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تاوان سخت در انتظار عامالن و آمران ترور «محسن فخریزاده»

بازی با آتش در «آبسرد»

ساالنه چقدر یارانه
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دفاعی فرو رفته است ،چهرهای

حمایتی میگیرد؟

دانشمند ایرانی وابسته به صنایع

پیراهنی که

که پیشتر در لیست ترور موساد

به جای موزه

بود و حال به نظر میرســد با
طــرح ریزی همین ســازمان

به احمدی نژاد رسید

جاسوسی اسرائیلی و مشارکت
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رنگ باختن است
8

حر ف اول

نارداران زنده است
مهدی نعلبندی

اواخر نوامبر ســالگرد حادثه ناردارن در سال ۲۰۱۵
اســت .در این روز پلیس باکو برای دستگیری حاج
طالــع باقراف کــه از روحانیون سرشــناس و رهبر
جنبش اتحاد مســلمانان جمهوری آذربایجان به
حسینیه شــیعیان در نزدیکی حرم رحیمه خاتون
نــارداران یــورش بــرد که بــا اعتــراض و مقاومت
نمازگزاران مواجه شــد .پلیس اقدام به تیراندازی
کرد و این اقدام به شــهادت  ۴نفــر از نمازگزاران و
زخمی شــدن  ۱۶تن دیگر انجامیــد .در این حادثه
دو تن از نیروهای پلیس نیز در درگیری ها کشــته
شــدند و تعدادی هــم زخمی از نیروهــای پلیس
گزارش شده است.
اگر چه اکنــون حوزه نفوذ انقالب اســامی فراتر از
نارداران اســت ،اما روزگاری کانون اصلی هواداری
از انقالب اسالمی در جمهوری آذربایجان ،نارداران
بود .شــخصیت بــزرگ و بزرگــواری چــون مرحوم
حاج علی اکــرام علی اف در جمهــوری آذربایجان
ظهور کرد که دوســتان او با تاثیر گرفتن از انقالب
اســامی جریانی بــه نــام ” خمینیچیلــر” به راه
انداختند .نارداران قصبهای است در نزدیکی باکو
کــه زیارتگاه منســوب بــه خواهر ناتنــی امام رضا
(ع) « رحیمــه خاتــون » در آنجاســت و بــه همین
خاطر محل توجه اغلب نیروهای اســام گرا در آن
منطقه اســت .دکتر حاج موســم صمداف هم که
در پی اعتراض به قانون ممنوعیت ورود دختران
محجبــه بــه مــدارس که چند ســال پیــش اتفاق
افتاد ،دستگیر و زندانی شــد هم از شاگردان حاج
علیاکرام ناردارانی بود .چه قبول بکنیم یا نکنیم،
امروزه جبهه انقالب اسالمی بسیار گسترده است.
تاثیرات انقالب اسالمی در طول سال ها در ترکیه،
عراق ،جبهــه مقاومت ،ســوریه ،اراضی اشــغالی،
لبنان و یمن قابل مشــاهده بوده و هســت .این
تاثیر در جایــی مثل عراق درماههــای اول پس از
انقالب اسالمی نمود پیدا کرد و بعد هم در سوریه،
ترکیه ،افغانستان و پاکستان .همین تشعشع در
دوران اتحاد جماهیر شــوروی هم بالخصوص در
قفقاز و در جمهوری آذربایجان نمود پیدا کرد...
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برخی کشــورها چون آمریکا و

حتی مخالفان منطقه ای ایران

طرح:پایگاه اطالع رسانی رهبر

در تبریز در حال

تیتر وار

پروژه ناتمام شهید
«فخریزاده»

بالفاصله بعد از ترور شــهید محســن فخــریزاده

چهرهعلمیصنعتدفاعیکشور،رسانههایغربی

تــاش کردند با انتســاب عبارت برنامه هســتهای

نظامی بــه وی ،ترور را طبیعی جلوه دهند درحالی

که آخرین پــروژهاش که در حال اجــرا ناتمام ماند،
تالش برای حفظ جان انسانها در مقابل کرونا بود
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مرتــب تبلیغ کرده انــد که ایران کشــوری غیر
عادیســت و منطقه را نا امــن و بی ثبات کرده
اســت؛ همین بوق ها کشــتن دانشــمندان و
تــرور شــخصیت تــراز اول سیاســی نظامی ما
در یــک ســفر دیپلماتیک و همچنیــن اعمال
ظالمانــه تریــن تحریمهــا علیه کشــورمان را
تنش زدایی و اقدامات صلح جویانه قلمداد
می کنند.
بعضی عناصر کودن داخلی هم در این جنگ
روانی حرف باطــل آنها را نشــخوار ،و به ملت
خود آدرس غلط می دهند..
و اما حادثه ترور اخیر؛
در اینکــه طــراح و گرداننــده اصلی سیاســت
خارجــی امریــکا صهیونیســت هــا هســتند
تردیدی نیست .به این حقیقت یکی از روسای
جمهور امریکا نیز اذعان کرده است.
بر کســی پوشــیده نیســت که همه طرفداران
تنش و مقابله با ایران بطور بی ســابقه ای در
دولت ترامپ جمع شــده بودنــد ،تا ضربه ای
کاری بــه ایران وارد کنند و بســاط انقالب را در
هم بپیچند.
البتــه باالتریــن خدمت را در همیــن مدت به
رژیم صهیونیستی کردند.
هر چند قبل از انتحابات نیز ترامپ به اشتباه
محاســباتی خود پی برد ،و یکی یکی شــاهین
ها(کرکس ها) را از دور و بر خود دور کرد.
ســقوط جان بولتــون و اخراج خفت بــار او در
واقع آشــکارترین عالمت شکســت اســتراتژی
جنگ طلبان در امریکا بود.
لیکن ناکامی بزرگ در انتخابات اخیر ،موجب
عصبانیت و ســردرگمی بی سابقه ای در میان
نئوکان ها شده است.
در چنین شرایطی و در یکی دو ماه باقیمانده
تا روی کار آمــدن دولت جدید ایاالت متحده،
بهتریــن کار برای ترامــپ و هــم پالگیهایش،
مین گذاری مســیر دیپلماســی و بــه حداقل
رساندن منافع احتمالی ایران از گردش قدرت
در امریکاست.

چرا کــه هرگونه تعدیل در مخاصمات خارج از
عرف جاری ،بیــن ایران و امریکا قطعا به زیان
رژیم اشغالگر قدس و عربستان است.
حضور شتاب زده و همراه با عصبانیت پمپئو
در خاورمیانــه ،آنهــم بالفاصله پس از آشــکار
م شکســت قطعی ترامپ؛ و به خط
شدن عالئ 
کردن دســت نشــاندگان منطقه ای امریکا ،از
دو حقیقت بزرگ پرده بر داشت.
 -۱ترامپ پاسخ سیاست فشــار حداکثری را نه
در خاورمیانــه و بــا تضعیف ایران کــه در کاخ
ســفید و از صندوقهای رای در امریکا دریافت
کرده اســت .او که بــازی را بکلی باخته اســت،
ایــن ناکامی بزرگ را قبل از هــر عامل دیگری،
ناشــی از پایــداری ملت ما و متوجــه ایران می
داند نه هیچ جای دیگر!!
ترامپ اکنون نه تنها هیچیک از شروط دوازده
گانه خــود بــرای مذاکره بــا ایــران را تحقق نا
یافته مــی بینــد؛ کــه آرزوی حتی یــک تماس
تلفنــی از ایران هم بر دلش مانده اســت .او و
تیم تروریســت اش با حســرت به فرصتهای از
دســت رفته و شــرایط خفت باری که بر سر آو
ویران شده است می نگرند!!.
 -۲قطعــا اتحاد شــوم رژیــم اشــغالگر قدس،
عربستان و امریکا در فرصت کوتاه باقیمانده
تــا خداحافظــی ترامــپ و بایگانــی شــدن
سیاســت فشــار حداکثری؛ در پــی انتقام این
شکست تحقیر آمیز خواهند بود.
از طرفــی طبیعی اســت کــه آنها گزینــه ای جز
اقدامات ایذایی و بزدالنه نیز در اختیار ندارند
و دستشــان از اقدامات نظامی با ریســک باال
خالی اســت یــا اصــوال جــرات چنیــن کاری را
ندارند.
پس خردمندانــه ترین رفتار سیاســی در این
مقطع زمانی عبارتست از؛
 -۱بــاال بــردن هزینه هــای سیاســی و حقوقی
این رفتــار خالف عرف بین المللــی برای رژیم
کــودک کــش صهیونیســتی و عوامل پشــت
صحنــه این ترور همــراه با پیگیــری حقوقی و
تمرکز بر دیپلماسی عمومی است...
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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R

همآهنگی دوباره
تندروها علیه برجام

روشــن شــدن دورنمای برجــام و احیــای آن باز
هم صــدای مخالفان ایــن توافــق را در داخل و
خارج کشــور بلند و همآهنگ ساخته است .این
همنوایی در وقایعی مثل ترور شهید فخری زاده

بیشتر به چشم میآید .برجام یک شبه تبدیل به

یک توافق نشد
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ایران مجوز VAR
ندارد!

طــی بــازی ذوب آهن  -پیــکان بود کــه در یک
صحنــه بازیکن پیــکان با صحنه ســازی داور را
مجــاب به اعــام ضربه پنالتــی کرد امــا بعد از

اعتــراض شــدید ذوبی هــا تصمیم بــه دیدن
دوباره تصویر از تلویزیون کرد و در نهایت رای
خود را برگرداند
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تحلیل

همآهنگی دوباره تندروها
علیه برجام
ایرنا -روشــن شدن دورنمای برجام و احیای آن باز هم صدای مخالفان
این توافق را در داخل و خارج کشــور بلند و همآهنگ ساخته است .این
همنوایی در وقایعی مثل ترور شهید فخری زاده بیشتر به چشم میآید.
برجــام یک تعهد مشــترک از ســوی ایران و کشــورهای عضــو  ۵+۱بود.
اعتمادســازی ،حل اختالفات در زمینه فعالیتهای هستهای صلح آمیز
ایران و برطرف سازی تحریمها ،اساس برجام را تشکیل میداد.
برجام یک شــبه تبدیل به یک توافق نشــد .برای حصول توافق برجام،
پیشــینهای طوالنی از مذاکرات وجود داشــت و کشــورهای عضو برجام
پس از فعالیتها و رایزنیهای طوالنی دیپلماتیک به این توافق دست
یافتند.
این توافق مهر تایید تمام ارکان نظام را تایید کرد و در نهایت با تصویب
مجلس شورای اسالمی که در اکثریت جناح اصولگرا قرار داشت ،اجرایی
شــد .اما از همــان زمانی که این توافق مشــترک امضاء شــد ،مخالفان
داخلی و خارجی تالش کردنــد به این توافق حمله کرده و در راه تحقق
تمام مفاد آن ،سنگاندازی کنند.
مســئله اصلــی مخالفان خارجــی توافق ،پایان فشــارهایی بــود که به
واســطه فعالیتهای صلح آمیز هســتهای ،بر ایران تحمیل شده بود.
طبیعــی بود کــه رژیم صهیونیســتی اولیــن مخالف و سرســختترین
مخالف این توافق باشد.
مسئله رژیم اشغالگر قدس ،تداوم هر نوع فشار سیاسی بر ایران است.
دولت «بــاراک اوباما» در همــان زمان و با وجود تالشهــای این رژیم،
این توافق مشــترک را امضاء کرد .اما بــا تغییر دولت آمریکا« ،بنیامین
نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم به سرعت تالشهای گستردهای را برای
برهــم زدن این توافق و تحریک دولت جدید آمریــکا به خروج از برجام
بکار بست.
«محمد بن ســلمان» ولیعهد عربستان سعودی نیز به محض انتخاب
ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا ،از طریق بستن قراردادهای مختلف
تالش کرد تا به نوعی ترامپ را تطمیع کرده و او را به سمت خروج از برجام
ســوق دهد .رویکرد برخی دولتهای راســتگرا در اروپــا نیز به تقویت
موضع هــواداران خروج از برجــام در دولت آمریکا انجامیــد .در نهایت
مجموع این تالشها باعث شــد تــا «دونالد ترامــپ» رئیسجمهوری
آمریکا قانع شود که خروج از این توافق ،میتواند باعث شود تا ایران به
پای میز مذاکره دیگری کشــانده شده و حاضر به تسلیم در برابر آمریکا
خواهد شد .اتفاقی که هرگز رخ نداد.
اهــداف اصلــی مخالفان برجام شــامل مسدودســازی ارتبــاط ایران با
کشــورهای جهان ،به انزوا کشاندن جمهوری اسالمی ایران ،ایجاد فشار
مالــی و اقتصادی بر دولت جمهوری اســامی و کاهش توان منطقهای
ایــران بود .مخالفــان برجام میخواســتند تا بهانههــای مختلفی که با
ســالها کار تبلیغاتی علیه ایران ،به دســت سیاســتمداران غربی داده
بودند تا تحریمهایی ناعادالنه را بر ایران تحمیل کنند ،بینتیجه نماند
و در نهایت دست آنها در منطقه برای دستیابی به اهدافشان باز شود.
در درون کشــورهای غربی نیز کم نبودند سیاســتمداران محافظهکاری
کــه همچنان هرگونــه گفتگو و همکاری بــا ایران را مردود میدانســتند
و خواهــان اعمال فشــار بر ایــران بودنــد .مواضع برخی ســناتورهای
جمهوری خــواه آمریکا و رهبران احزاب راســتگرا در اروپــا نمونه بارزی از
تالشهایی بــود که تندروها در خارج از ایران ،علیه توافق هســتهای به
کار بســتند؛ تالشهایــی که بر برهــم زدن تمام و کمال برجــام و خروج
تمامی کشــورها و به ویژه ایران از آن متمرکز شــده بود .با این حال و با
وجود آنکه آمریکا از برجام خارج شــد و ایران با کاهش برخی از تعهدات
برجامی خود ،نشــان داد که این توافق تنهــا با تعهد تمامی طرفهای
آن میتواند ارزشمند باشد ،اما برجام به پایان نرسید و تمامی تالشها
برای برهم زدن این توافق بینتیجه ماند.
از طــرف دیگر گروههــای تندروی داخلی نیز از روز اول قصد داشــتند تا
برجام به سرعت به پایان برسد .آنهایی که با هواداری از دولت پیشین
باعث شدند تا با ایجاد جو روانی منفی علیه ایران و در سطحی جهانی،
تحریمهای ناعادالنه شورای امنیت به تصویب برسند ،پس از برجام نیز
مخالفت خود با این توافق را ار هر طریق ممکن ادامه دادند .آنها یک
روز دیپلماتهای ایرانی را تهدید کردند و روز دیگر به رئیسجمهوری و
وزیر امــور خارجه توهین کردند .یک روز با دروغ مدعی شــدند ایران در
برجــام تعهداتی غیرمعقول را امضاء کرده اســت که به ســرعت معلوم
شــد چنین نبوده است و روز دیگر تالش کردند تا در مسیر اجرای برجام
کارشکنی کنند.
اکنــون بقــای برجام به رغــم تمام افــت و خیزها ،باعث شــده اســت تا
تحریم تســلیحاتی ایران پایان یابد و اجماع جهانی علیه ایران بشکند.
برجام دســتاوردهای بســیار دیگری همچون به رسمیت شناختن حق
غنیسازی هستهای ایران را نیز به دنبال داشت .با این حال جناح تندرو
همچنان بر طبل مخالفت با برجام میکوبد.
اما مســئله این اســت که به نظر میرسد مخالفت دســت کم بخشی از
جناح مخالف دولت در داخل کشــور با برجام ،ناشی از اغراض جناحی
و سیاســی باشد .از نگاه بســیاری از ناظران ،در واقع بخشی از جناح ،اگر
خود واسطه مذاکره با غرب میشد و برجام را دستاورد خود میدید ،به
صورتی تمام و کمال از آن دفاع میکرد .به ویژه آنکه برجام با تایید ارکان
مختلف نظام و مجلس شــورای اسالمی نیز همراه و پس از تصویب آن
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ،اجرایی شد.
امــروز و با تغییر دولت آمریکا و در پــی آن احتمال دگرگونی رویکرد این
کشــور در سیاســت خارجی ،این احتمال وجــود دارد که آمریــکا به پای
میزی کــه آن را ترک کرده اســت بازگردد و دوباره تعهدات خود را از ســر
بگیرد .زیرا سیاســتمداران این کشــور دریافتهاند که سیاســت «فشــار
حداکثــری» راه به جایی نمی برد و نمیتوانند ایــران را وادار کنند که به
آنها امتیاز بدهد .اما به نظر میرسد گروههای تندرو در داخل و خارج
کشور ،همچنان در تالشند تا در راه بازگشت آمریکا به برجام سنگاندازی
کنند؛ بازگشتی که نشان از اقتدار ایران در سیاست خارجی و حکایت کند
و طرحهایــی را کــه رژیم صهیونیســتی و دولتهای مرتجــع منطقه به
دنبال آن هستند را به بن بست بکشاند.
از ایــن رو اســت که اقداماتی نظیر ترور شــهید محســن فخــری زاده در
چنیــن مقطعی صورت میگیرد تا کارکــردی حداکثری علیه منافع ملی
جمهوری اسالمی ایران پیدا کند.

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

روحانی :به موقع پاسخ ترور شهید فخری زاده را میدهیم

آنها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند

انتخاب -رییس جمهور گفــت :همه اتاقهای
فکــر و دشــمنان ایــران بداننــد ملت ایــران و
مسئوالن شجاعتر و غیورتر از آن هستند که این
اقدام جنایتکارانه را بیپاسخ بگذارند و به موقع
پاسخ خواهیم داد.
حســن روحانی گفــت :مــردم ما هوشــمندتر
و حکیمتــر از آن هســتند کــه در دام رژیــم
صهیونیستیبیفتند.
روحانیکهدر جلسهستادملیمدیریتبیماری
کرونا ،سخن می گفت اظهار داشت :مردم کشور
ما و مردم جهان در جریان یک اقدام تروریستی
بودند که دشــمنان ایران علیه یک پژوهشگر و
دانشــمند ایرانی که ماههای اخیر وقت خود را
صرف کرونا و پژوهش و ساخت کیتها در این
زمینه اختصــاص داده بود و بــرای خودکفایی
کشــور در دارو و تجهیزات ،بخش پژوهشــی در
وزارت دفاع که ایشان مسئول آن بود ،کار زیادی
را انجام دادند و این بخش توانســت بخشی از
نیازهای مــردم را در زمینه مقابله بــا کرونا این
بخش تولید کرده و در اختیار ما قرار دهد.
رییــس جمهوری گفــت :ایــن ترور وحشــیانه
نشــان میدهد که دشــمنان مــا در هفتههای
پراضطرابی هســتند ،هفتههایی که احساس
میکنند دوران فشــار آنها کم میشود و شرایط
جهانی تغییر میکند و برای آنها این چند هفته
مهم اســت که حداکثــر اســتفاده را از این روزها

تالشهای علمی

«شهید فخریزاده» را ادامه دهید
متن پیام به این شرح است:

بسمهللاالرحمنالرحیم

دانشمندبرجستهوممتاز هستهایودفاعیکشور جنابآقایمحسنفخریزاده

به دســت مزدوران جنایتکار و شقاوتپیشه به شهادت رسید .این عنصر علمی

کمنظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تالشــهای علمی بزرگ و ماندگار خود ،در

راه خدا مبذول داشت و مقام واالی شهادت ،پاداش الهی اوست.

دو موضوع مهم را همهی دســتاندرکاران باید به ِج ّد در دســتور کار قرار دهند،
نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن ،و دیگر پیگیری
تالش علمی و فنی شهید در همهی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت.

ببرند تا هــم بتوانند شــرایط نامطمئنــی را در
منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات جهانی
از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها
به وجود آورده بودند ،به مشــکالت و مســائل
دیگر معطوف شود.
وی یادآورشــد :همــه اتاقهــای فکــر و همــه
دشــمنان ایران به خوبی بدانند ملــت ایران و
مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند
که این اقدام جنایتکارانه را بیپاسخ بگذارند .به
موقع و مناسب ،مسئولین مربوطه پاسخ این
جنایت را خواهند داد.
روحانی افزود :ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر

قاعدتا نمــی تواند
دانشــمندان هســته ای،
ً
بدون بهره گیری از عوامل نفوذی در دستگاه
هــای مرتبط صــورت بگیــرد .در همین فقره
اخیر نیز اطالعات تیم تــرور به حدی دقیق و
دقیقا
بروز بود که می دانســتند فخــری زاده
ً
با چه خودرویی ،در چه ســاعتی و از کدام یک
از دو ورودی شــهر آبســرد وارد می شــود و بر
همین اســاس ،وانت پر از مــواد منفجره را در
مســیر حرکت وی پــارک و خود نیــز همانجا
کمین کرده بودند.
زمان آن رســیده اســت کــه موضــوع "نفوذ"
به صــورت جدی تری مــورد توجه قــرار گیرد
و افرادی کــه ادعاها و جلوه گــری های دینی
و انقالبــی بیشــتری دارند ،با دقت بیشــتری
رصد شــوند چــرا که تجربــه های متعــدد (از
نقــش کشــمیری در انفجار نخســت وزیری و
شهادت رجایی و باهنر تا نفوذی های مدعی
عمار بودن در ترور عماد مغنیه) حکایت از آن
دارند که پشت پرده ریاکاری ،جریانی بزرگ از
نفع طلبــی فردی تا جنایتــکاری علیه امنیت
عمومی وجود دارد.
 - 3ایــن تــرور از نظر زمانی و سیاســی نیز هم
حائــز اهمیت اســت .با شکســت تندروترین
رئیس جمهــور تاریخ آمریــکا ،دو پایتخت در
خاورمیانه به شدت مضطرب شدند :تل آویو
و ریاض.
در همیــن چنــد هفتــه ای کــه از شکســت
انتخاباتــی ترامــپ مــی گــذرد ،بســیاری از
تحلیلگــران معتقد بودند که تا قبل از انتقال
قــدرت در آمریکا ،اقدامی علیــه ایران صورت
خواهد گرفــت (که محقق شــد) .حتی برخی
بر آن بودند که ممکن است حمله ای نظامی
هــم در میان باشــد تــا قبــل از روی کار آمدن
"جو بایدن" در ژانویــه  ، 2021تنش بین ایران
و آمریکا بــه حدی باال برود که هیچ دورنمایی
از بهبــود ولو نســبی روابط دو کشــور متصور

نارداران زنده است

ادامه از صفحه یک
وقتی بزرگترین حوزه علمیه دینی جهان تشــیع
در ایــران اســت ،تشعشــعات آن فراگیر خواهد
بود .یکی از آن کشورهای تاثیرپذیر هم جمهوری
آذربایجان است.
وقایــع متعــدد از جملــه رفتارهــای مبتنی بر
تشــیع مردم در تشییع شهدای جنگ اخیر قره

رهبر انقالب:

هستهای شهید ،محسن فخریزاده پیامی صادر کردند.

از آنند که در دام توطئه صهیونیستها بیفتند.
آنهــا در فکر ایجاد یک آشــوب و بلوا هســتند.
بداننــد مــا دســت آنهــا را از پیــش خواندیم و
آنهــا موفق نخواهند شــد به اهــداف خبیثانه
خودشان دست پیدا کنند.
رییــس دولت تدبیــر و امیــد افزود :هــم رژیم
صهیونیســتی و هم آنها که ضد ایران هستند،
بدانند مسیر توسعه کشــور و مسیر تحقیقات
کشور با سرعت ادامه خواهد یافت و با از دست
رفتن شهید فخریزاده ،فخری زادههای فراوان
کمر همت خواهند بست و در این صحنه وجود
او که االن در جمع ما نیست جبران خواهند کرد.

تحقق پیش بینی اقدام علیه ایران قبل از انتقال قدرت در آمریکا
تــرور دکتر محســن فخــری زاده ،دانشــمند
شهیر هســته ای ایران بسیار شوک آور بودو از
ابعاد مختلفی می توان آن را مورد بررسی قرار
داد؛ از جمله:
 - 1شهید فخری زاده چندان مشهور بود که دو
نخست وزیر فعلی و پیشین اسرائیل ،از او به
علنا
اسم ،یاد کرده بودند و ایهود اولمرت نیز ً
گفته بود که فخری زاده ،مصونیتی ندارد.
شــهید فخری زاده ،شاید از تمام دانشمندان
هســته ای که قبــل از این ترور شــده ،کلیدی
تر و دانشــمندتر بــود و از ایــن رو ،فقدان او،
ضربــه ای کاری تــر از قبــل به برنامه هســته
ای ایــران وارد کرده اســت .او حتــی در زمینه
تجهیزات پزشکی نیز دانشمندی کارآمد بود
و بــرای اولین بار بعد از ترورش اعالم شــد که
کیت ایرانی تشخیص کرونا محصول او بوده
است.
حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــرا حفاظــت
رسما از سوی اسرائیل به عنوان
شخصیتی که
ً
هدفی غیر مصون اعالم شــده بود ،بدان حد
ناکارآمد بوده اســت که یک گروه تروریســتی
در حوالی تهران بــه راحتی او را هدف قرار می
دهند و می گریزند؟
آیا بعد از ترورهای پیشین دانشمندان هسته
ای ،نبایــد ارتقائــی جــدی در زمینــه امنیــت
افرادی که در معرض ترور هستند ،صورت می
گرفت؟ این که یک یا چند نفر مســلح داخل
الزامــا ایجاد امنیت
خودروی فرد بنشــینند،
ً
نمی کند ،چرا که ترورها بر اساس اصل کمین
عمدتا کاری از
و غافلگیری صورت می گیرند و
ً
دســت محافظین بر نمی آید و ای بســا خود
آنها نیز قربانی شوند.
 - 2حوادثی مانند خرابکاری در نطنز ،ســرقت
اســناد هســته ای توســط اســرائیل و تــرور

اخبار

فــارس -حضرت آیتهللا خامنهای رهبر انقالب اســامی در پی ترور دانشــمند

سه نکته درباره ترور دانشمند هسته ای

جعفر محمدی

ش

باغ و نیز توجه جدی به مســاجد در شــهرهای
آزاد شــده نشــان می دهد که مطالبهای جدی
در بین ســاکنان یک جغرافیای سیاســی برای
احیــای ارزش هــای دینــی وجــود دارد .ایــن
مطالبه بــه اندازه ای جدی اســت که به خاطر
آن زندان میکشــند و چه بســا افرادی شــهید
می شوند.

نباشد.
کاســتن از تنش بیــن ایران و آمریــکا ،نگرانی
مشترک اسرائیل ،عربستان و عوامل نفوذی
آنها در داخل اســت که حیات و منافع خود را
در ضعف ایران می دانند.
از ایــن رو می تــوان نه بــر اســاس داده های
اطالعاتی( که هنوز موجود نیســتند و ای بسا
هیچگاه هم اعالم نشوند) بلکه بر پایه تحلیل
هــای کالن چنین گفت که مثلث "اســرائیل ،
عربستان و جریان نفوذ در ایران" ،پشت ترور
شهید فخری زاده هستند.
احتماال منطق این مثلــث در ارتکاب جنایت
ً
حاضر ،این بوده است :یا ایران واکنش سخت
نشان خواهد داد که در این صورت ،توانسته
ایم ایران را وارد فاز تقابل کنیم و احیای برجام
و مذاکــرات احتمالــی و رفــع تحریم هــا و ...
به حاشــیه مــی رود .و یا ایــران وارد این بازی
تعریف شــده نمی شــود که در ایــن صورت،
مهره ای کلیدی را از دســت داده بدون آن که
پاسخی بدهد.
جالــب اینجاســت کــه چنــد ســاعت بعــد از
ترور شــهید فخری زاده ،عــده ای مقابل نهاد
ریاست جمهوری جمع شده و خواستار اخراج
بازرســان آژانس و اجتناب دولــت ایران از هر
گونه مذاکره شده اند.
بر اســاس این تحلیــل می توان گفــت که اگر
ترامپ برنده انتخابات می شد ،شهید فخری
زاده دستکم در این مقطع زمانی هدف حمله
تروریستی قرار نمی گرفت چرا که مضطربان
منطقه که تمام توان شان را مدیون پدر اجاره
ای شان ،یعنی آمریکا هستند ،می ترسند که با
تنش زدایی نسبی بین ایران و آمریکا ،در برابر
قدرت قدیمی منطقه ،تنها شــوند و ناگزیر از
ادای احترام.
انتقام سخت ،باید استراتژیک باشد.
عصر ایران
یــک نکتــه را نیز نبایــد نادیده انگاشــت و آن
این که اگر کســانی بخواهند بــا میدان دادن
بــه وهابیــت و جریــان تکفیــری مانــع رشــد
تشیع شــوند ،شاید روزی برســد که چیزی به
نام جمهوری آذربایجان نمانده باشــد .البته
معارف اهل بیت در جامعه آذربایجان ریشه
دار اســت و  ۷۰ســال حکومــت ضــد خدایــی
اتحاد جماهیر شــوروی نتوانست آن را از بین
ببرد .بی شــک عقالنیت سیاسی در این زمینه
می تواند راهگشا باشد.

اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعهی علمی کشور و به همکاران و شاگردان

او در بخشهای گوناگون ،شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم و علو

درجات او را از خداوند مسألت میکنم.
ّ
سیدعلی خامنهای ۸/آذرماه۹۹

اخطار ایران

به آمریکا و رژیم صهیونیستی
ایسنا -سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل طی نامه ای به دبیرکل

سازمان ملل و رییس شورای امنیت ،ضمن مسئول دانستن آمریکا و اسراییل در
این حمله ناجوانمردانه ،از آنها خواست ضمن محکوم کردن این ترور ،اقدامات
الزم را در این زمینه به عمل آورند.

در این نامه که روز جمعه ارســال شــده ،آمده اســت" :امروز  27 ،نوامبر  ، 2020در

شهر آبسرد استان تهران ،آقای محسن فخری زاده دانشمند برجسته ایرانی ،در
یک حمله تروریستی ترور شــد .یکی از آخرین خدمات شهید فخری زاده نقش

برجســته وی در تولید اولین کیت بومی تشــخیص کرونا بود که سهم بزرگی در

تالش های ملی ما در مهار این همه گیری در زمانی داشــته اســت که ایران تحت
تحریم های غیرانســانی ایاالت متحده اســت که به شــدت مانع دسترسی ما به
کاالهای بشردوستانه از جمله داروها و تجهیزات پزشکی می شود.

وی همچنین مدیریت توسعه واکسن کرونا را بر عهده داشته است.

در ادامــه این نامه ضمن اشــاره به ترور چندین دانشــمند برجســته ایرانی در

حمالت تروریســتی طی دهه گذشته ،آمده است :شواهد قاطع نشان می دهد
که برخی از طرف های خارجی در پشت این ترورها بوده اند.

روانچی در نامه خود اضافه کرده است :ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده  -با

نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در آن  -تالش ناامیدانه دیگری برای ایجاد

ویرانی در منطقه ما و همچنین به هم زدن توســعه علمی و فناوری ایران است.
در حالی که طی چهل ســال گذشته ،هیچ فشــار و حمالت تروریستی نتوانسته
اســت مانع دســتیابی ما به علــم و فناوری مورد نیــاز برای توســعه اقتصادی -

اجتماعیشود.

وی همچنیــن ضمن اخطــار به ایاالت متحــده و اســرائیل در انجــام اقدامات

ماجراجویانــه علیه ایــران  ،به ویــژه در دوره باقی مانده از دولــت فعلی ایاالت
متحــده بر حق جمهوری اســامی ایــران برای اتخاذ تمــام اقدامــات الزم را برای

دفــاع از مردم و تأمین امنیت خود ،تاکید کرده اســت .در انتهای این نامه نیز از
دبیرکل سازمان ملل و شــورای امنیت خواسته شده است این اقدام تروریستی

غیرانسانی را به شدت محکوم کرده و اقدامات الزم را علیه عامالن آن انجام دهد.

سرلشکر سالمی:

انتقام از عامالن ترور شهید فخریزاده در
دستور کار قرار گرفت

سپاه نیوز -فرمانده سپاه پاسداران انقالب اســامی گفت :طراحان ،عامالن و

حامیان ترور شــهید فخریزاده بدانند اینگونه جنایات در عــزم و اراده ایرانیان

خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت آنان در دستور کار قرار گرفته
است.

در پی شهادت دانشمند برجسته و پاسدار رشید انقالب اسالمی «دکتر محسن

فخری زاده» رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای

مسلح و از اساتید سرآمد و شاخص دانشگاه جامع امام حسین( علیه السالم)،
سردار سرلشــکر پاسدار حســین ســامی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب
اسالمی در پیامی با محکومیت شدید این جنایت تصریح کرد  :اینگونه جنایات

در عزم و اراده ایرانیان برای تداوم این مسیر پر شکوه و اقتدار آفرین خللی ایجاد

نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از عامالن آن در دستور کار قرار گرفته است.
متن این پیام بدین شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم

شــهادت مظلومانه دانشــمند برجسته و پاسدار رشــید انقالب اسالمی "دکتر

محســن فخــری زاده " رئیــس ســازمان پژوهــش و نــوآوری وزارت دفــاع ؛ از

دانشــمندان زبده و شــاخص عرصه صنایع راهبردی کشــور و اســاتید سرامد
و نامــدار دانشــگاه جامــع امام حســین (ع) و جامعــه علمی ایــران در جنایت

تروریســتی طراحی و هدایت شده توسط رژیم جعلی ،تروریست و کودک کش
صهیونیستی را به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی (مد ظله العالی )  ،خانواده

مکرم آن شهید  ،ملت شــریف و مجاهد ایران و آحاد همکاران و همسنگران وی
تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

بیشک مجاهدت ها و تالش های ارزنده و غرور انگیز آن شهید ارجمند در حوزه
صنعت دفاعی و دیگر حوزههای راهبردی کشــور و نیز عرصه مقابله با ویروس
کرونــا در حافظه تاریخی این ســرزمین مانــدگار و الهامبخش تربیت یافتگان

مکتب امامین انقالب اسالمی و فرزندان ملت ایران در دانشگاه ها و مراکز عالی

سخنی در باب امنیت ملی

ادامه از صفحه یک
 -۲به تاخیر انداختن پاســخ ایــن رفتار بزدالنه
بــه زمانی کــه کمترین خســارت دیپلماتیک و
نظامی را برای ایران بدنبال داشــته باشد ،می
توانــد رویکــردی خردمندانــه به این مســئله

تلقی شــود.البته چنین تاریخــی نیز با در نظر
گرفتــن تحوالت پیش رو چنــدان دیر نخواهد
بود.
نکتــه پایانی اینکه ترور اخیر بــا ترورهای قبلی
متفــاوت و نوعــی عملیــات ضــد امنیتــی بــه

حســاب مــی آید ،ایــن میزان بســط یــد ،زنگ
خطــری بــرای نهادهــای امنیتــی و اطالعاتی
کشــور بحســاب مــی آیــد .لــذا بایــد ســطح
هوشیاری و کنترل خود در این زمینه را بیش از
پیش افزایش دهیم.
تردید نیست که اتحاد ملی و رسوایی دشمن،
نتیجه قطعی این اقدامات جنایتکارانه است.
تابناک

علم و فن آوری سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خلق افتخارات و پیشرفت های
شگفتآور دیگر در آینده پیش رو خواهد بود.

دشــمنان کوردل ملت ایران به ویژه طراحان ،عامالن و حامیان این جنایت نیز

بدانند اینگونه جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای ادامه این مســیر پر شــکوه و
اقتدار آفرین خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از آنان در دستور
کار قرار گرفته است.

سرلشکر پاسدار حسین سالمی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی»
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اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

آه جوجههای یک روزه دامنمان را گرفت

اخبار

"تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم"

نسرین سوار

اگــر قبال دو دســتمان را بر روی شیشــهی ویترین مغازه
چســبانده و با حســرت به چیزهایی که توان خریدش
را نداشــتیم ،نگاه میکردیم ،االن حســرت دیگری هم به
لیســت دســت نیافتنیها افزوده شده اســت و همگی
میتوانیــم با زمزمهی شــعر حافظ به مرغهــای  ۳۸هزار
تومنــی داخل یخچال نگاه کنیم" :تــو را میبینم و میلم
زیادت میشــود هر دم......مرا میبینی و هر دم زیادت
میکنی دردم".
بعد از حذف گوشت ماهی و حذف تقریبی گوشت قرمز
از ســفرههای بســیاری از ایرانیان ،حاال گوشــت مرغ هم
با ناز بر سر ســفرهها مینشــیند و مثل اینکه قرار است
حسرت گوشت مرغ هم به دلمان بماند.
آشــنایی برخی از مســئوالن با جمالتی ماننــد "افزایش
قیمت ناشــی از جو روانی است" تنها واکنش به جهش
قیمــت مــرغ و بســیاری از اقالم مــورد نیاز مردم اســت،
شــاید منظور این مســئوالن از جو روانی ،احســاس نیاز
ضــروری بــه تامیــن پروتئین و گوشــت مرغ بــه عنوان
پرمصرفترین گوشــت سفید است ،همانطور که برخی
معتقدنــد "مردم ،انــار نخورند هم اتفاقــی نمیافتد"،
همین اعتقاد را در مورد مصرف گوشــت قرمز ،گوشــت
ماهی ،روغن ،لبنیات و مرغ هم دارند و معتقدند ،مردم
مرغ هم نخورند ،چیزی نمیشود.
مــرغ  ۳۸تومانــی که یک پــا دارد ،شــاید نوعــی حرکت
اعتراضی به ســوزاندن جوجههایی باشــد که به عنوان
مــازاد بر نیــاز ،زنده زنده ســوزانده شــدند ،بــه گفتهی
مســئوالن امر به دلیــل کاهش قیمت جوجــه یک روزه
و عــدم تعــادل عرضه و تقاضــا ،بخشــی از جوجههای
تولیــدی را حذف کردند تــا بتوانند قیمــت جوجه را به
قیمت واقعی رسانده و ضرر و زیانی که میدهد را جبران
کننــد ،این در حالی اســت که ایــن بار هــم جوجهریزی
نامناســب ،ســبب کمبــود مــرغ و افزایش قیمــت این
خوراکی الکچری شده است.
به نظر میرسد نه مسئوالن و نه مردم و نه مرغداران در
افزایش قیمت مرغ ،مقصر نیســتند ،بلکــه این مرغها
هستند که با دانش کنترل جمعیت آشنا نبوده و هر قدر
که دلشان میخواهد جوجهریزی میکنند.
"دســت نگه دارید" ،مرغ هــم نخورید ،ارزان میشــود،
دادن وعدههــای امــروز و فردا برای ارزانتر شــدن تخم
مــرغ ،گوجه فرنگــی و روغن بس نبود ،حــاال مردم باید
بــرای خرید مــرغ هم صبــر کنند ،صف کشــیدن و صبر
کــردن دو مهارتی هســتند که مردم ما بــه لطف تنظیم

آناهیتا رحیمی
جهادگران گروه بســیج دانشــجویی شهید عبداللهی،
همواره پای کار هستند و اخیرا  ۱۰۰واحد مسکونی برای
محرومان و نیازمنــدان در نوار مرزی جلفا احداث کرده
اند.
جهادگــران همه جا حضــور دارند ،حتی از ســردی هوا
و دور بــودن راه نیــز تردیــدی به خــود راه نمیدهند و
هر بار با شــور و اشــتیاق خاصی برای خدمات رســانی
در روســتاهای دورافتاده و محروم ،آســتین همت را باال
میزنند.
روستاهای دورافتاده همان روستاهایی که از مزیتهای
بســیاری محرومنــد اما تــا دلــت بخواهــد مهربانی و
همدلی میــان جهادگران حاضر در این روســتاها موج
میزند تا جایی که حتی اهالی روستا نیز کمک حال آنان
برای اتمام سریع احداث مساکن میشوند.
زمانی که حرف ساخت سرپناه در میان باشد همه پای
کارند تا قبل از اینکه ســوز و ســرمای برف از راه برســد،
ســقفی باال ســر نیازمندان باشــد تا دلشــان گرم شود.
حاال گروه جهادی دانشجویی شهید عبداللهی ،جمعی
از جهادگران بســیجی با اقشــار مختلــف مردمی را دور
هــم گــرد آورده که روز و شــب را بــه هم گــره میزنند تا
خانوادهای بی سقف نماند.
تأمین  ۱۰۰خانه برای مرزنشینان محروم از خانه
سرپرســت گروه جهادی دانشــجویی شهید عبداللهی
شهرستان جلفا میگوید :فعالیت گروه جهادی شهید
عبداللهی طی ســالهای گذشــته با مجوز کمیته امداد
امام خمینی (ره) اســتان شروع شــده و اکنون با عنوان
مرکــز نیکــوکاری تخصصی مســکن شــهید عبداللهی
شناخته شده است.
عضویت  ۹۰نفر در گروه جهادی
علــی زینالی با اشــاره بر فعالیــت  ۹۰نفــر در این گروه
ادامه میدهد :فعالیت گروه جهادی دانشجویی شهید
عبداللهی در سال  ۱۳۹۰آغاز شده و طی هر سال ،حدود
 ۱۰ساختمان در اکثر روستاهای محروم در شهرستانها
را احداث کرده است.
عمدتا با
شــده
احــداث
های
ه
خان
وی بیــان میکنــد:
ً
همکاری کمیته امداد ،بهزیســتی ،بنیاد شــهید ،شــورا
و دهیارها ،پایگاههای مســاجد و برخــی از روحانیون،
خیرین و البته با همکاری مردم نیز انجام میگیرد.
احداث بیش از  ۱۰۰منزل در روستاهای دورافتاده
بــه گفته سرپرســت گروه جهادی دانشــجویی شــهید

بــازار ،به خوبی بلد هســتند ،حال با شــکمی که منطق
سرش نمیشود و اقالم خوراکی با قیمت غیرمنطقی چه
باید کرد؟.
بــه نظــر میرســد افزایش چنــد برابــری قیمــت اقالم
خوراکــی از تخــم مــرغ و لبنیــات گرفته تــا مــرغ ،یکی از
راههــای انتخاب مســئوالن امر برای افزایــش تاب آوری
در میان مردم باشــد ،مردم نمیداننــد صبر کردن برای
خرید شــیر ،تخم مرغ ،ماســت ،روغن و گوشت سفید و
گوجه فرنگی چه لذتی دارد و اگر همهی این اقالم را یک
جا بخرید و یک جا بخورید ،لذتی را که هرگز در عمرتان
تجربه نکردهاید ،را تجربه میکنید.
افزایش لجام گســیختهی قیمت این اقالم ،زنگ خطری
برای مســئوالن ســتاد تنظیم بازار و هزینهای اضافی بر
دوش نظام ســامت اســت ،تشــویق مردم به استفاده
از فرآوردههــای لبنــی و پروتئینی برای تقویت سیســتم
ایمنــی از یک ســو و گرانی معنــادار آنها از ســوی دیگر،
مغایرتی دارد،که تنها به ضرر مردم به ویژه قشر متوسط
و ضعیف جامعه تمام میشود.
گوشــت مرغ یک فرآوردهی پروتئینی بوده که حذف آن
از ســفرهها میتوانــد عــوارض متعددی برای ســامتی
داشــته باشــد؛ به گفتهی رئیــس گروه بهبــود تغذیهی
جمعیت مرکــز بهداشــت آذربایجان شــرقی ،پروتئین
یکی از اجزای اساســی رژیم غذایی سالم روزانه و مادهای
مغذی ضروری برای رشــد و ترمیــم بافتهای بدن و در
واقع مادهی سازندهی بدن است ،پروتئینها بر اساس
محدودهی بزرگ عملکردشــان در بدن مانند تشــکیل
ماده انقباضی عضالت ،حمل و انتقال و ذخیره ســازی

مولکولهــا و عمل بــه عنوان آنتــی بادی ،آنزیــم ،پیام
رسانها (مانند هورمونها) ،اجزای ساختاری و اسکلت
سلولها و بافتهای بدن توصیف میشوند.
فتــح هللا پورعلــی میگویــد :روزانــه بــه مقــدار زیادی
پروتئین برای سالمت خود نیاز داریم؛ بر خالف چربیها
و کربوهیدراتها بدن ما نمیتواند پروتئینها را ذخیره
کنــد ،بنابراین منبعــی برای تامیــن آن در صــورت نیاز
بدن وجود نــدارد و پروتئین باید روزانه مصرف شــود؛
پروتئینهــا در مــواد غذایی مختلف حیوانــی و گیاهی
وجود دارند .گوشــتهای قرمز ،گوشــتهای ســفید (مرغ ،
ماهی و پرندگان) ،تخم مرغ و شیر جزو منابع حیوانی و
حبوبات ( نخود ،لوبیا ،عدس ،باقال ،لپه ،ماش) و مغزها
( گردو ،بادام ،فندق ،پســته و بادام زمینی) و حتی غالت
مانند نان منابع گیاهی آن هستند.
او ادامــه میدهــد :پروتئینهایــی که از منابــع حیوانی
به دســت میآیند تمام اســیدهای امینه ضــروری برای
رشــد و ترمیم بــدن را تامین میکننــد و کاملتر بوده و
کیفیت خوبی دارند؛ مواد غذایــی گیاهی دارای مقادیر
کمی پروتئین هســتند و ارزش حیاتی آنهــا پایینتر از
پروتئینهای حیوانی است ،پروتئینهای گیاهی معموال
تمام اسیدهای آمینه ضروری را ندارند.
پورعلــی تاکید میکند :الزم اســت ترکیبــی از حداقل دو
پروتئین گیاهــی (مثل غالت و حبوبات) مصرف شــود
تــا یک پروتئیــن با کیفیت بــاال به بدن برســد؛ با وجود
اینکه پروتئینهــا در مواد غذایی مختلفی وجود دارند،
امــا تامین پروتئین مــورد نیاز بدن یکــی از چالشهای
جدی بشر بوده و هســت؛ امروزه مصرف پروتئینهای

گیاهــی به دالیل مختلف کمی مغفول مانده اســت و از
بین پروتئینهای حیوانی هم گوشــت قرمز به دالیلی از
جمله قیمت باال و برخی مشکالت مربوط به سالمتی در
ســفره مردم حضور پررنگی نداشته و مصرف آبزیان هم
در رژیم غذایــی روزانه ما هنوز کم بــوده و نیاز به ارتقاء
دارد.
رئیــس گــروه بهبــود تغذیه جمعیــت مرکز بهداشــت
آذربایجان شرقی میافزاید :از بین منابع مهم و حیوانی
پروتئین گوشت مرغ در جامعه ما مصرف زیادی داشته
و ماده غذایی اســتراتژیک در تامیــن پروتئین مورد نیاز
بدن محسوب میشــود ،در صورتیکه مصرف این ماده
غذایی اســتراتژیک به هر دلیلی لطمــه ببیند ،احتمال
میرود تامین پروتئین مورد نیاز بدن با مشــکل مواجه
شده و عوارض متعدد ناشی از کمبود آن بر بدن تحمیل
شود.
او با اشــاره به ضرورت اهمیت مصرف روزانهی پروتئین
مــورد نیاز بــدن بــرای تامیــن ســامتی ،میگویــد :اگر
پروتئین مورد نیاز بدن تامین نشود ،ممکن است کمبود
پروتئیــن به وجود بیایــد که کمبود پروتئیــن میتواند
مشــکالت زیــادی برای بدن انســان بــه وجــود بیاورد،
بطوریکه موجب مختل شدن بســیاری از عملکردهای
بدن شــده و سبب مشــکالتی مانند تورم ،ناراحتیهای
پوســتی ،عفونتو مشــکل در ســامت ناخنها و موی
انســان و رشــد نامطلوب در کــودکان ،تحلیــل رفتن و
ضعف عضــات و افزایش خطر شکســتگی اســتخوان
شود.
به گفتهی این کارشناس ارشــد تغذیه ،پروتئین نه تنها
به حفظ توده عضالنی و استخوانی کمک میکند ،بلکه
برای رشد بدن ضروری است ،این امر در کودکان اهمیت
بیشــتری دارد و کمبــود آن به خصوص در کــودکان در
حــال رشــد ،عــوارض زیــادی دارد و میتوانــد منجر به
اختالل رشد و یا سوء تغذیه شود.
رئیــس گــروه بهبــود تغذیه جمعیــت مرکز بهداشــت
آذربایجــان شــرقی در خاتمه بــا بیان اینکه ایــن روزها
که ویــروس کرونــا در جوامع مختلف جــوالن میدهد
و انســانهای زیــادی به خاطر آن جان خود را از دســت
میدهنــد ،خاطرنشــان میکنــد :از جمله نــکات مهم
در رژیــم غذایی افراد جهت پیشــگیری از ابتــا به کرونا
و تقویت سیســتم ایمنی بدن ،توجه بــه دریافت کافی
پروتئیــن در برنامه غذایی روزانه اســت ،چــرا که کمبود
آن میتواند اثرات منفی بر پاســخ سیســتم ایمنی بدن
داشته باشد.
ایسنا

ساخت ۱۰۰خانه برای محرومان نوار مرزی
تحفه۹۰جهادگر بیادعا در جلفا

عبداللهــی ،ایــن گــروه جهــادی در
روســتاهای قره بالغ ،شــاهمار ،شجاع،
ســیه رود ،اشــتبین و … حضــور یافته و
بیــش از  ۱۰۰منــزل را برای مرزنشــینان
محروم از خانه احداث کردهاند.
وی توضیــح میدهد :ایــن پروژهها به
صورت استاندارد در  ۵۰مترمربع زیربنا
و با نظارت بنیاد مسکن انجام میگیرد.
زینالــی میگویــد :آماده ســازی بــارگاه
حضــرت جرجیــس (ع) در شهرســتان
جلفا یکــی از ســختترین و بزرگترین
پروژههــای گــروه جهــادی بســیج
دانشــجویی بود که حــدود  ۹۰نفر در ۷
گــروه در این پروژه ســازماندهی شــده
بودند.
وی میگوید :گروه جهادی بســیج دانشــجویی شــهید
عبداللهــی از کمکهــای خیریــن بومــی و غیــر بومی
بهرهمند میشود که در این راستا حدود  ۲۰نفر از بانوان
طلبــه ،دانش آموز ،اســاتید ،دانشــجویان و همچنین
از اقشــار مختلف جامعــه نیز حضور داشــته و همپای
گروههای جهادی فعالیت میکنند.
فعالیت ادامه دارد
در تمــام روزهای تعطیل ســال به فعالیــت خود ادامه
میدهیم ،این را سرپرســت گروه جهادی دانشــجویی
شــهید عبداللهــی گفتــه و ادامــه میدهــد :بــه نوعی
فرهنــگ ســازی و نهادینــه شــده اســت که بســیاری از
روستانشــینان هنــگام ورود به روســتاها بــا گروههای
جهادی همراه میشوند.
وی از آمــاده باش  ۷گروه جهادی بســیج دانشــجویی
شــهید عبداللهــی خبــر داده و میگویــد :در حــوادث
غیرمترقبــه حــدود  ۲۲نفــر در ثانیههــای اول بــرای
امدادرسانی به محل اعزام میشوند.
زینالی بیان میکند :بنابر اعــام نیاز حضور جهادگران
در ســامرا ،حدود  ۳۰نفر از نیروهــای متخصص بعد از
وضعیت قرمز کرونا به سامرا اعزام خواهند شد.
وی اضافه میکند :جهادگران گروه جهادی دانشجویی

شهید عبداللهی در طی  ۴مرحله حدود  ۱۲تا  ۳۲نفر به
کرمانشــاه اعزام شــده و در مرحلههای امداد و ساخت
مسکن در روستاهای سرپل ذهاب نیز حضور یافتهاند.
اعزام جهادگران به روستاهای مختلف
وی ســایر فعالیتهای جهادگران را چنین برشمرد که
در لرســتان ،گلســتان ،زلزله میانه و ورزقان به صورت
فعال حضور یافتــه و در زلزله میانه نیز دو ســاختمان
 ۷۵متری برای خانواده دانش آموزانی که در این حادثه
جان خود را از دست داده بودند احداث شده است.
سرپرســت گروه جهادی دانشــجویی شهید عبداللهی
بیــان میکند :در کنــار فعالیتهای عمرانــی و احداث
خانــه بــرای محرومان ،ایــن گــروه جهــادی در تأمین
جهیزیــه ،اقالم ضروری مورد نیاز و بســته معیشــتی در
مناطق محروم نیز فعال بوده اســت که به عنوان مثال
میتوان به توزیع  ۱۵۰۰بسته معیشتی و  ۲۸۰۰پرس غذا
در سال جاری در روستاهای دورافتاده شهرستان جلفا
اشاره نمود.
وی در پایــان بــه خبرنــگار هر هفتــه میگویــد :از دیگر
فعالیتهــای گروههــای جهــادی میتوان بــه دوخت
و توزیع  ۵۰هزار ماســک اشــاره کرد که تعــدادی در روز
اربعیــن در کربــا توزیــع شــد و همچنیــن ضدعفونی
معابر و روستاهای دورافتاده نیز با بیش از  ۵۰لیتر مواد
ضدعفونی انجام گرفته است.

اینجا همه دست به دست هم دادهاند
حتی دکتر دندانپزشــکی کــه میگوید:
وقتی قرار اســت که بــرای ارائه خدمات
به روســتاهای دورافتاده اعزام شــویم،
با شــور و شوق خاصی حتی یک ساعت
زودتر از خواب بیدار میشوم.
دکتر ابوالفتح نصرتی ادامه میدهد :از
روزی که این گروه جهادی تشــکیل شد
من نیز حضور دارم و در کنار ســایر ارائه
خدمات در روســتاهای دورافتاده ،من
نیز به عنوان یک دندانپزشک ،خدمات
دندانپزشکی رایگان ارائه میدهم.
وی اضافه میکند :آمار بیماران از دستم
خارج شده اما در روستاهای کمار علیا و
سفلی ،پیرکندی نیز حضور داشتهام.
وی ادامه میدهد :من به عنوان پزشــک این کشــور که
بــا هزینه بیت المــال و بودجه همین کشــور تحصیل
کردهام وظیفه خود میدانم که در روســتای دورافتاده
و محــروم که افــراد ،توان مالــی ندارند به طــور رایگان
خدمات ارائه کنم و حتی بــرای ارائه خدمات رایگان نیز
هیچ منتی ندارم.
خدمت به دولت و نیازمندان
خدمت به دولــت و نیازمندان ،در زمره اهدافی اســت
که در این گروههای جهادی عضویت دارم ،این را طلبه
 ۲۰ســالهای میگوید کــه از اواخر ســال  ،۱۳۹۷در بخش
عمرانی و فرهنگی ،ســخنرانی ،اقامه نماز ،تهیه جوایز و
اهدای آنها فعالیت دارد.
حجــت االســام و المســلمین جــواد مبشــری ادامــه
میدهد :در روســتاهای الوان ،شــاهمار ،کنار ســفلی و
علیا نیز حضور داشتهام.
همواره در صحنه هســتند تا جایی که حتی یک ساعت
زودتــر از خــواب بیدار میشــوند تــا راهی روســتاهای
دورافتاده شــوند؛ ایــن یعنی ایثار و از خودگذشــتگی و
از همه مهمتر از یــاد نبردن همنوعانی کــه آبرومندانه
نیازمند کمک و همدلی هستند.
مهر

هر ایرانی ساالنه چقدر

یارانه حمایتی میگیرد؟
تســنیم -درحالی که در تبصره  ۱۷قانــون بودجه بر ثبت تمامی
کمکها و حمایتهای دســتگاههای مختلف در سامانه مشخص
بر اســاس کد ملی فرد دریافتکننده حمایت ،تاکید شــده بود،
بعد از گذشــت  ۹ماه از سال هنوز تکلیف اجرای این حکم قانونی
مشخص نشده است.
تکثر پرداخت یارانههای مختلف و نامشخص بودن برخورداری
خانــوار از یارانــه دولتــی یــک عارضه و چالــش جــدی در نظام
حمایتی کشــور اســت .مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی
غیردولتی ،یارانه نقدی ،یارانه معیشــتی ،کمکهــای کمیته امداد
جدیدا یارانه کاالهای اساســی یک نوع تکثر در این
و بهزیســتی و
ً
نظام ایجاد کرده که باید در قوانین باالدســتی به هر صورت این
پرداختها هماهنگ شود.
از ســوی دیگر یکی از بندهــا و تکالیف مهم قانون بودجه ســال
جاری موضوع یکپارچه ســازی کمکها و حمایتهای دســتگاههای
مختلف اعم از دولتی ،غیر دولتــی و بنیادها با ورود اطالعات در
یک ســامانه مشخص بر حسب کد ملی افراد کمک گیرنده بوده
است.
در واقع بر اساس قانون بودجه  99برای یکپارچه کردن اطالعات
اشــخاصی که مورد حمایت دستگاه ها هستند ،یک حکم خاص
فعال خبری از اجرای آن نیست.
لحاظ شده بود اما ً

پراکندگی کمکها و عدم یکپارچگی سیاستهای حمایتی
معضل اول نقطه زنی در رفع فقر و شناسایی اقشار محروم
گفتنی اســت ،هم اکنون دســتگاه های مختلــف از جمله دولت،
کمیته امداد ،بهزیســتی در قالب  5پرداخــت انتقالی در بودجه
کمکهایــی را در قالب یارانه معیشــتی و ...به اقشــار محروم ارائه
میکنند.
ایــن درحالی اســت که دســتگاههای عمومــی غیــر دولتی مثل
ســتاد اجرایــی فرمان امــام ،بنیاد مســتضعفان و ...نیــز در این
زمینــه حضور فعال دارند .عالوه بر این موارد بخش خصوصی و
مجموعه های مردم نهاد و خیریهها نیز به صورت پراکنده در این
حوزه فعال هستند.
در همین خصوص خاندوزی نائبرئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید سیاستهای کوتاهمدت
حمایتی بهشــکلی اجرا شــود که در بلندمدت قدرت خرید مردم
را کاهــش دهد ،گفت :در کمتر کشــوری ســراغ داریم پرداختهای
انتقالی مختلف ،در ســطح ایران داشته باشــد .هماکنون  4تا 5
نوع پرداخت حمایتی و ...در بودجه گنجانده شــده اســت .تکثر
یارانههای مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه
دولتی یک مشکل جدی است .مجموع کمکهای نقدی نهادهای
عمومی غیردولتی ،یارانه نقدی ،یارانه معیشتی ،کمکهای کمیته
جدیدا یارانه کاالهای اساسی یک نوع تکثر و
امداد و بهزیســتی و
ً
تشتط ایجاد کرده است.
بند ح تبصره  :17دستگاههای حمایت کننده از اقشار آسیب
پذیر مکلف به ثبت حمایتها در سامانه وزارت رفاه شدند
در بند ح تبصره  17قانون بودجه آمده اســت ،کلیه دستگاههای
موضوع ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای
عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شــکل از اقشار آسیب پذیر
حمایــت میکننــد ،مکلفند تمامــی حمایتهــا و کمکهای خود
را بــه تفکیک شــماره (کد) ملی فــرد دریافتکننــده حمایت ،در
سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند .به منظور
ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی ،اطالعات سامانه
در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار میگیرد.
پــس از ثبت اطالعات ،وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف
اســت امکان اســتعالم اســتحقاق ســنجی افــراد دریافتکننده
حمایت را در اختیار نهادهای حمایتکننده قرار دهد.
1ـ آن بخــش از هزینــه هــای مؤسســات خیریه خصوصــی که به
اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور
از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند.
2ـ بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری خصوصــی و دولتــی مکلفنــد
تســهیالت قرضالحسنه پرداختشــده را به تفکیک شماره(کد)
ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
3ـ وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی مکلف اســت امکان ثبت
اطالعات حمایت های انجامشده و همچنین استعالم استحقاق
سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردمنهاد نیز فراهم نماید.
چالش حمایتهای سازماندهی نشده؛ از توزیع تکراری و
غیر هدفمند تا عدم تکافوی منابع برای سایر خانوارها
پیگیــری ها نشــان می دهد در حــال حاضر ســامانه مورد بحث
راه اندازی نشــده اســت تا دســتگاهها و نهادهای عمومی مورد
بحث در این قانــون اقدام به ثبت اطالعات در راســتای یکپارچه
سازی حمایتها کنند .در واقع این عدم یکپارچگی حمایتها باعث
شــده در برخی موارد خانوارهایی به صورت مشــترک از کمکهای
ســازمانها و حتی خیریهها و مجموعه های مردم نهاد به صورت
تکــراری بهره مند شــوند اما تعــداد قابل توجهــی از خانوارهای
محــروم بــه دلیــل محدودیت منابــع و تشــتط حمایتهــا از این
موضوع محروم بمانند.
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گزارش

جزئیات ترور شهید فخری
زاده از زبان وزیر دفاع

ابتدا به خودروی حامل ایشان تیراندازی
کردند و بعد خودروی نیسان منفجر شد

انتخاب -امیر ســرتیپ امیرحاتمی در گفتوگوی تلویزیونی

در تشــریح جزئیات اقدام تروریســتی علیه رئیس پژوهشگاه

وزارت دفــاع گفــت :در ایــن حادثــه تروریســتی ابتــدا یکی از

سرخاب -آذرمــاه  ۹۹در شوک ترور یک دانشمند ایرانی وابسته به صنایع نظامی

در نزدیکی خودروی شــهید فخریزاده (حدود  ۱۵تا  ۲۰متری)
شهید بود ،منفجر شد

امیر ســرتیپ حاتمی جزییات اقدام ترویستی علیه دانشمند
شهید هستهای کشورمان را تشریح کرد.

امیر سرتیپ امیرحاتمی در تشریح جزئیات اقدام تروریستی

علیــه رئیــس پژوهشــگاه وزارت دفــاع گفــت :ایــن حادثــه

تروریستی بعدازظهر امروز اتفاق افتاد که دو نفر از محافظان
محســن فخریزاده رئیــس پژوهشــگاه مجروح و یــک نفر از

محافظان وی شدند.

وزیــر دفاع اظهار داشــت :در این اقدام تروریســتی محســن
فخــریزاده کــه دچــار جراحت شــده بود پــس از انتقــال به

بیمارستان شهید شد و تالش های پزشکان نتوانست در این
زمینه مؤثر باشد.

وی افزود :در این حادثه تروریســتی ابتدا یکی از تروریستها

اقــدام به تیراندازی به خودروی شــهید فخریزاده کرد و چند

ثانیه بعد خودروی نیسان حامل مواد منفجره که در نزدیکی

خودروی شــهید فخریزاده (حدود  15تا  20متری) شهید بود،
منفجر شد.

امیرحاتمی خاطرنشــان کرد :با توجه به شیوع ویروس کرونا
در یک ســال گذشــته در کشــور تالشها و اقدامات زیادی در

مجموعــه تحــت مدیریت شــهید فخــریزاده در وزارت دفاع
بــرای مقابله بــا ویروس کرونا صــورت گرفــت  .همانطور که

مستحضر هستید مقابله با این ویروسها نیز در حوزه کاری
وزارت دفاع نیز هست و وزارت دفاع در این حوزه هم فعالیت

تاوان سخت در انتظار عامالن و آمران ترور «محس

ایران فرو رفته اســت ،چهره ای که پیشــتر در لیســت ترور موســاد بــود و حال به

بازی با آتش در «آبس

نظر می رســد با طرح ریزی همین سازمان جاسوســی اسرائیلی و مشارکت برخی
کشــورها چون آمریکا و حتی مخالفان منطقه ای ایران ترور و به شــهادت رسیده

باشد.

بعــد از ظهر روز جمعه بود که رســانهها و فضای مجازی از یک خبر فوری پر شــد؛

خبری که تداعی کننده دی ماه سال  ۹۰بود« .محسن فخریزاده» دانشمند ایرانی

در میدان خلیج فارس آبســرد مورد حمله تروریســتی قرار گرفــت و در اثر همین
حمله تروریســتی جان خود را از دست داد و به شهادت رسید .کشور در شوک یک

عملیات تروریستی دیگر فرو رفت؛خبرها کمکم تکمیل میشد و هرچه سایه اخبار

انتقام سخت در انتظار آمران ترور محسن فخ

مختلف درباره چگونگی وقوع عملیات تروریســتی کنار میرفت به همان نسبت

سروکله اما و اگرهای دیگری پیدا میشد؛ فخریزاده که بود؟ چرا این اتفاق افتاد؟
عامالن و آمران این ترور چه کســانی بودند؟ ســواالتی که برخی از آنها پاسخ داده
شد و برخی دیگر قطعا نیاز به زمان دارد تا تمام ابعادش روشن شود.

تروریستها اقدام به تیراندازی به خودروی شهید فخریزاده

کرد و چند ثانیه بعد خودروی نیسان حامل مواد منفجره که

امنیتاندیشه هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

محسن فخریزاده که بود؟

پشت پرده ترور دانشمندان ایرانی

خطر ترور این عضو ارشد در وزارت دفاع مسئلهای نبود که قبال احساس نشده
باشد یا مسووالن متوجه نشانهاســلحههای خارجی بر روی این

دانشمند ایرانی نباشند اما فارغ از اینکه چطور این ماشه کشیده

محسن فخریزاده متولد  ۱۳۳۶در قم بود و تا پیش از شهادتش ریاست سازمان

شــده اســت و این ترور در چنین مقطعی به ســرانجام میرســد

دانشگاه امام حسین(ع) بود؛ کسی که سال  ۲۰۱۶نامش در میان لیست  ۵۰۰نفره

اســرائیل و آمریــکا در چنین تروری اســت؛ برای ایــن ادعا نیز چند

پژوهــش و نــوآوری وزارت دفــاع را برعهــده داشــت .او همچنین اســتاد فیزیک
از قدرتمندترین افراد جهان در نشریه فارن پالیسی منتشر شد.

فخریزاده دانشمند ارشــد وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح بود و از سوی

رسانههای غربی لقب «پدر برنامههای هستهای ایران» لقب گرفته بود .فخریزاده

در سال  ۲۰۰۷نیز طی قطعنامه  ۲۲۳۱در لیست افراد تحریم شده قرار گرفت.

محسن فخریزاد که حدودا  ۱۰سال پیش نیز در سیبل حملههای تروریستی قرار

گرفته بود اما به دلیل لو رفتن آن عملیات این هدف محقق نشــد تا اینکه آذر ۹۹
نقشههای شوم به بار نشست .به طوری که ساعت  ۱۴:۳۰ابتدا یک دستگاه خودرو

نیســان در میدان خلیج فارس آبســرد در حین عبور خودرو دانشــمند هستهای

کشــورمان خود را منفجر میکند و سپس عامل بعدی اقدام به تیر اندازی رگباری
کــرده که در پــی آن یکی از محافظان شــهید فخــریزاده  ۴تیر خورده و محســن

فخریزاده نیــز در پی انفجار و اصابت تیر ،پس از انتقال با بالگرد به بیمارســتان
شهید می شود.

از مهمترین پروژههایی که توسط شهید فخریزاده و تیمش به نتیجه رسیده بود،

پروژه تولید "اولین کیت ایرانی تشــخیص کرونا" بود که ســازمان تحت امرش با

نظارت مستقیم این شهید عزیز سرانجام بعد از تالشهای فراوان در ابتدای سال

موضــوع دیگــری بیش از همــه جلب توجــه میکنــد و آن ردپای

شاهد وجود دارد.

 ۳۰آوریل  ۱۰( ۲۰۱۸اردیبهشت  )۹۷بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر

رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس خبری  ۳بار نام محسن فخریزاده را در

رابطه با برنامههای هستهای ایران به زبان میآورد .موضوع احتمال دست

داشتن اسرائیل در این عملیات تنها به گمانهزنیها درباره آنچه
نتانیاهو دو ســال پیش در یک کنفرانس مطــرح کرده بود ختم

نمیشود و ماجرا وقتی رنگ بیشتری به خود میگیرد که رسانه های رژیم

صهیونیستی اعالم کردند :نتانیاهو تلویحا مشارکت احتمالی این رژیم در ترور

محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران را تایید کرد.

موضوع وقتــی پیچیدهتر میشــود که دونالــد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا به

فاصله مشــخص شــدن نتیجه انتخابات و پیــروزی جو بایــدن در انتخابات وزیر

دفاع دولت خود را برکنار کرد در همین زمان بود که احتماالتی شــبیه به ترور سردار

ســلیمانی ســر از گمانهزنیهای ژورنالیســتی درآورد؛ هرچند ترامــپ هیچ واکنش و

اظهارنظر مستقیمی نســبت به این موضوع نشــان نداد اما با بازنشر توئیتی از یک

خبرنگار اسرائیلی همراهیاش را با این اتفاق نشان داد.

جاری موفق به تولید این کیت شــدند .غیر از کیت تشــخیص کرونا ،پروژه بسیار
حســاس و مهم "تولید واکســن کرونا" نیز توســط شــهید فخریزاده و تیمش از

مدتهای پیش کلید خورده بود.

پروژه تولید واکســن کرونای ایرانی با تالشهای شــبانهروزی شهید فخریزاده به

نتایج بســیار خوبی رســیده بود و هماکنون واکسن تولیدشــده توسط سپند ،به
مرحله تست انسانی رسیده و در آستانه حصول نتیجه قرار دارد.

ط و نشان ایران؛ انتقام سخت در راه است
خ 

ترور شــهید محســن فخریزاده با واکنش گســترده از ســوی نظامیها و سیاسیون

مواجــه شــد .اولین واکنــش را وزارت دفــاع نشــان داد و طی بیانیهای رســمی ابتدا
شــهادت او را تائید کرد و ســپس نوشت« :وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح
اقــدام ناجوانمردانه ترور یکی از مدیران متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک

و تالش دارد.

وی در ادامه افزود :کارهای شهید فخری زاده در حوزه دفاعی
کارهــای بزرگ و پــر ثمری بــود؛ همچنین برنامههــای وزارت

دفــاع در حــوزه مقابله با کرونــا در مجموعه تحــت مدیریت
شــهید فخــری زاده و با مســئولیت وی انجام میشــد و کیت

تشخیص کرونای ایرانی با مسئولیت فخری زاده تولید شده
بود

رأیالیوم:

گروه ترور «محسن فخریزاده» مرتبط با سیا
و موساد است

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت :دشــمن هر

جایــی که بــرای ملت ایران گام موثری برداشــته شــود آنجا را
هدف قرار می دهد.

وی افــزود :حــوزه دفــاع در خــط مقــدم امنیتآفرینــی برای

هست و کسانی که در این عرصه نقش مؤثرتری ایفا میکنند

طوالنی در نوآوریهای دفاعی کشــور هستند؛ شاگردان بسیار زیادی را تربیت کردند
و پرورش دادند ،کارهای ایشــان در حوزه دفاعی بزرگ و پر ثمر اســت ».او ادامه داد:
«ایشــان یک عنصر موثر در نوآوری های دفاعی بود و دشمن نیز هرجا که برای ملت

رویداد - ۲۴محســن فخری زاده برجستهترین چهره برنامه
هســتهای و موشکی ایران در آبســرد دماوند ترور شد .تحلیل
خبر گویای برخی واقعیتهاست که نباید از نظرها دور بماند.

گزارش ما از مواجهه رسانههای امنیتی و همچنین رسانههای
خــارج کشــور و البته شــخصیتهای مختلف با ایــن حادثه را

بخوانیــد تا بدانید آیا ایران به ســمت جنگ با اســرائیل پیش

خواهد رفت یا انتقام را در زمان دیگری انجام میدهد.

محســن فخری زاده رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت

دماونــد در شــرق تهران ترور شــد .اولین بار خبــر ترور فخری

ســایت خبری اکسیوس به تازگی در گزارش اختصاصی مدعی

خــود اعالم کــرد و نوشــت :در صــورت تایید این خبــر ،تحول

منشــاء خدمات بســیار بزرگی برای ملت عزیز ما بودند .هم

چشمگیری اتفاق افتاده است.

در عرصههــای دفاعی و هم از ســر ریــز آن در عرصههای غیر

دفاعی شاهد این خدمات بودیم.

خبر ترور محسن فخری زاده چگونه منتشر شد؟

امیرحاتمــی خاطرنشــان کــرد  :در عرصههــای دفاعــی

نوآوریهای ویژهای داشــتند کــه به دلیل نــوع کارها راجعبه

آنها کمتــر صحبت کردیــم .به عنــوان مثال موضــوع لیزر در

تسنیم -روزنامه رأیالیوم در واکنش به شهادت محسن

الجزیره نوشــت :تهران دربــاره آنچه اقدامــات بیپروا از

طرقی غیر از رادار که ویژه نوآوریهای دفاعی بود از آثار بزرگ

هستهای ایران مرتبط با سیا و موساد است.

در دوره باقیمانده «دونالد ترامپ» در منصب ریاســت

آنها صحبت خواهیم کرد.

ایــران بالفاصله پس از انتشــار خبر آن بازتــاب زیادی در

کرد کــه به حقوق خــود در اتخاذ همه اقدامــات ضروری

داشــت ،در همیــن زمینه روزنامــه رأی الیــوم در مقالهای

پایگاه خبری شــبکه الجزیــره اعالم کرد کــه وزارت خارجه

پدافنــد هوایی یا کشــف و شناســایی هواپیمایــی متجاوز از

فخــریزاده در مقالهای نوشــت که گروه ترور دانشــمند

حتما روزهایی نســبت به
این شــهید اســت که اگر اقتضا کند
ً

ترور شــهید «محســن فخریزاده» دانشــمند هستهای

وی افزود :از سر ریز این علم و فناوری ایشان در خدمت مردم

رســانههای سراســر جهــان و بهویــژه رســانههای عربی

تحت مدیریت ایشــان ســاختند ،در حوزه واکســن قدمهای

عمدتا
نوشت که گروه ترور این دانشمند هستهای ایران
ً
به بیش از یک دستگاه اطالعاتی وابسته است که در رأس

محکــوم کرده اســت و «محمدجــواد ظریــف» وزیر امور

عملیــات مشــترک و پیچیده اســت که بــه برنامهریزی و

مهم و بارزی از نقش رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند

جانب ایــاالت متحده و اســرائیل توصیف کــرده بهویژه

جمهوری آمریکا هشدار داده است .ایران همچنین تأکید
جهت دفاع از ملت و منافع خود پایبند است.

ایران بهشــدت عملیات ترور دانشمند هســتهای خود را

عزیزمان خواهد رســید .فاز یک آزمایشات انسانی را در حوزه

آنها ســیا و موساد قرار دارد؛ به این معنا که این اتفاق یک

وزیر دفاع اظهار داشــت  :دشــمنان که ما ترور را به عنوان یک

جمعآوری اطالعات و فناوری باال ،سیســتمهای نظارتی،

کردنــد این بار هم این کار را انجام دادند .رژیم صهیونیســتی

نیاز دارد.

علیالخصوص منافقین که برای مردم عزیز ما شناخته شده

اطالعات آمریکا تصمیم به ترور محسن فخریزاده جهت

امیرحاتمــی خاطرنشــان کرد :بــا توجه به اینکــه این حادثه

توســعه تحقیقات علمی نظامی و برنامه هســتهای این

در زمان مقضتی توســط مســئولین امنیتی بیان خواهد شد

در جهتهای مختلف به این جنایت واکنش نشان دهد.

دشــمنیها ،ایــن حجم و عمق از کینه نســبت به مــردم عزیز

زمینه ترور دانشمند هستهای خود باید بگویم که تجربه

حامی جنایتکار آن و عوامل خائن داخلی آن شــاهد بودهایم

که ایرانیها در چنین شــرایطی واکنشهای احساســی و

دید.

شبکهخبریالجزیرهنیز در اینراستاگزارشدادکهایرانبا

نبــود و ایــن دانشــمند ایرانــی پــس از ســالها تالش و

االن یــک موضوع زنده اســت و همــکاران ما در حــوزه امنیتی

متحد اعالم کرد که شاخصهای بارزی درباره مسئولیت

شــهید فخریزاده بهعنوان یکی از پنج شــخصیت ایرانی

صحبت خواهند کرد.

هستهای ایران وجود دارد.

خارجهایرانبامحکومیتایناقدامگفتکهشاخصهای
ایرانــی وجــود دارد .وی همچنیــن از کشــورهای اروپایی

ابــزار همــواره علیه مــردم عزیز مــا و خادمین آنها اســتفاده

اتاق هماهنگی و پیگیری منظــم و ارتباطات با تجربه باال

و حامــی بزرگ آن یعنــی آمریکای جنایتــکار و خائنین داخلی

مطمئنا رژیم صهیونیســتی با مشــارکت
رأیالیوم افزود:
ً

الجزیــره در ادامه به شــرح جزئیات عملیات ترور شــهید

ضربــه زدن به تالشهای ایران در زمینه دفاع موشــکی و

نوشت که این دانشمند ایرانی از مدتها قبل هدف موساد

االن تحت پیگیری مســئولین امنیتی کشــور است جزئیات آن

کشور گرفته بود و در طرف مقابل بهنظر میرسد که ایران

اما برای ما روشــن و محرز اســت این نوع خباثتها و این نوع

رأی الیــوم اضافه کــرد :دربــاره واکنش و انتقــام ایران در

ایــران و خادمین آنهــا همواره از ســوی رژیم صهیونیســتی و

ایــران در این زمینه در دهههای گذشــته نشــان میدهد

و به روشــنی میشود دســت آنها را در این حادثه جنایتکارانه

شتابزدهندارند.

وزیر دفاع افزود :موضوع حادثه تروریستی شهید فخریزاده

ارسال نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل

بعد از این در مورد دســتگیری عوامل این حادثه تروریســتی

رژیمصهیونیستیدر ترور «محسنفخریزاده»دانشمند

خواســت این جنایــت را که تروریســم دولتی محســوب
میشودمحکومکنند.

محســن فخــریزاده پرداخته بهنقــل از نیویــورک تایمز
بوده است.

بعدازظهر روز گذشــته (جمعه) عناصر تروریست مسلح

خــودروی حامــل محســن فخــریزاده ،رئیس ســازمان

پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند .در
جریان درگیری تیم حفاظت ایشــان با تروریستها آقای

محســن فخریزاده بهشدت مجروح شد و به بیمارستان
منتقلگردید.

متأســفانه تالش تیم پزشــکی برای احیای ایشــان موفق
مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در فهرســت 500نفره قدرتمندترین افراد جهان از سوی
نشریه آمریکایی فارین پالیسی نام برده شده است.

به ســایت هســتهای نطنز در ایران خبر داده اســت .بر اساس
گــزارش رســانههای آمریکایــی ،ترامپ بعــد از اعــام نظر تیم

خلق تعلق دارد ،خبر ترور این دانشمند هستهای را در توییتر

وزیر دفاع ســالیان سال این ســازمان را به خوبی اداره کردند

چقدر احت

اطالعــات در مــورد نحوه ترور ،زمــان بندی آن و نحوه انتشــار

توییتــری «حشــمت علوی» که گقته میشــود بــه مجاهدین

ســازمان پژوهــش و نوآوریهــای دفاعــی به عنــوان معاون

هستند همواره از این ابزار علیه ملت ما استفاده کردند.

پژوهــش و نوآوریهای دفاعی کشــور بودنــد و دارای یک وجهه علمی باال و ســابقه

حادثه منتشر شد و با قاصله بسیار کمی از خبر رجانیوز ،اکانت

وزیــر دفــاع اظهار داشــت :شــهید دکتــر فخــریزاده رئیس

واکسن کرونا به پیش رفتند.

امیر حاتمی وزیر دفاع نیز درباره او گفت:ایشــان معاون وزیر دفاع و رییس ســازمان

زاده در رجانیوز منتشــر شــد .این خبر با فاصله دو ســاعت از

طبیعتا دشمنان نسبت به آنها بغض و کینه بیشتری دارند.
ً

بلنــدی را برداشــتند کــه انشــاءهللا خبرهــای آن بــه مردم

نماید».

دفاع جمهوری اسالمی ایران عصر روز گذشته در منطقه آبسرد

مردم عزیز ما اســت و همواره مورد بغض و کینه دشمنان نیز

عزیزمــان بودنــد .اولیــن کیت تشــخیص کرونــا را مجموعه

مقــام معظم رهبری و ملت شــهید پــرور ایران اســامی تبریک و تســلیت عرض می

امنیتیاش از این حمله منصرف شده است.

صدور فرمان آمادگــی به نیروهای ارتش اســرائیل در صورت
حملــه احتمالــی آمریکا به ایــران پیش از پایان دوره ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ شــده اســت .سلســله تحوالتی نظیر
حمالت اســرائیل به مواضعی در ســوریه که گفته میشــود به

ایران تعلق داشته ،سفر پمپئو به اسرائیل و عربستان و مذاکره

ســه جانبه نتانیاهو ،پمپئو و بن سلمان درباره ایران ،احتمال

اخــذ تصمیماتی برای حملــه به ایران قبل از ترک کاخ ســفید
توسط ترامپ را تقویت کرده است.

کمتر از نیم ســاعت بعد از انتشــار این خبر ،بهــروز کمالوندی

تحرکات ایران در هفتههای اخیر نیز نشــان میدهد ،مقامات

هســتهای را تکذیب کــرد و گفت« :کلیه دانشــمندان صنعت

گرفتهاند؛ سیاست صبر استراتژیک تا روی کار آمدن جو بایدن.

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی هر گونــه ترور دانشــمندان
هســتهای کشور در ســامت کامل به ســر میبرند و برای هیچ

کدام آنها حادثهای پیش نیامده است ».توجه داشته باشید

که تکذیبیه مقام سازمان انرژی اتمی ایران مربوط به تقریبا سه

ســاعت بعد از وقوع حادثه و بعد از رســانهای شدن آن توسط

تریبونهای نزدیک به نهادهای نظامی است.

از خطر جنگ بیخبر نیســتند ،اما سیاست خاصی را در پیش
خبرهای منشــر شــده در رســانههای عراقی نشــان میدهد

ســردار اســماعیل قاآنی فرمانده ســپاه قدس اخیرا سفری به
بغداد داشــته و رســما به ســران نیروهای مورد حمایت ایران

در عراق دســتور داده تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ،
بهانهای به دست کسی ندهند.

در حالی که خبرگزاری رســمی دولت ،ایرنا از انتشار خبر ترور و

ســکوت رســانههای دولت و حتی تکذیب اولیــه کمالوندی را

نقل از منابع خبری ترور محســن فخری زاده را تایید کرد .بعد

منطقــه و آمریکا مترصد یــک بهانه برای آغاز درگیــری با ایران

حتی تکذیب آن خودداری کرده بود ،شبکه خبر صدا و سیما به
از صدا و سیما خبرگزاریهای رسمی نهادهای نظامی از جمله
فارس و تسنیم و نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت

ملی ،جزییات جدیدی از ترور فخری زاده را منتشر کردند.

میشــود در همین بســتر مورد تحلیــل قــرار داد .جریانی در
در روزهــای باقیمانــده از دولــت ترامــپ هســتند و جریانــی

درون حاکمیت به نمایندگــی دولت نمیخواهند این بهانه را
به دســت ائتالف ضد ایران بدهند .با این حال شواهد نشان

رجانیوز اولین تصاویر از محل ترور این دانشــمند هستهای را

میدهد جریانی در ایران معتقد است هر چه زودتر باید ایران

دولــت از جمله ایرنا و ایســنا به وقوع این حادثه تروریســتی

در حال حاضر هشــتگ #انتقام_ســخت توســط کاربــران در

در خروجی وبســایت خود قرار داد و در نهایت خبرگزاریهای

اذعــان کردند .کمتر از یک ســاعت بعــد از انتشــار اولیه خبر،
وزارت دفاع در نهایت بیانیهای صادر و شهادت این مقام عالی
رتبه دفاعی کشور را تایید کرد.

شــواهد نشــان میدهــد در داخــل رســانههای نزدیــک بــه

انتقام بگیرد.

توییتر ترند شــده است و شــمار زیادی از کاربران توییتر از این

هشتگ اســتفاده کردهاند تا هرچه زودتر نسبت به این اقدام

واکنش داده شود.

نهادهــای نظامی و در خارج کشــور ،جریــان معاند جمهوری

ایران قبال به ترورها چه پاسخی داده است؟

داشــتهاند ،بیشــترین عالقــه را بــه رســانهای کــردن این خبر

ســوء قصد قرار میگیرند .دی ماه ســال  ،۱۳۸۸مســعود علی

اســامی که احتمــاال در تــرور این دانشــمند هســتهای نقش

داشــتهاند و همزمــان دولت بنــا به مالحظاتی اساســا قصد
انتشار آن را نداشته و مجبور به تایید خبر شده است.

این اولین بار نیســت که دانشــمندان هســتهای ایــران مورد

محمدی ،استاد فیزیک دانشــگاه تهران ،بر اثر انفجار بمب در
جلوی منزل مسکونیاش شهید شد.

ریشــه ایــن تعجیــل و تعلــل را میتــوان در تحــوالت یک ماه

اوایل آذرماه ســال  ،۱۳۸۹دو موتور ســوار روی خودروی حامل

خبــر احتمال بروز یــک درگیری نظامــی با ایــران در منطقه از

سوار کرده او را به شهادت رساندند.

اخیر جســتجو کرد .با پیــروزی جو بایــدن در انتخابات آمریکا

تریبونهای مختلف شــنیده میشــود .نیویــورک تایمز اخیرا

از مشــورت خواســتن ترامپ از تیــم امنیتیاش دربــاره حمله

مجید شهریاری ،اســتاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بمبی

اوایل مرداد ماه سال  ۹۰شــهید داریوش رضایی نژاد سومین
دانشــمند هســتهای ایران نیز در جلوی چشم خانوادهاش به
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جنایت نیــز بدانند اینگونه جنایات در عــزم و اراده ایرانیان برای ادامه این مســیر پر

سن فخریزاده»

شــکوه و اقتدار آفرین خللی ایجــاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات ســخت از آنان در

سرد»

دستور کار قرار گرفته است».

سردار حسین دهقان ،مشاور فرماندهی معظم کل قوا و وزیر سابق دفاع و پشتیبانی
نیروهــای مســلح نیز درتوئیتی نوشــت :همچون صاعقه بر ســر قاتالن این شــهید

مظلــوم فــرود خواهیم آمد .اناللــه و ان الیه راجعون ،صهیونیســتها در واپســین
روزهای عمر سیاسی متحد قماربازشان در پی تشــدید و افزایش فشار بر ایران برای

ایجاد یک جنگ تمام عیار هســتند .شب دراز است و قلندر بیدار! همچون صاعقه بر

سر قاتالن این شهید مظلوم فرود خواهیم آمد و از کرده خود پشیمان میکنیم».

خریزاده

واکنش سیاسیون به ترور یک دانشمند

عزیز ایران یک گام موثر و بلند برداشــته شــود را مورد هدف قرار میدهد؛ حوزه ی
دفاع به عنــوان یک حوزه کامال موثر برای مردم ایران همــواره مورد نظر و تهاجم
دشمن است».

ترور یک دانشمند ایرانی و یک شخصیت ارشد در مجموعه وزارت دفاع تنها عصبانیت
نظامیها را به دنبال نداشت و سیاسیون نیز به این اتفاق بزرگ واکنش نشان دادند.

علی الریجانی مشــاور رهبر انقالب در پیامی نوشت« :بار دیگر دشمن جاهل و شرور

ملت ایران در اقدامی کور و ذلت بار یکی از دانشــمندان هستهای کشور ،جناب آقای

سرلشکر باقری نیز در پی شهادت محسن فخریزاده پیامی منتشر کرد او در این

محسن فخری زاده را به شــهادت رساند .این نخستین بار نیست که استکبار کوردل

دانســت و خطاب به آمران و عامــان این ترور گفت که منتظر انتقام باشــند.

آمیز نمیتوانند خللی در اراده مصمم ملت بزرگ ایران ایجاد کنند .شــهید محســن

پیام شــهادت محســن فخریزاده را ضربهای سنگین به مجموعه دفاعی کشور
او در این پیام نوشــت« :شــهید دکتر محســن فخری زاده؛
رییس سازمان پژوهش و نواوری وزارت دفاع و پشتیبانی

نیروهــای مســلح در زمره مدیران ارشــد صنعــت دفاعی

کشــور بود کــه در طــول دوران عمــر بابرکت خود منشــا خدمات

فراوانی شده بود و توانسته بود توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی
از بازدارندگی برســاند .ترور این مدیر توانا و شایسته گرچه تلخ و ضربه

سنگینی به مجموعه دفاعی کشور بود ،اما دشمنان کوردل بدانند راهی
را که شــهید فخری زاده ها آغاز کرده اند ،هرگز متوقف نخواهد شــد.
گروههای تروریســتی و آمران و عامالن این اقــدام کور هم بدانند که
انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود» .

دســت به این گونه اقدامات بزدالنه میزند .آنان میدانند با این شــیوههای خباثت

فخریزاده از دانشــمندان خدوم و پژوهشگران برجسته در صحنههای علمی کشور

بودند و به شهادت رساندن ایشان توسط دشمنان بیانگر عمق کینه آنان نسبت به
فرزندان برومند ملت ایران است».

همچنین اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رییس جمهــور با صــدور پیامی ضمن

تسلیت شهادت رییس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،تصریح کرد :بدون تردید این دست اقدامات ضد انسانی و کوردالنه محکوم

به شکســت اســت و خللی در عزم جدی ملت بزرگ ایران در دستیابی به پیشرفت و
توســعه در حوزههای دفاعی که تامین کننده مصالح و امنیت ملی کشورمان است،
وارد نمیکند و دشمنان این مرز و بوم را بیش از پیش نامیدتر خواهد نمود.

محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس شــورای اسالمی نیز در توئیتی در واکنش به ترور

امیر موســوی فرمانده کل ارتش نیز در پیامی حق انتقام را محفوظ

دانشــمند ایرانی ،شهید محســن فخری زاده ،با انتشــار آیه از قرآن نوشت :وسیعلم

جنایتکارانــه هرگز نمی توانند ملــت بزرگ ایران را از راه پیشــرفت

از آیه  ٢٢٧ســوره شــعرا(و آنان که ظلم و ســتم کردند به زودی خواهند دانست که به

دانست و نوشت« :دشمنان کوردل انقالب اسالمی با این اقدامات

و توســعه صلح جویانه بازدارند و ترور شهید دکتر محسن فخریزاده

برگ دیگری از سند مظلومیت مردم ایران در مسیر اقتدار و عزت است .دست جنایکار

الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ...انا من المجرمین منتقمون( ...این متن بخشی

چه کیفر گاهی و دوزخ انتقامی بازگشــت میکنند) و بخشــی از آیه  ٢٢ســوره ســجده
است(البته ما از بدکاران انتقام خواهیم کشید).

آمریــکا ،رژیم منحوس صهیونیســتی و منافقیــن کوردل در این جنایــت به وضوح و

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام نیز در واکنش بــه این ترور

ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت این توطئه خبیثانه با قدرت اعالم می

سست تر اســت .خروش انقالبی ما به زودی آمران و عامالن این جنایت و تک تک آن

آشــکارا دیده می شــود و این اقدام زبونانه نزد ملت های آزاده جهان محکوم اســت.
دارد ،حق انتقام از دشمنان در هر عرصه دیگری برای جمهوری اسالمی ایران محفوظ
است».

سردار حسین سالمی فرمانده کل ســپاه نیز در پیامی از انتقام سخن گفت .او دراین
پیام نوشــت« :دشــمنان کوردل ملت ایران به ویژه طراحان ،عامــان و حامیان این

نوشــت « :آمران این جنایت ،در کاخ روســیاهی تاریخ نشسته اند که از خانه عنکبوت
تارنشینان روسیاه تاریخ را با سیلی انتقام سخت از سریر قدرت پایین می کشد و زلزال
ســهمگین و ابابیل فوالدین اقتدار ملت ایران دیریازود بر آنها فرود خواهد آمد و به

فضل الهی هیچ مانعی نخواهد توانســت ملت عزیز و ســربلند ایران را از راه رشــد و
تعالی و قوی شدن بازدارد».

امنیتاندیشهاندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

آخرین پروژه ناتمام شهید فخریزاده چه بود؟
ایرناپالس -بالفاصله بعد از ترور شــهید محســن فخریزاده چهره

دفاع از کشــور و جان مــردم بوده و اقدامــات و دســتاوردها و صنایع

تروریستی ،تالش کردند با انتســاب عبارت برنامه هستهای نظامی به

و از ســوی دیگر ،به گفته امیر حاتمی وزیر دفاع ،شهید دکتر فخریزاده

علمی صنعت دفاعی کشور ،رسانههای غربی بهجای تقبیح این اقدام

وی ،ترور را طبیعی جلوه دهند درحالی که آخرین پروژهاش که در حال

اجرا ناتمام ماند ،تالش برای حفظ جان انسانها در مقابل کرونا بود.
شــهید فخریزاده در حالی ریاست سازمان پژوهشهای نوین دفاعی

(سپند) را برعهده داشت که به گفته امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح ،مجموعه تحت مدیریت شهید فخریزاده تا فاز یک

آزمایشهــای انســانی در حوزه واکســن کرونا پیش رفته بــود .این در

حالی اســت که پیش از آن نیز نخستین کیت ایرانی تشخیص کرونا در
همین سازمان تحت مدیریتشان تولید شده بود.
تــاش برخی رســانههای غربی در

مدعیانــد که حزب هللا لبنان با عملیاتی در ســال  ۹۲درموزه

بروکســل بلژیک دو افسر برجسته موســاد را هدف قرار داده
کــه در ترور دانشــمندان هســتهای ایــران نقش برجســتهای
داشتهاند.

در این پرونده افرادی بازداشت شــده و در صدا و سیما اقدام
به اعتراف تلویزیونی کردهاند .اردیبهشت ماه سال  ۹۴فردی

بــه نــام احمدرضــا جاللی توســط دســتگاه اطالعاتی کشــور

بازداشــت شــد که در روزهای اخیر نام او را بیشــتر شنیدهایم.
احمــد رضــا جاللــی در روزهای اخیر بــه جرم جاسوســی برای

موســاد و دست داشــتن در ترور دانشمندان هســتهای ایران

ایران دســتگیر شــد و در یک مســتند تلویزیونی ایــن اتهام را

پدیرفت .اما بعدها و در ســال  ۱۳۹۳بیگناهی او ثابت و بی سر
و صدا آزاد شــد .مجید فشی دیگر متهمی است که در ارتباط با

این پرونده بازداشت شد اما او در سال  ۹۱اعدام شده است.
عملیاتهای موساد در ایران

بنابرایــن هیــچ دلیلــی نــدارد که

مطلقا حرام است،
برای تولید و نگهداشــت سالحی که اســتفاده از آن
ً

هزینه کنیم.

توافق هســتهای ایــران و نظارتهــای آژانس بینالمللــی انرژی اتمی

دریافت مبالغی به همراه حق شــهروندی کشــور ســوئد برای
خود و خانوادهاش» متهم کرد.

رسانههای غربی را بیاساس کرده است.

اما نکته مهم در ترور شــهید فخریزاده ،جایــگاه علمی و تالشهای او
در حوزه دانش برای حفظ جان مردم بود که نشــان میدهد تروریسم
بینالمللی چگونه تالشگران و دانشــمندانی که دستاوردهای علمی

معطــوف به حفظ جــان انســانها را در رأس پژوهشهــای خود قرار

میدهند ،با ادعاهایی بیاساس ،قربانی و ترور میکند.

این در حالی اســت که اســتراتژی نظامی ایران نیز اساســا معطوف به

به آنها اجازه نمیدهد این ترور را بیپاسخ بگذارند.

برخی پررنگ شــدن نــام او در روزهای اخیر را به مســاله تبادل

اتفاقــی در خاورمیانه افتاده کــه روزهای پر کشمکشــی را فرا

برخی برنامههایم نمیتوانم حضور پیدا کنم».

هشتگ #انتقام_سخت ترند شد

چنانچــه ایــران در پاســخ به «افــکار عمومــی» که ایــن بار با
تریبونهایــی در رجانیــوز ،فارس و مشــرق در دســت دارند،

دســت به اقدامی انتقامجویانه بزند و واقعا «هفته شلوغی»

را برای نتانیاهو رقم زنــد ،آتش جنگ منطقهای با ایران جرقه

خواهد زد .جنگی که به گفته اسماعیل قاآنی در سفر اخیرش
به بغــداد دامنــهاش به ایران محــدود نخواهــد ماند و همه

کشورهای منطقه از ســوریه و لبنان گرفته تا عمان و امارات را

در بر میگیرد.

ســختی انتقام بگیــرد و در زمان این انتقام تاخیــر نیفتد .آنها
هشتگ انتقام سخت را در توییتر ترند کردهاند .جریان دیگری

اما معتقد اســت انتقام باید انجام شــود ،امــا از راه عاقالنه که
هزینهای روی دوش ایران نیفتد.

آمریکا مخالف اســت و ترور یک دانشمند هستهای را شاهدی
میداننــد .جریان مخالف برجام نگران از ســر گیری مذاکرات

با آمریــکا در ماههای باقیمانده از دولت حســن روحانیاند.

مذاکراتی که سرنوشت انتخابات خرداد ماه را میتواند تغییر

و در جریان آن نیز دو یا ســه تن از ماموران امنیتی کشــور جان

برنامه ترور محسن فخری زاده

فیزیــک ( »)PHRCدر تاریــخ  ۲۴مــارس  ۲۰۰۷میــادی ،در
فهرست تحریم شــدگان ایران توسط شــورای امنیت سازمان
ملل قرار گرفت.

نوشــته «ســال  ۹۲چند روز بعد از توافق ژنو ،دکتر علی باقری
در جلســهای یک جمله گفت که حــاال معنایش بهتر فهمیده

میشــود« :تمام امتیازاتی که در توافق هستهای دادهاند یک
طــرف ،امتیاز دسترســیهای گســترده بــه بازرســان آژانس و

از ســال  ۲۰۰۲رســما درحــال ســاخت بمــب اتم بوده اســت.
فارســی مدعی شــده در این اســناد دانشــمندان هســتهای

پیشــنهادهایی را بــر مبنای چراغ ســبزی که مقامهای ارشــد
هســتهای تهــران به آنهــا داده بودنــد دربــاره کالهکهای
هستهای مطرح کردهاند.

منفعالنه عمــل کردید و به حدی مردم را در فشــار اقتصادی

که شــامل اتاقک ســرجنگی (کالهک) اســت .این نامه توسط

محســن فخری زاده پاراف شده است .او گفته درخواستهای

بیش از یک ماه پیش در  ۱۶اکتبر ســازمان مجاهدین خلق در

و نوشــت« :فقــط یکنفر تــرور شــده ،برجام که نقض نشــده

پشت پرده برنامه سالح هستهای ایران مطرح کرد« .بنیامین

برخــی رســانهها از جملــه ایــران اینترنشــنال (رســانه مــورد

و پشــتیبانی نیروهای مســلح گرچه تلخ و ضربه ســنگینی به

ادبیات «اقتدار پوشــالی» و «ناامنی ایران» ســخن میگویند

را که شهید فخری زادهها آغاز کردهاند ،هرگز متوقف نخواهد

نتانیاهو» نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی نام او را مستقیما

در شــوی تبلیغاتی دو ســال پیش خود به زبان آورد و مدعی

شــد روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار میکرده است .او از همه

خواسته بود «این نام را به خاطر داشته باشید».

یدیعــوت احارونــوث رســانه اســرائیلی در گزارشــی از اشــاره

تلویحی نتانیاهو به ترور فخریزاده در مراسم سخنرانی عصر

است».

حمایــت ســعودی) از اولین دقایق خبــر ترور فخــری زاده ،از
و بــا تاکید بر احتمــال جنگ ایران و اســرائیل خبرهای خود را

منتشر میکنند .ظاهرا آنها عالقه دارند جنگی آغاز شود .آنها
مدعیانــد جمهوری اســامی این بــار نمیتواند بــه ترور این

دانشــمند هستهای بی تفاوت باشــد و فشار «افکار عمومی»

دادند.

ایــن وزارتخانه در خط مقدم امنیــت آفرینی برای مردم بوده و همواره

مورد بغض و کینه دشــمنان اســت و کســانی که در ایــن عرصه نقش

طبیعتا دشــمنان نســبت به آنها بغض و کینه
موثرتری را ایفا میکنند
ً

بیشتری دارند.

آیافعالیتهایشهید
فخری زاده با مسائل

هستهای ارتباط داشت؟

ایسنا -وزیــر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره

علــت بکار بــردن عنوان «دانشــمند هســتهای» برای

شــهید محســن فخــری زاده گفت که شــهید محســن

فخــری زاده ر حــوزه پدافنــد هســتهای وزارت دفــاع
مدیریت میکرده و موضوع پدافند هســته و محشــور
شدن ایشان با دانشــمندان هستهای باعث شده بود

که به چنین عنوانی شهرت داشته باشد.

امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی وزیر دفــاع و پشــتیبانی

نیروهــای مســلح در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا

حــوزه دفاع بســیار جــدی میگیریم موضــوع پدافند

نامــه پارامترهایی به عنوان مــواد مورد نیاز پروزه ذکر شــده

عکسی از صحنه ترور محسن فخری زاده ا به اشتراک گذاشت

عزیز مــا و خادمین آنها اســتفاده کردند ایــن بار هم ایــن کار را انجام

ماه ســال  ۸۰خطــاب به مهندس فخــری زاده اســت .در این

علی اکبــر رائفی پــور نیز در توییتــر خود خطاب بــه مقامات

برقرار نیست».

وی افزود :دشــمنان ما که ترور را همواره به عنوان یک ابزار علیه مردم

فعالیــت های شــهید فخــری زاده با مســائل هســته

به دســت این رســانه رســیده ،شــامل برگهای با تاریخ بهمن

فرو بردید که اســرائیل یقین کرده دیگر موازنه تهدید با ایران

خدمات بســیار بزرگی هــم در عرصه دفاعی و علمــی بودند که درباره

این اسناد که طبق معمول توسط ماموران اطالعاتی اسرائیل

انتظار آمران و عامالن ترور فخری زاده اســت« :ترور محســن

یک ســخنرانی نام محســن فخری زاده را به عنوان فرد اصلی

امیر حاتمــی افزود :دانشــمند بیادعای ما که به عنــوان معاون وزیر

پشــتیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشــین مرکز تحقیقاتی

حمیدرضا رسایی نماینده سابق مجلس نیز در توییتی کنایی

راه انتقال با بالگرد به بیمارستان شهید شده است.

تقدیم خواهد شد.

ســوی نشــریه آمریکایی فارین پالیســی منتشر شــده است.

شما در حال پیگیری است.

خورده و محسن فخریزاده نیز در پی انفجار و اصابت تیر ،در

قدم های بلندی را برداشــتند که انشــاهللا خبرهای آن بــه مردم عزیز

نام محســن فخریزاده به عنوان یکی از پنج شخصیت ایرانی

توســط نهادهای نظامــی مدیریت میشــود) در توییتر خود

میشــود در این اقدام تروریســتی ،ابتدا یک خودرو نیسان در

رگبــاری کرده کــه در پی آن یکی از محافظــان فخریزاده  ۴تیر

شهید فخریزاده در حوزه واکسن

موساد رسیده است.

این رســانه بــر اســاس برخی اســناد دســتنویس بــه زبان

دولت نوشــته «لعنت بر شــما .آنقدر با دشــمن الس زدید و

خود را منفجر میکند و سپس عامل بعدی اقدام به تیراندازی

گفتوگویــی خاطرنشــان کــرد:

نام این دانشمند از طریق لیستهای سازمان ملل به دست

امیــر حســین ثابتی فرمانده ســابق بســیج دانشــگاه تهران

برنامــه ترور فخــری زاده نیــز دارای پیچیدگیهایی اســت که

میدان خلیج فارس آبسرد در حین عبور خودروی فخری زاده،

مســلح در ایــن رابطه دیشــب در

کــرده بودند که نقشــه ترور وی در یک بار ســالهای گذشــته

دیلی میل اســنادی منتشــر کرده و مدعی شــده ایــران قبل

اطالعات دانشمندان کشور طرف دیگر».

نشــان میدهد قطعا یک شــبه طراحی نشــده اســت .گفته

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای

تحقیقات علمی در کشــور و تنها دانشمندی بود که نتانیاهو

شکست خورده بود .رسانههای اسرائیلی ادعا کرده بودند که

وجــود دارد؛ یکــی آنکــه جریانی معتقد اســت ایــران باید به

و از مجریــان شــبکه افــق (یکی از شــبکههای صداوســیما که

از سوی عوامل موساد در ایران بوده است.

کردند.

محسن فخری زاده کیست؟

در واکنــش به حادثــه ترور محســن فخــری زاده ،دو واکنش

دو ســال پیش نیــز مجموعه ارزشــمندی از اســناد هســتهای

که بعد از تایید و تکذیبهای مکرر مشخص شد یک خرابکاری

بــرای نجات جــان مــردم ،او را ترور

محســن فخــری زاده از دانشــمندان موثر و رده بــاالی حوزه
در یک برنامه از او نام برده بود و رســانههای اســرائیلی اعالم

دهد.

باختند .اوایل امسال انفجاری در سایت هستهای نطنز رخ داد

میشــد و حاال پیش از تمام شــدن

فتوای رهبــری مبنی بر حرام بودن تســلیحات هســتهای ،عمال ادعای

بوده است .اخیر رســانه آمریکایی نیویورک تایمز مدعی شده

کشــور در عملیات دیگری از ســوی موساد از کشــور ربوده شد

در حوزههــای تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هســتهای در قبال

تحــت مدیریت این شــهید دنبال

آنها کمتر صحبت کردیم.

آژانــس نیــز بــر همین مســاله مهر تاییــد زده و ایــن موضــوع در کنار

بــر ادعای خود مبنی بر غیر قابل اعتمــاد بودن طرف مقابل

به اعدام محکوم شــد .دادســتان تهران احمدرضا جاللی را به
«انتقــال اطالعــات مربوط بــه پروژههای به کلی ّ
ســری نظام

کوویــد ۱۹-بــود کــه در مجموعــه

نیز حاکی از برنامه صلحآمیز هســتهای ایــران بوده و همه گزارشهای

نام فخــریزاده تحت عنوان «دانشــمند ارشــد وزارت دفاع و

عملیات نیابتی از سوی آمریکاییها ترور شده است.

بالینــی در ایــران بــرای مقابلــه با

دفاع سالیان سال سازمان پژوهشهای دفاعی را اداره کردند ،منشاء

عــاوه بر ترور دانشــمندان هســتهای ،ایران در مــوارد دیگری

خیابان پاسداران تهران توســط یکی از عوامل اسرائیل در یک

انسانها ،واکسن آماده کارآزمایی

حرام قطعی شــرعی اعالم کردیم،

جریــان مخالف برجــام با هــر گونه آغــاز مجدد مذاکــرات با

که تابستان امسال فردی به نام المصری ،نفر دوم القاعده در

دانــش و معطوف بــه نجات جان

اســام عزیــز کاربــرد این ســاح را

کــه در فهرســت  ۵۰۰نفــره قدرتمندتریــن افراد جهــان که از

نیز در ســالهای اخیر قربانی عملیات موســاد در خاک ایران

آخرین پروژه شهید فخریزاده یکی از همان پروژههای عملی در حوزه

راه قــدم برداریــم ،براســاس حکم

هدف ترور قرار گرفته و به شهادت میرسد.

رســانههای نزدیک به ســپاه از جمله مشــرق نیوز سالها بعد

سوی این شهید بوده است.

وجود اینکه میتوانســتیم در این

معاوضه کند.

نــداده اســت .در پرونــده ترور دانشــمندان هســتهای برخی

برابــر تهاجم یک بیمــاری و ویــروس -در اولویت بهکارگیــری دانش از

معظــم انقــاب تاکید کــرده ما با

رویمــان قرار خواهد داد» و «هفته شــلوغی پیش رودارم و در

ســال  ۹۱به اتهام دست داشــتن در ترور دانشمندان هستهای

دفــاع از جان انســانها  -چــه در برابر تهاجم نظامــی بیگانگان چه در

صــورت میگیــرد کــه بارهــا رهبر

شــهادت میرســد .در دی ماه همان سال نیز شهید مصطفی

در موارد قبلی ایران واکنش مســتقیمی به این ترورها نشــان

جایــگاه و اقدامات شــهید فخــریزاده را نادیده میگیرنــد که چگونه

ایــن دانشــمند بــا آن ،در حالــی

زندانیان گــره زدهاند .ناظــران معتقدند ایران با انتشــار خبر

از ایــن موارد فردی به نام مازیار ابراهیمی اســت .ابراهیمی در

این مســاله همان موردی است که رسانههای حامی تروریسم ،به عمد

نظامی ایران و منســوب دانستن

امــروز خبــر داده اســت .اما نتانیاهــو در این ســخنرانی گفته

در این پرونده بازداشــتهای دیگری نیز رخ داده اســت؛ یکی

اداره کرد ،منشأ خدمات بزرگی در عرصههای دفاعی و علمی بود.

ادعای بیاســاس برنامه هستهای

تمال جنگ ایران و اسرائیل وجود دارد؟
احمدی روشــن چهارمین دانشــمند هستهای کشــورمان نیز

که به عنوان معاون وزیر ســالها ســازمان پژوهش و نوآوری دفاعی را

توجیــه ترور شــهید فخــریزاده با

پشت پرده ترور محسن فخری زاده

اعدام قصــد دارد او را بــا زندانیان ایرانی در کشــورهای غربی

نظامی نیز همگی با رویکرد دفاعی و نه تهاجمی طرحریزی شده است

سرلشــگر محسن باقری در پیامی اعالم کرده انتقام سختی در

فخــری زاده رییس ســازمان پژوهــش و نــواوری وزارت دفاع
مجموعه دفاعی کشــور بود ،اما دشمنان کوردل بدانند راهی
شــد .گروههای تروریستی و آمران و عامالن این اقدام کور هم

بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود و اطمینان
میدهیم تا تعقیب و مجازات عامالن این ترور شهید محسن
فخری زاده از پای نخواهیم نشست».

ای ارتبــاط داشــت؟ گفت :یکــی از موضوعاتــی که در
شیمیایی ،میکروبی و هســتهای است که در این حوزه
با تهدید جدی دشمن مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه «موضوع پدافند شــیمیایی ،هســته

ای و میکروبــی در وزارت دفــاع و نیروهای مســلح یک
موضــوع کامال مهم و به روز اســت» اظهار کرد :پدافند

هستهای را شهید محسن فخری زاده مدیریت میکرد

و یک کار گسترده ای را در این حوزه انجام داده است و
ما امروز در این حوزه دارای محصول هستیم.

وزیر دفاع دربــاره علت بکار بردن عنوان «دانشــمند
هستهای» برای شــهید محســن فخری زاده نیز گفت:

موضــوع پدافنــد هســته و محشــور شــدن ایشــان با
دانشــمندان هســتهای باعث شــده بود کــه به چنین

عنوانی شهرت داشته باشد.
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محدودیتهای کرونایی آب سردی بر زبانههای آتش کرونا

باشــگاه خبرنــگاران جــوان -یــک هفتــه از اعمال

محدودیتهای کرونایی میگذرد و مردم و مســئوالن
در انتظار کاهش آمار موارد ابتال ،بســتری و فوتیهای

کروناهستند.

بسیاری از شهرهای کشور چند وقتی بود ،روی خلوتی

را به خود ندیده بودند ،کمتر شــبی داشتیم که ساعت

 9شــب ترافیک نباشــد ،برای بســیاری ســاعت 21تازه
سر شــب بود برای پاســاژگردی و دورهمی حتی در روز

و شــبهای ســیاه کرونایی؛ شــب و روزهایی که در هر

ســه دقیقه آن یک ایرانی چشمانش را به روی این دنیا

میبندد و داغ بر دل عزیزان باقی میماند.

کرونا مشاغل ســطح  3و  4و در شهرهای زرد مشاغل

بین 40تا 70درصد ترددها کاهش پیدا کرده است.

همچنین ممنوعیت تردد بین استانی برای شهرهای

بهداشــتی در مراکز خصوصی به حدود  89درصد و در

قرمز را ندارند و ساکنان شهرهای قرمز هم نمیتوانند

سطح 4تعطیلشدند.

روزهای که کرونا با آن عجین شده است و افراد بسیاری
ویروسذرهبینیرانمیبینندگوششانبهتوصیههای

واردسایر شهرهاشوندوجریمهیکمیلیونتومانیدر

بهداشــتی متخصصان و مســئوالن بدهکار نیست و

خالف اصول بهداشــتی عمــل میکنند که ســرانجام
ماجرا به خط صاف نمایشــگر عالئم حیاتی روی تخت

بیمارستانختممیشود.

کاش هر کس فقط مســئول خودش بــود و اگر اصول
بهداشتی را رعایت نمیکرد فقط خودش گرفتار کووید

میشداز بدماجراکرونایکبالیاجتماعیاستوآمده
تا بگوید اگر همه در کنار هم باشید و درست رفتار کنید
دشمن به شما غلبه نمیکند وگرنه دشمن هر لحظه

در کمیننشستهاستتااز هر سوراخیحملهکندویک

انتظارمتخلفاناست.

مراکز دولتی به حدود 94درصد رسیده است.

میدهد.

فعالیــت یــا تعطیلــی عمــل نمیکننــد ،گفــت :اگــر

و 12خودرو را نیز عودت داده است.

مانندتهرانترددافرادباحملونقلعمومیاست.

از طرفــی بایــد توجــه داشــت بــا وجــود اعمــال

کارمنــدان میتوانند موضــوع را با ســامانه  190وزارت

معاون کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با

محدودیتهای جدید شــاهد کاهش تردد حدود45

را ادامه دهند.

و گفت :تقاضا داریم که به نحو مقتضی همراهی کنند.

کرونایــی بیان کــرد :ما در مقابلــه با کرونا یک ســری

 300تــا 400کرونایــی و افاقه نکــردن محدودیتهای

نیــم بند ،باالخره ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تصمیم

محدودیتهاییکههمهچشمانتظار نتیجهمثبتآن

اجتماعی هســتیم و استنباط ما این است که با اعمال

گرفت تا محدودیتهای شدید کرونایی اعمال شود،
هستند.

با کرونا شاهد تردد بین شهری ،شهری و فاصله گذاری
محدودیت های شبانه تردد دورهمی های خانوادگی

هــم کاهش پیــدا کــرده اســت ،همچنین بــا ردیابی

محدودیتهایی که از اول آذر ماه اعمال شد

کروناییزنجیرهانتقالبیماریشکستهخواهدشد.

از اول آذر مــاه محدودیتهــای شــدید کرونایی اجرا

معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی

میلیوننفر از اینجمعیتدر 1۶0شهرستانباوضعیت

هســتیم و ترددهــای بیــن شــهری حــدود  40درصد

شد و  79میلیون نفر تحت پوشــش قرار گرفتند و 53

قرمز زندگی میکنند .بر این اســاس در شهرهای قرمز

مشاغل سطح 3،2و 4در شهرهای با وضعیت نارنجی

بیان کرد :خوشــبختانه ما شاهد همکاری خوب مردم

کاهش پیــدا کــرده اســت ،همچنین شــاهد کاهش

ترددهای درون شــهری بودیم و در شهرهای مختلف

با وجود همکاری خوب کسبه برای تعطیلی و گذشتن

شــرکتهای خصوصی و ادارات دولتــی بیش از آنچه

حدود 1۲هزار واحد صنفی پلمب شدند

از نگرانیهــای مــا ترافیک صبحگاهی بــود و فعالیت

مردمبهشرایطعادیبازگردد.

داریم آثار اعمال محدودیتها را یک هفته تا 10روز بعد

فاصلهگذاریاجتماعیداریموبامصوبهستادمقابله

کرهکرههاینیمهباز وتخلفهایکرونایی؛

اعمــال محدودیتهــا ابــراز نگرانی کــرد و گفت :یکی

علیرضا زالی فرمانده عملیات ســتاد کرونا کالنشــهر

نســبت به تردد بــاال در حمل و نقل عمومــی با وجود

بهداشت و سالمت مردم توجهی ندارند و به بهانه ها و

اخیــر موجب نگرانی بیــش از پیش مردم ومســئوالن

شــد و در نهایت بعد از چند هفته تجربه مــرگ روزانه

و 792پیامــک به رانندگان خاطی ارســال کرده اســت.

ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت هــم روز چهارشــنبه

محدودیتهــا هنــوز در برخی شــهرها ماننــد تهران

95۶خودروراجریمهکردهاند.درششروزگذشته219هزار

شنبهاداراتتعطیلباشند.

ایــرج حریرچی معــاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و

دولت نظارت داشــته باشــند و شــرایطی را برای اعالم

پلیس در اعمال طرح محدودیت تردد شبانه 51هزار و

مــردم و اقدامــات دســتگاههای دولتــی میتوانند از

پاسخ به این سوال که محدودیتها چه زمانی موجب

اداریواستخدامیبر نحوهصحیحبخشنامهوتصمیم

تهران یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری در کالنشهری

از مال و امــوال خود ،اما همچنان افرادی هســتند که

میگیرد و رکورد  48۶قربانی را در هشــت ماه گذشــته

عوامل ماننــد کاهش رفــت و آمد ،تمــاس فیزیکی و

عمومیوشلوغیمتروواتوبوسهابودیم.

فکر میکردیمدر ترافیکصبحگاهیدر متروواتوبوس

دســتورالعمل های بهداشتی در هفته نخست اعمال

و ســیاه شــدن روزهای آخریــن پاییز و زمســتان قرن

و 129تذکر لسانی به رانندگان خودرو داشته و 279هزار

بیان اینکه ۶9شهرستان از وضعیت قرمز کرونایی پس

از اعمال محدودیت در مشــاغل گــروه  3 ،2و  4خارج

وضعیت قرمز خارج شــوند و هر چه زودتر معیشــت

آموزش پزشــکی درباره ارزیابی اجرای محدودیتهای

در اینزمینهبایددستگاههایمربوطهبهویژهسازمان

این در حالی است که به گفته محسنی بندپی استاندار

اشتباهمیتواندبهقیمتجانشماربسیاریتمامشود.

ثبت کرده اســت ،باالرفتن آمار مرگ و میر کرونا در ماه

دورکاری و حضور حداقلی در وضعیت خاص موجود

تخلفات صورت گرفته در دستگاه اجرایی فراهم آورند

خصوصــی به مصوبــه ســتاد کرونا مبنی بــر کاهش

محدودیتهای کرونایی چقدر اثربخش بوده است؟

محدودیتهاخبر داد.

همواره بودند دستگاههایی که تاکید داشتند کارکنان

حریرچیدربارهاینکهبنابر برخیگزارشهاشرکتهای

شــدند ،گفت :شــهرهای قرمز با همــکاری و همراهی

همچنیــن وزیــر بهداشــت از اجــرای  90درصــدی

که دولت تصمیم بــه کاهش حضــور کارکنان گرفت،

براساس این گزارش ،پلیس در این شش روز ۶95هزار

شهروندان در ساعات از منزل خارج نشوند و تعطیلی

به گفته محمد اســالمی وزیر راه وشهرســازی با اعمال

کننــد جای تامــل دارد ،به هر حــال در هفتههای قبل

همچنان شــاهد حجم بــاالی تــردد در حمــل و نقل

بهداشتدر میانبگذارند.

داشتهباشند.

خصوصی تا چه انــدازه این تصمیم دولــت را اجرایی

فعالیت ادارات دولتی و امتناع بســیاری از شرکتهای
خصوصــی از دورکاری کارمنــدان و کاهــش فعالیــت

افزون بر اینها در شهرهای قرمز از ساعت 21تا 4صبح

دورهمی نگیرند و محدودیتها اثربخشــی بیشتری

اینکــه در تعطیــالت پیــش روی ادارات و شــرکتهای

برای آنها فراهم بوده است.

حریرچی بیــان کرد:میزان رعایت دســتورالعملهای

به مدت مشــابه ســال قبل 33درصد کاهش نشــان

محلکار بهصورتدرصدیحاضر میشدند.

ترددباالدرحملونقلعمومیاداراتراتعطیلکرد

 522هزار و ۶94دستگاه خودرو تردد داشتند که نسبت

شــرکتهای خصوصــی بــه مصوبه عمــل نمیکنند

ممنوعیت تردد داخل شــهری اعمال شــده اســت تا

شدهاستواز ابتدایشروعمحدودیتها ۶۶میلیونو

اداری و اســتخدامی ،بخشهای غیر ضرور هم باید در

بهصورتکاملحضور داشتهباشنددر حالیکهامکان

هر چند اصناف از اول آذر تعطیل شــدند ،اما به دلیل

درصدیدر جادههایکشور هستیم.

 2۶روز اســت که قاتل نامرئــی  4۶0 ،450و  480قربانی

در حالی است که طبق بخشــنامه هفته قبل سازمان

چهزمانیفوتیهایکرونادرایرانکممیشود؟

قرمز و نارنجی اعمال شد و افراد حق ورود به شهرهای

اینقاتلنامردیراندیدمیگیرندوبهحسابآنکهاین

 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

با وجود تعطیلی تمــام واحدهای صنفــی به حرمت

روش های مختلف سعی دارند به نوعی فعالیت خود

تاثیر داشت که آقای رییس جمهور دستور دادند که از

وبهآنرسیدگیکنند.

محدودیتهــا خیلــی موثــر نبوده اســت و بــه گفته
تهراننکتهنگرانکنندهایناستکهمردمفکر میکنند
محدودیتهایکروناییبهسرعتمیتواندآمار مرگو
میر و میزان ابتال را تغییر دهد ،گفت :متاسفانه شرایط

این گونه نیست و از شنبه تا روز چهارشنبه تغییر خیلی
شگرفیرادر میزانبستریبیمارستانهاومرگومیرها

وزیر بهداشت به شــرکتهای خصوصی هم تذکر داد

در تهراننداشتیم.

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در

برخی از مغــازه داران به بهانه تمیز کردن واحد صنفی

زیرا در مصوبه ستاد ملی هم شرکتهای خصوصی را

ممنوعیت تردد بین اســتانی یا تردد در ســاعات شب

کاهش آمار بستری و فوتی کرونا میشود ،گفت :انتظار

محدودیتها را دور بزنند .برخی هم کره کره را تا نیمه

من در وزارت بهداشــت و چه در قرارگاه کرونا در وزارت

در موارد سرپایی ،دو تا سه هفته بعد در موارد بستری و

بهانههــای مختلفی میآورند و برخــی میگویند برای

معاون کل وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی

احتــرام بگذاریم و کار مشــتری راه بیفتد ،برخی هم که

هــدف گذاری مــا در وزارت بهداشــت این اســت که در

اعالم کرده اند ما به ظاهر تعطیل هســتیم و اگر چند

فوتیهایکروناچهزمانیکاهشپیدامیکند؟

 4تا ۶هفته بعد در آمار مرگ و میر کرونا شاهد باشیم.

درباره احتمال تمدید محدودیتهای کرونایی گفت:

یک ماه  30درصد موارد بســتری و  10درصد فوتیهای

کره کره خود را باال میدهند و سعی دارند به این شکل

باال میدهند و پذیرای مشتری هستند و هنگام بازرسی

برداشتن جنس باز کرده بود و مشتری آمد و خواستیم

نامطلوبمیگذارند.

هفته به تدریج روند ثبت پالک خودروها انجام شــد و

این روند ادامه دارد.

همچنین ردیابی بیماران کرونایی و ممنوعیت ســفر
بین اســتانی آنها فقط در سامانه هواپیمایی و قطار

فروشاینترنتییامشتریدائمدارندبهمشتریانخود
ضربه بــه درب بزنیــد درب را برای ورود بــاز میکنیم و

طبــق اعالم رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی اصل

مثبتها در ســطح شهر و حتی با حمل و نقل عمومی

بنابــر اعــالم پلیــس در شــش روز نخســت اعمــال

مگر عدهای که حضورشان با تشخیص باالترین مقام

الکترونیکیبرایرصدبیمارانکروناییاست.

بازدیــد انجــام و به 193هــزار و  701صنف تذکــر داده و

انصاری گفت :در هفته آینده فقط کارکنان آن بخش که

در کاهشآمار ابتال،بستریوفوتیهایکروناموثر بوده

حاضر شوندوبخشهایغیر ضروریتعطیلاند،این

این زمینه میرسد و آیا محدودیتها تمدید میشود؟

مطابقباکاهشترددهاتمدیدهاخواهدشد.

محدودیتها 34۶،هزار و 150مرتبهاز صنوفمختلف

بنابر اعالمناجادر1948نقطهنیرویهایپلیسمستقر

خصوصی خواهند بود که در رفت و آمد شــهری اثرات

سطح یک در ســامانه پلیس ثبت نشده بود و در طی

اداراتوشرکتهایخصوصیزیر بار تعطیلی

کرونا و در ســه ماه  50درصد موارد بستری و  40درصد

جریمه ۵1هزار خودرو در محدودیتهای شبانه

کشــور ،مجبــور بــه برخــورد و تعطیلی شــرکتهای

ممنوع شده بود ،اما پالک خودروی بسیاری از مشاغل

انجــام شــده بــود و از اواســط هفته ممنوعیت ســفر

میتوانیدخریدکنید.

میزانمرگومیر کروناکاهشپیداکندومحدودیتها

مشمولاینطرحکردهایم.در غیر اینصورتهمکاران

این طرح اشــکاالتی هم در ابتدای راه داشت برای مثال

تخلفها صورت جلسه شده است و11هزار و 941واحد
صنفیمتخلفپلمبشدهاند.

خواهندرفت؟

بر این اســت که هفته پیش رو ادارات تعطیل باشــند
دستگاه،ضروریتشخیصدادهشود.

ارائه دهنده خدمات ضروری هستند باید در محل کار

بــا اتوبــوس اجرایی شــد و همچنان بســیاری از کرونا

ترددمیکنندکهایموضوعنیازمندتقویتسامانههای
بایدمنتظر ماندودیدکهمحدودیتهایجدیدچقدر

استووزارتبهداشتچهزمانبههدفگذاریخوددر

آگهی اعالم حدود بستر و حریم تعدادی از رودخانههای شهرستان هریس

روزنامه سرخاب

شناسه آگهی1053154 :

تاریخ انتشار1399/09/09 :

بدینوسیله به اطالع کلیه اشخاص ذینفع در مجاورت رودخانه¬های باجا باج ،چنزق ،هفت دران ،هورایلی ،مقصودلو ،مینق ،شهسوار ،شرالن ،سرخه گاو ،ترکایش ،هرزنق ،امند ،اندیس ،بشیر ،عباس آباد ،گویدرق،
نیچران و اوجان چای ،آراچای ،سولی درق ،مسیل سرشاخه 1و  2سعید آباد و کنددره سی می رساند که حدود بستر و حـریم رودخانه و مسـیل های مـذکور درمحدوده مختصات به شرح جدول ذیل:
ردیف

1

هریس

باجا باج

9

653601،4249498

647319،4247006

2

هریس

چنزق

14/5

637856،4239755

640974،4233049

3

هریس

هفت دران

4/6

4

هریس

هورایلی

4249018،643263
643315 ،4249023

(بازه چپ)
هورایلی

3

(بازه راست)

688121 ،4242367

687974 ،4243985
690025 ،4243345
689756 ،4243483

688857 ،4241873

5

هریس

مقصودلو

13

684067 ،4242075

678127 ،4237524

6

هریس

مینق

3/5

674754،4239050

672016،4237983

7

هریس

شهسوار

5/5

657027،4244091

657911،4240565

8

هریس

شرالن

2/5

9

هریس

سرخه گاو

4

10

هریس

ترکایش

3/5

11

هریس

هرزنق

6

699765،4238254

698970،4237081

699905،4237915
645825،4248626

646719،4246334

645463،4248338
683062،4237570
642029،4247306

شهرستان

642661،4233096
14

بشیر

هریس

6

680652،4235794
643467،4243924

642334،4232790

641729 ،4230890

642158،4232655

645318 ،4245518

688472 ،4244099

3/5

ردیف

شهرستان

رودخانه

طول

مختصات ابتدا

مختصات انتها

رودخانه

طول

مختصات ابتدا

مختصات انتها

636210،4239793
15

عباس آباد

هریس

4

636352،4239926

637908 ،4239668

637230 ،4240482
16

گویدرق

هریس

3/5

17

هریس

نیچران

12

18

هریس

اوجان چای

14

661327 ،4245432
638712 ،4251145
639697 ،4247076
670853 ،4224465

663170 ،4245191
641714 ،4244329
669402 ،4213918

640239,4219221
19

امند (بازه دوم)

هریس

9

638822,4217644
638210,4217692

637688،4222515

637796,4218453
20

هریس

آراچای

5

21

هریس

سولی درق

3/5

686119,4239613
642866,4247731
642709,4247607

684268،4234142
644153،4244788

22

هریس

مسیل سرشاخه  1سعیدآباد

1

629057,4216954

629062،4217933

12

هریس

امند (بازه اول)

2/5

638442،4219098

638371،4220991

23

هریس

مسیل سرشاخه  2سعیدآباد

1

629472,4218029

629505،4217022

13

هریس

اندیس

3

694443،4234141

694582،4232705

24

هریس

کنددره سی (مجاورت روستای مشیرآباد)

0.45

638994 ،4246492

639050 ،4246088

641292،4247290

توسط شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی تعیین گردیـده اسـت .لذا کلیه اشخاص ذینفع می توانند جهت کسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیین شـده ازتاریخ انتشار این اطالعیه ظرف مدت یک ماه به اداره
منـابع آب شهرسـتان هریس مراجعـه وچنان چه اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه سـوابق و مسـتندات ابـرازي کتبـا بـه اداره منابع آب شهرستان مذکور ارائه و رسید دریافت نمایند تا پس از رسیدگی
هـاي الزم پاسـخ قـانونی اعالم گردد .بدیهی است در غیر اینصورت و پس از سپري شدن مهلت مذکور بستر و حریم تعیین شده بر اساس مقررات قطعی تلقی می گردد و اعتراضات بعدي مورد قبول نخواهد بود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی

اصالحیه آگهی مزایده عمومی

تاریخانتشار:
1399/09/09

پیرو انتشــار آگهی مزایده عمومی نوبــت اول در تاریخ
 1399/8/20و نوبــت دوم در تاریــخ  1399/8/27بــه
اطالع می رســاند به دلیل ابالغ ســتاد مقابله با کرونا
و تعطیلــی سراســری ادارت از طرف ســازمان اداری و
استخدامی کشــور ،آخرین مهلت قبول پیشنهادات و
تاریخ بازگشایی پاکتها به روز شنبه مورخه 1399/9/15
ساعت  13:30تغییر می یابد.

م.الف417:

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــر رای شــماره  1399۶0304009000809مورخــه 1399,08,21هیئــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی

وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک هریس و تصرفات مالکانه و بال معارض آقای حســین
پیری هریس به شــماره ملی  1738212947درشــش دانگ یکقطعــه باغ محصور به مســاحت  2833,44مترمربع مفروز و مجزی
شــده از پــالک  3۶49فرعی از  _1اصلی واقع در اراضی شــهر هریس بخــش  47تبریز حوزه ثبت ملک هریس مــورد ابتیاعی از -1

خانــم امینه قرجه داغی برابر مبایعه نامه عادی بتاریخ  -2 1397,10,20خانم فاطمه پیری هریس برابر مبایعه نامه عادی مورخه
 1399,0۶,01محرزگردیده است.

لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند

مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــد مــی توانند ازتاریخ الصاق آگهی بــه مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم
وپس ازاخذ رســید ،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.

سازمان عمران تبریز

تاریخ انتشار نوبت اول1399,08,24:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1399,09,09:

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان هریس -بهزادعظیمی

سرخاب
کهن محلهای است رد تبرزی
هک خزینه ادب ،رعافن و هنر اریانی است
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اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

رازگشایی از مالقات دیپلمات ایرانی با مارادونا پس حدود ده سال

فرهاد عشوندی

گزارش

پیراهنی که به جای موزه به احمدی نژاد رسید!

برترین تیم و مربی هفته به سپاهان رسید

به من رســید .من هم در پاســخ به سئوالشان توضیحات
مفصلی درباره روابط و شرایط مان در آرژانتین دادم.

محسن بهاروند ،سرپرست سابق سفارت ایران در آرژانتین

در پایــان  ،ایشــان پرســیدند ظاهرا چیــزی بــا خودتان از

که مارادونا اگر بخواهــد میتواند مردم زیادی را به خیابان

شده مارادونا را آوردم که به آقای سبحانی مدیرکل مربوطه

درباره محبوبیــت مارادونا گفــت :در آرژانتین معروف بود

آرژانتیــن آوردید ؟ من جــواب دادم بله یــک پیراهن امضا

بکشــاند و با یک فراخوان میلیونها نفــر از مردم آمریکای

تحویل داده ام  .من نمی دانســتم که پیراهن مارادونا را به

التین را فرابخواند.

جلســه آورده اند .عکاسها را صــدا کردند  ،آقایان متکی و

 :این روایت یکی از مهمترین دیدارها در قالب دیپلماسی

ســبحانی دو طرف پیراهن را گرفتند و در حضور عکاســان

است که روایت می شود .روایتی صریح و پر از نکات جالب

من چــون اعتقــادی به این مســئله نداشــتم ،ســر جای

عمومی در دســتگاه دیپلماســی دولتهای نهــم و دهم

پیراهن به آقای احمدی نژاد اهدا شد.

خودم نشسته بودم و در عکس هم نیستم .ولی دوستان

از زبان سرپرســت وقت ســفارت ایــران در بوینس آیرس.

خبرنگار چون مرا نمی شــناختند ،اشتباها با تصویر آقای

دیپلماتی که بــرای اولین بــار به عنوان مقامــی ایرانی با

اســطوره تازه درگذشــته فوتبال جهان و آرژانتین مالقات

سبحانی  ،نوشتند مسئول سفارت آرژانتین این پیراهن را

آرژانتین که حاال معاون حقوقی دستگاه دیپلماسی ایران

در ایــن کار نداشــتم .بعــد از آن هــم دیگــر خبــر نــدارم

به آقای احمدینژاد داده است .درحالی که من مشارکتی

کــرد .محســن بهاروند مســئول وقت ســفارت ایــران در

سرنوشت آن پیراهن چه شد.

است ،عصر پنجشنبه گذشته زمانی که هنوز مراسم تشییع

جنازه مارادونا در آرژانتین انجام نشــده بود ،پاســخگوی

سئواال ما شد.

او بــرای اولین بــار در ایــن گفت و گــو از ماجــرای پیراهنی

رازگشایی کرد که مارادونا برای مردم ایران هدیه فرستاد اما

به محمود احمدی نژاد رسید.

گرفتم و خوشم آمد .او چهره فتوژنیکی ندارد و در فیلمها و
عکسها چهره واقعی او منعکس نمیشــود .اولین چیزی

کــه برایم تعجبآور بود همین چهره ایشــان از نزدیک بود

مارادونا میگفت احمدینژاد را دوست دارد چون

احساســاتی ،مهربان و قابــل احترام بود و خیلــی با ما که

در آن زمــان آقای احمدینژاد رییس جمهــور بودند؛ البته

که چهرهای زیباتر و مهربانتر داشــت .ایشان فردی بسیار

*چرا مارادونا؟

که به دستش برساند که امیدوارم رسانده باشد.

از ایــران بودیــم خــوب برخورد میکــرد .وقتی وارد ســالن

مارادونا در آرژانتین فرد بســیار محبوب و دوستداشــتنی

شــدیم در گوشــهای از ســالن وزیر کار آرژانتین نشسته بود

آرژانتین بدانید .البته این محبوبیت حق ایشــان بود چون

سیاستمدارها ســعی میکردند با ایشان عکسی بگیرند که

آدم با دل و جراتی است!

برای ما دیپلماتها سیاســتورزی و جناحی بودن ممنوع

اســت ،برای مــا فرقی نمیکند که چه کســی رییس جمهور

بود .مارادونا را باید در چهارچوب فرهنگ آمریکای التین و

کــه مارادونا حاضــر نبود بــا او مالقات کند چــون خیلی از

او با ورزش اعتماد به نفس مردم آرژانتین را تقویت کرد و تا

در آینده برای انتخابات از آن اســتفاده کنند یا اعتباری برای

را دوســت دارد که من از او پرســیدم چرا کــه مارادونا گفت

که در بازی فوتبال داشت هم برای مردم آرژانتین و هم برای

نداشت و بیشتر انقالبیون را دوست داشت.

اسپانیانی به کار بردند که منظورش این بود.

زمانی که فوتبال بازی میکرد با توجه مهارت فوقالعادهای
بسیاری از مردم جهان فرد خیلی محبوبی بود و همه ایشان

خودشان جور کنند ولی مارادونا عالقهای به سیاستمداران

را دوست داشتند .مارادونا فقط در آرژانتین محبوب نبود و

دشواری های گرفتن چند عکس!

و با بعضی از رهبــران آمریکای التین مثل کاســترو ،چاوز و

آرژانتین از شبکه پرس تی وی بود که اصرار کرد با ما بیاید و

باشــد .ما یک ســری وظایفی داریم که در هر شــرایطی آن

را انجــام میدهیــم .مارادونا به ما گفت اقــای احمدینژاد

چون آدم با دل و جراتی اســت که البته یک عبارت عامیانه

پیراهنی که به مردم ایران هدیه شد :از صمیم قلب

در کل جهــان به خصوص آمریکای التین شــهرت داشــت

قبل از اینکه ما برای اولین مالقات برویم ،خبرنگاری هم در

مورالــس و کال رهبران چپ ارتباطاتی داشــت .مــن در آن

در مالقات حضور داشته باشد.

نمایندگیایراندر کشور آرژانتینبودم.معموالدیپلماتها

بودند مخالف حضور خبرنگار و همچنین گرفتن عکس و

کشور سعی میکنند با اشخاصی که در میان مرد محبوبیت

مارادونا در اختیار شــبکه فاکس است و ایشان اجازه ندارد

در آرژانتیــن معروف بود که مارادونا اگــر بخواهد میتواند

زمانی کــه رفتیم متوجــه شــدیم آن خبرنگار یــک دوربین

میلیونهــا نفــر از مــردم آمریــکای التیــن را فرابخواند .ما

دوربیــن را بیرون آورد و خواهش کــرد که از مالقات عکس

چون ایران تحت تحریمهای بســیار شــدیدی بود و سعی

ولی خود مارادونا اجازه گرفتن عکس و فیلم را داد که البته

شــخصیتهای مهم آرژانتیــن مالقات میکردیــم .یک کار

جالب نبــود .وقتی با مارادونــا مالقات کردیــم او به مردم

امــور خارجه بودنــد و آقای ســبحانی مدیــرکل منطقه

داشــتیم که با شــخصیتهایی که در دولت کشور میزبان

مقاومت میکند و تسلیم نمیشود خیلی مورد توجه او بود

دادم .نظــرم این بود چــون به مردم ایران داده شــده و

باعث شد که من به این فکر بیفتم که باید با ایشان مالقات

ملــت ایران را خیلی دوســت دارم و این را از ته قلبم و جدی

برای ملت ایران

بعــد از صحبت کوتاهی که باهم کردیم ایشــان پیراهنی با

نام خودش و شــماره ده را اهدا کرد و روی آن نوشت «:برای

می رفتند که مارادونا با دست خدا ،شفای شان دهد!
مارادونــا به این صورت ادامه داد و خیلی مورد توجه مردم
آرژانتیــن و منطقه بود .در همان زمــان هم معروف بود که

مارادونا از موارد مخدر استفاده میکند ولی این برای مردم

آرژانتین اصال مهــم نبود و در قالب فرهنگی آنجا مســاله
شــخصی محسوب میشــد .ضمن اینکه کســی که اینطور

غرور و اعتماد به نفس را به مــردم خودش از طریق ورزش

هدیــه داده بود ،اگــر ضعف کوچکی هم داشــت به خاطر
بردبــاری که در مــردم آنجا وجــود دارد اعتیــادش خیلی

عیب بزرگی محســوب نمیشــد .مارادونا بعد از فوتبالش
در زمینههای تبلیغاتی حضور داشــت و محبوب مردم بود

و به ایشان «دست خدا» میگفتند .حتی من شنیده بودم
بعضیها که بیماری العالج دارند ،فکر میکنند اگر مارادونا

بــه او توجه کند ،شــفا پیدا میکنــد! در این حد به شــان و
شخصیت مارادونا قداست داده شده بود ولی مارادونا در

آنجا متوقف نشد و ظاهرا خیلی در موارد مخدر غرق شده
بــود و تدریج افولش آغاز شــد .به یک چاقــی عجیبی هم

زمان بین سالهای  1385تا  1388در آرژانتین بودم و رییس

کســانی که کارهای مارادونا را انجــام میدادند و اطرافش

به خاطر دیپلماســی عمومی و برقراری ارتبــاط با مردم آن

فیلم بودند چون میگفتند انحصار گرفتن عکس و فیلم از

بعدها ولی دوســتان گفتنــد که مارادونا ایــن پیراهن را به

جوانترهایی که دیگر مارادونا را ستایش نمیکردند!

که گفتم را روی آن پیراهن نوشت و به عنوان نماینده ایران ،

غــروری که مارادونا در آنها ایجاد میکرد را به یاد داشــتند

دارند ،ارتباطاتی را برقرار کنند.

جای دیگری عکس بگیرد.

دکتر احمدینــژاد هدیه کردند که اینگونه نبود و جملهای
آن پیراهن را به من سپرد.

مــردم زیــادی را بــه خیابــان بکشــاند و بــا یــک فراخوان

کوچکــی را مخفی کــرده و با خــودش به اتــاق آورده و آنجا

هم نیــاز به افرادی داشــتیم که با آنها ارتبــاط برقرار کنیم

و فیلم بگیرد .این برای اطرافیان مارادونا قابل قبول نبود

میکردنــد ما را منزوی کننــد؛ لذا ما هم بنا بــه وظیفه با با

چون دوربین خیلی باکیفیتی نبود ،فیلم گرفته شده خیلی

رسمی داشــتیم که کار دیپلماتیک بود و یک کار غیررسمی

ایران ابراز عالقه میکرد و اینکه ایران در مقابل امپریالیسم

نبودنــد ارتباط برقــرار میکردیــم .این وضعیــت مارادونا

وبه مردم ایران عالقه داشت .ایشان مرتب تکرار میکرد من

من هم نماینده بودم ،این را به موزه هدایای وزارت امور

کنم و با ایشــان صحبت داشته باشــم .فراموش نکنید که

میگویم که مردم ایران را دوست دارم.

بودنــد .در ســمینار که بــودم آقای احمدینژاد دســتور

مارادونا سیاســتمدار نبود ولی فعال سیاســی بود .فردی

به احمدی نژاد رسید!

بعــد از چند ماه برای ســمینار ســفرا بــه تهــران آمدم و

پیراهــن را با خــودم آوردم کــه آن زمان آقــای متکی وزیر

خارجه بدهیم که ظاهرا ایشــان هم به آقای متکی داده

داده بودند که سفرای آمریکای التین با ایشان جلسهای

بــود که عقاید خودش را داشــت و درون احزاب و دولتها
و به خاطر ســوابق خانوادگی و فقری که در بچگی داشت و

بعدها آن خبرنگار فیلمش را برای صدا و ســیما فرستاده

سبحانی که در راس جلسه بودند فاصله نداشت.

و حرفهای ویژه خودش را داشــت .من اولین باری که با او

اســت و با پخــش آن مخالفت کــرده بودنــد؛ درحالی که

آقای رییــس جمهور نباید وارد این برنامهها شــوند و روی

که باهم گذاشته بودیم این بود که آنها یک بازی فوتسال

بازتاب خیلی زیادی داشــت و حتی یادم اســت که یکی از

سالن برویم و ایشــان را مالقات کنیم .لذا به سالن ورزشی

برای ایران علیــه آمریکا» که اشــاره میکردند من با آقای

هم اکثر پیشکسوتان فوتبال آرژانتین حضور داشتند که در

را از نظر دیپلماســی عمومی مهم میدانســتند به صدا و

قرار نمیگرفت .یک سری عقاید شخصی خودش را داشت

همچنین چون فــردی بود که اصوال آزادیخواه بود ،عقاید

بود که انها گفتند ارزش خبــری ندارد یا کیفیتش پایین

برخورد کردم که عکسهای همان موقع هم هست ،قراری

ایــن دیدار در خــود آمریکای التین و مطبوعــات آرژانتین

داشــتند و قرار شــد من هم با همکارانم و پســر کوچکم به

روزنامههای معتبر آرژانتینی تیتر زده بود «:یک پوئن دیگر

رفتیم و منتظر ماندیم مســابقه تمام شــود ،در آن مسابقه

مارادونــا مالقات کردم .بعدا دوســتانی کــه این موضوع

میان آنها مارادونا میدرخشید و یادم است که بازی خوبی

سیما فشار آوردند و فکر میکنم که نهایتا صدا و سیما به

هم انجام داد.

صورت گذرا ایــن فیلم را پخش کــرد .بعدها آقای رییس

ماجرای اولین مالقات دیپلمات ایرانی با مارادونا

در اولین مالقاتی که با ایشان داشتم خیلی تحت تاثیر قرار

مهــر -داور دیدار تیم هــای فوتبال ذوب

آهن و پیکان در حالی اقدام به اســتفاده
از تلویزیون برای تشــخیص یــک پنالتی

جمهور احمدینژاد فرش کوچکی به همراه چند خوراکی

مخصوص ایران و یک نامه برای مارادونا ارســال کردند و
من این بســته را به مدیر برنامههای ایشان تحویل دادم

که در یــک صحنه بازیکن پیکان با صحنه

سازی داور را مجاب به اعالم ضربه پنالتی

کــرد امــا بعــد از اعتــراض شــدید ذوبی
هــا تصمیم بــه دیــدن دوبــاره تصویر از

تلویزیــون کــرد و در نهایــت رای خــود را
برگرداند.

صندلــی من طوری بود که از ایشــان ،آقای متکی و آقای
راســتش من شاید اشــتباه میکردم ولی نظرم این بود که

پیراهن نوشته شده برای مردم ایران و فکر نمیکنم در شان

رییس جمهور باشد که ما بخواهیم این پیراهن را به رییس

جمهور اهــدا کنیم .وقتی در ســالن منتظر بودیم ایشــان
به جلســه بیایند ،رییس تشــریفات ریاست جمهوری من

را صــدا کرد و پرســید که این پیراهــن را میخواهید چه کار

کنید؟ من گفتم نمیدانم احتماال هــم موزه هدایا بدهیم؛
باالخره الزم نیســت رییس جمهور را درگیر چنین مسائلی
کنیم .رییس تشریفات یک مقدار دلخور شد و به من گفت

شما به جلسه بروید که ما ببینیم چه کار میکنیم.

کمتر داشتند چون آنها دوران افول مارادونا را بیشتر دیده

بودند که به نظر خودم در شبکههای اجتماعی بین جوانان

و نوجوانان محبوبیت قدیم را نداشت و بیشتر محبوبیتش
در میان کسانی بود که دوران اوجش را درک کرده بودند.
مرگ افسانه مارادونا را دوباره زنده کرد

به هــر حال مارادونا مثل هر انســان دیگری در  16ســالگی
شــروع به ورزش کــرد و مثــل هر قهرمــان دیگــری در اوج
خــودش قــرار گرفــت و مثل هر قهرمــان دیگری بــه افول

خودش هم رســید و خیلی زود دنیا را ترک کرد .هرچه بود
بــرای مدت زیادی ســهم خودش را به عنوان یک ورزشــکاه

برای کمک به کشــور و ملتــش انجام داد و مســئولیتی به
اندازه خودش که یک ورزشــکار و فوتبالیست بود بر عهده

گرفــت و از پس آن برآمد و بــه افتخار ملت خودش تبدیل
شــد .در هر صورت مارادونا هرچه بود از این دنیا رفت ولی

فکر میکنم نام مارادونــا و بازیهای او و کارهایی که کرد در
یادهــا خواهد ماند و فکر میکنم خاطــرات او یک بار دیگر

پس از مرگش زنده میشود و باعث میشود یک بار دیگر در
میان افکار عمومی در اوج خود قرار گیرد و همه یک بار دیگر

آن هیجانات و افتخاراتی که با او دیده بودند ،بار دیگر مرور
کننــد و مارادونا همیشــه در قلب مردم آرژنتیــن به عنوان
اســطوره خواهد ماند .ما هیچ قضاوتی نمیتوانیم درباره

او داشته باشم و فقط خداست که میتواند قضاوتش کند

ولی میتوانیم بگوییم که خدایش بیامرزد.

ایشان از ســفرا درباره مسائل مختلف پرســیدند تا نوبت

خبرآنالین

رسید.

هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید

و تیم های استقالل تهران ،ســپاهان اصفهان و سایپا تهران
به پیروزی رسیدند و تقابل تیم های گل گهر سیرجان  -فوالد

خوزستان ،نفت مسجد سلیمان  -پرسپولیس تهران ،ذوب
آهن اصفهان  -پیکان تهران ،شهرخودروی خراسان  -صنعت

نفــت آبادان و آلومینیوم اراک  -مس رفســنجان به تســاوی

رسید.

در هفته سوم لیگ برتر تنها  ۹گل به ثمر رسید و  ۲بازی نفت

مسجد سلیمان  -پرسپولیس تهران و آلومینیوم اراک  -مس

رفسنجان بدون رد و بدل شدن گل به تساوی صفر بر صفر
نتایج هفته سوم رقابت های لیگ برتر:

آلومینیوم اراک صفر  -مس رفسنجان صفر
سایپا تهران یک  -نساجی مازندران صفر

ذوب آهن اصفهان یک  -پیکان تهران یک

تراکتور تبریز صفر  -سپاهان اصفهان یک

استقالل تهران یک  -ماشین سازی تبریز صفر
گل گهر سیرجان یک  -فوالد خوزستان یک

شهرخودروی مشهد یک  -صنعت نفت آبادان یک
بازی هفته:

دیدار  ۲تیم گل گهر سیرجان و فوالد خوزستان یکی از جذاب

ترین رقابت هفته ســوم لیگ برتــر بود .امیرقلعــه نویی با

بازیکنان جوان و با تجربه اش مقابل سرخ های جنوب کشور
به تســاوی یک بر یک رسید .در این بازی ابتدا گادوین منشا

بــرای تیم ســیرجانی گلزنی کرد اما در ادامه محمد قاســمی

نژاد در دقیقه  ۴۱گل تساوی فوالدی ها را زد.

در ایــن بازی زیبــا و پربرخــورد  ۲تیم موقعیت هــای زیادی

داشــتند و ساســان انصاری نیــز در دقیقه  ۹۰یــک پنالتی از

دست داد تا فوالد به صدر جدول نرسد.

همچنیــن درحالیکــه بــه نظر مــی رســید تقابــل تراکتور و
سپاهان نیز زیبا شود اما این اتفاق رخ نداد تا تقابل مربیان

استقاللی (امیرقلعه نویی و جواد نکونام) به تساوی برسد.
مربی هفته:

محرم نویدکیا ،اســطوره فوتبال ســپاهان که درحال حاضر

ســرمربی این تیم اســت در دیدار با تراکتور ترکیب و تاکتیک
خوبــی را اتخاذ کــرد تــا تیمش مقابــل شــاگردان علیرضا

منصوریان به پیروزی یک بر صفر برسد.

تک گل این بازی را مهدی نژاد مهدی به ثمر رساند .نویدکیا

پــس از اینکه تیمــش در رقابت هــای لیگ قهرمانان آســیا
عملکــرد خوبی نداشــت ،در لیگ برتر بــا  ۶امتیاز و تفاضل

گل کمتر نســبت به استقالل در رده ســوم است .سپاهان در

هفته اول مقابل گل گهر با نتیجه  ۳بر یک شکســت خورد و

در دیدارهــای آینده مقابل آلومینیــوم اراک و تراکتور به برد

رسید.

دروازه بان هفته:

احمدگوهــری ،کاپیتان تیم فوتبال نفت مســجد ســلیمان

در دیدار با پرســپولیس عملکرد خوبی داشت و دروازه بان
هفته لقب گرفت .گوهری در دیدار با سرخ ها موقعیت های
زیــادی از بازیکنــان گرفت و ســتاره تیمش بود .البتــه او در

دیدار با پرسپولیس یک پنالتی نیز به حریف داد که سیامک

نعمتی به تیر دروازه زد.

گوهری در  ۳دیدار اخیر مقابل تراکتور و پرســپولیس موفق

به ثبت کلین شیت شد و تنها مقابل سایپا گل خورد .به جز
گوهری ،مــی توان پیام نیازمند را نیز دیگــر دروازه بان هفته

سوم قلمداد کرد.

تیم هفته:

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در تبریز موفق شــد با نتیجه

یک بر صفر از ســد تراکتور عبور کند و تیم هفته لقب بگیرد.

در ایــن بــازی که زردپوشــان نصــف جهان عملکــرد بهتری
داشــتند با تــک گل مدافع بابلی خود موفق شــدند از ســد
شــاگردان علی منصور بگذرند .ســپاهان با این برد در لیگ

برتر  ۶امتیازی شــد و با تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل

در رده سوم ایستاد.

لقــب بگیرد .تیم جوان و بــا تجربه ابراهیــم صادقی در یک
بازی ســخت مقابل نســاجی به پیروزی یک بر صفر رسید تا

ایران مجوز VARندارد!

ناظــر ســابق پخــش تلویزیونــی

قانــون بــوده اســت .مطابــق مقــررات،

ایران داده نشده است.

گفــت :چیزی به اســم  VARیــا تکنولوژی

ویدیویی یــا  VARدر صورتی میتواند در

اگر موجب رســیدن حق به حقدار شــده

کنفدراســیون فوتبال آســیا در این مورد

کمــک داور ویدیویــی در ایــران وجــود

خارجــی نــدارد و فدراســیون فوتبــال ما
عمال مجوز اســتفاده از چنین امکاناتی را
ً

دریافت نکرده است.

هرگونــه سیســتم تلویزیونی کمــک داور
نتیجه مســابقه اثرگذار باشد که به تایید

 IFABیا مجمع بین المللی قانون گذاری
فوتبال رســیده باشــد .در حقیقــت داور
بصورت غیررســمی فیلم صحنه پنالتی را

این اقدام در حالی صورت گرفته که هنوز

ایمــان فرزین با اشــاره به اســتفاده داور

در فوتبال ایران فعال نیســت و امکانات

تصمیــم پنالتــی گفــت :اقــدام داور در

که هنوز مجوز رســمی از طرف فیفا جهت

آن نیز وجود ندارد.

بودند و ســن کمتری داشــتند ،میبینم آن عالقه شــدید را

ما هم نشستیم در جلسه تا آقای رئیس جمهور وارد شدند.

دیده و آن را در مسابقه اعمال کرده است

سیســتم اســتفاده از کمک داور ویدئویی

هنــوز عاشــق مارادونا بودنــد ولــی گاهی در شــبکههای

اقدام داور دیدار ذوب آهن  -پیکان غیرقانونی بود

کرد که اجازه قانونی این کار را نداشت.

پنجشــنبه ذوب آهن میزبــان پیکان بود

داشته باشند که ما رفتیم در جلسه شرکت کردیم .محل

ایران در هفته سوم با صدرنشینی گلگهر سیرجان به پایان

به جز ســپاهان نویدکیا ،ســایپا نیز می توانســت تیم هفته

در یکــی از دیدارهــای هفتــه ســوم

رقابتهــای فوتبــال لیــگ برتــر روز

افرادی که سنشان بیشتر است و آنها خاطرات و احساس

آمریــکای التین بودند و این پیراهن را به آقای ســبحانی

مالقاتی که برای صدا و سیما مهم نبود اما در
آمریکای التین خبرساز شد!

دچار شد که دلیلش را نمیدانم و ظاهرش هم تغییر کرد.

اجتماعــی آرژانتین و جوانانی که دوران اوج او را درک نکرده

پیراهنی که هدیه مارادونا به مردم بود ،جای موزه

باشــگاه خبرنگاران جوان -رقابتهای لیگ برتر فوتبال

رسید.

ملت ایران ،از صمیم قلــب ».و این پیراهن را داد به عنوان
هدیه به مردم ایران.

بیداد اتفاقات عجیب
و غریب در هفته سوم

مســابقه پیکان و ذوب آهن و برگرداندن
تاثیرپذیری از تصاویــر تلویزیونی خالف

که این کار خالف مقررات بوده است ،چرا
استفاده از تصاویر تلویزیونی در فوتبال

نخستین پیروزی خود را در لیگ بیستم بدست آورد .تک گل

این تیم را محسن مسلمان چند دقیقه پس از ورود به زمین

به ثمر رساند.

بازیکن هفته:

محســن مســلمان هافبک با تجربه فوتبال ایران که سابقه

فرزین همچنین افزود :این تصمیم حتی

بازی در تیم های پرسپولیس و سپاهان را دارد پس از جدایی

باشــد ،مطابق قانون نبــوده و میتواند

بازی برای این تیم موفق به گلزنی شد .مسلمان که در دیدار

تبعات نامطلوبــی را برای لیگ برتر ایران
به همراه داشته باشد .به عنوان مثال اگر

در هفتههــای آینده اتفاق مشــکوکی رخ
دهد ،همه تیمها میتوانند با اســتناد به

مسابقه پیکان – ذوب آهن به تصمیمات
داور اعتــراض کــرده و خواســتار بازبینی

فیلم مسابقه شوند.

از جمع شاگردان محرم نویدکیا به سایپا پیوست و در دومین

با نساجی روی نیمکت ذخیره ها حضور داشت در دقیقه ۶۰

ایمــان فرزیــن در خاتمه ابــراز امیدواری

به بازی آمد و  ۵دقیقه پس از آن موفق به گلزنی شد.

قانونی وارد کشــور شــده و بتواند پس از

ســلیمان بــه تســاوی رســیده بــود با گلزنــی مســلمان به

در مســابقات لیگ مورد استفاده داوران

گهر ســیرجان ،اســتقالل تهران ،ســپاهان اصفهــان و فوالد

کرد کــه ایــن سیســتم بصورت رســمی و

ســایپا که در  ۲بازی اول مقابل پرســپولیس و نفت مســجد

اخــذ مجوز مربوطه توســط فیفا و IFAB

پیروزی رســید تا  ۵امتیازی شــود و پایین تــر از تیم های گل

قرار گیرد.

خوزستان قرار بگیرد.
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میثاق نامه اخالق حرفهای روزنامهنگاران در سایت روزنامه سرخاب  رتبه نشریه در طرح رتبهبندی نشریات :چهار

هنر

چرا باید «مسجد رهبر»

نبود مدیریت و مدیران متخصص ،حلقه مفقوده هنر نقاشی در تبریز

هنری که در تبریز در حال رنگ باختن است

را خواند؟

محمدرضا زائری

مشــهد اســت كــه رهبــر انقــاب ،حضــرت آیتهللا

خامنهای پیــش از انقالب اســامی امــام جماعتش
بودهاند.

مســجد كرامــت در تاریخ انقــاب اســامی و بهطور

خــاص دوران معاصر شــهر مشــهد دارای جایگاه و

خصوصا ســابقه این مسجد
نقش ممتازی اســت و
ً
بعــد از آنکــه مســؤولیت رهبــری انقالب بــر دوش

ماننــد تابلــو فرشهــای کپــی شــده ،عالقه

باشد ،تجربه کســب کند و با جدیت و تمرین
کســی فقط کتاب بخواند و نقاش شود ،بلکه

به ویژه در شهر تبریز؛ اما باید بسترسازیهای

نمیشــود ،در حالی که در سایر کشورها حتی

دیوار یک اتاق چوبی کوچک پر میشود از آثار
نقاشــی اصیل و فاخر! متاســفانه تبریز از این

بابت دچــار ضعف بــوده و هنرمندانی که در
تبریز ماندهاند ،حقیقتا مظلوم واقع شدهاند.

ناصر نورمحمدزاده ،با بیان اینکه بسیاری از
هنرمندان تبریزی و ترک زبان به سایر شهرها

و بــه ویژه تهران رفتهانــد و تبریز از وجود این

هنرمندان بی بهــره مانده اســت ،میافزاید:

ساعتها بحث و بررسی میشود و مخاطبان

در شــهر کیپ تاون نیز میگوید :در این شهر،

نبــوده و ایــن درحالی اســت که باید شــرایط

درمیابند که میتوان در حوزه هنر نیز سرمایه

این فرهنگ بین مردم جا افتاده و همه در یک

فروش برساند.

پیشرفته جهان اینگونه است.

فراهم باشــد تــا هنرمنــد بتواند آثــارش را به

گــذاری کنند؛ اکنــون ،روال در تمام شــهرهای

كتابی درباره تاریخ شــفاهی این مســجد ضرورت و

او که بعد از ســال  ،۶۰نمایشــگاه انفــرادی در

او بــر اهمیت توجه به نســل جــوان هنرمند

این كتاب حاصل كاری جمعی اســت كــه بیش از ده

هنری چندان معنایی نداشت ،اقدام به عرضه

کرده و یادآور میشــود :متاسفانه فرهنگ بد

صورت گرفته و سرشــار از نــكات خواندنی و محتوای

در تبریــز چنین دیدگاهی حاکــم بود که هنر،

شده و گاه هنرمندان جوان ،آثار نقاشان بزرگ

از ســال  ۶۰به بعد این دیــدگاه تغییر کرد و با

عقــب یاد کــرده و دوری میکنند ،در حالی که

باید فروخته شود.

چراکه هــر چیز الفبایی دارد و الفبای نقاشــی

اجتماعــی ایشــان داشــته و زمینــه بــروز عمومــی

شخصیت انقالبی ایشان بوده و از همین روی تدوین

اهمیتپیدامیکند.

ســال به طول انجامیده و در نهایت وسواس و دقت
قابلاســتفاده اســت .پیشــگفتار كتــاب -كــه خــود
بهتنهایی خواندنی و مفید تواند بود -مروری بســیار
گذرا و مختصر بر نقشآفرینی و كاركرد مســجد دارد
و بهخوبی از برخی تجربههای تاریخی مساجد سخن
میگوید.

مقدمــه نیز بــا ظرافــت و حوصله به شــرح اجمالی
مخصوصا دو
مسیر پژوهش و جزئیات كار پرداخته و
ً
اوال دستاندركاران این كتاب
نكته را نشان میدهد؛ ً

خود مراقب بودهاند كه جایــگاه فعلی رهبر انقالب

بر روایتها اثر نگذارد و دچار اغراق و تعارف نشــوند
ثانیا بقیه ابعاد این مسجد تحت تأثیر غلبه نقش
و ً

امام جماعت مسجد در آن دوره مشخص قرار نگیرد.

کامال مشخص است كه تجربه مشهور و
درعینحال
ً
کامال به همان تاریخی
ماندگار مسجد كرامت مشهد ً
كه امــام جماعتش شــخص «ســیدعلی خامنهای»
بوده بســتگی دارد و نمیتوان بهســادگی از كنار این

مرحله گذشت و آن را ساده انگاشت.

فصــول مختلــف كتــاب كــه بــا هنرمنــدی تفكیك

شــدهاند ،نخســت بــه پیشــینه تاریخــی مســجد از
جلســه دعای ندبه و كانون و انجمن تا شکلگیری و

اولین پنجشنبه هر ماه روز گالریگردی است و
روز ،دســته دسته و گروه گروه در خیابانها به

گالریگردی مشغول میشــوند ،این فرهنگ

بســیار زیبایی اســت و حتی به صورت سیار و

تبریــز برپا کــرده و در شــهری که فــروش آثار

و لــزوم مدیریــت صحیح این قشــر نیز تاکید

و فروش آثارش میکند ،ادامه میدهد :زمانی

دیگری هم در جامعه و بــه ویژه در تبریز رایج

فروشــی نیســت ،اما بعدها و بــه تدریج بعد

را نمیپســندند و از آن به عنوان بازگشــت به

برپایی آثار هنری نشــان دادیــم که آثار هنری

"نقــاش شــدن" آنقدرها هم راحت نیســت،

او با اشــاره به تغییر نکــردن وضعیت فروش

هم آثار گذشتگان و بزرگان مکاتب هنری این

خرید آثار هنری در تبریز ،میگوید :باید تبلیغ

او به راهکارهای فرهنگ ســازی و آشــنا کردن

هنرمندان آنجــا در حوزه شــهری(خیابانها،

هنری در این شــهر بیشتر شــود ،چرا حتی در

باید مردم را به گالریها بکشــانیم تا ببینند و

شهری خلق کردم و این آثار بسیار مورد توجه

هنرمندان بزرگ مثل کمــال الملک و جایگاه

به گونهای باشــد که مردم توان خرید داشــته

سازی کند؟

میشــود تا مردم به تماشای آثار هنری عادت

آثــار هنری و عــدم مدیریت و توجــه مردم به

شهر است.

در جهت آشــنایی مردم با جایــگاه و ارزش آثار

مردم با آثار هنری نیز اشــاره کرده و میگوید:

تلویزیــون برنامــهای نداریــم که آثــار هنری،

عادت کننــد .قیمتها هم در اوایــل کار باید

و ارزش هنر را بیــان کرده و بین مردم فرهنگ

باشــند .این روند فرهنگ سازی کرده و باعث

آثار هنری دارای ارزش افزوده هستند

کرده بــه ارزش آن پی ببرند .این بسترســازی

باید رخ دهد و بسیار تبلیغ شود.

خیابانی نیز آثار هنری فروخته میشود.

او کــه بعد از هشــت ســال فعالیــت هنری در
کیپتــاون ،اکنــون یکی از نقاشــان این شــهر

شناخته شــده و مشــتری و طرفداران خاص
خود را دارد ،در مــورد نحوه فعالیتش در این

شــهر میگوید :اوایل فعالیتــم در کیپتاون،
شــناخته شــده نبودم و از طریــق گالریهای

ســیار آثارم را به فروش میرســاندم ،اما عالقه
داشتم آثارم در بهترین گالریهای شهر باشد،
تا اینکه بعد از چند سال فعالیت متوجه شدم

ابنیهها و )...اثر خلــق نکردهاند ،از این رو آثار

قرار گرفت و شناخته شد.

نبود مدیریت و مدیران متخصص،
حلقه مفقوده هنر نقاشی در تبریز

او ،نبــود مدیریت و نبــود مدیران متخصص
و هنرشــناس را حلقه مفقوده هنر نقاشی در

این هنرمند نقاش با اشاره به اینکه آثار هنری

نورمحمــدزاده کــه به مدت هشــت ســال در

میکند :در برخی کشورها گاه فقط روی یک اثر

اســت ،در مــورد وضعیــت فروش آثــار هنری

چراکــه بایــد این هنــر در جوهره وجــود فرد

راهاندازی مسجد میپردازد و سپس به فعالیتهای

تئاتر

خصوصا جلســه قرآن میرســد و در
متنوع مســجد
ً
هر بخش بهتفصیل جزییات مفیدی بیان میشود.
شاید یكی از خصوصیات مهم این كتاب آن باشد كه

رویكرد «مدرســهای» انقالب اسالمی را مستند و ثبت

آفریقای جنوبــی به فعالیت هنــری پرداخته

شــدن ،آموزش تنهــا یک طرف قضیه اســت،

معرفی آثار راهیافته

به جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

كرده و برای آیندگان به یادگار گذاشته است.

انقالب اســامی -برخالف نمونههای مشابه خود -نه

حاصل یــك كودتــای نظامی و نــه دســتاورد مبارزه

سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با شیوهای متفاوت در دو بخش

روحانیون و عالمان و فرزانگانی بودند كه از مدرسه و

شهرستان اهر برگزار خواهد شد.

كه در فضای انتقال معارف به آنان پیوند میخوردند.

کوتاه ارسباران ،شامل "جامعه شناســی آثار ارسالی در بخش

بودهانــد تــا مرحوم دكتر شــریعتی و اســتاد شــهید

بر اســاس نظریه های بازتاب جانتا ولف"اثر محمد رسولی و

یك حزب سیاســی بود ،بلكــه رهبران انقــاب ،همه،

مقاله نویسی و نمایشنامه نویسی در بهمن ماه سال جاری در

مسجدبرخاستهبودندوتماماتكایشانبرمردمیبود

مقاالت راه یافته به چهاردهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر

از امام خمینی و آیتهللا خامنــهای كه رهبران انقالب

صحنه ای سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

مطهریكهمعلمانانقالبخواندهمیشدند،همهبا

پریســا کیومرثی از تهران" ،اهمیت نمایشهای کوتاه در ایران"

مردمرابطهاستادوشاگردیداشتهاند.

ایسنا -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اهر از معرفی آثار راه

اثر آرش رضایی از اســتان لرستان شهرســتان ازنا" ،درآمدی بر

خبر داد.

مختلف در زمانهای مختلف" اثر افشــین ســلطانی از اســتان

آیــتهللا خامنــهای در همــان دوره امامت مســجد

یافته به چهاردهمین جشــنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

حتى تعبیر ثبتشده بر جلد کتابهای منتشرشده

الیــاس ممی پور ،اظهار کرد :از مجموع  ۴۲مقاله ارســال شــده

همدان شهرســتان تویســرکان" ،تحلیل توصیفــی حرکت در

جشنواره انتخاب و معرفی شــد .وی افزود :امسال با توجه به

یوجینیو باربا" اثر مرجان آقا نوری از تهران " ،نمایشــنامه های

كرامــت ،بــه گواهی اســناد و جزوههــا و اعالمیهها و

ایشان بهعنوان «استاد سیدعلی خامنهای» شناخته

بــه دبیرخانــه این جشــنواره ۱۳ ،اثر بــه عنوان اثــر راهیافته به

شواهد تاریخی به شكل حرفهای و علمی و تخصصی

شــیوع بیماری کرونا و ایجاد شــرایط خاص در برگزاری برخی از

سراسری تئاتر ارسباران نیز با شیوه جدیدی برگزار خواهد شد.

میشــد .این را همه ما امروز میدانیــم ،اما باید این

ثبت شود تا نسلهای آینده نیز بدانند و دریابند كه

مراسمات و جشنوارههای فرهنگی در سراسر کشور ،جشنواره

تاریــخ پیدایش تئاتر کوتــاه در جهان و اهمیــت آن در جوامع

تقلید زنانه خاله رورو "نمایش کوتاه" با تاکید به دیدگاههای

کوتاه و اقتباس برای ســینما" اثر لیال روغنگیر قزوینی از استان
قزوین و ...است.

بودن
بودن عناصر متن اصلی و مدرســهای
مردمی
ِ
ِ
رهبران این انقالب ،مهمترین افتخار و سربلندیاش

وی گفــت :ایــن دوره از جشــنواره در دو بخــش نمایشــنامه

سراسری تئاتر کوتاه ارسباران به عنوان مادر تئاتر کوتاه ایران"

کارنامهاش و شــرایط امروزش داشــته باشیم -هرگز

"ارســباران ،قره داغ در تاریخ(وقایع ،شخصیتهای تاریخی و

تئاتر هاست" اثر پرستو علیزاده از استان هرمزگان شهرستان

هســتند و ایــن انقالب -بــا هــر قضاوتی كــه درباره

نویسی کوتاه و مقاله نویسی در خصوص تئاتر و با محورهای

کوچکترین لكه ننگی از وابستگی سیاسی به اجانب

مذهبی ،آداب و ســنن) ،کرونا و مقابله با آن(زندگی در شرایط

كتاب «مســجد رهبر» از سویی میتواند برای فعاالن

تولید(تولید و اشتغال با کاالی ایرانی) ،فرهنگ ایثار و شهادت،

انقالب و رهبری بســیار خواندنی و جذاب باشــد و از

عاری از جنگ و تروریســم ،کتاب و کتابخوانی ،محیط زیســت،

یا ارتباط نظامی با كودتاگران نداشته است.

بحرانــی و مقابله با آن ،کرونا و آســیبهای اجتماعی) ،جهش

مســجدی ،طــاب و روحانیــون و دلبســتگان بــه

فرهنگ و ســنن بومی و محلی ،کــودکان کار و خیابان ،جهانی

حتما برای تاریخپژوهان و عالقهمندان
ســوی دیگر
ً

موضوعات آزاد و "...برگزار میشود.

كار عالمانــه و حرفــهای واحــد تاریخ شــفاهی دفتر

کوتاه ارســباران آثار مختلفی از سراسر کشــور به دبیرخانه این

برای كارهای ضروری مشابه عرضه كرده و هم سندی

اثر راه یافته بوده و بقیه آثار راه یافته از اســتانهای آذربایجان

بهجای گذاشته است.

جنوب کشــور اســت .وی گفت :چهاردهمین دوره جشــنواره

مطالعات فرهنگی مفید و مرجع خواهد بود.

و تکــرار ،کار کنــد؛ چراکــه اینگونــه نیســت که

میکند :برگزاری اکســپو ،حرکت زیبایی است،

استعداد ،تالش ،تمرین و تجربه میخواهد.

الزم ،تبلیغات و فرهنگسازی در کنار آن انجام

ایــن هنرمند نقاش بــا بیان اینکــه یک فارغ

شود و همچنین اکسپو باید برود و هنرمندان

تحصیــل ،تالش خود را بســیار بیشــتر کند تا

التماس کند و آثارشــان را بیاورد ،هنرمندانی

التحصیــل هنــر نقاشــی بایــد بعــد از اتمام

را خانههــا خارج کــرده و حتی اگر الزم باشــد،

بتواند خود را به جایی در هنر نقاشی برساند،

که سالهای بسیاری از عمر خود را صرف این

همچنین" ،جایگاه تئاتر کوتاه در ایران ،با نگاهی به جشنواره

اثــر علی خدایی از خــرم آباد " ،تئاتر کوتاه از ســخت ترین نوع
بندرعبــاس" ،خالقیــت در نمایشهــای کوتــاه ،بــر اســاس
نظریههای ولف ،بوال و باربا" اثر پریسا عبادی استان خراسان

رضوی شهرستان مشهد" ،چگونه نمایشنامه کوتاه بنویسیم"

اثر مرتضی هاشــم پور از اســتان آذربایجان شــرقی شهرستان

تبریز" ،طراحی موقعیت ،زمــان و مکان در نمایشهای کوتاه
خیابانــی با توجــه به نظریــه تئاتر محیطــی ریچارد شــکنر"

ممی پور افزود :در چهاردهمین دوره از جشنواره سراسری تئاتر

اثــر محمد یوســفی زاده و "نمایــش های کوتــاه در کافه های

مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی ،هم الگویی

جشــنواره ارسال شــد که در این میان سهم شهرســتان اهر دو

شهرستان مرند " ،موســیقی در تئاتر و نمایشهای کوتاه" اثر

مانــدگار برای مطالعات اجتماعــی و فرهنگی آینده

شــرقی ،تهران ،خراســان رضوی ،لرســتان ،همــدان ،قزوین و

آذربایجان" اثر علی پاداش اصل از اســتان آذربایجان شــرقی
سعید ستاری و " ارســباران پایتخت تئاتر کوتاه ایران از ابداع تا
جریان سازی نمایشهای کوتاه در ایران" اثر نسیم عموزاده از

شهرستان اهر از جمله آثار راه یافته به جشنواره است.

بلکه تمام آثارش را در  ۱۰سال آخر عمر خویش

آفریــد و زندگــیاش را برای این هنر از دســت

داد.

او به استعدادهای خوب حوزه هنر نقاشی هم
اشــاره کرده و تاکید میکند :این اســتعدادها
نبایــد رها شــوند ،بلکه باید خــوب مدیریت

شــده و در مســیر درســت هدایــت شــوند،

متاســفانه در تبریــز مدیریت در هنر نقاشــی
وجــود نــدارد .مدیــر اگر هنرشــناس باشــد،
شــرایط را درک میکنــد و از اوضــاع و احــوال
هنرمنــدان بیخبر نمیماند .هنر نقاشــی در

تبریز از ضعف مدیریتی رنج میبرد و اگر روند

اینگونه ادامه داشــته باشــد ،ســایر نقاشان و

هنرمندانش به سایر نقاط خواهند رفت.

هنر کردهاند.
ایــن هنرمنــد نقــاش بــه اهمیــت چیدمان
آثار ،بیمــه آثار و نگهــداری اســتاندارد آثار در
اکســپوی تبریــز نیز اشــاره کــرده و میگوید:

این نمایشــگاه باید به گونهای برگزار شود که
هنرمندان اعتماد کنند .باید بسترسازی کرد
و رفتــه رفته وضعیت را بهبود بخشــید؛ البته

اسپانسرها هم باید حمایت کنند و باید میان
اسپانســرها نیز فرهنگســازی شــده تا آنان
برای ســرمایهگذاری در این عرصه پیشــقدم
شوند.

او در خاتمــه بــا تاکید بــر اهمیــت حمایت از
این رویداد فرهنگی توسط مردم ،هنرمندان،
مسئوالن و به ویژه اسپانسرها ،ابراز امیدواری

میکند که اگر اکســپوی تبریز حمایت شــده و

ش برود ،حتی
در مسیر استاندارد و درست پی 

نورمحمــدزاده ،گالریگــردی را بــرای روحیــه

جلوتر از حراج تهران نیز خواهد رفت.

میکند :ایــن موضوع باید تبلیــغ و مدیریت

شــده تبریزی اســت که در  ۴۰ســال فعالیت

مردم نیز بســیار موثر دانســته و خاطرنشان
شــود ،در حال حاضــر چنین چیــزی در تبریز
وجود ندارد و اگر مدیریت نشــود ،چشمانداز
آن بسیار سخت خواهد شد .مدیران حتی اگر

خود هنرمند نیســتند ،باید مشــاوران هنری

تبریز دانســته و تاکیــد میکند :بــرای نقاش

دارای ارزش افــزوده هســتند ،خاطرنشــان

او در ادامــه ســخنانش بــه برپایــی پنجمین

بایــد توجه کنیم کــه او یکباره نقاش نشــده،

با آگاهــی از جایگاه آثــار هنــری و هنرمندان،

یافت ،زیرا بیشترین سهم را در پیشینه فعالیتهای

به منصه ظهور برســاند؛ فــرد باید عالقه مند

اضافه میکند :وقتی از ونگوگ حرف میزنیم

چراکــه در تبریــز خبــری از فروش آثــار هنری

آیــتهللا خامنــهای قــرار گرفــت اهمیــت بیشــتری

اسپانسرها از اکسپوی تبریز حمایت

دوره اکســپوی تبریز هم اشــاره کــرده و اظهار

خصوصا ســابقه این مسجد
نقش ممتازی اســت و
ً
آیتهللا خامنهای قرار گرفت اهمیت بیشتری یافت

بیداد میکند.

ایسنا -یک هنرمند نقاش میگوید :متاسفانه

نشان میدهند ،به آثار نقاشی اصیل توجهی

كتاب «مســجد رهبر» تاریخ شفاهی مسجد كرامت

اینجــا ،تعــارض بین ســبکهای هنــری ،گاه

باشــد تا بتوانــد تحت هر شــرایطی هنرش را

مســجد كرامــت در تاریخ انقــاب اســامی و بهطور

بعــد از آنکــه مســؤولیت رهبــری انقالب بــر دوش

مختلــف و متنوع بــه منصه ظهور برســد ،اما

کنند

در تبریــز آنقــدر کــه به ســایر وســائل تزئینی

خــاص دوران معاصر شــهر مشــهد دارای جایگاه و

این است که آثار هنری برگرفته از دیدگاههای

داشــته و از طریــق آنــان درد جامعــه هنری،

چالشها و مسیر پیشرو را بدانند.

او بــه وجــود برخــی تعارضــات بیــن برخــی

از هنرمنــدان نیــز اشــاره کــرده و میگویــد:
در سراســر دنیــا هنرمنــدان بــا دیدگاههــا و
ســبکهای مختلف کنار هم کار کرده و به هم

احتــرام میگذارنــد و در اصــل ،زیبایی هنر به

ناصر نورمحمدزاده از جمله نقاشان شناخته
هنری خود در حوزه نقاشــی به ویژه آبرنگ،

بیــش از  ۱۰۰شــاگرد تربیــت کــرده و بیش از

 ۱۰۰نمایشــگاه گروهی و انفرادی برگزار کرده

است.

بــه گفته خــودش در خانهای متولد شــده که

هنر فرش با تار و پود آن عجین بوده و همین
رنگها و طرحها انگیزهای میشود تا او نقاش

شود .او همه ســاله نمایشــگاه برگزار کرده و
معتقد است :هرگز نمایشگاهی با موضوعات

تکــراری برگــزار نکــرده و هــر ســال آثــاری بــا

موضوعات جدید برای عرضه داشته است.

منظر

اولین برف پاییزی
در ارومیه

عکس :فارس -علی ارسالنی

با ورود سامانه بارشی جدید به کشور  ،اولین برف پاییزی پنجشنبه  ۶آذر ،۱۳۹۹ارومیه را سفیدپوش کرد
و چهره شــهر را زمستانی کرد .طبق پیش بینیهای هواشناســی انتظار میرود که بارش برف با توجه به

ســردی هوا ،تا اوایل هفته آینده نیز در ارومیه و دیگر مناطق آذربایجان غربی ادامه یابد و این ســامانه
بارشزای کنونی روز شنبه و یکشنبه تضعیف شده و دوشنبه این استان را ترک میکند.

در حالی که مردم ارومیه از نخستین بارش برف پاییزی در شهرشان بهوجد آمده بودند ،به علت سنگینی
بارش برق بسیاری از مناطق ارومیه قطع شد و خطوط تلفن ثابت و اینترنت دچار اخالل شدند.

