
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1399/06/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب 
آریا به شناســه ملی 10320849506 به سمت بازرس 
اصلی و آقای آرش فالحی با شماره ملی 3255941024 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. رامین عزیزی به کدملی 3838451597 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت 
مدیره آرمان عزیزی به کدملی 3830023073 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آرش عزیزی 
به کدملی 3839805627 به ســمت عضو هیئت مدیره 
سمیه عزیزی به کد ملی 3839841471 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اســناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و ســفته و بروات و همچنین اسناد و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و 
رئیس هیئت مدیره منفرداً  در غیاب ایشان با امضای نایب 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1050532(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1399/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: حســین نقیبی ک.م0035324988 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سید رضا میرصادقی 
ک.م 1817125699 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
ابراهیم نصیحت گر ک.م1465260579 به سمت عضو 
هیئت مدیره و سیما نورافکن ک.م 5279629561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها 
و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر 
عامــل و رئیس هیئت مدیــره متفقاً همــراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. آقای سید محمد علی قوامی 
قمیشلوئی به شــماره ملی 5129854411 و سعیده 
ورپشــتی قمشلو به شــماره ملی 1288921551 به 
ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بینش و فن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46771 

و شناسه ملی 10100919901 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1051724(

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/06/18 و صورتجلسه 
و   1399/08/24 مــورخ  مدیــره  هیــأت 
مجوزهــای شــماره 99/503145 مــورخ 
1399/06/29 و شماره 99/681074 مورخ 
ایران بیمه   1399/08/26 شرکت ســهامی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت 
بــه  ریــال   1/000/000/000 مبلــغ  از 
 مبلــغ 2/000/000/000 ریال منقســم به

200 ســهم 10/000/000 ریالــی با نام از 
محــل مطالبات حال شــده افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت باران سروش آرامش 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 3056 

و شناسه ملی 14004372806

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها
 و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )1051735(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان مالی ســال 97 شرکت به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز 
شناســه ملی 10100439645 به عنوان بــازرس اصلی و آقای جعفر 
قارونی با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

رسمی شرکت در سال 1398 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
و مجوز شــماره= 14/53/1302/24339 مورخ 1397/08/26 پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومــی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران،  شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ری،  کوچه پیش نماز، بزرگراه شهید 
آیت اله محالتی،  پالک 312، طبقه همکف،  کدپستی 1175875561 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه آوای مهر ولی اهلل 
به شماره ثبت 33275 

و شناسه ملی 14003867952 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان فارس، شهرستان 
شیراز، بخش مرکزی، دهستان قره باغ، روستا شهرک صنعتی بزرگ 
شــیراز، خیابان تصفیه آب، خیابان 2600، پالک 0، قطعه 23 بلوک 
XW 4، طبقه همکف کد پستی 7158165585 انتقال یافت و در 

نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ویستا الکترونیک تاو 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 517659 

و شناسه ملی 14007166959

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1398/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مسعود عبید رحمانی شــماره ملی 2594110892 و عاطفه 
سورکی شــماره ملی 2090471591 و پروشات مهرورزی شماره ملی 0011261900 و 
شرکت صنایع غذایی گلتر شناســه ملی 10101648860 و شرکت ساوین طب سمنان 
شناســه ملی 10103878908 به عنوان اعضاء هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 
10103179786 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی 

10100523660 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســاخت شهرک 
گردشــگری، صنعتی، روستایی و سالمت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی هــای پاک و تجدیدپذیــر در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم الحاق گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 206891 

و شناسه ملی 10102485022 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده مــورخ 1399/03/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودعلی نیک نام به شماره ملی 0041573811 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محمد نیک نام به شــماره ملی 0041647416 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای حسن نیک نام به شماره ملی 0041677889 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای دو نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. خانم زهرا محمدحسینی به شماره ملی 0015186253 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رامین بیوک خانی به شــماره ملی 0311495729 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی مربوط به 

سال مالی منتهی به سال 97/12/29 تصویب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت برودتی و حرارتی نیک سهامی خاص 
به شماره ثبت 57275 و شناسه ملی 10101023552 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای بهروز جراحی به شــماره ملی 6599785204 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره- آقای بابک جراحی به شماره ملی 
0062088572 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای بهزاد جراحی به شماره 
ملی 0034920307 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا منفرد هر یک از 

اعضا هیئت با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30352

و شناسه ملی 10100758053

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: اعضای 
هیئت مدیره عبارتند از آقای آرش درچه طالبی به شــماره ملی 1756135290 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- آقای ساسان نقیبی صابر به شماره ملی 2161330561 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره- خانم آرزو نظری به شماره ملی 0054639451 به عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی شاد به شماره ملی 0051565641 به عنوان 
عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. - خانم شهرزاد جلی به شماره ملی 0071076931 به 
سمت بازرس اصلی و خانم آزاده یحیی نژاد به شماره ملی 2063012598 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب شــدند.- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تروند طب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 357306 و شناسه ملی 10104028665

سال هفتادو نهم   شماره 22622   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (   یک شنبه 9 آذر 1399   24 ربیع الثانی 1442    29 نوامبر 2020
 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ ، ۱۰ و ۱۱[

 سازمان بهداشت جهانی: سال آینده سال پایان کروناست.
 واکنش جالب حاکم هنگ کنگ به تحریم آمریکا؛ 

تحریم بی اثر است چون حساب بانکی ندارم!
 یدیعــوت آحارونوت: اوضاع اســرائیل از کنترل 

خارج شده و آشوب همه جا را فرا گرفته است.

 انصار اهلل در واکنش به استقرار نظامیان انگلیسی 
 در تأسیسات عربستان؛ غرب نمی تواند آل سعود را 

از حمالت ما نجات دهد.
 میدل ایســت آی: بن ســلمان به شــدت نگران 

جابه جایی قدرت در آمریکاست.

شرط تازه ترامپ برای ترک کاخ سفید

بایدن ثابت کند 80 میلیون رأی مسخره را 
از کجا آورده بعد وارد کاخ سفید شود

 جزئیات فعالیت بانک ها تا پایان هفته اعالم شد.
 عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی: انتشار اوراق 
پیش فروش نفت، اصالح بودجه را 5 سال عقب می اندازد.

 رئیس قوه قضائیه: پیشــرفت های هســته ای و 
دفاعی کشور، خاری در چشم دشمنان است.

 وزیر آموزش و پرورش: با جدیت از هویت دانشگاه 
فرهنگیان صیانت می کنم.

 اختصاص 40 درصد از طرح های اشتغال کمیته امداد
به زنان سرپرست خانوار.

یک کارشناس:

عقب ماندگی صنعت خودروی ایران
نتیجه ۳0 سال همکاری با فرانسوی ها است

 ]صفحه ۴[

فاصله وعده تا عمل دولت

9 آذر هم فرا رسید
خبری از اجرای کامل سامانه جامع تجارت نشد!

در شهرهای مختلف کشور انجام شد

تجمع دانشجویان و مردم در محکومیت ترور شهید فخری زاده

واکنش های داخلی به ترور دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی

ترور شهید محسن فخری زاده
دستاوردهای بی نظیر او را متوقف نمی کند

 ترور شــهید محســن فخــری زاده،
نه تنها دستاوردهای بی نظیر او را متوقف 
نمی کنــد اتفاقاً خون آن شــهید باعث 
سرعت و اســتحکام بیشــتر همکاران 
و شــاگردان این دانشــمند بــزرگ در 

پیمومدن مسیر او خواهد شد.
 حجت االســالم روحانی: مســئولین 
مربوطه در موقع مناســب پاســخ این 

جنایت را خواهند داد. 
 آیت اهلل رئیسی: تاوان سختی در انتظار 
جنایتکاران ترور شهید فخری زاده است. 
 قالیبــاف: ملت ایران پاســخ قاطع و 
کوبنده خود را در زمان مناسب خواهند 

داد.
 سرلشکر باقری: انتقام سختی در انتظار 
آمــران و عامالن این اقدام تروریســتی 
خواهد بود. اطمینان می دهیم تا تعقیب 
و مجازات عامالن ترور شــهید محسن 

فخری زاده از پای نخواهیم نشست. 
 سردار سالمی: انتقام از عامالن ترور شهید فخری زاده در دستور کار قرار گرفت.

 امیرحاتمی، وزیر دفاع: کیت تشخیص کرونای ایرانی با مسئولیت فخری زاده تولید شده بود.

ماه وعده عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت را در 99/9/9 داده بود،   در شرایطی که رئیس جمهور در مهر
رسیدن موعد اجرای این وعده، هنوز خبری از اجرای کامل این سامانه نشده است!  با فرا

 هرچند هم  اکنون وبگاهی با عنوان »سامانه جامع گمرک« وجود دارد اما برای عملیاتی شدن سامانه جامع 
تجارت، شفافیت و مقابله با فساد و احتکار باید محقق شود نه صرف افتتاح سایت. 

 در حال حاضر، تامین ارز از سوی بانک مرکزی به  عنوان اولین مرحله از فرآیند تجارت برون  مرزی با همه 
سختی  ها صورت می  گیرد اما بازهم کاالها با قیمت ارز تخصیصی به  دست مردم نمی  رسد! 

 ]صفحه ۳[

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

شما که
 از عهدشکنی های اوباما

شاکی بودید؟!

دو دستور رهبر انقالب در پی ترور دانشمند هسته ای و دفاعی

مجازات قطعی عامالن و آمران جنایت
و پیگیری تالش علمی و فنی شهید فخری زاده

]صفحه ۳[

]صفحه ۳[

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: دانشــمند برجســته و ممتاز هســته ای و دفاعی کشور 
جناب آقای محسن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. 

 این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تالش های علمی بزرگ و ماندگار خود، 
در راه خدا مبذول داشت و مقام واالی شهادت، پاداش الهی اوست. 

 دو موضوع مهم را همه  دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری 
 ایــن جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شــهید 

در همه بخش هایی که وی بدان ها  اشتغال داشت. 

 

دست بر ماشه ای 
بازدارنده

یادداشت روز

] صفحه۲ [

ابهام در تطبیق اساسنامه جدید فوتبال 
با قوانین داخلی

بازنشسته ها محدودیتی
 برای شرکت در انتخابات 

ندارند!
9

خروج ۸۷ شهر از وضعیت قرمز
تعداد فوتی های روزانه 

کرونا بعد از حدود یک ماه 
به زیر 400 نفر بازگشت

۱0

همزمان با نشانه رفتن انگشت اتهام 
تروریسم به سوی ایران 

بی شرمی اروپا 
در قبال تروریسم دولتی؛

»دعوت به خویشتن داری«!
۲

آنان که ره دوست گزیدند

۳ 

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
صاف  کردن جاده 
 برای تروریست  ها

با دیکته »تله تنش«
۱۱



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ان شــاءاهلل به حول و قــوه الهی، نیروهای توانمنــد و انقالبی، آرامش را از 
صهیونیست ها و شــیطان بزرگ سلب خواهند نمود! و عین االسدهای دیگری 
خواهند آفرید. مجلس هم باید مانع بازرســی های جاسوســان آژانس از مراکز 

هسته ای کشورمان شود.
0916---1375

* وقتی رژیم جعلی اســرائیل و اســرائیلی ها علیه نظام و سرمایه های کشور 
دســت به هر جنایتی می زنند مســئولین درخصوص به خطر انداختن منافع 
صهیونیست ها در منطقه نباید تردید داشته باشند و نباید زمان را از دست بدهند.
0902---3107

* دبیرکل سازمان ملل در پیامی درباره شهادت دانشمند هسته ای کشورمان 
شهید عزیز فخری زاده ایران را به خویشتنداری دعوت کرده است! واقعا چقدر 

این حامیان جنایتکاران بی شرم و حیا هستند!
حسام

* برخی از مسئولین اجرایی از خون مقدس سردار سلیمانی ها و فخری زاده ها 
و... خجالت بکشــند و دیگر سخن از مذاکره با صهیونیست ها و شیطان بزرگ 

نگویند که جز ننگ چیزی عایدشان نخواهد شد.
علیمردانی

* شهادت دانشمند هسته ای کشــورمان را تبریک و تسلیت عرض می کنیم. 
انتظار می رود دســتگاه های اطالعاتی امنیتی و نظامی در اسرع وقت عامالن و 
آمران این جنایت ددمنشــانه را همانند عین االسد شخم بزنند تا درس عبرتی 

باشد که دیگر هیچ گاه چنین غلط های زیادی نکنند.
فرخی و قاری و سوری

* برای مبارزه با تروریست ها و ریشه کن کردن آنان پیشنهاد می کنم مثل اول 
انقالب از اطالعات مردمی استفاده بشود. همه باید موظف بشویم حرکت های 
مشکوک پیرامون خود را به دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور گزارش بکنیم.
0920---1013

* مســئولین وزارت خارجه و اطالعات کشــور که در قضیه آزادی جاســوس 
اســرائیلی دخیل بوده اند باید پاسخگوی جنایت عوامل اسرائیل در به شهادت 

رساندن شهید فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان باشند.
0912---4207

* اهانت به ساحت مقدس امام راحل)ره( توسط فرزند خلف آمریکا )کالنتری( 
را محکوم می کنیم. البته به خاطر تجربه های قبلی از دولت و موسســه نشر و 
آثــار امام راحل)ره( هیچ انتظار عزل و عذرخواهی و محکومیت نداریم ولی از 
دســتگاه  قضایی و علما و ملت انتظار می رود در برابر این پلشــتی ها بی تفاوت 

نباشند و اقدام مقتضی را به عمل آورند.
سوری - عسکری - احسانی

* ضمن تسلیت شهادت دانشمند هسته ای کشورمان دکتر فخری زاده از مجلس 
و دستگاه قضایی تقاضا می شود هرچه سریع تر اهانت عیسی کالنتری به مقام 
شــامخ امام راحل)ره( بنیانگذار جمهوری اســالمی را پیگیری و برابر قانون با 

این عنصر هتاک برخورد نمایند.
0915---1648
* فرمایشــات رهبر معظم انقالب در جمع ســران قوا کامال روشن بود که دل 
بســتن به شــیطان بزرگ و دیگر شــیاطین اروپایی جز خسارت برای نظام و 
مردم چیز دیگری ندارد. امیدوارم کسانی که دل در گروگشایش اقتصادی و... 
دارند و با توجه به عملکرد خباثت آلود شــیطان بزرگ طی این 40 ســاله باز 
هم نگاهشــان به دســت های مخملی که زیر دستکش، دست های چدنی آنها 
پنهان اســت متوجه شوند و به خود آیند و کمر همت با نگاه به داخل به فکر 

گشایش اقتصادی ببندند.
2270----0902 و 6960----0936 و  3949----0912
* کاســبان برجام! ایران به شرایط 20 ژانویه 2017 دیگر برنمی گردد، برجام 
مرد و بوی تعفن آن همه جا را فرا گرفته اســت! شــما تعهد کردید و آمریکا و 
اروپا همچنان عهدشــکنی کردند! شما عمل کردید و هسته ای را نابود کردید، 
آمریکا و اروپا هیچ اقدامی انجام ندادند. باز هم  در انتظار رفع تحریم  نشسته اید؟! 

عجب خیال باطلی است. 
نیک طبا

* تیم جو بایدن به صراحت درباره برجام، سیاست های ترامپ و جمهوری خواهان 
را تکرار می کنند. مشــاور خارجی بایدن با گستاخی تمام ادعای انزوای بیشتر 
جمهوری  اســالمی را مطرح کرده است. اما باز روزنامه های زنجیره ای، جریان 
اصالح طلب و دولتی ها با شــور و هیجان، سیگنال های انفعال و ضعف به طرف 
کینه توز مقابل می فرســتند! با توجه به مســیر غلط برجام این نوع مواضع و 
پیام ها به آمریکایی ها چیزی جز خیانت آشکار به منافع ملی،  عزت و استقالل 

کشور نیست!
0912---1951
* نرود میخ آهنی به سنگ! گویا یک قرارداد نانوشته بین برخی از دولتمردان 
با جهانخواران منعقد اســت که دائم باید پالس التماس و ذلت از ایران مخابره 
کنند. از مجلس انقالبی انتظار می رود برجام را آتش بزنند و دولت را مکلف به 

خروج از برجام کنند تا دیگر شاهد این پیام های ذلیالنه نباشیم!
سید طباطبایی
* پیام های آقای روحانی و ظریف به بایدن روزانه شــده و حالت التماس پیدا 
کرده چرا به جای این حقارت پذیری و وادادگی عقل و تدبیر خود را برای حل 
مشــکالت به کار نمی برند که هم از کار خود نتیجه بگیرند و هم سابقه خوب 

از خود به جا بگذارند.
0901----0700
* یکــی از چهره های اصالح طلب گفته ناراحتــی مردم از چند اصالح طلب را 
نباید به حساب ناراحتی مردم از جریان اصالحات گذاشت اگر چنین است چرا 
در انتخابات مجلس فقط تعداد 7 یا 8 نفر از اصالح طلبان در سراسر کشور به 

مجلس جدید راه یافتند؟
0916----6043
* از نمایندگان مجلس درخواســت داریم در بودجه سال آینده با پرداخت ارز 
ترجیحــی به واردکنندگان موافقت نکنند چرا که ارز ترجیحی دو ســر ضرر 
برای کشور است و سود این کار نصیب یک عده نورچشمی فاسد خواهد شد.
0914----8902
*  چرا هیچ نهادی به تخلف شــرکت سایپا در گران کردن محصوالت خود از 
جمله افزایش 45 درصدی خودرو کوییک رســیدگی نمی کند؟ متاسفانه همه 
تماشــاچی شده اند در این بین مردم بیچاره باید دست و پا بزنند و کسی هم 

به دادشان نمی رسد.
0912---1676
*  مدیری مانند آقای آخوندی که موجب افزایش 600 درصدی قیمت مسکن 
در کشور شده راست راست برای خودش می چرخد و جالب اینکه اظهار فضل 
و ادعای طلبکاری  کرده است. این روحیه متکبرانه افراد فقط با دادگاهی کردن 

و به محاکمه کشیدن آنان قابل عالج است.
0935----0590
* اوج حماقت بعضی از شهروندان با زندگی الکچری به کجا رسیده که سر و 
دســت می شکنند با هر پارتی بازی که شده به کمک پزشکان فرزندشان را در 
بیمارستان در تاریخ 99/9/9 به دنیا بیاورند. خیلی راحت چشمان خود را روی 
عوارض زایمان زودرس و نوزاد نارس بسته اند و عجیب اینکه بعضی پزشکان به 

 خاطر پول با این جماعت جاهل مدرن همکاری می کنند.
0922----9239

* شــکی نیست که گرانی های افسارگسیخته مدیریت شده توسط نفوذی های 
در بدنه دولت صورت می گیرد امیدواریم که دستگاه قضایی به کمک نیروهای 

مردمی ریشه آنها را بخشکانند.
0915----5830

* از دســتگاه قضایی درخواست می شود از شــورای حل اختالف های سراسر 
کشور بخواهند مستاجرانی که تاریخ اجاره  آنها به اتمام رسیده و موجران آنها 

را تحت فشار برای تخلیه قرار داده اند ممانعت نمایند.
0915----7752

* خدایا این نفوذی های شــیطان بزرگ را که در تالشــند ســرزمین ما را به 
سوخته ای متالشی تبدیل نمایند و بر مرام و خون و آرمان شهدا خیانت شود را 
به دردهای بی درمان گرفتارشان نما و شرشان را از سر ملت کم و کوتاه بگردان.
0922----7241

* از مجلس انقالبی باید تشــکر کرد که سرانجام توانست این دولت سنگین و 
به زمین چســبیده را تا حدی به تحرک وادارد. امید است که با فشار مجلس 

گشایشی در معیشت مردم به وجود بیاید.
0916----0054

شما که از عهدشکنی های اوباما
شاکی بودید؟!

بازخوانی تجربه تاریخی برجام نشــان می دهد برخالف اظهارات آقای حســن 
روحانی، نقش توافق بد برجام، در بازگشت تحریم ها کم نبوده است.

ایــن تحلیل را روزنامه فرهیختــگان ضمن یک گزارش تحلیلی عنوان کرده و 
نوشته است: آقای روحانی از دولت بایدن خواسته تا در کشور به قبل از 20 ژانویه 

2017 بازگردند.
حداقل هایی از هوش سیاسی و تجربه دیپلماتیک به هر سیاستمداری می گوید 
اینگونه اظهارنظرهای زودهنگام و بدموقع آن هم در مواجهه با دشمنی که هیچ حد و 
مرزی برای خود قائل نیست، ممکن است منافع ملی را دوباره از بین ببرد. تقلیل دادن 
چالش ما با ایاالت متحده در ماجرای برجام به یک رفت وآمد در کاخ سفید اشتباهی 
بزرگ و اساســا تغییر صورت مسئله اســت، به دلیل اینکه دولت در داخل همه چیز 
کشور را به شکل گیری یک توافق گره زد، بی خود و بی جهت خود را به موضعی برد 
که عمال توافق خوب را غیرممکن می کرد. حسن روحانی در پاییز سال 92 از خزانه 
خالی سخن گفت و عمال تیم مذاکره کننده را خلع سالح شده به پشت میز گفت وگو 
فرستاد. او بعدها فراتر از همه اظهارات قبلی هم رفت و درمورد این صحبت کرد که 
اگر می خواهید مشکل آّب خوردن مردم هم حل شود، باید مذاکره کنیم. روحانی در 
خرداد 94 و دقیقا موقعی که مذاکرات به حساس ترین ایام خود رسیده بود، گفت: 
»تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، مسئله محیط زیست حل شود، 
تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود.«

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم شــهریورماه سال 93 و در مصاحبه با 
رادیو ملی آمریکا ایده هر نوع توافقی بهتر از عدم توافق است را مطرح کرد و گفت: 
»هر نوع توافق را با عدم توافق قیاس کنید، باید بگویم آشکار است که حصول یک 

توافق بسیار بهتر است.« 
به دلیل این نوع ورود به مذاکرات، متنی پرایراد نگاشته شد که حاوی تعهدات 
نامتوازن و نامتناســب بود به همین دلیل هم تحریم ها رفع نشد و به شکلی دیگر 
بازگشت. ایراد دیگر، مکانیسم ماشه بود که به آمریکا اجازه می داد هر وقت خواست، 

با بهانه جویی تحریم ها را برگرداند.
اولین اظهارنظری که برای ســال ها در تاریخ ایران ثبت شد، حرف های ولی اهلل 
سیف در گفت وگو با بلومبرگ است. او در فروردین ماه سال 95 و در جریان سفر به 
آمریکا در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرده برجام »تقریبا هیچ« دستاورد 
اقتصادی برای ایران نداشته است. نمونه واضح دیگر مجموعه اظهارنظرهایی است که 
حسن روحانی در مهر سال 95 و درجریان سفر به نیویورک دارد. او اول مهر ماه و در 
جمع سران کشورها با اشاره به بدعهدی آمریکا تصریح می کند: »هرگونه بدعهدی در 
اجرای برجام، به بی اعتباری بیشتر می انجامد. تعلل ایاالت متحده در اجرای تعهدات 
قانونی اش در ماه های گذشته اشــتباهی راهبردی است که باید فورا جبران شود.«  
روحانی سپس در گفت وگو با شبکه ان بی سی می گوید: خزانه داری آمریکا به جای 
اینکه بانک های جهان را به اجرای برجام تشویق بکند، جمالتی را ادا می کند که آنها 
را می ترساند و این باعث شده که برخی از بانک های بزرگ به خاطر اینکه می ترسند 
مورد تحریم خزانــه داری آمریکا قرار بگیرند در مورد همکاری با ایران دچار تردید 
شوند و این یک تخلف بزرگ از طرف آمریکاست.« او البته این سخنان را در ادامه 

این سفر و در کنفرانس های مطبوعاتی رسمی به دفعات بیان می کند.
در مهر سال 96 و در جریان نشست وزیران خارجه 1+5 ظریف اظهارنظر قابل 
تاملی دارد. او تصریح می کند که بعد از حدود دو سال از امضا و اجرای برجام ایران 
حتی نتوانسته است یک حساب بانکی در لندن باز کند. این اظهارنظر وقتی در کنار 
آن ســخن ســفیر کره جنوبی در ایران قرار می گیرد که می گفت ما با گذشت چند 
ماه از آغاز اجرای برجام همچنان برای سفارت مان به وسیله چمدان پول وارد تهران 

می کنیم، مشخص می کند که ایراد برجام چقدر جدی بوده است.
یکی از اســناد رسمی در این زمینه اظهارنظری است که وزارت امورخارجه در 
اول آبان ماه و با گزارش رسمی خود می کند. وزارت خارجه در هفتمین گزارش سه 
ماهه خود لیستی از بدعهدی های آمریکا را ذکر می کند و می نویسد: »در طول یک 
ســال و 9 ماه که از اجرایی شــدن برجام می گذرد، مجموعه ای از نقض، بدعهدی، 
تاخیر، تعلل و تخطی از اجرای برجام توسط دولت آمریکا صورت گرفته است که در 

قالب 10 نامه از سوی وزیر امورخارجه به خانم موگرینی، ثبت و ضبط شده است.
اشتون: بازگشت به برجام پایدار نیست
بایدن نمی تواند به ایران تضمین دهد

مســئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد با توجه به مخالفت 
اکثریت کنگره آمریکا، مسیر بازگشت آمریکا به برجام هموار نیست.

کاترین  اشتون سیاستمدار انگلیسی که در اولین مذاکرات هسته ای ظریف، طرف 
اروپایی مذاکرات بود، ضمن یادداشتی در مجله تایم نوشت: »برای بایدن، بازگشت به 
برجام، آسان نخواهد بود. اولین مانع هم این است که بسیاری از اعضای کنگره، هرگز 
به ایده توافق با ایران روی خوشی نشان نداده اند. حتی در سال 2013 که به توافق 

موقتی با ایران دست یافتیم، برخی خواهان اعمال تحریم های تازه بر ایران بودند.«
وی در ادامه نوشــت: »ایرانی ها از این دشــمنی خبر داشتند و در گفت وگوها، 
این نگرانی را مطرح می کردند که آیا یک دولت تازه در آمریکا، به این توافق احترام 

خواهد گذاشت؟
پاسخ این بود که دلیلی ندارد گمان کنیم که یک توافق »موثر« کنار گذاشته 
شود. مشکل همین جاســت: برای برخی، یک توافق »موثر« به ایران اجازه داشتن 
یک برنامه صلح آمیز هســته ای نمی دهد. برخی دیگر می گویند که ایران باید رفتار 
منطقه ای اش را تغییر دهد. برخی هم هســتند که خواهان طوالنی تر شدن مهلت 

محدودیت های توافق هستند.«
اشــتون تاکید کرد: »یافتن راهی برای جلب حمایت کنگره در شــرایطی که 
دموکرات ها در سنا اکثریت ندارند، یک چالش است. بایدن برای آن که برجام را بر 
بنیان محکمی بگذارد، باید تضمین دهد که اگر ایران به تعهدات خودش پایبند باشد، 

آمریکا هم پایبند خواهد ماند.«
اشتون با  اشاره به از هم گسیختگی 1+5 در چند سال گذشته، می افزاید: »ایرانی ها 
البته با رفع فشــار حداکثری ترامپ، نفسی تازه خواهند کرد اما بی گمان اگر چیز 

بیشتری از آنان خواسته شود، چندان عالقه ای نشان نخواهند داد.«
اشتون تاکید کرد: »ایران انتظار دارد که آسیب اقتصادی دو سال گذشته اش به 
رسمیت شناخته شود. در حالی که میانه روهای ایران، از بازگشت به این توافق استقبال 
می کنند، دیگران این گونه نیستند. تندروها همچنان خواهند گفت که نمی توان به 

آمریکا اعتماد کرد. پس جو بایدن چه باید بکند؟
نخست، باید یک تیم تشکیل دهد: از اتحادیه اروپایی بخواهد که 1+5 را گرد 
هم آورد. برجام را به عنوان نخستین توافق منظور کند و نه آخرین توافق. هرگز قرار 
نبوده که برجام، خانه آخر و نقطه پایان باشــد. تا زمانی که ترامپ از برجام بیرون 

رفت، ایران به تعهدات خود پایبند بود.
همه ما از دیگر مسائلی که باید چاره شوند، آگاهیم؛ از موشک های بالستیک تا 
بلندپروازی های منطقه ای ایران. اما این مانع باید از سر راه برداشته می شد تا در برای 
دیگر گفت وگوها باز شود.« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نوشت: 
»برجام را بر بنیان محکم تری بگذارد. بازگشــت بــه برجام، صرفاً با فرمان اجرایی 

رئیس جمهوری در کوتاه مدت کار می کند اما یک رویکرد پایدار نیست.«
نکته  مهمی که  اشتون به جزئیات آن نپرداخته، اتفاق نظر پیوسته دموکرات ها 
و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و ســنای آمریکا بر تشدید پیاپی تحریم ها، 
بالفاصله پس از انعقاد برجام تا به امروز بوده است. همچنین حتی در زمان حضور 
آمریکا در برجام نیز، مصوبه الزام گزارش 3 ســال یک بار دولت آمریکا به کنگره و 
گرفتن مجوز ادامه توافق، عمالً تعهدات لغو تحریم ها را بی اثر می کرد و سرمایه گذاران 

و تجار خارجی را از همکاری با ایران بازمی داشت.
پاسکاری مسئولیت میان صمت

و جهاد کشاورزی
دو روزنامه حامی و منتقد دولت، درباره این که دستگاه های دولتی به جای نظارت 

بر بازار، پاسکاری مسئولیت می کنند، اتفاق نظر دارند.
روزنامه قدس در گزارشــی با عنوان »پاســکاری گرانی؛ وزارتخانه های متولی، 
مسئولیت را گردن هم می اندازند«، نوشت: خانواده 40 میلیونی کارگری که نیمی 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، با دستمزدی که زیر فشار تورم 46 درصدی 
آبان قرار دارد، این ماه ناچار شدند برای خرید کاالهای خوراکی و آشامیدنی 14/7 
درصد بیشتر از ماه قبل هزینه کنند، اما متولیان معیشت مردم در وزارتخانه صمت 

و جهاد مسئولیت گرانی ها را به گردن دیگری می اندازند.
کارشناسان می گویند در غیاب نظارت و سوءمدیریتی که بر بخش های مختلف 
چرخه تولید و عرضه اکثر محصوالت دامی حاکم است، این فرصت برای اخاللگران 
در زنجیره تولید تا توزیع مواد غذایی فراهم آمده تا چرخه تأمین کاالی اساسی مردم 
را با مشکل مواجه کنند. آن طور که اعالم شده در 6 ماه ابتدای امسال دولت بیش 
از 5/2 میلیــارد دالر ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات نهاده های دامی اختصاص 

داده است، اما اثری از این یارانه سر سفره مردم نیست.
با وجود اینکه در ماه های گذشته تولیدکنندگان بارها با ابراز گالیه از نابسامانی 
بازار نهاده های دامی و گرانی های پس از آن هشدار می دادند، اما متأسفانه وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صمت و سایر دستگاه های مسئول به این هشدارها توجه نکردند تا 

روند رشد قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ تا امروز ادامه یافته است.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، واگذاری وظایف وزارت جهاد کشاورزی 
به وزارت صمت را عامل گرانی های اخیر می داند و می گوید ما وزارت جهاد را برای 
پس گرفتن اختیاراتش قانع کردیم اما رئیس جمهور از موضع خود کوتاه نیامد. در 
این بیانیه علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت به جای پاسخگویی از تقسیم کار با وزارت 
جهاد کشــاورزی، سخن گفته و بر این باور است که براساس تقسیم وظایفی که با 
وزارت جهاد کشاورزی داشته، مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت، مرغ و تخم مرغ 

برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و به این وزارتخانه ربطی ندارد.
روزنامه اصالح طلب نیز در گزارش مشابهی با عنوان »پاسکاری تنظیم بازار در 

شــرایط بحران« نوشت: اصلی برای افزایش قیمت ها فقدان ارز و عدم تخصیص ارز 
از سوی بانک مرکزی برای کاالهای مختلف از جمله نهاده های دامی اعالم می شود 
اما این ســؤال مطرح می شــود که ارزهای 4200 تومانی که برای نهاده های دامی 

اختصاص یافت چه شد؟
این در حالی اســت که از 13 آبان امســال، تنظیم بازار »عمده فروشی« مرغ و 
تخم مرغ و نهاده های دامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی 
ســپرده شده است. در واقع بخش »خرده فروشی« همچنان به عهده وزارت صمت 
است. دست به دست شدن وظایف تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در سال های اخیر 
چندین بار اتفاق افتاده است اما به نظر می رسد این بار، »پاسکاری وظایف« تنظیم 

بازار محصوالت پروتئینی مشکالت جدی تری را به وجود آورده است.«
تذکر حامیان دولت به روحانی

با پاسخ قاطع، محاسبه دشمن را به هم بریزید
یک ســایت حامی دولت تأکید کرد سیاســت منفعالنه دولت موسوم به صبر 
استراتژیک )!؟( در قبال ضربات دشمن پاسخگوی منافع ملی نیست و باید متوقف شود.

برخی مدیران دولتی و احزاب و رســانه های سیاسی حامی آنها طی سه سال 
اخیر که بدعهدی های آمریکا رو به شدت گذاشته و حتی کار به اقدامات تروریستی 
و خرابکاری یا فشــارهای اقتصادی شدید انجامیده با این ادعا که نباید بهانه دست 
دشمن داد، سیاست عدم واکنش قاطع و متوازن را که همان انفعال است تحت عنوان 
غلط انداز و دروغین »صبر استراتژیک« در پیش گرفته اند؛ رفتاری که باعث گستاخ تر 

شدن دشمنان شده است.
سایت عصر ایران در نکوهش تداوم این رویکرد که شخصاً از سوی آقای روحانی 
دنبال شده، نوشت: از زمان خروج یک جانبه آمریکای ترامپ از برجام، ایران سیاست 
»صبر اســتراتژیک« را در پیش گرفت و به رغم خروج آمریکا از برجام همچنان به 
تعهدات برجامی خود پابرجا ماند و بعد از یک سال انتظار به تالفی اقدامات خصمانه 
آمریکا، در نهایت در بخش هایی از تعهدات هسته ای برجامی به صورت پلکانی عقبگرد 
صورت داد. این سیاست صبر بر این پیش فرض استوار بوده که ایران همچنان بتواند 
حمایت سیاســی اتحادیه اروپا را داشته باشــد. دولت ترامپ و متحدان او از جمله 
اسرائیل اما در طی این 3 سال به سیاست فشار حداکثری اقتصادی اکتفا نکرده و از 
خط قرمزهای زیادی عبور کردند؛ از جمله ترور سردار شهید »قاسم سلیمانی« به 
فرمان ترامپ و پذیرش رسمی مسئولیت این ترور از سوی رئیس جمهوری آمریکا،  
عملیات خرابکارانه در تاسیسات هسته ای نطنز و حمالت اسرائیل به مواضع نیروهای 
ایرانی، یا نزدیک به ایران در سوریه و حاال ترور یکی از دانشمندان هسته ای ایران که 
دارای منصب و مقام رسمی بوده و یکی از ستون های اصلی برنامه هسته ای و صنعت 
دفاعی کشور بوده است. ایران طی 3 سال گذشته با وجودی که متحمل خسارات 
اقتصادی زیادی شده و معیشت مردم دچار تنگنا بوده اما با اثبات قدرت تاب آوری 
خود در برابر فشــارهای دشمن، سیاست صبر استراتژیک پیشه کرد تا کشور را از 

درافتادن در زمین بازی حریف در امان نگه دارد.
حتی صاحب این قلم بارها در مطالب و نوشــته های خود این سیاست را مورد 
تایید قرار داده ام و به نظرم این سیاســت تا به اینجا درست و منطقی بوده؛ اما این 
سیاست از این پس جوابگوی منافع ملی ایران نخواهد بود؛ چون در ظاهر دشمنان 
ایران با فرض دانستن و محاسبه سیاست صبر و انتظار ایران، بر این گمانند که ایران 
طی هفته های آتی تا زمان روی کار آمدن دولت بایدن از الک صبر اســتراتژیک و 
مقاومت بیرون نخواهد آمد و به همین خاطر »دست بسته« ما را خوانده اند و اقداماتی 
می کنند که همه خطوط قرمز و اخالقی رایج بین المللی را نقض می کند؛ از جمله 

ترور دانشمند هسته ای ایران شهید »محسن فخری زاده«.
از این پس هیچ توجیهی برای سیاست صبر استراتژیک نمانده چون دشمن با 
فرض اینکه ایران به خاطر سیاست صبر هیچ کاری نخواهد کرد؛ ممکن است حتی 
دست به اقدامات بیشتری هم بزند؛ بر همین مبنا باید محاسبات دشمن را به هم 
ریخت. به گمان راقم این سطور بهترین اقدام برای ایران در شرایط کنونی به هم زدن 
محاسبات دشمن از ناحیه ای است که انتظار آن را ندارد و یا کمتر محتمل می داند.

وقتی دشمن انتظار دارد ما در الک باشیم و یا اگر بیرون آمدیم به نقطه ای که 
او می خواهد برویم )جنگ(؛ گزینه منطقی برای ما بیرون آمدن از الک اما عزیمت 
به نقطه ای است که هزینه به دشمن تحمیل کند و دشمن در محاسبات خود روی 

آن حساب نکرده و یا کمتر احتمال داده باشد.
باید از صبر استراتژیک خارج شد؛ اما در شرایط کنونی دشمن با فرض اینکه ایران 

در الک صبر استراتژیک خواهد بود، از خط قرمزها عبور کرده است. 
پاسخی درخور، سریع و شوک آور به دشمن از ناحیه ای که انتظار آن را نداشته 
اســت و به هم ریختن محاسبه او در این شرایط در راستای تامین منافع و امنیت 
ملی کشــور خواهد بود؛ بدون شک مسئوالن امور گزینه های متنوعی برای چنین 
اقدامی در دست دارند؛ از جمله در تعهدات هسته ای کشور حوزه های وسیعی هست 

که تعلیق همه جانبه آنها گام نخست خوبی خواهد بود.
آنچه باید بر تحلیل سایت عصر ایران اضافه کرد، یادآوری این واقعیت است که 
خرابکاری سایبری و ترور دانشمندان هسته ای ما در دولت دموکرات اوباما اتفاق افتاد 
و از این جهت، روی کار آمدن بایدن، هیچ تفاوتی در ماهیت رفتار تروریستی آمریکا 

و اسرائیل ایجاد نمی کند.

یادداشت روز
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همزمان با نشانه رفتن انگشت اتهام تروریسم به سوی ایران 

بی شرمی اروپا در قبال تروریسم دولتی؛
»دعوت به خویشتن داری«!

واکنش مراجع تقلید و علما به ترور وحشیانه شهید دکتر فخری زاده 

مجازات عامالن ترور دانشمند هسته ای كشور
حق مشروع و مسلم جمهوری اسالمی ایران است

سرویس سیاسی-
اروپایی ها که خود مأمن و پناهگاه 
گروهک های تروریستی و آدمکشان 
حرفه ای هستند و سفارتخانه های آنها 
به محل جمع آوری اطالعات و ارائه آن 
به سرویس های جاسوسی تبدیل شده 
است، در تناقضی آشکار و وقیحانه یک 
اتهامات  اساس  بر  را  ایرانی  دیپلمات 
گروهک تروریستی منافقین محاکمه 
می کنند، اما در مقابل ترور دانشمند 
ایرانی خواستار  و محقق برجســته 
خویشتنداری برای پیشگیری از تنش 

می شوند. 
دانشمند  فخری زاده  محســن  دکتر 
هسته ای و محقق برجسته کشورمان، عصر 
جمعه در حومه تهران ترور شد؛ تروری که 
طبق شــواهد رژیم تروریستی اسرائیل در 
آن دست داشــته و مقامات کشورمان نیز 
وعده انتقام در زمان مناسب و مقتضی به 

این جنایت بزدالنه را دادند.
برخالف واکنش های گســترده ای که 
این تــرور در داخل ایــران برانگیخت در 
خارج از ایــران دولت های اروپایی، آمریکا 
و سازمان های حقوق بشری بین المللی در 
این زمینه سکوتی معنادار اختیار کرده اند. 
اتحادیــه اروپا و ســازمان ملل نیز در یک 
واکنــش مفعالنه این جنایت را در تضاد با 
اصل احترام به حقوق انســانی دانسته اما 
در کمــال وقاحت از طرفین حفظ آرامش 
و حداکثر خویشتنداری برای پیشگیری از 

تنش را خواستار شده اند. 
نکتــه قابل تامــل اینکــه ، خفقان 
دولت هــای اروپایی و واکنــش منفعالنه 
اتحادیه اروپا نســبت به ایــن جنایت در 
حالی اســت که همزمان با وقوع این ترور، 
اسداهلل اسدی دیپلمات کشورمان در قلب 
اروپا به اتهام واهی و دروغین تروریسم در 
حــال محاکمه اســت. اروپایی ها که خود 
مأمن و پناهگاه گروهک های تروریستی و 
آدمکشان حرفه ای نظیر سازمان تروریستی 
منافقین و گروهک های تجزیه طلب دیگر 
هستند و ســفارتخانه های آنها در تهران و 
سایر کشورهای هدف به محل جمع آوری 
اطالعــات و ارائــه آن به ســرویس های 
جاسوسی تبدیل شــده است، در تناقضی 
آشــکار و وقیحانه یک دیپلمات ایرانی را 
بر اســاس اتهامات گروهک تروریســتی 
منافقین محاکمــه می کنند، اما در مقابل 
ترور دانشــمند و محقق برجســته ایرانی 
خواستار خویشتنداری برای پیشگیری از 

تنش می شوند. 
واکنش متناقض و مضحک اروپایی ها 
پایگاه اطالع رســانی اتحادیه اروپا در 
این خصوص گــزارش کرد: »در تاریخ 27 
نوامبر 2020 )هفتم آذرماه( در آبسرد، یک 

مقام دولتی ایران و چندین غیرنظامی در 
مجموعه ای از حمالت خشــونت بار کشته 
شــدند. این یک اقدام مجرمانه و در تضاد 
با اصل احترام به حقوق انسانی که اتحادیه 
اروپا حامی آن است، می باشد«.    اتحادیه 
اروپا همچنین در پایان بیانیه خود خواستار 
خویشتنداری تمامی طرفین شده و تصریح 
کرده است: »در این اوضاع ناپایدار، بیش از 
هر زمان مهم است که تمامی طرفین آرامش 
خود را حفظ کنند و حداکثر خویشتنداری 
را در پیش بگیرند تا از هرگونه تنش هایی 
که به نفع هیچ کس نیست، جلوگیری شود«.

سازمان ملل 
و توصیه به خویشتن داری!

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
در پی ترور »محسن فخری زاده« دانشمند 
هسته ای کشورمان، طی اظهاراتی خواستار 
خویشــتن داری از ســوی همه طرف های 
مرتبــط با این موضوع شــد. فرحان حق، 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در این 
راســتا اظهار کرده است که، طبق دریافت 
گزارش هایی درباره ترور یکی از دانشمندان 
ایرانی، ما خواستار خویشتنداری و جلوگیری 

از تنش های احتمالی هستیم.
از ســوی دیگر در همان ساعات اولیه 
انتشار خبر ترور شهید محسن فخری زاده، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه 
توییتــر خود پیام توییتری صفحه روزنامه 

نیویورک تایمز را در این باره بازنشر داد.
ترامپ همچنیــن پیام توییتری یک 
خبرنگار به نام یوسی ِملمان را در این باره 
بازنشر داد که با مطرح کردن ادعاهایی گفته 
بود: طبق خبرهای داخل ایران، محســن 
فخــری زاده در دماوند، شــرق تهران ترور 
شده است. او سرپرست برنامه مخفی نظامی 
ایران بود و سال ها تحت تعقیب موساد بود. 
مرگ او یک ضربه بزرگ روانی و حرفه ای 

برای ایران است.
بعد از آن خبرگزاری رویترز گزارش داد 
که وزارت دفاع آمریکا و دفتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی از اظهار نظر درباره ترور 

محسن فخری زاده خودداری کرده اند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

و تایید اقدام تروریستی! 
اما »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 
رژیم تروریستی اسرائیل، جمالتی را پس 
از به  شهادت رسیدن »محسن فخری زاده« 
بیان کرده که مورد توجه رسانه های رژیم 
صهیونیستی قرار گرفت. او عصر جمعه با 
انتشــار ویدیوئی از کارهای هفتگی خود 
برای رسانه ها در کانال تلگرامی خود گفت: 
»می خواهم لیست کارهایی را که این هفته 
انجام داده ام، با شــما به  اشتراک بگذارم، 
البته لیست کوچکی است و من نمی خواهم 
شــما را از همه این کارها مطلع کنم. ولی 

می خواهم به شما بگویم که یک چیزی در 
خاورمیانه به راه افتاده و دوره پرتنشی در 
پیش خواهیم داشت؛ شنبه خوبی داشته 
باشــید.« روزنامه »یدیعــوت آحارونوت« 
نوشــت که این اظهارات نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی می تواند تلویحی باشد به دست 
داشــتن این رژیم در ترور دکتر »محسن 
فخری زاده«، دانشــمند هسته ای ایران که 

در نزدیکی تهران ترور شد.
رسانه های آمریکایی: اسرائیل 

پشت اقدام تروریستی در تهران
همچنین بیشتر رســانه های غربی و 
عربی از قول رســانه های ایران، این خبر را 

منعکس و شهید فخری زاده را از دانشمندان 
برجسته قلمداد کردند. روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« در گزارشی به ترور شهید 
»محسن فخری زاده« پرداخت و نوشت، سه 
مقام اطالعاتی گفته اند که رژیم صهیونیستی 
پشت حمله به این دانشمند ایرانی بوده اند.

نیویورک تایمز نوشــت: »مشــخص 
نیست آمریکا تا چه اندازه پیش از انجام این 
عملیات از آن مطلع بوده است؛ اما آمریکا 
و اسرائیل دو متحد نزدیک بوده و پیشینه 
طوالنی در به  اشــتراک گذاشتن اطالعات 

درباره ایران دارند.«

در پی ترور وحشــیانه دانشمند 
برجسته هســته ای و دفاعی کشور، 
شهید دکتر محسن فخری زاده، مراجع 
تقلید و علما با صدور پیام هایی ضمن 
تسلیت به محضر رهبر معظم انقالب و 
ملت انقالبی ایران، بر لزوم انتقام سخت 
از آمران و عوامل این ترور تأکید کردند.
آیت اهلّل نوری همدانی از مراجع تقلید 
در پی ترور دانشــمند هسته ای و دفاعی 
شهید دکتر محســن فخری زاده با صدور 
پیامــی تصریح کرد: مســئوالن محترم با 
جدیت این موضــوع را پیگیری و عامالن 
این جنایت را به سزای عمل خود برسانند 
و راه را برای کســانی که دل در گرو غرب 
دارند ببندند. اینجانب شهادت این شهید 
عزیز را به رهبری معظم، ملت رشید ایران 
اســالمی، همه مجاهدان و جامعه علمی 
کشور خصوصاً خانواده محترمشان تبریک 

و تسلیت عرض می نمایم.
آیت اهلل ســید احمــد خاتمی، عضو 
فقهای شورای نگهبان در گفت وگو با رسا، 
در واکنــش به ترور بزدالنه و کور شــهید 
فخری زاده، بر لزوم برخورد قاطعانه با آمران 
و عامالن ترور شــهید فخری زاده تأکید و 
تصریح کرد: مطمئن هستم مسئوالن محترم 
نظام به ویژه مسئوالن محترم امنیتی کشور 
با جدیت هرچه تمام تر، هم عامالن و هم 
آمران این قضیه را یافته و به یاری خداوند 

به  اشد مجازات خواهند رساند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با 
 اشاره به آیه شریفه »َوالتَِهنوا َوالتَحَزنوا َو اَنُتُم 
االَعلَوَن اِن ُکنُتم ُمؤِمنین« هرگونه مذاکره 
را در هر سطحی با دولت تروریست آمریکا 
امری نادرست و خالف مصالح ملت توصیف 
کرد و افزود: به فضل خداوند مقاومت ملت 

ایــران تاکنون جواب داده و ان شــاءاهلل در 
آستانه جواب نهایی است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در 
پی ترور و شهادت دکتر محسن فخری زاده 
دانشمند بزرگ هسته ای ایران طی پیامی 
تصریح کرد: نظام جمهوری اسالمی پیگیری 
و مجازات عامالن این اقدام تروریستی را حق 
مشــروع و مسلم خود می داند و انتقام این 

شهادت مظلومانه را خواهد گرفت.
همچنین، آیت اهلل عباس کعبی، عضو 
هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبری در 
گفت وگو با رسا، شهید فخری زاده را شهید 
سرافراز علم، ایمان، دانش، پیشرفت، مبارزه 
با نظام ســلطه، استقالل، بیگانه ستیزی و 
خودکفایی توصیف کرد و ابراز داشــت: ما 
عالوه بر اینکه این راه را ادامه می دهیم، انتقام 
سختی از رژیم صهیونیستی، آمریکا، منافقان 

و مزدوران منطقه ای آنها خواهیم گرفت.
دیپلماسی ذلیالنه زمینه ساز ترور 

سرداران و دانشمندان هسته ای است
آیت اهلل علی اکبر رشاد، تولیت مدرسه 
علمیه امام رضــا)ع( تهران نیز در واکنش 
به ترور وحشــیانه شهید دکتر فخری زاده 
اظهار داشت: دیپلماسی ذلیالنه و التماسی 
نتیجه ای جز اینکه دشمن قدم ها و فرسخ ها 
پیش بیاید و در عمق و پایتخت کشور علیه 

ما عملیات کند، ندارد.
رئیس  پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی گفت: وقتی همه امور خطیر و مهم 
کشــور به مسائل خارجی پیوند می خورد، 
وقتــی یک انتخابات در آن ســوی جهان 
صورت می گیرد و مهره ای جایگزین مهره 
دیگر می شــود بدون اینکــه تغییری در 
ماهیت صورت بگیرد اما مســئوالن ما در 
این سو ملتمســانه پیام مذاکره به دشمن 

منتقل می کنند، آیا باید منتظر نتایجی جز 
این فجایع بود؟

همچنین، آیت اهلل محمد جواد فاضل 
لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( در 
پیامی خاطرنشان کرد: امید آنکه خون این 
شــهیدان هرچه زودتر در اضمحالل رژیم 
 اشغالگر قدس و تنبیه آمریکاي تروریست 
مؤثر باشــد. شــهادت این بزرگ  مرد را به 
محضر مبــارک امام زمان)عّجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( و مقام معظم رهبری، همه 
مجاهدان جبهه مقاومت، دانشمندان، ملت 
رشید ایران، برادران وزارت دفاع و خانواده 
معظم ایشــان تبریک و تســلیت عرض 
می نمایم. آیت اهلل ســید مصطفی موسوی 
اصفهانی، نماینده مردم همدان در مجلس 
خبرگان رهبری نیز در گفت وگو با رســا، 
اظهار داشت: ما با پیروی از مکتب پیامبر 
اکرم)ص( که در صدر اسالم همواره مورد 
تحریم و ترور و فشــارهای گســترده قرار 
می گرفتند، اما در برابر آنها تسلیم نمی شدند، 
در برابر حرکت های ددمنشانه دشمن تسلیم 
نمی شویم تا اینکه پرچم نهضت اما راحل را 

به دست امام زمان)عج( برسانیم.
وی بــا بیان اینکه امروز وظیفه داریم 
برای حفظ شخصیت هایی که سرمایه های 
نظام بوده و علت مبقیه نظام هستند، تالش 
کنیم، ادامه داد: اگر ترور شهید فخری زاده با 
مسئله سرکشی کردن برخی افراد از مراکز 
هسته ای و معرفی شدن دانشمندان از سوی 
جاسوســان ارتباط داشته باشد، نیروهای 
امنیتی باید حساسیت بیشتری نسبت به 

این موضوع داشته باشند.
کدام جریان به دشمنان جرأت داد؟

حجت االســالم و المسلمین علیرضا 
پناهیان، تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه 

نیز در پیامی تصریح کرد: واقع بین باشیم؛ 
ما دشمن داریم و دشمنان ما همواره دنبال 
لحظه ای فرصت برای ضربه زدن هستند. 
واقع بین باشیم؛ کدام جریان به دشمنان 
ما جرأت داد؟ جریان تضعیف کننده ایران 
هرکسی که علیرغم خسارت محض برجام، 
مذاکره دوباره با دشــمن را فرصت بداند، 
تضعیف کننده ایران اســت. دشمن هرگاه 
هر ضربــه ای به ملت ایــران زده، بخاطر 
سیاستمداران ضعیف و تضعیف کننده ایران 

بوده است.
آیت اهلل سید محمد سعیدی، تولیت 
آستان حضرت معصومه)س( هم در پیامی 
خاطرنشان کرد: از مسئوالن حفاظت قاطعانه 
می خواهیم که قبــل از وقوع این حوادث 
تاســف بار حفاظت از این شخصیت های 

سرمایه ای نظام را بیشتر و فنی تر کنند.
بــه گزارش رســا، حجت االســالم و 
المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد 
حوزه و دانشــگاه نیز در پیامی ابراز داشت: 
حاج محســن عزیز دانشمند نظریه پرداز و 
معتقد بود: فیزیک معاصر در حد مرزی علم 
حرکت می کند و آزمایش نشان می دهد که 
گاهی ذره با اثرش هست و گاهی ذره نیست 
ولی اثرش هست و لذا باید از فیزیک ذرات 
و ارتباط ذره با ذره به فیزیک امواج شیفت 
داد. ذرات می تواننــد از طریق امواج تبادل 
اطالعات کنند. شهید حاج محسن در کنار 
برجستگی انکارناپذیر در حوزه های دانش 
فیزیک و مهندسی هسته ای و فناوری های 
دفاعی و مدیریــت کارآمد و مجاهدانه در 
عرصه اجرایی، از ســطح بــاالی دانش و 
ژرف اندیشــی فلسفی برخوردار بودند و به 
حکمت متعالیه هم از ابعاد عقالنی و هم از 

ابعاد عرفانی عشق و ایمان داشتند.

گفت و شنود

گفت: برخی از غربزده های داخلی درباره شهادت شهید فخری زاده 
همان واکنشی را نشان می دهند که مقامات آمریکایی و صهیونیستی 

نشان داده اند!
گفتم: یک جوری هم می نویسند و توئیت می زنند که انگار 
ده ها ســاعت درباره آن فکر کرده و فســفر سوزانده اند! بعد 
می بینی از روی تحلیل فالن مقام آمریکایی و انگلیســی و یا 

فالن روزنامه صهیونیستی کپی کرده اند!
گفت: بعضی وقت ها هم چون موضوع را نمی فهمند و طوطی وار از 
روی دست غربی ها کپی می کنند، گاف های خنده داری هم می دهند!

گفتم: یارو می گفت همسایه مون از سفر خارج دوتا آناناس 
برامون هدیه آورده بود، فکر می کردیم گلدونه و تا ســه هفته 

بهش آب می دادیم! بقیه در صفحه 11

اقدام تروریستی که منجر به شهادت دانشمند نامدار ایران »سردار 
محسن فخری زاده« گردید، یک شوک مهم به جامعه و نظام سیاسی 
ایران به حساب می آید؛ نه از این رو که فردی خدمتگزار بعد از عمری 
مجاهدت خالصانه با چهره ای خونین به سلســله پر ابهت شــهیدان 
پیوسته است که این به تعبیر امام زین العابدین علیه السالم )در مواجهه 
با یزید ملعون( »أََنّ الَْقْتَل لنا عاَدٌهًْ و کراَمَتنا الشهادهًٌْ«، این شوک از آن 
روست که »اقتدار« نظام مقتدری را نشانه رفت که همه دنیا به حق، 
آن را برهم زننده نظام سلطه جهانی و خنثی کننده نقشه های متعدد 
آن می شناســند به گونه ای که دنیا حداقل در تاریخ 200 سال اخیر، 
نمونه دیگری که تا این حد به اســاس نظام سلطه و عوامل آن آسیب 

زده باشد، نمی شناسد. 
دنیا به هم خوردن نظام ظالمانه دوقطبی را از نتایج انقالب دینی 
ایــران می داند؛ دنیا به هم خوردن ده ها و بلکه صدها توطئه پیچیده 
علیه فلســطین مظلوم را از ایران می شناسد؛ دنیا شکست آمریکا 
و اســرائیل و... در 9 جنگ بزرگ که در حد فاصل 2000 تا 2017 در 
این منطقه - حد فاصل افغانســتان و یمن تا فلسطین و لبنان - به 
راه  انداختند را به نام ایران ثبت کرده اســت؛ دنیا بر باد رفتن اعتبار 
نظامی-امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی را از ایران می داند؛ دنیا 
شکست انواعی از ائتالف های غربی و عربی علیه سوریه، عراق و یمن 
را از ایران می داند؛ دنیا شکست توطئه پیچیده تکفیری های وابسته و 
تروریست که توأمان در چند کشور منطقه تاخت و تاز می کردند را از 
ایران می  داند؛ دنیا شکست زنجیره انقالب نماهای مخملی و از دور خارج 
شدن آن را از ایران می داند، دنیا تداوم مقاومت پیروز آمریکای التین 
را از ایران می داند؛ دنیا شکست طرح پیچیده و پرهزینه »خاورمیانه 
جدید« را از ایران می داند؛ دنیا علت شکســت ترامپ در آمریکا را 
مقاومت ملت ایران می داند؛ دنیا علت خروج نظامیان آمریکایی از عراق 
)2009 تا 2011( و از افغانستان )2009 تا 2017( را از ایران می داند... این 
ایران است. خب در این راه هزینه هایی هم داده و خود را برای دادن 
هزینه هایی دیگر نیز آماده کرده اســت. چنان اقتدار و چنان نتایج 
بزرگی بدون فدیه نمی شود، کما اینکه امام عظیم الشأن می فرمودند 
اسالم آن قدر اهمیت دارد که مثل سیدالشهدایی باید فدای آن شود. 

اما این یک سوی ماجراست. 
رخنه امنیتی در حریم جمهوری اسالمی چیزی نیست که در یک 
نظام مقتدر برخوردار از هزاران نیروی مجرب قابل پذیرش باشد. رخنه 
اطالعاتی و رخنه عملیاتی در ایران و استفاده از نیروهایی در این کشور 
موضوع ساده ای نیست و این قلم بدون آنکه منکر زحمات نیروهای 
خدوم اطالعاتی کشــور شود و بدون آنکه بخواهد امکان رخنه را به 
طور کلی غیرممکن جلوه دهد، وضع کنونی که سبب از دست رفتن 
سرمایه های بسیار بزرگی شده است را غیرقابل توجیه می داند. پرورش 
شخصیتی مثل سردار محسن فخری زاده به تعبیر دقیق حجت االسالم 
خســرو پناه به پنجاه ســال زمان نیاز دارد و جمع سرمایه ای با این 
مشخصات، جنبه فوق راهبردی دارد. کما اینکه حوادثی که در سال های 
اخیر در مورد برخی مراکز حساس امنیتی کشور افتاد هم بسیار حائز 
اهمیت است و گذشــت زمان نمی تواند بسیاری از این خسارت ها را 
جبران کند. بنابراین به هیچ وجه نمی توان از قصورهایی که در بحث 

نفوذ اتفاق افتاده است، چشم پوشید.
در اینجا با توجه به حجم خســارتی که از شهادت سردار شهید 
فخری زاده به جمهوری اســالمی خورده اســت، می توانیم بگوییم 
پاسخی که ما در ماجرای شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به 
دشمن داده ایم، »بازدارنده« نبوده است کما اینکه رهبر معظم انقالب 
اســالمی حمله موشکی ایران به عین االسد را در حد یک سیلی و نه 
پاسخی درخور فاجعه ای که اتفاق افتاده بود، دانستند و چندین نوبت 
بر قطعــی بودن انتقام ایران از آمریکا تأکید کردند. اگر واکنش ما به 
ماجرای ترور شهید سلیمانی بازدارنده بود، نباید سردار فخری زاده به 
شهادت می رسید. بنابراین در این زمینه باید به تأملی دوباره بنشینیم 

و به واکنشی بیندیشیم که واقعًا بازدارنده باشد. 
االن ما با فاصله کمی از ماجرای عصر جمعه آبسرد دماوند مواجه 
هستیم. اولین گام ما طبعًا بررسی دقیق حادثه و شناسایی عوامل و 
راه های نفوذ و احیانًا »انتقال دهنده ها« )Katalizor(، خواهد بود. این 
موضوعی است که با دقت تمام و در نظر گرفتن جزئیات و ملزومات آن 
که یکی از این ملزومات، اطالع رسانی دقیق و جزء به جزء و در طول 
زمان به افکار عمومی اســت. حجم خسارتی که به جمهوری اسالمی 
وارد شــده است، می گوید ما باید یک کمیته قضایی بین المللی برای 
پیگیری ترور شــهید فخری زاده )و سایر شهدای هسته ای( تشکیل 
دهیم. این کمیته می تواند با حضور قضاتی شاخص از کشورهای دوست 
در قاره های آسیا، آمریکا، آفریقا و اروپا تشکیل شود و در سازمان ملل 
هم به ثبت برسد. این کمیته می تواند به عنوان داوری ملل به تحقیقات 
انجام شــده وجاهت بین المللی ببخشد و جای خالی دادگاه الهه و... 
را که در تیول آمریکا هستند، پر کند. این تصمیم با توجه به مدارک 
موجود به نظر نمی آید به زمان زیادی نیاز داشته باشد و می تواند در 

یک زمان سه ماهه به سرانجام برسد. 
نکته بســیار مهم در اینجا واکنش ایران اســت کــه حتمًا باید 
»بازدارنده« باشد؛ یعنی از درجه ای از قاطعیت و هوشمندی برخوردار 
باشــد که مطلقًا اجازه تکرار حوادثی حتی بســیار کوچک از سوی 
دشمن را در محیط امنیتی ایران ندهد. االن صحبت این است که این 
ترور با طراحی، مدیریت و عوامل رژیم صهیونیستی روی داده است 
و البته این با خصوصیاتی که از این رژیم شــرور می شناسیم، تطبیق 
می کند. اگر واقعًا دســتگاه های اطالعاتی ما به اقناع رسیده اند که 
این کار رژیم صهیونیســتی است، تکلیف ما از دو جهت معلوم است 
یکی از جهت شــناختن عامل حادثه و دیگری از نظر تجربه ای که با 
آن داریم. ما در بحث های امنیتی، در سال های اخیر - از زمان حمله 
رژیم صهیونیســتی به پایگاه تی فــور)T4( در 20 فروردین 1397/ 
9 آوریــل 2018 - این رژیم را تجربه کرده ایــم. در ماجرای تی فور، 
رژیم صهیونیستی از خط قرمز عبور کرد و به پایگاهی حمله کرد که 
می دانست نیروهای ما در آن حضور دارند. در این حمله، هفت نفر از 
نیروهای جان بر کف جوان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شهادت 
رسیدند. در این ماجرا نخست وزیر اسرائیل سراسیمه از روسیه، آلمان 
و آمریکا خواســت که ایران را متقاعد کنند تا دست به واکنش نزند 
و وقتی ماجرا را جدی دید از طریق واســطه از ایران خواست واکنش 
متقابل باشــد و از آن فراتر نرود. ما درست یک ماه پس از آن و در 
شــرایطی که دشمن همه توان خود و دیگران را بسیج کرده بود تا از 
زمان واکنش و حجم واکنش ایران مطلع شــود، عملیات سنگینی را 
در منطقه حساس بلندی های جوالن به اجرا گذاشتیم و در واقع توان 
و عزم واکنش خود را به دشــمن نشان دادیم و نتانیاهو در میانه این 
عملیات با رســانه ها مصاحبه کرد و گفت ما هر اقدام علیه ایران را 
متوقف کرده ایم. اما واقعیت این است که عملیات تالفی جویانه ما در 
جوالن از آنجا که ناظر به وارد کردن ضربه بر تأسیسات و نه نیروهای 
نظامی دشمن بود، نتوانست به بازدارندگی برسد و پس از آن اگرچه 
رژیم جعلی اســرائیل در مورد وارد کردن تلفات انسانی به ایران در 
سوریه مالحظه داشت اما در عین حال دست از شرارت هم برنداشت 
و گاهی به حوالــی مقرهای ایران نیز حمله کرد و در همان حال ما با 

توجه به سیاست اصولی خود واکنش عملی نشان ندادیم. 
اگر نقش رژیم اسرائیل در ترور شهید عظیم الشأن فخری زاده برای 
شورای عالی امنیت ملی ایران به اثبات برسد و البته همه شواهد این 
را نشان می دهد، ما لزومًا باید آنچنان ضربه ای به این رژیم بزنیم که 
موضوع حمله به نیروها یا مراکز ایرانی در هر کجا که باشند - از آبسرد 
تا کاراکاس - از دستور کار هر دشمنی برای همیشه خارج شود. ما در 
مواجهه با اســرائیل چند نوبت اعالم کرده ایم اگر اسرائیل دست از پا 
خطا کند حیفا را می زنیم. االن با فرض اثبات نقش رژیم صهیونیستی 
در این شهادت عظیم، می توانیم این تهدید را عملیاتی کنیم اما نه به 
این معنا که به عملیاتی در اندازه اقدام موشکی که علیه پایگاه نظامی 
عین االسد داشتیم، بسنده کنیم و نه با مالحظات آن عملیات، بلکه به 
این معنا که به طور واقعی شهر مهم بندری حیفا را آنچنان مورد حمله 
قرار دهیم که عالوه بر انهدام تاسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز 

توأم باشد تا بازدارندگی ما به »نقطه اطمینان« برسد. 
اقدام واکنشــی ایران اگر هوشــمند و دقیق اجرا شود، قطعًا به 
بازدارندگی می رســد چرا که آمریکا و رژیم اسرائیل و عوامل آن به 
هیچ وجه آمادگی شــرکت در یک جنگ و مواجهه نظامی را ندارند و 
ایــن به معنای واقعی کلمه بر پرونده جنگ و ترور در منطقه ما نقطه 

پایان می گذارد. 

آناناس! دست بر ماشه ای بازدارنده



اخبار كشور

اینستاگرام به کمک تروریست ها آمد!
اینســتا گرام با حذف مطالب مربوط به شهید محسن فخری زاده باز هم 

نشان داد که بخشی از دستگاه تبلیغاتی غرب است. 
اینســتاگرام با حذف پســت های ضد صهیونیســتی و ضد آمریکایی در 
محکومیت ترور دانشــمند هسته ای کشورمان دســت به همان کاری زد که 

پیشتر با حذف مطالب ستایش آمیز نسبت به سردار سلیمانی انجام داده بود.
یک منتقد فیلم:

سینمای ایران دین خود را به شهدای هسته ای ادا نکرده است
یک منتقد فیلم گفت که سینمای ایران متاسفانه تاکنون دین خود را به 

شهدای هسته ای ادا نکرده است.
حسین ســلطان محمدی در گفت و گو با خبرنگار کیهان گفت: ما باید از 
سینما برای ثبت مظلومیت مردم ایران بهره بگیریم که متاسفانه چنانکه باید 
این امر محقق نشــده است. در همه جای دنیا قهرمانانشان هدف تجلیل قرار 
می گیرند. یک راه تجلیل و زنده نگه داشتن راه آن قهرمانان روایت سینمایی 
است. ما در سینمای ایران نه تنها دستاوردهای علمی و صنعتی مان را نمایش 
نمی دهیم و به رخ نمی کشیم بلکه همواره نسبت به این دستاوردها و قهرمانان 
- مثال شهدای هسته ای - بی تفاوت ظاهر می شویم. این بی تفاوتی نشان دهنده 
این است که برای برخی از سینماگران هویت و استقالل و بالندگی کشورمان 

– به رغم شعارهایشان- اهمیتی ندارد.
ســلطان محمدی اظهــار امیدواری کرد که ســینمای ایران به ســراغ 
موضوعاتی چون زندگی علمی دانشمندان هسته ای برود تا نسل جوان دریابد؛ 
دستاوردی چون بومی شدن علم هسته ای و..با چه مشقتی حاصل شده و چرا 
دشــمن در پی حذف دانشــمندان بزرگ ما و نیز نابودی کامل دستاوردهای 

هسته ای و علمی ما برآمده است.
مدل مسلمان آمریکایی کارش را
به خاطر اعتقاداتش کنار گذاشت

 »حلیمه َعِدن« مدل و مجری و چهره تلویزیونی مســلمان آمریکایی به 
خاطر اعتقاداتش حرفه مدلینگ را با تمام شهرت و پولسازی اش ترک کرد.

به گــزارش فارس به نقل از گاردین، »حلیمه َعــِدن« اولین مدلی که با 
حجاب ظاهر شد، حاال از این هم فراتر رفته و حرفه مدلینگ را به خاطر عقاید 

اسالمی اش به کلی کنار گذاشت.
حلیمه عدن در پیامی درصفحه اینستاگرامش نوشت: »همه گیری ویروس 
کرونا به من این فرصت را داد تا در مورد ارزش های دینی خود به عنوان یک 
زن مســلمان فکر کنم. داشتن حجاب سفری با فراز و نشیب های بسیار زیاد 
همراه است. من خودم را بســیار مقصر می دانم که به جای آنچه که در واقع 

مهم است، بیشتر به دنبال فرصت ها بودم.«
باز هم سکوت سلبریتی ها

در برابر جنایت موساد و سیا!
اکثر ســلبریتی هایی که درباره هر موضوعی اظهار نظر می کنند و بیانیه 
صادر می نمایند؛ در برابر شهادت دانشمند هسته ای کشورمان شهید محسن 

فخری زاده سکوت پیشه کردند.
این سلبریتی ها همانانی هســتند که روزی برای کشته شدگان حوادث 
تروریســتی در پاریس عزاداری کردند و یــک روز هم برای قصاص قاتل یک 
شهروند عادی شیرازی اشک ریختند و فریاد انسانیت سردادند! برخی از همین 
سلبریتی ها دارای تابعیت دوگانه هستند. آیا سکوت این جماعت نشان دهنده 

همراهی آنان با قاتلین دانشمندان کشورمان معنا نمی شود؟
 ناگفته نماند برخی از هنرمندان مانند علی رام نورایی و پرویز پرستویی با 

انتشار مطالبی ترور دانشمند کشورمان را محکوم کردند.
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 

ترور دانشمند هسته ای برجسته کشورمان را محکوم کرد 
دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی ترور دانشــمند هســته ای برجسته 

کشورمان شهید محسن فخری زاده را محکوم کرد.
در بیانیه دبیرخانه یاد شده آمده است:

بار دیگر پرده از چهره کریه و پلشــت و ضد انســانی استکبار جهانی به 
ســرکردگی آمریکای جنایتکار و اذناب ددمنــش آن همچون رژیم غاصب و 
خونخوار صهیونیستی و اعوان و انصار وابسته آنان با به شهادت رساندن یکی 
از دانشمندان هســته ای برجسته کشورمان سردار رشید اسالم دکتر محسن 
فخری زاده برداشــته شــد و ماهیت پلید آنان بــرای جهانیان بیش از پیش 

آشکار گشت. 
 در ادامــه بیانیه می خوانیم: ناگفته پیداســت که معاندین قادر به دیدن 
پیشرفت های شــگرف علمی و فن آوری ایران اسالمی و فتح قله های فرازمند 
علم و دانش توسط دانشمندان خالق و مبتکر ایران زمین نیستند عمق کینه و 
بدخواهی آنان نسبت به ملت بزرگ ایران به گونه ای است که نمی توانند برتری 
علمی ایران بزرگ و فرزندان رشید آن در غرب آسیا و درخشش کشورمان را 
در هماوردی در کارزار علم و اندیشــه و پژوهش و فناوری در مقیاس جهانی 

ببینند. 
پخش تصاویر تلویزیونی با قدرت تفکیک باال

از امروز آغاز شد
سازمان صداوســیما از امروز نهم آذرماه پخش همه شبکه های سراسری 
تلویزیــون با کیفیت HD را آغاز کرد و مخاطبان شــبکه های اســتانی نیز 

می توانند در مرکز هر استان تصاویر را با این کیفیت ببینند. 
به گزارش خبرنگار کیهان عالوه بر HD ســازی شــبکه های امید، ایران 
کاال، تماشــا و شما، ۱۷ شبکه سراســری دیگر نیز با کیفیت پخش HD به 
این شبکه ها می پیوندند، و همه ۲۱ شبکه با کیفیت باال قابل دریافت هستند. 
روند HD ســازی شبکه های یک، سه، ورزش، خبر، نسیم، مستند، پویا، 
نمایش، افق، تماشا و ایران کاال،  ابتدا در مراکز صداوسیمای استان ها به انجام 

می رسد. 
از شبکه های برون مرزی سازمان صداوسیما نیز شبکه العالم بااین کیفیت 

قابل دریافت است. 

شهید مدافع حرم، سجاد عفتی)ره(: مرگ پلی است 
 به ســوی جهان ابدیت و ان شــاءاهلل این پل با شهادت

رقم بخورد.

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت 
و فقدان دانشــمند برجسته و ممتاز 
هسته ای و دفاعی جناب آقای محسن 
بر مجازات قطعی عامالن  فخری زاده، 
لزوم  و همچنین  این جنایت  آمران  و 
پیگیری تالش علمی و فنی این شهید 

تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 

شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

دانشمند برجســته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن 
فخری زاده به دســت مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این 
عنصر علمی کم نظیر جــان عزیز و گرانبها را به خاطر تالش های علمی بزرگ 
و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشــت و مقام واالی شهادت، پاداش الهی 
اوســت. دو موضوع مهم را همه  دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار 
دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر 
پیگیری تالش علمی و فنی شهید در همه ی بخشهایی که وی بدانها اشتغال 
داشــت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه  علمی کشور و به همکاران و 
شاگردان او در بخش های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت 

می گویم و علو درجات او را از خداوند مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۸ آذر ۱۳۹۹

نوع نگاه مومنین به دنیای حرام
امام علی)ع(:»باید دنیای حرام در چشمهایتان از پر کاه 
خشکیده، و تفاله های قیچی شــده دامداران، بی ارزش تر 
باشد. از پیشینیان خود پند گیرید، پیش از آنکه آیندگان از 
شما پند گیرند. این دنیای فاسد نکوهش شده را رها کنید، 

زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کرد!«
نهج البالغه- خطبه32
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اخبار ادبی و هنری

واکنش های داخلی به ترور دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی

ترور شهید محسن فخری زاده
دستاوردهای بی نظیر او را متوقف نمی كند

پای درس علی)ع(

سرویس سیاسی-
ترور شهید محسن فخری زاده، نه تنها دستاوردهای 
بی نظیر او را متوقف نمی کند اتفاقاً خون آن شهید باعث 
ســرعت و استحکام بیشــتر همکاران و شاگردان این 

دانشمند بزرگ در پیمودن مسیر او خواهد شد.
ترور دانشمندان کشورمان البته که اتفاق جدید و ناآشنایی 
برای ملت ما نیست. آمریکا و رژیم صهیونیستی سال هاست که 
از حرکت پرشتاب علمی کشور در حوزه فناوری های حساس و 
بازدارنده چنان عصبانی و ســرخورده هستند که تنها راه پیش 
پــای خود را ترور و حذف فیزیکی دانشــمندان و محققان این 
حوزه ها می دانند و این امید خام را در سر دارند با بمب و گلوله 
با علم مقابله کنند. واقعیت آن است برخالف آنچه صهیونیست ها 
سعی دارند القا کنند و نمایش دهند، این حرکت تروریستی آنها 
از ســر استیصال و عصبانیت اســت. آنان به خوبی می دانند که 
دستاوردهای فخری زاده، تهرانی مقدم و سردار سلیمانی امروز 
رژیم صهیونیستی را به جایی رسانده است که مجبور شود دور 

خود دیوار کشیده و از سایه خود نیز هراس داشته باشد. 
ترور بزدالنه شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای 
کشــورمان از ســوی رســانه ها، تحلیلگران و ناظران خارجی 
واکنش های داخلی و خارجی گســترده ای را به دنبال داشــته 
اســت؛ واکنش هایی که از بعدازظهر جمعه آغاز شد و همچنان 
ادامه دارد. در داخل، بســیاری از مسئولین و مقامات کشورمان 
ترور شــهید محســن فخری زاده را محکوم و بر انتقام و پاسخ 
متقابــل تأکیــد کردند. در خــارج هم برخی منابع رســانه ای 
صهیونیســتی و آمریکایی از دست داشتن موساد و سیا در ترور 
دانشمندان هسته ای کشورمان خبر دادند و برخی مقامات غربی 

هم از احتمال پاسخ قاطع ایران سخن گفتند.
امیــر حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در 
گفت وگوی تلویزیونی درباره جزئیات شهادت محسن فخری زاده، 
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند برجسته 
کشورمان گفت: ایشان روز جمعه در سفر در اطراف تهران مورد 
یک عملیات تروریســتی قرار گرفتند و تیم حفاظت ایشان که 
همراه ایشان بودند، در این عملیات درگیر شدند؛ متأسفانه ایشان 
زخم برداشتند و با شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند. 
وی افزود: البته دو نفر از همراهان ایشان در این حادثه مجروح 
شــدند و متأسفانه کار تیم پزشکی به نتیجه نرسید و ایشان به 
شهادت رسید. وزیر دفاع در تشریح این حادثه تروریستی گفت: 
گزارشــاتی که از تیم همراه ایشان و صحنه داریم این است که 
ابتدا خودروی حامل ایشان مورد تیراندازی قرار می گیرد و بعد از 
لحظاتی و حدود ۱5 ثانیه بعد، یک خودروی نیسان حامل مواد 
منفجره در فاصله ۱5-۲0 متری خودروی ایشان منفجر می شود 
و جمــع این ها جراحاتی را به ایشــان وارد می کند که منجر به 

شهادت شان می شود.
امیــر حاتمی در پاســخ به این ســؤال که چرا دشــمن و 
تروریست ها شهید فخری زاده را انتخاب کردند، خاطر نشان کرد: 
ایشــان معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری های 
دفاعی کشــور بودند و دارای وجهه علمی باال و ســابقه طوالنی 
در نوآوری های دفاعی هستند. آقای فخری زاده شاگردان بسیار 
زیادی را تربیت کرده و پرورش دادند و کارهای ایشان در حوزه 

دفاعی بزرگ و پرثمر است.
وی با اشاره به اقدامات شــهید فخری زاده ادامه داد: ایشان 
از جمله در صحنه مبارزه مردم با کرونا یکی از پیشــگامان بود؛ 
صنعت دفاعی در این عرصــه تالش کرد و یکی از کارهایی که 
انجام شد، آماده کردن کیت تشخیص کرونا جزو اولین ها بود که 
مجموعه تحت مدیریت و با مسئولیت ایشان این کار را انجام داد.

وزیر دفاع تصریح کرد: ایشان عنصر موثری در نوآوری های 
دفاعی بود و کار دشــمن روشن است و دشمن هر جا که برای 
ملت عزیز ایران گام موثری برداشــته شود، آن جا را مورد هدف 
قــرار می دهد و حوزه دفاع به عنوان حوزه کاماًل مؤثر برای مردم 

ایران همواره مورد نظر و تهاجم دشمن بوده است.
واکنش رؤسای قوا

حجت االســالم روحانی رئیس جمهور بعــد از آنکه در پیام 

تســلیتی، ترور شــهید فخری زاده را »ناشــی از شکست های 
پی درپی دشــمنان ملت ایران« دانســت دیروز شنبه در جلسه 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا گفت: مســئولین مربوطه به موقع 

مناسب پاسخ این جنایت را خواهند داد.
البته رئیس جمهور سعی کرد بیشتر حرف هایش را متوجه 
این گزاره کند که ترور شــهید فخری زاده، »تله تنش« است و 

ایران در دام دشمنان نخواهد افتاد!
الزم به ذکر است که برخی در خارج- مانند دبیرکل سازمان 
ملــل و اتحادیه اروپــا- و برخی هم در داخــل- مانند مدعیان 
اصالحات بر ضرورت خویشتن داری جمهوری اسالمی در قبال 

ترور دانشمند هسته ای کشورمان تأکید کردند.
روحانی گفت: »این ترور نشــان می دهد که دشمنان ما در 
هفته های پراضطرابی هستند« و »احساس می کنند دوران فشار 

آنها کم می شود و شرایط جهانی تغییر می کند.«
وی با بیان اینکه »برای آنها مهم است که از این چند هفته 
حداکثر استفاده را ببرند«، افزود: »مردم ما هوشمندتر و حکیم تر 
از آن هســتند که در دام تل آویو بیفتند؛ آنها در فکر ایجاد یک 

آشوب و بلوا هستند؛ بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم«
آیت اهلل رئیسی: تاوان سختی
در انتظار جنایتکاران است

آیت اهلل رئیسی، رئیس دســتگاه قضا هم با صدور پیامی با 
بیان اینکه »شــهادت فخری زاده رونق بخش فعالیت های علمی 

کشور می شــود« و »تاوان ســختی در انتظار جنایتکاران ترور 
شــهید فخری زاده است« تأکید کرد: دســتگاه های اطالعاتی، 
امنیتی و مراجع قضائی ذی ربط موظف اند در اسرع وقت عناصر 
مزدور و جنایتکار را به سزای اعمالشان برسانند. همچنین شب 
گذشته رئیسی  با حضور در معراج شهدا با خانواده شهید فخری 
زاده که برای وداع با پیکر شــهید در ایــن محل بودند دیدار و 

گفت و گو کرد.
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی هم با صدور پیامی 
تأکیــد کرد: اولویت فوری ما توســعه و ایجاد جهش در میراث 

به جامانده از شهید فخری زاده است.
وی با بیان اینکه »امروز راه مماشــات بسته است« گفت: 
نهادهــای امنیتی و اطالعاتی اقدامات الزم را برای شناســایی، 
دستگیری و  اشد مجازات عوامل این حادثه تروریستی به انجام 

رسانند.
رئیس مجلس گفت: ملت ایران دست از اهداف و آرمان های 
استکبارستیز و ضدیت با رژیم آدمکش صهیونیستی برنخواهند 
داشــت و پاسخ قاطع و کوبنده خود را در زمان مناسب خواهند 

داد.
فرماندهان نظامی: انتقام در دستور کار است

سرلشکر باقری، رئیس ســتادکل نیروهای مسلح با صدور 
پیامی تأکید کرد: »انتقام سختی در انتظار آمران و عامالن این 
اقدام تروریستی خواهد بود« و »اطمینان می دهیم تا تعقیب و 

مجازات عامالن ترور شــهید محسن فخری زاده از پای نخواهیم 
نشست«

سردار سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز با صدور پیامی 
اعالم کرد: »انتقام از عامالن ترور شــهید فخری زاده در دستور 

کار قرار گرفت«
همچنین سرلشکر موســوی، فرمانده کل ارتش در پیامی 

اعالم کرد؛ »حق انتقام از دشمنان برای ایران محفوظ است.«
حساب منتسب به اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران هم در توئیتر نوشت: »دشمن عرضه جنگ مردانه 

با ایران را ندارد. مرگ اسرائیل نزدیک است.«
سردار دهقان: قاتالن را پشیمان می کنیم

سردار حسین دهقان، مشــاور نظامی مقام معظم رهبری 
در صنایــع دفاعــی در توئیتر خود نوشــت: »إِنَــا هلِلّ َوإِنَا إِلَیه 
َراِجُعون صهیونیست ها در واپسین روزهای عمر سیاسی متحد 
قماربازشان در پی تشدید و افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک 

جنگ تمام عیار هستند.«
وی در ادامه نوشت: »شب دراز است و قلندر بیدار! همچون 
صاعقه بر ســر قاتالن این شــهید مظلوم فرود خواهیم آمد و از 
کرده خود پشیمان شان می کنیم! همچون صاعقه بر سر قاتالن 

این شهید مظلوم فرود خواهیم آمد...«
محسن رضایی: سیلی انتقام سخت در انتظار جنایتکاران

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در 
پیامی نوشت: »خروش انقالبی ما به زودی آمران و عامالن این 
جنایت و تک تک آن تارنشینان روسیاه تاریخ را با سیلی انتقام 

سخت از سریر قدرت پایین می کشد.«
ظریف: نشانه هایی از نقش اسرائیل

در ترور شهید فخری زاده وجود دارد
ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز در توئیتی به زبان عربی 
در پی ترور شــهید فخری زاده با بیان اینکه امروز ایران یک بار 
دیگر قربانی یک عملیات تروریستی شد، نوشت: »شهادت در راه 
حق، هنر مردان خداست و مجازات ظالمان، سنت الهی است.«

وی نوشــت: »این بزدلی - که نشــانه های جدی از نقش 
اســرائیل در آن دیده می شــود - نشــانگر جنگ طلبی از سر 
اســتیصال مرتکبان این اقدام اســت. ایران جامعه بین المللی- 
خصوصاً اتحادیه اروپا - را به پایان دادن اســتانداردهای دوگانه 
شــرم آور خــود و محکوم کــردن این عمل تروریســم دولتی 

فرامی خواند.«
همچنیــن مجید تخت روانچــی، نماینده دائــم ایران در 
ســازمان ملل در نامه ای به شــورای امنیت دربــاره »اقدامات 
گســتاخانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایام باقی مانده دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ« هشــدار داد و عنوان کرد که 
نشــانه های جدی وجود دارد که نشان می دهد اسرائیل مسئول 

جنایت ترور شهید فخری زاده است.
پیام وزیر اطالعات: انتقام می گیریم

حجت االسالم علوی وزیر اطالعات هم با صدور پیامی تأکید 
کرد: به آگاهی مردم عزیز و قدرشــناس کشــورمان می رساند 
ســربازان گمنام امام زمان)عج(، شناسایی عناصر خودفروخته 
تروریســت این جنایت ددمنشــانه را آغاز نموده و انتقام خون 

شهید عزیز را از مسببان و هادیان جنایت کار خواهند گرفت.
وزیر کشور: پاسخ کوبنده ای می دهیم

رحمانی فضلی، وزیر کشــور نیز در پیامی نوشت: اطمینان 
می دهم که نظام جمهوری اســالمی ایران که تاکنون مقتدرانه 
از هیچ قطره خون شــهدای خود نگذشــته است، به درستی و 
متناسب با اقتضائات، پاســخ کوبنده ای به تروریست های قاتل 
می دهد و راه شــهیدان را با اقتــدار و صالبت تا اعتالی جایگاه 

شایسته هموطنان خواهد پیمود.
آیت اهلل جنتــی، آیت اهلل آملی الریجانــی، علی الریجانی، 
علی اکبر والیتی، اسحاق جهانگیری، علی اکبر صالحی، حسینعلی 
امیری و... سایر مقامات و چهره هایی بودند که با صدور پیام های 
تسلیت به ترور ناجوانمردانه شــهید فخری زاده واکنش نشان 
داده و بر پاســخ محکم به آمران و عامالن ترور شــهید فخری 

زاده تأکید کردند.

همسر شهید محسن فخری زاده از مسئوالن و 
جوانان خواست نگذارند خون شهید پایمال شود و 

راهش را ادامه دهند.
همسر شهید محسن فخری زاده در گفت وگو با شبکه 
خبر، ضمن عرض تبریک شــهادت او به ملت ایران گفت: 
این شهید در عین حالی که یک دانشمند بود، بسیار همسر 

مهربان، مدبر و دلسوزی بود.
وی افزود: او کشورش را بسیار دوست داشت و مسیری 
که برای آن تالش می کرد، بسیار مهم بود و همان طور که 
لحظه به لحظــه زندگی اش را برای وظیفه اش صرف کرد، 

جانش را پای میهنش فدا کرد.  
همســر شــهید فخری زاده ادامه داد: من از مسئوالن 

خواهش می کنم راه شــهید را ادامه دهند و اجازه ندهند 
خونشان پایمال شود.

وی تاکیــد کرد: من از جوانــان خواهش می کنم راه 
ایشــان را ادامه دهند، چون راه شــهید بسیار سخت، اما 

مهم بود.
همسر شهید فخری زاده گفت: من به رهبر انقالب که 
عزیزترین فرد من در این دنیاست، تسلیت و تبریک عرض 
می کنم. زیرا این فرزند ایران اســالمی، بسیار عاشقانه به 

رهبرمان عشق می ورزید.
وی اظهار کرد: ســربازی که رهبری پرورش دادند به 
همــه درس هایش عمل کرد و خون خــود را پای این کار 

گذاشت.

همسر شهید محسن فخری زاده:
نگذارید خون شهید پایمال شود

دو دستور رهبر انقالب در پی ترور دانشمند هسته ای و دفاعی
مجازات قطعی عامالن و آمران جنایت

و پیگیری تالش علمی و فنی شهید فخری زاده

آنان كه ره دوست
گزیدند

حضرت امام خمینی بزرگ پرچمدار مبارزه با طواغیت زمان می فرمایند 
»شــهادت فخر اولیا بوده و فخر ما« . در این مســیر نورانی شهید صبور، 
ایثارگر و دانشــمند جبهه توحید برادر دکتر محسن فخری زاده که تمامی 
عمر شــریف خویش را وقف تالش همه جانبه در توسعه فرهنگ ارزشی و 
پیشــرفت علمی در حوزه عمل انقالب اســالمی نموده بود، در آخرین روز 
زندگانــی ایثارگرانه اش در تداوم راه اولیای الهــی در خون مطهر خویش 

غلطید و به فخر شهادت در راه حضرت دوست نائل گردید.
ایشان را از بیش از چهل سال قبل در سرزمین مجاهدت های خاموش، 
کردستان می شناسم. نشــان در گمنامی یافته بود و با تمام وجود خود را 
وقــف خدمت به مردم آن دیار نموده بود، زیــرا که در آن مقطع زمانی به 
این پیام شــهید عارف محراب حضرت آیت اهلل دستغیب دل بسته بود، که 
»زیر آســمان کبود هیچ خدمتی باالتر از خدمت در کردستان نیست«. اما 
او بنابــر فرمایــش حضرت امام علی)ع( فرزند زمــان خویش بود، لذا پس 
از مجاهدت هــای اثربخــش در جبهه فرهنگی انقالب اســالمی به تالش 
در جبهه هــای جدید و بدیع یعنی جهاد علمی در دانشــگاه حضرت امام 
حسین)ع( پرداخت، جهادی پر برکت و اثربخش که ثمره آن ارتقای عزت و 
حشمت جمهوری اسالمی ایران است. شجره طیبه ای که این سردار جبهه 
نبرد علمی کشور به همراه شهیدانی چون احمدی روشن، دکتر شهریاری، 
دکتــر علی محمدی و رضائی نژاد، به صورت نهادینه در جمهوری اســالمی 
ایران بنیان نهادند و ایران ســرفراز را در زمره کشــورهای پیشرفته دارای 
فناوری هســته ای قرار دادند. این حرکت پربرکت می توانست به سرانجام 
پرشــکوهی برســد. او بحق آنچه را که باید به عنوان رسالت الهی خویش 
صورت دهد، ایثارگرانه به انجام رســاند و همیشــه پیشتازی خویش را با 
وجود اینکه لحظه به لحظه در معرض حمله و ترور دشمنان انقالب اسالمی 

بود به منصه ظهور رساند. 
کار ســترگ این دانشــمند فرهیخته و عارف صرفا در امر هســته ای 
خالصه نگردید و مرحله به مرحله سیر رو به رشدی را برای اعتالی علمی 
جمهوری اســالمی در فناوری های نوپدید رقم زد که بسیار در ارتقای توان 
علمی و فناورانه جمهوری اسالمی ایران کارساز بوده و خواهد بود. آخرین 
حرکــت امیدبخش این عالم ایثارگر تهیه واکســن کرونــا بود که به لطف 
حضرت ســبحان مجوز تست انسانی آن نیز صادر گردیده است. این شهید 
خستگی ناپذیر از ســالله شهیدان سپهبد پاســدار حاج قاسم سلیمانی و 
سرلشکر حســن تهرانی مقدم بود، خون مطهر این شهیدان و همرزمانشان 
الهام بخش رهپویان راهشــان خواهد بود و همانگونه که همســنگران این 
ســرداران راه حق و حقیقت اکنــون در جبهه مقاومت بــا صالبت جهاد 
مقدسشان را ادامه داده و نیروی ظفرمند منطقه هستند و در حوزه فناوری 
موشــکی پس از شهادت این طالیه داران راه انقالب و آزادی ملل محروم و 
در بند منطقه و جهان موفق به پرتاب موشک قاصد و ماهواره نور گردیدند، 
بــا اطمینان، قوی تر و پرصالبت تر از گذشــته تداوم خواهد داشــت و نام 
پرآوازه این شــهیدان انگیزه بخش همه رهپویان راه آزادی از یوغ استکبار 

جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
دشــمن غدار و زبون که خود را در تنگنا می بینــد و در آوردگاه های 
حــق علیه باطل پی در پی در فلســطین، لبنان، ســوریه، عــراق، یمن و... 
شکست خورده است، ناجوانمردانه و بزدالنه برخالف تمامی قواعد و ضوابط 
بین المللی که نشانه ضعف و شکست آنان است با استفاده از عوامل بی شرف 
و مزدور دست به جنایت و ترور بهترین فرزندان منطقه زده، غافل از اینکه، 
ملل منطقه مصمم تر و قوی تر به حرکــت پیروزمندانه خود ادامه خواهند 
داد و انتقام سختی از این حرکت های خبیثانه خواهند گرفت. دستاوردهای 
شــگرف شهیدان سلیمانی، ابومهدی مهندس، عماد مغنیه، حسن طهرانی 
مقدم، محســن فخری زاده به عنوان امانتی مقدس توسط رهپویان راه این 
ســرداران بزرگ جبهه انقالب اسالمی حفظ می شود و با یاری خداوند روز 

به روز حق طلبان را به فتح بزرگ نزدیک تر خواهد کرد.
انقالب اسالمی، انقالب ارزش هاســت، هنر بزرگ این انقالب الهی 
تربیت انسان هایی چون شهید ســرافراز دکتر محسن فخری زاده است. 
انگیزه بخش تالش های مجدانه و شــبانه روزی ایشان در اعتالی علمی 
کشور امثال اوامر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای بود. یکی از 
برجستگی های مشهود این انسان فرهیخته عرفان و معنویت ایشان بود، 
اشعار نغز این یار ســفر کرده حاکی از حکمت و روح بلندشان است، با 
چنیــن مختصاتی او با زیرمجموعه تحت مدیریت خویش ارتباط مراد و 
مریدی داشــت به نحوی که توانستند دستاوردهای بزرگی را برای ملت 
بزرگ ایران به ارمغان آورند. مجموعه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی 
که یکی از دســتاوردهای پر برکت ایشان است با هدایت این عزیز سفر 
کرده یک مجموعه معنوی و فناورانه بســیار اثربخش بوده و خواهد بود. 
او مدیــری توانمند و کارشناســی خبره و نوآور بود، ایشــان یکی از 5 
شــخصیت ایرانی بودند که نامش در فهرست پانصد نفره قدرتمندترین 
افراد جهان در نشــریه های معتبر درج شده است. با این وصف او دارای 
زندگی ای ســاده و فرد بســیار قانعی بود، هدفش خدمت و از کســب 
مناصب دنیــوی گریزان بود. هرچند فرد برجســته ای بود و در دنیا به 
عنوان پدر دفاع هســته ای جمهوری اســالمی ایران لقب گرفته اما در 

کمال تواضع، نشان در گمنامی یافته بود.
راه خو ن بار این شهید والیی، عارف، عالم، صبور و مدیر با اخالق قطعا 
تداوم خواهد یافت و دشــمنان زبون در حقیقت به زباله دان تاریخ سپرده 
خواهند شد. شهیدان زنده اند و به عهد و پیمانی که با خدای خویش بسته 
بودند تا آخرین دم حیات دنیایی خودشــان ایثارگرانــه وفادار ماندند. راه 
روشن و با شکوه شهیدان، راهبر می طلبد و یاد شهیدان میثاق با آنان برای 
تداوم این راه نورانی اســت. پس بکوشــیم تا در عهدی استوار از منتظران 

باشیم.
یار دیرین شهید
سرلشکرپاسدار مصطفی ایزدی
۹۹/۹/۸

در پی ترور دانشمند هســته ای و دفاعی شهید 
محسن فخری زاده، جمعی از مردم، طالب و دانشجویان 
در تهران و برخی شهرهای ایران با سر دادن شعارهای 
مرگ بر آمریکا و اسرائیل این جنایت را محکوم کردند.

جمعی از دانشــجویان دانشــگاه های تهران دیروز شنبه 
در اعتراض به ترور ناجوانمردانه شــهید محســن فخری زاده 
دانشمند هسته ای کشورمان و مطالبه اخراج بازرسان آژانس 
بین المللی اتمی در مقابل مجلس شــورای اســالمی تجمع 

کردند.
در ایــن تجمع دانشــجویی که بــا حضور تعــدادی از 
نماینــدگان مجلس برگزار شــد، دانشــجویان با ســر دادن 
شعارهای رئیس مجلس شدی دم زدی از انقالب نذار پشیمون 
بشه ملت از این انتخاب، دولت بی کفایت مایه ننگ ملت، مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اهلل اکبر، مرگ بر سازشگر، ما اهل 
کوفه نیستیم علی تنها بماند، ای که بود مذاکره بر لبت خون 
شهید هسته ای گردنت، بازرســان آژانس اخراج باید گردند، 
خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، بازرس اسرائیلی اخراج باید 
گردد و مرگ بر نفوذی ضمن اعالم خشــم و انزجار خود را از 
ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده خواستار اقدام مجلس برای 

اخراج بازرسان آژانس شدند.
 در این تجمع ســید نظام الدین موسوی نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی طی ســخنانی خطاب به 
دانشــجویان گفت: تمام حرف های منطقی و انقالبی که شما 
در این تجمع زدید حرف های درستی است و ما هم با تحلیل 

و نگاه شما هم نظر و همسو هستیم.
موسوی، نماینده تهران:

تعهدات داوطلبانه در برابر آژانس را
 تعلیق خواهیم کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه طرح هسته ای با امضای 50 نفر از نمایندگان در صحن 
مطرح خواهد شــد و در اولویت قرار می گیرد، اضافه کرد: اگر 
این طرح تصویب شود بسیاری از خواسته های دانشجویان در 
مورد بازرسان، ارتقاء سطح غنی سازی، و پروتکل الحاقی تأمین 
خواهد شــد؛ و اگر این طرح تصویب نشود طرح سه فوریتی 
راجع به تعلیق کلیه تعهــدات داوطلبانه ایران که در مرحله 

جمع آوری امضاء است تقدیم مجلس خواهد شد.
موسوی بیان کرد: تعهدات داوطلبانه تعهداتی هستند که 
ایران قباًل بر اســاس قانون نسبت به آنها متعهد شده است و 
بخش عمده ای از مشــکالتی که هــم داریم از جمله پروتکل 

الحاقی، بازرسی های فراپادمان جزو این تعهدات هستند.
وی بیان کرد: طرح سه فوریتی در دست اقدام نمایندگان 
موجب لغو و تعلیق تعهدات داوطلبانه که موجب شــده اند تا 
بخش عمده ای از اطالعات هســته ای در اختیار دشــمن قرار 

بگیرند خواهد شد.
همچنین ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجه مجلس و متفکــرآزاد، نماینده مردم 
تبریز در مجلس شــورای اســالمی نیز در جمع دانشجویان 

حضور یافتند و سخنرانی کردند.
بیانیه دانشجویان؛

تأکید بر خروج از برجام و اخراج بازرسان آژانس
دانشــجویان در پایان تجمع خود بیانیه ای قرائت کردند. 
در بخشی از این بیانیه خطاب به نماینده های مجلس شورای 
اســالمی آمده اســت: آقایان نماینده! هر چه سریعتر؛ طرح 

خروج از برجام را در دســتور کار قــرار بدهید، پروتکل های 
الحاقی را لغو کرده، رئیس جمهور و وزیر اطالعات را به مجلس 

بکشانید و بابت کم کاری شان آنان را مواخذه کنید.
دانشجویان افزودند: همچنین از رئیس مجلس می خواهیم 
هرچه ســریعتر به سیاسی بازی شان خاتمه داده و طرح هایی 
که رنگ و بوی سیاسی دارند را الساعه لغو کنند و طرحی که 
منجر به اقدامی مؤثر در عرصه بین الملل شــود را در دستور 

کار قرار دهند.
در ایــن بیانیه آمده اســت: در آخر اعــالم می داریم ما 
دانشــجویان، طالب و مردم انقالبی خواستار آن هستیم که 
فوراً طرح ســه فوریتی اخراج بازرسان آژانس در صحن علنی 
تصویب شود و تا محقق نشدن این خواسته جنبش دانشجویی 

دست از پیگیری و مطالبه این مهم دست بر نخواهد داشت.
تجمع عصر جمعه دانشجویان تهران

مقابل نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی
گفتنی است همچنین جمعی از دانشجویان دانشگاه های 
تهران عصــر جمعه با تجمع در مقابل شــورای عالی امنیت 
ملی خواســتار واکنش قاطع و محکم نســبت به ترور شهید 

فخری زاده شدند.
دانشجویان در دست نوشته هایی که با خود همراه داشتند 
به بازرسی از مراکز علمی کشور اشاره کرده و این ترور را نتیجه 

چنین اقداماتی دانستند.
تجمع کنندگان با ســر دادن شــعارهایی خواستار اخراج 

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از کشور شدند.
جمعی از دانشجویان با سردادن شعار »هیهات مناالذله« 
و »اهلل اکبر« از مقابل نهاد ریاست جمهوری به سمت شورای 
عالی امنیت ملی حرکت کرده و به جمع دانشجویان دیگری 

که در این محل در حال تجمع بودند، پیوستند.
مردم ، طالب و دانشگاهیان 

ترور شهید فخری زاده را محکوم کردند
جمعی از طالب و مردم و دانشجویان شهرهای قم و مشهد 
و قزوین و شیراز و بندرعباس با برگزاری تجمع اعتراضی ترور 

ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده را محکوم کردند.
جمعی از طلبه ها و استادان حوزه علمیه قم به همراه برخی 
از مردم مومن و انقالبی این استان روز شنبه با تجمع اعتراضی 
ترور ناجوانمردانه شــهید محســن فخری زاده رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح را 

محکوم کردند. 
در ایــن تجمع که در مقابل بیــت تاریخی امام راحل در 
میدان روح اهلل قم برگزار شــد شرکت کنندگان با آتش زدن و 
لگدمال کردن پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی اوج انزجار 

خود را از این اقدام تروریستی ابراز داشتند.
همچنین تجمع کنندگان با فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ 
بر اســرائیل و مرگ بر آل سعود خائن خیانت ها و خباثت های 

استکبار جهانی و ایادی پلید و سازش کار آن را محکوم کردند.
 شــرکت کنندگان با سر دادن شعارهای انقالبی، بر تداوم 

جهاد و مبارزه با جبهه استکبار جهانی تاکید کردند.
حجت االســالم احمد پناهیان نیز طی سخنانی در میان 
تجمع کنندگان، آمریکا و رژیم صهیونیســتی را مسبب ترور 
شهید فخری زاده عنوان کرد و افزود: برای انتقام خون به ناحق 
ریخته این ابرَمرد علمی، جهادی و حماسی که تمام عمر خود 

را وقف خدمت به جامعه اسالمی کرد مهیا هستیم .
وی با  اشاره به دســتاوردها و تالش های فخری زاده برای 
کشــف اقدام های پنهانی رژیم صهیونیستی، حفظ عظمت و 
مجاهدت های علمی این شــهید بزرگوار را ضروری دانست و 
گفت: فخری زاده به اذعان دشمنان ابرَمرد علمی کشور به شمار 

می آید و راه او بن بست ندارد.
وی گفت: جوانان غیور کشــور ادامه دهنده راه شــهیدان 

هسته ای هستند و در این راه ثابت قدم هستند.
پناهیان با بیان اینکه واکسن کرونا با پیگیری های شهید 
فخری زاده به مرحله آزمایش انســانی رســیده اســت یادآور 
شــد: نخســتین کیت های آزمایش کرونا نیز توسط همین 

ابرَمرد پیگیری شد.
مردم مشــهد مقدس هم در تجمعی بــا رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی حرکت مذبوحانه استکبار جهانی در ترور 

شهید فخری زاده را محکوم کردند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، گروهی از مردم مشهدمقدس 
با تجمع در مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق 

کشور ترور شهید فخری زاده را محکوم کردند.
این گروه از مردم که با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این محل حاضر شــده 

بودند این حرکت مذبوحانه را محکوم کردند.
مردم از دســتگاه های مسئول خواستار برخورد قاطعانه با 

این حرکت رذیالنه در ترور یکی از ذخایر علمی کشور شدند.
جمعــی از شــهروندان قزویــن نیز با حضــور در مقابل 
استانداری قزوین خواستار برخورد جدی با عامالن ترور شهید 

محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی کشور شدند. 
به گزارش ایرنا، جمعی از شهروندان قزوین ظهر دیروز در 
یک اقدام خودجوش و مردمی با حضور در مقابل اســتانداری 
قزوین بر انتقام سخت و برخورد جدی و قاطعانه با عوامل این 

ترور ناجوانمردانه تاکید کردند.
آنها ضمن محکــوم کردن این اقدام ضد بشــری، عروج 
آســمانی این شــهید واالمقام را به فرمانــده معظم کل قوا، 
رئیس جمهوری، وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و 
خانواده گرانقدر آن شــهید عزیز تسلیت گفته و انتقام سخت 

و کوبنده از عامالن را مطالبه کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین نیز در 
میان این گروه حضــور یافت و تاکید کرد: طبق فرموده مقام 

معظــم رهبری پیگیری مجازات قطعی عامــالن و آمران این 
جنایت در دســتور کار قــرار دارد و قطعا بدون هیچ اغماضی 

با عامالن این جنایت، قاطعانه و کوبنده برخورد خواهد شد.
منوچهر حبیبی گفت: مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه 
نیز باید بدانند راه این دانشــمند برجسته و ممتاز هسته ای و 
دفاعی کشــور ادامه خواهد یافت و تالش علمی و فنی شهید 
در همه  بخش هایی که ایشــان به آنها  اشتغال داشت پیگیری 

خواهد شد.
دانشگاهیان خراسان رضوی هم با انتشار بیانیه هایی انزجار 
خود را از ترور شهید محسن فخری زاده اعالم و بر تداوم مسیر 

علمی وی تاکید کردند. 
همچنین رئیــس  نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
فردوسی مشــهد اظهار کرد: امروز باید در عرصه جهاد علمی 

بیشتر از گذشته بکوشیم و قله های علم را فتح کنیم.
حجت االسالم سید مهدی حسینی مطلق افزود: دشمنان 
کور دل انقالب اسالمی امروز دانشمند بزرگ کشورمان شهید 
محســن فخری زاده را ترور و به شهادت رساندند اما خون این 
شهید باعث رشد و اتحاد بیشتر این انقالب و نابودی و فروپاشی 

استکبار و اسرائیل خواهد شد.
جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان هرمزگان 
بــا برگزاری تجمعی مقابل نمایندگــی وزارت امور خارجه در 
بندرعباس هم خواســتار پیگیری حقوقی تــرور ناجوانمردانه 

دانشمند هسته ای کشور شدند. 
به گــزارش خبرگزاری تســنیم از بندرعباس، جمعی از 
دانشــجویان بسیجی دانشگاه های استان هرمزگان با برگزاری 
تجمع مقابــل نمایندگی وزارت امور خارجــه در بندرعباس 
خواســتار پیگیری حقوقی ترور ناجوانمردانه شــدند محسن 

فخری زاده شدند.
دانشجویان بسیجی در این تجمع از دولتمردان خواستار 
پاســخ دندان شــکن و قاطعانه به این اقــدام ناجوانمردانه 
صهیونیســم و استکبار جهانی و همچنین پیگیری حقوقی 
وزارت امــور خارجــه و همچنین نهاد هــای ذیربط در این 

خصوص شدند.
تجمع کنندگان با سردادن شــعارهایی اقدامات خصمانه 

صهیونیسم و آمریکای جنایتکار علیه ایران را محکوم کردند.
در این تجمع؛ بیانیه  این شــورا درخصوص ترور شــهید 

محسن فخری زاده قرائت شد.
الزم بــه ذکر اســت این تجمع با رعایــت فاصله گذاری، 
پروتکل های بهداشتی و تعداد محدودی از دانشجویان برگزار 

شد.
جمعی از دانشجویان شیراز در محکومیت ترور دانشمند 

هسته ای کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
جمعی از دانشجویان دانشگاه های شیراز نیز  در پی ترور 
ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده، با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی، مقابل دفتر وزارت امور خارجه نمایندگی اســتان 
فارس تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی، اعتراض و انزجار 
خود را از دولت های تروریست و استکبار جهانی اعالم کرده و 

خواستار انتقام از عوامل این جنایت شدند.
تروریست های بیگانه عصر جمعه- هفتم آذرماه- با کمین 
در مسیر خودروی حامل شهید دکتر محسن فخری زاده رئیس 
 سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در بلوار مصطفی خمینی 
شهر آبسرد دماوند، در عملیاتی انتحاری و مسلحانه، دانشمند 

هسته ای کشورمان را به شهادت رساندند.

در شهرهای مختلف کشور انجام شد

تجمع دانشجویان و مردم در محکومیت ترور شهید فخری زاده

رئیس قوه قضائیه با حضور در معراج شــهدای 
تهران ضمن ادای احترام به پیکر شــهید محسن 
فخری زاده با خانواده این دانشمند شهید دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت اهلل رئیسی در 
دیدار با خانواده شهید فخری زاده گفت: ایشان فخری برای 

دانشمندان اسالم اســت و یقین بدانید شهید فخری زاده 
نام آور خواهد شد در تمام اعصار به عنوان دانشمند متعهد 

و والیی که در راه مجاهدت جان خود را تقدیم کرد.
وی افزود: این شــهید و شــما در این امتحان  پیروز 

شدید و جایگاه شما رفیع است.

دیدار رئیس  قوه قضائیه با خانواده شهید »فخری زاده« در معراج شهدا

عیسی کالنتری گفت: اگرمشاهده کلیپ ۴۰ ثانیه ای و تقطیع شده 
از مصاحبه دو ســاعته مربوط به سال ۱۳۹۶ با لغزش کالمی پیش آمده، 
موجب تکّدر خاطر دوستداران حضرت امام)ره( و انقالب اسالمی شده 

است، عذرخواهی می کنم.
در متن توضیح عیســی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت آمده اســت: »برای من مشخص نیســت در این برهه 
زمانی، پخش چهل ثانیه از مصاحبه دو ساعته مربوط به سه سال قبل، به نحوی 
باعث سوءبرداشــت از کلیت مطلبی شود که در آن مصاحبه عرض کردم و این 
موضوع با چه هدفی صورت گرفته است. در توضیح عرض می کنم اینکه آمریکا 
و شوروی سابق و حتی اسرائیل، همواره سعی در دخالت و هدایت تحوالت مهم 
دنیا از جمله انقالب اسالمی  داشته و دارند بر کسی پوشیده نیست؛ منظور من 
این بود که رهبری حضرت امام)ره( اجازه نداد، آمریکا میوه انقالب اسالمی را به 
نفع خود  بچیند و همچنان هم  تالش برای ضربه زدن به جســم و روح انقالب 

اسالمی و ایران توسط قدرت های امروز دنیا و دشمنان ما ادامه دارد.«
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: »دوستانی که نسخه تقطیع 
شــده مصاحبه مذکور را مالحظه کرده و مکدر شده اند، اگر آن را به طور کامل 
مالحظه فرمایند، قطعا مفهوم ســخن و منظور صحیح اینجانب از عباراتی که 
اســتفاده شده به ذهنشــان متبادر خواهد شــد تا  بهتر و دقیق تر  بتوانند در 
مورد تعهد و ارادت خالص اینجانب نسبت به حضرت امام خمینی)ره(  قضاوت 

فرمایند.
همچنین الزم به ذکر اســت که بنده، مقلد حضرت امام بوده ام و در ســال 
۱۳۶0 بر اســاس وظیفه ملی و شرعی نسبت به ایشان، انقالب اسالمی و شهدا 
تصمیم گرفتم از آمریکا به ایران بازگردم و در خدمت مردم و کشورم باشم  و تا 
زمانی که نیاز است این خدمت را ادامه خواهم داد؛ نه منتی بر کسی داشته، نه 
اصراری برای مســئولیت، که خود نیک می دانم چه وظیفه ای در خدمت به این 

نظام مقدس و مردم کشورم دارم.
در پایان اگرمشاهده کلیپ ۴0 ثانیه ای و تقطیع شده از مصاحبه دو ساعته 
مربوط به سال ۱۳۹۶ با لغزش کالمی پیش آمده، موجب تکّدر خاطر دوستداران 
حضرت امام)ره( و انقالب اسالمی شده است، از این موضوع عذرخواهی می کنم.«

عذرخواهی »عیسی كالنتری« 
از تکّدر خاطر دوستداران امام)ره( و انقالب اسالمی



اقتصادی
صفحه 4
یک شنبه۹ آذر ۱۳۹۹ 
۱۳ ربیع الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۲۲

یک کارشناس: 

عقب ماندگی صنعت خودروی ایران نتیجه ۳۰ سال همکاری با فرانسوی ها است

ســند کمپانی )کارخانه( برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری 
سیســتم پژو تیپ PARS-XU7 مدل 1393 برنگ سفید 
- روغنی شــماره موتور  124K0382028شــماره شاســی 
NAAN01CA2EH112354 و شــماره پــاک ایران 
65-953 ج 97 به نام علی عبــاس زاده زهره مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اطالعیه
بدینوسیله اینجانب وحید دانش مالک قطعه زمینی به متراژ 3150 متر 
به شماره ثبت 20 فرعی از 80 اصلی واقع در ازگل خیابان شمیران نو 
پاک 5 می باشم. چنانچه فرد یا افرادی نسبت به مالکیت زمین فوق 

ادعایی دارند به اداره ثبت شمیرانات مراجعه نمایند.
وحید دانش

شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( تاکســی ROA رنگ زرد 
خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی مدل 1388 شماره انتظامی 
838 ط 36 ایران 13 شماره موتور 11688001724 و شماره 
امامقلی  مالکیت  به   NAAB31AA19H082279 شاسی
عابدی گنهرانی کد ملــی 5499690979 مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.

برگ اجراییه
مشــخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد با وکالت خ ســحر داوودی به شماره ثبت 429709 اقامتگاه: 

عسلویه- خ دانشگاه- روبروی اداره کار- ساختمان پاسارگاد دفتر وکالت. 
مشخصات محکوم علیه: 1- ایوب جوکارپور نام پدر خانجان 2- محمد دهقان نام پدر نصراله 3- سعید 
رحیمــی نام پدر عبدالرحمن 4- محمد اکبری نژاد نام پدر رمضــان اقامتگاه: مجهول المکان محکوم به: طبق 
دادنامه 99/317 مورخ 99/5/4 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000  معادل بیســت  
میلیــون تومان به انضمام مبلغ 3/300/000 ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک مورخ 98/10/23 لغایت تا اجرای حکم و هزینه ایاب و ذهاب 150/000 تومان در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید.
رئیس شورای حل اختالف نخل تقی- حسن خلیلی

ســند کمپانی خودرو سواری ســمند SE XU7 به شماره پاک 878 ن 68- 
ایران 14 به رنگ سفید-روغنی مدل 1391 و شماره موتور 124K0032548 و 
شماره شاسی NAACN1CM8CF210957 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساقط می باشد.
برگ سبز و ســند کمپانی موتورسیکلت ســریر 125 سی سی به شماره پاک 
1835- اهواز 28 به رنگ مشــکی مدل 1385 و شــماره موتور 6902387 و 
شــماره شاسی NBJ***125B8547333 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی باشد.
برگ سبز  خودرو سواری سایپا 131SL به شماره پاک 724 ط 87- ایران 14 
به رنگ ســفید-روغنی مدل 1390 و شماره موتور  4322235 و شماره شاسی 

S1412290205299 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو وانت دوکابین مزدا بی 2000 آی به شماره پاک 345 د 27- 
ایران 73 به رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1384 و شماره موتور  484727 و 
شماره شاسی 84NDPE00138  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/749/000سکه تمام طرح جدید
10/300/000سکه تمام طرح قدیم

5/850/000نیم سکه
4/050/000ربع سکه

2/400/000گرمی
1/030/600هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
24/757دالر
29/551یورو
33/164پوند

3/150لیر ترکیه
6/789درهم امارات

19/6دینار عراق

عضو هیئت علمی  دانشگاه خوارزمی:
انتشار اوراق پیش فروش نفت

 اصالح بودجه را 5 سال عقب می اندازد
پیشنهاد  اگر  علمی دانشگاه خوارزمی گفت:  هیئت  عضو 
دولت مبنی بر انتشار اوراق پیش فروش نفت به تصویب مجلس 
برسد، اصالحات ساختاری بودجه پنج سال به تعویق می افتد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمدهادی سبحانیان در پاسخ 
به ســؤالی درباره میزان وابستگی بودجه 99 به نفت، تصریح کرد: از 
آنجایی که در سال های اخیر، به جهت اینکه نتوانستیم نفت بیشتری را 
صادر کنیم، منابع حاصل از نفت در بودجه ما کم شده است ولی دولت 
متأسفانه از کانال های دیگری مثل استقراض از صندوق توسعه ملی، 
باز وابســتگی خودش را به منابع نفتی افزایش داده است و همچنان 

میزان وابستگی بودجه ما به منابع نفتی باال ست.
عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی در پاسخ به سؤال دیگری 
دربــاره آثار و تبعات پیش بینی یک چهــارم منابع بودجه 1400 از 
محل فــروش اوراق پیش فروش نفت، با  اشــاره به مخالفت جدی 
رئیس و نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضائیه با پیشنهاد دولت 
در این زمینه که منجر به تصویب نشدن این موضوع در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا شد با اظهار امیدواری درباره مخالفت 
مجدد مجلس با پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق پیش فروش نفت 
گفت: این را بدانید که اگر این پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید، 
به جهت کارشناسی پنج سال اصالحات ساختاری بودجه به تعویق 
می افتد. من تأکید می کنم از منظر اقتصاد سیاســی، بودجه 1400 
بهترین زمان است برای اینکه اصالحات ساختاری بودجه رقم بخورد.
سبحانیان ادامه داد: امسال، سال آخر دولت است بنابراین انگیزه 
برای مخالفت جدی با یکســری اصالحات ســاختاری بودجه ندارد. 
مجلس یازدهم هم اولین سالی است که دارد بودجه تصویب می کند 

و باالخره انگیزه باالیی برای اصالح بودجه دارد. 
وی با  اشاره به اینکه صرفا کمتر از یک هزار میلیارد تومان از 50 
هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از محل فروش دارایی های 
دولت در هشت ماهه امسال محقق شده است، افزود: حتی اگر همه 

این منابع هم محقق می شد آسیب های فراوانی داشت. 
عضو هیئت علمی  دانشــگاه خوارزمــی  درباره روش های جبران 
کسری بودجه در سال آینده گفت: کسری بودجه سال 1400 قطعی 
بوده و عدد آن هم به مراتب بیشتر از سال جاری است چون از طرفی 
ما به شدت مصارف را افزایش دادیم و از طرفی منابعی هم برای پوشش 
این هزینه ها درنظر نگرفته و ایجاد نکرده ایم. ضمن اینکه دولت هیچ 

عزم راسخی برای اصالحات مالیاتی ندارد. 
سبحانیان با  اشاره به اینکه رد کلیات الیحه بودجه توسط مجلس 
به غلط در کشــورمان به یک تابو تبدیل شده است، اظهار داشت: 
یکی از دالیل اصلی وضع فعلی ســاختار بودجه، سازمان برنامه و 
بودجه اســت. زیرا سازمان برنامه و بودجه یا مانع انجام اصالحات 
شد یا قدرت کارشناسی و اقناع الزم برای پیشبرد این موضوع در 

دولت را نداشت.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی جزئیــات نحوه فعالیت بانک ها تا 

پایان هفته را تشریح کرد.
به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، علیرضا 
قیطاسی درباره وضعیت فعالیت بانک ها تا پایان 
ایــن هفته گفت: با توجه بــه هماهنگی به عمل 
آمده با مراجع ذی ربط، درخصوص نحوه فعالیت 
شعب و کارکنان بانک ها در مناطق قرمز از امروز 
)هشتم آذرماه 99( به مدت یک هفته تصمیماتی 

اتخاذ شد.
وی افزود: در شهر های تک شعبه ای با 100 درصد 

پرسنل و در سایر شهر های مناطق قرمز 50 درصد 
شعب با 100 درصد پرسنل فعالیت دارند. ضمنا در 
مناطق نارنجی نیز طبق روال گذشته تمام شعب با 
دوسوم پرسنل و مناطق زرد تمام شعب با صد درصد 

پرسنل فعالیت می کنند.
دبیــر شــورای هماهنگی بانک هــای دولتی و 
نیمه دولتی گفت: از مشتریان بانک ها نیز تقاضا دارم 
با استفاده از خدمات غیرحضوری از مراجعه به شعب 

خودداری کنند.
گفتنی است، در پی تشدید شیوع ویروس کرونا 
و اعمال محدودیت هــا و تعطیالت کرونایی، رئیس 

سازمان امور اداری و استخدامی به تازگی از تعطیلی 
تمام ادارات به جز مراکزی که حضور آن ها ضروری 
اســت، خبر داد که با این حســاب، بانک ها به علت 
ضرورت خدمات رسانی آنها در هفته جاری همچنان 

به فعالیت خود ادامه می دهند. 
به گزارش ایســنا، تشدید شیوع ویروس کرونا و 
ثبت رکوردهای فاجعه آور در ابتال و مرگ و میر ناشی 
از این ویروس باعث شد تا محدودیت ها و تعطیالت 
کرونایی کمی جدی تر شود و کشور به مدت دو هفته 
نیمه تعطیل شــود. نکته حائز اهمیت در این زمینه 
ساعت کاری بانک ها است که تغییری نکرده است و 

مشتریان می توانند در روزهای هفته از ساعت هشت 
تا 14 و در پنج شنبه ها تا ساعت 12 و 30 دقیقه از 

خدمات بانکی حضوری استفاده کنند.
طبق گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی  
بانک ها می توانند کاهش حضور کارکنان را مدنظر قرار 
دهنــد اما این کاهش حضور نباید منجر به اختالل 
در خدمات دهی بانک و تعدد مراجعه حضوری مردم 
شود. با این حساب، احتمال اینکه فعالیت ها بانک ها 
در روزهایی کرونایی به سمت تعطیلی حرکت کند، 
بسیار کم است و بیشتر حول کاهش تعداد کارکنان 

یا ساعت کاری می چرخد. 

قالیباف اصل خبر داد
حضور 50 میلیون نفر 

در بورس تهران
رئیس  سازمان بورس اوراق بهادار در دیدار با بسیجیان و 
ایثارگران گفت: بازار سرمایه با حضور 50 میلیون نفر به یک 

بازار مردمی تبدیل شده است.
به گزارش فارس، حســن قالیباف اصل به مناسبت هفته بسیج 
در جمع عده ای از بســیجیان و پیشکســوتان و ایثارگران در محل 
سازمان بورس با بیان اینکه امسال با آزادسازی سهام عدالت بیش از 
50 میلیون نفر از مردم در بازار ســرمایه حضور پیدا کرده اند، گفت: 
ما از حضور بسیجیان در این بازار هم استقبال و هم تشکر می کنیم 
و آماده همکاری با بســیج در جهت باال بردن سطح آگاهی مردم از 

بازار سرمایه هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر طبقه متوســط جامعه به خاطر 
تحریم های ظالمانه کاهش یافته است، افزود: اگر طبقه متوسط جامعه 
بخواهد احیا شود حضور در بازار سرمایه الزم است البته حضور باید 
درازمدت باشد و با برنامه، حوصله و صبر و شکیبایی همراه باشد. زیرا 
کســانی که هیجانی رفتار کرده اند بخشی از دارایی  خود را از دست 
دادند اما کسانی که صبر و شکیبایی به خرج دادند پاداش گرفتند. 
رئیس  سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه شرکت های حاضر 
در بورس سهام شان در دست عامه مردم است، گفت: اگر این شرکت ها 
طرح های توسعه ای اجرا کنند منافع آن به عموم مردم می رسد. در 
حال حاضر با آزاد شدن سهام عدالت 50 میلیون سهام دار در کشور 
داریم. بنابراین هرچه شــرکت های حاضر در بورس را بیشتر تقویت 

کنیم منافع آن به عامه مردم می رسد.
قالیباف اصل همچنین از نمودهای حضور مردم در بازار سرمایه 
اجرای سیاســت های اصل 44 قانون اساسی و سیاست  های اقتصاد 
مقاومتی دانســت و گفت: با تامین مالی و سرمایه گذاری در بورس 

می توان به اقتصاد ملی کمک کرد.
در این مراســم احمد اســفندیاری مدیرعامل صندوق ذخیره 
بسیجیان نیز گفت: وقتی نقدینگی در بازار وجود دارد بهترین مکان 
برای جذب نقدینگی بورس است چون اگر پول خرد مردم در بانک ها 
قرار گیرد دردی دوا نمی کند اما همین پول ها در بورس باعث تزریق 

به تولید می شود.
مدیرعامل صندوق ذخیره بســیجیان اظهار داشت: با آزاد شدن 
سهام عدالت و همچنین حضور گسترده مردم در بازار سرمایه اکثر 
این افراد اطالعات چندانی از بازار ندارند ولی بسیجیان می توانند در 

جهت فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی کمک کنند.
اسفندیاری با  اشاره به اساسنامه صندوق ذخیره بسیجیان گفت: 
یکی از بندهای اساسنامه تشویق بسیج در جذب نقدینگی و هدایت 
به ســمت تولید اســت. در حال حاضر پروژه های بزرگی با وزارت 
دفاع در دست اقدام داریم. از جمله مشارکت در تأمین مالی آزادراه 
اصفهان - شــیراز در حالی که این پروژه با کمبود نقدینگی روبه رو 

است اما از طریق بازار سرمایه به تأمین مالی آن کمک می کنیم.
به گفته وی، با کمک بسیج می توانیم اعتماد مردم به بازار سرمایه 
را باال ببریم و این هم تکلیف و هم وظیفه است، همانگونه که بسیج 

جامعه پزشکی در ایام کرونا به کمک مردم شتافتند.

سرویس اقتصادی- 
در شرایطی که رئیس جمهور در مهر ماه وعده 
عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت را در 99/9/9 
داده بود، با فرارســیدن موعد اجرای این وعده، 
هنوز خبری از اجرای کامل این سامانه نشده است! 
به گزارش خبرنگار ما، بســیاری از مشــکالتی که 
موجــب کمبود کاالها یا افزایش قیمــت  آن با وجود 
تخصیص ارز دولتی می  شــود، به  دلیــل نبود زنجیره  
اطالعاتی و کنترلی است. مشکالت تجاری در کشور ما 
تقریبا به  یکی از پاشنه آشیل های اقتصادی تبدیل شده 
و از این ناحیه ضربه  های متعددی به  ســفره مردم وارد 
شده اســت. عدم شفافیت در این حوزه، تنگناهایی را 
در زندگــی مردم به  وجود آورده که نمونه  های آن  را در 
رســوب کاالها در گمرک، یا عدم واردات به  ازای پنج 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی و گران  فروشی کاالهای 
اساسی که مشمول این ارز ترجیحی هستند، می  بینیم.
از همین جهت، حســن روحانــی در 23 مهر ماه 
امســال برای برطرف شدن مشکالت فوق از راه اندازی 
کامل »سامانه جامع تجارت« در 9 آذر خبر داد و گفت: 
»سامانه ای که در نهم آذر افتتاح می شود، سامانه جامع 
تجارت خواهد بود. ماه ها و سال ها است که این سامانه 
را دنبال می کنم تا از روزی که ثبت ســفارش می شود 
تا مغازه ای که آن جنس به فروش می رســد، ما آن را 
ببینیم. دیگر بحث گمرک، انبار و احتکار در کار نیست 
و همه بخش ها باید زیر نظر این ســامانه باشد و همه 
اقدامات بانک مرکزی زیر نظر این سامانه قرار بگیرد.«
امروز 99/9/9 موعد تحقق این وعده رئیس جمهور 
است و باید شــاهد اجرای یک طرح تحولی بزرگ در 
حوزه  های تجاری کشور باشیم. با این وجود هیچ خبری 
از اجرای کامل این طرح شنیده نمی  شود؛ هرچند سایتی 
با همین عنوان از مدت ها پیش مشغول فعالیت بوده اما 
صرف تاسیس یک ســایت و اعالم چند دستورالعمل 
و معرفی زیرســامانه  ها یا حتی رونمایی تشــریفاتی از 
یک سایت نمی  تواند خالء فقدان گام  های اجرایی این 

سامانه را پر کند. 
هفت سال معطلی

 برای اجرای یک طرح مهم! 
جالب است بدانید پیشــینه سامانه جامع تجارت 
صرفا به  چند ماه اخیر که مشکالت تجاری و ارزی در 
کنار زیان  های ناشی از شیوع کرونا شدت گرفت، محدود 
نیست. هفت سال پیش، در سال 1392 با تصویب قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مجلس شورای اسالمی و 
براساس ماده6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد »سامانه یکپارچه 
سازی بر فرآیند تجاری« با هدف شفاف سازی فرآیند 
تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فســاد برعهده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.
در همین باره خبرگزاری فارس، نوشت: این سامانه 
در آئین نامه با عنوان »ســامانه جامع تجارت« نامیده 
شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه 
مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه 
تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد 
و دســتگاه های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با 

بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.
ســال 1395 بعد از تصویب مواد5 و 6 آئین نامه، 
بخش خارجی ســامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و 
از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و 
اجرایی شده است، با این حال، این سامانه هنوز هم در 
مســائل اجرایی به طور کامل به بهره برداری نرسیده و 
تبعات این تاخیرها در اجرای کامل این برنامه آسیب  های 

زیادی به  معیشت مردم زده است. 
مشکالت تخصیص ارز و باز هم
 معضلی به نام سوء استفاده!

از آبان ماه ســال 97 که تحریم  های جدید آمریکا 
علیه کشورمان آغاز شد، فروش نفت با محدودیت مواجه 
شــد و درآمدهای ارزی هم کاهش یافت، این مسئله 
در ســال جاری نیز شدیدا پررنگ شد و تخصیص ارز 
با مشــکالت زیادی صورت می  گرفت. تا جایی که در 
برخی موارد دولت مجبور به  اســتفاده از ذخایر ارزی و 

باال بردن پایه پولی شد. 
چندی پیش، مرکز پژوهش  های مجلس در این باره 
اعالم کرد: »در پنج ماهه اول سال 1399 حدود چهار 
میلیارد دالر با نرخ ترجیحی، کاال وارد کشور شده است. 
این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات 
نفت براساس آمار اعالم شده توسط بانک مرکزی 700 
میلیون دالر بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود 
3.3 میلیــارد دالر از ارز ترجیحی )4200 تومانی( از 
محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی 
که بانک مرکزی بــرای تامین ذخایر ارزی خود اقدام 
به تامین ارز از دســت رفته بکند، برای تامین این ارز 
مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 
درصدی پایه پولی به میــزان حدود 50 هزار میلیارد 

تومان می باشد.« 
جالب اینجاســت که با وجود تامین ارز برای ورود 
کاالهای اساسی، در برخی موارد باز هم شاهد ناتوانی در 
تخصیص ارز بودیم که نتیجه آن در مواردی مانند گرانی 
مرغ نمایان شــد، چنان که دو روز پیش، رضا سالمی، 
مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفته 
بود: »بهمن ماه سال گذشته در تامین ارز نهاده های دامی 
وقفه ای ایجاد شد و تا اردیبهشت امسال به دلیل کاهش 
تخصیــص ارز نهاده های دامی، واردات کمتری صورت 
گرفت. در حقیقت بانک مرکزی به دلیل محدودیت های 
منابع ارزی و تحریم ها ارز کمتری تخصیص داد و بعد 
از آن نیز دیگر جوجه ریزی برای تولیدکنندگان صرفه 

اقتصادی نداشت.«
به عبارتی، تامین ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان 
اولیــن مرحلــه از فرآیند تجارت برون مــرزی با همه 
سختی  ها صورت می گرفت اما بازهم کاالها با قیمت ارز 
تخصیصی به  دست مردم نرسید! به سخن دیگر، چون 
سیســتم نظارت بر ورود کاال در حین ورود تا فروش 
نهایی وجود نداشــت، کســانی که ارز 4200 تومانی 
دریافت می کردند می توانستند با سوء استفاده از این ارز 
ارزان  قیمت، کاالهای خود را به   قیمت ارز آزاد بفروشند! 
ایــن موضوعی بود کــه حتی مــورد انتقاد بانک 
مرکزی هم قرار گرفت؛ روابط عمومی بانک مرکزی در 
نیمه مهرماه اعالم کرد: »علی رغم همه محدودیت ها و 

تنگناهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم 
عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه های 
صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال 
جاری جمعاً بیش از 5267 میلیون دالر تأمین ارز انجام 
داده است و متأسفانه برخی سوءاستفاده ها و زیاده خواهی 
در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش 
کاالهای مورد  اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که 
کاالهای اساسی تأمین ارزشده، بر مبنای قیمت تمام شده 

ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد.« 
در همین زمینه، مجید موافق قدیری، رئیس   انجمن 
صنایع خوراک دام و طیور با  اشــاره به سوءاســتفاده 
از نهاده هــای دامــی دولتــی گفته بــود: »برخی از 
تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم مرغ، نهاده دولتی 
را در بازار غیررســمی به فروش می رسانند.« جالب تر 
اینجاســت که برخی که کاالها را با ارز 4200 تومانی 
وارد می کردند، قیمت خود را باالتر از نرخ های بازارهای 
جهانی قرار می دادند! به عنوان نمونه حداکثر قیمت هر 
تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 370 دالر است که 
بــا توجه به قیمت 17 هزار تومانی نهاده های دامی در 
داخل کشور، متوجه می شویم نهاده های دامی علی رغم 
دریافــت ارز 4200 تومانی، بــا ارز 45 هزار تومانی به 

فروش می رسد! 
تداوم احتکار

 به خاطر ناتوانی در ردیابی کاالها
به  جز فرایند ورود کاال که به دلیل فقدان شفافیت، 
منشــا فساد زیادی شده - همان  طور که رئیس جمهور 
هم اشاره کرده بود - معضل احتکار نیز نتیجه دیگری از 
نبود سامانه جامع تجارت می  باشد. در واقع، وقتی کاالها 
بعد از ورود به  کشور، تا مقصد ردیابی شوند، دیگر امکان 
احتکار یا انحراف از هدف مدنظر نخواهد بود. با این حال، 
وضعیت کنونی کاالهای احتکار شده، خود گواه دیگری 
است که این سامانه در شرایط اجرای عملیاتی نیست. 
هم  اکنون وضع احتکار کاالها به  گونه  ای شده که هر 
چند روز یک بار شاهد کشف انبار جدیدی از کاالهای 
احتکار شده هستیم. به  عنوان نمونه، کمتر از یک ماه 
پیش، در 15 آبان، فرمانده انتظامی ســقز از شناسایی 
انبار احتکار مواد غذایی در این شهرســتان خبر داد و 
گفت: »در این انبار 30 تن کاالهای اساســی مردم به 
ارزش پنج میلیارد ریال نگهداری می شد.« چند روز بعد 
هم در 19 آبان، فرمانده انتظامی شهرســتان مهران از 
کشف انبار مواد خوراکی احتکار شده به ارزش بیش از 

یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد! 
عدم همراهی گمرک 

و قاچاق  های سازمان یافته!
یک ایراد سیســتمی دیگر در راه عملکرد صحیح 
سامانه جامع انبارها، مربوط به گمرک است. این ارتباط 
دو بخش دارد: در بخش نخست بر اساس ابالغ وزارت 
کشور در انتهای ســال گذشته، صدور پته گمرکی به 
ثبت مقصد در سامانه جامع انبارها منوط شده است و 
از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است 
اما با این وجود، اســتعالم کــد رهگیری قبض انبار از 
سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز 

انجام نمی شود. 

در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز 
اصال نمی تواند به آن وارد شود، استعالم کد رهگیری 
قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک 
صدور اظهارنامه گمرکی را به استعالم از سامانه جامع 
انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی 
منوط نکرده اســت بلکه گمرک براســاس قبض انبار 
خودش اظهار نامه صادر می کند که قبض انبار گمرک 
نیز در زمان ترخیص کاال صادر می شــود. در حالی که 
اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبارها 
ثبت می شد تمام سازمان ها از جمله سازمان بنادر یا 
انبارهای عمومی کشور موظف می شدند داده های خود 

درخصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند.
مشکل گمرک البته محدود به  مورد فوق نیست، اگر 
موضوع ردیابی به  طور جدی حل و فصل شود، مشکل 
قاچــاق نیز از بین خواهد رفت، چراکه کاالهای قاچاق 
چون در ســامانه جامع قرار ندارند، در فرآیند ترخیص 
کاالها وارد نمی  شــوند. چه اینکه در حال حاضر برخی 
کاالهای قاچاق از مبادی رســمی و به  طور علنی وارد 
کشور می گردند. در این  باره، سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه چند روز پیش در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه در پی پخش گزارش قاچاق ســیگار از  بخش 
های مختلف خبری گفت: »مردم وقتی این گزارش ها 
را می بینند، ســؤال می کنند که چگونه قاچاق با این 
حجم و با تریلی وارد کشور می شود؟ این مسئله حتماً 
باید پیگیری جدی شــود. وقتی چنین حجمی قاچاق 
وارد کشور می شود، یعنی این کاال از مبادی رسمی وارد 
شده که این خیلی مایه تاسف است و نیاز به ورود فوری 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارد.«
از حرف تا عمل

هرچند هم  اکنون وبگاهی با عنوان »سامانه جامع 
گمرک« وجود دارد و حتی برای آن 13 زیر سامانه از 
جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، 
ســامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کاال، سامانه 
امضاء الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه 
شناسه رهگیری، سامانه سرویس های تجاری، گذرگاه 
سرویس های ســامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص 
تایر تعریف شده است، اما آنچه که در اجرای این سامانه 
ضرورت دارد، همان مواردی است که رئیس جمهور گفته 
بود )شفافیت و عدم احتکار( که اقدام کافی در این زمینه 

انجام نشده است. 
در واقع برای عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، 
این موارد باید محقق شــود نه صرف افتتاح سایت. از 
همین رو است که می  توان گفت سامانه جامع تجارت 
تــا راه اندازی واقعی خیلی فاصله دارد. در حال حاضر 
اصال معلوم نیست چه تصمیمی برای این سامانه گرفته 
خواهد شد! آیا افتتاح آن عقب می  افتد؟ یا مثل بسیاری 
از طرح های دیگر دولت  - مانند مســکن مهر- پرونده 
آن الی یوم القیامه بسته نخواهد شد؟ امیدواریم دولت 
برای اجرای کامل این سامانه که می  تواند نقطه مثبتی 
در کارنامه اقتصادی اش ثبت شــود، کوتاهی نکند؛ تا 
حداقل یک یادگاری مثبت در حوزه اقتصاد برای مردم 

باقی بماند.

یک کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: 
وضعیت امروز خودروســازی پیامد ۳0 سال 

همکاری با فرانسوی ها است.
مرتضی شــجاعی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
تســنیم، درخصــوص احتمال همــکاری مجدد 
فرانسوی ها با خودروسازان داخلی گفت: از مهم ترین 
بهانه های همکاری مجدد ایران خودرو و ســایپا با 
فرانسوی ها می توان به زیرساخت های تولید خودرو 
متناسب با محصوالت فرانسوی در کشور، تعهدات 
روی زمین مانده خودروسازان و تأسیس شرکت های 
ایکاپ و سایپا - سیتروئن پس از برجام اشاره کرد 
که به دلیل ســرمایه گذاری مشترک، قاعدتاً طرف 
فرانســوی به دنبال کســب منافع بیشتری از این 

سرمایه گذاری خواهد بود.
وی افــزود: از طرفی به دلیل ســایه ســنگین 
تصمیمات سیاســی و دولتی بــر صنعت خودرو، 
احتمال این که همکاری مجــدد ایران با پژو و رنو 
امتیازی به طرف  اروپایی برای بازگشــت به برجام 
محسوب شود، دور از ذهن نیست. چنین رخدادی 
به محدود شدن تحرکات خودروسازان متناسب با 

خواســت و اراده فرانسوی ها و افزایش شکاف میان 
فناوری ســاخت خودرو در ایران با ســایر کشورها 

منجر خواهد شد.
این کارشــناس صنعت خــودرو درباره دالیل 
مخالفــت با حضور مجدد فرانســوی ها در صنعت 
خــودروی ایــران اظهار کــرد: مهم تریــن دلیل 
عقب ماندگــی و درجا زدن صنعت خودروی ایران، 
تجربه همکاری با فرانسوی ها در 30 سال گذشته 
اســت، در واقع کیفیت همکاری با فرانســوی ها، 
اصلی ترین عامل وضعیت فعلی خودروسازی کشور 

است که به نظر نیاز به توضیح نداشته باشد.
شجاعی با اشــاره به این که از اواخر دهه 60 با 
راه اندازی خط تولید پژو 405 در ایران همکاری با 
فرانسوی ها آغاز شد، گفت: دستیابی به دانش فنی 
و امید به خودروساز شــدن، از مسیر مونتاژکاری 
محصوالت فرانسوی ها و سپس مهندسی معکوس 
از اواخر دهه 60 پایه ریزی شد و به دالیل متعدد از 
جمله مقاومت فرانسوی ها در انتقال دانش و غفلت از 
توانمندسازی صنایع پایین دستی برای تأمین قطعات 

این خودروها محقق نشد.

وی ادامــه داد: نتیجه چنین سیاســت گذاری، 
اســتمرار تولید محصوالت از رده  خارج فرانسوی 
در ایران با کیفیتی پایین تر از نســخه های اولیه و 
با وابســتگی قابل توجه ارزی بوده که در شــرایط 
محدودیت منابع ارزی و خروج فرانسوی ها از ایران، 
زیرســاخت های تولید خودرو نیز در کشــور دچار 
اختالل می شوند؛ این همان تجربه دردناک دو دوره 

تحریم ایران در سال های 91 و 97 است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: البته 
انحصــار و اطمینان از فروش محصوالت در بازار و 
ناســازگاری ماهیت خودروهای فرانسوی با شیوه 
اســتفاده از خودرو در ایران نیــز در عقب ماندگی 
صنعت نقش داشــته است که به طور مجزایی قابل 

بحث است.
شجاعی اظهار کرد: فرانسوی ها با مونتاژ خودرو و 
وابسته نگه داشتن ایران به فناوری و قطعات منفصله، 
صرفاً به دنبال دستیابی به بازار بِکر خودرو در ایران 
با دور زدن حقوق گمرکی هســتند چرا که واردات 
قطعات منفصله خودرو تعرفه نازل تری نســبت به 
واردات خــودرو دارد و به این روش محصول نهایی 

رقابت پذیری بیشــتری در بازار نســبت به مشابه 
وارداتی دارد.

وی یادآور شد: در دور دوم تحریم ها، پس از 
تکرار پیامدهای ترک ایران از سوی فرانسوی ها، 
رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت 
بارها وعــده داد، پژو و رنو دیگر جایی در ایران 
نخواهند داشــت. امیدوارم این نگاه ناشــی از 
شناخت منفعت طلبی صرف فرانسوی ها در طول 
دهه ها همکاری با ایران باشد و رزم حسینی وزیر 
فعلی صمت نیز این تجربه گران بها را فراموش 

نکند.
شــجاعی بیان کرد: هرچند پیشــرفت صنعت 
خودرو در زمینه تقویت صنایع پایین دستی و نگاه به 
خودروسازی به عنوان یک بنگاه صنعتی و اقتصادی 
پس از تحریم اخیر بســیار آهســته بوده است، اما 
بازگشت فرانســوی ها با رویه سابق می تواند اندک 
تــالش اخیر را هم بر باد دهد و ایران را مجدداً در 
ریل مونتاژکاری صرف بیندازد. همکاری با شرکای 
خارجی نباید ایران را به فروشــگاه محصوالت آنها 

تبدیل کند.

وعده سازمان دامپزشکی 
برای کاهش قیمت مرغ

در ادامه وعده های مسئوالن برای کنترل بازار مرغ، رئیس 
سازمان دامپزشکی کشــور وعده داد: بر اساس، قیمت این 

محصول از این هفته سقوط می کند.
مدتی است قیمت گوشت مرغ که پیش از این به عنوان محصول 
گوشــتی مورد استفاده طبقات متوســط و پایین جامعه محسوب 
می شد، روند صعودی به خود گرفته است. هر کیلو مرغ کشتار روز 
در بازار تهران حدود 35 هزار تومان به فروش می رســد که این امر 
از افزایش 10 هزار تومانی قیمت مرغ طی چند روز گذشته حکایت 
دارد، البته گفته می شــود قیمت در برخی مراکز خرید به 40 هزار 
تومان نیز رسیده است. در این بین مردم منتظر اقدام موثر مسئوالن 
برای ســاماندهی بازار هستند، ولی تاکنون وعده ها بیش از اقدامات 

مشاهده شده است.
در همین رابطه رئیس ســازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: با 
توجه به تدابیری که در وزارت جهاد کشاورزی اندیشیده شده منتظر 

سقوط آزاد قیمت مرغ از هفته جاری باشید.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ماکنعلی افزود: روز جمعه 143 
ماشــین مرغ وارد میدان بهمن شــد که نتایج آن از روزهای آینده 
مشخص می شود و به قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان می رسد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های سازمان حمایت قیمت مرغ 
زنده 15 هزار تومان تا 15 هزار و 500 تومان اســت که تا به دست 

مصرف کننده برسد همان 20 هزار و 400 تومان می شود.
این مسئول تصریح کرد: قیمت فعلی مرغ متأثر از شرایط روانی 
بازار و افزایش مقطعی تقاضای بازار است؛ البته باید در نظر داشت که 
قیمت این محصول از قیمت نهاده ها و سایر هزینه های تولید نیز متأثر 
و عدم ترخیص به موقع آنها بر روی قیمت تمام شده تأثیر می گذارد.

ماکنعلی با  اشاره کاهش جوجه ریزی مقطعی جوجه ریزی  یادآور 
شــد: در قضیه افزایش قیمت مرغ یک عده ای ســوداگری کردند و 

عده ای نیز برای خرید این محصول هجوم بردند.
بازار مرغ رهاست

در همین حال معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با  اشاره به 
کاهش واردات سویا و توجه نکردن به هشدار ها، تصریح کرد: تقسیم 
کاری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت صورت گرفته بود 
مبنی بر اینکه تامین نهاده ها با وزارت صمت باشد، اما متأسفانه انجام 
نشده است. وقتی واردات نهاده های دامی  به وزارت صمت واگذار شد 

باید پاسخگو باشد.
مرتضی رضایی ادامه داد: مرغی که امروز در بازار اســت 45 روز 
پیش برای تولید آن برنامه ریزی شده است. حدود 9 میلیون و 300 
هزار تن ذرت، حدود سه میلیون و 500 هزار تن کنجاله سویا و حدود 
شش میلیون و 700 هزار تن جو در سال مورد نیاز است و اکنون با 

کاهش یک میلیون تنی واردات سویا مواجه هستیم.
وی افزود: 50 درصد مرغ تهران با قیمت 29 هزار تومان تامین 
شده و در سطح شهر باید 30 تا 31 هزار تومان به فروش برسد، اما 
با قیمت های تا 39 هزار تومان مواجه می شویم و این نشان می دهد 

که بازار رهاست.
رضایی افزود: قیمت تخم مرغ در ســطح ســوپرمارکت ها بسیار 
گران اســت. هفته پیش با وجود گرانی تخم مرغ این کاال 12 هزار 
تومان در هر کیلوگرم بود که هر شــانه 25 هزار تومان می شود و با 
سود عمده فروشی و خرده فروشی هر شانه به 28 تا 29 هزار تومان 
می رسد. هر عددی باالتر از این گرانفروشی است و دستگاه هایی که 
مسئولیت نظارت بر بازار را برعهده  دارند به وظیفه خود عمل نکرده اند.

توزیع مرغ 18500تومانی ادامه خواهد داشت
گفتنی است پس از افزایش قیمت گوشت مرغ، تالش هایی برای 
کنترل بازار صورت گرفته اســت. در همین رابطه، مدیرکل شرکت 
پشــتیبانی امور دام استان تهران از توزیع 650 تن مرغ گرم از روز 
شــنبه )8 آذر( به قیمت 18 هزار و 500 تومان در میادین میوه و 

 تره بار و فروشگاه های زنجیره ای خبر داد.
رضا سالمی افزود: 350 تن از این میزان در میادین  تره بار و 300 
تن دیگر در فروشگاه های زنجیره ای استان تهران توزیع می شود و این 
توزیع تا زمانی که قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد ادامه خواهد داشت.
در همین حال گفته می شود در حالی که حداکثر قیمت مصوب 
مرغ در بازار 20 هزار و 400 تومان اســت هر کیلوگرم پای مرغ در 
میــدان میوه و  تره بار تهران 27 هــزار و 700 تومان و باالتر از نرخ 

مصوب خود مرغ به فروش می رسد!

هشدار درباره انباشت تقاضای مسکن 
ساخت 1/5 میلیون واحد مسکونی در سال 

ضروری است 
برآورد تقاضای انباشت مسکن در حال حاضر معادل ساخت 
1.5 میلیون واحد مســکونی در هر سال است و این ظرفیت 
تقاضا در صورت رونق گرفتن بازار ســاخت و ساز می تواند 

منجر به خارج شدن اقتصاد از رکود شود.
مســئله مســکن مردم در طول هفت ســال گذشته مورد 
بی توجهی جدی نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور واقع شده 
اســت. نتیجه این بی توجهی چیزی جز رکود سنگین در حوزه 
ســاخت و ساز و جوالن تقاضاهای سوداگرانه نبوده و همین امر 
منجر به تحمیل فشار روزافزون به مردم می شود. عباس آخوندی، 
وزیر مستعفی دولت تدبیر و امید که پنج سال در صدر وزارتخانه 
راه و شهرسازی قرار داشت، به صراحت اعالم می کرد که اعتقادی 
به حضور دولت در حوزه ساخت مسکن ندارد و حتی پروژه بزرگ 
مســکن مهر را هم برنتافت و با این نگاه، بخش ساخت و ساز را 

سال ها عقب انداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع 
مسکن، نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال 1396 تا 
سال 1405 مجموعا 10 میلیون و 500 هزار واحد ذکر شده است که 
ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی 
و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می شود.

به عبارت دیگر از ســال 96 ساخت ســاالنه یک میلیون و 50 
هزار واحد مســکونی به مدت 10 سال باید در دستور کار قرار گیرد 
تا شاهد بهبود شــرایط بازار مسکن و کاهش فشار وارد شده از این 

ناحیه به مردم باشیم.
بر اساس آمارهای موجود ساخت و ساز از سال 96 تاکنون، بیشتر 
این نیاز طی چهار سال اخیر پاسخ داده نشده و یک نیاز انباشته دیگر 
به وجود آورده است. در همین ارتباط اگر آمار ساخت و ساز مسکن 
در مجموع این چهار سال از نیاز برآورد شده طرح جامع مسکن کسر 
شود. نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تا افق 1405 سالیانه 

بیش از 1.5 واحد خواهد بود.
پیشران اقتصاد خروج از رکود

مسئله دیگر مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، بحث 
شرایط کنونی کشور و لزوم ساخت واحدهای مسکونی است.

در همین ارتباط افشین پروین پور، کارشناس مسکن با اشاره 
به اینکه مســکن یکی از بخش های عمدۀ اقتصاد اســت و رونق 
ســاخت و ساز می تواند شــرایط بهبود فضای اقتصادی کشور را 
مهیا ســازد، گفت: »نمی شود به شرایط نامطلوب اقتصادی اشاره 
کرد و نسخه ساخت مســکن را از دستور کار خارج کرد، چراکه 
مسکن پیشران اقتصادی است و رونق آن زمینه خروج از رکود و 

رونق بازار را رقم می زند.«
وی در بیان این نکته که تجربه خروج از رکود در شرایط تحریمی 
با استفاده از پیشران اقتصادی وجود دارد، گفت: » در سال های گذشته 
و در شرایط رکود تورمی به اضافه تحریم های سخت اقتصادی، رونق 
بازار ساخت و ساز به عنوان لنگر تورمی عمل کرده، چرا که بخشی 
از نقدینگی کشــور را به حوزه تولید اختصاص داد و این نســخه در 

شرایط کنونی سبب قوی شدن اقتصاد می شود.«

فاصله وعده تا عمل دولت

9 آذر هم فرا رسید
 خبری از اجرای کامل سامانه جامع تجارت نشد!

جزئیات فعالیت بانک ها تا پایان هفته اعالم شد



گزارش روز
صفحه ۵
یک شنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۲۲

افقی:
1- فردا مصادف است با سالروز شهادت روحانی مبارزی 
که سیاســت را از دیانت جدا نمی دانستند- ریشه همه 
نادانی ها و بدبختی هاســت 2- کتابی کــه زاده خیال 
و جهان آرمانی ســعدی اســت- منظومه ای از خواجه  
عبداهلل انصاری 3- زن انگلیسی- فوتبال آمریکایی- نام 
برادران اســکاتلندی که ســخت تحت تاثیر معماری 
کالســیک بودند و توانستند با خلق سبکی زیبا صنعت 
مبل ســازی را نیــز پیرو اصول خــود نمایند 4- نوعی 
واجــب- از مســابقات اتومبیلرانی- محکم و اســتوار 
5- میوه ای پاییزی- فیلمی از کوروساوا فیلمساز بزرگ 
ژاپنــی- نوعی فعل- بتی در زمــان جاهلیت 6- اولین 
پایگاه حکومت اســالمی- پایتخت مرکبــات ایران- از 
دروس ریاضــی 7- اعتراف به حقــی به نفع غیر و زیان 
خود- کینه توزی- اثری از داستایوفســکی 8- نام یکی 
از همســران حضرت یعقوب)ع(- فــرود آمدن- نوعی 
آسیاب 9- کاشف باسیل سل- برابر و یکسان- پایتخت 
کشور استرالیا 10- همان خواهر است- علمی که مبدع 
 آن ارســطو فیلســوف بزرگ یونان است- زنده  به آنیم

11- من و تو با هم می شویم- آرزوی اسیران  در بند- درد 
و رنج- از حروف الفبای موسیقی 12- از شخصیت های 
اســطوره ای در شاهنامه- کفش ورزشی 13- نام رومی 
مادر گرامی امام مهدی )عجل اهلل(- ای دل- شاهی که 
گور گرفت 14- شاعر می گوید اگر باال نشیند کسر شأن 
شعله نیست- تولیدات داخلی زمانی به کیفیت مناسب 
می رســند که این امر در میان آنها اتفاق بیفتد- ضمیر 
اشاره به جمع 15- اثری از شیخ  مفید رحمت اهلل علیه.

عمودی:
1- جهان تشیع امروز سالگرد بزرگداشت این عالم 
ربانی را گرامی می دارد 2- از نمازهای واجب- یکی 
از مبطالت روزه- ضمیر متکلم مع الغیر- پرچم و 
بیرق 3- پیروان اهل ســنت را گویند- کشوری 
مسلمان در شمال قاره آفریقا- دال 4- پیش درآمد 
آشغال- قانون مغولی- نوعی ضایعه برجسته در 
بدن که ناشــی از تورم و التهاب گره های لنفاوی 
اســت 5- شهری در استان فارس- مسجدی که 

شماره 11830 جدو    ل

حجاج در آن احرام می پوشند- نوعی روغن که از 
اکلیل کوهی گرفته می شود 6- شهری قدیمی در 
اســتان گیالن که تاکنون افراد برجسته ای از آن 
برخاسته اند- رودی در کشور چین- پرنده ای که 
مظهر وقار در میان پرندگان است 7- هر فصل از 
کتاب را گویند- شهر روشنایی- صدف کام نشین 
8- واحدی در طول- اگر به دنبالش فروشی آید 
همان فروشنده اجناس کم ارزش است- عالمت 
ماضی استمراری- خوردنی داغ این ایام 9- سرای 
مهر و کین- کبوتر صحرایی- از جشــنواره های 
نمایشی در  فرانسه- رشــته ای  فیلم در  معتبر 
هنرهای رزمی 10- آزاد از قید و شــرط- امروزه 
در عصــر آن زندگی می کنیــم- پهلوان و دلیر 
11- این  عالم ربانی کتاب ارزشــمند نهج البالغه 
را گردآوری نمود ه اند- دگرگونی بزرگ اجتماعی 
و سیاسی توســط مردم که باعث زیر و رو شدن 
ارکان قدرت و تغییر حکومت گردد 12- حزبی که 
هیتلر را در آلمان به قدرت رساند- زینت آدمی 
است- راه آشــکار و باز 13- شاعری که وی را 
خاتم الشعرا لقب داده اند- نوعی وضو- نام دیگر 
حنا 14- تالش و کوشش- ارزشمندترین جایزه 
علمی که هر ســاله به دانشمندان در رشته های 
مختلف علمی داده می شــود- یکی از دو قبیله  
متخاصم در یثرب- فرزند سر به راه 15- بازی و 
سرگرمی- واحد پول امارات- درخواستی که همراه 

با اصرار و تضرع باشد.

 محرومیت زدایی از پیکره جامعه اسالمی 
زیر سایه حسنه وقف

تا صحبت از وقف به میان می آید، ذهن ها 
به این سمت متبادر می شــود که مثاًل؛ ما 
که مــال خاصی برای وقف نداریم. ما کجا و 
وقف کجا؟! اما این ذهنیت طبق آموزه های 
اسالمی، برداشــت درستی از مسئله وقف 
نیست. هرکسی می تواند با کمترین امکانات 
و به بهانه های مختلف، با نیتی الهی و صادقانه 

به خیل واقفین بپیوندد.
وقف باعث گسترش عدالت در جامعه می شود 
و آثــار اقتصادی، اجتماعــی، اخالقی و فرهنگی 
فراوانی به همــراه دارد و از تضادهای طبقاتی به 
میزان قابل توجهی می کاهد و مشارکت مردم را 

در امور اجتماعی افزایش می دهد.
وقف یک صدقه جاریه است. اگر شخصی که 
تا کنون نیت وقف نداشته و خیرخواه فرزندانش 
هســت، می تواند ملک خود را بر فرزندانش وقف 
کنــد و بعد از فرزندان هم صرف امور عام المنفعه 
شود. این نوع وقف مزیت هایی دارد؛ اول اینکه مال، 
بعد از شخص واقف برای فرزندانش حیف و میل 
نخواهد شــد و در عین حال منافع آن ملک وقف 
شده نیز مادام العمر برای فرزندان باقی می ماند. 
پس از آن نیز این صدقه جاریه برای خود واقف تا 

قیامت باقی خواهد ماند.
یکی از ســاده ترین راه های وقف، وقف زمان 
یا وقت گذاری اســت. همه ما به نوعی متناسب 
با شــرایط و اقتضائات اجتماعی مان به شــغلی 
مشغول هستیم. به تعبیر علما حداقل وظیفه ای 
که هر کسی در انجام وظایف شغلی اش دارد این 
است که از عمری که برای این شغل صرف می کند، 

حداکثر استفاده را بکند.
وقف عمر

باالتر از این، افرادی هســتند که عالوه بر این 
زمان، وقتی را هم برای کیفیت بیشــتر شغلشان 
که با نیت الهی به آن مشغول هستند می گذارند. 
این موضوع به خصوص در مشــاغل دولتی نمود 
بیشتری پیدا می کند. چراکه منبع تامین درآمد 
اینگونه شغل ها عمدتاً از بیت المال مسلمین است. 
خالصه کالم آنکه حواسمان باشد که عمرمان را در 
چه راهی صرف می کنیم و تالشمان بر این باشد که 
حداقل بخشی از آن با نیت »وقف« مصرف بشود.
رهبر معظم انقالب در اینباره 8 اردیبهشــت 
95 با بیان توصیه  ای عمومی به همه آحاد جامعه 
می فرماینــد: »هرکس هرجا هســت، کار کند، 
کیفّیت کار را باال ببرد، حّق کار را اداء کند. فرض 
بفرمایید یک دانشــجو اگرچنانچه درست درس 

حجت االسالم و المسلمین خاموشــی رئیس  سازمان اوقاف و 
امور خیریه: ما روی زنجیره های زراعی، دامپروری، آبخیزداری 
و امکاناتی که می تواند به بهینه ســازی تولید خوراک کشــور 

کمک کند متمرکز شــده ایم. مســلماً وقتی ما وقف را فعال کنیم، تاثیر 
شــگرفی در مناســبات اقتصادی و متاثر نشــدن از تکانه های خارجی 
خواهد داشــت. اگر بتوانیم ســهم وقف در دانش بنیان ها، حوزه آموزش، 
تامین مواد غذایی، حوزه بهداشــت و درمان، توسعه تجهیزات پزشکی و 
ســایر صنایع را تعیین کنیم، حتماً به این اهداف دست پیدا خواهیم کرد. 
آنچه مورد نظر ماست این اســت که وقف بتواند به عنوان زیرساخت های 
تعیین کننده برای حل بســیاری از معضالت اقتصادی کشور قرار بگیرد.

یک کارشــناس علوم دینــی و فعال در حوزه وقــف: در حال 
حاضر بر اســاس اســلوب جدید برنامه ریزی شهری، در برخی 
شــهرهای جدید که خریــد و فروش ملک صــورت می گیرد، 

تغییراتی در آینده نخواهند داشــت. زمین های این شــهرها برای وقف 
بسیار مناســب هســتند. بر این اســاس افرادی که عالقه مند هستند 
می توانند با هزینه ای کمتر نســبت به شــهرهای قدیمی و بزرگ تر وارد 
صحنه شده و با خریداری قطعه ای زمین یا ملک به خیل واقفین بپیوندند.

جاریه  صدقه  یک  وقف 
اســت. اگر شــخصی 

که تا کنون نیت وقف نداشــته 
هســت  فرزندانش  خیرخواه  و 
می تواند ملک خود را بر فرزندانش 
وقف کند و بعــد از فرزندان هم 
شــود. عام المنفعه  امور  صرف 

 توسعه وقف
 با بروزرسانی 
شیوه های متنوع

نخوانــد، حّق کار را اداء نکــرده؛ همچنان که اگر 
یک اســتاد وقت نگذارد برای تدریس، خودش را 
آماده نکند، مطالعه نکند، وقت گذاری نکند، حّق 
کار را اداء نکــرده؛ اگر یک مدیر که در یک جایی 
نصب شده اســت -به عنوان وزیر، به عنوان مدیر، 
به عنوان نماینده  مجلس- خود را » وقف« این کار 
نکند، حّق کار را اداء نکرده. اینکه ما مســئولّیت 
یک مدیریّــت را به عهده بگیریم منتها خودمان 
را، وقتمــان را، تمام نیرویمان را صرف آن کاری 
که مســئولّیتش را به عهده گرفته ایم نکنیم و به 
کارهای دیگر بپردازیم، حّق کار اداء نشده است. 
لذاست که همیشه توصیه  بنده به مدیران دولتی، 
به مسئوالن حکومتی -چه در قّوه  مجریّه، چه در 
قّوه  قضائّیه، چــه در قّوه  مقّننه، چه در نهادهای 
گوناگون- این بوده است که این مسئولّیتی را که 
قبــول می کنید، با همه  وجود دنبالش بروید. این 
نباشد که یک مسئولّیتی را بنده قبول بکنم، بعد 

یک مقدار از وقت را صرف آن مســئولّیت بکنم، 
مابقی را هم صرف کارهای شــخصی و کارهای 

دیگر؛ نه، حّق آن کار اداء نشده است.«
ظرفیت اوقاف در دوران تحریم

در ادامه گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین 
مهدی خاموشــی، رئیس  ســازمان اوقاف و امور 
خیریه، »نحوه ورود ســازمان اوقــاف در دوران 

تحریــم« مورد بحث واقع شــده و او در این باره 
می گوید: »ما باید امکانات سازمان اوقاف را برای 
اشــتغال زایی معطوف کنیم منتها این کار باید با 
برنامه باشــد. به عنوان مثال طبق قانون ماده 5 
قوانین اوقاف، اوقاف باید برای اداره شئون خود از 
مردم استفاده کند و نام این نوع استفاده از مردم، 

»امین« یا »امنا« می باشد.«
رئیس  سازمان اوقاف می افزاید: »در این شاخه 
ما روی زنجیره های زراعی، دامپروری، آبخیزداری و 
امکاناتی که می تواند به بهینه  سازی تولید خوراک 
کشــور اعم از خوراک مورد نیاز مردم یا آنچه که 
به صورت زنجیره مورد نیاز تولید مواد پروتئینی 
مثل خوراک دام کمک کند متمرکز شــده ایم. 
عالوه بر این، ما در سازمان اوقاف میزان استعداد 
موجود خودمــان را برای کمک به مجموعه های 
دانــش بنیان معطوف کرده ایم. دانش بنیان هایی 
کــه بتوانند ضد تحریم عمل کنند، رشــد تولید 
ملی در درون کشــور را باال ببرند و تبادل کاال را 
قوت ببخشند. در حال حاضر ما با دانش بنیان ها 
در زمینه تجهیزات پزشکی، تولید جنین گاوی، 
تولید موتورســیکلت برقی و انواع و اقسام صنایع 
مخابراتی و... به صورت مشارکت موقوفات وارد کار 

شده ایم و این کار ادامه دارد.«
حجت االســالم و المســلمین خاموشی ادامه 
می دهد: »مســلماً وقتی ما وقــف را فعال کنیم، 
تاثیر شگرفی در مناسبات اقتصادی و متاثر نشدن 
از تکانه هــای خارجی خواهد داشــت. ما در حال 
حاضر برای رسیدن به این هدف از آن نقطه صفر 
آغازین حرکــت کرده ایم و داریم پله هایی را طی 
می کنیم. اگر بتوانیم سهم وقف در دانش بنیان ها، 
حوزه آموزش، تامین مواد غذایی، حوزه بهداشت 
و درمان، توسعه تجهیزات پزشکی و سایر صنایع را 
تعیین کنیم، حتماً به این اهداف دست پیدا خواهیم 
کرد. آنچه مورد نظر ماست این است که وقف بتواند 

به عنوان زیرســاخت های تعیین کننده برای حل 
بسیاری از معضالت اقتصادی کشور قرار بگیرد.«
تحوالت بزرگ علمی با حمایت اوقاف

یکــی دیگــر از عرصه هایی کــه می تواند با 
مشــارکت اوقاف در جنگ اقتصادی به داد مردم 
برســد، جهش در رخدادهای علمــی متناظر با 
نیازهای مردم است. رئیس  سازمان اوقاف در این 
خصوص توضیح می دهد: »در این حوزه، حمایت 
از تولیدات محدود و استارت آپ ها و به طور کلی 
تکثیــر اولیه یک محصول، کار ما نیســت و این 
بخش مربوط به دانشگاه ها، معاونت علمی ریاست 
جمهوری و دیگران است. اگر وقف می خواهد کاری 
در این حوزه انجام بدهد، آن کار باید از مرحله 4 
و 5 به بعد و پس از مرحله تجاری  سازی محصول 
باشــد. چرا که در این مرحله نیاز به پشــتیبانی 
سنگین مالی وجود دارد. وقتی اوقاف به این حوزه 

وارد می شود، هریک از مجموعه های دانش بنیان به 
حرکت می افتند و به تبع آن مشکلی از مشکالت 
کشور حل خواهد شد. تا کنون سعی کرده ایم که 

این کار را انجام دهیم.«
او ادامه می دهد: »در همین راستا اگر بخواهیم 
بر اســاس موقوفات موجود، یک مــورد را مثال 
بزنیــم، در حال حاضر موقوفــه ای به نام موقوفه 
البرز وجود دارد کــه واقف محترم از بدو انقالب 
اختیار این کار را به حضرت امام)ره( واگذار کرده 
و ایشان هم به سازمان اوقاف واگذار فرمودند. لذا 
ما هر سال ذیل این موقوفه، جایزه دانش آموزی، 
دانشــجویی، طالب، اساتید و کسانی که صاحب 

اختراعات هستند را برگزار می کنیم. این مجموعه 
در حال پیشــرفت اســت و هر ســال هم میزان 
جوایز آن افزایش می یابد. بنده وقتی در جلسات 
این مجموعه شرکت می کنم، یکی از شاداب ترین 
جلسات علمی را مشاهده می کنم که مخاطبین با 

رغبت در آن شرکت می کنند.«
حجت االســالم خاموشــی در بخش پایانی 
گفت وگــو با گزارشــگر کیهان اظهــار می دارد: 
»موقوفات دیگر فرهنگی هم وجود دارد که از جمله 
آنها می توان به 6 هزار و 700 مدرســه ای که در 
اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده اشاره کرد. 
عالوه بر این، میزان زیادی از رقبات اعم از انتفاعی 
و منفعتی در اختیار دانشگاه ها و حوزه های علمیه 
قرار دارد. این ها تماماً وقف های علمی و دانش محور 
هستند. البته ما در مدیریت جدید طرحی به نام 
طــرح افق را در بقاع متبرکه فعال کرده ایم. طرح 

افق به طور خالصه مربوط به حمایت از فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی و قرآنی است. مایه خوشحالی 
مردم و مســئولین است که قریب به یک میلیون 
و 500 هزار بسته غذایی از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در بقاع متبرکه توزیع شده است و در همین 
دوران قرنطینه نیز مقرر گردیده که بقاع متبرکه 
برای توزیع بیش از 220 هزار بسته غذایی تدبیر 
کنند تا بتوانند در این اوضاع نیز حمایتی هرچند 
کوچک از خانواده های محروم داشته باشند. همه 
این ها از جملــه کارکردهای اجتماعی، فرهنگی 
وقف مردمی است که در بقاع متبرکه فعال است.«
یقیناً شفاف  ســازی فعالیت موقوفات و همچنین 
سالمت ســازمانی اوقاف و امور خیریه باعث تشویق 
مردم در امر وقف می شود که اگر این مهم در مدیریت 
جدید اوقاف سرلوحه امور این سازمان قرار گیرد، موجب 
تحوالت شگرفی در خدمت رسانی به مردم خواهد شد.

 حل مشکالت شهرهای جدید 
با مشارکت واقفین

در حوزه موقوفــات مربوط به حوزه ملک، 
زمین و ساختمان، امکان وقف برای همه مردم 
فراهم نمی باشد و بسیاری از افرادی که به وقف 
زمین یا ملک عالقه مند هســتند، وسعشان به 
این زمینه وقفی نمی رسد. حجت االسالم حسین 
عبدالصمدی، کارشناس علوم دینی و فعال در 
حــوزه وقف با ارائه پیشــنهادی در این باره به 
گزارشــگر کیهان می گوید: »در حال حاضر بر 
اساس اســلوب جدید برنامه ریزی شهری، در 
برخی شهرهای جدید که خرید و فروش ملک 
صورت می گیــرد، تغییراتی در آینده نخواهند 
داشــت زمین های این شهرها برای وقف بسیار 
مناســب هســتند. بر این اســاس افرادی که 
عالقه مند هســتند می توانند با هزینه ای کمتر 
نسبت به شهرهای قدیمی و بزرگ تر وارد صحنه 
شــده و با خریداری قطعه ای زمین یا ملک به 

خیل واقفین بپیوندند.«
او می افزاید: »شــهرهای جدیــد در حال 
گسترش هستند و متناسب با این توسعه شهری، 
نیازهــای اجتماعی مردم روزافزون اســت. لذا 
ممکن است زیرساخت هایی که در بدو تاسیس 
یک شهر جدید پیش بینی می شوند جوابگوی 
نیاز های مردم ساکن آن شهر نباشند. مشکلی 
که بر ســر ایــن راه وجود دارد این اســت که 
عمده قراردادهای واگذاری زمین به اشــخاص 
در شهرهای جدید مشروط است. یعنی شخص 
متقاضی زمین حتماً باید بالفاصله پس از تحویل 
زمین، شروع به ساخت و ساز نماید. درخواست 
ما از مسئوالن شــهرهای جدید این است که 
تسهیل گری کنند و این شرط ساخت را برای 
واقفینی که می خواهند یک زمینی را خریداری و 
وقف نمایند بردارند. این مهم با همکاری و تایید 
سازمان اوقاف امکانپذیر است و مسئوالن شهری 
می تواند با استناد به تایید اوقاف، سند مالکیت 
زمین مورد نظر را صادر کرده تا بالفاصله وقف 
زمین صورت بگیرد و به تبع آن خّیرینی که در 
حوزه ساخت، امکان مشارکت دارند شناسایی 
شــوند. به این ترتیب بخش قابــل توجهی از 
نیازهای مردم در این گونه شــهرها به راحتی 

مرتفع خواهد شد.«

بخش دوم

 روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران

آگهی مناقصه عمومی
)مرحله دوم(

انستیتو پاستور ایران در نظر دارد یک دستگاه خرید چیلر هوایی 170 تن تبرید واقعی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج از طریق 
مناقصه عمومی را به شرح ذیل خریداری نماید، متقاضیان می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

1- متقاضــی باید مبلغ 1/000/000/000 ریال)معادل صد میلیون ( تومان بابت شــرکت در فرآینــد ارجاع کار به صورت واریز 
وجه نقد به شــماره حســاب 5780730144 نزد بانک ملت شعبه دولت در وجه انستیتوپاستورایران و یا ضمانت نامه بانکی در وجه 

انستیتوپاستورایران ارایه نماید)چک شخصی پذیرفته نمی شود(.
2- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه عمومی به مدت ده روزجهت خرید اسناد مناقصه مبلغ1/000/000 ریال به 
حساب 2173449002004 نزد بانک ملی شعبه پاستور به نام انستیتوپاستورایران با شناسه 8380 واریز و با همراه داشتن اصل فیش 
واریزی و درخواســت شرکت در مناقصه به آدرس تهران،تقاطع خیابان پاستور خیابان12فروردین جنوبی،پالک75 دبیرخانه مرکزی 
انســتیتو پاســتور ایران تلفن64112576-021 مراجعه و اسناد مناقصه را خریداری نموده و حداکثر ظرف مدت 10روز بعد از انتشار 
آگهی نسبت به تحویل پاکت های )الف،ب،ج(مناقصه به دبیرخانه حراست انستیتوپاستورایران )آدرس فوق( تلفن021-64112374 

مراجعه و پس از تحویل آن رسید دریافت نمایند.
3- هزینه مربوط به چاپ و انتشــار آگهی مناقصه و هزینه های مربوط به ثبت قرارداد در دفتر اســناد رسمی)عنداللزوم(به عهده 
برنده مناقصه می باشد.موضوعات مربوط به شرایط مناقصه ،سوابق و رزومه شرکت ها در شرایط مناقصه و متن قرارداد قید شده است.

4- انستیتو در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.                                            

م الف ۲۷۲۹

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
آقاسردار به شــماره ملی 0054886031 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شیرگیری 
بشــماره ملی 0045260524 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمود شــیرگیری به شماره 
ملی 0045614040 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقای امیرحســین یک کالم الری به شــماره ملی 
0054606901 خــارج از اعضاء هیئــت مدیره به 
عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 
برات و کلیه عقود اسالمی طبق ماده 44 اساسنامه 
با امضاء متفــق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت اداری 
بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۹6

 و شناسه ملی ۱0۱00۷۵۴۵۵6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد شــرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم و آقای فتح اهلل شاه حســینی شــماره 
ملــی4609662078 به عنوان مدیر تصفیــه تعیین گردید . 
آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: استان تهران شهرستان 
ری خیابان شــهید بیات )24 متری( خیابان شــهید کریمی 
شیرازی )استخر( کوچه 7 متری ســوم شرقی ساختمان 13 

کدپستی 1873666345 می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی محبت تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت ۹0۴۵0 و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۴80۱0 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصویــب گردید. آقای جهانشــاه ناظمیان به کد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی 0070760561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی 
به کد ملی 0039166368 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملک داودی به 
کدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد.- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲0۳80 

و شناسه ملی ۱0۱006۵۹۲86

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1399/01/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
 شد: 1( اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
1- آقای ســعید رادگوهر به شماره ملی 0052154114 
به ســمت مدیرعامل)خــارج از اعضــا( 2- آقای حجت 
غالمی فخبی به شــماره ملی 0068737998 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 3- خانم ســمیه ابراهیمی به شماره 
ملی 0069680299 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
4- اعظم حیدرپورقدم به شــماره ملی 0067952755 
به ســمت عضو هیئت مدیره5- خانم صبــا احمدی به 
شــماره ملی 0795292295 به عنــوان بازرس اصلی و 
خانم اعظم قمری سبزوار به شماره ملی 0013010441 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. 2( امضا کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، عقود اسالمی و قراردادها و 
اوراق عــادی و اداری همانند قبــل با امضاء مدیرعامل و 
 رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

3( ترازنامه و حســاب های سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1398 به تصویب رسید.

 آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۲8۵ 

و شناسه ملی ۱۴00۴86۲68۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 179869 و 
شناسه ملی 10102220898 شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق)سهامی 
خاص( ثبت شــده به شماره 466966 و شناسه ملی 14004686193 
شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان)با مسئولیت محدود( ثبت شده 
به شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴88۲۹6 و شناسه ملی ۱۴00۵66۵۲۱0 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱688۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 



دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی میپذیرد

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه
خرید 

و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

گمشده
پیدا شده

کارت دانشجویی آقای آرین الهامی 
فرزند علیرضا با شماره دانشجویی 
ملــی  کــد  و   9711302004
3611260541 دانشجوی رشته 
شنوایی شناســی مقطع کارشناسی 
پیوسته از دانشگاه علوم پزشکی 
پردیس زاهدان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گردید.

سند و برگ سبز سواری سیستم 
پراید تیپ جی تی ایکس آی رنگ 
ســفید- روغنی مــدل 1386 به 
شماره موتور 2256191 و شماره 
شاسی  S1412286421969 و 
شماره پالک 233 ن 36 ایران 24 
بنام حمید طالب مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســمند  خــودرو  کمپانــی  ســند 
مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ   LX
ک پــال ه  ر شــما بــه   1 3 9 6 
 968 ط 52 ایران 93 و شماره موتور 
124K1039906 و شماره شاسی 
نام  بــه   NAAC91CE2HF129441
روح الــه که چری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و شناســنامه 
خــودروی پرایــد 132 مدل 
1390 بــه شــماره انتظامــی 
159 ج 34 ایران 56 و شماره 
موتور 4471420 و شــماره 
 S1422290316437 شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
پرایــد تیپ صبــا GTXI مدل 
 1387 بــه شــماره انتظامــی
 577 ب 14 ایران 76 و شماره 
موتور 2540877 و شــماره 
  S1412287818814شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

توضیح و تصحیح
بدینوسیله به استحضار می رساند که در آگهی درج شده در روزنامه کیهان مورخ 99/9/5 در صفحه 6 
نام بیمارستان گروه پزشکی برزویه)بیمارستان مردم( صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.                                                           
امورقراردادها/ بیمارستان مردم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
احسان بشیری فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 3860024256 صادره 
از همدان در مقطع کارشناسی رشته 
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد همــدان با شــماره 3694591 
مفقــود گردیده اســت و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد همدان بــه نشــانی: همدان- 
پروفســور  بلــوار  مدنــی-  شــهرک 
موسیوند دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

همدان ارسال نماید.

ســند کمپانی پژو  206 مدل 83 به 
شماره انتظامی 237 ل 23 ایران 23 
به شماره شاسی 19811705 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل ســالح شــکاری آقای حامد 
گروسی به شماره سریال 2609224- 
99/4/28 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 
22712976 شمیران 
88900867 - 88801552 مطهری 
شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی
13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی
3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز
1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

تو

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۱۰9۲۲ - ۰۲۱ 

نوشهر- لتینگان )اجاره(
بــه ســازمان ها و اداره هــای 

دولتی
2020 متــر ویال بــاغ جنگلی 
شــهرک بسیار عالی 800 متر 

بنا نوساز 4 واحد مستقل

۰9۱۲4۲۱74۰7

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

لوله کشی آب شوفاژ
موتورخانه، استخر، جوشکاری و...

۲645566۱ -۲6۱55۱36
۰9۱۲59967۲9

لوله کشی سرد و گرم 
شوفاژ و موتورخانه  تعمیرات 
تغییرات کلی و جزئی ساختمان

۰9۱۲677438۱ -44۱84۰۰3

خرید
 و فروش 

خودرو

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
۰9۱۲69936۰3 -665۰۰463

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

بانک اطالعاتی مهاجرت به کانادا
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کشت و صنعت نوشینه

)سهامی خاص( شماره ثبت ۱33۱64 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱764347

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت به عمل می آید که در جلســه مجمع 
عمومــی فوق العــاده شــرکت در ســاعت 14:00 روز 
سه شــنبه مورخ 99/09/25 در محل اقامتگاه قانونی 
شــرکت به نشانی خیابان کارگر شمالی، روبه روی درب 
ورودی بازارچه الله، پالک 1238 برگزار می شود حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
2- تصویب تراز و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 

1398
هیئت مدیره
 شرکت کشت و صنعت نوشینه

adabhonar@kayhan.ir

صفحه 6
یک شنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ 
۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۲۲

نگاهت از شب باغ نظر ، شیرازتر
دیگران نازند و تو از نازنینان ، نازتر

چنگ بردار و شب ما را چراغان کن که نیست
چنگی از تو چنگ تر ، یا سازی از تو سازتر

قصه گیسویت از امواج تحریر قمر
هم بلند آوازه تر شد ، هم بلند آوازتر

گشته ام دیوان حافظ را ولی بیتی نداشت
چون دو ابروی تو از ایجاز ، با ایجازتر

چشم در چشمت نشستم ، حیرتم از هوش رفت
چشم وا کردم به چشم اندازی از این بازتر
از شب جادو عبورم دادی و ، دیدم نبود -

جادویی از ِسحر چشمان تو پُر اعجازتر
آن که چشمان مرا تَر کرد ، اندوه  تو بود

گر چه چشم عاشقان بوده ست از آغاز، تَر

جامعه ادبی ســکوالر در ایــران هیچگاه 
جدی و اثر گذار نبوده و نیســت. ممکن است 
برخی بر این ادعا و گزاره بتازند. بگویند و بدان 
پافشاری کنند که چگونه است؛ صاحب قلمانی 
چون احمد شــاملو، چون سیمین بهبهانی، 
چون منوچهر آتشــی ، چون اسماعیل خویی 
و عباس معروفــی و... صدها نام دیگر، ذهنی 
را تســخیر نکرده و دلــی را با اثرش متصرف 
نشده اند؟ممکن است بگویند؛ چگونه می توان 
صاحب نامی غالمحسین ساعدی را از ساحت 
ادبیات و تاریخ داستان نویسی کشور خط بزنید 
و محکــم حکم بر بی تاثیر بودن قلم و آثارش 
دهید؟ منتقدان احتمالی؛ بیراه نمی گویند...! 
بله؛ هر یک از افرادی که نام برده شد و برخی 
دیگر که نام برده نشــد؛ در فهرست کسانی و 
صاحب قلمانی هســتند که آثارشان مخاطب 
خاص خود را داشته و دارد. عناصری هستند که 
رنگ قلمشان و زنگ نگاهشان، دلها و اذهانی 
را به سمت و سوی باورهایی و القائاتی خاص 
کشــانده و مفتون نموده است. در این شکی 
نیست. هر قلمی هر اندازه هم ضعیف و هر قدر 
مبتذل، بی خواهان و خواننده نیست! در این هم 
شکی نیست که برخی از قلم بدستان سکوالر از 
قوت قلم برخوردار بوده اند و هستند و نمی توان 
حکم به ضعف قدرت خالقیت واستواری فنی 
آثارشــان داد. پس مشکل چیست؟ پس چرا 
جامعه ادبی ســکوالر، به زعم نگارنده؛ دارای 
بعد تاثیرگذاری و خصلت ساختن و پرداختن 
اندیشه متعالی نیســت؟ چرا مرزها و حیطه 
تاثیرگذاری آنها، تنها جماعتی را در بر می گیرد 

که دارای اعوجاجات اندیشگی هستند؟
پاسخ روشن است: 

قدرت قلــم؛ تنها به مولفه خالقیت باال و 
وسعت خیال و دید وسیع و ذهن فعال تحلیلگر 
و تسلط بر زبان و مسلح بودن به دانش، خالصه 
نمی شود. قدرت قلم؛ به عنصری با نام »باور« 
وابستگی تام دارد. صاحب قلمی که دچار الحاد 
است، مشرک است، به دین الهی اسالم اعتقاد 
و التزام ندارد، به تعبیر ساده و مشهور؛ زندگی 
را تنها در لذت و لذت جویی محدود می بیند؛ 
مسلما نمی تواند منشا خیر و تعالی نگاه و روح 
مخاطب شــود. هر قدر هم خالقیت و دانش 
و...صاحب قلم، در تموج و قد کشــیدن دیده 
شود؛ اثر وی، در اوج نیست؛ در سطح مادیت 
است و دنیای دون! آثار چنین صاحب قلمانی 
چه کسانی هستند؟ همانانی که از اعوجاجات 
اندیشگی شــان سخن گفتیم. همان عناصری 
که بــه اثر هنری نه از بــرای تعالی که برای 

حیــرتم
از هـوش رفـت

علیرضا قزوه

شب است و باغچه  های تهی ز میخک من
و بـــوی خاطــــره  ها در حیــــاط کوچک من

حیاط خلوت من از سکوت سرشار است
کجاست نغمه غمگینت ای چکاوک من؟

به سکه  سکه اشکم تو را خریدارم
تویی بهــای پس اندازهای قّلک من

بگیر دست مرا ای عـــروس دریایی
بیا به یاری دنیای بی عروسک من

تورا به رشته ای از آرزو گـره زده اند
به پشت پنجره سینه مشّبک من

کسی نیامده - حّتی کالغ  های سیاه –
به قصد غارت جالیــــز بی مترسک من

کبوترانه بیـــا تخـــم آشتـــــی بگذار
میان گودی انگشت  های کوچک من

شب است و خواب عمیقی ربوده شهر مرا
کجــاست شیطنت کودکـــی و سوتک من؟

بترس از این همه لولو که پشت پنجره اند
بخواب شعر قشنگم، بخواب کودک من...

بـــوی 
خاطــــره  ها

سعید بیابانکی

راه نفوذ را 
بـاز نکنیم!

پژمان کریمی
* قدرت قلــم؛ تنها به مولفه 
و  و وسعت خیال  باال  خالقیت 
دید وسیع و ذهن فعال تحلیلگر 
و تسلط بر زبان و مسلح بودن به 

دانش، خالصه نمی شود.

التذاذ گیتیانه شان می نگرند. همان آدم هایی 
که با اثری دچار هیجان و نشاط می شوند که 
نیاز پست و نفسانی شان را پاسخ گوید و دامن 
بزند. خود قضاوت کنید: با خواندن کدام کتاب 
از کدام عنصر سکوالر، مخاطب به این ارزش ها 

داللت می یابد:
خداجویی و خداخواهی؟ وطن دوستی؟ نفی 
خیانــت به وطن و خیانت به خانواده؟ جهاد؟ 
فداکاری؟ شــهادت خواهی؟ راست پنداری و 
راست گویی؟ کار جهادی؟ تسلیم رضای حق 
بودن؟ دانش انــدوزی با نظر به غایت معرفت 

افزایی و خدمت رسانی؟...
کدام ارزش؟ چرا ارزش؟ صاحب قلمی که 
خود و نفس خود را مالک خوب و بد می داند 

و در آثارش بر این شاخص پافشاری می کند؛ 
منبع و مصدر خیــر و ارزش متعالی توصیف 

می شود؟
قطعا خوشبینی به چنین صاحب قلمی و 
اثر وی؛ نه کودکانه که بی شک ابلهانه است. نه 
ساده اندیشی که سطحی اندیشی مفرط است.
امــا صاحب قلمی که باور الهی دارد، خود 
را و زندگی را و رســالت خود و قلمش را الهی 
پنداشته است و بدان اصرار دارد؛ نمی تواند جز 
از باورش بگوید. او جز راه حق را معصیت ساز و 
مصیبت بار می داند. او هم و غم اش را در مسیر 
قلم زدن، راست گویی و حق خواهی و حق گویی 
و ترویــج حقیقت قلمداد می کند. او عالمانه و 
عامدانه و عاشقانه قلم می زند تا جامعه از مسیر 
خدایی باز نماند یا به راه الهی در آید. مخاطب 

این نوع صاحب قلم و اثرش چه طیفی است؟ 
چه گروهی است؟ روشن است: طیفی که اگر 
به سراغ اثری می رود؛ نقطه غایتش، تقرب الهی 
است، تهذیب نفس اســت، آگاه شدن و آگاه 
کردن است، بصیرت یافتن و بصیرت زایی است. 
تفاوت ها را می بینید؟ گسست میان »صاحب 
قلم ســکوالر و اثر و مخاطب وی« با »صاحب 
قلم خداباور و اثر و مخاطب او« را بطور واضح 

می بینید و درک می سازید؟
 حاال چرا در جامعه ما جامعه سکوالر قلم 
بدســت، سترون است ؟ چون جامعه ایرانی با 
عنصر »دین« پیوندی ناگسســتنی دارد. این 
جامعه؛ قلم بی دین را پس می زند. هنر نفسانی 
یا مغروق نفس را تاب ندارد. از این رو، صاحب 
قلمان سکوالر هر اندازه، باال و پایین شوند و پا 
بکوبند و فریاد بزنند باز هم جامعه مخاطبانشان 
فربه نمی شود. بارها نوشــته ام؛ به شمارگان 
کتاب های این نوع نویسندگان و شاعران نگاه 
کنید. تعداد شمارگان هر کتاب، از 100 جلد 
است تا سه هزار نسخه! این تعداد برای عناصری 
که مدعی قدرت قلم و داشــتن پایگاه مردمی 
انــد، در اندازه فاجعه قلمداد می شــود. دقیقا 

فاجعــه! در چه وضعی؟ در وضع و حالتی که 
رسانه های مشهور و نیمه مشهور و غیرمشهور 
غربی و داخلی؛ روز و شــب در پی نام دادن و 
فضا ساختن برای چنین صاحب قلمانی هستند.
کیســت که نداند جماعت سکوالر قلم به 
دســت یا بهتر بگویم قلم به مزد، چشــم به 
بیگانه دارد و برای بیگانگان بهانه سازی می کند 
تا دستگاه تبلیغاتی معاند، بهتر و راحتر علیه 

ایران و نظام دینی ایران فعالیت کند. 
در ســال 1373، 134 نویســنده و شاعر 
و مترجم در بیانیه موســوم و مشهور به »ما 
نویســنده ایم« بهترین خوراک و بهانه را برای 
بلوک رســانه ای استکبار فراهم کردند تا بیان 
شود »در ایران و در سایه نظام اسالمی آزادی 
وجــود ندارد!« خب مــردم می فهمند. مردم 
درک می کنند که 134 نویســنده و شــاعر و 
مترجم برای رضای خدا بیانیه صادر نکردند. 
دغدغه این 134 نفر نه اسالم بود و نه ایران و 
نه مردم. آنها می خواستند هر جورکه دوست 
داشتند بنویسند و تفکر سخیف خود را به رخ 
این و آن بکشند. چند نفر این جماعت متدین 
بودنــد؟ چند نفر انقالبــی بودند؟ چند نفر از 

اینان یک روز و یا چند ساعت، اسلحه بدست 
گرفتنــد و از مردم بی دفاع و مظلوم ایران، در 

برابر متجاوز دفاع کردند؟ هیچ!
مردم می بینند که سکوالرهای قلم به مزد، 
براحتی از این کشــور به آن کشــور می روند، 
کتابهایشان را با دست ناشران خارجی منتشر 
می کنند. از جشنواره ای مشهور و غیرمشهور 
جایــزه می گیرند و داور محافــل ادبی غربی 
می شوند. مردم می فهمند چرا تنها سکوالرها 
موفق به دریافت ویزای سفر به غرب می شوند 
و چرا تنها سکوالرها به مهمانی های سفارتخانه 
فرانســه و استرالیا و انگلیس... براحتی دعوت 
می شــوند. بــا چنیــن وصفی؛ چــرا باید به 
سکوالرهای قلم بدست اعتماد کرد و چرا باید 
اندیشه آنان هدف احترام قرار گیرد و با چنین 
حالتــی چرا باید ســاده لوحانه تصور کرد که 
سکوالر های قلم به مزد در نگاه و دل مخاطب 

ایرانی جای بگیرد ؟
اینهــا را گفتیم تا بگوییــم؛ وقتی عناصر 
سکوالر حوزه ادبیات، پایگاهی در میان مردم 
ندارند و وقتی آثارشــان مشتاق وخواننده ای 
ندارد و اساســا وزن ایــن عناصر، فضیلتی به 

ادبیات ایران زمین نداده است؛ چرا رسانه های 
داخلی باید مروج نام و آثار اینان باشند؟ 

مدتی پیش در رســانه ای مدح شاعری 
می شــود که نــه تنها وجه سکوالریســتی 
وی پوشــیده نبود، بلکه عضو رسمی کانون 
منحله نویسندگان بود. همان تشکلی که با 
وجود ماهیت چپ، تحت هدایت ساواک بود 
و فردی ماننــد جالل آل احمد را طرد کرد. 
شاعر مدح شده؛ با ساواک همکاری کرده بود 
و پس از انقالب نیز بیانیه مشهور 134 نفره یا 
ما نویسنده ایم را امضا کرد. این شاعر که در 
دوران حیات خود برای این سرزمین و مردم 
ایران گامی نزد؛ چرا باید هدف تحسین قرار 
گیرد؟ چرا نام وی باید در صدر نشانده شود؟ 
بواقع نمی توان تصــور کرد که مدح چنین 
شاعری و امثال وی اتفاقی باشد. به یاد دارم 
چند ســال پیش – شاید سال 94- حداقل 
پنج رســانه داخلــی و خارجی، به تعریف و 
تجلیل از نویسنده ای چپگرا پرداختند که در 
آستانه پیروزی انقالب اسالمی به همکاری با 
ساواک مشغول بود و پس از انقالب به دلیل 
افراط در نوشیدن مشروبات الکی دچار ایست 

قلبی شد!
آنچه در طرح و تحســین ســکوالرهای 
قلم به مزد می گذرد؛ بخوبی نشــان می دهد 
که جریانی مرمــوز و خزنده براحتی برخی 
رسانه ها را بازی می دهد و عناصر نفوذی این 
جریان؛ آگاهانه ادبیات فارسی را که با مفاهیم 
دینی و ارزش های ملی پیوند و خویشاوندی 
دارد، هــدف قرار داده اســت. وقتی ادبیات 
فارســی برابر ادبیات منحط سکوالر معرفی 
شــود و به تعبیری قله هــای ادبیات ایران 
زمین، سکوالرهای معاند توصیف شوند؛ کم 
کم ادبیات فارســی اصیل ایرانی در دیدگان 
مخاطب عوام؛ فضیلت و شــکوهی نخواهد 

داشت و به انزوا رانده می شود.
جریان نفوذ؛ به تازگی به پا نگرفته است. از 
مهره های ابلهی هم برخوردار نیست. زمینه های 
کمی هم در اختیار ندارد. می داند چه می خواهد 
و می داند چگونه گام بردارد. اما ما چه؟ ما هم 
بــه اندازه جریان نفوذ؛ آماده ایم؟ یا از کنار هر 
پیشامدی به سادگی عبور می کنیم؟ تنها کافی 
است که هر رویدادی را سهل انگارانه و طبیعی 
بدانیم. کافی است بگویم » فالنی هم صاحب 
فکر بود...هنرمند بود...قلم داشت... ادبیات به 
چند صدایی نیاز دارد... باید بازتر کرد...« این 
جمالت یعنی مسیر نفوذ را باز کردن و هموارتر 

ساختن!... به همین سادگی!
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هر گونه تجارت به شکل کم فروشی، گران فروشی، کم گذاری 
و بخس، حرام فروشی، پلید فروشی  و مانند آنها موجب بطالن 

معامله است. 

در معامالت و تجارت الزم اســت رضایــت طرفین به خوبی و 
روشنی کسب شود و هیچ گونه اجبار و اکراه در آن راه نیابد؛ زیرا 
اکراه و اجبار و مانند آنها موجب می شود که اصل معامله و تجارت 
مخدوش باشد و از صحت خارج شود؛ چنان که می تواند برکت و 
آثار مثبت تجــارت را از میان بردارد و خدا برکت زدایی از چنین 

معامالتی کند.

از آیاتی که خدا در قرآن 
بی پایان  تجــارت  برای 
پرســود با خود در قالب 
انفــاق و جهــاد و مانند 
معلوم  می کند،  بیان  آنها 
تضمین  کــه  می شــود 
اساســی  نقش  تجاری 
برای  انگیــزه  ایجاد  در 

سرمایه گذاری است. 

خدا در قــرآن به مومنان 
فساد  که  می دهد  هشدار 
اقتصادی در هر شــکلی 
می تواند اجتماع انسانی را 
به تباهی بکشاند و نه تنها 
از  را  سیاسی  مشروعیت 
روابط  بلکه  بردارد،  میان 
یک  افراد  میان  اجتماعی 

اجتماع مختل شود.

پرسش و پاسخ

نابودی قدرت حاکم با ظلم
قال االمام)ع(: »من جارت والیته زالت دولته«

امام علی)ع( فرمود: کسی که در دایره حکومتش ظلم و ستم کند، 
حکومتش از بین خواهد رفت. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- غررالحکم و دررالکلم، ج 2، ص 187

اولویت بندی در انفاق و بخشش
امام صادق)ع( به نقل از پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: پنج 
خرما یا پنج تکه نان یا چند دینار )ســکه طال( یا درهم )سکه نقره( 
که آدمی به دســت می آورد، و می خواهد آن ها را ببخشد، افرادی که 
به ترتیب شایسته انفاق هستند عبارتند از اول: پدر و مادر، دوم: خود 
و خانواده اش سوم: نزدیکان فقیر چهارم: همسایگان فقیر و پنجم: در 

راه خدا که اجرش از همه کمتر است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 5، ص 66

معیارهای انسانیت )3(
پرسش:

اینکه در روایت آمده است اگر دین ندارید الاقل انسان و 
آزاده باشید، مالک ها و معیارهای انسانیت کدام است؟

پاسخ: 
در دو بخش قبلی ضمن نگاه کلی به مالک ها از منظر زیست شناسی 
و علوم انسانی به مالک ها و شاخص های انسانیت شامل: علم و آگاهی 
2- خلق و خوی 3- اراده 4- آزادی 5- مسئولیت و تکلیف 6- زیبایی 
پرداختیــم اینک در بخش پایانــی جمع بندی و نتیجه گیری بحث را 

پی می گیریم.
جمع بندی و نتیجه گیری

مفهوم کلمه انسانیت در طول تاریخ همواره با نوعی تقدس و تعالی 
همراه بوده اســت. چنانکه شئون خاص مافوق حیوانیت انسان نظیر 
آگاهی و دانش، عدالت، اخالق نیکو، آزادی، مسئولیت و تکلیف، زیبایی 
و وجدان اخالقی به عنوان مقدســات و شاخص های انسانیت شناخته 
می شوند. با آنکه در بسیاری از مقدسات بشر تردید شده و حتی برخی 
از آنها مورد انکار قرار گرفته است، اما ظاهرا هنوز مکتبی در جهان پیدا 
نشده که عمال شئون خاص انسانیت و جلوه های زیبای ما فوق حیوانیت 
انسان را تحقیر کند و آنها را تقدیس نکند. البته ارزش های انسانی فراز 
و فرودهایی در طول تاریخ داشته اما هیچگاه صددر صد محکوم و نفی 
نشده است. در حال حاضر هم هرکسی تابع هر مکتبی هست می گوید: 
من طرفدار صلحم، طرفدار آزادی هستم، بشر و انسان دوست هستم، 
طرفدار عدالتم، طرفدار حق هســتم، طرفدار حقوق بشر هستم. حتی 
اعالمیه حقوق بشــر با این عبارت شروع می شود: »احترام به حیثیت 
ذاتی بشر« یعنی می خواهند برای بشر یک حیثیت ذاتی قابل احترام 
و تقدیس قائل بشوند. حتی طرفداران »صلح کل« معتقدند که ما باید 
با قطع نظر از وابستگی به هر مکتب و مسلکی، بشر دوست و طرفدار 

صلح کل باشیم، در غیر این صورت به بشریت خیانت کرده ایم.
مکتب »اگوســت کنت« با طرح دوره های سه گانه: دوره ربانی و 
ماوراء طبیعی،  دوره فلســفی و تعقلی و دوره علمی و تحققی، »دین 
انسانیت« را اختراع کرد و با نفی خدا آموزه های دین را در مکتب خود 
مورد استفاده قرار می دهد، و نام دین انسانیت می گذارد نه دین خدا با 
ریشه اعتقاد به غیب. 2- انسان یک تفاوت اساسی با حیوان دارد و آن 
این است که حیوانات بالفعل به دنیا می آیند ولی انسان موجودی است 
که صد درصد بالقوه به دنیا می آید و جلوه ها و شاخص های انسانیت او 
تماما بالقوه است نه بالفعل. معلوم نیست انسان در آینده چه می شود،  
ممکن است با شکل انسان اما واقعیتش یک گرگ یا یک گوسفند باشد. 
»صدرالمتالهین« فیلسوف بزرگ اسالمی می گوید: به عدد افراد انسان، 
انواع انسان ها وجود دارد، چون انسان جنس است نه نوع. لذا می گوییم 
ارزش های انسان، ارزش های بالقوه هستند،  بعضی از افراد انسان به آن 
مقام انسان واقعی می رسند و بسیاری از افراد انسان اساسا به آن مقام 
واقعی انســان نمی رسند. به تعبیر امام علی)ع( »الصورهًْ صورهًْ انسان،  
والقلب قلب حیوان« یعنی شکل ظاهری اش انسان است ولی باطنش 

یک حیوان است )نهج البالغه- خطبه 86(
3- اساســا در مکتب های اصالت انسان یک تناقض وجود دارد. آیا 
در انسان احساسی به نام احســان به دیگران، انسان دوستی، دفاع از 

حق و دفاع از مظلوم و... وجود دارد؟
اگر بگویید این احساسات در درون انسان وجود ندارد پس دعوت 

بشر به انجام آنها هم غلط است!
اما ما معتقدیم چنین شرافتی در درون انسان وجود دارد »فالهمها 

فجورها و تقویها« )شمس- 8(
یعنی انســان در عین اینکه خودخواه است و وظیفه دارد برای بقا 
و حفظ حیات خود برای خودش فعالیت کند، ولی تمام هســتی اش 
خودخواهی نیســت، خیرخواهی هم هست، جهان سازی هم هست، 
دنیاســازی هم هست، بشریت هم هست و وجدان اخالقی هم هست. 
اما در مکتب اصالت انسان به طور کلی حس تحسین نسبت به نیکان 
و حس تنفر نســبت به بدان هیچ توجیهی ندارد. بنابراین طرفداران 
مکتب اصالت انســان چگونه می تواننــد دم از تقدس و حیثیت ذاتی 
بشــر بزنند بدون اینکه در وجود بشر »نفحت فیه من روحی« را قائل 
باشــند! وقتی که اصالت ارزش های ذاتی برایشان مشخص شد، اصل 
خود انسان و انســانیت برایشان مشخص می شود، و به دنبال اصالت 
انسان رابطه او با خدا روشن می شود. یعنی اصالت انسان و رابطه او با 
خدا از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. »اهلل نورالسموات و االرض« )نور- 35( 

خداوند نور آسمان ها و زمین است.
4- اســالم یک مکتب انسانی اســت، بدین معنا که در اسالم آن 
چیزهایی که مبنی بر تبعیض های غلط بین انسان هاست مانند: اقلیم، 
نژاد، خون و منطقه و زبان مالک امتیاز انسان ها نیست آنچه که مالک 
امتیاز انســان ها است همان ارزش های انسانی و انسانیت است. اسالم 
که یک مکتب انسانیت است و برای انسانیت احترام قائل است، از آن 
جهت برای ارزش های انسانی اصالت قائل است که برای جهان اصالت 
قائل اســت، یعنی به خدای قادر متعال معترف است. و از این جهت 
که به خدای متعال معتقد اســت، تمامی ارزش ها و آموزه های الهی و 
انســانی را می پذیرد و آنها را در ســاحت وجودی خود پیاده می کند. 
بنابراین دین و انســانیت دو امر تفکیک ناپذیرند. یعنی یا باید دین و 
انسانیت را هر دو یکجا رها کنیم، یا اگر بخواهیم به یکی بچسبیم باید 

به دیگری هم بچسبیم.
نمی توانیم دین را بگیریم و انسانیت و قداست انسانیت را رها کنیم، 
یا اینکه انسانیت را بگیریم و دین را رها کنیم« این دو با یکدیگر توأمند 
و تفکیک ناپذیر. در این چهارچوب شاخص های شش گانه بحث انسانیت 
هم درست است و هم نادرست. یعنی به عنوان جزیی از انسانیت انسان 
درست است ولی به عنوان اینکه تمام معیارها و شاخص های انسانیت 
باشد، درست نیســت. همه موارد شش گانه در چهارچوب آموزه های 
وحیانی دین مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق بالفعل انســانیت و 
خلیفهًْ اللهی، انسان ها به آن دعوت شده اند، تا در وجود خود پیاده سازی 

کنند و انسانی متعالی و خلیفه ًْاهلل شوند.

صفحه ۷
یک شنبه ۹ آذر ۱3۹۹
۱3 ربیع الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۲۲

در نوشته حاضر چیستی تجارت و ماهیت 
تجارت مادی ومعنوی تشریح شده و برخی از 
ویژگی های تجارت سالم از نگاه قرآن مورد 

بررسی قرار گرفته است.
***

تجارت حقیقی، تجارت با خدا
واژه تجــارت از ریشــه کلمــه عربی تجر به 
معنای ممارست در خرید و فروش است. بنابراین 
با فروشــنده فرق دارد؛ زیرا تاجر کسی است که 
خرید و فروش را به عنوان یک حرفه انتخاب کرده 

و محض در کار خرید و فروش است.
از آنجا که تاجر، تجارت را به عنوان یک حرفه 
انتخاب کرده اســت، به طور عادی نسبت به زیر 
و بم خرید و فروش و شــیوه های آن ماهر است و 
می تواند کاال و خدمات را به شکل مطلوب با سود 
مناســب به فروش بگذارد و اهداف خویش را در 

راستای افزایش سود تحقق بخشد.
واژه تجــارت چندین بــار در آیات  قرآن به 
همین معنای خرید و فروش برای سود به کار رفته 
است و خدا به صراحت درباره این عمل اقتصادی 
می فرماید: ای کســانی که ایمان آورده اید، اموال 
یکدیگر را به ناحــق مخورید، مگر آنکه تجارتی 
باشــد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.

)نساء، آیه 29(
انسان می تواند دو نوع تجارت داشته باشد که 
شامل تجارت مادی با یکدیگر و تجارت معنوی با 
خدا است؛ در تجارت معنوی انسان مالی را در راه 
خدا انفاق می کند یا قرض می دهد که نتیجه آن 
نه تنها در آخرت بلکه در افزایش ثروت در همین 
دنیا و برکت یابی ثروت، خودش را نشان می دهد و 
اموال مضاعف می شود. بنابراین، انسان نمی بایست 
در تجارت با خدا، گمان کند که زیان کرده است، 
هر چند که در ظاهر چنین است ولی در باطن و 
در تاویل آن در همین دنیا نیز معلوم می شود که 
ســود حقیقی برای کسی است که با خدا معامله 

و تجارت می کند.
تجارت با خدا در قالب انفاقات مالی، تجارتی 
بدون ضرر و بی پایانی اســت کــه همواره آثار و 
برکات آن باقــی و برقرار خواهد ماند )فاطر، آیه 
29(؛ چنان کــه تجارت در راه خدا با انفاق مال و 
جان در صحنه جهاد نیز تجارتی است که انسان 
را از عذاب های دنیوی و اخروی نجات می دهد و 
به بهشت و سعادت ابدی می رساند. )صف، آیات 
10 تا 12( بنابراین انســان باید در انتخاب طرف 
تجاری خود دقت کند و با هر کسی تجارت نکند، 
بلکه همان طور که تاجر خردمند، سعی می کند تا 
با کسی تجارت کند که سود بیشتر و مناسب تری 
را عاید او سازد، می بایست با خدایی تجارت کند 
که سود دنیوی و اخروی اش تضمین شده و کامل 
و تمام است. پس نباید محبت سود مادی اندک 

هدف غایی مومنان، رستگاری در آخرت 
است. بنابراین، همواره این پرسش برای آنان 
مطرح است که چگونه می توانند به رستگاری 
برســند؟ خدا در قرآن به این پرسش پاسخ 
داده اســت. با نگاهی بــه آموزه های قرآن 
می توان دریافت که دو مولفه و عنصر اصلی 
ایمان و عمل صالح در کســب رســتگاری 
انسان نقش دارد؛ اما با دقت در عرصه عمل 
صالح آنچه برجسته است، مسئله استقامت و 
مقاومتی است که مومنان می بایست از خود 
بروز دهند تا به رستگاری برسند. در نوشتار 
حاضر نویسنده مصادیق استقامت و مقاومت 
مومنان را بر اساس آیات نورانی قرآن کریم 

تشریح کرده است. 
 * * *

استقامت مومنان، عامل اصلی رستگاری
خدا در آیاتی از قــرآن، ضمن تبیین اهمیت 
رســتگاری اخروی که سعادت ابدی انسان را رقم 
می زند، به مولفه های اصلی رســتگاری  اشاره کرده 
اســت. چنانکه می فرماید: در حقیقت کسانی که 
گفتند پروردگار ما خداســت،  ســپس ایستادگی 
کردند، فرشتگان بر آنان فرود می  آیند و می  گویند:  
هان بیم مدارید و غمین مباشــید! و به بهشتی که 

وعده یافته بودید شاد باشید! )فصلت، آیه30(
در جایی دیگر می فرماید: محققا کســانی که 
گفتند پروردگار ما خداســت،  ســپس ایستادگی 
کردنــد، بیمی بر آنان نیســت و غمگین نخواهند 
شــد؛ ایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام 

می  دادند، جاودانه در آن می  مانند.
)احقاف، آیات 13 و14(
از این آیات به دست می آید که استقامت مومنان 
که در ســایه ربوبیت اهلل به دســت می آید موجب 
آرامش دنیوی می شــود ، به طوری که نسبت به از 
دست داده ها و گذشته محزون نمی شوند و نسبت به 
گرفته ها و آینده خوفی ندارند؛ زیرا می دانند که خدا 
بر اساس یک برنامه از پیش طراحی شده حکیمانه 
و عالمانه به عنوان مشیت و مقدر، به کسی چیزی 

می دهد یا می گیرد.
)حدید، آیات 22 و 23( 
همچنیــن از این آیات به دســت می آید که 
اســتقامت مومنان در ســایه ربوبیت اهلل بشــارت 
رستگاری و بهشــت را به آنان می دهد و انسان را 
نســبت به آینده پس از مرگ و انتقال به نشــئات 
دیگر، آرامش می بخشد؛ زیرا می داند که رستگاری 
ابدی و خوشــبختی در جهان های دیگر از برزخ و 

آخرت برایش رقم خواهد خورد.
البته خدا بصراحت در آیات 31 تا 33 ســوره 
فصلت تبیین می کند که این افراد به عنوان اولیاء اهلل 
تحت والیت مستقیم الهی قرار می گیرند و در دنیا 
و آخرت هر آنچه را بخواهند بر اســاس حکمت و 

 از نظــر آموزه های قرآن، یکــی از مصادیق اســتقامت در زندگی 
آن اســت که انســان اجازه ندهد تا پلیدی و گناهــی در زندگی 
او راه یابــد و او را تحت تأثیــر قرار دهد. از همیــن رو اجتناب از 
بت پرستی، پلیدی، شــراب خواری، قماربازی، رسوم جاهلیت، بخل 
و حرص و مانند آنها به عنوان عوامل رســتگاری بیان شــده است.

 از دیگر مصادیق استقامت، این است 
که مومنان در برابر فشارهای درونی 
و بیرونــی، هرگــز از دایره اطاعت 
از  خدا و اولیای او خارج نشوند و بر 
انجام واجبات و مســتحبات و  ترک 
محرمات و مکروهات اصرار ورزند و از 
هیچ کسی هراسی به دل راه ندهند. 
باید گوش جان به فرمان های خدا و 
اولیای الهی سپارند و هرگز بر خالف 

آن عمل نکنند.

ویژگی های تجارت سالم از منظر قرآن
علی پوریا

مطمئن، بی زیان و ابدی باشند و اجازه ندهند که 
تجارت های ظاهری و مادی اندک دنیوی آنان را از 

اصل هدف زندگی و فلسفه آن دور سازد. 
)نور، آیات 37 و 38(

تضمین تجاری، ابزار افزایش سرمایه 
و جهش تولید

همان طوری که از اصل واژه تجارت دانسته 
شــد، تجارت ابزاری اقتصادی برای ایجاد سود و 
افزایش آن اســت. تاجر به سبب آنکه در خرید 
و فروش حرفه ای اســت، به طور طبیعی در کار 
خویش اهل حساب و کتاب دقیق است. از همین 
رو تاجران به طــور معمولی همه چیز را کتابت 

می کنند تا میزان ســرمایه و نیز سود و زیان در 
تجارت در دستشان باشد. آنان حتی در تجارت های 
خرد و حاضر نیز این گونه عمل می کنند؛ زیرا الزمه 
تجارت، حساب و کتاب دقیق سرمایه و سود است. 
همچنیــن آنان در انجــام معامالت تجاری 
خویش به نگارش قرارداد توجه خاص دارند؛ زیرا 
قراردادها تضمین کننده است و می تواند آنان را در 
اثبات جزئیات قرارداد توانا سازد و در صورت لزوم 
آن را به عنوان حجت در محاکم قضایی یا داوری 
به کار گیرنــد. از همین رو حتی در تجارت های 
خرد و حاضر نیز به قرارداد و کتابت و نگارش آن 
اهتمام دارند، هر چند که از ســوی خدا مجوزی 
برای عدم نگارش چنین معامالت خرد و حاضری 
داده شده اســت )بقره، آیه 282(، ولی مقتضای 
تقوای الهی آن است که حتی دراین گونه معامالت 
نیز اسناد مکتوب در اختیار باشد تا مشکالتی را 

موجب نشود. 
خدا در آیات قرآن برای اینکه سود سرمایه در 
تجارت به شکلی در ساختار عدالت باشد، قوانین 
و احکامی را بیان کرده اســت که در اینجا به آن 

تجارت نمی تواند یک عملیات اقتصادی باشد؛ زیرا 
عمل اقتصادی زمانی می تواند اقتصاد اجتماع را 
سرپا نگه دارد که در یک شکل مستمر و دایمی 
باشــد. شکی نیست که خرید و فروش متناوب با 
عدم استمرار دائم نمی تواند تضمین کننده تولید و 
سود باشد؛ زیرا زمانی تولید کننده با سرمایه گذاری 
به تولید اقدام می کند که تضمین فروش و ســود 
وجود داشته باشد؛ در بیع چنین اتفاقی نمی افتد، 
اما در تجارت که دارای ســاختار تخصصی برای 
فروش ســودآور اســت، چنین تضمینی وجود 
دارد. بنابراین، تولید کننده با تجارت می تواند این 
اطمینان را بیابد که فروش سودآور برایش تحقق 
می یابد و می تواند ســرمایه خویــش را نه تنها 
برگرداند، بلکه سود مناسبی نیز نصیب خود سازد.
به سخن دیگر، تجارت به ویژه تجارت خارجی 
به ســبب ارزآوری عاملی مهم برای ایجاد انگیزه 
قوی در میان تولید کنندگان و ســرمایه گذاران 
است؛ چرا که هر چه برنامه تجاری و ساختار آن 
مستحکم تر و  قوی تر باشد، به همان میزان انگیزه 
در تولید و سرمایه گذاری افزایش می یابد. تجارت 
قوی و پیوندهای تجاری با کشــورهای دیگر به 
معنای افزایش تضمینی در صادرات و سودآوری 
و بازگشت سرمایه و سود به دست تولید کنندگان 
و سرمایه گذاران است. شکی نیست که بازگشت 
همراه با ســود ســرمایه خود به تنهایی می تواند 
امید بــه جهش اقتصادی را موجب شــود؛ زیرا 
فــروش تضمینی و ســود تضمینی در چارچوب 
تجارت ســاختاری انگیزه را در تولید کنندگان و 

سرمایه گذاران افزایش می دهد.
از آیاتی که خدا در قرآن برای تجارت بی پایان 
پرسود با خود در قالب انفاق و جهاد و مانند آنها 
بیان می کند، معلوم می شود که تضمین تجاری 
نقش اساسی در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری 
اســت. )توبه، آیه 24؛ فاطر، آیه 29؛ صف، آیات 
10 تــا 12( بنابرایــن، آن آیــات اختصاصی به 
حــوزه  اعتقادی ندارد، بلکــه در عرصه مباحث 
اقتصــادی و تجارت مادی دنیــوی نیز به عنوان 
یک اصل عقلی می بایست مورد توجه قرار گیرد؛ 
در حقیقت آیات قرآن براســاس یک اصل عقلی 
بــه این نکته توجه می دهد کــه ایجاد انگیزه در 

سرمایه گذاری منوط به تضمین سود بیشتر است 
تا این گونه سرمایه گذار و تولید کننده را تشویق 
به عمل ســرمایه گذاری و تولید کند. پس همان 
طــوری که خدا تضمین می دهد که در تجارت با 
خودش تضمین ســود و سرمایه است، دولت نیز 
باید این گونه به ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
تضمین دهد که با سرمایه گذاری و تولید، سود و 

سرمایه تضمین می شود.
البته از آنجا که مســئولیت دولت در ساختار 
اجتماعی، اساســی و اصلی اســت، الزم اســت 
تــا به عنوان نظــارت عالی در تجــارت خارجی  
تضمین هایی را برای صیانت از سود و سرمایه به 
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی بدهد تا 
انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری به حدی افزایش 
یابد و به دنبال آن جهش اقتصادی محقق شود.

تجارت سالم، عامل افزایش سود و سرمایه
از نظر آموزه های قرآن، تجارتی می تواند قوام 
بخش اجتماع باشــد که بر اساس ساختار عدالت 
سامان یافته باشد، به طوری که همگان عدالت را 

در زندگی و ساختار تجاری حس کنند. 
به سخن دیگر، ایجاد امنیت و اصالح ساختار 
اجتماعی منوط به اجرای قوانین الهی اســت که 
عقل سلیم و نقل وحیانی کاشف از آن است. وقتی 
اجتماعی اقتصاد و تجارت خویش را بر اســاس 
چارچوب های عدالت ســامان دهد و بخواهد در 
قالب قوامین بالقسط حتی حقوق و سهم دشمنان 
را مراعات و وفا کند)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8( 
به طور طبیعی چنین اجتماعی به صالح می رسد و 

اصالحات اقتصادی و اصالح اجتماعی  را به دنبال 
خواهد داشت.)هود، آیه 85(

خدا در قرآن به مومنان هشــدار می دهد که 
فســاد اقتصادی در هر شــکلی می تواند اجتماع 
انســانی را به تباهی بکشاند و نه تنها مشروعیت 
سیاســی را از میان بردارد، بلکه روابط اجتماعی 
میان افراد یک اجتماع مختل شود.)نساء، آیه 29(
اصوال نخستین آثار تباهی و فساد اقتصادی 
در رفتار اجتماعی و فرهنگی بروز و ظهور می کند 
که از جمله آنها سقط جنین و کفر به دنبال فشار 
اقتصادی یا احتمال فشار و کمبود اقتصادی است.

)همان؛ انعام، آیه 151؛ اسراء، آیه 31(
ویژگی های اساسی تجارت سالم 

از نگاه قرآن عبارت است از:
1. عدالت محور: تجارتی می تواند از ســوی 
خدا مورد ضمانت قرار گیرد و رشد و پیشرفت را به 
دنبال داشته باشد که عدالت در آن به شکل ملموس 
و محسوس به چشم آید. بی گمان در مسائل تجاری 
که بنیاد آن بر کمیات اســت، استفاده از ابزارهای 
تشــخیص کمیات بســیار مهم و اساسی است. از 
همین رو بر روی کیل و پیمانه و ترازو تاکید خاص 
می شــود. البته برخی از موارد تجارت در ســاختار 
کیفیت ساماندهی می شود. بنابراین در این موارد نیز 
نمی تــوان در کیفیت محصول و خرید و فروش کم 

گذاشت که قرآن از آن به بخس تعبیر می کند. پس 
تجارتی می تواند موجب صالح و خیر اجتماع باشد و 
جامعه را به سوی تعالی و پیشرفت همه جانبه سوق 
دهد که بر محور و مدار عدالت کمی و کیفی باشد.

 )اعــراف، آیه 85؛ انعــام، آیــه 152؛ مطففین، 
آیات 2 و 3(

2. مراعات عناصــر فرهنگی: تجارت به 
عنــوان یک عمل اقتصــادی نمی تواند بیرون از 
دایره اصلی و محوری فلسفه زندگی سامان یابد؛ 
از آنجا که فلسفه زندگی را فرهنگ شکل می دهد، 
فعالیت های اقتصادی می بایســت ناظر به عناصر 
فرهنگی باشد که فلسفه زندگی است. بر همین 
اساس، اقتصاد اســالمی باید به عناصر فرهنگی 
اسالم چون نماز و جهاد و انفاق و زکات و خمس 

و ماننــد آن توجه داشــته باشــد و برای عدالت 
همه جانبه و فراگیر برنامه ریزی داشته باشد. در این 
راستا تاجران نباید تنها به فکر سود و سرمایه مادی 
دنیوی باشند، بلکه می بایست افزون براینکه تجارت 
خویــش را به گونه ای ســاماندهی و برنامه ریزی 
می کنند که به امور فرهنگی آسیبی نرساند و مانعی 
برای آن نباشد، بلکه به امور فرهنگی کمک و یاری 
رساند. از همین رو تجار اسالمی، برنامه ریزی در 
روزهــا و برنامه های خاص دینی همانند جمعه و 
مناسک حج را به گونه ای انجام می دهند که امور 
فرهنگی در درجه اول اهمیت قرار گیرد بی آنکه 
به تجارت و ســود و سرمایه اقتصادی زیانی وارد 
شود.)جمعه، آیه 9؛ بقره، آیه 198؛ مائده، آیه 2(

3. تنظیم اســناد مالی: از دیگر واجبات و 
لوازم تحقق تجارت سالم آن است که اسناد مالی 
حتی نسبت به تجارت خرد نیز انجام شود و همه 
جزئیات معامله و تجارت نقدی یا نسیه مدت دار 
به شکل دقیق ثبت و ضبط شود؛ زیرا این اسناد 
خود به نوعــی تضمین و ضمانتی برای معامله و 
تجارت و تامین کننده جهش اقتصادی و تولید و 

صادرات است.)بقره، آیات 282(
4. رضایت طرفین: در معامالت و تجارت الزم 
است رضایت طرفین به خوبی و روشنی کسب شود 
و هیچ گونه اجبار و اکراه در آن راه نیابد؛ زیرا اکراه 
و اجبار و مانند آنها موجب می شود که اصل معامله 

و تجارت مخدوش باشــد و از صحت خارج شود؛ 
چنانکــه می تواند برکت و آثار مثبت تجارت را از 
میان بردارد و خدا برکت زدایی از چنین معامالتی 

کند.)نساء، آیه 29(
گونه  از معامــالت حرام:هر  5. اجتناب 
تجارت به شــکل کم فروشــی، گران فروشــی، 
کم گذاری و بخس، حرام فروشی، پلید فروشی  و 

مانند آنها موجب بطالن معامله است. 
)بقره، آیه 275؛ مطففین، آیات 1 تا 3؛ 
هود، آیه 85(

6. یاد خدا: انســان باید در هر حال به یاد خدا 
باشد؛ معنا و مفهوم یاد خدا و ذکرش، هدف گذاری 
هر کاری برای خدا اســت؛ زیرا کسی که یاد خدا را 
داشــته باشد، فلسفه وجودی خود و افعالش را خدا 
قرار می دهد و تالش می کند کاری را انجام دهد که 
ربوبیت و پروردگاری الهی اقتضا می کند. پس هرگز 
بر خالف فلســفه آفرینش و اهداف آن عمل و رفتار 
نمی کند. این گونه است که احکام و قوانین الهی را 
مراعات کرده و بر آن اســت تا در هر کاری از جمله 
تجارت، اهداف الهی را برآورده سازد که تامین کننده 
اهداف انســانی متعالی نیز اســت؛ زیرا اهداف الهی 
جز اهداف متعالی برای انسان نیست و همه قوانین 
و احکام الهی در راســتای رشد و کمال یابی انسان 
اســت. به هر حال، عدم غفلت از خدا در معامالت و 
تجارت می بایست در دستور کار قرار گیرد تا اقتصادی 
سالم و جهش زا تحقق یابد. نتیجه عدم غفلت از خدا، 
توجه به عناصر فرهنگی است که در باال اشاره شد. 
)نور، آیه 37؛ جمعه، آیه 10؛ بقره، آیه 282(

دنیوی موجب شود که انسان از سود اصلی سعادت 
و آسایش و آرامش دست بردارد)توبه، آیه 24(

شایسته است مردان بزرگ چنین تجارتی را 
در پیــش گیرند و همواره در تجارت همانند یک 
تاجر زیرک و خردمند دنبال تجارتی با ســودی 

پرداخته می شــود؛ زیرا اگر ایــن قوانین مراعات 
نشــود، ممکن است سرمایه دچار زیان شود و نه 
تنها ســودی نصیب تاجر نشود، بلکه سرمایه نیز 

از دست برود.
باید توجه داشت که تولید بدون توزیع در قالب 

استقامت و مصادیق آن 
سید رسول موالیی

مصلحت الهی به دست می آورند و در هنگام نزول 
به بهشــت ابدی، از غفران و رحمت رحیمی خاص 
بهره مند خواهند شد؛ زیرا بهترین اعتقاد که توحید 
باشــد و بهترین عمل را که اعمال صالح بر اساس 

شریعت است را  انجام داده اند.
اهم مصادیق استقامت ورزی مومنان

از آنجا که اســتقامت مومنانه عامل رستگاری 
انسان است، شناخت مصادیق استقامت بسیار مهم 
است؛ زیرا هر کسی باید بداند نسبت به چه چیزی 
باید اســتقامت کند که رضایت الهی در آن است و 
او را به عنوان اهل تسلیم معرفی می کند. بر اساس 
آموزه هــای قرآن، مواردی که به عنوان اســتقامت 

می توان شناسایی کرد، عبارتند از:
1. اجتناب از پلیدی و گناه: تقوا و پرهیزکاری 
به معنای عمل به دستورها و فرامین الهی در قالب 
بایدها و نبایدها، بلکه حتی شــایدها و نشایدها، و 
انجام خوبی هــا و عدم  انجام بدی ها در زندگی بر 
اساس شــرایع  آسمانی است، اما شکی نیست که 
نخستین جلوه و تقوای الهی را می بایست در ترک 
و عدم انجام دید؛ زیرا انسان پیش از آنکه ظرفی را 
از آب پر کند، باید آن را پاکسازی کرده و مواردی 
که ظرف یا آب را ناپاک می کند، حذف نماید یا از 
ورود آن جلوگیری کنــد. از نظر آموزه های قرآن، 
یکی از مصادیق اســتقامت در زندگی آن است که 
انسان اجازه ندهد تا پلیدی و گناهی در زندگی او 
راه یابــد و او را تحــت تأثیر قرار دهد. از همین رو 
اجتناب از بت پرستی)مائده، آیه 90(، پلیدی)همان(، 
شــراب خواری)همان(، قماربازی)همان(، رســوم 
جاهلیت)بقــره، آیه 189(، بخل و حرص)حشــر، 
آیــه 9؛ تغابن، آیه 16( و مانند آنها به عنوان عوامل 
رســتگاری بیان شده اســت. باید توجه داشت که 
انســان مومن می بایســت دارای دو سطح صبر و 
حلم در اســتقامت باشد و بتواند در برابر سه گانه 
مصیبت، اطاعت و معصیت، شــکیبایی و بردباری 
ورزد. البته شــکی نیست که صبر در برابر معصیت 
سپس مصیبت ســخت تر از صبر در اطاعت است؛ 
زیرا شرایط برای معصیت در دنیا آسان تر و اطاعت 
سخت تر است تا جایی که پیامبر)ص( می فرماید: 
َهواِت؛ بهشت،  ِت الّناُر بِالَشّ ُه بِالَمکارِهِ، َوُحَفّ ِت الَجَنّ ُحَفّ
با نامالیمات، احاطه شــده است و دوزخ با شهوات، 
در میان گرفته شــده است.)کنز العّمال، ج 3، ص 
332، ح 6805؛ نهج البالغــه، الخطبة 176 نحوه ، 
تنبیه الخواطر ، ج 1، ص 190 ؛ روضه الواعظین ، ص 
461؛  بحــار األنوار، ج 70 ، ص 78، ح 12 ؛ صحیح 

مســلم ،ج 4، ص 2174، ح 1 ؛ سنن الترمذي ، ج 
4 ، ص 693 ، ح 2559 ( همچنیــن آن حضــرت 
َهواِت، َوُحِجَبِت الَجَنُّه  می فرماید: ُحِجَبِت الّناُر بِالَشّ
بِالَمکاِرِه ؛ آتش دوزخ  با پرده شهوات، پوشانده شده 

است و بهشت، با پرده نامالیمات.
ح   ،2380 ص  ج  5،  البخــاري ،  )صحیــح 
6122 ؛  فتح البــاري ، ج 11 ، ص 320، ح 6487؛ 

کنز العّمال ، ج 3، ص 331، ح 6804 (
2. اطاعت از خــدا و اولیای الهی: از دیگر 
مصادیق اســتقامت، این است که مومنان در برابر 
فشــارهای درونی و بیرونی، هرگز از دایره اطاعت 
از  خدا و اولیای او خارج نشوند و بر انجام واجبات 
و مســتحبات و  ترک محرمات و مکروهات اصرار 
ورزند و از هیچ کســی هراســی به دل راه ندهند. 
باید گوش جان بــه فرمان های خدا و اولیای الهی 
سپارند و هرگز بر خالف آن عمل نکنند. )نور، آیه 
51؛ تغابن، آیه 16( البته اطاعت در شرایط سخت 
اجتماعی یا فرهنگی نباید مومنان را از مسیر اصلی 
هدایت و اجرای احکام شــریعت دور ســازد، بلکه 
باید با اســتقامت این مسیر را ادامه دهند و هرگز 
کوتاه نیایند؛ از همین رو خدا در قرآن تالش برای 
حفاظت از حدود الهی را یک وظیفه و تکلیف الهی 
می داند که موجب رستگاری مومنان می شود.)توبه، 
آیات 111 و 112( از نظر قرآن، که اطاعت از خدا 
و دستورهای الهی الزم و ضروری است، ولی کافی 
نیست؛ زیرا رســتگاری در سایه اطاعتی به دست 
می آید که شــامل اطاعت از اولیای الهی و مظاهر 
خدایی یعنی پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( و نائبان 
و کارگزاران آنان باشد که دستورهای اولیای الهی را 
ابالغ می کنند و بر آن هســتند تا آن اوامر، اجرایی 

و اقامه شود و شــریعت اسالم در جان و جامعه و 
جهان حاکمیت یابد.)اعراف، آیه 157( از نظر قرآن، 
مومنان وظیفه دارند که در استقامت در اطاعت به 
اموری چون نماز، روزه، زکات، انفاقات مالی و مانند 
آنها اهتمام ورزند؛ زیرا عمل به این واجبات موجب 

رستگاری است.
)بقره، آیات 3 و 5؛ لقمان، آیات 4 و 5؛ اعلی، 
آیات 14 و 15؛ توبه، آیات 111 و 112(

3. تولی و تبری: از دیگر مصادیق اســتقامت 
تولی نســبت به خدا و اولیای الهی و تبری نسبت 
به دشــمنان خدا و اولیای الهی اســت؛ زیرا ایمان 
چیــزی جز حب و بغض یعنــی محبت و کراهت 
نیســت )حجرات، آیه 7( که در ساختار اعتقادی و 
اجتماعی تولی و تبری خودنمایی می کند، به طوری 
که شخص نسبت به والیت اهلل تسلیم محض بوده و 
آن را می پذیرد و نسبت به والیت طاغوت و دشمنان 
الهی تبری می جوید و ســر تسلیم فرود نمی آورد 
بلکــه به مبارزه و مقاومــت در برابر آن می پردازد. 

)مجادله، آیه 22(
4. جهاد در راه خدا: از دیگر موارد استقامت 
در راه خــدا جهــاد در راه خدا اســت که موجب 

رســتگاری ابدی مومنان می شــود. مومنان همان 
طوری که به جهاد اکبر می روند و با تزکیه نفس و 
خودســازی نمی گذارند که شیطان بر نفس ایشان 
غلبــه کند، بلکه قوه عاقله را حاکم بر قوه جاذبه و 
دافعه یعنی شــهوت و غضب می کنند تا این گونه 
رستگاری را به دست آورند )اعلی، آیه 14؛ شمس، 
آیه 9(، همچنین تالش می کنند تا با جهاد در راه 
خدا و مبارزه با دشــمنان حق و عدالت از ظالمان 
و مســتکبران و محاربان، این رســتگاری را برای 
خویش تثبیت کنند. )مائــده، آیه 35؛ توبه، آیات 
88 و 111( از نظــر قرآن، مجاهدان در راه خدا با 
همه وجود به مجاهدت می پردازند و از جان و مال 
خویش می گذرند تا اســالم و حقایق آن در جهان 
حاکمیت یابد. )توبه، آیات 88 و 111( انسان مجاهد 

در راه خدا به جهاد بر می خیزد و بر اســاس اصول 
الهی عمل می کند و در این راه از هیچ چیزی حتی 
مرگ هراسی به دل راه نمی دهد؛ زیرا در نهایت به 
یکی از دو نیکی بزرگ پیروزی یا شهادت می رسد 
که رستگاری عظیم است.)توبه، آیات 52 و 111(

5. امر به معروف و نهی از منکر: استقامت 
مومنان باید در همه عرصه ها از جان و روان گرفته تا 
اجتماعی و سیاسی تا منطقه ای و جهانی خودنمایی 
کند. پس همان طوری که در ساحت جان نسبت 
به وسوسه های شیطانی و نفسانی مقاومت می کند 
تا مطیع هلل باشد، همچنین در ساحت امت اسالم 
بــه گونه ای عمل می کند تا در قالب والیت متقابل 
مومنانه، واجبات و مســتحبات اسالمی در جامعه 
اقامه شــده و از محرمــات و مکروهات جلوگیری 
شــود. مومنان با اســتقامت تالش می کنند تا در 
سطح جهانی اسالم به عنوان یک حقیقت تبلیغ و 
اقامه شود و مردمان برای اقامه قسط قیام کنند. بر 
همین اســاس در یک ساختار نظام مند و نهادینه 
اجتماعی تــالش می کنند تا امر به معروف و نهی 
از منکر اقامه شــود. آنان در برابر هنجارشکنان و 
شریعت گریزان و قانون شکنان هرگز کوتاه نمی آیند 
و به این فریضه در سطوح مختلف بیانی و عملی در 
ساحات گوناگون در همه جغرافیای داخلی و خارجی 
به اشکال گوناگون عمل می کنند. البته این فریضه 
نخست در میان امت باید اجرایی شود و مومنان با 
استقامت آن را نهادینه سازند تا رستگاری را برای 
خود و مســلمانان به ارمغان آورند )آل عمران، آیه 

104؛ توبه، آیات 71 و 72 و 111 و 112(، اما باید در 
سطح جهانی نیز اقداماتی برای اقامه عدالت و مبارزه 
با مستکبران و ظالمان انجام گیرد تا رستگاری برای 
مومنان با استقامت رقم خورد؛ چرا که اسالم دین 
اجتماعی و جهانی است و مسئولیت مومنان محدود 
به جغرافیای زمینی یا زمانی یا نژادی و دینی و مانند 
آن نیست؛ بلکه هر جایی مظلوم و مستضعفی هست 
بایــد در قالب امر بــه معروف و نهی از منکر عام و 
فراگیر اقدام شود که در برخی از مراحل با رهبری 
اولیای الهی به جهاد با بیگانه ظالم و مســتکبر نیز 
می انجامد.)نساء، آیه 75( از نظر قرآن، اصوال امر به 
معروف و نهی از منکر نوعی دعوت به خیر و گریز از 

شرور است. )آل عمران، آیه 104(
6. عضویــت در حزب اهلل: از نظــر قرآن، 

حزب اهلل کسی است که همه هستی خویش را با خدا 
گره زده اســت و در روش و هدف در یک مجموعه 
منسجم و هم پیمان عملیاتی را انجام می دهد که 
موجب پیروزی مسلمانان می شود. از آیات قرآن به 
دست می آید که امت اسالم شامل گروه های چندی 
از سســت ایمان ها  ومنافقــان و حتی اهل کتاب 
می شود که با پرداخت جزیه از حاکمیت و امنیت 
اسالمی بهره مند می شوند؛ اما در این میان، گروهی 
خالص هستند که از آنان به حزب اهلل یاد می شود؛ 
آنان  یاوران اهلل هستند که در همه عرصه ها به نصرت 
خــدا و دین می روند و به طور طبیعی از عنایات و 
امدادهای غیبی و غیر غیبی الهی بهره مند می شوند. 
چنین گروهی از امت اسالم به عنوان حزب اهلل در 
کارهای خویش موفق بوده و غلبه نهایی برای آنان 
خواهد بود، چنانکه رستگاری و فالح نیز برای آنان 
رقم می خورد؛ زیرا اهل استقامت مومنانه و اطاعت از 
پیامبر)ص( و اولیای الهی هستند.)مجادله، آیه 22(

7. قانونمداری: رستگاران کسانی هستند که 
بر انجام قانون استقامت می ورزند و بر مدار و محور 
قانون الهی و شریعت اسالم عمل می کنند. آنان در 
این راه از هیچ چیز و هیچ کسی باکی ندارند و در 
برابر دشمنان کوتاه نمی آیند و هرگز از قانون عبور 
نمی کنند و اجازه عبور نیز نمی دهند. )نساء، آیه 13؛ 

توبه، آیات 111 و 112(
8. مرزبانی: مومنان دارای اســتقامت مومنانه، 
زمانی به کمال می رســند کــه در همه جنبه ها و 
ساحات به تمامیت برسند. بر این اساس، اگر کسی 
بخواهد رستگاری را به دست آورد، می بایست صبر 
شــخصی را با صبر جمعی جمع کند و از مرزهای 
عقیدتی و جغرافیایــی با همه وجود دفاع نماید و 
اجازه ورود به بیگانــه عقیدتی و تجاوزگر محارب 
ندهد. از همین رو خدا می فرماید: ای کســانی که 
ایمان آورده  اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها 
را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید، امید است که 

رستگار شوید. )آل عمران، آیه 200(
به هر حال از آموزه های قرآن به دست می آید 
که با ترس و عقب نشینی از اصول و واجبات اسالمی 
و شریعت الهی نمی توان رستگاری و خوشبختی و 
سعادت را در دنیا و آخرت تجربه کرد؛ بلکه تنها در 
سایه استقامت مومنانه است که می توان رستگاری 
و فالح ابدی را تجربه کرد و ســعادت دنیا و آخرت 

را به دست آورد.
بنابراین، هر کسی که گمان کند با تسلیم شدن 
در برابر فشارهای درونی هواهای نفسانی یا شیطانی 
وسوسه های ابلیسی یا مستکبران و ظالمان جهانی 
می تواند رستگاری را به دست آورد، به اشتباه و خطا 
رفته و دیگران را نیز به گمراهی و بدبختی کشانده 
است؛ زیرا تنها راه رستگاری، استقامت مومنانه بر 
اساس اسالم و قوانین آن است که عقل و نقل نیز آن 
را کشف می کند و حجت را بر انسان تمام می نماید.



پایه گذار مکتب تاریخ نگاری 
در دفاع مقدس

تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
»ابراهیم حاجی محمدزاده« نوشت: سردار »ابراهیم حاجی محمدزاده« دوران نوجوانی 
و جوانی را در مشهد گذراند. بعد از قبولی در دانشگاه به تهران آمد و در رشته مهندسی 

برق دانشگاه علم و صنعت تهران به تحصیل علم مشغول شد.
از همان دوران بغض و کینه نسبت به ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی در وجودش 

شعله ور شد و او را به صف مبارزان علیه این رژیم منحوس کشاند.
در ابتدا عضو ســازمان مجاهدین خلق بــود، اما وقتی که متوجه انحراف فکری 
و عملی این ســازمان شــد، صف خود را از آنان جدا کرد و این باعث شــد که جان 
وی نیز بخاطر انتقام گیری اعضای سازمان از وی به خطر افتد. ازطرف دیگر بخاطر 
فعالیت هایش علیه رژیم، مجبور بود مخفیانه برای مدتی به زندگی و مبارزات خود 

ادامه دهد تا اینکه توسط ساواک دستگیر شد.
وی حتی در زندان نیز دست از پرده برداری از نیات شوم سازمان منافقین برنداشت 
و به همین خاطر توسط عناصر سازمان در زندان، بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفت.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، وی جزء موسسین و شورای فرماندهی سپاه بود و 
دفتر سیاسی سپاه به اعتبار وی تاسیس شد. از جمله ابتکارات مهم و بنیادین وی که 
ناشی از دید باال و آینده نگر وی بود، راه اندازی بخش جنگ در دل دفتر سیاسی سپاه 
بود که بعدها به مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ و ســپس مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس تغییر نام داد.
وی معتقد بود: »باالخره جنگ تمام می شود و معلوم هم نیست ما بعد از جنگ 

باشیم، یا نباشیم. چه کسی می خواهد تاریخ جنگ را بنویسد.«

بنابراین یکی از اقدامات ارزشــمند او تشــکیل گروهی به منظور ضبط و ثبت 
مســتندات جنگ به صورت زنده، در قالب صوت و تصویر و از دل اتفاقات جنگ و 
صحنه های عملیات ها بود که گنجینه ارزشمندی را از آن دوران پرافتخار به منظور 
تحقیق و تفحص عالقمندان به هشت سال دفاع مقدس به یادگار گذاشته است و به 
همین خاطر است که سردار سرلشکر »سالمی« فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در مراسم ختم او می گوید: »امروز مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 
مجموعه ســپاه پاســداران، میراث گرانبهائی است که از آن مرحوم به جای مانده و 

صدها راوی از دفاع مقدس تربیت کرده است.«
از جملــه اقدامات ماندگار دیگر وی تدوین و چــاپ بولتنی به نام »رویدادها و 
تحلیل ها« بود که با بررســی حوادث سیاســی و امنیتی روز، نقش قابل توجه ای در 

بصیرت افزائی و تقویت دانش سیاسی پاسداران داشت.
یکــی از ویژگی هــای بارز مرحوم محمدزاده عشــق و ارادت فراوان وی به ابعاد 
شخصیتی و فکری امام خمینی)ره( و تکیه فراوان وی به کتاب صحیفه نور ایشان بود.

در این خصوص »حسین شریعتمداری« مدیر مسئول روزنامه کیهان می گوید: 
»یکی از ویژگی های برجســته وی این بود که روی صحیفه امام)ره( کار می کرد. در 

حقیقت ما به آقای حاجی محمدزاده »صحیفه متحرک« می گفتیم.«
سرانجام این مجاهد عرصه پژوهش و تحقیق دفاع مقدس در 29 آبان ماه سال 

1398 پس از طی یک دوره بیماری ناشی از دیابت دارفانی را وداع گفت.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

مقاومت در فضای مجازی

زخمی شده بود. پایش را گچ گرفته بودند و توی بیمارستان مریوان بستری 
بود. بچه ها لباس هایش را شسته بودند. خبردار که شد، بلند شد برود لباس های 
آنها را بشــوید. گفتم: »برادر احمد، پاتون رو تازه گچ گرفتند، اگه گچ خیس 
بشه، پاتون عفونت می کنه! « گفت: »هیچی نمی شه.« رفت توی حمام و لباس 
همه بچه ها را شست. نصف روز طول کشید. گفتیم: االن تمام گچ، نم برداشته 
و باید عوضش کرد. اما یک قطره آب هم روی گچ نریخته بود. می گفت: »مال 

بیت المال بود، مواظب بودم خیس نشه.«
یادگاران، کتاب حاج احمد متوسلیان، ص 30، 
انتشارات روایت فتح

مال بیت المال بود، 
مواظب بودم خیس نشه!

معصومــی، علی آبادی، تاجیک و غالمعلی حیدری دوســتانی بودند که همگی به 
کمک اهالی در ســاخت مسجد روستا کمک می کردند. غالمعلی، حین کار همیشه به 

آنها می گفت:
- »اولین عکس شهیدی که پس از ساخت مسجد، این جا نصب بشه، عکس من است.«

***
هنوز ســاخت مسجد روستا تمام نشده بود که عکس شهید غالمعلی حیدری را بر 
دیوار مسجد نصب کردند؛ بعد از آن هم عکس شهدا تاجیک، معصومی و علی آبادی را.
خاطره ای از شهید غالمعلی حیدری  
راوی: برادر شهید 

اولین عکس
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

moghaavemat@kayhan.ir
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دومین شهید دانشــمند هسته ای کشورمان 
»دکتر مجید شهریاری« در 16 آذر 1345 در زنجان 
به دنیا آمد و در 8 آذر 1389 در تهران شهید شد. 
اما در 44 ســالی که از خدا عمر گرفت؛ در عرصه 
جهاد علمی آنچنان خوش درخشید که تا سال های 
سال می توان از خدمات علمی و پژوهشی او نوشت 

و خواند.... 
وقتی صدای اذان را می شنید...

پدرش معلم بود و مادرش بانویی خانه دار و معتقد. به 
دلیل محیط مذهبی خانواده، از پنج سالگی نماز خواندن 
را یاد گرفت و از هشــت سالگی آموختن قرآن و معارف 
دینــی را هم در مســجد محلــه و در خدمت حاج آقای 

سلیمی شروع کرد. 
همیشــه درسش خوب بود و شــاگرد اول می شد. از 
نوجوانی به کوهنوردی و فوتبال عالقه داشت. اما از همان 
زمان مقید بود که وســط بازی فوتبال و در اوج هیجان، 
وقتی صدای اذان را می شنید بازی را رها کند و برای نماز 
به مســجد برود. در مقابل اعتراض دوستانش برای ترک 
بازی هم می گفت: »گفته بودم تا سر اذان میام بازی«... 

مجید هیچگاه دین و علم را جدا از هم نمی دانســت. 
سال 1363 دیپلمش را که گرفت و در کنکور که شرکت 
کرد، با بهترین رتبه در رشــته مهندســی الکترونیک در 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر قبول شد. به این شکل دوران 

زندگی پرتالش علمی و دانشگاهی اش آغاز شد... 
درس دادن به دوستان رزمنده

آقامجید در دوره لیسانس از جبهه رفتن غافل نبود و 
دو بار توفیق شرکت در عملیات را پیدا کرد، که یکبارش 

عملیات مرصاد بود. 
اما در دانشــگاه و در طول ترم وقتی مشاهده کرد که 
دانشــجویان رزمنده به دلیل کثــرت حضور در جبهه از 
دروس عقب می افتند و در دروس پایه ضعیف هستند، با 
مشورت دوستان چاره ای برای این مشکل پیدا کرد. دور 
هم نشستند و طرحی را برنامه ریزی کردند تا براساس آن 
نهادی در دانشگاه ایجاد شود برای جبران عقب ماندگی های 

درسی دانشجوهای رزمنده. 
آقامجید در این نهاد بیشــترین فعالیت را داشــت. 
هم کالس های جمعی برگــزار می کرد و هم در خوابگاه 
کالس های دو، ســه نفری. خالصه تمام تالش خودش را 
کرد که ســطح علمی دوستان رزمنده اش پایین نیاید. او 

جهاد علمی را همطراز جهاد نظامی می دانست.  
 برایم مهم نیست دو سال بزرگ تری

آقامجید سال بعد از گرفتن لیسانس در رشته مهندسی 
هسته ای دانشگاه شریف قبول شد و مشغول تحصیل در این 
دانشگاه شد. درست در همان زمان یکی از کارمندان بخش 
اداری دانشگاه امیرکبیر را دید که در دانشگاه شریف )ارشد 
فیزیک هسته ای( تحصیل می کرد؛ خانم بهجت قاسمی. 
صالبت، سخت کوشی و اعتقادات محکم این دخترخانم 

شدیدا مورد توجه آقامجید قرار گرفته بود. 
خانم قاســمی از قضا گاهی همکالســی هایش را به 

انوشه میرمرعشی 

یادی از
 دکتر مجید شهریاری
 به مناسبت سالروز 

شهیدتولد و شهادتش
 ماه آذر

برخی از دانشجویان آقای بسیجی دانشگاه معرفی می کرد. 
همین کار را هم می خواست برای آقامجید انجام بدهد. اما 
یکهو داســتان برعکس شد. آقامجید از خود بهجت خانم 
قاسمی خواستگاری کرد. خانم قاسمی این خواستگاری را 
نوعی اشتباه و شوخی می پنداشت. آخر دو سال از آقامجید 
بزرگ تــر بود و برایش غیرقابل هضم بــود که بخواهد با 
کســی ازدواج کند که از او کم سن تر باشد. اما آقامجید 
اصرار داشت که این اختالف سن اصال برایش مهم نیست. 
خالصه اینقدر محکم بر خواسته اش پافشاری کرد که خانم 

بهجت قاسمی راضی شد. 

خانم قاسمی پدری روحانی داشت که در شش سالگی 
او را از دست داده بود. زندگی در خانواده ای مذهبی، زود 
یتیم شدن و داشتن استقالل شخصیت از او دختری محکم 
و معتقد و ســخت کوش ساخته بود. آقامجید معتقد بود 
که همســرش باید ویژگی های اینچنینی داشته باشد تا 
بتواند همپای او در جهاد علمی اش برای پیشرفت وطن، 

قدم بردارد. 
البته آقامجید اصال اشــتباه نکرده بود. انتخابش کامال 
درســت بود. این مسئله از برگزاری عروسی شان در سال 
1369 در سلف سرویس دانشگاه امیرکبیر و شروع زندگی 

ساده شان در خوابگاه متاهلی دانشگاه تا سال هشت آذر 
1389 و روز شهادتش برای همه بارها و بارها اثبات شد.
ُکد محاسباتی راکتور هسته ای و پلورالیسم دینی 

بعد از اینکه دکتر شهریاری در سال 71 از پایان نامه 
فوق لیسانس خود با نمره ممتاز دفاع کرد؛ به دلیل کسب 
رتبه اول، با استفاده از آیین نامه دانشجویان رتبه اول، در 
دوره دکتری علوم و تکنولوژی هسته ای دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر پذیرفته شــد. تحصیالت دوره دکتری خود را 
هم با نبوغ و ســخت کوشی ای که داشت با موفقیت تمام 
در ســال 1377 به پایان رساند و از آبان همان سال هم 
به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده فیزیک دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر مشغول به تدریس شد. 
البتــه به دلیل وجــود اختالف نظرهایــی که دکتر 
شهریاری در دانشــگاه امیرکبیر با برخی مسئولین وقت 
دانشــگاه داشت در ســال 1380 از آنجا استعفا داد و به 

دانشگاه شهید بهشتی رفت. 
از ایــن دوره بود که خالقیت علمی و کارهای خارق 
العاده ایشان در رشته انرژی هسته ای خودش را نشان داد. 
برگزاری دوره هایی چون »کارگاه آموزشی آشنایی با 
کدهای محاسباتی راکتورهای هسته ای« یکی از کارهای 
ماندگار علمی دکتر شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی 
بود. یکی دیگر از طرح های مهم علمی او در این دانشگاه، 
طراحی هــای تئوریک مربوط به ســاخت نســل جدید 
راکتورهای هســته ای بود که بازتاب زیادی نیز در مراکز 

علمی جهان پیدا کرد. 
آن وقت این دغدغه های علمی ایشــان را از مباحث 
اعتقادی غافل نمی کرد. مثال یکی از شــاگردان ایشــان 
تعریف می کند: »سال 77، 78 بحث های پلورالیسم دینی1 

مطرح بود. آن ایام بحث های آقای جوادی آملی را دنبال 
می کردیم، ایشان در بحث از کثرت به وحدت رسیدن عالم 
امکان تأکیدی داشــتند. این بحث ها در دوران اصالحات 
در ذهن ما چرخ می خورد. یک بار ســر کالس دکتر بودم 
ایشان فرمول جاذبه بین دو بار الکتریکی یا فرمول رابطه 
بین دو جرم را استفاده کرد، بعد فرمول های مشابه را کنار 
هم چید و خیلی قشنگ گفت وحدت را می بینید؟ در آن 
فضا برای ما خیلی جالب بود. آن زمان در ذهنم این بحث 
را به صحبت های آقای جوادی آملی شباهت دادم. بعدها 
از همسرشان شنیدم که دکتر بحث های فلسفی و عرفانی 

آقای جوادی آملی را دنبال می کردند.« 
***

دکتر مجید شــهریاری از ســال 83 تا زمان شهادت 
به عنوان نماینده دانشــگاه شهیدبهشتی، در امور اجرایی 
پروژه های تحقیقاتی با سازمان انرژی هسته ای همکاری 
می کرد. ایشــان همچنین عضو انجمن هســته ای ایران، 
عضو شورای آزمایشگاه و شورای فناوری دانشگاه، و عضو 
کمیته تخصصی فنی و مهندسی هیئت ممیزه بود. و در 
عین حال مدیریت گروه کاربرد پرتوها و مشاور جمهوری 
اسالمی ایران در پروژه ســزامی و برگزاری چهار کمیته 

علمی و کارگاه آموزش را در کارنامه علمی خود داشت.
برای همین تالش ها و مجاهدت های پرثمر هم بود که 
نامش در لیست سیاه اسرائیل قرار گرفت. دشمن به فکر 
حذف فیزیکی او بود تا بتواند به این روش جلوی پیشرفت 
علمی ایران اسالمی را بگیرد. پس تروریست های همکار 
رژیم صهیونیستی و سازمان منافقین او را در تاریخ هشت 
آذر 1389 مورد هدف قرار دادند و به شــهادت رساندند. 
در حالی کــه در روز تشــییع جنازه اش تعــداد زیادی از 
دانشجویان مهندسی دانشگاه های شهید بهشتی، شریف 
و... اعالم کردند که برای ادامه راه او خواهان تغییر رشته 

و تحصیل در رشته فیزیک هسته ای هستند... 
1- نظریه پلورالیسم دینی توسط »جان هیک«- متولد 
1922، م- مطرح شده است. او در نظریه اش بیان می کند 
که »حقیقت و رستگاری در دین ویژه ای وجود ندارد، همه 
ادیــان بهره ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند، در 
نتیجه پیــروی از برنامه های هر یک از آنها می تواند مایه 
نجات و رستگاری انســان باشد. براین اساس نزاع حق و 
باطل از میان ادیان رخت بر بســته، خصومت ها و نزاع ها 
و مجادالت دینی نیز جای خود را به همدلی و همسویی 
می دهند.« علمای بسیاری در جهان اسالم و به ویژه علمای 
بزرگ حوزه علمیه قم به شبهات مطرح شده در این نظریه 

پاسخ های کامل و جامع داده اند.
منابع: 

1-کتاب »شهید علم«-دانشمند شهید دکتر مجید 
شهریاری در آینه خاطرات-، دفتر نشر معارف، چاپ 1398 
2-کتاب »اســتاد« )خرده روایت های زندگی استاد 
شــهید دکتر مجید شهریاری(، به کوشش فاطمه شایان 

پویا، انتشارات شهید کاظمی، چاپ 1398 
3- مصاحبه با مادر شهید شهریاری-خبرگزاری آنا

 امامزاده میرســاالر)ع( یکی از مشهورترین و باکرامت ترین 
امامزادگان جنوب است که هرساله ملجأ و پناهگاه شمار زیادی 
از دوستداران اهل بیت)ع( می شود. سالله و تبار جلیله امامزاده به 
هفت واسطه به حضرت باب الحوائج امام موسی الکاظم)ع( منتهی 
می شــود. بقعه امامزاده در ضلع شمال شرقی روستای دره زرد 

فارتق دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه واقع شده است.
نوادگان این امامزاده گرامی با عنوان سادات میرساالری یکی 
از طوایف مستقل کوچرو مناطق فارس تا اوایل قرن بیستم بود که 
تقریباً 85 درصد جمعیت آن را شامل می شد. بعدها این طایفه 
ساکن شدند و ســادات میرساالری در مناطق مختلف پراکنده 
شدند از جمله در بختیاری، فارس، خوزستان و کشورهای حوزه 

خلیج  فارس و عراق.
در حال حاضر این طایفه بزرگ هاشمی از لحاظ جمعیتی 

در رتبه دوم سادات در حوزه جنوب کشور هستند.
سادات میرساالری شــهدای واالمرتبه و گرانقدری تقدیم 
انقالب اســالمی ایــران نموده اند. در کتاب ارزنده و ارزشــمند 
همنشینان مهتاب که توسط ســید کاظم مطلوبی میرساالری 
گردآوری شــده، مروری بر زندگینامه و وصیت نامه ســرداران و 

110 شهید سادات میرساالری ذکر شده است.
برش هایی از زندگینامه و وصیت نامه چند شهید واالمقام از 
سادات میرساالری را بر اساس مطالب کتاب همنشینان مهتاب 
و مطالب تکمیلی که از مصاحبه با آقای سید ابراهیم میرساالری 
فرزند معزز شــهید سید عزیزاهلل میرساالری و همسر مکرمشان 
ســیده مدینه میرساالری)ساداتی( فرزند شهید سید ابوالحسن 
میرساالری)ســاداتی( و همچنین اطالعاتی که در پیام رسان از 
سردار حاج خداداد مصطفی زاده فرمانده گردان امام  حسین)ع( 

رامهرمز در جنگ تحمیلی به دست آوردیم، مرور می کنیم.
آقای سید ابراهیم میرساالری از فرهنگیان با سابقه و ساکن 

اسالمشهر در استان تهران هستند.  
همراهان ابدی

برادران شهید ســید عزیزاهلل میرساالری و سید ابوالحسن 
میرساالری)ســاداتی( و پســر عموهایشان شــهید سید نوراهلل 
میرساالری)پیماد( و شهید سید غالمرضا میرساالری)بادبدست( 
ساکن روستاهای ابوالفارس در شهرستان رامهرمز استان خوزستان 
بودند. این چهار شهید بزرگوار همیشه همراه، همقدم و یار و یاور 

یکدیگر در امور مختلف بودند. 
این ســادات عظیم القدر همگی شــدیداً مقید به واجبات و 
مستحبات و دارای چهره معنوی و نورانی و همچنین عاشق امام 
حسین)ع( و نهضت حسینی، شیفته والیت فقیه و دلداده شهادت 
بودنــد و همگی در عنفوان جوانی از تنگنای مادیت گذر کرده، 
دســت از جان شسته و عاشقانه و آگاهانه از خاک به افالک و از 
فرش به عرش پرواز نموده و تاج پرافتخار شهادت بر سر نهادند. 
اکنون نیز مزار چهار شهید همجوار یکدیگر در بهشت شهدای 

شهرک شهید رجایی ابوالفارس است.
مبارزه با طاغوت

ســید عبدالرضا میرساالری )بادبدست( از علما و بزرگان و 
مصلحین در شهرک شهید رجایی ابوالفارس بود. ایشان در دوران 
طاغوت نقش بسیار زیادی در آگاه نمودن مردم منطقه داشت به 
همین خاطر بارها مورد بازجویی ساواک قرار گرفت اما هیچ گاه 

از وظیفه انقالبی کوتاه نمی آمد. 
چهار شــهید بزرگوار نیز با پرچمداری ســید عبدالرضا در 
مبارزات ضدطاغوت مشــارکت فعالی داشتند و توسط ساواک 
بازداشــت و بازجویی شدند. در یکی از دستگیری ها این سادات 
بزرگوار را سوار ماشینی کردند و یک تصادف ساختگی به وجود 
آوردند که طی آن سید عبدالرضا به همراه برادرش سید یداهلل به 
شهادت رسیدند. فرزندان این دو شهید گرامی نیز در این حادثه 
مجروح شدند و سال ها بعد در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند. 

شهدای مؤمِن انقالبی
بعد از پیروزی انقالب این چهار شهید عزیز در مراسم مذهبی 

و انقالبی حضور چشمگیری داشته و بسیار فعال بودند.
مراســم محرم، اربعین و صفر هر ظهر و شــب در یکی از 
منازل روســتا توسط مرحوم حجت االسالم حاح عبدالحمید که 
از بهبهان می آمد، برگزار می شد و این چهار شهید بزرگوار جزء 
خادمان اباعبداهلل الحسین)ع( بودند و به همراه مردم والیت مدار 
روستا همکاری ویژه ای در برپایی عزاداری ارباب کربال داشتند. 

بعد از محرم و صفر، ســایر مراســم مذهبی مانند میالدها 
و شــهادت های معصومین)ع( در امامزاده روستا به نام امامزاده 
عباسعلی در جوار مزار سادات جلیل القدر مانند سید عبدالرضا و 

سیدیداهلل برگزار می شد. 
سید شکراهلل نوآیین، دایی شــهیدان سید عزیزاهلل و سید 

یکا را آشفته کردند! خواب آمر
کامران پورعباس یادی از شهیدان میرساالری

ابوالحسن از جمله بانیان امامزاده عباسعلی بودند و سید شکراهلل 
و ســید عزیزاهلل از جمله افرادی بودند که در بازسازی امامزاده 

شرکت داشتند.
بعــد از شــهادت ایــن چهار شــهید معزز، ســید کمال 
میرساالری)ســاداتی( برادر ســید عزیزاهلل و سید ابوالحسن به 
همراه مردم روســتا مســجد حضــرت ابوالفضل العباس)ع( در 
شهرک شهید رجایی ابوالفارس را احداث نمودند. تصاویر چهار 
شهید گرامی و گرانقدر در این مسجد نصب است. قبل از احداث 
مســجد مراســم مذهبی در منازل و امامزاده برگزار می شد اما 
اکنون مراسم مذهبی منسجم تر گردیده و عالوه  بر این مکان ها 

در مسجد نیز برگزار می گردد. 
در ادامه به مرور زندگی این شهدا می پردازیم.
شهید سید غالمرضا میرساالری 

پاسدار شهید ســید غالمرضا میرساالری)بادبدست( فرزند 
شهید ســید عبدالرضا است که عاشق و مرید امام خمینی بود. 
اخالق خوب وی زبانزد عام و خاص بود و تبلیغاتش شــوری از 
عشق به دفاع از وطن را در میان جوانان منطقه برمی انگیخت. با 
رســیدن به سن سربازی وارد سپاه پاسداران رامهرمز شد و پس 
از گذراندن دوران آموزش با شــوق و عالقه فراوان به خط مقدم 
اعزام گردید و پس از فداکاری های بسیار در دوم شهریور 1362 

در خونین شهر نزدیک پاسگاه زید به شهادت رسید.

سید غالمرضا در جبهه، رانندگی  تانک را به عهده داشت و 
در کنار  تانک مشــغول نماز خواندن بود که مورد اصابت دشمن 

قرار گرفت و به مقام عظمای شهادت نایل آمد.
شهید سید نوراهلل میرساالری

شهید سید نوراهلل میرساالری)پیماد( فرزند شهید سید یداهلل 
متولد سوم خرداد 1337 است. سید نوراهلل سوم اسفند 1363 در 

خاک عراق در عملیات خیبر به شهادت رسید.
در وصیتنامه شــهید آمده است: »در ذهنم مجسم ساختم 
که شهادت همان راه حسین و آرزوی او بود و گفتم که من یکی 
از پیروان او هســتم.... برای من هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید 
چون امام جعفر صادق می فرماید: شــهید شدن عادت ما است. 
ما باید دنباله رو این شهیدان باشیم و راهشان را ادامه بدهیم.« 

شهید سید علی اکبر میرساالری
پیکر مطهر سید نوراهلل ده سال بعد به همراه برخی شهدای 
دیگر تفحص و تشــییع شــد. یکی از این شهدا که وی نیز بعد 
از 10 ســال پیکر مطهرش تفحص و همزمان با سید نوراهلل در 
رامهرمز تشییع گردید، شهید سید علی اکبر میرساالری است که 
در شانزده سالگی به شهادت رسید و ماجراهای بسیار زیبایی دارد.
ســید علی اکبر فرزند سید یوســف و دایی شهیدان سید 
عزیزاهلل و سید ابوالحسن است. اخالق پسندیده، شیرین زبانی و 

خوش رفتاری ایشان همه را مجذوب می کرد. 
از همان اوان کودکی عالقه وافری به راز و نیاز با خدا داشت، 
برای حضور در جبهه لحظه شماری می نمود و حضور در میدان 
نبرد را پاســداری از خون ساالر شــهیدان حضرت حسین ابن 

علی)ع( می دانست.  
در سال 1362 در حالی که تنها پانزده سال داشت به جبهه 
شــتافت و یک بار در منطقه عملیاتی خیبــر دچار مجروحیت 

شیمیایی شد. 
سید علی اکبر در شانزده سالگی در عملیات بدر در خاک عراق 
در 24 اسفند 1363 در منطقه عملیاتی جنوب در هورالعظیم به 
همراه تعدادی از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نایل آمد و در 
منطقه غربت مانند جد بزرگوارشان حسین ابن علی)ع( و حضرت 
علی اکبر)ع( و سایر شهدای کربال در میدان نبرد به جای ماندند 
و پس از 10 ســال ماندن در سرزمین غربت در مسیر کربال در 
ســال 1373 پیکر پاک ایشان و تعدادی از همرزمانش از جمله 
سیدنوراهلل تفحص و همراه و همزمان با سید نوراهلل در رامهرمز 

تشییع گردید.
مهمانان حضرت زهرا

مطابق روایات شهدایی که پیکرشان گمنام می ماند و دفن 
نمی شود هر شــب میهمان حضرت فاطمه زهرا)س( هستند و 

صدیقه طاهره هر شب به آنها سر می زند. ان شاء اهلل که این دو 
شهید اعالمقام و همرزمانشان نیز در این 10 سال میهمان سرور 

زنان دو عالم بوده اند.  
شهید سید علی اکبر میرساالری می گفت: »من شال سبز به 
کمر می بندم تا مانند جدم حسین)ع( شهید شوم«. وصیت نامه 
شــهید نیز بعد از »بــه نام خدا« با همین عبــارت نورانی آغاز 

گردیده است.
شهید سید ابوالحسن میرساالری

پاسدار شهید سید ابوالحسن میرساالری)ساداتی( فرزند سید 
مندنی در ســال 1339 در روستای تنگ تلخ از توابع ابوالفارس 
متولد شد. پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به عضویت 
انجمن اسالمی روستا در آمد و از سال 1360 تا 1363 مسئول 

شورای اسالمی روستا بود.
ســید ابوالحســن به برگزاری دعای کمیل اهتمام ویژه ای 
می ورزید و با دوستانش دعای توسل و دعای کمیل در خانه های 
اهالی روســتا برگزار می نمود و روستا به روستا می رفتند و برای 
ایجــاد وحــدت، دعا را هر دفعه در منزل یکی از اهالی روســتا 

می خواندند. 
در ســال 1361 به جبهه رفت. یک بار از ناحیه پهلوی چپ 

مورد اصابت ترکش قرار گرفت و مجروح شد. 
نامه هایی که قبل از شــهادت نوشت، همگی حاکی از این 

بودند که شهادت خویش را پیش بینی کرده است.

در نامه ای نوشــته بود سالم مرا بســیار بسیار به دخترانم 
برســانید و سفارش از حاللیت و بخشودگی می نمود و سفارش 
کرد که صبر داشته باشید و در غم من بی تابی نکنید. در نامه ای 
از شهید دو شب مانده تا عروجش هشت بار نوشته بود خداحافظ 

و حاللم کنید. 
آری اینانند سربازان واقعی امام زمان)عج( که پیشاپیش از 

شهادت خویش آگاهند.
ســید ابوالحسن در 23 اســفند 1363 پس از جانفشانی و 
دالوری های فراوان در عملیات بدر آسمانی شد و شهادت در راه 

خدا روزی اش گردید.
شهیدی که خواب را از آمریکا گرفت

شــهید موسوی دامغانی که از ارکان سپاه جنوب و نماینده 
مردم رامهرمز بود، در مورد شــهید سیدابوالحســن گفته است: 
شهید ساداتی در جبهه خواب را از آمریکا و همرزمانش گرفت.

در وصیتنامه شــهید ســفارش هایی خطاب به مســئوالن 

ذکر شــده که نصب العین قرار دادن آنها برای مســئوالن بسیار 
واجب است:

»اما چند وصیت به مسئولین دارم 1- سالم مرا حتماً به امام 
عزیزم خمینی کبیر برسانید. 2- تقوایتان را حفظ کنید تا دچار 
ضعف و نابودی نشــوید. 3- رابطه ها را کنار بگذارید و جای آن 
ضابطه قرار دهید. 4- حق زیردستان را نخورید. 5- به مستضعفین 
بیشتر رسیدگی کنید. 6- و اما تکیه بنده در اینجاست که اموال 
بیت المال را در راه شــخصی به کار نبرید و به بیت المال بیشتر 

رسیدگی کنید خصوصاً رانندگان ادارات.«
بخش های دیگری از وصیتنامه شهید: 

»بــرادران و مادر ما گر یاد من می کنیــد هم از یاران امام 
حسین)ع( و آن حضرت که سرش را از تن جدا کردند یاد کنید 
و یادی از جسم سوخته بهشتی و رجایی و باهنر کنید. جان من 

از جان آنها شیرین تر نیست....
خواهران عزیزم از شما می خواهم که مانند حضرت زینب)س( 
اســتوار محکم و باحجاب باشــید و امیدوارم در پیش حضرت 

زینب)س( روسفید باشید....
شما مدیون خون شهدا هستید و وظیفه شما در مقابل این 
خون های پاک، بندگی به خدا و عمل به اســالم و حفظ وجهه 

انقالب اسالمی است....
بزرگ ترین پیام ما این اســت که دســت از ماه تابان، امام 

عزیزمان خمینی کبیر برنداریم....
خدایا عشــق به انقالب اسالمی و رهبر کبیر انقالب چنان 
در وجودم شــعله ور اســت که اگر تکه تکه ام کنند و یا صدها بار 
بکشند و زنده کنند و یا زیر سخت ترین شکنجه ها قرار گیرم او 

را تنها نخواهم گذاشت....« 
شهید سید عزیز اهلل میرساالری 

پاسدار شهید ســید عزیزاهلل میرساالری فرزند سیدمندنی 
در ســال 1334 در روســتای تنگ تلخ در ابوالفارس چشم به 

هستی گشود. 
شــهید سید عزیزاهلل فردی خوش سیرت و خوش صورت از 
تبار سلسله جلیله سادات بود و از نظر حسنات خیر و خداپسندانه 
زبانزد عام و خاص بود. ایشــان گشاده رو و دارای فضایل اخالقی 
واالیی بودند. عالقه وافر شــهید به امام خمینی در تمام حرکات 

و سکنات هویدا بود.
ایشــان در شرکت نفت مشــغول بودند و از لحاظ مادی و 
معنوی در وضعیت خوبی قرار داشــتند و همیشه درب منزلش 
باز و مستمندان را دستگیری نموده و در حل و فصل اختالفات 
و کدخدامنشی های محلی و کارهای خیر از وجود ایشان به طور 
مستمر استفاده می شــد و عادالنه، منطقی و منطبق بر شرع و 

عرف داوری می کرد و تصمیم می گرفت.
پس از پیروزی انقالب اســالمی به عضویت بسیج درآمد و 
از طریق شــرکت نفت به سپاه پاسداران شهرستان رامهرمز در 

جنگ تحمیلی مأمور شد.
سردار حاج خداداد مصطفی زاده در مورد ویژگی های ممتاز 

اخالقی سید عزیزاهلل می گوید:
»خیلــی خوش برخورد و منظم و متین بــود. اکثر امورات 
و مأموریت های ســپاه به خصوص امــورات واحد تعاون را انجام 
می داد. همیشه تبسمی بر لب داشت.... کم حرف و پرعمل بود. 
شــخصیتی بزرگوارانه و باوقار داشت. چهره ای نورانی و هیکلی 
خوش تیپ و خوش قیافه داشــت. معلوم بود که فردی بااصالت و 

بزرگ منش می باشد.«
سید عزیزاهلل در تیپ سرافراز و همیشه پیروز 15 امام حسن 
مجتبی)ع( در جبهه های جنوب انجام وظیفه می نمودند و یکبار با 
ترکش های خمپاره از ناحیه دست راست مجروح گردیده بودند.

سید عزیزاهلل در بین رزمندگان از محبوبیت واالیی برخوردار 
بود. شــهید در چند عملیات حضور داشــت. طاعات و عبادات 
خالصانه در ســنگر و صدای العفو العفــو در اذهان رزمندگان و 
همرزمان ماندگار و ابدی شــد. یکی از مسئولیت های وی پیک 
جبهه ها بود و در خطوط پدافندی و عملیاتی حاضر می شــدند 
و خبر ســالمتی رزمندگان و نامه هایشان را به خانواده هایشان 

می رساندند. 
دیدن خواب پیامبر

ســید عزیزاهلل یک شب در عالم رویا حضرت محمد)ص( را 
به خواب می بیند که به او می فرماید چرا ناراحتی؟ شهید گفت: 
دلم برای برادر شــهیدم تنگ شده است. پیامبر فرمودند نگران 

نباش به زودی او را مالقات خواهی کرد.
شهید سید عزیزاهلل چند روز مانده به شهادت وصیتنامه اش 
را با  گریه مداوم نوشــت و در هنگام خداحافظی آخر نیز از عدم 

بازگشت سخن گفت.
ســید عزیزاهلل در 23 خرداد 67 در عملیات بیت المقدس 7 

در شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل گردید.
سردار سید رمضان میرساالری از فرماندهان دفاع مقدس، 
دایی ســید عزیزاهلل، شهید زنده ای که بدنش پر از ترکش است، 
ماجرای شــهادتش را چنین روایــت می نماید: »]با[ رزمندگان 
گردان امام حســین)ع( شهرستان رامهرمز به طرف خط منطقه 
عملیاتی شــلمچه حرکت کردیم.... به اتفاق فرمانده گردان امام 
حسین)ع( جناب خداداد مصطفی زاده در یک وانت لندکروز پشت 
سر نیروها در روی جاده اهواز-خرمشهر در حرکت بودیم و شهید 
سید عزیزاهلل و برادر جمشید کمایی با یک دستگاه لندکروز پشت 
سر ما می آمدند. نمی دانم یکباره قلبم به تپش افتاد و دلهره امانم 
را گرفت گویا خطر را برای سید حس کردم و گاه گاهی به عقب 
برمی گشــتم و می خواستم به شهید بگویم دعا بخوان اما هر گاه 

نگاه می کردم لب هایش در حالت مناجات و ذکر و دعا بود.
از جاده آســفالت جدا و به خط مقدم نزدیک تر می شدیم. 
غروبی  غمبار بود. دیده بانان دشــمن ما را دیده بودند. ابتدا چند 
گلوله توپ به اطراف ما شلیک شد ولی ما به مسیر ادامه دادیم و 
سعی می کردیم خود را به خط مقدم برسانیم. که ناگاه گلوله توپ 
دشمن بین ماشین هایمان به زمین خورد و ماشین ما پاره پاره شد 
اما تنها ترکشی از شیشه ماشین سید عبور و قلب نازنینش را هدف 
قرار داد و به دیار معبود شتافت.... صورت زیبایش را بوییدم بوی 
بهشت می داد.... در یک لحظه خواب چند روز پیش سید را تعبیر 

شده دیدم. آری سید عزیزاهلل شهادت را چه خوب معنا کرد.«
بخش هایی از وصیتنامه پاسدار شهید

 سیدعزیزاهلل میرساالری:
»با اعتقاد به اینکه این انقالب الهی بوده و زمینه ســاز قیام 
آخریــن ذخیره الهی حضرت حجت ابن الحســن )عج( خواهد 
بود و موســای زمانمان را که خود به حقیقت ولی فقیه مسلمین 
است وجانشــینی بقیه اهلل اعظم را عهده دار است تأیید می کنم 
و بــه وجودش افتخار و تا آخریــن نفس در راه اهداف مبارکش 

جانفشانی می کنم....
می خواهم که همواره روحانیت معظم و ســپاه پاســداران 
والیتی و امت شــریف حزب اهلل پشــتوانه خوبی بــرای خانواده 
شهدا باشند و همواره شــهدای اسالم از امام حسین)ع( گرفته 
تا شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی را برای هدایت خود 

سرمشق قرار دهند....«
پیام فرزندان شهیدان

ســخن آخرمان پیام فرزندان شهیدان میرساالری به نسل 
جدید است.

پیام ســید ابراهیم میرســاالری فرزند شهید سید عزیزاهلل 
میرساالری به مردم و به ویژه جوانان در حال حاضر: »والیت فقیه 
زمان و نایب امام زمان)عج(، حضرت آیت اهلل خامنه ای و ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی را هیچ موقع تنها نگذارید که عزت و 
سربلندی در گرو اطاعت از والیت فقیه می باشد و به رهنمودهای 
والیت فقیه عمل کنید و به خون تمام شهدا احترام بگزارید چون 

در آخرت ما باید جوابگوی شهدا باشیم.«
پیام بی نظیر دختر شهید

و ســرانجام ُحسن ختام این شــهادت نامه را پیام بی نظیر 
ســیده مدینه میرساالری)ســاداتی( دختر بزرگوار شهید سید 
ابوالحســن میرساالری)ساداتی( خطاب به دختران امروز و آحاد 

مردم قرار می دهیم:
»از خواهرهــای خودم می خواهم که با حجاب خود بتوانیم 
دل شهدا و امام شهدا در حکومت والیت فقیه به رهبری امام سید 
علی خامنه ای نایب بر حق امام زمانمان حضرت مهدی )عج اهلل( 

تعالی فرجه الشریف( راضی نگه داریم.
برادران و خواهران گرامی این شهدا مال کسی نبوده، حتی 
شــاید شما نسبت به ما به آنها نزدیک تر باشید چون آنها اگر ما 
را می خواســتند درکنار ما می ماندند. آنها شــما و آرامش ایران 
را به ما ترجیــح دادند. پس اگر چیزی می خواهید می توانید به 
آنها متوسل شوید حتماً جوابش را می گیرید. شهدا عاشق تمام 

شماها می باشند.« 
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شرکت کنندگان در بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو باید حتما ماسک داشته باشند و فاصله 
اجتماعی را رعایت کنند.

طبق تصمیم کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو، شرکت کنندگان در بازی های المپیک و پار المپیک 
توکیو باید حتما از ماسک استفاده کند و فاصله اجتماعی را هم رعایت کنند.ورزشکاران و دیگر نفرات حاضر در 

المپیک به جز زمان مسابقه و غذا خوردن نباید بقیه مواقع ماسک خود را دربیاورند.
ســالن های ورزشــی که فضای بســته دارند، هــر ۳۰ دقیقه یکبار تهویه خواهد شــد و افــرادی که در 
 دهکده ورزشــکاران هســتند تنها ۳۰ دقیقه برای صرف صبحانه و یک ســاعت برای نهار و شام می توانند در 
 رســتوران بمانند. منو غذاها هم از قبل روی گوشــی همراه آنها ارسال می شود تا موقع سفارش غذا از ازدحام 
جلوگیری شود. همچنین قرار است به ورزشکاران توصیه شود که در مدت اقامت خود در ژاپن، از گشت و گذار 
 در محیط خارج جلوگیری کنند و در همان دهکده ورزشکاران باقی بمانند. یک گروه مسئول بررسی راه های 
مقابله با ویروس کرونا در طول برگزاری بازی ها هستند و به نظر می رسد گزارش خود را در ۲ دسامبر)۱۲ آذر( 

ارائه دهند.

استفاده از ماسک در المپیک توکیو
تیم ملی بسکتبال ایران اولین دیدار خود در پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ آسیا را با پیروزی برابر عربستان  اجباری شد 

به پایان رساند.
دیدار تیم های ملی بســکتبال ایران و عربســتان از پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ آسیا دیروز به میزبانی قطر برگزار شد که طی 
آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۷۱ بر ۶۴ حریف خود را با شکست مواجه کردند. با کسب این برتری ملی پوشان کشورمان صدرنشینی 
خود در گروه E را تثبیت کردند.ملی پوشان ایران شروع خوبی در این دیدار داشتند و توانستند از حریف خود پیش بیفتند و دو کوارتر اول 
را با فاصله قابل قبولی به پایان برســانند اما در کوارتر ســوم کم دقتی در به ثمر رساندن توپ ها این فرصت را به حریف داد تا فاصله را به 
نزدیکترین حالت ممکن برساند. ملی پوشان کشورمان که نمایش خوبی در کوارتر سوم نداشتند ۴۹ بر ۴۸ از حریف پیش افتادند.در کوارتر 
چهارم ملی پوشان ایران در همان ابتدا با یک پرتاب سه امتیازی فاصله را با حریف بیشتر کردند و با تمرکز بیشتری کار را دنبال کردند و 
شــش امتیاز از حریف پیش افتادند اما عربســتانی ها که دست بردار نبودند بازهم فاصله را کمتر کردند و با دو پرتاب سه امتیازی کار را به 
تساوی در عدد ۵۴ رساندند.شاگردان شاهین طبع در ادامه تمرکز بیشتری روی پرتاب های خود به سمت سبد حریف داشتند و با زیاد کردن 
فاصله خود در دقایق پایانی در نهایت توانستند عربستان را ۷۱ بر ۶۴ شکست دادند. دیدار برابر عربستان نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال 
ایران در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا بود. شاگردان مهران شاهین طبع دومین دیدار خود در این پنجره را فردا)دوشنبه( برابر سوریه برگزار 
می کنند. شاگردان مهران شاهین طبع دو دیدار خود در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا را اسفندماه سال گذشته در تهران و تاالر بسکتبال 
آزادی برگزار کردند که طی آن با نتیجه ۹۴ بر ۴۸ برابر سوریه به برتری دست یافتند و دیدار با قطر را با برتری ۹۵ بر ۵۲ خود تمام کردند.

پیروزی سخت بسکتبال ایران برابر عربستان در انتخابی کاپ آسیا

نکته  ورزشی

*محمدعلی گرایی درباره کسب عنوان دومی در نظرسنجی محبوبترین فرنگی کاران 
جهان که توسط اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد، اظهار کرد: محبت مردم بود که 
در حضور بزرگان کشتی جهان به فینال این نظرسنجی رسیدم. البته همان طور که 
می دانید این رقابت مجازی بود و گرنه من کوچک همه  بزرگانی که در این رقابت 
بودند، هستم. وی درباره رقابت با حمید سوریان در فینال این نظرسنجی، نیز گفت: 
اول اینکه خیلی خوشحال شدم که در میان تمامی کشتی گیران بزرگ خارجی و با 
رای مردم دو ایرانی به فینال رسیدند. بدون شک آقای سوریان جزو مفاخر کشتی 

و ورزش ایران و جهان است و با شایستگی محبوبترین فرنگی کار جهان شد. 
*تنهــا بانوی پارالمپیکی ریکرو بانوان به دلیــل ابتال به بیماری کرونا در قرنطینه 
خانگی به سر می برد. زهرا نعمتی در حال حاضر شرایط جسمانی خوبی دارد و برای 
حضور در اردوی بعدی تیم ملی ریکرو در اواخر هفته از او دوباره تست کرونا گرفته 
خواهد شد که در صورت منفی شدن تستش اردوی انفرادی خود را با بهزاد پاکزاد، 
دبیر فدراسیون تیروکمان که به عنوان مربی اختصاصی زهرا نعمتی انتخاب شده 
است، آغاز خواهد کرد. هم چنین غالمرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان 

نیز به کرونا مبتال شده است.
*دور برگشت لیگ برتر کشــتی فرنگی جام یادگار امام)ره(طی روزهای ۹، ۱۰ و 
۱۲ و ۱۳ آذرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می شود. بر این اساس 
بهروز حضرتی پور و حبیب اله اخالقی به عنوان کمیته فنی بر این رقابت ها نظارت 
خواهند داشت، اما از محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در سالن مسابقات 
خبری نخواهد بود. گویا محمد بنا که به تازگی به دلیل ابتالء به بیماری کرونا در 
بیمارســتان بســتری و پس از چند روز ترخیص شد، حاال باید در منزل به دوران 

نقاهت بپردازد و شرایط حضور در سالن مسابقات لیگ برتر را ندارد.
*نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

و با توجه به تعطیلی ادارات لغو شد.
*بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو به دلیل شیوع ویروس کرونا ، یکسال به تعویق 
افتاد.با توجه به اینکه حدود ۸ ماه به شــروع این بازی ها باقی مانده، کمیته برگزاری 
بازی های توکیو در نظر دارد چند رویداد آزمایشــی را برگزار کند. براین اساس قرار 
است ۱۸ رویداد آزمایشی تا فاصله باقی مانده تا المپیک برگزار شوند. این رویدادها از 

ماه مارس )اسفند( شروع می شوند و تا ماه می )خرداد( ادامه خواهند داشت.

خواندنی از ورزش ایران

انتخابات ظرف مدت 70 روز برگزار می شود

ابهام در تطبیق اساسنامه جدید فوتبال با قوانین داخلی
بازنشسته ها محدودیتی برای شرکت در انتخابات ندارند!

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
اساسنامه فدراسیون فوتبال در شرایطی روز 
گذشته به تصویب رسید که سرپرست فدراسیون 
برای  به صورت تلویحی اعالم کــرد ممنوعیتی 
هیئت رئیسه  انتخابات  در  بازنشســته ها  حضور 

وجود ندارد!
جلسه مجمع فدراســیون فوتبال از ساعت ۱۰:۱۵ 
صبــح دیروز به صورت آنالین برگزار شــد. ۷۳ عضو در 
مجمع دیروز حاضر بودند تا اساسنامه جدید فدراسیون 
فوتبال را تایید کنند. البته در حالی که این مجمع قرار 
بود به صورت وبینار برگزار شــود، تعــدادی از اعضای 

مجمع به صورت حضوری در جلسه حاضر شده بودند.
اکثر رؤســای هیئت های اســتانی از طریق ارتباط 
ویدیویی در جریــان اتفاقات مجمع قرار گرفتند، اما در 
مجمع نیز تعدادی از مسئوالن فدراسیون و حتی نماینده 
برخی از باشگاههای لیگ برتری حضور داشتند. مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش، مهدی علی نژاد معاون وزیر، 
حیدر بهاروند سرپرســت فدراسیون، مهدی محمدنبی 
سرپرســت دبیرکلی فدراســیون، محمود اســالمیان، 
فریــدون اصفهانیــان، کاظم طالقانی، محمود شــیعی 
هدایت ممبینی به عنوان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال، اکبر محمدی مدیرعامل باشگاه پیکان، عباسی 
مدیرعامل باشــگاه آلومینیوم اراک، جواهری مدیرعامل 
باشــگاه گل گهر ســیرجان و... جزو نفراتــی بودند که 

حضوری در مجمع شرکت کردند.
نکتــه جالب اما حضــور مهدی تاج، رئیس ســابق 
فدراســیون فوتبــال بــود که به واســطه حضــور در 
هیئت رئیســه فدراسیون در مجمع حاضر شده بود. این 
اتفاق شــاید بعد از مدت هــا رخ داد که تاج بار دیگر در 
جمع فوتبالی ها حاضر شــود. تصویب اساسنامه جدید 
فدراسیون فوتبال مهم ترین دستورالعمل جلسه مجمع 
دیروز بود که در نهایت بــا ۷۰ رای از ۷۳ عضو آنالین، 

به تصویب رسید.
پــس از تصویب مجمــع، اعضا اقدام بــه گزینش 
افراد برای کمیته های انتخاباتی کردند که اســامی افراد 

برگزیده به این شرح است:علی فالحتی شهاب الدینی به 
عنوان رئیس کمیته بدوی انتخابات انتخاب شد. مهدی 
گردانی به عنوان معاون و غالمرضا شاه کرمی به عنوان 
عضو کمیته بدوی و حبیب اهلل حبیب و تقی سیاری عضو 

علی البدل این کمیته انتخاب شدند.
هم چنیــن روزبه وثــوق احمــدی، رئیس و مهدی 
پیروزرام، معاون کمیته استیناف انتخابات شدند. عالوه بر 
این، احمد مومن عضو کمیته و حسین تقی پور و فریدون 
صادقی به عنوان اعضای علــی البدل انتخابات انتخاب 
شدند. طبق اعالم دبیرکل فدراسیون فوتبال، انتخابات 
این فدراســیون ظرف مدت ۷۰ روز و احتماال در اواخر 

بهمن یا اوایل اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وزیر ورزش: به خاطر فوتبال کوتاه آمدیم

سلطانی فر وزیر ورزش در این مجمع اظهار داشت: 
امیدوارم با برگزاری انتخابات، رئیس و هیئت رئیسه جدید 
بــا برطرف کردن نقاط ضعف، موفقیت های بیش تری را 

هم کسب کنند. چندین نکته درباره این اساسنامه وجود 
دارد. تالش خیلی زیادی از ســوی کارشناسان صورت 
گرفت که اساســنامه با قوانین داخلی و استانداردهای 
فیفا مطابقت داشته باشد. دوستان تالش قابل تقدیری 
کردند که به جمع بندی و نتیجه مناســبی برســند و 
اساســنامه به روزرسانی شــود و قوانین داخلی کشور 

رعایت شود. خوشبختانه این اتفاقات رخ داد.
وی به ویژگی این اساســنامه اشــاره کرد و افزود: 
اعضــای بیش تری از خانواده فوتبــال در مجمع حضور 
خواهد داشت تا از نقطه نظرات افراد بیش تری استفاده 
کنیم. برای نامزدی در عضویت هیئت رئیســه و ریاست 
فدراسیون تسهیالت بیش تری در نظر گرفته شده است. 
در شرایطی که پیش بینی شده، مشخصه هایی که افراد 
نامزد باید داشته باشــد، تسهیالت بیشتری پیش بینی 
شده و امکاناتی فراهم شده و استانداردهایی را پیش بینی 
کردند که افراد با توانمندی و ظرفیت های مختلف حاضر 

چرا درب فوتبال به روی بازنشسته ها 
باز شد؟! 

سرویس ورزشی-
حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال صبح شنبه در مجمع عمومی 
فدراسیون فوتبال درباره برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گفت: فقط اساسنامه 
معیار و مالک برگزاری انتخابات اســت. این اظهارات بهاروند در پاســخ به 
شائبه ممنوعیت حضور بازنشســتگان در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون 

فوتبال بوده و در حضور وزیر ورزش و جوانان مطرح شده است.
اگر برنامه ای که مد نظر بهاروند و رفقاســت، اتفاق بیفتد و بازنشسته ها 
بتوانند در انتخابات فدراســیون شــرکت کنند، قوانین رسمی کشور که به 
تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان رســیده، نقض می شود، موضوعی 

که انتظار می رود از نظر مسئوالن ورزش به ویژه شخص وزیر پنهان نماند.
سلطانی فر سی ام فروردین ماه ۹۶ در نشست با رؤسای فدراسیون های 
ورزشــی اعالم کرد: »از ابتدای امســال بکارگیری افراد بازنشسته که منع 
قانونی دارند در فدراسیون های ورزشی ممنوع است و نباید این اتفاق بیفتد 
مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد و از همه می خواهم به جد به این 

موضوع توجه کنند.«
حاال معلوم نیست چه توافقاتی در پشت پرده صورت گرفته که درهای 
فدراســیون فوتبال یک دفعه به روی بازنشسته ها باز شده است. راستی اگر 
قرار بر بازگشت مدیربازنشسته ای چون کفاشیان و ادامه فعالیت بهاروند باشد 
تا آنها با نفوذشــان در هیئت ها برای فــرد دیگری رای جمع کند، آن وقت 
تکلیف مدیرانی چون محمود مشحون، علیرضا رحیمی، صادق فرجی، احمد 
ضیایی ، غالمرضا امینی و... که به واسطه همین قانون ممنوعیت به کارگیری 

بازنشستگان استعفا دادند چه می شود؟! 

اخبار کوتاه از فوتبال
محکومیت ترور دانشمند هسته ای 

در هفته چهارم لیگ برتر 
مسابقات هفته چهارم لیگ برتر به مناسبت ترور بزدالنه دانشمند هسته ای 
کشورمان با قرائت فاتحه و یک دقیقه سکوت آغاز می شود. ترور بزدالنه محسن 
فخری زاده از دانشمندان برجسته هسته ای جمهوری اسالمی باردیگر نشان داد 
که جمهوری اسالمی ایران بزرگترین قربانی تروریسم در جهان است. سازمان 
لیگ فوتبال ایران در راســتای محکومیت این ترور ناجوانمردانه و تروریســم 
جهانی مسابقات هفته چهارم لیگ برتر را با قرائت فاتحه ای برای شهید محسن 
فخری زاده و یک دقیقه سکوت آغاز می کند. جمهوری اسالمی ایران با بیش از 
۱۷ هزار و چهارصد شهید بزرگترین قربانی تروریسم در جهان است. مسابقات 

هفته چهارم لیگ برتر در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود.
هافبک صنعت نفت آبادان لژیونر شد

باشگاه نفت آبادان اعالم کرد جعفر سلمانی بازیکن جوان فصل گذشته این 
تیم با عقد قراردادی ۲ ساله به باشگاه پورتیموننزه پرتغال پیوست. سرمربیگری 
تیم فوتبال پورتیموننزه پرتغال برعهده پائولو سرجیو است که در فصل ۹۸-۹۷ 

سرمربی صنعت نفت آبادان بود.
عزم جدی قطر برای میزبانی از جام ملت های آسیا

فدراسیون فوتبال قطر بخش سوم از پرونده مرتبط با درخواست میزبانی از 
جام ملت های ۲۰۲۷ را پیش از موعد مقرر به AFC ارسال کرد. این بخش شامل 
تضمین های دولتی همچنین موافقت نامه های مورد نظر در ارتباط با شــرایط 
مورد تاکید AFC جهت میزبانی از رقابت های جام ملت های آسیا می شود. پنج 
کشــور ایران، قطر، عربستان، ازبکستان و هند نامزدهای میزبانی از رقابت های 
جام ملت های آســیا در سال ۲۰۲۷ به شــمار می روند که تاکنون مستندات 
مراحل اول و دوم درخواست میزبانی را ارائه داده اند و طبق جدول زمان بندی 
کنفدراسیون چهار کشور باقیمانده تا ۱۸ دسامبر)۲۸ آذر( برای ارائه بخش سوم 

مستندات مورد نظر فرصت خواهند داشت. 

شوند. شرایط خوبی در اساسنامه در نظر گرفته شده که 
مالک عمل برای فعالیت های آینده فدراســیون فوتبال 
اســت.او درباره حذف کرسی وزیر ورزش و معاونش در 
این جلســه گفت: این موضوع بــا چالش های زیادی از 
ســوی فیفا همراه بود. در جلسات مان با دست اندرکاران 
برای اینکه بتوانیم اساسنامه ای با تایید مسئوالن ذی ربط 
فوتبال در برابر رعایت استانداردهای فیفا داشته باشیم 
و برای اینکه نظمی به فوتبال کشور بدهیم و مشکالت 
جاری را به واسطه به روزرسانی اساسنامه برطرف کنیم و 
اساسنامه را به عنوان سند محکم به تایید مراجع داخلی 
و خارجی برســانیم، به این نتیجه رسیدم اگر پافشاری 
کنیم ممکن است دچار محدودیت هایی شویم و ورزش 
و ابزاری که موجبات شور و شادی ده ها میلیون جوان را 
فراهم می کند، دچار بالتکلیفی شود و باید کوتاه بیاییم.

حضور بازنشسته ها در انتخابات
در حالــی که مباحــث مختلفی دربــاره برگزاری 
انتخابــات و حضــور افراد بازنشســته در آن و دخالت 
نهادهای دیگر صورت می گیــرد، حیدر بهاروند تاکید 
کرد که مــالک برگــزاری انتخابات فقط اساســنامه 
جدید اســت. وی گفت: چون اساســنامه تایید نشده 
بود اجــازه برگزاری انتخابات فدراســیون نبود. بعد از 
این مجمع، تاریخ و زمان برگزاری انتخابات مشــخص 
می شــود. مالک ما برای برگزاری انتخابات فقط همین 
اساســنامه خواهد بود و موظف هســتیم بر اساس آن 
انتخابات را پیش ببریم. مالک فقط اساســنامه است. 
به نظر می رسد این اظهارات بهاروند در پاسخ به شائبه 
ممنوعیت حضور بازنشستگان در انتخابات هیئت رئیسه 
فدراســون فوتبال اســت. اگر واقعا این گونه باشد، و 
بازنشســته ها بتوانند در انتخابات شرکت کنند، قوانین 
رسمی کشــور که مصوب مجلس شورای اسالمی زیر 
سؤال می رود. زیرا بر اساس قوانین حضور بازنشسته ها 
 در فدراسیون های ورزشی از جمله فوتبال ممنوع شده 
اســت. با این وجود معلوم نیســت وزیر ورزش بر چه 
 اساسی مدعی شده اساســنامه جدید با قوانین داخلی 

مطابقت دارد؟!

یادبود مدافع حرم سید علی منصوری
بی تاب شهادت

این روزها سومین سالگرد شهادت پاسداری 
اســت که یک عمر را در میــدان جنگ و جهاد 
به ســر برد و سرانجام در سن ۵۸ سالگی شربت 
شهادت را نوشــید. شــهید مدافع حرم سردار 
ســیدعلی منصوری، یکی از مبــارزان انقالبی 
شهرستان نیشــابور بود که پس از پیروزی، وارد 
سپاه شــد و۸۰ ماه به خدمت در جبهه مشغول 
بود. وی در عملیات های مختلفی ازجمله عملیات 

کربالی پنج شرکت کرد و رشادت های بسیاری از خود نشان داد. شهید منصوری 
یکی از شــاهدان عینی فاجعه منا در سرزمین حجاز بود. خودش هم زیر دست و 
پای حجاج مانده و تا آستانه شهادت هم رفته بود، اما گویا تقدیر برای وی به گونه ای 

رقم خورده بود که از آن مهلکه نجات یابد و در کربالیی دیگر به شهادت برسد. 
منصوری در نهایت در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۹۵ و در راه دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( در خان طومان ســوریه، هدف گلوله داعشی ها قرار گرفت و به معشوق 
خود واصل شــد. وی ســیدی از ذریه حضرت زهرا)س( بود و همچون مادرش، از 
ناحیه پهلو جراحت دید و شــهید شــد. وی به سید شهیدان مدافع حرم نیشابور 

ملقب است. 
شــهید مدافع حرم سردار سیدعلی منصوری در وصیت نامه اش نوشته است: 
»خداوندا من در طول زندگی نتوانسته ام خدمتی به اسالم بکنم اگر با ریختن خونم 
می توانم خدمتی به اسالم بکنم پس ای رگبار مسلسل ها وای غرش توپخانه ها وای 

ترکش خمپاره ها مرا دریابید.«

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
۲۲۵0 هکتــار گلخانه از ابتدای ســال جهش تولید 
تاکنون در کشور ایجاد و آماده بهره برداری شده که 
این رقم تا پایان ســال جاری به ۲ هزار و ۵00 هکتار 

افزایش می یابد.
محمدعلی طهماســبی روز شــنبه در حاشیه سفر به 
قزوین اظهار داشت: کار احداث حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار 
گلخانه دیگر از محل اعتبارات و تســهیالت سال جاری در 

دست پیگیری است که البته راه اندازی آنها به سالهای آینده 
موکول می شــود.  این مسئول با اشــاره به حمایت دولت از 
سرمایه گذاران بخش گلخانه، گفت: محدودیتی در پرداخت 

تسهیالت به سرمایه گذاران واجد شرایط وجود ندارد.
وی، توســعه گلخانه ها را با توجه به اینکه مزایایی چون 
کاهش مصــرف آب و ارتقای عملکــرد و تولید محصوالت 
صادرات محور که به دنبال دارند از اولویت های کشــاورزی 
کشور دانست و یادآور شد: در سند چشم انداز کشور در افق 

۱۴۰۴ باید ۴۸ هزار و ۳۰۰ هکتار گلخانه به مجموع گلخانه 
های کشور افزوده شــود که امیدواریم با تالش برای جذب 
ســرمایه گذاران و حمایت بانک ها و همراهی دســتگاه های 

خدمات رسان محقق شود.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه 
ســاالنه حدود ۲۳ میلیون تن محصوالت باغی در کشور به 
تولید می رسد،اظهار داشت: تالش داریم تا از طریق اصالح 

باغات و تغذیه مناسب آنها این رقم را افزایش دهیم.

اهل سنت  امام جمعه   شیخ محمد صدیقی، 
روســتای کاریان کهن واقــع در بخش جویم 
شهرستان الرســتان به دلیل ابتال به کرونا در 

بیمارستان امیدوار شهرستان اوز درگذشت. 
پیکــر مطهر ایــن روحانی اهل ســنت با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در محل زادگاهش روستای 

کاریان به خاک سپرده شد.
حاج شــیخ محمد صدیقی امام جمعه اهل سنت 
روستای کاریان )مهد آتشــکده آذر فرنبغ( در بخش 
جویم شهرستان الر در ســال ۱۳۲۲ شمسی به دنیا 
آمد و تحصیالت مقدماتی را در روســتا و تحصیالت 
حوزوی را در مدرسه احمدیه شهرستان اوز نزد اساتید 

حاج شیخ احمد و حاج شیخ محمد فقیهی آموخت. 
در دهــه اول انقالب در ســال ۵۷ پس از رحلت 
پدرش حاج شیخ عبدالهادی صدیقی عمال امور شرعیه 
و نمازجمعــه کاریان کهن را با هماهنگی حاج شــیخ 
محمدفقیهی مفتی و امام جمعه اوز و آیات عظام حاج 
سید عبدالعلی آیت الهی و سید مجتبی موسوی الری 

به عهده گرفت.
این روحانی برجسته اهل سنت الرستان همچنین 
در جنوب استان فارس به ویژه شهرستان های الر، اوز، 
گراش و خنج چهره آشــنا و مورد احترام و همواره در 

روند وحدت شهرستان های جنوب فارس کوشا بود
ائمه جمعه شــهرهای جنوبی فــارس، فرمانداران 
شهرســتان های چهارگانه الرستان، خنج، گراش و اوز 
و حسین حســین زاده نماینده مردم این شهرستان ها 
درگذشــت این روحانی و عامــل وحدت در منطقه را 

تسلیت گفتند.

نخستین شهید مدافع سالمت کنگاور 
آسمانی شد

فرماندار کنگاور گفت: پرســتار بخش کرونای بیمارستان شهید 
چمران کنگاور پس از مدتی مبارزه با کووید ۱۹ به خیل شهدای مدافع 

سالمت پیوست.
فرزاد الماسی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به رشادت های 
شبانه روزی کادر بهداشت و درمان گفت: شهیده »فریبا بهرام نژاد« این پرستاِر 
شهیده، در بخش کرونا بیمارستان شهید چمران فعالیت داشت و بعد از ابتال به 
کرونا در روز ۲۹ آبان ماه و مدتی نبرد با این بیماری، در نهایت دیروز )هشــتم 

آذرماه(، به شهادت رسید و به خیل شهدای مدافع سالمت پیوست.
وی افزود: پیش از این ۹ تن از مدافعان سالمت استان کرمانشاه در اثر ابتال 

به کرونا جان خود را از دست داده بودند.
کرونا از ابتدای دوران اپیدمی تاکنون، جان ۵۹ تن از شهروندان کنگاوری 

را گرفته است.
کنگاور در ۹۰ کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد.

در پی شهادت محسن فخری زاده، دانشمند ارزشمند ایران اسالمی، شهرداری و شورای اسالمی شهر آبسرد 
میدان اصلی این شهر را به نام دانشمند شهید محسن فخری زاده تغییر نام دادند.

اعضای شورای اسالمی شهر آبسرد و شهرداری این شهر، با تغییر نام میدان اصلی شهر به نام دانشمند هسته ای کشورمان 
که روز هفتم آذرماه توسط عناصر  تروریست در آبسرد به شهادت رسید، رای داده و آن را اجرایی کردند.

محمد رفیعی طباطبایی، شــهردار آبسرد گفت: در پی شهادت این عزیز بزرگوار شهرداری و شورای اسالمی شهر آبسرد 
میدان اصلی شهر را که در گذشته به نام میدان شهرداری نام داشت به نام دانشمند شهید محسن فخری زاده تغییر دادند.

طباطبایی گفت: این میدان در یک کیلومتری حادثه   تروریستی  مذکور و ابتدای ورودی شهر آبسرد قرار دارد.

۲ مامور پلیس در کوار فارس
 به شهادت رسیدند

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: دو نفر از ماموران یگان امداد 
شهرستان کوار در زمان انجام ماموریت به شهادت رسیدند و ضارب نیز 

در محل ارتکاب جرم دستگیر شد. 
ســرتیپ رهام بخش حبیبی،  گفت: ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه دیروز )شنبه 
هشــتم آذرماه(  در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک 
فقره درگیری خانوادگی در مسکن مهر شهرســتان کوار، ماموران یگان امداد 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود: ماموران به محل مورد نظر اعــزام و در تحقیقات اولیه متوجه 
شــدند که نوجوانی ۱۷ ساله به دلیل مشکالت شخصی با خانواده خود درگیر 

شده است.
حبیبی عنوان کرد: هنگامی که ماموران قصد ورود به منزل و دســتگیری 
وی را داشــتند ناگهان نوجوان ۱۷ ساله با اسلحه شکاری که متعلق به پدرش 
بوده، به سمت ماموران تیراندازی کرد که  منجر به شهادت سروان بهرام مکرمی 

و استوار دوم پوریا قاسمی شد.
 فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه با عکس العمل به موقع نیروهای 
کمکی فرد ضارب از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دســتگیر شــد، 

تصریح کرد: متهم برای مداوا راهی بیمارستان شد.

گمنام  سربازان  و  کرمانشاه  مرزبانی  نیروهای 
امام زمان)عج( چهار هزار و ۱60 راس دام قاچاق  

را در این دو استان کشف و ضبط کردند.
فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشاه گفت: ۱۶۰ راس 
انــواع دام قاچاق به ارزش هفت میلیــارد ریال باتالش 
مرزداران شهرســتان های قصرشــیرین و ثالث باباجانی 

 کشف شد. 
ســرتیپ »یحیی الهــی«   در گفت و گــو با ایرنا 
اظهارداشــت: در ماموریت نخست ماموران هنگ مرزی 
قصرشیرین با اشراف اطالعاتی خود موفق به شناسایی 
۲ دستگاه کامیون حامل دام قاچاق شده و پس از مدتی 

تعقیب نامحسوس آنها را متوقف کردند.
وی ادامــه داد: در جریان بازرســی از این کامیون 
های توقیفی ۱۱۳ راس گوســفند قاچاق که طبق نظر 
کارشناســان ارزش آن ها به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال می رسید کشف شد.
وی تصریح کــرد: در همین راســتا ماموران هنگ 
مرزی قصرشیرین موفق به دستگیری ۲ قاچاقچی شده 
و پس از تشکیل پرونده آنها را به مراجع قضایی معرفی 

کردند.
وی  در ادامــه به کشــف ۴۷ راس دام قاچاق دیگر 

توسط مرزبانان شهرستان ثالث باباجانی خبر داد.
وی تصریــح کــرد: این تعــداد احشــام که طبق 
نظر کارشناســان ارزش آنها به ســه میلیــارد و ۵۰۰ 
ریال می رســد، در نقطه صفر مــرزی و پیش از خروج 

از  رئیس هالل احمر تکاب گفت: ســه کوهنورد 
استان های گلســتان، زنجان و آذربایجان شرقی که 
در هــوای برفی برای صعود به کوه ســه هزار و ۳۵0 
متری بلقیس به این شهرستان سفر کرده  بودند، در 

ارتفاعات این کوه مفقود شدند. 
جعفر سعیدی، در گفت و گو با ایرنا افزود: این کوهنوردان 
عصر پنجشــنبه با وجود هوای برفی و کوالکی به ارتفاعات 
کوه بلقیس صعــود کردند اما از روز جمعه ارتباط آنها قطع 

شده و هیچ خبری از وضعیت آنها در دسترس نیست.
وی بیان کرد: پنج گروه امداد و نجات کوهستان شامل 
گروه های هالل احمر و هیئت کوهنوردی تکاب و گروه های 
امدادی از شهرهای شاهین دژ و زنجان بالفاصله پس از اطالع 
از مفقود شدن این کوهنوردها وارد عمل شده و از روز جمعه 

عملیات جست وجو برای یافتن آنها را آغاز کردند.
وی اظهار داشت: تیم های امداد و نجات کوهستان برای 
یافتن این کوهنوردها از چند مسیر مختلف به ارتفاعات کوه 
بلقیــس صعود کردند اما تالش های آنهــا تاکنون نتیجه ای 

نداشته و عملیات جست وجو همچنان ادامه  دارد.

مرد ۳7 ســاله ایذه ای به دلیل تزریق یک 
آمپول جان خود را از دست داد.

محمدباقــر جمشــیدی برادر متوفی پنجشــنبه 
شــب در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: برادرم روز 
چهارشــنبه به دلیل بیماری به مطب یکی از پزشکان 

متخصص شهرستان مراجعه کرد. 
وی افزود: این پزشک برای برادرم باالترین دوز از 
یک آمپول را تجویز کرد که طبق اطالعات ما این کار 

ممنوع بوده  است.
وی اظهار داشت: طبق اعالم پزشکان آگاه به علم 
پزشــکی این دارو تنها باید در محل بیمارستان و در 
حالی که دســتگاه شوک وجود داشــته باشد به بیمار 

تزریق شود.
وی گفت: پزشــک مورد نظر پــس از تجویز این 
آمپول و قبل از اســتفاده آن مطب خود را ترک کرده 

بود و آمپول توسط پرستار در سرم تزریق شد.
وی اضافــه کرد: پس از اینکه حــال برادرم رو به 
وخامت  رفت این پزشک به مطب خود برگشته و وی 

را به بیمارستان منتقل کرد. 
جمشــیدی با بیان اینکه پــس از مرگ برادرش 
در جریان این اتفاق قرار گرفته اســت تاکید کرد: ما 
شــکایت خود را انجام داده ایم  و با هماهنگی پزشک 
قانونی ایذه جسد برادرم به اهواز منتقل خواهد شد تا 
کالبدشکافی روی بدنش انجام شود و دلیل مرگش به 

طور دقیق مشخص شود.
اردوان یاراحمدی رئیس سازمان نظام پزشکی ایذه 
اظهار داشت: مرگ این فرد بر اثر تزریق دارو در مطب 

پزشک رخ داده است.
وی افزود: به طور حتم این پرونده روال طبیعی و 

قانونی خود را طی خواهد کرد .

حدود ۳ تن موادمخدر
 در سیستان  و بلوچستان کشف شد

فرمانده انتظامی  سیستان  و بلوچســتان گفت: مأموران انتظامی 
 استان ۲ تن و ۹0۹ کیلو و ۴۱0 گرم انواع موادمخدر را در شهرستان های 

زاهدان، ایرانشهر و خاش کشف کردند.
 ســرتیپ  احمد طاهری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرســتان های ایرانشهر، زاهدان 
و خاش شــامگاه  چهارشــنبه در چند عملیات جداگانه و موفقیت آمیز و پس 
از درگیــری چند ســاعته با ۲ تیم از یک باند بــزرگ قاچاق مواد مخدر ضمن 
دســتگیری چهار قاچاقچــی در مجموع ۲ تن و ۹۰۹ کیلــو و ۴۱۰ گرم مواد 
افیونی شــامل ۲ تن و ۳۴۱ کیلو و ۴۱۰ گرم تریاک و ۵۶۸ کیلوگرم حشــیش 

را کشف کردند.
فرمانده انتظامی  سیستان  و بلوچســتان بیان کرد: در این ۲ عملیات یک 
دســتگاه سواری سمند و ۲ دســتگاه پژو ۴۰۵ توقیف و یک قبضه سالح گرم 

کشف شد.
کشف 90 هزار لیتر سوخت قاچاق

 در سراوان
فرمانده انتظامی سیســتان  وبلوچستان از شناسایی محل دپوی 
ســوخت قاچاق با ۹0 هزار لیتر توسط ماموران پلیس آگاهی سراوان 

خبر داد. 
سرتیپ احمد طاهری اظهارداشت: در اجرای طرح مقابله با  قاچاق سوخت 
و فرآورده های نفتی ماموران پلیس آگاهی استان موفق به شناسایی یک محل 
دپو ســوخت قاچاق در شهرســتان سراوان شــدند. وی بیان کرد: در پی این 
تحقیقات ماموران پس از حضور در محل که فرد متخلف اقدام به دپو ســوخت 
در محل کارگاهی کرده بود بازدید و در بازرســی از آن ۹۰ هزار لیتر ســوخت 
قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند. فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان  گفت: 

در این رابطه یک نفر متخلف شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شد. 

رئیس کل دادگســتری استان فارس گفت: ۳0 قبضه کلت کمری جنگی با تالش و رصد شبانه روزی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در شیراز کشف شد.

حجت االسالم سید کاظم موسوی اضافه کرد: در این خصوص تاکنون یک نفر دستگیر شده است و با دستور مقام قضایی 
در بازداشت به سر می برد.

وی افزود: پرونده به شعبه ویژه جرایم امنیتی دادسرای شیراز ارجاع شده است و زوایای دیگر پرونده از جمله افراد دیگر 
مرتبط با این محموله و همچنین سایر اقدامات مشابه در دست بررسی است.

رئیس شورای قضایی استان فارس گفت: امنیت استان خط قرمز دستگاه قضایی و امنیتی است و با هر فعالیت ضد امنیتی 
برخورد قاطع در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت و با توجه به تعداد ســالح های مکشوفه و اهداف ضد امنیتی معاندین، 

پرونده به صورت ویژه و با حساسیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

٣0 قبضه کلت کمری جنگی در شیراز کشف شد

غیرقانونی از مرز توقیف و کشف شد.
وی یادآوری کرد: در همین راستا نیز سه قاچاقچی 
دســتگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای صدور 

احکام الزم تحویل دستگاه قضایی شدند.
رئیس کل دادگســتری استان فارس هم  گفت: در 
راســتای مبارزه با قاچاق دام و با هوشــیاری سربازان 
گمنام امام زمان )عج( استان هرمزگان و شهرستان آباده 
و بــا همکاری پلیس اطالعات بوانات بیش از چهار هزار 

رأس گوسفند زنده کشف شد. 
حجت االسالم ســید کاظم موســوی ، اظهار داشت: 
بررسی های انجام شده نشان می دهد این گوسفندان جهت 
انتقال به استان هرمزگان و سپس قاچاق از طریق مرزهای 

آبی از  دو محل در شهرستان های بوانات و آباده بودند.

وی بــا بیان اینکــه ایــن محموله ها فاقــد مجوز 
دامپزشکی جهت حمل و نگهداری است، گفت: سه هزار 
رأس از این گوسفندان در محلی در شهرستان بوانات و 
محموله دیگری با بیش از یک هزار رأس گوسفند مرتبط 
با همین باند قاچاق در شهرســتان آباده کشف شد که 
ارزش تقریبی این محموله های قاچاق طبق برآورد اداره 

دامپزشکی شهرستان بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال است.
ایــن مقام ارشــد قضایی اســتان تصریــح کرد: با 
دســتورات قضایی دادســتان های عمومــی و انقالب 
شهرستان های بوانات و آباده، محل نگهداری گوسفندان 
در اختیار حفاظت نیروی انتظامی قرار گرفته اســت و 
قاچاقچیان مرتبط با این پرونده به تعزیرات آباده معرفی 

شدند.

کشف بیش از 4 هزار  رأس دام قاچاق در استان های کرمانشاه و فارس 

امام جمعه اهل سنت کاریان الرستان 
بر اثر کرونا درگذشت

خطای پزشکی مرد ایذه ای را 
به کام مرگ فرستاد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

گلخانه های کشورتا پایان سال به 2هزارو 500 هکتار 
افزایش می یابد 

۳ کوهنورد در کوه بلقیس تکاب
 مفقود شدند

میدان اصلی آبسرد
 به نام دانشمند شهید محسن فخری زاده نامگذاری شد

۱۲ هزار واحد تولیدی به همت بنیاد برکت 
امسال احیا می شود

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
گفت: احیای ۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور به همت 
این بنیاد به منظور توسعه اقتصادی و  اشتغال زایی تا 

پایان امسال در دستور کار است.
امیرحسین مدنی روز شنبه در آیین آغاز فعالیت مجدد 
یک کارخانه چاپ، برش و بسته بندی کاغذ حرارتی به عنوان 
یکی از واحدهای صنعتی احیا شده در استان سمنان افزود: 
تــا به امروز ۶۰ درصد از ۱۲ هزار واحد تولیدی برنامه ریزی 

شده احیا شد.
وی بیان کرد: بازگرداندن ۸۰ بنگاه متوســط صنعتی به 

چرخه تولید هم در حال انجام است.
وی از تخصیص ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای احیای 
واحدهای صنعتی در کشور خبر داد و ابراز داشت: با احیای 
این تعداد واحد تولیدی خرد و متوسط، فرصت های کسب و 

کار برای ۴۱ هزار متقاضی فراهم می شود.
مدیرعامــل بنیــاد برکت تصریــح کرد: تا بــه امروز با 
اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال، ۲۶ هزار شــغل در بخش 
احیای واحدهای خرد و متوســط صنعتی ایجاد شده است 
و با اختصاص چهار هزار میلیارد ریال اعتبار باقی مانده، ۴۱ 
هزار شغل پیش بینی شده تا پایان امسال محقق خواهد شد.
مدنی افزود: بنیاد برکت امسال سرمایه گذاری و مشارکت 
اقتصادی با ۱۳۰ بنگاه صنعتی متوسط را در دستور کار خود 
دارد کــه ۸۰ واحد از این تعداد پیش از این تعطیل بودند و 

پس از احیا به چرخه تولید بازگشتند.
وی اظهار داشت: با مشارکت بنیاد برکت فعالیت کارخانه 
نوین پیوست پاسارگاد در شهرک صنعتی یاتری شهرستان 
آرادان استان سمنان پس از مدتی تعطیلی از سر گرفته شد.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، احیا و فعالیت مجدد این 
کارخانه در آرادان،  اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم را برای 

۲۵۰ نفر ایجاد کرده است.
مدنی ادامه داد: فعالیت این کارخانه در شهرشتان آرادان 
در زمینه چاپ، برش و بسته بندی انواع کاغذهای حرارتی از 
ابتدای امسال به دلیل نوسانات نرخ ارز، رکود ناشی از کرونا 

و افزایش قیمت مواد اولیه تعطیل شده بود.
وی یادآور شد: با فعالیت مجدد این کارخانه نیاز کشور به 
واردات انواع کاغذهای حرارتی دستگاه های پوز، فاکتورهای 
خرید و عابر بانک ها از کشورهایی مانند  ترکیه و هند رفع شد.

مدنی تأکید کرد: این واحد صنعتی ظرفیت عرضه ساالنه 
۴۰ میلیون رول کاغذ حرارتی را دارد و میزان سرمایه گذاری 

کل در آن ۲۵۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل بنیاد برکت همچنین در جریان سفر خود به 
استان ســمنان ۳۰۰ طرح  اشتغال زایی اجتماع  محور را در 
مناطق محروم و روســتایی شهرستان های گرمسار و آرادان 

به شکل همزمان افتتاح کرد.
مدنــی درباره این طرح ها گفــت: افتتاح این ۳۰۰ طرح 
اجتماع محور موجب ایجاد ۹۰۰ شغل در ۶۶ روستای هدف 

این دو شهرستان شده است.
وی با  اشــاره به سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد ریالی برای 
ایجاد این تعداد شــغل گفت: ایجاد ۱۹۰ هزار شغل تا پایان 
امسال هدف گذاری شده که ۱۸۰ هزار شغل در بخش خرد 
و خانگی و ۱۰ هزار شــغل دیگر در حوزه واحدهای صنعتی 

بزرگ است.



جـامعـه

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

جمله ای که امروز معنا شد
 امیر حسین ثابتی: » سال ۹۲ چند روز بعد از توافق ژنو، دکتر علی باقری 
در جلســه ای یک جمله گفت که حاال معنایش بهتر فهمیده می شود: تمام 
امتیازاتی که در توافق هســته ای داده اند یک طرف، امتیاز دسترســی های 

گسترده به بازرسان آژانس و اطالعات دانشمندان کشور طرف دیگر.«
انتقام بعد از برجام2؟!

 محمد نصوحــی: »علی مطهری گفته انتقام رو بگذاریم برای وقتی دیگر! 
آره حاجی مثال بذاریم برای زمان مناسب مثال بعد برجام۲ که دیگه موشک 
هم نداریم! تو سوریه هم نیستیم! اون موقع میریم زنگ اسرائیل رو میزنیم و 

در میریم یا اونقدر فشار ایمیلی میاریم تا بالکمون کنند!«
وزارت دفاع صدها فخری زاده دارد

 حســین دلیریان: »به زودی یک دانشمند پرآوازه که لرزه بر روح و روان 
دشمن می اندازد، به عنوان جایگزین شهید فخری زاده در سازمان پژوهش و 
نوآوری وزارت دفاع منصوب خواهد شد که قطعا همان راه را با سرعت بیشتر 

طی کرده و در دشمنی با دشمنان مصمم تر خواهد بود.«
نزنیم می زنند

 علیرضا گرائی: »نتیجه ۸ســال مثال تنش زدایــی لیبرال های بنفش: در 
اقتصاد؛ دالر ۳۰تومانی. در صنعت؛ تعطیلی کارخانه ها. در اعتبار جهانی؛ رتبه 
آخر ارزش پاسپورت. در استقالل؛ تجاوز پهپادی دشمن به حریم هوایی. در 
امنیت؛ ترور فرمانده نظامی و دانشمند هسته ای و....آقایان زبان دنیا بلد؛ واهلل 

اگر نزنیم می زنند.«
دو راه انتقام داریم

 مهدی ترابی: » امروز دانشــمند هسته ای کشــورمان شهید شد اما حکم 
ترورش آن روزی تایید شــد که بر سر آینده مردم معامله شد. دو راه انتقام 
داریم: یکی که بر عهده ســران نظامی کشــور است که معتقدم به وقتش با 

قاطعیت عملی خواهد شد و دومی بر عهده من و شماست با رای درست.«
صدای اردوگاه اصالحات

 سید رضی: »بی شــرافت هایی که همه چیز را با عینک مذاکره می بینند، 
ترور دانشمند هســته ای را تله تنش می نامند! و همچون گذشته شکیبایی 
اســتراتژیک، نیفتــادن در دام اســرائیل و دام چرخه انتقــام و صبر دو ماه 
باقیمانده، اسم رمز آغاز عملیات های بزن در روی دشمن است که صدایش از 

اردوگاه اصالحات می آید!«

ممنوعیت استفاده 
از کیسه های 

پالستیکی

از  آلمان استفاده  ممنوعیت  آلمان  پارلمان 
کیسه های پالســتیکی خرید را از سال 

2۰22 میالدی تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، در حالی که پارلمان آلمان 
ممنوعیت اســتفاده از کیســه های پالستیکی 
خرید را تصویب کرده اما این قانون شامل همه 

کیسه های پالســتیکی خرید نمی شود و استفاده از برخی از آنها هنوز مجاز 
است و از این رو منتقدانی در بین مقامات و طرفداران محیط زیست دارد.

بنابر قانونی که در مجلس آلمان تصویب شــد به کارگیری کیســه های 
پالستیکی خرید در سوپرمارکت ها از سال ۲۰۲۲ میالدی دیگر مجاز نیست.

قانون منع استفاده از کیسه های پالستیکی مصوب پارلمان آلمان شامل 
آن دسته از کیسه ها می شود که ضخامت دیواره آنها بین ۱۵ تا ۵۰ میکرومتر 
است و همان کیســه های استانداردی است که معموال هنگام خرید در کنار 

صندوق وجود دارد.
این ممنوعیت دربرگیرنده کیســه  های قابل استفاده مجدد مخصوصاً از 
نوع پایدار و کیســه های پالستیکی نازکی که در بخش میوه و سبزی عرضه 
می شــوند، نیست. همچنین برای گذر از کیسه های پالستیکی به گزینه های 
بهتر یک دوره 6 ماهه پیشــنهاد شده بود که به اصراِر حوزه تجارت، به یک 

سال افزایش یافت.
سونیا شولتزه، وزیر محیط زیست آلمان که این طرح را به پارلمان داده 
در تعریف از آن گفت: کیســه پالستیکی نماد اتالف منابع است و گزینه های 
مناسب، ســبدهای خرید، کیســه های پارچه ای قابل شستشو برای میوه و 
سبزیجات و جعبه های قابل استفاده مجدد برای کاالهای موجود در پیشخوان 

محصوالت تازه است.
اما برای طرفداران محیط زیست و صندوق جهانی طبیعت، قانون جدید 
فقط یک ممنوعیت نمادین به شــمار می رود. علت این است که کیسه های 

پالستیکی فقط یک درصد از مصرف پالستیک آلمان را تشکیل می دهند.
حزب چپ و ســبزهای آلمان نیز در انتقاد به این قانون آن را فاقد بلند 
پروازی الزم برای مبارزه با آلودگی محیط زیســت دانســتند. بتینا هوفمن، 
سخنگوی سیاست زیســت محیطی سبزها این قانون را قطره ای از اقیانوس 
نامید و گفت: متاســفانه این قانوِن محدود، روند استفاده از بسته بندی های 

یکبار مصرف را متوقف نخواهد کرد.
به گزارش دویچه وله، زباله های پالســتیکی و میکروپالستیک ها )اشیای 
پالستیکی با قطر کمتر از ۵ میلی متر( از مهم ترین علل آلودگی محیط زیست 
به ویژه در آب های کره زمین هســتند. میکروپالســتیک ها در برف های قله 
اورست تا عمیق ترین نقطه زمین موسوم به خندق »ماریانا« منتشر شده اند. 
تحقیقات نشان داده اند که ساالنه حدود پنج تا ۱۲ میلیون تن پالستیک وارد 

آب های کره زمین می شود.

بارش کم سابقه 
تگرگ و باران 

سیل آسا

باران لبنان و  تگــرگ  ســابقه  کم  بارش 
سیل آســا در بیروت باعــث آبگرفتگی 
شدید در خیابان های این شهر و اختالل 

و آمد شد. در رفت 
به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 
کارکنان شــهرداری در مناطق مختلف بیروت 
مشغول بازگشــایی مجاری فاضالب و هدایت سیالب ناشی از این بارندگی 

شدید شدند.

گودال خیابان 
خودروی پارک 

شده را بلعید

آمریکا صحنه  دیدن  بــا  آمریکایی  راننده 
بلعیده شــدن خودروی خود در گودال 

بزرگ خیابان شوکه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، راننده 
آمریکایی پس از پارک خودروی خود در کنار 
خیابان با صحنه ای عجیب روبه رو شد. »توپِتن 

توبجی«، هنگامی که قصد سوار شدن خودروی خود را داشت متوجه شد که 
خودروی شاسی بلند او توسط یک گودال بزرگ بلعیده شده است. این اتفاق 
اوایل صبح پنج شــنبه و پس از پارک خودرو در خیابانی در شــهر نیویورک 

رخ داد.
در تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بخش زیادی از این 
خودروی تویوتا وارد یک گودال بزرگ شده است. در لحظه وقوع حادثه آقای 

توبجی در داخل خودرو حضور نداشت. 
توبجــی به NBCNews گفت: من واقعا خوش شــانس بــودم. این اتفاق 
می توانســت درست در لحظه ای که من خودرو را پارک می کردم رخ می داد. 

خدا را شکر می کنم که در آن لحظه من در داخل خودرو نبودم.
هنوز علت ایجاد این حفره بزرگ در خیابان مشخص نشده است.

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

علی بهادری جهرمی* 
شــاید در بین عامه مردم آشــناترین اصطالح حقوق شهری، ماده ۱۰۰ 
قانون شــهرداری باشد،چرا که طبق این ماده اوالً هر فردی که قصد عملیات 
ساخت و ساز یا تفکیک اراضی داشته باشد می بایست مطابق تشریفات مقرر 
در این ماده و سایر ضوابط مربوط اقدام به اخذ پروانه نماید و ثانیاً در صورت 
عدم اخذ پروانه و یا تخلف از پروانه مزبور نیز همین ماده تکلیف را مشخص 
و سرنوســت تخلف را به کمیسیونی سپرده است که تحت عنوان کمیسیون 
ماده ۱۰۰ شــناخته می شــود. اما درخصوص اینکه چرا به اعتقاد بســیاری 
از صاحبنظــران حقوق شــهری و متخصصان شهر ســازی اصلی ترین عامل 
نابسامانی در شهرها چنین ماده ای و آثار احکام آن می باشد باید گفت، دلیل 
چنین اعتقادی بسیار روشن است و آن اختیار مطلق کمیسیون موضوع این 
ماده در چشم پوشی از تخلف ساخت و ساز و رأی به اخذ جریمه هایی است 

که در قبال منفعت متخلف به هیچ عنوان قابل مالحظه و بازدارنده نیست.
اینکه کمیســیون مزبــور در چه مواردی رأی به تخریب بنای ســاخته 
شــده بدون رعایت ضوابــط و پروانه و چه زمان در چنیــن مواردی رأی به 
اخذ جریمه به نفع درآمد شــهرداری خواهد داد به هیچ روی روشن نیست. 
چرا که نه تنها هیچ ضابطه ای در این رابطه پیش بینی نشــده است، بلکه بنا 
به تصریح صــدر تبصره »۱« ماده ۱۰۰ قانون شــهرداری در مواردی که از 
لحاظ اصول شهرســازي یا فني یا بهداشتي، قلع تأسیسات و بناهاي خالف 
مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشــته باشد یا بدون پروانه شهرداري 
ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع 
در کمیسیون هاي مزبور مطرح و این کمیسیون ها بدون هیچ محدودیتی حق 

اتخاذ هر تصمیمی که مقتضی بدانند خواهند داشت.
 لذا علی رغم اینکه اصوال ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ همانگونه 
که در صدر تبصره فوق الذکر  اشــاره شــد، ناظر به مواردی است که از لحاظ 
اصول شهرسازي یا فني یا بهداشتي، قلع تأسیسات و بناها ضرورت دارد، لکن 
کمیســیون مزبور بدون هیچ قیدی حق اخــذ جریمه به جای رعایت پروانه 
و تخریب ســاخت و ساز غیرمجاز را خواهد داشــت. در حالی که در چنین 
مــواردی به جهت ضرورت تخریب، رأی به اخذ جریمه فاقد هرنوع توجیهی 
اســت. البته ممکن است گفته شود جریمه مزبور به انداره ای است که افراد را 
از تخلف باز دارد، لکن در جواب باید گفت هر شخصی که با اصطالح »ارزش 
معامالتی« آشــنا باشد می داند که حداکثر جریمه معادل »چهار برابر ارزش 
معامالتي ســاختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ایجاد شــده« به دلیل 
تفاوت زیاد و غیرقابل مقایسه »ارزش معامالتی« با »ارزش روز« به هیچ روی 

نمی تواند کوچک ترین بازدارندگی ای داشته باشد. 
چندی پیش تر در جریان مطالعــه نتایج پژوهش های تطبیقی پیرامون 
حقوق شــهری متوجه شدم در بسیاری از کشــورهای پیشرو در شهر سازی 
)نظیــر ژاپن( اصوالً ضوابــط و نظامات مربوط به تخلفات ســاختمانی قابل 
مشــاهده نیست و دلیل آن این گونه عنوان شــده است که عدول از قوانین 
شهر سازی و طرح های توسعه شهری و نهایتاً پروانه ساختمانی اساساً متصور 
نیســت تا الزم باشد سازوکار رســیدگی به این تخلفات پیش بینی گردد. به 
عبارتی جلوی تخلــف در هر مرحله ای گرفته و متخلــف مجبور به رعایت 

ضوابط خواهد شد.
 شاید فلســفه ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کشور ما که مقرر نموده 
»شــهرداري مي تواند از عملیات ساختماني ســاختمان هاي بدون پروانه یا 
مخالف مفاد پروانه به وســیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین 
محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري کند« نیز همین بوده است که از 
اساس جلوی تخلف گرفته شود و نه اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی، 
تخلفات صورت گرفته جهت تعیین جریمه به کمیســیون ماده ۱۰۰ ارجاع 
شود؛ اما با احکامی که در تبصره های این ماده ازجمله تبصره »۱« ذکر شده 
بنای مســتحکم ماده مزبور به یکباره فروریخته اســت و توقع سر برآوردن 
سازه های شهری اســتوار برچنین بنای فروریخته ای دور از انتظار است. لذا 
اگرچه کمیســیون های ماده ۱۰۰ با عملکرد و رویــه ثابت خود امکان اخذ 
جریمه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شــهرداری به عنوان یک استثناء را به اصلی 
ثابت تغییر داده اند، اما نمی توان منکر وجود ریشــه چنین صالحیت و امکان 

مطلقی در قانون شد.
نتیجه آنکه وقت آن رســیده است قانون گذار منشأ چنین رویه نادرستی 
مبنــی بر اصل بودن پرداخت جریمه در مقابل تخلف از اصول شهر ســازی را 
تغییر دهد و در این راستا اگرچه انتظار حذف هرگونه آئینی جهت رسیدگی 
به تخلفات ســاختمانی در معنای عدم تصور و پذیرش هرگونه تخلفی مشابه 
برخی کشورها به اعتقاد برخی آرمان گرایانه محسوب می شود که باید به آن 
ســمت حرکت نمود، اما می توان انتظار داشت قانون گذار حداقل ضوابطی به 
عنوان مبنای تصمیم گیری کمیسیون های ماده ۱۰۰ در رأی به اخذ جریمه 
پیش بینی نماید و از سوی دیگر نفع شهرداری ها در اخذ چنین جرایمی را با 
تغییــر محل واریز و مصرف این جرایم از بین ببرد. با چنین اصالحاتی انتظار 
می رود رویه نادرســت حاضر مبنی بر تبدیل شدن کمیسیون های ماده ۱۰۰ 
به منبع درآمدی شــهرداری ها تا  اندازه زیادی اصالح شود، هرچند اصالحاتی 
در ترکیب اعضای این کمیســیون ها و دخالت دادن افراد متخصص در حوزه 
شهر سازی و همچنین پیش بینی آئین رسیدگی این کمیسیون ها نیز می تواند 
در همین راستا مفید و ضروری ارزیابی شود. اصالح نشدن این بخش از قانون 
شــهرداری ها باعث می شــود در کوچه های تنگ و شیبدار منطقه یک تهران 
برج های سر به فلک کشیده ساخته شود که ده ها میلیارد تومان ارزش داشته 
باشد و ســازنده متخلف آن با پرداخت جریمه ناچیزی، پایان کار ساختمانی 
دریافــت کند، اما آلونک یک پیرزن بینوا که شــاید چند صد هزار تومان هم 
بیشتر ارزش نداشته باشد، به بهانه قانونی ساخت و ساز غیرمجاز تخریب شود!          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

صفحه 10
یک شنبه ۹ آذر 1۳۹۹
1۳ ربیع الثانی 1۴۴۲ - شماره ۲۲۶۲۲

سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها( درنظردارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه 
دعوت به عمل می آید.

الف( شرایط متقاضی: 1- ارائه مدارک مربوطه دال بر داشتن کارخانه تولید قطعات پیش 
ســاخته بتنی با امکانات و تجهیــزات الزم 2- دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری یا 

فرم تاییدیه ثبت نام
ب( محل دریافت اسناد وتسليم پيشــنهادات:کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ2.000.000ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانك شــهر شعبه بهشت زهرا)ســالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداري 

شماره یك سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانك شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام 
ســازمان بهشت زهرا)س( به همراه اســناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه 

نمایند.

د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهي به مدت 10 روز در اوقات اداري جهت دریافت 
وتکمیل وتحویل اسناد مناقصه مي باشد.)ساعت پایان تحویل پاکت 15/00 می باشد(.

بدیهي اســت شرکت درمناقصه و ارایه پیشــنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه بوده وسازمان در رد یاقبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمنا” مشــروح شرایط مناقصه در اسناد و نمونه قرارداد درج مي باشد که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ امضاء نموده ودر پاکت هاي الک ومهرشده »الف« و»ب« تحویل نمایند.

امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي مناقصه عمومي ۹۹/۲5
نوبت اول

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه موضوع مناقصهردیف
محل اجرامدت قراردادبه ریال

۱
ساخت و نصب دیوار 
سازمان بهشت زهرا)س( 4 ماه شمسی۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰پیش ساخته بتنی 

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد عملیات مشروحه زیرا از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه 
دعوت به عمل می آید.

الف( محل دریافت اســناد و تسليم پيشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید 
اســناد مناقصه می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به 
شــماره حساب 1001 نزد بانك شهر بهشت زهرا)سالم ا... علیها( به آدرس جاده قدیم 

تهران، قم ساختمان اداری شماره یك سازمان، اداره  قراردادها مراجعه نمایند. 
ب( ميزان سپرده شرکت  در مناقصه: متقاضیان می بایست به شرح فوق سپرده 
شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا)س( با 
اعتبار حداقل ســه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 بانك شهر شعبه 
بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف 

به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید. 
ج(مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت 
دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت تحویل پاکات تا پایان وقت 

اداری می باشد.( 

د( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
بدیهی اســت شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف 
اعالم شده از ســوی کارفرما و همچنین پذیرش مفاد قرارداد و نظامنامه های اجرایی 
مرتبط و مفاد آئین نامه معامالت شهرداری تهران و آئین نامه معامالت سازمان خواهد 

بود و سازمان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید مدارک را 
 پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل 

نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹/۲۶

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شرایط متقاضیمدتبرآورد اوليه )ریال(ميزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه

طراحی، چاپ، نصب، نگهداری و جمع آوری بنر 
و فلکسی در محوطه سازمان  بهشت زهرا)س(

 و محوطه حرم مطهر امام)ره(
یکسال520/000/00010/365/000/000

توان فنی و تشخیص صالحیت معتبر  تعیین  بودن گواهینامه  دارا   -1
و مرتبط.

و  برنامه  سازمان  از  کار  انجام  مجاز  و سقف  ریالی  دارای ظرفیت   -2
اداره کل برنامه ریزی و توسعه امور شهری معاونت  از  بودجه کشور یا 

خدمات شهری شهرداری تهران.
3- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری یا تاییدیه ثبت نام در 

سامانه وزارت کار.

عملیات رنگ آمیزی، پاکسازی و شستشوی 
نماها، سطوح و مبلمان شهری در محوطه 

سازمان بهشت زهرا)س( و محوطه 
حرم مطهر امام)ره(

یکسال440/000/0008/773/000/000

توان فنی و تشخیص صالحیت معتبر  تعیین  بودن گواهینامه  دارا   -1
و مرتبط.

و  برنامه  سازمان  از  کار  انجام  مجاز  و سقف  ریالی  دارای ظرفیت   -2
اداره کل برنامه ریزی و توسعه امور شهری معاونت  از  بودجه کشور یا 

خدمات شهری شهرداری تهران.
3- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری یا تاییدیه ثبت نام در 

سامانه وزارت کار.

آذین بندی و نورپردازی موقت )مناسبتی( در 
محوطه سازمان بهشت زهرا)س( 

و محوطه حرم  مطهر امام)ره(
یکسال230/000/0004/559/320/000

1- دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صالحیت معتبر در 
رشته تاسیسات و تجهیزات نیرو.

و  برنامه  سازمان  از  کار  انجام  مجاز  و سقف  ریالی  دارای ظرفیت   -2
اداره کل برنامه ریزی و توسعه امور شهری معاونت  از  بودجه کشور یا 

خدمات شهری شهرداری تهران.
3- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری یا تاییدیه ثبت نام در 

سامانه وزارت کار.

شرکت تعاونی مســکن اسکان گستر اميد در نظر دارد جهت 
  A/B اجــرای دو عدد دودکــش موتورخانه مرکزی بلوک هــای تیپ
سروناز به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. زمان مراجعه جهت بازدید، 
دریافــت مدارک و اعالم قیمت حداکثر پنج روز کاری پس از تاریخ درج 

آگهی در روزنامه های کیهان و همشهری می باشد. 
تلفن تمــاس 44702918 بوده و محل مراجعه اتوبان خرازی غرب 
)همت غرب( شهرک گلستان، میدان ساحل، جنب مجتمع خیام، خیابان 
نیمایوشیج محله سروناز، تعاونی مسکن اسکان گستر امید - دفتر فنی.

آگهی مناقصه

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن

سخنگوی وزارت بهداشــت از فوت ۳۹۱ بیمار 
دیگر مبتال به کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش وبدا، ســیما ســادات الری دیروز گفت: از 
7 تا ۸ آذر ماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
۱۳ هزار و 4۰۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
 شناســایی شــد که یک هزار و ۸۲4 نفر از آنها بســتری 

شدند.
الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۹۳۵ هزار و 7۹۹ نفر رسید، افزود: متاسفانه در طول این 
مدت، ۳۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جــان باختگان این بیماری به 47 هزار و 4۸6 نفر 

رسید.
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه تا کنون 64۸ هزار و 
۸۳۱ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــده اند، ادامه داد: پنج هــزار و ۸6۵ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه تا کنون 6 
میلیــون و ۳۸ هزار و ۵۵6 آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است، اظهارداشت: استان های تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیــاری، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 

در وضعیت قرمز و استان های هرمزگان، فارس، گلستان و 
سیســتان و بلوچســتان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار 

دارند.
فعالیت های شهید فخری زاده 
در حوزه ساخت واکسن کرونا 

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ترور 
ناجوانمردانه شهید فخری زاده از انجام اقداماتی به رهبری 

ایشان در حوزه ساخت واکسن کرونا خبر داد.
علیرضا رئیســی ضمن محکوم کردن ترور ددمنشانه 
شهید فخری زاده، اظهارداشــت: درشرایطی که تحریم ها 
بر دوش ایران ســنگینی می کنند، نه تنها هیچ کمکی به 
ما نمی شود بلکه دانشــمندانمان را هم در این زمینه ترور 

می کنند و به شهادت می رسانند.
رعایت ۹۰ درصدی دستورالعمل ها 

و روند کاهشی بیماری کرونا 
رئیســی با  اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی کرونا گفت: 
این جلسه با حضور رئیس جمهور با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و بــا حضور همه اعضا برگزار شــد؛ براســاس 
مصوبه ســتاد ۱۵ نفر از اعضا در جلســه حاضر و بقیه در 
 ســالن های جانبی به صــورت وبینار در نشســت حاضر 

بودند.
وی افــزود: در این جلســه گزارشــی از روند درمان و 
اقداماتــی که در بیش از ۹ماه در حوزه درمان انجام شــده 
است ارائه شد، همچنین تحقیق بسیار جامعی درباره روند 
مراقبت از بیماران در بیمارســتان مورد بررسی قرار گرفت 

که واقعا این اقدامات کشور ما در بحث مقابله با کرونا جای 
افتخار دارد.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونــا در ادامه به 
وضعیــت ارزیابی اعمــال محدودیت ها در کشور اشــاره و 
بیــان کــرد: از مردم عزیــز بابت تحمل و رعایت بســیار 
مناســب محدودیت های ایجاد شــده تشــکر می کنم. به 
طــور کلی با توجه به میزان رعایت دســتورالعمل ها که به 
 باالی ۹۰درصد رسیده اســت، روند بیماری کاهشی شده 

است.
خروج ۸۷ شهر از وضعیت قرمز

رئیسی گفت: اکنون در ۱6۰ شهر و شهرستان که قرمز 
رنگ بودند در حدود ۱4۵ شــهر روند کاهش بیماری آغاز 
شــده است،در ۱۵ شهر باقی مانده هم در همین هفته این 

روند کاهشی شروع خواهد شد.
وی با اشــاره به محدودیت های کرونایی در ۸۹ شهری 
که از ۵ آبان در 4۳ شــهر و از ۱4 آبان در 46 شهر اعمال 
شده است، اظهارداشــت: از این تعداد به جز دو شهر همه 
شــهرها از حالت قرمــز خارج و به نارنجی یــا زرد تبدیل 
شــده اند. با توجه به ورودی بیمارســتان ها و اینکه میزان 
بســتری هم کاهش یافته است امیدواریم روند فوتی ها هم 
تا حدود دو تا سه هفته دیگر آثار خود را نشان دهد و روند 

کاهشی پیدا کند.
معاون بهداشــت وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه 
میزان تســت ها را تا پایان این ماه به ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار در 

روز خواهیم رساند.

ماده 100 قانون شهرداری
 مجرایی برای زیر پا نهادن نظم شهری

خروج ۸۷ شهر از وضعیت قرمز

تعداد فوتی های روزانه کرونا 
نفر بازگشت بعد از حدود یک ماه به زیر 400 

وزیر آموزش و پرورش:

با جدیت از هویت دانشگاه فرهنگیان صیانت می کنم
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به گفت  وگو با 
وزیر علوم، گفت: با جدیــت از موجودیت و هویت 

ممتاز دانشگاه فرهنگیان صیانت می کنم.
محســن حاجی میرزایی در صفحه شــخصی خود در 
فضای مجازی نوشت: »در گفت وگو با وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری عرض کردم رســالت دانشگاه فرهنگیان، تربیت 
معلم به عنوان مهم ترین رکــن تعلیم و تربیت  و ضرورت 

راهبردی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
است و این رسالت با رسالت دانشگاه های دیگر که تربیت 
عالم اســت کامال متفاوت است.ایشان کامال به این رسالت 
و محوریت دانشــگاه فرهنگیان در تربیت معلم باور دارند 
و اظهار داشــتند که مقصودشــان به دقت منتقل نشده و 
 در اصالحیه ای کــه  منتشــر کردند بر ایــن نکته تصریح 

کرده اند.«

حاجی میرزایی تصریح کرد: »با جدیت از موجودیت و 
هویت ممتاز این دانشگاه صیانت می کنم.«

گفتنی اســت، وزیر علوم در نامــه ای به رهبر معظم 
انقالب، بر اســتفاده از مفاد ماده ۲۸ اساســنامه دانشگاه 
فرهنگیان بــرای فعال تر کردن ظرفیت هــای موجود در 
تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد، روزآمد و شایسته 

برای وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد.

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: 
۴۰ درصد از طرح های اشــتغال کمیته امداد به زنان 

سرپرست خانوار اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت اله عبدالملکی 
درباره نظارت بــر پرداخت وام های اشــتغال به مددجویان 
کمیته امداد افزود: شبکه ای از هزار و 7۰۰ کارشناس، ۵۰۰ 
مرکز نیکوکاری و ۵۰۰ جهادگر کارآفرین در سراســر کشور 
بر کســب و کار هایی که با وام های کمیتــه امداد راه اندازی 

شده اند، نظارت دارند.
عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه کارشناســان عالوه بر 
نظــارت و مشــاوره، در حوزه پایدار ســازی مشــاغل ورود 
خواهنــد کرد، اظهارداشــت: در این حــوزه در صورت نیاز 
تســهیالت تکمیلی به آنها پرداخت خواهد شــد؛ همچنین 
آموزش هــای پایدار ســازی شــغل و در صــورت کاهــش 
 بهــره وری دوره هــای دیگــری بــرای آنها برگــزار خواهد 

شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازاریابی و فروش در کنار 
مددجویان هستیم؛ در حوزه صنایع دستی و فرش، شرکتی 
در کمیته امداد تأسیس شده است که محصوالت مددجویان 

را خریداری می کند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: ۸۰ درصد 
از کار معاونت اشــتغال کمیته امداد پس از راه اندازی شغل 
توسط مددجو آغاز خواهد شــد و به صورت روزانه عملکرد 

آنها بررسی می شود.

اختصاص۴۰ درصد از طرح های اشتغال کمیته امداد به زنان سرپرست خانوار

ســخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور از 
تعویق آزمون پذیرش متقاضیــان پروانه کارآموزی 

وکالت )اسکودا( خبر داد.
فاطمه زرین آمیزی به باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
زمان برگزاری آزمون پذیرش متقاضیــان پروانه کارآموزی 
وکالت کانون های وکالی دادگســتری ایران ســال ۱۳۹۹ 

)اسکودا( به تعویق افتاد.
زرین آمیزی افزود: بــا توجه به مصوبات چهل و دومین 
جلســه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رشد فزاینده 
بیماری کووید-۱۹ در کشــور و اعمال محدودیت ها در اکثر 
استان ها، آزمون وکالت )اسکودا( در تاریخ ۲۸ آذر ۹۹ برگزار 

نمی شود.
وی درباره زمــان برگزاری این آزمــون توضیح داد: بر 
اســاس پیش بینی صورت گرفته، در صورت عادی شــدن 
شرایط کشور در زمینه شــیوع ویروس کرونا، آزمون پروانه 
کارآموزی وکالت کانون های وکالی دادگســتری روز جمعه 

۲۲ اسفند ۹۹ برگزار خواهد شد.

معاون توســعه و مدیریت منابع استاندار تهران از 
تهران  دولتی  هفته ای دستگاه های  تعطیالت یک  ابالغ 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، غالمرضا عباس پاشــا در توضیح ابالغ 
تعطیلی یک هفته ای دســتگاه های دولتی گفــت: با توجه به 
اعالم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور، حداقل حضور کارکنان در شهرهای با وضعیت هشدار 
قرمز با توجه به میزان فراگیری و شــیوع بیماری کرونا در نظر 
گرفته شــده است که به شرح ذیل اســت: از روز شنبه ۸ آذر 
۱۳۹۹ به منظور قطع انتقال شــیوع بیماری کرونا، در اجرای 

بند یک قسمت الف بخشنامه شماره ۳74۸۹۹ مورخ ۲7 آبان 
۹۹ ســازمان اداری و اســتخدامی کشور حضور حداقل ممکن 
کارکنان کلیه دســتگاه های اجرایی مشــمول مــاده ۵ قانون 
خدمات کشوری حسب تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی 

صرفا برای خدمات ضروری الزامی است.
وی افزود: در این راستا و طبق این مصوبه کلیه کارکنان به 
منظور ارائه خدمات عادی تا تاریخ ۱4 آذر ۹۹ مطابق بند یک 
قسمت ب بخشــنامه فوق الذکر از حضور فیزیکی در محل کار 
معاف می باشند، بدیهی است حضور کارکنان در موارد ضروری 
بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی می باشد. همچنین 

صرفا حضور مدیران و معاونین دســتگاه های اجرایی استانی و 
شهرستانی الزامی است.

عباس پاشــا ادامه داد: مسئولیت حسن انجام امور مذکور 
به عهده باالترین مقام دســتگاه می باشــد. وی تاکید کرد: در 
این ایام به منظور تشــدید نظارت، بازرســین ویژه ای از طریق 
نهادهای نظارتی، استانداری و فرمانداری ها جهت رصد شرایط 
ذکر شده فعال می باشند و در صورت مشاهده عدم اجرای کامل 
دســتورالعمل های بهداشتی مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، اعمــال قانون )معرفی به هیئت تخلفات اداری( 

توسط دستگاه مربوطه صورت می گیرد.

تعطیالت یک هفته ای دستگاه های دولتی استان تهران ابالغ شد

فریب پیامک های جعلی توقیف خودرو را نخورید

آزمون وکالت 
به تعویق افتاد

جلوگیری از پرواز ۱۷۴۸ مسافر مبتال به کرونا 
طی ۴ روز

رئیسی با اشاره به سامانه یکپارچه رصد آزمایش ها که 
راه اندازی شده است، گفت: اکنون همه آزمایش های مثبت 
در یک بانک اطالعاتی جمع آوری می شــود؛ در چهار روز 
گذشــته با استفاده از این سامانه از حضور هزار و 74۸ نفر 
که دارای تست مثبت بودند و قصد سفر با هواپیما، قطار یا 

اتوبوس داشتند جلوگیری کردیم.
همراه داشتن کارت ملی 

برای دریافت خدمت الزامی است
وی افزود: با توجه به مصوبه ســتاد برای کنترل ورود 
افرادی که دارای تست مثبت هستند از امروز همراه داشتن 
کارت ملی برای دریافت خدمت در ادارات و برای استفاده 
از حمل ونقل عمومی الزامی است؛ بنابراین هموطنان برای 
حفظ ســالمتی خود و اطرافیانشان باید حتما کارت ملی 
همراه داشــته باشند. چنانچه آزمایش مثبتی دیده شود با 

کارت ملی قابل چک کردن است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ادارات دولتی 
همه تعطیل هستند مگر اینکه باالترین مقام مسئول یک 
دســتگاه یا اداره الزام داشته باشــه که برخی افراد حضور 
داشــته باشند یعنی حضور حداقلی کارکنان دولت در این 
هفته مدنظر است. رئیسی ادامه داد: دوشنبه همین هفته 
مجددا وضعیت شــیوع و بروز بیماری را رصد می کنیم و 
اگر شــهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی باشــند، دوباره 
محدودیــت را اعمال خواهیم کرد و اگر چنانچه شــهر یا 
شهرســتانی از وضعیت قرمز به نارنجی یا زرد تبدیل شده 
باشد به همان نسبت محدودیت ها کاهش پیدا خواهد کرد.

ارائه  از  عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران 
پیشنهاد نامگذاری معبری به نام شهید فخری زاده 

در جلسه آتی شورای شهر خبر داد.
زهــرا نژادبهرام در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
در جلســه امروز )یک شنبه( شورای شهر تهران پیشنهاد 
نامگــذاری معبــری به نام شــهید فخــری زاده را ارائه 
خواهم کرد، افزود: در جلســه آتی شورای شهر پیشنهاد 
 کتبی خود را تقدیم ریاســت کمیتــه نامگذاری خواهم 

کرد.
نژادبهرام در پاســخ به این ســؤال که آیا معبری هم 
مدنظــر دارید یا نه گفت: بنده نســبت بــه تغییر نام و 
نامگذاری معابر حساس هســتم و معتقدم برای راحتی 
مردم، می بایســت نامگذاری های جدید بــه روی معابر 
جدیدالتاســیس یا بی نام باشــد اما تعیین محل دقیق 

برعهده کارشناسان کمیته نامگذاری است.
وی با بیان اینکه ایران و مردم قربانیان ترور هســتند 
اما متاسفانه نام کشــورمان در برخی مجامع بین المللی 
به عنوان حامی ترور مطرح می شــود ادامه داد: با توجه 
بــه ترور این دانشــمند، دنیا باید در مورد کشــور ایران 
تجدیدنظر کند چراکه همگان دیدند که ایران همواره در 
 معرض ترور بوده و عزیزان ما را با این اقدامات ننگین از ما 

گرفتند.

رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا از ترفند کالهبرداران سایبری در 

پوشش پیامک های جعلی توقیف خودرو خبر داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی به خبرگزاری فارس گفت: 
مجرمان و کالهبرداران فضای سایبری با شگردها و ترفندهای 
مختلف ســعی دارند اطالعات کارت بانکی شهروندان را به 
دســت آورده و از حساب بانکی آنها برداشت غیرمجاز کنند.   
رجبی افزود: در یکی از شــگردها، مجرمان اقدام به ارســال 
پیامکی جعلی بــا عنوان توقیف خودرو می کنند و فرد را به 
یک ســایت جعلی یا فیشــینگ هدایت می کنند تا به بهانه 
مشــاهده اطالعات بیشــتر و پرداخت مبلغ دو هزار تومان 

اطالعات کارت فرد را سرقت کنند. 
وی درخصــوص چگونگــی تشــخیص پیام هــای جعلی 

اظهار داشــت: در پیام های جعلی از افراد درخواســت می شود 
که مبلغ  اندکی را پرداخت کنند؛ ســپس فرد را به یک لینک 
جعلــی هدایت می کنند؛ افراد باید توجه داشــته باشــند که 
 لینک درگاه های پرداخت مجــاز و معتبر باید مرتبط با دامنه 
Shaparak.ir باشد.  معموالً مجرمان سایبری از دامنه رایگان نظیر 
tk.و go. برای ایجاد ســایت های فیشینگ استفاده می کنند، در 
صورت مشــاهده لینک هایی با این مشخصات باید به آنها شک 

کنید.
توصیه های پلیس فتا

 برای تأمین امنیت دورکاری کارمندان
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا همچنین با  اشــاره به دورکاری کارمندان در ایام 
کرونا درباره بحث تأمین امنیت این فرآیند گفت: دورکاری 

می تواند تهدیداتــی را برای امنیت اطالعات ســازمان ها و 
کارکنان آنها به همراه داشته باشد که باید توصیه های ایمنی 
در این خصوص رعایت شود؛ مدیران و کارمندان سازمان ها 
و شرکت ها برای افزایش امنیت دورکاری باید از سایت هایی 
که دارای پروتکل های امنیتی بوده استفاده کرده و ارتباطات 

را رمزنگاری کنند.  
رجبی افزود: باید از گذرواژه های قوی اســتفاده کرده و 
قابلیت رمز دومرحله ای را بر روی حساب های کاربری فعال 
کنند؛ همچنین از آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی به روز 
و معتبر بر روی سرور و سیستم های رایانه ای استفاده کنند. 
کارمندان باید از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و 
در محل مطمئن نگهداری کنند تا در صورت بروز مشــکل، 

اطالعات از بین نرود.

پیشنهاد نامگذاری معبری 
به نام »شهید فخری زاده« 

در  پایتخت



نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای
صافکردنجادهبرایتروریستها

بادیکته»تلهتنش«

صفحه11اخبار كشور
یکشنبه۹آذر1۳۹۹
1۳ربیعالثانی1۴۴۲-شماره۲۲۶۲۲

سرویس سیاسی-
همواره دم از عزت ایرانی می زنند اما در عمل خواهان ذلت پذیری هستند، اصالح طلبان در روزنامه هایشان 
دیروز با عناوینی مانند »تله تنش« غیرمســتقیم به تروریســت ها این پیغام را می دهند که تمام همت شان را 
معطوف به برنامه ریزی برای ادامه ترورهای دانشــمندان ایرانی نمایند چرا که اصالح طلبان در داخل کشــور 
به تالش برای عدم واکنش به اقدامات تروریســتی مشغول هســتند. بعضی از روزنامه های اصالح طلب مانند 
سازندگی خبر این ترور را حتی در صفحه نخست قرار ندادند و تنها در یک نیم ستون به آن پرداخت؛ آن هم 
با اشــاره به اظهارات غلط و ناشایست کمالوندی مبنی بر صحت و سالمت همه دانشمندان هسته ای! البته از 

این جماعت انتظار بیش از این هم نمی رود که بگویند اتفاق خاص و مهمی نیفتاده است.
روزنامه آرمان با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده در مطلبی با عنوان »تله تنش« نوشت: »برخی از 
واکنش های مقامات کلیدواژه انتقام ســخت را بر سر زبان ها انداخته است. انتقام سختی که یادآور ترور سردار 
سلیمانی و حوادث پس از آن است؛ به نحوی که ترور سردار سلیمانی به عنوان شخص اول نظامی اکنون با ترور 
فخری زاده به عنوان شخص اول دانشمند هسته ای ایران مقایسه می شود... نگاهی به اظهارات برخی از سران 

کشور کلید واژه انتقام را نشان می دهد و اینکه عده ای مسیر تقابل را برگزیده اند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »بسیاری از کارشناسان این نظریه را مطرح می کردند که آمریکا و 
حامیانشــان بدشان نمی آید که در چنین شرایطی با تله گذاری، ایران را وارد مقوله تنش های نظامی کنند، به 
نحوی که این تنش ها عمال دست بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا را نیز برای هرگونه مذاکره یا بازگشت به 
برجام ببندد، چراکه اگر عمال آمریکا یا اســرائیل وارد جنگی با ایران بشــود، آن هنگام بایدن موظف به تداوم 
آن جنگ به نفع اســرائیل و آمریکا خواهد بود، وگرنه اعالم پایان آن جنگ به محض روی کار آمدن بایدن، 
یعنی قبول شکست که مطمئنا این موضوع چیزی نیست که مردم و سیستم آمریکا بربتابند و چنین چیزی 

علیه بایدن و حزبش تمام خواهد شد«.
روزنامه آرمان در بخش دیگری از این گزارش نوشت: »به عبارتی، در این روزها ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان 
بیکار ننشسته و قصد دارند، راه رئیس جمهور دموکرات آمریکا و ایران را در آینده ناهموار سازند و تنها کافی 
اســت تا در چنین شــرایطی ایران در زمین بازی ساخته شده این ســه نفر وارد شده تا همه چیز با تحریک 
کشورمان وارد تنش های شدید و حتی نظامی بشود...به نظر می آید که ایران در چنین شرایطی باید بیش از 
همیشه هوشیارانه وارد عمل شود و با دقت و درایت اقدامات خود را عملیاتی کند تا در تله رفتارهای پرتنش 
گرفتار نشویم...شکیبایی استراتژیک و ارزیابی از وضعیت منطقه در این دو ماه باقیمانده باید مهم ترین محور 

سیاست ایران در نفی آتش افروزی نتانیاهو و ترامپ باشد«.
مدعیان اصالحات در سال های گذشته خسارت محض برجام را به کشور تحمیل کردند. این طیف همچنین 

با تطهیر دموکرات ها، ترامپ را تافته ای جدابافته از ساختار حاکمیتی آمریکا معرفی می کنند.
این در حالی است که دولت اوباما- به معاون اولی جو بایدن- رکورددار تحریم های ضدایرانی است. عالوه بر 
این، پس از اقدام ددمنشانه دولت ترامپ در ترور سردار سلیمانی، بایدن از این اقدام جنایتکارانه دفاع کرد.

بنابراین میان ترامپ و بایدن در نقض فاحش برجام و همچنین در جنایتکاری و آدم کشــی هیچ تفاوتی 
نیست. 

با این حال مدعیان اصالحات به عنوان بانیان اصلی وضع موجود اقتصادی با شعار منفعالنه و حقارت آمیز 
»نباید در تله تنش گرفتار شویم«، مدعی است که ایران باید از انتقام خون شهید فخری زاده و سیلی سخت 
امتناع کند! بزک کنندگان برجام، دیروز خســارت محض توافق هســته ای را به مردم تحمیل کردند و امروز با 

ژست تنش زدایی- بخوانید ذلت و حقارت- با امنیت مردم بازی می کنند.
برخالف ادعای این جریان، اتفاقا این انتقام سخت و پاسخ قاطع است که بازدارندگی ایجاد کرده و دشمن 

را از تکرار این قبیل اقدامات باز داشته و آن را بسیار پرهزینه می کند. 
پالسمدعیاناصالحاتبرایادامهترورها؟!

روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و 
دفاعی کشورمان در مطلبی با عنوان » تروریست هاي دلواپس برجام« نوشت: »در پي ترور شهید فخري زاده، 
دانشمند ارشد ایراني، انگشت اتهام به سوي مظنوناني گرفته شد که تصور مي شود در شرایط حاضر، بیشترین 
انگیزه را براي انجام چنین اقدامات تروریستي دارند... خیلي ها در خارج از ایران هستند که از شرایط فعلي و 
تحوالت پیش رو در منطقه نگران هستند. دولت هاي خارجي وجود دارند که نگرانند با تغییر در هیات حاکمه 
آمریکا تغییراتي در مناسبات ایران و آمریکا اتفاق بیفتد و اجراي برجام از سر گرفته شود و در نتیجه موقعیت 
ایران در منطقه و جامعه بین المللي بهبود پیدا کند، وضع اقتصادي و معیشتي مردم ایران سر و ساماني بگیرد 
و تحریم هاي ایران اگر نگوییم کامل بلکه تا حد زیاد کاهش پیدا کند. یکي از دلواپســان اصلي این موضوع و 
مظنون درجه اول نتانیاهو است... مظنون دوم بعد از آنها عربستان سعودي است و سپس نیروهاي افراطي در 
منطقه هستند، تندروهایي هستند که نگران بهبود اوضاع روابط بین المللي ایران هستند. اگر دولت جو بایدن 
فرصت داشته باشد و تصمیم بگیرد که به برجام برگردد و مذاکرات ۱+۵ و ایران مجددا احیا شود، بسیاري از 

آرزوها و رویاهاي عده اي از رژیم ها و گروه ها در منطقه نقش بر آب مي شود«
 این روزنامه در ادامه نوشــت: »هر اقدامي باید برابري و تناســب الزم را داشته باشــد. البته تصمیم براي 
انجام یک اقدام متقابل فقط نباید بر مبناي تناسب و برابري گرفته شود، بلکه زمان و مکان صحیحي براي آن 
در نظر گرفته شــود... بزرگ ترین دشمنان برجام عربستان و اسراییل هستند و بازگشت امریکا به برجام، همه 

نخي را که در طول چهار سال ریاست جمهوري ترامپ رشته بودند، پنبه خواهد کرد.«
گفتنی اســت این روزنامه مدعی اصالح طلبی در حالی خواســتار عدم واکنش به این اقدام جنایتکارانه با 
ادعای اثر گذاری بر روند احیای جنازه متعفن برجام شده که که اتفاقا بسیاری از کارشناسان معتقد هستند 
جســارت صهیونیست ها برای خرابکاری ها و ترورها به دلیل همین اظهار ضعف ها و پالس های مثبت از داخل 
اســت که ایران قصد انتقام ندارد و حتی می توان اینگونه گزارشــات را ناخواســته پیامی به آمریکا و اسرائیل 
بــرای ادامه ترورها تلقی کرد. در تائید همین موضوع، چندی پیش علی مطهری، فعال اصالح طلب در توئیت 
قابل تاملی نوشــته بود: »بی تدبیری دولت در آبان ۹۸ باعث شــد آمریکا حاج قاســم را ترور کند«. باید دید 
این جاده صاف کنی ها برای آمریکا و اسرائیل حتی بعد از ترور بزرگانی نظیر حاج قاسم سلیمانی و یا شهید 
فخری زاده ناشــی از خأل روح وطن پرســتی و عالقه به هموطنان اســت یا واقعا برخی رسانه های داخلی به 

تریبون دشمنان ملت تبدیل شده اند؟

سابقه جنگ نرم در طول تاريخ 
انسان داراي خواسته هاي متفاوتي است که گاهي در عمل با یکدیگر تزاحم 
پیدا مي کنند و به همین ترتیب گاه خواسته هاي مشترکي در جامعه وجود دارد 

که با خواسته جامعه دیگر تعارض دارد. 
این تزاحم در ارضاي خواســته ها اگر به توافق طرفین منجر نشــود، هریک 

از طرفین در صدد تحمیل خواسته خود بر آمده و زمینه جنگ پدید مي آید. 
ابلیس، اولین طراح جنگ نرم

در مراحل اولیه زندگي بشر، برخورد فیزیکي اولین راه براي تحمیل خواسته ها 
بود، اما کم کم بشر به این نتیجه رسید که راه هاي بهتري نیز وجود دارد و آن 
فریب طرف مقابل از طریق دروغ، اتهام، شایعه و در نتیجه تأثیر بر تفکر دیگري 
است. در حقیقت اولین فردي که در طول تاریخ این شیوه را به کار گرفت ابلیس 
بود که براي تأثیرگذاري بر فکر و شناخت حضرت آدم و حوا به آنان دروغ گفت 

و حتي بر صدق ادعاي خود قسم یاد کرد و آنها نیز فریب خوردند. 
اظهار دوســتي و خیرخواهي و تأثیر بر افکار دیگران برای تسلط و تحمیل 
خواسته هاي خود، اساس جنگ نرم است. البته جنگ نرم داراي ابزارها، تاکتیک ها 

و شکل هاي مختلفي است. 
راه مصون ماندن در جنگ نرم

 دشــمنان حق در طول تاریخ در مواجهه با همه انبیاء شــیوه جنگ نرم را 
به کار گرفتند و طبق فرمایش قرآن آنها را به جنون، شعرگویي و حتی جنایت 

ناموسي متهم کردند تا بدین وسیله بر افکار دیگران تأثیر بگذارند. 
امروزه شیوه هاي جنگ نرم به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است، امروز 
در دانشــگاه های مختلف دنیا، دانشــکده هاي جنگ نرم و جنگ رواني تأسیس 
شده اند و تعلیم دیدگان این دانشگاه ها حتي در داخل کشور ما نیز حضور دارند. 
اما ســؤال مهم این اســت که اوال چگونه خودمان را از فریب این دشمنان 
حفظ کنیم تا در جنگ نرم با این همه روش هاي پیچیده آســیب نبینیم، ثانیا 
چگونه کساني را که در جنگ نرم آسیب پذیرند و یا آسیب دیده اند، کمک کنیم؟
روح جنگ نرم تأثیر و وسوســه در فکر و عواطف مردم است. براي مقابله با 
جنگ نرم برخي از مقدمات الزم است، از جمله شناخت افکار موجود و بررسي 

صحت و سقم آنها و کسب معلومات صحیح و در یک کلمه بصیرت. 
نباید گمان کرد اگر ســرمایه داران و کاپیتالیست ها از میدان خارج شدند، 

سوسیالیست ها به نفع ما عمل مي کنند. 
باید خداوند را شــاکر باشیم که عالوه بر اینکه ما را در مسیر و مذهبي حق 
قرار داد، به برکت امام)ره( طریقه صحیح زندگي اجتماعي و شــیوه موثر مبارزه 
با ترفندهای مختلف دشمنان را نیز به ما آموخت.وجود امام)ره( و رهبري ایشان 
بزرگ ترین نعمتي بود که خداوند متعال به ما عطا کرد که با نهضت خود جلوي 
بســیاري از مفاســد، انحرافات و خونریزي ها را گرفت و عظمت این نعمت را در 
مقایســه انقالب خودمان با دیگر انقالب هاي منطقه که مردم مسلمان آن به پا 

خاسته اند، مي توان مشاهده کرد. 
جهان کنونی با توجه به توســعه ارتباطات مانند یک دهکده است. خداوند 
متعــال به چنین تحوالتی آگاه بوده و این مســائل جزئی از طرح اولیه او برای 
جهان اســت و با این نوع نگاه به نظام خلقت، که به تعبیر فالســفه نظام احسن 
است، باید ببینیم در مقابل این عوامل فساد و انحراف چه موقعیتي داریم و چه 

مسئولیتي روي دوش ماست. 
داشتن بصیرت، الزمه عمل به وظیفه در جنگ نرم

براي انجام وظیفه، شایسته است که از تجربیات دیگران استفاده کنیم.رسیدن 
به کمال و سعادت بدون تحمل سختي ها و مشکالت ممکن نیست و انسان براي 
قدم برداشتن در این راه باید خود را براي تحمل دشمنی ها، شنیدن فحش ها و 

ناسزاها و تهمت ها و حتي مالمت دوستان آماده کند. 
انسان باید به قدري بصیرتش کامل شود که بتواند وظیفه خود را بشناسد و 
پس از آن اگر همه دنیا هم در مقابل او ایستادند، در راه حق ثابت قدم بماند و 
حضرت امام راحل)ره( چنین بود؛ البته چنین بصیرتي جز با دل پاک، مناجات 
و تضرع شبانه و دل سپردن به خدا حاصل نمي شود، اما اگر به کسي داده شود 

اعجاز مي کند. 
در جنگ نرم باید اولویت و اهمیت مســائل مشــخص شــود و بر اســاس 
اولویت بندي با توطئه ها مقابله شود، باید آنچه که مهم ترین کانون قوت ما بوده 
و از طرفي مهم ترین کانون خطر براي دشــمن به شــمار می رود و دشمن برای 
نابودي آن حاضر اســت با همه طرف ها در گروه های متعارض همکاری کند را 
بشناسیم و به هیچ وجه از آن کوتاه نیاییم و آن را خط قرمز خود قرار دهیم و 

مسائل جزئي و روزمره، ما را از این اولویت ها غافل نکند. 
البته باید توجه داشته باشیم که عواملي، فوق اسباب مادي هم وجود دارند 
و ما صاحبي داریم که قدرتش فوق همه قدرت هاست که باید از او مدد بگیریم 

و نگذاریم شیاطین ما را از او غافل کنند. 
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  در بیست و سومین نشست انجمن 
فارغ التحصیالن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره(؛ قم؛ 91/3/19

زالل  بصیرت هر دو هفته یک بار روزهای یک شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

چه حیواناتی اینها هستند؟!
این جمعیت حقوق بشر کجا هستند که یک کلمه نمی گویند؟ حاال 
ما اگر آن کسی که او را کشته است پیدا کنیم و بکشیم، یکدفعه سر 
قلم »حقوق بشــر« باز می شود و شروع می کنند به نوشتن و ]تبلیغ [ 
کردن که خشــونت است. ایران خشونت است، حقوق بشر را مالحظه 
نمی کند، اینها چه جمعیتی هستند! من نمی دانم چه تربیتی اینها دارند؛ 

چه حیواناتی اینها هستند؟!
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 رئیس قوه قضائیه:

پیشرفت های هسته ای و دفاعی كشور،
خاری در چشم دشمنان است

رئیس قوه قضائیه گفت: دلیل اینکه شهید 
فخری زاده مورد خشم و غضب دشمن قرار 
گرفت، این بود که آمریکا و صهیونیســت ها 
تصور می کردند باید علــم و تکنولوژی در 
انحصار آنها باشد اما او این باور آنها را باطل 

کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی دیروز در نشست با اعضای شورای 
فرماندهی و مســئوالن مرکز مقاومت بســیج قوه 
قضائیه که به مناســبت هفته بسیج برگزار شد، با 
محکومیت  ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده، 
صنعت هســته ای را یک صنعت اقتدارآفرین برای 
کشور دانست و اظهار داشت: شهید فخری زاده ها، 

»قهرمانان پیشرفت« این کشورند.
 ترور و تحریم دو لبه قیچی دشمن

برای توقف ملت ایران
رئیسی با بیان اینکه پیشرفت های هسته ای و 
دفاعی کشور، خاری در چشم دشمنان این کشور 
اســت،  ترور و تحریم را دو لبه یک قیچی توصیف 
کرد که دشــمنان برای توقف ملت ایران در دست 
گرفته اند و متذکر شــد: هدف اصلی دشمن،  ترور 
پیشــرفت و اقتدار ملت ایران است که ان شاءاهلل 

محقق نخواهد شد.
طراحان و حامیان  ترور

خبیث تر از عامالن آن هستند
وی، طراحــان و حامیان  ترور را خبیث تر از 

عامالن آن دانســت و اظهار داشــت: »طراحان 
و حامیــان«  ترور همان هایی هســتند که اول 
»تحریم« می کنند و ســپس با کراوات پای میز 
»مذاکــره« آمده و از ســوی دیگر در خیابان با 

اسلحه آدم می کشند.
رئیس قوه قضائیه گفت: همان مدعیان دروغین 
حقوق بشــر در اروپا و آمریکا یک روز با ممانعت از 
رسیدن دارو به بیماران جنایت می کنند، یک روز 
هم در خیابان با اسلحه آدم می کشند؛ یک روز حاج 
قاسم سلیمانی و یک روز شهریاری و علی محمدی و 

یک روز هم فخری زاده را  ترور می کنند.
تاوان این جنایت ها ازاله لکه نجس صهیونیستی

از جغرافیای منطقه است
رئیسی با تأکید بر اینکه تاوان سختی در انتظار 
این جنایتکاران اســت، افزود: تاوان این جنایت ها، 
ازاله لکه نجس صهیونیســتی از جغرافیای منطقه 
است که ان شــاءاهلل به زودی اتفاق خواهد افتاد و 

این وعده الهی است.
با شهادت فخری زاده حرکت علمی کشور

 متوقف نمی شود
وی، از دانشــمند شهید محســن فخری زاده 
به عنوان یکی از چهره های بی ادعا و خدوم یاد کرد 
و گفت: شــهید فخری زاده سرداری بی ادعا بود که 
عموم مردم او را تا روز شــهادتش نمی شناختند. 
این شــهید با روحیه بسیجی، همچون یک سرباز 
بی نام و نشان با تسلط بر علم و تکنولوژی توانست 

زمینه های دفاع از کشور و نظام و منطقه را فراهم 
کند و نقش مهمی در قدرت آفرینی دفاعی داشت و 

حقیقتاً سرمایه افتخارآفرین برای کشور بود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: دلیل اینکه شهید 
فخری زاده مورد خشم و غضب دشمن قرار گرفت، 
این بود که آمریکا و صهیونیست ها تصور می کردند 
باید علم و تکنولوژی در انحصار آنها باشد اما او یکی 
از افرادی بود که این باور آنها را باطل کرد و توانست 
با علم و فناوری برای کشور تولید اقتدار کند و البته با 
شهادت فخری زاده نیز حرکت علمی کشور در حوزه 

تولید قدرت متوقف نمی شود.
رئیســی در ادامه از ســردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی هم به عنوان سردار ایجاد امنیت و قدرت 
در منطقه یاد کرد و گفت: حاج قاســم عزیز هم با 
شجاعت، مدیریت، اخالق و معنویت و روحیه بسیجی 
و توان نظامی باالیی که داشت، ضریب امنیت منطقه 
را در مقابل بدخواهان و مستکبران و عوامل آنها از 

جمله داعش باال برد.
اگر فضای بسیجی در دستگاه قضایی حاکم شود، 

کسی جرأت نمی کند از رشوه و پارتی بازی حرف بزند
وی همچنین با تأکید بر انطباق روحیه بسیجی 
با مأموریت های ســازمانی برای ارتقاء کارآمدی و 
افزایش رضایتمندی عمومی در یک مجموعه اداری 
اظهار داشت: مهم ترین مأموریت دستگاه قضا اجرای 
عدالت، احقاق حقوق عامه و فصل خصومت هاست و 
انجام این تکالیف و وظایف با روحیه بسیجی موجب 

کارآمدی هرچه بیشتر سیستم قضایی خواهد شد.
رئیــس قــوه قضائیه گفت: همــه الیه های 
دســتگاه قضا باید از روحیه بســیجی برخوردار 
باشند و هرچه سطح مدیریتی باالتر می رود و به 
کانون مأموریت های قوه قضائیه در حوزه قضایی 
نزدیک تر می شود، باید این روحیه و فرهنگ بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی از فرماندهان و اعضای بسیج قوه قضائیه 
خواســت ضمن حفظ روحیه بسیجی در دستگاه 
قضا، برای افزایش کارآمدی قوه قضائیه تالش کنند 
و تأکید کرد: اگر فضای بسیجی در دستگاه قضایی 
حاکم شود، دیگر کسی جرأت نمی کند از رشوه و 

پارتی بازی و ناحق کردن حق حرف بزند.
وی با بیان اینکه کار بســیجی زمان و مکان 
نمی شناسد، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های 
معوقه یکی از اولویت های ماست که نیروهای بسیجی 
قوه قضائیه می توانند در این زمینه همکاران دستگاه 
قضا را یاری دهند. وقتی کسی به یک مجتمع قضایی 
مراجعه می کند و می گوید رســیدگی به پرونده او 
دچار اطاله شــده، بی تفــاوت از کنارش نگذرید و 
تالش کنید کارش را پیگیری کنید.بســیجی باید 
نســبت به کار مردم احساس مسئولیت کند و اگر 
جایی دید که بی عدالتی شده، برای رفع مشکل و 
گره گشایی از کار مردم و احقاق حق تالش کند و 
دنبال نام و نشان هم نباشد و بداند خداوند خودش 

اجر کارش را می دهد.

همیشــه یکــی از هیجانــات وقایــع تاریخ، 
تصویرسازی و پردازش ذهنی اتفاقات مهمش بوده 
و هســت. آرزوی حضور واقعی در صفحات تاریخ، 
معموالً برای اهل دقت، لذت بخش بوده و هست و 
هرکس به فراخور عالقه اش، دوســت دارد که ناظر 
بی واسطه باشد. مثاًل شاید آرزوی مؤمنین به خدا، 
حضور در کنار پیامبران یا شــرکت در جنگ های 
صدر اســالم، هیجان آور باشــد و یا برای مؤمنین 
اســالم ناب، دوران امیرالمؤمنین یا امام مجتبی و 
یا بودِن در کربال آرزوی همراه با تحســر است. در 
دوران معاصر نیز حضور در دوران انقالب اسالمی از 
آغاز تا ایجاد و یا دوران دفاع مقدس برای انقالبیون 
جذاب بوده و هســت. امثال این حوادث بزرگ کم 
نیســت و عالقه مندان به حضور واقعی در حوادث 

تاریخی نیز کم نیستند. 
اهــل علم و بصیرت معتقدند که معرکه عالم، 
عرصه آموختن و امتحان اســت. انسان های زیرک 
می داننــد عمر گرانمایه و یک دانــه را نباید صرف 
آزمودن دوباره و ســه باره آموخته هــا کرد. باید از 
هر تجربه ای یا درس گرفت یا عبرت. لســان الغیب 
َب الُمَجَرّب، َحلَّت بِه  ناظــر به این فرمود: » َمن َجَرّ
الَنّداَمه« یعنی، آن را سزد ندامت، کو آزموده ای را، از 
نو بیازماید. این، گونه ای از ترجمان احادیثی است که 
می فرمایند عاقل و مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده 
نمی شوند. بسیاری حکیمانه های دیگر نیز همین مهم 
را تأکید کرده اند و به این رمز رندانه  اشاره کرده اند 
که فرصت کوتاه زندگی مجال تجربه کردن تجربه 
شده ها نیست. باید آموخته ها را پله ترقی کرد و گذر 

نمود و معطل نماند.
حال و روز امروز آمریکا، جدای از هر نظر سیاسی 

و هر منظر اجتماعی، صفحه گسترده ای است از یک 
اتفاق بزرگ. افول و سقوط، عاقبت محتوم هر فرعون 
است ولی اکنون برای آمریکا لزوماً به این معنی نیست 
که مثل عثمانی و شوروی متالشی شود ولی بی شک 
آمریکای 202۱ با گذشته خود بسیار متفاوت است. 
آمریکایی ضعیف با ضعیف ترین رئیس جمهور تاریخ 
خود. ابرقدرتی که برتری خود را تا جایی از دســت 
داده که حتی توانایی برگزاری یک انتخاب سالم و 
بی نیاز از رأی دادگاه را ندارد. نخبگان دو حزبش که 
در قامت نامزد ریاست جمهوری آمده اند، بدون اینکه 
بدانند یا بخواهند، فریاد می زنند که نظام آمریکا نظام 
فاسدهاست. این گونه الفاظ ممکن است در بسیاری 
از کشورها مرسوم باشد ولی فاسد نامیدن ساختار 
نه؟ اینکــه رئیس جمهور حاکم، انتخاباتی که خود 
برگزار کرده را پر از تقلب و سراسر فاسد بداند، فقط 

در آمریکاست. 
مرور دوباره و بدون سانسور مناظرات ترامپ و 
بایدن گویای فروریختن پایه های قدرت آمریکاست 
که باعث ناامیدی و اضطراب مردمشان شده و حق 
دارند که ناامید باشــند. اگر باال بودن سن رهبران 
نقطه مثبت باشد ولی بی گمان مسن بودن مدیران 
اجرایی نقطه ضعف جدی است که گویای استیالی 
احزاب قدرت طلب یا نبود گزینه های مناسب و یا 
وجود دیکتاتوری پنهانی مثل ملکه انگلیس است که 
مجال نفوذ به چرخه قدرت را به دیگران نمی دهد. 
می شــود تاریخچه اختراع و تکامــل دوربین های 
عکاســی را در تصاویر ملکه با رؤسای کشورها دید 
و از زمانــی که عکس ها برای ما روایت می کنند، او 
بوده و در امور کشورها دخالت کرده است. دیکتاتوری 
تمامیت خواهی که به راحتی هرکه را نخواهند حذف 

می کننــد و در ترور لینکلن و کنــدی و دایانا و... 
متهم اصلی اند. صهیونیزم، را می توان همان جریان 
تمامیت خواه پنهان و مرموزی دانست که به غیر از 

جعل و تحریف، در ترور هم حرفه ای است. 
آمریکای امروز درگیر رنسانسی است که به ختم 
لیبرال دموکراسی خواهد انجامید و از افول و سقوطی 
می گوید که تغییرات جدی در پی خواهد داشــت. 
فروپاشی شوروی هرچند در برابر آمریکا و لیبرالیسم 
تعریف شد ولی واقعیت عمیق تر از جنگ سرد و امثال 
آن اســت. ناتوانی در پاسخگویی به سؤاالت مهم، 
مهم ترین دلیل افول و ســقوط هر اندیشه مدعی 
است و کمونیسم هم این گونه بود. نظام آمریکا نیز با 
مجموعه ای از تناقض ها و سؤاالت مهم روبه رو شده 
که از حل و پاسخ به آنها ناتوان است. افروختن آتش 
صد جنگ در جهان، تنها کشور استفاده کننده از بمب 
اتم، زندان های مخوف و مخفی، اسقاط حکومت های 
قانونی با کودتا، ایجاد آشوب و بلوا، توطئه و تحریم، 
دروغ گویی و فریب افکار عمومی، گسترش فساد در 
جهان، تخریب طبیعت و محیط زیست و... جایی برای 
شعارهای فریبنده حقوق بشر و مبارزه با سالح های 
کشــتار جمعی و... نمی گــذارد. ابرقدرتی که غیر 
از ۵۵ میلیون گرســنه و کارتن خواب، شهروندان 
شاسی بلند سوارش هم برای دریافت غذای رایگان، 
صف های کیلومتری می کشند چگونه داعیه مدیریت 

جهان را دارد؟ کدام عاقل می پذیرد؟
حکومتی که هــزاران کودک را به خاطر پدر و 

مادرشان در قفس زندانی می کند، از آزادی سخن 
می گوید؟ خدمات شهروندی را بر اساس رنِگ مردم 
می دهد و هنوز برده داری را ارزش می داند، از انسانیت 
چه می فهمد؟ ســاختاری که انتقال قدرت به زور 
وینچستر و قمه و مشت و لگد است و حرمت آزادی 
و دموکراسی را می توان در بینی پکیده و جمجمه 
ترکیده مردم دید چه تعریفی از تمدن دارد؟ سؤاالت 
بی جوابی که آرامش مردم آمریکا را به هم زده زیاد 
است که مجبور شده اند به جای مردم ایران و جهان، 
خودشان پرچم کشورشان که نماد ظلم و تباهی است 
را آتش بزنند و مجسمه بزرگان تاریخ معاصر آمریکا 
را به زیر بکشند؛ انگار بت می شکنند. مردم جهان در 
این مدت و مخصوصاً بعد از شهادت مظلومانه سردار 
سلیمانی، به این نتیجه رسیده اند که واقعیت آمریکا 

شیطان بزرگ است. شیطان بزرگ.
مجموعه این اتفاقات باعث شده است که مردم 
جهان سران آمریکا را مزاحم بدانند و به مردمش نگاه 
ترحم آمیز کنند. قبل از این اگر جهان غرب را »جنگل 
منظم« یا »غرب وحشی« می نامیدند، بعد از اتفاقات 
اخیر فرانسه و آمریکا باید به این حقیقت رسید که 
تمدن غرب »سبزه مزبله« و ظاهری فریباست که 
باطنی عفن دارد. خودباختگان خودکم بین، همین 
ظاهر را دیده و عقلشان را باخته اند. ساختمان های 
بلنــد و مغازه های شــیک و فیلم های هالیوودی و 
طبیعت زیبا و آزادی های بی حصر و حساب تمتعات، 
آنها را چنان اغوا نموده که برای این بهشــت شداد، 

حاضر به هر جانفشانی اند. از تبلیغ و ترویج گرفته 
تا جاسوسی و دوتابعیتی شدن. که هر دو، دو روی 
ســکه خیانت بــه آیین و خاک و وطن فروشــی و 
خودفروشی به اجنبی اســت. متأسفانه از دوره ای 
که پای روشنفکران غربزده، به ویژه از اواخر قاجار، 
به غرب باز شد، این خودکم بینی آغاز و وبال میهن 
شد و تا همین چندی پیش که مردم جهان ترامپ 
و مکرون را ندیده بودند هم کسانی بودند که در حد 
پرستش، غرب را تقدیس می کردند ولی امروز اگر 

حیا داشته باشند، حتماً شرمنده اند.
واقعیــت پیش روی مردم متحیر جهان، افول 
ابرقدرتی اســت که مدعی مدیریت جهان است و 
از درک حــرف مردم خود ناتوان. واقعیت مهم تر و 
حیاتی تر برای آمریکا، تحقیر ســمپات های نفوذی 
اســت که مأمور تأمین منافع او در جهان هستند 
و اکنون با خلع ســالحی غیرقابل بازگشت مواجه 
شــده اند. تفاوت ترامپ و بایدن فقط در آشــکار و 
پنهان بودن خباثتشان است وگرنه آبشخور هر دو 
یکی اســت. تاریخ آمریکا نشان داده همیشه یک 
حزب تهدید کرده و جنگیده و دیگری تحریم کرده و 
تثبیت نموده. ولی در هردو، منافع آمریکا محور بوده و 
تعهدات دیگران مطرح شده است. بازهم سابقه نشان 
می دهد که هیچ کدام از دو حزب این کشــور قابل 
اعتماد نیست و برمبنای سخن آقای روحانی، فقط 
دیوانه ها با آمریکا مذاکره می کنند وگرنه با کسانی که 
ُگل را به جای بوییدن می جوند، چه حرفی برای گفتن 
است؟ و کسی که به توافقنامه بین المللی تُف می کند 
چه می توان گفت؟ جو بایدن همان زمان که معاون 
اوباما بود گفت: یهودی نیستم ولی صهیونیستم. این 

به چه معنی است؟

رژیــم صهیونی، کــه در پلیدی و پســتی 
ضرب المثل است، جریان فکری خطرناکی است که 
به غیر از امنیت و آرامش مردم جهان، آینده بشریت 
را نیز تهدید می کند. سرسپردگی به آمریکا در اصل، 
تن سپردن به استحمار صهیونی است. مذاکره با 
شــیطان بزرگ، به ویژه در این دوران که هرچه 
ارادت و باج دادن غرب زده ها زیاد شده، مشکالت 
کشور و تحریم ها بیشتر و ترورها سنگین تر شده 
است، مذاکره اگر از حماقت نباشد، خیانت است. 
ترور حاج قاسم، اگر مقابله کدخدای دیوسیرت، 
با انقالب اســالمی بود، شهادت دکتر فخری زاده 
که معاون وزیر دولت فعلی بود، اگرچه برای همه 
جانکاه بود ولی تحقیــر تاریخی اصالح طلبان و 
اعتدالیون است. شــاید اگر مسئولین محترم در 
پیگیری جنایت نابخشودنی جمعه فرودگاه بغداد، 
جدی بودند، کار به شهادت این جمعه نمی رسید. 
نکته دردناک و ماندگار، عطش و ولع عجیبی است 
که برای مذاکره با شیاطین وجود دارد و نبود فهم 

صحیح از مصالح کشور.
به نظر می رسد، آمریکای در حال غرق شدن، 
خواستار کشاندن ایران در بحرانی است که شتاب 
پیشران انقالب را کم کند و مأموریت ناتمام کدخدا و 
نفوذی ها را به اتمام برساند. بی تفاوتی یا گفتاردرمانی 
در قبال چنین جنایتی راه را برای جنایت های بعدی 
باز می کند و امید داشتن به آمریکا و انتخاباتش قفلی 
اســت که بر امور مملکت زده شد. وقتی سگ زرد 
برادر شغال است چه فرقی می کند ترامپ باشد یا 
بایدن؟ اگر بعد از شهادت حاج قاسم سخن از مذاکره 
خیانت بود، پس از شهادت دکتر فخری زاده، حتی به 
فکر مذاکره بودن، خیانت و شراکت در جنایت است.  

خیانت يا جنايت
محمدهادی صحرایی

نمایندگان مجلس در پی ترور دانشمند 
برجسته کشورمان با صدور بیانیه های مختلف 
و یا در صفحات شخصی خود بر لزوم شناسایی 
انتقام سخت،  برای  برنامه ریزی  عوامل ترور، 
احیای برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و به 
صفر رساندن بازرسی های آژانس اتمی تاکید 
کردند؛ نمایندگان کلیمی و ارمنی نیز می گویند 

صهیونیست ها پشت این اقدام هستند.
در پی شهادت محســن فخری زاده دانشمند 
هسته ای کشورمان که توســط عوامل آمریکایی-

صهیونیســت و بــا یک اقدام تروریســتی دقیق و 
برنامه ریزی شــده انجام شــد، نمایندگان ملت در 

مجلس واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. 
شــورای  مجلس  »محمدباقرقالیباف« رئیس  
اسالمی در پیامی که به این منظور صادر کرد آورده 
است: » دشــمنان کوردل که از رویارویی و مصاف 
با صبر و مقاومت و ایســتادگی و همچنین رشد و  
پیشــرفت فرزندان این ملت در تمامی عرصه های 
تکنولوژیــک، هســته ای و نظامی عاجــز و ناتوان 
گشته اند به این گونه اقدامات ناجوانمردانه و خارج 
از چارچوب های انسانی و معیارهای بین المللی روی 
آورده اند که هیچ حاصلی برای آنها نخواهد داشــت 
و صنایع ما در تمامی حوزه های نظامی، هسته ای، 
موشــکی و غیره با سرعتی بیشتر از گذشته پیش 

خواهد رفت.«
همچنین مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران 
در مجلــس در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: » 
برخی گمان کردند با پیروزی بایدن رویکرد آمریکا 
در قبال ایران تغییر خواهد کرد اما ترور شهید محسن 
فخری زاده نشــان داد دشمن، دشمن است چه در 

زمان مقاومت چه در زمان امتیاز )برجام(.
شریفیان تاکید کرد: »با شهادت سلیمانی ها و 
طهرانی مقدم ها و فخری زاده ها و.... در راستای صدور 
انقالب اسالمی و تقویت بنیه دفاعی مان محکم تر و 
استوار تر می شــویم. باید از برجام و سیاست اشتباه 
معطوف به غرب و آمریکا عبرت گرفت که جز خسران 

و عقب ماندگی چیزی ندارد.«
آژانس انرژی اتمی، بازوی اطالعاتی تروریست  ها

حجت االسالم نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون 

اصل نود مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر خاطرنشان کرد: »مجلس به دنبال به 

صفر رساندن بازرسی های آژانس است.«
در ایــن باره الزم به ذکر اســت که لیســت 
دانشــمندان هسته ای کشــورمان از طریق آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در اختیار سازمان تروریستی 

موساد قرار گرفته است.
در متــن کامــل رئیس کمیســیون اصل نود 
می خوانیم: »فــردا در صحن علنــی، بیانیه ای در 
محکومیت ترور شهید فخری زاده قرائت می شود که 
در آن ضمن انتقام از عامالن این عمل تروریستی، 
دولت را الزام به انتقام سریع از سران تروریستی آمریکا 
و اسرائیل و به صفر رساندن سطح بازرسی جاسوسان 
آژانس از تاسیسات هسته ای و نظامی خواهد کرد.«
در جلسه کمیسیون امنیت ملی »حجت االسالم 
مجتبی ذوالنوری« نماینده مردم قم در مجلس در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، گفت: »هیئتی از سوی 
کمیسیون امنیت ملی صبح امروز ]دیروز شنبه[ به 
آبسرد دماوند برای بررسی میدانی ابعاد مختلف حادثه 
تروریستی که منجر به شهادت شهید فخری زاده شد، 
اعزام شده است. ریاست این هیئت را ابراهیم عزیزی، 
نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته امنیت کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برعهده دارد 
و موضوع هم اکنون در منطقه توسط این هیئت در 
حال بررسی است که گزارش آن به کمیسیون ارائه 

خواهد شد.«
همچنیــن »ابوالفضل عمویی« ســخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
ضمــن محکومیت حادثه ترور شــهید محســن 
فخری زاده از دانشمندان هسته ای کشورمان، اظهار 
داشت: »قرار است امشب در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس  ابعاد و زوایای مختلف 
موضوع ترور شــهیدفخری زاده را بررسی کند. در 
حال حاضر طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
در مجلس در حال بررســی است که بخشی از آن 
مربوط به احیای برنامه هســته ای کشورمان است 
که قطعاً با ظرفیت و قوت بیشــتری دنبال خواهد 
شــد که این ترورناجوانمردانه نیز در پیگیری این 
طرح، تاثیر بســزایی خواهد داشت. در این جلسه 

از دســتگاه امنیتی و اطالعاتی، سایر دستگاه های 
مرتبــط با موضوع برای بررســی جوانب مختلف 

دعوت شده است.«
نمایندگان کلیمی : 

دست صهیونیسم مشهود است
»همایون سامه یح نجف آبادی« نماینده ایرانیان 
کلیمی در مجلس شــورای اسالمی گفت: »دشمن 
فکر می کند که علم و دانش در جمهوری اســالمی 
ایران متکی به فرد اســت و آنها با ترور شخصیت ها 
می توانند جلوی پیشــرفت علم و دانش در ایران را 
بگیرند. تحلیل همه کارشناسان در سطح جهان این 
است که ترور شهید فخری زاده با هدایت و حمایت 
آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده و دست آنها 

در این ترور شوم مشاهده می شود.«
کلیمی  ایرانیان  مره صدق« نماینده  »سیامک 
در مجلس دهم نیز گفته است: »تنها ثمر این اقدام 
تروریستی برای دشمنان این است که این اقدام آنها 
آتــش انتقام ملت ایران را تندتر می کند و آنها باید 
بدانند که تمام منطقه و جهان کارزار مناسبی برای 

گرفتن این انتقام است.«
وی افزود: »اتحاد شــومی بین آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و کشور های جنوب خلیج فارس که به 
تازگی به اسارت رژیم صهیونیستی درآمده اند، علیه 
منافع ملت ایران شکل گرفته و آنها وقتی می بینند 
با تحریم اقتصادی و نظامی نمی توانند به اهداف شوم 
خود برسند، ترور شخصیت های دانشگاهی و علمی 

ما را در دستور کار خود قرارداده اند.«
سخن از مذاکره با کسانی که
 دانشمندان را ترور می  کنند!

فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در پیامی 
ترور شهید محســن فخری زاده دانشمند هسته ای 
کشورمان را محکوم کرد. در بخشی از این پیام آمده: 
»در زمانه ای که مدعیان حقوق بشر با تحریم های 
ظالمانه و ضد انسانی که حتی مانع رسیدن دارو به 
بیماران می شود و در شرایط شیوع جهانی بیماری، 
ملت ایران را تحت فشار قرار دادند، تحت مدیریت 
شهید دکتر محســن فخری زاده، دو پروژه موفق 
ساخت کیت ایرانی تشخیص کرونا و تولید واکسن 
کرونا به سرانجام رسید. ترور این شخصیت واال نشان 

دهنده رویکرد نظام ســلطه در قبال دســتیابی به 
فن آوری در جمهوری اسالمی ایران است.«

مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاســبات نیز 
تصریح کرد: »شهید محســن فخری زاده عالوه بر 
تخصــص دفاعی و هســته ای، در ســاخت کیت 
تشــخیص و پیشبرد واکسن ایرانی کرونا هم نقش 

مهمی داشت.«
همچنین مرکــز پژوهش های مجلس نیز در 
بیانیه ای تصریح کرد: »ملت ایران... بی هیچ شک 
و شبهه ای بدان رســیده که جنتلمن های پشت 
میز مذاکره همان تروریســت های فرودگاه بغداد 
هستند؛ جنتلمن هایی که از مقاومت ملت ایران به 
ستوه آمده اند و حاال از ترس مواجهه مستقیم با شیر 
مردان جبهه حق و پیروزی ها و قدرت افزایی های 
امت حــزب اهلل، باز هم به اجیر کــردن مزدوران 
منافق و ترور که بزدالنه ترین راه دشــمنی است، 

متوسل گشته اند.«
انتقامی سخت می گیریم

فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی به 
مناســبت عروج دانشمند هسته ای، شهید محسن 
فخری زاده بیانیه ای صادر کرد که در بخشی از آن 
آمده اســت: »استکبار جهانی باید بداند که چنین 
جنایت هایی نشانه اســتیصال و درماندگی آنها در 
برابر ایران قوی, مقتدر و اسالمی است که سالهاست 
به رهبری امامین انقالب اسالمی در مسیر تعالی و 
بالندگی قرار گرفته است. فقدان احمدی روشن ها, 
طهرانی مقدم ها, شهریاری ها و فخری زاده ها گرچه 
ضربه ای بزرگ بر حرکت علمی ماست اما دشمنان ما 
از درک این حقیقت عاجزند که آنچه این دانشمندان 
مجاهد پایه ریزی کرده اند, قائم به ایشــان نیست و 
تبدیل به یک جریان مستمر با حضور صدها جوان 

دانشمند و مجاهد و انقالبی شده است.«
در ادامــه ایــن بیانیــه می خوانیــم: »گرچه 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی ان شاء اهلل در اسرع 
وقت, مسببان و مباشران این حادثه را به اشد مجازات 
خواهند رساند اما اســتکبار جهانی و رژیم غاصب 
صهیونیستی باید بدانند که ما آنها را عامالن اصلی 
این جنایت می دانیم و به مدد الهی انتقامی سخت 

از ایشان خواهیم گرفت.«

نمایندگان مجلس در واکنش به ترور شهید فخری  زاده مطرح کردند

انتقام سخت، احیای برنامه صلح  آمیز هسته  ای 
و به صفر رساندن بازرسی  های جاسوسان آژانس اتمی

بقیه از صفحه 2
در پی آن شبکه اسکای نیوز در 
گزارشی نوشــت: محسن فخری زاده 
یکی از برترین دانشمندان ایران بود. 
وی در میان دســتگاه های اطالعاتی 
دشمنان ایران از جمله ایاالت متحده 
و اســرائیل نیز شــناخته شده بود. 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی در میان ســخنانش 
درخصــوص تهدید ایــران به عنوان 
یک قدرت هسته ای درحال خیزش 
به فخری زاده  اشــاره کرده بود. وی 

در کنفرانسی خبری در سال 20۱۸ 
گفتــه بود »نــام وی را بــه خاطر 

بسپارید«.
رســانه های عربی: عملیات مشــترک 

آمریکایی- صهیونیستی 
بعد از آن شبکه لبنانی المیادین 
در گزارش دیگری به نقل از رسانه های 
صهیونیســتی اعالم کــرد که برخی 
طرف ها در سازمان اطالعات آمریکا 
می گویند که اسرائیل پشت عملیات 

ترور محسن فخری زاده قرار دارد.
این رســانه ها اعالم کردند که از 

توئیت دونالد ترامپ می توان فهمید 
که عملیات ترور فخری زاده یک اقدام 

مشترک آمریکایی-اسرائیلی است.
رســانه های  نوشــت:  المیادین 
برنامه  کــه  گفته اند  صهیونیســتی 
هســته ای ایران بدون فخری زاده نیز 
به پیشرفت های خود ادامه خواهد داد 
و هزاران مهندس و کارشناس ایرانی 
در پروژه هســته ای فعالیت دارند که 
همگی شــاگرد فخری زاده هستند و 
مسیر پیشرفت آنها از پیش مشخص 

شده است.

روزنامه فرامنطقــه ای رای الیوم 
نیز در رابطه با عملیات ترور شــهید 
محســن فخری زاده با  اشاره به اینکه 
این عملیات یک نفوذ امنیتی بزرگ به 
شمار می رود نوشت: انجام این عملیات 
توســط یک گروه آموزش دیده بوده 
است که به صورت مستقیم خودروی 
مهم ترین شــخص ایرانــی در زمینه 
گسترش قدرت دفاعی و موشکی در 
وزارت دفاع را مورد هجوم قرار داد و 
وارد درگیری مسلحانه شد. گروه ترور 
دانشمند ایرانی عمدتاً به بیش از یک 

دستگاه اطالعاتی وابسته است که در 
راس آنها ســیا و موساد قرار دارد زیرا 
این نوع عملیات یک عملیات مشترک 
و پیچیده است که نیاز به برنامه ریزی 
و جمــع آوری اطالعات و فناوری باال 
و همچنیــن سیســتم های نظارتی، 
اتــاق هماهنگی و پیگیــری منظم و 

ارتباطات دارد.
لندن  این روزنامه عربــی چاپ 
نوشــت: ســختی عملیــات در این 
اســت که جمهوری اســالمی ایران 
بعــد از ترور برخی شــخصیت های 

هســته ای طی ســال های گذشته، 
تدابیر امنیتی زیادی برای محافظت 
از دانشمندان هســته ای و موشکی 
خود اتخاذ کرده اســت اما دشمنان 
ایران توانستند بار دیگر یک عملیات 
حساس  شخصیت های  علیه  امنیتی 
این کشور انجام دهند. بی شک رژیم 
صهیونیســتی با مشــارکت سازمان 
اطالعــات آمریکا تصمیــم به ترور 
محسن فخری زاده جهت ضربه زدن 
به تالش های ایــران در زمینه دفاع 
موشــکی وتوســعه تحقیقات علمی 
نظامی و برنامه هســته ای این کشور 
گرفتــه بود اما به نظر می رســد که 
ایران نیــز در جهت های مختلف به 

این جنایت واکنش نشان دهد.
شــبکه العربیــه عربســتان که 
سردمدار جوسازی و خبرسازی علیه 
جمهوری اســالمی ایران اســت، به 
پخــش خبرهای مربوط به این اقدام 
تروریستی با جهت گیری خاص خود 

پرداخت.
النجباء: ایران و سرانجام پیروزی مقتدرانه

 در برابر مستکبران 
از ســوی دیگر، نصرالشــمری، 
ســخنگوی مقاومت اســالمی نَُجباء 
فخری زاده«  »محسن  دکتر  شهادت 
را بــه رهبــر معظم انقــالب، دولت 
جمهــوری اســالمی و ملــت ایران 

تسلیت گفت.
 الشمری در پیامی توئیتری، ترور 
دانشمند برجسته ایرانی را محکوم و 
آن را اقدامی »بزدالنه« توصیف کرد.
اینکه  بــر  تأکیــد  وی ضمــن 
»بــاور داریم ایران اســالمی با ادامه 
پیروز خواهد  مقتدرانه  ایســتادگی، 
شــد« افزود: این کشــور به واسطه 
عقیده محمدی و حسینی که بر پایه 
الهام از شهادت استوار است، ظالمان 

و مستکبران را شکست خواهد داد.
هشام شرف، وزیر خارجه دولت 
نجــات ملی یمن در پیامی به محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران ترور 

محسن فخری زاده، دانشمند برجسته 
کشورمان را تسلیت گفت.

در این پیام آمده اســت که هدف 
متوقف کردن  تروریســتی  اقدام  این 
پیشــرفت های علمی ایران و صنعت 
موشــکی آن اســت واین اقدام نشان 
دهنده ترس دشمن از ملت ایران است.

حماس و جهاد اسالمی: 
هدف، محروم کردن امت اسالم 

از پیشرفت علمی و دفاعی 
بیانیه ای  جنبــش حمــاس در 
جنایت ترور محســن فخــری زاده، 
دانشمند برجســته ایرانی را محکوم 
کرد.جنبش حمــاس اعالم کرد که 
هــدف از ایــن جنایــت محرومیت 
جمهوری اســالمی و امت اســالم از 
داشــتن ابزارهای پیشرفت علمی و 

قدرتمند شدن است.
همزمــان با آن جنبــش جهاد 
دانشمند  ترور  فلســطین  اســالمی 
هســته ای برجسته کشــورمان را به 
شدت محکوم کرد.این جنبش اعالم 
کرد که هدف از این اقدام تروریستی 
هدف قــرار دادن پایه های نهضت و 
پیشرفت علمی جهان اسالم به ویژه 

جمهوری اسالمی ایران است.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در گفت وگو با شبکه 
المنار گفت که شــهادت محســن 
فخــری زاده به دســت افــراد مورد 
حمایت آمریکا و اســرائیل را به امام 
خامنه ای، وزارت دفاع ایران، ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و ملت 
ایران تســلیت می گویم و این اقدام 
جزئی از جنگ علیه ایران و منطقه و 

فلسطین است.
شــیخ نعیم قاســم گفــت که 
حزب اهلل لبنان این جنایت را محکوم 
می کند و معتقد اســت که پاسخ به 
این اقدام به دست طرف های ذیربط 
در ایران انجام خواهد شــد. شهادت 
عنوان شرافت و کرامت است و ترورها 

ما را نمی لرزاند.

 خورخه آرزا ، وزیر امور خارجه 
ونزوئــال نیــز در صفحــه توییترش 
نوشت: ونزوئال ترور محسن فخری زاده 
دانشمند برجســته ایرانی و مسئول 
ســازمان تحقیقات و نوآوری دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران را محکوم 
می کند که جانــش را در یک حمله 
تروریســتی در حومه تهران از دست 

داد. 
حزب اهلل: با تمام قدرت در کنار 
جمهوری اسالمی در مقابله با 

ائتالف شیاطین عالم
بعــد از آن حــزب اهلل لبنان در 
بیانیه ای شهادت محسن فخری زاده، 
دانشمند برجسته ایرانی را به رهبری، 
ملت ایران و خانواده وی تسلیت گفت.
در بیانیه حزب اهلل آمده است: با تمام 
قــدرت در کنار جمهوری اســالمی 
ایــران و ملت مجاهــد و فداکار آن 
در مقابله بــا تهدیدات و توطئه های 
خارجی و همچنین مقابله با ائتالف 
جدیــد رژیم صهیونیســتی و برخی 
ایستاد.ما  کشورهای منطقه خواهیم 
بر این باوریم که جمهوری اســالمی 
ایران به خواســت خداونــد قادر به 
مقابله با تمامی این خطرات، شناسایی 
جنایت کاران و قطع دستی است که 
به سوی علما و دانشمندان این کشور 

دراز شود.
حزب اهلل همچنین تاکید کرد که 
ایران توانایی مقابله با تروریسم دولتی 
توسط رژیم اشــغالگر صهیونیستی و 

حامیان سیاسی آن را دارد.
از سوی دیگر حزب الدعوه عراق 
کــه ریاســت آن را نــوری المالکی 
برعهــده دارد در بیانیه ای اعالم کرد 
که ایــن حزب جنایت ترور شــهید 
فخری زاده که خدمات علمی زیادی 
به امت اســالمی و کشــورش ارائه 
داد را محکــوم می کنــد. طراحان و 
اجراکنندگان این عملیات خطر واقعی 
ایران علیه خود را نخبگان و دانشمند 

می دانند نه سالح کشنده.

همزمان با نشانه رفتن انگشت اتهام تروریسم به سوی ایران 

بی شرمی اروپا در قبال تروريسم دولتی؛ »دعوت به خويشتن داری«!



عملیات پلیس در 14 استان ترکیه
برای دستگیری عوامل کودتای 2016

منابع امنیتی اعالم کردنــد، پلیس ترکیه برای 
دستگیری ۴۴ تن از کسانی که احتماالً مرتبط با سازمان 
»فتح اهلل گولن«و کودتای 2016 به رهبری او بوده اند، در 

1۴ استان این کشور دست به عملیات زده است.
در ترکیه دســتگیری افراد مظنون به ارتباط با سازماِن 
»فتح اهلل گولن«، رهبر مذهبی اهل سنِت در تبعید ، همچنان 
ادامه دارد؛ ســازمانی کــه گفته می شــود کودتای ۲۰۱۶ 
علیه دولــت ترکیه را رهبری می کرده اســت. در ادامه این 

دســتگیری ها، دیروز نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه در ۱۴ 
استان این کشور برای دستگیری ۴۴ مظنون، دست به عملیات 
زده اند. به گزارش ایسنا، گولن که خود زمانی حامی و متحد 
»رجــب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه، بوده اســت، 
اتهامات وی مبنی بر دست داشتن در کودتا و یا رهبری آن 
را رد می کند. پلیس ترکیه تا کنون به دستور اردوغان، ده ها 
هزار نفر را در این کشــور به اتهام دست داشتن در کودتای 

۲5 تیر سال ۱395 ، دستگیر کرده است. 

میدل ایست آی: بن سلمان به شدت نگران
جابه جایی قدرت در آمریکاست

پایگاه اینترنتی »میدل ایست آی« به نقل از 
یک منبع آگاه فاش کرد، ولیعهد عربستان شدیدا 
نگران جا به جایی قدرت در آمریکا و رفتن ترامپ 

از کاخ سفید است.
میدل ایست آی طی مطلبی نوشت، ولیعهد عربستان 
هم اکنون در شرایط اضطراب و عصبیت به سر می برد. 
یک منبع دیگر هم گفت: بن ســلمان اکنون بدترین 
روزهایش را از زمانی که به ولیعهدی رســیده است، 

سپری می کند. زیرا احســاس می کند که بایدن با او 
دشمن است.

این در حالی اســت که به گفته کارشناســان، با 
آمدن بایدن، هیچ تغییر مهمی در سیاســت خارجی 
آمریکا نسبت به منطقه غرب آسیا ایجاد نخواهد شد و 
رئیس جمهور بعدی آمریکا نمی تواند علیه بن سلمان 
اقدامی بکند، چون منافع نامشــروع آمریکا در منطقه 

به خطر می افتد.
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شرط تازه ترامپ برای ترک کاخ سفید

بایدن ثابت کند 80 میلیون رأی مسخره را 
از کجا آورده بعد وارد کاخ سفید شود

اظهارات خود علیه  ادامه  ترامپ« در  »دونالد 
نظام انتخاباتی آمریکا و نتایج انتخابات اخیر، بار 
دیگر برای تحویل قدرت به »جو بایدن« شرط تعیین 
کرد و گفت که او باید ثابت کند »80 میلیون رای 
مسخره ای« را که آورده، از طریق تقلب نبوده است.

جنگ قدرت و تالطم سیاســی در آمریکا همچنان 
ادامه دارد و ترامپ در موضع گیری جدید خود، برای ورود 
بایدن به کاخ سفید، شرط گذاشت. او که جمعه گذشته 
برای نخستین بار گفته بود چنانچه مجمع گزینندگان به 
رقیبش »جو بایدن« رأی بدهد، کاخ سفید را ترک خواهد 
کرد، بعدا یکبار دیگر به حرف اول خود برگشت و گفت: 
»او کاندیدایی نیســت که ۸۰ میلیون رأی آورده باشد«. 
ترامپ طی توئیتی نیز نوشت: »همین االن جدول بندی 
آرای انتخاباتــی را دیدم، امکان ندارد بایدن ۸۰ میلیون 
رأی آورده باشد. این یک انتخابات ۱۰۰ درصد تقلبی بود«. 
ترامپ در این رویکرد جدید خود، دوباره شرط تازه ای 
برای ورود بایدن به کاخ سفید گذاشت و نوشت: »بایدن 
فقط در صورتی می تواند وارد کاخ سفید شود که بتواند 
ثابت کند این ۸۰ میلیون رای مسخره را نه از طریق تقلب 
و نه از راه غیرقانونی، به دست آورده است«.رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه این پیام توئیتری، از بروز تقلب گسترده 
در دیترویــت، آتالنتا، فیالدلفیــا و میلواکی خبر داد و 

همزمان با تولید واکســن های متعدد ضد ویروس کرونا، مدیر 
برنامه های اورژانس سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که تا سال 
 آینده میالدی)2021(، سال پایان کرونا بوده و اوضاع به حالت عادی

 بر می گردد.
بر اساس آخرین داده های وبگاه »ورلد امتر«، شمار مبتالیان به ویروس 
کرونــا در جهان دیــروز از ۶۲ میلیون و 7۱ هزار نفر فراتر رفت و شــمار 
فوتی ها نیز به یک میلیون و ۴5۱ هزار نفر رســید. اما در حالی که شــمار 
مبتالیــان به ویروس کرونا هــر روز رکورد جدیدی به جا می گذارد، اخبار 
امیدوار کننده ای هم منتشر می شود. در همین ارتباط، »مایک رایان« مدیر 
برنامه های اورژانس در سازمان بهداشت جهانی طی اظهاراتی در گفت و گو 
با تلویزیون ایرلندی »آر تی ی« اظهار داشت: ».بازگشت به زندگی عادی 
و آن گونه که متعارف بوده، امری بســیار محتمل است، اما در عین حال، 
ادامه تدابیر بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی باید رعایت شود«. وی 
پیش بینی کرد: » تا سال آینده میالدی)۲۰۲۱( کرونا پایان می یابد و اوضاع 
بــه حالت عادی بر می گردد«.او در ادامه، با بیان این که توزیع واکســن ها، 
به معنی »عاری بودن از کووید- ۱9 نیســت« توضیح داد: »عالوه بر تولید 
واکســن ها، تدابیر اتخاذ شــده کنونی عمال به ما این امکان را می دهد که 
منحنی انتشــار کرونا را پایین آورده و مانع از تعطیلی کامل شویم و )این 
اقدامات( به کنترل بیماری کمک خواهد کرد«.این مقام سازمان بهداشت 
جهانی همچنین خواســتار کاهش امکان انتشار بیماری شده و بر ضرورت 

اجتناب از تجمع های بزرگ تاکید کرد.
گفتنی اســت؛ شرکت فایزر و شرکت شــریک آن بیونتیک و شرکت 
مدرنا اطالعاتی را منتشر کرده اند که نشان می دهد دو واکسنی که این 3 
شرکت در صدد تولیدشان هستند میزان پیشگیری آنها از ابتال به بیماری 
کووید- ۱9 نزدیک به 95 درصد اســت. از سویی شرکت آسترازینیکا نیز 
اعالم کرد که در صد تاثیرگذاری واکسن تولید شده در این شرکت به 9۰ 
درصد می رسد. این شرکت ها همچنین اعالم کردند چنانچه مقامات ذیربط 
این واکسن ها را در هفته های آینده تایید کنند به زودی توزیع واکسن آغاز 
شــده و در اختیار دولت ها در نقاط مختلف جهان قرار داده خواهد شــد تا 
 درباره اینکه چه کسی واکسن را و به چه ترتیبی دریافت کند، تصمیم گیری 

کنند.
رکوردشکنی جدید در آمریکا

از سوی دیگر، طبق جدیدترین آمار دانشگاه »جانز هاپکینز«، روز جمعه 
با ابتالی دست کم ۲۰7 هزار و ۴9۶ مورد جدید، شمار مبتالیان به کرونا در 
آمریکا به ۱3 میلیون و ۸۸ هزار و ۸۲3 نفر رسید و رکورد جدیدی به لحاظ 
ابتالی روزانه به ویروس کرونا در این کشــور ثبت شد. پایگاه اطالع رسانی 
»کووید یو اس ای« نیز که آمار مربوط به شیوع کرونا را در آمریکا تجزیه و 
تحلیل می کند، برآورد کرده است که شمار کلی مبتالیان به کرونا در آمریکا 
ظرف یک ماه آینده به ۱۸ میلیون و ۲۶ هزار و ۴3 نفر و شمار قربانیان آن 

در این کشور به 333 هزار و ۴3۸ نفر می رسد.
ایــن وبگاه آمریکایی همچنین گزارش کرد، ایالت تگزاس هم اکنون با 
یــک میلیــون و ۲۰7 هزار و ۲۴3 مورد ابتال و ۲۱ هزار و ۶93 مورد فوتی 
به کانون جدید بیماری همه گیر کرونا در آمریکا تبدیل شده است و ایالت 
»کالیفرنیا« با یک میلیون و ۱۸5 هزار و 57۶ مورد ابتال و ۱9 هزار و ۸9 
مورد فوتی به رده دوم انتقال یافته است. ایالت نیویورک نیز که زمانی کانون 
کووید-۱9 در آمریکا بود، هم اکنون با ۶۲۸ هزار و 375 مورد ابتال در رده 
پنجم ایاالت آمریکا با بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا ویروس قرار دارد.

نیویورک نیز با 3۴ هزار و ۴77 مورد فوتی، همچنان بیشترین تعداد قربانیان 
کرونا در آمریکا را به خود اختصاص داده است.

نوشت که بایدن »مشــکل بزرگ غیر قابل حلی« دارد. 
ترامپ همچنین در پیام توئیتری دیگری ضمن تأکید بر 
اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقلب بزرگی 
صورت گرفته اســت، اعالم کــرد که برای حمایت از دو 
نامزد جمهوری خواه در انتخابات سنای آمریکا در ایالت 
جورجیا که به دور دوم کشــیده شده است، به این ایالت 
ســفر می کند. ترامپ در حساب کاربری رسمی خود در 
توئیتر نوشت: »انتخابات ۲۰۲۰ یک تقلب تمام عیار بود. 
ما با اختالف زیادی پیروز شــدیم و امیدواریم که نتیجه 
متقلبانــه را تغییر دهیم. اما اکنون ما باید از خانه بیرون 

بیاییم و به دیوید و کلی که دو شخص فوق العاده هستند، 
کمک کنیم«. وی در ادامه این پیام توئیتری درخصوص 
ضــرورت حمایت از نامزدهــای جمهوری خواه در ایالت 
جورجیا و اینکه در صورت شکســت آنها ســنا به دست 
دموکرات ها خواهد افتاد، به هوادارانش هشدار داد: »اگر 
این کار را نکنیم، در زمین گروهی از افراد به شدت بیمار 
]دموکرات ها[ بازی کرده ایم. من روز شــنبه در جورجیا 

خواهم بود«
ادعای مضحک

همزمان، »کریس کربز« مقام ارشد امنیت سایبری 

ســابق آمریکا، که چندی پیش از سوی ترامپ به خاطر 
توصیف انتخابات سوم نوامبر)۱3 آبان( به عنوان امن ترین 
انتخابات تاریخ آمریکا اخراج شد، گفت، ادعاهای ترامپ و 
حامیانش درباره تقلب در انتخابات »مضحک« است. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کربز به شبکه 
سی.بی.اس گفت، ادعاهای اخیر ترامپ درباره دست کاری 
 در سیستم های انتخابات آمریکا از جانب کشورهای خارجی، 

بی اساس هستند. 
»سیدنی پاول«، یک وکیل ترامپ، اخیرا با طرح یک 
تئوری مدعی شده بود سیستم های انتخاباتی ایجاد شده 
در ونزوئال به درخواست هوگو چاوز، رئیس جمهوری فقید 
این کشــور، به تغییر موازنه انتخابات اخیر به نفع بایدن، 
کمک کرده اند! او و برخی دیگر همچنین مدعی شــدند 
ماشــین های انتخاباتــی آرا را از ترامپ به بایدن منتقل 
کرده اند و برخی اطالعات انتخاباتی آمریکا در سرورهایی 

در آلمان ذخیره شده اند. 
 اما »کربز «در بخشی از مصاحبه خود با سی.بی.اس
گفت: همه آرا در آمریکا در داخل آمریکا شمارش شده اند. 
ختــم کالم! او عنوان کرد: هیچ ســند و مدرکی وجود 
ندارد که نشــان دهد هیچ یک از ماشین هایی که من از 
 آنها مطلع هستم از سوی یک قدرت خارجی دستکاری 

شده باشند.

آمریکا  تحریم هــای  پی  در 
هنگ کنگ،  رئیس اجرایی  علیه 
»کری الم« ضمن اشاره به اینکه 
علیه خودش  تحریم هــا  این  از 
مفتخر است، گفت: حساب بانکی 
ندارم ، زیــرا پول هایم را در خانه 

نگه می دارم!

واکنش جالب حاکم هنگ کنگ به تحریم آمریکا؛
 تحریم بی اثر است 

چون حساب بانکی ندارم!

یک روزنامه صهیونیستی طی گزارشی، اوضاع فلسطین اشغالی 
را آشفته خواند و نوشت، »بنیامین نتانیاهو« کنترل امور را از دست 

داده و دولت وی در آشوب واقعی است.
کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اوضاع مناسبی 
ندارد؛ از یک طرف، اعتراضات خیابانی علیه فساد و سوء مدیریت نتانیاهو 
در بحران کرونا روز به روز گســترده تر می شود و از سوی دیگر، رقبای وی 
در کابینه، بارها تهدید به خروج از دولت کرده اند. به همین دلیل، بسیاری 
معتقدند که چهارمین انتخابات زودهنگام ممکن اســت سرنوشت دولت 
نتانیاهو را تعیین کند. در این راستا، روزنامه عبری زبان " یدیعوت آحارونوت" 
نوشــته:» نتانیاهو و اعضای لیکود بارها و بارها تهدید به برگزاری انتخابات 
)جدید( کرده اند.« به گفته اطرافیان نتانیاهو، تهدیدهای او با افزایش تمایلش 
به محرومیت »بنی گانتس« از نخست وزیری دوره ای، شدیدتر شده است.
این امر حزب »آبی-سفید« را تحت فشار بیشتری قرار داده و به همین 
دلیل واکنش گانتس آشکار و صریح و حاوی تهدیدهای شدید علیه نتانیاهو 
است؛ به این امید که از او امتیازهایی برای آینده بگیرد. یدیعوت آحارونوت 
تاکید کرده که با درنظر گرفتن مشــکالت موجود، باید گفت رفتن به پای 
صندوق های رای  در دسامبر مسئله ای گریز ناپذیر است. این روزنامه در پایان 
نوشــته:» در سایه این اختالفات سیاسی و حزبی، برخی وزرا معتقدند این 
اولین بار از زمان نخســت وزیری نتانیاهو است که او کنترل مسیر حرکت 
کابینه و برنامه های آن را از دســت داده و بر خالف نظر خود مجبور شده 
رای گیری برگزار کند و این به معنای ورود کابینه به یک آشوب واقعی است.«

یدیعوت آحارونوت:
 اوضاع اسرائیل از کنترل خارج شده 

و آشوب همه جا را فرا گرفته است

همزمان با اعالم خبر اعزام محرمانه نیروهای 
انگلیس به عربستان برای حفاظت از میادین 
نفتی این کشــور، انصاراهلل یمن اعالم کرد که 
سالح های غربی تامین کننده امنیت آل سعود 

نخواهند بود. 
روزنامه »ایندیپندنت« فاش کرد که در پی حمله 
اخیر انصار اهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو، انگلیس 
به شکل محرمانه، یگان های نظامی به عربستان اعزام 
کرد، تا از میادین نفتی این کشور حفاظت کنند. طبق 
نوشته این روزنامه، دولت انگلیس این اقدام را بدون 
اطالع پارلمان و افکار عمومی انجام داده است. طبق 

گزارش ایســنا، ایندیپندنت در ادامه نوشت که این 
اقدام در شرایطی صورت گرفته است که دیوان عالی 
انگلیس با تصویب قانونی، فروش سالح به عربستان 
را ممنوع کرده اســت. بدین ترتیــب، اعزام نیرو به 
عربســتان توســط لندن، به منزله نقض این قانون 

توسط دولت »بوریس جانسون« است.
البته، این اقدام دولت انگلیس، انتقادهای شدید 
مخالفان دولت در پارلمان را به همراه داشــته و این 
افراد دولت جانسون را به طفره رفتن بر نظارت و اتخاذ 
اقدامات الزم در این زمینه متهم کرده اند و معتقدند 
که این اقدام نشــان دهنده؛ »رابطه ســمی«میان 

انگلیس و عربستان است.
در مقابل، وزارت دفاع انگلیس سعی کرد که این 
اقدام خود را توجیه کند و اعالم کرده اســت که این 
میادین نفتی »زیرساخت های اقتصادی حیاتی« به 
شمار می روند و برای حفاظت از آنها در مقابل حمالت 
پهپادی، به نیروهای انگلیسی و بین المللی نیاز است.

در همین ارتباط، سخنگوی جنبش »انصاراهلل« 
یمن با اشــاره به حمایت های تســلیحاتی آمریکا و 
انگلیس از عربســتان در جنگ علیــه یمن، گفت: 
ســالح های آمریــکا و انگلیــس نمی توانند امنیت 

عربستان را تأمین کنند.

 »محمــد عبدالســالم« در ادامه یادآور شــد:
» عربســتان تنها در یک صورت می تواند امنیِت از 
دســت رفته خود را بازیابد و آن هم این است که به 
جنگ و محاصره یمن پایان دهد و برای همیشــه از 

این کشور خارج شود.«
این اظهارات سخنگوی جنبش انصاراهلل در حالی 
مطرح می شود که ارتش و کمیته های مردمی یمن 
اخیراً تأسیســات نفتی آرامکو عربستان را به وسیله 
موشــک »قدس ۲« هدف قرار  داده اند و پس از آن 
نیز عربستان اذعان کرد که عملیات موشکی انصاراهلل، 

موفقیت آمیز بوده است.

ســازمان ملل اعالم کرد، حــدود 100 هزار 
آواره در شمال اتیوپی در معرض خطر گرسنگی 
 قرار دارنــد و هر چه زودتر باید برای نجات آنها 

اقدام کرد.
 کمیســاریای عالــی پناهندگان ســازمان ملل 
اعالم کرده اســت که در صورت عدم ارائه کمک های 
بشردوســتانه به حدود ۱۰۰ هزار آواره اتیوپیایی، که 
در منطقه جنگی »تیگرای« ســرگردان هستند، خطر 
گرسنگی و بی غذایی جان آنها را تهدید خواهد کرد. در 
پی درگیری بین نیروهای دولت اتیوپی و جدایی طلبان 
»تیگــرای« مردم این منطقه در شــمال اتیوپی آواره 

شده اند. 
خبر دیگر اینکه »آبی احمد«، نخست وزیر اتیوپی، 
روز جمعه با فرســتادگان صلح آفریقایی در چارچوب 
تالش های منطقه ای به منظور توقف جنگ دیدار کرد. 

دانشجویان یکی از دانشگاه های انگلیس، 
آزادی انتقاد از صهیونیســم در این کشــور 
را خواســتار شــدند و از دولت و نهادهای 
امنیتی کشورشان خواستند، اعتراض به رژیم 

صهیونیستی را برابر با یهود ستیزی نداند.
انجمن دانشجویان دانشگاه »کینگز کالج« لندن، 
به ممنوعیت انتقاد از صهیونیسم و برابر دانستن آن با 
ضدیهودی بودن اعتراض کردند. در حالی که کینگز 
کالج چنیــن اظهاراتی را مطابــق بیانیه »اتحادیه 

رئیس جمهــوری بالروس در واکنش به 
اعتراضــات خیابانی علیه خود، اعالم کرد 
که در صورت تصویب قانون اساسی جدید، 

آماده است از قدرت کناره گیری کند.
رئیس جمهوری  لوکاشــنکو«،  »الکســاندر 
بالروس، که از ۲۶ سال پیش و از زمان استقالل 
این کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق، در این 
مقام بوده است، آمادگی خود را برای کناره گیری 
از قدرت در صورت تصویب قانون اساسی جدید 
اعالم کرد. البته، معترضان بالروسی اظهارات او 
در مورد اصالحات در قانون اساسی را رد کرده و 

خواهان کناره گیری فوری وی هستند.
لوکاشــنکو گفت که تحت قانون اساســی 
جدیــد، دیگر به عنــوان رئیس جمهــوری کار 
نخواهد کرد. او با اشــاره به اینکه قانون اساسی 
فعلی اختیارات بیش از حدی به رئیس جمهوری 
داده، از لزوم اصالح آن گفته اســت. با این حال، 
او که در جریان دیدار با تعدادی از بیماران مبتال 
به ویــروس کووید-۱9 در پایتخت با خبرنگاران 
صحبت می کرد، تأکیــد کرد که کناره گیری در 
این مقطع، پیش از تصویب قانون اساسی جدید، 

مشکل آفرین خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این اظهارات لوکاشنکو یک 
روز پس از آن بیان می شود که »سرگئی الوروف«، 
وزیر خارجه روسیه، به او گفته است برای اعمال 
اصالحات در قانون اساسی بالروس به منظور مهار 

بحران به وجود آمده کنونی، تالش کند.
گفتنی اســت، اعالم پیروزی لوکاشــنکو در 
انتخابات ریاســت جمهوری 9 اوت )۱9 مرداد(، 
موجی از اعتراضات مردمی و انتقاد کشــورهای 
غربی را به دنبال داشته است. بسیاری از گروه های 
سیاسی و مردم می گویند که در انتخابات تقلب 

رخ داده است. 

وزیر کشــور آلمان مدعی شــد که هیچ جای سوریه برای 
پناهجویان امن نیســت، با این وجود، پناهجویان سوری باید به 

کشورشان بازگردند!
 سوریه بیش از ۱۰ سال است که درگیر جنگ داخلی است، جنگی که 
کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه، با حمایت از تروریست های سلفی 
تکفیری، به طور قطع و یقین در ایجاد و گسترش آن نقش داشته اند. طی 

این مدت، صدها هزار سوری نیز آواره کشورهای اروپایی شده اند. 
اما، اکنون که امنیت در ســوریه)به جز استان ادلب( برقرار شده است، 
کشورهای اروپایی به همراه دیگر متحدان آمریکا نمی خواهند این واقعیت 
را بپذیرند. با این حال، چون آوارگان برای آنها مشکالتی را ایجاد می کنند، 
مایل هستند که آنها به کشور خود برگردند. به همین خاطر، مجبور هستند 
که حتی در یک زمان، دو گانه موضع گیری بکنند؛ از یک طرف می گویند 
درسوریه امنیت وجود ندارد، ولی از طرف دیگر، می گویندکه آوارگان باید 
به کشور خود برگردند. در همین چارچوب،»هورست زیهوفر«، وزیر کشور 
آلمان، گفت که از ســال آینده می توان پناهجویان سوری را پس فرستاد. 
و در همین راستا، آلمان در نشست آتی وزیران کشور ایالت های آلمان در 
نهم دسامبر )۱9 آذر( درخواست خواهد کرد که توافقنامه مربوط به توقف 
استرداد پناهجویان سوری، که از سال ۲۰۱۲ در آلمان اجرا می شود، دیگر 
تمدید نشــود با این وجود، در گزارش وزارت خارجه آلمان پیرامون اوضاع 
ســوریه که در ماه می)اردیبهشت( سال جاری منتشر شده آمده است این 
کشور امن نیست. به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، پس از حمله مرگبار 
با چاقو در ماه اکتبر)مهر( در شــهر درسدن، بار دیگر بحث درباره امکانات 
تعقیب و مراقبت از افراد خطرناک باال گرفت. مهاجم مرگبار درسدن یک 
سوریه ای ۲۰ ساله بود که پیش از آن در لیست »اسالم گرایان خطرآفرین« 
جای داشــت. او پنج روز پیش از اقدام به حمله، از زندان آزاد شــده بود. 
اگرچه مقامات قصد داشته اند او را زیر نظر داشته باشند، اما او توانسته بود 
بی آنکه شناسایی شود، مرتکب این جرم گردد.حاال »هورست زیهوفر«، وزیر 
کشور آلمان، گفته است که او می خواهد بار دیگر بررسی کند تا چه اندازه 
امکان پذیر اســت بتوان افراد بزهکار و خطرناک را به سوریه پس فرستاد. 
در کنفرانس قبلی وزرای کشــور ایالت های آلمان در »ارفورت«، توافقنامه 
توقف بازگرداندن پناهجویان به سوریه به مدت شش ماه تمدید شده بود.

اما بر مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در جنگ کنونی 
در کشــور تأکید کرد. به گزارش ایسنا، وی همچنین 
دســتوراتی را به ارتش جهت کنتــرل بر »میکیلی«، 
مرکز منطقه تیگرای، صادر کرد. آن ســوی جنگ هم 

تیگرای  آزاد سازی  جبهه 
اعالم کرد که خندق هایی 
را در اطراف این شهر حفر 
کرده و درصدد است نبرد 

را ادامه دهد.
آبی احمد گفته است 
که با رهبران جبهه تیگرای 
مذاکــره نخواهــد کرد و 
آنها راهی جز گذاشــتن 
سالح هایشان بر روی زمین 

و تسلیم شدن ندارند. 
وزیر دفاع اتیوپی نیز گفته است که تا االن حدود 7۰ 
الی ۸۰ درصد از سالح های سنگین که در اختیار جبهه 
تیگرای بود، تحت کنترل درآمده و سالح های دیگری به 
همراه تعداد زیادی از نیروهایشان از بین برده شده اند.

در مقابل، جبهه آزاد ســازی تیگرای اعالم کرد که 
حمالت نیروهای اتیوپی و اریتره در چند جبهه را دفع 
کرده است. این جبهه از مردم نیز خواست تا برای دفاع 
از خود سالح در دست بگیرند. از جامعه بین الملل نیز 
این جبهه درخواست کرد تا برای توقف جنگ، ورود کند.

تبادل آتش در پایتخت
به گزارش مهر، »آدیس آبابا« پایتخت اتیوپی بعد از 
ظهر دیروز هدف حمالت سنگین و شلیک راکت قرار گرفته 
است. تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ خبری از عامالن 
 و طرف های درگیری و نیز تلفات احتمالی آن منتشــر 

نشده است.
گفتنی است، اتیوپی کشــوری فقیر و محصور در 
خشــکی واقع در شاخ آفریقاســت که ۱۱۴ میلیون و 
 9۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. دین رســمی این کشور، 

مسیحی است. 

دانشجویان انگلیسی آزادی انتقاد از صهیونیسم را خواستار شدند

بین المللی یادبود هولوکاست« تعریف می کند. طبق 
این بیانیــه، »نفی حق مردم یهــودی برای تعیین 
سرنوشت خود و نژادپرستانه بودن موجودیت کشور 

اسرائیل« جزو ادبیات ضدیهودی محسوب می شود.
دانشــجویان این مرکز علمی انگلیس معتقدند 
این تعاریــف »نفی یا عدم بیان ســوابق تاریخی و 
حقایق متناقض ]با ادعاهای صهیونیست ها[ را از ما 
طلب می کند.« به گزارش فارس، این دانشجویان از 
کینگز کالج درخواســت کرده »بر تعهد خود نسبت 
به آزادی های آکادمیــک از جمله آزادی بیان، نقد 
کاپیتالیسم، نقد سفید  برترپنداری، نقد صهیونیسم 
و اســرائیل پایبند باشــد« و خواستار گسترش این 

تعهد در ســطح ملی شــدند.گفتنی است، معموالً 
در آمریکا و اروپا، البی صهیونیســم هرگونه انتقاد از 
رژیم صهیونیستی و سیاست های تل آویو را عامدانه 
به ضد یهودی بودن متهم می کند تا انتقاد کننده را 
راحت تر تحت فشــار قرار بدهــد. نفوذ این البی در 
انگلیس موجب شد تا چندی پیش عضویت »جرمی 
کوربین« رهبر سابق حزب کارگر انگلیس به  سبب 
آن چه مواضع ضد یهودی نامیده شد، در این حزب 

به حالت تعلیق درآید.

وزیر کشور آلمان: هیچ جای سوریه امن نیست
آوارگان می توانند به این کشور برگردند!

آمریکا که مثل سایر کشورهای غربی، سنگ آزادی بیان و رسانه 
را به سینه می زند، یک پایگاه خبری کردی فعال در کردستان عراق 

را از دسترس خارج کرد.
آمریکا بار دیگر چهره واقعی خودش را در حوزه خبر و رسانه ، به همگان 
نشان داد و پایگاه خبری موسوم به »جام کردی« را از دسترس خارج کرد. 
واشنگتن طی سال های گذشته نیز علیه رسانه های مستقل در منطقه اقلیم 

کردستان عراق وارد عمل شده و آنها را تعطیل کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، »جام ُکردی« از نخســتین رســانه های 
فعال در اقلیم کردســتان عراق بوده و نزدیک به یک دهه در این منطقه 

فعالیت می کرده است.
این رسانه که هفته نامه چاپی آن نیز به صورت مستمر در اقلیم کردستان 
توزیع می شود، طی ســال های اخیر، بر افشای ماهیت واقعی آمریکایی ها 
و متحدان منطقه ای آنان و اقدامات واشــنگتن علیــه ملت عراق و اقلیم 

کردستان، متمرکز شده بود.
این پایگاه خبری توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا و با حکم دادگاه 

فدرال این کشور، توقیف و از دسترس خارج شده است.
به گفته کارشناســان، پس از ورود اینترنت و رســانه های مستقل به 
مدار های اطالع رســانی، افکار عمومی آمریکا و اروپا به طور محسوسی، به 
حمایت از ملت های مظلوم متمایل شده است. عالوه بر آن، غربی ها متوجه 
جنایات دولت های خود در دیگر مناطق جهان شــده اند، که از جمله آنها، 
می توان به کشتار شیمیایی در حلبچه توسط صدام و همپیمانان غربی این 

دیکتاتور اشاره کرد.

آمریکا یک پایگاه خبری کردستان عراق را
از دسترس خارج کرد

سازمان بهداشت جهانی: سال آینده 
سال پایان کروناست

دولــت آمریکا در واکنش بــه اعمال قانون جدیــد امنیت ملی در 
هنگ کنگ و حمایت »کــری الم«، رئیس اجرایی این منطقه، از قانون 
فــوق، علیه وی تحریم وضع کرده اســت. رئیس اجرایی هنگ کنگ در 
کنــار ۱۴ تن دیگر از مقامات  شــهری، هدف شــدیدترین تحریم های 
آمریــکا قرار گرفته اســت؛ آمریکا دارایی های این افــراد را بلوکه کرده 
 و هرگونــه تبادل مالی در آمریکا با این افــراد را اقدامی مجرمانه تلقی 

می کند.
رئیس اجرایــی هنگ کنگ جمعه شــب در مصاحبه ای با تلویزیون 
انگلیســی زبان HKIBC گفت: »پس از آنکه تحریم شــدم هر روز تمام 
چیزهایی را که می خواهم با پول نقد می خرم. اینجا در مقابل شما نشسته ام 
و می گویم که به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ، اکنون هیچ حســاب 
بانکی ندارم.« به گزارش ایسنا، وی افزود: من مقادیر زیادی پول نقد در 
منزل دارم و دولت هم دستمزد و حقوق مرا را به صورت نقد می پردازد. 
رئیس اجرایی هنگ کنگ ادامه داد: »از اینکه از سوی دولت آمریکا 
تحریم شده ام، افتخار می کنم و نمی خواهم کسی را از خدمت در ادارات 

دولتی منصرف کنم.« 

صدها نفر از مردم فرانسه علیه قانون جدید 
امنیتی، در پاریس تظاهرات کردند و نیروهای 
پلیس برای متفرق کردن آنها، از گاز اشک آور 

استفاده کرد.
پلیس فرانسه عصر دیروز به سوی شرکت کنندگان 
در تظاهرات علیه قانون جنجالی »امنیت جامع« در 

پاریس، یــورش برد و برای متفرق کردن آنها، از گاز 
اشک آور استفاده کرد.

به گزارش خبرگــزاری مهر، مردم معترض علیه 
قانون جدید امنیتی کشورشان شعار دادند.

بر اساس تصاویر ارسالی، معترضان یک صدا علیه 
قانون جنجالی »امنیت جامع« شــعار سر دادند. این 

قانون ســه شنبه هفته گذشته در پارلمان فرانسه به 
تصویب رسیده است. جمعه گذشته نیز مردم شهرهای 
دیگر فرانسه، از جمله »نانت« و »تولوز« در اعتراض به 

قانون امنیتی جدید، تظاهرات کرده بودند.
این قانون، که در انتظار تصویب نهائی از ســوی 
سنای فرانسه است، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را 

ُجرم دانسته و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان 
در نظر گرفته است.    معترضان فرانسوی نگران هستند 
که تصویب نهائی این قانون، زمینه وحشــیگری های 
بیشتر نیروهای پلیس را فراهم کند. اخیرا، تصاویری 
از ضرب و شتم یک سیاه پوست فرانسوی توسط سه 

نیروی پلیس این کشور منتشر شده بود.

تظاهرات فرانسوی ها علیه قانون جدید امنیتی و درگیری معترضان با پلیس


