
اقدام ننگین نشریه فرانسوی نقض 
حقوق صد ها میلیون انسان است

بش��ر  حق��وق  س��تاد 
ایران  اسالمی  جمهوری 
انزج��ار  اع��الم  ضم��ن 
ش��دید از اق��دام ننگین 
نش��ریه فرانس��وی، این 
حرک��ت را نقض حقوق 
صد ه��ا میلیون انس��ان 

دانست.
س��تاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با صدور 
بیانیه ای در محکومیت توهین یک نشریه فرانسوی 

به ساحت پیامبر اعظم )ص( 
نوش��ت؛اقدام موهن نشریه فرانسوی »شارلی ابدو« 
در ب��از نش��ر کاریکاتور های اهانت آمیز نس��بت به 
س��احت رحمت هم��ه جهانیان و الگ��وی خوبی ها 
و نیکویی ه��ا، پیامبر عظیم الش��أن حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله و س��لم که قلب صد ها میلیون 
انس��ان را جریحه دار کرد، پ��س از فاجعه به آتش 
کش��یدن کتاب هدایت و کرامت، قرآن کریم جلوه 
دیگری از جاهلیت مدرن را به رخ کشید. این همان 
مدرنیته ای است که ارزش های انسانی را به سخره 
گرفته، موهبت الهی آزادی را در بند کژفهمی های 
خود به اسارت کش��یده و ولنگاری را به جای هنر 
آزادی بخش بر اف��کار عمومی تحمیل نموده و یک 
روز ب��ه بهانه آزادی، فعالیت گروه های تروریس��تی 
را آزاد و حمای��ت و پش��تیبانی از آن ه��ا را توجیه 
می کند، روز دیگر توهین به مقدسات صد ها میلیون 
انس��ان را توجیه و حتی ترویج و تشویق می کند و 
در هم��ان حال در چارچوب پیروی از قلدری رژیم 
امریکا در اعمال فشار حداکثری بر یک ملت آزاده و 
آزادی خواه، فعالیت آزاد اقتصادی میلیون ها انسان 
حتی برای تأمین نیاز های اساس��ی خود را تحدید 
کرده و بر خالف همه قواعد و مقررات حقوق بشری 
دریچه آزاد دسترسی به دارو و درمان را هم بر روی 
آن ها می بندد. این نخس��تین بار نیس��ت که آزادی 
اس��یر منافع قدرتمداران می ش��ود. تحریف مفهوم 
آزادی و تبعیض در مصادیق آن، بزرگ ترین تهدید 

آزادی در جهان امروز است.
اقدام ننگین نشریه فرانسوی که قلب صد ها میلیون 
انس��ان دلداده حق و حقیقت را آزرد، مصداق بارز 
تنفرپراکنی و توهین به مقدسات و نقض آشکار حق 
آزادی دین، باور و عقیده و نیز نقض روشن مواد ۱ 
و ۱۸ اعالمیه حقوق بشر و نیز نقض بخش نخست 
از بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاس��ی اس��ت که مطابق ماده ۳۲ قانون آزادی 

مطبوعات فرانسه هم جرم به شمار می آید.

واکن��ش واعظی به پیش��نهاد روس��یه برای 
مذاکره مستقیم ایران و آمریکا؛ بنای مذاکره 

نداریم
رئی��س دفت��ر رئیس جمه��ور در واکنش به 
پیش��نهاد اخیر وزیر خارجه روسیه مبنی بر 
آمادگی این کش��ور برای میانجی گیری بین 
ایران و آمری��کا گفت:  ما با آمریکایی ها بنای 
مذاک��ره ندایم و خیلی روش��ن موضع مان را 

اعالم کردیم.
محم��ود واعظی رئیس دفت��ر رئیس جمهور 

در همی��ن زمین��ه به تس��نیم گف��ت:  ما با 
آمریکایی ه��ا بنای مذاکره  نداریم و ما خیلی 
روشن موضع مان را اعالم کردیم. وی افزود: ما 
اعالم کردیم که اگر آمریکایی ها به اشتباهات 
خ��ود پی بردند و فهمیدند که در قبال ایران 
راه غلط��ی را از طریق تحریم ها پیش رفتند، 
این را با شهامت اعالم کنند و بگویند اشتباه 
کردند.  رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این 
مطل��ب که تنها آق��ای الوروف نبوده که این 
پیش��نهاد را داده و کش��ورهای دیگ��ری نیز 

تالش کردن��د تا برای این مس��ئله راه حلی 
پیدا کنن��د، تصریح کرد:  آمریکایی ها باید به 
برجام برگردند و در چارچوب برجام صحبت 
کنند درغیر اینصورت، هر اقدام دیگری باشد 
نتیجه نمی دهد. وزیر امور خارجه روس��یه از 
آمادگی مس��کو برای ایجاد شرایط و حمایت 
از گفت وگ��و بین ای��ران و آمریکا، در صورت 
تمایل هر دو کشور خبر داد و بار دیگر تالش 
واشنگتن برای تمدید تحریم ها علیه تهران را 

غیرقانونی و بی  نتیجه نامید.

خبر

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
محکومیت اهانت به ساحت مقدس 
ق��رآن مجی��د و پیامب��ر اس��الم در 
بیانیه ای تصریح کرد: حادثه دردناک 
و ش��رارت آمیز اهان��ت به س��احت 
مق��دس ق��رآن مجید و س��وزاندن 
مصحف ش��ریف الهی جنایتی بزرگ 

و غیرقابل گذشت است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری 
حوزه  مدرس��ین  جامع��ه  تس��نیم، 

علمی��ه قم  در بیانیه ای اهانت مجله فرانس��وی ش��ارلی 
اِبدو  به س��احت مقدس قرآن مجید و پیامبر اسالم)ص( 

را محکومکرد.
متن بیانیه  به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه دردناک و ش��رارت آمیز اهانت به س��احت مقدس 
قرآن مجید و س��وزاندن مصحف ش��ریف الهی  جنایتی 
بزرگ و غیرقابل گذش��ت است. این حرکت گرچه توسط 
جمعی از جاهالن حقیر و بداندیش واقع ش��د اما پشت 
پرده های پیچیده و کینه توزانه ای دارد که در یک زنجیره 
پلی��د در حال فعالیت اس��ت و خصمانه علیه مقدس��ات 

اسالمی کار می کند.
سیاس��ت خصمانه اسالم س��تیزی که توسط صهیونیسم 
بین الملل و استکبار جهانی هدایت می شود در اندیشکده 
ها و سازمان های صهیونیستی امریکا و برخی دولت های 
اروپای��ی طرح ریزی ش��ده و ب��رای اج��را به م��زدوران 
جنایت کار سپرده می شود. جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم این اقدام ش��نیع و همچنین بازنش��ر کاریکاتورهای 
اهانت آمیز نس��بت به رس��ول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و 

سلم( را محکوم می کند و اعالم می دارد:
امت اس��المی و همچنی��ن هر انس��ان آزاده و متفکری 

ای��ن اقدام را محکوم می کند و با آن 
مقابل��ه عالمانه و عمیق خواهد کرد. 
اس��المی جنون آمیز  اقدامات ض��د 
در بس��تر ی��ک منط��ق آمریکای��ی 
شکل گرفته اس��ت و آن خطر ظهور 
تمدن اسالمی و بر هم خوردن نظم 
جهانی آمریکایی است. امروز اسالم 
دشمن درجه اول استکبار و جریان 
کفر و ظل��م بین المللی اس��ت و به 
همی��ن خاطر با تم��ام قوا به مصاف 

اسالم و امت اسالمی آمده اند.
ما در مقابل اس��الم هراسی و اسالم ستیزی منفعل عمل 
نخواهیم کرد و بااراده بیشتری به تعمیق و ترویج معارف 
قرآن��ی خواهی��م پرداخت. نور پر فروغ قرآن و ش��کوه و 
عظمت این مصحف ش��ریف که سرشار از معارف الهی و 
انس��انی است با جان و نفوس مسلمین گره خورده است 

و هرگزخاموش نخواهد شد.
نهاد های بین المللی اسالمی و اندیشمندان جهان اسالم، 
خط خبیث اسالم س��تیزی را بشناسند و ریشه های این 
شجره ملعونه را قطع کنند. اهانت به ساحت مقدس نبی 
اکرم)صل��ی اهلل علیه و آله و س��لم( و قرآن کریم با بهانه 
آزادی عقی��ده در حقیقت ذبح آزادی و مثله مثله کردن 

جنایت آمیز عقیده است.
الزم است وزارت محترم امور خارجه و نهادهای حقوقی 
بین المللی قاطعانه نسبت به این اهانت های زنجیره ای و 
هدفمند واکنش نش��ان دهند و از اندیشه و اعتقاد بیش 
از یک و نیم میلیارد مس��لمان دفاع کنند.»االسالم یعلوا 
و الیعلی علیه« حقیقتی اس��ت که امروز به یک واقعیت 
عینی تبدیل شده است و شیطان های بزرگ و کوچک را 
از بالد اسالمی و همچنین حکومت بر مستضعفان جهان 

رجم و طرد خواهد کرد.

وزیر دفاع: 
شر رژیم صهیونیستی دامن 

امارات را خواهد گرفت
وزیر »دفاع و پش��تیبانی 
مس��لح«  نیرو ه��ای 
در واکن��ش ب��ه اع��الم 
رواب��ط  عادی س��ازی 
رژیم منحوس  و  امارات 
سخنان  صهیونیس��تی، 
اخیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی در این خصوص 
دانست  فصل الخطاب  را 
و تاکی��د ک��رد: رژی��م 
صهیونیس��تی هر کجا که بوده جز ش��ر و ن��ا امنی ایجاد 
نکرده اس��ت؛ حتماً این شر و ناامنی دامن آن ها را خواهد 

گرفت.
امیر س��رتیپ »امیر حاتمی« در حاشیه نمایشگاه نهضت  
قطعه سازی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نهضت 
قطعه سازی کشور در حل مشکالت سایر حوزه ها از جمله 
خودروس��ازی گفت:همکاری بسیار خوبی با خودروسازی 

داریم.
وزیر دفاع با تأکید براینکه نمایش��گاه نهضت قطعه سازی 
وزارت دف��اع بیانگ��ر ظرفیت های صنایع دفاعی اس��ت، 
تصریح کرد: این نمایش��گاه نشان می دهد چه خدماتی را 

می توانند به کشور از جمله خودروسازان ارائه دهند.
حاتمی افزود: دوس��تان در صنایع مختلف دعوت خواهند 
ش��د تا ببینند و همکاری ها بیش��تر ش��ود و ب��ا توجه به 
ظرفیت های موجود این همکاری ها می تواند توس��عه پیدا 
کند. وزیر دفاع در بخش دیگری از گفت وگو با میزان، در 
واکنش به اعالم عادی سازی روابط امارات و رژیم منحوس 
صهیونیستی، س��خنان اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
در ای��ن خصوص را فصل الخطاب دانس��ت و تصریح کرد: 
باز کردن پای رژیم صهیوینس��تی به منطقه یک خیانت 

بزرگ به منطقه، ملت فلسطین و امت اسالمی است. وی 
خاطرنشان کرد: باید عامالن این کار متوجه باشند باشند 
که رژیم صهیونیس��تی هر کجا که بوده جز شر و نا امنی 
ایجاد نکرده اس��ت؛ حتماً این ش��ر و نا امنی دامن آنها را 

خواهد گرفت و امیدواریم متوجه شوند و برگرد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
صبح روز سه ش��نبه در بخشی از ارتباط تصویری با وزیر، 
معاون��ان، مدیران و رؤس��ای وزارت آموزش و پرورش در 
سی و چهارمین اجالس آموزش و پرورش، فرمودند:  یک 
نکت��ه هم در پایان عرض بکنم راج��ع به این خیانتی که 
متأّس��فانه دولت امارات مّتحده ی عرب��ی کرد؛)۹( هم به 
دنیای اسالم خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، 
هم به کش��ورهای منطقه خیانت کرد، هم به مس��ئله ی 

مهّم فلسطین خیانت کرد.
 این کاری که اماراتی ها کردند، یک لّکه ی ننگی اس��ت؛ 
البّت��ه این از بی��ن خواهد رفت، یعنی ای��ن حالت دیری 
نخواهد پایید ان ش��اءاهلل، لکن این لّکه ی ننگ بر پیشانی 
کسانی که این اقدام را امروز انجام دادند خواهد ماند. اینها 
خیانت کردند، کار بسیار بدی کردند، پای صهیونیست ها 
را  در منطقه باز کردند. مسئله ی فلسطین با این اهّمّیت، 
]یعنی[ غصب یک کش��ور، آواره کردن ی��ک ملّت، چیز 
کوچکی اس��ت؟ ]اینها[ به بوته ی فراموش��ی س��پردند و 

عادی سازی کردند.
 ملّت فلسطین، چه در غّزه، چه در بخش اراضی به  اصطالح 
اشغالی -البّته همه ی فلسطین اراضی اشغالی است، اّما آن 
قس��متی که حاال در ُعرف سیاسی به آن میگویند اراضی 
اش��غالی- از همه جهت زیر فشارهای ش��دید قرار دارند: 
این شهرک سازی ها، این کارهایی که انجام میگیرد؛ اینها 
این  جوری ]هستند[، آن وقت آنها بیایند با اسرائیلی ها و 
با عناصر صهیونیس��ِت خبیِث آمریکایی که با اسرائیلی ها 
همراهن��د -مثل همان یهودی ای که در خانواده ی ترامپ 
ه��م حضور دارد- ]توافق کنند[. و اینها دارند متأّس��فانه 
علیه مصالح دنیای اسالم و مصالح منطقه کار میکنند و با 
قساوِت تمام دارند با مسائل این منطقه برخورد میکنند؛ 
ما نبایستی به آنها کمک بکنیم؛ و اماراتی ها به این مسئله 
کمک کردند. امیدواریم زودتر بیدار بشوند و کاری را که 

کردند جبران کنند.

امیدی که با دستور رییس 
دستگاه قضایی زنده شد

چرخ های تولید یکی 
از بزرگترین واحد های 
تولیدی البرز شروع به 

چرخیدن کرد
دس��تور رییس دس��تگاه 
قضایی برای حل مشکل 
در  داران  آرد  ش��رکت 
جریان س��فر به اس��تان 
البرز سبب بازگشت تولید 
ب��ه این واح��د تولیدی و 
قرار گرفتن آن در مسیر 

جهش تولید شد.
۱۲ دی ماه سال گذشته 
بود که آیت اهلل رییس��ی، 
رییس قوه قضاییه در ادامه س��فر های استانی خود به استان 
البرز سفر کرده بود. پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران در 
جریان س��فر ریاست قوه قضاییه به این استان و در دیدار با 
رییس قوه قضاییه با اشاره به مشکالت تامین گندم مورد نیاز 
برای تولی��د گفته بود: عکس هایی را دارم که بار به کارخانه 
آمده و ۲۷ تن گندم آمده که در آن ش��ش تن خاک است. 

کشاورزی ما دارد نابود می شود و من این را از طرف صنعت 
آرد و ماکارونی کشور می گویم.

رییس قوه قضایی��ه نیز در واکنش به اظه��ارات مدیرعامل 
ش��رکت آرد داران گفت: گندم مورد نیاز را آقای اس��تاندار 
می دهد و آن شبکه ناسالم را هم سازمان بازرسی تا حصول 
نتیجه پیگیری میکند. اکنون پس از گذش��ت هشت ماه از 
س��فر استانی رییس عدلیه به استان البرز و دستور وی برای 
پیگیری مش��کل ای��ن واحد تولیدی، تولید در ش��رکت آرد 
داران از سرگرفته شده و روز های خوش به این واحد تولیدی 

که تا مرز تعدیل نیرو رفته بود، بازگشت.
پورزارع، مدیرعامل ش��رکت آرد داران با تشریح مشکل این 
واحد تولیدی بیان کرد: استان البرز و ساوجبالغ قطب تولید 
ماکارونی دنیاس��ت. داس��تان ما از آن جا ش��روع شد که از 
زمانی که اینجا را دس��ت گرفتیم با معضلی رو به رو شدیم 
و دیدی��م که بار گن��دم و مواد اولیه ای که ب��رای ما می آید 
به دالیل خیلی مش��خصی آن خل��وص را ندارد و این باعث 
می شد که محصولی که تولید می کنیم آن کیفیت را نداشته 
باشد و دچار ضرر و زیان شویم و مشکل ما خیلی حاد شد. 
مدیرعامل شرکت آرد داران در ادامه گفت: چهار یا پنج روز 
کار می کردی��م و همه بچه ها بی��کار بودند؛ باید تعدیل نیرو 
می کردم. وی افزود: از ریاس��ت ق��وه قضاییه وقت گرفتیم و 
خدمت وی رس��یدیم و رییس قوه قضاییه به شخصه دستور 
داد و شخصا به این مساله ورود کرد. پورزارع اظهار کرد: بعد 
از ورود رییس قوه قضاییه به این قس��مت، خون جدیدی در 
کالبد ما و صنایع ماکارونی وارد ش��د و االن که دارم با شما 
صحبت می کنم کارخانه ۲۴ ساعته در حال کار است و نیرو 
گرفتم و نیرو های قبلی را نیز تعدیل نکردم. مدیرعامل شرکت 
آرد داران گفت: س��ال، س��ال جهش تولید است و جهش ما 

از همان جا ش��روع شد و برای اولین بار در کشور توانستیم 
طرح خرید توافقی گندم را با مجوز کشاورزی آغاز کنیم و به 
صورت مس��تقیم از کشاورزان و به صورت توافقی و با قیمت 
باالتر از قیمت پیش��نهادی دول��ت، خرید تضمینی گندم را 
انج��ام دادی��م. وی افزود: حدود چهار هزار و ۸۰۰ کش��اورز 
به صورت مس��تقیم محصول خود را ب��ه ما فروختند و پول 
آن را نیز مس��تقیم دریافت کردند و س��فره آن ها نیز رنگین 
ش��د.  خون جدی��دی که با حمایت رییس ق��وه قضاییه در 
ش��رکت آرد داران جاری شد پورزارع تصریح کرد: انرژی که 
رییس قوه قضاییه به ما داد و حمایت معنوی وی باعث شد 
خون جدیدی به شرکت بیاید و هیات مدیره شرکت تمامی 
ع��زم خ��ود را جزم کرده اند و تمامی تکنیک را گذاش��تیم. 
وی بی��ان کرد: خودم به ش��خصه از ط��رف آن چهار هزار و 
۸۰۰ کش��اورزی هم که در این طرح به واسطه این حمایت 
شرکت کردند، از ریاست قوه قضاییه و دستگاه قضایی تشکر 
می کنم. اعظمی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان 
البرز نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: شرح مشکل به این 
صورت بود که این ش��رکت، شرکتی است که گندم را تهیه 
و تبدیل به آرد می کند و قس��متی را در شبکه توزیع پخش 
می کند و قس��متی را هم در کارخانه ای که دارند، تبدیل به 
محصول نهایی می شود. معاون قضایی رییس کل دادگستری 
اس��تان البرز عنوان کرد: دو مشکل مطرح شده بود؛ مشکل 
اول در خصوص این بود که اساس��ا آن س��همیه گندمی که 
داده می ش��ود، کفاف تولید داخل خودش��ان را هم نمی داد؛ 
یعنی عمال آن کارخانه نمی توانس��ت با ظرفیت کامل خود 
کار کن��د. وی تصریح کرد: مش��کل دوم این بود که گندمی 
که به کارخانه داده می ش��د، کیفیت الزم را نداشت. اعظمی 
عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه اولین رییس قوه قضاییه بود 

که به اس��تان البرز سفر کرد. از زمان تشکیل استان البرز تا 
دی ماه پارسال هیچ رییس قوه ای سفر رسمی به استان البرز 
نداش��ت؛ اما رییس قوه قضاییه تشریف آورد و تاکید ویژه ای 
در خصوص حمای��ت از تولید، فعاالن اقتصادی و بنگاه های 
اقتصادی داش��تند. مع��اون قضایی رییس کل دادگس��تری 
اس��تان البرز ادامه داد: جلسه ای با حضور نمایندگان برخی 
از نهاد ه��ای متولی اقتصاد و همچنی��ن اصناف و بنگاه های 
اقتصادی تشکیل شد و مش��کالتی را در آنجا مطرح کردند 
که این مش��کالت هم با دستور ش��خص رییس قوه قضاییه 
پیگیری ش��د و کمیته ویژه ای در دادگس��تری استان البرز 
برای پیگیری مصوبات س��فر تشکیل شد و یکی از مصوبات 
این س��فر در خصوص مشکالتی که یکی از شرکت ها تحت 

عنوان آرد داران داشت، بود.
امیدی که زنده شد

ورود به هنگام دس��تگاه قضایی برای حل مش��کل ش��رکت 
آرد داران س��بب شد تا تولید بار دیگر در این واحد تولیدی 
رون��ق گیرد و در مس��یر جهش قدم بگ��ذارد. از طرفی این 
ورود به هنگام، س��بب زنده ش��دن امید در دل کارگران در 
معرض تعدیل و مسئوالن این واحد تولیدی شد و این همان 
موضوعی بود که رییس قوه قضاییه در جریان س��فر استانی 
البرز در دیدار با قضات و کارکنان دادگس��تری استان البرز 
به آن اش��اره کرده بود و گفته بود: وظیفه ما این اس��ت که 
نگذاریم کسی ناامید شود. اگر من و شما کار مضاعف کردیم 
و گره از کار ها باز کردیم این امید افزون خواهد شد؛ اما اگر 
خدایی نکرده یک بار، دو بار و سه بار آمدند و دیدند که کار 
نشد می گویند خبری نیست؛ لذا به همکاران تاکید می کنم 
اگ��ر مردم در این امیدی که پیدا ک��رده اند با یک ناامیدی 

مواجه شوند این گناهی نابخشودنی است.قوه قضاییه

ادامه از صفحه اول
با این حال عمان در دوران سلطان قابوس جسارت 
عادی سازی روابط خود با رژیم اسرائیل را نداشت. 
اما با مرگ سلطان قابوس مسیر سیاست این کشور 
نی��ز تغییر کرد برکناری بن علوی از وزارت خارجه 
عم��ان و گماردن ف��ردی که رویکرد او به س��وی 
عربستان سعودی بیشتر اس��ت، نشان می دهد که 
این کش��ور نی��ز می تواند گزینه دوم یا س��وم برای 

برقراری روابط با اسرائیل باشد.
اما چرا پس از امارات، عمان برای آمریکا و اسرائیل 
اهمیت دارد؟ عمان و ایران در تنگه فوق استراتژیک 
هرمز، س��هیم هستند، هر چند سهم ایران از عمان 
بیش��تر اس��ت اما همان اندک سهم عمان نیز برای 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی کافی است تا بخواهند 
از آن علیه ایران استفاده کنند. خلیج فارس و تنگه 
هرمز ش��اهراه انتقال نفت از منطقه است و کنترل 

آن نیز در دست ایران است.
جمهوری اس��المی بارها تأکید ک��رده که اگر قرار 
باشد ایران نفت صادر نکند، هیچ کشور دیگری در 
منطقه نیز اجازه نخواهد داش��ت کشتی های نفتی 

خود را از تنگه هرمز عبور دهد.
تهدید ایران جدی بود و هنوز هم یکی از گزینه های 

ویژه ایران روی میز است.
ام��ا با وج��ود اتفاق��ات و تحوالتی ک��ه در منطقه 
حس��اس غرب آس��یا و خلیج فارس رخ داده است، 

واکنش و تصمیم ایران چه باید باشد؟
آیا به صبر اس��تراتژیک خود ادامه دهد؟ یا این که 
اقداماتی را در پاسخ به تحوالت رخ داده آغاز کند؟ 
نمی توان درباره نوع واکنش جمهوری اسالمی ایران 
به روندی که برخی س��ران رژیم های عربی منطقه 
در پیش گرفته اند اش��اره کرد،  چ��را که برنامه ها و 
سیاس��ت های جمهوری اس��المی ب��رای مقابله با 
طراحی ه��ا و توطئه های مثلث غرب��ی – عبری – 
عربی محرمانه اس��ت و در زم��ان خود اجرا خواهد 

شد و همگان را شگفت زده خواهد کرد!

سرمقاله
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گزارش

سرنوشت ابوظبی به تل آویو گره خورد
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران گفت: سران امارات با اقدام نابخردانه 
خود نه تنها به اس��الم، مسلمین و جهان عرب خیانت کردند بلکه حرکت 
آنها س��تم و خیانتی به ملت خودش��ان بود. حجت االسالم عبداهلل حاجی 
صادقی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب که اقدام دولت امارات متحده 
عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی به دنیای اسالم، 
جهان عرب و کش��ورهای منطقه و به مس��ئله مهم فلس��طین دانستند، گفت: 
ح��رف اصلی درب��اره اقدام حاکمان امارات را مقام معظم رهبری در س��خنان اخیر 
خود فرمودند، س��ران امارات با اقدام نابخردانه خود نه تنها به اس��الم، مس��لمین و 
جهان عرب خیانت کردند بلکه حرکت آنها س��تم و خیانتی به ملت خودش��ان بود. 
وی گفت: رژیم کوچک و ذلیل امارات سرنوش��ت خود را با سرنوش��ت روبه نابودی 

رژیم صهیونیستی که دشمن بشریت است، گره زد.  مهر

نگرانی نمکی از وقوع موج جدید کرونا به  دلیل بی توجهی ها
 وزیر بهداش��ت نس��بت به وق��وع موج جدی��د بیماری کرون��ا به دلیل 

بی توجهی ها به این بیماری ابراز نگرانی کرد.
دکتر س��عید نمکی در نشس��ت کمیته ملی شهید خدمت که با حضور 
معاون رئیس جمهور و رئیس  بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و معاونین 
و مدیران ارش��د وزارت بهداشت، بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، سازمان 
برنامه و بودجه و س��ازمان امور استخدامی برگزار شد، اظهار داشت: افتخار 
داشتم که از روز سوم جنگ، در مناطق جنگی حضور داشته باشم اما تفاوت آن 
زمان با ش��رایط کنونی این بود که می دانستیم دشمن از چه مسیری می آید اما 
در ش��رایط پاندمی کرونا، عزیزترین افراد کنار و روبروی ما نشس��ته اند و ممکن 

است بمب ویروس باشند و ما خبر نداشته باشیم.  وزارت بهداشت

جزئیات جدید از بررسی پرونده بازار ارز در کمیسیون اصل ۹۰
حس��ن ش��جاعی علی آبادی نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در 
تش��ریح روند بررسی پرونده ارز در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: متاسفانه 
ب��ه برخی از کاال ه��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمای��ی اختصاص یافت، اما 
واردکنندگان اقالم را با قیمت آزاد به مردم فروختند که موجب ش��کل 

گیری رانت و فساد بزرگ شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در شرایط کرونایی و تحریمی نیاز های 
جدی به کاال های اساس��ی داریم، اما آشفتگی بازار ارز و نبود وجود نظارت باعث 
ش��ده تا به معیش��ت و اقتصاد کشور آسیب وارد ش��ود. نایب رییس کمیسیون 
اص��ل ۹۰ مجلس یازدهم با بیان این که موض��وع ارز را یکی از محور های اصلی 
کمیس��یون ۹۰ اعالم کرد و افزود: این کمیسیون از مدتی قبل به آشفتگی بازار 

ارز ورود کرده و این موضوع در حال بررسی است.  خانه ملت

بیانیه جامعه مدرسین در محکومیت اهانت به 
ساحت مقدس رسول گرامی اسالم

واکنش واعظی به پیشنهاد روسیه برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا 

بنای مذاکره نداریم


