
اخبار كشور

یک نویسنده:
لیبرال-سرمایهداری

عاملسرکوبهنرانقالبیاست
یک نویسنده معتقد است که با غلبه تفکر لیبرال- سرمایه داری در دولت، هنر 
و هنرمندان انقالبی نه تنها از سوی دولتمردان ما تحویل گرفته نشدند بلکه این نوع 
هنر به دلیل تضاد با تفکرات مادی گرا و ســودمحور و  ترویج ایثار و ازخودگذشتگی 

سرکوب شد!
رحیم مخدومی، نویسنده انقالب و دفاع مقدس، در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
به بهانه پیام رهبر معظم انقالب به یک گروه ادبی که در بخشی از آن فرمودند »سعی 
شیطانی برای واگرایی هنر از مفاهیم انقالبی را باطل کنید« گفت: از دهه دوم انقالب 
که سایه تفکرات لیبرالی بر جامعه افتاد و این تفکر دولت را به دست گرفت، مفاهیم 
و هنرمندان انقالبی در عرصه فرهنگ و هنر دچار تنگنا شدند؛ رفته رفته سینمای ما 
آلوده شد و نویسندگان چپگرا که در دوران دفاع مقدس سکوت کرده بودند، میدان 
یافتند. هرچند که در ایــن دوران هم مانند دهه اول انقالب، رهبر معظم انقالب از 
هنرمندان انقالبی مراقبت می کردند، اما دولت هایی که روی کار آمدند نه تنها از هنر 

و هنرمندان انقالب حمایت نکردند بلکه به سمت دیگری رفتند.
وی تصریح کرد: البته هنرمندان و نویسندگان انقالبی نیز در این دوران ساکت 
ننشستند و به رغم مظلومیت و هجمه های سنگین دولتی و خارجی، در هر سنگری 
کــه بودند بطور خودجوش و آتش به اختیار به مبــارزه برای حفاظت از آرمان ها و 

ارزش های انقالبی در عرصه هنر پرداختند.
نویسنده »جنگ پا برهنه« ادامه داد: تفکر لیبرالیسم، مادی گرا و سودمحور است 
و تحت این تفکر همه چیز حتی جان انسان ها و شرافت و اخالق فدای مادیات و سود 
اقتصادی می شود؛ بنابراین با غالب شدن لیبرالیسم بر دولت، هنر و هنرمندان انقالبی 
که در پی  تربیت انسان و انســانیت و  ترویج ایثار و ازخودگذشتگی بوده اند، نه تنها 
تحویل گرفته نشدند بلکه از سوی دولت و مقامات دولتی سرکوب شدند و برعکس؛ 
کســانی که نگاه گیشه ای و مادی داشته اند، به سوگلی های دولت ها تبدیل شدند و 
همین جنس آدم ها در جشنواره های داخلی و خارجی برای خودنمایی میدان یافتند.
»رازهایجماران«درتلویزیونفاشمیشود

همزمان با ســی و دومین ســالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( مجموعه 
مســتند »رازهای جماران« با محوریت نمایش ناگفته هایــی از زندگی بنیان گذار 

جمهوری اسالمی ایران آماده نمایش شد. 
مجموعه مســتند »رازهای جماران« در چهار قســمت ۳۰ دقیقه ای به روایت 
زندگی حضرت امام خمینی)ره( و مناسبات سیاسی و فردی ایشان از زبان محافظین 
بیت امام در حدفاصل سال های ۵۷ تا ۶۸ می پردازد و از روز پنجشنبه سیزدهم خرداد 

تا یکشنبه 1۶ خرداد ساعت 1۶ روی آنتن شبکه سه سیما می رود. 
گفتنی اســت که محافظین نزدیک ترین افراد به بیت امام بودند و ناگفته ها و 
روایت های شــنیدنی و جذابی از زندگی امام خمینی)ره( بنیان گذار انقالب اسالمی 

برای بیان دارند که اولین بار در قالب یک مجموعه مستند روایت خواهد شد. 
همچنین در مجموعه مســتند »رازهای جماران« برای اولین بار بیش از 1۰۰ 

قطعه عکس و تصاویر دیده نشده از جماران و بیت امام به نمایش درمی آید. 
ســاخت این مجموعه مستند بیش از دو ســال به طول انجامیده است و برای 
ساخت آن از صدها ساعت گفت وگوی شنیده نشده و هزاران صفحه منابع دیده نشده 

بهره گرفته شده است. 
مجموعه »رازهای جماران« به کارگردانی مشــترک محسن سلیمانی و محمد 

ثقفی، در خانه مستند تهیه شده و محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است. 
این مســتند پس از پخش از رســانه ملی در پلتفرم های نمایش خانگی عرضه 

اینترنتی خواهد شد.
»مهردادعلمداری«نویسندهومترجمدرگذشت

مهرداد علمداری، نویسنده، منتقد سینما و مترجم،  دار فانی را وداع گفت.
مرحــوم علمداری که در دهه ۷۰ در گــروه ادب و هنر روزنامه کیهان فعالیت 
می کرد، مدتی نیز سردبیر نشریه تخصصی پویانمایی »پیلبان« بود. وی ۵۸ سال سن 
داشت و در اثر بیماری سرطان درگذشت و روز گذشته در بهشت حضرت رقیه)س( 

شهرستان دماوند به خاک سپرده شد.
بخش ادب و هنر روزنامه کیهان، درگذشــت این همکار قدیمی  را به 

خانواده ایشان و جامعه فرهنگی کشور تسلیت عرض می کند.
مشاور فرمانده سپاه:

محورمقاومتنیازمندپژوهشاست
مشاور فرمانده سپاه بر تقویت پژوهش درباره محور مقاومت تأکید کرد.

ســردار علی محمد نائینی، مشــاور فرمانده کل ســپاه و رئیس مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در دومین جلســه شورای راهبردی دومین دوساالنه انتخاب 
آثار برتر مدافعان حرم، جایزه سردار شهید حاج حسین همدانی که با حضور دبیران 
اجرایی و علمی  جشنواره، مسئولین کمیته های تخصصی و دیگر نهادها و سازمان های 
عضو شورا، در سالن جلسات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد، اظهار 
کرد: الگوی اقدامات و پژوهش های انجام شــده در حوزه هشــت سال دفاع مقدس 
همچون شرح عملیات ها، تهیه شناسنامه یگان ها، اطلس نبردها باید در حوزه جبهه 
و محور مقاومت نیز عملیاتی شود. وی با  اشاره به اهمیت برگزاری دوساالنه انتخاب 
آثار برتر مدافعان حرم با محوریت سردار شهید حسین همدانی افزود: برگزاری چنین 
جشنواره هایی باید منجر به شناسایی تمامی آثار منتشر شده در حوزه جغرافیایی این 
رویداد مهم و ارزشمند شود که می تواند زمینه را برای انجام پروژه های مهم و اثرگذار 
فرهنگی در حوزه مدافعان حرم فراهم کند. خاطرنشان می شود؛ مراسم اختتامیه این 
دوســاالنه و تجلیل از آثار برتر، اواسط مهرماه سال جاری و همزمان با ایام شهادت 

سردار شهید حاج حسین همدانی، برگزار خواهد شد.
روایتکارگردان»قالدههایطال«ازفساداقتصادی

تاکنون ۸۰ درصــد از صحنه های مربوط به مجموعــه تلویزیونی »طالق« به 
کارگردانی ابوالقاسم طالبی جلوی دوربین رفته است. 

تصویربرداری ســریال جدید مرکز ســیمافیلم با عنوان »طــالق« به کارگردانی 
ابوالقاســم طالبی همچنان ادامه دارد و گروه پــس از ضبط صحنه های خارجی برای 
ادامه تصویربرداری در غرب تهران مستقر خواهند شد. سکانس هایی از سریال در خارج 
از کشور تصویربرداری می شود که گروه در حال بررسی برای نهایی کردن کشور مقصد 
هســتند. بنابر این گزارش، برخالف آنچه از عنوان »طالق« در ذهن متبادر می شــود، 
این سریال به مســائل خانوادگی نمی پردازد و موضوع داستان درباره مسائل اجتماعی 
بحث برانگیز و یک درام سیاسی است که به مفاسد اقتصادی می پردازد. بر اساس داستان 
طرح شده در سریال به زودی نام اصلی سریال اعالم خواهد شد. این روزها دکتر شاهین 
فرهنگ، مهرداد ضیایی، حمیدرضا هدایتی، فرید قبادی و علیرام نورایی به گروه بازیگران 
این مجموعه اضافه شدند و تدوین این سریال نیز به صورت همزمان در حال انجام است.

پیش بینی می شود تصویربرداری تا حدود چهار ماه دیگر به طول بینجامد .

آیت اهلل عالمه ایازی)ره(: اخالق، رفتاری است که زیبایی 
آن، شخصیت و برازندگی می آورد و زشتی آن، انسان را 

به زوال می نشاند.

هدیه به خوانندگان

عقربه های ساعت، ۳ بعد از نیمه شب 1۵ خرداد را اعالم می کرد که دهها کماندو، چترباز و سرباز گارد 
جاویدان تا دندان مسلح به سالح های آمریکایی و اسراییلی، پس از محاصره شهر قم، وارد این شهر شده و 
از در و دیوار و پشت بام منزل حضرت امام به خانه ایشان ریختند و در آن نیمه شب ظلمانی میهن، همانند 
خفاشان شب، خورشید فروزان نهضت را ربودند. شهید سیدمصطفی خمینی به میان کوچه دوید و فریاد زد:

»مردم، خمینی را بردند.«
با دستگیری حضرت امام خمینی و پخش سریع خبر آن که به وسیله تلگراف، تلفن و پیک های ویژه به 
سراسر ایران رسید، مردم مسلمان و معتقد به مرجعیت شیعه و رهبری امام، برای حمایت از قائد عظیم الشان 
خویش، غیرتمندانه و عاشــقانه به خیابان ها ریختند و غریو »یا مرگ یا خمینی« سردادند و به این ترتیب 
نقطه عطف تاریخی نهضت امام خمینی رقم خورد و ارتش شاه با تانک و توپ به خیابان آمد و مردم تظاهر 

کننده را بی محابا به رگبار گلوله بست. 
تبلیغات رســانه های زنجیره ای وابسته و همچنین برخی از شیفتگان سلطنت هنوز ادعا دارند که شاه 
بسان یک دیکتاتور نمی خواست ملتش را به گلوله ببندد و کشتار کند. اما گزارش های روزنامه ها و نشریات 

خارجی اعم از اروپایی و اسراییلی مربوط به همان روزها، روایتی متفاوت با این ادعا داشتند:
برخی روزنامه های اروپایی آن روزها درباره 1۵ خرداد 1۳42 چنین نوشتند:

روز نامه »دی ولت« چاپ آلمان: 
»...تهران – ۵ ژوئن 19۶۳

طبق احتمالی که داده می شد و صدها نفر از مردم کشته شده اند، دولت علم در تهران حکومت نظامی 
اعالم کرد. ارتش با تانک و مسلســل علیه طرفداران رهبر مسلمانان، خمینی که علیه اصالحات شاه دست 
به اعتراض زده اند، وارد عمل شــد...تهران در تمام روز همانند شهری در حال محاصره جلوه می کرد...دولت 
علم اعالم کرده که علیه نیروهای مخالف بدون ترحم پیش خواهد رفت. کاخ شاه در محافظت شدید است. 

نیروهای محافظ کلیه خیابان هایی را که به کاخ منتهی می شود، کنترل می کنند...«1
روزنامه لوموند چاپ فرانسه:

»2۳ تانک ســنگین آمریکایی در برابر اداره شهربانی و وزارت خارجه آماده عملیات هستند. تانک های 
دیگری نیز همراه ۶ جیپ مســلح به مسلســل، اداره پســت و تلگراف را می پایند و سربازان به طور مدام، 
انگشتشــان روی ماشه آماده فشردن اســت...حکومت به خبرهایی که در آن تعداد کشته شدگان، یک هزار 
تن شــمرده شده است، اعتراض کرد. بیمارستان های تهران وسیله نظامیان محاصره شده است و به کسی 
اجازه ورود داده نمی شــود. بیمارســتان ها از دادن هرگونه اطالعی درباره تعداد زخمی ها و کشته ها امتناع 

می ورزند...«2
خبرنگار )U.P.I( که خود شاهد قسمتی از جریانات 1۵ خرداد بود ، اینگونه اتفاقات را گزارش داد:

»...تظاهرکنندگان با مشت های گره کرده و فریادهای رعد آسا وارد خیابان های اطراف بازار شدند و با 
قوای ارتشی مواجه گشتند. قوای مسلح به طرف مردم تیراندازی می کرد ولی مردم همچنان پیش می رفتند. 
من شخصا ناظر پیش روی شجاعانه تظاهرکنندگان به سوی رگبار گلوله بودم. ایمان مردم به حدی قوی بود 
که سینه خود را سپر گلوله می کردند و به پیروزی و موفقیت خود اطمینان داشتند ولی نظامیان با تانک های 
سنگین و مسلسل های ساخت آمریکا بیکار ننشسته بودند. من خودم شاهد بودم که سربازان با خونسردی 
هرچه تمامتر، مردم را هدف گلوله قرار داده، درو می کردند. یکی از تظاهرکنندگان در مقابل من به زمین افتاد 
و جان سپرد. وقتی خم شدم، جوان دیگری دربرابر من غلتی زد و برزمین افتاد و به دنبال خود نواری از خون 
برجای گذاشت. رهگذران جرات و فرصت کمک به زخمی شدگان را نداشتند ولی هنگامی  که آتش خاموش 
شد و دود و آتش برطرف گردید، اجساد کشتگان ظاهر گشت و آنگاه بازاریان به سراغ یاران شهید خود آمده 
با روزنامه، اجساد آنها را پوشاندند...به اطراف خودنگاه می کردم، قلب تهران به صبح بعد از طوفان شبیه است. 
هرچیزی قطعه قطعه و ویران شده، تمام ادارات تعطیل و شهر مانند یک قلعه نظامی تسخیر شده است. فجیع 

ترین وضعی که در دوران بیست ساله گذشته دیده ام...«۳
گزارش برخی روزنامه های اســراییلی نیز از 1۵ خرداد 1۳42 قابل توجه بود و اعتراف این رســانه ها به 
ماهیت ضد صهیونیســتی نهضت اسالمی براساس تفکرات و اندیشــه های امام خمینی )رحمه اهلل علیه( 

خواندنی است:
»...دیروز هزاران مسلمان شیعه در خیابان های تهران تظاهرات کرده و قطع هرگونه روابطی با اسراییل را 
خواستار شدند. تظاهر کنندگان در دسته هایی که هرسال به یادبود نوه حضرت محمد تشکیل می شود، برضد 
شاه و اسراییل شعارهایی دادند...تظاهر کنندگان فریاد »شاه یهودی شده« سردادند.کسی که شاهد اغتشاشات 
اخیر تهران بوده است، گزارش می دهد که افراد متعصب فریاد می زدند: »شاه اسراییلی شده است«...اکبرت 
بهری وکیل مدافع مقیم اسراییل که امروز ساعت ۳ صبح از تهران وارد فرودگاه لیدا شد، وقایع اخیر تهران را 
برای خبرنگار ما شرح داد. او اظهار کرد که تظاهرکنندگان فریاد می زدند: »شاه دیگر به سربازان خود اطمینان 
ندارد و سربازان اسراییلی را مقابل ما قرار داده است.« وی اضافه کردکه: جنبه ضداسراییلی تظاهرات مزبور به 

حدی برجسته بود که تظاهرکنندگان فریاد می زدند:« شاه اسراییلی شده ، شاه یهودی شده.«4
به جز این، برخی اسناد فاش شده از شهربانی یا ژاندارمری و یا مراکز دیگر امنیتی رژیم شاه، حکایت از 
خشنودی محافل صهیونیستی داخل کشور از سرکوب خونین قیام مردمی 1۵ خرداد 1۳42 دارد. از جمله 
این اسناد، نامه ای است که محفل بهاییت در کشور به سرتیپ پرویز خسروانی )آجودان مخصوص شاه و یکی 
از عوامل کشتار مردم بیگناه در 1۵ خرداد 1۳42( نوشت و از وی به خاطر جنایاتش در حق مردم مسلمان 

ایران تشکر کرد! متن سند فوق به شرح زیر است:
»... تاریخ شهرالنور 12۰ مطابق 1۳42/۳/2۰

تیمسار سرتیپ پرویز خسروانی 
فرماندهی ژاندارمری ناحیه مرکز

... در خالل صفحات تاریخ )یکصد و بیست ساله جهان بهایی( همواره ستاره های درخشانی در مقامات 
دولتی وجود داشته اند که با توجه به وظایف اساسیه وجدانیه و اجتماعی خود، نوع پرستی و عدالت گستری 
نموده و به کرات مانع تجاوز رجاله و یا علماء بد عمل شده اند... زحمات و خدمات و سرعت عمل تیمسار نیز 
در جلوگیری از تجاوز اراذل و اوباش و رجاله کرارا در سنین اخیر )اخبار امری، مرداد – شهریور 1۳4۰، شماره 
۶-۵ ، صفحه 2۳۸( در این محفل مذکور شده. بخصوص در این ایّام که بحمداهلل اولیای امور نیز به رای العین، 

سوء عمل جهالی معروف به علم )روحانیت مبارز( را مشاهده کرده...
یقین است، عموم دوستداران مدنیت و علم و اخالق و دیانت، زحمات تیمسار را با دیده احترام و تقدیر 
نگریسته و تاریخ امر بهایی، آن جناب را در ردیف همان چهره های درخشان، حافظ و نگهبان مدنیت عالم 

انسانی است و ضبط خواهد نمود. 
با رجای تایید- منشی محفل۵

الزم به ذکر است که سرتیپ خسروانی که بعدا به درجه سرلشکری و سپهبدی هم رسید، خود از زمره 
فعاالن فرقه بهاییت بود. سندی از ساواک به تاریخ 1۳44/۸/19 به این مسئله اشاره دارد:

»... طبق اطالع، خانم تیمســار سرلشکر پرویز خسروانی، معاون ژاندارمری کل کشور، جزو بهایی های 
متعصب بوده و سرلشکر خسروانی نیز اداره کننده یک لُجنه بهایی است. مرکز جلسات لُجنه هم هفته ای یک 
بار در منزل سرلشکر خسروانی تشکیل می شود و آقای عطااهلل خسروانی )وزیر کار(، دکتر راسخ ودکتر ابقایی 
در جلســات مذکور شــرکت می کنند و به وسیله وزیر کار با سپهبد ایادی پزشک دربار شاهنشاهی مربوط 
هستند و از وی اخذ دستورمی نمایند. گفته می شود خسروانی، وزیر کار، عده زیادی از بهاییان وزارت کار را 
که سمت مهمی در آن وزارتخانه به آنها محول نشده به مروز تغییر پست داده و امور مهمه وزارت کار را به 
دست آنان سپرده که می توان نام مهندس مجد، معاون فنی وزارت کار و پرتو اعظم، مدیر کل امور اجتماعی 
وزارت کار را ذکر نمود.ضمنا این عده ازمبلغین بهایی هســتند و هریک لُجنه ای دارند و دستورات صادره از 

طرف سپهبد ایادی را که وسیله وزیر کار به آنها اطالع داده می شود، اجرا می نمایند...«۶
فساد پرویز خسروانی در حدی بوده که ساواک در سند بیوگرافیک خود، او را »دروغگو، مادی، مناع الخیر، 

در فکر تامین منافع خود و عّیاش« معرفی کرده است.
در روزهای 1۵ و 1۶ و 1۷ خرداد 1۳42 تهران و قم و شیراز و ... شاهد تظاهرات خشم آگین دهها هزار زن 
و مرد غیور و آزاده مسلمان بود که دالورانه به مقابله با رژیم تا دندان مسلح شاه رفتند تا از رهبر در بندشان 
پشتیبانی نمایند. پیشاپیش آنها ۳۰۰ کفن پوش از دهقانان ورامینی حضور داشتند )تا فریب شعار اصالحات 
ارضی شاه و مخالفت روحانیون با آن، روشن گردد( و زن و مرد، کارگر و بازاری، دانشجو و دانش آموز و... دیگر 

قشرهای مردم مسلمان  بودند که این قیام تاریخی را به انجامی شگفت انگیز رساندند. 
ارتش شــاه جالد به دستور مستقیم وی به سوی راهپیمایان که فقط برای دفاع از مرجع تقلیدشان به 

خیابان ها آمده بودند، آتش گشود و بنا به گزارش های مختلف حدود 1۵ هزار تن را به شهادت رسانید.
رژیم شاه پس از کشتار مردم مسلمان در نیمه خرداد 1۳42 و دستگیری طیف گسترده ای از روحانیون 
مبارز و انقالبیون پیرو امام خمینی، به دلیل هراس از قیام مجدد مردمی و تکرار 1۵ خرداد  ســعی کرد از 
هرگونه عملی که موجبات تحریک مردم را فراهم می آورد بپرهیزد و از جمله از اعدام دســتگیر شــدگان 
خودداری ورزید، اما در کمال شگفتی علیرغم همه این دالئل، تنها افرادی که به جرم حضور در قیام پانزده 
خرداد، جلوی جوخه اعدام گذارد، طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی بودند. کسانی که در قیام پانزده 
خرداد، فقط به دلیل اینکه از توهین به امام خمینی اجتناب کردند و حاضر نشدند نسبت ناروایی را به ایشان 

بدهند ، تیرباران شدند!
سندی تکان دهنده از ساواک ضمن انتساب عامل اصلی اعدام طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی 
به محفل بهاییان و اشــخاص متنفذ آنها از جمله ثابت پاســال،  قتل این دو نفر را نتیجه انتقام بهاییان از 

مسلمانان به خاطر مخالفت ها و ضدیت های مداومشان  با این فرقه دانسته است.۷ 
_______________________________

1- روزنامه »دی ولت« چاپ آلمان – شماره 129- ششم ژوئن 19۶۳
2- روزنامه »لوموند« چاپ فرانسه- شماره ۵۷19- تاریخ 19۶۳/۶/۷
۳- نقل از بولتن جبهه ملی – شماره ۳ – جمعه 1۷ خرداد 1۳42

4- روزنامه معاریو چاپ تل آویو – 19۶۳/۶/۵ میالدی
۵- ایام )ویژه تاریخ معاصر( شماره 29- 4 شهریور 1۳۸۶- صفحه ۵۳

۶- پرویز خسروانی به روایت اسناد ساواک – مرکز بررسی اسناد تاریخی – صفحه ۶۵
۷- تاریخ جامع بهاییت )نو ماسونی( – بهرام افراسیابی – صفحات ۷۵۰-۷4۸

راهشناختدروغگو
»آنها آنچه را می شنوند )بدون اینکه تحقیق کنند و به درستی و نادرستی آن سخن 
پی ببرند به دیگران( القا می کنند و )در نتیجه( اکثرشان دروغگو هستند )پس برای 
دوری از شیاطین و نزدیک شدن به راستی گفتار و درستی عقاید و رفتار بایستی 

در آنچه می شنویم خوب تحقیق کنیم سپس بپذیریم یا رد کنیم(«
شعراء-223

صفحه3
چهارشنبه۱2خرداد۱۴۰۰
2۱شوال۱۴۴2-شماره22۷۶2

اخبار ادبی و هنری

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

كاالهای اساسی باید بدون تعلل و در كوتاه ترین زمان
از گمركات كشور ترخیص شود

در پرتو وحی

گزارش خبرنگاران خارجی از 15 خرداد 1342

قلب تهران
به صبح بعد از طوفان شبیه بود

کاالهای  ترخیص  گفــت:  جمهور  رئیس 
اساسی از گمرکات کشور، باید بدون تعلل و در 

کوتاه ترین زمان اجرایی شود.
دویست وســی امین جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت االسالم 
حســن روحانی رئیس جمهور برگزار و گزارشــی از 
آخرین وضعیت واردات کاال در گمرکات کشــور و 
همچنیــن موجودی کاالهای اساســی در انبارها و 
گمرکات و اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع این 

کاالها و توزیع آن به بازار مصرف ارائه شد.
روحانی در این زمینه تسهیل ورود و خروج کاال 
در گمرکات کشــور را از اولویت های مهم دولت در 
حــوزه تجارت عنوان کرد و افزود: ترخیص کاالهای 
اساســی از گمرکات کشــور، باید بدون تعلل و در 
کوتاه ترین زمان همراه با شفافیت از سوی دستگاه های 
مرتبط انجام و مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این 

زمینه، به طور کامل اجرایی شود.
وی در این زمینه با اشــاره به راه اندازی سامانه 
جامع تجارت، خاطرنشان کرد: با توجه به موجودی 

فراوان کاال در گمرکات کشــور و پیشرفت هایی که 
در زمینه ثبت اطالعات، نحوه ترخیص و تسریع در 
به حداقل رساندن زمان ترخیص کاالها حاصل شده 

است، سرعت بخشیدن به ترخیص کاالهای اولویت دار 
از ضرورت های حیاتی کشور است.

رئیس جمهور همچنین وزارت صنعت، معدن و 

تجارت را موظف کرد برای تامین کاالهای اساســی 
و نیازهای بخش تولید کشور در هماهنگی با وزارت 
امور اقتصادی و دارائی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک 
مرکزی بر اساس دستورالعمل ابالغی برای تسریع در 
ترخیص کاالهای اولویت دار اقدام و گزارش هفتگی 
از اقدامات انجام شــده در این خصوص را به ســتاد 

هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
در این جلســه تاکید شــد که با توجه به ابالغ 
مصوبات مربوط به رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی 
در گمرک و بنادر و تســهیالت فراهم شده صاحبان 
کاال باید فورا نسبت به تعیین تکلیف کاالهای خود 

اقدام کنند.
روحانی افــزود: گرچه تحریم هــای ظالمانه 
علیه کشــور، دسترسی به ارز را سخت کرده است 
و بانــک مرکزی با تالش فــراوان ارز مورد نیاز را 
تهیه کرده و در اختیــار واردکنندگان نهاده های 
دامی قرار می دهد، اما با تمهیدات اندیشیده شده 
مشــکلی در تامین نهاده های دامی در سال جاری 

نخواهیم داشت.

در آیین »باران برکت« انجام شد

بهره برداری از پروژه های آبرسانی به ۵۰۰ روستای محروم 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

با افتتاح صدها پروژه توسط بنیاد برکت، 
از دیروز 5۰۰ روستای محروم کشور دارای آب 
شرب شدند و برای آبرسانی به 5۰۰ روستای دیگر 

هم تفاهمنامه همکاری امضا شد.
به گزارش کیهان، صبح دیروز آیین »باران برکت«، 
با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، مدیران عامل 
بنیاد برکت و بنیاد احسان، مدیرعامل شرکت آبفا و 
معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین این 
دو وزارتخانه در محل نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی 
فرمان امام در تهران برگزار شــد. رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام در این مراسم گفت: حدود یکسال پیش 
تفاهمنامه ای را بــا وزارت نیرو امضا کردیم و متعهد 
شدیم که در آبرسانی به ۵۰۰ روستای محروم و بی آب 
کشور مشارکت کنیم و امروز با افتتاح این پروژه ها در 
نقاط مختلف کشور، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از آب شرب 

برخوردار خواهند شد.
محمد مخبر افزود: حجم ســرمایه گذاری برای 
بهره برداری از این طرح ها بیش از ۶1۰ میلیارد تومان 
بوده که 4۰۰ طرح به صورت لوله کشی و 1۰۰ طرح 
به صورت آبرسانی ســیار صورت گرفته است. مخبر 
خاطرنشان کرد: در این سال ها هرجا در کشور مردم 
به مشــکلی برخوردند و احساس کردیم معضلی در 
سطح باال به وجود آمده، ستاد اجرایی فرمان امام در 
حد توانش ورود کرده و با مدل جهادی و مردمی برای 
رفع معضل اقدام کرده، چه در بحث واکسن و دارو و 
تجهیزات پزشکی، چه ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی، 
چه توزیع بسته های معیشتی بین آسیب دیدگان کرونا 
و امدادرسانی در سیل و زلزله و تأمین امنیت زنجیره 

غذایی و در این مورد هم آبرسانی به روستاها و احیای 
قنات ها در مناطقی که از این بحران رنج می برند.

 به زودی مجوز تزریق اورژانسی واکسن برکت 
صادر خواهد شد

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث 
تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام گفت: همان طور که وزیرمحترم بهداشت 
اعالم کردند با توجه به موفقیت خیره کننده واکسن 
کوو ایران برکت در مراحل مطالعات بالینی، به زودی 
مجوز تزریق اورژانسی این واکسن صادر خواهد شد و 
یک میلیون ُدز از این واکسن که قبال در کارخانه شفا 
فارمد تولید و انبار شده در اختیار مردم قرار می گیرد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: تا پایان 

خرداد حداقل سه میلیون ُدز و تا شهریور ۵۰ میلیون 
ُدز واکسن تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد.

مخبر با تأکید بر امن و موثر بودن این واکســن 
افزود: اولین ُدز این واکسن در مرحله تست انسانی به 
دخترم تزریق شد و خودم هم با افتخار همین واکسن 
ایرانی را با اطمینان کامل خواهم زد و همان طور که 
قبال هم اعالم کردیم علیرغم درخواست ۷ کشور برای 
خرید آن، تا زمانی که نیاز مردم داخل کشــور تأمین 

نشود برنامه ای برای صادرات آن نخواهیم داشت.
 احیای روستا 

مهم ترین عامل رونق یک کشور است
معاون آب و خاک وزارت جهادکشــاورزی نیز 
در این مراسم گفت: از دکتر مخبر بابت ورود جدی 

و پیگیرانه به بحــث آب و احیای قنات ها از طرف 
خودم و از طرف آقای وزیر تشــکر می کنم، احیای 
قنات یعنی احیای زمین، احیای روستا و نهایتا احیای 
کشاورز که مهم ترین عامل رونق یک کشور است. 
علیمراد اکبری افزود: امروز بنیاد برکت اسباب یک 
اتفاق کلیدی را فراهم کرده، با همکاری بنیاد برکت 
و به خدمت گرفتن توان خود مردم، باید قنوات که 
یک میراث بزرگ و محصول ابتکار خود کشاورزان 
اســت را حفظ و مرمت کنیم چرا که آن را بهترین 
مسیر برای حل مشکل و رونق کشاورزی می دانیم. 
مدیرعامل شرکت آبفای کشور و معاون وزیر نیرو 
نیز در این مراســم گفت: در کمتر از یکســال به 
همت ستاد اجرایی فرمان امام و ورود جهادی بنیاد 
برکت ۵۰۰هزار نفر در روستاها از امروز آب شرب 
لوله کشی برخوردار شدند، این کار با قواعد دست و 
پاگیر دولتی قابل اجرا نبود و با دستور دکتر مخبر این 
پروژه ها بدون توقف و بوروکراسی معمول انجام شد، 
با توجه به سال کم آب و خشکی که در پیش داریم 
این پروژه ها می تواند موجب نجات جان بسیاری از 
روستاها شود. حمیدرضا جانباز افزود: از طریق بنیاد 
احســان و به کارگیری توان گروه های جهادی نیز 
آبرسانی سیار به 1۳۰ روستا در سیستان و بلوچستان 
را آغاز کردیم که جا دارد بابت راه اندازی این نهضت 
آبرسانی از ستاد اجرایی قدردانی کنم.  در ادامه این 
برنامه، در ارتباطی ویدئوکنفرانسی با چهار استان، 
مهمانان در جریان جزئیــات برخی از ۵۰۰ طرح 
»باران برکت« قرار گرفتند و با دستور رئیس ستاد 

اجرایی فرمان امام به بهره برداری رسیدند.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با حضور 
در منزل سردار شهید سیدمحمد حسین زاده 
حجازی، حکم سرلشکری این شهید را تقدیم 

خانواده این شهید سرافراز کرد.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح با حضور در منزل شهید حجازی، 
حکم سرلشــکری این شهید سرافراز سپاه اسالم را 

تقدیم خانواده شهید حجازی کرد.
به گزارش فارس، سرلشکر باقری در این دیدار 
با اشاره به نقش آفرینی ها و خدمات صادقانه و مؤثر 
شهید حجازی طی دوران مختلف در لباس پاسداری، 
اظهار داشــت: شــهید حجازی در مسئولیت های 
مختلفی که برعهده داشتند چه در دوران دفاع مقدس 
و چه پس از آن و حتی در زمانی که در لبنان حضور 

داشتند، همواره تأثیرگذار بودند.
وی افزود: یک ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی، 

برای اولین بار شهید حجازی را در پادگان گلف اهواز 
مالقات کردیم؛ آن زمان رزمندگان اعزامی از اقصی 

 نقاط کشور به جبهه های جنوب، در این پادگان حضور 
پیدا می کردند و شهید حجازی هر 1۵ دقیقه برای 

هزاران رزمنده ای که به آنجا می آمدند، ســخنرانی 
می کردند و آنها را نسبت به وضعیت جبهه ها توجیه 
و سپس سازماندهی می کردند و به یگان ها و خطوط 

دفاعی کشور در جبهه گسیل می داشتند.
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح سرلشکر شهید 
حجازی را مجاهد فی سبیل اهلل و الگویی شایسته برای 
نسل جوان جامعه به ویژه در نیرو های مسلح و مدافعان 
انقالب و میهن اسالمی توصیف و خاطرنشان کرد: 
آثار و برکات وجودی ســردار حجازی برای همیشه 
در اذهان رزمندگان اسالم در جبهه مقاومت منطقه 
باقی خواهد ماند و تاریخ از او و ســردار دل ها شهید 
»حاج قاسم سلیمانی« همواره به نیکی و با احترام 

یاد خواهد کرد.
در این دیدار، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
حکم سرلشکری شــهید حجازی را تقدیم خانواده 

این شهید کرد.

حکم سرلشکری سردار شهید حجازی به خانواده وی تقدیم شد

آژانس انرژی اتمی  در گزارشــی اعالم کــرد: ذخائر اورانیوم 
غنی شده ایران 1۶ برابر سقف برجام است.

آژانــس بین المللی انرژی اتمی  در گزارشــی اعالم کرد میزان ذخایر 
اورانیوم غنی شــده ایران در حال حاضر 1۶ برابر ســقف تعیین شــده در 

برجام است.
نهاد دیده بان هســته ای ســازمان ملل متحد در این گزارش که برای 
اعضای شــورای حکام ارسال شده و به رویت برخی رسانه های بین المللی 
رسیده میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را ۳241 کیلوگرم برآورد کرده 
 امــا تصریح کرده که قادر به ارائه رقــم دقیق از میزان کل ذخایر اورانیوم 

ایران نیست. 
در برجام ســقف مجاز اورانیوم غنی شده ایران ۳۰۰ کیلوگرم، معادل 

2۰2۰ کیلو و ۸۰۰ گرم اورانیوم تعیین شده است.
جمهوری اســالمی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به 
تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده 
می دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می کنند فرصت دهد برای 

تحقق این وعده تالش کنند.
بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعالم کرد با 
توجه به اینکه کشــورهای اروپایی به وعده هایشان عمل نکرده اند در چند 
گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران ذیل 

مفاد توافق هسته ای برجام صورت می گرفت.
جمهوری اسالمی ایران، بعد از برداشتن ۵ گام برای کاهش تعهدات، 
ســرانجام 1۵ دی ماه 1۳9۸ اعالم کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه 

عملیاتی )شــامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی 
شده، و تحقیق و توسعه( مواجه نیست.

در گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی  همچنین ادعا شــده 
ایران هنوز درباره ذرات اورانیوم فرآوری شــده در چند ســایت اعالم نشده 

توضیحاتی ارائه نکرده است.
ایران تأکیــد می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع 
گسترش ســالح های اتمی  )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح 

آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی  تاکنون بارها از 
تاسیســات هسته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد 
برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف 

داشته باشد، پیدا نکرده اند.
 آژانس هیچ دسترسی فراتر از پادمان نداشته است 

کاظم غریب آبادی ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد 
ســازمان های بین المللی در وین با  اشاره به گزارش جدید رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  با بیان اینکه ایران پروتکل الحاقی 
را از 2۳ فوریه 2۰21 اجرا نکرده، اعالم کرد که آژانس هیچ دسترسی فراتر 

از پادمان نداشته است.
غریب آبادی افزود: آژانس قادر به راستی آزمایی مجموع ذخایر اورانیوم 
غنی شــده ایران نبوده اســت و آنچه که در این گزارش در این مورد اعالم 

شده، بر اساس برآوردها می باشد.

نامه صالحی به گروسی
غریب آبادی همچنین از ارسال نامه علی اکبر صالحی به گروسی خبر داد 
و گفت: در این نامه آمده ایران این بار تصمیم گرفت تا تفاهم فنی مشترک 
را تمدید نکند، اما با هدف تمهید فرصت بیشتر برای ایجاد پیشرفت و به 
نتیجه رســاندن گفت وگوهای فنی ایران و آژانس، ثبت و نگهداری داده ها 

را برای یک ماه دیگر ادامه دهد.
رایزنی اسرائیل و آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سه شنبه با دو سناتور آمریکایی در 
فلسطین  اشغالی دیدار و گفت وگو کرد.

به نوشته وبگاه »عروتص شوع« »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم اسرائیل 
با »تد کروز« و »بیل  هاگرتی« دو سناتور جمهوری خواه آمریکا در فلسطین  

اشغالی مالقات کرد.
به نوشته این منبع خبری، گانتز در این دیدار در زمینه وضعیت امنیتی 
در فلسطین  اشغالی، تالش ها در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران و سایر 

امور امنیتی منطقه به این دو سناتور آمریکایی توضیحاتی داد.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز دوشنبه با 
»لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی دیدار و 

از وی به دلیل حمایت هایش از رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
 احتمال بازگشت  هیئت های مذاکره کننده در وین

خبرنگار روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در توییتی ادعا کرده 
که باخبر شــده برنامه فعلی این اســت که امروز)چهارشنبه( و یا در روز 
پنجشــنبه وقفه ای در گفت وگوهای وین برای احیای برجام ایجاد شود و 

هیئت ها به پایتخت های خود باز گردند. 
وی در ادامه نوشته این برنامه ممکن است تغییر کند ولی فعاًل برنامه 

همین است.
او سپس در ادامه ادعای خود، افزوده است: سؤال بزرگ این است که 
چه زمانی این گفت وگوها ادامه می یابد و آیا این گفت وگوها پیش از انتخابات 
ایران ادامه خواهد یافت یا خیر، این مسئله ای است که هنوز حل نشده است. 

پیش تر ســید عباس عراقچی معاون وزیر امــور خارجه با بیان اینکه 
»پیشــرفت های خوبی تا االن در مذاکرات وین داشــتیم و به موضوعات 
اصلی مورد اختالف رســیدیم« گفت: شخصا مطمئن نیستم که مذاکرات 

در این دور به پایان برسد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
اتریش در پیامی  توییتری نوشــت که رویکردی بسیار خالقانه و مسئوالنه 

برای حل مسائل برجسته باقی مانده درباره برجام مورد نیاز است. 
اولیانوف همچنین از دیدار با هیئت آمریکایی در وین خبر داد و افزود 
در این جلسه درباره مسائل باقی مانده در راستای احیای برجام گفت وگوی 

صریحی داشته است.
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین ضمن آنکه 
روابط میان ایران و آژانس را بسیار پیچیده توصیف کرد، گفت که مشکالت 

فعلی بین دو طرف موقت است.
بــه گزارش فارس، همزمان با گزارش منابع کویتی درباره ســفر اول 
ولیعهد این کشور به عربستان،  یک روزنامه سعودی مدعی شد که یکی از 

محورهای این گفت و گو موضوع هسته ای ایران است.

آژانس انرژی اتمی: 

ذخائر اورانیوم ایران 1۶ برابر سقف برجام است

فرماندار ویژه  و  اســتاندار  معاون 
دزفول گفــت: حادثــه زمینی برای 
پایگاه  پنج  اف  آموزشــی  هواپیمای 
باعث شهادت دزفول   چهارم شکاری 

2 خلبان این جنگنده شد.
علی فرهمندپور دیروز ســه شــنبه در 
گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه 
ایــن حادثه بر روی زمین رخ داده اســت، 
افزود: هیچ گونه پرواز هوایی دیروز نداشتیم 

که دچار سانحه شده باشد.
وی با بیان اینکه پروازها در رادارها قابل 
رصد هستند، اظهارداشت: اینکه عنوان شده 
هواپیما بعد از پرواز، ســقوط کرده است به 

هیچ عنوان صحت ندارد.
فرماندار ویژه دزفول با تسلیت شهادت 2 
خلبان این حادثه بیان کرد: ابعاد این حادثه 
توســط تیم ارزیابی که از تهران به دزفول 

آمده اند در حال بررسی است.

شهادت دو خلبان ارتش
در سانحه پایگاه هوایی دزفول


