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مردم سرگردان 
آنتی  بیوتیک   در داروخانه  ها

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: » طرح 
دارویار به خوبی اجرا نشده و حتی عکس عمل 
می  شد،  اجرا  درست  اگر  طرح  این  است.  کرده 
دیگر  و  می کرد  آزاد  دولتی  ارز  از  را  ما  صنعت 
ارز  با  و  نمی  ماندند  دولتی  ارز  معطل  کارخانه  ها 
انجام  کارشان  دارد  وجود  وفور  به  که  نیمایی، 
می شد. متاسفانه قیمت گذاری درست انجام نشد و 
با اعتراضات، فوری متوقف شد. طرح دارویار به 
جای اینکه کمبودهای دارویی را دو ماهه برطرف 

کند این کمبودها را تشدید هم کرده است.«
برای  اینبار  دارو  کمبود  همیشگی  مشکل   
سرماخوردگی  مانند  فصلی  و  ساده  بیماری های 
فراگیر شده است. این معضل حاال وارد فاز جدید 
به خصوص  آنتی بیوتیک،  شربت های  و  قرص ها 
که  ایرانی  خانواده های  است.  شده  کودکان  برای 
سرگردان  کشور  داروخانه های  در  دارند  بیمار 
نسخه  داروهای  کردن  پیدا  دغدغه ی  و  هستند 

خود را دارند.
شهر  داروخانه های  در  خبرنگار  میدانی  بررسی 
همچون  آنتیبیوتیک  داروهای  که  می دهد  نشان 
برای کودکان  کواموکسی کالو و سفیکسیم ۱۰۰ 
استامینوفن،  هیدرامین،  دیفین  شربت  همچنین  و 
بُُرم هگزین، ایبوبروفن، با کمبود مواجه است. یک 
از  »این مشکل پیش  متصدی داروخانه می گوید: 
شیوع ویروس آنفوالنزا و سرماخوردگی در کشور 
هم وجود داشته و داروهای آنتیبیوتیک به صورت 

قطره چکانی توزیع می شده است.«
او همچنین عنوان می کند که: »دارو های خارجی 
از این نوع هم چند ماهی است که وارد نمی شود.«
درهمین باره سید علی فاطمی، نائب رئیس انجمن 
درخصوص  گو  و  گفت  در  ایران  داروسازان 
علت افزایش قیمت بی رویه داروها، بیان می کند: 
است،  داخلی  نوع  برای  داروها  کمبود  »مشکل 
ولی  بود  الزم  واقعا  دارو  قیمت  افزایش  البته 
با  قیمت  افزایش  یک  ما  شد.  انجام  دیرهنگام 
شرکتها  از  خیلی  و  داشتیم  دارویار  طرح  اجرای 
همان  ما  اگر  داشتند.  اعتراض  قیمت  افزایش  به 
با  االن  می کردیم،  اعمال  را  قیمتها  افزایش  زمان 
کمبود داروها مواجه نمی شدیم. کارخانه ها زیانده 
بودند و نمی توانستند تولید کنند. از سویی چون 
کارخانه های ما عمدتا سهامی عام هستند، باید به 
با  ماه  مهر  در  دولت  باشد.  پاسخگو  سهامداران 
افزایش قیمت ها موافقت کرد و ما دو ماه مرداد و 
شهریور را از دست دادیم. در آن زمان کارخانه ها 
این  نتیجه  شد.  کم  تولیدشان  یا  نکردند  تولید 
کاهش تولید هم در آبان ماه خود را نشان داد. این 
قطعا یک سوتدبیری بود که باید زودتر پیشگیری 
چرا  نبود،  نیاز  قیمت  افزایش  واقعا  اگر  می شد. 
در مهر ماه با آن موافقت شد و اگر الزم بود چرا 

زودتر انجام نشد؟«
شد؛  دارو  واردات  دامن  به  دست  نیامده  ارویار 
معاونت  متوجه  معضل  این  مسئولیت  های  »تمام 

دارویی وزارت بهداشت است«
سبب  آنتی بیوتیک  به خصوص  دارو  کمبود  حاال 
واردات  دامن  به  دیگر دست  یک بار  دولت  شده 

شود، پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، 
آنتی بیوتیک  انواع  از واردات ۵۰ تن  روز گذشته 
خبر داد. نایب رئیس انجمن داروساران ایران در 
»اکنون  می کند:  عنوان  دارو  واردات  به  واکنش 
واردات دارو همانند نوش دارو بعد مرگ سهراب 
است. دولت باید زودتر با واردات جبران می کرد. 
تعلل کردن و دو هفته  ماه  کار هم دو  این  برای 
قلم  هشت  کرد  موافقت  بهداشت  وزارت  پیش 
شود.  کشور  وارد  فوریتی  به صورت  آنتیبیوتیک 
گمرک  از  و  کشور  وارد  آنتی بیوتیک  اینکه  حال 
خارج شود و به دست مردم برسد، زمان طوالنی 
عمدتا  دارویی  کمبود  می شود.  صرف  آن  برای 
مثل  معمولی  داروهای  و  است  داخلی  داروهای 
شربت سرماخوردگی،سرفه، تببر و آنتی بیوتیک که 
سال هاست در ایران تولید می شوند. علت اصلی، 
کمبود مواد اولیه نبوده زیرا بسیاری از شرکت ها 
با  چراکه  نکردند.  تولید  اما  داشتند  اولیه  مواد 
از این  قیمت آنتی بیوتیک ها مشکل داشتند. پیش 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بود و ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده، عدد بزرگی نبود اما زمانی که ارز 
ترجیحی تبدیل به ارز نیمایی شد، این ۹ درصد 
تقریبا  درصد   ۱۵ شد.  توجهی  قابل  عدد  مالیات 
قیمت دارو را گرانتر کرد. به همین خاطر بسیاری 
اولیه را  از شرکت ها اصال توان مالی خرید مواد 
نداشتند. آنچه اخیرا سندیکای تولیدکنندگان دارو 
مواد  دالر  میلیون   ۶۰۰ که  بود  این  است  گفته 
خرید  نمی توانیم  ما  ولی  هست  گمرک  در  اولیه 
تولید  شرکت های  برخی  این که  درباره  کنیم.« 
کننده دارو علیرغم وجود مواد اولیه اقدام به تولید 
نماینده  آبادی،  نجف  یح  سامه  همایون  نکردند 
می گوید:  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
گوش  به  خبری  و  شده  شایعه ای  »متاسفانه 
که  رسیده  دارو  توزیع  و  داروسازی  شرکت های 
مواد اولیه گران و یا واردات آنها کم شده است. 
را در کارخانه ها  دارو  توزیع،  بعضی شرکت های 
اولیه  مواد  که  کارخانه هایی  حتی  و  داشتند  نگه 
خواهد  ایجاد  قیمت  تغییر  اینکه  به خاطر  داشتند 
شد از تولید دست نگه داشتند و در نهایت باعث 
ایجاد معضل شده اند. در نهایت کسانی هستند که 
جهت سو استفاده های مالی به مسئله کمبود دارو 
ریالی  بودجه های  اینکه  وجود  با  می زنند.  دامن 
اما  داده شده است  زیاد  اولیه  مواد  برای واردات 
 ۹ آن  متاسفانه  نیست.  واردات  توانایی  همچنان 
دارو  به  که  تعرفه های گمرکی  و  درصد خدمات 
تعلق گرفته و خود وزارتخانه هم پیشنهاد داد ولی 

مجلس قبول نکرد این مسئله را بغرنج ترکرد. «
شد؛  دارو  واردات  دامن  به  نیامده دست  دارویار 
معاونت  متوجه  معضل  این  مسئولیت  های  »تمام 

دارویی وزارت بهداشت است«
طرح دارویار که از سیاست های کلی نظام سالمت 
بود، مطرح شده بود که بیمار هزینه های بیشتر از 
به  اقالم  برخی  و حتی  نمی کند  پرداخت  گذشته 
دلیل تعهد سازمان بیمه گر، کاهش می یابد. اما این 
طرح که آمده بود از مشکالت پیشگیری کند، حال 

هیزمی بر آتش کمبود داروها است.

فاطمی تصریح کرد: » طرح دارویار به خوبی اجرا 
این طرح  نشده و حتی عکس عمل کرده است. 
اگر درست اجرا می شد، صنعت ما را از ارز دولتی 
ارز دولتی  آزاد می کرد و دیگر کارخانه ها معطل 
وجود  وفور  به  که  نیمایی،  ارز  با  و  نمی ماندند 
دارد کارشان انجام می شد. متاسفانه قیمت گذاری 
درست انجام نشد و با اعتراضات، فوری متوقف 
کمبودهای  اینکه  جای  به  دارویار  طرح  شد. 
را  این کمبودها  کند  برطرف  ماهه  دو  را  دارویی 

تشدید هم کرده است.«
درهمین باره  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
سازمان  اینکه  از  اطمینان  با  »دارویار  می گوید: 
این  برای  می کند  بودجه  تامین  بودجه  و  برنامه 
با  االن  متاسفانه  ولی  شد  شروع  باالخره  طرح، 
شربت های  و  داروها  که  مواجه ایم  مشکل  این 
صورت  به  این  از  قبل  که  کودکان  آنتی بیوتیک 
موجود  دیگر  االن  بود  مردم  دسترس  در  فراوان 
فروش شده  منع  دیگر  آنتی بیوتیک های  و  نیست 
است.« در کشمکش واردات، کمبود وگرانی دارو 
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو و معاونت 
وزیر استعفا داد و محمود بیگلر عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
نائب  خصوص  درهمین  شد.  او  جانشین  تهران 
دو  رسیدگی  خواستار  داروسازان  انجمن  رئیس 
»ما  شد:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  از  موضوع 
انتظار داریم از رئیس جدید سازمان غذا و دارو 
که دارو بیشتر تولید شود و یا با واردات به موقع 
نیاز بازار برطرف بشود. خواسته بعدی اینکه پیگیر 
جایی  هیچ  باشند.  بیمه  از  داروخانه ها  مطالبات 
نیست که اول بخش خصوصی هزینه را بدهد و 
بعد دولت آن را پرداخت کند. بخش خصوصی 
هم یک توانی دارد و اگر نتواند ادامه بدهد مردم با 
یک افزایش قیمت زیاد مواجه می شوند. االن مردم 
متوجه افزایش قیمت نیستند و داروخانه دارد از 
جیب خودش پرداخت می کند. و اگر داروخانه ها 
مردم  به  را  فاکتور  و  کنند  قرارداد  لغو  بخواهند 
به  این نظم  تامین اجتماعی بگیرند.  از  بدهند که 

هم میریزد.«
بهداشت  کمیسیون  عضو  آبادی،  نجف  همچنین 
مشکل،  یک  بروز  »هنگام  می کند:  تاکید  مجلس 
نپذیرد  را  آن  مسئولیت  نمی تواند  مربوطه  مدیر 
تمام مسئولیت های این معضل به معاونت دارویی 
تدابیر  که  بازمی گردد  درمان  و  بهداشت  وزارت 
الزم را اندیشه نکرده است. قطعا مجلس شورای 
و  بهداشت  وزارت  از  را  موضوع  این  اسالمی 
به  قیمت ها  تغییر  معموال  می کند.  پیگیری  درمان 
اینصورت بود که یک هفته ای دارو نبود و توزیع 
نمی شد و بعد یک هفته تغییر قیمتها میامد و داروها 
نه  هم اکنون  ولی  می شد  داروخانه ها  وارد  فراوان 
نظارتی  دارویی. سیستم  نه  قیمتی هست و  تغییر 
توزیع  شرکت های  و  کارخانه ها  در  وزراتخانه 
متاسفانه ناقص هست. قطعا در بعضی زمان ها این 
خاطر  به  گاهی  اما  دارد  وجود  وفور  به  داروها 
سواستفاده مالی، دارو در سطح داروخانه ها توزیع 

نمی شود و مشکل گسترده تر خواهد شد.«

میرعلی اصغر الموسوی
عضو  آبادی،  نجم  محبی  جناب  پیش  روز  چند   
طرح  بنام  را  طرحی  پایداری  فراکسیون  محترم 
اند. داده  مجلس  قوانین  معاونت  تحویل  خواص 
ایشان در تشریح طرح مورد نظر می فرمایند:... ما 
می خواهیم گفتار و کردار شخصیت های مشهور 
ورزشی                   و  علمی  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی، 
نادرستی  عبارات  بیان  با  گاهی  که  را  گذار  تاثیر 
ممکن است خسارت های مادی، معنوی را بر کشور 

تحمیل کنند، به سمت اصالح ببریم...
 ایشان در قسمتی دیگر از فرمایشات خود ابراز می 
دارند که در اغتشاشات اخیر حدود ۱۰۰۰ میلیارد 
در  بایستی  آنها  و  شده...  وارد  کشور  به  خسارت 
حرفهای خود جبران می کردند، چرا جبران نکردند؟
شما حادثه های متعدی را در دهه های اخیر در ایران 
اتفاق افتاده ببینید. کشور ما کشوری است، که افراد 
شما مشهور می آیند و تاثیر می گذارند  همین االن 
بیش از ۱۰۰۰ میلیارد به کشور خسارت وارد شده، 

کسی هم پاسخگو نیست....
که                        این  به  توجه  با  خود  ناقص  عقل  با  من   
اصالح  بعدی  مراحل  در  طرح  این  اند.  فرموده 
خواهد شد. پبشنهادات زیر را جهت تکمیل طبق 
معمول فضو لتا  تقدیم می کنم تا چه قبول افتد و 
چه در نظر آید. جهت اجرای  طرح مزبور  سازمانی 
بنام سازمان جلوگیری از  اشتباهای افراد تاثیرگذار به 
عنوان شاخه ای از نهاد امر به معروف و نهی از منکر 

به صورت مستقل  تأسیس گردد.
تاثیر  دایره  تعریف  این سازمان  از وظایف اصلی   
و  مجزا  طور  به  اجتماعی  طبقه  هر  در  پذیری 
مشخص خواهد بود. مثال  برای ورزشکاران  xعدد 
و شاعران  yعدد خواهد بود و شناخت و افراد  و 
لیست بندی مشخص. افراد تاثیر گذار اجتماعی در 
هر مدت زمانی مشخص مثال 3 یا ۶ ماهه  و ابالغ به 

آنها از وظایف دیگر سازمان خواهد بود.
 این افراد موظفند جهت جلوگیری از بروز خسارت 
تمام نظرات خود را در هر جریان و امر اجتماعی به 
صورت کتبی، به سازمان مربوطه جهت بحث در 
نمایند.  ارائه  مربوطه  درکمسیون  آن  تاثیرات  مورد 
و هیچ فردی که  نامش در لیست مورد نظر باشد                      
نمی تواند راسا اقدام به اظهار نطر نماید. در غیر این 
صورت مسئول عواقب  و خسارات مادی و معنوی 

و... آن خواهد بود.
 از مهمترین قسمتهای دیگر این سازمان کمیسیون             
بر آورد خسارت خواهد بود که وظیفه آن  که بر 
آورد هزینه های مادی و معنوی وارد شده در نتیجه 
افراد  این  بین  آن  بوده وتقسیم  افراد  این  اظهارات 
جهت جبران آنها، عالوه بر سایر مجازاتها مخصوصا 
محرومیت های اجتماعی مانند محروم التصویر بودن 
)حتی در مراسم های خصوصی نظیر عروسی ها و 
جشن تولد ها( ممنوع الکاربودن )هرنوع کاری جز 
کار در منزل( ممنوع الخروج بودن حتی از محیط 
کنار کمیته و  باشد. ضمنا حتما در  و... می  محله 
یا کمیسیون های مربوطه تشکیل کمیته باز پروری  

افراد خارج از خط از اوجب واجبات می باشد.
 من از خواننده محترم این سطور، عاجزانه تمنا دارم 
که راقم را متهم به کپی برداری از روشهای کثیف و 
پلید استالینی و یا مائویی و یا هر آدم ناباب نفرمایند. 
چرا که همانطور که طرح خواص جناب نجم آبادی 
پایداری                                                                         دوستان  و  ایشان  مشعش  تراوشات  از 
می باشد. عرایض بنده نیست صدر صد  ساخت 
وطن است و شما می توانید گوشه هایی از آنها را 
در قوانین فعلی ببینید. من فقط در این طرح سعی 
ام.                    نموده  آن  سازی  منسجم  و  سازی   شفاف  در 
اعمال  مگر  متداول  و  موجود  الکاری  ممنوع  مثال 

نمی شود؟
برای معاش  از تالش  را  آزاد  فرد  دنیا   در کجای 
محروم می سازنند )تازه در زندان هم باشد می تواند 
کار کند( پس حتما داشته باشید که اصال طرح وطنی  
قانونی  و  عرفی  موازین شرعی،  تمام  با  متوازن  و 
یا  به سیبری  تبعید  این طرح  است! مثال اصال در 
فالن صحرای چینی  جهت باز پروری در نظر گرفته                                                                                  
بلکه عوض آن هجرت به حوزه های  نمی شود، 
علمیه و مجالست در دروس بزرگان علم و ادب              
می تواند مورد بر رسی قرارگیرد. راستی یک جمله 
کوتاه هم بدهکارم که تقدیم حضور کنم. به کجا 
پاشی  فرو  پازل  تکمیل  حال   در  آیا  رویم؟  می 
اجتماعی طراحی شده توسط آقایان پایداری نیستیم 
که تا باالخره مملکت را دست صاحب اصلی )شما 

بخوانید دکتر احمدی نژاد(  بدهند.
 قربان جناب نجم آبادی،  شاید در شرایط فعلی 
رقصیدن خوب باشد و راز و رمز بقا ولی خوب 
نخبگان  شرایط  این  در  مگر  برادر  چرا؟  رقصیدن 
و.... جرات اظهار نظر دارند که شما برای جلوگیری 
از اظهار نظر آنها دنبال قانون و مقرراتید. شما  و 
رفقایتان در اظهارات خود از دست سلبریتی های 
کذا وکذا  فغانتان بلند شده سئوالی دارم. آیا علت 
این امر این نیست که زبان عاقالن رابستند و فضا 
را چنان آماده کردند که برای هر حرف مخالف  در 
فرهنگ تتلویی کف  و هورای مردم بلند شود. به 
قدر متیقن عرض می کنم همراهی جامعه  با آنچه 
شما با آن مخالفید دلیل تائید  تمامی رفتار گویندگان 
نیست.  دلیل واضحی است بر  اینکه ملت برای  ابراز 
هرگونه مخالفت با وضع موجود به هرکاری متمسک 

می شوند. که الغریق یتشبث بکل حشیش.

کسانی که در خیابان 
هستند وطن خود
 را دوست دارند

انتشارات  و  اسناد  مرکز  مرکزی،  کتابخانه  رئیس 
اساس  بر  دانشگاه  این  گفت:  تبریز،  دانشگاه 
نتایج رتبه بندی موضوعی نظام رتبه بندی جهانی 
اجتماعی  علوم  حوزه  در  توانست   ۲۰۲3 تایمز 
ایران و رتبه 3۰۱ تا ۴۰۰  رتبه اول دانشگاه های 

دانشگاه های دنیا را به خود اختصاص دهد.
نتایج  اساس  بر  افزود:  زوارقی،  رسول  دکتر 
رتبه بندی موضوعی نظام رتبه بندی جهانی تایمز 
۲۰۲3 که اخیرا منتشر شده است، دانشگاه تبریز 
برتر  رتبه های  مختلف،  موضوعی  حوزه های  در 
دانشگاه های ایران و جهان را به خود اختصاص 

داده است.
تبریز  دانشگاه  بندی  رتبه  این  در  وی  گفته  به 
جغرافیا،  )شامل  اجتماعی  علوم  حوزه  در 
بین الملل،  مطالعات  و  سیاست  جامعه شناسی، 
ایران  دانشگاه های  اول  رتبه  رسانه(  و  ارتباطات 
کسب  را  دنیا  دانشگاه های   ۴۰۰ تا   3۰۱ رتبه  و 

کرده است.
وی اضافه کرد: در این رتبه بندی بعد از دانشگاه 

شیراز،  تهران،  بهشتی  شهید  دانشگاه های  تبریز، 
دوم  رتبه  جهانی   ۶۰۰ تا   ۵۰۱ رتبه  کسب  با 
مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ایران،  دانشگاه های 
رتبه  کسب  با  نیز  تهران  دانشگاه  و  خوارزمی 
جهانی ۶۰۱ تا 8۰۰ رتبه سوم دانشگاه های ایران 

را به خود اختصاص داده اند.
مهندسی  موضوعی  حوزه  در  افزود:  زوارقی، 
)شامل رشته های مهندسی عمومی، مهندسی برق و 
الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی 
عمران، و مهندسی شیمی( نیز دانشگاه تبریز توانست 
با کسب رتبه جهانی ۲۵۱ تا 3۰۰ دانشگاه های جهان 
رتبه دوم دانشگاه های ایران را بعد از دانشگاه صنعتی 

شریف به خود اختصاص دهد.
دانشگاه های  تبریز،  دانشگاه  از  بعد  وی  گفته  به 
ایران،  صنعت  و  علم  بابل،  نوشیروانی  صنعتی 
تهران  و  شیراز،  صنعتی  اردبیلی،  محقق  کاشان، 
سوم  رتبه  جهانی   ۴۰۰ تا   3۰۱ رتبه  کسب  با 
بدست  مهندسی  حوزه  در  را  ایران  دانشگاه های 

آوردند.

درخشش دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳

دشمنان همه پس اندازشان را در حوادث اخیر خرج کردند

سردار سالمی گفت: دشمنان در حوادث اخیر 
توانایی های  و  ذخایر  همه  با  واقعی  معنای  به 
خود به میدان آمده بودند و همه پس اندازشان 
نتیجه ای  هیچ  تنها  نه  اما  کردند،  خرج  را 
نگرفتند بلکه اقدامات آن ها نتیجه معکوس داد. 
او گفت: همه غضبناک، زخمی و زخم خورده 
که  بود  آمده  وجود  به  آن ها  در  هم  تفکری  و 
می کردند  فکر  و  کنند  ساقط  را  نظام  می توانند 

این اتفاق به سادگی رخ می دهد.
در  دشمنان  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
اغتشاشات اخیر به معنای واقعی با همه ذخایر 
و توانایی های خود به میدان آمده بودند و همه 
هیچ  تنها  نه  اما  کردند،  خرج  را  پس اندازشان 
نتیجه  آن ها  اقدامات  بلکه  نگرفتند  نتیجه ای 

معکوس داد.
پاسدار حسین سالمی فرمانده  سردار سرلشکر 
شامگاه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
ابوالقاسم  سردار  همراه  به  آبان(  )ششم  جمعه 

و سردار حسن  سپاه  ایثارگران  مسئول  شریفی 
حسن زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ با خانواده 

شهید پوریا احمدی دیدار و گفتگو کرد.
به  اشاره  با  دیدار  این  در  سالمی  سرلشکر 
مقدس،  دفاع  دوران  در  شهدا  رشادت های 
را  کنونی  برهه  در  امنیت  مدافعان  تالش های 
ادامه راه شهیدان دانست و گفت: همه شهدای 
دفاع مقدس برای حفظ انقالب، امنیت کشور، 
کردند.  بزرگی  مردم  ناموس  و  مال  و  جان 
نبود،  امنیت  مدافع  شهدای  رشادت های  اگر 
ایجاد  خیابان ها  در  دشمنان  که  غائله هایی 

نمی شد. کردند، خاموش 
و  کردند  ایستادگی  امنیت  مدافعان  افزود:  وی 
گذشت  با  شهیدان  این  خانواده  عنوان  به  شما 
دفاع  برای  آن ها  دلگرمی  موجبات  فداکاری  و 
از مردم، انقالب و کشورمان را فراهم کردید.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به راهپیمایی 
در  کشورمان  مردم  آبان(  )ششم  جمعه  روز 
حمایت از مدافعان امنیت و محکومیت جنایت 
تروریستی شیراز تصریح کرد: امروز همه مردم 
سراسر  در  برافروخته  و  غمگین  دل های  با 
استقالل  نظام،  انقالب،  عزیز  رهبری  از  کشور 
انقالب اسالمی دفاع کردند که بسیار  کشور و 
وقت  هر  من  اینکه  بیان  با  وی  بود.  ارزشمند 
که خبر شهادت این عزیزان را می شنوم، بسیار 
به  خداوند  که  ان شاءاهلل  افزود:  می شوم،  متاثر 

شما صبر بدهد.
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