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88498443سرويس  سياسي

یار حاج قاسم در کنار محافظ حاج قاسم آرام گرفت

تشييع باشکوه»صيادخدايي« با نداي يا زينب

در س�وریه جنگيد، در جنگ روبه رو حریف او 
نشدند، انتقامش را در تهران و با ترور گرفتند، 
آنچن�ان ک�ه حری�ف فرمان�ده اصلي قاس�م 
سليماني هم در نبرد نظامي نشدند و انتقامش 
را در بغ�داد و ب�ا ت�رور گرفتند. پيكر حس�ن 
صيادخدای�ي، پاس�دار مدافع ح�رم که عصر 
یك شنبه مقابل منزلش در خيابان مجاهدین 
اسالم ترور شد، روز گذشته با حضور مردم در 
ميدان امام حس�ين تهران تشييع و سپس در 
قطعه 5۰بهش�ت زهرا در جوار شهيد طارمي 
)یكي از محافظان حاج قاس�م س�ليماني( به 
خاك سپرده شد. سرلش�كر اسماعيل قاآني، 
فرمانده نيروی قدس س�پاه پاسداران انقالب 
اس�المي نيز در ای�ن مراس�م حض�ور یافت. 
مراسم تش��ييع پيكر ش��هيد »صيادخدايي« در 
تهران با حضور مردم ع��زادار و ارادتمندان به اين 
شهيد برگزار شد. پيكر اين شهيد بر دوش مؤمنان 
از ميدان امام حسين تا ميدان شهدا تشييع شد. 

در اين مراسم همه مردم آمده بودند و در اين ميان 
خانواده هاي شهدا به ويژه ش��هداي مدافع حرم 
كه پوسترهاي عكس ش��هداي خود را در آغوش 

كشيده بودند، حضورشان به چشم مي خورد. 
همچنين به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
الكل و گالب در مسير آبپاشي مي كردند و از آنجا 
كه هوا به ش��دت گرم و غبارآلود ب��ود، خادمان 
با دس��تگاه آب پاش قدري به خن��ك كردن فضا 

مي پرداختند. 
ابتداي مراس��م ق��دري حاضران به ع��زاداري و 
س��ينه زني پرداختند. اكثر مردم عكس شهدا را 
به ويژه شهداي مدافع حرم را روي سينه هاي شان 

گرفته بودند و همراه با مداحي ها اشك مي ريختند. 
برخي ديگر عكس ش��هيد صيادخدايي، ش��هيد 
همت و ش��هيد ابراهيم هادي را در دستان شان 
داشتند. پيكر شهيد صيادخدايي ابتدا در مسجد 
امام حسين قرار داده شد و آيت اهلل صديقي بر پيكر 
اين شهيد نماز خواند. حدود ساعت9:30 بود كه 
پيكر شهيد از مسجد خارج شد و به سمت ميدان 
ش��هدا با همراهي مردم حركت كرد و حاضران با 
يا حس��ين و يا زينب پيكر شهيد خدايي را بدرقه 

كردند. 
بر باالي ماش��ين حامل خودروی پيكر ش��هيد 
صيادخدايي جمله اي از شهيد حاج قاسم سليماني 
»ما ملت امام حسينيم« و »يا اباعبداهلل الحسين« 
درج شده بود و مردم پيكر شهيد را با شعار مرگ 
بر امريكا و مرگ بر اسرائيل از ميدان امام حسين 

تا ميدان شهدا همراهي مي كردند. 
در اين مراسم ميثم مطيعي، مداح اهل بيت )ع( 
دقايقي به مداحي پرداخت و حاضران با جمله يا 

زينب مدد مداح را همراهي كردند. 
در ميان م��ردم پرچم هاي مش��كي و قرمز رنگ 
ياحسين و يا اباعبداهلل الحسين به چشم مي خورد. 
پرچم قرمز نشانه خون بناحق ريخته اي  است كه 

انتقام او گرفته نشده است. 
سرهنگ پاسدار »حس��ن صيادخدايي« يكي از 
پاسداران نيروي قدس س��پاه، حوالي ساعت۱۶ 
روز گذش��ته يك ش��نبه يكم خرداد ماه در حال 
بازگشت از محل كار به منزل خود واقع در يكي از 
كوچه هاي فرعي خيابان مجاهدين اسالم توسط 
دو ضارب موتورسوار به شهادت رسيد. ضاربان با 
ش��ليك پنج گلوله وي را در مقابل منزل خود به 

شهادت رساندند و متواري ش��دند. وي در حالي 
ترور شد كه داخل ماشين پرايد سفيد خود مقابل 
منزل قرار داشت و در حال ورود به ساختمان بود. 
همسر وي اولين كسي بود كه با پيكر غرق به خون 

شهيد رو به رو شد. 
پيكر شهيد صيادخدايي در قطعه ۵0بهشت زهرا 
در جوار ش��هيد طارمي )يك��ي از محافظان حاج 

قاسم سليماني( به خاك سپرده شد. 
   رئيس س�تادکل نيروهاي مس�لح: ترور 

صيادخدایي بي پاسخ نمي ماند
سرلشكر باقري با صدور پيامي شهادت مظلومانه 
مدافع حرم س��ردار رشيد اس��الم »سرتيپ دوم 
پاس��دار صيادخدايي« را تبريك و تسليت گفت 
و تأكيد كرد كه ترور ش��هيد پاسدار صيادخدايي 

مطمئناً بي پاسخ نخواهد ماند. 
در پيام سرلش��كر باقري با تبريك و تسليت 
شهادت شهيد حسن صيادخدايي آمده است: 
بي شك صياد عزيز كه عمر خود را با مجاهدت 
در مسير نوراني واليت و عش��ق به اهل بيت 
عصمت و طه��ارت)ع( و دف��اع از آرمان هاي 
بلند انقالب و نظام اس��المي و امنيت، عزت و 
سربلندي ايران عزيز سپري كرد، براي هميشه 
الگوي مهاجران الي اهلل و پاسداران فداكاري 
و سلحشور اس��ت كه در اخالص، گمنامي و 
ساده زيستي در س��پهر ش��رافت و مردانگي 

اوج مي گيرند. 
اين پيام مي افزايد: ترور اين شهيد واالمقام نشانه 
زبوني و خواري مدعيان دروغين حقوق بش��ر و 
تالش مذبوحانه شان در جهت سرپوش گذاشتن 
به شكس��ت هاي مفتضحانه برابر جبهه مقاومت 

است و مطمئناً بي پاسخ نخواهد ماند. 
   فرمانده کل س�پاه: س�پاه انتق�ام خون 

صيادخدایي را خواهد گرفت
س��ردار سرلشكر پاس��دار حسين س��المي، روز 
دوشنبه در سومين اجالسيه »مجمع جهادگران 
كشور« در اردوگاه شهيد باكري خرمشهر با اشاره 
به ترور شهيد صيادخدايي اظهار كرد: ان شاءاهلل 
انتقام خون اين عزيزان سخت خواهد بود و انتقام 
خون وي گرفته خواهد ش��د، هيچ عمل شرورانه 
دش��من بدون پاس��خ نخواهد بود و دشمن را در 

آرزوي هايش منجمد مي كنيم. 
   خرده روایت هایي در مورد شهيد

پدر خانم شهيد: خيلي جاها دست گير ما بود. خدا 
رحمتش كند. با ما دوس��ت بود. دوستي بود كه 
هميشه خيرش مي رسيد. ما از او حتي يك بار هم 
اخم نديديم. هر مشكلي هم پيش مي آمد سعي 
مي كرد با آرامش و اخالق برخورد كند، حتي يك 
بار نديديم از امكانات و روابطش براي رفع مشكل 
خودش اس��تفاده كند. در خياب��ان مثاًل تصادف 
كرده باشد و بيايد پايين كارت نشان بدهد و آشنا 
رديف كند، ابداً و اصاًل. روز قبل از شهادتش يكي 
از دوستان ما در بيمارستان بود. گفتم سعيد جان 
اينها نمي گذارند ما باال بروي��م، يك كاري بكن. 
گفت حاجي م��ن مي توان��م االن كاري كنم كه 
همه شان كنار بروند ولي وقتي به هيچ كس اجازه 
نمي دهند، شما هم باال نرو. اينقدر مقيد به قانون 

و راه و روش بود. 
همكار ش��هيد: شهيد مس��تأجر و خانه اي كه در 
آن زندگي مي كرد اجاره اي بود. با اينكه ش��هيد 
از فرمانده��ان مياني س��پاه ب��ود، زندگي اش با 
ساده زيستي همراه بود. دقيقاً صبح همان روزي 
كه شهيد به شهادت رس��يد، همكار جديدي به 
جمع ما اضافه ش��ده و اولي��ن روز كاري اش بود. 
شهيد براي او وقت گذاشت و با او صحبت كرد. به 
او مي گفت اينجا جاي مقدسي است، جاي شهيد 
و ش��هادت اس��ت و برايش يك فضاي معنوي و 
جهادي از كار ترسيم كرد. زندگي براي او در جهاد 

و مبارزه و تالش براي كشور خالصه شده بود. 
برادر شهيد: از ۱2سالگي در جبهه بود. اذن پدر 
و مادرم را گرفت و رفت جبهه. بعد هم در س��پاه 
اس��تخدام ش��د و خدمت كرد. يك ريال حرام و 
حالل را قاطي نمي كرد. حرام اصاًل در ذات ايشان 
نبود. كوچك ترين برادر من ب��ود. نمازخوان بود. 
ماه شعبان و رجب را يكسر روزه مي گرفت. خيلي 
مخلص بود. زبان من در تعري��ف از او واقعاً قاصر 
است. هميشه شهادت آرزويش بود. مي گفت ما 
ساخته ش��ده ايم براي خدمت. ما دو سه تا برادر 
هستيم كه مجروح جنگ هستيم ولي من تا مدتي 
پيش نمي دانستم ايش��ان مجروح است. يك بار 
پسرم بدن ايشان را ديده بود، مي گفت عمو بدنش 
تركش دارد. من واقعاً خبر نداشتم كه بدن سعيد 
تركش دارد و مجروح است. خيلي مخلص بود. از 
من كه برادر بزرگش هستم از لحاظ ايمان و توكل 
خيلي برتر بود. ما از زمان جنگ منتظر ش��هادت 
ايشان بوديم، ولي قسمت اين بود كه در اين مقطع 

به اين افتخار برسد.

حركت ما و بركت خدا
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به اثرات 
مثبت سرود »س��الم فرمانده« و توسعه آن به 
فراتر از مرزهاي جغرافيايي پرداخته و نوش��ته 
اس��ت: اين روزها در اتفاقي جالب و قابل تحليل، زمزمه لب بس��ياري از 
كودكان و بزرگساالن كشورمان نواي زيباي سرود »سالم فرمانده« است؛ 
سرودي كه اكنون عالوه  بر اينكه بر جان و دل پاك كودكان و نوجوانان اين 
مرز و بوم نشسته است و هر روز شاهد حضور انبوهي از آنها در برنامه هاي 
بازخواني اين سرود در شهرهاي مختلف هستيم، در كشورهاي ديگر نيز 
مورد استقبال قرار گرفته است. استقبال و اثرگذاري اين سرود تا حدي بوده 
است كه دشمنان و معاندان را به واكنش هاي توأم با عصبانيت و دستپاچگي 
كشانده است؛ دشمناني كه سال هاست با انواع و اقسام ابزار رسانه اي از قبيل 
ماهواره، اينس��تاگرام و انواع ديگر ش��بكه هاي اجتماعي، انيميشن هاي 
هدفمند، ترانه هاي مبتذل، بازي هاي رايانه اي مخرب، تبليغ سند 2030 
و... از هر آنچه براي اثرگذاري منفي در ذهن و روح فرزندان اين سرزمين 
مي توانسته اند دريغ نكرده اند. اين گربه هاي عابد شده، حال كه اثرگذاري 
مثبت و سازنده يك سرود را شاهد هستند، تاب و تحمل از دست داده و با 
انواع تحليل هاي سس��ت و بي پايه، س��رود پيونددهنده قلب كودكان و 
نوجوانان با موالي غايبشان را براي آنها مضر مي خوانند)!( اما فارغ از همين 
دغل ب��ازي و مخالفت هاي بي منط��ق و لجبازانه دش��من و پادوهاي كم 
مقدارش، موفقيت چشمگير سرود به عنوان يك كار فرهنگي تراز باالست 
و نشان مي دهد كه اگر كاري خالصانه و براي رضاي خدا و با هدف خدمت 
در جبهه مقابله با دشمن انجام شود، قطعاً در اثر گذاري و نتيجه، مشمول 
بركتي باور نكردني مي شود، اما الزمه رسيدن به چنين مرحله اي، برداشتن 

قدم اول و پرهيز از تنبلي و بهانه تراشي و نااميدي هاست. 
........................................................................................................................

دستاوردهاي راهبردي يك سفر
آرمان در يادداش��تي با اش��اره به نقش عمان در 
تحوالت منطقه به سفر يك روزه رئيس جمهور به 
اين كش��ور اش��اره كرده و نوش��ته اس��ت: سفر 
رئيس جمهور اسالمي ايران در چند حوزه قابل تجزيه و تحليل است: نخست 
مسئله روابط دوجانبه و روابط ايران با كش��ورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس است. عمان مي تواند حلقه اتصال بين ايران و ساير كشورهاي 
عضو شوراي همكاري خليج فارس ايفاي نقش كند. در حوزه امنيتي و نظامي 
با توجه به جايگاه ژئوپلتيكي عمان در خليج فارس و درياي عمان طبيعتاً 
همكاري و همگرايي ايران- عمان مي تواند به بومي سازي امنيت خليج فارس 
كمك كند و در واقع مانع حضور نظامي قدرت هاي فرامنطقه اي شود. موضوع 
ديگري كه مورد بحث قرار گرفت، مسئله تبادل تجاري و اقتصادي بين دو 
كشور است. با توجه به اينكه بازارهاي عمان كشش و ظرفيت بااليي براي 
پذيرش كاالهاي ايراني دارد، لذا بر اساس توافقنامه هاي تجاري كه در جريان 
سفر رئيس جمهور اس��المي ايران به عمان به امضا رسيد، قرار است حجم 
تبادل اقتصادي ايران در سال هاي آينده به رقم ۵ميليارد دالر بالغ شود و اين 
ظرفيت بين دو كشور هم وجود دارد. همچنين در مسئله همگرايي منطقه اي 
طبيعتاً هر چه مناسبات ايران و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس محكم تر 
باشد، اين مسئله به كاهش نفوذ رژيم صهيونيستي در جنوب خليج فارس 
منجر مي شود، حتي تروري كه اخيراً در شرق تهران صورت گرفت، به دليل 
نفوذي است كه رژيم صهيونيستي در جنوب خليج فارس براي آموزش عناصر 
تروريستي صورت داده و اين نشان مي دهد هر چه همگرايي بين ايران و شش 
كشور حوزه خليج فارس بيشتر باشد طبيعتاً نفوذ رژيم صهيونيستي كاهش 

پيدا مي كند. 
........................................................................................................................

قصه خيابان مجاهدين... 
روزنامه همشهري به بهانه ترور عصر 
يك شنبه خيابان مجاهدين تهران، به 
نقش امام خميني)ره( در تربيت نس��لي مجاهد پرداخته و نوش��ته است: 
قديمي ها به  خاطر دارند، سر كوچه و پس كوچه هاي شهر جمعيتي هرزه و 
الت هايي بودند كه صبح و شب كارش��ان كفتري نشستن و رخ كشيدن و 
زنجير چرخاندن و لغز خواندن و سبيل تاب دادن بود. اهل محل هم از اين 
قماش جاهل امنيت نداشتند و نواميس شان در معرض تعرض بود. شهر نيز 
طاعون زده از طاغوت بود و تهي از نظميه و عدليه... اما در مقابل جمعي بودند 
مدافع اهل محل كه شهرت شان بود به مرام و لوطي گري... گذشت و گذشت 
تا اينكه خميني آمد. خميني لوطي هاي قلندر محله را جمع و برايش��ان 
مرشدي كرد و ياد داد كه اوباش اصلي از قماش جاهالن سبيل چرب كرده 
نيست. سرحلقه اوباش، جائري است مستبد كه بايد حيثيتش را به خاك 
كشيد. همين هم شد. هر چند بدين جا نيز ختم نشد. هر چقدر اين بچه ها 

بزرگ تر شدند، خميني هم عميق تر از اين مبارزه جانانه و تاريخي گفت... 
خميني از قلندران لوطي ش��هر، جوانمردان پهلوان س��اخته بود و به همان 
ميزان كه بچه هاي خيابان مجاهدين بيشتر و بيشتر شدند، شرارت اوباش هم 
توسعه يافت، اما مقصد همان بود؛ همان تعرض؛ همان پرده دري؛ همان ظلم 
و ستم و چپاول... تا جايي كه اوباش اغتشاش محله ها و اراذل تروريست شهر 
نيز اجير و مزدور اول اوباش عالم شدند؛ همان ها كه رسانه تحريف مي زدند و 
قلب واقع مي كنند، آدم مي كشند و خون مي ريزند و شهر را به آتش مي كشند 
و براي تحريم س��فره مردم، كاسه ليس��ان را اجير مي كنند... تروريست هاي 
خيابان مجاهدين تهران غريبه نيستند و حلقه تكميلي همان تروريست هاي 
رسانه اي و سياسي هستند كه شب و روز در دسيسه براي ذهن و قلب مردمند. 
حاج حسن مدافع حرم بود؛ همان حرمي كه فرمود جمهوري اسالمي است و 
البته جمهوري اسالمي جز مردم ايماني نيست. اينان نيز مردم را نشانه گرفتند. 
اما قصه بچه هاي خيابان مجاهدين، قصه شاگردان خميني است كه وسعت آن 

نه به ايران انقالبي كه به  وسعت انقالب در تاريخ است. 
........................................................................................................................

بي مسئوليتي در آبادان!
روزنام��ه صبح ن��و اما س��رمقاله دي��روز خ��ود را به 
بي مسئوليتی دستگاه هاي نظارتي در حادثه ريزش 
س��اختمان متروپل آبادان اختصاص داده و نوشته 
است: آبادان سياهپوش شد، درست در ش��ب عمليات بيت المقدس كه به 
پايش خون 3هزار ش��هيد ريخته شد. چه كسي پاس��خگوي مردم باشرفي 
خواهد بود كه حاضرند جان شان را براي اين سرزمين فدا كنند؟! در برابر اينها 
چه بايد گفت كه افرادي براي منافع شخصي و رسيدن به مقصودشان حاضرند 
هر كاري انجام دهند و عده اي وجدان شان را مي فروشند تا ساختماني بسازند 
سربه فلك كشيده تا باليي باش��د به جان اين مردمان شريف. اكنون آبادان، 
خرمشهر و تمام ايران سياهپوش عزيزان ش��ان شده اند. بله! حادثه متروپل 

آبادان، فاجعه اي است كه از بي مسئوليتي و... منشأ مي گيرد. 
عقربه هاي ساعت، عدد۱2 و30دقيقه روز دوشنبه، دوم خردادماه ۱۴0۱ 
را نشان مي دهد. به  ناگاه ابتدا صداي ريزش مهيب و چند ثانيه بعد صداي 
انفجار ناشي از آوار در خيابان اميركبير آبادان همه را بهت زده مي كند. دود 
و گرد و خاك ناشي از ريزش س��اختمان ۱0طبقه متروپل آبادان دقايقي 
تمامي مناطق اطراف آن را محو مي كند. بعد از كم ش��دن غبار ناش��ي از 
تخريب س��اختمان، مردم نگران آبادان مس��تأصل از فرار ي��ا نجات افراد 
گرفتارش��ده در ريزش آوار ساختمان، آنها را به اين س��و و آن سو مي برند. 
مردم ديگر مناطق آبادان خود را به محل حادثه رسانده اند تا شايد كمكي 
به همش��هريان خود انجام دهند. لحظاتي بعد صداي بوق آمبوالنس ها و 
خودروهاي آتش نشاني بلند شده تا عمق فاجعه را بيش از پيش نمايان كند. 
بعد از چند دقيقه نيروهاي امدادي پيكر بي جان يك فرد و ۱0مصدوم را از 
زير آوار خارج مي كنند و تالش ديگر امدادرسانان آغاز مي شود. نخستين 
مصدومان و جانباختگان از زير آوار بيرون آورده مي ش��وند. اكنون ساعت 
۱۱صبح سوم خرداد است؛ روزي كه خرمشهر آزاد شد، اما با اين تفاوت كه 

در اين ديار همه غمگين  هستند و سياهپوش... 

کارشناس مسائل بين الملل با بيان اینكه حضور وزراي اقتصادي 
دول�ت در س�فر رئيس جمهور ب�ه عم�ان و دس�تاوردهاي مهم 
اقتص�ادي ب�راي دو طرف نش�ان داد کش�ورهاي حام�ي جبهه 
مقاومت در حوزه هاي مختلف نقش آفریني دارند، گفت: یارگيري 
غ�رب در منطقه شكننده ش�ده و در ح�ال تغيير معادله اس�ت. 
»جعفر قنادباشي« كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با راه 
دانا، با اشاره به دستاوردهاي سفر رئيس جمهور به عمان گفت: سفر 
آيت اهلل رئيسي به عمان دس��تاوردهاي مهمي در حوزه سياسي و 
اقتصادي دارد ك��ه مي تواند معادالت منطقه را ب��ه نفع جمهوري 

اسالمي ايران تغيير دهد. 
وي با اشاره به اينكه دو دس��تاورد راهبردي در حوزه سياسي از سفر 
رئيس جمهور به عمان حاصل خواهد شد، عنوان كرد: غرب در تالش 
است از ميان مرتجع منطقه و حتي كشورهاي آفريقايي در برابر جبهه 

مقاومت يارگيري كند، اما س��فر منطق��ه اي رئيس جمهور به عمان 
حركتي براي توقف يارگيري غرب عليه جبهه مقاومت خواهد بود. 

اين كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه حضور وزراي اقتصادي 
دولت در اين سفر و دستاوردهاي مهم اقتصادي براي دوطرف نشان 
داد كشورهاي حامي جبهه مقاومت در حوزه هاي مختلف نقش آفريني 
دارند، تأكيد كرد: يارگيري غرب در منطقه شكننده ش��ده و در حال 
تغيير معادله است. قنادباشي با اشاره به دومين دستاورد سياسي سفر 
آيت اهلل رئيسي به عمان گفت: دولت س��يزدهم از ابتداي آغاز به كار 
خود در پي اجراي سياست تنش زدايي و از بين بردن چالش هايي بود 
كه غرب به آن دامن زده است تا زمينه حضور نظامي و سياسي غرب 

در منطقه را كاهش دهد. 
وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران براي از ميان برداشتن بهانه 
مداخله غرب در منطقه در حال اجراي ديپلماس��ي فعال منطقه اي 

است، تأكيد كرد: در شرايطي كه رژيم صهيونيستي سعي دارد برخي 
كش��ورهاي منطقه را عليه جبهه مقاومت تحت تأثي��ر قرار دهد، اما 
ديپلماسي منطقه اي جمهوري اس��المي ايران از يك سو و پيروزي 
انتخابات لبنان به نفع جبهه مقاومت از سوي ديگر توانسته معادالت 

منطقه اي را تغيير دهد. 
اين كارش��ناس بين المللي با اشاره به اينكه س��فر رئيس جمهور و 
برخي وزراي دولت به عمان دس��تاوردهاي اقتصادي قابل توجهي 
را نيز به همراه خواهد داش��ت، عنوان كرد: عمان يكي از حلقه هاي 
مهم روابط ايران با كشورهاي منطقه اي است كه روابط سازنده با آن 
مي تواند همواركننده مسير براي فعاليت بخش خصوصي در عرصه 
اقتصادي باشد. قنادباشي خاطرنشان كرد: بايد روابط اقتصادي ايران 
با كشورهاي حوزه خليج فارس متوازن و مانع از محصور شدن آن با 

يك يا دو كشور خاص شود. 

کارشناس مسائل منطقه:

يارگيري غرب در منطقه شكننده شده است

   کوتاه

رئيس جمهور:

مواضع ايران و عمان در بسياري از مسائل 
همخواني قابل توجهي دارد

از  بازگش�ت  از  پ�س  و  سه ش�نبه  بام�داد  رئيس جمه�ور 
س�فر رس�مي ب�ه عم�ان گف�ت:  مواض�ع ته�ران و مس�قط 
دارد.  توجه�ي  قاب�ل  همخوان�ي  مس�ائل  از  بس�ياري  در 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ي پس از بازگشت از سفر 
رس��مي به عمان در نشس��ت خبري در فرودگاه مهرآباد تصريح كرد: 

حسن روابط ايران و عمان، همكاري منطقه اي را افزايش خواهد داد. 
رئيس جمهور افزود: در نشست ها با مسئوالن عالي عماني اين موضوع مورد 
تأكيد قرار گرفت كه الزم است دو كشور اين همكاري را در سطح منطقه 
و بين المللي داشته باشيم، ضمن آنكه مواضع دو كشور در خيلي از مسائل 
همخواني قابل توجهی دارد. فعاالن اقتصادي، تجار و بازرگانان دو كشور، 
مشكالت خود را در زمينه تجارت، انتقال پول، مسائل مالي، بانكي و گمركي 
در نشستي با حضور وزير صمت و وزير تجارت عمان بيان كردند و مقرر شد 
در اين زمينه به زودي موانع رفع مي شود تا راه براي تجارت و كار اقتصادي 
هموار شود. رئيس جمهور افزود: هم تجار عماني و هم ايراني آنچنان آشنا 
با ظرفيت هاي موجود در دو كشور نيستند، بنابراين ضرورت تأسيس دفتر 
تجاري ايران در عمان احس��اس و بررسي ش��د كه اين دفتر هرچه زودتر 

تأسيس شود تا ظرفيت هاي دو كشور را به فعاالن اقتصادي بشناساند.  
........................................................................................................................

 یك استاد دانشگاه:

شجاعت دولت در مردمي سازي يارانه ها 
قابل تحسين است

یك استاد دانشگاه مردمي سازي یارانه ها را از اقدامات بسيار خوب دولت 
دانست و گفت: چگونگي اجراي این طرح در موفقيت آن تأثير بسزایي 
دارد و شجاعت دولت در پرداختن به این موضوع قابل تحسين است. 
بهروز دوستي، دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي در گفت وگو با فارس با اشاره 
به عملكرد دولت سيزدهم گفت: فهم علمي و عميق از وضعيت اقتصادي 
و سياسي كش��ور در پايان دولت هاي يازدهم و دوازدهم مي تواند به درك 
و قضاوت واقع بينانه تري از عملكرد دولت س��يزدهم در كمتر از يك سال 
گذشته منجر شود. اين اس��تاد دانش��گاه اضافه كرد: چالش هاي سه گانه 
ناكارآمدي مديريتي، تحريم هاي خارجي و معضل كرونا در كنار تنگناهاي 
معيش��تي اقش��ار مختلف مردم در كوران تورم به  ويژه در سال هاي 98 تا 
۱۴00 كام مردم ايران را به شدت تلخ كرده بود، به نحوي كه برخي موافقان 
و مدافعان ابتدايي دولت هاي يازده��م و دوازدهم انتقادهاي تند و جدي را 
متوجه رئيس اين دولت ها و كابينه كردند و حتي در مواردي به تبري جستن 
از ايشان پرداختند. وي افزود: دولت سيزدهم در شرايط يادشده با بيم ها و 
اميدهاي فراوان شروع به كار كرد و در بازه زماني كمتر از يك سال اقدامات 
و موفقيت هاي خوبي در برخي حوزه ها داشت، البته انتقاداتي نيز به برخي 
تصميم گيري ها وجود دارد. دوس��تي ادامه داد: مديريت مناسب سالمت 
كشور و اجراي موفق طرح واكسيناسيون عمومي و ريشه كني نسبي بيماري 
كوويد۱9 و تك رقمي ش��دن فوتي هاي روزانه و بهبود قابل توجه نقش��ه 

كرونايي كشور از موفقيت هاي مهم دولت سيزدهم است. 
دوستي تصريح كرد: افزايش بيش از دو برابري )3/برابر( فروش و صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي و افزايش ۴0درصدي صادرات غيرنفتي نسبت 
به سال ۱399 در بازه زماني مشابه و ديپلماسي فعال منطقه اي و جهاني در 
راستاي تعامل قوي تر و بهبود روابط با كشورهاي همسايه و احياي برجام 
و كاهش فش��ارهاي تحريمي هم از اقدامات خوب ديگ��ري بود كه دولت 
سيزدهم رقم زد. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: ارتباط نزديك و بدون واسطه 
با مردم و نيز همراه با اقشار مخالف و طراحي درگاه ملي مجوزهاي كسب وكار 
كش��ور و اتصال آن به درگاه تخصصي 32دس��تگاه اجرايي و ساده سازي و 
شرايط و مدارك تعداد هزارو393 مجوز كسب وكار و تصويب تدريجي آن 
در هيئت مقررات زدايي، ساماندهي انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي و تخليه ۶0درصدي انبارها تا آخر اسفند۱۴00 و برگزاري 
حراج سراسري و الكترونيكي به  منظور تسريع در فروش كاالهاي رسوبي 
در انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و رشد ۶8درصدي 
ترانزيت و انعقاد ق��رارداد و حمايت از 200طرح توس��عه فناوري با هدف 

بومي سازي فناوري هاي موردنياز از ديگر اقدامات خوب دولت است. 
........................................................................................................................

 انتقاد کوثري از مواضع 
برخي داخلي هاي همسو با دشمن

 نمي توان همراه شمر و يزيد بود 
و ادعاي حر بودن كرد

نماین�ده م�ردم ته�ران در مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا بي�ان 
اینك�ه مواض�ع ع�ده اي کمتری�ن تفاوت�ي ب�ا مواض�ع دش�من 
ن�دارد، اظه�ار داش�ت:  نمي ت�وان از یكس�و ب�ا ش�مر و یزی�د 
همراه�ي ک�رد و از ط�رف دیگ�ر ادع�اي ُح�ر ب�ودن داش�ت. 
به گزارش فارس، اسماعيل كوثري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي در جلسه علني ديروز مجلس و در نطق ميان دستور، با گراميداشت 
سوم خرداد ماه سالروز آزادسازي خرمش��هر و با بيان اينكه اين مناسبت 
روز استقامت و پيروزي ملت ايران است، به درس هاي ماندگار آن حماسه 
اشاره كرد و اظهار داش��ت:  در جنگ تحميلي فقط صدام طرف مقابل ما 
نبود، بلكه هم��ه قدرت هاي بلوك بندي ش��ده آن روز در اختيار او بودند، 
اما از آن عقبه نفسگير سربلند بيرون آمديم و اين براي اولين بار در تاريخ 
2۵0سال اخير اتفاق افتاد. در آن روزها كه همه مقابل ما ايستاده بودند نه 
تنها تسليم نشديم بلكه پيروز شديم و حاال سؤال اين است امروز و با اين 

قدرت انباشته شده، چطور امكان تسليم وجود دارد. 
وي با بيان اينكه دوران سيادت امت اسالمي به پرچمداري امام خامنه اي 
فرا رسيده است، گفت:  جريانات غرب  باور داخلي بداند وقتي از قدرت هاي 
استعماري بزرگ كاري ساخته نيست، قطعاً از دنباله هاي داخلي آنها كاري 

ساخته نخواهد بود. 
اين نماينده مجلس در ادامه به ش��رايط روز كش��ور و تالش دولت براي 
بازگشت امور به ريل انقالب اشاره كرد و گفت:  نقد اگر منصفانه باشد، نياز 
همه اركان نظام اس��ت، اما جريان غرب باور به دروغ متوسل مي شود و به 

بهانه نقد دولت به اصل نظام حمله مي كند. 
كوثري با بيان اينكه مواضع عده اي كمترين تفاوتي با مواضع دشمن ندارد، 
اظهار داشت:  نمي توان از يكسو با شمر و يزيد همراهي كرد و از طرف ديگر 

ادعاي ُحر بودن داشت. 
وي همچنين به شرايط تحويل دولت س��ابق به دولت فعلي اشاره كرد و 
گفت: آقايان نه تنها خزانه را خالي تحويل دادند كه آن را با بدهي تحويل 
دولت جديد دادن��د. ۴۵0هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه، ۱۵0هزار 
ميليارد تومان اوراق قرضه و بر باد دادن ۶0ميليارد دالر ذخاير ارزي و ارزش 

پول ملي از جمله نتايج كار دولت قبلي بوده است.

ما باید اهداف، برنامه ها و اقدامات انجام شده 
را به  صورت شفاف ارائه کنيم و وظيفه اصلي 
روابط عمومي ها، مقابله با تحریف افتخارات 
انقالب اس�المي از س�وي دش�منان اس�ت. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، محم��د اس��المي، معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران 
در مراسم نكوداشت روز جهاني ارتباطات و روابط 
عمومي گفت: فعاليت ه��اي روابط عمومي بايد 
كاماًل حرف��ه اي و مبتني بر صداق��ت و واقعيت 

باشد. 
وي خطاب به مديران روابط عمومي گفت: امروز 
ش��ما عزيزان اين جمع، وظيفه بس��يار مهمي 
در روش��نگري و بيان حقايق صنعت هسته اي 
جمهوري اسالمي ايران بر دوش داريد. ان شاءاهلل 
با تالش خس��تگي ناپذير در مسير اهداف كالن 

ارتباطي و رسانه اي سازمان گام برداريد. 
معاون رئيس جمهور در مراسم گراميداشت هفته 
روابط عمومي خطاب به معاونان سازمان، مديران 
و مسئوالن روابط عمومي صنعت هسته اي گفت: 
موضوع مهمي كه بايد در اين رويداد مطرح شود، 
توجه ماهوي به فعاليت ه��اي روابط عمومي در 
سازمان انرژي اتمي است كه كار شما مسئوالن 

روابط عمومي در صنعت هسته اي در اين روزها با 
جهاد كبير گره  خورده است. 

وي افزود: نگاه انقالب اسالمي و ولي امر مسلمين، 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي)مدظله العالي( به 
جهاد كبير ريش��ه قرآني دارد. جه��اد كبير در 
روابط عموم��ي مي تواند با روش��نگري و تنوير 
افكار آغاز  ش��ود و در امتداد اي��ن موضوع جهاد 
تبيين را هم داريم كه بيان حق و مختصات اصلي 
دس��تاوردهاي انقالب در مقابل جريان تحريف 
است. اين بيان حق تكليف همگاني است. ما بايد 
محتواي الزم را ب��ا ويژگي هايي مهم و مبتني بر 
واقعيت ارائه كنيم كه كار روابط عمومي در اين 

مسير بسيار حائز اهميت است. 
اسالمي با بيان اينكه مقابله با جريان تحريف از 
وظايف روابط عمومي هاس��ت، خاطرنشان كرد: 

ما بايد اهداف، برنامه ها و اقدامات انجام ش��ده را 
به  صورت شفاف ارائه كنيم و وظيفه اصلي شما 
عزيزان، مقابله با تحريف افتخارات انقالب اسالمي 
از سوي دش��منان اس��ت. وي ادامه داد: روابط 
عمومي پردازشگري اهداف، برنامه ها، عملكرد، 
دستاوردها و هويت س��ازمان را بر عهده دارد تا 
بتواند تنوير افكار عمومي را به  درستي انجام دهد 
و همچنين حرف عموم مردم را به گوش مسئوالن 

سازمان برساند. 
اس��المي در پاي��ان گف��ت: در اين ب��ازه زماني 
هوش��مندي و درك روابط عمومي بسيار مهم 
و كار روابط عمومي بس��يار حساس و تأثيرگذار 
اس��ت. بايد با نگاه جهادي با جريان مخرب كه 
ذهن مردم ايران را هدف قرار داده است، مقابله 

كنيد و پاسخگوي آحاد مردم باشيد.

رئيس سازمان انرژي اتمي:

مقابلهباجريانتحريفازوظايفروابطعموميهاست

خبر

   گزارش

عرفان کوچاری/ تسنيم


