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۱۰ علت جهش
 ارز و هفت راهکار 

کنترل آن

توزیع مرغ و گوشت 
منجمد در نمایشگاه

 بهاره گیالن

بشر طی ۷ سال آینده 
به جاودانگی دست 

خواهد یافت

بازگشت سراوان
 به دامان طبیعت

گذران نوروز ۱۴۰۲ پس از شکست »کـرونـا«

نوروز پیروزی 

2

دست های خالی از
 گردشگری در زمستان

گیالن در تب و تاب نوروز

به استقبال بهار

افزایش ۱۱ درصدی صادرات 
کاال از گمرکات گیالن

کرونا  ویروس  و همه گیری  از شیوع  از سه سال  بیش  امروز-  گیالن 
می گذرد، نوروز ۹۹ مردم با ترس فراوان از ابتال یا مرگ ناشی از کرونا 
در کمترین موارد دید و بازدید خود را انجام دادند، نوروز ۱۴۰۰ هم به 
نبود، عید ۱۴۰۱  افزایش شمار مبتالیان نوروزی دلچسب مردم  دلیل 
پس از واکسیناسیون سراسری به نوعی دلگرمی بیشتری برای میهمانی 

و دورهمی وجود داشت اما امسال نوروز کمی متفاوت تر است.
و  اقوام  میان  در  قوی  ارتباطات  با  و  میهمان نواز  مردمان  به  ایرانیان 
برقراری  برای  مناسبی  فرصت  نوروز هم  ایام  معروف هستند،  دوستان 
خانوادگی  دورهمی های  و  میهمانی ها  بازدیدها،  و  دید  بیشتر،  ارتباط 
است و در سالیان گذشته و به دلیل نبودن ویروس ناخوانده ای به نام 
نفر در  از ۵۰  به بیش  کرونا در برخی مواقع جمع دوستان و بستگان 

روز هم می رسید.
در سه سال گذشته با وجود ویروس کرونا بیشترین ارتباطات مردم به 
نهایت  در  یا  اول  درجه  خانوادگی  به جمع  نوروزی  تعطیالت  در  ویژه 
درجه دوم ختم می شد و ویروس کرونا محدودیت در ارتباط را میهمان 
به کمترین  ماههای گذشته کرونا  از  اما  نوروزی مردم کرد.  سفره های 
این  از  مرگ  بدون  روزهای  ماه ها  برخی  در  حتی  و  رسید  خود  حد 
برای مردم روند  این موضوع می تواند  ویروس را مردم تجربه کردند و 
عادی انگاری ویروس و رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی را به دنبال 

داشته باشد.
سه  ابتالی  و  رقمی   ۲ مرگ  دوباره  زمستان  فصل  پایانی  روزهای  در 
این  شاید  که  کردیم  مشاهده  را  کرونا  به  مبتالیان  میان  در  رقمی 
بجا  برای  نوروز  ایام  در  بازدیدها  و  دید  کاهش  برای  منعی  موضوع 

آوردن این عید باستانی باشد. 
از ویروس  اگرچه روند رو به رشد در آمار مراجعان و فوتی های ناشی 

درمان  معاون  کریمی  سعید  اما  است  رسیده  ثبت  به  کشور  در  کرونا 
وزارت بهداشت نیز اخیرا اعالم کرد: با توجه به اینکه سیر کرونا در این 
ایام به صورت جدی افزایشی نبوده است اکنون پیش بینی موج جدید 

کرونا را نداریم.
نتیجه سه سال حضور کرونا در همه میهمانی ها، دورهمی ها، ارتباطات 
دوستانه و اقوام و رعایت نکردن برخی شیوه نامه ها در این مدت منجر 
و ۵۰۰  میلیون  از هفت  بیش  ابتالی  و  نفر  به مرگ حدود ۱۴۵ هزار 
کودکان  از  بسیاری  دورهمی ها  در  باشد  یادمان  است.  شده  نفر  هزار 
بیشتر  مراقبت  با  اما  هستند  ویروس  این  به  ابتال  مستعد  سالمندان  و 
می توان برای جلوگیری از ابتالی عزیزان به این ویروس تاجدار کشنده 
این  به  دوستان  و  خانواده  اعضای  ابتالی  از  پرهیز  با  تا   کرد  تالش 

ویروس، ایام تعطیالت نوروز برای ما به تلخی سپری نشود.
مهمترین موضوعی که مهم است باید در صورت داشتن هرگونه عالئم 
زیرا همین موضوع  بازدید خودداری کنیم  و  دید  یا  رفتن  میهمانی  از 
مالک خوبی برای عدم ابتالی دیگران به این ویروس و گرفتاری اعضای 

خانواده یا دوستان به این بیماری است.
برای همه یک  از گذشته های دور  به عنوان یک سنت دیرینه  نوروز 
نوروزی  نیز تعطیالت   ۱۴۰۲ باید سال  و  بوده و هست  باستانی  عید 
بدون  مردم  که  شود  گذرانده  گونه ای  به  کرونا  ویروس  سایه  در 
وجود  کرونا  که  دورانی  ؛  گذشته  سال های  مانند  را  ایام  این  مشکل 

کنند. ماندگار  نداشت، 
است،  خورده  شکست  مردم  مقابل  در  نوعی  به  هم  کرونا  که  حال 
بهار  سرسبز  فصل  در  زیبا  نوروزهای  و  ماندگار  شکست  این  بگذاریم 
همه  یاد  و  ذهن  در  سال  سالیان  تا  که  تکرارهایی  شود،  تکرار  دوباره 
مردم به یادگار بماند و روزهای خوشی در پس این نوروز داشته باشیم.

چهره هایی 
که امسال هنر را 

گذاشتند تنها 

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: ۲۱۶۶ و 344۲۲۱77       فکس: 344۲۲044

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
۱ – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404

۲ – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 44۶3

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 340۱
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 540۲

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

اولین سال قرن 
 افشین جعفری خواه 

اصالت و اصول 
 مختار جباری 

با  دارد  که  سالی 
و  دلهره  و  خستگی 
فراوان  نگرانی  شاید 
را  آخرین گامهایش 
به  تا  دارد  می  بر 
نزدیک  پایان  خط 
که  سالی   , شود 
نبود  سال  تنها 
سالی   , ارزید  می  قرنی  به  حوادثش  بلکه 
فراموش  تاریخ  کنیم  فراموش  همه  اگر  که 
نخواهد کرد, سال تضادهای  عجیب و غریب, 
تضادهایی که عریان شدند و نقاب هایی که بر 
افتادند اگرچه نقاب دار شدن از اجبار همین 

سال است.
نمی  هرگز  کرد  دویدن  به  آغاز  وقتی   ۱۴۰۱
شد تصور کرد که با سرعتی بی مثال مرزهای 
پیشرفت کشور,   , اقتصادی  اقتصاد و جراحی 
برابری  چندین  افزایش  گسیخته,  لجام  تورم 
افزایش  آن  از  تر  بار  فاجعه  و  غذایی  مواد 
تمامی  نوردد.در  هم  در  را  آن  اجاره  و  خانه 
این  به  هرگز  دارم  خاطر  به  که  هایی  سال 
و  ,غرور  شعف  و  امیدی  نا  احساس  اندازه 
ها  اشک  سال  نکردم.  تجربه  زندگی  در  رنج 
بودند!  بیشتر  ها  اشک  اگرچه  بود  لبخندها  و 
از فراز و نشیب , سالی  سالی دراماتیک و پر 
که وقتی نقاب ها افتاد دوست و دشمن بهتر 
شناخته شد , سالی که مرز بین آدمها دیواری 
برداشته  مرزها  ونیز  بتنی  و  بلند  و  قطور  شد 
شد اگرچه جسم ها از هم دور بود اما قلب ها 
شدید  تضادهای  بودند.سال  همدیگر  کنار  در 

, سال روایت های منحصر به فرد , سالی که 
ارزش  که  چیزی  کمترین  جهانی  جام  در 
عده  برای  باخت  که  بود.سالی  فوتبال  داشت 
ای برد بود و برد برای عده ای باخت.سالی که 
تواند  می  چقدر  هنرمند  و  هنر  فهماند  ما  به 
موثر باشد اگر بخواهد که تاثیر بگذارد. سالی 
و  خواسته  تعاریف  و  مفاهیم  از  بسیاری  که 
ناخواسته دگرگونه شد , دانش آموز و دانشجو 
قهرمان,  ضد  هم  و  شدند  تلقی  قهرمان  هم 
تا  را  سالی که برخی روایت ها دانش آموزان 

مرز تروریست و دشمن گسترش دادند.
تاریخ  کتاب های  در  روزی  قرن  اولین سال 
این  در  ایرانیان  که  شد  خواهد  داده  درس 
توانستند  چگونه  و  اند  زیسته  چگونه  سال 
جهانی  حتی  و  شدید  فشارهای  وجود  با 
زنده  هم  دیگر  روز  یک  ما  بگویند  خود  به 
شبه  یک  عادی  افراد  که  ماندیم.سالی 
ها  سلبریتی  و  ها  اسطوره  و  شدند  اسطوره 

. یک شبه محو 
قبل  از  باستان  یونان  گویان  پیش  مانند  اگر 
خبر می دادند که در این سال چنین اتفاقاتی 
رخ خواهد داد هرگز نمی توانستم باور کنم , 
کردم  لمس  جان  با  که  با چشم  نه  دیدم  اما 
و  کنم  باور  توانستم  چگونه  که  عجبم  در  و 
یک  میکنم  فکر  و  نکردم  باور  هنوز  شاید  یا 
خواب و کابوسی بیش نیست و زمانی فرا می 
رسد که از خواب بیدار می شوم . در این سال 
چه سرمایه ها از دست دادیم و چه سرمایه ها 
به دست آوردیم و هنوز برای وزن کشی این 
سرمایه و صرفه و صالح آن نمی توان قضاوت 

و  ایوب  صبر  شاید  و  خواهد  می  زمان  کرد 
عمر نوح.

به  نداشتم  رمق  هرگز  سال  این  در  اگرچه 
این  اما  کنم  گوش  نوری  محمد  های  ترانه 
ترانه همواره در گوشم حتی شبانه روز طنین 
تابان  گوهری  ایران  که  آن  برای  ما   « داشت 
را   ۱۴۰۱ ».......... ایم  دلها خورده  شود خون 
بخواهیم  اگر  حتی  کرد  فراموش  شود  نمی 
نمی شود چشم بر رویش بست با آن که چشم 

هایی بسته شدند .
اما  از دست دادیم  این سال خیلی چیزها  در 
چیزهای زیادی هم به دست آوردیم , آن قدر 
سالی   . ندیدیم  حقیقت   , شنیدیم  دروغ  که 
بین  از  کارها  و  کسب  شد,  تنگ  عرصه  که 
از  و  کشد  می  را  آخر  های  نفس  یا  و  رفت 
سوی دیگر عده ای قوی تر شدند و ثروتمند 
که  سالی  همیشه.  از  طلبکارتر  البته  و  تر 
 ....... چرا  سفر  گفتند  می  دانشجویان  اگرچه 
کم  دست  و  کردند  مهاجرت  ثروتمندان  اما 
یعنی پشت  این  و  را خارج کردند  سرمایه ها 
که  گویند  می  آنها  اما  چیز  همه  به  کردن 
سرمایه پدیده ی ترسویی است نا امنی ببیند 

فرار می کند.
سالی که بیش ازهرسال دیگر پایانش همانند 
راحتی  به  توان  نمی  و  هاست  فیلم  باز  پایان 
خودش  دید  زاویه  از  هرکس  و  زد  حدس 
فیلم سراسر دراماتیک تصور  این  برای  پایانی 

می کند.
بکشد  را  ما  نتوانست  لحظه  این  به  تا   ۱۴۰۱

پس قوی تر شدیم.

این ادعا که منافع یک نظام سیاسی عیناً 
بزرگ  توهم  یک  است  هم  مردم  منافع 

است.
سیاسی  نظام  منافع  کشوری  هیچ  در   
نیست  مردم  منافع  بالنعل  النعل  طابق 
است  ممکن  تاریخی  های  گذرگاه  در   .
این دو منافع در مقابل هم قرار بگیرند. 
نظام های سیاسی  در انتخاب بین این دو 
انتخاب سختی را پیش رو دارند.  منافع 
استدالل  با  طبیعتاً  سیاسی  های  نظام 
کنند  می  سعی   « الیعقلون  اکثرهم   «
ترجیح منافع نظام سیاسی بر منافع مردم را در بزنگاه های تاریخی منطقی  
این است که در  اصلیش  از کارکردهای  کنند. سازمان دموکراسی یکی 
تعارض بین این دو منافع مانع از آن شود که نظام سیاسی به سمت ترجیح 
نظام  یک  عنوان  به  اسالمی  برود. جمهوری  مردم  منافع  بر  منافع خود 
سیاسی در چند مرحله در آزمون این تعارض قرار گرفته است. چند گزاره 
جدی که از سوی بنیانگذار جمهوری اسالمی مطرح شده تقریبا تکلیف 
این تعارض را مشخص کرده است. ایشان در یکی از سخنرانی های شان 
مطرح کردند که حفظ نظام اسالمی از حفظ جان امام زمان هم واجب تر 
است یا این تعبیر از ایشان که حفظ نظام اسالمی از اوجب واجبات است. 
این تعابیر از بنیانگذار جمهوری اسالمی تقریبا تکلیف تعارض بین منافع 
مردم و منافع نظام اسالمی را مشخص کرده است. هر چقدر این تعارض 
انتخاب های نظام سیاسی پر  منافع گستره و عمق بیشتری پیدا کند  

هزینه تر خواهد شد.

شروع  جایی  از  داستان  دوم  بخش  اما  بود  داستان  اول  بخش  اینجا  تا 
میشود که داستان پیچ می خورد و آن اینکه اصال فرض اینکه » اکثرهم 
الیعقلون » درست و ترجیح منافع نظام سیاسی  بر منافع مردم هم عاقبت 
از اینجا شروع مي شود که اسمش را می  اندیشانه باشد ، پیچ داستان 
گذارم  » اصالت حکمرانی« . اصالت حکمرانی با اصول حکمرانی متفاوت 
است. اصول حکمرانی شاخصه های عینی ، قابل محاسبه ، قابل سنجش 
و  دوری  با  دارد  مستقیم  نسبت  حکمرانی  اصالت  اما  هستند  حکمرانی 
نزدیکی عناصر حکمرانی با گزاره های حکمرانی شان . نظام سیاسی که 
طالبان برقرار کرده  هیچ یک از شاخصه های حکمرانی خوب را  ندارد  اما 
اصالت حکمرانی را  دارد  . طالبان به گزاره های اعالمی خودشان وفادار 
هستند. در نظام سیاسی آمریکا شاخصه های »حکمرانی خوب » وضعیت 
مناسبی دارد اما اصالت حکمرانی شان بسیاری از مواقع محل تردید است. 
سنجش شاخصه های حکمرانی  در نظام جمهوری اسالمی قابل دسترس 
است و محل بحث این نوشتار نیست. پیچ آن داستان از اینجا شروع مي 
دامادهاشان، دختران   ، آقازاده شان   ، مداران  مدیران، سیاست  شود که 
شان….. نسخه های شعب ابی طالب را می پیچند ولی خودشان در خواب 
هم گذرشان از چند صد کیلومتری شرایط شعب ابی طالب هم نمی گذرد !

تناقض منافع مردم و منافع نظام سیاسی زمانی قابل گفتگو بود که آقایان 
، ولد و اوالد شان ،صغیر و کبیرشان مانند مردم دقایقی از عمر پر برکت 

شان در شعب ابی طالب می گذشت . 
اصالت حکمرانی است که تناقض منافع مردم و نظام سیاسی را رفع و 
رجوع می کند ، در غیاب این اصالت ، حکمرانی پر هزینه خواهد بود و 
وقتی اصول حکمرانی هم مناسب نباشد همه اینها می آید روی فاکتور 

آقایان... 

گیالن امروز- با اتمام رسیدگی به پرونده عاملین حادثه تروریستی حمله 
به حرم مطهر شاهچراغ )ع( و در مهلت قانونی، احکام مجازات متهمین این 

پرونده در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس شنبه ۲۷ اسفند ضمن تائید صدور 
احکام عامالن حادثه تروریستی شاهچراغ، از محکومیت دو تن از متهمان 
اصلی این پرونده به اعدام در مالء عام خبر داد و به خبرنگاران گفت: اتهام 
این دو متهم معاونت در افساد فی االرض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور 
بود.حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه دو 
متهم اصلی پرونده در مسلح سازی، تدارکات، پشتیبانی و هدایت عامل 
اصلی حمله تروریستی به شکل مستقیم دخالت داشتند گفت: یکی از این 
عوامل محمد رامز رشیدی نام دارد که در اعترافات خود به تحویل اسلحه ، 
همراهی با عامل اصلی ترور جهت شناسایی کامل محیطی حرم شاهچراغ 
)ع( پیش از حمله و همچنین در شب حادثه ، اسکان وی و ارتباط مکرر 
و اخذ دستور از سرکرده داعش اعتراف کرده است.رئیس کل دادگستری 
فارس به نقش محکوم به اعدام دیگر این پرونده اشاره کرد و بیان داشت: 
به تحویل  نام دارد در دادگاه  قتالی  نعیم هاشم  نیز که سید  این متهم 
گرفتن عامل اصلی ترور بعد از ورود به ایران و همچنین اسکان وی و سایر 
اعضای داعش در تهران و جابجایی آنان در خانه های امن و سایر تدارکات 

و حتی تهیه بلیط سفر به شیراز برای عامل اصلی ترور اعتراف کرده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه به محکومیت ۳ تن دیگر از 
متهمین به مجازات های سنگین حبس اشاره کرد و در تشریح آن، گفت: 
متهم دیگر این پرونده محمد رحمانی که از سر پل های گروه های داعش 
در تهران بود به ۲۵ سال حبس ، مصطفی جان امانی متهم دیگر پرونده 
به دلیل عضویت و حمایت از گروه تروریستی داعش به ۱۵ سال و یک 
روز و حمید اله کابلی دیگر عضو دستگیر شده گروه داعش نیز به ۵ سال 
حبس محکوم شدند.موسوی همچنین به تعیین صالحیت دادگاه انقالب 
شیراز در رسیدگی به اتهامات چند تن دیگر از عوامل داعش مرتبط با این 
پرونده نیز اشاره و اضافه کرد: پرونده این متهمین در شعبه ویژه بازپرسی 
دادسرای انقالب اسالمی شیراز در حال تکمیل تحقیقات است که پس از 
صدور قرار نهایی و کیفرخواست جهت صدور رأی به دادگاه ارسال خواهد 
آراء صادره  فارس خاطرنشان کرد که  استان  دادگستری  شد.رئیس کل 
در خصوص ۵ متهم این پرونده مطابق آئین دادرسی کیفری قابل فرجام 
خواهی در دیوان عالی کشور است.عامل اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر 
حامد  ابوعایشه،  جمله  از  متعددی  مستعار  های  نام  با  که  شاهچراغ)ع( 
بدخشان و سبحان معروف بود در شامگاه ۴ آبانماه در جریان درگیری با 

نیروهای انتظامی کشته شد.

احکام متهمان حمله به شاهچراغ صادر شد


