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پاداش صدق و اخالص
محبوبیت فرمانده شــهید نیروی قدس« ،حاج قاسم سلیمانی» ،یکی از
معادالت الینحل برای دیدگاههای مادی و غیر الهی است .از نگاه انسان
غیر معنوی ،محبوبیت در گرو قدرت و ثروت است و افرادی که از این دو
شاخصه محروم هستند نمیتوانند در این عرض اندام کنند.
اینکه چرا حاج قاسم محبوب دلها شــد و میلیونها نفر در تشییع پیکر
مطهرش ،شــرکت کردند به اخــاص فوقالعاده باال و نیــت الهی او
بازمیگردد .در حقیقت ،اخالص و صدق عمل ایشــان موجب شــهرت
گســترده و پر برکت شــدن کار او شــد و این ویژگی در عمل و گفتار او
موج میزد.
رهبر حکیم انقالب در تشریح این خصیصه در جمع خانواده و ستاد سالگرد
شهادت ایشان با اشاره به این نکته فرمودند« :اخالص او را از کجا میشود
فهمید؟ ازاینجاییکه اص ً
ال دنبال دیده شدن نبود؛ یکذرهای هم از دیده
شدن فرار میکرد .او از دیده شدن فرار میکرد ،حاال جوری شده که همه
دنیا دارند او را میبینند؛ کار را برای خدا میکرد ،تظاهر نداشت ،الفزنی
نداشــت؛ اولین پاداش دنیاییای که خدای متعال به این اخالص او داد،
همین تشییع دهها میلیونی بود .این تشــییع ،اولین جزای اخالص او در
دنیا بود؛ حاال جزای آخرت که بهجای خود محفوظ؛ این رواج اسم شهید
سلیمانی و رواج شخصیت او ،یاد او و نام او در دنیا ،جزای دنیوی [او بود]».
به بیان دیگر ،عالمت اخالص این است که انسان نخواهد عملش دیده
شــود و لبخند رضایت خداوند برای او کفایت کند .به همین دلیل بود که
بسیاری از اقداماتی که سردار سلیمانی انجام میداد ،در مرئی و منظر مردم
و حتی نزدیکانش نبود و بســیاری از خدماتش هنوز مخفی مانده چراکه
تمایلی به دیده شدن نداشت.
عالوه بر این ،حاج قاسم ارادت ویژهای به اهلبیت (ع) داشت .هنگامیکه
غائله تکفیریها باال گرفت و یکی از اهدافشــان را تخریب حرمهای آل
اهلل اعالم کردند ،با سازماندهی و مشورت به دولتهای عراق و سوریه
مانع از این حرکت شد و این حرکت خالصانه موجب گردید که در جریان
دفاع از حرم ،بهتدریج مردم ایشان را بیشتر بشناسند و با انتشار تصاویر و
ویدیوهایش در فضای مجازی ،با روحیاتش آشنا شوند .ایشان برای اینکه
تاریخ دوباره تکرار نشــود ،مانع از هرگونه اهانت تکفیریها به مقدسات
اسالمی شد.
نقل است که سردار سلیمانی هنگام بروز مشکالت در جبهه ،از مداحان
میخواست که روضه حضرت زهرا (س) را بخوانند و بدون تردید مشکل
برطرف میشد .یکی از دوستان سردار نیز در خاطرهای نقل کرده بود که
در سفر ایشان به روســیه ،هنگامیکه منتظر ورود «والدیمیر پوتین»،
رئیسجمهور روســیه بودند ،وقت نماز فرا رسید .حاج قاسم در این زمان
شروع به قرائت اذان کرد و بدون اینکه چنین جلسه مهمی مانع وی از ادای
فریضه شود ،مشغول اقامه نماز شد.
با این وصف ،مهمترین عامل محبوبیتش درحالیکه دشمنان میلیونها
دالر برای مخدوش کردن چهره وی هزینه کردند ،اتکا و اعتماد مثالزدنی
او به خداوند و توســلش به اهلبیت (ع) بود .ضمن اینکه اخالص فراوان
او و گریزان بودنش از محبوبیت ،باعث ارتقاء درجه و مشــهور شدنش در
میان خاص و عام شد.
از سوی دیگر ،با اینکه مأموریت سپاه قدس در بیرون از مرزها تعریف شده،
ولی در مواقع حســاس و بزنگاهها در کنار مردم قرار میگرفت .ایشان در
سیل خوزستان ،بدون تشریفات مرسوم و معمول برای مقامات برجسته ،در
کنار سیلزدگان حاضر شد و با حضور در میان آنها خود را شریک مصیبت
آنها دانست .این خود بزرگترین آرامش در آن شرایط دشوار برای مردمی
بود که دار و ندار خود را از دست دادند.
بازدید و دلجویی از خانواده شهدا بهویژه مدافعان حرم ازجمله برنامههای
همیشگی و دائمی سردار شهید بود و تجدید و تکریم از آنها و توصیه به
رسیدگی به امورشان حاکی از عشق و ارادت وی به مقام شامخ شهدا بود
که آرزوی همیشگی او را برای شهادت نشان میداد.
این در حالی است که شخصیت فرامذهبی و فراملیتیاش بهگونهای بود
که اقوام و مذاهب مختلف در دومین سالگرد شهادتش در عراق و سوریه،
ارادت قلبی خود را با حضور در مراسمهای گسترده و باشکوه یاد بودش،
به نمایش گذاشــتند .به گفته یکی از برادران اهل تسنن ،شهید سلیمانی
وطنش را ترک کرد و برای روحیه دادن به رزمندگان عراقی و ارائه مشورت
در کنار آنها قرار گرفت؛ روی شن و زمین میخوابید ،سادهترین لباسها
را میپوشــید ،غذای مختصر و معمول میخورد ،با همه رزمندگان انس
میگرفت و به آنها عالقه داشت.
همین موضوع باعث شد که داعش سنگرهای خود را یکی پس از دیگری
از دست بدهد و درنهایت شکســت بخورد .وقتی از یک اسیر داعشی در
مورد عقبنشینی در منطقه کردستان عراق سؤال کردند گفت« :زمانی
که در اخبار آمد ســلیمانی وارد منطقه شده و دیدهبانهای ما او را در خط
مقدم رؤیت کردند همه روحیه خود را از دست دادند».
نکته مهم اینجاست که دشمنان گمان میکردند که با به شهادت رساندن
ایشان و حذف فیزیکی او میتوانند آثار به جا مانده از وی را هم محو کنند.
درحالیکه شهادتش مانند یک بمب بسیار پرقدرت عمل کرد و موجی از
عالقه و ارادت در میان مردم سراسر جهان را نسبت به ایشان شکل داد.
بنابراین اگر میخواهیم سیره سردار سلیمانی را در عمل پیاده کنیم و حاج
قاسمهای دیگری ظهور کنند ،باید همچون ایشان به چهار ویژگیهای
«اخالص»« ،مردمی بودن»« ،عشــق به اهلبیــت (ع)» و «جهاد»
متخلق باشیم.

خبرکوتاه
نشست بررسی راهکارهای توســعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه در
وزارت امور خارجه برگزار شد .در این جلسه درخصوص تدوین برنامه جامع
همکاریهای ایران و ترکیه و موافقتنامه تجارت ترجیحی و تراز تجاری
دو کشور هماندیشی شد.
حجتاالسالم موسیپور نماینده ولیفقیه و رییس شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی با صدور حکمی سیدنظامالدین موسوی را به سمت رییس
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی منصوب کرد.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به
سفر هیاتی از ایران به روسیه در ارتباط با پیگیری موضوع صادرات فلفل
ایران به این کشور و برخی از مشکالتی که در این زمینه به وجود آمده بود،
گفت :به زودی هیاتی از روسیه به تهران سفر خواهد کرد.

تا ابد زنده

داغ حاج قاسم سلیمانی ،داغ سنگینی بود و هست
و امروز در دومین سالروز درگذشت او آن چیزی که
بیش از هر مسئله ای به چشم می آید؛ این است
که این داغ سرد شدنی نیست و این عشق ملت
و امت به او تمام ناشدنی اســت .حاج قاسم از
لحظهای که آسمانی شده است بیش از همیشه در
قلب ملت و امت حضور داشته است و او و نام او و

یاد او و مکتب او زنده تر از همیشه است .همچنانکه
رهبر حکیم انقالب همین دو روز پیش به این نکته
پر رمز و راز اشاره کردند که شهید سلیمانی یک
واقعیــت ماندنی و «تا ابد زنده» اســت .در این
شماره روزنامه در صفحات مختلف کوشیده ایم از
زالل مکتب او بنوشیم و در عین حال پیگیر تقاص
آمران و عامالن ترور او باشیم.

سیدافقهی در گفتوگو با «حمایت»:

مکتب حاج قاسم میراث پررنگ انقالب اسالمی است

گفتمان سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی ،امتزاجی از خصایص
انسانی و راهبردهای عقیدتی و سیاسی است؛ یک انسان مخلص،
پاک ،یک ســرباز و سردار انقالبی استکبارســتیز .سلوک شهید
سلیمانی مانند یک دستورالعمل و نسخه انسانساز در تراز مدیر و
مجاهد انقالبی شــفابخش است و ویژگیهای انقالبی و سیاسی
او همچون یک مرز و منظومه بســیار شــفاف و تفسیرناپذیر در
مســائل مختلف داخلی و خارجی ،راهگشا و چراغ راهنماست .به
مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی،
«حمایت» در گفتوگو با ســیدهادی سیدافقهی کارشناس ارشد
مسائل سیاسی به تبیین بیشتر شخصیت این ابرمرد ایران پرداخته
که در ادامه میخوانید:
سیدهادی ســیدافقهی در ابتدای این گفتوگو درخصوص ابعاد
شخصیت سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،اظهار داشت:
مهمترین ویژگی شهید ســلیمانی نگاه و نگرش فراجناحی وی
بود .همه دیدند که ادبیات و برخورد حاج قاســم سوگیری جناحی
نداشت .برای درک بهتر این موضوع ،دو مثال را از زبان حاج قاسم
خطاب به دو جناح عمده کشور یعنی اصولگراها و اصالحطلبها
را ذکر میکنم .درخصوص موضوع بدحجابی ،دیدیم که چگونه
حاج قاسم با احتیاط و با تکریم و حفظ حرمت شخصیت زن ،با آن
برخورد کرد .وی گفت برخی نوع پوششان اینطور است و آیا بدلیل
نوع پوشش باید اینها طرد شــوند؟ مگر اینها فرزندان ما نیستند؟
این موضع الهامگرفته از مواضع رهبری است که به صرف نمایان
بودن چندتار موی یک خانم ،وی تکفیر شود ،اصال صحیح نیست.
حاج قاسم هشدارشــان به برخی افراطگراییها و حساسیتهای
بیش از حد ،بود.
از سوی دیگر ،شهید ســلیمانی در موضع انسجام والیتفقیه و
والیتپذیری حساسیت ویژهای داشتند و معتقد بودند که اگر قرار
است در چارچوب نظام و انقالب باشیم باید از امر ولیفقیه و رهبر
اطاعت کنیم .این موضع شــهید سلیمانی در مقابل برخی مواضع
جریاناتی بود که صدای بینیازی نظام از رهبری و والیتفقیه را
سر میدادند .این کارشناس ارشد مسائل سیاسی افزود :بنابراین
وقتی مردم و جریانات سیاســی چنین مواضع فراجناحی را از این
شهید بزرگوار میدیدند اعتمادشــان به شهید سلیمانی عمیقتر
میشد.
حاج قاسم معتقد بود در یک خانواده همه اعضا تفکرات یکسانی
ندارند چه برسد به یک کشور بزرگ85 ،میلیون نفری و این موضوع
تنها شعار نبود بلکه در کالم و ســیره این شهید بزرگوار جاری و
ساری بود .ســیره رفتاری حاج قاسم درس بزرگی برای جریانات
سیاسی کشــور اســت که باید از انگزدنها و افراط و تفریطها
دست بردارند.
سیدافقهی در ادامه با اشاره به بعد دیگری از شخصیت فراجناحی
حاج قاسم ،تأکید کرد :شــهید سلیمانی همواره میگفت زمانیکه
در عراق و ســوریه هســتم دغدغهای ندارم اما زمانیکه به تهران
بازمیگردم از درگیریهای سطحی و تشتتهای برخی جناحهای
سیاسی ،بسیار دلگیر میشوم .در همین راستا بود که شهید سلیمانی
همواره جوانان و جامعه را به احتیاط و انســجام حول عمود خیمه
انقالب یعنی والیتفقیه دعوت و توصیه میکرد.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب و مکتب دانستن منش
شهید سلیمانی ،گفت :حاج قاسم یک شخصیت چندبعدی داشت
به همین دلیل هم شخصیت ایشان جاودانه ماند و مکتب شد .هر
بعد از ابعاد شخصیت حاج قاسم را اگر بررسی و تشریح کنیم ،کامال
به درد نسل امروز کشور میخورد .یکی از مهمترین ابعاد شخصیتی
شهید سلیمانی ،تقوا بود .وی زمانیکه برای زیارت عتبات عالیات
و قبور ائمه اطهار میرفت آنچنان منقلب میشــد که شانههای
وی از شــدت گریه تکان میخورد .آن جمله معروف ایشــان که
«ما ملت شهادتیم ،ما ملت امام حسینیم »...نشان از عمق ارادت
ایشان و تقوای خالص ایشــان در راهی بود که میپیمود .در بعد
میدان هم ،عملیاتهایی که شهید سلیمانی فرماندهی میکرد از
مرز شجاعت عبور میکرد تا جاییکه برخی همرزمانش وی را منع
از پیشروی میکردند شهید سلیمانی خشمگین میشد و میگفت
من را از چند گلوله میترسانید؟ در حادثه شکست محاصره شهر
آمرلی ،شهید سلیمانی با هلیبرن وسط شهر حضور پیدا میکند و
محاصره را شکسته و به کمک مردم این شهر میرسد .شجاعت
و نترس بودن شــهید ســلیمانی جز با توکل به خدا و تقواپیشگی
منشأ دیگری نداشت.

روز گذشته و طی مراسمی با حضور سرلشکر حسین سالمی فرمانده
کل سپاه و بهرام عینالهی وزیر بهداشت ،فاز سوم کار آزمایی بالینی
واکسن نورا در دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) آغاز شد .سرلشکر
سالمی ســامی این واکســن را به عنوان اولین فرد شرکتکننده
در کارآزمایی بالینــی تزریق کرد .به گزارش فارس ،این واکســن

سردار قاآنی تأکید کرد

شهید سلیمانی استاد
مکتب والیتمداری

حجتاالسالم محمودی تشریح کرد

برنامههای سالگرد شهادت
حاج قاسم در مصلی تهران

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،در
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی ،اظهار داشت :در بیانات اخیر رهبر معظم انقالب
شــاهد بودیم که خالصه مکتب شهید سلیمانی را به اقدام
عملی این شهید در دو واژه صداقت و اخالص تفسیر کردند.
وی گفــت :بنده در حد خودم اگر بخواهم تفســیری کنم،
باردیگر ایــن دو واژه را در یک واژه که آن هم والیتمداری
است ،خالصه میکنم.
سردار قاآنی افزود :وقتی ما به شهید سلیمانی و کسانیکه در
مکتب والیت شهید شدند افتخار میکنیم و زمانیکه همه
زندگی آنها را شاهد هستیم ،میبینیم که مظهر صداقت و
اخالص بودند .فرمانده نیروی قدس ســپاه تصریح کرد:
والیتمداری قله این ویژگیهای ارزشــمند است و شهید
سلیمانی هم اســتاد این مکتب بود و هم عامل به آن بود.
وی همچنین افزود :شهید حاج قاسم سلیمانی ارتباط بین
میدان و دیپلماســی را بسیار خوب مدیریت میکرد و دلیل
آن والیتمداری ایشان بود.

حجتاالسالم والمســلمین سید محسن محمودی رییس
شورای هماهنگی تبلیغات اســامی استان تهران ،با اشاره
به ویژه برنامه کشــوری دومین سالگرد شهادت سردار دلها
در تهران گفت :مراسم محوری اصلی روز دوشنبه 13دیماه
از ســاعت 14:30در مصلی تهران برگزار میشود که در این
مراسم گروه محمد رســولاهلل(ص) اجرای برنامه دارد و سید
مجید بنیفاطمه از مداحان ایرانی و یکی از مداحان عراقی
به مداحی خواهند پرداخت و همچنین حســین طاهری نیز
به حماسهســرایی میپردازند .وی به جزئیات این مراســم
اشــاره کرد و ادامه داد :در این مراسم که میهمانان داخلی و
خارجی و خانواده شــهید سلیمانی نیز حضور خواهند داشت
سجمهوری است.
و سخنران مراسم آیتاهلل رئیســی ریی 
عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران گفت :در حاشیه
مراسم ایستگاههای فرهنگی به اجرای برنامههای فرهنگی
خواهند پرداخت .رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان تهران در پایان خاطرنشان کرد :مکتب حاج قاسم برای
همیشه الهام بخش بوده و نور افشانی خواهد کرد.

ســیدافقهی در ادامه به ذکر خاطرهای از شب پیش از شهادت
حاج قاسم پرداخت و افزود :شــب قبل از شهادت ،حاج قاسم
در جمع دوستان به مســائلی درخصوص آینده کشور پرداخت
و نکاتی را گوشــزد کرد .حاج قاسم شــاید در میدان نبرد علیه
داعش و مزدوران فرامنطقهای بود اما نسبت به مسائل داخلی
هم دغدغه زیادی داشت و همواره توصیههای دوراندیشانهای
مطرح میکرد.
وی در ادامه بعد «اخالق» شخصیت حاج قاسم اشاره کرد و اظهار
داشت :هرجا مشکلی ایجاد میشد ،ایشــان خودش حضور پیدا
میکرد تا اولین ناظر خودش باشــد .شــهید سلیمانی یادگاری از
خود به جای گذاشــت و آنهم اتحاد محور مقاومت بود و نیروهای
این محور بینالمللی چون حضور حاج قاسم را در میدان میدیدند
توصیههای وی را با جــان و دل میخریدند .اینطور نبود که حاج
قاسم توصیه آمرانه و از باال داشته باشد بلکه کامال در حد سربازان
پیشرو ،در میدان حضور مییافت.
وی با حس فداکاری و احســاس مسئولیت به محبوبیت عمومی
رسید .شاهد بودیم وقتی ســیل میآمد در جمع سیلزدهها بود و
وقتی جنگ میشــد در کنار جنگزدهها .حاج قاسم هرجا حضور
مییافت آثــار خیرخواهی ،آبادانی و باقیــات و صالحاتش باقی
میماند .از سوی دیگر ،عشــق و ارادتش به شهادت ،خانوادهها و
فرزندان شــهدا مثالزدنی بود .وقتی به شوخی یا جدی از ایشان
سوال میکردند که شما نامزد انتخابات ریاستجمهوری میشوید
یا خیر میگفت من نامزد گلولهها هستم.

شهید سلیمانی مانند شــهید چمران که نمایندگی مجلس را رها
کرد و به کمک مردم غرب کشــور رفت و شهید شد ،وقتی جنگ
شد درجهها و مقام دنیوی را رها کرد و با یک لباس خاکی از شهری
به شــهر دیگر و دیاری به دیار دیگر رهنمون شد تا مردم منطقه
را نجات دهد و ســرانجام به فیض اکمل شهادت نایل شد .عالوه
بر همه موارد گفته شده ،شهید ســلیمانی با دوبال پرواز میکرد؛
هم مرد سیاســت بود و هم یک نظامی تمامعیار .شهید سلیمانی
دائمالذکر بود و اهل نماز شب .یکی از همراهان حاج قاسم میگفت
زمانی را ندیدیم که شهید سلیمانی به بطالت بگذراند .حاج قاسم
همیشــه اهل مطالعه بود و همواره یک کتاب با خود داشت و یا در
حال نوشتن بود .شهید سلیمانی بسیار خندهرو بود و اهل بخشش
و بذل بود .حاج قاســم همواره در محور مقاومت و بین مردم بود
تبسم بر لب داشت و برعکس در مقابل دشمن آنقدر جدی بود که
لرزه به اندام دشمن میافتاد.
وی در بخش دیگری از برشــمردن ویژگیها و سجایای اخالقی
شهید سلیمانی ،اظهار داشت :خلوص و منش بزرگ شهید سلیمانی
باعث شــده بود حتی ضدانقالب خارجنشین هم لب به تمجید از
ویژگیهای حاج قاسم باز کند .وقتی وصیتنامه شهید سلیمانی
مطالعه میشود پی به بزرگی روح و شخصیت این شهید واالمقام
میبریم .معتقدم منش و شخصیت حاج قاسم باید در کتب درسی
گنجانده شود تا فرزندان این سرزمین با بخشی از سجایای عالیه
این شــهید واالمقام آشنا شوند .این شــخصیت و مکتب شهید
سلیمانی میراث پررنگ نظام اسالمی است.

راهی جز مستقل بودن نداریم
واکسنی نوترکیب بوده و به همت دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی
بقیهاهلل تولید شده است .سالمی همچنین در این مراسم ،با تسلیت
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز شهادت حاج قاسم
سلیمانی طی سخنانی اظهار داشت :بخش مهمی از موفقیتهای ما
مدیون مجاهدتهای ۴۰ساله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود،
کســی که برای تحقق اهداف انقالب شب و روز نمیشناخت .وی
با بیان اینکه امروز تالش دشــمن برای از بین بردن اعتماد به نفس
ملت و القای خودباختگی اســت  ،گفت :در این شــرایط با اعتماد و
اعتقاد به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی میتوان اهداف را محقق

کرد .فرمانده کل ســپاه در ادامه اظهار داشــت :انسانها و جوامع با
ذهنهایشــان حرکت میکنند و اولین نکته این است که ما چگونه
میاندیشــیم و خود را چگونه میبینیم .وابســتگی علمی ،ذهنی و
ادراکات خواســت دشمن است و اگر میخواهیم مستقل باشیم باید
بصورت مســتقل فکر و ادراک کنیم .سرلشکر سالمی گفت :هیچ
راهی جز مستقل بودن نداریم و باید با علم بتوانیم در آسمان و زمین
نفوذ کنیم البته این نفوذ فیزیکی نیست بلکه گشایش افقهای ذهن
است .ما نباید تنها مصرف کننده علم باشیم بلکه باید افقهای جدید
را تصاحب کنیم و حرفهای قوی برای جهان داشته باشیم.

تشکیل شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی در نشست علنی
روز گذشــته وکالی ملت ،در نطق پیش از دســتور خود ،فرا رسیدن
سالروز شهادت مرد میدان ،سردار پرافتخار اسالم و محبوب دل مردم
ایران و تمامی مســتضعفین جهان ،شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
را به ملت شــریف ایران و تمام کســانی که به آرمان عدالتگستری،
آزادیخواهی و رفع ظلم و تبعیض از جهان باور دارند و در این مســیر
گام برداشتهاند ،تسلیت و تعزیت گفت .وی افزود :خون شهید راه خود
را در زمین و آسمانها پیدا میکند و این وظیفه ماست تا بتوانیم با فهم
درست از سیره شهید و منطق عمل و اندیشه او ،زندگی و فکر خود را با
آن منطق ،سازگار کنیم و خود را از انحراف ،تندروی و یا کندروی رها

دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیهای اعالم کرد مراس م عزاداری
ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره) بدون حضور جمعیت برگزار
میشــود و مشــروح برنامههای عزاداری در حضور رهبر انقالب
اسالمی از شبکههای تلویزیونی پخش خواهد شد.
الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
ضمن عرض تسلیت بهمناســبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت
فاطمهزهرا سالماهللعلیها به اطال ع میرساند مراسم عزاداری در
حسینیه امام خمینی(ره) ،امسال نیز به علت تداوم شیوع بیماری و
لزوم رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی ،بدون حضور جمعیت
و تنها با حضور یک ســخنران و یک مداح از دوشــنبه(۱۳دی) تا
جمعه(۱۷دی) پس از نماز مغرب و عشــاء برگزارمیشود .مشروح
برنامههای عزاداری در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی هر شب
از شبک ه یک سیما و سایر شبکههای تلویزیونی پخش خواهد شد.
دفتر مقام معظم رهبری

هالکت تعدادی از اشرار مسلح
در درگیری با رزمندگان اسالم

نمایندگان مجلس تصویب کردند

نمایندگان مجلس با تشکیل شورای راهبری فناوریها
و تولیدات دانشبنیان به ریاست رئیس جمهور موافقت
کردند.

برنامهمراسمعزاداریفاطمیه
در حضور رهبر انقالب

گزیده ها

سرلشکر سالمی در مراسم تزریق دوز سوم بالینی واکسن «فخرا»:
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه هیچ راهی جز مستقل
بودن نداریم ،گفت :امروز تالش دشــمن برای از بین
بردن اعتماد به نفس ملت ما و القای خودباختگی است.

خبر

کنیم .در ادامه ،وکالی ملت که بررسی طرح جهش تولید دانشبنیان را
در دستور کار نشست علنی روز گذشته خود داشتند ،در مصوبهای مقرر
کردند در صورتی که تعهدات مالی دستگاههای اجرایی به شرکتهای
دانشبنیان به تعویق بیفتد ،ســازمان برنامه و بودجه باید نســبت به
پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دســتگاه اقــدام کند .نمایندگان
همچنین با تشکیل شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به
سجمهور موافقت کردند .طبق این مصوبه ،سیاستهای
ریاست ریی 
کالن در حوزه حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان با پیشنهاد
شــورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به تصویب شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری میرسد.
ک به «دانشبنیانها»
تکلیف مجلس برای واگذاری امال 
به گزارش خانــه ملــت ،در ادامه بررســی این طــرح ،نمایندگان
مصوب کردند که دســتگاههای اجرایی مجاز شدند امالک ،زمین و

ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
بدون واگذاری مالکیت واگذار کنند.
در ادامه و برای تعیین تکلیف حق مالکیت طرحهای دانشبنیان ،کلیه
دستگاههای اجرایی موضوع ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری،
دانشگاهها ،مراکز و موسســات آموزش عالی و پژوهشی مجاز شدند
تمام یا بخشی از داراییهای فکری ،دســتاوردهای پژوهشی و حق
بهرهبرداری از آنها را حســب مورد پس از اخــذ رضایت کتبی مولف،
پدیدآورنده ،مخترع و دارنده حق جهت بهرهبرداری علمی و پژوهشی
در اختیار شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه اعم
از اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و پژوهشگران به صورت بالعوض
و در جهت تجاریسازی آنها با حفظ موارد امنیتی ،رعایت محرمانه بودن
واگذار و یا در جهت تجاریسازی یافتههای علمی با کارآفرینان ،قرارداد
مشارکت منعقد کنند.

روابط عمومی قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در اطالعیهای
اعالم کرد :در پی درگیریهای
چند روز اخیر رزمندگان قرارگاه
قدس نیروی زمینی ســپاه در
جنوب شــرق کشــور ،شنبه
11دیماه ۱۴۰۰رزمندگان این قرارگاه بــا رصد دقیق و عملیات
پیچیده اطالعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه و مقر استقرار تعدادی
از اشرار مسلح معروف در منطقه عمومی کورین استان سیستان و
بلوچستان شــدند .این اطالعیه میافزاید :در این درگیری شدید
«غالم شه بخش» همراه با ۵شرور مسلح دیگر به هالکت رسیده
و ۵تن از آنان نیز زخمی شدند .همچنین مخفیگاه و مقر اشرار مسلح
بطور کامل منهدم شد .در این درگیری که در جوار یکی از روستاهای
منطقه انجام پذیرفت تعداد سه تن از رزمندگان بومی و بسیجی مدافع
امنیت مردم به شهادت رسیدند.

آمریکا باید از سوریه برود

مهدی سبحانی سفیر ایران در
ســوریه در گفتوگویــی با
وبسایت «العهد» از افقهای
روابط اقتصادی میان دمشق و
تهران سخن گفت و در ادامه بر
اهمیــت تغییــر ذهنیت رایج
درباره اوضاع امنیتی در سوریه
تاکید کرد و بر رد حضور غیرقانونی تمام قوای تروریستی و اشغالگر
تأکید کرد .وی گفت ،همکاری اقتصــادی و تجاری میان ایران و
سوریه و مشــارکت ایران در بازسازی سوری امری مهم است و دو
کشور در مرحلهای حساس به ســر میبرند و با جنگ اقتصادی و
تحریمهای بســیار دست و پنجه نرم میکند به همین دلیل باید بر
جنبه اقتصادی و تجاری متمرکز شد .سفیر ایران در ادامه گفت :ایران
به شدت اشغالگری در سوریه از سوی هر کشور یا نیرویی را خواه در
جوالن ،شمال غرب یا شمال شرق سوریه محکوم میکند .سبحانی
درباره حضور نیروهای آمریکایی در ســوریه هم گفت :این نیروها
ناچار به خروج از اراضی سوریه خواهند شد .ما نمیتوانیم زمانی برای
این امر مشخص کنیم اما رخ خواهد داد و باید رخ دهد .وی افزود :در
دوران جنگ سرد قدرتهای بزرگ مسیر امور را مشخص کردند اما
امروز قدرتهای جدیدی اختیار امور را در دست دارند و آمریکا دیگر
قادر به تعیین سرنوشت منطقه نیست بلکه قدرتهای جدیدی به
وجود آمدهاند و یکی از این قدرتها ،محور مقاومت است .امروز زمین
و نوع بازی تغییر کرده است.

هشدار جدی ارتش
نسبت به خطای صهیونیستها

امیر غالمعلیان فرمانده قرارگاه
ارتش در جنوب شــرق کشور
گفت :ایــن اعتقاد را داریم که
رژیــم نحــس و نجــس
صهیونیستی به عنوان دشمن
شماره یک ما بایستی از صحنه
روزگار محو شود و تهدیداتی
که برعلیه کشور جمهوری اسالمی ایران به گوش ما می رسد یک
صدم قابلیت اجرایی برای رژیم صهیونسیتی ندارد و اگر دست از پا
خطا کند قطعا زوال و نابودی خودشــان را تسریع کردهاند .فرمانده
بشرق کشور خاطرنشان کرد :والیتمحوری
قرارگاه ارتش در جنو 
جزو اصول اولیه امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران است و هیچ
قدمی در ارتش برداشــته نمی شــود مگر اینکه رگه ای از والیت
محوری در آن وجود داشته باشد .امیر غالمعلیان اظهارداشت :امروز
خط قرمز خدمترسانی ارتش مردم است ،هر جایی مردم احساس
تنگی معیشت و سختی زندگی داشته باشند ارتش جمهوری اسالمی
ایران در کنار آنها است .به گزارش ایسنا ،وی همچنین تاکیدکرد:
امروز دشمنستیزی به عنوان یکی از ارکان ماندگار نظام جمهوری
اسالمی ایران مدنظر است و ارتش جمهوری اسالمی ایران در اوج
آمادگی قرار دارد و تمام تحرکات دشمن رصد میشود .در صورتی
کــه کوچکترین تهدیــدی منافع جمهــوری اســامی ایران را
تحتالشــعاع قرار دهد نیروهای ما در کسری از زمان وارد شده و
تهدید را سرکوب میکنند.

شهادت سران مقاومت بیانگر
پیروزی انقالب است

وبگاه تحلیلی «میدل ایست
مانیتور» در مطلبی به مناسبت
سالگرد شهادت «سپهبد حاج
قاسم سلیمانی» و «ابومهدی
ا لمهنــد س » فر ما نــد ه
حشدالشــعبی عراق نوشت:
شهید ســلیمانی والمهندس
نماد مقاومت برابر گروههکهای تروریستی بودند .شهادت سلیمانی
و المهندس به جهانیان نشان داد که انقالب زنده است و پیروز خواهد
شد .این وبگاه با اشاره به گوشــههایی از اقدامات شهید سلیمانی
نوشت :مشخص است که اقدامات راهبردی سردار سلیمانی به قطع
جریان تســلیحات آمریکا و رژیم اسرائیل نه تنها به داعش و دیگر
گروههای تروریســتی فعال در خاورمیانه ،بلکه به دیگر خریداران
منطقه کمک کرد .با شکستهای پی در پی تروریستهای داعش
در سوریه و عراق به رهبری سلیمانی و المهندس و پیامد آن سقوط
تجارت تسلیحاتی واشنگتن ،آمریکا تصمیم به ترور ژنرالی که نماد
مقاومت برابر این گروهکهای مسلح بود را گرفت.

