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گزارشی از تحریمهای تکراری آمریکا علیه ایران پیش از جابهجایی در کاخ سفید؛

3

ی
نترامپدرآستانهافولحیاتسیاس 
دستوپازد 
گروه سیاسی
دولت کنونی آمریکا بعد از روشن
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری
بهصراحت اعالم کرد ،در ما ههای
باقیمانده از عمر خود قصد دارد تا سیلی
از تحریمها را علیه جمهوری اسالمی
ایران راه بیندازد و طی چند روز گذشته
تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال
کرد ،این اقدامات که با مجر ی گری
وزارت خزانهداری آمریکا و باهدف فشار
حدا کثری به ایران کلید زده شده است،
اسامی ۹فرد ،ازجمله سید محمود علوی
وزیر اطالعات ایران  ۴۹نهاد و یک کشتی
به بهانههای مختلف در ارتباط با ایران
در فهرست تحریمی موسوم به  SDNقرار
گرفتهاند که در این میان حتی نام پرویز
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی و شرکتهای وابسته به این
بنیاد نیز به چشم میخورد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای که
برای توضیح درباره دالیل اعمال این
تحریمهامنتشر کرده،نوشت:شرکتهای
مرتبطبابنیادمستضعفانانقالباسالمی
را در فهرست تحریمها قرار داده است .این
شرکتهامشغولفعالیتدرطیفگستردهای
از فعالیتهایاقتصادی،تجاری،صنعتی
و پاالیشی هستند.
ی کاری
ایناقداماتدولتآمریکانشانگرسیاس 
ایاالتمتحده است چرا که این تحریمها
ماهیت اقتصادی داشته و به دنبال فشار
حدا کثری علیه مردم ایران است.

ادعای پمپئو بر اثرگذاری کمپین فشار
حدا کثری
پس از اطالعیه وزارت خزانهداری ،مایک
پمپئو وزیر خارجه آمریکا ،با انتشار توییتی
مدعی اثرگذاری اقدامات تحریمی دولت
ترامپعلیهایرانشدونوشت«:کمپینفشار
حدا کثری علیه نظام ایران به تأثیرگذاری
خود ادامه میدهد .این کمپین ،نظام را از
بودجهبرایانجامفعالیتهایخصمانهاش
محروم می کند .کاهش این فشار انتخابی
خطرنا کاست کهشرا کتجدیدمنطقهای
بهمنظور رسیدن به صلح را تضعیف و نظام
را تقویت می کند».
وزیر خارجه آمریکا حتی روز پنجشنبه در
نشست خبری مشترکی که با بنیامین
نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی
داشت ،اعالم کرد که تهدیدات ایران در
منطقه ادامه دارد و واشنگتن از فشار خود
علیه تهران نخواهد کاست و بهزودی
تحریمهایبیشتریعلیهمسئولینایرانی
وضع خواهد شد.
تحریمبنیادمستضعفانونقضادعای
عدم تحریم نهادهای مردمی
منهادهایمردمی
اماباوجودادعایعدمتحری 
از سوی آمریکا ،تحریم بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی بهعنوان نهادی مردمی و
با رویکردی اجتماعی ،بیانگر خالی بودن
دستآمریکاییهابرایاعمالتحریمهای
بیشترعلیهایرانوعدمنتیجهبخشبودن
سیاست فشار حدا کثری آ نها بوده و
از سوی دیگر برنامهریزی برای اعمال

تحریمها درباره بنیاد مستضعفان یا حتی
تحریمهایداروییوامنیتغذاییمردم،
ادعای دولتمردان آمریکایی را در رابطه با
عدمتحریمنهادهایمردمیوحقوقبشری
به چالش کشیده است.
در طول دو سال اخیر و به دنبال تشدید
بیسابقه تحریمها و فشارهای آمریکا علیه
ایران و اقدامات ترامپ که در اوج قدرت
و با داشتن فرصت کافی برای پیگیری

میرتاجالدینی ،نماینده مردم تبریز در مجلس:

جمهوری اسالمی ایران معطل طرف غربی نیست
گروه سیاسی
سید محمدرضا میرتاج الدینی،
رئیس فرا کسیون نیروهای انقالب
اسالمی در گفتوگو با «رسالت» درباره
تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران اظهار داشت :تحریمهای
اخیر آمریکا ،پیرو همان سیاستهای قبلی ایاالتمتحده علیه
ایران است که در همه زمانها علیه کشورمان اعمالشده
است .در حال حاضر تحریمهای آمریکا ته کشیده است ،چرا که
از همه ابزارها علیه ایران استفاده کردهاند و تنها با تحریمهای
بیاثر ،چهره خبیث خود را بیشتر به مردم نشان میدهند و ما
را در ادامه مسیر ایستادگی خود مصممتر می کنند.
میرتاجالدینیافزود:دولتترامپ کهضدیتوافراطی گریهای

آن در دشمنی با جمهوری اسالمی ایران آشکارشده است،
تالش دارد تا در اندک فرصت باقیمانده دولت شکستخورده
خود ،بهنوعی خودی نشان بدهد و باقیمانده تحریمها را علیه
کشورمان اجرایی کند.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد:
آمریکاییها در چند سال گذشته شدیدترین تحریمها را علیه
ایرانانجامدادهاند،امابهنتایجدلخواهخوددستنیافتهاند.
پمپئو وزیر خارجه آمریکا  12شرط را برای ایران گذاشته بود
تا در صورت عملیاتی شدن آن توسط کشورمان ،تحریمها را
ملغی کند ،که با مقاومت حدا کثری کشورمان نتوانست به
هیچیک از شروط خود دست یابد.
وی افزود :در حال حاضر نیز تمام قدرتهای بینالمللی و

سیاستهای تحریمی همراه بود ،نتیجه
موردنظر را برای آنها رقم نزد .به همین
ن کهدولتترامپدرآستانهافول
دلیلا کنو 
سیاسی خود و در بنبست اقداماتش علیه
ایران قرار دارد ،به نظر میرسد که با کلید
زدن موج جدیدی از تحریمها تنها باهدف
حفظ اعتبار و نتیجهبخش نشان دادن
تندرویها و سیاستهای یکجانبهاش
و باهدف پیروزی فشار حدا کثری صورت

می گیرد.
البته از سوی دیگر به باور بسیاری ،ترامپ
با اقدام به پیگیری مجموعه تحریمها در
واپسینهفتههایعمردولتخود،درصدد
دستیابی به توافقی جامع با ایران است.
موضوعی که«جانبولتون»مشاورپیشین
امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا نیز در مصاحبهای درباره آن گفته
است«:ترامپبهدنبال گفتوگوبامقامهای

حتی مقامات آمریکایی اعتراف می کنند که دولت ترامپ
در اعمال سیاست فشار حدا کثری و تحریمها علیه ایران به
نتایج مطلوب خود نرسیده است و این اقدامات اخیر و تهدید
به اعمال تحریمهای هفتگی نیز بیشتر نوعی عملیات روانی
علیه کشورمان است.
نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس تصریح کرد:
تمامی این اقدامات دولت ترامپ در حالی است که جمهوری
اسالمی ایران نیز معطل طرف غربی نیست و در حال حاضر
توانمندیهای هستهای و میزان اورانیوم غنیسازی شده
کشور نسبت به قبل از کاهش تعهدات ،افزایشیافته است.
آمریکاییها با اعمال تحریمها ،هنوز نتوانستهاند ،میزان
فروش نفت کشور را به صفر برسانند زیرا ما کما کان حداقل
یکسوم صادرات قبلی را داریم که میزان آن روزبهروز بیشتر هم
میشود .در چنین شرایطی ،ترامپ قصد دارد آخرین تیرهای
موجود در ترکش خود را به سمت ایران نشانه رود که درنهایت
اثر چندانی هم بر روی مسیر و برنامههای ایران ندارد.

معرفی ارقام زردآلوی «درخشان» ،خربزه «فیروزی  »99و دو رقم چای «الهیج» و «کاشف»
توسط مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور
ارقام جدید معرفی شده باغبانی در حوزه میوههای هستهدار،
سبزی و صیفی و چای میباشند؛ رقم زردآلوی«درخشان» که
بههمتاصالحگرانپژوهشکدهمیوههایمعتدلهوسردسیری
و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به
سرپرستی دکتر حمید رهنمون معرفی شده ،رقمی زودرس با
محصول ایدهآل و دارای برتری برای مصارف تازهخوری نسبت
به ارقام پیشین است.
دو رقم چای معرفی شده توسط پژوهشکده چای به نامهای
«الهیج»و«کاشف» دارای عملکرد مطلوب کمی (بین پنج تا
هفت تن برداشت برگ سبز کامال استاندارد -یک غنچه و دو
برگ -در هکتار) و کیفی میباشند ،این ارقام جدید نتیجه
حدود  20سال سابقه تحقیقاتی و حاصل طرح گزینش کلونی

ی کاری کشور
انتخاب بوتههای برتر چای در تمامی مناطق چا 
میباشد.سرپرسیتیممعرفی کنندهارقامرادکترمهرانغالمی
و مهندس کوروش فلک رو (رئیس گروه ژنتیک و بهنژادی
پژوهشکده چای) بر عهده داشتند.
رقمخربزه«فیروزه»99دیگررقممعرفیشدهمؤسسهتحقیقات
علوم باغبانی کشور و پژوهشکده سبزی و صیفی است .این
رقم توسط دکتر ناروییراد ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
و آموزش کشاورزی سیستان (زابل) معرفی شده ،این رقم
برخالف جمعیت بومی آن ،دارای یکنواختی بسیار باال در
شکل و نیز عملکردباال ،قطر گوشت میوه و درصد مواد جامد
محلول باالتر است.
امید است با یاری خداوند متعال و با تالش اصالحگران و

ی کنم،
جمهوریاسالمیایراناست.فکرم 
شاید ظرف  30روز آینده ،به فکر مالقات با
آیتاهللها و توافق با آنها برای بازگشت به
توافق هستهای  ۲۰۱۵باشد .فکر می کنم
این چیزی باشد که از او انتظار انجام آن
میرود».
فشار حدا کثری ا کنون به شکست
حدا کثری رسیده است
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت
امورخارجه کشورمان نیز در گفتوگویی
با شبکه تلویزیونی« پرس تی وی» درباره
تالش دولت کنونی آمریکا برای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران ،گفته
است« :فشار حدا کثری ا کنون به شکست
حدا کثریرسیدهاست.دیگر کاریاز آنها
برنمیآید ،مگر ادامه دادن همین جنگ
روانی علیه ملت ایران .آنها همینطور
از سر سرخوردگی تالش می کنند با وضع
تحریمهای تازه چنین وانمود کنند که
سیاست فشار حدا کثری آنها همچنان
زندهاست.همهمیدانند کهآنهاتاچهحد
نا کام بودهاند و نتوانستهاند به هیچیک از
اهداف فشار حدا کثری دست یابند».
با تمام این تفاسیر ،نگاهی به اطالعیه
وزارتخزانهداری،افرادونهادهایتحریم
شده ،بهخوبی نشان میدهد که عمال
اصلیترینموضوعاتتحریمیقابلاعمال
علیه ایران به پایان راه خود رسیده و
مجموعه تحریمهای جدید نیز درواقع
تکرار تحریمهای پیشین با عناوین دیگر
و در حوزه نهادهای فرعی است.

ن که
ویهمچنیندربارهدولتبعدیآمریکا گفت:ازسویدیگر،ای 
رؤسایجمهور آمریکااز طیفدموکراتهایاجمهوریخواهان
باشد ،تفاوت فاحشی در سیاستهای راهبردی این
کشور نسبت به ایران نخواهد داشت و حتی طر حریزی و
اجرای تحریمهای بینالمللی را تیم ثابتی برعهده دارد.
حتی میتوان این موضوع را هم در نظر داشت که تشدید
تحریمهای کنونی ترامپ در مدت باقیمانده از دولتش،
زمینه را برای دولت بعدی فراهم می کند تا از طریق آن بایدن
بهنوعی سیاستهای خودش را در قبال ایران باقدرت مانور
بیشتری درپیش بگیرد.
نماینده مردم تبریز افزود :بایدن سعی دارد با وعده دادن
بر کاهش همین تحریمهایی که بیشتر جنبه روانی دارد،
چانهزنی خود را در مذا کرات باالبرده و بهطرف ایرانی پالس
مثبت نشان میدهد .به هر صورت ایران همان سیاست
ثابت و اصولی خودش را در مقابل آمریکا و تحریمهای آن
دنبال خواهد کرد.
شماره مجوز:

وزارت نفت

1399.4847

« آ گهی ابالغ رای »
آقای افشین افشار  -به شماره کارمندی  - 530754فرزند ابراهیم
محققان مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور به زودی شاهد
معرفی ارقام مطلوب باغبانی دیگر به باغداران و تولید کنندگان
کشور باشیم.

آ گهی مزایده عمومی فروش بكهو لودر
شهرداری شاپورآباد (نوبت دوم)

شهرداری شاپورآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /27پ 98/مورخ  98/03/07شورای محترم اسالمی شهر شاپورآباد تعداد یك دستگاه بكهو لودر خود را به شرح ذیل
به متقاضیان واجد شرایط از طریق شركت در مزایده سامانه تداركات الكترونیك دولت وا گذار نماید.
مشخصات موضوع مزایده:
ردیف

نوعوسیلهنقلیه

شمارهموتور

قیمتپایه–ریال

مبلغخریداسناد

مبلغسپردهتضمینشركت
درمزایده

1

بكهولودركشوییهیدرولیككابیندارTDL86

91M

2/200/000/000

 2/000/000ریال

 110/000/000ریال

شرایط مزایده:
* مشخصات ماشینآالت در سامانه بارگذاری شده است.
* متقاضیان میتوانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك از تاریخ  99/09/01لغایت  99/09/10نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند( .مهلتهای خرید مقرر آ گهی نوبت اول و دوم)
ت كنندگان در مزایده ،اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را باید در پا كات جدا گانه ،ال ك و مهرشده شامل فیش واریزی سپرده شركت در مزایده خود را در (پا كت الف)
 -1شرك 
گواهی تایید صالحیت معتبر و اساسنامه (اشخاص حقوقی) و اشخاص حقیقی مدارك كامل شناسایی را در (پا كت ب) و پیشنهاد قیمت را در (پا كت ج) در مهلتهای مقرر در
سامانه بارگذاری نمایند.
 -2به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و مخدوش و نیز پیشنهاداتی كه كمتر از مبلغ پایه باشد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3كلیه كسورات قانونی به عهده برنده مزایده میباشد.
 -4اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به شركت در مزایده میباشند.
 -5شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -6هزینه چاپ آ گهی روزنامه و كارشناسی اولیه جهت تعیین قیمت پایه انجامشده به نسبت تعداد برندگان به عهده برنده مزایده میباشد و میبایست پس از اعالم برنده
شدن با هماهنگی امور قراردادها و امور مالی نسبت به این مهم اقدام نمایند.
 -7برنده مزایده میبایست ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم برنده بودن به واحد امور قراردادها و امور مالی جهت پرداخت مبلغ به صورت نقدی و بارگیری و سایر مراحل
قانونی مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده شركت در مزایده به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد میگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم همین
شرایط برای نفر سوم نیز قابل اعمال میباشد.
 -8متقاضیان میبایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شركت در مزایده را به یكی از صورتهای ذیل -1 :ضمانتنامه بانكی  -2چك تضمینشده بانكی اخذ و در
سامانه بارگذاری و قبل از جلسه بازگشایی اصل آن را تحویل امور قراردادهای شهرداری نمایند.
 -9متقاضیان میبایست مبلغ خرید اسناد را به شماره حساب  3000148950238شهرداری نزد پستبانك ملی واریز نمایند.
 -10شركت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری میباشد.
 -11كلیه عوارضات مربوط به وسیله نقلیه مورد مزایده اعم از خالفی – دارایی – محضر – نقل و انتقال – شهرداری و هزینه كارشناسی اولیه تعیین قیمت پایه و ...به عهده
برنده مزایده میباشد.
 -12مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده میباشد به این توصیف كه ارزش افزوده عالوه بر قیمت پیشنهادی میباشد.
 -13متقاضیان میتوانند در یك یا چند مورد از موضوعات مورد مزایده شركت نمایند.
 -14این آ گهی از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل دسترسی میباشد.
 -15چنانچه برنده از شهرداری طلبكار باشد طلب و بدهی مورد تهاتر قرار نخواهد گرفت.
 -16دستگاه مذكور در شهرداری شاپورآباد (لرستان – الیگودرز – شاپورآباد – خیابان دكتر حسابی  )43360007قابل بازدید میباشد.
 -17تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم  99/09/01میباشد.
 -18تاریخ نهایی قبول پیشنهادات  99/09/12میباشد.
 -19تاریخ جلسه بازگشایی  99/09/15میباشد.
تاریخ انتشار99/9/2 :
خ ش99/9/2 :

نصرتاهلل بهروزینژاد – شهردار شاپورآباد

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح و
بهمجازاتبازخریدباپرداخت30روز حقوقمبنایمربوطدر قبال
هرسالخدمتمحکوم گردیدهاست.لذابهعلتعدمدسترسی
به مشارالیه و به تجویز تبصره ماده  302قانون آئین دادرسی مدنی
مراتب در یک نوبت منتشر می شود تا نامبرده ظرف مدت یکماه از
تاریخ نشر آ گهی چنانچه اعتراضی دارند در یکی از روزهای اداری
به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران  ،خیابان
مالصدرا،خیابانشهیدبهائیشمالی،ضلعجنوبغربیمیدان
شیخ بهائی  ،پال ک  ، 144طبقه چهارم شرقی ،هیات پنجم بدوی
مراجعه نمایند .
خ ت 99/9/2
تاریخ انتشار99/9/2

هیات پنجم بدوی رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده سالیانه شركت كشتارگاه
صنعتی طیور مرغداران شمال خوزستان
بدینوسیله به اطالع میرساند كلیه سهامداران شركت كشتارگاه صنعتی طیور
مرغداران شمال خوزستان (سهامی خاص) میرساند مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده سالیانه شركت در تاریخ 99/09/21راس ساعت 9صبح در محل كشتارگاه
ی گردد.لذااز كلیهسهامداران
واقعدر كیلومتر17جادهشوشترجنبپل كهنكبرگزار م 
محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در ساعت مقرر
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره ،بازرس و حسابرس شركت منتهی به سال مالی
98/12/29
 -2طر ح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی منتهی به سال مالی 98/12/29
-3اتخاذتصمیمدرموردموافقتیامخالفتباپیشنهادهیاتمدیرهدرخصوصتقسیم
سود سالیانه ،پرداخت پاداش اعضای هیاتمدیره ،بازرس و پرسنل كشتارگاه
 -4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 -5تصویب و تعیین بودجه كارگاه قطعهبندی و صنایع غذایی كشتارگاه در شهرك
صنعتی شهید غفوریان اندیمشك
 -6اتخاذ تصمیم در مورد موافقت یا مخالفت با پیشنهاد هیاتمدیره درخصوص
پاداش ضامنین بانك كشاورزی با توجه به ابهامات و اشكاالت پیشنهاد مطروحه
در سنوات قبل
 -7طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای هزینههای سال مالی 1400

هیاتمدیره شرکت كشتارگاه صنعتی طیور مرغداران
شمال خوزستان (سهامی خاص)

تاریخ انتشار99/9/2 :
خ ش99/9/2 :

خبر
امیر خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش:

ناو اطالعاتی «شیراز» تا سال آینده
به ناوگان نداجا ملحق میشود
فرماندهنیرویدریاییارتشاز پیشرفتمراحلساختناواطالعاتی
«شیراز»خبردادو گفت:اینشناور کهاز ویژگیهایخاصیبرخوردار
است تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد شد.
به گزارشمهر،امیردریادار حسینخانزادی،فرماندهنیرویدریایی
در گفتوگویی ،درباره ساخت شناور اطالعاتی شیراز ،گفت :این
شناور جدید دارای ویژ گیهای خاصی است که کار ساخت سازه
آن به اتمام رسیده و هما کنون در حال تجهیز سامانههای آن
هستیم و برای سال آینده پیشبینی کردهایم تا این شناور جدید
را به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.
وی همچنین درخصوص مقدمات ساخت شناورهای« تریماران»
افزود :ساخت این شناور که بیشاز سه هزار تن وزن دارد و از
قابلیتهای تهاجمی خوبی برخوردار است در دستور کار نیروی
دریایی قرارگرفته و طراحیهای مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده
است و ا نشاءاهلل برنامه ساخت آن بهطورجدی در سا لهای
آینده آغاز میشود.
فرمانده نداجا با اشاره به توانمندی کارکنان باتجربه و جوان
نیروی دریایی ،تأ کید کرد :امروز نیروی دریایی به سطحی از
توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را در
داخل و توسط متخصصان جوان و کاردان تأمین کند و این روحیه
خوداتکایی و اعتمادبهنفس در تمامی بخشهای نیروی دریایی
تسری یافته است.

رحمانی فضلی ،وزیر کشور:

انتخابات  ۱۴۰۰با هماهنگی
وزارت بهداشت برگزار میشود
وزیر کشور ضمن اعالم خبر هماهنگیهای
صورت گرفته با وزارت بهداشت برای
برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰در شرایط کرونا
گفت :نظر شورای نگهبان را هم خواهیم
گرفت ،سپس گزارش نهایی را به مجلس
میفرستیم.
به گزارش خانه ملت ،عبدالرضا رحمانی
فضلی ،وزیر کشور در پاسخ به این سؤال
که وزارت کشور چه تمهیداتی برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰با توجه به تداوم
شرایط بحرانی کرونا در نظر گرفته است؟ گفت :با وزارت بهداشت
هماهنگیهایی را انجام داد هایم و تجربیات کشورهای دیگر
که در این شرایط ،انتخابات برگزار کردهاند را نیز مطالعه کرده و
استفاده می کنیم.
وزیر کشور در ادامهتصریح کرد:وزارت کشور هنگامی کهبهجمعبندی
مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطر ح می کند و نظر
شورای نگهبان را هم خواهیم گرفت ،سپس به مجلس شورای
اسالمی نیز گزارش نهایی را میفرستیم.

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت هفته بسیج؛

بسیج ،نهادی برخاسته از متن مردم
برای دفاع از انقالب اسالمی است
شورای نگهبان با صدور بیانیهای به مناسبت هفته بسیج ،آورده
است :بسیج ،نهادی برخاسته از متن مردم برای دفاع از انقالب
اسالمی است.
به گزارش فارس ،شورای نگهبان با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت
«هفتهی بسیج» ،ابراز امیدواری کرد :منش و روش بسیج که آيینه
تمامنمای فرهنگ ناب و انقالبی نگاه به درون و توجه به تواناییهای
فرزندان این مرزوبوم بوده و به شهادت تاریخ چهار دهه اخیر ،همواره
دستمایه گشایشوعبور از بحرانهابودهاست،بازهمبهمانند گذشته
موردعنایت دولتمردان جمهوری اسالمی قرار گیرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
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عد و ِ
پنجم آذرماه یکی از درخشانترین برگهای زرین انقالب شکوهمند
اسالمی و یادآور صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)
مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش 20میلیونی در مقطع
حساس و سرنوشتسازی است که نهال نوپای انقالب اسالمی
تازه پا گرفته بود.
بیشک هوشیاری ،دوراندیشی و درایت حضرت امام خمینی (ره) در
تأسیسنهادمقدسبسیجمستضعفینونیزتدابیروهدایتروشنگرانه
رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظلهالعالی) از اساسیترین عوامل
خنثی کننده توطئههای بدخواهان و دشمنان نظام اسالمی است.
بسیج ،نهادی برخاسته از متن مردم برای دفاع از انقالب اسالمی و
دستیابی به آرمانها و اهداف آن تا تشکیل تمدن نوین اسالمی است
و امروز این شجره طیبه ،درخت تنومندّ ،
سد َسدید و بنیان مرصوصی
زرین درخشانی در
است که هماره و در مقاطع گونا گون ،برگهای ِ
کتاب پرافتخار انقالب اسالمی رقم زده و در شرایط کنونی نیز نقش
مؤثر و بسزایی در سنگرهای مقابله با تهدیدات و تالش دشمن در
تخریب بنیا نهای فکری ،اعتقادی و دینی ،ترویج اندیشههای
لیبرالیستی و سکوالر دارد و با هوشمندی ،بصیرت و زمانشناسی
مثالزدنی ،مسئولیتهای سترگی را عهدهدار است.
در این ایام و از ابتدای سال جاری حضور مستمر و نقش بسیج در
مقابله با ویروس منحوس کرونا در کنار کادر درمان و همکاری با
مسئولین امر در جهت شکست این ویروس منحوس و همچنین
نقش ارزنده این نهاد مقدس در پویش «ایران همدل» ،ستودنی و
جای تقدیر و تشکر دارد.شورای نگهبان ضمن گرامیداشت هفته
مبارک «بسیج» و یاد شهدای گرانقدر آن ،امیدوار است منش و روش
بسیج که آيینه تمامنمای فرهنگ ناب و انقالبی نگاه به درون و
توجه به تواناییهای فرزندان این مرزوبوم بوده و به شهادت تاریخ
چهار دهه اخیر ،همواره دستمایه گشایش و عبور از بحرانها بوده
است ،بازهم بهمانند گذشته موردعنایت دولتمردان جمهوری
اسالمی قرار گیرد.

محکومیتحملهراکتیبهسفارتایران
در کابل ازسوی وزارت امور خارجه
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال
خبرنگاران درخصوص اخبار منتشرشده در ارتباط با اصابت چندین
را کتبهشهر کابلوازجملهاصابتیکرا کتبهبخشیاز محوطهحیاط
سفارت کشورمان ،با محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی که مردم
افغانستان و اما کن غیرنظامی را مورد حمله قرار میدهد و همچنین
با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان خصوصا خانواده قربانیان
این اقدام تروریستی اظهار داشت :در حمله تروریستی موشکی روز
گذشتهبهنقاطمختلفشهر کابلوازجملهمحلهدیپلماتیکاینشهر،
طبق بررسیهای بهعملآمده حداقل یک را کت به محوطه داخلی
سفارت ایران در کابل اصابت کرده که درنتیجه آن آسیبهای جزئی
به برخی تأسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده است .درعینحال
خوشبختانه هیچ خطری متوجه پرسنل سفارت کشورمان نشده
است.خطیب زاده این حمله تروریستی را نمونهای از جنگ نیابتی و
اقداماتهمپیمانانتروریستآمریکادر افغانستانذکر کردومسئولیت
مستقیم آنرا متوجه این کشور دانست.

