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برگ سبز و سند کمپانی خودرو سمند  LX-EF7  رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۶۵۲ د ۸۱ 

 و شماره موتور 147H0145801 و شماره شاسی
 NAACJ1JE4FF508741 به نام  از 
تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۴۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مدرک تحصیلی فرزند رحمان به شماره 
شناسنامه ۱۳۷۰۸ صادره از تهران در مقطع کارشناسی تکنولوژی 

نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی آیت اله آملی به تاریخ 
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا میگردداصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی آیت اله آملی به نشانی آمل کیلومتر ۵ جاده 

قدیم آمل به بابل فرعی دانشگاه تحویل دهد.

کارت CMC کروی پروازی شرکت هواپیمایی کیش 
به نام  به شماره ۰۹۲۱۸۰۰۰۱۰ 

 و با شماره ملی: ۰۹۲۱۸۰۰۰۱۰ مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد.

برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  نیسان 
وانت  رنگ آبی روغنی مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک 
ایران ۳۳ _ ۹۵۸ ل ۶۳ و شماره موتور ۲۶۸۲۸۶ و 

شماره شاسی D61471 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۱ _ ۶۶۲ ن ۵۲ و شماره 

موتور SQRE4T15C*ACNC00275 و شماره 
بدنه NAGC1AB49N1008849 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه کسب  
 فرزند غضنفر شماره پروانه ۰۴۶۶۰۶۸۰۰۳ 

مربوط به اتحادیه نانوایان سنگکی تهران مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۳۹۳ ه ۹۷  و 

شماره موتور 182A0179741 و شماره شاسی 
NAAP03EE8NJ296738 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

محمد رهبری- هادی صفری: یکی از موضوعات داغ این روزهای فضای مجازی و خصوصا توییتر فارســی، 
مرتبط با فرزند انســیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اســت. به دنبال انتشار خبری مبنی بر 
حضور فرزند انســیه خزعلی در کانادا و دفاع مادرش از او که این ســفر را با هدف توســعه یک مجموعه 
دانش بنیان عنوان کرده بود، کاربران فضای مجازی به آن واکنش گســترده ای نشان دادند. توجهات به این 
موضوع پس از آن شــدت گرفت که شــایعاتی مبنی بر نقش فرزند انســیه خزعلی در ساخت فیلترشکن 
betternet نیز در فضای مجازی منتشــر شــد. واکنش ها به این موضوع در حالی شدت گرفت که در هفته 
گذشته خبری منتشر شد که ابراهیم رئیسی گفته است اگر فرزند هر یک از مقامات در خارج از کشور حضور 
دارد، خودش هم برود. به دنبال انتشــار این خبر، کاربران شــبکه های اجتماعی می پرسند پس چرا معاون 
رئیس جمهور در مســئولیت خود حضور دارد و مواضع ابراهیم رئیســی و دولتش در رابطه با غرب و سفر 
به کشورهای غربی را در این رابطه تناقض آمیز می دانند. اما این تناقضات فقط مربوط به ابراهیم رئیسی و 
دولتش نیســت و حامیانش نیز در فضای مجازی رفتاری تناقض آمیز دارند. بررســی داده های توییتر نشان 
می دهد در ماجرای مربوط به فرزند انسیه خزعلی، کاربران انقالبی و اصولگرای حامی ابراهیم رئیسی تقریبا 
سکوت محض پیشــه کرده اند. همان طور که در گراف زیر مشخص است، کاربران انقالبی و اصولگرا تقریبا 
در این ماجرا موضع ســکوت داشته اند و اثری از آنها در گراف دیده نمی شود. البته برخی از اکانت هایی که 
رویکرد انقالبی و البته منتقدانه دارند، در این ماجرا در انتقاد از انســیه خزعلی نوشــته اند  اما بر اساس این 

گراف، منتقدان اصلی موضوع اصالح طلبان و تحول خواهان بوده اند.
اما حامیان ابراهیم رئیسی در موارد مشابه چه عملکردی داشتند؟

موضوع مهاجرت و مسافرت فرزندان مقامات کشور، موضوع تازه ای نیست. این موضوع در زمان دولت 
حســن روحانی نیز بسیار مورد توجه فعاالن رســانه ای و سیاسی قرار گرفته بود. در آن زمان، موضوع سفر 
فرزند معصومه ابتکار یکی از موضوعات داغ در شبکه های اجتماعی و خصوصا توییتر فارسی بود. مرور و 
بررســی رفتار کاربران انقالبی در آن مقطع نشان می دهد که رفتارشان کامال متفاوت از امروز و در مواجهه 
با فرزند انسیه خزعلی است. مثال یکی از کاربران انقالبی در آن مقطع درباره معصومه ابتکار نوشته است: 
«از مادر سفارت نورد تا پسر آمریکا دوست». یا عبداهللا گنجی، مدیر مسئول سابق روزنامه جوان، در آذر  سال 
۹۷ خواســتار ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج از کشور شــده بود، اما حاال در توییت دیگری 
می نویســد: «درس خواندن هیچ کس در خارج کشور اشکال ندارد». تمرکز اصولگرایان و جریان انقالبی به 
فرزند معصومه ابتکار محدود به توییتر نبوده است. آنها حتی در صداوسیما و رسانه های رسمی خودشان 
نیز به این موضوع پرداخته اند. اما حاال در زمان حضور دولت انقالبی، خبری از این برنامه ها نیست و دیگر 
کسی در صداوسیما به حضور فرزندان مسئوالن در خارج از کشور کنایه نمی زند. سکوت جریان انقالبی در 
مواجهه با فرزند انسیه خزعلی و مواضع انتقادی آنها علیه پسر معصومه ابتکار، این تصویر را از آنها ساخته 
اســت که آنها استاندارد دوگانه دارند. در شرایطی که آنها در زمان دولت روحانی مرتب به حضور فرزندان 

مسئوالن در خارج از کشور انتقاد می کردند، حاال در دولت انقالبی و مطلوب خودشان، در موضع سکوت فرو 
رفته اند. البته شاید این سکوت از موضع نارضایتی باشد و این موضوع را از تعداد الیک های توییتی که انسیه 
خزعلی در این رابطه زد، می توان حدس زد. توضیحات او در این رابطه در حالی حدود ۵۰۰ الیک داشت که 
فقط نزدیک به دو هزار کامنت اعتراضی در زیر آن ثبت شده است؛ اعدادی که نشان می دهد جریان انقالبی 
اگرچه در مورد او سکوت کرده است، اما نتوانسته از او دفاع کند. به  نظر می رسد این ماجرا چون خاری در 
چشم جریان انقالبی رفته است.  البته فقط کاربران انقالبی نیستند که راجع به فرزند انسیه خزعلی معیار 
دوگانه داشته اند، برخی از براندازان و مخالفان جمهوری اسالمی که علیه دولت حسن روحانی بسیار فعال 
بودند، حاال ساکت هستند. نمونه بارز آن مسیح علینژاد است که علیه فرزند معصومه ابتکار بسیار فعال بود، 
اما حاال هیچ توییتی در این رابطه نزده است. او حتی مقابل خانه پسر معصومه ابتکار نیز رفت تا اعتراضش 
را به حضور فرزند یکی از کسانی که در تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند، نشان دهد. اما علینژاد راجع به 
فرزند انســیه خزعلی که در مورد زنان دیدگاه های خاصی دارد، سکوت کرده است و مشخص نیست علت 
این معیار دوگانه در رفتار مسیح علینژاد در مواجهه با معصومه ابتکار و انسیه خزعلی در چیست. در رابطه 
با موضوع فرزند انسیه خزعلی، هیچ یک از مقامات دولت تاکنون موضعی نگرفته اند و این در حالی است 
که فقط در توییتر بیش از شــش هزار توییت تاکنون در این رابطه منتشــر شده که این توییت ها در مجموع 
بیش از ۲۲۷ هزار بار الیک شده است. در تلگرام نیز بیش از شش هزار مطلب در این رابطه منتشر شده که 
درمجموع بیش از ۱۶ میلیون بازدید داشــته است. هم زمانی سکوت دولت رئیسی در رابطه با سفر معاون 
زنان رئیس جمهور به کانادا با دستور رئیس جمهور مبنی بر خروج مسئوالنی که فرزندشان در خارج از کشور 
سکونت دارد، باعث شده است این سخنان شعاری به  نظر برسد. در همین راستا نیز یکی از کاربران اصولگرا 
در توییتر نوشــت: به  نظر می رسد شــعارهایی که جریان انقالبی علیه دولت قبلی داده، گریبان خودش را 
نیز گرفته اســت. ردصالحیت یکی از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری به بهانه تحصیل فرزندش در 
خارج از کشــور و حاال افشای حضور فرزندان مســئوالن فعلی در خارج از کشور، بیانگر تناقضی است که 
جریان انقالبی را وادار به ســکوت کرده اســت؛ چرا که پاسخی برای این تناقض ها ندارد. بسیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی می پرسند چرا مقاماتی که شعارهای غرب ستیزانه می دهند، فرزندانشان به کشورهای 
غربی مهاجرت می کنند؟ آنها می پرسند اگر فیلترینگ و محدودیت های اجتماعی خوب است، چرا فرزندان 
مســئوالنی که از محدودیت و فیلترینگ دفاع می کنند، حاضر نیســتند در این شرایط در کشور زندگی کنند؟ 
این قبیل ســؤاالت کاربران شبکه های اجتماعی باعث شده تا کارزاری علیه انسیه خزعلی برای برکناری او 
در پلتفرم کارزار راه بیفتد که در کمتر از چهار روز، بیش از ۱۸ هزار نفر آن را امضا کرده اند. این غرب ستیزی 
و بیگانه هراسی و شعارهایی که عمدتا از جانب جریان انقالبی داده می شود، باز هم گریبان آنها را خواهد 
گرفت. ماجرای فرزند انسیه خزعلی یک نمونه از آن است. دولت انقالبی چالش هایی دارد که در آینده نیز 

باز هم این تناقض ها سر باز می کند.

استاندارد دوگانه  حامیان دولت 
در شبکه های اجتماعی

۲. وزارت کشــور به عنــوان هماهنگ کننده اصلی 
مراسم اربعین، اقدامات و پیگیری های متعددی را 
برای تسهیل ســفر زائران حسینی انجام داده اســت. فعال شدن مرز خسروی در 
کرمانشــاه، تمرچین در آذربایجان غربی و باشــماق در کردســتان در کنار سه مرز 
مهران، چذابه و شــلمچه به همراه هماهنگی جهت پرواز از ۲۰ فرودگاه کشور به 
مقصد نجف و بغداد، حل مشــکل زوار غیرایرانی از مرز شــلمچه که با تدبیر وزیر 
کشور صورت گرفت، ازجمله تالش های وزارت کشور در تسهیل هر چه بیشتر تردد 

عاشقان حسینی است.
۳. برخالف آنچه که در برخی رســانه ها نسبت به عدم پیش بینی تعداد زائران 
اربعین مطرح می شود، ســتاد مرکزی اربعین به عنوان ساختار و سازوکار مدیریت 
و هماهنگی امور مراســم اربعین حسینی با تقسیم کار ملی و ایجاد ۱۷ زیرسیستم 
(کمیته) و یک شــورای راهبردی، فعالیت مدیریت اربعین ســال جاری را از پاییز 
۱۴۰۰ با ۱۷ نشســت سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات، اجرا 
و کنترل هــای معمول از طریق نظارت مســتمر بر اقدامــات قبل از عملیات، حین 

عملیات و... شروع کرد.
۴. با ورود متغیر با اهمیت «تشــدید گرما» در ســال جاری و ضرورت آمادگی 
حداکثــری دولــت و نهادهــای حاکمیتــی، نشســت های متعــددی در حضور 
رئیس جمهوری و معاون اول تشکیل و مسائل اربعین بررسی و تصمیم گیری شد. 
از این رو، با توجه به شــیوع کرونا و عدم برگزاری مراســم اربعین در سنوات ۹۹ و 
۱۴۰۰ (۳۵۰ هزار نفر معادل ۱۰٪ ســال ۹۸)، پیش بینی ستاد مرکزی بر آمادگی و 

کوشش ها برای خدمت به جمعیتی بالغ بر پنج میلیون قرار گرفت.
باید توجه داشــت با وجود چنین گرما و ازدحام جمعیتی، هیچ گونه مرگ ومیر 
ناشی از این مسئله در پایانه های مرزی رخ نداد و دستگاه های متولی نظیر وزارت 
بهداشت و هالل احمر با ظرفیت و آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و تاکنون 
به بیش از ۸۹هزارو ۸۶۹ نفر خدمات درمانی و پیش بیمارستانی ارائه شده است.
همچنین باید یادآور شــد، رویکرد ســتاد مرکزی اربعین حسینی که به صورت 
اطالعیه ها و مصاحبه و گفت وگوهای خبری از ســوی رئیس ستاد مرکزی اربعین 

حســینی بیان شــده، همواره مؤید این امر بوده است که ســالمندان، زنان باردار، 
کودکان و خردســاالن تحت هیچ شرایطی در مراســم امسال شرکت نکنند، با این 
حال، عاشــقان حضرت اباعبداهللا (ع) در شــوق رســیدن به این مراسم کمتر به 

توصیه ها عمل کردند.
۵. بر این اساس، کار پشتیبانی و خدمات رسانی به زائران بر مبنای پیش بینی های 
صورت گرفته، در دســتور کار ستاد مرکزی اربعین قرار گرفت که بهسازی و تکمیل 
پارکینگ خودروهای شــخصی حدود ۶۰۰ هکتار، تأمین روشنایی و زیرساخت آب 
و برق ۶۵۰ هکتار پارکینگ ها، مواکب و مســیر راهپیمایی، ایجاد ســردخانه جهت 
نگهداری آب شــرب در پایانه های مرزی، اعزام تانکر ســیار آبرسانی به پایانه های 
مرزی و پشــت مرز ایران داخل خاک عراق، اعزام بیش از سه هزار نفر از پزشکان 
و پرســتاران و عوامل اجرائی به کشــور عراق، ارائه خدمات پزشــکی در کشــور 
عــراق (پذیرش، ویزیت های مختلف تا درمــان) ۱٫۱۸۰٫۰۷۱ نفر، تعداد پایگاه ها و 
درمانگاه های درمانی در عراق ۳۸ واحد، ۸۵ دستگاه خودروهای امدادی اعزامی 
و مســتقر در عراق (آمبوالنس، اتوبــوس آمبوالنس، تریلر)، فعال ســازی ۱۶۸۵ 
موکب در داخل کشــور و عراق فعــال، پذیرایی ۲۷٫۵۵۷٫۰۶۵ پرس غذا در ســه 
وعده (صبحانه، نهار و شــام)، پذیرایــی ۱۹٫۴۴۱٫۱۹۰ پــرس در میان وعده، توزیع 

۱۴٫۸۵۵٫۱۹۶ قرص نان در بین زوار و اسکان ۵٫۸۷۸٫۷۱۳ صورت گرفته است.
همچنین از هشــت هزار دســتگاه اتوبوس بین شــهری و نــاوگان حمل ونقل 
ریلــی و هوایی جهت انتقال زوار اســتفاده می شــود که همه اینها نشــان دهنده 
پیش بینی های انجام شده از خیل عظیم عاشقان اباعبداهللا الحسین (ع) در مراسم 

اربعین امسال است.
۶. در ارتباط با ادعای مطرح شــده مبنی بر عدم هماهنگی با طرف عراقی، باید 
یادآور شــد که وزیر کشــور در دو مقطــع با همتای عراقی خــود در ایران و عراق 
دیدار کرد که منجر به امضای یادداشــت تفاهم برای برگزاری مراسم اربعین شد. 
همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور هم در ســفر به عراق نســبت به 

عملیاتی ساختن این تفاهم نامه اقدام کرد.
لغو روادید زمینی خود به خوبی گویای آن اســت که مقامات جمهوری اسالمی 

ایران با طرف عراقی در تماس و تعامل مستمر بوده و حتی برای تسهیل سفر زائران 
اربعین حسینی، وزیر کشور ایران با نخست وزیر عراق هم دیدار و گفت وگو کرد.

۷. ســتاد مرکزی اربعین حســینی (ع) عالوه بر پیش بینی هــای داخلی، رصد 
تحوالت سیاســی عراق را هم در دســتور کار داشــت و به طور مدام با دســتگاه 
دیپلماســی که نماینده آن نیز یکی از اعضای ستاد مرکزی اربعین است، در تعامل 
بوده اســت. از ایــن رو، به محض وقوع تحوالت چنــدروزه امنیتی در عراق، برای 
حفظ جان و امنیت زائران ایرانی، به سرعت تمام مرزها و پروازها به مقصد عراق 
بســته و لغو شــد و متعاقبا به اطمینان از بازگشــت ثبات و امنیت به عراق، روند 
بازگشــایی مرزها از سر گرفته شــد. هرچند این موضوع خود عاملی برای انباشت 

زائران در پشت مرزها و ایجاد برخی مشکالت شد که حل آن نیازمند زمان بود.
۸. متعاقب این مســئله، فقدان ظرفیت الزم در گذرگاه های مرزی در خروجی 
ایران و ورودی عراق، ســبب شد تا جمعیت واردشــده به برخی پایانه های مرزی 
نتوانند در زمان تعیین شــده از گیت ها عبور کنند. برای حل این مشــکل، با حضور 
وزیر کشــور در مرز مهران و تشکیل نشست اضطراری ستاد اربعین، تصمیم گرفته 
شــد بدون نگرانی از تبعات سیاسی و رسانه ای، برای حفظ سالمت و امنیت جانی 

زائران، مرزها تا اطالع ثانوی بسته شود.
۹. وزیر کشــور پس از این تصمیم، برای رســیدگی بــه وضعیت تمام مرزهای 
شش گانه غربی کشــور، در طی ۷۲ ســاعت، خود را به تمامی گذرگاه های مرزی 

رســاند و با روحیه خســتگی ناپذیر از مهران تا شــلمچه و چذابه، از خســروی تا 
باشــماق و تمرچین از نزدیک بــا زائران و موکب داران اربعین، مســئوالن و حتی 
طرف عراقی همچون اســتاندار واســط عراق دیدار کرد و تالش خود را برای رفع 

مشکالت و تسهیل تردد زائران به کار بست.
۱۰. ذکر این نکته الزم است، ظرفیت خروجی گذرگاه های مرزی ایران و ورودی 
عراق، روزانه تا ۴۰۰ هزار نفر است و ترددها برای این تعداد، بدون مشکل خاصی 
انجام می شــود، اما شــاهد بودیم که به دلیل مشکالت سیاســت داخلی عراق و 
مسدود شــدن مرزها در آن روزها، انباشــت زائر در گذرگاه ها رخ داد و این رقم به 
بیش از ۵۸۰ هزار نفر رسید که منجر به ازدحام پشت مرزها و بروز برخی مشکالت 

شد.
۱۱. ستاد مرکزی اربعین با استفاده از تمامی اسناد و مکاتبات پیشین در موضوع 
اربعین، نسبت به جریان امور آگاهی یافت و با استفاده از این تجارب و بهره گیری از 
دستگاه ها و نهادهای دخیل در موضوع اربعین، برای تأمین امکانات الزم همچون 
حمل ونقل، آبرســانی، تأمین غذای زائران در پشت مرزها، دادن خدمات بهداشتی 
و درمانــی، ایجاد و راه اندازی دســتگاه های برودتی و نیز تونل های ســردکننده و 

مهپاش ها و ده ها خدمت دیگر، اقدام کرد.
۱۲. عبور بیش از ســه میلیون زائر از مرز و بازگشــت بیــش از یک میلیون نفر 
به داخل کشــور، خود گویای تالش های شبانه روزی و بزرگی است که انجام شده 
و گــزارش کامل عملکرد ســتاد مرکــزی اربعین در فرصت هــای بعدی و پس از 
بازگشــت آخرین نفرات از زائران به محضر ملت شــریف ایران، ارائه خواهد شد. 
البته کار آسیب شناسی مدیریت اربعین به طور قطع و یقین در دستور کار قرار دارد 
و کارشناســان وزارت کشور و ستاد اربعین نقاط ضعف و قوت را به ویژه در ارتباط 
با دستگاه هایی که تعهدات و مسئولیت های خود را به طور کامل انجام نداده اند، 
احصا خواهند کرد تا در برنامه ریزی برای اربعین ســال های بعد به شــکل بهتری 

به کار گرفته شود.

از سوی وزارت کشور اعالم شد
اقدامات انجام شده در ستاد مرکزی اربعین  برای سفر زائران عتبات عالیات


