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ش��رکتها و بنگاههای��ی ک��ه خ��وراک آنه��ا
فراوردههای ویژه نفتی هس��تند ،با تغییرات نرخ
تسعیر با چالشهای بزرگی برای تامین سرمایه
در گردش مواجه میشوند که این چالشها نهایتا
منجر به فش��ار به سیس��تم بانکی و ایجاد تورم
میشود .یکی از چالشهای اقتصاد ایران رشد...
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خودروهای ایرانی به روس��یه مطرح شده و باید
ببنیم که در این زمینه به چه توافقی میرسند...

امروز کشور از نظر نظامی به بازدارندگی رسیده و دشمن این را میداند
محور تمام اقدامات و عملیات در دفاع مقدس تدبیر و عقالنیت بود
حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی ادامه یابد

صفحه6

شعلههای کوتاه و تماشاچیان نگران

«شورش در شهر»

همین صفحه

صفحه؟

شعلههای کوتاه و تماشاچیان نگران

ش��ب سهشنبه تعداد محدودی از آشوبگران در برخی از
خیابانهای شهر اقدام به تخریب اموال عمومی کردند که
با حضور نیروهای انتظامی فضا به سمت آرامش بازگشت.
خیابان استاد نجات الهی  ۲۹ -شهریور ساعت ۲۱؛ اغلب
مغازهها بستهاند و معدود مغازههایی کرکرهها را تا نزدیک
زمین پایین کشیده و چند نفری کنار آن ایستاده و خیابان را
تماشا میکنند .وقتی به محل تجمع میرسم اولین چیزی
که توجهم را جلب میکند دو نفرند که مشغول شکستن
بلوکی سیمانی و تبدیل آن به قطعات کوچکتر هستند.
در پیاده رو میایستم و تماشا میکنم .تجمع کنندگان در
این نقطه کمتر از  ۳۰نفر هستند که در میان آنان  ۵دختر
دیده میشود .اغلب ماسک زدهاند اما میشود تخمین زد
که تقریب ًا همگی زیر  ۲۵س��ال هستند .سه سطل آشغال
را وسط خیابان کنار هم روی زمین خوابانده و محتویات
آن را آتش زدهاند .ظاهراً س��طلها خالی هستند و آتش
خیلی کوچک و محقر است .تجمع کنندگان رو به جنوب
و پشت به خیابان کریم خان ایستادهاند .دو سه نفر از آنها
چماق در دس��ت دارند و گاهی آن را در هوا میچرخانند.
ب��ه حرکات و حرفها دقت میکنم .حس میکنم از این
هیج��ان لذت میبرند و انگار صحنه را ش��بیه بازیهای
کامپیوتری میبینند .البته نه از نوع بازیهای استراتژیک.
چیزی ش��بیه بازی قدیمی و مشهور «شورش در شهر»
که به خاطر محبوبیت زیاد ،چند سال پیش نسخه جدید
و پلی استیشن آن هم روانه بازار شد .دو نفر هر از گاهی
بنزین داخل سطل و روی زمین اطراف سطلها میریزند.
آتش به س��رعت زبانه میکشد و شور و حالی در پسران
و دخت��ران جوان میدمد اما دوامی ندارد و چند ثانیه بعد
فروکش میکند .یکی با بنری در دس��ت میآید و بنر را
در آتش میاندازد .بنر را از دیوار س��اختمان دولتی روبرو
کنده است .قب ً
ال آن را دیدهام .تسلیت ایام عزاداری محرم
و صفر بود و حدیثی درباره این ایام .ماش��ینهایی که از

«شورش در شهر»

پایین خیابان میآیند وقتی میبینند راه بس��ته اس��ت از
خیابان س��مت راست به سمت قرنی میپیچند .به قیافه
رانندهها و سرنش��ینان دقت میکن��م .بعضی کنجکاوند
ببینند چ��ه میگذرد .در صورت برخی میتوان نگرانی با
چاشنی ترس را دید و برخی هم به نظر میرسد عصبانی
هستند .ماشینهایی که از سمت شمال به جنوب میآیند
راه��ی برای خروج ندارند و از همانج��ا دور میزنند و بر
میگردند .چند ماشین بوق میزنند و راه میخواهند که با
برخورد نسبت ًا تندی روبرو میشوند .چندان از شعار خبری
نیست .گاهی یکی ش��عاری میدهد .بقیه چند بار تکرار
میکنند و تمام .گاهی هم یکی شروع میکند بلند بلند با
بقیه صحبت کردن .محتوای صحبتها هم این است که
نباید بترسیم .موتوریها نقش پیام رسان را بازی میکنند.
البت��ه اغلب از نوع اجباریاش .جلویش��ان را میگیرند و
میپرسند چه خبر است و پلیسها کجا هستند و سواالتی
از این دست .دختر و پسری از راه میرسند .دختر دست به
کمر دارد و ناله میکند .چرایش معلوم نیست .چند نفری
از تجمع کنندگان به س��مت آنها میروند و کنار دیواری
دور ه��م حلقه میزنند و ظاهراً معاینهاش میکنند .یکی
از پسرهایی که چوبدس��تی دارد میگوید چیزی نیست.
سیگاری آتش میزند و به دست دختر میدهد .سه پسر
و یک دختر دیگر چند قدمی من هس��تند و با هم حرف
میزنند .پس��رها هر کدام یک کوله پشت خود دارند که
به نظر سنگین است .هر سه تیشرت مشکی پوشیدهاند.
میگویند اینجا ایس��تادن فایدهای ن��دارد چون جمعیت
خیلی کم اس��ت و اگر یگان ویژه س��ر برس��د یا همه را
دستگیر میکند یا همه به س��رعت فرار میکنند .بحث
درباره این است که کجا بروند .از دوستشان اسم میبرند
که در شلوغی از آنها جدا شده و نمیدانند کجاست .یکی
از پس��رها فحشی رکیک حواله رفیق غایبشان میکند و
میگوید تلفنش را ه��م جواب نمیدهد .یک موتوری از

راه میرس��د و میگوید مامورهای ی��گان ویژه از باالی
خیابان دارند به سمت پایین میآیند .همه به سمت پشت
سر خود میچرخند .چند نفر میگویند بهتر است جایمان
را عوض کنیم و برویم آن طرف سطل آشغالها بایستیم.
دیگر از آتش کم رمق سطل آشغالها هم خبری نیست
و فق��ط دود اندکی از آنها بلند اس��ت .پس��ری از داخل
کوچ��ه نزدیک جمعیت میآید و چن��د بار داد میزند اگر
ماموره��ا آمدند از این طرف فرار نکنید کوچه بن بس��ت
اس��ت .چنان داد میزند که گویی کشف بزرگی کرده و
جماعتی را از خطری بزرگ میرهاند .اما مش��خص بود
اهل این اطراف نیس��ت و به خ��ودش هم زحمت نداده
بود تا ته کوچه برود و درس��ت ببیند .چون نرسیده به ته
کوچه یک راه بود که به کوچه بعدی میرس��ید .چند نفر
وسط خیابان روی زمین نشس��تهاند .نمیشود فهمید از
خستگی است یا نوعی اعتراض .چشمم در جمع به یکی
میافت��د که روی زمین نشس��ته و پاهایش را دراز کرده.
با دس��ت نوک کفشهایش را میگیرد و کمرش قوس
ب��ر میدارد .بعد چن��د بار با چپ و راس��ت بدنش را خم
میکند و کش میدهد .انگار دارد خودش را گرم میکند.
بیش��تر افرادی که وسط خیابان هستند و آن را بستهاند،
کسانی هستند که مثل من در پیاده رو ایستاده و تماشاچی
هستند .عابرانی هم هستند که میآیند و نگاهی میاندازند
و به س��رعت میروند .برخی از آنها به ش��کل مشهودی
قدمهایش��ان سریع است و میشود حدس زد سعی دارند
هر چه زودتر از این التهاب خارج شوند .ماشینی که یک
زن و مرد جوان در آن هستند میخواهد وارد کوچه شود.
چند نفر میگویند نرو بن بست است .مرد جوان میخندد
و میگوید :خونمون اینجاس بابا! یکی از میان جمعیت رو
به کسانی که در پیادهرو نظاره گر هستند میکند و سعی
دارد با حرفایش آنها را به پیوس��تن به جمع خود دعوت
و متقاعد کند.

سرلشکر باقری:

نگاه به درون و داشتههای ملی تنها راه برون رفت از مشکالت است

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت :نگاه به درون و
داش��تههای ملی تنها راه برون رفت از مشکالت کنونی
و فتح خرمش��هرهای دیگر اس��ت .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» ،سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای
در «سومین آئین تجلیل و تکریم سراسری یک میلیون
پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت» که با حضور جمعی
از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و خانوادههای شهدا
در محضر حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی برگزار شد ،اظهار داش��ت :موجب افتخار است
که در آس��تانه چهل و دومین سالگرد حماسه ایستادگی،
مقاوم��ت و پی��روزی ملت ای��ران در دف��اع مقدس که

تضمینکننده حیثیت ،هویت ،امنیت ،عزت و شکوه ملت
بزرگ ایران و به برکت ارزشهای متعالی انقالب اسالمی
است با هدف تکریم افتخارآفرینان و حماسهسازان جهاد
و ش��هادت ،بهرهگیری از ذخیره ارزشمند و معنوی دفاع
مقدس و معرفی س��بک زندگی نورانی رزمندگان اسالم
و ش��هدای عظیمالش��أن ،س��ومین آئین تجلیل از یک
میلیون پیشکس��وت دوران دفاع مق��دس و مقاومت را با
اس��تعانت از درگاه الهی در محض��ر حضرت عالی برگزار
کنیم .سرلش��کر باقری اف��زود :نگاه به دف��اع مقدس و
چهار دهه گذار از انقالب اس�لامی نشان میدهد ،جنگ
بزرگ تحمیل شده به ملت ستمدیده ایران که با انقالب

اس�لامی خود به تازگی کشور را از چنگال رژیم وابسته و
حکومت س��یاه گذش��ته آزاد کرده بود با الطاف خداوند و
به برک��ت رهبری امام راحل و خون ش��هیدان و تالش
ایثارگ��ران و ملت بزرگ ایران و به رغم خواس��ت و اراده
دشمنان برای شکس��ت حکومت نوپا و ملت انقالبی ،به
گنجینهای بزرگ و سرمایهای ماندگار برای تداوم تالش،
پیشرفت ،عزت و سربلندی کشور تبدیل شد .رئیس ستاد
کل نیروهای مس��لح اضافه کرد :چه بسیار بنبستها و
سختیهای طاقتفرسا در دوران دفاع مقدس که با اتکال
به قدرت الهی و خالقیت و تالش و مجاهدت خالصانه به
پیروزیهای شیرین تبدیل شد.
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¢đđĔĴĄņɆɮŃ˂ĄĒɃŃɯĄēĒɅɋĄłɎĈɟĔɃ˂đĄĶɌřďɏĄĒɌĈɋĄłěʈĈɅļĄēđĄȿİĔɯĄŁđĔɄĘĄȸĈėĐĄłɋĄŅˏɌŖćĿĄŅĒʅɎĄɭɃʇĄĈɌĄĄņįɎĈɋĄłļĈɅɆɎĈĻɳĄĶĜć
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