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آگن��س کاالم��ار گزارش��ر س��ازمان ملل متحد در 
جدیدترین گزارش خ��ود درباره اقدامات فراقانونی 
و خودس��رانه آمریکا رس��ما اعالم می کند که ترور 
س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
جمهوری اس��المی ای��ران که در کن��ار ابومهدی 
المهندس معاون حش��د الش��عبی و هم رزمانشان 
توس��ط پهپادهای آمریکا هدف قرار گرفتند نقض 

حقوق بین الملل بوده است.
این  اعتراف را می توان س��ندی بر لزوم محاکمه و 
بازخواس��ت آمریکا به جرم ترور سردار دلها دانست 
که می تواند به مولفه و ابزاری برای س��تاد پیگیری 
پرونده محاکمه عامالن ترور سردار که با محوریت 
وزارت خارجه تشکیل شده، مبدل گردد. گفته های 
گزارش س��ازمان ملل در حالی مطرح گردیده که 
لزوم محاکمه عامالن ترور س��ردار سلیمانی و هم 
قطاران��ش از چند منظر الزامی می نماید. نخس��ت 
آنک��ه ترور ص��ورت گرفته توس��ط آمری��کا نقض 
آش��کار قوانین و حقوق بی��ن المللی مبنی بر عدم 
تعرض به حاکمیت و اس��تقالل کشورهاس��ت چرا 
که آمریکا رس��ما حریم حاکمیتی ع��راق را نقض 
ک��رده اس��ت. دوم آنکه اقدام آمریکا نقض آش��کار 
امنیت بین الملل اس��ت چرا که سردار سلیمانی و 
ه��م رزمانش در صف اول مبارزه با تروریس��م قرار 
داشتند و جهانیان اذعان دارند که سردار سلیمانی 
مرد ش��ماره یک به زانو درآوردن داعش در عراق و 
سوریه و زمین گیر کردن رژیم صهیونیستی در برابر 
مقاومت لبنان و فلسطین بوده است. آمریکا با این 
ترور در حالی این بدع��ت خطرناک را ایجاد کرده 
که هر ک��س صرفا با ادع��ای منافع خویش حریم 
سایر کشورها را نقض نماید که این ترور، گستاخی 
و فعال شدن تروریستها را به همراه داشته است. با 
توجه به جایگاه واالی س��ردار سلیمانی و ابومهدی 
در مبارزه با تروریس��م این اقدام آمریکا موجب شد 
تا آنها حمالت تروریس��تی جدی��دی را در عراق و 
سوریه آغاز کنند که صدها قربانی بر جای گذاشته 
اس��ت البته نباید نادیده گرفت که این تروریس��ت 
رسما تحت حمایت آمریکا و نزدیکانش قرار دارند 
و از اهداف ترور نیز جلوگیری از نابودی کامل این 
گروه ها بوده است. رفتاری که امنیت منطقه و نظام 

بین الملل را تهدید کرده است.
 سوم آنکه سردار سلیمانی قهرمان بزرگ ملت های 
منطق��ه و حتی جهان بوده اس��ت چ��را که وی را 
همچون پدری دلسوز می دانستند که برای حمایت 
از آنها از هیچ تالش��ی فروگذار نب��وده و در نهایت 
نیز در همین راه به شهادت رسید. براساس قوانین 
بشردوستانه نیز اگر به این مساله نگاه شود، آمریکا 
باید به جرم ترور ناجی آزادی و صلح مجازات شود. 
چهارم آنکه براس��اس عرف بس��یاری از کشورها و 
سازمان های بین المللی، زمانی موضوعی مطالبه ای 
جهان��ی می ش��ود و یا طوماری با صده��ا هزار و یا 
در نهایت یک میلیون امضاء جمع آوری می ش��ود، 
س��ازمان های بین الملل��ی و حتی ش��ورای امنیت 
موظف به رس��یدگی به آن مطالبه هستند. حضور 
25 میلی��ون ایرانی و میلیون ها عراقی در مراس��م 
تشییع پیکر سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و هم رزمانش��ان و نیز برپایی تظاهرات قدردانی از 
سردار س��لیمانی در بس��یاری از کشورهای جهان 
که فریاد انتقام خون س��ردار را سر می دادند، خود 
طوم��اری میلیونی اس��ت که مطالب��ه آن مجازات 
عامالن ترور س��ردار است. اکنون این سوال مطرح 
اس��ت که چگونه سازمان ملل، شورای حقوق بشر، 
ش��ورای امنی��ت، دادگاه های بین الملل��ی با وجود 
چنین طوماری از اقدام برای مجازات عامالن ترور 
س��ردار و در راس آن آمری��کا خودداری کرده و راه 

سکوت در پیش گرفتند؟
گ��زارش گزارش��گر س��ازمان ملل ش��اید صحبت 
جدیدی نباش��د اما خود سندی رسمی بر ماهیت 
جنایت کارانه اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی 
است و در کنار ستاد پیگیری مجازات عامالن ترور 
س��ردار در وزارت خارج��ه، وظیف��ه نهادهای بین 
المللی است که برای مجازات آمریکا اقدام نمایند. 
امضاء میلیون ها انسان در سراسر جهان پای طومار 
انتقام خود سردار س��لیمانی قرارداد و سازمان ملل 

موظف به تحقق این خواسته است.

یک گزارش و لزوم 
تحقق مطالبه جهانی

خ���ب���رخ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 6

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

افتتاح فاز اول پروژه بزرگ دامپروری ۳هزار رأسی توسط 

ستاد اجرایی فرمان امام در زرندیه

 از تولید ۱۵هزار تُن شیر و ۱۰۰۰ تن علوفه در سال تا 
ایجاد ۲۲۰ شغل جدید

پروژه دامپروری صنعتی س��ه هزار رأسی ستاد اجرایی فرمان امام 
در اس��تان مرکزی به بهره برداری رس��ید. صبح دیروز در مراسمی 
با حضور محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام ، ائمه جمعه 
و مقامات اس��تان مرکزی، فاز اول پروژه دامپروری صنعتی ۳هزار 
رأسی مولد، تولید علوفه به روش هیدروپونیک و آغاز عملیات طرح 
دانش بنیان تکثیر گاوهای ممتاز باروش تولید آزمایشگاهی جنین، 
در زرندیه به بهره برداری رس��ید. محمد مخبر رئیس ستاداجرایی 
فرمان امام در این مراس��م با اش��اره به تاکید رهبرمعظم انقالب مبنی برورود س��تاداجرایی به 
مباحث اس��تراتژیک حوزه کش��اورزی گفت: امروز ف��از اول این پروژه ۳هزار رأس��ی با ایجاد 
22۰ش��غل مستقیم و غیرمستقیم و تولید ۱5هزار تن ش��یر درسال افتتاح میشود. وی افزود: 
با تکمیل دو فاز دیگر این مجموعه تا 22بهمن، برای ۶۰۰نفر ش��غل مس��تقیم و غیزمستقیم 
و س��االنه ۳5 هزار تن ش��یر تولیدخواهد ش��د. رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام بااش��اره به 
بهره گیری از روشهای نوین برای حل معضل علوفه دام دراین مجتمع افزود: با استفاده از شیوه 
هیدروپونیک دراین مجموعه س��االنه ۱۰۰۰ تن علوفه با یک دهم نیاز به آبیاری معمول تولید 
میش��ود که میتواند روزانه ۴۸۰ گاو و گوس��فند را تغذیه کند. مخبر درخصوص سایر اقدامات 
ستاد خاطرنشان کرد: با تالش متخصصان دارویی ستاد اجرایی توانستیم ظرف ۸ ماه بیش از 
۱۸۰میلیون دالر صرفه جویی ارزی دربحث واردات مواداولیه دارویی داش��ته باشیم. وی تاکید 
کرد: همچنین امس��ال با ش��عار "تبدیل هرخانه به یک کارگاه" ۶5هزار طرح خرد و خانگی در 
کشور ایجادمیکنیم که ازاین طریق 25هزار تن گوشت قرمز و 5 هزار تن گوشت سفید تولید 
خواهد ش��د. در ادامه این مراس��م، فرخی معاون اس��تاندار مرکزی گفت:حضور ستاد اجرایی 
فرمان امام در استان مرکزی همیشه منشأ خیروبرکت و اشتغالزایی برای مردم بوده است. وی 
افزود: احیای کارخانجات نیمه تعطیل و طرحهایی که س��تاد روی آنها س��رمایه گذاری میکند 
طرحهای اس��تراتژیکی است که درجنگ اقتصادی امروز، کش��وربه آنها نیاز دارد. وی با تقدیر 
از الگوی س��تاد در برخورد با ویروس کرونا گفت: اقدام س��تاد در ارسال بسته های بهداشتی و 

معیشتی برای آسیب دیدگان کرونا،موجب دلگرمی مردم و الگویی برای همه دستگاهها شد.

فتاح:

 از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
استفاده نکرده ایم

بنی��اد  رئی��س 
از  مس��تضعفان 
آمادگی  اع��الم 
عرض��ه  ب��رای 
این  امالک  تمام 
بورس  در  نه��اد 
مس��تغالت خبر 
گف��ت:  و  داد 
بنیاد مستضعفان از ارز ۴2۰۰ تومانی استفاده 

نکرده است.
سید پرویز فتاح در جلسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس با ارائه پیش��نهادهایی درباره پرداخت 
اعتب��ارات به صورت ق��رض الحس��نه، تامین 
مس��کن محرومان و تکمیل پروژه های عمرانی 
نیمه تمام کش��ور اظهار کرد: به دنبال توسعه 
فعالیت ه��ای بنی��اد مس��تضعفان در زمین��ه 
محرومی��ت زدایی و کمک به معیش��ت مردم 
هس��تیم و بنی��اد مس��تضعفان ب��رای احداث 
مس��کن محرومان می تواند ب��ا تامین زمین، 
س��یمان و برخی از مصالح س��اختمانی، از بار 

دولت در تولید مسکن تا حدودی بکاهد.
وی با اش��اره به پیش��نهاد بنیاد مس��تضعفان 
ب��رای کم��ک ب��ه تکمیل پ��روژه ه��ای نیمه 
تمام کش��ور گفت: اگرچه بنیاد مس��تضعفان 
مس��ئولیت تخصص��ی در برابر تکمی��ل پروژه 
های عمرانی ندارد اما این پیشنهاد را داریم تا 
بنیاد مس��تضعفان، دولت و مجلس با همکاری 
یکدیگر طرحی تدوین کنند تا این پروژه ها با 

استفاده از ظرفیت بنیاد تکمیل شود.
وی اف��زود: در ح��وزه ارائه تس��هیالت بانکی، 
ت��الش داری��م تا به س��مت تس��هیالت قرض 
الحس��نه حرکت کنیم؛ البته محدودیت هایی 
در این مسیر داریم ولی معتقدیم که می توانیم 
برای کمک به م��ردم با تامین منابع مالی این 
تس��هیالت، وام های قرض الحسنه را در قالب 
قرض الحس��نه مس��کن و ... در اختیار اقش��ار 
ضعی��ف قرار دهیم. وی با اش��اره ب��ه این که 
کل درآم��د و فروش ما س��ال 9۸، حدود ۳۶ 
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، در واکنش به 
مقایس��ه دارایی های بنیاد مستضعفان با دولت 
گفت: من بارها اعالم ک��رده ام و اینجا نیز می 
گویم که نس��بت ما در مقایسه با جی دی پی، 
کمتر از یک درصد اس��ت و به هیچ وجه توان 
اقتصادی ما، قابل مقایس��ه با دولت نیس��ت و 
حت��ی می��زان فروش س��االنه بنی��اد از برخی 

شرکت های دولتی هم کمتر است.
وی با اینکه بنیاد مستضعفان حتما با مجلس، 
دولت و قوه قضائیه هماهنگ اس��ت افزود: در 
ماجرای کرونا بنیاد مستضعفان خود را موظف 
به کمک به اقش��ار مختلف نیازمند دانس��ت و 
با هماهنگی دولت تالش کرد تا تبعات ش��یوع 

کرونا برای اقشار ضعیف را کاهش دهد.
رئیس بنیاد مس��تضعفان با اشاره به اینکه ۱5 
منطقه آبادانی و پیش��رفت بنیاد به ۳۱ منطقه 
افزایش می یابد خاطرنشان کرد: ما با استقرار 
۳ ساله در هریک از این مناطق سعی داریم تا 
چهره محرومی��ت را از این مناطق پاک کنیم 
ول��ی البته ما قرار نیس��ت ج��ای دولت را در 
ای��ن مناطق بگیریم. وی با اش��اره به جزئیاتی 
از واگذاری زمین های مصادره ش��ده توس��ط 
خاندان پهلوی به مردم گفت: این زمین ها که 

توسط خاندان پهلوی از مردم غصب شده بود و 
بعد از انقالب در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 
گرفت، حاال به ن��ام مالکان اصلی این زمین ها 

می شود و به صاحبان آن بازمی گردد.
فتاح با اش��اره به جلسه اخیر با وزیر اقتصاد در 
خصوص مشارکت بنیاد مستضعفان در بورس 
امالک و مس��تغالت گفت: ما به وزیر نیز اعالم 
کردیم که بنیاد مس��تضعفان از مش��ارکت در 
بورس امالک و مس��تغالت اس��تقبال می کند 
و حاضری��م تمام��ی امالک خ��ود را در بورس 
مس��تغالت عرضه کنیم و آمادگی کامل برای 

این کار داریم.
وی با اش��اره به تکمیل پروژه های نیمه تمام 
بنیاد مس��تضعفان طی امس��ال و س��ال آینده 
گفت: عالوه بر ای��ن تالش کرده ایم تا در این 
ش��رایط حتما جهش تولید را در شرکت های 
بنیاد مستضعفان رقم بزنیم و این جهش حتما 
در بنیاد مس��تضعفان اتف��اق خواهد افتاد؛ این 
در حالی اس��ت که ما دس��تور داده ایم در این 
شرایط هیچ کارگری نباید اخراج شود و اجازه 
نی��ز نخواهیم داد تا حقوق معوق در ش��رکت 

هایمان داشته باشیم.
فتاح با اعالم خبر هزینه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی 
بنیاد مس��تضعفان برای کمک به اقشار ضعیف 
در جریان ش��یوع کرونا گفت: در آخرین اقدام 
انجام ش��ده، بنیاد مستضعفان با تخصیص 5۰ 
میلی��ارد توم��ان زمین��ه آزادی 257۴ زندانی 
جرائم غیرعمد نیازمند را فراهیم کرد. آمادگی 
داریم در صح��ن علنی مجل��س ارائه گزارش 
دهی��م و به س��واالت مردم و نماین��دگان آنها 
در حضور رس��انه ها پاس��خ دهی��م؛ چراکه ما 
معتقدیم نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان باید 

پاسخگوی مردم و نمایندگان باشند.

آمار بی سابقه فوتی های کرونا

 ۲۰۰ بیمار جان باختند

س��خنگوی وزارت بهداشت گفت: بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۳7 بیمار 
جدید مبتال به کووید ۱9 در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴55 نفر بستری شدند.

س��یما سادات الری س��خنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز دوش��نبه تا روز سه شنبه ۱7 تیر 
۱۳99 و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۳7 بیمار جدید مبتال به کووید۱9 
در کش��ور شناسایی ش��د که یک هزار و ۴55 مورد بستری شدند. الری افزود: مجموع بیماران 
کووید۱9 در کش��ور به 2۴5 هزار و ۶۸۸ نفر رس��ید. وی گفت: متاسفانه 2۰۰ بیمار کووید۱9 
جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و 9۳۱ نفر رسید. 
الری اف��زود: خوش��بختانه تا کنون 2۰7 هزار نف��ر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تانها 
ترخیص شده اند. ۳27۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون یک میلیون و ۸۴۶ هزار و 79۳ 
آزمایش تش��خیص کووید۱9 در کش��ور انجام شده است. وی تصریح کرد: استانهای خوزستان، 
هرمزگان، بوش��هر، کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان های غربی و شرقی و خراسان رضوی 
در وضعیت قرمز قرار دارند. اس��تانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلس��تان، البرز، کرمان، یزد، 

سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند.  فارس
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صفحه 8

نمایندگانزیرذرهبینمردمومنتقدان

فراخوانگاردملیبرای
سرکوبجورجیا

اعتراضبهنژادپرستیدرآمریکابههفتههفتمرسید

 
روحانی:

ارز صادرکنندگان باید وارد 
بازار شود
2


