
به یاد ابتهاج زوایای حمالت اسرائیل به غزه 

جهانگیری: 
موفقیت دولت، موفقیت کشور قلمداد شود

از روز جمعــه ۱۴ امــرداد ۱۴۰۱ نیروهــای 
اســرائیلی در عملیات »سپیده دم« با شلیک ۵۵ 
موشــک به ۴۰ هدف به نیروهای جهاد اســامی 
در باریکه غــزه حمله کردنــد و از آن روز تا روز 
دوشنبه ۱۷ امرداد روز برقراری آتش بس در سایه 
تاش های مصر،  به ادعای اســرائیل ۱۳۹ موضع 

جهاد اسامی را مورد اصابت قرار دادند. 
همچنین اســرائیل مدعی است جهاد اسامی 
نیز قریــب به نهصد موشــک به ســوی تل آویو 
و بیت المقــدس و جنوب اســرائیل شــلیک کرد 
که  اکثر موشــک های شلیک شــده توسط دافع 
ضدموشــکی »گنبد آهنین« رهگیــری و منهدم 
شدند با این حال پنج اسرائیلی از جمله دو سرباز 

زخمی شدند.
در چنــد روز اخیر تعــدادی از رهبران جهاد 
اسامی بازداشت شدند و  ۴۴ نفر از جمله »خالد 
منصور« از اعضای برجسته و با نفوذ جهاد اسامی 
و فرمانــده منطقه جنوب  و »تیســیر الجعبری« 
دیگر فرمانده ارشد جهاد اسامی و همچنین  ۱۵ 

کودک به شهادت رسیدند. 
شــدت فاجعه انســانی به حدی بود که آقای 
»فرانچســکا آلبانزه« نماینده ویژه ســازمان ملل 
بــرای ســرزمین های اشــغالی در توییتر ضمن 
محکوم کردن عملیات اســرائیل  با صراحت اعام 
کرد: عملیات اســرائیل غیر قانونی،  غیراخاقی و 

غیرمسئوالنه است. 
همچنین شدت عملیات اسرائیل به حدی بود 

که کشورهای فرانسه، امارات متحده عربی، چین، 
ایرلند و نروژ خواســتار تشکیل نشست غیر علنی 

شورای امنیت سازمان ملل شدند.
قبل از آن که حمله خونین اســرائیل به جهاد 
اســامی در جمعه گذشــته شروع شــود در روز 
دوشنبه دهم امرداد ۱۴۰۱ مصادف با اول ماه اوت 
۲۰۲۲ اسرائیل در حمله به کرانه غربی رود اردن 

نوجوان ۱۷ ساله ای را به شهادت رساند. 
در پی آن، بســام ســعدی از اعضای بلندپایه 
جهاد اسامی دستگیر کرد و به این ترتیب زمینه 
را برای حمله به سازمان مزبور به بهانه »پیشگیری 
از تهدید قریب الوقوع جهاد اسامی« فراهم کرد.

هــر  داخلــی  و  بین المللــی  قوانیــن   در 
کشور عملیات پیشگیرانه به معنا و مفهوم کشتن 
و به قتل رساندن مردم عادی و مخصوصا کودکان 
در قبل از انجام عملیات نیست عملیات پیشگیرانه 
یعنــی عوامل نظارتی و اطاعاتی و امنیتی طوری 

عمل کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری کنند.
 در روابــط بین الملل به هیچ کشــوری اجازه 
داده نمی شــود به صرف »تهدیــد« حمله نظامی 
انجام دهد و کشتار راه بیندازد و عده ای را به قتل 
برســاند. در این صورت، چنین عملیاتی تهاجمی 

محسوب می شود.
در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا حمات 
اســرائیل به غزه را محکوم کردنــد آمریکا تحت 
عنوان دفاع از خود مثل همیشه به دفاع از تل آویو 
برخاســت. دفاع کورکورانه واشــنگتن از اسرائیل 
سبب می شود تا اسرائیل حمات نظامی کور انجام 
دهد و تعدادی از زنان و کودکان و ســالخوردگان 

را به قتل برساند.
به نظر می رســد انگیزه اصلی حمله اســرائیل 

به جهاد اســامی در این مقطع، به خاطر حضور 
»زیاد نخاله« رهبر جهاد اســامی در تهران از روز 
سه شــنبه ۱۱ امرداد ۱۴۰۱ و دیدار و گفت وگو با 

مقامات جمهوری اسامی است.
اســرائیل با حمله مزبور خواســته چهار پیام 

ارسال کند: 
۱- به جهاد اسامی بگوید حضورشان در تهران 
به نفعشان نیست و اســرائیل هر زمان اراده کند 
می تواند به جهاد اسامی حمله کند و رهبرانشان 

را دستگیر کرده یا به شهادت برساند.
۲- به جمهوری اسامی پیام بدهد گروهی که 
در باریکه غزه مورد حمایت قرار می دهد می تواند 

مورد هدف نظامی ارتش اسرائیل قرار می گیرد.
 ۳- در ارتباط با شروع مجدد مذاکرات هسته ای 
در وین با میانجیگــری اروپا و اصرار اتحادیه اروپا 
بر به نتیجه رسیدن این دور از مذاکرات، اسرائیل 
که از مخالفان شدید به سرانجام رسیدن مذاکرات 
مزبور و احیا برجام است دست به چنین عملیاتی 
زده تا اوضاع منطقه را متشنج کند و به اروپایی ها 
و تا حدودی آمریکایی ها این پیام را منتقل کند که 
ایران و عواملش در منطقه تهدید و تشــنج آفرینی 
می کنند و هر نوع خوش بینی به تهران و توافق با 
جمهوری اســامی به نفع منطقه نیست چراکه به 
زعم آنها امکانات مالی جمهوری اسامی در اختیار 

گروه های رادیکال منطقه قرار  گیرد.
۴- با توجه بــه این که احتمال دارد  انتخابات 
پارلمــان اســرائیل در چند مــاه آینــده برگزار 
شــود  دولــت اســرائیل و آقای »پاییــر الپید« 
 نخست وزیر اسرائیل خواستند  با عملیات نظامی، 
 آرای رای دهنــدگان اســرائیلی را به خود جلب 

کنند.

اگر از اســتاد شفیعی کدکنی صرف نظر کنیم و 
اهمیت و بزرگی ایشــان را بیش از شــعر در زمینه 
تحقیقات و تالیفات ارزشمندشان بدانیم، هوشنگ 
ابتهاج تنها بازمانده نسل طایی شاعران قرن معاصر 
ایران بود، نسلی که با نیما یوشیج و پروین اعتصامی  
و شهریار و توللی و حمیدی شیرازی و اخوان و شاملو 
و فروغ و مشیری و سپهری و تنی چند دیگر، نسلی 
آبرومند و وطن دوســت و فرهنگ پرور بود و بخش 
بزرگی از نوستالژی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
قرن اخیرمان را با شعر و ادبیات پیوند می زد. ابتهاج 
این ســعادت را داشت که در طول حیات طوالنی و 
ارجمندش ]به یاد داشته باشیم که برخی از شاعران 
این نسل مثل فروغ و پروین و حتی سپهری و اخوان 
زود از دنیا رفتند و یا برخی پس از مدتی اســتعداد 
شعریشان خشکید[ در هر دو سبک کاسیک و نو 

اشعار دلنشینی سرود که بسیاری از آنها به آثاری 
ماندگار در اذهان شعر دوستان تبدیل شده است. 
اشعاری که برخی از آنها دهه ها و شاید قرنها وِرد 
زبان صاحبان ذوق های لطیف و زبان جویندگان 
شعر و زیبایی خواهد بود و خوانندگان بسیاری را 
به تورق در آثار این شاعر ظریف و نکته سنج دعوت 

خواهد کرد.
ابتهاج در طول دهه های پرتاطم و طوفانی ایران 
معاصر در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و 
هنری حضوری فعال داشــت و در این راه به مانند 
بسیاری از هنرمندان بزرگ معاصر طعم تلخ زندان 
و محرومیــت و ممنوعیت و کوچ اجباری را به جان 
خرید، اما اجازه نداد چنین مشــقات و سختی هایی 
کینه و نفرت و خشــونت طلبی را به جای عشق و 

نوع دوستی در دلش بنشاند. 
به حیات سیاسی ابتهاج به مانند بسیاری دیگر از 
هنرمندان معاصر انتقاداتی وارد شده است اما تفاوت 
عمده او با برخی از هم مسلکان سیاسی خود در آن 
بود که هیچگاه از دایره اخاق و ادب و انصاف خارج 

نشد و اجازه نداد که ایدئولوژی سیاسی چشم هایش 
را به روی برخی حقایق تاریخی این سرزمین ببندد 
و در نقد خود به بزرگان فرهنگ و ادب این سرزمین 

هیچگاه از دایره عدل و انصاف خارج نشد.
ابتهــاج طی این دهه های متمــادی هر گرایش 
فکری و سیاسی که داشت و هر سختی که بر ایشان 
تحمیل شد، هیچگاه از عشــق و عاقه او به وطن 
ذره ای کم نشد و ایران برایش همیشه »سرای امید« 

باقی ماند. 
ویژگــی مهم دیگر شــعر ابتهاج این اســت که 
بسیاری از اشــعار او با صدای بزرگان موسیقی این 
سرزمین به اشعاری جاودان تبدیل شده و در تاروپود 
الیه های مختلف اجتماع نفوذ یافته است. اشعاری 
مانند »تو ای پری کجایی«، »ایران ای سرای امید«، 
»ارغوان«، »در این ســرای بی کســی«، »ای عشق 
همه بهانه از توســت« و... نمونه ای از آثار اوست که 
با صدای بزرگان موســیقی این سرزمین به خاطره 
و نوســتالژی جمعی ما ایرانیان راه یافته و به ثبت 

رسیده است.

معــاون اول رئیس دولت یازدهــم و دوازدهم 
در یادداشــتی نوشــت که موفقیت دولت در حل 
مشکات مردم به ویژه سیاست خارجی و احیای 
برجام و رفع تحریم ها، موفقیت کشور قلمداد شود. 

آن را جناحی تعریف و تقسیم نکنیم.
به گزارش ایسنا، متن پیام اسحاق جهانگیری 

در اینستاگرام به شرح زیر است:
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ آخرین روز مسئولیت اجرایی 
مــن در دولت بود. در دفتــر خاطراتم در آن روز 

نوشته بودم:
»دوره انتقــال دولت ها کــه از روز تنفیذ آغاز 
می شود تا روز تشکیل دولت جدید دوره حساسی 
اســت که باید آن را با تدبیر رئیس جمهور کوتاه و 

البته مدیریت کرد. 
به همین اســاس، من پس از مراســم تحلیف، 
با آقای رئیس جمهــور ماقات کردم و با توجه به 
حساسیت مدیریت دوره انتقال پیشنهاد کردم که 
ایشان معاونین خود خصوصا معاون اول را سریع تر 
نصب کند. با انجام این کار و انتصاب جناب آقای 
دکتر مخبر به معــاون اولی در روز ۱۷ مرداد ماه، 

عما مسئولیت ۸ ســال معاون اولی من به پایان 
رسید.پس از ماقاتی کوتاه با دکتر مخبر و انتقال 
برخی مســائل به ایشان، به اتفاق به جلسه هیأت 
دولت رفتیم. این جلســه را مثل جلسات گذشته 
مــن اداره کردم.  بــا اتمام اخبار و دســتور کار 
)مصوبات( به انگیــزه خداحافظی، چند دقیقه از 
دولت در هشت سال گذشته و مشکات پیش رو 
سخن گفتم. تأکید کردم برای هر ایرانی عاقه مند 
به سرنوشت کشــور و بهبود وضع مردم، موفقیت 
دولت در حل مشکات جامعه مهم است و ما هم 
در این روند هر کمکی از نظر فکری و مشــورتی 
الزم باشــد، انجام می دهیم. بعــد تعداد زیادی از 

اعضای دولت دست بلند کردند تا صحبت کنند.
نمی شــد به همه وقت داد. فقط آقایان ظریف، 
زنگنه، نهاوندیان، امیــری، آذری جهرمی و خانم 
ابتکار هر کدام چند جمله از نقش من در دولت و 
اقداماتم گفتند و در پایان هم آقای رئیســی چند 

جمله ای سخنرانی کردند و تشکر.«
من در این یکســال به قولی که دادم صادقانه 
عمــل کردم و بنا بــه درخواســت رئیس جمهور 

و معــاون اول، با نوشــتن نامه هــا و گفتگوهای 
حضــوری و تلفنی، در حد تــوان و بنا به تجربه ام 
 در مواجهه با مســائل مشــابه و دشــوار گذشته، 
راهبردهــا و راهکارهای مشــخصی ارائــه دادم. 
هنوز هم بر این باورم کــه ایران عزیز فرصت ها و 
ظرفیت های فراوانی به ویژه از نظر نیروی انســانی 

برای غلبه بر مشکات پیش رو دارد.
سیاست خارجی سازنده )بی تحریم و بی تنش(، 
از جملــه همین فرصت هاســت. عــاوه بر این، 
داشتن برنامه ای جامع و شــفاف و تیمی کاردان 
و هماهنگ، می تواند عامل بهبود وضعیت اقتصاد 

کشور و گشایش در معیشت مردم باشد.
 امیــدوارم دولــت محتــرم به پیشــنهادها و 
راه حل های کارشناسانه و دلســوزانه بیشتر اعتنا 

کند و از انتقادات با سعه صدر استقبال نماید.
باید در شــرایط دشــوار کنونــی، انگیزه ها و 
دغدغه هــا را در مقیــاس ملی ســنجید و تاش 
 کرد که موفقیت دولت در حل مشــکات مردم به
 ویــژه سیاســت خارجی و احیای برجــام و رفع 

تحریم ها موفقیت کشور قلمداد شود.
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نمی تواند مانع احیای برجام 
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حماسه سرایی دولت از هیچ!

دست خالی ایران 
از بازارهای گازی جهان 

شایعه یا واقعیت؟!
ایران در راه قله موج هفتم کرونا 

کیسه سیمان از 35 هزار تومان در بورس کاال تا 70 هزار تومان در مرکز آمار

سیمان چند نرخی شد

واشنگتن مدعی شد

آموزش پرواز با پهپادهای ایرانی به ارتش روسیه

تمدید معافیت تحریم های هسته ای ایران 
توسط آمریکا
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اصالحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

خانه احزاب ایران

از کلیــه دبیــران کل احــزاب ملی و اســتانی و یــا نمایندگان 
تام االختیار آنــان که عضو خانه احزاب ایران می باشــند؛ دعوت 
 می گردد تا در جلســه مجمع عمومی خانه احــزاب ایران که از 

ســاعت ۹ الی 14 روز پنجشــنبه مورخ سوم 
شهریورماه  به نشانی استان تهران- شهر تهران- 
خیابان شریعتی- باالتر از پل سیدخندان- خیابان 
 جلفا- فرهنگسرای ارسباران )هنر( برگزار می شود؛ 

حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش رئیس خانه احزاب و بازرسین.

۲-انتخاب اعضای شورای مرکزی.
۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار.

۴-انتخاب بازرسین.
۵- تصویب ترازنامه بودجه.

توضیحات:
۱- دبیران کل محترمی که طی دوهفته گذشته معرفی نامه خود را به 
دبیرخانه خانه احزاب ارسال نموده اند مجددا نیازی به تنظیم و ارسال 

معرفی نامه جدید ندارند.
۲- جهت حضــور دبیران کل احزاب ملی و اســتانی و یا نمایندگان 
تام االختیار آنان در روز جلسه مجمع و نیز شرکت در فرآیند انتخابات 
شــورای مرکزی یا بازرسین به همراه داشــتن معرفی نامه رسمی در 
ســربرگ و ممهور به مهر حزب و قید یکی از گرایش های سیاســی 
اصاح طلبی، اصولگرایی و مستقل و اعتدالگرایی برای حزب متبوع آن 

تشکل ضروری است.
۳- شــایان ذکر است ســایر دبیران کل محترم احزاب ملی و استانی 
که طــی دو هفته گذشــته معرفی نامه خود یا نماینــده تام االختیار 
خود را به دبیرخانه خانه احزاب ارائه نداده اند؛ مکلفند یک نســخه از 
معرفی نامه خود یا نماینده تام االختیار خود که در آن به صراحت یکی 
از گرایش های سیاسی اصولگرایی، اصاح طلبی و مستقل مشخص شده 
اســت را با سربرگ و مهر حزب متبوع، یک هفته قبل از روز برگزاری 

جلسه مجمع به دبیرخانه خانه احزاب ایران تحویل نمایند.

باتشکر - دبیرخانه خانه احزاب ایران

بسمه تعالیخانه احزاب ایران

در حالی که وزارت صمت قیمت سیمان را کیسه ای ۵۰ هزار تومان اعام کرد، اما در بورس کاال ۳۵ هزار تومان کشف قیمت شده و انبوه سازان نرخ آن را کیسه ای ۶۰ و 
مرکز آمار ۷۰ هزار تومان اعام کرده اند. به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر قیمت سیمان به گفته برخی فعاالن صنعت ساختمان کمی از آرامش دور شده است.برخی 

کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند: در روزهایی که دولت بر تشدید فعالیت های ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن تأکید دارد،...

درگذشـت غزلسـرای بزرگ معـاصر 

صفحه۹

هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه در ۸  سالگی از زمان مرگش با خبر بود


