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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

کتاب مظلوم و غریب

آخریـن فرسـتادهی الهـی پـس از  23سـال تلاش
مسـتمر و تحمـل کژتابـی جاهلتریـن سـاکنان
ایـن کـرهی خاکـی کـه بـا تمـدن و فرهنـگ بیگانه
بودنـد و بـه راه آوردن و وحـدت بخشـیدن بـه آنهـا
بـا دشـواریهای بسـیار باالخـره پـس از چندیـن
روز تحمـل بیمـاری رحلـت کـرد و در حالـی جهـان
را بـدرود گفـت کـه مجموعـهی آیات منسـجم وحی
شـده از سـوی خداونـد را در قالـب کتابـی بـه نـام
قـرآن بـر جای گذاشـت تـا مسـلمانان با تمسـک به
آن راه سـعادت و خوشـبختی را گـم نکننـد .از منظـر
پیامبـر اکـرم (ص) هیـچ چیز باالتـر از قرآن نیسـت
و مسـلمانان هـر جـا کـه دچـار اختلاف شـدند باید
به قـرآن مراجعـه کنند .حتی ایشـان تأکیـد میکنند:
"ای مـردم آنچـه از مـن بـرای شـما نقـل میشـود
چنانچـه هماهنـگ بـا قـرآن بـود بدانیـد گفتـار مـن
اسـت و اگـر مخالـف با محتـوای قـرآن بـود گفتهی
من نیسـت".
هـم اکنـون کـه یکهـزار و چهارصـد و چهـل سـال
از هجـرت پیامبـر میگـذرد مدعیـان پیـروی از آن
حضـرت به پنج شـاخهی اصلـی و دهها زیرشـاخهی
فرعـی تقسـیم شـدهاند و هیـچ کـدام هـم یکدیگـر
را قبـول ندارنـد و هـر روز کـه میگـذرد بـه دامنهی
اختالفـات آنهـا افـزوده میگـردد تـا آنجـا کـه گاه
یکدیگـر را تکفیـر میکننـد و میکشـند و خـون
یکدیگـر را مبـاح میدانند! حتـی برخـی از فرقههای
معلومالحـال کامـل بـودن قـرآن را نیز قبـول ندارند،
عـدهای تنهـا بـه دنبـال حدیـث هسـتند و از قـرآن
غافـل ،عـدهای عقـل را تعطیـل کردهانـد و عـدهای
دیگـر میگوینـد همـه چیز بایـد ماننـد زمـان پیامبر
باشـد و هیـچ گونـه تغییـری را برنمیتابنـد و حاضر
نیسـتند فرزند زمانهی خودشـان باشـند .عـدهای به
ظاهـر قـرآن چسـبیدهاند و گروهی دیگـر مدعی فهم
باطـن قـرآن هسـتند بـه طـوری کـه اگـر بخواهیـم
مذاهـب و فرقههـای اسلامی را شـمارش کنیـم بـه
عـدد  100نزدیـک میشـویم .پـر واضـح اسـت که
بسـیاری از مذاهـب و فرقههای اسلامی تحت تأثیر
جغرافیـا و فرهنـگ و آداب و رسـوم بومی بـا حذف و
اضافههایـی که در اسلام صورت دادهاند شـعبهای از
اسلام تأسـیس کردهاند .برخـی از جوامع کـه به هر
دلیـل اسلام را پذیرفتهانـد عادات و سـنتهای خود
را نیـز بـا آن درآمیختهانـد .ضمـن ایـن کـه نحـوهی
پذیـرش اسلام در همـه جـا یکسـان نبوده اسـت.
بـرای نمونـه سـاکنان آسـیای جنـوب شـرقی نظیـر
مالـزی و اندونـزی اسلام خـود را مدیـون بازرگانان
ایرانی هسـتند .برخـی از ایرانیـان اسلام را آگاهانه
پذیرفتنـد و برخی دیگـر با هدف بهرهمنـدی از امتیاز
مسـلمان بـودن تسـلیم ایـن آییـن شـدند .برخی از
جوامـع نظیـر حبشـیها و یمنیهـا اغلـب بـه تبعیت
از فرمانروایـان خـود اسلام را پذیرفتنـد کمـا ایـن
کـه تأسـیس مذاهب نیـز در جوامـع اسلامی دالیل
یکسـانی نداشـته اسـت .در جایـی جنگ و شمشـیر
کارسـاز بـوده و در جایـی دیگـر اندیشـه و منطـق و
معرفـت .هـر چـه هسـت بایـد اذعـان داشـت کـه
ایرانیهـا ،مصریهـا و حتـی سـاکنان شـمال آفریقا
خیلـی بهتـر از اعراب حجـازی اسلام را درک کردند
و بـه اهمیـت آن پـی بردنـد و در جهت گسـترش آن
تلاش نمودنـد و برای زبـان عربی دسـتور و قاعده و
قانـون وضـع کردند تـا آنجا کـه میتوان گفـت :اکثر
دانشـمندان مسـلمان یـا ایرانی هسـتند یـا مصری و
مراکشـی و بعضـاً اسـپانیایی و اندلسـی .البتـه بایـد
در نظـر داشـت کـه در گذشـتههای دور افغانسـتان؛
بخشهایـی از پاکسـتان ،عـراق ،تاجیکسـتان،
ترکمنسـتان ،آذربایجـان ،ارمنسـتان ،داغسـتان،
اوسـتیای شـمالی ،چچـن ،اینگـوش ،بخشهایـی
از قزاقسـتان ،کردسـتان بـزرگ شـامل کردسـتان
ترکیه؛ کردسـتان سـوریه و کردسـتان عراق ،امارات،
بحریـن ،قطـر و عمـان همـه بخشهایـی از ایـران
بـزرگ بودهانـد.
یکـی از دالیـل اصلـی تجزیـه اسلام بـه مذاهـب
گوناگـون خصوصـاً در ایـران و مصـر و یمـن و
بخشهایـی از شـامات و عراق ،عملکـرد غلط خلفای
امـوی و عباسـی بـوده اسـت کـه رفتـار تبعیضآمیز
آنهـا بـا غیـر اعـراب بـا آنچـه در قـرآن آمـده بـود
مطابقـت نداشـت در حالـی کـه در قـرآن برتـری
بـه تقواسـت نـه بـه خویشـاوندی و نـژاد و رنـگ و
قـوم و قبیلـه .بـر اسـاس آموزههـای قرآنـی فردای
قیامـت تنهـا بـه عمـل و رفتـار افـراد نـگاه میکنند
نـه چیز دیگـر و چیزی بـه اسـم پارتی بـازی و ورود
بـه بهشـت به بهانـهی فلان و بهمان هیـچ اعتباری
نـدارد و بهشـت را بـه بهـا میدهنـد نـه بـه بهانه و
بهـای هـر کسـی بـه عمـل او بسـتگی دارد؛ آن هـم
عملـی کـه صراحتـاً در قـرآن مـورد تأکیـد و توصیـه
قـرار گرفتـه کـه منفعـت آن یـا بـه خـود شـخص و
یـا بـه مـردم میرسـد نـه رفتارهـای بدعتآمیـز
کـه پیامبـر کوچکتریـن توصیـهای بـرای انجـام آنها
نداشـته اسـت .در آموزههـای قرآنـی خداونـد از رگ
گـردن هـم بـه انسـان نزدیکتر اسـت و تنهـا ابزار
نزدیکـی و آشـتی بـا خداونـد شـناخت نعمتهـا و
شـکرگزاری یعنـی اسـتفاده صحیـح از آنهاسـت.
برخی سـنتها و قوانیـن نظیر بردهداری کـه حتی در
زمـان پیامبر نیز رواج داشـته اکنون بـه اقتضای زمان
و رشـد فکـری و فرهنگـی انسـانها مذموم شـمرده
میشـود و در قـرآن نیز بـه آزاد کـردن بردهها توصیه
شـده ولی چون در آن زمـان با لغو بردگی ،مناسـبات
اقتصـادی بـه هـم میریختـه و جایگزینـی هـم
نداشـته ،بـه صورت مطلـق نهی نشـده اما سـلفیها
و داعشـیها هنـوز هـم تصـور میکننـد اگـر زنـی را
اد امه د  ر ستون روبرو
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توصیه قاسمی    به ایرانیان خارج از کشور

هر گونه تماس امنیتی را با سفارتهای ایران در کشورهای
مقیمتان مطرح کنید

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان این
کــه اگــر صبــوری کنیــم خیلــی زود کلیــات
 SPVمشــخص و اعــام میشــود ،گفــت:
مکانیزمهــای جدیــد در حــوزه پولــی و مالــی
پیچیــده و زمــان بــر اســت.
مکانیزمهــای جدیــد در حــوزه
پولــی و مالــی پیچیــده و زمانبــر
اســت
بــه گــزارش ایســنا ،بهــرام قاســمی    در
نشســت هفتگــی خــود بــا رســانهها در
پاســخ بــه ســوالی در بــاره اینکــه«
اروپاییهــا گفتــه بودنــد ســاز و کار مالــی
 SPVرا قبــل از نوامبــر اعــام می    کننــد
بــا توجــه بــه ایــن کــه چنــد روز از نوامبــر
میگــذرد و دور جدیــد تحریمهــا آغــاز
شــده اســت ،آیــا بــه نظرتــان اروپاییهــا
بــه دنبــال ایــن نیســتند کــه بــه نحــوی
ایــن موضــوع را مشــمول گــذر زمــان
کننــد؟ گفــت :نــه موضــوع بــه خوبــی در
جریــان اســت .همــان طــور کــه دوســتان
اشــراف دارنــد ،ایــن نــوع مکانیزمهــای
جدیــد بــه خصــوص در حــوزه پولــی و مالــی
مکانیزمهــای پیچیــدهای اســت لــذا وقتــی
قــرار اســت ســاز و کار جدیــدی ابــداع شــده
و بــه کارگرفتــه شــود تــا حــدی زمــان بــر
اســت و بایــد بــا دقت الزم روی آن کار شــود.
رژیــم صهیونیســتی در جایگاهــی
نیســت کــه بخواهــد پیــام منتقــل
کنــد
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــری
مبنــی بــر اینکــه گفتــه شــده کــه نتانیاهــو
در جریــان ســفر بــه عمــان بــه دنبــال ایــن
بــوده کــه پیام ـی    را بــه ایــران منتقــل کنــد
مبنــی بــر اینکــه ایــران تولیــد موشــک
در لبنــان را متوقــف کنــد و اگــر ایــن
موضــوع صــورت نگیــرد لبنــان در آســتانه

جنــگ ســومی    با رژیــم صهیونیســتی قــرار
میگیــرد ،گفــت :مــن بــا اصــل ایــن
خبــر مشــکل دارم ،رژیــم صهیونیســتی در
جایگاهــی نیســت کــه بخواهــد پیــام منتقــل
کنــد و در ایــن چارچــوب اقداماتــی را انجــام

کــه ایــن یــک موضــوع جداســت.
وی بــا بیــان اینکــه «موضــع مــا در ارتبــاط
بــا پیوســتن ایــران بــه ســاز و کار مطــرح
شــده ( )FATFثابــت و اصولــی اســت و
مــا معتقدیــم کــه بایــد ایــن کنوانســیون

دهــد.
پیوســتن ایــران بــه ســاز و کار
 FATFبــه ســود ملــت ایــران
اســت
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان در پاســخ بــه
ســوال دیگــری در مــورد ایــرادات شــورای
نگهبــان بــه الیحــه  CFTو اینکــه
برخــی معتقدنــد کــه ایــن اقــدام در داخــل
کشــور بــه صــورت هماهنــگ انجــام شــده
تــا مشــاهده شــود کــه اروپاییهــا در مــورد
 SPVو برجــام چــه اقداماتــی انجــام
میدهنــد ،گفــت :مــن بــه تحلیلــی کــه
شــما اشــاره کردیــد خیلــی اعتقــاد نــدارم.
تحلیلهــای مختلفــی از نــگاه سیاســی
و جناحــی نوشــته میشــود و بخشــی از
مســائل نیــز ،مســائل داخلــی کشــور اســت

تصویــب شــود و پیوســتن بــه آن بــه ســود
ملــت ایــران اســت» ،گفــت :در همیــن
چارچــوب معتقدیــم کــه عــدم پیوســتن
بــه ایــن ســاز و کار میتوانــد مــا را بــا
مشــکالت عدیــدهای روبــرو کنــد.
قاســمی    با ابــراز امیــدواری مبنــی بــر
اینکــه «ابهامــات اعضــای شــورای نگهبــان
در ایــن زمینــه رد شــود» ،خاطرنشــان کــرد:
مــا در جهــت رفــع ابهامــات و شــبهات و
ارائــه نظــر کارشناســی و تخصصــی بــه
مجلــس و شــورای نگهبــان آمادگــی داریــم
و حضــور فعالــی در ایــن زمینــه خواهیــم
داشــت .مــا امیدواریــم بتوانیــم کــه در ایــن
مســیر درســت کــه منافــع کشــور در آن
نهفتــه اســت گام برداریــم و از ایــن ســاز و
کار بــه نحــو احســن در جهــت منافــع ملــی

کشــور اســتفاده کنیــم.
بــه ایرانیــان خــارج از کشــور
توصیــه میکنیــم هــر گونــه تمــاس
امنیتــی را بــا ســفارتهای ایــران
در کشــورهای مقیمشــان مطــرح
کننــد
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در
مــورد جــو روانــی ایجــاد شــده علیــه ایــران
در برخــی از کشــورهای اروپایــی بــا طــرح
مســائلی چــون موضــوع دانمــارک و یــا
پاریــس بــا اهــداف مشــخص و اقداماتــی
کــه ایــران بــرای مقابلــه بــا ایــن گونــه
توطئههــا انجــام داده اســت ،گفــت :مــا
شــاهد یــک نــوع توطئــه ،دسیســه و ایجــاد
جنــگ روانــی از ســوی معاندیــن روابــط
ایــران بــا کشــورهای جهــان بــه خصــوص
اروپاییهــا هســتیم .ایــن معاندیــن تــاش
میکننــد کــه رابطــه مطلــوب فعلــی بیــن
ایــران و اتحادیــه اروپــا را دســتخوش تغییــر
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت رعایــت
هوشــیاری و آگاهــی از ســوی کشــورهای
اروپایــی در ارتبــاط بــا ایــن توطئههــا و
تالشهــا اظهــار کــرد :ایــن سیاســت و
روشهــا از ســوی برخــی از کشــورهای
محــدود و مشــخص از جملــه در منطقــه
و همچنیــن رژیــم صهیونیســتی دنبــال
میشــود .ایــن سیاســتها قابــل قبــول
نیست.
آنهــا بــا توجــه بــه ناامیــدی از آثــار عملــی
تحریمهــای اقتصــادی ،سیاســت جنــگ
روانــی علیــه ایــران را دنبــال میکننــد.
ایــن اقدامــات نیــز بــا شکســت روبــرو
میشــود .آنهــا از ایــن مســائل ســودی
نمیبرنــد؛ بلکــه چهــره آنهــا بــرای افــکار
عمومی    جهــان رســواتر خواهــد شــد.

سخنگوی دولت آلمان:

برلین در حال بررسی حفاظت از شرکت  های فعال در ایران است
ســخنگوی دولــت آلمــان خواســتار ادامــه
روابــط تجــاری قانونــی و مجــاز بــا ایــران
پــس از اعمــال مجــدد تحریم  هــای
آمریــکا علیــه تهــران شــد و اعــام کــرد
کــه ایــن کشــور در حالــی بررســی
چگونگــی حفاظــت از شــرکت  های
فعالــی اســت کــه تحــت تاثیــر
تحریم  هــای آمریــکا علیــه ایــران قــرار
می    گیرنــد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه خبرگــزاری
رویتــرز' ،اشــتفان ســایبرت'تصریح کــرد
کــه آلمــان در حــال بررســی ایــن اســت
کــه چگونــه می    توانــد از اصــل و پایــه
تعامــات تجــاری مــان حفاظــت کنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا ،دونالــد ترامــپ
رییــس جمهــوری آمریــکا  18اردیبهشــت
مــاه گذشــته خــروج آمریــکا از برجــام
را اعــام کــرد امــا بالفاصلــه دیگــر

کشــورهای امضــا کننــده ایــن توافــق
یعنــی انگلیــس ،فرانســه ،آلمــان ،چیــن

پایبنــد مانــده و از تجــارت شرکت  هایشــان
بــا ایــران حمایــت می    کننــد.

و روســیه ضمــن محکــوم کــردن خــروج
ایــن کشــور از ایــن توافــق چندجانبــه
بیــن المللــی ،تاکیــد کردنــد کــه بــه برجام

در راســتای مقابلــه بــا تحریم  هــای
غیرقانونــی آمریــکا علیــه ایــران ،اتحادیــه
اروپــا ضمــن فعــال کــردن قانــون انســداد

بــرای حمایــت از فعالیــت شــرکت  های
خــود در ایــران ،اعــام کــرد کــه
ســاز و کار مالــی بــرای ادامــه تجــارت
شــرکت  های خارجــی بــا ایــران و
همچینــن فــروش نفــت ایــران و امــکان
مبادلــه تجــاری ایــران بــا جهــان ارائــه
می    کند.
دولــت ترامــپ در حالــی از روز دوشــنبه
بــار دیگــر تحریم  هــای آمریکا علیــه ایران
را اعمــال کــرد کــه بســیاری از ناظــران
سیاســی و تحلیلگــران اقتصــادی بــر
ایــن باورنــد کــه تحریــم نفــت ایــران در
بلندمــدت همــراه بــا افزایــش بهــای نفــت
بــه تضعیــف دالر در ســطح بیــن المللــی
منجــر شــده و به شکســت و عقب نشــینی
آمریــکا می    انجامــد ،رونــدی کــه بخشــی
از آن در صحبت  هــای برخــی مقامــات
آمریــکا دیــده می    شــود.

درصورت تغییر رویکرد واشنگتن آماده مذاکره هستیم
درصـورت تغییـر رویکـرد واشـنگتن آماده
مذاکره هسـتیم
وزیـر امـور خارجـه ایـران در مصاحبـه با
یک رسـانه آمریکایـی ،تغییـر رویه رئیس
جمهـور ایـاالت متحـده را شـرط تهـران
بـرای مذاکـره با واشـنگتن دانسـت.
به گـزارش خبرگزاری مهـر« ،محمد جواد
ظریـف» وزیر امور خارجه ایـران در گفتگو
بـا «یـو اس ای تـودی» عنوان داشـت که
ایـران در امـور داخلـی آمریـکا دخالـت
نمـی کنـد و این بـر عهـده مـردم ایاالت
متحـده اسـت کـه رهبـر خـود را انتخـاب
کنند.
وزیـر خارجـه ایـران در مـورد آمادگـی
ایـران بـرای مذاکره بـا آمریکا نیـز عنوان
داشـت کـه تغییـر رویـه رئیـس جمهـور
فعلی ایـاالت متحده ،شـرط تهـران برای
مذاکـره با واشـنگتن اسـت.
ظریـف در این رابطـه گفت :بـرای مذاکره
نیـازی بـه دولـت جدیـد نیسـت بلکـه به
تغییـر رویـه نیاز اسـت .مـا بـه توافقی با
آمریکا رسـیدیم کـه توافـق دو صفحه ای
نبـود بلکـه توافقـی مشـتمل بـر ۱۵۰
صفحـه بـود و آمریـکا تصمیـم گرفـت که
از ایـن توافـق خـارج شـود.
ظریـف در ادامـه افـزود :اگـر زمینـه های

مذاکـرات مثمـر ثمـر مهیـا باشـد آمـاده
مذاکـره هسـتیم .اعتماد متقابـل از الزامات
(پیـش شـرط) مذاکره نیسـت امـا احترام
متقابـل پیـش شـرط مذاکره اسـت.
او در پاسـخ به سـوال و اصـرار یو اس ای
تـودی در خصـوص اینکه منظـور از «تغییر

رویه» چیسـت؟ گفـت :معتقدم که انسـان
هـا تغییـر مـی کننـد .دولـت آمریـکا مـی
توانـد رویـه متفاوتـی را داشـته باشـد و
ایـن بـه معنـای داشـتن رئیـس جمهـور
دیگـری نیسـت .ما منتظـر چنیـن تغییری
مـی مانیم.

همچـون خـروج از توافـق آب و هوایـی
پاریـس ،خـورج از توافـق آزاد تجـاری
آمریـکا شـمالی ،خـروج از توافـق کنتـرل
تسـلیحات هسـته ای میـان برد با روسـیه
کـه در زمـان ریاسـت جمهـوری دونالـد
ریـگان بدسـت آمـده بـود اشـاره کـرد و

وزیــر ارتباطــات اعــام کــرد کــه حملــه ســایبری کــه بــا
هــدف صدمــه بــه زیرســاختهای ارتباطــی دیــروز انجــام
شــده بــود ،دفــع شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزیــر ارتباطــات حملــه بــه
زیرســاختهای ارتباطــی ایــران را تاییــد و در واکنــش بــه
حملــه ســایبری ناموفــق رژیمی    کــه ســابقه چنیــن رفتــاری
را در کارنامــه خــود دارد ،اعــام کــرد کــه ایــن موضــوع را از
طریــق مجامــع بینالمللــی پیگیــری میکنیــم.
محمدجــواد آذری جهرم ـی    در پیــام توییتــری خــود اعــام
کــرده "رژیمی    کــه ســابقهی آن در بکارگیــری ســاح
ســایبری در پروندههایــی چــون اســتاکس نــت مشــخص
اســت ،این بــار تــاش داشــت بــه زیرســاختهای ارتباطــی
ایــران صدمــهای وارد کنــد ،البتــه بــه لطــف هوشــیاری
تیم هــای فنــی ،دســت خالــی بازگشــت .ایــن اقــدام خصمانه
را از طریــق مجامــع بینالمللــی پیگیــری میکنیــم".
حمیــد فتاحــی  -معــاون وزیــر و رئیــس هیــأت مدیــره
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت  -در پیامی    اعــام کــرده
بــود کــه از امــروز حمــات پراکنــده از مبــدأ یــک رژیــم
غاصــب بــه برخــی زیرســاختهای ارتباطــی ایــران آغــاز
شــده کــه همگــی بــا قــدرت دفــع شــدهاند .ایــن بــرای
مــردم دنیــا دیگــر عجیــب نیســت :ادعــای حقــوق بشــر
میکننــد و ملتــی را بــه خــاک و خــون میکشــند .ادعــای
واهــی حملــه ســایبری از طــرف ایــران میکننــد و خــود
حمالتــی را ترتیــب میدهنــد.
اد  امه از ستون روبرو

بـه اسـیری گرفتند میتواننـد مثل یـک کاال و غنیمت
بـا او برخـورد کننـد و خیلـی از رفتارهـای دیگـر کـه
تنهـا بـه اقتضـای زمـان و جغرافیـا قابل توجیـه بوده
و نمیتـوان نـام سـنت بـر روی آن گذاشـت .فرضـاً
یـک دختر عـرب ممکن اسـت در سـن  9سـالگی از
لحـاظ جسـمی آمادگـی ازدواج داشـته باشـد اما یک
دختـر سـوئدی مسـلمان گاه تـا  16سـالگی هـم به
بلـوغ جسـمی نمیرسـد .یک مـرد عرب به دلیـل نیاز
بـه بیابانپیمایـی پارچـهای دور سـر خـود میپیچد و
زمانـی که توفـان میآید بخشـی از این پارچـه را باز
میکنـد و صـورت و دهـان خـود را میپوشـاند .دلیلی
ندارد کسـی که سـاکن یـک محیط مرطـوب و جنگلی
اسـت بـه انگیزهی تبعیـت از زمـان پیامبر ایـن گونه
لبـاس بپوشـد و آن را تبعیـت از سـنت تلقـی کنـد.
زمانـی کـه مسـلمانان بـه مدینـه هجـرت کردنـد به
دلیـل ایـن که بـه آب بوینـاک و آلـودهی مدینه عادت
نداشـتند اغلـب مریض شـدند مسـلماً آبی کـه در آن
زمـان خـورده میشـد بهداشـتی نبـود ولـی مـردم
ناگزیـر آن را مصـرف میکردنـد حـال اگـر کسـانی
بگوینـد چـون در آن زمان چنین آبی در شـهر مقدس
مدینـه مصـرف میشـده اکنـون هـم بایـد مصـرف
شـود حرف درسـتی نیسـت؟ زیرا امـروزه تعریفی که
مـا بـرای آب بهداشـتی داریـم بـا تعریف سـنتی آن
متفـاوت اسـت اینجاسـت کـه درمییابیـم تعصباتی
کـه ریشـه در ظاهـر بینـی و قشـریگری دارد دین را
از ریشـه میسـوزاند و گاهی نیز مقاومـت عده ای در
برابـر ایـن گونه خشـک مغزیهـا ،به ظهـور مذاهب
و فرقههـای گوناگـون میانجامـد و یـا برعکـس
عـدهای از مسـیر مسـتقیم دیـن خـارج میشـوند و
در برابـر حقیقـت میایسـتند و آلـت دسـت بیگانگان
میشـوند و مذاهـب سـاختگی راه میاندازنـد و امتی
واحـده را بـه چنیـن روزی میاندازنـد کـه بـرای در
امـان مانـدن از آزار یکدیگـر بـه غیرمسـلمانان پنـاه
میبرنـد و یـا از آنهـا کمـک میخواهنـد! در حالی که
ریسـمان محکمـی کـه همهی مسـلمانان بایـد به آن
چنـگ بزنند قرآن اسـت کـه غریب و مظلـوم افتاده و
رهـا شـده و شـگفتی بزرگ این اسـت کـه هیچ کس
بـرای مظلومیـت و غربـت و سـتمهایی کـه بـه قرآن
میشـود نمیگریـد و عـزاداری نمیکنـد!
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ظریف در گفتگو با یو اس ای تودی؛

وی در مـورد بازگشـت تحریـم هـای
آمریـکا نیـز گفـت :مـا بـه تحریـم هـای
آمریـکا عـادت داریم .ما  ۳۹سـال اسـت
کـه بـا آنهـا مواجـه هسـتیم.
وزیـر امـور خارجـه ایـران در خصـوص
بدعهـدی هـای آمریـکا بـه مـواردی

حمله رژیم غاصب به
زیرساختهای ارتباطی ایران
ناکام ماند

گفـت :ایـن تقصیـر ما نیسـت کـه ایاالت
متحـده یـک مذاکـره کننـده قابـل اعتماد
نیسـت .ایـن مشـکلی اسـت کـه جامعـه
جهانـی بـا آن مواجـه اسـت.
ظریـف در ادامـه انتقـادات خـود از آمریکا
گفـت :دولـت جدیـد آمریـکا از تمامـی
اعضـای جامعـه جهانـی مـی خواهـد تـا
حقوق بیـن الملل را نقض کنند .واشـنگتن
بـه ایـن کشـورها فشـار مـی آورد تـا
از توافقـی کـه تائیـده شـورای امنیـت
سـازمان ملـل را دارد خـارج شـوند.
وزیـر امـور خارجـه ایـران در ادامـه ایـن
دیـدگاه آمریـکا را که ایـران را یک بازیگر
بـد در خاورمیانـه مـی دانـد نکوهـش
کـرده و در مـورد قتـل «جمال خاشـقجی»
در کنسـولگری عربسـتان سـعودی در
اسـتانبول ترکیـه گفـت :متاسـفانه یـک
نفـر به طـرز وحشـیانه ای به قتل رسـیده
اسـت .چه کسـی طالبـان را بوجـود آورد؟
شـهروندان کـدام کشـور در حملات ۱۱
سـپتامبر دسـت داشـتند؟ کـدام کشـور
مـردم یمـن را بمبـاران مـی کنـد؟ کـدام
کشـور نخسـت وزیـر لبنـان را ربـود و به
مـدت سـه هفتـه وی را در بازداشـت نگه
داشـت؟  ...بـه ایـن واقعیـت هـا توجـه
کنید .

نوبت اول 97/8/15 :عصرمردم
نوبت دوم 97/8/19 :تماشا
شهرداری منطقه هفت شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات شبکه آبیاری سطح
منطقه هفت با برآورد اولیه به مبلغ  2/583/094/814ریال از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه مربوطه در رشته آب از
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید ضمن
بازدید از محل پس از نشر آگهی نوبت دوم ،با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت
اســناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه هفت شیراز واقع در بلوار
فرصت شیرازی -جنب آتش نشانی -خیابان شهرداری -واحد امور مالی شهرداری
منطقه هفت مراجعه نمایند .ضمن ًا ســایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده
است .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 37242774
تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 2/583/094/814 :ریال
-2مدت انجام کار  6ماه می باشد.
-3ارائه سپرده ای که از  5درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت ضمانت نامه
بانکی با اعتبار حداقل  3ماه به مبلغ  130/000/000ریال یا واریز نقدی به حســاب
جاری شماره  700793545123نزد بانک شهر شــعبه کاراندیش به نام شهرداری
منطقه هفت شیراز
-4قرارداد شامل تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح نمی شود.
-5برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتیب ضبط خواهد شد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  97/9/5می باشد.
-8بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مناقصه
خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-9به پیشنهادات فاقد ســپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-10پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ  97/9/6در محل سالن اجتماعات اداره
کل حقوقی شهرداری شیراز ،واقع در چهارراه خلدبرین باز و خوانده می شود.
-11شهرداری ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله
پیشنهاد با کمترین قیمت نیست.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

