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رأی نهایی شورای 
شهر به تغییر نام 

بزرگراه نیایش به آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی

اکبر نعمتی  -  پژوهشگر 

یادداشت 

اعضای شورای شهر تهران به تغییر نام بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رأی موافق دادند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسالمی شهر تهران در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی این شورا به نام گذاری خیابانی به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در محدوده بزرگراه نیایش حد فاصل 

بزرگراه شهید آیت اهلل صدر تا بزرگراه سرلشگر شهید آب شناسان رأی دادند.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران گفت: تغییر نام ایستگاه های مترو هزینه های زیادی در بر دارد. به همین دلیل درخواست  دارم ایستگاه ها با همان 

نام قبلی خوانده شوند.
ولی اهلل شجاع پوریان نیز در خصوص تغییر نام ها، گفت: تغییر نام ایستگاه ها و خیابان ها هویت اماکن را از بین می برد. به همین دلیل معتقدم نیازی به تغییر نام ها نیست.

توسعه جزایر در دستور کار دولت دوازدهم است

معــاون اول رئیس جمهــوری، جزایر ایــران در خلیج 
فارس، دریای عمان و ســواحل مکران را فرصت بســیار 
بزرگ و مهمی برای توســعه خواند و گفت: توسعه جزایر 
ضمن اینکه مورد توجه دولت یازدهم بوده در دســتور کار 

دولت دوازدهم نیز قرار دارد.
به گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری روز ســه شنبه در 
پایان بازدیــد و افتتاح فرودگاه و بنــدر جزیره هندورابی 
بــه اقدامات زیربنایــی انجام گرفته در کیــش به عنوان 
نخســتین منطقه آزاد کشــور اشــاره کرد و افزود : این 
تالش هــا برای جذب ســرمایه گذاری خارجی و همچنین 
ورود بخــش خصوصی بــرای ســرمایه گذاری در منطقه 

صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هدف گذاری اصلی منطقه آزاد کیش 
،گردشــگری و تا حدی تجارت اســت اظهــار کرد : این 
منطقه توانســته موفقیت های نســبی را کســب کند اما 
تالش این اســت تا مناطق آزاد پایگاه اصلی برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و صادرات شوند که جزیره کیش 

در این راستا تالش کرده است. 
معــاون اول رئیس جمهوری در مــورد دیگر فعالیت ها 
در منطقه خلیج فارس گفت: رســیدگی و توســعه جزایر 
یکی از این اقداماتی اســت که جزیره کیش در این زمینه 
پیش قدم شده و توسعه جزیره هندورابی را در دست اقدام 
گرفته و اقدامات زیربنایی را در آن ایجاد کرده اســت که 
احداث فرودگاه، بندر و هتل برای اســتقرار گردشگران و 
ایجاد آرامش برای مردمی که عالقه دارند اوقات فراغت 
خود را در خلیــج فارس بگذرانند از جملــه این اقدامات 
اســت . وی به ســرمایه گذاری یکصد میلیــارد تومانی 
جزیره کیش در هندورابی اشــاره و ابــراز امیدواری کرد 
که ضمن آغاز فعالیت های دیگر ، ســایر مناطق اقدامات 

انجام دهند. مشابهی در جزایر دیگر کشور 
جهانگیری بــا تاکید بر اینکه بایــد جمعیت زیادی در 
ســواحل دریایی عمان مســتقر شــوند اظهــار کرد: این 

است.  واحد های صنعتی  ایجاد  نیازمند  استقرار 

معاون اول رئیس جمهوری به آماده ســازی طرح جامع 
جزیــره هندورابی اشــاره کرد و گفــت: امیدواریم طرح 
منطقه آزاد جاســک نیز به سرعت تصویب شود و تمامی 
این ها کمک کنند تا از دریا و ســواحل برای توسعه کشور 

برداریم.  بلندتری  گام های 
جهانگیری تصریح کرد :سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
مجموعه سیاســت هایی است که برای توسعه کشور پیش 
بینی شده که قادر اســت بیش از اینکه جهت گیری های 
اقتصادی را روشــن کند ســبب اجماع دســت اندرکاران 

اقتصادی شود.  کشور حول محور توسعه 
وی با اشــاره به اینکه قوای ســه گانه و دستگاه های 
حاکمیتــی و بخــش خصوصــی همگی عالقــه مند به 
 توسعه ایران هســتند اظهار کرد : مجموع این سیاست ها 
می تواند چنین اجماع سازی ها را در مرحله نخست بوجود 
بیاورد در مرحلــه بعدی به بخش هایی همچون توســعه 
صادرات غیر نفتی، بخش نفت و بهره وری پرداخته شــود 
معاون اول رئیس جمهوری به ســه طرح ویژه پیش بینی 
شده در مناطق آزاد در سال 95 اشاره کرد و افزود: ارتقاء 
ظرفیت فناوری کشــور با جذب فناوری های نو، صادرات 
مجــدد ، افزایش صادرات کاالهــای تولیدی درمناطق و 
جهت گیری به نوعی باشــد که هر کاالیی که در مناطق 

آزاد تولید می شــود تنها با جهت گیری صادراتی باشد که 
در هر ســه زمینه میزان دســت یابی با اهداف در طرح ها 

،دو برابر پیش بینی شده صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه از عملکرد طرح های اعالم شــده 
رضایــت داریم از تصویب طرح هایی برای ســال 96 خبر 
داد و افزود : یکی از مهم ترین موضوعات این اســت که 
مناطــق آزاد از مقررات و قوانین دســت و پاگیری که در 
داخل کشور وجود دارد مســتثنی هستند با این هدف که 
بتوانند به توسعه کشور کمک و از آن ها به عنوان الگویی 

کنیم. استفاده  توسعه کشور  برای 
اســحاق جهانگیری که عصر دوشــنبه به همراه وزیر 
راه و شــهر ســازی و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی،و رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری و به 
منظور بهره برداری از چندین طرح عمرانی، گردشــگری 
و اقتصادی به جزیره کیش ســفر کرده بود صبح امروز با 
حضــور در جزیره هندورابی، فرودگاه و بندر مســافری و 

تدارکاتی این جزیره را افتتاح کرد. 
معــاون اول رئیــس جمهــوری در این ســفر 9 طرح 
اقتصادی ، گردشــگری و عمرانی را در کیش و هندورابی 

افتتاح و از چندین پروژه ایجاد شــده بازدید کرد.

اول  قسمت 
من به دلیل فعالیت در حوزه مســایل و آســیب های اجتماعی هم در 
حوزه غیر دولتی وهم در مدت نزدیک به ســی ســال خدمات دولتی که 
در مســئولیت های اجتماعــی و فرهنگــی بودم در حوزه خشــونت علیه 
کــودکان بطــور خاص پژوهش واقدامــات اجرایی مهــار و کنترل را با 
مشــارکت دســتگاه های تخصصی کار کردم، این مقاله را بیســت سال 
پیش نوشــتم و با کم کردن واضافاتی در چند روزنامه و نشریه چاپ شد 
ولــی هنوز بر این باورم مهــارت زندگی برای پدرها و مادرها و کودکان 

تنها راه پیشــگیری می باشد........                    
 : مفهومی  مبانی 

تعاریفــی کــه از کــودک آزاری ارائه می شــود بعضًا ترجمه اســت 
 کــه برخی از آن ها غیــر از تطبیق کلــی ، با آنچه در جامعــه ما اتفاق 
می افتد متفاوت اســت و آن ناشــی از نظام ارزشــی و تربیتی جامعه ما 
می باشــد . بر همین اســاس نزدیک ترین و جامع تریــن تعریف که قابل 
قبول حوزه های تربیتی ، جامعه شناســی و روانشناسی قرار گرفته است .  
تعریــف : فعل یــا ترک فعل از ســوی پدر ، مادر یا بزرگســاالن یا 
مراقبین که موجب به خطر افتادن ســالمت جســمی و روحی و عاطفی 

کودک شــود را کودک آزاری می نامند، می باشد . 
 child خشــونت علیه کودکان یا کودک آزاری کــه در ادبیات بیگانه
Abuse خوانده می شــود یک بیماری اجتماعی اســت و قدمتی تاریخی 
دارد و از زمان هــای دور ، دوران باســتان تاکنون برخــی از جوامع به 
خصــوص جوامع غربی ، برای داشــتن جمعیت ســالم کــودکان ناقص 
الخلقــه دارای نقــص عضو ، عقب افتــاده ذهنی نابینــا و معلول را به 
روش هــای مختلف از بیــن می بردند کوه تاکتوس بــه عنوان محلی که 
کودکان ناقص الخلقه به پایین انداخته می شــدند شــهرت تاریخی دارد. 
یکــی از مواد قانــون دوازده فرمان رم باســتان مباح دانســتن کودک 
کشــی معلول ذهنی و جسمی اســت ، فرعون و قتل عام کودکان برای 
جلوگیری از تولد و ظهورحضرت موســی ) علیه الســالم ( داستانی است 
که همه شــنیده ایم ) ســوره قصص آیه 4  سوره ابراهیم آیه 6 ( وکشتار 
کودکان توسط خلیفه عباســی برای جلوگیری از تولد حضرت ولی عصر 
) عج ( از جمله زوایای آشــکاری از تاریخ خشونت رسمی علیه کودکان 
اســت کودک آزاری جنبه های مختلفــی دارد .در خصوص آزار کودکان 
تقســیم بندی های متفاوتی ارائه شده اســت ، جمع بندی و دسته بندی 

آن ها را می تــوان در پنج طبقه خالصه نمود . 
1- آزار جســمی کودکان ) کودک آزاری جسمی(
2- آزار جنســی کودکان ) کودک آزاری جنسی( 

3-آزار عاطفــی کودکان ) کودک آزاری عاطفی ( 
4-آزار نادیده گرفتــن کودکان ) کودک آزاری نادیده گرفتن( 

5-آزار با دیده گرفتــن کودکان ) کودک آزاری با دیده گرفتن(
 : آزاری جسمی  1- کودک 

کلیــه اعمــال فیزیکی که موجب صدمات عمــدی بر بدن ) ضرب و 
شــتم  سوزاندن  ، هل دادن  پرت کردن ،  اثابت و یا پرتاب کردن اشیاء 
و جســم سخت ( کودک می شود و یا اقدام عمدی برای مسموم نمودن 
کودک ) توســط پدر ، مادر و یا مراقب ( صورت می پذیرد کودک آزاری 

 . شود  می  شناخته  جسمی 
آزار جســمی کودکان امری متدوال در تاریخ اجتماعی بشــر و جوامع 
مختلف بشــری از نخســتین مشــکالت جامعه پذیری انسان بوده است 
و در روم قدیــم بــرای تبدیل فرزندان خــود به گدایــان قابل ترحم ، 
آن ها را مثلــه می کردند و این عمــل در قرون وســطی بدلیل مالکیت 
پــدر بر فرزنــد یا قطع عضــو و تبدیل چهره کودک بــه موجودی قابل 
ترحم ، اتفاق می افتاد این امر تا قرن نوزدهم ادامه داشــت . شــکنجه 
و تنبیــه کودکان توســط خانواده و آشــنایان ، کارفرمــا و بهره کش ، 
امری معمول و پذیرفته شــده بود . بهر کشــی از کــودکان در کارخانه 
، واحدهــای کوچــک کار و واحدهای صنعتی بزرگ با 16 ســاعت کار 
متــداول بــوده و با کتــک زدن و زنجیر کــردن آن ها به ماشــین ها و 
 حفاظ هــای محیــط اســتراحتگاه جمعــی ، از فــرار آن هــا جلوگیری 

 . است  می شده 
ایــن کودکان اکثراً غیربومی بوده و بــه صورت برده با کتک خوردن 

در محیط آلوده و کثیف بــرای تغذیه روزانه خودکار می کردند . 
 اشــتغال کــودکان در ایــران ، زیــر 15 ســال مجاز نمی باشــد و 
 بهره کشــی و اشــتغال آنــان زیر این ســن  کودک آزاری  محســوب 
می شــود . واداشــتن کودکان برای کار در قالیبافی ها که متداول ترین 
جا برای بــکار گیری کودکان زیر 15 ســال می باشــد . خالف قانون 

 . است  کودکان  کار  ممنوعیت 
کــودکان خیابانی قربانی آزار محیط خانواده ، اجبار و فقر می باشــند 
. تنبیه و آزار آنان از ســوی ارباب که مســئولیت نگهداری و جمع آوری 
درآمــد آن هــا را دارد هنوز ادامــه دارد و کودکان به دلیــل اجبارهای 
محیطی و یافتن محیط دلخواه و مناســب تری برای زندگی به شهرهای 
بــزرگ پناه می برنــد. این کودکان بــا خیابان خوابــی و پارک خوابی 
مورد انواع ســوء اســتفاده ها قرار می گیرند و یا جــذب باندهای خالف 
کار می شــوند . کــودک خیابانی و کودکان فرار محصول آزار جنســی  
جســمی و احساسی و نادیده گرفتن هســتند. آن ها برای رهایی از بهره 
گیری جنســی و جسمی و لگدمال شدن عوامل و احساسات کودکی شان 
و نادیــده گرفته شــدن بدلیل فقــر ، اعتیاد ، اختــالالت روانی و ضد 
اجتماعی والدین و آشــنایان و ... و افراد بیگانه دســت به فرار می زنند 

بــه خیابان و پارک پناه می برند . 
 : آزاری جنسی  2- کودک 

هر اقدام مســتقیم یا غیر مســتقیم درگیر نمودن کودک ) نابالغ ( در 
فعالیت های جنســی ، سکس و فحشا از ســوی مراقب ، پدر ، مادر و یا 
بزرگســاالن داخل خانــواده یا خارج از خانواده را آزار جنســی کودکان 

 . نموده اند  تعریف 
کــودک آزاری جنســی که امروزه مــورد توجه جــدی مراکز دولتی 
خدمات اجتماعی ، پلیس ، ســازمان های بهداشت و مهارت آموزی قرار 
گرفته ، از دیرزمان در فرهنگ های بســیاری مرســوم بوده است . مثله 
کردن آلت تناســلی کودکان ، ســرکوب تمایالت جنســی در آمریکای 
دوران ویکتوریا اســتفاده از روشــهای دردناک و ســوزاندن با اسید یا 
روش ترموالکتریکــی ، روســپی گری کــودکان در قــرون هیجدهم و 
نوزدهم در کشــورهای همچون انگلســتان و در قرن بیســتم و بیســت 
و یکم در کشــورهایی تایلند ، هند ، ســنگاپور ، ربودن کودکان نپالی ، 
و بهره کشــی جنســی از آنان همه بیانگر واقعیتی است که آزار و بهره 
کشــی جنسی از کودک چیزی نیست که در جوامع امروزی متدوال شده 
باشــد ، بلکه یک پیشــینه دارد و یک پیشــانی که امروزه جوامع سنتی  
مدرن و پســت مدرن با آن مواجه هســتند و از این جهت درد مشترک 
جامعه انســانی محســوب می شــود و لزوم همکاری در ســطح جوامع 

محلــی و جامعه بین المللی امری اجتناب ناپذیر اســت . 
                                                       ادامــه دارد...

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: 

 محسن مهرعلیزاده نامزد شهرداری تهران :

آبروی اصالحات در گرو عملکرد شهردار آینده است

کودک آزاری جنسی 
به بهانه تعرض جنسی به کودک هموطنم آتنا در پارس آباد استان اردبیل 

نامزد شهرداری تهران معتقد است؛ آبروی جریان اصالح طلبی 
به عملکرد شورای پنجم و شهردار آینده بستگی دارد، از همین 
رو شهرداری تهران به یک مدیر چند وجهی و ملی نیاز دارد که 
از شــاکله اجرایی و توانایی تعامل با تمامی نهادها و مسووالن 

برخوردار باشد.
به گزارش ایلنا، محسن مهرعلیزاده درباره شهردار شدن خود 
در تهران یا تبریز گفت: بحث شهرداری تبریز اصال مطرح نشده 
اما در تهران اســم من به عنوان  یکی از گزینه های شهرداری 
مطرح است و صحبت هایی نیز با برخی از اعضای شورا در این 
باره انجام دادیم و منتظر هستیم تا فرآیند انتخاب شهردار توسط 
شورای پنجم آغاز شود. مذاکرات تحت تاثیر روابط نزدیک من با 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان از همان ابتدای روشن 
شدن نتیجه انتخابات آغاز شد و  در این باره تقریبا با همه 21 

منتخب جلساتی برگزار شده است.
وی در خصوص انصرافش از انتخابات شــورای شهر گفت: 
من سمت شهرداری را به خاطر ماهیت اجرایش به شورای شهر 
ترجیح می دهم به همین دلیل انصراف دادم. وقتی اعالم شــد 
نامزدها برای حضور در لیست امید موظفند میثاق نامه امضا کنند 
از شرکت در انتخابات شورا انصراف دادم چرا که براساس یکی 
از بندهای میثاق نامه  مذکور افراد حاضر در لیست نمی توانند از 
شورا خارج شوند. در هر حال هدف من همواره کار اجرایی بود و 
خروج از شورا به بهای شکستن میثاق نامه غیراخالقی محسوب 

می شد و هرگز در زندگی تن به کار غیراخالقی نخواهم داد.
وی در خصوص برنامه ی الزم برای تصدی شهرداری تهران 
گفت: از همان سال 92 برنامه مدونی با کمک کارشناسان برای 
شهرداری تهران تهیه کردیم، این برنامه با توجه به اولویت های 
امروز شهرداری تهران به روزرسانی شده است و به طور خالصه 

در اختیار اعضای شورای پنجم قرار گرفت.
این برنامه حول ســه اولویت مشخص شکل گرفته است، 
اولویت اول توجه به مســائل اجتماعی و فرهنگی است که در 
تهران با آن روبرو هســتیم. اولین نکته ای که باید روی آن کار 

شود، انسان محور بودن برنامه های شهرداری است. در همین 
راستا هرگونه فعالیتی از ساخت و ساز گرفته تا خدماتی باید با 
محوریت انسانی شکل بگیرد تا  زندگی در تهران توام با آرامش 
باشد. در این برنامه با جزییات به مسایلی همچون تکدی گری 
و کودکان کار پرداخته شــده است. تهران باید از نظر فرهنگی 
ویژگی های خاصی به ویژه در بحث حقوق شــهروندی داشته 
باشد در همین راستا در برنامه مورد نظر  نحوه استفاده از سمن ها 

و چگونگی تامین منابع مالی با جزئیات تشریح شده است.
اولویت دوم برنامه، مســاله تامین منابع مالــی برای ادامه 
پروژه های موجود اســت، چرا که در حال حاضر شــهرداری 
بدهی های ســنگین به پیمانکاران و بانک هــا دارد. در برنامه 
مذکور بار تامین منابع مالی بر دوش مردم و دولت گذاشته نشده 
است، چرا که با توجه به شــرایط امروز تهران نمی توان روی 
فروش تراکم یا کمک های دولتی به عنوان منبع درآمد حساب 
کرد. در این راستا راه حل ما مشارکت دادن بخش خصوصی در 
پروژه های تفریحی ، فرهنگی و ... است. البته سرمایه گذاران 
بخش خصوصی می توانند؛ داخلی یا خارجی باشند برای مثال در 
پروژه های با مقیاس متروی تهران می توان از سرمایه خارجی 

استفاده کرد.
اولویت ســوم که در برنامه دیده شده، حل معضل ترافیک 
و آلودگی هواســت. تراکم ترافیک در طول سال و آلودگی هوا 
در زمستان زندگی را برای مردم تهران دشوار کرده است. این 
معضل راهکار مشخصی از جمله توسعه مترو و سیستم حمل و 
نقل عمومی دارد که تنها با مشارکت بخش خصوصی ممکن 

خواهد شد.
وی در خصوص عملکرد 12 ساله قالیباف در شهرداری تهران 
گفت: عملکرد قالیباف در این دوازده ســال با نحوه تعامل او با 
شورای شهر گره خورده است. قالیباف مجری فعالی است، اما 
عملکرد او  دارای چند نکته قابل توجه است؛ اوال پروژه های اجرا 
شــده با نیاز شهر، طرح جامع و تفصیلی تطابق ندارند و شاهد 
وجود اختالف های فاحش میان طرح های اجرا شــده تفصیلی 

و جامع هســتیم. جای ســوال دارد که این پروژه ها تا چه حد 
مطالعات اقتصادی و یا پیوســت فرهنگی و اجتماعی داشتند. 
فراموش نکنیم ســاخت پروژه عمرانی به تنهایی کار دشواری 
نیســت آنچه کار را ســخت می کند در نظــر گرفتن قوانین، 
معضالت، طرح های باالدست و اهداف توسعه شهر در طراحی 

و اجرای پروژه است.
از ســوی دیگر هزینه کرد پروژه های شهرداری از آنچه که 
در بودجه مشخص شده بیشتر است. براساس آنچه در کتابچه 
بودجه سال 96 توسط شورای چهارم منتشر شده شهرداری 21 
هزار میلیارد تومان بدهی دارد، نهادی که بودجه آن به 1۸ هزار 
میلیارد می رسد، چگونه 21 هزار میلیارد بدهی باال آورده است؟ 
این نشــان می دهد مطابق بودجه عمل نکرده و در بعد هزینه 

انعطاف الزم اتخاذ نشده است.
 او با اشاره به پروژه پل صدر تصریح کرد:  وقتی هزینه یک 
پروژه دوساله از هزار و پانصد میلیارد به ۷ هزار میلیارد می رسد.  
مطمئن باشــید پارامترهای متعددی در آن نقش داشته  است. 
وقتی پروژه ای که برای اتمامش ده ســال زمان نیاز اســت را 
دوســاله تمام می کنند تا به انتخابات ریاست جمهوری برسد، 
باال رفتن هزینه ها غیرقابل اجتناب اســت. از سوی دیگر این 
تعجیل در شــروع و پایان یک پروژه موجب انعقاد سریع و بی 

دقت قراردادها می شود.
آنچه که در شهرداری تهران معضل ایجاد کرده، وجود فساد 
خرد در مقیاس گسترده است. وجود فساد کالن در شهرداری 
توسط هیچ کس تایید نشــده است فراموش نکنید شهرداری 
6۰ هزار کارمند دارد که از سطوح پایین تا باال شامل افرادی با 
سواد و زحمتکش است و اکثریت مدیران میانی شهرداری افراد 

شریف و قابل احترامی هستند.
راه حل مبارزه با فساد خرد مقیاس هم فقط طراحی ساختاری 
است که امکان بروز فساد در آن ممکن نباشد. اگر جریان مالی 
در شــهرداری از سوی مردم قابل رصد باشد امکان بروز فساد 
وجود نخواهد داشت. رسیدگی به پرونده های فساد احتمالی در 

شــهرداری هم به عهده سیستم های بازرسی و دادرسی کشور 
است.

مهرعلیزاده در خصوص ویژگی های شــهردار آینده تهران 
افزود: شــهرداری تهران یک مدیر چند وجهــی نیاز دارد که 
شاکله اجرایی داشته باشد. جدا از آن باید نود درصد شخصیت 
شهردار اجرایی باشد، باید نگاه سیاسی داشته و متعلق به جناح 
اصالح طلب باشد. شهردار تهران باید فردی پاک دست و مدیری 
درآمدزا باشد که در همه حوزه های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی 
و غیره تجربه اجرایی داشــته باشد. از همه مهم تر شهردار باید 
یک شخصیت ملی داشته باشــد که بتواند با تمامی نهادها و 
مسووالن تعامل کند، در هر حال نباید فراموش کرد که آبروی 
اصالح طلبی به عملکرد این شورا و شهردار آینده بستگی دارد.

وی در مورد اظهار نظر ســید محمد خاتمی در باب شهردار 
آینــده تهران گفت: تا آنجایی که من اطالع دارم، ایشــان در 
این باره قاعدتا ورودی نداشــته اند. تنها توصیه ایشان توجه به 
مطالبات مردم تهران از سوی اعضای منتخب شورا و انتخاب 

فردی با وجهه ملی به عنوان شهردار است.

رئیــس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
آمریکایی هــا باید پیام رای بــاالی نمایندگان 

مجلس به طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
و اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه را درک 
کنند . به گزارش ایرنا، علی الریجانی روز ســه 
شنبه در جلســه علنی مجلس پس از تصویب 
یک فوریت طــرح قانونی مقابله بــا اقدامات 
ماجراجویانه و اقدامات تروریســتی آمریکا در 
منطقه افزود: تصویــب این طرح عزم مجلس 
را در مبارزه با آمریکا نشــان می دهد. اقدامات 
آمریکا مقابله با ملت ایران اســت و مجلس با 

همه وجود در مقابل آن خواهد ایستاد.
وی ادامه داد: در مجلس که عقاید سیاســی 
متنوعی وجــود دارد در رای گیری برای طرح 
مقابله بــا اقدامــات ماجراجویانــه و اقدامات 
تروریســتی آمریکا در منطقــه همه یک صدا 
هستند و رای بسیار باال و استثنایی به این طرح 
پیام دارد که آمریکایی ها باید این پیام را درک 
کننــد که این کارهایی که مــی خواهند انجام 

دهند مقابله با ملت ایران است.

رییس مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: 
مجلس شورای اسالمی با همه وجود در مقابل 

اقدامات آمریکا خواهد ایستاد.
پس از ســخنان الریجانی نمایندگان فریاد 

مرگ بر آمریکا سر دادند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با 211 
رای موافق با یــک فوریت طرح قانونی مقابله 
با اقدامات ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا در 

منطقه موافقت کردند.

اســتاد مشــاور مریم میرزاخانی با تاکید 
بر اینکه مراسم خاکســپاری این دانشمند 
امروز سه شــنبه به وقت آمریکا به صورت 
خصوصی برگزار خواهد شد، گفت: مراسم 
ترحیم این نابغه ریاضی نیز روز پنج شــنبه 

در تهران برگزار می شود.
ایســنا، دکتر ســید عباداهلل  به گزارش 
پروفســور  اســتاد مشــاور   محمودیــان، 
مراســم  تشــریح  ضمن  میرزاخانی  مریم 
خاکســپاری و وداع بــا ایــن نابغــه علم 
ریاضیات گفت: بر اســاس اطالعیه رسمی 
که در این زمینه منتشــر شده است، صبح 
روز سه شــنبه بــه وقت کالیفرنیا مراســم 
در  ایران  ریاضــی  نابغه  این  خاکســپاری 
آمریکا بــه صورت خصوصی برگزار خواهد 

شد.
به گفته وی با توجه به اختالف ســاعت 
آمریکا با ایران، برگزاری مراسم خاکسپاری 
بعد از ظهر امروز )سه شــنبه( 2۷ تیرماه به 

وقت ایران برگزار خواهد شد.
محمودیــان خاطــر نشــان کــرد: روز 
پنج شــنبه 29 تیرمــاه جاری نیز مراســم 
یادبودی در مســجد جامع شــهرک غرب 

تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایســنا، دکتر مریم میرزاخانی 
از چهار سال قبل به ســرطان سینه مبتال 
شــد و این ســرطان به مغز استخوان وی 
ســرایت کرد و در نهایت صبــح روز 24 

تیرماه جاری دار فانی را وداع گفت.
وی بــه عنوان یکــی از 1۰ ذهن جوان 
برگزیده ســال 2۰۰5 از ســوی نشــریه 
پاپیوالر ســاینس در آمریــکا و به عنوان 

ذهن برتر در رشته ریاضیات تجلیل شد.

 مراسم یادبود مریم 
میرزا خانی نابغه ریاضی 

پنج شنبه در مسجد 
شهرک غرب برگزار 

می شود

               علی الریجانی رئیس مجلس:

 مجلس با همه وجود در مقابل اقدامات آمریکا خواهد ایستاد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه دستاوردهای 
ایــن نیــرو در عرصه های مختلــف را اثبات 
کننده غلبه بر مشکالت با تکیه بر توان داخل 
عنــوان و تصریح کرد: هدف تمامی تحریم و 
فشارهای دشمن علیه توان موشکی، تضعیف 

نظام اسالمی است.
به گــزارش ایرنــا ،این مطلب را ســردار 
سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده در بازدید 
اعضــای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
 خارجی مجلس شــورای اســالمی از نیروی 

هوا فضای سپاه عنوان کرد.
وی در ایــن بازدید بــا ارائه گزارشــی از 
روند اجرای حمله موشــکی ســپاه به مرکز 
فرماندهی و مواضع تروریســت های تکفیری 
در دیرالزور ســوریه، اظهار کــرد: همزمان با 
ارســال گردش کار محضــر فرماندهی معظم 
کل قوا برای اخذ مجوز ضربات موشــکی به 
تروریست ها، در ابتدا 6۰ هدف توسط نیروی 
قدس ســپاه در اختیار نیــروی هوا فضا قرار 
گرفت که با توجه به تأکید شــفاهی و ابالغ 
کتبــی معظم له، مبنی بر مراقبت نســبت به 
عدم آســیب رســیدن به افراد غیرنظامی، در 
نهایت بر روی ســه هدف اصلی انتخاب شده 

6 موشک شلیک شد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه 
تصویربرداری از اهــداف مدنظر، قبل، هنگام 
و بعد از انجام شــلیک ها توســط پهپاد انجام 
و همزمان به ایران ارســال می شد، گفت:به 
فضل الهی تمامی موشــکهای شلیک شده به 
اهداف اصابت و قرارگاه زیرزمینی و تونل های 
پوششی داعش در این عملیات به طور کامل 
منهدم گردیــد که تصاویــری از انهدام این 

تونل ها به نمایش درآمد.
سردار حاجی زاده در ادامه با اشاره به نقش 
آمریــکا درچالش آفرینی هــای منطقه ای ، با 
تأکید بر اینکه امروز ایران اسالمی درگیر یک 
جنگ ترکیبی است، اظهار کرد: آمریکا تالش 
مــی کند به جای واقعیــت، تصویر مورد نظر 
خود از واقعیت را به افــکار عمومی جهانیان 
القا کند که این تصویر گاهی مرعوب کننده و 

گاهی نیز فریبنده و درحد سراب است.
سردار حاجی زاده با تأکید بر اینکه دشمنان 
در دشــمنی خود با ملت ایران کامال مصمم و 
جدی هستند، با ابراز ناخرسندی از بی توجهی 
برخی مســئولین در جدی نگرفتــن رفتار و 
تهدیدهای جبهه دشمن، گفت: قرائن موجود 

و برداشــت های اطالعاتی ما نشان می دهد ، 
نظام ســلطه و استکبار پروژه اضمحالل نظام 
از درون را دنبــال می کنــد ، به گونه ای که 
حتی به طور علنی بــه راهبرد خود در'تغییر 

نظام جمهوری اسالمی اذعان دارند.
وی افــزود: آمریکایی هــا توانمندی هــا و 
ظرفیت هــای نظام اســالمی را درپروژه های 
مختلف مانند برجام ، FATF، ســند 2۰3۰ 
، مســائل منطقه ای، تحریم ها و فشــارهای 
اقتصادی ، سیاســی و فرهنگی و بویژه مساله 
موشــکی هدف قرار داده و در پی تضعیف آن 

هستند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه 
نظام سلطه با عملیات روانی سعی در اثرگذاری 
بر اذهان مســئولین را دارد، بــه جایگاه مهم 
مجلس شــورای اسالمی در رصد و شناسایی 
و مقابله بــا تهدیدات اشــاره و تصریح کرد: 
نگاه عمیق به مســائل و اشراف همه جانبه به 
برنامه های دشمن به ویژه آمریکایی ها که هر 
حرکت آن ها تکمیل کننــده یک قطعه پازل 
دشمنی با ایران اسالمی است، انتظار توامانی 
اســت که از مجلس شورای اسالمی و دولت 
مــی رود و نیازمند اتخاذ رویکرد مناســب در 

قبال این موضوع از سوی آن ها است.
ســردار حاجــی زاده در بخــش دیگــری 
از ســخنانش بــا اشــاره بــه توانمندی ها و 
دســتاوردهای نیــروی هوا فضای ســپاه در 
عرصه هــای مختلف ،اظهــار کرد:خودکفایی 
در تولیــد موشــک های پیشــرفته زمین به 
)پهپاد(،  سرنشــین  بدون  هواپیماهای  زمین، 
بمب های هوشــمند، ســامانه های راداری و 
پدافندی، جنگ الکترونیک و سایر موضوعات 
به درســتی اثبات می کند که مــا با تکیه بر 
توانمندی داخلی می توانیم بر همه مشــکالت 

غلبه کنیم.
وی همچنیــن از آمادگی نیروی هوافضای 
سپاه برای حل مشکالت دولت در حوزه های 
فن آوری و وابســتگی های موجــود فنی در 

مراکز تحقیقاتی این نیرو خبر داد.
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه در پایان 
بــا بیــان اینکه نبایــد در قبــال تحریم ها و 
فشارهای دشمن دست بســته باشیم ، تاکید 
کرد: پیشنهاد سپاه برای پیشگیری از فشارها 
و تحریم های آمریکا، اقدامات پرهزینه متقابل 

برای دشمن است. 

سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

هدف تحریم و فشارها علیه توان موشکی ایران، تضعیف نظام اسالمی است


