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نامه وزیر ارشاد به معاون اول رئیس جمهور
درباره نمایشگاه کتاب

...

یادداشت روز
سیدروح ا ...ظهوری حسینی

فعال فرهنگی و رسانه ای افغانستانی مقیم ایران

راز تداوم چهل و پس از چهل

از مدت ها قبل و در تداوم سیاست های براندازانه و فشارها و تحریم
های ایاالت متحده آمریکا و متحدان اروپایی اش علیه مردم و نظام
اسالمی ایران یکی از محورهای تبلیغاتی و وعده هایی که به کرات
از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی و دستگاه های خبرپراکنی و
جنگنرمآنهادرفضایسایبریوماهوارههاشنیدهشداینعبارت
بود«:انقالب اسالمی چهلمین سالگردش را نخواهد دید!!»این
در حالی است که روز دوشنبه  22بهمن  1397جشن و همایش
میلیونیچهلمینسالگردانقالباسالمیایرانیکباردیگربهمردم
دنیامخابرهشد!راستیچگونهاستکهاینوعدههاوتهدیداتنهتنها
امسال بلکه از سالیان دراز تاکنون به رغم فشارهای بی حد و حصر
بیرونی و کاستی ها و نواقص داخلی نتوانسته و در آینده نیز (با تامین
برخیمالحظات)نخواهدتوانستبهواقعیتوتعبیرختمشود.بهنظر
نگارندهبهپاسخاینسوالمیتوان باتاملدراین چندموضوعپیبرد:
مردمی بودن و چهره های خدمتگزار:هسته های اصلی انقالب
سال 57مردممسلمانایرانوهمچناننمودرهبراناصلیانقالب
از دل مردم و طبقات اجتماعی و عمدتا زخم خورده و چهره هایی
با کارنامه های شفاف و راستین به منصه ظهور رسید.این در حالی

است که اغلب انقالب ها و جنبش های جهان اگر چه در ساختار
عمومی و ظاهری ،مردمی بودند ولی عمدتا و به مرور پس از اتمام
ماه عسل انقالب شان در اندک زمانی بر اثر نفوذ خارجی ،فساد
و قدرت طلبی هسته های اصلی خود به سمت انحراف یا عدول
از اهدافشان پیش رفتند و آرام آرام استحاله و توسط رقیبان شان
مصادرهیاحذفشدند.
ایدئولوژیک بــودن جنبش:انقالب اسالمی ایــران منطبق با
اهداف و آمال کالن آخرین دین برحق یعنی اسالم وپیامبر (ص) و
پیشوایانش که همانا گسترش کلمه توحیدی در جهان و محو آثار
شرک وطاغوت را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند به عرض
اندامومعرفیبهجهانیانپرداختوتوانستدربدوخیزشواندک
زمانممکنخودرابرایجهانیانبهخصوصمستضعفانومحرومان
جهانبهویژهمسلمانانتثبیتکندوموردپذیرشواستقبالمردم
مسلمان ایران و محرومان منطقه و جهان قرار گیرد.این خصیصه
متعالیوکلیدیموجباتتقویتعقبههایایدئولوژیکواستراتژیک
وحتیژئواستراتژیکانقالبراتابهامروزدرداخلوخارجازایرانبه
گونهایمستمرتمدید،تحکیموحتیتضمینکردهاست.
نرمش در ناآرامی ها و اعتراضات:هیچنظاموحاکمیتیدرجهان
از خألهای متعدد و نقطه ضعف مبرا نبوده و نظام اسالمی نیز به
رغم مساعی و تالش هایش به دالیل متعددی که همگان واقف اند
هر از گاهی با چالش هایی همراه بوده که به طور نمونه می توان به
برخیاغتشاشاتباریشههایطبیعیداخلییاساختگیوهدایت
شده خارجی اشاره کرد .به جرئت می توان گفت اغلب یا تمام این
کشاکش ها که می رفت تا به فاجعه بزرگ تری ختم شود با درایت و
تسامحوتساهلمسئوالنحاکمیتی،امنیتیوحفاظتیباکمترین

مهر-ایوبدهقانکار،سخنگویشورایسیاستگذارینمایشگاهکتابازنامهوزیرارشادبهمعاوناولرئیسجمهورخبردادکهدرایننامه
تقاضاشدهبهدلیلمشکالتپیشرویصنعتنشروباالرفتنهزینههایتولیدکتاب،هممیزانیارانههایاهداییازسویدولتبهمخاطبان
نمایشگاهکتابافزایشپیداکندوهمبودجهمربوطبهنمایشگاهکتاب،زودتردراختیاروزارتفرهنگوارشاداسالمیقرارگیرد.

صدماتیالطماتمردمیکنترلومهارشدهاست.حالآنکه طی
اینسالهاوحتیروزهایاخیرجلوههاییبسیارخشنازبرخورد
بااعتراضاتمردمیدربرخیکشورهایغربیوعربیراشاهدبوده
ایم.یکیازمهمترینعواملسقوطرژیمطاغوتیپهلوی نیزهمین
سرکوب های گسترده و قلع و قمع های ظالمانه و مستکبرانه علیه
ملت ایران و مطالبات حق طلبانه شان بوده است.ناگفته پیداست
کهاینرویکردوسیاستامنیتینظاماسالمیخالیازدوخصیصه
قبلی اش یعنی مردمی بودن و اسالمی بودن نبوده و در مقایسه با
کشورهایمدعیدموکراسیازخاطراتباعنظاماسالمینرفتهوبا
وجودمشکالتیچند،همچنانبهآنوفادارماندهاند.
خدماتعامالمنفعهوتقریبایکسان:نگارندهبهعنوانیکیازاتباع
غیرایرانیبادههاسالسکونتواقامتدرایراناذعانداردکهسطح
وسیعیازخدماتشهری،زیرساختیوتسهیالتزیستمحیطی،
کارگزاران دولت و
تفریحی ،آموزشی و رفاهی ارائه شده توسط
ِ
نهادهایمتعددنظاماسالمیدرشهرهایمختلفوحتیروستاها
به گونه ای متوازن ،هر سال نسبت به سال ها و دهه های گذشته رو
بهتوسعهوتزایدبودهاست.موضوعیکهدرنظامگذشتهطاغوتودر
جهتعکس،موجباتاختالفاتطبقاتیگسترده،فقرونارضایتی
های عمومی گسترده را فراهم کرده بود .حال و با برشمردن این
خصایص و ویژگی های مثبت و بارز در خصوص انقالب اسالمی
ایران ،باز هم نمی توان از آسیب ها و تهدیدات پیرامونی و بیرونی
(براندازی ها و تحریم ها و )...به طور قطع و در درازمــدت رهایی
جست مگر با تحقق ایده آل هایی که انتظار می رود با ورود به دوره
کمالیعنی 40سالگیانقالب(کهباشرایطتکاملسنیدرانسان
نیزهمخواناست)نظام،مردموانقالباسالمیبهآندستیابند.

دادستان تهران تشریح کرد

جزئیات عفو گسترده محکومان و مشموالن آن

دادستان تهران درباره جزئیات عفو گسترده محکومان ،بیان کرد:
محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون
اجرا نشده باشد ،مشروط بر این که فاقد شاکی یا مدعی خصوصی
باشند یا بتوانند حداکثر تا  ۱۵اسفند  ۱۳۹۷رضایت شاکی را
به دست آورند ،مشمول عفو میشود.به گزارش میزان ،جعفری
دولت آبادی درباره محکومان به حبس که در زندان به سر میبرند
و مشمول عفو میشوند ،گفت :باقی مانده محکومیت محکومان
به حبس تا یک سال ،سه چهارم محکومیت محکومان به حبس
بیش از یک سال تا پنج سال ،دو سوم محکومیت محکومان به
حبس بیش از پنج سال تا 10سال ،یک دوم محکومیت محکومان
به حبس بیش از  10سال تا  ۲۰سال ،مشروط بر این که حداقل
یک سال حبس را تحمل کرده باشند ،باقی مانده محکومیت

محکومان به حبس بیش از  ۲۰سال برای مردان در صورتی که
حداقل  ۱۲سال و برای زنان در صورتی که حداقل  ۱۰سال
تحمل حبس کرده باشند ،باقی مانده محکومیت محکومان به
حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل  ۱۵سال و برای زنان
در صورتی که حداقل  ۱۲سال تحمل حبس کرده باشند نیز در
این عفو مورد توجه قرار میگیرد.دادستان تهران خاطرنشان
کرد:همچنینباقیماندهمحکومیتحبسکلیهمحکومانجرایم
غیر عمدی ،باقی مانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی
که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان شان را بر عهده
دارند،درصورتیکهحداقلیکپنجمحبسراتحملکردهباشند،
باقی مانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم
شهدا(پدر،مادر،همسر،فرزند،برادر،خواهر)کهبهدالیلمختلف

در زندان به سر میبرند به شرط آن که در محکومیت حبس بیش از
پنج سال ،حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد ،حداقل
پنج سال تحمل حبس کرده باشند ،باقی مانده محکومیت حبس
بیمارانصعبالعالجیاالعالجکهمراتببیماریآنانتاقبلازپایان
دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد،
باقیماندهمحکومیتحبسمحکومانذکورباالی ۷۰سالتمامو
ُاناثباالی ۶۰سالتمامبهاستناداسنادسجلیودربارهاتباعبیگانه
فاقداسنادمعتبربهتأییدپزشکیقانونیبهشرطآنکهدرمحکومیت
حبسبیشازپنجسال،حداقلیکپنجمودرمحکومیتبهحبس
ابد،حداقلپنجسالتحملحبسکردهباشندنیزدراینعفومنظور
شده است .مشروح اظهارات دادستان تهران درباره شرایط افراد
مشمولعفورادرخبرگزاریقوهقضاییه(میزان)بخوانید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• درعجبمکهازثبتناموتحویلخودرووقیمت
آنمینالیم،اماسایتثبتنامدرکسریازساعت
بهعلتتعدادزیادثبتنامکنندگانخاتمهثبتنام
رااعالممیکند!
•• ماهی دو دستگاه مرسدس بنز حقوق کی
روش! تا کور شود هر آن که نتواند دید! ارزش
ابرمردی مانند کی روش بزرگ ازتمام این ها
باالتراست.
•• خیلی از خــانــواده هــا کــه دخــتــران شــان در
شهرهای گوناگون دانشگاه قبول می شوند از
وضعیتخوابگاههانگرانندوبایدمسئوالنفکری
کنند.خبرهایبدیازورودمواددردانشگاههاو
حتیسربازخانههاشنیدهشدهاست.
•• ما کارگران یکی از زیرمجموعه های وزارت
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی سه ماهه که حقوق
نگرفته ایم .آیا ممکن است حقوق ما داده بشه و
خانوادهماهمخوشحالبشن؟
•• چرامدیر عامل پدیده چندین بار در رسانه
ملی دربــــاره ثبت ســهــام جــبــرانــی و ورود به
فرابورس خالف واقع گفته؟ از استاندار محترم
خواهشمندیمپیگیریکند.
•• این همه کلنگ برای اشتغال زایی بر زمین
زدند پس چرا یکی از کارها به ما نرسید؟! حاال
منبرایاشتغالزاییخودمویکنفردیگهبرای
800تومان مانده ام به هردری می زنم درست
نمیشود!
•• آقایی که اعتراض کردید به رانندگی خانم ها
که باعث ترافیک می شوند ،نه آقای محترم این
طورنیست.فکرکنمجنابعالیهنگامرانندگی
عجولتشریفدارید!
•• منروز22بهمن 97بهعلتمریضینتوانستم
درراهپیماییشرکتکنمولیدلمدرمیانمردم
قدرشناس کشورم بود و خواستم بدین وسیله از
همهمردمایرانبرایشرکتدرراهپیماییتشکر

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

کنم و فریاد بلند مرگ برآمریکا را به گوش همه
برسانم و بگویم ما تا آخرین قطره خون خود پای
انقالبورهبرعزیزمانایستادهایم.
•• شما را به خدا دربــاره شرکت پردیسبان که
دسترنجمامردمرابهیغمابردگزارشیتهیهکنید
و از مسئوالن مربوط بپرسید کی ان شاءا ...این
مشکلراحلمیکنند؟
•• بهنظرمدخترهاتوقعشانخیلیباالرفته.االن
بنده با داشتن خانه و ماشین و مغازه هشت جا
رفتمخواستگارینتوانستمازدواجکنم!
•• من یک نمایشگاه اتومبیل دارم.خواستم بگم
که لطفا ماشین های ایــران خودر و رو نخرید تا
ارزون بشه.هی می خرید هی می گید گرونه
نخرآقانخر!
•• چرا شرکت سایپا به مناسبت دهه فجر ودیعه
ثبت نامی افــرادی را که فرم انصراف شان را پر
کردهانددرکمترازیکهفتهتا 15روزبهحساب
شانواریزنمیکند؟
•• آقایان مسئول! بیایید یک رفراندوم بذارید
ببینید آیــا مــردم حاضرند پولشون رو بدید به
فوتبالیست ها یا بازیگران سینما که بعد بروند
کشورهای اروپــایــی و عربی بــرای خودشان و
خانواده شان بگردند در حالی که ملت ودولت
براییارانهماندهاند!
•• چراهرچهبرنامهریزیاستبرایتهراناست؟
از ابتدای توزیع گوشت یارانه ای درمشهد هنوز
زمانومکانتوزیعگوشتنامشخصاستوعده
معدودیقادربهتهیهگوشتیارانهایهستند.
•• بهبعضیازمسئوالنبایدگفتالزمنیستخود
رافدایملتکنید.فقطملترافدایخودنکنید
ماراضیهستیم.
•• آفرین بر سیدحسننصر ا...که در چهلمین
بهار انقالب دفاع و حمایت جانانهای از انقالب
اسالمیماکرد.
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