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ایران ،منطقه و سال 98
سال  98در حالی به پایان می رسد که ایران
و منطقه غــرب آسیا و شمال آفریقا تحوالت
قابل تأملی را شاهد بودند .ایران در بعد منطقه
ای بیشتر نیمه نخست ســال  98و حتی سه
ماهه سوم و پاییز را صرف دفع و شکستن فشار
حداکثری آمریکا کــرد کــه بــه صفر رساندن
صــادرات و فروش نفت یکی از اهداف آن بود.
انفجارهای بندر فجیره امارات در اردیبهشت
 98نشان داد که سال پرالتهابی در پیش است
اما هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی گلوبال
هاک در خرداد به نقطه عطفی تبدیل شد ولی
این پایان ماجرا نبود .توقیف نفتکش ایرانی
«گریس  »۱از سوی نیروی دریایی انگلیس در
تنگه جبلالطارق هم یکی از رویدادهای مهم
سال ۹۸شد ،چرا که چندی بعد در اواخر تیرماه،
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعالم کرد،
نفتکش انگلیسی «استنا ایمپرو» را هنگام عبور
از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن مقررات
بینالمللی دریایی توقیف کرده است.در عین
حال حمله سهمگین به تأسیسات عظیم نفتی
آرامکو در عربستان توسط پهپادهای انصارا...
یمن در شهریور 98منطقه را بیش از رویدادهای
قبل در شگفتی فرو برد و به همگان فهماند اراده
ایران و هم پیمانانش برای مقاومت ،ترتیبات
مدنظر دولت ترامپ و دوستان منطقه ای اش در
خاورمیانه به خصوص رژیم اسرائیل ،سعودی
و امارات را با چالش جدی مواجه کرده است.

اما اوج گیری موج اعتراضات در عراق و لبنان از
مرداد  98فصلی جدی از تحوالت بود که نشان
داد ناآرامی های منطقه ای از ریشه های ژرف و
کم پیدایی برخوردار است و می تواند از ناحیه
بدخواهان روابط ایران با عراق و لبنان به راحتی
مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
واقعیت آن اســت که شاخص هــای حکمرانی
مطلوب در غالب کشورهای منسوب به محور
مقاومتوضعیتکیفیرانشاننمیدهدوکمپین
فشار حداکثری دولت ترامپ هم از هرگونه ضربه
به دیگر کشورهای تشکیل دهنده مؤلفه های
قدرتایرانفروگذارنمیکندوبهآسانیازچنین
حفره هایی بهره می برد.سال  98در حالی به
پایانمیرسدکهدرششماهپایانیآن،کشورهای
عراق ،لبنان و افغانستان به عنوان همسایگان و
دولت های پیرامون ایران عمال فاقد دولت مقتدر
و توانمند بوده اند ،در حالی که به نظر می رسد
سوریه آسیب دیده به دست تروریست ها به دلیل
داشتنیکدولتباثباتومشخصازرهآوردهای
بیشتری در مقابله با توسعه طلبی های ترکیه در
ادلببرخورداراست!
ساختارها و بنیان های پی افکنده شده بعد از
اشغال افغانستان و عــراق عــاوه بر جنگ ها و
ناامنی های بی پایان ،فسادهای بی پایان را
هم بر منطقه ما تحمیل کرده است .بعد از سال
 ، ۲۰۱۱ناکامی انقالب های موسوم به «بهار
عربی» و یأس از اصالحات ساختاری و برچیده
شدن فساد و فقدان عدالت ،کل جوامع و جوانان
منطقه را به مرور دچار یک فرسایش شبه پایدار
کرد و در خود فرو برد .برافروخته شدن شعله
اعتراضات در سودان و الجزایر در سال 98گرچه
دوباره امیدهایی را برای احیای حرکت بیداری
و استقالل کشورها برانگیخت و موجب سقوط
عمر البشیر در سودان و استعفای بوتفلیقه در
الجزایر شد و حتی دولت السیسی در مصر هم
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دوبــاره تجمعاتی را تجربه کرد و در اضطراب
فرو برد اما آن چنان شکننده بود که فعال جدی
ترین ره آوردش احیای روابط خارطوم و تل آویو
بوده است! الجزایر هم باوجود آن که تظاهرات
100هزار نفری را در یک روز تجربه کرد اما باز
ترتیبات در دست نظامیان باقی مانده و عاقبت
سوریههمبعضابهمردمگوشزدمیشود.واقعیت
آن است که جنس بسیاری از مطالبات جوانان
خاورمیانهدرسال 98ازکابل،بغداد،کربال،نجف
و ضاحیه بیروت گرفته تا قاهره ،تونس ،الجزیره،
ایران و ...به سمت سالیق و ذائقه مشترک بر
اثر تربیت های متأثر از شبکه های اجتماعی
پیش رفته اســت و شهادت ســردار سلیمانی و
تشییع تاریخی آن شهید و حمله به پایگاه آمریکا
در عین األسد در دی ماه نشان داد که در کنار
همه شباهت ها و چالش های مشترک در میان
جوامع جهان اسالم ،الگوها و تمایزات راهبردی
توسط محور مقاومت به منطقه عرضه شده است
و نسل تازه ای از مردم هستند که می توانند بر
مناسباتبینالمللیتأثیرگذارند.اجالسآذرماه
ســران اسالمی در کوآالالمپور هم عمال نشان
داد که جهان اسالم با وجود تهدیدات عربستان
بدون ایران هویت نمی یابد و شکل نمیگیرد.
گرچه آمریکا در تــوافــق اخیر خــود بــا طالبان
تالش کرد وانمود کند که نیازی به جمهوری
اسالمی به عنوان همسایه بزرگ افغانستان در
این ماجرا نیست تا شاید بتواند تهدیدی از این
ناحیه بعد از خروج خود برای ایران باقی بگذارد.
حال با نگاهی به آن چه در سال  98بر ما گذشت
و همان طور که در بیانیه گام دوم انقالب گوشزد
و در بیانات رهبر انقالب در نماز جمعه بعد از
شهادت سردار سلیمانی بر آن تأکید شد؛ توجه
به دو عامل راه ایران را در مناسبات به هم پیوسته
داخلیومنطقهای،درسال 99شفافترمیکند:
«آمادگی برای تصحیح خطاها» و «قوی شدن».

موافقت رهبرانقالب باشرایط وضوابط عفو یاتخفیف مجازات محکومان
حضـرت آیـت ا ...خامنـه ای در پاسـخ بـه نامـه
رئیـس قـوه قضاییـه بـه مناسـبت اعیـاد رجبیـه،
عید نـوروز و مبعـث پیامبـر اعظم(ص) با شـرایط
و ضوابـط عفـو یـا تخفیـف مجـازات محکومـان
موافقـت کردنـد .بـه نظر مـی رسـد شـرایط ذکر
شـده بـرای عفـو و تخفیـف مجـازات محکومـان
شـامل تعـداد زیـادی از آن هـا خواهـد شـد.
بـه گـزارش میـزان ،بـه عنـوان مثـال در بخـش
عفـو یـا کاهـش حبـس محکومـان تصریـح شـده
اسـت :باقـی مانـده محکومیـت محکومـان بـه
حبـس تـا  10سـال ،بـه شـرط آن کـه تـا تاریـخ
 1398.12.28حداقـل یـک سـوم از مـدت
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محکومیـت را تحمـل کرده باشـند یا باقـی مانده
محکومیـت محکومـان بـه حبـس بیـش از 10
سـال (غیـر از حبـس ابـد) ،بـه شـرط آن کـه تـا
تاریـخ  1398.12.28حداقـل یـک دوم مـدت
محکومیـت را تحمـل کـرده باشـند .همچنیـن
باقـی مانـده محکومیـت حبـس کلیـه محکومان
جرایـم غیرعمـدی مشـمول ایـن عفـو شـده
اسـت .البته موارد شـمول عفـو یا کاهـش حبس
محکومان مـوارد دیگری را نیز شـامل می شـود،
همچون بخشـش زندانیان مرد باالی  70سال
و زن بـاالی  60سـال البتـه بـا داشـتن شـرایطی
که دراین نامه ذکر شده اسـت.همچنین درباره

محکومـان بـه جـزای نقـدی کـه بـه علـت عجـز از
پرداخت جـزای نقـدی در زنـدان بهسـر میبرند
مـواردی ذکـر شـده اسـت از جملـه باقـی مانـده
محکومیـت محکومـان بـه جـزای نقدی تـا 200
میلیون ریال ،باقی مانـده محکومیت محکومان
بـه جـزای نقـدی بیـش از  500میلیـون تـا یـک
میلیارد ریـال ،چنـان چه تـا تاریـخ 98.12.28
حداقـل بـه مـدت یـک سـال تحمـل حبـس کرده
باشـند و ...کـه متـن کامـل ایـن دسـتورالعمل و
مـوارد مسـتثنا از ایـن عفـو و کاهـش محکومیـت
را مـی توانیـد در خبرگـزاری هـا یـا سـایت میزان
متعلـق بـه قـوه قضاییـه مالحظـه کنیـد.
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کرونا و جایگزین سفرهای نوروزی
سفرهای نوروزی یکی از جدی ترین برنامه های
اکثر خانواده هاست .امسال اما شیوع گسترده
ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان از جمله
ایران ،موجب به وجود آمدن مشکالت فراوان در
زندگی مردم شده است ،به گونه ای که به گفته
متخصصان ،ماندن در خانه و رعایت بهداشت
فردی و جمعی به عنوان اولویت اساسی و شرط
اصلی کمک به مهار و کنترل بیماری کووید 19
است .بنابراین در شرایط فعلی که جز به ضرورت
نباید از خانه بیرون آمد ،به طریق اولی و به حکم
عقل و شرع و انصاف و وجــدان باید سفرها نیز
تا مدتی تعطیل شود ،اما آیا در چنین وضعیتی
می توان جایگزین های مناسبی برای سفرهای
نــوروزی پیدا کــرد؟ قطعا چنین اســت .در این
نوشتار به اجمال به چند مورد اشاره می شود.
 – 1وقتی در شرایطی از جمله شرایط کنونی که
سالمت و جان انسان ها در خطر است ،عقل و
شرع حتی واجبات الهی از جمله «مراسم حج»
منظور حتی حج واجب است – عمره که جای خود
دارد – و نمازجمعه را تعطیل می کند و مستحبات
موکدی مانند نماز جماعت ،زیارت و حتی صله
رحم و  ...نیز به تعطیلی کشیده می شود ،همگی
نشان از اهمیت و اولویت حفظ جان در اسالم
دارد .قدرمسلم تعطیل کردن سفرهای نوروزی
وظیفه ای عقلی و وجدانی است که تک تک ما
باید رعایت کنیم تا عالوه بر این که خود را از خطر
ابتال به این بیماری خطرناک برهانیم ،وظیفه
انسانی ،شرعی و وجدانی خود را برای کمک به
مهار این ویــروس ،قطع زنجیره ابتال و کمک به
مبتال نشدن دیگران انجام دهیم تا در بیمار شدن
دیگران و خــدای ناکرده از دست رفتن و جان
سپردن عزیزان و هم وطنانمان سهم و نقشی
نداشته باشیم.
 – 2یکی از بهترین کارهایی که می توان انجام
داد ،همنشینی و مجالست بیشتر و صمیمی تر با
اعضای خانواده است .حتما هر یک از ما به دالیل
مختلف از جمله مشکالت اقتصادی و درگیری
های متعددی که برایمان درست کرده اند! یا
خودمان درست می کنیم!...ادامه در صفحه ۵

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• مغازه داری هستم که به خاطر کرونا فعال
تعطیل کردم وصاحب ملکی دارم که با داشتن
چندین مغازه ومسافرخانه ومنزل مختلف
اجاره ای در سطح شهرحتی حاضر نیست که
کمکیبکندومیگویدکرونابهمنربطیندارد
وهر سال اجاره اش را سه برابر می کند!
•• بانک هادرمورد مهلت سه ماهه تسهیالت
مشاغل خانگی وازدواج به دروغ میگویندکه
بخشنامه ابالغ نشده است و هیچ کاری انجام
نمی دهند.
••روی ســخــنــم بــاعــزیــزانــی اســـت کــه به
مسافرت می رونددرسته تواین وضعیت
بــاجــان صــدهــانــفــربــازی کنی چــون پول
داری به فکرمردم نیستی! درخانه بمانید
و دردســـربـــرای ملت درســـت نکنید .به
امیدنابودی کرونا.
••یکعدهدرقمومشهدبهحرمتوهینکردند
وبه زور قصد ورود داشتند .پیشنهاد می کنم
چند کرونایی بین این ها باشند تا بفهمند
وقتی بــرای سالمت مــردم درهــا مسدود
میشود نباید هجوم بیاورند!
••به خدا مــردم اتوبوس نیاز دارنــد و از دل
خوش شون که بیرون نمیان .این تعطیلی
اتوبوس تصمیم مسخره ای است واقعا.
•• مسئولین شهر باید هر چه زودتــر تمام
صنوف را به جز سوپر مارکت ها و نانوایی ها
تعطیل کنند تا مردم بی دلیل توی خیابان ها
نچرخند و فقط برای خرید مایحتاج ضروری
آن هم فقط یک نفر از منزل خارج شوند...
بعد از شکست کرونا وقت برای خرید هست
هموطن...جدی بگیرید.
• •پمپهایگازبهعلتارزانبودنعاملشلوغی
ورفت و آمد بی خودی هستند بهترنیست تمام
پمپهایگازفعالتعطیلشوند.
••بخشنامه عــدم نیاز به استعالم از اداره
مالیات بــرای پرداخت تسهیالت درتاریخ
 21اسفند صادر شده و 26اسفند روزنامه
شماچاپ کــرد ه ولی هنوز بانکها اعمال
نمی کنند و میگویند هنوز به ما ابالغ نشده

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

است! اگر می گفتند که قرار است  2درصد
سود بیشتر از مردم بگیرند از همان دقایق
اول این کار را اجرایی می کردند ولی حاال که
می خواهند به مردم کمک کنند این جوری
رفتار می کنند.
••بعضی از مــردم بی خیال کرونا شدند ! و
عدهای لج می کنند ! می خوام بگم در اصل به
ضررخودتون،فامیلتونودوستانتونه!دراین
شرایط بحرانی با همدلی ،دلسوزی ،وحدت و
کمک به دولت کرونا را شکست دهید !
•• التماس می کنم درمورد ماشین ساندروی
من که دوساله منتظرم و شرکت سایپا نمیده
یه کاری بکنین.
••آقــــای روحـــانـــی ،بــه داد مــا کــارگــران
ساختمانی برسید.در این موقعیت بیکاری
اگه شما هوای ما را نداشته باشید اگر از کرونا
نمیریم از بی پولی می میریم.
••خانمی که با داشتن دو بچه قهر کردی
رفتی خونه پدرت تا همسرت خانه را به نامت
کند و آقایی که بــدون دلیل خانم گلت را
ازخانه بعد از  20سال زندگی بیرون کردی
خجالت داره در این شرایط بیشتر فکر کنید!
•• یــک رانــنــده آژانــســم باشرایط پیش آمــده
چندوقته که بیکارم برای تعویق انداختن قسط
وام به بانک مراجعه کردم میگن فقط وام های
قرضالحسنهشاملاینطرحه،ازکارمندبانک
پرسیدم چــرا؟ میگه آقاسرکارتون گذاشتن
همش دروغی بیش نیست.
•• باوجود افزایش 50درصدی وحق مرزی
برای نیروهای رسمی وپیمانی متاسفانه
نــیــروهــای رســمــی کــارگــری و قـــراردادی
کارگری درسازمان بهزیستی هیچ افزایش
حقوقی نداشتند.
••جــای تــاســف داره کــه شــرکــت گــاز همه
نیروهای مالی رومجبور می کنه تمام وقت و
حتی اضافه کار تو این شرایط سرکار باشن.
توی هر اتاق سه تا چهارنفر کنارهم.حتما
باید فاجعه رخ بده.مگه مصوبه استانداری
تقلیل نیروها نیست؟

