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رئیس جمهور گفت: سیاسی بودن دانشگاه یعنی 
بخش  هر  از  بهتر  و  بیشتر  باید  دانشگاه  اینکه 
برای  نیازهای آن را بشناسد و  دیگری جامعه و 
نظام مسائل  با  را  اولویت هایش  به مردم  خدمت 

کشور منطبق کند.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه 
را  کشور  سراسر  دانشگاه های  رؤسای  دیدار  در 
مراکز پرنشاط و پویایی دانست که با تولید علم 
و ارتقای توانمندی های علمی برای کشور قدرت 

تولید کرده و دشمنان ایران را ناکام گذاشته اند.
ابزار  مهمترین  را  دانش  و  علم  جمهور  رئیس 
مسیر  کننده  هموار  و  انسان  نجات  و  هدایت 
پیشرفت، تعالی و رسیدن انسان به سعادت دانست 
و افزود: حرمت و قداست دانشگاه هم به همین 
و  دانشجویان  اساتید،  رؤسا،  بر  است پس  علت 
همه اجزا و ارکان جامعه علمی و دانشگاهی است 
که محور اصلی تالش خود را به حفظ و ارتقای 
روحیه تولید علم و دانش در دانشگاه ها معطوف 
سیاسی  خود  صحبت های  ادامه  در  کنند.رئیسی 
بودن را از الزامات فضای دانشگاه دانست و تاکید 
دانشگاه  اینکه  یعنی  دانشگاه  بودن  سیاسی  کرد: 
باید بیشتر و بهتر از هر بخش دیگری جامعه و 
مردم  به  برای خدمت  و  بشناسد  را  آن  نیازهای 
اولویت هایش را با نظام مسائل کشور منطبق کند.

رئیس جمهور گریزی هم به رخدادهای روزهای 
اخیر کشور و از جمله در دانشگاه ها زد و دانشگاه 
درباره  گفتگو  و  بحث  برای  جایگاه  بهترین  را 
رخدادهای اخیر و ارائه راهکار دانست و افزود: 

شرط مهم این گفتگوها فهم درست مسائل است؛ 
اگر مسائل به خوبی تحلیل نشده یا تحلیل ها بیش 
از آنکه از حقیقت نشأت گرفته باشند، تحت تأثیر 
فضاسازی ها و جوسازی های رسانه ای و مجازی 
باشند، راهکارهای ارائه شده راه به خطا خواهند 

برد.
رئیسی گفت: دشمن که تالش بسیاری کرده بود تا 
فعالیت های علمی، صنعتی، تولیدی و خدماتی در 
کشور متوقف و ارتباطات ایران با دیگر کشورها 
قطع شود، وقتی در عمل خود را ناکام دید شروع 

به توطئه و کارشکنی کرد.
وی درباره پیشرفت های کشور که موجب ناکامی 
گفت:  و  پرداخت  مثال هایی  ذکر  به  شد  دشمن 
اعالم کرد که تالش خواهد  به صراحت  دشمن 
اما  ایران را به صفر برساند،  تا فروش نفت  کرد 
آمار  به  کشور  نفت  صادرات  حاضر  حال  در 
قبل از تحریم ها نزدیک شده است، ارتقای رتبه 
و  است  توجه  قابل  کشور  دانشگاه های  علمی 
منزوی  برای  دشمن  تالش  و  برخالف خواست 
کردن کشور، ارتباطات با همسایگان و کشورهای 
معلمان  است.رتبه بندی  گسترش  حال  در  منطقه 
بعد از ۱۱ سال معطلی، وضعیت حقوق کارگران 
و بازنشستگان در سال جاری، رشد تا ۵ برابری 
حجم روابط تجارت خارجی ایران و نزدیک شدن 
افزایش سهم  به مثبت شدن،  تراز تجاری کشور 
و  علمی  پیشرفت  و  اقتصاد  ترانزیت،  از  ایران 
فناوری منطقه از دیگر مثال های رئیس جمهور در 

بیان مصادیق پیشرفت های اخیر کشور بود.      

رئیسی در دیدار روسای دانشگاه های سراسر کشور:
سیاسی بودن دانشگاه یعنی دانشگاه
 امروز  آبان نهم ماه چهل و دومین سالروز به شهادت  باید نیازهای جامعه را بهتر بشناسد

رسیدن محمدحسین فهمیده در سال ۱۳۵۹ است.
از آغاز تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاک  قبل 
رژیم  ارتش   ،۱۳۵۹ شهریور   ۳۱ تاریخ  در  کشورمان 
تجاوزگر طی سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ با استفاده از توپخانه، 
پشتیبانی هواپیماهای  با  البته  و  توپهای صحرایی  تانک، 
جنگنده اش بیش از ۱۰۴ بار نوار مرزی در غرب کشورمان 
را بمباران کرد که عمده این درگیری ها محدود به محدوده 
طول  به  روز  چند  از  بیشتر  و  بود  مرزی  خط  اطراف 

نینجامید.
اما آخرین و بزرگ ترین تجاوز رژیم بعث عراق به خاک 
کشورمان در آخرین ماه تابستان سال ۱۳۵۹، رقم خورد. 
تجاوزی که به جنگ خانمان سوز ۸ ساله علیه کشورمان 
تبدیل شد و ۲۹۲۸ روز طول کشید. ارتش اشغالگر آتش 
جنگی به وسعت ۱۲۸۰ کیلومتر را در سراسر نوار مرزی 
این جنگ عنوان طوالنی ترین  کشورمان روشن کرد که 
جنگ قرن بیستم بعد از جنگ ویتنام را به خود اختصاص 

داد.
این جنگ غافلگیر کننده که نواحی مسکونی در غرب 
و  همراهی  اتحاد،  موجب  داد  قرار  هدف  را  کشورمان 
تقدیم  و  کشورمان  عادی  مردم  شدن  اسلحه  به  دست 
محمدحسین ها، جهان آراها، باقری ها، باکری ها و همت های 

بسیاری شد.
 ۱۶ کریمی  فاطمه  و  فهمیده  محمدتقی  پیوند  حاصل 
اردیبهشت ۱۳۴۶ به دنیا آمد. ارادت محمدتقی و فاطمه 
به اهل بیت عصمت و طهارت از یک سو و تالقی والدت 
نوزاد تازه متولد با بیست و پنجمین روز از محرم ۱۳۸۷ 
موجب شد نامش را »محمدحسین« بگذارند. محمدحسین 
شش سالگی در مدرسه کریمی - روحانی - قم ثبت نام 
شد. او تا چهارم دبستان در این مدرسه درس خواند اما یک 
سال قبل از پایان دوره دبستان به دلیل مهاجرت خانواده 
به شهر کرج بقیه دوره دبستان را در مدرسه شهیدی کرج 
درس خواند.او تا دوم راهنمایی در مدرسه خیابانی کرج 
درس خواند همزمان هم با شور و حال روزهای منتهی 
سخنرانی  کاست  نوارهای  و  اعالمیه ها   ۱۳۵۷ بهمن  به 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی را بین مسجدی ها و مردم 

کوچه و بازار توزیع کرد.
محمدحسین با عضویت در بسیج مدرسه و بسیج مسجد 
محل در پایان سال تحصیلی ۱۳۵۷ – ۱۳۵۸ و در تابستان 
۱۳۵۸ به جبهه های غرب کشور اعزام شد. او برای رفتن 
به نوار مرزِی اشغال شده استان خوزستان، پنج - شش 
روز قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی، در قالب نیروهای 
به  نیاز جبهه ها  با وجود  اعزام شد.  به خرمشهر  مردمی 
ابتدا از  نیروی انسانی، به دلیل سن کم و جثه کوچک، 
و  اصرار، عشق  استقامت،  اما  حضورش جلوگیری شد 
مهارت محمدحسین باعث موافقت فرماندهان نظامی با 

همراه شدنش برای بازپس گیری خرمشهر شد.
 به همراه یکی از دوستانش به نام محمدرضا شمس به 

خرمشهر رفت. این دو، یک بار در هفته اول مهر زخمی و 
به بیمارستان ماهشهر اعزام شدند. چند روز بعد از ترخیص 
از بیمارستان و جلب موافقت مجدد فرماندهان شان به خط 

مقدم اعزام شدند.
محمدحسین بار دیگر در ۲۷ مهر ۱۳۵۹ با مقاومت در 
برابر متجاوزان بعثی زخمی و به بیمارستانی در پشت جبهه 
منتقل شد. باالخره روز موعود فرا رسید. محمدحسین در 
حالی که چند نارنجک جنگی به کمر بسته و چند تای 
دیگر در دستش نگهداشته بود، به طرف تانک های عراقی 
که در حال حرکت به سمتش بودند، رفت. منطقه به شدت 
زیر آتش ارتش بعث بود و همین مسئله موجب شد یکی 
از زانوهای محمدحسین تیر بخورد و از ناحیه پا مجروح 
شود با این حال او از هدفش منصرف نشد و خودش را 
به نزدیک ترین تانک رساند و با نشستن روی زمین خود 
را زیر تانک در حال حرکت انداخت و ضامن نارنجک ها 

را رها کرد و با اهدای جان عزیزش موجب وحشت و 
عقب نشینی نظامیان بعثی شد.

وزن چند تنی تانک بدن محمدحسین را له کرد و انفجار 
همزمان چندین نارنجک جنگی پیکر پاکش را تکه تکه 
نیروهای خودی حاضر در منطقه، بعدا بخش های  کرد. 
تحویل  را  محمدحسین  سوخته  بقای  از  مانده  باقی 
خانواده اش دادند و توسط خانواده اش در قطعه ۲۴، ردیف 
۴۴، شماره ۱۱ جایی نزدیک آرامگاه آیت اهلل سید محمود 
طالقانی در بهشت زهرای تهران دفن شد. خبر جانفشانی 
و از خود گذشتگی شهید محمدحسین فهمیده در محله 
قطع  با  راه آهن خرمشهر،  ایستگاه  در حوالی  کوت شیخ 
اسالمی  رادیو سراسری جمهوری  از  معمول  برنامه های 
ایران به صورت فوری پخش شد. این خبر بارها و بارها 
در  و  شد  بازپخش  سیما  و  صدا  خبری  شبکه های  از 

رسانه های مکتوب منعکس شد.
با انفجار مهیب تانک، پیاده نظام بعثی با این تصور که در 
پاتک نیروهای ایرانی گرفتار شده روحیه اش را باخت و با 
رها کردن تانک ها و تجهیزات جنگی باقی مانده، چندین 

خیابان عقب نشینی کردند.
از جان گذشتگی شهید محمدحسین فهمیده،  در نتیجهِ 
حلقه محاصره کوت شیخ در نزدیکی راه آهن خرمشهر 
شکسته شد و نیروهای مردمی به منطقه  رسیدند و ارتش 

رژیم بعث از منطقه عقب نشست.
ساعتی بعد از رسیدن خبر شهادت محمدحسین فهمیده 
رادیو  ایران،  اسالمی  خبر صدای جمهوری  تحریریه  به 
سراسری ایران با قطع برنامه های عادی خود اعالم کرد: 
»نوجوانی ۱۳ ساله با فداکاری زیر تانک عراقی رفت، آن را 

منفجر کرد و خود نیز به شهادت رسید.«
فرهنگی  و  سیاسی  مقامات  تلخ،  حادثه  این  از  بعد 
کشورمان با همکاری یکدیگر در تقویم رسمی کشورمان 
روز شهادت شهید محمدحسین فهمیده را به عنوان روز 
نوجوان، دانش آموز و بسیج دانش آموزی نامگذاری کردند 
و در مدارس سراسر کشور واحد مقاومت بسیج با حضور 
دانش آموزان عالقمند تشکیل شد. موزه شهدای دانش آموز 
در خانه پدری حسین فهمیده در کرج بر پا شد. تصویر 

محمدحسین هم روی اسکناس ۲۰۰۰ ریالی چاپ شد.

شهید فهمیده یکی  از  اسطوره های ملت ایران
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ضمناً هزینه درج دونوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان برای مناقصه عمومی

بیانیه
میرعلی اصغر الموسوی

 بیانیه مفصل  تبیینی مشترک وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه در مورد حوادث اخیر را نه 
یک بار بلکه چند بار مورد مداقه قرار دادم که با 
حوصله تمام به مراحل پیش از بحران و همزمان 
طبق  و  فقط  بودند.  پرداخته  بحران  پسا  و  بحران 
معمول فضولتا سئوالی داشتم؟ حضراتی که بنا به 
ادعای خود به اتقان داده ها و مستند  بودن آنها تاکید 
داشتند. و حتی اشاره ای نیز به منابع داخلی خود در 
جناح مقابل فرموده اند. با این همه اطالعات دقیق 
که به اصطالح عامیانه مو الی درزش نمی رود. قبل 
از آغاز بحران کجا تشریف داشتند تا به اصطالح 
خبرنگار معلوم الحال و آموزش دیده ای که به نظر 
می رسد حتی نمرات آموزشی ایشان نیز برای آقایان 
مکشوف بوده. با یک عکس آن کنند که متولیان امر 

تا به امروز از جمع کردنشان عاجز باشند.
 آقایان در تبین قبل بحران از مراکز تشکیل توطئه  
آورند.  می  میان  به  ها  سخن  آنان  های  نقشه  و 
کاسه  تمام  رسند  می  مطلب  اصل  به  وقتی  لکن 
اندازند  می  ای  مرده  مادر  خبرنگار  سر  ها  کوزه 
شده.  اویالیی  و  انتشارش  و  انداخته  عکسی  که 
راستی  همین عکس را یک کارمند بیمارستان نمی 
توانست بیاندازد؟ و حتما آن وقت مسئله پیچیده تر                                                 
می شد و سخن از شخصی می رفت  که در لباس 
مقدس پرستاری  یا ... منتظر ورود مهسا امینی که 
به روایات رسمی مرگشان هم غیر مترقبه بوده که 

عکسی بردارد و آشوبی به پا کند.
 شما آن چیز ها ئی که  عکس بیانگر آن بوده و آن 
حالت احساسی و عاطفی را به وجود آورده بود 
ول  کرده اید و دنبال عکاس به عنوان یک نفوذی 
کنید.  می  صحبت  نفوذ  از  همه  این  گردید.  می 
آقایان راستی اگر وظایف عالی مقابله با نفوذ نیست 
بفرمائید پس چیست؟ ما و شما که صدای کرکری 
مان در نفوذ در دل دشمن صهیونیستی گوش ها را 
کر کرده چطور اسیر دست یک خبرنگار می شویم 
که بنشیم تا طرف مقابل از سیر تا پیاز خواسته خود 
را اجرا کند و آن وقت ما در یک دست چماق و در 
دست دیگر بیانیه وارد عمل شویم. شما که علت 
ماجرا را تا حد براندازی تحلیل می کنید، بفرمائید 
کدام آالرام و چراغ قرمزی در جامعه روشن کرده 

و یا به صدا در آوردید؟
 می فرمایند: رصدهای دقیق و مستمر اطالعاتی 
در بیش از یک سال گذشته  و همچنین مستندات 
غیرقابل  استنادات  و  فراوانی  مصادیق  موجود... 
انکاری از نقش آفرینی همه جانبه رژیم تروریستی 
مذکور  غائله  استمرار  و  اجرا  طراحی  در  آمریکا 
دارد. از کرامات شیخ ما چه عجب مشت را واکرد 
اولین  از  ایشان  و گفت وجب. مگر ما و شما و 
روز پیروزی انقالب باور نداریم که دشمن اصلی 
ما امریکا برای هر روزمان صد تله دارد. حال شما 
علت افتادنتان در وسط این دام را به عنوان متولیان 
اطالعاتی کشور لطفا در دو، سه جمله کوتاه بیان 
فرمائید. آیا باور ندارید که در جهان فعلی مدیریت 
بحران چه در راستای                         شعله ور 
کردن آن و یا خاموشی بحران مهمتر از خود بحران 
است. آیا قبول ندارید اگر نمره انشایی شما در تبین 
آنچه خود می خواهید و در نظر دارید بیست باشد. 
در مدیریت تمام بحرانی که در بیانیه ذکر آن رفته 
نمره قبولی که هیچ  و به روش معلم ابتدایی ما  
در درس دیکته عوض نمره  تذکر  قابل اصالح 
نیست، گرفته اید. امروز بحران دامنه وسیعی پیدا 
کرده و تقریبا تمام مرکز دانشگاهی ما را فرا گرفته 
از  مستقیم  بطور  جماعت  دانشجو  که  طوری  به 
طرف باالترین مقام سپاه مورد تهدید قرا می گیرد.

 سئوال  دیگری که مطرح می شود. اینکه با توجه 
به آنچه در بیانیه آمده و تمام علل و عوامل به نفوذ 
دستگاه امنیتی مورد نظر ختم می شود در این همه 
سال که کرم نفوذ مغز مرکز علمی ما را خورده، چه 

اقدامی علمی، عملی و اجتماعی انجام داده اید؟ 
بیانیه نوشتن در کشوری که نوشتن وگفتن چهار 
چوب اساسی فرهنگ آن را تشکیل می دهد کار 
سختی که نیست و کار بسیار سهلی است. ولی 
لطف بفرمائید تا دستگاهای زیر مجموعه از آمار 
قبولی مردم در مورد آنچه افاضه شده اعالم نمایند. 
اگر آمار پائین بود خواهشا در اقدامات خود تجدید 
نظر فرمائید. به خدا این ملت تحمل  دادن این همه 
هزینه را ندارد. به ضرس قاطع عرض می کنم که 
اشاره  بیانیه  در  که  جریاناتی  و  حوادث  تمام  در 
و حل  یابی  ریشه  عدم  اصلی  مسئله  اید  فرموده 
مسئله و مدیریت معکوس بحران بوده و هست و 

تا آنجا که نشان می دهد خواهد بود.
ما دچار آسیب  این کالم که جامعه   در خاتمه  
اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی، قومی  و مذهبی 
و... است و عالج آن فقط نگرش ها و تغییرات و 
بنیادی در تمام زمینه هاست. و همین  دگرگونی 
ما  بستن  علت چشم  به  که  است  اساسی  مسئله 
تر  دارند جری  دیگران که طمعی  این حقایق  به 
میکند. واال شما اگر بخواهید من همین االن دریک 
مقاله مفصل ثابت میکنم که مشکل اساسی ونفوذی 
دربان بیمارستان بوده که اجازه ورود آن خبر نگار 

ویا عوامل نفوذی دیگر را داده است.

 پیرو آگهی مزایده عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
تاریخ  به  شده  چاپ  ورزشی  اماکن  موضوع  با  تبریز  شهرداری 
۱۴۰۱/۰۷/۲۷، بدینوسیله اسامی اماکن قید شده در جدول مزایده 
با حذف دو مورد سالن ورزشی طوبی و زمین چمن ارم )جنب 

آتش نشانی( اصالح می گردد. 
تاریخ  چهارشنبه  روز   ۱۴ ساعت  رأس  شده  ارائه  پیشنهادات 

۱۴۰۱/۰۸/۱۱ بازگشایی خواهند شد.

اصالحیه آگهی مزایده اماکن
 ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری تبریز

شناسه آگهی: ۱۳۹۳۸۲۳

سقوط آزاد 
"جمعیت جوان" کشور
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