
آخرین آمار کرونا در ایران؛ 419 
فوتی جدید 

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ضمن اع��الم آمار جدید بیم��اران مبتال به کرونا و 
جانباختگان در کشور گفت: ۴۱۹ نفر بر اثر ابتال به 

بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.
دکتر سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی گفت: از روز سه شنبه تا 
روز ۱۴ آب��ان ۱3۹۹ و بر اس��اس معیارهای قطعی 
تش��خیصی، 8ه��زار و ۴52 بیمار جدی��د مبتال به 
کووید۱۹ در کش��ور شناسایی ش��دند که دوهزار و 
852 نفر از آنها بس��تری ش��دند و مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به 6۴6 هزار و ۱6۴ نفر رسید.

وی افزود: متأس��فانه در طول این مدت ۴۱۹ بیمار 
کووید۱۹ ج��ان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باخت��گان این بیماری ب��ه 36 هزار و 57۹ نفر 
رس��ید البته خوشبختانه تا کنون 500هزار و ۴00 
نف��ر از بیماران، بهب��ود یافته و یا از بیمارس��تانها 

ترخیص شده اند.
به گفته الری 5۴26 نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت ش��دید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. الری گفت: تا کن��ون پنج میلیون و 73هزار 
و 3۴ آزمای��ش تش��خیص کووی��د۱۹ در کش��ور 
انجام شده است. بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت، 
اس��تانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان ش��رقی، 
خراس��ان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوش��هر، زنجان، ایالم، خراس��ان رضوی، مازندران، 
چهارمح��ال و بختی��اری، الب��رز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراس��ان ش��مالی، همدان، یزد و 
کردس��تان در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای 
هرمزگان، فارس، گلس��تان و سیستان و بلوچستان 

نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
الری گفت: با توج��ه به همه  گیری کرونا در جهان 
و کش��ف نشدن دارو و واکس��ن قطعی برای درمان 
این بیماری، همزیس��تی هوش��مندانه ب��ا ویروس 
کووید۱۹ امری اجتناب  ناپذیر است بنابراین توصیه 
ما به همه هموطنان کشورمان این است که تا حد 
ام��کان به صورت مجازی نس��بت ب��ه خرید اقالم و 
کااله��ای موردنیاز خود اقدام کنند؛ افراد مس��ن و 
دارای بیماری  های زمینه  ای از رفتن به مراکز خرید 
خ��ودداری کنند؛ افراد به ص��ورت جمعی به خرید 
نروند و ساعات خلوت و کم  تردد را برای خرید خود 
انتخاب کنن��د و از حضور در فروش��گاه  ها و مراکز 

خرید شلوغ و با تهویه نامناسب خودداری کنند.

اخبار

سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته همزمان با اعالم 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با درگیری های 
زیادی هم همراه بود، از یک س��امانه موشکی رونمایی کرد 

که به نظر می رسد در دنیا نظیر نداشته باشد.
رونمایی از این سامانه موش��کی در زمان انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا دارای ای��ن پیام به هر دو نامزد انتخابات 
ایاالت متحده است که برای جمهوری اسالمی ایران فرقی 
بین ترام��پ و بایدن وجود ندارد، آنها باید متوجه باش��ند 
که هر گونه تهدید از س��وی ایاالت متحده در دوره جدید 

ریاست جمهوری آمریکا با پاسخ قاطع همراه خواهد بود.
ایران جنگ طلب و جنگ افروز نیست اما آماده پاسخ به هر 
تهدید و جنگی است که از سوی آمریکا و یا هم پیمانان او 

علیه ایران شکل بگیرد.
سامانه موش��کی نیروی هوا فضای س��پاه پاسداران دارای 
قابلی��ت منحص��ر به فردی اس��ت که تاکنون دیده نش��ده 

است.
س��امانه خودکار و هوشمند پرتاب های متوالی موشک های 
بالستیک دوربرد نیروی هوافضای س��پاه پاسداران )تیربار 
موش��کی( روز گذشته با حضور فرمانده  کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی از رونمایی شد.

سرلش��کر حسین س��المی در همین آیین رونمایی از این 
سامانه موشکی گفت: پرواز موشک های ما پیکره دشمن را 
می لرزاند و قدرت موش��ک ما ضامن عقب نشینی دشمنان 
اس��ت. وی افزود: این ستون مستحکم خیمه بازدارندگی و 
دفاع اطمینان بخش نظام ما و قدرتی مهیب است که با آن 
اراده سیاسی نظام به دش��من نشان داده و در صورت نیاز 

به او تحمیل می  شود.
فرمانده  کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: به مردم 
عزیز و شریف ایران اطمینان می دهیم قدرت ما فائقه است؛ 
ما همیشه پیروزیم و برای دفاع از حیثیت، شرف، استقالل، 
منزل��ت و کرامت ای��ن ملت عزیز هیچ نگران��ی و کمبودی 
نداریم. س��ردار س��المی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران 
امروز در حال رش��د، توسعه، گس��ترش و غلبه بر دشمنان 
اس��ت، گفت: از سوی دیگر دش��منان ما با انحطاط و زوال 
قدرت روبرو هستند و هر روز که می گذرد شتاب و شیب این 

زوال تندتر می شود؛ اما هنوز تهدیدات دشمن پابرجا است.
وی با هش��دار نس��بت به اینکه حتی هنگامی که دش��من 
در حال متالش��ی شدن و فروپاشی است باز هم مانند یک 
س��اختمان بلند در حال فروریزی، خطرناک اس��ت، گفت: 
باید کاماًل مراقب و هوش��یار باشیم و بر استعداد، ظرفیت و 

قابلیت دفاعی و بازدارندگی خود بیفزاییم.
فرمانده کل س��پاه قدرت موشکی ایران اس��المی را تولد و 
تراکم اراده ملت ایران توصیف و با تأکید بر اینکه »زمانی که 
موشک های ما به پرواز در می آیند، پیکره دشمن می لرزد«، 
تصریح کرد: این ستون مستحکم خیمه بازدارندگی و دفاع 
اطمینان بخش نظام ما و قدرتی مهیب است که با آن اراده 
سیاس��ی نظام به دشمن نش��ان داده و در صورت نیاز به او 

تحمیل می شود.
سرلش��کر س��المی توان اطمینان بخش موش��کی را ضامن 
ت��داوم حی��ات و بازدارندگی نظ��ام عن��وان و تأکید کرد: 
به فضل الهی ما روز به روز ش��اهد درخشش های جدید در 
این عرصه هس��تیم و امروز نیز ش��اهد یک پدیده نو و یک 
دس��تاورد جدید با عنوان قابلیت پرتاب همزمان یا متوالی 
موش��ک با فاصله های زمانی دلخواه هس��تیم که این گونه 
پرتاب ه��ا از لحاظ عملیاتی و تاکتیک��ی ارزش های افزوده 

زیادی برای ما به همراه خواهد داشت.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به خباثت ها و توطئه های 
دشمنان علیه انقالب اسالمی و ملت ایران و ضرورت آمادگی 
تمام عیار و مس��تمر برابر تهدیدات، خطاب به فرماندهان و 
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد: دستهای شما 

همواره روی ماش��ه باشد؛ ش��اهدیم که دشمنان گاهی بر 
طبل تهدید می کوبند؛ باید مهار و س��یطره روانی و تسلط 
فنی، تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و اس��تراتژیک نظام را به 
آن��ان ثابت کنیم، بدون این س��یطره نمی توانیم آزاد و آرام 

زندگی کنیم.
سرلشکر سالمی همچنین با تأکید بر اینکه قدرت موشکی 
ما ضامن عقب نش��ینی دشمنان است، گفت: تا به امروز هم 
این قدرت در صحنه ه��ای مختلف اعم از مبارزه با داعش، 
مبارزه با ضدانقالب در غرب کش��ور و در مناطق دوردست 
و نیز اس��قاط اراده و انصراف دشمن از تهدید نظام و ملت 

ایران کارکرد و تأثیرات خود را به خوبی نشان داده است.
فرمانده کل س��پاه در پای��ان با قدردان��ی از مجاهدت های 
فرماندهان، رزمندگان و تالش��گران عرصه موش��کی در به 
ثمر نشاندن دستاوردهای این عرصه اقتدارآفرین و توسعه 
و گسترش قدرت نظام اسالمی، خطاب به ملت ایران تأکید 
کرد: به مردم عزیز و شریف ایران اطمینان می دهیم قدرت 
ما فائقه اس��ت؛ ما همیشه پیروزیم و برای دفاع از حیثیت، 
ش��رف، اس��تقالل، منزل��ت و کرامت این مل��ت عزیز هیچ 
نگرانی و کمبودی نداریم و پیشمرگ و فدایی شان هستیم. 

آنها با آرامش خاطر زندگی کنند. سپاه نیوز
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گزارش

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به مناسبت میالد با س��عادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( 
و والدت حض��رت ام��ام جعف��ر ص��ادق)ع(، رهبر معظم انقالب اس��المی 
با پیش��نهاد عف��و و تخفیف مجازات س��ه هزار و هفتصد و هش��تاد تن از 
محکوم��اِن محاکم عمومی و انقالب، س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح و 
تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس 
قوه قضائیه به مناس��بت میالد پیامبر اعظ��م)ص( و امام جعفر صادق)ع( طی 
نامه ای به رهبر انقالب اس��المی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار 
و هفتصد و هش��تاد تن از محکومان را که در کمیس��یون مرکزی عفو و بخشودگی، 
واجِد ش��رایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 
 ۱۱ از اصل ۱۱0 قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفت. 

 دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

»قرارگاه 1۷ ربیع« برای کنترل قیمت ها تشکیل شد
فرمانده کل سپاه گفت: به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل 
قیمت ها و مبارزه با گرانفروش��ی ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه 

هفدهم ربیع با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی تشکیل شد.
سرلش��کر حس��ین س��المی حاش��یه نشس��ت هماهنگی و هم افزایی 
ظرفیت های س��پاه و بسیج و دستگاه های نظارتی و اجرایی برای کنترل 
قیمت ها و مبارزه با گران فروشی ها و لبیک به منویات مقام معظم رهبری، 
گفت: این قرارگاه با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان 
کل کشور و همه دستگاه های نظارتی و امنیتی که در این مساله درگیر هستند 
تش��کیل ش��د. فرمانده کل س��پاه اظهار داشت: در این جلس��ه نحوه و سازوکار 
مش��ارکت همه نهادها برای کنترل زودهنگام و موثر قیمت هایی که بی رویه باال 

رفته است را مورد بررسی قرار دادیم، تا اقدامات الزم آغاز شود. سپاه نیوز

۲۵ الیحه اقتصادی تقدیم مجلس شده است
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور گف��ت:  نزدیک به 67 الیح��ه دولت به 
مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم شده و بعد از تشکیل مجلس یازدهم از 
مجلس و نمایندگان محترم درخواست کردیم که این لوایح را در دستور 
رسیدگی قرار دهند. حسینعلی امیری در حاشیه نشست هفتگی هیئت 
دولت با بیان اینکه از لوایح اش��اره شده 25 الیحه اقتصادی است، افزود: 
خلط مبحث پیش آمده به جهت معیاری اس��ت که ما با نمایندگان مجلس 
از لوایح اقتصادی دارند. ممکن اس��ت الیحه اقتصادی نباش��د اما مواد و مفاد آن 
اقتصادی باش��د. مثال الیحه حمایت معنوی احکامی را در مورد مسائل اقتصادی 
دارد. وی گفت:  الیحه شفافیت، الیحه مدیریت تعارض منافع آثار اقتصادی دارند 
ضمن اینکه الیحه مالیات بر درآمد و دارایی های اقتصادی، الیحه مبارزه با فساد 

و الیحه اصالح بخش تعاون کامال اقتصادی است. تسنیم

ترین های هفته
بانم��ک ترین تکذی��ب هفته= 
معلم��ان را تهدید نکردم فقط 

به معاونان خودم گیر دادم.
سرکاری ترین خبر هفته = وزیر اقتصاد: مردم 

قدرسرمایه های خود را در بورس بدانند.
شاعرترین مس��ئول هفته = نمکی : وقتی در 
کویر ستاره ها و نورباران آنها را می بینید، باید 

بدانید که خیلی از ستاره ها دیگر نیستند.
الهی بمی��رم متهم تاریخ تری��ن هفته= متهم 
پرونده بانک سرمایه: با وجود تمام مخالفت ها 
و مقاومت ه��ای بن��ده این بان��د تبهکار یک 

خودرو پورشه به نامم کردند.
بنفش ترین توجیه هفته= رییس دفتر رییس 
جمهور: ع��ده ای تالش می کنند ت��ا انتظارات 
م��ردم را از دولت باال ببرن��د درحالی که همه 
تالش دولت کاهش مشکالت مردم بوده است.

قهوه ای ترین خبر هفته= رییس هیات مدیره 
انجمن سلولزی: قیمت پوشک هم گران شد و 

کمیاب هم شده است.
بی خی��ال جون من ترین چگ��وارای هفته = 
یک نماینده مبارز مجلس: دولتی که نمی تواند 
ناکارآمدی خودش را بعد از هفت س��ال و نیم 
جب��ران کند، نباید ای��ن ناکارآمدی را به یک 

طرح مردمی القا کند.
ویرانگرترین مصاحبه هفته: یک مقام مسئول: 

گشایش اقتصادی همچنان ادامه دار است.
حماس��ه ساز باشکوه هفته = یک مقام بهشت 
زهرا: ظرفیت س��الن ه��ای تطهیر ما هنوز پر 

نشده است.
این دامبول و دیمبول به خدا قسمت ما نیست 
تری��ن ترانه هفته = همه چی آرومه من چقدر 

خوشحالم

سرلشکر سالمی: 

قدرت موشکی ما ضامن عقب نشینی دشمنان است

رئیس جمهور گفت: برای ما مهم نیس��ت که چه کس��ی در 
آمریکا انتخاب می شود بلکه مهم است که آمریکا به قانون 

و تمامی تعهدات بین المللی و چندجانبه بازگردد.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی روز چهارشنبه 
در جلس��ه هیئت دول��ت، با بیان اینکه در جلس��ات هفته 
گذش��ته س��تاد اقتصادی دولت تصمیمات مهمی برای ۹ 
م��اه آینده اتخ��اذ و هماهنگی های الزم بین دس��تگاه های 
اقتص��ادی همچ��ون وزارت اقتص��اد، وزارت صمت و بانک 
مرکزی ایجاد شده است، گفت: تصمیمات اقتصادی دولت 
از چند هفته قبل بدون توجه به اینکه در آمریکا چه اتفاقی 

می افتد اتخاذ شده است.
رئی��س جمهور با تأکید بر اینکه مهم نیس��ت که چه فرد یا 
حزب��ی در آمریکا روی کار می آید، اظهار داش��ت: دولت به  
فرض اینکه شیوه و اخالق آمریکا به روش صحیح برنمی گردد 

برنامه ریزی های اقتصادی خود را انجام داده است.
روحانی ادامه داد: دولت بر مبنای ۹ ماه آینده برنامه ریزی 
کرده اس��ت که البته برخی از این برنامه ها بلندتر و برخی 
محدودتر اس��ت. طی این جلسات هماهنگی های الزم بین 
بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد انجام ش��ده و 
مصوبات این جلسات در خصوص استفاده از ارز و ترخیص 
کاال از گمرک در روز گذش��ته ابالغ شده و روند کارها آغاز 

شده است.
رئی��س جمهور با بیان اینکه تصمیم��ات اقتصادی دولت از 

چند هفته گذش��ته و بدون توجه به اینک��ه در آمریکا چه 
می گذرد و چه کسی انتخاب می شود اتخاذ شده است، گفت: 
تصمیمات دولت بر مبن��ای تولید داخلی و عمدتاً صادرات 
غیرنفتی و نحوه تعامل وزارتخانه ها با هم اس��ت لذا برای ما 
مهم نیس��ت که در آمریکا چه کس��ی انتخاب می شود البته 
انتخابات اخیر آمریکا از جهات مختلف عبرت آموز می باشد. 
روحان��ی با تأکید بر اینکه برای م��ا انتخاب فرد و حزب در 
آمریکا مهم نیس��ت، گفت: آنچه اهمیت دارد شیوه ای است 
که در دولت بعدی آمریکا اتخاذ می ش��ود برای ما مهم این 
اس��ت که آمریکا به قان��ون و تمام معاه��دات بین المللی و 

چندجانبه برگردد و به ملت ایران احترام بگزارد.
روحانی تصریح کرد: برای ما اصول، ش��یوه و سیاست مهم 
است واالاّ فرد و حزب اهمیتی ندارد لذا به فرض اینکه شیوه 
و اخالق آمریکا به روش صحیح برنمی گردد برنامه ریزی های 

خود را انجام می دهیم.
وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود از اتخاذ تصمیمات 
مهم برای افزایش صادرات خبر داد و گفت: تمام تصمیماتی 
که برای سامانه جامع تجارت اتخاذ شده به خاطر این است 

که همه امور بِروز و روشن باشد.
روحانی با اش��اره به مش��کالت اقتصادی مردم در یکی دو 
ماهه اخیر گفت: بخش��ی از این مشکالت به خاطر کرونا در 
ماههای اولیه امسال بود که صادرات با وقفه مواجه گردید 
و امروز این مش��کالت برطرف ش��ده است و در صادرات و 

واردات رشد خواهیم داشت.
رئی��س جمهور با یادآوری س��خنان مقام معظم رهبری در 
خصوص ناموجه بودن قیمت برخی از کاالها و توجه دولت 
ب��ه این موضوع، اظهار داش��ت: دولت دو هدف وفور کاالی 
اساسی و غیراساسی در سطح جامعه و قیمت منصفانه آن 
را دنب��ال می کند که نس��بت به اولی موف��ق بودیم و آنچه 
باید روی آن س��رمایه گذاری کنیم و برای مردم مهم است، 

قیمت قابل قبول و متعادل کاال است.
روحانی در ادامه س��خنان خود راجع به ش��رایط منطقه و 
امنیت مرزهای ش��مال غربی کشور ابراز کرد: امنیت مرزها 
و این که تروریس��ت ها و گروههای تروریس��تی در نزدیکی 
مرزهای ایران حضور نداشته باشند برای جمهوری اسالمی 

ایران اهمیت دارد.

روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار داش��ت: 
همان طور که مق��ام معظم رهبری در س��خنان دیروز نیز 
تأکی��د فرمودن��د در مس��ئله فرهنگ و امنی��ت و اقتصاد، 
فرهنگ تأکید همیش��گی ایش��ان بوده و تأکید همیشگی 
همه مردم ما هس��ت، امنیت مسئله بسیار مهمی است هم 

امنیت داخلی هم امنیت ملی.
 مسئله اقتصاد مسئله مهمی است که امروز مردم ما با آن 
مواجه هس��تند، جنگی هم که امروز آمریکا علیه ما شروع 
کرده در س��ه سال گذش��ته جنگ اقتصادی بوده یعنی آن 
جنگی که آنها هم فکر کردند می توانند به نظام و به مردم 
ما فش��اری وارد کنند جنگ اقتص��ادی بود. ما باید با همه 
توان در این شرایط برای رفع مشکالت مردم تالش کنیم.

 

   روحانی: 

مردم نسبت به تأمین کاالهای اساسی 
مطمئن باشند

۹ هزار استاد دانشگاه های سراسر کشور در محکومیت اهانت 
به پیامبر اعظم)ص( بیانیه ای را صادر کردند.

۹000 ت��ن از اس��تادان دانش��گاه های سراس��ر کش��ور در 
محکومی��ت اهانت به پیامبر اعظ��م )ص( بیانیه ای را صادر 

کردند که متن آن به شرح ذیل است.
اقدام موهن و گناه بزرگ و نابخش��ودنی نش��ریه شارلی ابدو 
در انتش��ار کاریکاتورهای قبیح و اهانت به چهره ی نورانی و 
قدسی حضرت رسول اعظم )صلاّی اهلل علیه و آله( و متعاقباً 
حمایت رئیس جمهور فرانسه و دامن زدن به اسالم هراسی، 
باعث جریحه دار شدن قلوب مسلمانان و پیروان آن حضرت 
در سراسر جهان شده و یکبار دیگر، عناد و کینه ی شرارت بار 
دس��تگاه های سیاس��ی و فرهنگی دنیای غرب با اس��الم و 

جامعه ی مسلمانان را آشکار ساخته است.
این اقدام شنیع، این سوال را به ذهن فطرتهای سلیم متبادر 
می کند که با وجود این که بی حرمتی و اهانت به پیامبران، 
در هر آئینی بطور مس��لم مذموم و ناپس��ند است.توهین به 
ش��خصیت واالی رهبر فرزانه ای که برای یک و نیم میلیارد 
مسلمان و صدها میلیون انسان سلیم النفس دارای جایگاهی 

ویژه است، چه معنایی دارد؟

بی شک این اقدام ننگین، مصداق بارز تنفرپراکنی و توهین 
به مقدس��ات و نقض آشکار حق آزادی دین و عقیده بوده و 
از طرفی دیگر نقض روشن مواد ۱ و ۱8 اعالمیه حقوق بشر 
و همچنین نقض بخش نخس��ت از بند سوم ماده ۱۹ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی می باش��د و این موضوع 
حتی مطابق ماده 32 قانون آزادی مطبوعات فرانسه نیز جرم 

به شمار می آید.
چنین رفتارهایی که به بهانه و تمس��ک به آزادی بیان انجام 
می ش��ود، خود بزرگترین ظلم به آزادی بوده و این موهبت 
اله��ی را در بن��د کژفهمی های خود به اس��ارت کش��یده و 
ولنگاری را به جای هنر آزادی بخش بر افکار عمومی تحمیل 
کرده است. "در جامعه ای که تردید در هولوکاست جرم بوده 
و اگر حتی محقق و اس��تاد دانش��گاه هم چیزی در این باره 
گفته و یا نگاش��ته باشد باید به زندان برود، چگونه است که 

اهانت به چهره های درخشان و مقدس آزاد است؟ "
البته پرواضح است، کسانی که برای پوشاندن ضعف و حقارت 
خود در برابر پیام روش��ن و رهایی بخش رسول مکرم اسالم 
حضرت محمد مصطفی )ص( از ش��یوه نخ نمای تمسخر و 
تالش های هتاکانه استفاده نموده اند، نه تنها خدشه ای به این 
چهره نورانی وارد نخواهند ساخت بلکه در معادله ای معکوس 
اگر خوب تاریخ را نظاره گر ش��وند در می یابند، نور محمدی 
در قلوب مردم روشن ضمیر عالم، تابان تر از قبل می درخشد 
و امت مس��لمان در سرتاس��ر دنیا، بیش از گذش��ته به ذات 
خبیث عمال غرب پی برده و از آنها برائت می جوید: یریدون 
لیْطفئ��وا نور اهللاّ بأْفواههْم واهللاّ متماّ نوره ولْو کره الْکافرون ﴿

ص��ف، 8﴿ ترجمه: "م��ی  خواهند نور خ��دا را با دهان خود 
خاموش کنن��د و حال آنکه خدا گر چه کافران خوشش��ان 

نمی آید، نور خود را کامل خواهد گردانید."

راه عدل و دوستی، راهی که پیامبر عظیم شأن اسالم )ص( در 
تمامی عمر پر برکت خود همواره بر همین مسیر گام نهاد، نه 
تنها با انتشار تصاویر موهن از ایشان، فراموش شدنی نیست، 
پیام مهربانی، صلح و راس��تی ایشان، از پس قرن ها همچنان 
به گوش می رسد. پیامبر رحمتی که، رسالت خود را اکمال و 
اتمام مکارم اخالق اعالم کرد و حتی قبل از رسالتش، ملقب 
به محمد امین بود. ما استادان دانشگاه های ایران، ضمن ابراز 
انزجار از این اقدام نابخردانه، غیر انس��انی، غیر اخالقی و در 
تضاد آش��کار با آزادی و اصول اساس��ی حقوق بشر، از تمام 
دولت ها و مجامع علمی و دانشگاهی و حقوق بشری، استادان، 
فرهیختگان، روشنفکران و همه ی آزادگان جهان در خواست 
داریم تا با محکومیت این گس��تاخی ها و با اس��تفاده از تمام 
ظرفیت های خود مانع از تکرار این دست اقدامات متحجرانه 
و غیر متمدنانه شوند و متعهدانه اشخاص و جریان های حامی 
این هتاکی ها را نسبت به مسئولیت خود در رعایت خردورزی 
و اخالق و پرهی��ز از بدرفتاری، بی تدبیری و خصومت ورزی، 
متوجه کنند تا از تالش های بعدی این دستان آلوده و ایجاد 

فتنه ی جدیدی در جهان پیشگیری کنند. 
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

بیانیه ۹هزار تن از استادان دانشگاه در محکومیت اهانت 
به پیامبر )ص(


