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◾

خبر
روز

پیام تسلیت
درگذشت مرجع
استعمارستیز

حضرت آیتاهلل
خامنهای در پیامی
درگذشت آیتاهلل
سید رضی شیرازی را
تسلیت گفتند .در این
پیام آمده است :درگذشت
عالم بزرگوار مرحوم
آیتاهلل آقای حاج
سید رضی شیرازی را
که از احفاد پرچمدار
کبیر اسالم و تشیع و
مرج ِع استعمارستیز
قرن چهاردهم هجری
مرحوم میرزای شیرازی
بزرگ بودند ،به حوزه
علمیه تهران و شاگردان
و ارادتمندان ایشان و
بیت رفیع شیرازی و
مکرم و
بهویژه به خاندان ّ
بازماندگان ایشان تسلیت
میگویم و رحمت و
مغفرت و علو درجات
ایشان را از خداوند متعال
مسئلت مینمایم.

خبـر

در حاشيه

زیرکیباقری
اروپاییهارا
بهجانهم
انداخت!
در چند روز اخیر،
فضای مجازی هم از
نقد و بررسی حاشیه
و متن مذاکرات وین
خالی نبود .یکی از
جالبترین این نظرات
این توییت بود که در آن
آمده است:
«باقری یک رودستی
یها .خود
زده به اروپای 
اروپاییها افتادهاند به
جان هم».
جاویدفسکی توضیح
داده« :برخالف
مذاکرات قبلی ،ایران
با هر کشور اروپایی
جداگانه مذاکره کرده،
بعد مواضعشان
متناقض بوده،
افتادهاند به جان هم».

◾روایت میرکاظمی از تغییر ریل بودجه
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور از تغییر ریل نظام بودجه ریزی در بودجه  1401خبر
داد .این مقام دولتی در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشت: ۹هزار ردیف تو در توی بودجه ،کار نظارت را حتی
برای نمایندگان دشــوار کــرده؛ دیگر از الیحه قطور بودجه
خبرینخواهدبود؛بودجه ۱۴۰۱باحداقلردیفبهمجلس
خواهدرفت.

◾

◾تمجید از روحانی به شیوه باهنر
محمدرضاباهنردبیرکلجامعهاسالمیمهندسینبااشاره
به تفاوت دولت رئیسی و روحانی در ارتباط با مردم گفت:
«جلباعتمادمردم،نمکادارهکشوراستومنمهمترین
تفاوترئیسیبادولتهایسابقرادرهمینمیدانمکههم
ضرورت است و هم سرمایه اجتماعی» .وی افزود :لیست
کارهایمثبتدولتگذشتهدرنوعخودکمنبود،امادراداره
کشوربهاصطالحجلوپنجرهمناسبینداشت.

 9110000552مسئوالن عزیز بدانند به زنان کارمند
هرچقدر هم امکانات و بستههای تشویقی بدهید
بیشتر از یک یا نهایت ًا دو فرزند به دنیا نمیآورند .اگر
واقع ًا میخواهید نرخ رشد جمعیت زیاد شود روی
زنان خانهدار برنامهریزی کنید .هرچند این امر بعید
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◾

◾آسیبشناسیاصالحاتآغازشدهاست
ج ــواد یحـ ـص ــار سـخـنـگــوی حـ ــزب اع ـت ـمــاد م ـلــی دربـ ــاره
یهــای جبهه اصــاحــات پــس از
آسیبشناسی و بــررس ـ 
نتایج انتخابات  ،۱۴۰۰به مهر گفت :هنوز نتیج ه دقیقی که
بگوییم به اطالعات مشخصی رسیدهایم ،حاصل نشده ،اما
کار کارشناسی آغاز شده و دوستان ما در شورای هماهنگی
اصالحطلباندرحالبررسیمسائلاند.انتخابات اخیرنباید
تأثیریدرتصمیمروندبازسازیدراصالحاتداشتهباشد.
 9120000892همکاری در مراحل مختلف قاچاق
کاال از دفاتر پستی و خودروهای سبک وسنگین،
کشتیها وهواپیماها ،شراکت درنقض قوانین
حکومتی است و مسببان شایسته برخورد و
مجازات هستند.

استچون تصمیمسازان و تصمیمگیران همه زنان
شاغل هستند .من به عنوان یک کارمند این را میبینم.
 9220000239پرداخت نکردن حق بیمه نیروهای
پیمانکاری واتالف عمرشان تخلف بزرگی است که
قابل جبران نیست ،این قضیه نیاز به توجه ویژه دارد.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره 3هزار شهید استان ایالم:

هنرمندان ،مدعیان دروغین ِحقوق بشر را رسوا کنند

نـ ـشـ ـس ــت ن ـ ـهـ ــایـ ــی کــنــگ ــره
3هــزار شهید استان ایــام روز
پنجشنبه با حضور سرلشکر
حسین سالمی فرمانده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی برگزار
شد و در آن ،بیانات رهبر انقالب
اسالمی با دستاندرکاران این کنگره که در تاریخ
30آبان امسال ایراد شده بود ،پخش شد.
به گــزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبر انقالب
اسالمی (لیدر) ،حضرت آیتهللا خامنهای در این
دی ــدار ،مقاومت و حضور همهجانبه در دفــاع از
کشور و تعداد باالی خانوادههای دارای چند شهید
را از خصوصیات کمنظیر استان ایالم برشمردند و
گفتند :ایالم در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ
مستحکم بود و با وجود آنکه در برهههایی برخی
از مناطق آن به دست دشمن افتاد ،اما مانند کوه،
ایستادگی کــرد .رهبر انـقــاب ،شهادت چندین
ورزشکار و تماشاچی ایالمی بر اثر بمباران مسابقه
فوتبال در  ۲۳بهمن  ۶۵را یادآور مظلومیت شهدای
ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایات
را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام
مــیداد ،افــزودنــد :نویسندگان و هنرمندان ،این
حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین
حقوق بشر را رسوا کنند.
ایشان با اشــاره به روحیه استقامت مــردم ایــام و
ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمبارانهای
شــدیــد ،گفتند :ف ـشــار جـنــگ نـتــوانـســت مانع
بــروز استعدادهای این مــردم شود و در زیر همین
بمبارانها جــوان نخبه و نابغهای همچون شهید

◾

◾سرلشکر سالمی :دشمن در مقابل ملت ایران
در حال عقبنشینی است

رضایینژادتربیتشدکهدشمنوقتیاورامایهترقی
و تعالی کشور دید ،در مقابل چشم همسر و دختر
خردسالش ،شهید کرد.
حضرتآیتهللاخامنهایموضوعشهیدوشهادت
را متفاوت از قربانیان جنگهای مرسوم در دنیا
دانستند و افــزودنــد :شهید و رزمنده در راه خدا
عالوه بر دفــاع ِ ارزشمند از مرزهای جغرافیایی ،از
مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده ،اخالق،
دین ،فرهنگ و هویت نیز دفاع میکند و با پایبندی
صادقانه به عهد خود با پروردگار ،جانش را با خداوند
معامله میکند .رهبر انقالب در این زمینه افزودند:
صفات مهمی مانند اخالص ،توکل ،تواضع ،رعایت
حدود الهی ،رفتار مهربانانه با اسیران و بهطور کلی
سبک زندگی اسالمی در رفتار رزمندگان و شهدای

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این
مراسم گفت :هنر ،شاهکار و اعجاز والیت در این
۴۳سال این بوده که این ملت را از میان توطئههای
سخت و سنگین و همهجانبه نجات داده است.
به گــزارش ایرنا ،ســردار سرلشکر پاسدار حسین
سالمی افزود :ایالمیان همیشه قهرمان با تأسی به
سیره امیرالمؤمنین(ع) که اگر ملتی در برابر دشمن
متجاوزسرتسلیمفرودآورد،ذلیلم یشودبابسیج
تمامی اقشار بهویژه ایالت و طوایف در برابر دشمن
بعثی ایستادند و اجازه ندادند وجبی از این سرزمین
زرخیز به تصرف دشمن درآید.
وی بیان کــرد :باید بــاور کنیم در اینمدت از عمر
بابرکتانقالبونظاملحظهاینبودهاستکهآمریکا
و متحدانش با آرایش نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و
عملیات روانی ،جنگی را علیه ملت ما شکل نداده
باشند و آنها برای پشیمان کردن مردم از انقالب
و خسته کردنشان و خالی کردن سفره عزت مردم
دســت از تــاش و توطئه برنداشته و نمیدارند.
سالمییادآورشد:قدرتیکهدرمقابلایراناسالمی
ایستاده اس ــت ،در حــال عقب رفتن اســت و ما
بهوضوحآثارعقبنشینیآنهارامیبینیماماملت
ایران اسالمی دشمن شناس هستند و همیشه با
خشم خود دشمنان را ناکام گذاشتهاند.
وی اف ـ ــزود :اگ ــر ای ــن تــعــداد شهید ای ــام در
عــاشــورای ســال  ۶۱هجری بــودنــد ،هرگز امــام
حسین(ع) در میدان نبرد تنها نبود و اهل بیت
حرم به اسارت نمیرفتند.

ما کامال ًبرجسته است و تصویر این نقاط درخشان
و الهامبخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم
مردم دنیا قرار داده شود.
ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام
آنان دانستند و خاطرنشان کردند :پیام شهیدان
این است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و
باید بدون تزلزل از وسوسههای دشمن ،با قدرت و
ثابتقدم حرکت کرد .رهبر انقالب با تأکید بر اینکه
بــدون مجاهدت و تحمل سختیها ،هیچ ملتی
به اوج و قله نخواهد رسید ،افزودند :ملت ایران با
شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد ،انگیزه و تالش
خود را بیشتر کند و مسئوالن نیز در قبال جامعه و
امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند ،احساس
مسئولیتبیشتریداشتهباشند.

نماز جمعه

مجلس

حقوق

قدردانی خاتمی از دولت
به خاطر واکسیناسیون گسترده

مدیران دوتابعیتی را
برکنار کنید

هشدارحقوقی
برایاجراییکقانون

آیتهللاسیداحمدخاتمیخطیبجمعهتهراندرنمازجمعه
این شهر ،با اشاره به خدمات دولت در زمینه واکسیناسیون
گفت :این دولت خدمات بزرگی صورت داد .مردم هم استقبال
کردند .به گزارش فارس ،وی با دعای خیر برای رئیسجمهور
افزود :دعا میکنم خدا به این سید مخلص و فداکار که عمرش را
در خدمت مردم میگذارد ،نشاط بیشتر عنایت فرماید.
آیتهللاخاتمیهمچنینبااشارهبهاینکهدرآستانهروزدانشجو
هستیم ،بیان کرد :مسئله مبارزه با آمریکا در پرونده جنبش
دانشجوییدرخشندهاست،خوشبختانهجنبشدانشجویی
زندهوبانشاطاستوبانشاطهمبهراهخودادامهمیدهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :قانون منع بهکارگیری دو
تابعیتیها باید جدی گرفته شود و اگر مدیر دوتابعیتی از
دولت قبل در بدنه دولت و شرکتهای تابعه باقی مانده باید
برکنار شود .علیرضا سلیمی در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
قانون باید اجرا شود و تأکید قانون این است که دو تابعیتیها
نمیتوانند در مسئولیتهای حساس سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی مسئولیتی داشته باشند .وی افزود :مدیران دو
تابعیتی برای پیشبرد امور دل نمیسوزانند و حتی ممکن
است به دلیل حضور خویشاوندانشان در خارج از کشور
اطالعات محرمانه را به بیرون از کشور ببرند.

سازمان امور اداری و استخدامی به تمامی دستگاههای اجرایی
هشدار داد در صورتی که اطالعات کارمندانشان تا نیمه آذرماه
در سامانه «کارمند ایران» ثبت نشود ،امکان پرداخت حقوق
آذرماه برای این دستگاهها وجود ندارد .این بخشنامه با اشاره به
بند الف تبصره 20قانون بودجه سال 1400کل کشور تأکید کرده
«ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی ،نسبت به تکمیل
اطالعات و ثبت تمام پرداختیها حداکثر تا 15آذرماه در سامانه
یکپارچه اداری اقــدام کنند» .در این بخشنامه تأکید شده
هرگونه مسئولیت پرداخت نشدن حقوق به خاطر ثبت نکردن
اطالعات مذکور ،بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی است.

گزارش کوتاه

ابتکار عمل ایران؛ بی عملی و کارشکنی اروپا

نخستین دور مــذاکــرات ویــن در
دولــت سیزدهم دیــروز با برگزاری
نشست پایانی به سرانجام رسید
و ایران به صورت مبتکرانه دو سند
توافق پیشنهادی به طرف های باقیمانده برجام
ارائه کرد ،اما به علت اختالف نظر بین کشورهای
اروپایی هنوز پاسخی به ایران داده نشده است .به
گفتهعلیباقریمذاکرهکنندهارشدکشورماناین
سندها پیشنهادهای ایران در حوزه لغو تحریمها
و مسائل هستهای را تشریح کرده و ایران انتظار
داردپاسخغرببهاینسندها،حقوقیومستدل
باشد .ایران همچنین سند سومی دربــاره نحوه
راستی آزمایی لغو تحریم ها تهیه کــرده که در
صورت موافقت با دو سند قبلی ارائه میشود .بنا
بر گزارش ایسنا طرفهای اروپایی مایل هستند
به جای اسناد ارائه شده ایران ،همان پیش نویس
دورههــای قبلی مذاکرات باردیگر به دستور کار
برگردند .آنهــا همچنین بــرای بررسی بیشتر
ی با پایتختها پیشنهاد ختم
این اسناد و رایزن 

مــذاکــرات را ارائــه کــردنــد .دور جدید مذاکرات
احتماال ًاواخر همین هفته در وین آغاز می شود.
پــس از پــایــان ای ــن م ــذاکـ ـرات،جـ ــوزب بـ ــورل و
امیرعبداللهیان مسئوالن سیاست خارجه اروپا و
ایران با یکدیگر گفت و گو کردند .وزیر امور خارجه
در این تماس مذاکرات را خوب ولی روند آن را کُند
توصیف کرد و گفت :تیم ما در هر مرحله ،دارای
برنامه و ابتکارات روشن ،ملموس و عملی است.
همزمان توماس فریدمن ستون نویس مشهور
نیویورک تایمز عامل اصلی مشکالت برجام را
خروج ترامپ از این توافق دانست و این تصمیم
را «احمقانه و اشتباه ترین تصمیمات سیاست
خارجی آمریکا پس از جنگ ســرد» توصیف
کــرد .مــرنــدی مـشــاور هیئت ایـرانــی در ویــن هم
در گفتوگویی با س ـیانان گفت :آمریکاییها
نمیتوانند انتظار داشته باشند هم توافق را نقض
کنند و عمدا ًمردم عادی را رنج دهند و در مقابل
ایـران نیز یک گوشه بنشیند و به تعهداتش در
چارچوب برجام عمل کند.

قاب

صحن حاج قاسم در مسجد االقصی

یک کاربر توییتری به نام «نوید مستفیضی» با انتشار این تصویر از یک مبارز فلسطینی که
عکس حاج قاسم را در داخل مسجد االقصی در دست دارد ،نوشت :فردای آزادی قدس ،یک
صحن به اسم حاج قاسم در مسجد االقصی میسازیم!
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◾عذرخواهی طالبان از ایران
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان ضمن
عذرخواهی از ایــران به خاطر اتفاقات رخ داده در مرز
مشترک در شهرستان کنگ استان نیمروز گفت :تالش
میکنیم در آینده چنین حادثهای رخ ندهد .ذبیحهللا
مجاهد سخنگوی دولت طالبان نیز در در توییتی نوشت
این حادثه به علت سوء تفاهم رخ داده و وضعیت مرزها
با تفاهم دو طرف کنترل شده است.
 9150000942این پذیرفته نیست که برخی در
زمان شاغل بودن هم حقوق باال بگیرند و وقتی هم
بازنشسته شدند چند برابر بازنشستگان کشوری
بهخصوص فرهنگیان حقوق دریافت کنند .لطف ًا
دولتیان طرح همسانسازی را اجرا فرمایند.

یادداشت
آتشبیاران ماجرای «شغالک»

سهیل کریمی عصر چهارشنبه درگیری پراکنده
و آتشباری مختصر در مرز ایران و افغانستان روی
داد که رسانههای زرد ،با راهبری شبکههای معاند با
تالش بسیار کوشیدند این درگیری را جنگ رسمی
بین ایران و افغانستان جا بزنند تا از این آب گلآلود
ماهی خود را صید کنند .اما ماجرا چه بود:
در افغانستان به دلیل کوهستانی بودن و قرار گرفتن
در فالتی که بارشهای زیاد دارد ،رودخانههای پرآب
زیادی هم جریان دارد که از دیرباز ،آب دیگر بالد را
همتأمینمیکردندکهتتم هاینآبهاعمدتا ًازطریق
مرزهای جنوبی آن کشور ،دره پنجاب و دشتهای
پاکستان را سیراب کرده و در انتها به اقیانوس هند
میریزد و کمتر از ۲۰درصد آن از غرب و جنوب غرب
افغانستان وارد ایران شده ،بخشهایی از زمینهای
شرقی کشورمان را سیراب میکند.
از سالها پیش و در دوره سلطنت محمدظاهر
در افغانستان که تجددگرایی در آن کشور شیب
تندی پیدا کــرده بــود ،سدهایی روی رودخانههای
آن کشور زدند که کشاورزی و منابع ذخیره آب در
ایــران را تهدید میکرد .ولــی با تمهیداتی که بین
دولتهای وقت اندیشیده و معاهداتی که امضا
شد ،بنا شد ساخت این سدها؛  )۱به هیچ عنوان
سبب خشک ش ــدن رودخ ــانــه هیرمند نباشد
 )۲دری ــاچـ ـ ه ه ــام ــون هــمــیــشــه پ ـ ــرآب بــمــانــد )۳
چاهنیمههای سیستان پر باشد .حتی بنا شد در
دوره خشکسالی یا دوره کـمآبــی ،ای ــران از پشت
سدهای اما نهللاخان ،کجکی و دیگر سدها دارای
حقآب ه مشخص باشد .دولتها به این تعهداتشان
پایبند بودند .حتی پس از انقالب اسالمی در ایران
و کودتای کمونیستی هفتثور در افغانستان .ولی
ایــن رونــد در دوره ام ــارت اول ِ طالبان مختل و در
دوره اشغال و حکومت لیبرالهای دستنشانده
اشغالگران به شکل کامل ملغیٰ شد .کار به جایی
رسید که «اشرف غنی» در همین فروردین و در خالل
گشایش سد کمالخان رسما ًاعالم کرد ایران بابت
آبی که از رودخانههای افغانستان دریافت میکند،
باید به افغانستان نفت بدهد .که کامال ًبرخالف
تعهداتگذشت هدوکشوربود .خوشبختانهازهمان
روزهــای نخست دولت جدید افغانستان ،طالبان
اعالم کرد به توافقات قدیمی پایبند است و در آینده
نزدیک آب در هیرمند جاری و ایــران نیز از حقآبه
توافقی در سال  ۱۳۵۱برخوردار میشود.
از طرفی بنا به نیاز امنیت مرزی در اوایــل ده ه ،۸۰
دیوارهای حائلی برای مانعسازی مقابل قاچاقچیان،
در چندصدمتری مرز در داخل خاک ایران ساخته
شد که این دیوارها بخشی از زمینهای کشاورزی را از
سرزمین اصلی جدا کرده بود .ولی براساس اجازهای
کــه ایــن ک ـشــاورزان از مــرزبــانــی جمهوریاسالمی
داشــتــن ــد در س ــاعـ ـته ــای م ـش ـخ ـصــی از روز
میتوانستندبهزمینهایکشاورزیشاندراینسوی
دیوار سر بزنند .با پیچیدن خبر جریانیافتن دوباره
آب در هیرمند و دیگر بسترها ،حضور کشاورزان
ایرانی بر سر زمینهاشان دفعات بیشتری یافت.
برخی فرصتطلبان نیز که با هدفی مشخص دنبال
چنین شرایطی بودند ،از چندروز پیش و از نقاطی در
خاک افغانستان و والیت نیمروز و ولسوالی کَنگ ْ،
یهــای کــور به سمت کـشــاورزان
اق ــدام به تـیـرانــداز 
ایرانی کردند تا بتوانند طرف مقابل را نیز وادار به
واکنش کنند .از سوی دیگر در فضای مجازی هم
وانمود کردند ایرانیها در خاک افغانستان اقدام
به ساخت پاسگاه و تأسیسات دیگر کــردهانــد تا
مرزبانان افغانستان را نیز وارد این عرصه کنند .در
خالل روزهای گذشته ،مرزبانی ایران اقدام به اخطار
به طرف افغانستانی کرد و از مسئوالن والیت نیمروز
هم خواست به معضل این تیراندازیها رسیدگی
کند .تا اینکه در بعدازظهر چهارشنبه مرزبانی اقدام
به شلیک چندین توپ به نقاطی در منطق ه شغالک
که از آنجا به سمت ایرانیها تیراندازی میشد کرد که
سببتخریببرخیتأسیساتدرطرفافغانستانی
شد که ویدئوهای همین مکانها در فضای مجازی و
شبکههای سعودی و بهایی «ایران اینترنشنال» و
«منوتو» با عنوان «اشغال و تخریب پاسگاههای
مرزی ایران توسط طالبان»! منتشر شد.
در انتها نیز دو طرف ایرانی و افغانستانی حرکات
مشکوک در مرز را محکوم و مسئوالن مرزبانی هر دو
کشور ضمن مالقات با هم بر حلوفصل سوءتفاهم
پیشآمده تأکید کردند.
نکته حائز اهمیت که پیگیری مسئوالن دیپلماتیک
و امنیتی را میطلبد ،نقش اجیرشدگان پاکستان و
گروه احمد مسعود است که از عادی شدن روابط
بین ایران و افغانستان متضرر شدهاند و حل شدن
معضل آب برایشان کابوس است ،درنتیجه تالش
دارند در آستان ه جاری شدن آب در هیرمند ،مرز دو
کشور را ملتهب کنند.

