
پس لرزه های انفجار فاجعه بار بیروت با صدها کشته 
و هزاران مجروج ادامه دارد

سناریوی 2005 تکرار می شود؟
انفجار خونین و فاجعه بار بندر بیروت با هزاران کش��ته و زخمی در حالی با بازتاب گس��ترده جهانی 
همراه بوده که ائتالف عربی، عبری و غربی برآنند تا از این فاجعه انسانی به عنوان ابزاری برای تحمیل 
خواس��ته هایی که لبنان تاکنون در برابر آنها مقاومت کرده سوء استفاده کنند و شاید به دنبال تکرار 

سناری سال 2005 باشند. 
لبنان به دلیل موقعیت برتر جغرافیایی به ویژه هم مرزی با مدیترانه و س��رزمین های اش��غالی و قرار 
داشتن در محور مقاومت نه تنها برای منطقه بلکه برای فرامنطقه نیز دارای اهمیت است. این اهمیت 
چنان اس��ت که در سال 2005 ائتالفی از برخی جریان های غرب گرای داخلی لبنان در کنار ارتجاع 
عربی و آمریکا و فرانس��ه با ترور رفیق حریری معادله اخراج نیروهای س��وریه از این کش��ور را رقم 
زدند که نتیجه آن نیز جنگ 33 روزه س��ال 2006 علیه لبنان بود. در همین حال ائتالف مذکور با 
بین المللی کردن دادگاه ترور حریری سعی در دخالت و جهت دادن به تحوالت لبنان را داشته است. 
نکته قابل توجه آنکه دادگاه بین المللی ویژه در لبنان جمعه حکم خود در پرونده ترور رفیق حریری، 
نخست وزیر اسبق لبنان که در پی انفجار خودروی بمب گذاری شده در بیروت در ۱۴ فوریه 2005 
کش��ته ش��د، صادر می کند.این دادگاه اتهام هایی را علیه چهار عضو حزب اهلل مطرح کرده اس��ت، اما 

حزب اهلل بارها اتهام های مطرح شده علیه خود را کاماًل رد کرده است.
حزب اهلل این دادگاه را سیاس��ی خوانده که در راس��تای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا 

کار می کند.
این حکم در حالی صادر می شود که لبنان سه شنبه با انفجاری خونین همراه بود که مواضع ائتالف 
عربی، عبری و غربی سناریوی تقالی آنها برای تبدیل این پرونده به پرونده ای بین المللی برای دخالت 

بیشتر در لبنان را تقویت می کند. 
در پی این حادثه غم انگیز، فرماندار بیروت گفت نیمی از ساختمان های این منطقه آسیب دیده اند، 
و بیمارستان ها به دلیل تعداد زیاد زخمی ها با ازدحام روبه رو هستند. بیش از ۱00 نفر در این حادثه 
جان باخته و حدود ۴000 تن نیز مجروح ش��دند.در جلسه شورای عالی دفاع لبنان اعالم شد انفجار 
گس��ترده ای که عصر روز سه ش��نبه در بندر بیروت رخ داد، ممکن است نتیجه تعمیرات در نزدیکی 
انبار ها بوده باشد. این شورا اعالم کرد احتمال دارد درب محل نگهداری مواد منفجره به درستی بسته 
نشده و به دنبال تعمیرات و جرقه جوشکاری در نزدیکی انبار، این انفجار رخ داده باشد.بر اساس آنچه 
که در این شورا مطرح شده است حدود دو هزار و ۷50 نیترات آمونیوم از سال 20۱۴ در بندر بیروت 
انبار ش��ده بود. این مواد از یک کش��تی باری که به ثبت مولداوی رس��یده بود و به صورت غیرقانونی 

قصد عزیمت به آفریقا را داشت، کشف و ضبط شد. 
در این جلس��ه همچنین گفته شده اس��ت چندی پیش مشخص شد که درب انبار کامال بسته نشده 
بوده و شکافی در دیوار وجود داشته که باعث می شده ورود و خروج به داخل انبار آسان باشد.دبیرکل 
صلیب سرخ لبنان اعالم کرد، تعداد مجروحان در انفجار دیروز بیروت بیش از چهار هزار نفر است و 
تعداد کشته ها ممکن است به یکصد نفر برسد که برخی قربانیان هنوز زیر آوار هستند. ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در کنفرانس خبری خود در کاخ س��فید گفت به نظر می رس��د که انفجارهای بیروت 

یک حمله وحشتناک باشد.
حزب اهلل لبنان طی بیانیه ای با ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان از همه لبنانی ها و گروه های 
سیاس��ی خواست تا با همبس��تگی و یکپارچگی به عبور از این شرایط س��خت کمک کنند.استاندار 
بیروت، آن را ش��هر مصیبت زده خواند و اعالم کرد، نیمی از ش��هر ویران ش��ده و صدها هزار نفر از 
ساکنان آن نمی توانند تا دو یا سه ماه آینده به منازلشان بازگردند. جنبش جهاد اسالمی فلسطین در 
بیانیه خود ضمن ابراز همبستگی با لبنان، اعالم کرد، ملت لبنان با بیداری خود این مصیبت سخت 
را پش��ت سر خواهد گذاشت.رئیس جمهورس��وریه طی پیامی به رئیس جمهور لبنان،  حادثه انفجار 
مهیب در بیروت را تس��لیت گفت.جنبش حزب اهلل لبنان در راستای همدردی با مجروحان حادثه در 

بیروت در تمام مراکز بهداشتی لبنان پویش اهدای خون راه اندازی کرد. 
نکت��ه قابل توجه آنکه قب��ل از اینکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمری��کا رفتار قابل پیش بینی 
خود را درباره این حادثه و تالش برای متهم کردن مقاومت آغاز کند، عربس��تان از طریق رسانه  های 
داخل��ی و خارجی که بودجه مالی خود را از ری��اض دریافت می کنند تالش می کند با ماهی گیری از 

آب گل آلود، در راستای اهداف مغرضانه خود حزب اهلل را متهم کند.

موج همدلی از شمال تا جنوب

 آغاز مرحله دوم کمک های مؤمنانه در 
سراسر کشور

مرحله دوم کمک های مؤمنانه با توزیع سبدهای معیشتی و اطعام به صورت 
همزمان در سراس��ر کش��ور آغاز ش��د. در این مرحله از کمک های مومنانه 
توزیع همزمان و سراسری سبدهای معیشتی و اطعام صورت خواهد گرفت. 
مسؤول س��ازمان بسیج سازندگی استان کرمانش��اه بابیان اینکه کار کمک 
مومنان��ه در کرمانش��اه بصورت قرارگاهی انجام خواهد ش��د، گفت: س��تاد 
اجرای��ی فرمان حضرت امام در این مرحله، 50 هزار بس��ته پروتئینی بین 
مردم به وس��یله گروهای جهادی، هیئات مذهبی و س��ایر خیران و... توزیع 
کرده اس��ت. هزارخانی تصریح کرد: س��پاه حض��رت نبی اکرم )ص( نیز این 
مرحله 2۸ هزار بس��ته )ارزش هر بس��ته 300 هزار تومان( را مهیا کرده که 
در س��ه مقطع زمانی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع خواهد 
کرد. فرهاد امندی مسئول بسیج سازندگی سپاه انصار المهدی )عج( استان 
زنجان اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد و 
این تاثیرگذاری زندگی اقشار ضعیف جامعه را با چالش مواجه کرده است.

ایوب س��نجری فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه فهرج تیز اظهار داشت: 
در مرحل��ه دوم کمک ه��ای مومنانه 3 هزار بس��ته غذایی که ش��امل مواد 
پروتئینی، گوشت مرغ، برنج و روغن است، در مناطق محروم این شهرستان 
بین نیازمندان توزیع می ش��ود. فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه فهرج 
تصریح کرد: در پویش قربانی به یاد س��ردار دل ها حاج قاسم سلیمانی، 6۷ 
راس گوسفند در روز عید قربان ذبح و بین نیازمندان در مناطق محروم این 
شهرس��تان بین نیازمندان توزیع شد. علی یعقوبیان فرمانده ناحیه مقاومت 
بس��یج کاشمر در حاشیه توزیع بسته های معیشتی دومین مرحله رزمایش 
کمک ه��ای مؤمنان��ه در محل پایگاه مقاومت بس��یج مس��جد امام حس��ن 
مجتبی)ع( اظهار کرد: در این مرحله ۸00 بس��ته معیش��تی به ارزش ۱۷6 
میلیون تومان و ۱50 بس��ته دیگر به ارزش ۴5میلیون تومان نیز طی هفته 

آینده بین خانواده های نیازمند توزیع می شود.
محسن صادقی فرمانده سپاه شهرستان تفرش نیز با اشاره به اجرای مرحله 
دوم طرح کمک مومنانه در شهرس��تان تفرش، اظه��ار کرد: در این مرحله 
ب��ا همکاری کمیته امداد، دس��تگاه های اجرای��ی و خیرین همچون مرحله 

نخست این طرح بسته های حمایتی را در اختیار نیازمندان قرار می دهیم.
وی اف��زود: در این مرحله بس��ته های حمایتی ش��امل م��واد غذایی، اقالم 
بهداشتی و لوازم التحریر خواهد بود که از ظرفیت خیرین در این زمینه باید 
بهره گیری شود. حبیب دباغ در آغاز مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در 
شبستر اظهار داشت: در مرحله دوم کمک های مومنانه بیش از 600 بسته 
معیشتی به ارزش 2500 میلیون ریال آغاز و دربین خانوارهای نیازمند در 

شهرستان شبستر توزیع می شود.
مس��ئول سازمان بس��یج کارگری و کارخانجات آذربایجان شرقی با اشاره به 
اینکه در شرایط سخت اقتصادی ظالمانه دشمنان قرار گرفته ایم یادآور شد: 
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در مرحله دوم رزمایش کمک 
مومنانه در شهرستان شبستر که در مجموعه آیسودا شروع شد با توجه به 

شرایط اقتصادی کشور به منظور رفع مشکالت نیازمندان اقدام می شود.
به همت بس��یج سازندگی س��پاه روح اهلل استان مرکزی و با هدف حمایت و 
ترویج فرهنگ ازدواج آس��ان ۱50 سری جهیزیه در قالب رزمایش مومنانه 
به مناسبت دهه والیت و امامت و سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت 

زهرا)س(در مناطق محروم استان مرکزی توزیع شد.
مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه با عنوان طرح »مهر والیت« در شهرستان 

نجف آباد با همکاری ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان آغاز شد.
در این رزمایش تعداد 600 بس��ته حمایت غذایی ش��امل رب گوجه فرنگی، 
روغن، کنس��رو، مرغ، برنج، عدس و نخود به ارزش تقریبی هر بس��ته ۱۸0 
ه��زار توم��ان و تع��داد ۱200 کارت هدی��ه نقدی 200 ه��زار تومانی بین 
نیازمن��دان توزیع می ش��ود. مرحل��ه دوم رزمایش مواس��ات و همدلی در 
حالی در بندرعباس آغاز ش��د که در این مرحله قرار اس��ت رویکردی کامأل 
متفاوت به اجرا در آید. در این مرحله از رزمایش سراس��ری کمک مؤمنانه، 
خانواده های آس��یب دیده از کرونا شناس��ایی ش��دند و قرار است بسته های 

حمایتی با تکریم و احترام درب منازل آنان به این افراد تقدیم شود.
مدیرکل کمیته امداد خراس��ان شمالی با اشاره به مرحله جدید کمک های 
مومنانه اظهار کرد: بالغ بر 5 هزار بس��ته معیش��تی از س��وی فقط خیرین 
در قالب مراکز نیکوکاری خراس��ان ش��مالی در بخش ه��ای مختلف تهیه و 
آماده س��ازی ش��ده اس��ت. الهی راد با تأکید بر اینکه این بس��ته ها به افراد 
شناسایی شده از سوی مراکز نیکوکاری و مددجویان خراسان شمالی توزیع 
می ش��ود، افزود: خیرین از اقصی نقاط کش��ور برای مشارکت در این طرح 

حضور یافته اند و اقدام به کمک رسانی کرده اند.  فارس

احتکارمسکنهزینهبرمیشود
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صفحه 1

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا 
تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

لبن��ان ک��ه روزگاری به ع��روس خاورمیانه 
معروف بود، س��ه ش��نبه با انفجاری مهیب 
همراه شد. انفجاری که صدها کشته و هزاران 
زخمی همراه بود چنانک��ه حتی با عناوینی 
همچون انفجار اتمی از آن یاد ش��ده اس��ت. 
براساس برآوردهای اعالمی تقریبا 5 میلیارد 
دالر خس��ارت اقتصادی به بندر بیروت وارد 
ش��ده و به گفته برخی مقامات لبنانی 300 
هزار نفر آوارده ش��ده اند. ب��ا توجه به اینکه 
شرایط سیاسی لبنان، برخی ناظران سیاسی 
حتی س��ناریو سقوط دولت را به عنوان پس 
لرزه های این انفجار مطرح می سازند. وضعیت 
اسفناک انسانی با تبعات سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی در حالی بر لبنان حاکم ش��ده است 
که یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه 
واکنش جمهوری اسالمی و ملت ایران به این 

فاجعه چگونه باید باشد؟
در ای��ن زمینه دو دیدگاه مطرح اس��ت. یک 
دیدگاه با توجه به همپیمانی ایران و مقاومت 
و دول��ت لبن��ان و دس��تاوردهایی ک��ه این 
همپیمانی برای امنیت وجایگاه منطقه ایران 
دارد، ب��ر لزوم اس��تفاده از تمام ظرفیت های 
کش��ور برای کم��ک به رفع بح��ران کنونی 
لبنان تاکید دارند. دیدگاه دوم بر این عقیده 
اس��ت که در شرایطی که کشور با چالشهای 
اقتصادی و البته بحران کرونا و تحریم مواجه 
است، نباید هزینه ای به کشور تحمیل کرد و 
لذا کمک به لبنان امری غیرضروری است. به 
عبارتی پیروان این دی��دگاه به کلید واژه نه 
غ��زه نه لبنان تاکید دارند. این دو دیدگاه در 
حالی مطرح می شود که برای انتخاب رویکرد 
صحیح در قب��ال فاجعه لبنان توجه به چند 
نکته قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه ایران 
و لبنان سالهاس��ت که با دردی مشترک به 
نام تحریم مواجه هستند همگرایی دو کشو 
با توج��ه به موقعیت جغرافیای��ی آنها امری 
مهم در مقابل��ه با تحریم هاس��ت. از اهداف 
آمریکا قطعا بهره گی��ری از این انفجار برای 
تش��دید تحریم لبنان اس��ت ک��ه نتیجه آن 
افزایش تحریم ایران اس��ت. دوم آنکه حزب 
ا... با ایس��تادگی در برابر رژیم صهیونیستی 
و نیز حضور در سوریه نقشی مهم در تامین 
امنی��ت ای��ران داش��ته و دارد و به صراحت 
می توان گف��ت از دالیل عدم تحرک نظامی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وجود 
حزب ا... اس��ت. این سناریو مطرح است که 
دش��منان ایران بخواهند از سناریوی گرفتار 
ش��دن لبنان در داخل برای فرس��ایش توان 
مقاوم��ت بهره گرفته و به تش��دید فش��ارها 
ب��ر ایران بپردازند ک��ه از نظر امنیتی وحتی 
اقتصادی بر فشارهای همه جانبه علیه تهران 
بیفزاین��د. س��وم آنکه لبنان در نشس��تهای 
کش��ورهای عربی و حتی جهانی به حمایت 
از مواض��ع ای��ران پرداخته و ب��ا تحریم های 
ضدایران��ی مخالف��ت کرده اس��ت. تحرکات 
کش��ورهای عربی و غربی برای اعمال فشار 
اقتصادی و سیاسی به لبنان برای دوری آن 
از ایران با وجود دولت »حسان دیاب« ناکام 
مانده چنانکه وی رس��ما بر عدم همراهی با 
غ��رب در دی��دار ب��ا لودریان وزی��ر خارجه 
فرانسه تاکید کرده است. این سناریو مطرح 
اس��ت که س��عودی و غرب با بهره گیری از 
پیامدهای اقتصادی فاجع��ه اخیر بیروت به 
دنبال تسلیم س��ازی لبنان باشند که نتیجه 
آن تنگ تر شدن حلقه محاصره تحریم علیه 
ایران خواهد بود.  با توجه به آنچه ذکر ش��د 
می توان گفت که ش��اید انفجار بیروت بدون 
دخالت خارجی روی داده باش��ند اما ائتالف 
عربی، عب��ری و غربی برآنند ت��ا از آن برای 
سلطه بر لبنان و به تبع آن افزایش فشارها و 
تحریم ها علیه ایران بهره گیرند براین اساس 
در کنار توجه همه جانبه به حل مش��کالت 
داخلی کش��ور که بخ��ش عم��ده ای از آنها 
برگرفته از سوء مدیریت است نه نبود منابع و 
نیز انسانی بودن حمایت از مردم رنج کشیده 
لبن��ان، حمای��ت همه جانب��ه از لبنان برای 
خروج این کشور از مصیبتی که به آن گرفتار 
آمده، امری ض��روری می نماید. حمایتی که 
نه هزینه کردن، بلکه یک س��رمایه گذاری 

منطقی برای اقتصاد و امنیت کشور است.
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طرح مالیات بر خانه های خالی در مجلس تصویب شد

آگهى مزایده عمومى

شهردار مالرد- محمد صادق کولیوند

دوم
ت 
نوب

شهردارى مالرد در نظر دارد سردرختى باغ میوه (یا حسینى) واقع در ضلع شمال غربى چهارراه مالرد را از طریق برگزارى مزایده 
عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى طبق شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید: 

1- سپرده شرکت در مزایده به میزان پنج درصد اجاره بها (250/000/000 ریال) که مى بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.
2- برندگان اول و دوم و سوم ، مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم و از تاریخ 99/5/16 لغایت 99/5/27 جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادها شهردارى مالرد مراجعه نمایند.

4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ 99/5/16 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 99/5/27 خواهد بود.
5- هزینه آگهى بعهده برنده مزایده مى باشد.

6-متقاضیان مى بایست جهت دریافت اسناد مزایده معرفى نامه (بهمراه کارت شناسایى ملى ) و اصل فیش واریزى بمبلغ 500/000 
ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهردارى مالرد ، تحویل امور قراردادها نمایند.

7-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
8- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

سنار یوی 2005 
تکرار می شود؟

پس لرزه های انفجار فاجعه بار بیروت با 
صدها کشته  و هزاران مجروج ادامه دارد 

صفحه 1

عید سعید غدیر خم ،عید والیت مبارک باد. 


