
اخبار كشور

وزارت ارشاد دولت دوازدهم 
چگونه به استقبال رمان موهن رفت؟

یک فعال عرصه نشر در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد، به شرح ماجرای 
استقبال یک جایزه منتسب به این وزارتخانه از یک رمان موهن و سخیف و واکنش 

نویسنده آن پرداخت.
»حســین شــاهمرادی« مدیر انتشــارات امیرکبیر طی یادداشتی خطاب به 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دوازدهم، با  اشاره به یکی از 
کتاب های نامزد شــده در جایزه جالل سال ۹۷، نوشت: »همان سال دوست فاضلم، 
مســعود دیانی، نقدی بر آن نوشــت که لب کالمش این بود: »]...[ مبتذل است؛ به 
معنای هنری کلمه، کثیف اســت؛ به معنای اخالقی کلمه و عقب افتاده اســت؛ به 
معنای علمی کلمه.« البته دیانی آن سال، بنا به دالیلی، برخی از کثافات کتاب مانند 
توهین های سخیف کتاب به حاج قاسم سلیمانی را در نقدش نیاورد که بگذریم. آن 
سال برخی از دوستان از آن نقد برآشفتند و بر منتقدان کتاب تاختند که شما کتاب 
را نفهمیده اید و این کتاب شاهکاری در نقد تکفیر است. حاال بعد از چند سال از آن 
رخداد، نویسنده همان واژگان کثیف و استفراغ های فکری، ]...[ آمده و اعتراف کرده 
که دروغ گفتم. رمان من درباره تکفیر یا بنیادگرایی نبود و درباره  تعارضات مستقر در 
متون دینی بود. بعد هم گفته: »دوسه خطی که در ابتدای رمان ها آمده، برای گمراه 
کردن سانسورچی بود که باید مجوز کتابم را صادر می کرد، نه برای خوانندگان عزیز 
و دوست داشتنی خودم. باید از انتشار رمان با مجوز وزارت ارشاد اسالمی توبه کنم.« 
البته اهل فن نیک می دانند که همین حرف های فعلی نویسنده نیز دروغ است و او 
هنــوز هم جگر آن را ندارد که اصل منظــورش از آن رمان را بیان کند و هیچ بعید 
نیست، فرداروزی که وقت را مناسب دید، بگوید آن چیزی هم که بار دوم گفتم، دروغ 

بود. هدف من فالن بود و بهمان که البته راست می گوید.«
وی افزود: »آقای دکتر صالحی! شــما که کارتان تمام است و هشت سال تمام 
این را نفهمیدید؛ اما برای ثبت در تاریخ خوب است این را بنویسیم که این سرنوشت 
محتوم همه آنهایی است که با بتونه کاری سعی در کتمان عنادها دارند و با همبستر 

شدن با صاحبان آن عنادها، سعی در جلب نظرشان.«
شــاهمرادی در پایان تصریح کرد: »مهم ترین خدمت دولت حسن روحانی به 
ایران تفهیم همین مطلب است. نقطه نقطه این دولت همین است. از بزرگ ترینش، 
برجام، گرفته تا همین خرده کثافت ها. با امید جلب نظر طرف مقابل، از همه چیزشان 
کوتاه می آیند و همه نوع بســتری برایش فراهم می آورند؛ اما دست آخر چیزی هم 

کف دستشان نمی اندازند.«
کاریکاتوریست فلسطینی

 موجب خشم سعودی ها شد
یک کاریکاتوریست فلسطینی پس از انتقاد از مبارزه جودوکار عربستانی با حریف 

صهیونیستی، مورد هجمه ارتش سایبری دولت سعودی قرار گرفت.
به گزارش فارس، »محمود عباس« کاریکاتوریست معروف فلسطینی گفت که 
پس از انتشار کاریکاتوری از شکست جودوکار عربستانی مقابل حریف اسرائیلی خود، 

مورد حمله وسیع ارتش سایبری سعودی قرار گرفته است.
او به روزنامه االستقالل گفت که کاربرانی که در شبکه های اجتماعی به او حمله 

می کنند، وابسته به دیوان پادشاهی سعودی هستند.
»تهانی القحطانی« نام جودوکار زن عربستانی است که روز جمعه گذشته مقابل 
حریف صهیونیست خود حاضر شد و با نتیجه عجیب ۱۱ بر صفر شکست خورد و از 

دور رقابت ها حذف شد.
این در حالی است که هفته گذشته »فتحی نورین« جودوکار الجزائری و »محمد 
عبدالرسول« جودوکار ســودانی حاضر به رو در رو شدن با حریفی از رژیم  اشغالگر 

قدس خود نشدند و از المپیک توکیو کناره گیری کردند.
»محمود عباس« در کاریکاتور خود به شکســت جودوکار عربستانی از حریف 
صهیونیست خود در مقابل کناره گیری »فتحی نورین« برای حمایت از فلسطین  اشاره 

کرده که این موضوع خشم سایبری های سعودی را برانگیخته است.
این کاریکاتوریست فلسطینی برای اولین بار نیست که مورد حمله ارتش سایبری 
سعودی قرار می گیرد. او در جریان اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز 
با کشــیدن کاریکاتوری از »محمد بن سلمان« که با چهره نگران منتظر اعالم نتایج 
بود، خود را در معرض حمله ســعودی ها قرار داد تا جایی  که برخی از آنها خواستار 

 ترور »محمود عباس« شدند.
»کرونا« بخش ویژه پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند 

اعالم شد
جزئیات بخش ویژه »کرونا« در پنجمین جشــنواره تلویزیونی مستند در سه 

بخش فیلم مستند، عکس و مستندنگاری اعالم شد. 
پنجمین جشــنواره تلویزیونی مستند با انتشــار فراخوان در بخش های »فیلم 
مستند«، »عکس مستند« و »مســتندنگاری« آغاز به کار کرده است؛ در جشنواره 
امســال با توجه به ســوژه ملی و فراگیر کرونا، بخش ویژه کرونا در هر ســه بخش 
جشــنواره برنامه ریزی شده است و شــرکت کنندگان می توانند آثار فیلم، عکس و 

مستندنگاری خود را با این موضوع ارسال کرده و در رقابت شرکت کنند. 
بر اساس این گزارش، ارسال اثر در بخش فیلم مستند تا پنج شنبه ۱۴ مردادماه 

تمدید شده است و پس از آن امکان ثبت نام و ارسال اثر وجود ندارد.
مراسم گرامیداشت محمدسرور رجایی 

برگزار می شود
مراســم بزرگداشت نویسنده و پژوهشگر افغانستانی مقیم ایران به طور مجازی 

برگزار می شود.
در پی درگذشــت محمدســرور رجایی نویســنده و پژوهشــگر افغانستانی، 
امروز دوشــنبه ۱۱ مرداد جمعی از شــاعران داخلی و خارجی در محافل ادبی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور برای گرامیداشت این چهره ادبی، طی مراسمی  با عنوان 

»در هجر مهاجر« به صورت مجازی گردهم می آیند.
محمدسرور رجایی، نویسنده و شاعر افغانستانی ساکن ایران در پی ابتال به کرونا 
در ســن ۵۲ سالگی درگذشــت. رجایی متولد ۱۳۴۸ کابل بود. او از سال ۱۳۷۳ به 
ایران مهاجرت کرده و مدیریت خانه ادبیات افغانستان و مدیریت دفتر شعر و داستان 
افغانستان در حوزه هنری را بر عهده گرفت. کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون« 
یکی از آثار شاخص اوست. این کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان افغانستانی 
دفاع مقدس اســت که در حاشیه دیدار با رهبر انقالب در خردادماه سال ۱۳۹۸ این 

کتاب را تقدیم ایشان کرد.
مراسم مجازی گرامیداشت محمدسرور رجایی از ساعت ۱۴ امروز در اسکای روم 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند این برنامه را به طور زنده از پایگاه اطالع رسانی 
www.iranpl.ir، صفحه آپارات و صفحه مجازی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

دنبال کنند.
نوزدهمین رویداد فرهنگی »عطر سیب« 

در محرم برگزار می شود
 ســخنگوی نوزدهمین رویداد فرهنگی »عطر سیب« از برگزاری این رویداد از

۱۱ تا ۱۷ مردادماه در میدان امام حسین)ع( خبر داد.
سعید صدرائیان افزود: اجرای این رویداد فرهنگی از سال ۱۳۸۱ توسط سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شده و هدف از برگزاری آن ایجاد بستری برای 
عرضه اقــالم و اجناس مورد نیاز هیئت های مذهبی  کــه در ماه های محرم و صفر 
به اجرای مراســم می پردازند، است. شــهرداری تهران با اجرای این برنامه می تواند 
سیاســت های کالن شهری را نیز منتقل کند؛ سیاست هایی در حوزه محیط زیست، 
تفکیک زباله،  ترافیک، فضاسازی شهری و آموزش پروتکل های بهداشتی که از طریق 

آموزش و تعیین ضوابط برای توزیع اقالم انجام می شود. 
وی در ادامه به تشریح بخش های مختلف »عطر سیب« پرداخت و گفت: اهدای 
بن خرید اقالم بــه هیئت ها، عرضه اقالم و محصوالت مــورد نیاز هیئت ها، عرضه 
خدمات به هیئت ها و معرفی استارت آپ های هیئت بخش های مختلف »عطر سیب« 
خواهد بود. همچنین مراسم و آیین های محرم در طول برگزاری برنامه در میدان امام 

حسین)ع( اجرا خواهد شد.
سخنگوی نوزدهمین رویداد فرهنگی »عطر سیب« با بیان اینکه بن خرید به 
هیئت هایی تعلق می گیرد که در سازمان تبلیغات اسالمی به ثبت رسیده باشند، 
اضافه کرد: مجموعاً بیش از ۱۳ هزار هیئت مذهبی در شهر تهران به ثبت رسیده 
که مسئوالن این هیئت ها می توانند با مراجعه به سازمان تبلیغات اسالمی و ثبت نام 
از طریق لینک http://yun.ir/xs۴۸t درخواســت دریافت بن خرید خود راثبت 

کنند.
وی تصریح کرد: پرچم و کتیبه هیئت، اقالم بهداشتی و ماسک، مواد غذایی، 
تجهیزات برقی و صنعتی، محصوالت فرهنگی، لوازم یک بار مصرف، لوازم آشپزخانه 
و تجهیزات صوتی و الکترونیکی هیئات اقالمی است که در رویداد فرهنگی »عطر 
سیب« عرضه می شود و برای جلوگیری از ازدحام و کاهش مراجعه حضوری، بخش 

قابل توجهی از سفارش ها از طریق سایت و به صورت مجازی انجام خواهد شد.

رهبر معظم انقالب: ذات نظام سلطه اقتضاء می کند که 
با نظام جمهوری اسالمی ایران دشمن باشد، منافعشان 

۱۸0 درجه با یکدیگر اختالف دارد.

هدیه به خوانندگان

امروز هیچ ُعذری برای ما نیست
دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان

»... سپاس خداوند متعال را که ملت ما را در سومین انقالبش پیروز کرد و اینک کشوری اسالمی، 
مجلسی اسالمی، ملتی مسلمان، رهبری جانشین به حق پیامبر و امام و در کنارشان رییس جمهوری 

با دو ویژگی مقلد امام و فرزند ملت ایستاده است...«۱
این بخشــی از سخنرانی شــهید محمدعلی رجایی بود که در انتخابات ۲ مرداد ۱۳60  با کسب 
بیش از ۹0 درصد آراء شرکت کنندگان، مورد اعتماد آحاد ملت برای پست ریاست جمهوری اسالمی 

ایران قرار گرفت. کسی که خود فردی درد کشیده و رنج دیده از همان آحاد ملت بود. 
خودش این گونه زندگیش را شرح می داد:

»... به طور خیلی خالصه همان طور که هم میهنان می دانند اهل قزوین هستم، چهار سالم بود 
که پدرم فوت کرد، از یک خانواده متوســط، مذهبی و در عین حال در یک زندگی نسبتا آبرومندی 
بزرگ شدم . سیزده ساله بودم که آمدم تهران، در تهران دستفروشی کردم و شاگردی کردم در بازار و 
بسیار خوشحال هم هستم، برای اینکه در سنین کودکی با زندگی کوره پزخانه ها و جنوب شهر تهران 
کامال آشنا شدم، بعد به علتی دستفروش ها را جمع کردند و من با داشتن ششم ابتدایی رفتم نیروی 
هوایی. در نیروی هوایی ضمن خدمت، تحصیل کردم و دیپلمه شدم... در این فاصله با آقای طالقانی 
آشنا شدم. ایشان مرا به دبیر شدن راهنمایی کردند، با اینکه می شد افسر هم بشوم ... بعد از ارتش 
اســتعفا کردم، آمدم بیرون، یک ســال هم معلم بودم و بعد لیسانسه شدم و شروع کردم به دبیری... 
دوره فوق لیسانس شرکت کردم، فوق لیسانس آمار، یک سال هم فوق لیسانس را خواندم... در حالی 
که دبیر بودم ولی گاهی می شــد که ۱0 تومان هم پول نداشــتم که برای زندگی روزمره ام باشد. اما 

خوشحال بودم، چون سعی می کردم از یک زندگی اقتصادی سالمی برخوردار باشم...«۲
همین مسئله باعث شده بود که شهید رجایی در همه دوران مسئولیتش چه زمانی که یک معلم 
بود، چه وقتی که وزیر و نخســت وزیر شــد و چه در دوران ریاست جمهوری یک جور زندگی کرد و 

روش و سبک زندگیش تغییری نکرد. 
فیلم مســتند معروفی از یک روز زندگی شهید رجایی وجود دارد که در همان ایام شروع دوران 
ریاســت جمهوری او از تلویزیون پخش شــد. فیلمی که دوربینش حتی به اتاق پستوی خانه شهید 
رجایی هم رفت که باعث شد رجایی با اعتراضی دوستانه و صمیمانه بگوید »خاموش کنید. بگذارید 

ما به زندگی معمولی مان برسیم«! و بعد خندید. 
در این فیلم شــهید رجایی از محل کار به خانه باز گشته و پس از استقبال  بچه ها، همراه سایر 
اعضای خانواده بر ســر سفره شام ساده ای برروی زمین نشســته و همسرش مقداری غذا از قابلمه 
برایش در بشــقاب می ریزد، لحظه ای او می پرســد که »آیا این مقدار زیاد نیست« و همین باعث 
می شــود که همسر، مقدار غذایی که او مدعی اســت زیادی بوده را از سهم او کم  کرده و به قابلمه 

بازگرداند!
در همان فیلم شــهید رجایی خاطره ای نقل می کند از مســافرتش به مشهد در زمان نخست 

وزیری:
»... یادم هســت اولین ســفری که در هنگام نخست وزیری رفتم مشــهد، آنجا برای مردم توی 
صحن ســخنرانی کردم و شدید از اینکه ما مدافع مستضعفین هســتیم، حرف زدم. ظهر بود... بعد 
رفتیم داخل مهمانســرا، سفره پهن کرده بودند که ناهار بدهند. وقتی آنجا پای سفره نشستم، دیدم 
که پلو و خورشــت و نوشابه و میوه و ماســت و انواع خوراکی ها بود. آنجا از خودم پرسیدم که آیا تو 
آن حرف هایی که به آنها می گفتی )ســخنرانی در صحن( را راست می گفتی؟ یا این کاری که اینجا 
داری می کنی؟ این بود که اصرار کردم سفره را از آن رنگین بودند، بیرون بیاورند. حقیقتش این است 
حاال که ما ِسمت داریم و پست داریم، چون می رویم با مردم صحبت می کنیم و می گوییم ان شااهلل 
درســت می شــود، اگر ندارید، صبر کنید و طاقت بیاورید ... خب، این درست نیست که ما خودمان 

کمتر از همه طاقت داشته باشیم...«۳
این ساده زیستی واقعا فقط شعار و سخنرانی و جلوی دوربین های تلویزیونی نبود، شهید رجایی 
با پوســت و گوشــتش محرومیت و مظلومیت این مردم را حس کرده بود و نمی توانست به جز آنچه 
حس کرده را زندگی کند. به طوری که شاید حتی سخنرانی ها و تصاویر تلویزیونی نیز نمی توانستند 

عمق آن حس و شیوه زندگی مردمی او را نشان دهند. 
چنان که حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( در آستانه اولین سالگرد شهادت شهیدان رجائی و 
باهنر و گرامیداشت هفته دولت )۷ شهریور ۱۳6۱( درباره مردمی بودن مسئوالن در نظام اسالمی و 

لزوم خدمت کردن آنان به مردم، فرمودند:
»... من فیلمی که دیشب از مرحوم رجایی گذاشته بودند و منزلش را نشان می دادند – یک دفعه 
دیگر هم مثل اینکه دیدم این را – بعضی از اشخاصی که پیش من بودند، می گفتند: ما رفتیم منزل 
آقای رجایی... آنجا به این اندازه نیســت؛ واقع مطلب این طور نیست. این یک چیز بزرگی کانّه نشان 
دارد می دهد و حال آنکه ما که رفتیم منزلشان دیدیم که، مسئله این طور هم نیست. وقتی بنا شد که 
یک نفر رئیس جمهور شده یا یک نفر نخست وزیر است، آقا منزلش آن طوری است و وضع عادی اش 
این طوری است، این دیگر نمی شود که از یک قدرت بزرگی بترسد. برای چه بترسد؟ این را که از او 
نمی گیرند. آن باید بترسد که می خواهد چپاول کند و می خواهد یک حکومت کذایی بکند، آن باید 
بترســد. اما رجایی – خدا رحمتش کند – و امثال اینها و باهنر و اینهایی که ما از دســت دادیم، که 
این طور نبودند که زندگیشــان جوری باشد که مبادا یک وقتی از دست ما برود؛ خاضع بشوند پیش 

دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند زورگویی کنند به مردم...«۴
از همین روی شهید رجایی به هیچ روی از قدرتمندان و زورگوها هراسی نداشت، همان گونه که 
در زمان شاه نترسید و وحشیانه ترین شکنجه های ساواک را تحمل کرد، در دوران نخست وزیری اش 
هم به ســازمان ملل رفت و با شجاعت در میان نمایندگان همه قدرت های بزرگ و همان ها که شاه 
و ســاواک را بوجود آورده و حمایت کرده بودند، از شــکنجه های ســاواک و نشانه هایش گفت و آن 

قدرت ها را به چالش کشید. 
او به دنبال پســت و مقام نبود و همان پســت معلمی را از هر مقام و خدمتی باالتر می دانست 
اما وقتی که می دید با همه اســتعداد و ظرفیت این ملت و مملکت و با آن رهبری پیامبرگونه امام، 
بعضا مسئولینی ناالیق و به دور از مردم، زمام امور را به دست می گیرند، ناراحت بود. خودش درباره 

انگیزه های نامزد شدن برای نخست وزیری و بعد هم ریاست جمهوری گفت:
»... وقتی دوره نخست وزیری مهندس بازرگان تمام شد، من خیلی دلگیر و دلخور بودم که یک 
انقالبی شده... مردم این همه حاضرند کار کنند و ما برای نخست وزیر شدن در این جامعه این همه 
اشــکال و ایراد داریم. این بود که یک روزی با برادرمان آقای خامنه ای در یک نشستی صحبت شد، 
من این مطلب را گفتم که واقعا کار این قدرها ... ســخت نیســت و جامعه ما می تواند همان طور که 
انقالب کرده، می تواند حکومت کند، همان طور که خراب کرده می تواند بسازد. آقای خامنه ای هم 
گفتند بله تو هم می توانی نخست وزیر باشی. گفتم بله هیچ اشکال ندارد، می توانم باشم. من که در 
وزارت آموزش و پرورش تجربه کرده بودم و فکر می کردم اگر انسان واقعا به این انقالب معتقد باشد، 
انقالب را قبول داشته باشد، رهبری اش را به خصوص به عنوان مرجع تقلید پذیرفته باشد، کار برایش 
بســیار ساده اســت و آن را در وزارت آموزش و پرورش امتحان کرده بودم، در نخست وزیری یک بار 
دیگر امتحان کردم، نظر خودم این بود که کامال موفق هســتم و امیدوارم که ریاست جمهوری را به 

همان شکل بتوانم به پایان برسانم ...«۵
شهید رجایی علی رغم نخست وزیری کوتاه مدت و بعد دوره ۲۸ روزه ریاست جمهوری و با وجود 
تحمیل شدن یک جنگ تمام عیار به کشور که هزاران کیلومتر مربع از میهن اسالمی را در زیر چکمه 
های دشمن بعثی قرار داده بود و ناگزیر بایستی امکانات بسیاری از کشور صرف دفاع می گردید اما 

در طول همان مدت کم، حتی یک دم از خدمت برای مردم باز نایستاد چرا که امامش فرموده بود:
»...   هیچ عذری برای ما نیست     امروز. چنانچه یک خرابی در مملکت واقع بشود و دنبال اصالحش 
نرویم، عذری     نداریم. همۀ ما، چه آنهایی که لشکری هستند و اینجا هستند و نیستند و چه آنهایی که 
در     کشــور خدمت می کنند و چه مردم دیگر، همۀ ما مسئول هستیم ... همۀ ما در مقابل خدا جواب 
باید بدهیم، باید فکر این کشــور     باشــیم، فکر این اسالم که در کشور ما تشریف آورده اند و قدمشان 

روی چشم، باشیم...«6
شــهید رجایی در دوران نخســت وزیری در حالی که با میراث کمبود بودجه ای بالغ بر ۴۲0 هزار 
میلیارد ریال مواجه بود اما بنا به فرموده امام که امور جنگ را اولویت اول کشــور می دانســتند، عالوه بر 
قراردادن همه امکانات کشور در خدمت دفاع مقدس، برای رسیدگی به وضع اقتصادی کشور و جلوگیری 
از سوء استفاده های مالی و احتکار، ستاد بسیج اقتصادی را تشکیل داد و عالوه بر تهیه و تدارک بسیاری 
از کاالهای اساسی، آنها و همچنین حامل های انرژی را سهمیه بندی کرد که این موضوع به تهیه و توزیع 

عادالنه این کاالها در شرایط جنگی و بهره مندی اکثریت مردم، بسیار کمک نمود.
دولت شــهید رجایی، به واقع دولت مردم بود و سعی داشت در کنار شرایط تحمیلی جنگی که 
حجم عظیمی از بودجه مملکت را به خود اختصاص می داد، تا جایی که می تواند خدمتی برای مردم 
و گشایشی حداقلی برای اقشار محروم جامعه فراهم آورده و از طرف دیگر فاصله طبقاتی را به حداقل 
برســاند. از همین روی حقوق کارگران از ۵00 تومان به ۱۵00 تومان افزایش یافت و حقوق وزرای 

دولت از ۲۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد. 
طرح حمایت از اقشار ضعیف کم درآمد خصوصا در سن 60 سال به باال از جمله اقدامات اقتصادی 
شهید رجایی بود که به نام طرح شهید رجایی موسوم شد و هنوز هم به نام ایشان، موجب کمک های 
مســتمر مالی و مادی به این دســته از اقشار جامعه می گردد. همچنین تالش برای اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی که شکوفایی اقتصاد کشور را به همراه داشت، از دیگر فعالیت های دولت شهید رجایی 

در همان مدت زمان کوتاه و علیرغم شرایط جنگی کشور بود.
____________________________

۱- سخنرانی شهید محمدعلی رجایی – مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری – ۱۱ مرداد ۱۳60 
۲- فیلم مستند »من رجایی هستم« – شبکه مستند

۳- همان
۴- صحیفه امام، جلد ۱6، صفحات ۴۴۲ تا ۴۵۴

۵- آقای رئیس جمهور – قسمت اول – بنیاد روایت فتح
 6- ســخنرانی امــام خمینــی در مراســم تنفیذ حکم ریاســت جمهوری شــهید رجایــی- ۱۱ مــرداد ۱۳60 –

صحیفه امام – جلد ۱۵

لزوم هجرت در راه خدا برای اجرای احکام الهی
»ای بندگان من که ایمان آورده اید! )اگر پرستش خداوند و اجرای دستورات 
او در آنجا که هســتید امکان ندارد هجرت کنید، چرا که( مســلما سرزمین من 

وسیع و پهناور است. پس فقط مرا بپرستید.«
عنکبوت - آیه 56

صفحه 3
دو شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ 
۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۸۰۹

اخبار ادبی و هنری

در آخرین جلسه کابینه دوازدهم

روحانی: دولت پیروز بوده است! در پرتو وحی

چهلمین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور در آخرین جلسه دولت دوازدهم 
با بیان اینکه »ناراحتی مردم درباره مسائل اقتصادی 
و معیشت به حق است« گفت: »ما پیروز بودیم و آثار 
آن نیز مشــخص بود و بدانیم که پیروزی به صرف 

گفتن نیست و عالئم و شاخص دارد!«
روحانی در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید بازهم 
نخواست و نتوانست مسئولیت مشکالت امروزی کشور را 

به گردن بگیرد.
وی در آخرین جلســه هیئت دولت که صبح دیروز 
)یکشنبه ۱0 مرداد( برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: 
ما در گذشــته با مردم صحبت داشــتیم و چیزی خالف 
واقعیت نگفتیم؛ البته بخشــی از واقعیت را هم به مردم 
نگفتیم و از نظر من نمی شد آنها را بیان کنیم چون آنها را 
مفید نمی دانستم. ما یک هدف بلند وحدت ملی را دنبال 

می کردیم و می ترسیدم که این ُدر گران بها صدمه ببیند.
البته رئیس جمهور که درصدد توجیه مشکالت کشور 
بود، صرفاً به اینکه »بخشــی از واقعیــت را هم به مردم 
نگفتیم« اکتفا کرد و توضیح نداد که بخشــی از واقعیات 

چه بوده است؟
وی افزود: به همین دلیل بسیاری از مسائل را به جان 
خریدیم و خیلی از اشکاالت را پاسخ ندادیم تا انسجام ملی 

و وحدت ملی حفظ شود.
پیروزی ما 90 و شکست ما 20 بود!

رئیس جمهور در بخشــی دیگــری از اظهاراتش به 
تعریــف و تمجید از عملکرد خود در سیاســت خارجی 
پرداخت و تصریح کرد: تردید نداشــتم که در مذاکره با 
جهان شکست نمی خوریم و شکست نخوردیم باز هم اگر 
مذاکره ای بود شکست نمی خوریم، ما آن قدر دیپلمات ها و 
حقوقدان های قوی داریم و در خط مقدم مذاکرات حضور 
داشتند که دیدیم در مقاطع حساس به پیروزی رسیدیم، 
البتــه پیروزی یعنی در تعامل و مذاکره با یک قدرت و یا 
چند قدرت و با جهان، پیروزی نهایت امر هست و ممکن 
است جایی شکست و یا پیروزی باشد ولی پیروزی ما ۹0 

و شکست ما ۲0 بود، پس پیروز هستیم.
ما پیروز بودیم؛ پیروزی عالئم و شاخص دارد!

روحانــی با نادیده گرفتن مســائل واقعی و وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی مردم و بدون توجــه به آمارهای 
اقتصادی خاطرنشــان کرد: ما پیروز بودیم و آثار آن نیز 

مشــخص بود و بدانیم که پیروزی به صرف گفتن نیست 
و عالئم و شــاخص دارد، اگر بعــد از ۲۳ تیر ۱۳۹۴ تورم 
کاهش یافت، رشــد اقتصادی، اشــتغال، سرمایه گذاری، 
صــادرات و افزایش یافت یعنی که پیروز شــدیم؛ هم در 

اقتصاد و هم در سیاست به پیروزی رسیدیم.
این در حالی اســت که طی ۸ ســال گذشته، دولت 
روحانی رکورد بیشترین حجم نقدینگی و بیشترین تورم 
را هــم زد و اساســاً در دوران مدیریت او تمامی مرزهای 

آمارهای اقتصادی جابجا شد و فاجعه اقتصادی رخ داد.
آرزوهای بربادرفته!

روحانی برای تعدیل عمق فاجعــه مدیریتی دولت 
تدبیــر و امید به بیان آرزوهــای بربادرفته خود پرداخت 
و گفت: البته آرزوی ما این بود وقتی توانســتیم تورم را 
کاهش دهیم و تک رقمــی کنیم، در آن حد نگه داریم و 
ما تــورم ۴0 درصد را کاهش داده و در ســال ۱۳۹۴ به 
تک رقمی رسانده تا ســال ۱۳۹۷ تک رقمی نگه داشتیم 
ولی وقتی وارد جنگ اقتصادی شدیم شرایط تغییر یافت 

و این روشن و واضح است.
مردم حق دارند از نظر معیشت ناراحت باشند!

رئیس دولت دوازدهم گفت: اگــر این دوران جنگ 
تحمیلی اقتصادی نبود، شــاخص ها بــه ما می گوید که 
همان روند را ادامه می دادیم و این که مردم از نظر معیشت 
ناراحت هستند، حق دارند، ولی باید دید که در آن شرایط 
چه کاری می توانســتیم انجام بدهیــم؛ آن موقع بود که 
نگذاشــتند نفت ما صادر شود و صادرات با مشکل مواجه 

بود و روابط بانکی ما را مسدود کردند.

روحانی بی آنکه به سیاست های اقتصادی و عملکرد 
دولــت خود در حیف و میل بیــت المال و عدم توجه به 
ظرفیت های داخلی اشــاره ای کند بازهم همه مشکالت 
کشــور را به برجام و مسائل خارجی مرتبط کرد و گفت: 
وقتی روابط بانکی در کشــور نباشــد و از طریق تراستی 
و دالل معامله بشــود، حداقــل ۲0 درصد درآمد کاهش 
می یابــد و اگر چیزی وارد شــود ۲0 درصد افزایش پیدا 
می کند. با توقف واردات در دوران تحریم، بر مردم فشــار 
وارد شد و ما به خاطر شــرایط تحریم واردات ۲۵00 قلم 
کاال را متوقف کردیم وقتی واردات ممنوع شــود آثارش 
معلوم است مثاًل وقتی واردات خودرو را ممنوع می کنیم 
در داخل گران می شــود اما چاره ای نبود. اجناسی را که 
جزو مواد اولیه کارخانجات برای اشــتغال اســت اولویت 
دادیــم. موادی که جزو کاالهای اساســی و برای زندگی 
مردم بود بــا ارز ۴۲00 تومانی وارد کردیم و همه تالش 

خود را در این زمینه انجام دادیم.
رئیس جمهور که در همین اواخر نتوانســت انباشت 
6.۵ میلیون تن کاالی اساســی در گمرکات را مدیریت 
کند، گفت: در شرایط جنگ توزیع کاالهای اساسی کوپنی 
می شود اما جیره بندی نکردیم و در این شرایط کشور اداره 
شــد. در جلسات اولیه اقتصادی سال ۱۳۹۷ این را تکرار 
کردم که سیاســت من وفور در بازار است جنس باید در 
بازار باشــد اما قیمت دست ما نیست تا جایی که بتوانیم 

باید کنترل کنیم.
از مردم طلب عفو می کنیم

وی همچنین به تصمیم ارز ۴۲00 تومانی یا همان ارز 

معروف به »دالر جهانگیری« که ۱۸ میلیارد دالر از ذخایر 
ارزی کشور را بر باد داد اشاره کرد و گفت: برای کاالهای 
اساسی از ارز ۴۲00 تومانی استفاده کردیم و قیمت کاال 
فقط ارز نیست؛ حمل ونقل و مسائل دیگر هم هست و تورم 
کل کشور در قیمت جنس تأثیرگذار است و ما توان مان 
را در این زمینه به کار گرفتیم و کار ما بی نقص نبوده است؛ 
ما عیب داریم و معصوم نیستیم. تالشمان بر این بود که 
عیب ما کمتر باشــد و اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم 
عذرخواهی می کنیم و از آنها طلب عفو می کنیم چون در 

حد توان اقدامات مان را در آن شرایط انجام دادیم.
می توانستیم تحریم ها را برداریم

وی همچنیــن بــه برجام اشــاره کــرد و گفت: ما 
می توانســتیم دســتورات و چارچوبی را که مقام معظم 
رهبری از دی ماه سال گذشــته برای بازگشت آمریکا به 
برجام و عمل کامِل ما به تعهدات مان در برجام اعالم کرده 
بودند، می توانستیم اجرا کنیم و تحریم را برداریم ولی جای 
دیگری گرفتار شدیم و گرفتارِی دیگری برای ما ایجاد شد 

و ااّل در شرایط بهتری دولت را به اتمام می رساندیم.
هنوز هم به مردم بدهکاریم

رئیس جمهور بیان کرد: ما هنوز هم به مردم بدهکاریم 
و اگر شــرایط مناسب تری داشتیم و همه با هم همکاری 
کرده بودند و سایر قوا ما را بیشتر یاری کرده بودند و اگر 
فاصله ها کمتر بود به نقاط بهتری می رسیدیم و من از همه 
عزیزان در بخش اجرایی و ســایر بخش ها که ما را کمک 

کردند تشکر می کنم.
روحانی گفت: مردم ما قدرشــناس هستند و در این 
۳.۵ ســال در ســختی و رنج بودند و روزهای سختی بر 
آن ها گذشــت و کاری که می توانستیم انجام دهیم بسته 
معیشتی و افزایش حقوق در حد توان مان بود ولی از ملت 
بزرگ ایران به خاطر رنج هایی که کشــیدند عذرخواهی 
می کنیــم و هم چنین به خاطر پیروزی ای که به دســت 

آوردند تشکر می کنیم.
وی ادامــه داد: ملت ما دوبار پیروز شــد؛ در دولت 
یازدهم در مذاکرات و تعامل ســازنده به پیروزی رسید و 
در دولــت دوم در اســتقامت و مقاومت در برابر آمریکا و 
دشمنان پیروز شد و شکست حتمی را به آن ها داد و آن ها 
را پای میز مذاکره کشاند؛ هر دو موفقیت مربوط به ملت 
ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری است و دولت هم 

در حد توان خود کاری را که توانسته، انجام داده است

 ۱۵0 مدرســه »برکت« با ۷۵0 کالس درس و
۱۵0 مسجد و مرکز فرهنگی مذهبی برکت با اعتبار 
۱00 میلیارد تومان در مناطق محروم و روســتایی 

کشور به بهره برداری رسید.
به گزارش کیهان، صبح دیروز رئیس ســتاد اجرایی 
فرمان امام با حضور در شهرستان پاکدشت استان تهران، 
ضمن بازدید از چند مدرســه جدیــد برکت در مناطق 
محروم این شهرســتان، به صورت ویدئوکنفرانسی ۱۵0 
مدرسه و ۱۵0 مســجد و مرکز فرهنگی احداث شده در 

مناطق محروم و روستایی کشور را افتتاح کرد. 
در ایــن آئین که مدیران عامــل بنیاد برکت و بنیاد 
۱۵خرداد، معاون اجتماعی ســتاد اجرایــی فرمان امام، 
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان نوسازی 
مــدارس، فرماندار و نماینده مردم پاکدشــت در مجلس 
شورای اسالمی نیز حضور داشتند، ابتدا دو مدرسه »برکت 
شهید فخری زاده« و »برکت شهید نصرت اهلل سیری« به 
بهره برداری رســیدند و تحویل وزارت آموزش و پرورش 
شــدند.  رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام در این مراسم 
گفت: امروز شــاهد بهره برداری از ۱۵0 مدرسه جدید و 

۱۵0 مسجد و مرکز فرهنگی برکت در کشور هستیم.
محمد مخبر با بیان اینکه یکی از اساسی ترین کارهای 
بنیاد برکت بحث مدرسه سازی است، افزود: رهبر معظم 

انقالب از ابتدای تشــکیل بنیاد برکــت تأکید ویژه ای بر 
ساخت هزار مدرسه در مناطق محروم داشتند که قرارداد 
ساخت دو هزار و ۱00 مدرسه را در بنیاد برکت بستیم که 
تاکنون بیش از هزار و 6۵0 مدرسه ساخته و تحویل وزارت 

آموزش وپرورش شده است.
مخبر ادامه داد: ابتدای ســال متعهد شــدیم هزار 
مدرســه کانکسی را تبدیل به مدرســه دائم کنیم که تا 
مهرماه ۳00 مدرســه و تا پایان سال نهایتا ۵00 مدرسه 
کانکسی را در مناطق روستایی و عشایری جمع می کنیم 

و ساختمان نوساز تحویل مردم خواهیم داد.
وی با بیان اینکه طی چندســال گذشــته نزدیک 
بــه ۱۱0 هزار میلیارد تومــان از طریق بنیاد برکت برای 
فعالیت های مختلف عمرانی و اقتصادی و  اشــتغال زایی 
 هزینــه کرده ایــم گفت: ایــن اقدامات منجر بــه ایجاد
۹00 هزار شــغل در کشور شده اســت و این روند ادامه 

خواهد داشت.
تولید بیش از پنج میلیون ُدز واکسن برکت

رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام با  اشــاره به تولید 
نخستین واکسن ایرانی کرونا توسط دانشمندان این ستاد 
بیان داشت: ظرف یک ماه گذشته بیش از پنج میلیون ُدز 
واکســن برکت تولید کردیم که از این تعداد یک میلیون 
و ۵00 هــزار ُدز را تحویــل وزارت بهداشــت داده ایم و 

محموله هــای بعدی پس از طی مراحــل ۱6 تا ۲0 روزه 
تست کیفیت تحویل این وزارت خواهد شد.

مخبــر تأکید کرد: تا پایان این هفته یک میلیون ُدز 
واکسن دیگر را هم تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد.

تسهیل واردات واکسن های خارجی 
پس از صدور مجوز تزریق واکسن برکت

وی با  اشــاره به اینکــه تولید واکســن در کارخانه 
شــفافارمد حدود ۳۵ درصد میزان کل واردات واکســن 
تاکنــون بوده، افزود: دشــمن حتی در بحــث واردات و 
رسیدن واکسن به مردم ایران هم از هیچ کارشکنی دریغ 
نکرد و واردات بخش زیادی از واکسن های خارجی به ایران 
هم از زمانی تسهیل و انجام گرفت که مجوز تزریق واکسن 

برکت صادر شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درخصوص راه اندازی 
خط دوم تولید کوو ایران برکت نیز گفت: خط دوم تولید 
واکسن برکت به لحاظ سخت افزار و نرم افزاری آماده شده 
و تســت های آزمایشی نیز رو به اتمام است و تا ۱۷ یا ۱۸ 
مردادماه راه اندازی می شود و میزان تولید واکسن را شتاب 

قابل توجهی خواهد داد.
بنیاد برکت

 در حوزه عمرانی ۵٣ هزار و 2٨۱ پروژه دارد
در ادامه این مراســم مدیرعامــل بنیاد برکت گفت: 

بنیــاد برکت در حــوزه عمرانی ۵۳ هــزار و ۲۸۱ پروژه 
 دارد که شــامل بیمارســتان، مدرســه، مرکز فرهنگی

و... است. 
امیرحســین مدنی با بیــان اینکه تاکنــون قرارداد 
 ساخت دو هزار و۱00 مدرسه را بسته ایم، افزود: هم اکنون

 ۲۵0 هزار دانش آموز در کشور در مدارس برکت مشغول 
به تحصیل هستند.

مهراله رخشــانی مهر معاون وزیــر آموزش وپرورش 
و رئیس ســازمان نوســازی مدارس کشــور نیز در این 
مراســم گفت: کرونا زمانی که وارد کشور شد بسیاری از 
مدیران کشور درک صحیحی از آن نداشتند اما مجموعه 
ســتاد اجرایی فرمان امام در تولید ماسک و دستگاه های 
اکسیژن ســاز و نهایتا واکســن که موضوعی استراتژیک 
است به خوبی وارد عمل شد و بطور جهادی به داد مردم 
رسیدند. فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس 
شورای اسالمی نیز گفت: از رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
به دلیل حضور در پاکدشت و مدرسه سازی در این منطقه 

محروم تشکر می کنم.
در پایان این برنامه، با دســتور رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام ۳00 مدرســه و مرکز فرهنگی در استان های 
کشور از جمله خوزستان، مازندران، خراسان جنوبی و ایالم 

به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شدند.

افتتاح ۳۰۰ مدرسه و مركز فرهنگی در مناطق محروم و روستایی توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

همزمان با اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری 
سال ۱400 دانشــگاه ها، اسامی  نفرات برتر آزمون 
سراسری سال ۱400 در پنج گروه آزمایشی علوم 
ریاضی، علوم تجربی، علوم انســانی، هنر و زبان 

اعالم شد.
نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴00 دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی کشور بر روی سایت سازمان 
سنجش قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
همزمــان با اعالم این نتایج، اســامی  نفرات برتر آزمون 

سراسری سال ۱۴00 در پنج گروه آزمایشی اعالم شد.
 نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی

در گروه آزمایشــی علوم تجربی به  ترتیب ۱. نیما 
ابولحسنی از تبریز، ۲. پارسا فتحی از اردبیل، ۳. عرفان 
کرپه از  ترکمن صحرا، ۴. ایناز مارالی از جلفا، ۵. حســن 
قیم از اهواز، 6. آریــن آور از تهران، ۷. باربد محمدی از 
سقز، ۸. محمدحســن فالحت از اهواز، ۹. آوا فاضلی از 
اصفهان و۱0. نگین ســرلک از تهــران رتبه های برتر را 

کسب کردند.
* نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

در گروه آزمایشــی علوم ریاضــی و فنی به  ترتیب 
۱. محمدپیام تائبی از تهران، ۲. محمدشــایان شعبانی 
از رفســنجان، ۳. محمد اســماعیلی از اراک، ۴. پارسا 
نوروزی نژاد از ســبزوار، ۵. امیرمهدی میقانی از اراک، 6.  
ترانه خســروجردی از مشهد، ۷. محمدجواد احمدپور از 
اصفهان، ۸. امیرحســن جعفرآبادی از تهران، ۹. ماهان 
بیهقــی از تهران، و ۱0. دانیال غریب از مشــهد نفرات 

برتر شدند.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی
 در گــروه آزمایشــی علــوم انســانی، بــه  ترتیب
۱. امیرمهــدی زلفــی از ابهــر، ۲. جــواد عبدیائی از 
 شمیرانات، ۳. محمدجواد مهدیان از شاهین شهر و میمه،

۴. امیرحســین جاللــی از یــزد، ۵. امیرمحمد باقری 
 کرگشــه از تهــران، 6. حســین ملکی پور از نیشــابور،

۷. ســحر محمــدی از زنجــان، ۸. ســیدمحمدعلی 
 شهرستانی از شمیرانات، ۹. دانیال دولتشاهی از تهران و
۱0. امیرمحمد ســلیمانی از تهران حائز رتبه های برتر 

شدند.
 نفرات برتر گروه آزمایشی زبان 

در گروه آزمایشــی زبان به  ترتیب ۱. امیرحســن 
زرندی از خوی، ۲. ســحر درودگــر از  تربت حیدریه، ۳. 
آرتین معتبری از تهران، ۴. دانیال منتظری از اصفهان، 
۵. امیرحســین جعفرآبادی از تهران و 6. ســیدمحمد 
صادق سیدهاشمی ریزی از کرج رتبه های برتر را کسب 

کردند.
 نفرات برتر گروه آزمایشی هنر 

در گروه آزمایشــی هنر به  ترتیب۱. ســید ســپهر 
فرندی از زنجان، ۲. بهنود امیری از کرج، ۳. پریا الستی 
از تهران، ۴. می سا شفیع پور فومنی از رشت و ۵. پروشا 

یوسف سیاه بندی از تهران نفرات برتر شدند.
 آغاز انتخاب رشته کنکور سراسری

 از روز سه شنبه
سخنگوی سازمان سنجش کشــور گفت: انتخاب 
رشته کنکور سراسری از روز سه شنبه ۱۲ مردادماه آغاز 

می شود.

فاطمه زرین آمیزی با  اشــاره به اعالم نتایج آزمون 
سراســری در سایت ســازمان ســنجش اظهار داشت: 
داوطلبان با اطالعات شناسنامه ای می توانند نتایج کنکور 

سراسری خود را مشاهده کنند.
زرین آمیزی ادامه داد: از روز دوشــنبه ۱۱ مردادماه 
۱00 هزار نفر ریاضی، تجربی و انســانی و ۱0 هزار نفر 
هنر و زبان های خارجی پاسخنامه و کلیدشان در سایت 
ســازمان سنجش منتشــر می شــود و از روز سه شنبه 

دفترچه انتخاب رشته بارگذاری خواهد شد.
وی بیان داشت: درخصوص درس ریاضی گروه های 
علوم ریاضی و علوم تجربی و انسانی اصالحاتی در کلید 
آزمون صورت گرفت و داوطلبان می توانند اصالحیات را 

در پاسخنامه خود مشاهده کنند.
سخنگوی سازمان سنجش کشور ادامه داد: در گروه 
علوم ریاضی ۱۱ ســؤال تأثیر مثبت در نتیجه داشتند 
و یک سؤال حذف شــد، علوم تجربی چهار سؤال تأثیر 
مثبت و در نتیجه داشــتند، یک سؤال حذف شد و در 

علوم انسانی پنج سؤال تأثیر مثبت در نتیجه داشت.
امکان انتخاب رشته به 2 شیوه

ســازمان سنجش در اطالعیه ای اعالم کرد: انتخاب 
رشــته برای همــه متقاضیان )برای انتخاب کدرشــته 
محل های با آزمون و پذیرش صرفاً بر اســاس ســوابق 
تحصیلــی »بدون آزمــون«( در یک فــرم و حداکثر تا 
۱۵0 رشته محل، انجام می شود. به عبارت دیگر فرآیند 

انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، توضیحات کامل این 
دو روش پذیرش در دفترچه  راهنمای ثبت نام و انتخاب 

رشته )راهنمای شماره ۲( به تفکیک ارائه شده است.
تبصره ۱: متقاضیانی که در آزمون سراســری سال 
۱۴00 ثبت نام نموده و غایب جلسه آزمون )در روزهای 
چهارشنبه ۹ تیر تا شنبه ۱۲ تیر( بودند، نیازی به ثبت نام 
مجدد برای رشــته های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی 
ندارند و می توانند در رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق 
تحصیلی )بدون آزمون( اســت تا ۱۵0 کدرشته محل از 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته انتخاب نموده و در فرم 

انتخاب رشته درج نمایند.
تبصره ۲: متقاضیانی که قباًلً در آزمون سراســری 
ســال ۱۴00 ثبت نــام نکرده اند، می توانند بر اســاس 
اطالعیه ای که در روز چهارشــنبه ۱۴00/۵/۱۳ منتشر 
می شود از روز پنجشنبه ۱۴00/۵/۱۴ تا روز چهارشنبه 
۱۴00/۵/۲0 نســبت بــه ثبت نام و انتخاب رشــته در 
رشــته هایی که پذیرش آنها با ســوابق تحصیلی )بدون 
آزمون( اســت بر اســاس دفترچه راهنمــای ثبت نام و 
انتخاب رشــته های پذیرش بر اســاس سوابق تحصیلی 

اقدام نمایند.
تبصره ۳: در صورتی که فردی هم نسبت به انتخاب 
رشته در مرحله انتخاب رشته های با آزمون و رشته های 
صرفاً بر اســاس ســوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام 
کرده و هم در مرحله ثبت نام برای رشــته  های صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام به ثبت نام و 
انتخاب رشته برای این رشته ها نماید، ثبت نام و انتخاب 
رشته وی در رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 
باطل خواهد شــد و هزینه پرداختی وی نیز مســترد 

نخواهد شد.

همزمان با انتشار نتایج اولیه

اسامی نفرات برتر آزمون سراسری 14۰۰ دانشگاه ها اعالم شد

گفت:  دیپلماســی  دســتگاه  سخنگوی 
موجودیت نامشــروع رژیم اشغالگر قدس باید 
دست از اتهام زنی های واهی بردارد. این رژیم بار 
اولش نیست که از این اتهامات متوجه جمهوری 

اسالمی ایران کرده است.
رژیم صهیونیستی به دنبال آن است حمله به یک 
نفتکش تحت مدیریت میلیاردر اسرائیلی را در شورای 

امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار دهد.
رســانه های رژیم صهیونیســتی گزارش داده اند 
تل آویو خواستار آن است که ایران را به دلیل وقوع این 

حمله تحت فشار بین المللی قرار دهد.
هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت حمله به این 
نفتکش را به عهده نگرفته است، اما رژیم صهیونیستی 
بدون ارائه هیچ مستنداتی ایران را به دست داشتن در 

آن متهم کرده است.
رسانه های صهیونیســتی بامداد یکشنبه گزارش 
داده اند الپید به دیپلمات های ارشــد این رژیم دستور 
داده بــه دنبال اقدام علیه ایران در شــورای امنیت به 

دلیل وقوع این حمله باشند.
او در توییتر نوشــت: »من به سفارتخانه هایمان 
در واشــنگتن، لندن و ســازمان ملل دستور داده ام با 

رابط هایشــان در دولت و هیئت هــای مرتبط در مقر 
ســازمان ملل در نیویورک همکاری کنند. ایران فقط 
مشــکل اسرائیل نیســت بلکه صادرکننده تروریسم، 
خرابکاری و بی ثباتی ای اســت کــه به همه ما صدمه 

می زند«.
روزنامه تایمز اسرائیل هم بامداد یکشنبه گزارش 
داده یائیــر الپیــد در گفت وگوی تلفنــی با »آنتونی 
بلینکن«، خواستار پاسخ بین المللی به این حمله شده 

است.
ایــن روزنامــه همچنیــن گــزارش داده رژیم 
صهیونیســتی در راســتای تالش برای افزایش فشار 
بین المللی علیه ایران اطالعات مربوط به حادثه نفتکش 
را در اختیار کشورهای آمریکا و انگلیس قرار داده است.
نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی روز 
یکشنبه با گزافه گویی مدعی شد که ایران با حمله به 
کشــتی مرسر استریت اشتباه بزرگی را مرتکب شد و 

پاسخ آن را دریافت خواهد کرد.
پاسخ

 به اتهامات رژیم صهیونیستی و آمریکا
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی 
درباره اتهامات رژیم صهیونیســتی و آمریکا مبنی بر 

در دســت داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی 
و تالش این رژیم برای طرح این موضوع در شــورای 
امنیت ســازمان ملل گفت: موجودیت نامشروع رژیم 
اشغالگر قدس باید دست از اتهام زنی های واهی بردارد. 
این رژیم بار اولش نیســت که از این اتهامات متوجه 

جمهوری اسالمی ایران کرده است.
وی بــا ذکر این نکته که هر کجا این رژیم رفته با 
خودش ناامنی، ترور و خشونت برده است، اظهار داشت: 
مسئول وضعیت فعلی همان هایی هستند که پای رژیم 

اشغالگر قدس را به این منطقه باز کرد ه اند.
خطیب زاده بــا بیان این که قطعا ایــن اظهارات 
محکوم است، خاطرنشان کرد: رژیم اشغالگر قدس باید 
بداند با این فرافکنی ها دردی از دردهایش دوا نمی شود. 

هر کس باد بکارد توفان درو می کند.
این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران لحظه ای تردید نمی کند برای این که از 
منافع عالیه مــردم و از امنیت ملی خودش محافظت 

کند.
روز جمعه گذشــته یک گروه اطالعاتی- امنیتی 
دریایی موســوم به »دریاد گلوبال« در گزارشی اعالم 
کرد، یک کشتی که با پرچم لیبریا در حال حرکت در 

۲۸0 کیلومتری بندر الدقم در دریای عمان بود، با یک 
هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفته و احتماال 
زمانی که برفراز آن پرواز می کرده، شراره های آتش بر 

روی کشتی ریخته است.
این گــروه همچنین مدعی اســت که کشــتی 
ِمرِسر استریت ســپس برای بار دوم نیز هدف حمله 
 قرار گرفت که باعث وقوع انفجار در عرشــه کشــتی

شده است.
صبح جمعه گروه نظامی انگلیســی موســوم به 
»عملیات های تجاری دریایی« در بیانیه ای کوتاه مدعی 
شد که یک کشتی شامگاه پنجشنبه در دریای عمان 

هدف قرار گرفته شده است.
بعــد از آن، وزارت دفاع انگلیــس اعالم کرد که 
کشتی مذکور تحت مالکیت رژیم صهیونیستی بوده 
و در فاصله ۲۸0 کیلومتری بندر »الدقم« هدف حمله 

قرار گرفته است.
عصر روز جمعه نیز شرکت »زودیاک ماریتایم« که 
متعلق به »ایال عوفر« میلیاردر صهیونیست و مستقر 
در لندن است، اعالم کرد که ۲ نفر از خدمه این کشتی 
تجاری با نام »ِمرِسر اســتریت«، در پی حمله به آن، 

کشته شدند.

واکنش دستگاه دیپلماسی به اتهام زنی ها درباره حمله به نفتکش اسرائیلی

موجودیت نامشروع رژیم اشغالگر قدس باید دست از اتهام زنی های واهی بردارد


