گذاشتیم، افزود: در گذشته در فروش 
نفت و بازگرداندن پول آن به کشور مشکالتی 
شرایط  بر  نیز  کرونا  موضوع  و  داشت  وجود 
کشور  درآمد های  عمال  و  بود  شده  تحمیل 
جوابگوی نیاز و بودجه جاری کشور هم نبود و 

استقراض صورت می گرفت.
نیت دشمن این است
 که زن را از جایگاه 
عزتمندش دور کند

گفت:  اخیر  حوادث  درباره  خزعلی  انسیه 
و  بروز  زنان  مظلومیت  هم  باز  ماجرا  این  »در 
بدل شدند  ابزاری  به  دوباره  زنان  یافت.  ظهور 
تا استکبار به مطامع خود برسد. در بسیاری از 
حرکت ها و تبلیغات این ناآرامی ها زنان وسیله 

قرار داده شدند. 
شدگان  دستگیر  از  12درصد  تنها  آمار  طبق 
از  بقیه  ۸۸درصد  و  خانم ها  از  اغتشاشات  در 
مردان بودند، ولی می بینیم که به غلط این کار ها 
حرکتی زنانه معرفی می شود، در حالی که همه 
چیز را به نام آن ها و باشعار زن زندگی آزادی 

تمام کردند. 
از  بسیاری  در  را  زن  از  ابزاری  استفاده  این 
امور دیگر هم شاهد هستیم. این یک جنگ همه 
و  زن  و  ایران  علیه  رسانه ای  و  شناختی  جانبه 
که  است  این  نیت دشمن  بود.«  ایرانی  خانواده 
زن را از جایگاه عزتمندش دور کند و موقعیت 

او را در سطح کاال و ابزار تنزل دهد.
 امیدوارم همانطور که خانم ها در بسیاری از 
صحنه ها نشان دادند که اجازه نمی دهند از آن ها 
سوءاستفاده بشود در ماجرا های مشابه هم مقابل 

این هجمه ها و تمایالت نادرست بایستند.«

اینکه  با   : گفت  سیاسی  فعال  منصوري  آذر 
اما  مي گذرد،  امیني  مهسا  مرگ  خبر  از  هفته ها 
شعار زن، زندگي و آزادي همچنان شنیده مي شود 
تاکنون  اینکه  با  نمي کند،  از خود سوال  و کسي 
طیف وسیعي از شعارها در این اعتراضات شنیده 
شده،چرا این شعار به کلید واژه و محوري ترین 

شعار معترضان تبدیل شده است؟ 
این انتظار از صدا و سیماي ایران که مدتي است 
فراهم  مسالمت جو  منتقدان  برخي  براي  را  فضا 
کرده که در قالب میزگرد یا مناظره این نارضایتي ها 
و ریشه هاي آن را مورد تحلیل و ارزیابي قرار دهند، 
انتظار بیهوده اي است که یکي از فعاالن حوزه زنان 
بیان  براي طرح و  را  اجباري  یا مخالفان حجاب 
کند،  فراهم  ایران  جمعیت  از  نیمي  دیدگاه هاي 
رسمش  و  ملي  نامش  که  رسانه اي  اساسا  چراکه 
جناحي عمل کردن است، عاملیتي براي زنان در 
هیچ یک از شؤون سیاسي و سیاست گذاري کشور 
قائل نیست که در مخیله گردانندگان آن دعوت از 

مخالفان این اجبار نیز بگنجد. 
صدا و سیما به عنوان رسانه ملي ایران تنها یک 
نمونه از رویکردي است که در ساختار حکمراني 
ایران نسبت به مدیریت و عاملیت زنان وجود دارد. 
این در حالي است که جنبش اعتراضي پس از مرگ 
مهسا امیني یکي از زنانه ترین جنبش هاي تاریخ ایران 
است. این به معني نفي مطالبات چند وجهي نیست 

که در بطن این جنبش اعتراضي وجود دارد، اما هم 
مرگ مهسا امیني و هم پیشتاز بودن زنان در این 
جنبش و هم شعار قالب یعني: »زن، زندگي، آزادي« 
نشان از محوریت و عاملیت زنان در آن دارد. درک 
عاملیت و محوریت زنان از این رو مهم است که 
اگر مرگ ژینا مانند جرقه اي در برانگیزانندگي این 
به  ابتدا  در  اعتراض  این  کرد،  نقش  ایفاي  جنبش 
گشت هاي ارشاد و حجاب اجباري بود و بعد از 
آن نیز با شعار زن، زندگي و آزادي معنا و مفهومي 
گسترده تر پیدا کرد. این عاملیت مهم است، چراکه 
مي تواند نقطه عزیمت حاکمیت براي شنیدن صداي 

اعتراضات اخیر باشد.
این عاملیت مهم است، چراکه اگر همچنان اصرار 
بر حذف زنان از فرآیند پیشرفت و توسعه کشور 
علت هاي  و  دالیل  از  یکي  باشد،  داشته  وجود 
آنها  بر  و  شده  گرفته  نادیده  جنبش  این  اصلي 
سرپوش گذاشته شده است. به رسمیت شناختن 
این عاملیت از جانب سیاست گذاران کشور مهم 
برابر براي  ایجاد فرصت هاي  است، چراکه بدون 
نیمي از جمعیت کشور و تامین حقوق انساني آنها، 
ایران، در  به خصوص دختران جوان  ایران،  زنان 
زنان  محدود کننده  که  موجود  سلبي  قوانین  برابر 
ایران، به خصوص سلب آزادي هاي آنهاست روز 
به روز مقاومت بیشتري از خود نشان خواهند داد. 
چه این قانون، قانون حجاب باشد و چه هر قانون 
ایران به دنبال تامین حقوق انساني  دیگري. زنان 
قدرت  در  آنها  براي  عاملیتي  تا  و  هستند  خود 
قائل  و...  کار  و  کسب  و  اقتصاد  و  سیاست  و 
نشوید، یعني صورت مساله را هم انکار کردید و 
هم بر واقعیت هاي موجود با قوه قهریه سرپوش 
و  کردن ها  انکار  این  مصرف  تاریخ  گذاشته اید. 

سرپوش گذاشتن ها به پایان رسیده است.

تاریخ انکار زنان به پایان رسیده است

آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
بموجب پرونده اجرائی کالسه 1۴۰1۰33۵9 مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز)ارجاعی از اجرای ثبت خوی تحت 
کالسه 1۴۰۰۰۰۸13(، خانم فرزانه فالحی نام پدر: صیاد تاریخ تولد: 13۶9/۰۵/۰1 شماره ملی: ۵۰۴۰۰2۷۴19 جهت وصول 
ازدواج شماره 21 شهر خوی  دفترخانه  تنظیمی  مورخه 1391/۰۶/۰۶   ازدواج شماره 1۵۶1۶  موضوع سند  مطالبات خود 
بصداق  یک جلد کالم اهلل مجید و تعداد دو هزار عدد تمام سکه بهار آزادی طرح جدید علیه آقای علی آغبالقی زاده  نام 
پدر:سلطانعلی  تاریخ تولد: 13۶۷/۰۷/12 شماره ملی: 2۸۰3۴91۰11شماره شناسنامه: 9199مبادرت بصدور  اجرائیه نموده 
واجرائیه در مورخه 1۴۰۰/۰۸/23 به مدیون از طریق سامانه ثنا  ابالغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و 
عملیات اجرائی ششدانگ یک دستگاه خودروسواری دنا تیپ DENA+ EF۷-MT به رنگ سفید روغنی   به شماره موتور 
1۴۷H۰۵۶1۴۰2 و شماره شاسی NAAW21HU2ME3۴۴22۴   بشماره انتظامی ایران 3۷ - 992 م ۷۸ و مدل  1۴۰۰ متعلق به 
بدهکار در قبال قسمتی از طلب و حق االجرا بازداشت و طبق گزارش مورخ 1۴۰1/۰۶/1۷ مامور اجرای ثبت تبریز خودرو 
مذکور بنشانی تبریز -پارکینگ مرزداران متوقف و برابر گزارش مورخه 1۴۰1/۰۶/1۷ کارشناس رسمی دادگستری بدون رنگ 
و بدون برخورد بوده عاج الستیکها در حد صفر بوده کیلومتر کارکرد 1۰/۵۷ می باشد و خودرو تا تاریخ 1۴۰1/12/29 دارای  
بیمه نامه شخص ثالث بشماره 1۴۰۰/۵/1/123/31۶۷۷/۵۷1 نزد شرکت بیمه ایران می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت 
موصوف طبق گزارش رسمی دادگستری به مبلغ  چهار میلیارد ریال ارزیابی گردیده است و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت آن 
اینک در قبال قسمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده 12۶ آئین نامه اجرا و 129 مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰9/۰1 در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف 
دیزل اباد روبروی گمرگ تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده بفروش میرسد و شرکت برای عموم 
آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران میتوانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق 
الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و قیمت مزایده از مبلغ پیشنهادی شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد . 
الزم به ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت 1۰ در صد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا 
3۶۰1۰۰۰۰۴۰۵۴۰132۰۷۵۶۵۴9۰ با شناسه واریز 9391۰۸۵۵۴11۰۰۷۰۰۰۰29۴۰۰۰23311۴ نزد بانک ملی که قابل پرداخت 
در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت آن به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده 
است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت به 
شماره فوق واریز  و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. در غیر اینصورت  یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف 
مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور)1۰ درصد واریزی( قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.وعملیات 
مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. .  ضمنًا سایر هزینه ها و حق  
حراج زائد برمبلغ مزایده بر عهده خریدار  می باشد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع 
فراز ۶ بند الف ماده 121 آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. الزم به ذکر است چنانچه به مال مورد مزایده 
در جلسه خریدار پیدا نشود مال مورد مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به 

بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید.تاریخ انتشار: 1۴۰1/۰۸/1۷- م الف: 2۷۸۸
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز - رقیه شری زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک 2۶19۵ فرعی از یک اصلی واقع در بخش 9 تبریزبرابر صفحه 3۶۸  دفتر112و ذیل ثبت ۸۴۴۷۵ بنام شرکت 
تعاونی مسکن  کارگران شرکت تولیدی  پیستون ثبت و سند چاپی ۴9۴1۷2 صادر وتسلیم گردیده است وبرابر سند رهنی۸۸۸۸۵ مورخ  
۸1/۰۶/1۰  دفتر ۵۰ تبریز در قید رهن می باشد و سپس برابر صورتجلسه تفکیکی به  ۶  واحد  مسکونی تفکیک گردیده که به غیر از قطعه 
9 مابقی به غیر انتقال یافته و قطعه 9  در حصه شرکت مزبور   باقیمانده است و نماینده مالک باستناد و عرفی نامه به شماره 1۵۶۶ مورخه 
1۴۰1/۰۷/21و  با ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 1۴۰1۶2۶۵۰۷2۵۰۰۰11۸ مورخه 1۴۰1/۰۷/2۷ مدعی مفقودی  سند 
مالکیت  اولیه به چاپی ۴9۴1۷2 بعلت جابجائی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده و بدینوسیله  مراتب  در اجرای ماده 12۰ آیین نامه 
قانون ثبت  به آن دفتر خانه ابالغ میشود هر گاه مالک و یا وکیل ایشان با دست داشتن سند مالکیت اقدام به انجام تنظیم هر نوع سند نماید 
سند مالکیت را اخذ و جهت ابطال به این اداره  ارسال  فرمایند در غیر اینصورت بر اساس قسمت اخیر تبصره فوق الذکر اقدام خواهد شد 

تاریخ انتشار :1۴۰1/۰۸/1۷ م الف:2۸۰۵
غالمرضا عباس زاده - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز 


