
    رئیس جمهور به همتای فرانسوی خود گفته اگر برای 
آژانس بین المللی اتمی مرجعیت قائل هستید و به آن 
استناد می کنید، همین آژانس بار  ها اعالم کرده است که 
جمهوری اسالمی ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند 
بوده است. دکتر رئیسی از رئیس جمهور فرانسه خواست 
برای برداش��تن تحریم های ظالمانه و انجام تعهدات از 

سوی امریکایی   ها و اروپایی ها تالش کند

    باقری: 6 دور قبلی وین
جمع بندی است نه توافق

صفحات 2و15

    رئیس کل دادگستري اس��تان اصفهان در تشریح 
جزئیات یکي از پرونده هاي اخ��الل در نظام اقتصادي 
بیان داشت: موضوع این پرونده کالهبرداري شبکه اي 
منتهي به اخ��الل در نظام اقتصادي کش��ور و تخلف از 
تعهدات ارزي بوده که دادگاه جرایم اقتصادي اس��تان 
پس از رس��یدگي و با اعالم ختم رس��یدگي مبادرت به 

صدور رأي نمود

    روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطالعیه ای با 
تأکید بر اینکه تمامی ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی 
در قالب سه دور مذاکرات انجام شده به حد کفایت مورد 
توجه قرار گرفته است، اعالم کرد:  با وجود عدم تمایل 
طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیان های وارده به 
خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین 
اینترنشنال)مائو( که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعالم 
شد، هماهنگی های الزم به منظور آغاز هرچه سریع تر 
مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادش��ده با دولت ایران 
انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ 
برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد

    پیمان جبلي، رئیس سازمان صداوسیما در مراسم 
اختتامی��ه پنجمین جش��نواره تلویزیوني مس��تند بر 
تحول آفریني در این سازمان تأکید کرد و گفت: »مبناي 
تحول رسانه ملي بر اساس دو اصل هویت و عدالت گستري 
است. هر دوي این عبارات و این سرفصل هاي بزرگ نتیجه 
تاریخ پرفراز و نشیب انقالب است که بیش از ۴۰سال از 

عمر بابرکتش را شاهد بودیم

    بحران کرونا طي دو س��ال گذش��ته اگر چه باعث از 
دست دادن حدود ۱3۰ هزار نفر از هموطنانمان شد، اما 
در این مبارزه نفسگیر شاهد شکل گیري زیباترین تصاویر 
از فداکاري آحاد مردم و پزشکان بودیم. روز گذشته هم 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمي فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در دیدار وزیر بهداشت با تأکید 
بر اینکه در بسیج ظرفیت ها علیه ویروس منحوس کرونا 
اخوت و همدلي بین سپاه و بس��یج، کادر درمان و مردم 
بیش از پیش خود را نشان داد، گفت: » این روابط اگرچه 
اندك اندك شکل گرفت، اما نگرش جامعه نسبت به کادر 
درمان و خادمان مردم در سپاه واقعي تر شد. افراد به هم 
نزدیك تر شدند و پیوندهاي عمیقي که در همکاري سپاه 
و کادر درمان شکل گرفت دوباره این مفاهیم را زنده کرد

 اخوت بین سپاه و بسیج
  با کادر درمان و مردم

در کرونا خودش را نشان داد

58 سال زندان 
 براي متهمان پرونده 

1۳۰ میلیون یورویي اصفهان

رسانه ملی را قرارگاه امید 
و نشاط و مبارزه با امواج 

تحریف می خواهیم

بیانیه وزارت خارجه 
  درباره  پرونده 

هواپیمای اوکراینی

 تحریم ها را بردارید 
تا مذاکرات پیش برود

۳

۳
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

 چنبره سازمان ليگ فوتبال 
بر حق مسلم باشگاه ها

مسئوليت تاریخی نمایندگان 
مجلس یازدهم

شيوا نوروزي

عباس حاجی نجاری

جنگ و جدل ها بر سر تبلیغات محیطي لیگ برتر فوتبال به قوت 
خود باقي است و در این بین دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
به رغم اینکه مي توانند از تبلیغات دور زمین درآمدزایي داشته 
باشند، اما زیاده خواهي س��ازمان لیگ فوتبال براي در اختیار 
داشتن انحصاري تبلیغات به چالش��ي بزرگ براي آنها تبدیل 
شده است.  تأخیر در شروع دیدار سرخپوشان تنها یك گوشه از 
حواشي حاصل از انحصارطلبي سازمان لیگ است | صفحه 1۳

نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ 27 
تیرماه سال ۱372 بر اساس ماده واحده ای روز دهم آذرماه را که 
مصادف با سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد 
آیت اهلل سید حس��ن مدرس می باش��د به عنوان روز مجلس 
نام گذاری کردند. ورود شهید مدرس به مجلس شورای ملی 
به آبان ماه سال ۱2۸۸بازمی گردد. پس از پیروزی مشروطیت 
و تصویب قانون اساسی و گنجاندن اصل تراز اول )نظارت فقها 
بر مصوبات مجلس(، شهید مدرس به همراه 2۰ فقیه دیگر از 
سوی مراجع عظام نجف به مجلس معرفی شدند و مجلس دوم 
شورای ملی ایشان را به عنوان یکی از پنج تن فقیه تراز انتخاب 
می کند. مدرس از دوره سوم تا ششم در قامت نمایندگی مردم 

در مجلس به فعالیت سیاسی خود ادامه داد | صفحه 2

نتایج نهایی انتخابات عراق 
اعالم شد

کمیس�اریای عالی انتخاب�ات عراق با گذش�ت 51 روز از 
برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، روز سه         شنبه نتایج 
نهایی را پس از بررسی شکایت         ها و اعتراضات اعالم کرد. 
به نوش��ته وب��گاه الس��ومریه نیوز، »جلیل عدن��ان « رئیس 
کمیس��اریای عالی انتخابات عراق در یك کنفرانس خبری 
گفت که نتیجه انتخابات در پی بررس��ی اعتراضات موجب 
تغییر در پنج کرسی ش��ده اس��ت که مربوط به استان های 
بغداد، اربیل، موص��ل، بصره و کرکوك اس��ت. به گفته وی، 
تعداد مش��ارکت کنندگان ۹ میلیون و ۶2۹ هزار و ۶۱۰ نفر 

)۴۴ درصد( بود. 
طبق اع��الم این نه��اد عالی انتخاب��ات عراق، فراکس��یون 
الصدریه، وابس��ته به مقتدی صدر همچنان با 73کرسی در 
رتبه اول، ائت��الف »تقدم « )بزرگ ترین ائتالف اهل س��نت 
به رهبری محم��د الحلبوس��ی، خمیس الخنجر و س��لیم 
الجبوری( با 37 کرسی در رتبه دوم، ائتالف »دوله القانون « 
به رهبری نوری المالکی با 33 کرس��ی در رتبه سوم، حزب 
دموکرات کردس��تان عراق با 3۱ کرس��ی در رتبه چهارم، 
ائتالف کردستان و ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری با 

۱7 کرسی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
انتخابات پارلمانی در ۱۸ مهرماه برگزار ش��د و پس از اعالم 
نتایج بسیاری از گروه های سیاسی معتقد به تقلب گسترده 
بودند تا جای��ی ک��ه در ورودی های منطقه س��بز تحصن و 
درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به 
»االطار التنسیقی « ش��امل احزاب و گروه های شیعه ائتالف 
»الفتح«، »دول��ه القانون«، »عصائب اهل الح��ق « به اضافه 
»کتائب ح��زب اهلل « و دیگر جریان های ش��یعی اس��ت که 

بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 1۰ آذر 14۰۰ - 25 ربیع الثانی 144۳
سال بیست و سوم- شماره 6۳62 - 16 صفحه

قیمت: 2۰۰۰  تومان

 گنج اموال مازاد دولت 
به بودجه رسید

مرحوم آذری قمی 2نامه عذرخواهی به رهبر انقالب نوشته بود

فرصت 2ساله به صنایع آب بر استان های  بحرانی
 وزیر نیرو: طرح ضربتي کوتاه مدت براي حل مشکالت آب 4 استان به تصویب رسید. صنایع استان هایي که در این محدوده قرار دارند

مکلفند طي 2 تا ۳ سال آب مورد نیاز خود را از طریق آب هاي غیرمتعارف تأمین کنند | صفحه 4

روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب 
در پاس�خ به نامه مؤسس�ات تاریخی درباره 
عذرخواهی مرحوم آذری قمی از رهبر انقالب 
در اطالعیه ای اعالم ک�رد که مرحوم آیت اهلل 
آذری قمی مکاتبات متع�ددی با رهبر معظم 
انقالب مدظله العالی داشته که از جمله  آنها دو 
نامه مشتمل بر عذرخواهی از معظم له است.

متن اطالعیه  روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب به شرح  زیر است: 

در پی انتشار نامه پوزش خواهی مرحوم آیت اهلل 
آذری قم��ی از رهبر معظم انقالب اس��المی در 
رسانه   ها و طرح برخی ادعا  ها و تردید  ها در صحت 
و تاریخ آن، برخی از پژوهش��گران تاریخ انقالب 
اس��المی و تعدادی از مراکز و مؤسسات فعال در 
حوزه مطالعات تاریخی، طی نامه ای با اش��اره به 
اهمیت موض��وع و مباحث پیش آم��ده، از دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
مدظله العالی درخواست روشنگری و رفع ابهام 
کردند. این دفتر در پاسخ به این درخواست اعالم 
می کند مرح��وم آیت اهلل آذری قم��ی مکاتبات 
متعددی با رهبر معظم انقالب مدظله العالی داشته 
که از جمله  آنها دو نامه مشتمل بر عذرخواهی از 
معظم له اس��ت. نامه اول در ۱37۵/3/۱2 برابر با 
۱۴ محرم ۱۴۱7 نگارش شده که در صفحه ۱۶۶ 
کتاب »روشن بینی امام خمینی رحمه اهلل علیه« 
تألیف آیت اهلل ری شهری دامت برکاته درج شده 
و اخیراً از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت 
امام خمینی قدس سره الشریف منتشر شده  است. 
مرحوم آیت اهلل آذری قمی در نام��ه دیگری در 
تاریخ ۱37۶/2/۱ با اش��اره به نامه اول، به همین 

مضمون تصریح کرده و در بخش��ی از آن نوشته 
است:

»در نامه ای که توسط آقای مسعودی تقدیم شد 
جهت را سؤال کرده بودید ایشان نمی دانستند. در 
اوائل مسئله مرجعیت من فکر می کردم که شما 
هم به دنبال مقام هس��تید. با توسل به حضرت 
عباس سالم اهلل علیه مشکلم فوراً حل شد و شنیدم 
که فرزندان خود را به آقای بهجت ارجاع داده اید. 
در هر صورت من سخت احس��اس مظلومیت و 
محرومیت از خدمت به نظام می نمایم و از ش��ما 
توقع دارم که آن را رفع نمایید و اگر با آن سوء ظن 

به شما جسارت شده مرا ببخشید«.
این دفتر برای رف��ع هرگونه ابه��ام و به منظور 
بهره ب��رداری هم��ه عالقه من��دان به خص��وص 
پژوهشگران حوزه تاریخ انقالب اسالمی، تصویر 

آنها را منتشر می کند. 
روابط عموم��ی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای مدظله العالی
  نامه برخی از مؤسس�ات فعال در حوزه 
مطالع�ات تاریخی درب�اره س�ندیت نامه 

عذرخواهی مرحوم آذری قمی از رهبری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضور محترم ریاس��ت دفتر حفظ و نش��ر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مدظله العالی

سالم علیکم
همان گونه که مستحضرهستید در ماه  گذشته 
برخی از رسانه های مکتوب و مجازی برای اولین 
بار متن و تصویر نامه ای منسوب به مرحوم آقای 
آذری قمی با مضمون عذرخواه��ی وی از مقام 
معظم رهبری و اظهار پشیمانی از مواضعی را که 

علیه ایشان اتخاذ کرده بود منتشر کردند که منجر 
به واکنش   هایی نسبت به آن شده است. 

یکی از مهم  ترین این واکنش   ها تشکیك در اصل 
وجود نامه و صحت تاریخ انتشار نامه است. شایان 
ذکر اس��ت که در برخی منابع تاریخی همچون 
کتاب خاطرات آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی با 
عنوان » جرعه ای از دریا«، ج۴ ص۶۵3 و همچنین 
در تصویری که از دستخط آن مرحوم توسط یکی 
از خبرگزاری   ها منتشر شده اس��ت، صدور آن در 
تاریخ 27 اردیبهشت س��ال ۱37۶ دانسته شده 
است. در حالی که در برخی آثار تاریخی همچون 
کتاب » روش��ن بینی امام خمین��ی رحمه اهلل در 
نام��ه  ۱3۶۸/۱/۶« تألیف آیت اهلل ری ش��هری، 
ص ۱۶۶ که از س��وی مؤسس��ه عروج وابسته به 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( منتشر 
ش��ده ، تاریخ صدور نامه ۱2 خرداد ۱37۵، قید 

شده است. 
گفتنی است منبع اخیر، این نامه و تاریخ نگارش 
آن را به »مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای « استناد کرده است. 
با توجه به تهافت یاد ش��ده در تاریخ صدور نامه 
در این منابع و ابهام به وج��ود آمده پیرامون آن 
و اهمیت ثب��ت مضمون نامه به عنوان س��ندی 
مهم و عبرت آم��وز در تاریخ انقالب اس��المی، 
تقاضامندیم ک��ه آن مرکز نظر صری��ح خود را 
درباره تاریخ، مضمون نامه و اصالت تصویر منتشر 
شده از آن نامه، برای صیانت از حافظه تاریخی 
ملت و اس��ناد تاریخی که اف��راد و جریان هایی 
در صدد مخدوش سازی و تحریف آنها هستند، 

اعالم کند. 

   اقتصادی

رئیس جمهور: برنامه مولد سازي اموال مازاد دولت با همكاري همه دستگاه ها و قواي كشور هر چه سریع تر اجرایي شود
 کارشناسان اقتصادي در گفت وگو با »جوان«:  دولت ظرفیت بسیار باالیي براي درآمد زایي از محل مولد سازي دارایي های خود 

که درواقع گنج است دارد، ولي مدیران میاني در شفاف سازي و مولد سازي دارایي ها کارشکني مي کنند | صفحه 4

 در ۱۰۰روز اول
 ۴۰برابر ۱۰۰روز آخر دولت قبل واكسن تزریق شد

 سختي من زماني است 
كه نمي توانم از دردهاي همسرم بكاهم

 نخستین نشست خبری علی بهادری جهرمی
به عنوان سخنگوی جدید دولت دیروز برگزار شد | صفحه 5

 گفت وگوی »جوان« با بتول فصیحي 
همسر جانباز 6۰درصد محمد فصیحي دستجردي | صفحه 7

آیت اهلل جوادی آملی:

اندیشه های آیت اهلل مصباح 
آبروی علمی کشور است

شایسته است که اعضای س��تاد بزرگداشت آیت اهلل مصباح 
یزدی با مطالعه دقیق اش��کاالت و شبهات فالسفه برجسته 
غربی همچون کانت و دکارت، پاس��خ های حضرت آیت اهلل 
مصباح یزدی به این مش��کالت اساسی و مس��ائل عمده را 
به صورت وزین و متق��ن تبیین و به جامع��ه علمی داخلی 
و بین الملل��ی ارائه نمایند تا در یك س��طح برتری اندیش��ه 
آیت اهلل مصباح یزدی معرفی ش��ود. در معرفی دیدگاه ها و 
اندیشه آیت اهلل مصباح یزدی همت بلند داشته باشید چرا که 
دیدگاه ها و اندیشه های ایشان آبروی علمی برای جمهوری 
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