
اخبار كشور

آیت اهلل خوشوقت)ره(: کلید ترقی و سعادت ما بعد از 
ایمان به خدا، گوش به حرف خدا دادن است.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
دو شنبه ۱۰ آذر ۱3۹۹ 
۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۲3

قوه قضائیه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البســه و لوازم 
ضروری سربازان وظیفه قوه قضائیه به شــماره)20994813000015 ( را از 
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ 99/9/9 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 

مورخ 99/9/9 لغایت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 99/9/11 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 99/9/22 

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 99/9/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 

درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
نشانی: تهران-بلوار کشاورز-نبش خیابان عبداله زاده- ساختمان ستاد مرکزی 

قوه قضائیه- طبقه اول- اداره دبیرخانه، تلفن: 42131115 
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصــه: 2/048/073/594 )دو میلیارد 
 و چهــل و هشــت میلیــون و هفتاد و ســه هــزار و پانصد و نــود و چهار (

ریال می باشد.

فراخوان)تجدید(مناقصهعمومییکمرحلهای
خریدالبسهولوازمضروریسربازانوظیفهقوهقضائیه)نوبتدوم(

اداره کل پشتیبانی و خدمات قوه قضائیه

جمهوری اسالمی ایران
قوه قضائیه

م الف 2۷5۶

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
تجدید مناقصه عمومی خرید تعداد4۷۷0 کیف نامه رسان 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شماره 
2099003067000053 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد. الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در ســامانه: روز شنبه مورخ 

1399/09/08 می باشد.
 مهلــت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت:

ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1399/09/12    
 مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: ساعت 1۷ روز یکشنبه 

تاریخ 1399/09/23
 زمان بازگشــائی پاکت ها: ســاعت 8 روز دوشنبه

تاریخ 1399/09/24 
اطالعات تمــاس دســتگاه مناقصه  گزار جهــت دریافت 
اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف: آدرس- تهران – خیابان شــریعتی- نرســیده به پل 
سیدخندان- ورودی شماره 20 مجموعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات- ساختمان مرکزی شرکت ملی پست- 
طبقه همکف- کمیســیون معامالت ارسال نمایند و یا با 
تلفــن ۷۷244999 داخلی 40۷1 آقای منصوری تماس 

حاصل فرمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:    مرکز تماس: 41934 -021
دفتر ثبت نام: 889۶9۷3۷ و 85193۷۶8

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
خریدتعداد4770کیفنامهرسان

م الف 2۷54

جهل عامل مهم گرفتاری مردم
در شرک و گمراهی و نداشتن منطق

»آیا )آن مشرکان( غیر از خدا معبودانی )چون بت ها( را برای خود انتخاب کرده اند )ای 
محمد!( بگو! دلیل خود را )برای این کار( بیاورید! )هیچ گاه دلیلی برای شرک اقامه نشده 
در حالی که( درخواست تمام  پیامبران و مومنان گذشته و کسانی که همراه من هستند 

همین است. بلکه بیشتر مردم حق را نمی شناسند، از این رو، از آنروی می گردانند«.
انبیاء- ۲۴

در پرتو وحی

در اصل دوم متّمم قانون اساســی مشــروطه 
پیش بینی شده بود که قوانین مّصوبه مجلس شورای 
ملی باید زیر نظر هیئتی از علما و مجتهدان طراز اول 
باشــد. به موجب این اصل در هر بار، بایستی حداقل 
پنج نفر از مجتهدان در مجلس حضور داشــته و بر 
قوانیــن مجلس ناظر بوده و مفاد آن از نظر شــرعی 
به تأیید و امضای آنها برســد. از همین روی در دوره 
دوم آن مجلس، از سوی فقها و مراجع تقلید، شهید 
مدّرس به عنوان مجتهد طراز اول برگزیده شد تا به 
همراه چهار نفر از مجتهدان دیگر به مجلس رفته، بر 
قوانین مصوب آن نظارت داشته باشد. شهید مدرس 
پس از 194 جلســه که از دوره دوم مجلس شورای 
ملی گذشــت در تاریخ 28 ذیحجــه 1328 هجری 

قمری در مجلس حضور یافت ولی از جلسه دویستم به ایراد نطق پرداخت.
وقتی که مدّرس قدم به ســاحت مجلس گذاشــت، بعضی فکر می کردند او یک روحانی معمولی اســت و باور 
نمی کردند که این سید الغراندام با آن عصای چوبی و لباس کرباس، بزودی تمام امور را به دست گرفته و در بحث و 

استدالل کسی حریفش نمی شود. 
لقب مدّرس را به سهولت به کسي نمي دادند، ایشان این لقب را از زمان تدریس در اصفهان داشت که حجتي بر 
فضل و مهارت او در تدریس بود. ویژگي که در مجلس شورا به نحو احسن به جذاب کردن نطق هایش کمک مي کرد. 
 آیت اهلل مدّرس پس از آمدن به تهران ضمن حضور در مجلس شورا به تدریس فقه و اصول در مدرسة سپهساالر 
)مدرســه عالی شــهید مطهری فعلی( پرداخت و زماني که تولیت مدرسة سپهساالر را در اختیارش گذاشتند براي 
برقراري نظم در آنجا زحمت بسیار کشید. براي ادارة مدرسه، نظامنامه اي ترتیب داد که بایست طبق آن عمل مي شد. 
به موقوفات مدرســه هم شخصاً رسیدگي مي کرد و توانست درآمد موقوفات را افزایش داده و مدرسه و حجره هایش 

را مرمت کند.
آیت اهلل شهید مدّرس از الگوهای دوران جوانی امام خمینی )رحمه ًْاهلل علیه( بود. آشنایی روح اهلل خمینی جوان با 
سید حسن مدّرس از سرفصل های مهم زندگی ایشان به شمار می رود. امام ماجرای اولین دیدار خود با مدّرس را برای 

نوه شان )خانم لیال بروجردی( چنین نقل کرده اند:
»... اولیــن باری که مدّرس را دیدم در 17 ســالگی بود. همان دفعه اولی بود کــه از خمین بیرون آمدم. آقای 
پســندیده، نامه ای به من داد که به اصفهان بروم و به آقای مدّرس بدهم. من هم رفتم اصفهان. مدّرس در جایی در 

کنار یک آسیاب بادی روی فرش نشسته بود و چند نفر نزد او بودند...«
دیدارهای امام با مدّرس چندین بار تکرار شــد و جذبه شــخصیت آن مرد روحانی بردل امام نشست. امام نقل 

می کنند :
»...مدّرس آمد به تهران. آنجا هم یک خانه مختصری اجاره کرد و من منزل ایشــان مکرر رفتم، خدمت ایشان 

)رضوان اهلل علیه( مکرر رسیدم...«
قدرت روحی و معنوی مدّرس به عنوان یک روحانی متنفذ، توجه آقا روح اهلل را به شدت به خود جلب کرده بود و 
میل داشت که هرچه بیشتر درباره او بداند. به همین منظور چندمرتبه به مجلس شورای ملی و تماشای جلسات علنی 

در بهارستان رفت تا از نزدیک ببیند مدّرس در آنجا چه می کند. امام خودشان دراین باره گفته اند :
»...من آن وقت مجلس رفتم برای تماشــا. جوان بــودم... مجلس آن وقت تا مدّرس نبود، مثل اینکه چیزی در 
آن نیست، مثل اینکه محتوا ندارد. مدّرس با آن عبای نازک و با آن قبای کرباسی وقتی وارد می شد، مجلس می شد 

یک مجلس...« 
آقا روح اهلل در پی کشف راز ایستادگی، شجاعت، توان روحی و قدرت نفوذ کالم مدّرس در مخاطبین، با وی انس 
بیشتری پیدا کرده و به خانه اش نیز رفت و آمد می کردند. ایشان برای اینکه بر تمام زوایای زندگی مدّرس  اشراف پیدا 

کنند، به محفل درس وی در مدرسه سپهساالر نیز سرک می کشیدند. امام درباره درس مرحوم مدرس می گفتند:
»...این آدم )مدّرس( می آمد در مدرســه سپهســاالر درس می گفت، من یک روز رفتم درس ایشان. مثل اینکه 
هیچ کاری ندارد و فقط طلبه ای اســت دارد درس می دهد.این طور قدرت روحی داشــت. در صورتی که آن وقت در 
کوران مسائل سیاسی بود... از آنجا )پیش ما( رفت مجلس. آن وقت هم که می رفت مجلس، یک نفری بود که همه 

از او حساب می بردند...«
مهم ترین ســخن مدرس که اندیشــه های والیی و ضد سکوالریســتی اش را در مقابل برخی مدعّیان آشــکار 

می ساخت، آن بود که با صراحت گفت:
»...دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما...«

موقعیت حســاس ایران و بی کفایتی زمامداران و نفوذ کامل بیگانگان، شرایطی را بر ایران تحمیل ساخت که با 
اســتقامت و پایداری امثال شهید مدّرس، برخی از این شرایط تحمیلی خنثی گردید. یکی از این موارد، اولتیماتوم 
ننگین دولت روس با همدســتی انگلیس به دولت ایران بود که در ذیحجه 1329، طی آن خواهان اخراج مســتر 
شوستر )مسئول رسیدگی به امور مالی ایران( شده بودند. اما شهید محمد خیابانی و شهید مدرس به مخالفت با این 

اولتیماتوم پرداختند.
حضرت امام خمینی )رحمه ًْاهلل علیه( درباره ایستادگی شهید مدرس فرمودند:

»... ایشان در مقابل ظلم تنها می ایستاد و صحبت     می کرد و  اشخاص دیگری از قبیل ملک الشعرا و دیگران همه 
دنبال او بودند اما او بود که     می ایستاد و برخالف ظلم، برخالف تعّدیات آن شخص )رضاخان(، صحبت می کرد. یک   
  اولتیماتوم در همان وقت دولت روسیه فرستاد برای ایران و سربازانش هم تا قزوین آمدند و آنها از ایران، یک مطلبی 
را می خواستند که تقریباً اسارت ایران     بود و می گفتند باید از مجلس بگذرد. آن را به مجلس بردند و همة اهل مجلس 
ماندند که     چه باید بکنند... در یک مجلة خارجی نوشته است که یک روحانی با     دست لرزان آمد پشت تریبون ایستاد 
و گفت: حاال که ما بناست از بین برویم، چرا     خودمان از بین ببریم خودمان را؟ رأی مخالف داد. بقیه جرأت پیدا کردند 

و رأی مخالف     ]  دادند  [  ؛ رد کردند اولتیماتوم را. آنها هم هیچ غلطی نکردند...«
در  گیر و دار جنگ خانمانسوز جهانی اول که هنوز از عمر مجلس سوم یک سال نگذشته بود، نخست وزیر وقت، 
مستوفی الممالک به طور رسمی ایران را در این جنگ به عنوان دولت بی طرف اعالم کرد. ولی روس و انگلیس بیطرفی 
ایران را نادیده انگاشــته، مرکز حکومت ایران از ســوی بیگانگان مورد تهاجم قرار گرفت. به همین سبب گروهی از 
نمایندگان مجلس به رهبری شــهید مدّرس به منظور مخالفت با این حرکت و ضدیت با قوای متجاوز، مهاجرت را 
آغاز کردند که درحقیقت یک قیام عمومی و همه جانبه بود که رفته رفته افرادی از همه طبقات بدان پیوســتند و 
شخصیتهای سرشناســی چون حاج سید نورالدین عراقی و حاج آقا نوراهلل اصفهانی در بین آنها دیده می شدند. )10( 
در شهر قم مهاجران کمیته دفاع ملی تشکیل داده، سپس به سوی غرب کشور رفتند و در این نواحی دولت موقتی 

تشکیل دادند که وزارت عدلیه و اوقاف آن را شهید مدّرس عهده دار بود. 
سید حسن مدّرس در تمام طول دوران حاکمیت رضاخانی در مجلس شورا و دیگر محافل تا آنجا که می توانست 
به افشــاگری و مخالفت با سیاست های انگلیسی رضاخان پرداخت و در این راه مورد هجمه و فشارهای متعددی از 
سوی جناح های مختلف حکومتی و حتی مطبوعات شبه روشنفکری که در آن زمان دیکتاتوری به اصطالح منور را 
تنها راه برای ایران می دانستند، قرار گرفت و کار بدانجا رسید که از سوی مزدوران همین جناح های وابسته، ترور شد 

ولی به خواست خدا، علی رغم اصابت گلوله های متعدد به دست و کتفش، نجات یافته و زنده ماند. 
با پایان کار مجلس ششم، رضاخان به عنوان شاه آن چنان قدرتي یافته بود که مي توانست از ورود مخالفینش به 
مجلس جلوگیري کند. آیت اهلل مدرس در انتخابات مجلس هفتم هم کاندیدا شد ولي آراء او را نخواندند. شهید مدّرس 

جمله اي گفت که براي تقلبي بودن انتخابات کافي به نظر می رسید. او گفت: 
»من یک رأي براي خودم نوشتم آن رأي کجاست؟!«. 

پایان مجلس ششم به معني پایان مّصونیت سیاسي آیت اهلل مدّرس هم بود. رضاخان فرصت را مغتنم شمرد و 
دستور دستگیري و تبعید او را صادر کرد. در 16 مهر 1307 هجری شمسی، رئیس شهرباني به همراه عده اي مأمور، 
شبانه به خانه آیت اهلل مدّرس ریختند و او را دستگیر و به خواف تبعید کردند. او در تبعید ممنوع المالقات بود و اجازه 
مراوده با مردم را نداشت اما در همین مدت هم دست از تعلیم و تربیت برنداشت و پاسبان هایي را که مأمور مراقبتش 

بودند، ارشاد می کرد. 
9 سال بعد آیت اهلل مدرس را به کاشمر منتقل کردند و در 10 آذر 1316 هجری شمسی، هنگام غروب، توسط 
مزدورانی به نام های جهانسوزی، مستوفیان و حبیب اهلل خلج )معروف به شمر( به شهادت رسیدند. آنها ابتدا چای سمی 
به اجبار به او دادند و چون دیدند از اثر سم خبری نیست، عمامه سید را در حین نماز از سرش برداشته، بر گردنش 

انداختند و آن فقیه بزرگوار را به شهادت رساندند.
امام خمینی، شهید مدّرس را الگویی برای تمام تاریخ این سرزمین به شمار آورده و فرمودند:

»مدّرس حاال هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. لذا سعی کنید مثل مرحوم مدّرس را انتخاب کنید.«

اولین باری كه مدرس را دیدم
به مناسبت سالگرد شهادت آیت اهلل سیدحسن مدرس

سعید مستغاثی

دستور رئیس جمهور برای پیشگیری
و مقابله با اقدامات ناامن كننده

رئیس جمهــور ضمن تســلیت و تبریک 
ناجوانمردانه و شــهادت  به مناســبت  ترور 
سرافرازانه دکتر محســن فخری زاده، دستور 
پیگیری الزم برای پیشــگیری و مقابله با این 

قبیل اقدامات ناامن کننده را صادر کرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در 
جلسه فوق العاده هیئت وزیران، همچنین درگذشت 

روحانی خدمتگزار حجت االســالم والمسلمین آقای 
شهیدی را تسلیت گفت.

اعضای دولت در ادامه، الیحه بودجه سال 1400 
کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این جلسه نیز همچون جلسات پیشین با رعایت 
مصوبه ستاد ملی کرونا و توامان به شکل حضوری و 

مجازی برگزار شد.

سرویس سیاسی- 
بر اساس تصمیم ســتاد بزرگداشت شهید 
واالمقام محســن فخری زاده، پیکر پاک و مطهر 
این شــهید عزیز بعد از طــواف در حرم مطهر 
امام رضا)ع( و حــرم حضرت معصومه  حضرت 
سالم اهلل علیها برای آخرین دیدار با امام و مقتدای 
خود به حرم حضرت امــام خمینی)ره( منتقل و 

امروز دوشنبه تشییع خواهد شد.
پیکر شهید محســن فخری زاده دانشمند برجسته 
کشورمان و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
که روز جمعه در  تروری ناجوانمردانه به شهادت رسید، 
دیروز یکشنبه در حرم حضرت معصومه)س( طواف داده 

شد.
پس از انجام طواف پیکر شهید فخری زاده، آیت اهلل 
حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بر پیکر وی نماز 

اقامه کرد.
این آئین با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی با 
حضور بهرام سرمست استاندار قم، آیت اهلل سید محمد 
سعیدی تولیت آستان حضرت معصومه)س(، فرماندهان 
نظامی و انتظامی  و شــماری از مسئوالن استان برگزار 

شد.
طــواف و نماز بر پیکر این دانشــمند برجســته 
کشورمان بدون اعالم قبلی و حضور خبرنگاران و مردم و 
در جمع اندکی از مسئوالن و خانواده آن شهید در بارگاه 

ملکوتی کریمه اهل بیت)ع( انجام شد.
همچنین مراســم وداع با پیکر شــهید »محسن 
فخری زاده« رئیس ســازمان پژوهــش و نوآوری وزارت 
دفاع شنبه شــب در حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( با 

حضور خادمین آن حضرت برگزار شد.
پیکر شــهید فخری زاده، شــنبه شــب وارد حرم 
مطهــر رضوی گردیــد و با حضور خادمیــن در روضه 
منوره و گرداگرد مضجع شــریف ثامن الحجج حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( طواف داده شد.
پیکر مطهر این شهید شنبه به معراج شهدای تهران 
منتقل شد و بعد از آن وارد فرودگاه مشهد شد؛ سپس 
با مشایعت استاندار خراسان رضوی و مسئوالن نظامی، 
انتظامی  و امنیتی اســتان به سوی حرم مطهر رضوی 

هدایت گردید.
دوشنبه؛ تشییع شهید فخری زاده

امیر سرتیپ دوم داوود عبدی، معاون روابط عمومی 
و فرهنگی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
درخصوص مراسم تشــییع و تدفین شهید برجسته و 
ممتاز عرصه دفاعی محسن فخری زاده گفت: به اطالع 
ملت غیور و شــهیدپرور ایران اســالمی می رسانیم بر 
اساس تصمیم ستاد بزرگداشت شهید واالمقام محسن 
فخری زاده، پیکر پاک و مطهر این شــهید عزیز بعد از 
طــواف در حرم مطهر حضــرت امام رضــا)ع( و حرم 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیها بــرای آخرین دیدار 
با امــام و مقتدای خود به حرم حضــرت امام خمینی 

رضوان اهلل تعالی علیه برده خواهد شد.
معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع افزود: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم وداع با پیکر پاک 
این شهید  ترور توسط کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح و همکاران ایشان برگزار می شود.
وی بــا تقدیر از احساســات پاک و پرشــور مردم 
قدرشناس و غیور ایران اسالمی تصریح کرد: به منظور 
جلوگیری از ازدحام جمعیــت و به منظور لزوم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی شیوع ویروس کرونا، مراسم 
تدفین و تشــییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان 
عالی رتبه نیروهای مســلح و خانواده معظم شهید )روز 

دوشنبه( برگزار می شود.
امیر سرتیپ دوم عبدی تأکید کرد: بی شک دست 
قدرت الهی و اراده پوالدین فرزندان ملت بزرگ ایران در 
زمان مناسب  گریبان جنایتکاران این اقدام خباثت آمیز 

 تروریستی را خواهد گرفت.
دلنوشته شهید فخری زاده

 تنها یک ماه پیش از شهادتش
روز گذشــته در برخــی کانال هــای تلگرامــی  و 
شــبکه های اجتماعی تصویری از دلنوشــته قابل تأمل 

شهید محسن فخری زاده، دست به دست می شد.
شهید محسن فخری زاده در این یادداشت کوتاه که 
یک ماه قبل از شهادتش نوشته، آورده بود: »یک سوال 
دارم، چرا شهدا در جوانی سخنانی می گویند که عرفا در 
کهنسالی؟ البته می دانیم که این سخنان از عمق حکمت 
جاری شده از قلب بر زبان است نه آنکه سخنانی سطحی 

است.«)99/8/7(
روایت فرزند شهید فخری زاده از لحظه  ترور؛

جنگ تمام عیار بود
حامد فخری زاده، فرزند شــهید محسن فخری زاده 
در گفت وگــوی تلویزیونی درباره جزئیات  ترور شــهید 
فخری زاده گفت: جزئیات حادثه در اخبار منعکس شده 
اســت. آنچه می توانم بگوییم اینکه خانواده هم همراه 
شــهید بودند و این حادثه نه تنها یک  ترور بلکه جنگ 

تمام عیار بود.
وی افزود: از لحظه شروع تا پایان حادثه مادر بنده 
همراه پدر حضور داشت و من هم با فاصله خیلی کمی 

 به محل حادثه رسیدم.
فرزند شــهید فخری زاده همچنین درباره آخرین 
وضعیت محافظان شــهید فخری زاده، اظهار داشــت: 
جزئیات بهتر است توسط دوستانی که اطالع دقیق تری 
دارند بیان شــود. ما از لحظــه حادثه همچون مردم در 
شوک به سر می بریم اما تا آنجایی که اطالع داریم یکی 
از محافظان در زمان وقوع حادثه خود را جلوی حاج آقا 
)شهید فخری زاده( انداخت و به او هم تیراندازی شد اما 
به لطف خدا در صحت و ســالمت کامل به سر می برد؛ 

جزئیات دیگر را جویا نشده ایم.
حامد فخری زاده درخصوص مراســم خاکسپاری 
شــهید فخری زاده نیز افزود: او متعلق به کل کشور بود. 
از این رو تصمیم گیری ها صرفاً توســط خانواده صورت 

نمی گیرد و این تصمیم گیری باید در سطح کالن باشد، 
هرگاه مشخص شد اطالع داده می شود.

وی همچنیــن بــا بیان اینکه شــهادت شــهید 
»فخری زاده« را به تمام مردم ایران تبریک و تســلیت 
می گویم، خطاب به اســتکبار تصریح کرد: فکر نکنید با 
شهید کردن فخری زاده ها و سلیمانی ها این خاک بدون 

فخری زاده می ماند.
فرزند شهید فخری زاده گفت: این خاک فخری زاده 
و ســلیمانی پرور اســت و قدرت خون فخــری زاده و 

سلیمانی ها از خود آنها هزار برابر بیشتر است.
گفتنــی اســت هفتم آذرمــاه 1399، محســن 
فخری زاده، دانشمند هسته ای و رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع به  دســت عوامل   تروریســت در 

آبسرد تهران  ترور شد و به شهادت رسید.
شهید محسن فخری زاده متولد 1336 در شهر قم 
بود. او استاد فیزیک هسته ای دانشگاه امام حسین)ع(، 
دانشمند ارشد وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح 
و دارنده لقب پدر برنامه هســته ای ایران در رسانه های 
غربی بود. محســن فخری زاده یکی از پنج شــخصیت 
ایرانی بود که نامش در فهرست 500 نفره قدرتمندترین 
افراد جهان در نشریه آمریکایی فارن پالیسی عنوان شده 
بود. نام او در ســال 2007 در لیست تحریم قرار گرفت. 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از 
این طی ســخنانی از آقای فخری زاده نام برده اســت و 
رسانه های صهیونیســتی نیز گفته بودند که او یکی از 

اهداف  ترور این رژیم بوده است.
جزئیاتی جدید از شیوه عملیات  ترور 

شهید فخری زاده
فــارس نوشــت: یــک روز پــس از حادثــه  ترور 
ناجوانمردانه شــهید فخری زاده، خبرنــگاران فارس به 

جزئیاتی از این عملیات  تروریستی دست پیدا کرده اند.
بنابر این گزارش، ماشــین ضدگلوله حامل شهید 
محســن فخری زاده و همسر وی، صبح جمعه به همراه 
3 ماشین تیم حفاظت از شهر رستمکالی مازندران به 

سمت آبسرد دماوند حرکت می کند. 
ماشین پیشرو تیم حفاظت چند کیلومتر مانده به 
محل حادثه، اسکورت را برای چک و خنثی محل مقصد 

 ترک می کند.
در همین لحظات، صدای ناشی از اصابت چند گلوله 
به ماشین، موجب جلب توجه دکتر فخری زاده و متوقف 
کردن ماشین می شــود. فخری زاده به تصور اینکه صدا 
ناشی از برخورد با مانع خارجی یا  اشکال در موتور خودرو 

بوده از ماشین پیاده می شود.
در همیــن لحظه از خودرو نیســانی که در فاصله 
150 متری ماشین شهید متوقف بوده، از یک دستگاه 
تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور، شلیک های متعددی 
به سمت شهید صورت می گیرد. دو گلوله به پهلو و یک 
گلوله به پشت شهید برخورد می کند که منجر به قطع 

نخاع وی می گردد. 
در این اثنا سرتیم حفاظت بدن خود را حائل پیکر 
شهید می کند و چند تیر نیز به بدن وی اصابت می کند. 
لحظاتی بعد همان نیســان متوقف شــده نیز منفجر 

می شود.
پیکر مجروح شهید به درمانگاه و از آنجا با هلی کوپتر 
به بیمارستانی در تهران منتقل می شود که متأسفانه بعد 

از مدتی به شهادت می رسد.
 طبــق گزارش فارس، در این عملیات که حدود 3 
دقیقه طول کشــیده است، هیچ عامل انسانی در محل 
 ترور حضور نداشــته و تیراندازی ها تنها توســط سالح 
خودکار انجام شــده اســت و به جز محافظ شهید که 
مجروح می شود، هیچ فرد دیگری در این حادثه آسیب 

نمی بیند. 
در همین رابطه بررســی هویــت مالک خودروی 
نیسان، نشان دهنده خروج وی در 8 آبان ماه سال جاری 

از کشور است.
تنها شاهد  ترور شهید محسن فخری زاده؛
عوامل  تروریستی آبسرد 5 تا ۶ نفر بودند

با این حال، یکی از شــاهدان عینی  ترور محســن 
فخــری زاده در محل حادثه  تروریســتی گفت: عوامل  

 تروریستی آبسرد 5 تا 6 نفر بودند.
راننده عبوری در محل حادثه گفت: اول انفجار شد 
و بعد از دو طرف تیراندازی کردند، فردی هم وسط جاده 
به ســوی من شروع به تیراندازی کرد. وی افزود: پس از 
انفجار خودرو نیسان بمب گذاری شده، عوامل  تروریستی 
به سمت خودرو شــهید فخری زاده تیراندازی کردند و 
حتی یک تیر به سمت خودرو من شلیک شد و رادیاتور 

خودرویم سوراخ شده است.
ادامه واکنش های داخلی

و پیام به آمران و عامالن  ترور
علی اکبــر والیتی مشــاور مقــام معظم رهبری 
در امــور بین الملل در بیانیه ای شــهادت محســن 
فخری زاده را تســلیت گفت و این اقدام  تروریستی 

را محکوم کرد.
در پیام مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 

آمده است:  ترور کوردالنه و ناجوانمردانه رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که از دانشمندان برجسته 
کشور محســوب می شد، بار دیگر دشــمنی و خباثت 
بدخواهان این ملت و نظام را برمال کرد که برای دستیابی 
به اهداف و توطئه های شوم خود، شخصیت های دانشمند 

و علمی  را  ترور و به شهادت می رسانند.
والیتــی افزود: ملت ایران انتقام خون این شــهید 
واالمقــام را از عوامل  تروریســت و حامیان آنان خواهد 

گرفت.
ســردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس هم در 
پیامی  شــهادت شــهید فخری زاده را تسلیت گفت. در 
پیام تســلیت فرمانده ســپاه قدس آمده است: دگر بار 
دستان پلید استکبار جهانی، صهیونیسم و ُدَول خالق و 
پرورش دهنده  تروریسم از آستین مزدوران منافق بیرون 
آمد و با تعّدی به ســاحت پاک اُّمت شــهیدپرور ایران 
اســالمی، دانشمندی وارسته، والیی، نستوه و مجاهد را 

با گلوله های آمریکایی هدف قرار داد.
سردار قاآنی افزود: با تمامی نیروهای مدافع میهن 
اسالمی در گرفتن انتقام خون این شهید عزیز و تمامی 
شهداء از  تروریســت های کوردل و اربابانشان هم پیمان 

می شویم.
آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه نیز در مراسم 
گرامیداشت شــهید محســن فخری زاده که به صورت 
مجازی برگزار شد، دانشمند برجسته کشورمان را سردار 
علــم، دانش و فناوری توصیف کــرد و ضمن تبریک و 
تسلیت شهادت این دانشــمند بزرگ گفت: خون بهای 
شهیدان ما بیرون رفتن آمریکا از سرزمین های اسالمی 

خواهد بود.
همچنین عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در حســاب توییتری خود نوشــت:  ترور شهید 
فخری زاده و دیگر دانشــمندان هسته ای توسط عوامل 
جنایت کار صهیونیست ها، نیازمند پاسخی قاطع و سریع 

است.
وی افــزود: ضمن اینکه برای پایان بخشــیدن به 
این گونه جنایت ها، الزم اســت موضوع از طریق مجامع 
بین المللی پیگیری شــود تا عالوه بر مجازات عامالن، از 

وقوع جنایت های احتمالی آینده پیشگیری گردد.
واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهوری نیز در پیامی 
 تأکید کرد: بی تردید تمام عوامــل و ایادی این حرکت 
مزدورانــه با تالش نیروهای نظامــی و امنیتی به زودی 
شناسایی و پاسخ سخت و کوبنده ملت ایران را دریافت 

خواهند کرد.

بعد از طواف در حرم مطهر رضوی و حرم حضرت معصومه)س(

پیکر مطهر شهید فخری زاده امروز تشییع می شود

»ســید  والمســلمین  حجت االســالم 
محمدعلی شهیدی محالتی« نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اثر بیماری 

دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایثار، حجت االسالم والمسلمین سید 
محمدعلی شــهیدی محالتی نماینده ولی فقیه در 
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران که پیــش از این از 
ســال 1392 به مدت 7 سال معاونت رئیس جمهور 
و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را نیز بر عهده 
داشــت بامداد دیروز بر اثر بیماری دارفانی را وداع 

گفت.

مرحوم شــهیدی محالتی از ابتــدای پیروزی 
انقالب اسالمی در ســمت های مختلفی به خدمت 
پرداخــت کــه از آن جملــه می توان به ریاســت 
عقیدتی سیاســی نیروی هوایی ارتش، نمایندگی 
مجلس شــورای اســالمی، معاونت کنسولی و امور 
مجلــس وزارت امور خارجه، رئیس  بازرســی نهاد 

ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور  اشاره کرد.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت 
حجت االسالم ســیدمحمدعلی شهیدی را به رهبر 
معظم انقالب، حوزه های علمیه و خانواده آن مرحوم 

تسلیت گفت.

حجت االسالم »شهیدی محالتی« دارفانی را وداع گفت

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی درگذشت حجت االسالم شهیدی را تسلیت 
گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم مغفور جناب حجه ًْاالسالم آقای حاج سید محمدعلی شهیدی رحمهًْ اهلل علیه را به 
خاندان مکرم و همه دوستان و همکاران و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. حضور در عرصه های 
گوناگون انقالب و نظام اســالمی که آخرین آن مسئولیت در بنیاد شهید و خدمتگزاری به خانواده های 
معظم شهیدان بود، ذخیره ی معنوی عظیمی است که موجب علو درجات ایشان خواهد بود ان شاءاهلل.

رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
9 آذر 1399«

پیامتسلیترهبرانقالباسالمی
درپیدرگذشتحجتاالسالمشهیدی

بیانیه جمعی از هنرمندان در تقدیر از شهید محسن فخری زاده
به تو افتخار می کنیم

در پــی تــرور ناجوانمردانه شــهید محســن فخــری زاده یکی از 
دانشمندان هســته ای کشــورمان جمعی از هنرمندان با صدور بیانیه 
کوتاهی از خدمات و زحمات این شخصیت برجسته علمی تقدیر کردند. 

در متن این بیانیه آمده است:
به نام خدا

خطاب به تویی که نمی شناختمت
خبر ترور ناجوانمردانه ات را شــنیدیم و افسوس خوردیم که چرا به 
قدر بدخواهان میهن مان تو را نمی شــناختیم. کمی دیر شــده ولی به 
پاس یک عمر تالش علمی بی منت و بی نام و نشــان برای اقتدار کشور 

عزیزمان ایران، به تو افتخار می کنیم.
ایــن بیانیه تاکنون بــه امضای برخی هنرمنــدان از جمله ابراهیم 
حاتمی کیا، کمــال تبریزی، مجید مجیدی، محمدحســین مهدویان، 
نرگس آبیار، مهدی فخیم زاده، همایون اسعدیان، رضا میرکریمی، آتیال 
پسیانی، فرهاد قائمیان، عبدالحمید قدیریان و... رسیده است و امضای 

آن توسط هنرمندان دیگر همچنان ادامه دارد.
نویسنده کتاب »برخیز و اول تو بکش«:

آمریکایی ها هویت دانشمندان ایرانی را دادند
و اسرائیل ترور کرد

رونن برگمن، نویسنده و پژوهشگر اسرائیلی که کتاب »برخیز و اول 
تو بکش« را درباره ترورهای رژیم صهیونیستی براساس اسناد محرمانه 
و در تحقیقات مفصل و گفت و گو با مقامات امنیتی و نظامی غرب تالیف 
کرده، چندی قبل در گفت و گو با کارشــناس بی بی سی، شبکه سلطنتی 
بریتانیا، واقعیاتی را درباره برنامه هســته ای ایران و ترور دانشمندان آن 

از زبان مقامات فوق نقل کرد.
او گفــت که باراک اوباما در اوایل دوران ریاســت جمهوری خود در 
سال 2009، در جلسه شورای امنیت ملی از ژنرال مایکل هیدن، یکی از 
شخصیت های برجسته چند دهه اخیر جامعه اطالعاتی آمریکا و ریاست 
وقت سازمان سیا درباره میزان اورانیوم غنی سازی شده ایران در سایت 

نطنز پرسید و هیدن پاسخ داد:
»آقای رئیس جمهور، من آمار را دارم و می توانم پاســخ سؤال شما 
را بدهــم ولی بگذارید بگویــم که این خیلی اهمیت نــدارد، چون در 
تاسیســات نطنز، حتی یک الکترود هم وجود نــدارد که ته آن تبدیل 
به بمب اتم بشــود، کاری که آنها در نطنز انجام می دهند تولید ســالح 
هســته ای نیست، بلکه تولید دانش است و تنها یک راه هم برای کشتن 

دانش وجود دارد...«
بنا بــه گفته رونن برگمــن، ژنرال مایکل هیــدن گفت قوی ترین 
و مهم تریــن ابــزار آنها بــرای توقف برنامه هســته ای ایران، کشــتن 
دانشمندان هســته ای ایران در کف خیابان های تهران توسط اسرائیل 
بوده. دانشمندانی که نام و هویتشان را آمریکایی ها برای اسرائیل فاش 

ساخته بودند.
کتاب »برخیز و اول تو بکش« نوشــته رونن برگمن ســال گذشته 
ترجمه و منتشر شد. در صفحه 802 این کتاب، درباره دانشمند شهید 

دکتر محسن فخری زاده آمده است:
»ایرانی ها متوجه شــدند گروهی در حال ترور دانشمندان هسته ای 
آنها هستند و محافظت از آن ها، به ویژه محسن فخری زاده رئیس  گروه 
تســلیحات که از او به عنوان مغز متفکر این پروژه یاد می شد، را بیشتر 

کردند.«
روایت داوودنژاد از سانسور دل نوشته اش برای 

شهید فخری زاده توسط اینستاگرام
کارگردان باســابقه ســینما که با انتشار دل نوشــته ای در صفحه 
شــخصی خود به ماجرای ترور شهید محسن فخری زاده واکنش نشان 

داده بود، از حذف این دل نوشته از سوی اینستاگرام خبر داد.
علیرضا داوودنژاد کارگردان ســینما در گفت وگــو با مهر درباره 
حذف مطلبی که به تازگی در اینســتاگرام گذاشــته اســت، گفت: 
مطلبی مربوط به وقایع این روزها در اینســتاگرام گذاشتم که بار اول 
حذف شد، بار دوم گذاشــتم و برای بار دوم نیز حذف شد، در حالی 
که فکر می کردم این اتفاق به دلیل  اشــتباه من باشد، برای بار سوم 
مطلب را ارســال کردم، اما برخی از دوستان می گویند که این مطلب 

را نمی توانند ببینند.
وی تاکید کرد: این حذف برای من بســیار عجیب بود و به نوعی 
می توان آن را یک سانســور در فضای مجازی دانست. مسئله جالب 

این است که صفحه من در اینستاگرام به روز هم نمی شود.
علیرضا داوودنژاد در بخشی از مطلب اینستاگرامی خود در واکنش 
به ترور شهید محسن فخری زاده نوشته بود: »مملکتی که بنیه دفاعی 
قوی نداشته باشــد باید بازی را واگذار کند ولی اگر بخواهد در بازی 
اثرگذار باشد باید بنیه دفاعی قوی و توان بازدارندگی مناسب داشته 
باشــد و دســتیابی به این بنیه و توان معموالً با مقاومت و کارشکنی 

قدرت هایی که از پیش توان بازدارندگی دارند مواجه می شود...«
ادای دین هنرمند نخجوانی
به سردار قاسم سلیمانی

والح حســن اف، هنرمند نقاش از نخجوان تابلویی با موضوع سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به تصویر کشید.

بنابر گزارش ارسالی از وابســتگی فرهنگی ایران در نخجوان؛ والح 
حســن اف، هنرمند نقاش از نخجوان بنا به ارادت قلبی خود به ســردار 
ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی، تصویر این بزرگمرد تاریخ ایران، 

منطقه و جهان را نقاشی کرده است.
این اثر برجسته تحت عنوان تابلوی »سردار دل ها« با رنگ و روغن 
در وصف دلیرمردی شــهید حاج قاسم سلیمانی به تصویر کشیده شده 

است.
والح حســن اف عالقه مند اســت که ایــن تابلو در اولیــن یادواره 
بین المللی ســرداران مقاومت شــهید حاج قاســم ســلیمانی و شهید 

ابومهدی المهندس شرکت و معرفی شود.
گالیه »مدیر شبکه خبر« از تأثیر فشارهای بیرونی

بر اطالع رسانی درباره ترور
مدیر شبکه خبر در واکنش به انتقادها از بخش های خبری تلویزیون 
مبنی  بر تأخیر در اطالع رسانی درباره حادثه شهادت محسن فخری زاده، 

از فشارهای خارج از سازمان گالیه کرد.
روز جمعه شهید محســن فخری زاده دانشمند هسته ای هدف یک 
عملیات تروریســتی قرار گرفت و به فیض شــهادت رسید. خبری که 
خیلی سریع در شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای بازتاب پیدا 
کرد. با این حال در ساعات اولیه ترور و حتی شهادت محسن فخری زاده 
ضعف صداوسیما در اطالع رسانی و واکنش سریع به این اتفاق، به ویژه 

در بخش های خبری و شبکه خبر، با انتقاداتی مواجه شد.
عبدالرضا بوالی مدیر شبکه خبر در حاشیه مراسم آغاز پخش اچ دی 
شبکه های سیما در بخش کوتاهی از سخنانش به صورت تلویحی به این 
انتقادات واکنش نشــان داد و آن را حاصل فشارهای بیرون از سازمان 

دانست.
بوالی در بخشــی از صحبت های خود که در یک ارتباط ویدئویی و 
خطاب به عبدالعلی علی عســکری مطرح می شــد، گفت: »امیدواریم با 
تالش بیشتر همکارانمان ارتقای محتوا و سرعت بخشی در اطالع رسانی 
را داشــته باشــیم و البته در پرانتز بگویم )با( همــکاری برخی مراکز 
تصمیم گیری در بیرون ســازمان که روز جمعه شما شاهد بودید چقدر 
شــبکه را دچار مشکل کردند، بتوانیم به تالش ها بیفزاییم و وظایفمان 

را بهتر انجام دهیم.«

اخبار ادبی و هنری


