
از مسجد جامع خرمشهر تا ورزشگاه یادگار امام تبریز 

باید شرمسار باشیم

ریل گذاری جدید در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان

حکمت، حکومت و والیت

یکم / چهارم آبان سال ۵۹ خورشیدی وقتی خرمشهر 
به دست ارتش عراق افتاد، اگر چه آن ها در درازای نوار 
مرزی با ایران به پیشروی های بزرگی رسیده بودند٬ اما 
شــیرازه کشور هیچ گاه از هم نپاشید. ایرانیان با همه ی 
چالش ها و گرفتارهای درونی و بیرونی که داشــتند با 
یکپارچگی ملی و دلبستگی به مرز و بوم خود به جنگ  
دشــمن رفته٬ فرزندان برومند این سرزمین اهورایی از 
نیروی زمینی و هوانیروز گرفته تا ســپاه و بسیج  و از 
تکاوران نیروی دریایی تا خلبانان نیروی هوایی در یک 
جان و تن خرمشهر را در سوم خرداد سال ۶۱ به خاک 
میهن باز گرداندند تا بار دیگر »ملت بودن« آنان آشکار  
شود. صدام  حسین در روز های آغازین جنگ سرمست 
از پیروزی های به دست آمده٬ به خبرنگار روزنامه  االنوار 
عراق گفته بود: » محمره )خرمشهر( سرزمین اجدادی 
اســت و نیرو های مسلح ما٬ آن شهر را برای ابد باز پس 
گرفته اند«. در همین راستا سربازان عراقی خودپسندانه 
بر دیوارهای این شــهر نوشتند: »جئنا لنبقی٬ آمده ایم 
کــه بمانیم«. یاســین  رمضان معاون رئیس شــورای 
فرماندهی عراق نیز از »آزادی عربســتان «)خوزستان( 
ســخن گفته بود. بی گمان صدام حسین مردم ایران را 
به  خوبی نمی شناخت٬ که هیچ بیگانه ای را نگذاشتند 
بر خاک آنان »تا ابد« ماندگار و پایدار باشــد. چنان که 
یونانی ها٬ خلفای بنی امیه و بنی عباس و مغوالن٬ بر این 
خاک چیره شدند اما هنگام »رفتن« همانی نبودند که 
آمده بودند٬ زیرا در کوره ی فرهنگ ایرانی گداخته شده٬ 

ایرانی گردیدند.
گویــا رهبران عراق تاریخ را نیــز نخوانده بودند٬ تا 
بدانند خوزســتانی که ۵۰۰ سال پیش از زایش مسیح 
نام آن در سنگ نبشــته های آپادانای شوش٬ بیستون٬ 
نقش رســتم٬ تخت جمشــید و کعبه ی زرتشت آمده 
اســت چگونه می تواند ســرزمین »اجداد« آن ها باشد 
که نیاکانشــان با پدیداری اسالم از بیابان های حجاز به 

میان رودان یا عراق کنونی کوچ کرده بودند.
زیــرا عــراق در ســاختار امروزین از ســال ۱۹۳۲ 
ترسایی)میالدی( پایه گذاری شد و تا پیش از آن٬ افزون 
بر ایرانیان٬ خلفای اسالمی٬ ایلخانان  مغول٬ عثمانی و 
انگلستان در آنجا فرمان رانده   بودند.  چنان که از روزگار 
کورش هخامنشــی این کشور بخشی از سرزمین ایران 
به شمار آمده٬ تیســفون در نزدیکی بغداد٬ ۶۰۰ سال 

پایتخت اشکانیان و ساسانیان بوده است.
پس از اسالم نیز بسیاری از شهرهای کردنشین عراق 
و گاه بصــره و بغداد در دوره صفویه٬ افشــاریه و زندیه 
تا دوران محمدشاه قاجار بخشی از خاک ایران بوده اند. 
ازاین رو بغداد٬ نام پارسی و به چم )معنای( قانون و داد 
خداوندی است. شــهر انبار و رودهای دجله و زاب هم 

نام های پارسی هســتند.  چنان که دجله عربی شده ی 
»تیگره« اســت که در زبان پهلوی بــه چم تند و تیز 

خوانده می  شود.
آزادی خرمشهر و پیش از آن پیروزی  در کارزارهایی 
چون فتح المبین٬ طریق القدس و شکست حصر آبادان 
نشانگر اراده ی پوالدین مردمانی باورمند به شناسه ملی 
ایرانی است که در برابر عراق و هم پیمانانش ایستادگی 
نموده٬ »همبستگی ملی« خویش را به رخ  کشیدند. به 
گفته ی رویدادنویسان٬ بنیاد خرمشهر در پنج هزار سال 
پیش از زایش مسیح با نام »ناژیتو« به دست ایالمی ها 
انجام گرفته اســت. پس از آن٬ آگینیس هخامنشــی٬ 
آنتیوش سلوکی٬ استرآباد  اردشیر٬ بارما و پیان ساسانی 

٬ نام های دیگر این شهر در ایران باستان بوده اند.
به گفتــه ی ابوزید بلخی »پس از آمــدن اعراب به 
خوزســتان٬ عمر خلیفه ی دوم فرمان داد این شهر را 
بیان بخوانند٬ شاید این نام عربی شده ی » پیان« باشد 

که در زبان خوزی به معنای مردان است«.
در سده سوم هجری مهی اعراب این شهر را محرزه 
و ســپس در سده ی ســیزده هجری یعنی نزدیک به 
دویست سال پیش در سال ۱۲۴۲ غبث بن آل کعب آن 
را محمره  نامید. بی گمان از میان همه ی نام هایی که این 
بندر کوچک اما هزاران ساله داشته٬ خرمشهر برازنده تر 
و شایسته تر اســت نه ازآن رو که »خرمی« آن نشان از 
سرسبزی است؛ که می تواند نماد استواری و ماندگاری 
آن در برابر تندبادهای تاریخ و تاخت وتاز بیگانگان باشد. 
چهل ســال پیــش در چنیــن روزی هنگامی که 
دالورمردان ایرانی پیروز مندانه به خرمشهر راه یافتند٬ 
نخست درفش سه رنگ ایران زمین را بر باالی مسجد 
جامع این شــهر که خود نماد پایداری بود برافراشتند 
تا»حاکمیت ملی« را به جهانیان نشــان دهند. از این رو 
ســوم خرداد را باید بزرگداشــت» پاسداری از مرزهای 
ورجاوند ایران« و پاسداشــت »ملت بــودن« ایرانیان 

دانست.
***

دوم/ بیست ونه اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خورشیدی 
در آستانه فرا رسیدن سالروز آزادی خرمشهر٬ گروهی 
از تماشا چیان تبریزی در ورزشگاه یادگار امام این شهر٬ 
هنگام بازی فوتبال تیم های پرسپولیس و تراکتور سازی 
با برفراشــتن پرچم کشــورهای بیگانه٬ شــعارهایی 

جداخواهانه سردادند.
شوربختانه در دو دهه ی گذشته باشگاه تراکتور سازی 
در حالی دســتاویزی برای بروز اندیشــه ها و رفتارهای 
ایران ســتیزانه گردیده که آذربایجان و تبریز نام آورانی 
چون بابک خرم دین٬ ســتارخان٬ باقر خان٬ سید حسن 
تقــی زاده٬ تالبوف تبریزی٬ کســروی٬ میرزا حســن 
رشدیه٬کاظم زاده ایران شــهر و.... را در خــود پرورانده٬ 

کــه هر یک نمــاد ملی گرایی ایرانی بوده انــد. از این رو 
آذربایجان در درازنای تاریخ ایران همواره سنگر استوار 
میهن دوستی بوده٬ بارها مردان و زنانش در برابر یورش 
لشکریان روســیه و عثمانی جانانه ایستادگی کرده٬ پا 
پس نکشــیدند، که می توان در این زمینه از رویارویی 
مردم خوی٬ شبستر و تبریز با سپاهیان عثمانی در سال 
۱۱۳۶ هجری مهی پس از سرنگونی شاه سلطان حسین 

صفوی نام برد. 
به گــواه تاریخ آذربایجان واژه ای پارســی و آریایی 
برگرفته از نام آتروپات فرمانده ی هخامنشــیان به چم 
) معنــای( نگهبان آتش اســت. چنان که به باور جیمز 
دارمستتر ایران شناس فرانســوی نام آذربایجان با واژه 

آذر/آتور به چم »سرزمین آتش« پیوند داشته است. 
نام این بخش از کشــورمان در سنگ نبشــته ها و 
گزارش های تاریخی بــا ریخت های گوناگونی همچون 
و  آذربیجــان  آذربادگان٬آذرآبــادگان،  آتورپاتَــکان٬ 
آذربایجــان آمده اســت. چنان که افزون بــر فروردین 
یشــت اوستا٬ شاپور یکم ساســانی نیز در بند نخست 
فرمان خود در کعبه ی زرتشت از آتورپاتکان یاده کرده 
و بر پایه ی گفتار گیتاشناسان )جغرافی دانان( مسلمان 
مانند مقدســی در احسن التقاسیم و یاقوت حموی در 
المعجم البلدان مردم آذربایجان تا ســده چهارم هجری 

مهی با یکدیگر  به زبان پهلوی گفتگو می کردند.
افســوس فراوان دارد برخی از جوانان آذری به جای 
بالیدن به این پیشــینه ی کهن و قهرمانانی چون ناخدا 
هوشــنگ صمدی٬ خلبان شهید غفور جدی اردبیلی٬ 
شــهید مهدی باکری با خامی و سرخوشی به نماد های 
پان ترکیسم روی آورده٬ زوزه کشان٬ پرچم انیرانیان را 
باالی سر می برند.  دشــمنانی که بارها با دست درازی 
به خاک سپندینه ی آذربایجان مردما نش را به خاک و 

خون کشیدند.
به راستی چه شــده که از جایگاه کارساز بسیجیان 
آذری در شکســت حصر سوســنگرد در سال ۵۹ که 
ساخت بوســتان سوســنگرد در تبریز یادگاری از آن 
فداکاری هاست و هم چنین از ســوم خرداد سال ۶۱ و 
برافراشــتن درفش ایران زمین بر باالی مسجد جامع 
خرمشهر به پایین کشیدن پرچم کشورمان در ورزشگاه 
یادگار امام تبریز رسیده ایم؟ چرا کسانی که نیاکانشان 
خاک خوردند تا خاک ندهند و سردارانشان سال ۱۲۸۸ 
خورشیدی  پس از آزادی خواهان بختیاری و  گیالنی با 
در دســت داشتن درفش سه رنگ ایران زمین تهران را 
گشوده٬ در گردهمایی میدان بهارستان به زبان شیوای 
فارســی و به نام »ملت بزرگ ایــران« به خودکامگی 
محمدعلی شاه قاجار پایان دادند٬ اینک با بی پروایی از 

جدایی سخن می گویند؟ به راستی گره کار کجاست؟
***

سوم/ با پایان جنگ ایران و عراق٬ اگر چه دشمنان 
تاریخی کشورمان به آرزوی دیرین خود برای پاره٬ پاره 
کردن ایران دست نیافتند٬ اما آنان در همه ی سال های 
گذشــته پیوسته و آهســته آرمان اهریمنی خویش را 

دنبال نمودند که بازتاب آن را در پرورش نسلی می بینیم 
کــه برخی از آنان هریک با گســتاخی و آزادانه در پی 
»پانی«هستند٬ از پانعربیســم گرفته تا پان لریسم٬ از 
پان کردیسم تا پان ترکیسم٬ از لک ستان تا تالش ستان. 
به راستی ایرانیان را چه شده است؟ چرا اکنون با یکدیگر 

بیگانه شده به دشمنی با ایران  برخاسته اند؟
پدیداری این فرآیند ناخجسته زمینه ها و شوندهای 
)دالیل( گونه گون دارد اما بی گمان یک شوند بنیادین 
که باید آن را خودزنی نامید به فربه شدن ایران ستیزی  
انجامیده است و آن ناتوان کردن و سست نمودن آگاهانه 
و یا ناخواسته ی ملی گرایی ایران در چهل سال گذشته 
است. آن روز که کمر به ویرانی تخت جمشید بستیم و 
هم چنان با آن سر ناسازگاری داریم٬ وقتی ایران باستان 
را در برنامه های درســی و رسانه ها نادیده گرفتیم و آن 
هنگام که ایران و ملی گرایی دشنام و سزایی نابخشودنی 
به شمار آمد٬ راه را برای قوم گرایی هموار ساختیم تا از 
دل آن جداه خواهی پدید آید. به زبانی دیگر آن چه امروز 
در دشمنی با »تمامیت ارضی« و تاریخ و فرهنگ ایران 
در حال انجام است تاوان و پیامد برداشت  های نادرست٬ 
کوتاهی ها و چشم پوشی های چهار دهه ی گذشته است.

باید بپذیریم بالی جان پان ها تنها و تنها ملی گرایی 
ایرانی اســت و دین نمی تواند خود چاره کار باشد چرا 
کــه امروز پان ها با در پیش گرفتــن ادبیات و گفتمان 
دینی٬ انقالبی و والیی به جنگ با ایران آمده اند. یادمان 
باشد ملی گرایی ایرانی در تاریخ دیرینه سال این سرزمین 
همواره بر دو ستون دین و ایرانیت استوار بوده٬ هیچ گاه 
دشمنی با دین نداشته است. ملی گرایی ایرانی٬ تاریخی٬ 
ریشــه دار٬ سازنده و یکپارچه ساز است. به همین شوند 
شاه اسماعیل صفوی که ساختار سیاسی و دینی امروزین 
ما برآمده از کشورداری اوست با بهره گیری از ملی گرایی 
ایرانی- اسالمی دست عثمانی ها و ازبکان را از این خاک 
ورجاوند کوتاه ساخت٬ ایران را همبسته کرد و نخستین 
»حاکمیت ملی« را پس از اسالم پایه گذاری نمود. شاه 
اسماعیل در روز تاج گذاری اش گفت من فرزند حیدرم٬ 
فرزند کیخســرو و فرزند فریدونم. وی با این فراز زیبا از 
همراهی و آمیختگی دین و ایرانیت سخن گفت. ما نیز 
می بایست با باورمندی به ملی گرایی ایرانی- اسالمی به 

ایران بیندیشیم که بی گمان فردا دیر است.
یاری نامه:

تاریخ پانصد ساله خوزستان٬ احمد کسروی
نگاهی به تاریخ خوزستان٬ ایرج افشار سیستانی.
دریای پارس و جزایر آن٬ ایرج افشار سیستانی.

تاریخ خوزستان٬ سید محمد علی امام
خرمشــهر در جنــگ طوالنی٬ مرکــز مطالعات و 

تحقیقات جنگ.
از خرمشهر تا فاو٬ معاونت سیاسی ستاد کل سپاه

تاریخ تجزیه ایران ٬ هوشنگ طالع
پان ترکیسم، ایران، اذربایجان؛ محمدرضا محسنی

صوره االرض؛ ابن حوقل
یاقوت حموی؛ معجم البلدان

روزهای پایانی اردیبهشــت، شــاهین مصطفی اف 
معاون نخســت وزیر و رئیس کمیســیون مشــترک 
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، در سفربه تهران 

با رئیس جمهور، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و 
وزرای امورخارجــه، نیــرو، نفت و راه و شهرســازی 
دیــدار و تبادل نظــر کرد. انجام این ســفر نماد اراده 
سیاســی مقامات ارشد دوکشور برای تقویت مناسبات 
و همچنین ســطح باالی اعتماد میان طرفین بود. در 
این ســفر شــاهین مصطفی اف و علی اکبر محرابیان 
وزیــر نیرو برای ادامه پروژه های برق رســانی و اجرای 

کارهای مربوط به انتقال برق به منطقه اقتصادی زنگه 
زور شــرقی و جمهوری خودمختــار نخجوان از طریق 
خاک ایران، به تفاهم رســیدند. تکمیل ساخت و بهره 
برداری از نیروگاه هــای برق آبی خداآفرین و قیز قلعه 
ســی و نیروگاه های برق آبــی در رودخانه ارس نیز در 
زمره توافقات طرفین بود. نکته مهم اینکه مقرر شــد 
برق تولید شــده در قره باغ- شهر آزاد شده جمهوری 
آذربایجــان - از طریق ایــران به نخجــوان، ترکیه و 
کشــورهای اروپایی صادر شود. انتظار می رود در آینده 

شــرکت های ایرانی در ســاخت نیروگاه های قره باغ و 
همچنین در ســاخت مجتمع آموزشــی و بیمارستان 
در قره باغ مشــارکت داشته باشــند. در دیدار شاهین 
مصطفــی اف بــا جواد اوجــی وزیر نفــت، طرفین از 
همکاری های فیمابیــن بخصوص اجرای موفقیت آمیز 
پروژه انتقال و تبادل گاز ترکمنســتان از طریق خاک 
ایران به آذربایجان و توسعه همکاری ها در بخش نفت 

و گاز رضایت داشتند. 
ادامه در صفحه 12

زین سبب پیغمبر با اجتهاد
نام خود وان علی موال نهاد

گفت هر کو را منم موال و دوست
ابن عم من علی موالی اوست
کیست موال آنک آزادت کند

بند رقیت ز پایت بر کند
چون به آزادی نبوت هادی است

مؤمنان را ز انبیا آزادی است
ای گروه مؤمنان شادی کنید

هم چو سرو و سوسن آزادی کنید
در تفسیر و قرائت شــیعی از دین مقدس اسالم، 
در کنار جهان بینی و دستورات شریعت، برای تکامل 
معنوی بشر راهی منظور شده است که عبارت از والیت 
است. والیت در تعریف اجمالی یعنی تکامل انسان از 
طریق اتصال و همراهی یک انســان کامل، انسانی که 
ســیر معنوی و نفسانی او به حد کمال رسیده است و 
به خداوند واصل شده است. همین نقطه، نقطه امتیاز 
تشــیع علوی از سایر مکاتب اســت. در سایر مکاتب 
این عنصر ســوم وجود ندارد. این تفســیر و قرائت از 
اسالم در متون حکیمان شیعی، آنان که دارای گرایش 
عرفانی هستند و در رأس آنها صدرالمتالهین شیرازی 
به بهترین وجه بیان گردیده و به درستی برای تبیین 
خود از انســان و جهان، حکمــت خودش را حکمت 

متعالیه عنوان داده است.
همه می دانید که مفصل ترین کتاب مالصدرا کتاب 
االسفار االربعه اســت که حامل همه فصول حکمت 
متعالیه می باشــد ولــی در کنار ایــن کتاب مفصل، 
رساله های متعددی در موضوعاتی خاص از ایشان بر 
جای مانده اســت ولی هیچ کدام حامل بیان کامل از 
حکمت متعالیه نمی باشند و برای بیان مقصود خاصی 
فراهم شده اســت ولی اگر کتاب الشواهد الربوبیه را 
خالصــه ای تمام از حکمت متعالیــه مالصدرا بدانیم 

گزاف نگفته ایم.
جلوه هایی از نبوت که دائمی است

ایــن بزرگوار آخرین بحثی که در این کتاب آورده 
است اشراق نهم از شــاهد دوم از مشهد پنجم است 
که چنین عنوان داده اســت »فی ان النبوه و الرساله 
منقطعان عــن وجه االرض کما قاله ختم الرســل«. 
ایشــان با این بحث کتاب را پایان می دهد. ایشــان 
در این اشــراق می گوید نبوت و رسالت از یک جهت 
منقطع شــده و از جهتی منقطع نشده است. ایشان 
می گوید شخصی که دارای عنوان نبی و رسول باشد 
دیگر وجود ندارد، فرشته وحی بر کسی نازل نمی شود 
اما نبوت به برخی وجوهش باقی می ماند و باقی مانده 
و دائم است. آنچه باقی مانده است به شرح زیر است؛

اوال مبشــرات. این واژه در قرآن مجید به معنای 
نســیم هایی آمده که بشــارت دهنده باران است اما 
جنــاب صدرالمتالهین به پیــروی از محیی الدین به 

همان معنایی که رسول اهلل)ص( در اواخر عمر نقل 
کردند اشاره دارد که فرمودند با مرگ من وحی قطع 
می شود ولی مبشــرات قطع نمی شود. مبشرات در 
تعبیر پیامبر)ص( عبارت از الهامات غیبی اســت که 
برای افراد بشر پیش می آید. حدیثی که عرض کردم 
ابن عربی در فتوحات آورده و بعد گفته برای من هم 
مبشره هایی پیش می آید. پس مبشره، الهاماتی است 

که به برخی الهام می شود.
دوم حکــم ائمــه معصومین از خطا. ســوم حکم 
مجتهدین. درباره مجتهدین مالصدرا می گوید خداوند 
به افــراد غیر عالم و غیر آگاه به حکم الهی دســتور 
می دهد به آنان مراجعه کنند. بعد می گوید مجتهدین 
در پاســخ مردم غیر عالم به آنچه اجتهادشان به آن 
می رسد مبادرت به فتوا می کنند. پس نبوت و رسالت 
از حیث ماهیت منقطع و منســوخ نشده ولی از نظر 
وحی مخصوص پیامبر)ص(، پایان یافته است لذا هرگز 
به مجتهد و حتی امام معصوم، نبی و رســول اطالق 

نمی شود.
مالصدرا پس از بیان حکم مجتهدان به بیان حکم 
اولیا می پردازد و می گوید از پیامبر)ص( منقول است 
که فرمودند خداوند بندگانی دارد؛ نبی نیســتند ولی 
انبیا بــه آنها غبطه می خورند. این حدیث را در منابع 
شیعی نیافتم ولی مرحوم مجلسی حدیثی نزدیک به 

این معنا آورده است.
اولیا وارثان علوم الهی

به رسول اهلل)ص( نبی اطالق می شود ولی به ولی  
اهلل وارث گفته می شــود. ولی و وارث از اسمای الهی 
هســتند. مالصدرا از قول ابــن عربی نقل می کند که 
ولی اهلل ایــن وجه از نبوت را از نبــی اخذ نمی کند، 
بلکه نبوت با مرگ نبی به خــدا برمی گردد و اولیا از 
خداوند دریافت می کنند. آن وقت از بایزید ســخنی 
نقل می کند که گفته است شما علومتان را از مردگان 

دریافت کردید ولی من از حی الیموت گرفتم.
مالصدرا برای بیان این نظر با استفاده از مطلبی از 
قرآن چنین توضیح می دهد؛ می گوید خدا پس از ذکر 
انبیای عظام خطاب به پیامبر)ص( می فرماید: »أُولَِئَک 
ُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه« یعنی به هدایت آنها  َِّذیَن َهَدی اهللَّ ال
اقتدا کن، این در حالی اســت که آنها فوت کرده اند. 
مالصدرا اینطور آیه را تفسیر می کند که با موت آنها 
خداوند که خیرالوارثین است نبوت را به ارث تحویل 
گرفته است، ســپس همان هدایت را به پیامبر)ص( 
اعطا فرموده اســت. علم اولیا هم همین علم است که 
از خداوند دریافت می شــود کما اینکه در مورد خضر 
َّا  فرموده است: »آتَْیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدن
ِعلًْما«. ایشان در نهایت به نکته جالبی اشاره می کند 
مبنــی بر اینکه این نوبت در حیوانــات هم جریان و 
َُّک إِلَی النَّْحــِل أَِن اتَِّخِذی  ســریان دارد: »َوأَْوَحی َرب
ِمَن الِْجَباِل بُُیوتًــا«. بعد می گوید هر کس خداوند به 
او منطــق حیوانات و نباتــات و مخلوقات را آموخته، 
می داند نبوت در همــه موجودات وجود دارد ولی نام 

نبی بر هیچ موجودی جز پیامبر اطالق نمی شود.
منبع: خبرآنالین 

سرمقاله

نگاه

یادداشت

شهریار و نه بزرگ مقابل پیشنهادات داخلی

علی دایی در لیگ ایران 
مربیگری نمی کند
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ناظران و تحلیلگران عرصه داخلی آمریکا نسبت به آینده جو بایدن در کاخ سفید 
با دیده تردید می نگرند، روند ادامه دار کاهش محبوبیت، ناتوانی در مهار تورم، بحران 
اقتصادی، وضعیت پرسش برانگیز جسمانی و ذهنی همگی بیم از آن دارد در صورت 
ســلطه جمهوری خواهان بر کنگره، بایدن با استیضاح مواجه شود. به گزارش ایرنا، 
این مساله مرکز توجه اکثر رسانه ها و مراکز نظرسنجی آمریکایی و بین المللی قرار 

گرفته است... 

بیش از ۱۲۰ مورد تایید شــده یا مشکوک به آبله میمون که در هفته گذشته در 
دســتکم ۱۱ کشور غیر آفریقایی گزارش شده اســت زنگ هشدار را درباره احتمال 
جهانی شــدن این بیماری در بین دانشمندان به صدا در آورده است. تارنمای مجله 
نیچر نوشت: این ویروس نادر به ندرت در خارج از آفریقا مشاهده می شود. شیوع آن 
در بین جمعیت های دیگری در جهان که به طور معمول عادی نیست دانشمندان را 

به یافتن پاسخ هایی برای آن وادار کرده است... 

نقشه جمهوری خواهان 
برای استیضاح بایدن

زنگ خطر درباره
 پاندمی آبله میمون در جهان

»مردم ساالری« درباره اهمیت سفر رئیسی به مسقط گزارش می دهد

سـفر عمان
 مقدمه ای بر احیای 
مذاکرات هسـته ای

شهادت سرهنگ خدایی سوژه روزنامه های صهیونیستی شد

اعتراف ضمنی موساد به »حذف در تهران«
در مرز شمالی سرزمین اشغالی آماده باش اعالم شد

در ایران تولید مسکن براساس رانت است

مسئوالن نمی توانند پشت بام خوابی را تکذیب کنند
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اشکان زارعی

محسن پاک آیین

سیدمصطفی محقق داماد

رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:

مسئولین و غیرمسئولین 
درباره گرانی ها کلی گویی نکنند

فاجعه پالسکو
 این بار در آبادان 
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