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اقامه نماز رهبری
بر پیکر مرحوم غفوری فرد

حسن غفوری فرد در سن ۷۹ سالگی درگذشت
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رضا پهلوی و کودتای ۲۸ مرداد؟
این روزها که دوغ و دوشاب قاطی شده، عجایب روزگار کم 
نیست. هر ادعایی هر میزان که بی بهره از اتقان باشد هم 
ذره ای  نیست  قرار  ادعایی  هیچ  انگار  اصالً  می شود.  مطرح 
وفاداری به تاریخ و منطق داشته باشد. فضا به قدری هیجانی 
و بی قاعده شده که می توان منتظر هر اتفاقی بود. این فضای 
هیجانی امکان پرداختن به ابهامات اساسی را نمی دهد. ما 
باید سیاستمداران را به چالش  به عنوان روزنامه نگار اصوالً 
بکشیم و احیاناً مواضع آنان را در مسائل مهم کشف کنیم. 
رفتار بازیگران را صورت بندی کنیم و بعضاً بر این اساس آینده 
را پیش بینی کنیم. بی تردید دکتر مصدق نه فقط قهرمان ما 
بارها و در ملی کردن  انگلیس  استعمار کهنه  با  در مبارزه 
صنعت نفت ایران بلکه نماد آزادیخواهی و مبارزه با استبداد 
است. درواقع او قربانی راه آزادی است.  طبیعتاً روزنامه نگاران 
و سایر ناظران صحنه یک سوال برایشان ایجاد می شود که 
موضع رضا پهلوی در مورد کودتای پدرش علیه چهره شاخص 
آزادیخواهی در تاریخ معاصر چیست؟ قطعاً کاری که او نکرده 
را نباید به پای او نوشت اما وقتی همچنان اصرار دارد با هویت 
“شاهزاده” پرچم دار جمهوریخواهی )!( باشد، منطقی است 
پدرش  مظالم  درمورد  شاهزاده  نظر  خب  بپرسیم  او  از  که 
نسبت به آزادیخواهان چیست؟ خاصه آنکه وقتی می بینیم 
او از پاسخ در این امور و حتی یک محکومیت لسانی ساده 
فرار می کند بیشتر به صرافت پیگیری نظرش می افتیم. یکی 
که  است  این  هیجانی  موقعیت  در  ایران  جامعه  آفات  از 
کمتر به گذشته می پردازد؛ کمتر تجربه تاریخی اش را به کار 
می گیرد. حتی واقعیات گذشته قربانی کینه های حال می شود 
و در نتیجه شاهد ظهور چهره های فیک با ادعاهای مضحک 
و کاریکاتوری و پرتناقض  می شویم. مدتی است که جریان 
رسانه ای غربی در یک حرکت هماهنگ و با تقسیم کار دقیق به 

دنبال چهره سازی به زعم خود برای آینده ایران هستند.

محمدعلی وکیلی سرمقاله

دکتر حسن غفوری فرد چند روز پیش دارفانی را وداع 
گفت. خبرآنالین در گزارشی به مرور زندگی این سیاستمدار 

صادق و با انصاف پرداخته است.
زمانی افراد را می توانیم بشناسیم که با مهم ترین مسائل 
و دغدغه های ایشان، آشنا شویم. به عبارت دیگر دغدغه 
افراد معرف شخصیت، منش و میزان عدالت، انصاف و 
پیدا  آنان است. »مردم به نوعی آرامش دست  انسانیت 
کردند«؛ این دغدغه اصلی مرحوم غفوری فرد بود؛ به آرامش 
رسیدن مردم؛ جمع بندی او در باره انتخابات ۱۳۹۲ و رایش 
به میانه روی و حسن روحانی. دکتر حسن غفوری فرد، 
متولد سال ۱۳۲۲ در تهران، استاد تمام دانشکده مهندسی 
برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دبیر کل جامعه اسالمی 
عالی  شورای  نظارت  و  بازرسی  هیأت  رئیس  ورزشکاران، 
انقالب فرهنگی، عضویت در شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اسالمی، و نمایندگی ادوار مجلس را در کارنامه خود دارد؛ 
این مرد اهل سیاست، انصاف و میانه روی، به دلیل کهولت 
سن، صبح روز پنجشنبه - ۱۸ اسفند - دار فانی را وداع گفت.
او پس از اتمام تحصیالت ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه 
تهران شد و در دانشکده علوم به تحصیل در رشته فیزیک 
پرداخت. در این دانشگاه شاگرد زبده دکتر محمود حسابی 
و دستیار ویژه او بود. اما او به این مقام و درجه از کجا 
شروع کرد؟ در ابتدای زندگی یعنی از پنج سالگی، برای رفع 
نیاز مالی خانواده، به عنوان شاگرد در مغازه ها مشغول به کار 
شد. در مغازه های خرازی، نجاری، کفاشی، آهنگری و غیره 
کار می کرد. کار کارگری او هم زمان با تحصیالت ابتدایی نیز 
ادامه داشت؛ با این همه از همان کودکی دارای نبوغ ویژه 
ای بود. به نحوی که در مدرسه  محل تحصیل خود، معلم 
دانش آموزان مقاطع پایین تر بود؛ در دوره دبیرستان، دروس 
حوزوی هم چون زبان و ادبیات عرب و تفسیر قرآن را نزد 
فضالی آن زمان در حوزه تهران گذراند؛ در دوران دانشجویی 
به سالن های ورزشی کشتی  آزاد و فرنگی راه یافت و در این 
دو رشته به مقام قهرمانی رسید؛ پیش از آن نیز در ورزش 
باستانی فعالیت می کرد.پس از ۱۵ خرداد ۴۲ به فعالیت های 
انقالبی پیوست و در ارتباط با شخصیت های مذهبی شناخته 
شده هم چون عالمه جعفری، استاد مطهری و دکتر علی 

شریعتی، به تقویت مبانی فکری خود پرداخت.

به منظور ادامه تحصیالت تکمیلی به آمریکا رفت و در 
دانشگاه کانزانس نخست موفق به دریافت فوق لیسانس 
فیزیک هسته ای و سپس دکتری هسته ای با گرایش ذرات 
با انرژی باالتر شد. و در سال ۱۳۵۵ به ایران بازگشت.در 
انجمن اسالمی دانشجویان  به  آمریکا  دوران تحصیل در 
مذهبی،  تشکل  در  و  شد  نزدیک  کانادا  و  آمریکا  ایرانی 
دانشجویی فعالیت مستمر داشت تا این که سرانجام دبیر 

انجمن شد و در محافل مختلف سخنرانی پرداخت.
در  ایران  به  بازگشت  از  پس  فرد  غفوری  حسن  دکتر 
سازمان انرژی اتمی استخدام شد، ولی پس از مدت کوتاهی 
به دالیل سیاسی و امنیتی از آن سازمان اخراج شد. پس 
)دانشگاه  تکنیک  پلی  دانشگاه  به  تدریس  جهت  آن  از 
امیرکبیر( رفت، پس از جلوگیری از تدریس وی در دانشکده 
پلی تکنیک، به سبب فعالیت های مذهبی انقالبی اش، به 
افتاد و چند ماه در زندان بود؛ به همین سبب از  زندان 

تدریس در دانشگاه محروم شد.
تازه  حزب  در  عضویت  ضمن  انقالب  پیروزی  از  پس 
به  و  رسید  مرکزی  شورای  به  اسالمی  تأسیس جمهوری 
اتفاق دوستان مهندس خود، جامعه اسالمی دانشگاهیان را 
تأسیس کرد. غفوری فرد در سال ۱۳۴۴ با رتبه ممتاز موفق 

به دریافت لیسانس فیزیک و با بورس دولت ژاپن عازم آن 
کشور شد و در مؤسسه زلزله شناسی توکیو فوق لیسانس 

زلزله شناسی و مهندسی زلزله دریافت کرد.
هم زمان با پیروزی انقالب اسالمی به دانشگاه امیرکبیر 
بازگشت و مسئولیت سامان دهی به وضعیت مدرسه عالی 
ساختمان وابسته به دانشکده پلی تکنیک را پذیرفت. در 
سال ۱۳۵۸ به عنوان استاندار خراسان عازم مشهد شد و 
به مدت دو سال در این سمت فعالیت کرد. در سال ۱۳۶۰ 
نماینده مجلس شورای اسالمی  انتخاب مردم مشهد،  با 
در دوره نخست شد. چند ماه پس از نمایندگی وی دکتر 
وی  برگزید.  نیرو  وزیر  عنوان  به  را  او  باهنر  محمدجواد 
درکابینه های آیت الله مهدوی کنی و مهندسی میر حسین 

موسوی همین مسئولیت را عهده دار بود.
ملی  کمیته  رئیس  ۱۳۶۱؛   -۱۳۶۶ سال های  فاصله  در 
المپیک جمهوری اسالمی ایران شد؛ در سال ۱۳۶۷ جامعه 
اسالمی مهندسین را تأسیس کرد و خود دبیر کل آن شد وتا 
ده سال این سمت را در آن تشکل بر عهده داشت؛ در سال 
۱۳۶۹ انجمن تخصصی فنی و مهندسی برق و الکترونیک را 
پایه گذاری کرد و از آن سال تاکنون ریاست آن را در اختیار 
دارد؛ از سال ۱۳۸۵- ۱۳۷۲ مشاور تحقیقاتی رؤسای جمهور 

وقت بود؛ در سال ۱۳۷۲ در شورای عالی انقالب فرهنگی، 
ریاست هیئت نظارت و بازرسی را برعهده داشت.

در دوره هفتم مجلس شورای اسالمی، افزون بر عضویت 
در هیئت رئیسه، به مدت سه سال ریاست دانشگاه علوم 
و فنون قزوین را نیز به عهده داشت؛ در سال ۱۳۷۵ جامعه 
اسالمی ورزشکاران را بنیان نهاد و دبیر کل آن بود. غفوری 
فرد در دولت سازندگی نیز به عنوان معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت حضور داشت. او 
سپس در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی 
شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد. 
او در دوره های هفتم و هشتم نیز به عنوان نماینده مردم 

تهران وارد مجلس شورای اسالمی شد.
غفوری فرد در انتخابات ۱۳۷۶ از ناطق نوری حمایت کرد. 
او درباره نتیجه انتخابات که به پیروزی سیدمحمدخاتمی 
منجر شد گفته بود »من خودم مطمئن بودم که آقای ناطق 
رای می آورد. حتی تا صبح هم باورم نمی شد که آقای خاتمی 
رای آورده است. نه تنها مطمئن بودیم که آقای ناطق نوری 
رای می آورد بلکه سوال مان این بود که کابینه تکمیل شده 

است یا خیر؟«
آقای  موسوی،  »آقای  می گوید:   ۸۸ انتخابات  درباره  او 
رضایی، آقای کروبی و آقای احمدی نژاد کاندیدا شده بودند. 
آقای کروبی به نظرم برای ریاست جمهوری مناسب نبودند، 
ممکن است یکی برای مناصب بسیار مهمی مناسب باشد 
ولی برای کار دیگری مناسب نباشد. بنابراین تنها گزینه من 
آقای موسوی بود و البته می توانستم رای ندهم. استدالل من 
هم این بود که من با ایشان اختالف دارم اما امام ایشان را 
تایید کرده اند و آقای موسوی معروف بود به نخست وزیر 
امام. اختالفات فردی با تصمیم گیری های کلی درباره مصالح 

کلی نظام فرق بسیار دارد.«
او در برنامه شناسنامه درباره رای خود به حسن روحانی 
گفته بود: »من به آقای روحانی رای دادم و هر روز هم برای 
موفقیت آن دعا می کنم. امید من به موفقیت این دولت 
خیلی بیشتر از دولت های قبلی است و فکر می کنم آقای 
روحانی در شرایط بسیار خوبی در راس قدرت قرار گرفتند 
و تا االن هم موفقیت های خوبی داشتند و مردم به نوعی 

آرامش دست پیدا کردند.«

حسن غفوری فرد؛ از شاگردی در مغازه، تا تحصیل در آمریکا و وزارت در ایران

تشدید بحران در اراضی اشغالی

اخبار

یک سناتور آمریکایی: 
دفاعی مقابل اژدرها و موشک های مافوق صوت روسیه نداریم

یک سناتور آمریکایی گفت که پنتاگون هیچ دفاعی در برابر اژدرهای هسته ای 
جدید روسیه و موشک های مافوق صوت این کشور ندارد.

عضو حزب  ویکر،  راجر  اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
جمهوری خواه کمیته سرویس های مسلح مجلس سنای آمریکا گفت: روسیه 
موجود  سالح های  با  شباهتی  هیچ  که  ساخته  جدیدی  هسته ای  سالح های 
در انبارهای تسلیحاتی آمریکا ندارد.وی افزود: این ها تسلیحاتی هستند که ما 
هیچ دفاعی در برابرشان نداریم. او همچنین بیان کرد که انبارهای تسلیحات 
استراتژیک روسیه هم بزرگتر و هم به روزتر از زرادخانه های آمریکاست. ویکر 
گفت: زرادخانه های روسیه بزرگتر و به روزتر از ماست. آنها همچنین می توانند 
سالح های هسته ای جدید بیشتری در کوتاه مدت تولید کنند. او همچنین گفت 
که چین تا سال ۲۰۳۰ به سالح های هسته ای بیشتر و مدرن تر از آمریکا دست 
خواهد یافت. وی افزود: چین در ۱۸ ماه گذشته زرادخانه های هسته ای خود را دو 
برابر کرده است. آنها موشک هایی را به مدار گرد زمین فرستادند که می تواند بر هر 
کجای زمین سالح هسته ای بیندازد. ویکر گفت: اگر آمریکا می خواهد در رقابت 
تسلیحاتی با چین و روسیه پیروز شود، باید هرچه سریعتر در این زمینه نوآوری 

و سرمایه گذاری داشته باشد.

الپید: 
توافق تهران وریاض شکست سیاست خارجی تل آویو است

ایران و عربستان را شکست  نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی توافق 
سیاست خارجی این رژیم توصیف کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، یائیر الپید، نخست وزیر پیشین رژیم 
صهیونیستی در واکنش به توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط تاکید 
کرد که این توافق شکستی تمام عیار برای رژیم صهیونیستی است. وی با 
انتقاد از سیاست های نتانیاهو گفت که با این توافق دیوار دفاعی منطقه 
ای که علیه ایران ساختیم ویران شد. وی گفت که توافق تهران و ریاض 
خطری برای سیاست خارجی اسرائیل است. پیش از این نیز نفتالی بنت، 
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق ایران و عربستان 
از کابینه نتانیاهو انتقاد کرد و گفت که این توافق شکستی مفتضحانه برای 
دولت رژیم صهیونیستی بوده و در نتیجه ضعف و اختالفات داخلی بوجود 
آمد. وی گفت که توافق ایران و عربستان تحولی خطرناک برای اسرائیل و 
یک پیروزی سیاسی برای ایران است. به  دنبال سفر بهمن ماه سید ابراهیم  
رئیسی به پکن و گفتگوهای انجام شده میان رئیس جمهوری چین با رئیس 
جمهوری کشورمان، دریابان شمخانی از روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه در شهر 
پکن با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهوری، مذاکرات فشرده ای را به 
منظور حل وفصل نهایی موضوعات فیمابین تهران-ریاض با همتای سعودی 

خود آغاز کرد.

ریاض: 
ازسرگیری روابط با تهران در راستای پایبندی به اصل 

حسن همجواری است
مشاور امنیت ملی عربستان گفت که استقبال این کشور از بازگشت روابط با 

تهران در راستای پایبندی ریاض به اصل حسن همجواری است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان )واس(، مساعد بن محمد 
العیبان، مشاور امنیت ملی عربستان در سخنرانی خود قبل از امضای توافق میان 
ایران و عربستان برای از سرگیری روابط گفت که استقبال سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور از ابتکار عمل شی جین 
پینگ، رئیس جمهوری چین برای گسترش روابط میان ایران و عربستان در راستای 
سیاست ثابت ریاض در پایبندی به اصل حسن همجواری است و این امر می 
تواند ثبات و امنیت در منطقه و جهان را تقویت کند و سیاست گفت وگو و 

دیپلماسی برای حل اختالفات به کار گرفته شود.

همزمان با تشدید اعتراضات علیه اصالحات قضایی دولت رژیم صهیونیستی، 
رئیس این رژیم نسبت به فروپاشی اسرائیل هشدار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم 
صهیونیستی در سخنرانی که از تلویزیون این رژیم پخش شد، گفت: آنچه در 
حال وقوع است یک فاجعه واقعی است و سرزمین ما در برابر چشمان من در 

حال فروپاشی است.
وی افزود: شرایط به سوی نقطه ای بدون بازگشت پیش می رود، اصالحات 
توافق  مورد  با چارچوب  و  کنار گذاشته شده  باید  پیشنهادی دولت  قضایی 

جایگزین شود.
هرتزوگ این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که هزاران تظاهرکننده تردد را 
در شهر تل آویو و فرودگاه بن گوریون مسدود کردند؛ آنها محور اصلی را که 
تمام شهرهای منطقه تل آویو را به سایر مناطق اراضی اشغالی متصل می کند، 

بستند.
تظاهرکنندگان چندین جاده را مسدود کرده و تردد افرادی را که وارد فرودگاه 
بین المللی بن گوریون می شدند، مسدود کردند و در برخی نقاط با پلیس درگیر 

شدند.
همچنین تظاهرکنندگان ورود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به فرودگاه بن گوریون و دیدارش با لوید آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده و پس 

از آن سفرش به ایتالیا را مختل کردند.
پرواز نتانیاهو از تل آویو به رم پس از چندین مرتبه تاخیر انجام شد و ۳۰۰۰ 

نیروی پلیس برای تامین امنیت ورود وی به فرودگاه مستقر بودند.
رسانه های صهیونیستی نیز اعالم کردند، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی 
با  برخورد  در  ناکامی  دلیل  به  را  آویو  تل  پلیس  فرمانده  رژیم صهیونیستی 
تظاهرکنندگان برکنار کرد. بن گویر در فرودگاه بن گوریون به خبرنگاران گفت، 

ایجاد اختالل در سفر ۷۰ هزار نفر قابل قبول نیست.
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو مخالفان را به تالش برای ایجاد هرج و مرج و 
براندازی دولتش متهم کرد. اخیرا اعتراضات زیادی علیه اصالحات قضایی دولت 

بنیامین نتانیاهو صورت گرفته است.
قضایی«  »کودتای  را  قضایی«  »اصالحات  طرح  نتانیاهو،  کابینه  مخالفان 
توصیف کرده اند، در حالی که نتانیاهو از آن دفاع کرده و گفته که »هدف آن 

بازگرداندن تعادل بین سه قوه است.«
اپوزیسیون تل آویو بر این باور است که هدف اصلی اصالحات پیشنهادی 
ائتالف حاکم، »تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در سه پرونده ای است که علیه او 
باز است«. اپوزیسیون معتقد است هدف از این طرح پایان دادن به نقش قوه 

قضائیه به عنوان یک نظام مستقل است.

پایان پایان بن بستبن بست
دیپلماتیک دیپلماتیک ۷۷ ساله ساله

ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دوجانبه توافق کردندایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دوجانبه توافق کردند

 شنبه 20 اسفند 1401
18 شعبان 1444 
11 مارس 2023
سال هجدهم
شماره 5329
12 صفحه
5000 تومان
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مجوز 500 میلیون دالری 
آمریکا به عراق برای ایران

شرح در صفحه  9

بغداد ۱۸ میلیارد دالر به تهران بدهکار است

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: آمریکا اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون دالر از پول های 
ایران در بانکی های عراقی را داده است.

حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با پول های بلوکه شده ایران در 
کشور عراق اظهار داشت: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیز 

واریز می کند، اما این به معنی دسترسی ایران به این پول ها نیست.
وی در گفتگو با تسنیم افزود: پول های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه 
واردات کاال هایی داده می شود که تحریم نیست، به طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد 
دالر کاال از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد. 
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق، اجازه پرداخت 
۵۰۰ میلیون دالر از پول های ایران در بانکی های عراقی داده شد. وی تصریح کرد: وزارت خارجه عراق 
به آمریکا اعالم کرده است که حدود ۱۸ میلیارد دالر به ایران بدهکار هستیم البته رئیس کل بانک 
مرکزی ایران رقم کمتری را اعالم کرده، و رقم ۱۰ میلیارد دالر در گذشته اعالم شده بود. حسینی در 
ارتباط با دالیل اختالف آمار موجود درباره میزان بدهی عراق به ایران اظهار داشت: اعالم این رقم بدهی 

به ایران توسط عراق، شابد به دلیل پول های برق و گازی جدیدی است که اضافه شده است.

فرمان قدرت مادام العمر 
در دستان شی

 بودجه  ای برای
نرسیدن

وش نفت ایران پشت  فر
سد تحریم

شی جین پینگ به عنوان ریاست 
جمهوری چین انتخاب شد

بررسی نقشه راه دولت برای 
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ 

بررسی بازیگری و اختالفات 
عربستان و امارات در اوپک
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