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خاطرات حسین مظفر از جلسات هیأت دولت 
در ۱۸ تیر ۷۸:

به خاتمی گفتم این ننگ بر پیشانی دولت شما 
باقی خواهد ماند

شـما در سـال های دوم خـرداد به عنـوان وزیـر در دولت 
حضـور داشـتید و طبیعتـاً در متـن بسـیاری از حـوادث 
بودیـد. در رابطـه بـا حـوادث ۱۸ تیـر ۷۸ و اتفاقاتـی که 

در آن روزهـا افتـاد، توضیـح دهیـد.
شـب ۱۸ تیـر کـه آن حادثـه رخ داد، مـن بسـیار نگـران 
بـودم. بـه همیـن دلیل همـراه محافظانم در شـهر گشـتی 
زدم. متأسـفانه دیـدم کـه آشـوب گران مشـغول تخریب 
سـر  ضدانقالبـی  شـعارهای  و  هسـتند  عمومـی  امـوال 
می دهنـد درحالی کـه عکـس آقـای خاتمـی را هـم در 
ناراحت کننـده  برایـم بسـیار  ایـن وضـع  دسـت دارنـد. 
صبـح  نبـرد.  خوابـم  صبـح  تـا  تقریبـاً  شـب  آن  بـود. 
همـان روز جلسـه هیـأت دولـت داشـتیم، بحـث تدوین 
برنامـه توسـعه بـود. وقتـی وارد جلسـه شـدم، دیـدم بعد 
از قرائـت قـرآن گفتنـد خـب بررسـی برنامـه توسـعه را 

می کنیـم. شـروع 
خیلـی متعجـب شـدم. دلیلـش هـم ایـن بـود کـه شـهر 
تـا صبـح درگیـر آشـوب بـود و صبـح هـم رادیـو گفته 
بـود آشـوب گران بـه مراکز انتظامـی در خیابـان انقالب 
حملـه کـرده  انـد و مشـغول حرکـت بـه سـمت جنـوب 
شـهر هسـتند. آن  وقت در چنین شـرایطی ما از وضعیت 
توسـعه  برنامـه  تدویـن  وارد  و  نکنیـم  کشـور صحبـت 
رئیـس  عنـوان  بـه   خاتمـی  آقـای  از  همان جـا  شـویم. 
در  االن  خاتمـی  آقـای  گفتـم:  گرفتـم.  وقـت  جلسـه 
مملکـت مسـئله مهم تـری نداریـم کـه در جلسـه بـه آن 
بپردازیـم؟ گفـت: چه مسـئله  ای؟ گفتم: مگـر نمی  بینید 
کشـور شـرایط بحرانـی دارد؟ آیـا دولـت قصـد نـدارد 
موضـع  گیـری کنـد؟ گفت: مـی  گویید چـه  کار کنیم؟ 
گفتـم: آقـای خاتمـی من دیشـب تـا صبـح در خیابان  ها 
بـودم. اینهـا مشـغول آشـوب هسـتند، تخریب مـی  کنند 
و عکـس شـما را هـم در دسـت دارنـد و شـما را حامـی 
خـود مـی  داننـد. گفت: خـب به ما چـه ربطـی دارد؟ ما 
کـه موافـق آنهـا نیسـتیم. گفتـم: خـب اگـر شـما موافـق 
آنهـا نیسـتید، موضـع  گیـری کنیـد. اینهـا بـه بهانـه دفاع 
از شـما تخریـب مـی  کننـد. گفـت: نـه مـا کـه موافـق 
نیسـتیم. در ضمن کمیته  ای هم تشـکیل شـده که مسـئله 
را بررسـی کنـد. گفتـم: کمیتـه چیـه؟ االن یک سـری 
چمـاق بـه دسـت مراکـز را اشـغال مـی  کنند و بـه اموال 
عمومـی آسـیب مـی  رسـانند. شـما بایـد موضـع  گیـری 
کنیـد. آقـای خاتمـی توجهی نکرد و گفـت: درباره این 

موضـوع بعـداً صحبـت مـی  کنیم!
گفتـم: نـه، شـما همیـن االن بایـد در تلویزیـون موضـع  
گیـری کنیـد و بگوییـد اینهـا از ما نیسـتند. مـردم متدین 
و حـزب  اللهـی همین طـور متحیـر مانـده  انـد و تکلیـف 
خـود را نمـی  داننـد. نمـی  داننـد اینها از شـمایند یـا علیه 
شـما هسـتند؟ شـما باید برای مردم صحبت و روشنگری 
کنیـد. وقتـی آقـای خاتمـی مقاومـت مـرا دیـد، سـعی 
کـرد بـا گفتـن چنـد جملـه بحـث را تمـام کنـد. امـا من 
آنجـا جملـه  ای گفتـم کـه جملـه تنـدی بـود. گفتـم: 
آقـای خاتمی شـما اگـر موضع  گیـری نکنیـد و تکلیف 
خودتـان را روشـن نکنیـد، نظـام بـی  عرضـه نیسـت کـه 
دسـت روی دسـت بگـذارد. مطمئن باشـید کشـور را از 
لـوث وجـود ایـن چمـاق داران پـاک می کنـد؛ امـا ایـن 
ننـگ بـر پیشـانی دولـت شـما باقی خواهـد مانـد که در 
ایـن  نکردیـد.  اظهارنظـر  کشـور  مسـئله  حسـاس ترین 
حـرف باعـث شـد آقـای خاتمـی تعجـب کنـد. گفـت: 
خـب پـس رأی  گیـری کنیـد. در ایـن میـان متأسـفانه 
بعضـی از آقایـان وزرا حرف هـای خوبـی نزدنـد. مـن 
آنهـا درگیـر شـدم. گفتـم: کسـی  از  بعضـی  بـا  حتـی 
کـه تـا پیـروزی انقـالب در کشـور نبـوده و در دوران 
مبـارزات مشـغول درس و بحـث در آمریکا بوده و حتی 
یـک سـیلی بـرای انقـالب نخـورده و حاال هم به پسـت 
و مقامـی رسـیده، بایـد هـم ایـن  طـور اظهارنظـر کنـد. 
خالصـه بحـث بـاال گرفـت. آقـای خاتمـی گفـت رأی  
گیـری مـی  کنیـم. اما متأسـفانه خـودش به بهانـه  ای قبل 
از رأی  گیـری جلسـه را ترک کرد. آقای حبیبی جلسـه 
را اداره کـرد. او هـم نمی  دانسـت بایـد رأی  گیری کند 
یـا نـه. باالخـره مـن بـا التمـاس، آقـای حبیبـی را وادار 
کـردم رأی  گیـری کنـد. متأسـفانه بعضـی از اعضـای 
دولـت بـه بهانـه  هـای مختلـف از جملـه وضـو گرفتـن، 
جلسـه را تـرک کردنـد و جلسـه از اکثریـت افتـاد. امـا 
بـه هـر ترتیبـی بـود، بعضـی از دوسـتان را برگرداندیم و 
رأی گیـری انجـام شـد. نصف به عالوه یـک رأی دادند 

کـه آقـای خاتمـی در تلویزیـون صحبـت کنـد.
آقـای خاتمـی هم همـان شـب سـاعت ۲۳ در تلویزیون 
صحبـت کردنـد کـه بـه آرامـش فضـا خیلـی کمـک 
و  کردنـد  را درک  فضـا  مـردم خودشـان  البتـه  کـرد. 
تکلیف شـان را فهمیدنـد. بعـد از آن هـم مسـئله دعـوت 
سـازمان تبلیغـات بـرای تجمـع ۲۳ تیر بود که در جلسـه 
بعـدی هیـأت دولـت هـم مجـدداً مطـرح کـردم و بـاز 
متأسـفانه بـا همـان چالـش روبـه  رو شـدیم. مـن گفتـم 
دولـت بـرای تجمـع بایـد بیانیـه بدهـد. آقـای خاتمـی 
دوبـاره گفـت ببینیـم چه می  شـود و باز بـه رأی عمومی 
گذاشـت. بعضـی از وزرا مطـرح کردنـد کـه تجمـع را 
شـورای تبلیغـات اعـالم کـرده و شـورای تبلیغـات هـم 
بیـن عمـوم  پایگاهـی  ایشـان هـم  یعنـی آقـای جنتـی، 
مـردم نـدارد و مـردم اصـاًل نمـی  آینـد. بنابرایـن دولـت 
نبایـد خـودش را وارد ایـن مسـئله کند. به آقـای خاتمی 
گفتـم: اگـر ایـن کار را انجـام ندهید، اشـتباه دوم دولت 
شـما در ایـن قضیـه خواهـد بـود. چـون مـردم مـا نشـان 
داده  انـد کـه در صحنـه  هـای حسـاس دفـاع از انقالب، 
در صحنـه حاضـر مـی  شـوند. خوشـبختانه ایـن مسـئله 
در  همان جـا  کـرد.  صـادر  بیانیـه  دولـت  و  آورد  رأی 
جلسـه هیـأت دولـت آقـای الریجانـی ـ رئیـس وقـت 
مـی   الزم  شـما  اگـر  گفـت:  ـ  سـیما  و  صـدا  سـازمان 
بینیـد و صـالح مـی  دانیـد، مصاحبـه  ای در صدا و سـیما 
بـرای ترغیـب مـردم بـه ویـژه معلمـان بـرای حضـور در 
راهپیمایـی داشـته باشـید. مـن هـم پذیرفتـم و مصاحبـه 
امـروز ضروری تریـن وظیفـه  بـه مـردم گفتـم:  کـردم. 
ارزش هـای  از  دفـاع  آمـوزان،  دانـش   و  معلمـان  شـما 
انقـالب و امـام و رهبـری اسـت و... . خـب الحمـدا... 
جمعیـت در راهپیمایـی شـرکت کـرد و با حضـور خود 

فتنـه ۱۸ تیـر را خنثـی نمـود.

آژانس یهود
نویسنده: محمد عبدالرووف سلیم

انتشارات: اطالعات
عوامل  برخی  که  مي  دهد  نشان  فلسطین  غمبار  تاریخ 
از  کرده  اند.  ایفا  بسزا  نقشی  اسرائیل  رژیم  برپایی  در 
جمله آژانس یهود و سازمان جهانی صهیونیسم که در 
این زمینه نقش برجسته  تری داشته  اند. این دو سازمان 
فلسطین  کردن  یهودی  طرح  اجرای  متولی  واقع  در 
گوناگون  فعالیتهای  بررسی  به  مزبور  بوده  اند.کتاب 
جامعی  نسبتاً  اطالعات  و  مي  پردازد  سازمان   دو  این 
از صهیونیسم و طرحهای اسرائیل در منطقه به خواننده 

ارائه مي  دهد.

یوسرائیل و صهیوناکراسی
نویسنده: سیدهاشم میرلوحی

انتشارات: نشر معارف
نگارنده کتاب تالش کرده است در این اثر با استفاده 
از آمارها و تحلیل ها و همچنین برای اثبات ادعاهای 
خویش از منابع آمریکایی و صهیونیستی استفاده کند 
تا هیچ جای اما و اگر و حرفی برای آنان باقی نگذارد 
اسالمی  جمهوری  مآخذ  و  منابع  از  وجه  هیچ  به  و 
ایران، بهره ای در نگارش این کتاب نبرده است. عمدتاً 
است  استفاده کرده  گنالز  و  فانک  المعارف  دایره  از 
به  المعارف آمریکایی است که متعلق  که یک دائره 
کلمه  به جای  نویسنده  کتاب  این  در  است.  یهودیان 
همان  منظورش  که  کند  می  استفاده  جهود  از  یهود، 

کلیمیان و یهودیان است.
است.  شده  تنظیم  مختلفی  های  بخش  در  کتاب  این 
کتب دینی؛ نقشه راه و ماهیت جهودان، جنایات علیه 
)جنگ  صهیونیست  جهودان  توسط  بشریت  و  بشر 
جهانی اول، جنگ جهانی دوم و ماجرای هولوکاست، 
فعالیت های غیر صلح آمیز اسرائیل و ترور جان اف 
کندی به دستور بن گورین و توسط عوامل موساد(، 
دموکراسی در آمریکا، نوع حکومت و انتخاب رئیس 
دولت در انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و غیره، و 
نکاتی چند پیرامون وضعیت فرهنگی آمریکا می آید.

در پایان کتاب هم بخشی تحت عنوان ضمیمه مباحثی 
طبق  زن  و  مرد  و  پیامبران  اسامی  عتیق،  عهد  درباره 
لیست  و  فعالیت های ضد مسیح  یهودیان،  نظر  اظهار 
از  تصاویر  و  دنیا  در  یهودیان  هولوکاست  های  موزه 
این  از  آید.  می  صهیونیسم  جنایات  و  ها  شخصیت 
به  نقاب«  بدون  »آمریکا  این، کتاب  از  پیش  نویسنده 

همت انتشارات کیهان منتشر شده بود

روند تحول قدرت نرم در سیاست 
خارجی آمریکا

نویسنده: ابراهیم متقی
انتشارات: ساقی

هرگاه نیروهای نظامی آمریکا درصدد کاربرد قدرت 
می  تالش  آیند،  برمی  خاصی  جغرافیایی  حوزه  در 
ادبیاتی  و  مفاهیم  اساس  بر  را  اقدامی  چنین  تا  کنند 
برای  مشروعیت  افزایش  به  منجر  که  گیرند  کار  به 
المللی آمریکا شود. جنگ  بین  و  ای  منطقه  کارکرد 
به  قدرت  ابزارهای  از  که  است  آن  مفهوم  به  نرم 
گونه ای استفاده شود که حقانیت کشور مداخله گر 
مورد پذیرش افکار عمومی بین المللی قرار گیرد. بر 
بسیاری  نرم،  قدرت  کاربرد  بر  مبتنی  رویکرد  اساس 
از مداخالت نظامی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی ایاالت 
و  توجیه  جغرافیایی  مختلف  های  حوزه  در  متحده 
فصل  سیزده  دربردارنده  کتاب  این  شود.  می  تبیین 
قدرت  کاربرد  و  گرایی  مداخله  تحول  »فرآیند  نظیر 
لیبرال  نرم در آمریکا«، »ویلسونیسم و مداخله گرایی 
بعد از جنگ جهانی اول«، »مداخله گرایی ساختاری و 
رویکرد ایدئولوژیک آمریکا«، »قدرت نرم آمریکا در 

سازمان دهی نهادهای جنگ« و ... است.

معرفی کتاب:
به  موسوم  جریان  دروغین  و  تازه  بازی کردن های  نقش 
جریان  این  پدرخوانده های  همچنین  فتنه  و  اصالحات 
از  که  کرده  تولید  را  طنزی  فیلم  فلسطین  کشتار  درباره 
سکانس های جالب توجه بیشتری هم برخوردار است که 
به مثابه دیوار حائل مقداری از آن زیر زمین ساخته شده 
است. در این نوشتار مقداری از سکانس های روی زمین و 

البته زیر زمین مورد یادآوری قرار گرفته است.

کنونی  در شرایط  اصالح طلبان  ندارد که  اهمیتی  چندان 
سر دادن شعار »نه غزه نه لبنان« را تکذیب کرده و آن را به 
گردن عده ای »واخورده«، »رادیکال« و »افراطی و نفوذی« 
بیندازند یا اینکه با قید خودجوش بودن آن را فاقد پیروی 
از متن و محتوای گفتمان این گروه سیاسی معرفی کنند، 
مهم این سکانس هایی است که به سادگی از یاد نخواهد 
رفت و البته نقش و اندازه سهم این افراد در خونریزی های 

غزه را برجسته می کند.

سکانس اول: آوریل ۲005 در حاشیه مراسم خاکسپاری 
در  که  داشتند  برخوردی  هم  با  خاتمی  و  کاتساو  پاپ، 
فرودگاه و هنگام وارد شدن خاتمی به کشور از سوی وی 
تکذیب شد اما کاتساو، رئیس وقت رژیم صهیونیستی به 
با او  رسانه ها گفته بود با خاتمی دست داده و به فارسی 
درباره سرزمین مادری یعنی ایران و شهر یزد سخن گفته 
است. اگر چه خاتمی هیچ گاه این خبر را تایید نکرد اما 
روز  ماجرای  از  را  دیگری  نقل  امروز  تا  صهیونیست ها 

خاکسپاری پاپ اسبق مورد تایید قرار نداده اند.

حتی  و  مطالعاتی  موسسات  رسانه ها،  دوم:  سکانس 
به حذف  تریبون های رسمی در دولت اصالحات  برخی 
واژه هایی همچون رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر قدس 
و نظایر اینها پرداخته و سعی کردند از واژه هایی همچون 
کنند،  استفاده  اسرائیل«  »شهروندان  و  اسرائیل«  »دولت 
توسط  و  احمدی نژاد  دولت  در  تکرارش  که  واژه هایی 
به خود اختصاص داد  بازتاب های فراوانی را  مشاور وی 
داشته  قرار  قبلی  در دستور کار دولت  قبل  ۸ سال  از  اما 
با رژیم صهیونیستی در معرض  و مناسبات خود را عمال 

تعادل قرار داده بود.

اسناد  از  تعدادی  تالیف  با  اصالح طلبان  سوم:  سکانس 
از  شده  ترجمه  متونی  کردن  وارد  همچنین  و  راهبردی 
ایران«  ترکیه و  اسرائیل،  استراتژیک  »مثلث  بازیابی  لزوم 
گفتند و از لزوم بازسازی روابط خارجی ایران اسرائیل و 
همچنین ترکیه به عنوان  عامل باالنس سیاست های اعراب 
عناصر  از  یکی  و  آورده  میان  به  سخن  خاورمیانه  در 
اصالح طلب در حاشیه نشستی سیاسی اظهار  کرد بهترین 
زمان برای دوستی ما و اسرائیل هم اکنون است، چرا که 
برابر  در  ما  از  می تواند  که  است  عاملی  بهترین  اسرائیل 

اعراب محافظت کند.

دولت  با  اصالحات  دولت  روابط  چهارم:  سکانس 
و  شده  تقویت  خاص  دیدارهای  و  عربستان  پادشاهی 
ارتباط های  هاشمی  نقش آفرینی  محوریت  با  همچنان 
دولت  دیگر  سوی  از  و  برده  بسر  تقویت  در  فیمابین 
و  دوستی  مدار  بر  نیز  اسرائیل  با  را  روابط خود  سعودی 
مناسبات تجاری و مالی گسترده به پیش می برد. انتفاضه 
و  منطقه  اسالمی  حمایت های  عدم  و  شدید  فشار  تحت 
مقاومت در حال تجربه سخت ترین روزهای خود است، 
در همین مقطع زمانی است که جرقه های فاصله مقاومت 

از ایران در اذهان رهبران این جنبش زده می شود.
جمهوری  که  روایت  این  به  بخشیدن  توسعه  واقع  در 
اسالمی در تعقیب منافع سیاسی و مالی خود از جنبش های 
اسالمی و مقاومت استفاده ابزاری می کند باعث می شود 
را  جدایی  ایده های  روز  هر  فلسطین  در  مقاومت  سران 
بیشتر از قبل در سرپرورانده و نگرانی های خود را با رهبر 

معظم انقالب در میان بگذارند.

سکانس پنجم: قرارداد ۲/۳ میلیون دالری نفتی با »اوریت 
گادیش« یک زن صهیونیست که دارای شرکتی با تابعیت 
ایتالیایی بوده و عالوه بر اینکه متولد سرزمین های اشغالی 

به شمار می آید، مدتی نیز در ارتش رژیم صهیونیستی به 
خدمت اشتغال داشته است.

زیرساختی  برنامه ریزی  و  طراحی  بر  ناظر  برنامه  این 
جالب  است،  بوده  اسالمی  نفت جمهوری  برای شرکت 
موج  قرارداد  این  انعقاد  سال های  در  که  اینجاست 
کشورهای  اغلب  صهیونیستی  شرکت های  تحریم های 
حامی مقاومت فلسطین را فرا گرفته و حتی مسلمانان اروپا 

نیز به این سمت و سو حرکت می کردند.

سوروس  و  خاتمی  محمد  دیدارهای  ششم:  سکانس 
پیرامون مسائل داخلی ایران و تکذیب این اخبار از سوی 
داشت  اصرار  همچنان  سوروس  که  حالی  در  خاتمی 
ایران و  در  انقالب  درباره  او  با  و  داشته  دیدار  با خاتمی 
و  باز  جامعه  دموکراسی،  اجتماعی،  و  سیاسی  تغییرات 

سیاست های کشور گفت وگو کرده است.

صهیونیست های  شده ترین  شناخته  از  یکی  سوروس 
خاورمیانه ای  سیاست های  بخش  در  فعال  و  رسانه ای 

آمریکا به شمار می آید.

انتشار  در  ما  کرد  اعالم  نبوی  بهزاد  هفتم:  سکانس 
اطالعات مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
حاکمیت  اگر  بودیم  معتقد  که  چرا  کردیم  بازی  نقش 
این کشور  در  نمی توانیم  دیگر  ما  بسازد  اتم  بمب  بتواند 
فشار  بر  عالوه  اطالعات  این  انتشار  پی  در  بزنیم.  جیک 
از  تعدادی  و  ترور شده  فاز  وارد  اسرائیل  سنگین،  بسیار 

دانشمندان ارزنده کشورمان را به شهادت رساند.
این  ادعاهای  تایید  در  اسرائیل  با  اصالح طلبان  همکاری 
تبدیل  و  اتمی  فعالیت های  مهم  اطالعات  انتشار  رژیم، 
برگ  نظام  برای  بین المللی  معضل  یک  به  آن  کردن 

دیگری از همصدایی اصالح طلبان و صهیونیست هاست.

برای  صهیونیستی  رژیم  گسترده  تالش  هشتم:  سکانس 
حمایت از وقوع فتنه ۸۸ در ایران و القای مقایسه انقالب 
سنگ در فلسطین با تظاهرات های احتمالی در جمهوری 
و  رژیم  این  به  وابسته  رسانه ای  شبکه های  در  اسالمی 
دعوت  و  فتنه  عوامل  از  رژیم  این  سران  حمایت صریح 
تلویزیون   ۲ شبکه  به  آقاسلطان  صالحی  ندا  نامزد  از 
رژیم صهیونیستی در کنار بیان عبارت هایی بسیار جالب از 
سران این رژیم همچون اینکه »اصالح طلبان به نمایندگی 

از ما با حکومت ایران می جنگند«.

قدس  روز  حیرت انگیز  و  عجیب  رسوایی  نهم:  سکانس 
سبز که در آن عالوه بر سردادن شعارهایی علیه مقاومت 
موسوی،  آقایان  رسمی،  به صورت  لبنان  و  فلسطین  در 
روحانیون  مجمع  ملی،  اعتماد  حزب  و  هاشمی  کروبی، 
مسبوق  و  معمول  رویه های  خالف  بر  مشارکت  جبهه  و 
کردند  تالش  تحریک آمیز  بیانیه هایی  انتشار  با  سابقه  به 
به سطح  برای درگیری  فتنه را  با سازمان  جمعیت مرتبط 
را  اسالمی  جمهوری  حمایت  مساله  و  کشانده  خیابان ها 

تحت الشعاع قرار دهند.

نصراهلل  سیدحسن  جالب  بسیار  موضع  شنیع  حرکت  این 
را نیز به همراه داشت که ابعاد گسترده خسارت وارده به 
ماهیت راهبردی جمهوری اسالمی را نشان می دهد: »شعار 
لبنان، اثر منفی زیادی داشته بویژه که رسانه ها  نه غزه نه 
و ماهواره های غربی این شعار را برای ایجاد ذهنیت منفی 

که  ندارند  انتظار  ایران  از  لبنان  مردم  می دهند...  پوشش 
اگر اسرائیل علیه لبنان جنگ به پا کرد مردم ایران به آنها 
ایران  به  لبنان لحظه ای که اسرائیل  اما مردم  کمک کنند 
باشند  نخستین کسانی  می کنند  لحظه شماری  کند،  حمله 

که علیه اسرائیل وارد جنگ  شوند«.
بین المللی  سطح  در  که  بود  ضربه ای  بزرگ ترین  این 
با  ارتباط  در  اسالمی  جمهوری  آبروی  به  شده  یاد  عده  
لبنان  و  فلسطین  در  مقاومت  اسالمی  جنبش  از  حمایت 
با تحریک تجمع کنندگان غیرقانونی  وارد کرده و عمال 
مسیر راهپیمایی را از نظر محتوایی و شکلی در برابر روز 

قدس قرار دادند.

سکانس دهم: وارد شدن تمام عیار اصالح طلبان در کارزار 
رسانه ای و عملیات روانی علیه سوریه همسو و همداستان 
مواضع  از  چرا  و  بی چون  و  قاطع  حمایت  و  غربی ها  با 
غربی ها در تهاجم علیه دولت قانونی بشار اسد و یاد کردن 
از جریان تحرکات تروریستی سوریه با عنوان گروه های 
معترض اپوزیسیون، دگراندیش و تجدیدنظرطلب که در 
خبری  بنگاه های  سوی  از  سند  صفحه  هزاران  رابطه  این 

اصالح طلب منتشر شده است.
این حمایت قاطع و همپیمانی با رژیم صهیونیستی که در 
ثبت  اصالح طلبان  فرهنگی  و  سیاسی  رسانه ای،  کارنامه 
با سیاست های جمهوری  و ضبط شده و در تضاد کامل 
اینکه  ضمن  است  توجه  قابل  بسیار  داشت  قرار  اسالمی 
نیز فیلم های مربوط  داعش و گروه های تروریست دیگر 
به اغتشاشات و فتنه ۸۸ را در سوریه منتشر کرده و خود 
را میراثدار همان فتنه عمیق ضد جمهوری اسالمی معرفی 

می کردند.
امروز بر هیچ فرد صاحب نظر و بهتر است بگوییم صاحب 
روز  از  سوریه  در  جنگ طلبی  که  نیست  پوشیده  عقلی 
بوده  صهیونیست ها  حمایت  مورد  هم اکنون  تا  نخست 
تا تدارک و آموزش  از ارسال اسلحه و مهمات  است و 
ترکیه  واسطه  به  و  رژیم  این  توسط  مخرب  نیروهای 

صورت پذیرفته است.
با  ارتباط خود  اینجاست که اصالح طلبان همواره  جالب 
عربستان سعودی را از مزیت های سیاست خارجی دوران 
هاشمی و اصالحات معرفی و ارزیابی کرده و این رژیم 
حامی ترور در سوریه و البته عامل قتل عام بی گناهان در 
و  راهبردی  تعامالت  دارای  خود  به  نسبت  را  فلسطین 

دوستانه توصیف می کردند.
دقیقا یک ماه قبل از فتنه ۸۸ نیز خاتمی با سفر به عربستان 
و  کرده  پیدا  حضور  ادیان  عنوان  با  ویژه برنامه ای  در 
با پادشاه  او  ارتباط بسیار خوب  از  از مشاوران وی  یکی 
سعودی و توصیه های پادشاه عربستان به وی در خصوص 

احمدی نژاد و انتخابات و دولت ایران خبر داد.
حتی پادشاه سعودی در جریان یک گفت وگو به بدگویی 
از  حمایت  اعالم  و  تعریف  و  یکسو  از  احمدی نژاد  از 
هاشمی و خاتمی پرداخته بود که این خبر کمتر در اختیار 

رسانه ها قرار گرفت.

سر  اسرائیل  با  می کند  اعالم  هاشمی  یازدهم:  سکانس 
از سوی  به سوالی  پاسخ  نداریم. وی همچنین در  جنگ 
ارتباط  پیرامون  زیباکالم در خصوص نظر صهیونیست ها 
اسرائیلی ها  بخواهیم،  ما  »اگر  می گوید:  آمریکا  و  ایران 
اینکه می دانند اگر یک رابطه  برای  هم کمک می کنند. 
معمولی باشد، آمریکا می تواند روی کم کردن خصومت 

ما تاثیر بگذارد. اسرائیلی ها هم آینده نگر هستند«.

و  تریبون  به  حاضر  حال  در  که  زیباکالم  بعد  یکسال 
اصالحات  جریان  و  روحانی  دولت  همزمان  سخنگوی 

به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی  از  است  بدل شده 
مطرح  دیدگاه  از  دفاع  به  رسما  و  آورده  میان  به  سخن 

شده می پردازد.

روحانی  دولت  خارجه  امور  وزیر  دوازدهم:  سکانس 
عمال  و  گفته  تبریک  توئیتر  فضای  در  را  یهودیان  عید 
رونمایی  را  یهودیان  و  ایران  روابط  از  تازه ای  محیط 
می کند اما در فاصله بسیار کوتاهی مشاور و دستیار ارشد 
رئیس جمهور در اقدامی بسیار خاص با استفاده از عبارت 
را  دیگری  مفقوده  حلقه  بنی اسرائیل«  امروز  »حکومت 
تکمیل کرده و به نوعی سیاست خارجی دولت در قبال 

رژیم صهیونیستی را روشن تر بیان می کند.
استفاده یونسی  تبریک ظریف و عبارت مورد  اگر  حتی 
از منظر سیاسی و تشکیالتی  نیز  در جمع یهودیان شیراز 
اعمالی سازمان یافته و با هماهنگی قبلی در نظر قرار داده 
نشود که البته بسیار بعید است، دارای بار روانی گسترده 
به  فلسطین  علیه  انتقام صهیونیست ها  آتش  برای گشودن 

شمار می آید.

جمهوری  رسمی  مواضع  به رغم  غزه  امروز  وضعیت 
تقویت  ثمره  عمال  فعلی،  رئیس جمهور  و  اسالمی 
خارجی  سیاست  عرصه  در  اصالح طلبان  دیدگاه های 
جمهوری اسالمی است، تقویت دیدگاه کسانی که معتقد 
بودند نفی هلوکاست یعنی یکی از بزرگ ترین دروغ های 
شاخدار صهیونیست ها در کنار آرزوی نابودی این رژیم 
در  نادرست  و  افراطی  موضع  یک  احمدی نژاد  سوی  از 
رژیم  این  با  است  بهتر  و  می شود  تلقی  خارجی  سیاست 
از مشروعیت، سرزمین و  مثابه یک دولت مرکب  به  نیز 

جمعیت و شهروند به مذاکره پرداخت.
و  کودکان  و  زنان  به  حمله  در  صهیونیستی  دشمن  قطعا 
مهم ترین  واکنش های  و  مواضع  به  فلسطینی  نوجوانان 
و  تصمیم ها  و  داشته  نظر  مقاومت  منطقه ای  حامی 
تغییر  دریافتی  پالس های  به  توجه  با  را  رویکردهایش 

می دهد.

اگر چه رزمندگان مقاومت همچنان مورد حمایت قاطع 
قرار داشته و زعیم گرانقدر  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر 
مسلمین جهان هوشمندانه و عالمانه جبهه فلسطینی مبارزه 
اما  داده اند  قرار  را مورد دفاع و صیانت  با صهیونیست ها 
طبیعتا اخالل هایی اینچنین در سیاست خارجی جمهوری 
با  را  کشورمان  راهبردی  و  منطقه ای  متحدان  اسالمی 

مشکالت متعددی روبه رو خواهد کرد. 

منبع: وطن امروز

سهم اصالح طلبان در جنایات غزه

شـاید اگـر در گذشـته اگـر گفتـه مـی شـد بسـیاری 
از اصـاح طلبـان پیـاده نظـام آمریـکا و اسـرائیل در 
ایـران هسـتند، خیلـی ها بواسـطه فراموشـی یـا ضعف 
حافظـه تاریخـی خود، نسـبت بـه این موضـوع واکنش 
نشـان داده و ایـن نـگاه را غیـر منطقـی و اغـراق آمیـز 
توصیـف مـی کردند امـا اظهـارات اخیر احمد شـیرزاد، 
هرمیـداس باونـد و صـادق زیبـاکام در دانشـگاه تهران 
ایـن  اسـامی   اصطـاح  بـه  انجمـن  دعـوت  بـه  کـه 
در  مشـارکت  حـزب  دانشـجویی  )شـاخه  دانشـگاه  
دانشـگاه تهـران(در تـاالر فردوسـی دانشـکده ادبیـات 
بیـان شـده، به خوبی نشـان می دهـد این مسـاله فراتر 

از یـک ادعاسـت و یـک حقیقـت تلـخ اسـت.
اسـت: »اگـر  احمـد شـیرزاد گفتـه  ایـن همایـش  در 
جمهـوری اسـامی ایـران بـه جـای ۱۰ هـزار دسـتگاه 
سـانتریفیوژ ۵۰۰ یـا هـزار و یا حتی ۱ دسـتگاه داشـته 

باشـد چـه اتفاقـی رخ مـی دهـد؟«
زیبـاکام نیـز گفتـه اسـت: » انرژی هسـته ای چه گلی 
بـه سـر ملـت زده اسـت و فقـط بـه خاطـر این مسـئله 
برایمـان پرونده درسـت شـد ... مـن معتقـدم آنقدر که 

هسـته ای بـه مـا ضرر زده اسـت جنـگ نزده اسـت.«
باونـد از چهـره هـای ملـی- مذهبـی کـه چنـدی قبـل 
حکـم قـرآن قصـاص را در گفتگـو بـا روزنامـه آسـمان 
زیـر سـوال بـرده بـود نیـز گفـت: »در کل هیـچ گونـه 
رابطـه منطقـی بیـن ملـی کـردن صنعت نفـت و بحث 
هسـته ای وجـود نـدارد و مـا از آغـاز انقـاب تـا امـروز 
آمریـکا  سـفارت  گروگان گیـری  مسـئله  بابـت  هنـوز 

می دهیـم.« هزینـه 
 

ایـن جمـات در حالـی از سـوی چهـره هـای شـاخص 
اصـاح طلبـان در دانشـگاه تهران بیان شـده اسـت که 
ایـن مواضـع دشـمن پسـند، پیـش از ایـن نیـز باعـث 
شـده بـود تـا بارهـا و بارهـا مقامـات آمریکا و اسـراییل 
اجتماعـی«  »سـرمایه  عنـوان  بـه  طلبـان  اصـاح  از 

اپوزیسـیون در ایـران نـام ببرنـد.
براسـاس اسـناد ویکـی لیکـس ایـن شـیمون پـرز بوده 
بزرگ تریـن  »اصاح طلبـان  اسـت  گفتـه  کـه  اسـت 
سـرمایه اسـرائیل در ایـران هسـتند!« و نتانیاهـو گفتـه 
اسـت: »اصاح طلبـان به نمایندگـی از اسـرائیل با رژیم 

اسـامی ایـران می جنگنـد!«
  

 ممکن اسـت گفته شـود که مقامات رژیم صهیونیستی 
ایـن  و  داشـته اند  را   ۸۸ فتنـه  از  سوءاسـتفاده  قصـد 
اظهـارات ربطـی بـه سـران و عوامـل فتنـه یـاد شـده 

نـدارد! که در پاسـخ بایـد گفت؛ چرا مدعیـان اصاحات 
در زمـان فتنـه گـون نسـبت بـه اظهـارات نتانیاهـو و 
شـیمون پـرز کمتریـن واکنشـی نشـان نـداده و حتـی 
به طـور شـفاهی و نـه فقـط به تصریـح بلکه بـه تلویح و 

کنایـه نیـز اظهـارات آنهـا را نفـی نکردند؟!
چـرا در زمانـی کـه حق و باطـل به هم مـی آمیز و عده 
ای در روز قـدس بـر خـاف آرمـان امـام خمینـی )ره( 
شـعار نـه غـزه و نه لبنان سـر می دهنـد ، موضع گیری 

صریحـی صورت نمـی گیرد؟!

شـاید اگـر از ایـن اظهـارات مقامـات صهیونیسـت هـم 
بگذریـم و آن را باطـل بدانیـم ولـی اظهـارات افراطـی 
اخیـر برخـی منتسـبین بـه جریـان اصاحـات ماننـد 

باونـد و صـادق زیبـاکام  احمـد شـیرزاد، هرمیـداس 
موجـب خشـنودی آمریـکا و سـران صهیونیسـت شـده 

اسـت را چگونـه مـی تـوان تفسـیر کـرد؟
وقتـی احمد شـیرزاد حلقـوم وزارت خارجـه آمریکا می 
شـود و مـی گویـد: »اگـر جمهـوری اسـامی ایـران به 
جـای ۱۰ هـزار دسـتگاه سـانتریفیوژ ۵۰۰ یـا هـزار و 
یـا حتـی ۱ دسـتگاه داشـته باشـد چـه اتفاقـی رخ می 
دهـد؟« و یـا زیبـاکام هـم صـدا بـا بـی بـی سـی می 
گویـد: » انـرژی هسـته ای چـه گلـی به سـر ملـت زده 

اسـت و فقـط بـه خاطـر ایـن مسـئله برایمـان پرونـده 
درسـت شـد  مـن معتقـدم آنقـدر کـه هسـته ای به ما 

ضـرر زده اسـت جنـگ نزده اسـت.«
آیـا بازهـم نباید ایـن چنین افرادی را سـرمایه دشـمن 

در زمیـن خودی دانسـت؟

همچنیـن جـرج بوش سـال ۲۰۰۸ قبل از تـدارک برای 
سـفر خاورمیانـه ای بـا محـور اعـام شـده »مهارنفـوذ 
ایـران« در نطـق رادیویـی بـا حمایـت از اصـاح طلبان 
از بیـروت تـا تهـران گفت: »مـا از دموکرات هـا واصاح 
طلبـان از بیـرون و بغـداد تـا دمشـق و تهـران حمایـت 

خواهیـم کـرد و در کنـار آنهـا خواهیم ایسـتاد.«
 

وی در سـال ۲۰۰۸ نیـز در اظهاراتـی اصـاح طلبـان 
ایـران را خـط مقـدم آمریکا خوانـد و افزوده بـود: آنها با 
چالـش هـاي فراواني روبرو هسـتند و چشـم امیدشـان 

به ماسـت!
 

همچنیـن  در جریـان فتنـه ۸۸، نتانیاهـو نخسـت وزیر 
کـه  کـرد  اعـام  صراحـت  بـا  صهیونیسـتي  رژیـم 
»اصاح طلبـان بزرگ تریـن سـرمایه اسـرائیل در ایـران 
هسـتند!« و شـیمون پـرز، رئیس جمهـور رژیـم کودک 
کـش اسـرائیل گفـت: »اصاح طلبـان بـه نمایندگـي از 

اسـرائیل بـا رژیـم اسـامي ایـران مي جنگنـد!« 
 

ایـن نشـانه هـای آشـکار، بـه خوبـی نشـان مـی دهـد 
تریبـون هـای داخلـی آمریکا و اسـراییل در ایـران فقط 
بـه برخـی روزنامـه های زنجیـره ای منحصر نمی شـود 
و بسـیاری از چهـره هـای اصـاح طلـب با جـاده صاف 
کنـی بـرای دشـمن، در عمل ثابـت کرده اند »سـرمایه 
هـای اجتماعـی« اسـراییل در کشـور هسـتند، چنانکه 
پیـش از ایـن نیـز صـادق زیبـاکام تصریـح کـرده بـود 
رژیـم کـودک کـش صهیونیسـتی را بـه رسـمیت مـی 
شناسـد و احمـد شـیرزاد نیـز در مجلـس ششـم زمانی 
کـه طـی نطقی آتشـین برنامـه هسـته ای ایـران را زیر 
سـوال بـرده بـود، مهـدی کروبـی رییـس مجلـس وقت 
خطـاب بـه وی گفتـه بـود: »آیـا رادیـو اسـراییل غیر از 

ایـن حـرف هـا را مـی زند؟«

منبع: رجانیوز - علی شمشادی

چرا می گوییم اصالح طلبان »سرمایه اجتماعی« اسراییل در ایران هستند؟

بحران بی آبی در استان

 خیلی دور، خیلی نزدیک
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بیماران  ایرنا،  از  نقل  به  »توسن«  گزارش  به 
نبودن  فعال  از  زابل  )ع(  امیرالمومنین  بیمارستان 
سیستم تهویه و سرمایشی این بیمارستان آنهم در 

گرمای شدید گالیه دارند.
به 50  معتقدند، گرمای شدید هوا که گاه  آنان 
پرستاران  و  بیماران  رسد  می  صفر  باالی  درجه 
این بیمارستان را کالفه کرده و به شیوع بیماریها 

دامن می زند.
نبود تجهیزات خنک کننده و بی  گرمای زیاد، 
توجهی مسووالن گوشه ای از درد دلهای برخی 

بیماران و همراهان آنان با خبرنگار ایرنا است.
پس از تماس های مکرر بیماران و همراهان آنان 
از  و آگاهی  اوضاع  بررسی  برای  ایرنا  خبرنگار 
چگونگی مشکالت عازم بیمارستان امیرالمومنین 

)ع( زابل شد.
و  بود  گرم  بیمارستان  راهروهای  داخلی  فضای 
بیماران  گفته  به  که  هایی  پنکه  اتاقها  برخی  در 
بود  کردن  کار  حال  در  اند،  آورده  منزلشان  از 
و با وجودی که سروصدای یکی از این پنکه ها 
بیماران را آزار می داد اما از آن راضی بودند و 
این سرو صدا را بر گرمای هوا ترجیح می دادند. 
یکی از همراهان بیماران به خبرنگار ایرنا گفت: 
این  سرمایشی  و  تهویه  سیستم  اینکه  دلیل  به 
خنک  برای  ناچار  به  نیست  مناسب  بیمارستان 

کردن بیمارمان از منزل پنکه آورده ام.
یکی از مراجعان که خود را علی سرحدی معرفی 
کرد گفت: بیماران در این بیمارستان محکومند 
که عالوه بر رنج بیماری، رنج و سختی گرمای 

درون اتاق را نیز تحمل کنند.
مسووالن  به  بار  چندین  تاکنون  افزود:  وی 
وضعیت  این  به  نسبت  پرستاران  و  بیمارستان 

معترض شده ایم اما مشکل همچنان باقی است.
یکی از همراهان بیماربستری شده در بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( زابل نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 
از دو هفته پیش تاکنون پدرم در این بیمارستان 
بستری شده و از همان ابتدای پذیرش و بستری 
شدن به دلیل گرما و نبود تهویه مناسب در اتاق 

ها مجبور شدیم از منزل پنکه زمینی بیاوریم.
ادامه  کرد  معرفی  سارانی  علی  را  خود  که  وی 
در  شدید  گرمای  وجود  از  زیادی  بیماران  داد: 
به پزشکان،  بارها  و  اتاق ها گالیه دارند  فضای 
تذکر  بیمارستان  اجرایی  مسووالن  و  پرستاران 
این  در  مناسبی  اقدام  تاکنون  ولی  اند  داده 

خصوص انجام نشده است.
نامش ذکر نشود  از پرستاران که خواست  یکی 
زیادی  معضالت  متاسفانه  گرما  این  کرد:  بیان 
ضروری  و  کرده  ایجاد  عفونی  بیماران  برای  را 
است مسووالن هر چه سریعتر سیستم سرمایشی و 

تهویه بیمارستان را بازسازی و راه اندازی کنند.
یکی از تکنسین های اتاق عمل نیز اظهار داشت: 
در چند روز گذشته تعداد اسپلیت هایی که باید 
خاموش  دالیلی  به  باشد  روشن  عمل  اتاق  در 
می شد که پس از پرس و جو متوجه شدیم این 

بیمارستان به شرکت توزیع برق بدهکار است.
از  خودش  گفته  به  بنا  که  محمدخانی  مرتضی 
منتظر  عمل  اتاق  درب   ۱۷ تا  صبح   9 ساعت 
گفت:  بود،  عمل  اتاق  از  بیمارش  شدن  خارج 
بخشهای  و  ساختمان  داخل  بد گرمای  وضعیت 
بستری بیمارستان را به شماره تماسی که بر روی 
هیچ  اما  کردم  اعالم  شده  درج  بیمارستان  بُرد 

کس جوابگو نبود.
تایید  با  زابل  امیرالمومنین)ع(  بیمارستان  رییس 
بیمارستان  این  گرمای  وضعیت  بودن  بحرانی 
سیستم  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 
تاسیسات بیمارستان دارای قدمت ۱5 ساله است 

در حالی که عمر مفید آن ۱0 سال می باشد.
اخیر  به سفرهای  اشاره  با  مهدی خسروی  دکتر 
وزیر بهداشت و درمان به منطقه سیستان گفت: 
در دو سفر اخیر وزیر مشکل تاسیسات بیمارستان 
هم به صورت شفاهی و هم بوسیله نامه خدمتشان 
تقدیم شد که ایشان نیز قول مساعد برای حل این 

مشکل را داده است.
در  مساعدت  این  تحقق  تا  داشت:  اظهار  وی 
مکان های که مشکل گرما وجود داشته با نصب 
کولر آبی اقداماتی انجام داده ایم که تا حدودی 

سبب رضایت بیماران و پرسنل شده است.
داد:  ادامه  )ع(  امیرالمومنین  بیمارستان  رییس 
 40 در حد  دمایی  برای  بیمارستان  تهویه  سامانه 
درجه برنامه ریزی شده در صورتیکه اکنون در 
می  درجه   50 تا   4۸ به  هوا  دمای  روزها  برخی 

رسد و مشکالتی را برای مردم ایجاد می کند.
های  تکنسین  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
حل  صدد  در  روز  شبانه  صورت  به  تاسیساتی 
سرمایشی  و  هوا  تهویه  های  سامانه  مشکالت 
فرسودگی  به  توجه  با  ولی  هستند  بیمارستان 
سیستم ضروری است مسووالن وزارت بهداشت 
سیستم  این  تعویض  به  نسبت  سریعتر  هرچه 
بیماران به جز  تا  انجام دهند  اقدامات عاجلی را 

درد بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.
مرکز  زاهدان  شمال  کیلومتری   ۲05 در  زابل 
است  شده  واقع  بلوچستان  و  سیستان  استان 
نیز  شهر  این  )ع(  امیرالمومنین  بیمارستان  و 
پنج  با  سیستان  منطقه  بیمارستان  بزرگترین 
شهرستان زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز 

است.

بیمارستانی بدون تهویه و 
سامانه سرمایشی در گرمای 50 

درجه زابل!
قبل  سال  دو  اینکه  با وجود  »توسن«،  به گزارش 
بلوچستان  و  سیستان  به  نیرو  وزیر  سفر  جریان  در 
کلیپی به نمایش درآمد که روستائیان جنوب استان 
را در حال استفاده از آبی نشان می داد که همزمان 
اما  استفاده می کردند،  از همان آب  نیز  حیوانات 
هنوز مشکل آب شرب این روستاها حل نشده که 
روستاهای دیگری هم به بحران آب اضافه شدند. 
فاضالب  و  آب  وقت  مدیرکل  چاری«،  »نصراهلل 
در  جا  همان  در  بلوچستان  و  سیستان  روستایی 
توضیح این تصاویر گفت: بیش از سه هزار و ۳00 
روستا با جمعیت 50۲ هزار نفر در استان فاقد آب 
از  را  خود  نیاز  مورد  آب  و  بوده  سالم  آشامیدنی 
انسان  و  دام  بین  مشترک  های  چشمه  و  ها  برکه 
هیچ   روستاها  این  در  ما  متاسفانه  کنند،  می  تامین 
خدمتی نکرده ایم و هیچ اثر و سامانه آبرسانی نیز 

نداریم.
استان  جنوب  روستای   ۳00 و  هزار   ۳ در  آبی  بی 
در حالی است که به گفته مسئوالن آب منطقه ای 
»ماشکید  »زیردان« و  بلوچستان، دو سد  سیستان و 
علیا« در بلوچستان با ظرفیت های ۲0۷  و 6۷ میلیون 
است،  آبیاری زهکشی  فاقد شبکه  مترمکعب آب 
یعنی به هیچ عنوان نمی توان از ظرفیت آب ذخیره 

شده در آنها استفاده کرد.
حمید چیت چیان، وزیر نیرو در سفر نخست خود 
با بیان  به سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران 
های  سد  برای  آبیاری  شبکه  ایجاد  عدم  اینکه 
بوده  مالی  منابع  محدودیت  علت  به  استان  جنوب 
وعده  نیست،  دور  نیرو  وزارت  نظر  از  آن  حل  و 
اعتبارات  تخصیص  با  آینده  های  سال  در  که  داد 
تمام  از  توان  می  و  برطرف  مشکل  این  بیشتری 

ظرفیت سدها بهره برداری کرد.
اظهار  استانی  مدیران  نیرو،  وزیر  سفر  از  پس 
ایرانی  هزار  خوشبینی می کردند که حداقل 50۲ 
سالم  آشامیدنی  آب  به  بلوچستان  در  ساکن 
دسترسی پیدا خواهند کرد، اما با گذشت دو سال 
از سفر اول »چیت چیان« و یکسال از سفر دوم او به 
سیستان و بلوچستان، نتنها مشکل آب شرب جنوب 
استان حل نشد که حاال ۲50 هزار نفر از روستائیان 
بندی آب  جیره  یا  قطع  مشکل  با  نیز  استان  شمال 

مواجه شده اند.  
به گفته مردم محلی و تایید مسئوالن آب و فاضالب 
بحران آب در  امسال  اردیبهشت  از روزهای آخر 
روستاهای داغ شهرستان »هیرمند« شروع شد، این 
بحران در شرایطی برای پنجمین سال متوالی تکرار 
دمای  هواشناسی  اطالعات  اساس  بر  که  شد  می 
هوای سیستان )امسال( در اکثر این روزها بین 40 

تا 4۸ درجه سانتیگراد شد و ایستگاه زابل برای سه 
روز متوالی گرمترین شهر ایران معرفی شد.

با گذشت بیش 45 روز از این بحران و علی رغم 
هیرمند  شمال  روستائیان  مکرر  های  درخواست 
برای حل این مشکل، همچنان گزارش های مردمی 
بحران آب در  بودن  ادامه دار  از  این شهرستان  از 

این روزهای ماه رمضان حکایت دارد.

حالی  در  سیستان  روستاهای  در  آب  مشکالت 
اتفاق می افتد که به گفته مدیران آب و فاضالب 
منابع  از  ترین آب خاورمیانه  قیمت  شهری، گران 
این  به  زاهدان  ساکنان  مصرف  برای  سیستان  آب 
باره  این  در  کارشناس  یک  شود.  می  منتقل  شهر 
برای  نیمه  چاه  آب  مترمکعب  هر  هزینه  که  گفته 
که  است  تومان   ۱550 زاهدان  شهروندان  مصرف 

زاهدانی ها فقط ۳۳۳ تومان از آن را می پردازند.

روستاهای  در  آب  بحران  بینی  پیش 
سیستان

و  آب  شرکت  کنونی  معاون  چاری،  نصراهلل 
سال  یک  بلوچستان  و  سیستان  روستایی  فاضالب 
قبل درباره این بحران هشدار داده و گفته بود: ۲50 
هزار نفر از مردم سیستان در شش ماهه نخست هر 
سال با بحران کمبود آب مواجه هستند و برای حل 
بازنگری  طرح  مطالعات  شرکت  این  مشکل  این 
زابل،  های  )شهرستان  سیستان  منطقه  آب  جامع 
کرده  کامل  را  نیمروز(  و  هامون  هیرمند،  زهک، 
نشده  تأمین  اجرای آن  برای  اعتباری  تاکنون  ولی 

است.
این هشدار مدیرکل سابق آب و فاضالب روستایی 

درست در روزی داده می شد که اسماعیل نجار، 
زاهدان  به  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان  بحران  مدیریت  جلسه  در  و  کرده  سفر 
اعتبار  پرداخت  در  محدودیتی  هیچ  دولت  گفت: 
اما اکنون هیچ طرح  بلوچستان ندارد  به سیستان و 
به  ندارد که دولت  استان وجود  این  ای در  آماده 

آن اعتبار بدهد.
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  هاشمی،  اوسط  علی 
نیز هم صدا با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 
که  کرد  تصریح  جلسه  این  در  بحران  مدیریت 
هیچ طرِح آماده ای برای دریافت اعتبار در استان 

نداریم.
روستایی  فاضالب  و  آب  شده  عزل  مدیرکل 
برای  بلوچستان تالش های دیگری هم  و  سیستان 
روستاهای  آب  مشکل  حل  و  بودجه  دریافت 
سفرهای  از  یکی  جریان  در  وی  کرد،  هیرمند 
استاندار به شمال استان و در جلسه مدیریت بحران 
این منطقه، پیشنهاد طرحی را داد که به واسطه آن 
همیشه  برای  هیرمند  روستاهای  مشکل آب شرب 

قابل حل بود.

وی در این باره گفت: حتی با ۳0 درصد از اعتبار 
می  سیستان  آب  جامع  بازنگری  طرح  نیاز  مورد 
اما  برای مدتی سامان بخشید.  توان مشکل آب را 
یک  و  مدیرکل  آقای  های  پافشاری  این  ظاهراً 
ها،  رسانه  به  گویی  پاسخ  عدم  برای  وی  نقص 
پیگیری  و  دستور  به  و  داد  دستش  کار  انجام  سر 

استاندار از سمتش برکنار شد.
مدیریت  در  تغییری  نیز  چاری  نصراهلل  برکناری 
حل  زیرا  نکرد،  ایجاد  روستایی  فاضالب  و  آب 

مدیرعامل  عهده  از  تنها  از  بخش  این  مشکالت 
این سازمان بر نیامده و نیاز به توجه مدیریت عالی 

استان دارد.
و  آب  شرکت  جوابیه  در  توان  می  را  مساله  این 
فاضالب روستایی سیستان و بلوچستان به رسانه ها 
برنامه ریزی آن  دریافت که استانداری و معاونت 
در حل نشدن مشکل آب روستاهای سیستان مقصر 
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  هستند. 
روستایی در این باره به صورت غیر مستقیم تاکید 
کرده است:» سالهاست که این شرکت جهت تامین 
تامین  درپی  استان(  شمال  )روستاهای  واقعی  نیاز 
افزایش  و  خطوط  مجدد  اجرای  برای  الزم  اعتبار 

ظرفیت تصفیه خانه می باشد«

جوابیه  این  ادامه  در  شرکت  این  عمومی  روابط 
آب  مشکل  اساسی  حل  است:  کرده  تاکید 
است  اعتبار  تامیین  به  مشروط  سیستان  روستاهای 
به  تانکر  به وسیله  اعتبار  تامین  تا  این شرکت  ولی 

روستاها آبرسانی خواهد کرد.

روزهای  این  آب  مشکل  ها،  رسانه  گزارش  به 
داخلی  منابع  که  افتد  می  اتفاق  حالی  در  سیستان 
ممکن  شرایط  ترین  پرآب  در  منطقه  این  آب 
آب  منابع  این  اساسی  مشکل  اما  برند،  می  سر  به 
به  آنها  وابستگی  از  ناشی  تهدیدهای  آینده،  در 
ایران  کشور  دو  توافق  اساس  بر  است،  افغانستان 
و افغانستان در سال ۱۳5۱، افغانستان باید از طریق 
رودخانه مشترک مرزی »هیرمند« در هر ثانیه  ۲4 
مقامات  گفته  به  اما  بدهد  ایران  به  مترمکعب آب 
ایران، تا کنون این تعهد سیاسی از سوی افغانستان 

اجرا نشده است.

نبود ضمانت اجرایی از سوی افغانستان برای تامین 
آب شرب شمال و مرکز سیستان و بلوچستان سبب 
شد تا چند سال پیش، مسئوالن محلی طرح »انتقال 
قبل  دولت  به  را  سیستان«  تا  عمان  دریای  از  آب 
پر  در  بود  قرار  که  طرح  این  اما  بدهند.  پیشنهاد 
امسال  از  شود،  اجرا  کشور  آبی  نقطه  تنش ترین 
عملیات اجرایی آن با اعتباری بالغ بر ۸00 میلیون 

دالر در استان کرمان شروع شده است.

بود  حدی  به  بلوچستان  و  سیستان  آبی  تنش های 
که وزارت نیرو را وادار کرد این استان و 9 استان 
دیگر کشور به صورت آزمایشی طرح جداسازی 
این  که  کنند  اجرا  را  بهداشتی  از آب  آب شرب 

طرح نیز تا کنون اجرایی نشده است.

ــون،  ــل از عصرهام ــه نق ــن« ب ــزارش »توس ــه گ ب
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  پیــش  چنــدی 
بــه  نامــه ای  انقــالب اســالمی در  رهبــر معظــم 
برنامــه ی  کلــی  سیاســت های  رئیس جمهــوری 

ششــم توســعه را ابــالغ کردنــد.
بــا مطالعــه سیاســت هــا ابالغــی برنامه ششــم توســعه 
نتیجــه مــی شــود ارتباطــات با کشــورهای همســایه، 
ــمت  ــه س ــت ب ــاوری، حرک ــم و فن ــه عل ــه ب توج
ــل  ــره وری و ســایر عوام ــان، به ــش بنی اقتصــاد دان
بــرای تحقــق رشــد۸درصدی،  موثــر در رشــد 
ــه ی  ــه دســت آوردن رتب حفــظ جایــگاه علمــی و ب
اول علمــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه، ضمــن ایــن 
کــه مجموعــه کاملــی از توانمندی هــا و نقــاط 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد نظــر ق ــز م ضعــف نی
»اقتصــاد  محــور  ســه  بــر  هــا  سیاســت  ایــن 
و  علــم  عرصــه ی  در  »پیشــتازی  مقاومتــی«، 
فنــاوری« و »تعالــی و مقاوم ســازی فرهنگــی« تکیــه 
ــود در  ــای موج ــن واقعیت ه ــا درنظرگرفت دارد و ب
صحنــه ی داخلــی و خارجــی تنظیــم شــده اســت تــا 
در زمینــه ی پیشــرفت کــه به کلّــی مســتقل از نظــام 

ــد. ــک کن ــت، کم ــی اس ــرمایه داری جهان س
در حالــی در بنــد ۲۱ ایــن سیاســت هــا تاکیــد 
رهبــر انقــالب بــر توســعه ســواحل جنوبــی سیســتان 
ــواحل  ــه س ــورد ک ــی خ ــم م ــه چش ــتان ب و بلوچس
ایــن منطقــه در ســالهای اخیــر علــی رغــم موقعیــت 
مهــری  بــی  مــورد  همــواره  آن  اســتراتژیک 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــردان ق دولتم
دولــت تدبیــر و امیــد نیــز از زمــان روی کار آمــدن 
ــواحل  ــا س ــرای احی ــادی ب ــای زی ــده و وعیده وع
جنوبــی اســتان داده اســت، وعــده هایــی کــه 
ــرا از  ــد اخی ــا تاکی ــی نشــده اســت ام ــون عمل تاکن
ســوی مقــام معظــم رهبــری در قالــب برنامــه ششــم 
توســعه و ابــالغ آن بــه دولــت امیــدی تــازه در دل 

ــران ایجــاد کــرده اســت. ــان آخــر ای مردم
ــدر  ــد کــه بن ــن باورن ــر ای کارشناســان اقتصــادی ب
چابهــار در معــادالت حمــل و نقــل جهانــی و 
کامــال  المللــی  بیــن  ســطح  در  کاال  ترانزیــت 
ــتن  ــا داش ــه ب ــدر ک ــن بن ــت ای ــده اس ــناخته ش ش
موقعیــت لجســتیکی مناســب و حضــور منطقــه آزاد 
چابهــار مــی توانســت بــه دریچــه ورودی کریــدور 
شــمال- جنــوب و محــور شــرق تبدیــل شــود پــس 
از گذشــت ۳4 ســال از انقــالب اســالمی همچنــان 

ــت. ــعه اس ــار توس ــروم و در انتظ مح
ــام معظــم  ــد مق ــورد تاکی ــا ســواحل م ام

ــت؟ ــری کجاس رهب
َمکــران یــا مُکــران نــام ایالتــي بــزرگ در ســواحل 
جنــوب شــرقي ایــران بــود کــه اکنــون بلوچســتان 

ــود. ــامل مي ش ــمتي از آن را ش ــران قس ای

مرکــز ایــن ایالــت بــزرگ کــه مــرز شــرقي آن بــه 
ــهري  ــید، ش ــتان مي رس ــند پاکس ــات دره س ارتفاع
بــود بــه نــام »فنزبــور« یــا »پنجبــور« کــه اکنــون در 
بلوچســتان پاکســتان و در مجــاورت شــهر ســراوان 
قــرن  جغرافــي دان  یعقوبــي  دارد.  قــرار  ایــران 
ســوم، ایــن شــهر را بزرگ تریــن شــهر مکــران 

مي شــمارد.
در حــال حاضــر مکــران از شــمال محــدود اســت 
بــه ســراوان و بمپــور، از جنــوب بــه دریــاي عمــان، 
از مشــرق بــه کالت پاکســتان و از مغــرب بــه 

بشــاگرد.)دهخدا(
جــورج کــرزن در کتــاب ایــران و قضیــه ایــران، از 
جالــق تــا بنــدر گواتــر کــه صدوســي مایــل طــول 
دارد را مــرز مکــران مي دانــد؛ مــرزي کــه در ســال 
ــران و  ــن ای ــمیت بی ــط گلداس ــالدي توس ۱۸۷۱ می

پاکســتان تعییــن گردیــد.

فراموشی سواحل چابهار
قــرار  غفلــت  مــورد  کــه  زمینه هایــی  از  یکــی 
گرفتــه، ســرمایه گذاری در بنــادر مهــم جنوبــی 
متصــل  آزاد جهــان  آبراه هــای  بــه  کــه  ایــران 
اســت، از جملــه آن می تــوان بــه بنــدر چابهــار 
ــه اقیانــوس  اشــاره کــرد کــه نزدیک تریــن نقطــه ب
ــن  ــواحل بی ــت. س ــان اس ــای آزاد جه ــد و آبه هن
و  الجیشــی  ســوق  موقعیــت  و  چابهــار  المللــی 
البتــه لجســتیکی سالهاســت کــه مــورد بــی مهــری 
قــرار گرفتــه اســت ســواحلی کــه در زمــان جنــگ 
تحمیلــی یــک تنــه جــور بســیاری از مبــادالت بیــن 
ــان  ــس از پای ــا پ ــید ام ــی کش ــران را م ــی ای الملل
جنــگ یکبــاره فرامــوش گردیــد امــا تاکیــد مقــام 
ــواحل  ــن س ــازی ای ــاد س ــر آب ــت ب ــای والی عظم

ــرد. ــدان ک ــه را دوچن ــردم منطق ــدی م امی
توســعه مناطــق ســواحل جنوبــی سیســتان 

و بلوچســتان کلیــد حــل مشــکالت منطقــه
ســواحل چابهــار در بخــش ترانزیــت کاال جایــگاه 
ویــژه اي دارد و از یــک موقعیــت جغرافیایــي و 
ژئوپولتیــک خاصــي برخوردار اســتدر شــهریورماه 
ــی کــه موافقتنامــه کریــدور شــمال -  ۱۳۷9 و زمان
جنــوب در »ســن پترزبــورگ« میــان وزارای حمــل 
و نقــل ســه کشــور ایــران، هنــد و روســیه بــه امضــاء 
ــدری اســتراتژیک در  ــوان بن ــه عن رســید چابهــار ب

ایــن کریــدور معرفــی گردیــد.
ــتان  ــرز ترکمنس ــه م ــال آن ب ــار و اتص ــدر چابه بن
ــیر  ــن مس ــاه تری ــران کوت ــرزی باجگی ــه م در منطق
حمــل و نقــل زمینــی کاال در کریــدور شــرق و 
شــاهراه تغذیــه کشــورهای آســیای میانــه محســوب 
مــی شــود امــا ایــن برتــری اســتراتژیک بــه تنهایــی 
قالــب  در  تجــاری  مبــادالت  هدایــت  بــرای 
ترانزیــت بــه ایــن مســیر کافــی بــه نظــر نمــی رســد.

بهســازی  و  نوســازی  تکمیــل،  احــداث،  لــزوم 
زیرســاخت هــای الزم از جملــه بنــدر و اســکله 
هــای آن، فــرودگاه، ریــل راه آهــن و شــبکه جــاده 
ــه شــدت احســاس مــی شــود و در  ــی ب هــای زمین
ــج مــی  حــال حاضــر ایــن بنــدر اســتراتژیک را رن

دهــد.
ــوس  در ایــن راســتا دو حلقــه اساســی اتصــال اقیان
هنــد بــه کشــورهای آســیای میانــه در دو نقطــه 
شــکل  ســرخس  و  چابهــار  یعنــی  اســتراتژیک 
گرفــت ولــی ســایر حلقــه هــای اتصــال دهنــده ایــن 
ــی  ــر چندان ــون تغیی ــال ۱۳۷۲ تاکن ــه از س دو منطق

ــت. ــرده اس نک
ــت  ــه حرک ــر چ ــت اگ ــر دول ــای اخی ــال ه در س
هــای مثبتــی را در خصــوص اعطــاء امتیــازات 
منحصــر بــه فــرد چابهــار از خــود نشــان داده اســت 
ــد ایــن اقدامــات کنــد  ــه نظــر مــی رســد رون امــا ب

ــی باشــد. م

اهمیــت راهبــردی ســواحل جنــوب 
بلوچســتان و  سیســتان 

از  جمعــي  دیــدار  در  رهبــري  معظــم  مقــام 
ــش،  ــي ارت ــروي دریای ــئوالن نی ــان و مس فرمانده
بــر  گردیــد،  برگــزار  آذر   9 مــورخ  در  کــه 
فرمودنــد. تاکیــد  مکــران  ســواحل  آبادســازي 

در شــرایط کنونــی یکــی از شــاخص های مهــم 
تجــارت بیــن المللــی، مســئله اقتصــاد ترانزیــت 
ــوم  ــه مفه ــت و ب ــه از آن اس ــای حاصل و درآمده
ــی حمــل و نقــل  ــن الملل ــازار بی ســهیم شــدن در ب
ــل  ــن المل ــارت بی ــای تج ــور از دروازه ه کاال و عب
ــون حمــل و نقــل ترانزیــت خارجــی  می باشــد. قان
مبــادی  کــه  کاالیــی  از  اســت  عبــارت  کاال 
خارجــی بــه مقصــد کشــور ثالــث و یــا نگهــداری 
انجــام حمــل  و  مناطــق حراســت شــده  آن در 
تدریجــی آن کاال بــه تقاضــای صاحــب کاال از 
قلمــرو مــرزی یــک کشــور وارد و از همــان نقطــه 

ــود. ــارج ش ــور خ ــر از کش ــه دیگ ــه نقط ب
ــاط کشــورهای  ــوب کــه ارتب ــدور شــمال جن کری
و  اســکاندیناوری  کشــورهای  و  اروپــا  شــمال 
ــن  ــازد ای ــرار می س ــیه را برق ــامل روس ــوب ش جن
ــی  ــت ترانزیت ــا موقعی ــه طــور مســتقیم ب ــدور ب کری
ایــران مرتبــط اســت و ایــران در آن بــه عنــوان 
ــد  ــل می کن ــا عم ــیا و اروپ ــن آس ــی بی ــل ارتباط پ
نقــل  اقتصــاد حمــل و  نقــش ممتــازی را در  و 
و ترانزیــت کاال بیــن کشــورها دارد. از طریــق 
کریــدور شــمال – جنــوب کشــورها می تواننــد از 
مزایــای دسترســی بــه ســه بــازار و مرکــز توزیــع و 
ــی در آســیا شــامل حــوزه  ــار جهان حمــل و نقــل ب
خلیــج فــارس، حــوزه اقیانــوس هنــد و حــوزه 
بــا جمعیتــی  آســیا  کشــورهای جنــوب شــرق 

ــوردار شــوند.  ــر برخ ــارد نف ــدود ۲/5 میلی ح
بــار  اولیــن  بــرای  – جنــوب  شــمال  کریــدور 

عضــو  کشــورهای  نشســت  در   ۱99۲ ســال  در 
ــه  ــد ب ــت فنالن ــینکی پایتخ ــا در هلس ــه اروپ اتحادی
 )Notral( 9 عنــوان شــاهراه ترانزیتــی شــماره
ــدور در  ــن کری ــه ای ــید. توافق نام ــب رس ــه تصوی ب
ســپتامبر ســال ۲000 در ســن پترزبــورگ میــان 
ســه کشــور ایــران – روســیه و هنــد بــه امضــا 
رســید. در واقــع ســه کشــور ایــران – روســیه 
و هنــد بــه عنــوان موسســان کریــدور شــمال = 
جنــوب شــناخته می شــوند کــه بعدهــا کشــورهای 
ــه  ــان ب ــالروس و عم ــتان- ب ــتان – تاجیکس قزاقس

عضویــت ایــن کریــدور درآمدنــد. 
ایــن مســاله اهمیــت ایــن کریــدور را در تبدیــل آن 
ــزرگ نشــان می دهــد  ــه یــک پیمــان منطقــه ای ب ب
ــه اهــداف زیــادی  ــا فعــال شــدن آن می تــوان ب و ب
از جملــه توســعه مناســبات حمــل و نقــل، افزایــش 
ــل  ــش حم ــی، افزای ــای جهان ــه بازاره ــی ب دسترس
و نقــل کاال و مســافر، ایمنــی و حفــظ محیــط 
زیســت، هماهنــگ ســازی سیاســت های حمــل 
ــن و  ــن قوانی ــو، تدوی ــورهای عض ــن کش ــل بی و نق
مقــررات مــورد نیــاز و تامیــن شــرایط برابــر جهــت 
عرضــه کننــدگان خدمــات حمــل ونقــل از جانــب 

ــت. کشــورها دســت یاف
راهبــردی  موقعیــت  دلیــل  بــه  چابهــار  بنــدر 
کشــورهای  دسترســی  راه  نزدیک تریــن 
محصــور در خشــکی آســیای میانــه )افغانســتان 
 – تاجیکســتان   – ازبکســتان   – ترکمنســتان   –
ــت  ــای آزاد اس ــه آب ه ــتان( ب ــتان و قزاقس قرقیزس
و تنهــا بنــدر اقیانوســی ایــران اســت کــه در کرانــه 
ــدر  ــرار دارد. بن ــد ق ــوس هن ــان و اقیان ــای عم دری
ــوس  ــتی های اقیان ــری کش ــت پهلوگی ــار قابلی چابه
پیمــا را دارد و دارای ۳00 کیلومتــر مــرز آبــی 
در دریــای عمــان اســت و فاصلــه چابهــار تــا 
ــر  ــدان ۷۲۱ کیلومت ــا زاه ــر، ت ــران ۲۲۸6 کیلومت ته
ــدری  ــوان بن ــه عن ــار ب ــدر چابه ــال بن ــت. اتص اس
ــه  ــه کاال ب ــدور در مبادل ــن کری ــه ای اســتراتژیک ب
شــرق کشــور و همســایه های شــرقی آســیای میانــه 
ــی  ــش مهم ــرد و نق ــد ک ــا خواه ــی ایف ــش مهم نق
در فعــال شــدن کریــدور شــمال – جنــوب و هــم 
ــد داشــت.  ــدور شــرق – غــرب خواه ــن کری چنی
در صــورت فعــال شــدن تمــام حلقه هــای ایــن 
زنجیــره انتقــال کانتینــر از بنــدر مومبــای بــه مســکو 

ــاز دارد. ــان نی ــاه زم ــک م ــدود ی ح
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــه ب ــا توج ــم ب ــد ببینی ــال بای ح
و  تجــاري  رونــق  پویایــی،  والیــت،  عظمــاي 
ــت دولــت و ســایر  بازرگانــي بین المللــي بــا هم
ــاز  ــن منطقــه اســتراتژیک ب ــه ای دســت اندرکاران ب

ــردد؟ ــی گ م

 تنها بندر اقیانوسي  کشور در انتظار توسعه
چرا رهبر انقالب بر توسعه سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان تاکید دارند؟

سید الحسینی  سیدحسن  »توسن«،  گزارش  به 
اظهار داشت: شهداء در جامعه ما از جایگاه مقدس 
با  و بزرگی برخوردار هستند و این جایگاه وقتی 
چندان  دو  تقدسش  همراه  شود،  شهید  بانوان  نام 

می شود.
شهردار زاهدان افزود: در هشت سال دفاع مقدس 
پایمردی ها و دالوری های بسیار زیادی را دیدیم 
بسیار  دالوری ها  این  آفرینش  در  زنان  نقش  که 
به  چه  اسالمی  جامعه   بانوان  واقع  در  بود،  مؤثر 
صورت حضور مستقیم در جبهه ها و چه در پشت 
جبهه ها نقش تأثیرگذاری را ایفا کردند که کمتر 

به آنها پرداخته شده است.
با  مطابق  جامعه ای  ساختن  در  را  زنان  نقش  وی 
موازین اسالمی بسیار مهم شمرد و بیان داشت: اگر 
ما در هشت سال دفاع مقدس توانستیم از حقانیت 
دست  و  دفاع  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
اجانب را از خاک ایران کوتاه کنیم و هم اکنون 
از امنیت کامل در تمامی زمینه ها برخوردار باشیم، 
در  که  است  جوانانی  رشادت های  از  ناشی  همه 
اسالمی  اصول  به  پایبند  و  متعهد  مادرانی  دامن 
رشد یافته  اند و این یکی از موهبت های الهی است 
که نصیب جامعه  ما شده که باید آن را قدر بدانیم.

تعداد  تاکنون  انقالب  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
نائل  شهادت  فیض  به  ما  جامعه   زنان  از  زیادی 
فقط  شهادت  موضوع  داشت:  اظهار  شده اند، 
انقالب  ابتدای  از  بلکه  ندارد  مردان  به  اختصاص 
با  ایران  اسالمی  جامعه   بانوان  از  بسیاری  تاکنون 
حضور در صحنه های مختلف ضمن ادای تکلیفی 
عظیم  فیض  به  بود،  گذاشته  آنان  عهده   بر  که 
امر  این  از  نیز  ما  استان  که  شدند  نائل  شهادت 
مستثنی نبوده و در راه تحقق اهداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران شهدایی را تقدیم انقالب 

کرده است.
در  استان  زن  شهدای  المان  نصب  از  مسئول  این 
یکی از میادین سطح شهر خبر داد و افزود: در نظر 
داریم تا با همکاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از  برخی  در  استان  زن  المان شهدای  نصب  برای 
که  صورتی  در  و  کنیم  اقدام  شهر  سطح  میادین 
میادین شهر شرایط و همخوانی الزم را برای این 
امر نداشته باشند، شهرداری زاهدان آمادگی دارد 
تا برای احداث میدانی مختص این امر و مطابق با 

این موضوع اقدام کند.

المان شهدای زن در یکی از 
میادین زاهدان نصب می شود


