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یادداشت

ما وآینده
میر علی اصغر الموسوی

   بین الملل 3

 روز های پنجشنبه و جمعه برای ستون نویس های 
چون من با توجه به فرمایشات ارباب منابر و ائمه 
جمعه و جماعات روز پر برکتی است، و پر از مطلب،
امام جمعه موقت اصفهان می فرمایند، باید قسمت پر 
لیوان را دید و نه قسمت خالی را ببینید کشور کجا 

بوده و االن کجاست. 
 باید در پاسخ عرض کرد موالنا آن قسمت که مثال 
پر است در آن حرفی نداریم همه هم و غم ما آن 
چرایی  و  آن  خالی  و  پر  نسبت  و  خالی  قسمت 
موضوع است ولی باور بفرمائید. مشکل پر و خالی 
بودن لیوان نیست. مشکل اصلی این است که لیوان 
شکسته اگر هم بگوئیم نشکسته خوشبینانه اش این 

است که سوراخ شده آب نگه نمی دارد.
شده  توصیه  روش  همان  به  لطفا  کنید،  نمی  باور   
تفکر  لحظه  رسیدیم  کجا  و  بودیم  کجا  جنابعالی 
فرمائید که حتما از بنا بقول مشهور از 70 سال عبادت 

برتر است. 
 داستان ما از آنجا شروع شد که نو جوانان ما لشگری 
شدند عظیم و جوانان ما فرماندهانی شدند بی بدلیل 
و کیان این مملکت حفظ شد. یک بار فقط یک بار 
حرف مردم به کرسی نشست، و دولتی با رای اکثریت 
قابل قبول سر کار آمد. سازمان ملل پیشنهاد رئیس 
جمهور ما را به رسمیت شناخت ) گفتگوی تمدنها(، 
پرچم  و  نام  و  تشکیل شد.  کنفرانسها  دنیا  تمام  در 

ایران زینت بخش این مجامع شد.
 رئیس جمهور وقت امریکا )کلینتون( برای اینکه با 
رئیس جمهور ما فقط سالم وعلیک کند در دستشویی 
سازمان ملل آن قدر دستهایش را شست که پوست 
دستش ور آمد و صدها کجا بودیم مشابه دیگر، در 
کنم همان  مورد کجا رسیدیم هم دیگر چه عرض 
قسمت خالی است که اشاره فرمودید. کشوری که 
برای عر ضه وضع حالیش چیزی برای ارائه ندارد 
باور نمی کنید لطفا آمار اقتصادی و وضعیت اجتماعی 
و جایگاه بین الملی ما را مطالعه فرمائید. البته بگذریم 
که بنا به عقیده حجت االسالم و المسلین صدیقی ما 

به قدرت ا ول دنیا رسیده ایم.
هیچ  که  شده  پر  لیوان  و  ندارد  بحث  جای  اصال   
کاسه  االن جهت  دنیا  و  دارد.  ریز  سر  هم  مقداری 
لیسی دنبال ما هستند و بعضی چون دستشان نمی 
رسد سنگ اندازی می کنند. به همین سادگی و آسانی 

کجامی شود، مسائل را تبین نمود.
 فقط می ماند دم خروس، آن هم که اصال مشکلی 
پلو                                                                       روی  و  بریده  سر  خروس  مدتهاست  نیست. 
گئده های شب جمعه تناول شده است. شاید شنیدن 
و  نباشد  بدک  پر  سرور  ادخال  فوق جهت  مطالب 
نظیر  بزرگان  از  ای  پاره  که  اینجاست  لیکن مشکل 
فرهنگستان  رئیس  میرباقری،  حجت االسالم  جناب 
لزوم    و عضو مجلس خبرگان ضمن  اسالمی  علوم 
آمادگی داشتن  برای نوشتن قانون اساسی جهانی از 
نظر فلسفی و دید گاه دینی و مذهبی ضمن تئوریزه 
کردن آرزوی آقایان حتی زمان ده ساله برای فروپاشی  
تمدن غربی را پبش بینی فرموده اند که بحث در باره 
موکول  فردا  داشت  یاد  به  را  شده  بحث  نقاط  اهم 

می نمایم.
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15 مخاطره اولویت دار 
آذربایجان شرقی

جنگ؛
 دور یا نزدیک؟
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آیا اینترنت طبقاتی 
اجرایی می شود؟

ضرورت نقش آفرینی سازمان ثبت احوال
 در تصمیم گیری های کالن کشور

ساخت بندر بزرگ 
خلیج فارس کلید خورد

 40 درصد یارانه
 نقدی آب رفته 
پاسخگوی نیاز 
۷ ماه پیش نیست
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وزیر کشور گفت: سازمان ثبت احوال یک سازمان 
پیشرو و موثر در تصمیم گیری های کلی و کالن 

کشور می تواند باشد و باید باشد.
آئین گرامیداشت روز ملی ثبت احوال و رونمایی 
از طرح های  برخی  و  خانوار  اطالعات  پایگاه  از 
هویتی کشور با حضور احمد وحیدی وزیر کشور 
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  کارگر  هاشم  و 
ثبت احوال کشور               ثبت احوال کشور در سازمان 

برگزار شد.
وحیدی در این آئین با گرامی داشت دهه فاطمیه 
گفت: غربی ها بویی از مقام زن نبرده اند در حالی 
که می خواهند به ما یاد دهند مقام زن چیست و 

این یک طنز تاریخی محسوب می شود.
ثبت  ملی  روز  تبریک  با  ادامه  در  کشور  وزیر 
احوال و قدردانی از خدمات کارکنان سازمان ثبت 
احوال اظهار کرد: سازمان ثبت احوال از نظر سن 
یک سازمان قدیمی است اما از نظر کارکرد یک 
امتیاز محسوب  این یک  به روز است و  سازمان 
می شود.وی عنوان کرد: این سازمان امروز با صد 
سال سن خود، با به کارگیری فناوری های روز و 
همراه با تحوالت روز یک سازمان پیشرو است و 
در اندازه گیری و سنجش وضعیت سازمان ثبت 
احوال از این حیث یک نمره خوب و باال گرفت .
همواره  سازمان  این  کرد:  تصریح  وحیدی 
به  توجه  با  بهره ور  و  بنیان  دانش  پیشرو،  باید 

سازمان  این  کارکردهای  باشد.  خود  طرفیت های 
پیدا         ارتقا  و  توسعه  و  است  ارزشمند  بسیار 

خواهد کرد.
جمعیتی  اطالعات  گفت:  ادامه  در  کشور  وزیر 
برای هر کشور زیربنایی است و بسیار مهم است 
و  شد  خواهد  مختل  برنامه ها  همه  نباشد  اگر  و 
یکی از ارکان مهم آمایش سرزمین جمعیت است 
شکل  احوال  ثبت  سازمان  در  مهم  رکن  این  که 
می گیرد و هر برنامه توسعه ای که بخواهیم داشته 

باشیم به این سازمان نیاز مبرم داریم.
وی ادامه داد: باید شرایط طوری شود که هر کس 
خواست به ریشه های هویتی خود بازگردد، بتواند 
با استفاده از سازمان ثبت احوال این کار را انجام 
تحلیل های جمعیتی  در  کرد:  اذعان  دهد.وحیدی 
دچار یک اشتباه بزرگ شدیم و اکنون درگیر یک 
بحران جمعیتی هستیم که ناشی از این است که 
آن مرجع اصلی که باید تحلیل جمعیتی را می کرد 
و هشدار می داد متولی نداشت لذا نتیجه این شد 
که بی توجه ماندیم تا در سال ۹۱ که رهبر معظم 
انقالب تذکر دادند و اکنون باید خیلی تالش کنیم 

که بحران رشد جمعیت را جبران کنیم.
ثبت احوال  وزیر کشور خاطرنشان کرد: سازمان 
باید مرتبًا تحوالت جمعیتی را پایش و تحلیل کند 
و به دستگاه های مختلف تذکر دهد و دستگاه های 
کنند  را اصالح  بتوانند سیاست های خود  مسئول 

و نقش مهمی در این تصمیم سازی داشته باشند.
وی ادامه داد: مهاجرت ها در کشور در حال رخ 
دادن است و این مهاجرت ها بخشی ممکن است 
به  نسبت  و  موقع شناخت  به  باید  و  نباشد  مفید 
دچار  جمعیتی  توزیع  هرم  که  چرا  داد  تذکر  آن 

مشکل می شود.
وحیدی تصریح کرد: یکی از وظایف سازمان این 
است که نشانی فرد دارای هویت را بداند و این 
نشانی زمانی که تغییر پیدا می کند این سازمان باید 

اطالع پیدا کند و باید برای آن چاره جویی کرد.
وزیر کشور با اشاره به اهمیت کارکرد سازمان ثبت 
احوال اذعان کرد: اعتقاد دارم که باید اطالعات و 
اختیار  در  سازمان  این  نیز  را  حقوقی  نشانی های 

داشته باشد.
وی با اشاره به نقش اطالعات در سیاست گذاری ها 
و تصمیم گیری ها بیان کرد: اجرای صحیح خیلی 
از قوانین وابسته به اطالعات صحیح سازمان ثبت 
از  برخی  جمعیت  جوانی  قانون  و  است  احوال 
سازمان  که  است  این  به  موکول  آن  کارکردهای 
ثبت اقدامی را انجام دهد؛ به طور مثال در خصوص 
احصا نرخ باروری در شهرستان ها جهت استفاده 
از تسهیالت، سازمان ثبت توانست به وظیفه خود 

در همین مدت کوتاه عمل کند.
یک  احوال  ثبت  سازمان  کرد:  تاکید  وحیدی 
سازمان پیشرو و مؤثر در تصمیم گیری های کلی 
و کالن کشور می تواند باشد و باید باشد؛ چرا که 
از مردمی ترین  دارد و یکی  ارتباط  مردم  آحاد  با 
ارتباط  جهت  به  احوال  ثبت  سازمان  سازمان ها 
مکرر با آحاد مردم داخل و خارج از کشور است.
افراد  هویتی  مشکل  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
با  آنها  تکلیف وضعیت  تعیین  و  التابعه  مشکوک 
حوزه  در  کرد:  اظهار  احوال،  ثبت  سازمان  ورود 
اتباع بیگانه مسئولیتی بر عهده سازمان ثبت احوال 

گذاشته شده و امید است به خوبی انجام شود.
فاقد  اشخاص  از  نفر  چهار  آئین  این  پایان  در 
وزیر  دست  از  را  خود  هویتی  اوراق  شناسنامه، 

کشور دریافت کردند.

 تاخیر در ارائه الیحه 
بودجه، عدم پاسخگویی

 و عدم نظارت؟!

جزو  کلمه  واقعی  معنای  به  شیبانی  دکتر  »آقای 
وقت  خیلی  را  ایشان  ما  بود.  صالح  انسانهای 
است، سالها است، یعنی شاید پنجاه و چند سال 
بیانات  از  بخش هایی  اینها  می شناسیم.«  است 
کوتاه رهبر معظم انقالب اسالمی درباره مرحوم 
دکتر شیبانی پس از ادای نماز بر پیکر وی است. 
بعد از چند دهه تالش و مجاهدت در راه خدا 
صبح جمعه دوم دی ۱۴0۱ پیکر ایشان را آورده 
بودند تا نماز وداعش از این دنیا را رهبر انقالب 
اسالمی بخوانند. تمجید از این شخصیت باسابقه 
»آدم  نبود:  باال  به عبارات  اما منحصر  و مخلص 
فّعال، خیرخواه و آماده به کار، و به معنای واقعی 

کلمه مبارز بود؛ واقعًا این جوری بود.«
دکتر  با  آشنایی  و  همراهی  دهه  پنج  از  بیش 
مردم  مبارزات  تاریخ  از  مهمی  مقاطع  شیبانی، 
برای  اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  را  ایران 
انقالبیون رقم زده  امام راحل و مبارزان و  یاران 
کرد.  اشاره  آن  به  خامنه ای  آیت اهلل  که حضرت 
دور از انتظار هم نبود در این مراسم که اعضای 
خانواده آن مرحوم نیز حاضر بودند، اشاراتی به 
انقالب شود:  با  این همراهی پنجاه و چند ساله 
»ایشان تازه از زندان آزاد شده بود، به نظرم سال 
با  من  شدیم...  آشنا  ایشان  با  که  بود   ۴۸ یا   ۴7
تهران،  آمدیم  مشهد  از  احمدزاده  طاهر  مرحوم 
یک کاری داشتیم اینجا، الزم بود جمعی از افراد 
مثل  اینها  مانند  و  نظر  صاحب  و  فکر  صاحب 
سحابی،  دکتر  بازرگان،  مهندس  طالقانی،  آقای 
آقای  و  من  میشدند؛  جمع  بودند،  که  اینهایی 
احمدزاده یک حرفی برای آنها داشتیم. احمدزاده 
کار  نیست،  ما  کار  اینها  کردِن  جمع  که  گفت 
عبّاس شیبانی است؛ او میتواند اینها را جمع کند. 
این بود که با ایشان تماس گرفتیم و آمد و گفتیم 
ــ به نظرم شاید در  ما چنین کاری داریم، فوراً 
ظرف دو روز ــ یک جلسه ی پانزده شانزده نفره، 

از دکتر شریعتی، آقای بهشتی، آقای مطّهری، همه 
را جمع کرد؛ یک آدم این جوری  بود؛ آماده به کار. 
ایشان  کلمه  واقعی  معنای  به  انقالب هم  از  بعد 

مشغول کار بود، مشغول تالش بود.«
اما َسمت دیگر همه این تالش ها و مجاهدت های 
مرحوم دکتر شیبانی، همراهی همسری بود که در 
فروگذار  کمک  برای  اقدامی  هیچ  از  مسیر  این 
نکرد. موضوعی که از چشم رهبر انقالب اسالمی 
و  تالش ها  از  نمی شود  که  گویی  نماند.  پنهان 
از  ولی  گفت  سخن  مرحوم  آن  مجاهدت های 
همسرش مرحوم خانم انسیه مفیدی یادی نکرد: 
»خانمش هم با ایشان خیلی واقعًا همراهی کرد. 

خدا ان شاءاهلل خانم مفیدی را رحمت کند.«
دوران  قدیمی  مبارزان  از  شیبانی  عباس  دکتر 
دی   ۱ پنج شنبه  شامگاه  که  بود  اسالمی  انقالب 
شورای  در  عضویت  پیوست.  لقاءاهلل  به   ۱۴0۱
انقالب، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی، 
وزیر کشاورزی، پنج دوره نمایندگی مردم تهران 
دانشگاه  ریاست  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
تهران، کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 
دوره دوم و پنجم و سه دوره عضویت در شورای 
شهر تهران از سوابق وی بود. »آقای دکتر شیبانی 
به معنای واقعی کلمه جزو انسانهای صالح بود. 
ما ایشان را خیلی وقت است، سالها است، یعنی 
اینها  شاید پنجاه و چند سال است می شناسیم.« 
انقالب  معظم  رهبر  کوتاه  بیانات  از  بخش هایی 
اسالمی درباره مرحوم دکتر شیبانی پس از ادای 

نماز بر پیکر وی است.
دوم  جمعه  ا  صبح  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
دکتر  مرحوم  پیکر  کنار  در  حضور  با  دی ماه 
فاتحه،  قرائت  نماز و  اقامه  عباس شیبانی ضمن 
نهضت  به  خدمت  در  مرحوم  آن  تالش های  از 
امام خمینی)ره( در دوران قبل و بعد از انقالب 

اسالمی تجلیل کرد.

اشتباهات ما 
جامعه را ملتهب 

کرده است

رهبر انقالب: 
دکتر شیبانی قبل و بعد از انقالب،

 به   معنای واقعی کلمه مبارز و مشغول کار و تالش بود

افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم شایعه است
هیچ  تاکنون  اعالم کرد:  بودجه  و  برنامه  سازمان 
سن  اصالح  یا  سن  افزایش  درباره  تصمیمی 

بازنشستگی و چگونگی آن گرفته نشده است.
 سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعالم کرد 
پایانی  مراحل  در  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  که 

قرار دارد و تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش 
چگونگی  و  بازنشستگی  سن  اصالح  یا  سن 
این  در  شده  منتشر  شایعات  و  نشده  گرفته  آن 
سن  افزایش  برای  دولت  تالش  بر  مبنی  زمینه 

بازنشستگی تا ۱0 سال، درست نیست.

و  برنامه  سازمان  در  توسعه  هفتم  برنامه  الیحه 
بودجه کل کشور در حال تدوین است و تاکنون 
یا  سن  افزایش  خصوص  در  تصمیمی  هیچ 
افزایش آن  بازنشستگی و چگونگی  اصالح سن 

گرفته نشده است.

سعید مدنی به ۹ 
سال حبس محکوم شد

مسائل  پژوهشگر  و،  نویسند  مدنی،  سعید   .
اجتماعی ایران و فعال ملی- مذهبی، در دادگاه 

بدوی به ۹ سال زندان محکوم شد.
 سعید مدنی برابر کیفرخواست صادره از سوی 
به  مقدس  شهید  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
 ۵00  ،۴۹۸ مواد  برابر  نصیرپور  محمد  ریاست 
تشکیل   )۱ به  اسالمی  مجازات  قانون   ۶۱0 و 
و  اجتماع   )۲ نظام،  معاند  گروه های  اداره  و 
امنیت کشور  بر ضد  ارتکاب جرم  برای  تبانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  تبلیغ   )۳ و 
متهم شده بود که رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان 
از ظهر                     بعد  و  دو جلسه صبح  در  سال جاری 

برگزار شد.
 مطابق رای صادره توسط قاضی مظلوم، سعید 
گروه های  اداره  و  »تشکیل  اتهام  دو  در  مدنی 
جمهوری  نظام  علیه  »تبلیغ  و  نظام«  معاند 
به  اول  اتهام  برای  و  محکوم  ایران«  اسالمی 
و  زندان  سال  یک  دوم  اتهام  و  زندان  سال   ۸
جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد.سعید مدنی 
نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی است و 
خارج  و  داخل  در  متعددی  کتاب های  تاکنون 

کشور درباره مسائل ایران منتشر کرده است.
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کاهش ارزش 
بازیکنان ایرانی 

بعد از 
جام جهانی!

 استانها ۷

احیای دریاچه ارومیه 
بدور از هیاهو!


