
اخبار كشور

سردبیر ارشد شبکه جهانی انگلیسی زبان ایران بیان کرد
ماجرایمقابله15سالهغرببا»پرستیوی«

سردبیر ارشــد پرس تی وی از ناکامی غرب در مانع تراشی 15 ساله علیه 
این شبکه سخن گفت.

 به مناسبت ســالگرد تأســیس شــبکه جهانی پرس تی وی در 11 تیر،
ســید محمودرضا دریاباری، سردبیر ارشد این شبکه در گفت وگو با کیهان با 
اشاره به وظایف حساس سردبیران ارشد در شبکه پرس تی وی، افزود: تشخیص 
اهمیت خبرها و شناخت سیاست های شبکه و تصمیم گیری سریع و به موقع 
در مورد نحوه پوشش خبرهای مهم از چالش های اصلی تیم سردبیری است. 
وی به رقابت شدید میان رسانه های انگلیسی زبان در جذب مخاطب اشاره 
و بیان کرد: هدف اصلی پرس تی وی رقابت با شبکه های خبری مهم دنیا بوده 
و به نظرم در پاره ای از اوقات در ســال های گذشــته، پرس تی وی توانست در 

پوشش برخی اخبار خاص توجه رسانه ها و مخاطبان را جلب کند.
ســردبیر ارشد پرس تی وی در ادامه به ســنگ اندازی های غربی ها علیه 
پرس تی وی در بیش از 15 سالی که از عمر شبکه می گذرد، پرداخت و گفت: 
هرچه از فعالیت پرس تی وی گذشت، مخاطبان بیشتری به شبکه جذب شدند 
و به مــرور زمان محدودیت های ماهواره ای، شــبکه های اجتماعی و... بر این 
شــبکه اعمال شــد تا جایی که حتی اخیرا دامنه دات کام وب سایت شبکه را 
مسدود کردند و اکنون شبکه با دامنه دات آی آر در فضای وب قابل دسترسی 

است.
دریاباری افزود: محدودیت های اعمال شــده بر وب سایت پرس تی وی در 
ادامه اقدامات سال های گذشته برخی کشورهای غربی بر ضد رسانه های ایرانی 
و  منطقه صورت گرفت که همه اینها در راستای فشارهای سیاسی علیه ایران 

بوده است. 
سردبیر ارشد پرس تی وی گفت: هرچند در این سال ها ، تالش های صورت 
گرفته تا از طریق برخی اقدامات تاثیرات این محدودیت ها به حداقل برسد که 

به نظرم این تالش ها تا حدی موفقیت آمیز بوده است. 
وی درخصوص عملکرد مجریان شــبکه گفت: پرس تی وی در این سال ها 
بیشتر از مجریانی استفاده کرده که در واقع کار حرفه ای خودشان را در همین 
شبکه شروع کردند. این افراد توانستند قابلیت های باالیی را از خودشان نشان 

دهند.
دریاباری افزود: با توجه به مسائل مالی و محدودیت های دیگری که وجود 
دارد، به نظر من کیفیت مجریان قابل قبول بوده و توانستند در اجرای برنامه ها 

و بخش های خبری، نمره قبولی را کسب کنند.
وی در پایان درباره راهکار ارتقای عملکرد شــبکه در ســال کاری جدید 
گفت: به نظرم، بهبود عملکرد شــبکه مســتلزم این هست که اهمیت وجود 
چنین شــبکه ای برای کشــور، نزد مقامات عالی رتبه تبیین شود تا با تامین 
مالی بهتر شبکه از خروج نیروهای کاربلد جلوگیری شود و همزمان نیروهای 
متخصص و متعهد در داخل شــبکه و خبرنگاران خوب در کشورهای مختلف 

جذب شوند.
معاون سیما:

وقتمخاطب،امانتوحقالناساست
معاون ســیما به مناســبت رونمایی از ســند تحول رســانه ملی، طی 
یادداشتی ، ضرورت به روزرسانی و پیشرفت در این عرصه را در امر تحول رسانه 
اجتناب ناپذیر دانســت و معاونت سیما را بزرگ ترین بازوی اجرایی و عملیاتی 

تحقق سند راهبری تحول در سازمان صداوسیما توصیف کرد.
محســن برمهانی در بخشی از این یادداشــت آورده است: »سند تحول 
ســازمان صداوسیما نقشه راهی برای رسیدن به نقطه مطلوب است. وضعیتی 
که در آن رســانه ملی رســالت خود به عنــوان یک دانشــگاه عمومی را به 
ســرانجام برساند. معاونت ســیما بزرگ ترین بازوی اجرایی و عملیاتی تحقق 
ســند راهبری تحول در سازمان صداوسیما اســت. اداره و راهبری 20 شبکه 
و کانال تلویزیونی ، ابزاری اســت که اگر به درســتی مورد استفاده قرار گیرد، 
ظرفیت آن را دارد که تجلی گاه تحول در ســازمان صداوسیما باشد.باید توجه 
داشت که تحول در رویکرد، محتوا و سازوکارهای معاونت سیما، امر خطیری 
اســت که ضرورت دارد براساس داده های علمی، استانداردهای روز جهان در 
صنعت رسانه، الگوهای بومی  سازی شده براساس فرهنگ ایرانی اسالمی، دانش 
انباشته و تجربیات ضمنی موجود در بدنه معاونت، همراهی و همیاری نیروها، 
نخبــگان و هنرمندان توانمند معاونت، بهره گیری از نیروهای جوان انقالبی و 
روحیه جهادی، ایثار و انقالبی گری به ســرانجام برسد. از این طریق است که 

می توان به یک سیمای هویت محور و عدالت گستر رسید.«
معاون ســیما همچنین تأکید کرده اســت: »دومین حوزه  برای اجرایی 
کردن سند تحول سازمان در ســیما، فرآیند طراحی و تولید برنامه است که 
ضرورت دارد نگاه تحولی به آن داشت. قرارگیری محتوا در رأس فرآیند تولید، 
راهبرد مهمی اســت که عملیاتی کردن آن همت ویژه همه  خانواده سیما را 
می طلبد. در فضایی که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، با سالح 
رســانه، تهاجم همه جانبه ای را علیه مردم شریف ایران در پیش گرفته است 
و بیش از 150 شــبکه ماهواره ای فارســی زبان به  صورت شبانه روزی جامعه 
ایرانی را هدف بمباران رسانه ای قرار داده ، توجه به محتوای برنامه ها ضرورتی 

انکارناپذیر است.«
در پایان این یادداشت همچنین آمده است: ما در معاونت سیما باید به این 
باور برسیم، وقت و عمر مخاطب سیما، امانتی الهی و حق الناس است. هنگامی 
که مخاطب، شــبکه های سیما را برای تماشا انتخاب می کند، به درستی از ما 
انتظار دارد که ســرمایه عمر او را گرامی بداریم و برای تک تک ثانیه های آن 
تدبیر داشته باشــیم. ارائه برنامه هایی که آورده ای برای مخاطبان رسانه ملی 
ندارد، به دور از انصاف و رعایت حق مخاطبان است. از این رو، در دوران جدید 
معاونت ســیما، رعایت حق مخاطب به معنی طراحی و تدبیر الزم برای ارائه 

محتوای ناب و جذاب به مخاطبان در اولویت تحول قرار دارد.«

سردار شهید، مهدی باکری)ره(: آه چقدر لذت بخش 
است انسان آماده باشد برای دیدار ربّش ولی چه کنم که 

تهی دستم. خدایا تو قبولم کن!

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

علت العلل و میراث دار اَبَرتورم!
دکتر محمدحسین محترم

می گویند »چرا می گویید دولت قبلی«! در کنار حجم گســترده شایعات و تحریف ها و 
خبرهای جعلی و موج ســواری با برخی اتفاقات رخ داده در کشور، گفته می شود دولت قبلی 
تمام شده و حاال دولت فعلی باید پاسخگو باشد. این ادعا و یاوه سرایی به غایت مزورانه و سخنی 
به گزاف و عوام فریبانه برای فریب افکار عمومی درجهت ایجاد مطالبات خارج از توان دولت و 
تحت فشار قرار دادن دولتمردان اوالً به منظور جلوگیری از حل مشکالت کشور و رسیدن به 
هدف واقعی خودشان یعنی »اَبَرتورم« است که برخی در دولت قبل در پازل آمریکا به دنبال 
آن بودند. ثانیاً به دلیل این که قطعاً اگر مردم ندانند وضع کشور در گذشته در چه شرایطی 
بوده ، با توجه به حجم انبوه مشکالت و عدم امکان حل یک شبه آنها ، میزان موفقیت دولت در 
حل مشکالت برایشان قابل  اندازه گیری و فهم نیست و مدعیان این سخن می توانند بر ابهام 
موفقیت دولت سوار شوند و مردم را نسبت به آینده کشور ناامید کنند. لذا برای درک شرایط 
کشور و میزان موفقیت دولت در حل مشکالت موجود باید به یک نکته اساسی توجه داشت 
و بر اســاس آن قضاوت و تحلیل کرد و آن این که هدف آمریکا از برجام ، آشوب در کشور از 
طریق ایجاد ابرتورم از مسیر تحریم ها بوده و هست. چنان که جان کری نیز اخیراً در کنگره 
صریحاً نتایج برجام در ایجاد ابرتورم در ایران را برای نمایندگان آمریکا تشریح و اذعان کرده 
»تورم بیش از 50 درصدی در دولت قبلی ایران یکی از تبعات برجام و با کاهش ۸0 دالری در 
هر بشکه نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا با نفت ایران توسط واسطه ها از دیگر 
دستاوردهای برجام بود که اگر ترامپ کمی صبر می کرد، آثار بهتر برجام را هم در آمریکا و هم 

در ایران می دیدیم«! در این خصوص:
1- برای درک ریشــه تورم کنونی تحلیل مواضع و سخنان متعدد ماه های اخیر رئیس 
 سابق بانک مرکزی به عنوان نماد سیاست های  هاشمی و روحانی و مدعیان جریان سازندگی 
و اصالح طلبــی، در کالب هاوس درباره ماهیت پنهان و سیاســت های دولت قبلی قابل تأمل 
اســت که این سیاست ها چگونه موجب ابرتورم در کشــور شد و روی دولت  هاشمی با تورم 
50 درصدی را سفید و همتی الحق به درستی ادعا کرده بود »با رئیس جمهور شدن من راه  
هاشمی ادامه خواهد داشت«! هرچند خود رسانه های اصالح طلب مواضع و سخنان همتی با 
صدها ســؤال بی پاسخ را به اظهارات یک خواننده قبل از انقالب و لس آنجلسی تشبیه کردند 
که »دیگران را مقصـر ده ها خطایی دانست که خودش مرتکب شده بود«، اما چهره متناقض 
وی را در دفاعش از دولت روحانی و  هاشمی در تقابل با رئیسی در مناظرات انتخاباتی آشکارتر 
کرد و نشــان داد از روی صداقت وارد رقابت انتخاباتی نشــده بود. رئیس  سابق بانک مرکزی 
درخصوص ریشــه تورم کنونی به ارث رســیده به دولت رئیسی اوالً با اذعان به اینکه »هدف 
تحریم ها ایجاد ابرتورم در کشــور اســت«، اعتراف می کند »سیاست های چند سال گذشته، 
کشــور را در لبه پرتگاه ابرتورم قرار داد«! ثانیاً تلویحاً اذعان می کند ریشه این ابرتورم برجام 
است. وی در تناقضی آشکار و فریبکارانه در حالی از برجام به عنوان حالل مشکالت کشور دفاع 
می کند که همزمان اذعان دارد »اگر سیاســت های داخلی اصالح نشود-)که رئیسی در حال 
انجام آن است(- با لغو تحریم ها هم مشکالت اقتصادی حل نمی شود«! ثالثاً رئیس  سابق بانک 
مرکزی ریشــه ابرتورم ۶0 درصدی در دولت روحانی را سیاست های غلط این دولت عنوان و 
تأکید می کند در سایه برجام »درآمد نفتی کشور از 100 میلیارد دالر به یک میلیارد دالر« 
و »واردات کشــور از ۹۶ میلیارد دالر در سال ۹0 )قبل از دولت روحانی( به ۴0 میلیارد دالر 
و رشــد اقتصادی از 2/۳ درصد در دولت قبل از روحانی ، به منفی 15 درصد در اواخر دولت 
روحانی کاهش یافت«! این یعنی وی یا از برجام و از اقتصاد و مشکالت مردم چیزی نمی داند 
و یا می داند و در جهت حل نشدن مشکالت مردم مدافع دالری بی چون و چرای برجام است! 
رابعاً ریشه ابرتورم دولت روحانی چاپ صدها میلیارد تومان پول بدون پشتوانه است. اکنون نه 
فقط برای اقتصاددانان کشور بلکه برای هر دانش آموزی هم روشن است که نقدینگی بی سابقه 
در دولت روحانی به عنوان عامل اصلی رشد تورم ، ناشی از همین پول های بدون پشتوانه بود 
که گفته می شود حداقل »200 هزار میلیارد تومان« پول بدون پشتوانه چاپ کردند. رئیس 
 بانک مرکزی دولت روحانی می گوید »فقط آخر ســال ۹۸ با برداشت 5 هزار میلیارد کسری 
بودجه از صندوق توســعه ملی، ۶0 هزار میلیارد نقدینگی افزایش یافت و اردیبهشــت ۹۹ 
نقدینگی نزد بانک ها به ۷1 هزار میلیارد تومان رســید و باالخره با این نقدینگی یک اتفاقی 
)ابرتورم( افتاد«! نکته طنز این اعترافات این است که همتی برای تبرئه خود با اذعان به این 
که اگر برگردم به آن زمان این سیاســت های غلط را اتخاذ نمی کنم، ادعا می کند »من تحت 
فشار شدید بودم و هزینه های سیاست های غلط دولت روحانی را دادم«! خامساً یکی دیگر از 
علل ایجاد ابرتورم به عنوان نتیجه سیاست های غلط دولت روحانی محاسبات غلط و اقدامات 
کارشناسی نشده و مشاوره های غلط بود. به عنوان مثال محاسبه کرده بودند که نتیجه تزریق 
این نقدینگی به اقتصاد کشور، تورم حداکثر ۳5 درصدی بشود، ولی وقتی گزارش ها را روی 
میز آقایان قرار دادند، تورم شده بود ۶0 درصد! و یا اینکه همتی اذعان می کند »وقتی عده ای 
از جمله دژپسند وزیر اقتصاد به روحانی می گفتند وضع اقتصاد و بازار خوبه، نتیجه همین شده 
که می بینید«. وقتی مجری از وی می خواهد بیشتر در مورد مشاوره های غلطی که به روحانی 
می دادند، بگوید، تصریح می کند »اجازه دهید من دیگر وارد این بحث نشوم«! چون به  خوبی 

می داند این رشته سر دراز دارد.
2- درخصوص اذعان هــا و ادعاهای همتی چند نکته برای تنویر افکار عمومی: اوالً این 
سخنان نشان می دهد که ریشه تورم کشور عملکرد کیست و در حالی که وی می داند نتیجه 
عملکرد خود او و رئیس  دولتی است که از آن دفاع می کند، فریبکارانه به همراه جریان وابسته 
به خود می خواهند با فضا سازی رسانه ای دولت فعلی را عامل تورم در کشور و ناتوان القا کنند. 
ثانیاً طنز سخنان همتی بی اطالعی او از میزان و قیمت نفت فروخته شده در دولت روحانی 
است که از یک سو هیچ آماری در این خصوص منتشر نکردند و از سوی دیگر هیچ اعتراضی 
هم به این بی اطالعی در دولت روحانی نداشته و تنها ماشین امضاء او بوده است. این در حالی 
اســت که از دولت رئیســی انتظار دارد او را در جریان میزان فروش نفت قرار دهد! علت این 
محرمانگــی هم این بود که بتوانند به راحتی دروغ بگویند که خزانه را خالی تحویل گرفتیم 
و پــر تحویل دادیم، هرچند همتی اذعان کرد که آن زمان نیز که ادعا کردند، »خزانه دولت 
خالی نبود«! لذا اکنون این مطالبه جدی وجود دارد که روحانی پاسخ دهد در دولت وی چه 
کسی می دانست و چه کســی و کجا نفت را می فروخت و پولش کجا می رفت...؟! ثالثاً چاپ 
پول بدون پشتوانه در دولت روحانی دو نتیجه داشت. اول بتوانند با امضای برجام با دستاورد 
هیچ، فضا سازی کنند و فریبکارانه به مردم بگویند دیدید تحریم ها برداشته و گشایش شده و 
می توانیم نفت بفروشیم! و دوم با امضای برجام حجم نقدینگی کشور را به ۳000 هزار میلیارد 
تومان رساندند و با ایجاد ابرتورم باالی ۶0 درصد در پازل مورد نظر آمریکا را تکمیل کردند و 
جمعیت زیادی را به زیر خط فقر کشاندند ، در حالی  که ادعای ریشه کنی فقر و کنترل تورم را 
هم داشتند! رابعاً نکته قابل تأمل در سخنان همتی این است که از یک طرف ادعا دارد »موقع 
تحویل گرفتن مسئولیت بانک مرکزی اولویت خود را جلوگیری از ایجاد ابرتورم قرار دادم« و از 
طرف دیگر نتیجه سیاست های او تورم باالی ۶0 درصد شد! این یعنی او هیچ برنامه و توانایی 
و دانشــی برای مهار و جلوگیری از میزان تورمی که خودش ادعای پیش بینی آن را می کرد ، 
نداشت! چنان که اذعان دارد »موقع تحویل گرفتن مسئولیت بانک مرکزی اتفاقات تورمی سال 
۹۸ و ۹۹ را پیش بینی می کردم«، اما نتوانست جلوی این اتفاقات را بگیرد! حال این سؤال را 
باید پاسخ دهد وقتی توانایی مسئولیت بانک مرکزی را نداشت چگونه ادعای ریاست جمهوری 
را داشت و هنوز توهم آن را دارد؟! جز اینکه بپذیریم همتی نماینده تمام و کمال دولت روحانی 

و جریان غرب گرا بود تا بتواند با قدرت بیشتری ماشین امضای حلقه آنها باشد!
۳- بــا همه اینها، ادعا دارند مردم بهترین قاضی هســتند. در ایــن خصوص اوالً خود 
همتی، هم اذعان دارد ابرتورم باالی ۶0 درصدی در دولت روحانی ایجاد شد و تحویل دولت 
رئیســی داد و هم اذعان کرد که »اکنون در شرایط تورمی ۴0 درصدی هستیم«. حال پاسخ 
دهند کجای دنیا می توانند در طول یک ســال تورم ۶0 درصدی را علی رغم فضا ســازی ها و 
دشمنی های آمریکا و بدون برجام و FATF و کمک چند کشور اروپایی به ۴0 درصد کاهش 
دهند و موفق تر از این عمل کنند؟! و چرا از یک طرف با وجود این »موفقیت بزرگ دولت« و از 
طرف دیگر با ادعای این که »با ارز ۴200 تومانی مخالف بودم و به روحانی گفتم آن را حذف 
کنید تا مشــکالت حل شــود«، حال که دولت رئیسی در حال حذف آن است ، به آن هجمه 
وارد می کننــد و تالش دارند مــردم را ناامید و دولت را در افکار عمومی تخریب کنند؟! ثانیاً 
نکته جالب تر اینکه خود همتی با ادعای اشراف بر سیاست های پولی و بانکی می گوید حداقل 
ســه سال برای مهار تورم الزم است. وی تصریح می کند »اگر بانک مرکزی دیگر پول جدید 
چاپ نکند شاید بعد از سه سال پول های قالبی بدون پشتوانه، پشتوانه پیدا کنند و پول واقعی 
شوند و تورم کنترل شود«! حال چرا کاهش 20 درصدی تورم در عرض کمتر از یک سال به 

چشم شان نمی آید؟! هرچند دولت وعده کرده سال آینده نیز تورم به ۳0 درصد کاهش یابد.
۴- در پایان این نکته نیز ضروری است که دولت قبل هم می گفت »دولت قبل«، اما آن 
کجا و این کجا! آنچه که عدم صداقت دولت یازدهم و دوازدهم را برای تحت الشعاع قرار دادن 
ناتوانی اش بیش از پیش آشکار کرد این بود که با گفتن این سخن تورم را در عرض هشت سال 
به ۶0 درصد رساند، ولی دولت سیزدهم برای تنویر افکار عمومی با گفتن این سخن، تورم را 
در عرض یک سال به چهل درصد کاهش و »صادق الوعد« بودن خود را نشان داد! لذا مشکل 
کشــور نه ناکارآمدی و ناهماهنگی دولت ســیزدهم و نه برجام و تحریم و قطعنامه به عنوان 
دستاوردهای دولت قبلی است ، بلکه مشکل ، جریانی است که با نگاه به آمریکا و چند کشور 
غربی نمی خواهد بگذارد کشور روابط اقتصادی اش با دنیا و به خصوص با کشورهای همسایه 

را گسترش دهد و مشکالت کشور حل شود، چه در رأس قدرت باشند و چه خارج از دولت!

شتابزدگیدرانتخابراهممنوع!
»انســان )همان گونه که نیکی ها را طلب می کند، به خاطر تعجیل 
 و عــدم مطالعه و دقــت کافی( بدیها را نیز طلب می کند، و انســان

)معموالً در کارها و کسب منافع خودش( شتابزده عمل می کند.«
اسراء-11

در پرتو وحی
روایت خبرنگار کیهان از حاشیه دیدار مسئوالن و کارکنان دستگاه قضا با رهبر انقالب

با همه سختی ها پای عهدمان برای تحقق عدالت ایستاده ایم
در حاشیه دیدار رهبر انقالب با رئیس، مسئوالن 
عالــی و کارکنان قوه قضائیه، فرصتی پیدا کردم برای 
گفت و گوی صمیمانه با برخی از مهمانان این مراسم تا 

حرف دل و احساساتشان را  بشنوم.
 تیرمــاه گــرم که به هفتمیــن روز خود رســید، وقت 
 حضور بر ســر یک قرار ویژه آمده بود. حضور در مراسم دیدار
رهبر انقالب و مســئوالن و کارکنان دستگاه قضا به مناسبت 

هفته قوه قضائیه.
وقتی وارد حســینیه امام خمینی)ره( شــدم حدود دو 
ساعتی تا شــروع مراســم مانده بود و هنوز مهمانان نیامده 
بودند. فضای حسینیه ســاکت و آرام بود. سکوتی که انسان 
را با خود به روزها و شب هایی می برد که این حسینیه ساده 
و حتی محوطه بیرونــی و خیابان های اطراف، لبریز از مردم 
و جوانان مشــتاقی بود که به مناسبت های مختلف فاطمیه، 
محرم، یا دیدارهای مردمی از نقاط مختلف کشــور خود را به 
مرکز پایتخت می رساندند تا دیداری با رهبر خود تازه کنند. 
اما بیش از دو ســال است که بنا بر محدودیت های سراسری 
ناشــی از بیماری کرونا این بزم عاشقانه به تاخیر افتاده است، 
حاال که به لطف خدا شــرایط بیمــاری بهبود یافته و کنترل 
شــده است، خیلی ها برای تکرار آن تجربه های شیرین لحظه 

شماری می کنند.
 صندلی های داخل حســینیه هم گویا فهمیده اند امروز 
مهمان دارند چون خیلی مرتــب و منظم در کنار هم ردیف 
شــده اند و انتظار می کشــند. کم کم مهمانان با چهره های 
بشاش از در وارد می شوند و به محض ورود مشغول محاسبه 
ای ذهنی برای انتخاب بهترین نقطه نشســتن می شــوند تا 
 بهتــر و نزدیک تر جمال رهبر را ببیننــد. در این میان بازار

گپ و گفت ها و خوش و بش کردن ها گرم شــده است، انگار 
برخی مهمانان مدت هاســت یکدیگــر را ندیده اند و اکنون 
فرصت را غنیمت شمرده اند برای تجدید دیدارها و خاطره ها.

در فرصتی که تا شــروع مراســم مانده است و مهمانان 
همچنان در حال ورود هستند به سراغ برخی از آنها می روم تا 
در این لحظات انتظار که چشم دوخته اند برای ورود رهبر، از 

حس و حالشان بشنوم.
سرباز والیت هستیم

به ســراغ مرد میانســالی می روم که آرام  نشسته است. 
می گوید قاضی اســت و از جنوب کشور به این مراسم آمده. 
وقتی از احساسش پرسیدم گفت: خیلی خوشحالم برای توفیق 
و ســعادت زیارت آقا و بهره مند شدن از تذکرات و ارشادات 
ارزشمند ایشان. ما رهبرمان را از صمیم قلب دوست داریم و 
به عنوان سرباز والیت آماده هستیم هر چه داریم حتی جان 

خود را فدای آقا کنیم.
از او درباره اینکه فکر می کند خواسته رهبری از کارکنان 
دستگاه قضا چه چیزی باشد سوال کردم؛ این قاضی جنوبی 
پاسخ داد: خواسته آقا برآورده کردن خواسته مردم و برخورد 

با روی گشاده و عادالنه با آنها و انجام دقیق وظایف است.
دغدغه های قاضی جوان که مطالبه رهبری هم بود

در گوشــه ای دیگر جوانی توجهم را به خود جلب کرد. 
فکر نمی کردم با این سن و سال دارای منصب قضاوت باشد. 

اما او نیز یک قاضی جوان با کلی دغدغه های اجتماعی بود. 
او هم مهم ترین خواســته رهبــری از خود و همکارانش 
را رســیدگی عادالنه و برخورد و پاسخ دهی مناسب به مردم 

می داند.
این قاضی جوان اهل تهران از مهمترین دغدغه هایی که 
در خالل کار خود با آن روبه روست هم گفت. از جمله اثرات و 
نتایج منفی بی سرو سامانی فضای مجازی. می گفت امیدوارم 
رهبری مطالبه جدی تری در این خصوص از مسئوالن فضای 
مجازی داشــته باشــند. البته وقتی در ادامه رهبر انقالب در 
بخشی از صحبت هایشان به بحث امنیت روانی مردم به عنوان 

حقوق عامه و لزوم برخورد با شایعه سازی و دروغ پردازی های 
در فضــای مجازی کــه این امنیت روانی جامعــه را به خطر 
می اندازند صحبت کردند معلوم شد دغدغه های قاضی جوان 
در بخشی از تذکرات رهبر انقالب به مسئوالن لحاظ شده است.

وقتی از این قاضی جوان دغدغه مند درباره ســختی ها 
و مشــکالت کارکنان دستگاه قضا و قضات پرسیدم گفت: در 
نامــه حضرت امیر)ع( به مالک اشــتر که در واقع میثاق نامه 
ما قضات است به شــرایطی که باید برای قاضی تامین شود 
اشاره و سفارش شده است که اهمیت ماجرا را می رساند اما با 
وجود کمبودها و مشکالتی که یک قاضی یا پرسنل دستگاه 
قضا با آن دست به گریبان هستند اگر تعهد عالی کاری نبود 
کار خیلی دشــوار می شد. ما از مجموعه انتظار پاسخگویی و 
رســیدگی بیشــتری داریم اما با وجود همه این سختی ها و 
مشکالت پاسخگوی مردم هستیم چون شغل قضاوت متفاوت 
از هر شغلی و از شئون انبیا و در جایگاه راهنمایی مردم است. 

هر بار دیدار، حال و هوای ویژه ای دارد
مرد نسبتاً میان سالی آن طرف تر نشسته است، به نظرم 
آمد او هم قاضی باشد، اما وقتی به او سالم کردم و صحبتمان 
شروع شد متوجه شدم که از مدیران ستادی دستگاه قضاست. 
می گوید بار اول نیست که به دیدار آقا می آیم اما هر بار شوق 
و حال و هوایم تازه تر می شــود و هر دیدار متفاوت اســت با 

دیدارهای قبلی. 
پرســیدم اگر در این جلســه فرصتی داشته باشی برای 
صحبــت با رهبر انقالب چه می گویی؟ پاســخ داد: من فقط 
می خواهم »امید« و حس »ما می توانیم« در دل مردم متبلور 
شود و البته به عنوان پدر یک خانواده مذهبی امیدوارم فکری 
به حال مشکالت اجتماعی مثل بد حجابی و بی توجهی به امر 

به معروف و نهی از منکر شود.
 ایــن مدیر ســتادی قوه قضائیــه مهم ترین خواســته

رهبر انقالب از دستگاه قضا را تحقق عدالت می داند. 
وی از مسئولین هم تقاضا دارد حداقل ها را برای کارکنان 
قوه قضائیه تامین کنند. می گوید وقتی مثال وکال درآمدهای 
میلیاردی دارند اما کارکنان قوه قضائیه از مشــکالت و نبود 
معیشت ایده آل رنج می برند کار مشکل می شود اما باز هم ما 

از عمل به وظیفه کم نمی گذاریم.
آقا هم نظر طلبه جوان را تایید کرد

به ســراغ روحانی جوانی می روم که آرام بر روی صندلی 
نشسته و چشم به جایگاه دوخته تا لحظه دیدار برسد. نامش 
میثم است و اهل تهران. جالب آنکه او هم قاضی است، معلوم 
اســت با همه کمبودهای نیروی انســانی در دستگاه قضا که 
 چند ســالی است همواره مطرح بوده، کار جوانگرایی و جذب
چهره های با انگیزه و با انرژی در حال انجام است و البته باید 

بیشتر و سریع تر انجام شود.

این روحانی جوان که دیدار با رهبر انقالب را در قالب این 
جلسه برای اولین بار تجربه می کند می گوید احساسی معنوی 
و ویژه دارم برای اســتفاده از بیانات آقا و معتقدم این بیانات 

روحیه و انرژی می دهد به کارکنان قضایی و چراغ راه است.
می گویم اگر فرصت پیدا می کردی برای صحبت در این 
دیدار، چه می گفتی؟ پاســخ داد: با توجه به اینکه کار سختی 
داریم و ممکن اســت در معرض آسیب ها و اشتباهات و حق 
الناس قرار بگیریم آرزو دارم آقا به طور ویژه ما را دعا کنند که 

در کارمان موفق باشیم.
جالب اینکــه رهبر انقالب نیز در ادامه و در بخشــی از 
صحبت هایشــان در این جلسه به سختی ویژه کار قضات که 
این روحانی جوان به آن اشاره داشت اذعان کردند و فرمودند 
کــه من از ابتدای انقالب همواره با وجود تجربه انواع کارهای 

اجرایی از پذیرفتن کارهای قضایی ترس و پرهیز داشته ام.
 آقــا میثم ادامــه می دهد: ما ایشــان را نایــب بر حق

امام زمان)عج( و خواســته ایشــان را خواســته آن حضرت 
می دانیــم. فکــر می کنم خواســته رهبری از قضــات، اول 
خودسازی و پرداختن به اخالق و عرفان است چون که روایت 
است قاضی باید پاکیزه ترین و متقی ترین فرد منطقه خودش 
باشد. همچنین قاضی باید برای اینکه عملکرد بهتری داشته 
باشد با استقالل، رای صادر کند و با مطالعه و تدبیر عمل کند. 
او هم به مشــکالت معیشــتی و کمبودهای درون قوه 
قضائیه اشاره ای می کند و می گوید: توجه به قضات سفارش و 
تاکید حضرت امیر)ع( و معصومین است. انتظار می رود با توجه 
به اهمیت و حساسیت کار کارکنان قضایی که مرتبط با جان 
و مال مردم اســت حمایت مادی و معنوی بیشتری از قاضی 
شــود. البته ما با همه مشکالت و سختی ها با توکل به خدا و 

توسل،خالصانه وظایفمان را انجام می دهیم.
وقتی از این قاضی جوان خواستم درباره مهم ترین مشکل 
اجتماعی کــه در تجربه کاری خود و پرونده های مختلف به 
آنها برخورده است بگوید، پاسخ داد: شاید نهاد خانواده امروز از 
همه شئون مختلف کمتر دیده می شود. نسبت به امر ازدواج 
و تربیت فرزندان غفلت هایی وجود دارد، حتی قوانینی مثل 
قانون جوانی جمعیت درســت اجرا نشــده است که باید این 
مســایل برای پیشــگیری از بسیاری مشــکالت مورد توجه 

بیشتری قرار گیرد.
یک چهره آشنا 

لحظاتی از گفت و گوی من با قضات جوان نگذشته بود 
که یک چهره آشنا و از قضات باتجربه یعنی قاضی ابوالقاسم 
صلواتی وارد شد. به سمت وی حرکت کردم. با چهره خندان و 
مهربانی روبرو شدم که هیچ شباهتی به آن مرد جدی و قاطع 
جلسات دادگاه که بارها و بارها تصویرش را در هنگام محاکمه 
مفســدان بزرگ اقتصادی دیده بودم نداشت. وقتی احساس 

قاضی صلواتی از دیدار با رهبری را جویا شــدم ابتدا خدا را به 
خاطر رفع مشــکل کرونا و فراهم شدن شرایط برگزاری این 
دیدار شــکر کرد و گفت: بعد از دو سال، حضور در این دیدار 

باعث شادی و رفع خستگی و تجدید روحیه ما می شود.
قاضی صلواتی با اشاره به موضوع استجازه از رهبری برای 
برخورد ویژه با مفاسد اقتصادی، گفت: این استجازه ادامه دارد 

و ما برای تحقق دستور ایشان تالش کردیم.
وقتی از این چهره با ســابقه امر قضا درباره مشکالتی که 
درباره امکانات و کمبودهای دستگاه قضا مطرح می شود سوال 
کردم، پاسخ داد: مشکالت البته همیشه بوده است و با توجه 
به جلسات سران قوا امیدواریم حل بشود اما هدف ما بزرگ تر 

است و نباید اجازه بدهیم مشکالت مانع انجام وظایف شود.
انتظار سر آمد

باالخره انتظار سرآمد و پرده کنار رفت، چشم حضار پس 
از انتظاری شــیرین به جمال رهبرشان روشن شد و جمعیت 

حاضر با صلوات های مکرر به استقبال میزبان رفتند.
استاد احمد ابوالقاســمی  قاری این مراسم با لحنی زیبا 
آیاتی از ســوره مائده و مرتبط با عدالت و لزوم پایداری اهل 
تقوا برای تحقق عدالت را قرائت کرد. این آیات الهام بخش در 
کنار حدیث نقل شده در کتیبه بزرگ پشت جایگاه از پیامبر 
اســالم)ص( با این عبارت که »عدالت ترازوی خدا در زمین 

است«، حال و هوایی خاص به فضای حسینیه بخشیده بود.
پس از گزارش رئیس قوه قضائیه که هم شامل خبرهای 
امیدوارکننده از پیشــرفت ها و موفقیت ها بود و هم اشــاره 
ای به کمبودها و مشکالت دستگاه قضا، رهبر انقالب سخنان 
خود را با تبیین شــیوه تحقق سنت های الهی آغاز کردند و 
در ادامه مطالب و تذکراتی راهگشــا که مثل همیشه دقیق و 
کاربردی بود را خطاب به مســئوالن و کارکنان دستگاه قضا 

بیان فرمودند.
پایان زنگ عدالت

با اتمام صحبت های رهبری، مراســم به پایان رســید و 
مهمانان در حالی که می شد مرور ذهنی دستورات و تذکرات 

آقا به آنها را متوجه شد، در حال خروج از حسینیه بودند. 
وقتی از یکی از آنها که قاضی خوش سیما و تقریباً جوانی 
بــود درباره اینکه کدام بخش از صحبــت های امروز رهبری 
بیشتر ذهن شــما را درگیر کرد پرسیدم؟ پاسخ داد: مواردی 
مثل لزوم به نتیجه رســاندن پرونده های مفتوح و نیمه رها 
شده، لزوم ارتقای سطح علمی  قضات و اهمیت مبارزه با فساد 

از درون دستگاه قضا برای من خیلی جالب بود.
ایــن قاضی معتقد بود وقتی آقا بــه صراحت از مبارزه با 
فســاد درون قوه صحبت می کنند دیگــر نباید این موضوع 
دچار تفسیر و سوء برداشت شود بلکه باید قاطع و البته بدون 

تندروی یا تسامح عمل شود.
یک حسن ختام دوست داشتنی

وقتی آماده خروج از حسینیه بودم با چهره آرام بخش و 
صمیمی آیــت اهلل کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که 
خود نیز تجربه ســال ها حضور در دستگاه قضا را دارد روبه رو 
شدم. وقتی از ایشان در خصوص مهمترین بخش صحبت های 
رهبر انقالب پرســیدم پاسخ داد: فرمایشات حضرت آقا همه 

مهم و ضروری است. 
وقتی از حاج آقای صدیقی در مورد مهم ترین خواســته 
رهبری از دســتگاه قضا سوال کردم گفت: ایجاد باور در مردم 
در مبارزه با فســاد خیلی مهم اســت. اخــالق خوب و اکرام 
مردم و احترام به آنها در مراجعه به دســتگاه قضا هم خیلی 
 مهم است ولو اینکه فرد متخلف باشد. حتی اگر رای بر علیه

مراجعه کننده هم باشد با رفتار خوب متقاعد می شود.
 صحبت هــای آرام، لحــن صمیمی و برخــورد متواضع
آیت اهلل کاظم صدیقی و دعای خیری دلنشین از طرف ایشان 

حسن ختام توفیق حضور من در این مراسم بود.

نگاه

امام جمعه موقــت تهران گفت: منطقه خاورمیانه 
از مدار اراده آمریکا خارج شــده است و در مدار اراده 
ملت های مســلمان و مقتدر و دلباخته به قرآن قرار 

گرفته است.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمد حسن ابوترابی فرد 
در خطبه های نماز جمعه تهران اظهار داشت: فرامین حکومتی 
امام علی)ع( به مالک اشــتر یک ســند کامل و جامع برای 
حکمرانی است و امیر المومنین)ع( تمام مبنا و سیاست های 

حکمرانی مبتنی بر وحی را در آن به درستی تبیین کرده اند.
به گزارش فارس، امام جمعه موقت تهران گفت: آراستگی 
مدیران ارشد و میانی به ارزش ها و فضایل اخالقی مهم ترین و 
ارزشمندترین معیارهای ساخت یک حکومت اسالمی است و 
مهم ترین آنها تقوا و عبودیت و حرکت به ســمت رضای الهی 

است.
وی در بخش دیگری از بیان خطبه ها تصریح کرد: اینکه 
بعضی ها به تشــکیل ناتوی نظامی برای منطقه جنوب غرب 
آسیا اشاره می کنند، برای این است که شاهد قدرت روز افزون 

امت اسالم هستند.

حجت االســالم و المســلمین ابوترابی فرد افزود: منطقه 
خاورمیانه از مدار اراده آمریکا خارج شده است و در مدار اراده 
ملت های مسلمان و مقتدر و دلباخته به قرآن قرار گرفته است.

امام جمعه موقــت تهران تاکید کــرد: ناتوهای نظامی 
مزدوران آمریکا در برابر حرکت اقتدارآفرین ملت های منطقه، 

از کمترین اثر بی بهره است.

وی با بیان اینکه کارنامه یک ساله آقای اژه ای قابل دفاع 
است، ابراز داشت: با اینکه قدم های اصولی برداشته شده است 
اما رهبر انقالب مهم ترین اقدام در قوه قضائیه را اجرا شــدن 
سند تحول قوه قضائیه دانســتند و رهبری تاکید کردند که 
یک کادر مقتدر و هوشمند در قوه قضائیه باید شکل گیرد و 
دومین مورد مبارزه با فساد چه در درون و چه در بیرون باید 
اتفاق بیفتد و همچنین ریشه فسادها باید خشک شود و باید 

این ریشه ها رصد شود.
به گزارش مهر، حجت االســالم و المسلمین ابوترابی فرد 
گفت: رصد دســتگاه ها و ساختارهای فسادزا در همه حوزه ها 
نکته مهمی است. خدمت شــهردار تهران می گویم که رصد 

ساختارهای فسادزا در دستگاه مدیریت شهری مهم است.
امام جمعــه موقت تهران با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
راه ها برای از بین بردن این ســاختارها، آراســتگی به دولت 
الکترونیک و اســتفاده از سیســتم الکترونیکی در عالی ترین 
سطح ممکن اســت، تصریح کرد: تنقیح قوانین از مهم ترین 
اقدامات برای اصالح روند قضاوت و مدیریت در کشور است. ما 

سخت نیازمند تنقیح قوانین و مقررات هستیم.

خطیب جمعه تهران:

غرب آسیا از مدار اراده آمریکا خارج شده است

شهردار تهران با بیان اینکه در حوزه مترو تا پایان 
سال ۱۲ ایســتگاه مترو راه اندازی خواهد شد، گفت: با 
پیگیری مشارکت سرمایه گذاران و استفاده از مجموعه 
امکانات شهر، راه ۲۰ ســاله ای که در سند حمل ونقل 
تهران برای مترو دیده شده بود را در ۵ سال با تکمیل 
۱۱ خط و ۳۲۵ ایســتگاه به ســرانجام برسانیم، اگر از 
هوای ناپاک و ترافیک گله می کنیم، راه حل این مشکل، 

سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل عمومی است.
علیرضــا زاکانی، شــهردار تهران در ســخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه پایتخت بیان داشت: کالنشهر تهران به 
عنوان بزرگ ترین کالنشهر غرب آسیا که ۹.۸ میلیون نفر در 
شــب و در روز بالغ بر 1۳ میلیون نفر در آن ســکنی دارند، از 
هــر جهت اثراتش فراتر از جغرافیا و ورای مرزهای جغرافیایی 

قابل رصد است.
بــه گزارش فــارس، وی گفــت:  به تعبیــر رهبری این 
کالنشهرخودش کشور اســت و دقت در نیازها و شرایط آن و 
خدمت به مردم تهران و ساختن الگوی درست امکانی را برای 
ما فراهم می کند که گام های رسیدن به اهداف انقالب را یکی 

پس از دیگری برداریم.
بازگرداندن 23 هزار میلیارد تومان

 از امکانات شهرداری تهران طی 10 ماه اخیر
زاکانی ابراز داشت: پس از 10 ماه بالغ بر 1۶ هزار میلیارد 
تومان امکانات متعلق به شهرداری که در محاکم علیه ما بود، 
با دفاع درســت از دست شهرداری خارج نشــد و این کار در 
کنــار برگرداندن بالغ بر ۷ هزار میلیــارد تومان دیگر از اموال 
شهرداری باعث شد مجموعا حدود 2۳ هزار میلیارد تومان از 

اموال شهرداری به آن بازگردانده شود.
شــهردار تهران خاطرنشان کرد: با تجمیع 1200 شماره 
حساب موجود در شهرداری که فساد می آفرید، مبارزه با فساد 
را آغاز کردیم. وی گفت: یکی از بزرگ ترین مشــکالت ما در 
تهران در حوزه مسکن است، جایی که 51 درصد مردم مسکن 
استیجاری دارند. یک فرد حقوق بگیر ۶5 درصد حقوق خود را 
برای اجاره یک خانه ۷5 متری هزینه می کند و ۶۶ سال طول 
می کشد تا این فرد صاحب خانه شــود، بنابراین وارد بررسی 
موضوع شدیم و قرارگاهی را تحت عنوان قرارگاه مسکن ایجاد 

کردیم.

رونمایی از 3۹0 هزار میلیارد تومان
 پروژه های قابل سرمایه گذاری تهران در هفته پیش رو

زاکانی یادآور شــد: در هفته پیــش رو ۳۹0 هزار میلیارد 
تومان پروژه های قابل سرمایه گذاری را در معرض دید خواهیم 
گذاشت و همکاری ســرمایه گذاران داخلی و خارجی و سایر 
بخش ها برای مشارکت در جهت ساخت تهران را طلب خواهیم 

کرد.
تعیین یک تا دو طبقه تشویقی در بافت فرسوده

شهردار تهران با اعالم این خبر که از دولت برای برنامه های 
کوتاه مدت در بخش مســکن کمک گرفتیم و بحث مشوق ها 
آخر هفته ابالغ شد، بیان داشت: بر اساس آن در بافت فرسوده 
یک تا دو طبقه تشویقی داده می شود، در واقع با این کار، افقی 
را برای ایمنی و ساخت وســاز در کمیسیون ماده پنج تصویب 

و ابالغ کردیم.
کاهش زمان صدور پروانه ساختمان

 از 3۷0 روز به ۶0 روز
وی گفت: همچنیــن در بحث کاهش زمان صدور پروانه 
ساختمان از ۳۷0 روز به ۶0 روز نیز توفیق داشتیم که این کار 

در چند منطقه انجام شود.

خانه های استیجاری با مالکیت شهرداری
 در اختیار شهروندان قرار گیرد

زاکانی از کمک به ســاخت 1۸0 هزار واحد مسکونی در 
22 منطقه هدف گذاری شده خبر داد و گفت که امسال بخشی 
از آنها شــروع شــده و بخش هایی نیز در حال قرارداد است، 
شهرداری به عنوان یک رکن اساسی باید در حوزه استیجاری 
بــه کمک مردم بیایــد و خانه های اســتیجاری را با مالکیت 

شهرداری در اختیار شهروندان قرار دهد.
شــهردار تهران با بیان اینکه در حوزه حمل ونقل اساس 
کارمان را بر انســان محوری و توســعه پیاده راه ها و توســعه 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی در کوتاه مدت قرار دادیم، اظهار داشت: 
امسال تالش می کنیم 2250 اتوبوســی را که در ابتدای این 
دوره تحویل گرفتیم، بــا اضافه کردن ۳۳50 اتوبوس دیگر به 
افزایش 150 درصدی از طریق نو ســازی و باز ســازی تا پایان 

امسال برسانیم.
به گفته وی در حوزه مترو نیز تا پایان ســال 12 ایستگاه 
مترو راه اندازی خواهد شد و با پیگیری مشارکت سرمایه گذاران 
و استفاده از مجموعه امکانات شهر، راه 20 ساله ای که در سند 
حمل ونقل تهران برای مترو دیده شــده بود را در 5 ســال با 

تکمیل 11 خط و ۳25 ایســتگاه به سرانجام برسانیم، اگر از 
هــوای ناپاک و ترافیــک گله می کنیم، راه حل این مشــکل، 

سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل عمومی است.
1/۵ درصد بار ترافیکی تهران کاهش می یابد

زاکانی با اشــاره به اینکه در حوزه زیرســاختی، امسال 
ســاخت ۳ بزرگراه و یک مجموعه آزادراه شــروع خواهد شد، 
ابراز داشــت: مجموعه یادگار امام)ره( و بعد از آن، بروجردی 
تا جاده ســاوه در غرب تهران، تونل شهید متوسلیان که هفته 
پیش مجوز آن برای شروع از شورای ترافیک تهران صادر شده، 
از انتهای شــهید صیاد تا آزادگان و آزاد راه شهید شوشتری از 
ادامه رستگار تا یاسینی که پروژه شهید شوشتری، 5.5 درصد 
از بار ترافیکی شرق تهران و 1.5 درصد از بار ترافیکی کل تهران 

را کاهش می دهد.
شــهردار تهران یادآور شــد: عالوه بر این، از اواخر ســال 
گذشته، اصالح هندسی ۹۸ تقاطع بزرگراهی را در دستور کار 
قرار دادیم که طی سه سال ۷۸0 کیلومتر راه درون شهری را 

برای مردم نزدیک تر کنیم.
12۵0 هکتار فضای سبز را پیرامون شهر افزایش دادیم

وی با بیان اینکه سال گذشته ظرف سه ماه 1250 هکتار 
در 10 نقطه پیرامون شهر فضای سبز را افزایش دادیم، گفت: 
امسال توســعه 1500 هکتار را در دســتور کار قرار دادیم و 
عالوه بر آن پارک های موضوعــی و موضعی و کالن پارک ها را 

نیز توسعه می دهیم.
زاکانی با بیان اینکه در بخش های مختلف کارهای بزرگی 
شــروع شده، خاطرنشان کرد: در بحث مفاسد اجتماعی طرح 
۶ ماهــه جمع آوری معتادان متجاهــر را با همکاری نهادهای 
مختلف شروع کردیم و در ۶ ماهه دوم پرونده این موضوع بسته 
می شود، بعد از آن به سراغ حل مشکل کودکان کار و متکدیان 
خواهیم رفت، همچنین در بخش هایی مانند پسماند و توسعه 
خدمات در میادین میوه و تره بار اقداماتی صورت گرفته است، 
تعداد میادین میوه و تره بار در ابتدا 2۶0 میدان بود که ســال 
گذشته به ۳00 مورد رسیده و امسال به ۴00 و سال آینده به 
500 میدان خواهیم رسید. عالوه بر این، توسعه فروشگاه های 
شهروند در محالت را نیز دنبال می کنیم، ضمن اینکه در کنار 
این خدمات، موضوع گردشگری و معیشت مردم نیز در دستور 

کار است.

زاکانی:

۱۲ ایستگاه مترو تا پایان سال راه اندازی خواهد شد
 مادر ژاپنی شــهید »محمد بابایــی« که از چنــدی قبل به علت

ضایعه تنفسی در بیمارستان بستری بود، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش بنیاد شهید، کونیکو یامامورا )سبا بابایی( مادر ژاپنی شهید محمد 
بابایی که از چندی قبل به علت ضایعه تنفسی در بیمارستان خاتم االنبیاء بستری 

بود، دار فانی را وداع گفت.
کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« روایت زندگی سبا بابایی بارها و بارها تجدید 
چاپ شده است. این کتاب عالوه بر زندگی او، به مسلمان شدن و شهادت فرزندش 

محمد بابایی نیز می پردازد.
خانم بابایی تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی است. فرزند شهیدش 
جوان 1۹ ساله ای بود که هم در دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های 
زیادی داشت و هم در زمان جنگ تحمیلی با وجود سن کم، راهی جبهه ها شد تا از 
اسالم و ایران دفاع کند که در عملیات والفجر یک، در منطقه فکه به شهادت رسید.
»کونیکو یامامورا« )ســبا بابایی( به عنوان سرپرست نمادین کاروان ایران در 

پارالمپیک 2020 ژاپن راهی مسابقات شده بود.

مراسم اربعین شهید صیاد خدایی 
با حضور سردار قاآنی برگزار شد

مراسم اربعین شهید صیاد خدایی با حضور فرمانده نیروی قدس سپاه 
در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه برگزار شد.

 مراســم اربعین شــهید صیــاد خدایــی از فرماندهان نیروی قدس ســپاه
و محور مقاومت ظهر پنجشنبه )۹ تیر( در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه با 
حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار محمدرضا فالح زاده 
جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از مداحان اهل بیت، 

روحانیون و مردم تهران برگزار شد.
حجت االســالم حامد کاشانی در این مراسم به ذکر مناقب حضرت امام جواد )ع( 

پرداخت.
این مراسم در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه برگزار شد.

به گزارش فارس، شــهید صیاد خدایی از رزمندگان دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
روز اول خردادماه در خیابان مجاهدین اسالم مقابل منزلش، توسط دو موتورسوار 
با اسلحه کلت مورد سوءقصد قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
شــهید صیاد خدایی متولد سال 1۳51 در شهرستان میانه آذربایجان شرقی 
بود. او سال ۶۶ به عضویت سپاه درآمده و در نیروی قدس مشغول به خدمت بود. 
شــهید خدایی داماد حاج حســین فیضی مداح اهل بیت)ع( و از سینه زنان هیأت 

دلریش تهران که هیأت آذربایجانی های مقیم تهران است، بود.

مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس آسمانی شد
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