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دستگاههای
نظارتی
از احتکار
جلوگیریکنند

دکتر محمد مخبر در
جلسهکارگروهتنظیم
بازار بر ضرورت
تشدید بازرسیها
برای جلوگیری از
گرانفروشی تأکید
کرد و گفت :سازمانها
بایدبابسیجهمگانی
از افزایش غیرمتعارف
قیمتهاجلوگیری
کنند .معاون اول رئیس
جمهورهمچنین
با تأکید بر ضرورت
اقدامات بازدارنده
برای پیشگیری از
احتکار افزود :همه
دستگاههای نظارتی،
انتظامیوامنیتی
موظفاند با نظارت
جدی و افزایش
بازرسیها ،از احتکار
کاالهاممانعتبهعمل
آورند.

خبـر

در حاشيه

دیداربارهبر
انقالببا
پیگیریهای
مکررروحانی
انجامشد
عضو دفتر حفظ و نشر
آثار رهبر معظم انقالب
درباره حواشی ایجاد
شده در مورد دیدار
رئیس جمهور گذشته
با رهبر انقالب سخن
گفت .مهدی فضائلی
در این باره افزود :رهبر
معظم انقالب همواره
دیدارهای متنوع و
متعددی با افراد داشته
و دارند .بعضی از این
دیدارها ،دیدارهای
کاری با دولتمردان
و فرماندهان نظامی
کشور است و در دوره
مسئولیتشان و برخی
دیگر با دولتمردان سابق
یا حتی غیردولتمردان.
دیدار مذکور هم به
درخواست آقای
روحانی و با پیگیریهای
مکرر ایشان انجام شد
که البته جنبه کاری هم
نداشت و به عبارتی
نوعی تجدید دیدار بود.

◾خروج قطار باری مازندران از ریل
مدیرکل راه آهن شمال کشور از خروج قطاری باری در
مسیر زیراب به شیرگاه در استان مازندران از ریل خبر داد
و گفت :خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.
خــدایــار طالبی در توضیح ایــن حــادثــه گفت :ساعت
یک بامداد چهارشنبه قطار باری مسیر پل سفید به
ایستگاه نکا در حوالی روستای سیدآباد از ریل خارج
شد .علت بروز این حادثه در دست بررسی است.

پنجشنبه  9دی 1400

◾

◾

◾اسیدپاشی در شهریار
سه زن که برای ورزش صبحگاهی به بوستانی در شهریار
رفته ،توسط مرد جوانی که ماسک به صورت داشت ،مورد
حمله با اسید قرار گرفتند .سرهنگ مهدی سرپناه معاون
اجتماعی پلیس غرب استان تهران در این باره گفت :در
تحقیقات نخستین با شناسایی هویت عامل اسیدپاشی
مشخص شد ،متهم دچار مشکالت روحی است .برخی
خبرگزاریها از دستگیری متهم خبردادهاند.

 9360000132باسالموخستهنباشید.قطعاتتقلبی
خودروها ،موتور و قسمتهای اصلی را هم از کار
میاندازد .چرا برخوردی با تولیدکنندگان و فروشندگان این
قطعاتنمیشود؟
 9150000322ظاهرا ًالبی پزشکان آنقدر قوی هست که

 25جمادیاالول 1443

 30دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

◾اکنون زمان تهدید ایران به فشار بیشتر نیست
«میخائیل اول ـیــانــوف» ،سفیر روسـیــه در سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین در گفتوگو با فــارن پالیسی
تعیین برخی ضربالعجل ها را رد و در این ارتباط اظهار کرد:
«احساس فوریت در مذاکرات کمی اغراق آمیز است .بله،
فوری است ،اما بیایید محتاط باشیم ،نه ضرباالجلهای
مصنوعی تعیین کنیم .اکنون زمان تهدید ایران به فشار
بیشترنیست».

نمایندگان مجلس هم توان ایستادن مقابل آن را ندارند.
همه ما می دانیم دلیل حقوق های باال در این صنف
انحصار است .یعنی تعداد کم پذیرفته شدگان در کنکور
در این رشته انحصار ایجاد کرده و پزشکان حقوقهای
نجومی می گیرند .راه حل هم راحت تر کردن ورود دانشجو

در این رشته است تا با افزایش پزشکان انحصار از بین
برود و مردم راحت تر به درمان دسترسی پیدا کنند.
 9120000711با سالم .تابلو اصناف توسط سازمان
زیباسازی به صورت شبانه بریده شده است ،لطفاً
پیگیریکنید.

ادای احترام شخصیتهای داخلی و خارجی به مقام شامخ شهید سلیمانی

هیچکس به اندازه ژنرال برای شکست داعش تالش نکرد

قــدس ح ـ ــدود دو سـ ــال از
اقـ ــدام غــیــرقــانــونــی ،بــزدالنــه
و خـ ـ ـ ــاف ت ـ ــم ـ ــام قـ ــواعـ ــد
ج ــه ــان ــی ت ــروری ــسـ ـته ــای
ک ــاخ سفیدنشین در ت ــرور
سردار بزرگ جبهه مقاومت
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی می گذرد؛
فردی که به اذعان دوست و دشمن نوک پیکان
مقابله با محور تروریسم داعشی در منطقه بود.
با وجود این حماقت سردمداران آمریکایی ،امروز
نهتنها یاد و خاطره فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران از یادها نرفته ،بلکه بیشتر در دلها
جوانه زده و این یعنی ایاالت متحده در پیشبرد
اهداف خود در کاهش نفوذ جمهوری اسالمی در
منطقه بهطور کامل با ناکامی مواجه شده است.
در آستانه  13دی ماه و وقوع این جنایت مروری
داریــم بر برخی اظهارنظرهایی که روز گذشته
درباره سردار مقاومت عنوان شد.

◾

◾جایگاه ویژه ژنرال در شکست داعش
یــکــی از مــهـمتــریــن ســخــنــان در م ــورد س ــردار
سلیمانی روز گذشته از زبان نماینده ایرلندی
پــارلــمــان اروپ ــا بــیــان شــد« .مــیــک واالس» در
پیامی توییتری نوشت« :درحالیکه آمریکا و
همپیمانانش مسئول پیدایش داعش هستند،
هیچکس به اندازه ژنرال سلیمانی برای شکست
داعش در عراق تالش نکرد .وقتی توسط آمریکا
به قتل رسید ،محکومیت جامعه بینالمللی
کجا بود؟» اظهارنظر وی واکنشی بود به توییت
سفارت ایران در بلژیک که کلیپی را به مناسبت
دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی منتشر

◾

◾امپریالیسم رسانهای علیه حاج قاسم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه امروز
بــا جنگ روایـتــی و رســان ـهای مکتب حــاج قاسم
مواجه هستیم ،تأکید کرد :امپریالیسم رسانهای
نمیخواهد نــام حــاج قاسم زنــده بماند .محمد
مهدی اسماعیلی تصریح کرد :در مورد حاج قاسم
این نکته را با قاطعیت باید بگوییم که کنشگری
و حضورش به حضور نظامی و امنیتی محدود
نشده و هرچقدر جلوتر آمده ،جلوههای جدیدی
از او نمایان شده است و هرچه زمان جلوتر آمد،
درخشش بیشتری گرفت.

و مردم را به تماشای آن دعوت کرد .این ویدئوی
کوتاه ضمن اشــاره به فرازهایی از وصیتنامه
آن شــهــیــد گ ــرام ــی ،شــرحــی از رش ــادته ــا و
مجاهدتهای وی بــه مخاطب م ـیدهــد .این
نخستین بار نیست که واالس رویکردی انتقادی
و سرزنش آمیز در قبال آمریکا اتخاذ میکند.
او پیشتر هم در توییتی از نظامیگری آمریکا
بهشدت انتقاد کرد و خواستار پایان امپریالیسم
این کشور شد.

◾

◾حاج قاسم از تاریخسازان عصر ما بود
دبــیــرکــل مجمع بــیــداری اســامــی نیز شهید
سلیمانی را یکی از افراد تاریخ ساز اسالم و ایران
خواند .علی اکبر والیتی ،در همایش علمی-
پژوهشی «مکتب حاج قاسم ،دانشگاه و رسانه»
که در دانشگاه آزاد واحــد تهران مرکزی برگزار
شد ،افزود :حاج قاسم در متن بیداری اسالمی
قرار داشت و با اقدامات باور نکردنی و غیر قابل

وصف ،بی تردید یکی از افراد تاریخ ساز اسالم
و ایران بود.

◾

◾تربیت یافته مکتب امام (ره)
دبیر ش ــورای نگهبان هــم بــا اش ــاره بــه جنایت
آمریکا در تــرور شهید سلیمانی گفت :حاج
قاسم سلیمانی تربیت یافته شاخص مکتب
امــام خمینی(ره) و انــقــاب اســامــی بــود؛ این
شهید عزیز ،چهره درخشان و جهانی مقاومت
در مقابل استکبار جهانی بود که عجز و ناتوانی
دشمنان را در مقابل اسالم نشان داد.
آیــت هللا احمد جنتی با بیان اینکه شهادت
ح ــاج قــاســم ســلــیــمــانــی ،جــنــایــتــکــار و شقی
ب ـ ــودن آمــریــکــا را ب ــه جــهــانــیــان نــشــان داد،
تــصــریــح کــــرد :شــهــیــد ســلــیــمــانــی در دوران
حــیــات مــبــارکــش عــامــل شــکــســت دشــمــنــان
بــود و شهادتش هم عامل روسیاهی و زبونی
آنها شد.

◾

◾جملهای از حاج قاسم که تلویزیون پخش نکرد

دبیر ستاد مردمی دومین سالگرد بزرگداشت
ســردار سلیمانی هم گفت :افق نگاه حاج قاسم،
بلند بود و از رهبر معظم انقالب تبعیت میکرد.
او اصالحطلب و اصولگرای واقعی بر مبنا و محور
والیتمداری بود .حمیدرضا مقدمفر ،افزود :یکی
از مدالهای افتخارآمیزی که رهبر معظم انقالب
به حــاج قاسم داد ،همین عنوان مکتب است.
رهبری معظم تنها درباره امام خمینی (ره) و شهید
سلیمانی از مکتب صحبت میکنند؛ یعنی
منظومه فکری کافینیست،بلکهالگوی عملیهم
نیاز است .این مدال مدال افتخار رهبر انقالب به
سردار بود .مقدمفر عنوان کرد :تبعیت حاج قاسم
از والیــت ،محصول همین راستگویی بود و یک
جملهمعروفداشتکهرسانهملیهمبارهاپخش
کرده است که از شئون عاقبتبه خیری تبعیت از
این حکیم فرزانه است ،اما تلویزیون بخش دوم آن
را پخش نمیکند که میفرماید« :در روز قیامت
خواهیم دید که همین معیار درست بوده است».

دولت

شورای نگهبان

 9دی

رئیسی :سرمایه ما اعتماد مردم است

طحاننظیف:

در جمع خبرنگاران اعالم شد

وعدهایندهیمکهنتوانیمبهآن
عملکنیم

شوراینگهبانبررسی ُ
دوشوری
الیحهبودجهراتأییدکرد

جزئیاتیازبرگزاریمراسم
گرامیداشتحماسه 9دی

رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دولت باید صادقالوعد باشد و
وعدهای ندهد که نتواند به آن عمل کند ،اظهار کرد :بزرگترین
سرمایه دولت اعتماد مردم است و تناقض در سخن و عمل
این اعتماد را مخدوش میکند .به گزارش خبرگزاری مهر ،سید
ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با تأکید بر ضرورت
شایسته ساالری در هرگونه تغییر و نصب در دولت ،خطاب به
همه مسئوالن و مدیران دستگاههای اجرایی ،اظهار کرد :اگر بنا
بر ابقای مدیران زیر مجموعه خود دارید این کار را انجام دهید
و اگر جابهجایی مدیری را ضروری میدانید ،در این کار تسریع
کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجــرای برنامههای
تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد :این شورا طرح بررسی
دوشوری الیحه بودجه  ۱۴۰۱را تأیید کرد .به گزارش ایسنا،
هــادی طحان نظیف در صفحه شخصی خــود در توییتر
نوشت :طرح دوفوریتی اصالح ماده  ۱۸۲قانون آییننامه
داخلی مجلس دربــاره بررسی دو شوری الیحه بودجه کل
کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر شرع
و قانون اساسی شناخته نشد .پیشتر الیحه بودجه به
صــورت یک شــوری بررسی میشد؛ سال گذشته بررسی
کلیات و جزئیات الیحه بودجه رد شــد ،به همین دلیل
مجلس یازدهم برای از بین نرفتن فرصت و زمان ،تصمیم
گرفتند بررسی الیحه بودجه به صورت دوشوری باشد.

مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی ماه امسال با حضور
پــرشــور مــردم در مــیــدان آیینی امــام حسین(ع) تــهــران و
سرتاسر کشور برگزار خواهد شــد .به گــزارش خبرگزاری
ف ــارس ،ایــن مــراســم ساعت  14:30پنجشنبه بــا رعایت
شیوهنامههای بهداشتی و در فضای باز برگزار میشود.
گفتنی اس ــت ای ــن در حــالــی اس ــت کــه حــجــت االس ــام
سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی استان تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت:
با توجه به نقشه کرونایی کشور در وضعیت آبی ،تجمع
بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امــت با والیــت در همه
شهرستانهای استان تهران برگزار خواهد شد.

گزارش

غــامــرضــا نــادمــی گــرو،
تحلیلگر سیاسی اتفاقات
تلخ پس از انتخابات سال  1388و
موجسواری دشمنان ایران اسالمی
بر آن برای به آشوب کشیدن کشور هر چند دارای
تبعات منفی بسیاری بود ،اما درسهای آموزنده
نیز داشته و انقالب را بارورتر ساخت .آشوبگران
در روز عــاشــورای ایــن ســال با سوءاستفاده از
شرایط ایجاد شده ،در خیابان انقالب حضور
یافته و با تخریب ام ــوال عمومی و همچنین
ضرب و شتم نیروهای پلیس جو ناآرامی را در
تهران حاکم کردند .عناصر نفوذی این بار هم
با شعارهایی ساختارشکنان ه ضدیت خود را با
اصول اولیه خط امام و رهبری نشان دادند.
حوادث روز عاشورا هویت کامل جریان آشوب
را برمال کرد .اما بیحرمتی به این روز ،حادثهای
معمولی نبود کــه بـتــوان از کنار آن بهسادگی

یوماللهی که باید پرشوربرگزار شود

 9دی باشکوه
گذشت .پیش از آن نیز بهعکس امــام راحل
(ره) توهین شده و سراسر کشور از این جسارت
به خروش آمده بود ،با وجود حریم نگه نداشتن
عــاشــورا آتـشــی بــود بــر بــاروتــی کــه طــی هشت
مــاه در وجــود مــردم عالقهمند نظام و انقالب
متراکم شده بــود .نتیجه این انفجار ،حماسه
۹دی بــود ،حماسهای که فقط سه روز پس از
عاشورا سراسر ایران را فراگرفت و یکبار دیگر
نشان داد اکثر قریب بهاتفاق مردم ایران جدا از
دستهبندیهای سیاسی و باوجود گالیههایشان
از برخی مشکالت و کاستیها ،اما در پایبندی به
اسالم ،انقالب و رهبری ثابتقدماند.

حضور خودجوش مــردم در این راهپیمایی به
حدی گسترده بود که باوجود تالش رسانههای
خارجی در عدم بازتاب آن اما نمود خود را داشت
و به دشمنان فهماند مردم انقالبی ایران در مواقع
حساس به جد از آرمانهای انقالب و اعتقادات
خود دفاع میکنند .این رخداد تاریخی از این
جهت که توانست نسل جدید را با دسیسههای
دشمنان علیه کشور بیشتر آشنا سازد هم دارای
اهمیت بسیاری است .مردم عاشورایی در این
روز زیر پرچم والیتفقیه گرد آمده و نشان دادند
تا پای جان بــرای محقق شدن اهــداف اسالمی
میایستند.

این حضور ،یومهللا دیگری به تقویم پربار نظام
جمهوری اسالمی افزود و با توجه به اهمیت آن
و براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب باید
این روز بهگونهای تجلیل شود که در تاریخ ایران
بهعنوان برگ زرینی از هوشیاری مردم ایران به
ثبت برسد .آری حماسه  9دی با روشنگریها
و مدیریت مدبرانه رهبر معظم انـقــاب ،روح
عاشورایی و معرفت دینی و بصیرت سیاسی
ملت حماسهساز ایــران شکل گرفت .درواقــع
این رخداد تاریخی و بهیادماندنی در حقیقت
برگ زرین دیگری از تاریخ انقالب اسالمی ایران
و روز دفــاع از ارزشه ــای دینی ملتی حسینی
بــود که چشم فتنه گــران را کــور کــرد و توانست
نقشههای شوم دشمنان را نقش بر آب کند.
این روز همواره در تاریخ انقالب ماندگار خواهد
بود 9 .دی یومهللا دیگری است که باید پرشکوه
برگزار گردد.
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◾صهیونیستهاوناامنیمنطقه
س ـخ ـن ـگــوی وزارت ام ـ ــور خ ــارج ــه حــم ــات پــیدرپ ــی
صهیونیستها به سوریه بهویژه هدف قرار دادن دوباره
انبارهای مواد غذایی و دارویی در بندر الذقیه را محکوم کرد.
سعید خطیب زاده گفت :سران این رژیم که آرامش منطقه
را بر نمیتابند و امنیت خود را در ناامنی منطقه تعریف
کردهاند ،با انجام این حمالت به بهانههای بیپایه و اساس،
تمامی قوانین جهانی را نقض و به سخره گرفتهاند.
 9140000362فرهنگ رانندگی ما ایرانیها بسیار پایین
است .بیایید از همین امروز همقسم شویم بیتفاوت به
نوع رانندگی دیگران از خود شروع کرده و بهتر برانیم تا به
مرور زمان روی دیگران هم تأثیر گذاشته و جامعهای بهتر
ایجادکنیم.

یادداشت
فصل سرد غیرت!

تقی دژاکام «من را متهم میکنند که ایشاال
با رضاشاه محشور بشی ،آ نهایی هم که به
امام رضا عالقه دارند با امام رضا محشور بشن.
مهم نیست آدم با رضاشاه محشور بشه یا
با امام رضا ؛ مهم اینه که آدم ،حقیقت رو به
خاطر سیاست نفروشه».
اگــر فکر میکنید مــن ِ خبرنگار ایــن اظهارات
صـ ــادق زی ــب ــاک ــام ب ــرای ــم ت ــازگ ــی داش ـ ــت ،از
آن شــگــفـتزده شــدم و یــا جــا خ ــوردم اشتباه
میکنید .کیست که سالها حرفهای شاذ این
شخص را شنیده باشد و ایــن تـرّهــات برایش
عجیب باشد .همان زمــان که ایــن شخص با
پرچم آمریکایی که ایــن سا لها توسط خود
آمریکاییها به آتش کشیده میشود و مهمتر
از آن بــا پــرچــم رژی ــم اشــغــالــگــر و کــودککــش
صهیونیستی مثل یک شیء مقدس برخورد
کــرد و حــاضــر نشد پــا روی آنه ــا بــگــذارد و از
کناره نرد ههای دانشگاه خود را کشا نکشان
به محل سخنرانی کشاند ،ماهیت حقیرانه
فکری او برای اهل درک معلوم شد ،اما چیزی
که نمیتوانیم آن را هضم کنیم این است که
چنین کسی استاد دانشگاه آن هم مهمترین
دانشگاه جمهوری اسالمی است و دانشجویان
بسیاری زیر دست او و امثال او مثال ًقرار است
تربیت بشوند .فرض میکنیم که دولتهای
گذشته با نگاه لیبرالی یا سکوالریستی اجازه
داده باشند که امثال این فرد همچنان بر کرسی
تدریس در دانشگاه تکیه دهد و هیچ رگ غیرت
نداشتهشان هم از تصریحهای مکرر وی مبنی
بر «لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی
جمهوری اسالمی ایران» نجنبید؛ اما در دولتی
که به اســم احیای ارزشه ــای دینی و مکتبی
و نهضت بیدارگر بزرگ قرن امام خمینی(ره)
موفق به کسب رأی مردم شده است هم باید
با این اشخاص با تسامح و تساهل رفتار کرد؟
یادمان بیاید که امام(ره) با آنکس که در رادیوی
جمهوری اسالمی گفته بود «اوشین الگوی من
است» چه برخوردی کردند و با دستاندرکاران
پخش آن مصاحبه چــه رفــتــاری داشــتــنــد ،تا
ام ــروز ببینیم کــه در بــرابــر کنار هــم گذاشتن
چشم و چراغ مسلمانان و شیعیان و ایرانیان
حضرت ثامناالئمه «ع» در کنار عنصر وابسته
و خودفروختهای چون رضاخان میرپنج ،سکوت
شــود و آبــی در دل هیچ دلباخته دیــن و اهل
بیت و ایــران تکان نخورد .نمیتوانم باور کنم
اظــهــارات ایــن اســتــاد دانشگاه تــهــران در بین
مسئوالن تنها یک واکنش داشته و آن هم از
سوی معاون وزارت علوم ،آقای ظریفیان بوده
کــه شدیدترین جملهشان ایــن اس ــت« :ایــن
شیوهها جز آشفتگی بیشتر و به هم ریختگی
هــنــجــاری واخــاقــی ،راه بــه جــایــی نــمـیبــرد»!
حتی فکر میکنم با توجه به برخی روایتها
و حکایتها ،اگر این استاد دانشگاه در قبل
از انقالب اسالمی اینچنین بیپروا و علنی از
مشروب خــوردن و دختربازیهای متعدد و...
سخن میگفت ،معاون وزارت علوم حکومت
شاهنشاهی مــوضــعــی ب ـهمــراتــب جــد یتــر و
سختگیرانهتر از این میگرفت که آقای دکتر
ظریفیان اتخاذ کردند! چه رسد به اینکه درباره
رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی چنان موضع
بگیرد و اینگونه به ساحت مقدس امام هشتم
«علیه آالف التحیة و الثناء» جسارت کند.
اجازه بدهید از چیزهای دیگر هم تعجب کنم:
از اینکه از هیچ حزب سیاسی -آنها که فقط
در ایام انتخابات سروکلهشان پیدا میشود-
صدایی بلند نشد ،هیچ تشکل دانشجویی
حــتــی تــشــک ـلهــای اس ــام ــی دانــشــجــویــی و
عدالتخواهان مطالبهگر هیچ بیانیه تند و
صریحی صــادر نکردند و کــا ًغیرتی نجنبید
و حداکثر چند توییت در فضای مجازی تمام
واکنشی بود که به این اظهارات موهن داده شد.
آیــا منظور ایــن اســت که زیباکالم را دادگاهی
کنند و به زنــدان بیفکنند؟ نــه! چنین توقعی
نــداریــم .حــرف مــا خیلی ســاده اســت :چنین
شخصی بــا توجه بــه هــشــدارهــای مکرر امــام
خمینی(ره) درباره دانشگاهها و ویژگی اساتید
و با توجه به قوانین مصرح و مصوب رسمی و
فــارغ از همه اینها بر اســاس بدیهیات عقلی
و منطقی ،لیاقت و شایستگی داشتن کرسی
تدریس در دانشگاههای جمهوری اسالمی را
ندارد .همین و بس! میبینید که انتظارات ما
خیلی پایین آمده است و به کم قانع شدهایم!
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف میشکند بازارش...

