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سلیمی :اگر  FATFصادق است اطالعات ترور شهید سلیمانی را ارائه کند
علیرضــا ســلیمی نماینــده مــردم محــات در
مجلــس در تذکــر شــفاهی جلســه علنــی نوبــت
ســوم امــروز مجلــس بــا اســتناد بــه بنــد 5
اصــل ســوم قانــون اساســی گفــت :در خصــوص
 FATFبایــد گفــت کــه بــر اســاس کنوانســیون
حقــوق معاهــدات ویــن حــق شــرط در ایــن نــوع
قراردادهــای بینالمللــی نافــذ نیســت ،برخــی
کــه ادعــای حقوقدانــی میکننــد میداننــد
کنوانســیون ویــن مــادر کنوانســیونها بــوده و
در ســال  69مصــوب شــده و امــکان حــق شــرط
در آن وجــود نــدارد ،اگــر  FATFصداقــت دارد و
بنــای آن مبــارزه بــا تروریســت اســت ،بســم اهلل،
اطالعــات کســانی کــه شــهید ســلیمانی و شــهید
فخــریزاده را تــرور کردنــد را در اختیــار مــا
بگذارنــد پــس چــرا ســاکت هســتند؟ وی افــزود:
اگــر بــر ایــن بــاور هســتند ،اطالعــات تروریســت
هایــی کــه امــروز در دامــن خودشــان حضــور
دارنــد و شــهید بهشــتی و مطهــری را تــرور کردند
را در اختیــار مــا قــرار دهنــد ،خودشــان اعــام
کردنــد کــه بــن ســلمان ،خاشــقچی را تــرور
کــرده اســت امــا چــه برخــوردی بــا عربســتان
داشتند؟ســلیمی ادامــه داد :ایــن نشــان میدهــد
کــه ایــن ســازمانها ســاخته شــدهاند بــرای

اینکــه بــه مــا فشــار بیاورنــد ،مصــر حــق شــرط
قائــل شــد امــا آنهــا نپذیرفتنــد ،امــروز مجلــس
در یــک فضــای مناســب طــی یــک بیانیــه فنــی
و حقوقــی از مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
درخواســت کــرد کــه تحــت تأثیــر فشــارهای
رســانهها قــرار نگیرنــد ،مگــر آقــای ظریــف در
مجلــس نگفتنــد کــه تضمینــی در ایــن خصــوص
نمــی دهــد؟ وقتــی ایشــان تضمیــن نمــی کنــد
آقــای رییــس جمهــور هــم تضمیــن نمــی کنــد،

وقتــی خودشــان بــرای بــاز شــدن فضــا و تســهیل
مبــادالت بانکــی در صــورت پیوســتن بــه FATF
تضمینــی ندارنــد چــه ضرورتــی دارد کــه مــا
ســکوت کنیــم؟
وی تصریــح کــرد :آقایــان مــی گفتنــد بــه دلیــل
نپیوســتن بــه  FATFامــکان انتقــال پــول بــرای
خریــد واکســن وجــود نــدارد امــا چــرا چنــد روز
قبــل ایــن پــول را انتقــال دادنــد ،ایــن تناقــض
هــا بــرای چیســت؟

آیا پیادهروی اربعین  ۱۴۰۰برگزار میشود؟

اگرچــه تــا آخریــن رو زهــای منتهــی
بــه اربعیــن  ۹۹هنــوز انــدک امیــدی
بــه حضــور در ایــن مراســم در کورســوی
نــگاه مشــتاقان پیــاد هروی اربعیــن وجــود
داشــت ،امــا بــا بســته شــدن مر زهــای ۴
گانــه ایــران و عــراق ،عم ـ ً
ا برگــزاری ایــن
مراســم بــا حضــور زائــران ایرانــی منتفــی
شــد .بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ســال
گذشــته کــه بســیاری از مراســمهای
مذهبــی را تحتالشــعاع خــود قــرار
داده بــود ،امــا هیچکــدام بــه انــدازه
تعطیــل شــدن برگــزاری مراســم اربعیــن
بــرای کســانی کــه دغدغــه زیــارت امــام
حســین (ع) در روز اربعیــن را داشــتند
ناراحتکننــده و غمانگیــز نبــود.
ایــن اتفــاق تلــخ در حالــی رخ داد کــه
هرســاله و بــا نزدیکــی بــه ایــام محــرم،
تــب و تــاب عاشــقان اربعیــن بــرای
حضــور در ایــن همایــش جهانــی بــه اوج
خــود میرســید و در فاصلــه برگــزاری
مراس ـمهای دهــه اول محــرم تــا رو زهایــی
کــه بــه ایــام پیــاد هروی اربعیــن نزدیــک
میشــدیم بســیاری از هموطنــان کولهبــار
خــود را بــرای حضــور در ســرزمین عشــق
میبســتند و عــازم ســفر معنــوی اربعیــن
میشــد ند .
اگرچــه تــا آخریــن رو زهــای منتهــی بــه
اربعیــن  ۹۹هنــوز انــدک امیــدی بــه
رئیــس کمیتــه امــداد کشــور ،بــا اشــاره بــه
اینکــه در کنــار مراکــز نیکــوکاری بــه دنبــال
ایجــاد مراکــز تخصصــی در دانشــگاه هــا
هســتیم ،گفــت :امــروز نبایــد تنهــا بــه دنبــال
اهــدا بســته هــای کمــک معیشــتی باشــیم،
بلکــه بایــد پــا را فراتــر بگزاریــم و همــان
طــور کــه رهبــر معطــم انقــاب نیــز بــر آن
تاکیــد دارنــد ،در مســیر توانمنــد ســازی و
کار آفرینــی قــدم برداریــم .مرتضــی بختیــاری
رئیــس کمیتــه امــداد کشــور ،امــروز در مراســم
تقدیــر از زحمــات مراکــز نیکــوکاری اســتان
همــدان ،ایــن کمیتــه را دســتاورد بــزرگ
امــام خمینــی(ره) دانســت و اظهــار داشــت:
ایــن کــه در ایــن مجموعــه فعالیــت میکنیــم
را افتخــاری بــزرگ بــرای خــود میدانیــم،
چــرا کــه امــداد رســان اصلــی در تاریــخ
امیرالمومنیــن(ع) بــوده اســت.
وی افــزود :همــه مــا مســیری را انتخــاب کــرده
ایــم کــه امیرالمومنیــن(ع) و اهــل بیت(علیهــم
ســام) در آن مســیر حضــور داشــتند و فعالیــت
داشــتند و بایــد قــدردان ایــن نعمــت باشــیم.
بختیــاری بــا بیــان اینکــه جامعــه هــدف کمیتــه
امــداد ولــی نعمتــان مــا هســتند ،گفــت :نبایــد
فرامــوش کنیــم کــه تکریــم و بزرگداشــت
ایــن عزیــزان جــز وظایــف مــا اســت و اگــر
خــدای نکــرده در ایــن راه منــت بگزاریــم،
بایــد بدانیــم کــه باختــه ایــم.وی بــا اشــاره بــه

حضــور در ایــن مراســم در کورســوی
نــگاه مشــتاقان پیــاد هروی اربعیــن وجــود
داشــت ،امــا بــا بســته شــدن مر زهــای ۴
گانــه ایــران و عــراق ،عم ـ ً
ا برگــزاری ایــن
مراســم بــا حضــور زائــران ایرانــی منتفــی
شــده و حتــی اجــازه برگــزاری نمادیــن
پیــاد هروی اربعیــن در شــهرهای کشــور
نیــز داده نشــد.با ایــن حــال گویــا امســال
شــرایط تــا حــدودی تغییــر کــرده و بــا
ورود واکســن کرونــا و واکسینهشــدن
آحــاد جامعــه کــه قــول آن از ســوی
وزیــر بهداشــت و مســئوالن ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا در  ۳ماهــه اول ســال
آینــده داده شــده اســت امیــد اســت کــه
شــرایط بــرای حضــور زائــران ایرانــی در
مراســم اربعیــن ســال  ۱۴۰۰فراهــم شــود.
در همیــن خصــوص حســین ذوالفقــاری
معــاون امنیتــی و انتظامــی وزیــر کشــور
در نشســت خبــری مشــترک بــا مشــاور
عالــی وزیــر کشــور عــراق و رئیــس هیــات
عراقــی خبرهــای خوشــی در خصــوص
برگــزاری اربعیــن ســال آینــده بــا حضــور
زائــران ایرانــی داد.
وی بــا بیــان اینکــه مباحــث و موضوعاتــی
را دربــاره ســفر اربعیــن بــا مقامــات
عراقــی مطــرح کردیــم ،افــزود :ا نشــاءهلل
و بــا تنظیــم و نهایــی شــدن تفاهمنامــه،
زمینههــای همــکاری بیشــتر در

حوز ههــای مختلــف امنیتــی ،انتظامــی،
مــرزی و همچنیــن مســائل مربــوط بــه
زوار و تبــادالت مــرزی و تجــاری ارتقــا
خواهــد یافــت و شــاهد همکار یهــای
بیشــتر بیــن دو کشــور خواهیــم بــود.
معــاون امنیتــی و انتظامــی وزیــر کشــور
تصریــح کــرد :امیــدوار هســتیم کــه
نتیجــه ایــن نشســت و نشســتهایی
کــه در آینــده خواهیــم داشــت امنیــت و
آســایش بیشــتر را بــرای مــردم دو کشــور
و بــرای منطقــه در پــی داشــته باشــد.
البتــه پیــش از ایــن هــم رئیــس کمیتــه
فرهنگــی اربعیــن رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی را شــرط برگــزاری راهپیمایــی
اربعیــن  ۱۴۰۰ذکــر کــرده بــود .حجــت
االســام حمیــد احمــدی گفتــه بــود کــه
در حــال برنامهریــزی بــرای اربعیــن ســال
آینــده هســتیم ،زیــرا دشــمن خواهــان
برگــزاری مراســم اربعیــن نیســت .بــا
ایــن حــال یکــی از شــروطی کــه قطع ـاً بــا
تولیــد واکســن کرونــا و مخصوص ـاً واکســن
ایرانــی بــرای حضــور در مراســم اربعیــن
ســال آینــده در نظــر گرفتــه خواهــد
شــد ،تزریــق واکســن بــه زائرانــی اســت
کــه قصــد حضــور در مراســم اربعیــن را
دارنــد و بــه نظــر میرســد دوری یکســاله
عاشــقان حســینی از مراســم اربعیــن بــا
ورود واکســن کرونــا پایــان خواهــد یافــت.

مدیر اجرایی :دکرت جواد دهقانی
مدیر امورشهرستانها :محمد توکلی

امور چاپ :چاپخانه ریحان

پیام سرلشکر باقری به جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت :نبایــد
از نقــش اثرگــذار داســتان در انتقــال مفاهیــم
ارزشــی ماننــد ایثــار ،مقاومــت و شــهادت غافــل
مانــد و آن را نادیــده گرفــت .سرلشــکر محمــد
باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح در
پیامــی بــه جشــنواره داســتان کوتــاه دفــاع
مقــدس و مقاومــت تاکیــد کــرد :نبایــد از نقــش
اثرگــذار داســتان در انتقــال مفاهیــم ارزشــی
ماننــد ایثــار ،مقاومــت و شــهادت غافــل مانــد.
متــن ایــن پیــام بــه شــرح زیــر است:رشــد
و پویایــی یــک فرهنــگ و تمــدن ،مرهــون
عواملــی اســت کــه بــی تردیــد یکــی از
مهمتریــن آنهــا ادبیــات و بــه خصــوص ادبیــات
داســتانی میباشــد .ادبیــات داســتانی ابــزاری
مناســب بــرای انتقــال تجــارب اســت کــه بــا
آن میتــوان بــه موضوعــات انتزاعــی عینیــت
بخشــید و از نمادهــا ،اســتعار هها و تمثیلهــای
فــراوان آن بــرای تحکیــم آموز ههــای مختلــف
بهــره جســت .ســاختار و درون مایــه موجــود در
ادبیــات داســتانی میتوانــد ادراکــی عمیــق را
در مخاطــب ایجــاد کنــد کــه همــراه بــا کششــی
عاطفــی نســبت بــه تثبیــت آموختههــا و از
جملــه آموز ههــای دینــی ،انقالبــی و مذهبــی
مؤثــر واقــع شــود .از ایــن رو نبایــد از نقــش
اثرگــذار داســتان در انتقــال مفاهیــم ارزشــی
ماننــد ایثــار ،مقاومــت و شــهادت غافــل مانــد
و آن را نادیــده گرفــت .در همیــن راســتا جــای
بســی خوشــوقتی اســت کــه بنیــاد حفــظ
آثــار و نشــر ارز شهــای دفــاع مقــدس بــه
عنــوان نهــاد متولــی در سیاســتگذاری بــرای
پاسداشــت ارز شهــای فرهنگــی و معنــوی

دفــاع مقــدس و مقاومــت بــا برگــزاری جایــزه
ادبــی یوســف نســبت بــه شناســایی عالقــه
منــدان و اســتعدادهای برتــر در حــوزه داســتان
نویســی دفــاع مقــدس و موضوعــات مشــابه
اقــدام و آثــار برگزیــده را جهــت اســتفاده
عمــوم جامعــه عرضــه میدارد.امیــد اســت کــه
بــا برنامهریــزی دقیــق و ایجــاد ظرفیتهــای
آموزشــی و تخصصــی مناســب بــه ویــژه بــرای
نویســندگان جــوان ،شــاهد رشــد روزافــزون

نماینــده ی ولــی فقیــه در ســازمان جنگلهــا،
مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت :روحانیــون بــه
ویــژه مبلغــان بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه در میــان
مــردم دارنــد میتواننــد نقــش بســزایی در افزایــش
مشــارکتهای مردمــی در حــوزه منابــع طبیعــی
داشــته باشــند .حجتاالسالموالمســلمین ســید
مصطفــی طباطبایــینــژاد ظهــر امــروز در مراســم
آغــاز غــرس نهــال در مــدارس علمیــه کشــور ،بــا
اشــاره بــه اینکــه در مــورد غــرس درخــت روایــات
و احادیــث مختلفــی آمــده اســت ،اظهــار کــرد:
اگــر در منابــع دینــی بررســی داشــته باشــیم
متوجــه اهمیــت رســالت شــرعی خــود نســبت بــه
کاشــت درخــت خواهیــم شــد .وی بــا تاکیــد بــر
اینکــه روحانیــون و علمــا در حــوزه فرهنگســازی
منابــع طبیعــی میتواننــد نقــش مهمــی را ایفــا
کننــد ،عنــوان کــرد :روحانیــون بــه ویــژه مبلغــان
بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه در میــان مــردم
دارنــد ،میتواننــد نقــش بســزایی در افزایــش
مشــارکتهای مردمــی در حــوزه منابــع طبیعــی
داشــته باشــند .وی ضمــن تقدیــر از ترویــج فرهنــگ
درختــکاری توســط حجتاالســا م و المســلمین

فرحــزاد در برنامــه تلویزیونــی بــه ســمت خــدا
گفــت :رســانه قــدرت و ظرفیــت بســیار مطلوبــی
اســت کــه روحانیــون بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت
میتواننــد آموزههــای دینــی از جملــه درختــکاری
را در میــان مــردم ترویــج دهنــد.
نماینــده ی ولــی فقیــه در ســازمان جنگلهــا،

کمــی و کیفــی در حــوزه ادبیــات ،خصوصــاً
داســتان و داســتان نویســی دفــاع مقــدس و
مقاومــت و تحقــق نهضــت صــد برابــری مدنظــر
رهبــر معظــم انقــاب حضــرت امــام خامنــهای
(مدظلــه العالــی) باشــیم.اینجانب ضمــن تشــکر
از دســتاندرکاران نهمیــن جایــزه ادبــی
یوســف و نیــز تبریــک بــه برگزیــدگان ایــن
جشــنواره ،کســب توفیقــات روزافــزون ایشــان
را از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مینمایــم.

روحانیون درختکاری را در میان مردم ترویج دهند

مراتــع و آبخیــزداری ضمــن تقدیــر از اهتمــام
مســعود منصــور رئیــس ایــن ســازمان نســبت بــه
ترویــج آموزههــای دینــی عنــوان کــرد :تاکنــون
بــرای کارکنــان و نیروهــای ایــن ســازمان اقدامــات
و فعالیتهــای فرهنگــی و مذهبــی مطلوبــی دنبــال
شــده اســت.

شرط پذیرش زوار حج ،تزریق واکسن کرونا است
در حالــی کــه حــدود  ۶مــاه اســت کــه
کشــورهای اســامی منتظــر تصمیــم
ســعود یها بــرای حــج تمتــع ســال آینــده
هســتند ،باالخــره عربســتان ســکوت را
شکســت و وزیــر بهداشــت ایــن کشــور زدن
واکســن را شــرط اصلــی بــرای پذیــرش
زائــران خانــه خــدا عنــوان کــرد .ســال
گذشــته نا منویســی از متقاضیــان ســفر بــه
حــج تمتــع بــرای ســال  ۹۹در ایــن ایــام
آغــاز شــد و بســیاری از زائــران در روزهایــی
کــه کرونــا چنــدان شــناخته شــده نبــود و
تــازه وارد کشــور شــده بــود ،بــرای تشــرف
بــه ســرزمین وحــی ثبتنــام کردنــد و پــس
از آن ســازمان حــج و زیــارت نیــز جلســات و
کال سهــای آموزشــی را بــا توجــه بــه شــرایط
موجــود بــه صــورت آنالیــن برگــزار کــرد .امــا
بــا وجــود آمادگــی ایــران بــرای اعــزام زائــران
بــه حــج تمتــع ســال  ،۹۹ســعود یها از
نپذیرفتــن زائــر خارجــی خبــر دادنــد و در
نهایــت حــج تمتــع ســال جــاری فقــط بــرای
 ۱۰هــزار نفــر از افــراد ســاکن عربســتان
انجــام شــد .بــرای حــج ســال آینــده نیــز بــا
توجــه بــه شــرایط موجــود و شــیوع کرونــای
انگلیســی هنــوز وضعیــت برپایــی حــج و
موافقــت عربســتان بــا ورود زوار اعــام نشــده
اســت؛ تــا جایــی کــه حتــی طــرف ســعودی

کــه هــر ســاله پــس از پایــان عملیــات حــج
تمتــع ،بــرای حــج تمتــع ســال آینــده
برنامهریــزی کــرده و تفاهمنامــه حــج را
بــا مســووالن کشــورهای مهمــان بــه امضــا
میرســاند ،هنــوز بــا هیــچ کشــوری وارد
مذاکــره نشــده تــا دربــاره نحــوه پذیــرش
یــا ســهمیه هــر کشــور تصمیمگیــری کنــد.
بــر همیــن اســاس ،بیــش از  ۶مــاه اســت کــه
بســیاری از کشــورها در بالتکلیفــی بــوده
و دربــاره برپایــی حــج تمتــع ســال آینــده
اطالعاتــی ندارنــد .بــا ایــن وجــود یکــی
از رســانههای عربــی بــه نقــل از وزیــر
بهداشــت ســعودی ،شــرط اصلــی عربســتان
بــرای حضــور در حــج تمتــع ســال آینــده
را زدن واکســن اعــام کــرده و گفتــه اســت:
«بایــد کمیتــهای بــرای شــرکت کننــدگان در
موســم حــج و عمــره تشــکیل شــود و بــرای
بهــره بــرداری از امکانــات بهداشــتی مــورد
نیــاز در مکــه مکرمــه ،اماکــن متبرکــه و
مدینــه منــوره و نقــاط ورودی زائــران حــج
امســال آمــاده شــوید».
بــا ایــن ســخنان وزیــر بهداشــت بــه نظــر
میرســد کــه طــرف ســعودی در حــال
آماد هســازی حضــور زوار بــه ســرزمین وحــی
اســت و البتــه بایــد منتظــر بــود کــه نحــوه
ایــن پذیــرش و ســهمیهها بــه چــه صــورت

کمیته امداد به دنبال

توانمند سازی خانواده
های تحت پوشش است

انجــام خواهــد گرفت.همچنیــن ســیدعلی
مرعشــی ،رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و
زیــارت جمعیــت هــال احمــر روز گذشــته
بــه ارســال نشــدن دســتورالعمل بهداشــتی
بــرای کشــورها از ســوی ســعود یها
و آمادگــی ایــران بــرای اعــزام زوار بــا
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و بــه ویــژه
زدن واکســن ،بهبــود کنتــرل بیمــاری،
درما نهــای بــه موقــع اشــاره کــرد و گفــت:
چنــدی پیــش نشســتی بیــن رئیــس ســازمان
حــج و زیــارت و وزیــر بهداشــت برگــزار شــد
کــه دکتــر نمکــی بابــت تامیــن واکســن
حجــاج کشــورمان قــول مســاعد خــود را
اعــام کــرد.
تاکیــد رهبــر معطــم انقــاب بــر مردمــی کــردن
فرآینــد کمــک رســانی بــه نیازمنــدان ،یــادآور
شــد :بــه لحــاظ شــفاف ســازی و حضــور خــود
مــردم در ایــن عرصــه ،شــبکه وســیعی بــه نــام
مراکــز نیکــوکاری در ســطح کشــور در مســاجد
و دفاتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان هــا،
دایــر شــده اســت و مشــغول خدمــت رســانی
هســتند.
رئیــس کمیتــه امــداد کشــور تصریــح کــرد:
ایــن مراکــز در مناطــق مختلــف ،نهتنهــا بــه
نیازمنــدان تحــت پوشــش کمیتــه و بهزیســتی
خدمــت رســانی میکنــد کــه نیازمنــدان
مناطــق خــود را نیــز تحــت پوشــش دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد قــدر دان ایــن حضــور
و خدمــت رســانی را بدانیــم ،اظهــار داشــت:
فعــاالن ایــن حــوزه بایــد بداننــد کــه جایــگاه
آنهــا در کنــار پیامبــر گرامــی اســام اســت
چــرا کــه شــما بــه عیــال اهلل در حــال خدمــت
رســانی هســتید .بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه
در کنــار مراکــز نیکــوکاری بــه دنبــال ایجــاد
مراکــز تخصصــی در دانشــگاه هــا هســتیم،
مطــرح کــرد :امــروز نبایــد تنهــا بــه دنبــال
اهــدا بســته هــای کمــک معیشــتی باشــیم،
بلکــه بایــد پــا را فراتــر بگزاریــم و همــان
طــور کــه رهبــر معطــم انقــاب نیــز بــر آن
تاکیــد دارنــد ،در مســیر توانمنــد ســازی و کار
آفرینــی قــدم برداریــم.

