
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و مراکز آموزشی 
و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. )به استناد مجوز شماره 
1281/17156/109 مــورخ 1397/08/15 اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.( 
مــدت فعالیت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسســه: 
دماوند - بخش مرکزی - شــهر دماوند - محله گیاوند - بلوار شــهید بهشتی 
- کوچــه زنبق2 - پاک 152 - طبقه زیرزمین - کد پســتی 3971948375 
سرمایه موسســه: مبلغ 20/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1. 
خانم سیده محدثه میربابا به شــماره ملی 0439970083 دارنده 6000/000 
ریال سهم الشــرکه به ســمت رئیس هیئت مدیره. 2. آقــای محمدمهدی امانی 
به شــماره ملــی 0073236251 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشــرکه به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره. 3. آقای محمدعلی امانی به شــماره 
ملی 0076211010 دارنده 4000000 ریال سهم الشــرکه به سمت قائم مقام 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت پنج ســال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه ازقبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
حجتالهقلیتبارسرپرستثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

تاسیس موسسه غیرتجاری حریم آفتاب موعود در تاریخ 1397/09/18 به شماره ثبت 309 
به شناسه ملی 14007992259 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت امین صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 57514 و شناسه ملی 10101025894
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مهدی ک.م 0045239479، محمد ک.م 
0075448637 و خانــم مینــا ک.م 0010869212 همگی ابوالحســنی 
دوابی برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شــدند. 
آقای روح اله ابوالحسنی دوابی ک.م 0073072281 به سمت بازرس اصلی 
آقای سیدمهدی سیدعسگری دوابی ک.م 0033371156 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 
مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غام جوان دلوئی )عضو اصلی( 
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 
مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 
)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 
علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 
ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 
)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 
)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 
اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 
محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 
- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 
1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 
علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 
تعهدآور با امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت 
مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 
همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان 
دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 
شهیددکتر چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 
10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 
به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و 
صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجرای عملیات کارهای متفرقه برق، مخابرات و ابزار دقیق ساختمان های 
اداری و برج کنترل

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/09/25 لغایت 97/10/05 )یازده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/10/06 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/10/10 

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویست و بیست میلیون ریال(

به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توســط 
موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 

هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موسسه 
عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- آقای مهندس علوی- 

آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شهید مهتمدی جنب 
قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاومت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

از آنجایی که این اداره کل در نظر دارد 4 دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری را ازطریق مزایده عمومی 
و 2 دســتگاه خودروی دولتی غیرقابل شماره گذاری )اســقاط( را ازطریق تحویل به مراکز بازیافت و اسقاط به 
فروش برســاند، از کلیه متقاضیــان دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل پس از ثبت مزایده در ســامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

»آگهی مزایده«

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیان

  نوبت اول

 

آگهی فروش حراج حضوری 
موسسه ای اقتصادی در نظر دارد کااها شامل: تعداد 2312 دستگاه موتور سیکلت اوراقی و تعداد 41 دستگاه خودرو اوراقی 1 دستگاه خودروی قابل تبدیل پاک- 3 فروند 
موتور قایق- ضایعات: آهن- 335 طاقه پارچه - 4350 پاکت مقوایی- 12 تلویزیون ال سی دی مستعمل و شکسته- مقادیری کاای مستعمل 25468 ثوب انواع پوشاک زنانه 
و مردانه از طریق حراج حضوری به صورت نقد، وســائط نقلیه اوراقی با شــرایط برش و جداسازی کامل گلویی به همراه فرمان، کمک فنرها و چرخ جلو از بدنه موتورسیکلت و 

برش سقف خودرو و جداسازی کامل آن از اطاق خودرو و ایجاد شکاف در موتور خودرو و انجین موتورسیکلت به فروش برساند.
قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشته باشند و در صورت برنده شدن پرداخت و تا تاریخ 97/10/17 

نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند. 
)ضمنا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است.(

زمان و مکان و آدرس محل بازدید: روز دوشنبه و  سه شنبه مورخ 3 و 97/10/4 از ساعت 9 الی 14
اهواز- سه راه خرمشهر بین سروش و فلکه سه راه- تعداد 25468 انواع البسه زنانه و مردانه- تعداد 3 فروند موتور قایق- 12 دستگاه تلویزیون شکسته و مقادیری کاای 

مستعمل و نو- 335 طاقه پارچه  4350 پاکت مقوایی دسته دار
اهواز- سه راه خرمشهر بعد از کانتری 19 پارکینگ صداقت اهواز 6 دستگاه خودرو اوراقی

سوسنگرد- ابتدای جاده سوسنگرد بستان پارکینگ فجر، تعداد 189 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
دزفول- ابتدای جاده دزفول شمس آباد پارکینگ روناش تعداد 350 دستگاه موتورسیکلت

مسجد سلیمان: ابتدای جاده کارخانه سیمان پارکینگ شیخ مندنی، تعداد 513 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
گتوند- جاده کمربندی جنوبی پشت انبار نوشابه شعبانی پارکینگ نظم گستران دادرس گتوند تعداد 260 دستگاه موتور سیکلت

دشت آزادگان: هنگ مرزی دشت آزادگان 2 فروند تشت قایق پارویی
خرمشهر- انتهای بلوار طالقانی بعد از میدان کارگر پارکینگ وایت شهرداری تعداد 410 دستگاه موتورسیکلت اوراقی

ماهشهر- خیابان آیت اه طالقانی جنب آتش نشانی مرکزی پارکینگ اتوبوسرانی، تعداد 3 دستگاه خودرو اوراقی 
ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی روبروی پتروشیمی فجر 2 تعداد یک دستگاه بیل مکانیکی سوار و 1 دستگاه خاور میتسوبیشی اوراقی

ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پارکینگ شهرداری تعداد 2 دستگاه مینی بوس و 1 دستگاه خاور اوراقی
ماهشهر- شهرک طالقانی کانتری 13 مقداری ضایعات آهن

بندر امام خمینی)ره(- پشت پلیس راه پارکینگ صداقت 8 دستگاه خودرو اوراقی و 1 دستگاه قابل تبدیل پاک و مقداری ضایعات آهن
شادگان- جاده کمربندی نرسیده به پل ارتش پارکینگ اردان تعداد 11 دستگاه خودرو اوراقی

خرمشهر- دیزل آباد روبه روی آموزشگاه فنی و حرفه ای پارکینگ مرکزی اروند تعداد 300 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
خرمشهر- چهارراه نقدی خیابان هریسچی روبه روی مصای سابق پارکینگ سفر پیما تعداد 200 دستگاه موتور سیکلت اوراقی

خرمشهر- چهارراه امیرکبیر نبش کوچه سینا پارکینگ امیرکبیر تعداد 30 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
خرمشهر- محرزی جاده اصلی بین نهر 7 و 8 پارکینگ فجر تعداد 70 دستگاه موتورسیکلت اوراقی

هندیجان- جنب منطقه انتظامی پارکینگ آیدین و وحید تعداد 2 دستگاه خودرو اوراقی
هندیجان- جنب منطقه انتظامی پارکینگ شهرداری نیروی انتظامی 13 دستگاه خودرو اوراقی

زمان و مکان برگزاری حراج: چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 9 صبح
اهواز- کمپلو خیابان انقاب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا

تلفن اهواز 33369851-061 تلفن آبادان 53228737- 53226486- 061

سال هفتادو هفتم   شماره 22075   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه 25 آذر 1397   8 ربیع الثانی 1440    16 دسامبر 2018

گفتوگویکیهانباخانوادهشهید
مدافعحرم،علیحسینیکاهکش
پهلوانی که
 در 40 روز

40 داعشی را 
به هاکت رساند

۸

* کارخانه های لبنی تــا فردا برای اصاح قیمت ها 
فرصت دارند.

* دبیر انجمن صنایع لبنی: کارخانه هایی که علی رغم 
اباغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گران فروشی کنند، 

مجازات های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

* نامه عجیب جهانگیری برای ترخیص خودروهای 
دپو شده در گمرک!

 * براســاس آمــار ســازمان هواپیمایی کشــوری
70 درصد پروازهای کشور در مهرماه امسال به موقع 
انجام شده است.                                صفحات۱۱و۴

جلیقهزردهاباخواستههایبزرگتربازگشتند
ازبرکناریماکرونتاخروجازاتحادیهاروپا

* ظریف: هیچ دلیلی برای مذاکره بیشتر وجود ندارد آن هم در شرایطی که نتایج یک دوره نسبتا طوانی 
و مذاکرات سخت که در گذشته انجام گرفته)برجام(، روی هواست.

* ما هرگز با کشوری که برای ما 12 شرط تعیین کرده، آن هم پس از نقض قطعنامه شورای امنیت که 
خودش هم آن را تأیید کرده بود، وارد مذاکره نخواهیم شد.

* ظریف در مصاحبه با شبکه »الجزیره انگلیسی«: موشک های ایران، برای دفاع هستند و ما به آنها برای 
بازدارندگی نیاز داریم. ما در منطقه  مان بسیار کمتر از  هر کشوری صرف هزینه های نظامی می کنیم و به 

همین دلیل است که ما از همان اول هم گفته ایم که موشک های ما قابل مذاکره نیستند.
* آمریکا با خروج از برجام، به صراحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است و 
در نتیجه آنها در موقعیتی نیستند که درباره آن قطعنامه حرف بزنند.                                صفحه۳

باهوشیاریقاضیومسئوانقضایی

نقشه فراری دادن باقری درمنی 
در یکی از اعزام ها ناکام ماند

* پایگاه صهیونیســتی صدای یهود: وقتی اسرائیل 
2 روزه تســلیم حماس می شود آیا مقابل حزب اه 

زانو نخواهد زد؟!
 * نســخه داعشی اســرائیل برای مقابله با حماس؛ 

سر رهبران حماس را ببرید.

* 300 زخمی و یک شهید حاصل سرکوب سی و هشتمین 
راهپیمایی بازگشت در غزه.

* آل سعود در همان 24 ساعت نخست، با بمباران 
»الحدیده« توافقنامه استکهلم را نقض کرد.

صفحهآخر

گزارشخبریتحلیلیکیهان

دولت با کلیات ابوالبقاء
از مطالبات اقتصادی مردم طفره نرود!

صفحه2

خسارتهایبرجامراتسویهکنید
FATF بعدابرویدسراغبزک

خبر ویژه

زوایای پیدا و پنهان 
برجام اروپایی 

یادداشت میهمان

صفحه2

بارش نور در سالروز میاد امام حسن عسکری علیه السام

مبارک باد

درنشستبینالمللیدوحه

ظریف: نتایج برجام روی هواست
موشک های ایران قابل مذاکره نیست

صفحهآخر

حمله دولت
 به صدا و سیما

برای حفظ 
این تریبون
 یک طرفه است

۳

۱۱

نمازجمعهتریبونروشنگری
استقبال
 چهره های سیاسی
 از سخنان
 رحیم پور ازغدی
 در نماز جمعه تهران

*درحالیکهماههاستامیدمردمدرانتظارتحققوعدههای
پرطمطراقبرجامیدولتناامیدشدهوسختیمعیشتعرصه
رابرآنهاتنگکرده،دولتمردانبهجایپاسخگوییوعدههای
خود،باطرحمسائلحاشیهایومبهمبهمشغولسازیافکار

عمومیمیپردازند.
*جوادظریفمعماراصلیبرجامکهاینروزهاهیچراهدررویی
برایفراروعدمپاسخگوییبهتحلیلهاووعدههاوشعارهای
غلطبرجامیوپســابرجامیخودپیدانمیکند،باتوســلبه
همانحربهحاشیهسازی،طرحمسائلمبهمومتناقضوبعضا
نشســتندرجایگاهمدعیبهجایپاسخگو،سعیدراقناع

مخاطبخویشدارد.
*ظریف2۳آذرماهدرشــرایطیکهوزیرامورخارجهقانونا
ازحضوردرنشستهایحزبیمنعشدهدرکنگرهسراسری
حزباصاحطلبندایایرانیانشرکتکردتاازضرورتحزبی
نکردنمنافعملیبگوید!ویکیهانوصداوسیمارابهسانسور
واقعیتهایبرجاممتهمکردوگفتکهچراجملهکاملاوباما

راتیترنمیکنند!
*اصاحطلبانهمساکتننشســتهاندچندیپیشبودکه
اظهاراتیکیازنمایندگانزناصاحطلبدربارهچادرجنجال
بهپاکرد.چنینرفتارهاییالبتهازسویاینجریانمسبوقبه
ســابقهاست،دورهایکهمدعیبودندهر9روزیکبحراندر
کشورایجادمیشودوسپسآقایانمسئولگفتندنمیگذارند

کارکنیم!
*اگــرخوشبینانهنــگاهکنیم،طیفمذکوربــرایفراراز
پاســخگوییدربارهبرعکسدرآمدنوعدههایدیپلماتیکو
اقتصادی،باطرحمسائلحاشیهایوگفتنکلیاتابوالبقامردم

رادنبالنخودسیاهمیفرستند.
*امروزمردمایرانباتوجهبهمشکاتاقتصادیمنتظرفرجی
هستندتاچرخاقتصادومتعاقبآنچرخزندگیشانبچرخد،
بااینوصفبایدازدولتمردانپرسیدهروقتحاشیهسازیها
تمامشد،بفرماییدبرایمردمچهکاریکردهاید؟صفحه2

سخنگوینجباءعراق:

حزب اه لبنان
در جنگ بعدی تنها نخواهد بود



اخبار كشور
صفحه 2

 یک شنبه    2۵ آذر ۱۳۹۷
۸ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷۵

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* چــرا وزیر امور خارجه بــه جای عذرخواهی از مردم به خاطر عملکرد ضعیف 
5 سال گذشته شروع به اتهام زدن به نیروهای انقابی می کند در حالی که همه 
مردم می دانند ســکان گفت وگوها در مذاکرات در دست دولت به خصوص آقای 
ظریف بوده است آنها حتی بارها شروط رهبری را نادیده گرفتند. ایشان نباید به 

شعور ملی اهانت کنند.
0936---1700
* گویا آقای ظریف هم دچار آلزایمر سیاسی شده است که همان روزهای ابتدای 
مذاکرات با هیاهو درباره خطر گزینه نظامی آمریکا علیه کشورمان در مذاکرات 
هســته ای هرچه امتیاز بود نقدا داد و برای مردم ایران مشتی وعده نسیه تقریبا 
هیچ آورد. آن وقت هم معلوم بود دوران قدر قدرتی آمریکا تمام شده ولی گفتید 

که در مدت کوتاهی کل سیستم موشکی ما را نابود می کند و...
0919---3767
* برجام سند فریب مردم بود که دولت با آن چندین سال جامعه ایران را سرکار 
گذاشت و ســرانجام هم آمریکایی ها کاری نکردند. رجزخوانی های امروز دولت 

علیه آمریکا ارزش ندارد.
0935---7361
* آقــای ظریف! لطفا همان گونه که مــردم را مقاوم در برابر آمریکای جهانخوار 
توصیف می کنید، خود نیز اینچنین باشید و دیگر در مقابل امثال کری و شرمن 

و... آن گونه منفعل عمل نکنید.
0937---1214

* خداوند از مسئوانی که توان هسته ای کشور را از بین برده و دانشمندان هسته ای 
ما را خانه نشــین کردند نگذرد. امروز کشور کوچکی مثل کره شمالی در مقابل 

زورگویی های آمریکا ایستاده و خواسته های خود را پیش می برد.
0912---5364

* ای کاش دولت ما از دولت چین یاد می گرفت که وقتی یک شهروندش توسط 
کانادا بازداشت می شود دیپلمات  او را دستگیر می کند؟! اما دیپلمات ما در بلژیک و 
آلمان دستگیر می شود، شهروندان در گرجستان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، 
در جده آن حادثه ناگوار رخ می دهد و... ولی اصا به دولتی ها برنمی خورد! واقعا 

چه پاسخی دارند به ملت بدهند؟!
0918---4070

* سیاست انحرافی لیبرال ها همواره این بود و هست که فشار را بر مردم بیاورند 
تا بتوانند از جیب همین مردم به غرب امتیاز بدهند.

021---3152
* بعضی از سلبریتی های کشورمان که با کوچک ترین حادثه در داخل کشور واکنش 
نشان می دهند چرا درباره اعتراض گسترده مردم فرانسه و برخورد خشن پلیس این 
کشور با معترضین سکوت اختیار کرده اند. معلوم می شود که برای کارهای خود 
باید از غرب و غربی ها اجازه بگیرند. شاید اصا سفارش کارها را از آنها می گیرند.
0912---6406

* آقای ظریف اگر مردم بودند که مذاکره هسته ای را پیش بردند چرا این مردم 
به حقوقشان نرسیدند و نتوانستند از باغ خیالی برجام، میوه ای بچینند البته اگر 
منظور از مردم ژن های خوب و... باشند که ارز 4200 تومانی گرفتند یا برخی دیگر 

که کارت های بازرگانی را بای جان تولید داخل کردند و... حرف دیگری است.
0912---2914

* تولیدکننده 65 ســاله ای هســتم که بعد از 48 سال کار تولید در دولت آقای 
روحانی بیچاره شــدم و منزلم نیز به دلیل عقب افتادن اقساط در حال مصادره 
شــدن اســت و تمام این گرفتاری ها از جمله رکود اقتصادی ریشه در نگاه آقای 

رئیس جمهور به غرب دارد.
0912---8068

* چطور مسئولین مدعی اند لبنیات ارزان شده است! امروز که برای خرید رفته بودم 
دیدم شیر بدون اکتوز دامداران نسبت به 3 روز قبل 300 تومان گرانتر شده است!
021---3346

* تا زمانی که غرب زدگان در ایران حضوری فعال دارند دشمن نیازی به گزینه 
نظامی در مرحله اول ندارد. زیرا این عده ستون پنجم دشمن، در داخل کشورند 
و مامورند تا پروژه های ضد ایران اسامی را در داخل پیاده کنند. مطمئنا فعالیت 

چنین افرادی در کشور مخرب تر از گزینه نظامی بر علیه کشورمان خواهد بود.
0919---3767

* ســاکن منطقه 12 شــهرداری محله امام زاده یحیــی از محله های قدیمی و 
مذهبی نشین تهران هستم. اطراف منزل ما چند مسجد وجود دارد ولی تعجب 
در این است که اوقات صبح، ظهر و مغرب صدای اذان از آنها بلند نمی شود چرا؟
تهرانی

* روز 97/9/18 به اداره آب و فاضاب منطقه 5 شهرداری تهران مراجعه کردم و 
متوجه شدم هزینه انشعاب آب برای واحدهای مسکونی صددرصد باا رفته است. 

چه منطقی برای این گرانی افسارگسیخته وجود دارد؟
0912---3104

* پیمانکار اداره برق هستم. امسال به جای افزایش حقوق، متاسفانه حقوقم را هم 
کم کردند! یک میلیون و دویست هزار می گیرم و یک میلیون و هشتادهزار تومان 
اقساط پرداخت می کنم. چگونه می توانم زندگی را با 120 هزار تومان اداره کنم؟!
0913---6129

* در سال 90 فردی از طیف همین سلطان های سکه با اخذ شناسنامه و کارت 
ملی افراد اقدام به تاسیس شرکت نمود که حاا مشخص شده به نام افراد وام هایی 
گرفته و از پرداخت آن طفره رفته است و افرادی که مدرکشان در دستش بوده 
به عنوان بدهکار بانکی معرفی شده اند!... درحالی که روح مردم از اقدام و فعالیت او 
خبر نداشته است. از دستگاه قضایی درخواست می شود مشکل به وجود آمده را 

به طریقی حل و فصل نماید که افراد ناآگاه به موضوع به آتش او نسوزند.
پورصادق - گیان

* منطقه محمودآباد گوهردشت در استان البرز  بافت بسیار فرسوده ای دارد، مراجعه 
اهالی به مراکز ذی ربط تاکنون نتیجه ای نداشته است، از مسئولین تقاضا دارم ااقل 
برای یک بار هم که شده این منطقه را از نزدیک ببینند تا خودشان قضاوت کنند.
0919---2891

* جانباز 61 ساله هستم. تنها درآمدم 600 هزار تومان کمک معیشت و 45 هزار 
تومان یارانه ماهیانه می باشــد با این وصف دولت بنده را از شمول بسته حمایت 

خارج کرده است. واقعا چه باید گفت؟
0910---2500

* بسیاری از جوانان خرم آباد لرستان از دیپلم تا دکتری شغلی ندارند. این استان 
محروم هم فاقد شرکت های بزرگ است... اکثر این جوان ها به شغل رانندگی و 
مغازه داری روی آورده اند مگر یک شهر چقدر به راننده و خودرو نیازمند است؟! 
آیا امیدی هست که دولت باتدبیر و هدایت درست نقدینگی تولید را رونق دهد؟
0916---0685

* قاچاق پوشاک و غیره دست کدام ژن آلوده است چرا این مفسدین افشاء نشده 
و مجازات نمی شوند آخر ما که دق مرگ شدیم.

0911---6333
* سازمان غذا و داروی خراسان جنوبی مساعدت به بیماران در حال شیمی درمانی 
را از هفته پیش به طور کامل قطع کرده است! با این تورم و گرانی بسیار دشوار است 
که خانواده ها راسا اقدام به درمان و پرداخت هزینه شیمی درمانی کنند. از مسئوان 

امر درخواست می شود همانند گذشته مشکات هم وطنان را مرتفع نمایند.
0933---0740

* بســیاری از پارک های شــهرها به ویژه شــهر بزرگ کرج عصرها و شب ها به 
جوانگاه جوانان معتاد و مواد فروش و... تبدیل شده است. بارها تماس گرفته شده 
ولی متاسفانه کسی پاسخگو نیست! از مسئوان امر درخواست می شود به طور 
غیرمحسوس منطقه محمدشهر، ماهدشت، مشکین دشت حومه کرج را تحت نظر 

داشته باشند تا به عمق ماجرا پی ببرند!
جمعی از اهالی محل

* از شرکت اتوبوس رانی شهری تقاضا دارم برای ارائه خدمات مطلوب تر به بانوان 
شرایطی را فراهم آورد تا خانم ها برای پرداخت کرایه اتوبوس چه به صورت نقدی 

یا الکترونیکی مجبور نباشند از میان آقایان عبور کنند.
021---2703

* براساس مصوبه مجلس 15 آذر آخرین مهلت روز کاری بازنشستگان در ادارات 
دولتی می باشــد. ازم است دســتگاه های ذی ربط بررسی نمایند که این قانون 

مشمول مرور زمان نشود.
0912---5591

* فصل پاییز و زمســتان، فصل برف و باران است که بر اثر آنها عایم راهنمایی 
و رانندگی )اعم از تابلو، خطوط رنگ شــده، هشدارهای خیابان ها و بزرگراه ها و 
جاده ها و ...( به خاطر بارندگی کثیف و ناخوانا می شوند؛ از مسئوان امر درخواست 

نظافت و بهسازی آنها را دارم.
0938---6263

خسارت های برجام را تسویه کنید
FATF  بعدا بروید سراغ بزک

معاون پارلمانی رئیس جمهور در تداوم ســخنان خاف واقع روحانی گفت 
قطعا مخالفت با FATF برای کشور هزینه دارد.

حسینعلی امیری درباره این اظهارات روحانی که چرا مخالفان اف ای تی اف 
هزینه مخالفت شــان را شــفاف به مردم نمی گویند و مســئولیتش را برعهده 
نمی گیرند؟ گفت: به هر حال لوایح مربوط به اف ای تی اف در بخش های مختلف 
دولت مورد کارشناســی قرار گرفت. در مواردی که شائبه بحث امنیت ملی و 
امنیت کشور بود، عاو ه بر بحث و بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، 

شــورای عالی امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.
وی افزود: دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس 
حضور پیدا کرد و توضیح داد. جمع بندی این بود که در وضعیت فعلی تصویب 
لوایح مرتبط با اف ای تی اف از ضرورت های کشور است و استانداردسازی ارتباط 
و مراودات ما با موسســات مالی و بانک های دنیا باید از این طرق انجام شود.

وی ادامــه داد: در مجلس راجع به ایحه الحاق به کنوانســیون مبارزه با 
تامین مالی تروریســم تقریبا بیش از 2 ســاعت قبل از آغاز نشســت علنی، با 
حضور موافقین و مخالفین  جلســه غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان بخش های 
مختلف نظام آمدند و اظهارنظر کردند. بعد از آن جلســه علنی مجلس شورای 
اسامی شروع شد و مجلس به این ایحه رای داد. اگر ما به اصول دموکراسی 
معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب  لوایح مربوط به اف ای تی اف 
در مجلس انجام شــد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می کنیم، شورای عالی 
امنیــت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شــورا به مجلس 

آمد و توضیح داد.
درباره این اظهارات گفتنی اســت: اوا ادعای انتسابی آقای امیری بر دبیر 
شورای عالی امنیت ملی خاف واقع است. در پی طرح برخی از دعاوی مشابه 
درباره جلســه علنی مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 31 اردیبهشت 
97 با انتشــار تکذیبــه ای اعام کرد: »برخی اظهارنظرهــا که حضور دریابان 
شــمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقاب 

نسبت به FATF مرتبط کرده اند کذب است«.
در این اطاعیه آمده بود:  »دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی 
روز یکشنبه سی ام  اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه 
مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که 
نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس صرفا به تشــخیص آنها مربوط است.«
این اطاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شــمخانی در 
جلســه غیرعلنی مجلس را با نظر مســاعد دفتر رهبرمعظم انقاب نســبت به 
FATF مرتبط کرده بودند، می افزاید: »هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوســتن 
جمهوری اسامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون 

توجه به ضرورت های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاســی مطرح می شود.«
آقای شــمخانی در همان جلسه خواستار تفکیک قوانین داخلی مربوط به 

مبارزه با پولشویی و... از FATF شده بود.
ثانیا شــورای عالی امنیت ملــی بدون امضا و تأییــد رهبرمعظم انقاب، 

نمی تواند مصوبه داشته باشد.
ثالثا شــورای عالی امنیت ملی همانند مجلس شورای اسامی )طرح اقدام 
متقابل(، پذیرش و اجرای برجام را به چندین شــرط مشروط کرد که مجموعا 
با شــروط اعامی رهبرمعظم انقاب، 29 شــرط را شــامل می شود اما دولت 
هم اکنــون برجام را یکطرفه و بدون اعتنا به آن 29 شــرط »توازن دهنده به 
توافــق« اجرا می کند، بنابراین هزینه کردن از »شــورا« و »مجلس« به اعتبار 

این سابقه، بی صداقتی است.
رابعا بر مبنای اصول دموکراسی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز، بخشی از دموکراسی و قانون اساسی هستند. اما دولت اصرار دارد با 
هیاهو و جنجال و هزینه دار کردن مخالفت، سیاســت راه بیندازد، جا بیندازد 
و برجام را درباره ملحقات FATF هم اجرایی کند. ادعای هزینه داشتن عدم 

تصویب برجام، از همین تبلیغات عوام فریبانه و البته ضدامنیتی اســت.
عجیب و تأســف بار اینکه، دولت هنوز صورت حساب خسارت های برآمده 
از برجام )در ازای وعده لغو تحریم ها و رونق اقتصادی( را هنوز تســویه نکرد. 
و با این حال، می خواهد تعهدات و بدهی ها و خســارت های تازه برای کشــور 
تدارک کند؛ ضمن اینکه دولت بالغ بر 2 ســال اســت اکثریت قریب به اتفاق 
مطالبات FATF را به اجرا گذاشــته اما همچنان دچار تحریم مالی  و بانکی 
اســت و حتی اروپایی ها رســما طرف ایرانی خود را سرکار گذاشته اند. جالب 
اینکــه در همین دوره، نــرخ ارز 3 تا 4 برابر و تــورم در برخی اقام 100 تا 
300 درصد رشــد داشته است. نکته قابل تأمل  دیگر اینکه قبل از توافق، نفت 
را بــه قیمت های بــاای 80  و 100 دار فروخته ایم و اکنون نفت به زیر 60 
دار در هر بشــکه ســقوط کرده که موجب سقوط درآمدهای ارزی ما و دیگر 
فروشندگان نفت می شــود. برجام یکی از عوامل تثبیت بازار در خدمت غرب 

و به ضرر فروشندگان آن بود.

و بااخره اینکه آقای امیری همان کســی است که 29 تیر 95 مدعی شد 
»نباید از جهت مجلس برای رئیس جمهور و وزرا دغدغه  ایجاد شــود. سواات 
بی جای نمایندگان موجب ســلب آرامش آنان می شــود. فقط صدای دولت و 

رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود«!
پیگرد قضایی وزیر مستعفی 

برای خسارت های مدیریت وی فراموش نشود
محاکمه وزیر مســتعفی راه و شهرسازی به خاطر خسارت های برجا مانده 

از عملکرد وی در پنج ســال گذشته، نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
ســایت جهان نیوز ضمن طرح این موضوع می نویسد: عباس آخوندی پنج 
ســال در وزارت راه  و شهرســازی بود در این پنج سال رکود در حوزه مسکن 
حاکم شــد،  با مســکن مهر مخالفت و حتی مقابله کــرد و این مقابله پس از 
کناره گیری اجباری از وزارت راه هم ادامه یافت. متعاقب آن مســکن افزایش 
100 درصدی در دوران وی داشت. رکود بازار مسکن رکود در صنایع وابسته 

این حوزه که تنها 100 صنعت وابســته به خود دارد را منجر شد.
در حــوزه هوایی هم قرار بود هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشــور اضافه 
کند اما از 400 هواپیما تنها 4 فروند هواپیما سهم آسمان ایران شد. در حوزه 
تجهیــز ناوگان هوایی که لزوم اورهال و اصاح و تعمیر صنعت هوایی اســت، 
نیــز فرصت را از دســت داد. به جای آن کترینــگ و تهیه غذای راه آهن را به 
خارجی ها ســپرد. یعنی طعم قرمه ســبزی ایرانی را با دستپخت اتریشی ها به 

مسافران قطار چشاند.
در حوادث و ســوانح به جای مدیریت بحران بیشتر جنجال آفرینی کرد و 
به خانواده داغداری که جنازه ســوخته عزیزشــان را تحویل گرفتند بیان کرد 
که »جای نگرانی نیست، همه مسافران بیمه بوده اند.« با مردم هم رفتار خوبی 
نداشــت و یک نمونه آن را در بازدید از فرودگاه مهرآباد و در پاســخ به انتقاد 
مردم دیدیم. به خانمی که از گرانی قیمت پارکینگ گایه داشت پاسخ داد که 
»بایستی بیشتر ازت می گرفتند.« با خبرنگاران نیز تنش ایجاد کرد و میکروفن 

خبرنــگاری را از او با عصبانیت گرفت و باقی ماجرا... .
البتــه در اواخر دولت روحانی نیز میان رئیس جمهور و وزیرش شــکرآب 
شد. روحانی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی اش اگرچه او را وزیر برند نامید 
اما از اینکه در حوزه مســکن کاری صورت نداده گایه کرد و اظهار امیدواری 

نمود که در دور دوم این نقیصه جبران شود.
اخیرا روحانی به وزارت راه و شهرسازی سری زده است. وزارت راهی که با 
آمدن وزیر جدید امید زیادی به ترمیم ساختار گذشته آن وجود دارد. اما این 
پنج سال نیز مشکات زیادی به کشور وارد شد و پیگیری پاسخگویی وزیر قبلی 
به نوعی سبب بازدارندگی از بروز مشکات مدیریتی از این دست خواهد شد.

تورم 100 درصدی درست کرده اید
از مسکن مهر بدگویی می کنید؟!

یک اســتاد دانشــگاه در واکنش به اظهارات غیرکارشناسی و عوام فریبانه 
روحانی گفت: او چطور رویش می شــود این حرف ها را بزند.

به گزارش وطن  امروز،  افشــین پروین پور، رئیس ســابق مرکز مطالبات 
تکنولوژی دانشــگاه علم و صنعت و یکی از طراحان مســکن مهر در واکنش 
بــه اظهارات رئیس جمهور گفت: اینکه آقــای روحانی می گویند چرا 45 هزار 
میلیارد تومان از بانک  مرکزی به مسکن مهر اختصاص داده شده است حداقل 

این است که مسکن مابه ازایی ساخته شده است.
استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همین دولت آقای روحانی بارها و بارها 
همیــن کار را کرد و پایــه پولی را افزایش داد ولی هیچ کار تولیدی هم انجام 
نشد. پروین پور در واکنش به بخش دیگر اظهارات حسن روحانی درباره اینکه 
می توانــم فردا به بانک مرکزی بگویــم 100 هزار میلیارد تومان بده تا 3 تا 4 
هزار خانه بســازیم، گفت: با هزینه 45 هزار میلیــارد تومان قریب 2 میلیون 
مســکن شهری و 2 میلیون مسکن روستایی ساخته شد. در این دولت  رقمی 
بســیار بزرگ تر از 100 هزار میلیارد تومانی که آقای روحانی می گوید به پایه 
پولی افزوده شد اما یک خانه هم ساخته نشد. وی افزود: آقای روحانی پیش تر 
می گفت تورم 40 درصدی ناشــی  از سیاســت های مسکن مهر بود، حال در 
ســخنان خود 10 درصد به دولت قبل تخفیف داد و گفت: تورم 30 درصدی 
که خب همین موضوع را باید به فال نیک گرفت اما ســوال از آقای منتقد به 
تورم دولت سابق این است که تورم امروز چقدر است؟ این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: بیش از 100 درصد تورم و افزایش قیمت ارز همه زاییده همان پایه 
پولی اســت که آقای روحانی بر گردن دیگران می اندازد. نمی دانم چگونه و با 
چه رویی این اظهارات توسط رئیس جمهور گفته می شود اما افزایش نقدینگی 

حاصل از افزایش پایه پولی موجود ارتباطی با مسکن مهر ندارد و دلیل آن را 
باید در سیاست های اشتباه همین دولت جست وجو کرد.

توضیح علی مطهری و پاسخ کیهان
قضای وظیفه نمایندگی را به جا آورید

به دنبال انتشار واکنش های مردم به اظهارات علی مطهری به نقل از سایت 
تابناک، وی توضیحی ارسال کرد.

در توضیح وی خطاب به مدیر مســئول کیهان آمده اســت: »در شــماره 
پنج شــنبه 22 آذر آن روزنامه، بخش خبــر ویژه، مطلبی تحت عنوان »جواب 
ادعای علی مطهری درباره مردم موافق گران کردن بنزین هستند« درج شده 
بود بدون آنکه مطلب اینجانب ذکر شده باشد، ضمن آنکه اساسا عنوان مطلب، 
سخن اینجانب را تحریف کرده بود. گران کردن بنزین یعنی بنزین هزار تومانی 
مثا بشــود دوهزار تومان، درحالی که سخن بنده در پاسخ به سوال دانشجویی 
در دانشگاه اصفهان این بود که به جریان افتادن کارت سوخت می تواند قاچاق 
هولنــاک بنزیــن را تا حدی کاهش دهد اما اقدام اصلی این اســت که قیمت 
بنزین اصاح شود، به این ترتیب که مثا تا صد لیتر در ماه همان لیتری هزار 
تومان محاســبه شود و بیشــتر از آن مبلغی بااتر، که بار آن بیشتر بر دوش 
قشر توانمند جامعه است. بدین وسیله بودجه ای نیز برای کمک بیشتر به قشر 
ضعیــف یا کارهای عمرانی پدید می آید. بعد گفتم حدس می زنم مردم هم به 

خاطر رشــد اجتماعی و سیاسی که دارند موافق باشند.
امروز اختاف قیمت بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه مانند ترکیه 
و افغانســتان بسیار زیاد است و به همین جهت انگیزه زیادی برای قاچاق آن 
ایجاد شــده و طبق گزارش اخیر روزانه ســی میلیون لیتر قاچاق می شود که 

باتوجه به مرزهای طوانی ما جلوگیری از آن، کار دشــواری است.
مصلحت کشــور در این است که این کار انجام شود و دست از عوام فریبی 
با هدف سیاسی که چوب آن را زیاد خورده ایم برداریم. تا قبل از سال 1384 
در ابتدای هر سال درصد معینی به قیمت بنزین افزوده می شد و به این وسیله 
به تدریج نرخ آن به نرخ واقعی نزدیک می شــد. چندماه قبل از خرداد 1384 
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری قانون تثبیت  قیمت ها در مجلس هفتم 
تصویب و این افزایش تدریجی متوقف شد صرفا به خاطر پیروزی در انتخابات 
و بیــرون راندن رقیب از میدان. به دنبال این قضیه وثابت ماندن قیمت بنزین 
در طول چند ســال، ازم دیده شد که قیمت آن افزایش چند پله ای ناگهانی 
پیدا کند و برای جبران آن قانون یارانه نقدی تصویب شــد که مصیبتی برای 
کشــور شــد و همه اقتصاددانان آن را مخالف اقتصاد مقاومتی می دانند. اینها 

نتیجه کارهای عوام فریبانه با هدف سیاسی است.
امروز باید این رفتارها را کنار بگذاریم و آنچه را که مصلحت مردم اســت 
انجام دهیم. به تعبیر شــهید آیت اه مطهری مصلح واقعی کســی است که به 
مصلحــت جامعه عمل می کند و با نقــاط ضعف جامعه مبارزه می کند هرچند 

از محبوبیت او کاسته شود.«
کیهــان: آقای مطهری به عنوان نایب رئیس و نماینده مجلس باید به چند 
سوال پاسخ دهند. چرا روش سهمیه بندی و عرضه مازاد سهمیه به قیمت آزاد، 
توسط دولت در چند ســال گذشته حذف شد اما کمترین صدایی به اعتراض 
از امثال آقای مطهری درنیامد؛ مگر به کنسرت بازی و هیزم کشی حاشیه های 

سیاسی بی عمق برای افراطیون مدعی اصاحات و اعتدال؟!
گفته می شود رانت حاصل از قاچاق روزانه بنزین بالغ بر 100 میلیارد تومان 
است. مگر طبق قانون امثال آقای علی مطهری شأن نظارتی بر دولت نداشتند؟ 
چرا اجازه دادند با حذف کارت ســوخت و سهمیه بندی بنزین، رکورد مصرف 
)بخوانید قاچاق( شکســته شــود و روزانه 100 میلیارد تومان  )ماهانه 3هزار 
میلیارد، ســاانه 36 هزار میلیارد و مجموعا بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان( 

خسارت به کشور وارد شود؟
آیا کشــف و انکشاف ناگهانی برای آقای مطهری در این باره حاصل شده 
است؟ چرا ایشــان در روایت تاریخ ماجرا، موضوع را تا 13 سال قبل روایت 
می کنند و نمی گویند که کارت ســوخت تا حدود زیادی به ساماندهی مصرف 

و قاچاق کمک کرده بود؟!
چرا ایشان نمی پرســد یا می داند و بازگو نمی کند که »علت ثابت ماندن 
قیمت بنزین در چند سال گذشته در دولت روحانی چه بود«؟ جز این است که 
با شگردهای پوپولیستی، خواستند انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری 
دوازدهم را برگزار کنند و پس از آن، ناگهان در پاییز و زمستان گذشته برای 
گران کردن ناگهانی قیمت بنزین خیز برداشــتند که با اعتراض مردم مصادف 

و متوقف شد.
در تمام این دوره چرا امثال آقای مطهری سکوت کرده و وزیر نفت و دیگر 
مقصران ماجرا را به مجلس برای ادای توضیح نکشــانده اند؟! کدام مصلحت 
ایشــان را وادار به سکوت کرد؟ آیا مشکل از وکیل الدولگی نیست؟! خود این 
مشی، مصداق عوام فریبی نیست؟ اکنون هم دیر نشده و ایشان می تواند برای 
اثبات برادری با مردم و اســتقال از دولت، قضای حداقل تکلیف نمایندگی را 

به جای آورد.

گفت و شنود

اعتماد به نفس!
گفت: معاون اجرایی رئیس جمهور گفته است مخالفت با FATF قطعا 
برای کشور هزینه دارد! و پرسیده است چرا منتقدان FATF هزینه مخالفتشان 

را شفاف به مردم نمی گویند؟!
گفتم: منتقدان که با ارائه ده ها ســند و دلیل محکم، فاجعه بار 
بودن FATF را اعام کرده اند، چرا هیچیک از مقامات دولتی در باره 
ادعای خود هیچ دلیل و سندی نمی آورند و حاضر نیستند با هیچ 

منتقدی روبرو شوند؟!
گفت: خب، برای اینکه غیر از کلیات ابوالبقاء حرفی برای گفتن ندارند! اگر 

داشتند که اینهمه از روبرو شدن با منتقدان وحشت نداشتند!
گفتم: درباره برجام هم می گفتند؛ فتح الفتوح است و معجزه قرن 
است و تمام تحریم ها در همان روز اول لغو می شود و اجناس20 درصد 

ارزان تر می شود و... 
گفت: ولی همه برعکس شد! حاا با چه رویی همان حرف های بی پایه و 

اساس را تکرار می کنند؟!
گفتم: طرف دور خیز کرد و پرید که روی زین اسب بنشیند ولی از 
آن طرف افتاد و محکم به زمین خورد. نگاهی به حاضران کرد و پرسید؛ 
از دورخیزم خوشتون اومد یا از پرشم؟! گفتند؛ از اعتماد به نفست!

ابراهیم كارخانه ای*
نظر به وقت کشــی سیاسی اروپا و سوابق دشمنی و فریبکاری آنها 
در عدم پایبندی به تعهدات، در 11 بند ذیل، ضمن بررسی زوایای پیدا و 
پنهان سیاست های فریبکارانه اروپا در برجام، بر لزوم هوشمندی در برابر 

وقت کشی سیاسی انجام شده تأکید می گردد:
1-در شرایطی که فشارهای اقتصادی همه جانبه علیه جمهوری اسامی 
ایران در قالب برنامه ریزی هدفمند و از قبل طراحی شده و با هدف تسلط 
بر ابعاد قدرتی جمهوری اسامی ایران از سوی دشمن اعمال گردیده است، 
چرا برنامه ریزی جامع و قدرتمندی علیه این اقدامات نه اینکه طراحی و 
عملیاتی نمی گردد، بلکه در مواردی تاش می شود با بازی در زمین دشمن، 
زمینه سازی ازم نیز برای اجرای خواسته های شوم دشمن در فضای فکری 
جامعه فراهم گردد!؟ مگر نه این است که در میدان جنگ می بایست در 
برابر دشمن غدار قدرتمندانه ایستادگی و مقاومت کرد و برای دفع تهاجم 
دشمن سلسله عملیاتهای پی در پی طراحی و اجرایی نمود، پس چرا در 
میدان جنگ تحمیلی اقتصادی، نه اینکه علیه دشــمن اقدام متقابل و 
قاطعی صورت نمی گیرد بلکه با تن دادن به فریب خطرناک و برنامه ریزی 
شــده دشمن در پذیرش FATF که به زعم آنان در جهت تنگ تر شدن 
حلقه محاصره در راستای نیل به هدف نهایی آنها صورت می گیرد؛ صدای 

دشمن از درون جبهه سیاسی خودی شنیده می شود!
2- در حالی که اروپا تاکنون علی رغم مشکات داخلی حتی یک قدم 
از مواضع اصلی خود علیه جمهوری اسامی ایران کوتاه نیامده و به نحوی 
فریبکارانه از اجرای بخش اعظم تعهدات خود در رابطه با مبادات مالی 
بانکی و تجاری با جمهوری اسامی ایران نیز طفره رفته است؛ آیا وقت 
کشــی سیاسی اروپا به بهانه تأسیس کانال مالی مبهم )SPV(، نیرنگی 
برای تقلیل و فرار اروپا از اجرای کامل تعهدات برجامی آنها نیست!؟ آیا 
جمهوری اسامی ایران می بایست عاوه بر تحمل خسارت سنگین خروج 
آمریکا از برجام، خسارت بی کفایتی و آمریکا هراسی اروپا را نیز در اجرای 
تعهداتش بپردازد؟! بدون شک مماشات دستگاه سیاسی و عدم قاطعیت در 
برابر وقت کشی سیاسی اروپا جز مهلت برای فتنه انگیزی علیه جمهوری 

اسامی ایران نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
3- اگر قرار بود جمهوری اسامی ایران مشکات خود را با کوتاه آمدن 
در برابر خواسته های زورمدارانه آمریکا و اروپا حل و فصل نماید، امروز اثری 
از اقتدار و استقال جمهوری اسامی ایران در معادات سیاسی منطقه ای 
و جهانی دیده نمی شد. اگر صدام در جنگ منطقه ای به خاک ایران چشم 
دوخته بود امروز آمریکا و اروپا به قدرت موشکی و منطقه ای جمهوری 
اسامی ایران که عامل ثبات، پایداری و موجودیت ایران اسامی است چشم 
طمع دوخته اند و در سیاستی گام به گام به زعم خود خلع قدرت جمهوری 
اسامی ایران را پیگیری می کنند. بدون شک کوتاه آمدن در برابر چنین 
فریبکاری سیاسی کمتر از کوتاه آمدن در برابر خواسته های دشمن درجنگ 
تحمیلی نیست!؟ چرا که مگر جز این است که گردانندگان جنگ تحمیلی 
8 ساله، کسانی هستند که اکثرا امروز در پشت میز مذاکره در برابر قدرت 
بالنده جمهوری اسامی ایران قد علم کرده اند و این بار در قاموس جنگ 

اقتصادی همان اهداف شوم شکست خورده خود را پیگیری می کنند!؟ 
4- در حالی که دشمن در صدد اســت به خیال خام خود، با ادامه 
سیاســت فریبکارانه مذاکره، لبخند و خدعه و با راهبرد فشار و مهار و 
تکرار سناریوی فریب برجام، جمهوری اسامی ایران را وادار به عقب نشینی 
پلکانی در برابر سیاســت های گام به گام خود نماید، آیا کوتاه آمدن در 
برابر چنین طراحی فتنه انگیزی، کمک به دشمن در اجرای سیاست های 
فریبکارانه او نخواهد بود!؟ متأسفانه این نیرنگ سیاسی در شرایطی قوت 
می گیرد که دشــمن دریافته است که برخی در داخل کشور، از اقدامات 
حیله گرایانه آنها درس عبرت نگرفته اند و علی رغم 15 سال خدعه و خیانت، 
باز هم چشم امید به گشایش خدعه و فریبی دیگر از سوی آنها دوخته اند! 

5- تردیدی نیســت که اروپا در صدد است با تکرار فریب نخ نمای 
توقف قدرت هسته ای در برابر سراب رفع تحریم ها، در سیاستی هدفمند 
و برنامه ریزی شده، با در تنگنا قراردادن جمهوری اسامی ایران بین بد 
و بدتر، ایران قدرتمند اســامی را به زعم خود ناگزیر از پذیرش شرایط 
شیطانی مشترک با آمریکا نماید!؟ اینان از این واقعیت بزرگ غافلند که 
همان جوانان و مردان برومندی که تحت زعامت رهبری حکیم و هوشمند 
انقاب،تمامی نقشــه های شوم آنها در منطقه و در داخل را به شکست 
کشانیده اند، همان دستان قدرتمند و هوشیار همچنان در صحنه دفاع از 

نظام اسامی حضور جانانه دارند. 
6- درحالی که دشــمن به خیال خام خود، برجامی خطرناک تر از 
هسته ای را با هدف نهایی مهار قدرت منطقه ای و توقف فعالیت موشک های 
بالستیک جمهوری اسامی ایران طراحی نموده است و در یک دهه مذاکره 
منجر به توافق طی ســال های 82 الی 84 و 92 الی 94، همواره در قالب 
استراتژی لبخند و فریب، دست برتر مذاکرات از آن آنها بوده است، آیا 
نباید از اعتماد و خوش گمانی به چنین دشمنان فریبکاری درس عبرت 
گرفت و در برابر بهانه های زنجیره ای آنها که پایانی جز توقف ابعاد قدرتی 
جمهوری اســامی ایران بر آن مترتب نیست، قدرتمندانه ایستادگی و 
مقاومت کرد و مجددا طعم تلخ شکست سیاست های فریبکارانه گذشته 

را به آنها یادآور شد!؟
7- آیا علی رغم تصریح آمریکا و اروپا تردیدی وجود دارد که آنها به 
مثابه دو لبه یک قیچی، اهداف مشترکی را علیه جمهوری اسامی ایران 
پیگیری می کنند!؟ آیا اروپا بارها اعام نکرده است که چشم خود را بر روی 
فعالیتهای موشکی و منطقه ای جمهوری اسامی ایران نخواهد بست و از 
آن کوتاه نخواهد آمد!؟ با کدام منطق سیاسی و دیپلماسی همخوانی دارد 
که محکمات اقتصادی و سیاسی کشوری قدرتمند که دست برتر منطقه از 
آن اوست در قالب FATF به توطئه هدفمند و برنامه ریزی شده دشمنی 
غدار و فریبکار که از بدو پیروزی انقاب اسامی همواره کانون توطئه علیه 
انقاب اسامی بوده است پیوند زده شود!؟ در حالی که رژیم صهیونیستی 
که پدر تروریسم و اموال نامشروع در جهان است اخیرا” با عضویت رسمی 
در FATF از لزوم بررسی شفافیت اقتصادی جمهوری اسامی ایران با 
اهرم FATF سخن می گوید، پذیرش شروط این نهاد جاسوسی آمریکا و 
صهیونیسم جهانی، با کدام منطق سیاسی و عقانی متکی بر منافع ملی 

و امنیت اقتصادی جمهوری اسامی ایران مطابقت دارد!؟
8- آیا شــکی وجود دارد که خروج بدون هزینه آمریکا از برجام و 
تشویق برنامه ریزی شده ایران به ماندن در برجام، سناریویی از قبل طراحی 
شده بوده است که بر اســاس آن جمهوری اسامی ایران طی برنامه ای 
هماهنگ از ســوی آمریکا، اروپا و آژانس، فعالیت های هسته ای خود را 
تحت اهرم آژانس و قطعنامه 2231 همچنان متوقف و محدود نموده و در 
ادامه با فریب تکرار رفع محدودیت های مالی و بانکی و تجاری در یک بازی 
سیاسی تحت فشار اقتصادی از سوی آمریکا و چانه زنی از اروپا، جمهوری 
اسامی ایران را وادار به انجام پیش شرط های تحمیلی در FATF و تصویب 
لوایح چهارگانه و عضویت اجباری در کنوانسیون های مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم )CFT( و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( نمایند!؟

9- آیا ســاده انگاری سیاسی نیست که تصور شود اتحادیه اروپا که 
تعهداتش در برجام عما بر زمین مانده، نقشــی را ایفاء نماید که ضمن 
جبران تعهدات آمریکا؛ در جهت حل مشکات اقتصادی ایران در حوزه 
مبادات مالی بانکی و تجاری نیز قدم بردارد!؟ آیا وقت آن نرسیده است 
که در جهت شفاف سازی سیاسی و برماء شدن نیرنگ سیاسی اروپا در 
سرپوش گذاشتن بر عدم اجرای تعهداتش، صریحا از اروپا خواسته شود 
که تعهدات خود را به دور از هراس از آمریکا در مهلتی مقرر آن گونه که در 
متن برجام آمده است انجام بدهد، در غیر این صورت جمهوری اسامی 
ایران هرگز به توافقنامه ای که یک طرف آن، توافق را زیر پا گذاشته است 
پایبند نخواهد ماند و این حقی اســت که هم در بند 36 برجام و هم در 

عرصه حقوق بین الملل، اقدامی عقانی و پذیرفته شده است.
10- بــدون تردید اروپا در اقدامی فریبکارانه در صدد فرار از اجرای 
تعهدات خود در برجام است و عما با وقت کشی سیاسی تاش می کند 
که برخاف آمریکا به نحوی خاموش و در پوشش حمایت از »حفظ برجام« 
از اجرای تعهدات خود شــانه خالی نموده و در اقدامی فریبکارانه بدون 
آمریکا و بدون حضور مؤثر اروپا، جمهوری اسامی ایران را همچنان در 

سبد توطئه برجام پایبند نگهدارد!؟
11- اگر خروج آمریکا از برجام با الفاظی همچون منزوی شــدن و 
بی آبرو شدن آمریکا در صحنه جهانی توجیه گردید، در صورت عدم اتخاذ 
سیاست درست، منطقی و مستحکم در برابر اروپا، دستگاه سیاسی باید از 
هم اکنون به فکر توجیه عدم پایبندی فریبکارانه اروپا به انجام تعهداتش 

در مفاد برجام باشد.!
___________________

* رئیس کمیته هسته ای مجلس نهم

زوایای پیدا و پنهان برجام اروپایی 
یادداشت میهمان

سرویس سیاسی- 
درحالی که مدت هاست امید 
مردم در انتظار تحقق وعده های 
ناامید  دولت  برجامی  پرطمطراق 
شده و سختی معیشت عرصه را 
بر آنها تنگ کرده، دولتمردان به 
جای پاسخگویی وعده های خود، 
با طرح مسائل حاشیه ای و مبهم 
به مشغول ســازی افکار عمومی 

می پردازند.
با گذشــت بیش از یک سال از 
عمر دولت دوم آقــای روحانی و در 
شرایطی که دیگر از فضای تبلیغاتی 
انتخابات هم عبــور کرده ایم ،تحقق 
وعده های پرطمطراق برجامی رئیس  
دولت و وزیر خارجه اش که بواســطه 
آن از مــردم رای گرفتــه بودند، به 
رویایی محال و دســت نیافتی تبدیل 

شده است. 
شــعارها و وعده هایی که سبب 
شــده بود مردم تمام زندگی خود را 
به دوران قبل و بعد از برجام تقسیم 
کرده و منتظر بمانند که با اجرای آن 
تحریم ها برداشته شود و پا به دنیای 
رویایی و بزک کرده پســابرجامی که 
دولتمردان و حامیان تشکیاتی آنها 
برایشان تصویر کرده بودند، بگذارند 
و همه مشــکات کشور را حل شده 
ببینند. اما نــه تحریم های روز افزون 
نظام سلطه علیه کشور متوقف شد، 
نه ارتباطات بانکی و مالی کشور رویه 
معمول و عادی خود را طی کرد و نه 
آنکه مردم بهبود معیشتی و اقتصادی 
وعده داده شــده را لمس کرده اند و 
مدعیان دیروز این توافق، دست شان 
خالی از ادله و مدارکی که نشان دهد 
توافق هســته ای دســتاورد ملموس 
و محسوســی را برای جامعه ایرانی 
به همراه داشــته، به حاشیه سازی و 
گفتن کلیــات ابوالبقا روی آورده اند 
تا حداقل افکار عمومی را برای مدتی 

هم که شده مشغول سازند. 
حاشیه ســازی  این  نمونه هــای 
و طــرح مســائل انحرافــی به جای 
رسیدگی به مشکات اصلی و بنیادین 
مــردم را می تــوان در اظهارات اخیر 
و  امورخارجه  وزیــر  رئیس جمهــور، 
برخی نمایندگان اصاح طلب مجلس 

مشاهده کرد.
ظریف 

و غرور ملی لگدمال شده ایرانیان!
محمــد جواد ظریف معمار اصلی 
برجام که این روزها هیچ راه دررویی 

بــرای فرار و عــدم پاســخگویی به 
تحلیل ها و وعده ها و شــعارهای غلط 
برجامــی و پســابرجامی خــود پیدا 
نمی کند، با توســل بــه همان حربه 
حاشیه سازی، طرح مســائل مبهم و 
متناقض و بعضا نشســتن در جایگاه 
مدعی به جای پاسخگو، سعی در اقناع 

مخاطب خویش دارد. 
ظریف 23 آذرماه در شــرایطی 
که وزیــر امور خارجه قانونا از حضور 
در نشســت های حزبی منع شده در 
کنگره سراســری حزب اصاح طلب 
ندای ایرانیان شرکت کرد تا از ضرورت 
حزبــی نکردن منافع ملی بگوید! وی 
گفت که منتقدان سیاســت خارجی 
دولــت بر اساس اشــتباه محاســبه، 
حرف های ترامــپ را در داخل تکرار 
کرده و غرور مردم ایران را می شکنند.

ظریف به منتقدان دستگاه دیپلماسی 
توصیــه کرد که غرور ملی ایرانیان را 

باا ببرند.
وزیر امور خارجه همچنین روزنامه 
کیهان و صدا و ســیما را به سانسور 
واقعیت های برجام متهم کرد و گفت 
که چرا جملــه کامل اوبامــا را تیتر 
نمی کنند و غــرور ملــی ایرانیان را 
لگد مال می کنند.کیهان البته چنین 
ادعایی را بی پاســخ نگذاشــت و در 
جواب وی نوشت برخاف این ادعا، آن 
چیــزی که غرور ملی را لگدمال کرد، 
دیپلماسی التماسی وزارت خارجه بود. 
افتخار کیهان آن است که وقتی همه 
برای برجام کف و سوت می زدند، این 

روزها را می دید.
ماجرای اتهام زنی ظریف

 و واکنش به ادعای پولشویی
موضوع پولشــویی که ظریف در 
مصاحبه با یکی از رســانه های داخلی 
مطرح کرد نیز یکــی دیگر از همین 
مصداق هاســت. ظریف از پولشــویی 
گســترده در کشــور و اتهام زنــی به 
 FATF منتقــدان لوایح مربــوط به
سخن گفت. موضوعی که با استقبال 
گسترده رسانه های ضد انقاب مواجه 
شد و البته بافاصله واکنش منتقدان 
این لوایح را به دنبال داشت. در ادامه 
مطرح شــد که پولشویی که ظریف از 
آن سخن می گوید، کجاست؟ ظریف 
نیز در ابتدا بیان کرد که وظیفه ارائه 
اسناد را ندارد اما با ورود قوه قضائیه به 
ماجرا وزیر خارجه نامه 12 صفحه ای به 
مسئوان این قوه نوشت تا ادعای خود 
را اثبات کند. اما مسئوان قوه قضائیه 

بیان کردند که در سطور مختلف این 
نامه سند و مدرکی ندیدند.

جدالی که ظریف آغازگر آن بود 
درحالی در فضای سیاســی کشور 
هنوز ادامه دارد کــه بانک مرکزی 
در حوزه خود در حال انجام کارهای 
مثبتی است که هم مقابله با پولشویی 
اســت و هم قیمــت ارز را مدیریت 
می کند. درواقع کسی نمی تواند منکر 
پولشویی در کشور شود اما اتهام زنی 
 FATF لوایح  به منتقــدان  ظریف 
باعث شــد تا جنجالی به پا شود که 
تا امروز رســانه ها و افکار عمومی را 

به خود مشغول کرده است. 
وزیــر امــور خارجه و بــه باور 
دیپلماسی  قهرمان  همسو  رسانه های 
کشــور در ســال های ابتدایی دولت 
اول روحانــی حــاا با بر بــاد رفتن 
تمام ســرمایه گذاری ها بر روی برجام 
و عادی ســازی روابط ایران و آمریکا 
و حتــی اروپا به این نتیجه رســیده 
اســت که وی رفته رفته ضعیف ترین 
و شکســت خورده ترین وزیر خارجه 
ایران پس از انقاب شــده است؛ وزیر 
کنش های  موثرترین  کــه  خارجه ای 
و  زدن  توییــت  بــه  دیپلماتیکــش 
پاسخ های توییتری خاصه شده است 
اما در میدان دیپلماســی چیزی جز 
تحقیر و شکســت نصیب ملت ایران 

نکرده است.
بی اعتنایی دستگاه دیپلماسی به 
سه اصل »عزت، حکمت و مصلحت« 
و بی توجهی وزارت خارجه به نقدهای 
و  دقیــق و کارشناســی منتقــدان 
پی در پی  شکست های  صاحب نظران، 
و تأسف برانگیزی را کارنامه سیاست 
خارجی دولت روحانی رقم زده است.

عبــرت نگرفتن ظریف از رویکرد 
خســارت آفرین دیپلماسی انفعالی و 
اصرار وی بر تکرار و استمرار تجربه های 
شکســت خورده پیشین در سیاست 
خارجی، ســبب شده وی اکنون برای 
فرار از پاســخگویی عملکرد خود، به 
حاشیه سازی و تناقض گویی روی آورد.
FATF وعده ارزانی 20 درصدی با
بعد از گرانی 200 درصدی برجامی

از ســوی دیگر رئیس جمهور هم 
18 آذر در شــرایطی که روند قانونی 
پیوستن یا نپیوســتن به FATF در 
رویکردی  اســت، در  کشــور جاری 
عجیــب باز هم وعــده داد که اگر به 
FATF بپیوندیــم، 20 درصد ارزانی 
می شــود! وی سه سال قبل هم وعده 

داده بود که اگر برجام را بپذیریم 20 
درصد ارزانی خواهد شــد! با این حال 
تکرار وعده 20 درصدی در شرایطی 
که ارزانی 20 درصدی پســابرجام به 
گرانــی حداقــل 200درصدی منجر 

شده، خیلی عوام فریبانه است.
شــرایطی  در  همچنین  روحانی 
که باید پاســخگوی وعدهای برجامی 
خود باشــد، منازعه ای را هم با برخی 
مراجع تقلید راه انداخت که پیوستن 
به FATF را خاف مصلحت اسامی 
کشــور اعام کرده بودنــد و خطاب 
به آنان گفت: »شــما از اســام چه 
می دانید؟!«. این اظهارات روحانی نیز 
زنجیره ای  روزنامه های  برای هیاهوی 
کافی بود و این رســانه ها نیز به جای 
مطالبه خواســته های به حق مردم و 
صدهــا وعده برجامی داده شــده اما 
محقق نشــده دولتمــردان آن را به 

صفحه یک خود آوردند. 
اصاح طلبان هم

 ساکت ننشسته اند
چندی پیش بود که اظهارات یکی 
از نماینــدگان زن اصاح طلب درباره 
چــادر در فضای مجــازی جنجال به 
پا کرد. اظهاراتی که حمله به حجاب 
برتر توصیف شد. »پروانه سلحشوری« 
در برنامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی 
عامل گــردن درد خود را چادری که 
وی چادر ایرانی یا همان چادر ســاده 
می نامد، دانســت. سلحشــوری چند 
وقتی بود که با آتل گردن در مجلس 
حضور می یافت. بعــد از واکنش های 
گســترده سلحشــوری بیان کرد که 
وی بــه چادر احترام می گذارد و خود 
چادری است و خبرگزاری اصاح طلب 
حرف های وی را تحریف کرده است، 
منظــور وی چادر ایرانــی بود و وی 
چادرهــای جدیدی که آســتین دار 
اســت را مناسب می داند و خود از آن 

استفاده می کند.
چنین رفتارهایی البته از سوی این 
جریان مسبوق به سابقه است، دوره ای 
که مدعی بودند هر 9 روز یک بحران 
در کشور ایجاد می شود و سپس آقایان 
مسئول گفتند نمی گذارند کار کنیم! 
جدالی که یکسر آن دولتمردان حضور 
داشتند و بیشــتر از اینکه به مسائل 
داخلی و مهم پرداخته شود و مسئوان 
پاســخگوی عملکــرد و کارنامه خود 
باشند، پرداختن به مسائل حاشیه ای 

در دستور کار قرار گرفت.
بقیه در صفحه 11

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت با كلیات ابوالبقاء
از مطالبات اقتصادی مردم طفره نرود!

نماینــدگان  ز  ا گروهــی 
جمهوری خواه کنگره آمریکا طرحی 
را به سنا و مجلس نمایندگان برده اند 
که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از 
شبکه بین المللی و فشار به پول ملی 

ایران است.
نشریه »واشنگتن فری بیکن« به نقل 
از منابع آگاه از طرح گروهی از سناتورهای 
آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه نظام 

بانکی ایران خبر داده است.
به گزارش فارس، این نشریه به نقل از 
منابع مطلع نوشته هدف از این طرح که به 
رهبری »تد کروز« سناتور جمهوری خواه 
آمریکایی به سنا و مجلس نمایندگان ارائه 
شده، قطع دسترسی بانک های ایرانی به 
سیستم مالی بین المللی به بهانه حمایت 

آنها از »تروریسم« است.
این طــرح که به رؤیــت خبرنگار 
فری بیکن رسیده، تمام بانک های ایرانی 
را حامی تروریســم و عامل پولشــویی 
معرفی می کند و تحریم آنها را خواستار 
می شــود. بنا بر این گزارش، نمایندگان 
حامــی این طرح دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا را به اجرای کند 
تحریم های مالی علیه ایران با هدف جلب 
رضایت کشورهای اروپایی همکار با ایران، 

متهم کرده اند.
طرح پیشــنهادی این نمایندگان، 
عاوه بــر نظام بانکــی، نظــام مالی و 
روش هایــی مانند اســتفاده از ارزهای 
رمزنگاری شــده )کریپتو کارنســی ها( 
برای دور زدن تحریم های آمریکا و ادامه 

تجارت میان ایران و اروپا را نیز هدف قرار 
می دهد. مقابله با تاش ایران برای حفظ 
ارزش ریال هم یکی دیگر از اهداف این 

طرح عنوان شده است.
کروز بامداد شنبه )به وقت تهران( با 
طرح دوباره این ادعا که توافق هسته ای 
منابــع مالــی ازم بــرای فعالیت های 
منطقه ای را در اختیار ایران قرار داد، در 
مورد طرحی که به سنا برده، در توییتر 
نوشــت: »جبران این خسارت نیازمند 
اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران است. 
اقدام رئیس جمهور ترامپ در آغاز روند 
خروج از توافق هســته ای، کاما درست 
بود. قطع موثر ]دسترسی[ ایران به نظام 
مالی جهانی، که کارکرد این طرح است، 

یک گام بعدی ازم است.«
دولــت ترامــپ آبان ماه امســال 
تحریم های مالی و بانکی رفع شده ذیل 
توافق هسته ای سال 2015 را احیا کرد، 
اما برای فــروش نفت ایران و همچنین 
ارتباط ایران با ســامانه پیام رسان مالی 
کرد.  صادر  معافیت هایی  »ســوئیفت« 
متحدان ترامپ در کنگره آمریکا صدور 
این معافیت ها را مــورد انتقاد قرار داده 
و معتقدند کــه او بــرای راضی کردن 
اروپایی ها، تحریم ها را با ســرعت کافی 

اجرا نکرده است.
همزمان با طرح کروز در ســنا، در 
مجلس نماینــدگان آمریکا هم »مایک 
گااگر« نماینده ایالت ویسکانسین طرح 
مشابهی را ارائه کرده است که تاکنون با 
حمایت 6 نماینده دیگر همراه شده است.

طرح کنگره آمریکا 
برای تشدید تحریم ها علیه نظام بانکی ایران



اخبار كشور

چهره های ناموفق 
باز هم در هیئت انتخاب جشنواره فجر!

برخاف استانداردهای رایج در جشنواره های سینمایی که افرادی با فعالیت 
درخشان به عنوان داور یا هیئت انتخاب به کار گرفته می شوند، اغلب افراد منصوب 
شده به عنوان عضو هیئت انتخاب سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر، از ناموفق های 
سینما طی سال های اخیر هستند! به گزارش خبرنگار کیهان، با اینکه هنوز یک ماه 
و نیم تا آغاز سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر باقی مانده اما حاشیه ها و انتقادات 
به این جشــنواره از حاا آغاز شده است. هیئت انتخاب سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر درحالی از روز گذشــته کار بازبینی فیلم های این جشنواره را آغاز کرد 
که عاوه بر تکراری بودن اسامی، به نظر می رسد که به غیر از یکی دو نفر، سطح 

اکثریت اعضای این هیئت نسبت به جشنواره فجر پایین تر است. 
ابراهیم داروغه زاده، دبیر ســی وهفتمین جشنواره فیلم فجر طی احکامی، 
اعضای هیئت انتخاب این دوره از جشنواره فجر را به این ترتیب منصوب کرد: 
احمد امینی، محمدعلی حســین نژاد، حسن خجسته، شــاهرخ دولکو، بهروز 
شعیبی، حسین کرمی و رضا مقصودی. این افراد با بازبینی 97 فیلم سینمایی 
متقاضی شرکت در جشنواره فجر، 22 فیلم در بخش مسابقه و 10 فیلم در بخش 

نگاه نو )فیلم های اول( را گزینش خواهند کرد. 
اما با نگاهی به این اسامی کاما مشخص است که اغلبشان طی چند سال 
گذشته، فعالیت درخشان یا دستاورد قابل توجهی در سینما نداشته اند و حتی 
برخی از آنها، سال هاســت که اصا فعالیتی در این عرصه نداشته اند یا اگر هم 

فعالیت کرده اند، توأم با ورشکستگی بوده است! 
روال استاندارد در جشــنواره های سینمایی این گونه است که هنرمندانی 
که طی دو سه سال منتهی به برگزاری آن جشنواره، جایزه ای دریافت کرده یا 
فعالیت درخشانی انجام داده باشد، به عنوان عضو گروه داوری یا انتخاب جشنواره 
منصوب می شوند. اما گویی مسئولین جشنواره فیلم فجر با خود عهد کرده اند که 
افراد ورشکسته یا غیرموفق را در این گونه هیئت ها به کار بگیرند! این درحالی 
اســت که حضور افراد موفق و صاحب درخشــش در هیئــت انتخاب و داوری 
جشنواره فجر، یک امتیاز برای آن خواهد بود و باعث افزایش اعتبار آن می گردد.
جای سؤال است که با توجه به پایین بودن سطح هیئت انتخاب جشنواره 
فیلم فجر، چرا اسامی آنها اعام می شود؟ آیا هدفی غیر از دموکراتیک نمایی هم 
وجود دارد؟ جشنواره فیلم فجر یک رویداد سینمایی دولتی است و مسئوان این 
جشنواره در گزینش فیلم ها صاحب اختیار هستند. بنابراین لزومی برای اعام 

این نام ها به نظر نمی رسد.
مدیر حامی فتنه، حمایت از دیکتاتور را 

توجیه کرد!
مدیر جشنواره  ســینما حقیقت به توجیه فیلمی که در آن به بهانه تاریخ 

ساخت یک پل رضا پهلوی تطهیر شد، پرداخت.«
دوازدهمین جشــنواره سینماحقیقت همچنان به خاطر نمایش فیلم های 
مسئله دار حاشیه ساز است. یکی از فیلم های پرحاشیه که از قضا با سرمایه گذاری 
مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی وزارت ارشاد ساخته شده، مستند 
»ورسک« است. مستندی که به بهانه نمایش تاریخ ساخت پل ورسک به تطهیر 
رضا پهلوی می پردازد. محمدمهدی طباطبایی نژاد که در هفتمین جشــنواره 
سینماحقیقت نیز یک حامی فتنه را به این جشنواره دعوت کرد و به استقبال 
وی رفت، این بار در توجیه ساخت فیلمی در حمایت از دیکتاوری پهلوی به ایرنا 
گفت: »این فیلم درباره پل ورســک و ساخت آن است. حاا اینکه در این فیلم 
عنوان می شود که این پل، در زمان رضاشاه ساخته شده، بگوییم در زمان نادرشاه 
افشــار یا من ساخته شــد؟ خب در زمان رضاشاه ساخته شده است، خب باید 
چکارش کنیم. اگر رضاشاه جاده تهران-شمال را ساخته ما درباره جاده تهران-
شمال یا پل کندوان در حال ساخت مستند باشیم، این را نگوییم که به دستور 
چه کسی ساخته شده است یا اگر گفتیم این کار خوب در زمان رضاشاه انجام 
شده این تمجید از رضا شاه است؟ این حرف ها چیست؟ این اثر اصًا حذفیات 
هم نداشــته است.«  درواقع او سعی کرد با این عبارات انتقادات اساسی به این 
مستند را در حد سوااتی پیش پا افتاده تقلیل دهد. بدیهی است که منتقدین به 
جای انتقاد به زمان ساخت پل، رویکرد یک سویه فیلم در برجسته کردن اقدامات 

دیکتاتور پهلوی را مدنظر داشتند.
همچنین فیلم دیگری که با بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
در ستایش از یک مجری سیاست های اقتصادی لیبرال که مشکات اقتصادی 
امروز را به وجود آورده، ساخته شده است در جشنواره سینماحقیقت اکران شد! 
جای سؤال است که با وجود مسائل و اولویت های فراوان، چرا بودجه دولتی 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی صرف تولید آثاری برای تبلیغ دیکتاتور 

پهلوی و در جهت قدیس سازی از عوامل بی عدالتی اقتصادی و... شده است؟
گفتنی اســت، در مقطعی که ارگان های ســینمایی اقدام به شفاف سازی 
هزینه های خود کردند، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از شفاف سازی 

درباره تولید آثار مستند خودداری کرد!
مجروح شدن خبرنگار شبکه العالم 

به دست صهیونیست ها
اسراء البحیصی، خبرنگار شــبکه خبری العالم در شرق غزه، بر اثر شلیک 

نظامیان  اشغالگر صهیونیست مجروح شد.
این اتفاق در هنگام ارتباط زنده البحیصی با تهران و گفت وگوی وی با مجری 
و پوشش تظاهرات جمعه بازگشت روی داد. نظامیان صهیونیست سعی داشتند با 
هدف گرفتن تیم خبری شبکه العالم مانع از پوشش خبری این تظاهرات توسط 
شــبکه العالم شــوند. با توجه به تصاویر زنده منتشر شده از شبکه خبری العالم، 
خبرنگار این شــبکه در حالی که لباس مخصوص خبرنگاری بر تن داشــت و به 
راحتی از سوی نظامیان صهیونیست قابل تشخیص بود، هدف گلوله پاستیکی 
قرار گرفته و مجروح شده است.این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی 

پیش از این نیز تیم های خبری و امدادی در نوار غزه را هدف حمله قرار داده اند.
اسراء البحیصی 25 اردیبهشت سال جاری هم هدف حمله  اشغالگران قرار 
گرفته بود. عاوه  بر این، وی در 19 شهریور نیز حین تیراندازی گسترده ارتش 
صهیونیستی به طرف مردم غزه و تصادف با خودرو از ناحیه دست مجروح شد.

 سماح الکحله دیگر خبرنگار شبکه العالم نیز چندین بار در جریان حمات 
رژیم صهیونیستی به اعتراضات فلسطینی ها مجروح شده است.

مستندساز آمریکایی:
نسل کشی در ژن اسرائیلی هاست

مستندســاز آمریکایی گفت: من چون یهودی بودم، فرصت یافتم تا در دو 
طرف جبهه در فلســطین  اشــغالی حضور یابم و حقیقت را ببینم. آنجا دیدم 
که صهیونیست ها هدفی جز نسل کشــی ندارند و برای کشتار مردم فلسطین، 
جشــن می گرفتند! دن کوهن مستندساز جوان آمریکایی میهمان جدیدترین 
برنامه تلویزیونی »عصر« با اجرای نادر طالب زاده بود. وی درباره مســتند خود 
درباره غزه گفت: من از ابتدا می دانستم در حال تولید مستند مهمی هستم که 
می تواند واقعیت اتفاقات غزه را نشــان بدهد و تخریب جامعه فلسطینی ها را به 
تصویر بکشــد که آمریکا با حمایت های سیاسی و دیپلماتیک و تامین ساح و 

تجهیز اسرائیل، آن را به وجود آورده است. 
وی افزود: من در آمریکا و در جامعه اصاح شــده یهودی بزرگ شــدم که 
بیشتر سکوار بودند اما هویت شان در کنار اسرائیل تعریف می شود؛ وقتی ماهیت 
حقیقی اســرائیل را شناختم، حس کردم به من دروغ گفته اند؛ این موضوع من 
را عصبانی کرد و انگیزه اصلی من برای ساختن این مستند، همین مسئله بود. 
من این امتیاز را داشتم که از تل آویو به غزه بروم؛ هر دو طرف درگیری را ببینم؛ 

ببینم آنجا واقعا چه می گذرد و چیزی که می بینم را به بقیه هم نشان بدهم.
این مستندساز با اشاره به سانسور شدید در آمریکا گفت: قطعا دوست داشتم 
به رسانه های اصلی دسترسی می داشتم و این فیلم را در سینماهای بزرگ روی 
پرده می بردم اما واقعیت این است که اگر خاف مواضع رسانه های اصلی حرف 
بزنی و حرفت مغایرت داشــته باشد، در حاشیه می مانی و در رسانه های اصلی 
راهت نمی دهند؛ فرقی هم ندارد که مستند باشد یا داستانی. هزینه های این فیلم 
را با کمک های مردمی تامین کردیم و با استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتبار 

شخصی خودمان برای این فیلم تا جایی که می توانستیم تبلیغ کردیم.
این مستند نشان می دهد که چقدر حس نسل کشی در جامعه اسرائیل شایع 
هست. آنها می خواهند همه فلسطینی ها را با پاکسازی نژادی، بُُکشند. همیشه 
منطق اسرائیل و صهیونیسم این بوده؛ مرِگ فلسطینی ها را جشن می گیرند. این 
پاکسازی قومی و نسل کشی در ذات و DNA ارتش اسرائیل و نیروهای  اشغالگر 
است. متأسفانه هزینه این نسل کشی، توسط دولت آمریکا و از محل مالیات هایی 

که مردم آمریکا می پردازند تأمین می شود.

صفحه 3
 یک شنبه    ۲۵ آذر ۱3۹۷

۸ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۵

حمله دولت به صدا و سیما
برای حفظ این تریبون یک طرفه است

سرویس سیاسی-
تریبون یک طرفه صدا و سیما به دولت و اجازه ندادن به منتقدین 
در جهت شفاف سازی زمینه ساز آن شده است که دولت خود را همواره 
طلبکار دیده و صدا و سیما را برای همیشه بدهکار خود بخواهد، وزیر 
امور خارجه در این راستا تا جایی پیش رفته است که صدا و سیما را به 
سانسور و تحریف سخنان اوباما متهم کرده است، اتهامی که با پخش 
برنامه خبری بیست و سی در فضای مجازی خاف واقع بودن آن روشن 

شد.
وزیر امور خارجه در کنگره حزب ندای ایرانیان حضور یافته و طی سخنانی با 
حمله به منتقدین سیاست خارجی دولت از جمله »روزنامه کیهان« سازمان های 
حامی و در اختیار دولت به ویژه صدا و سیما را مورد حمله قرار داد و گفت صدا و 

سیما بخشی از سخنان اوباما را سانسور کرده و پوشش نداده است.
ظریف در این کنگره طی ســخنانی اظهار داشــته اســت: ما می آییم این 
صحبت اوباما را تیتر می کنیم که گفته است »اگر می توانستم یک پیچ و مهره 
از تاسیسات هسته ای ایران را باقی نمی گذاشتم« اما جمله بعد چه گفته است؟ 
او گفته است »اما نمی توانم«. چرا کیهان و صداوسیمای ما به جای اینکه جمله 
دوم را تیتر کند و غرور ملی ما را افزایش دهد، جمله اول را تیتر می کنند؟ چون 
که هنوز در جاهایی ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد و باورشان نشده که 

آمریکا را می توان شکست داد.
اظهارات وزیر امور خارجه را از ابعاد مختلف می توان مورد تحلیل و بررسی 
قرار داد، درباره اتهام زنی او به روزنامه کیهان در گزارش دیروز نوشتیم اما حمله 
دولت به صدا و ســیما مسبوق به سابقه است که در این زمینه به نکاتی  اشاره 

می شود.
نخست آنکه عدم پوشش کامل سخنان اوباما در صدا و سیما  ادعایی خاف 
واقع است، نگاهی به برنامه های پخش شده در صدا و سیما و به خصوص برنامه 
خبری بیست و سی نشــان می دهد که ادعای ظریف در این مورد خاف واقع 
است، در یکی از گزارش های صدا و سیما با پخش کامل سخنان اوباما بدان گونه 
که ظریف گفته است به سراغ مردم رفته و نظرات آنها در باره این اظهارات پرس 

و جو شده است.
فیلم مربوط به گزارش صدا و سیما پس از سخنان ظریف در صفحه شخصی 

زهرا چخماقی مجری و خبرنگار صدا و سیما منتشر شده است.
می خواهند رسانه ملی همیشه بدهکار باشد!

نکته دیگری که بایستی در چارچوب سخنان ظریف بدان پرداخت آن است 
که دولت می خواهد صدا و ســیما را همواره بدهکار خود نگه دارد، صدا و سیما 
تمام امکانات خود را به صورت یک طرفه در اختیار دولت و تبلیغ سیاست های آن 
قرار داده و وظیفه حرفه ای خود یعنی شفاف سازی را به بوته فراموشی یا بدترین 
ساعات پخش سپرده است با این وجود دولت می خواهد صدا و سیما را مخالف 

خود قلمداد کند تا دست به مظلوم نمایی بزند و ماهی خود را بگیرد.
صدا و سیما در سال های گذشته بیشترین زمان را در اختیار حامیان دولت 
قرار داده است که بیایند و هر چه می خواهند بگویند و بروند، برخی از دولتمردان 
و حامیان آن حتی حاضر نشــده اند که کوچک ترین سؤالی که برای پاسخ بدان 
نیازمند زحمت باشند در صدا و سیما از آنان پرسیده شود، مجری های تلویزیونی 
که بایستی با رئیس جمهور مصاحبه کنند و سؤال های مطرح شده از پیش تعیین 
و برنامه ها بدان صورت که مطلوب پاســتور بوده به خروجی رفته اســت، با این 
وجود صدا و سیما بایستی بیشتر از این در اختیار دولت باشد و مشخص نیست 

که رسانه ملی چه باید بکند که دولت راضی شود؟!
بــه عنوان نمونه به دنبال بیانیــه وزارت خارجه در اعتراض به یک مناظره 
تلویزیونی در رابطه با برجام و انتقاد دولت از صدا و ســیما در این زمینه، رسانه 
ملی بهمن ماه سال گذشــته اعام کرد از ابتدای سال 2500 ساعت برنامه در 

ساعات پربیننده به دولت و به صورت یک طرفه اختصاص داشته است!
مسئله دیگر اینکه صدا و سیما بایستی به وظیفه روشنگری خود جامه عمل 
بپوشاند، صدا و سیما رسانه ملی است نه ارگان دولت، صدا و سیما بایستی نظرات 
کارشناسان و اندیشمندان منتقد دولت را بازتاب داده و از مسئولین دولتی پاسخ 

بخواهد و هر دو سخن را بازتاب دهد.
این گونه عمل کردن در برابر دولت و به حاشیه راندن نقد منصفانه، زمینه ساز 

سخنانی از آن دست که ظریف در کنگره حزب ندای ایرانیان گفته می شود.
نایب رئیس فراکسیون وایی مجلس:

 FATF پذیرش و اجرای الزامات
مشکات اقتصادی را تشدید کرد

دهقان می گوید: ما براســاس بررســی های علمی و کارشناسی 
می گوییم که اجرای الزامات FATF به معنای واقعی پاس گل دادن به 
آمریکا و زمینه سازی برای هوشمندسازی تحریم ها است و به همین 

دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.
محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان وایی مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر، درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مقصر 
مشــکات اقتصادی مخالفان FATF و برجام هستند، گفت: در سال92 نرخ 
ســکه حدود یک میلیون تومان و دار نیز حدود ۳ هزار تومان و قیمت سایر 
کااهــا نیز حداقل یک چهارم امروز بود، با این حال آقای روحانی در تبلیغات 

انتخاباتی می گفتند وضعیت سخت است و می خواهیم شرایط را بهتر کنیم.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشــت: رئیس جمهور با 
وعده بهبود اوضاع اقتصادی، حل مشــکل آب و آلودگی هوا توافق هســته ای 
را امضــا کــرد و بارها وعده داد که با توافق هســته ای همه مشــکات حل 
می شــود، اقتصاد رونق می یابد و کااها ارزان خواهد شد. پس از گذشت مدت 
کوتاهی برای همه روشــن شد  که توافق هسته ای ســرابی بیش نیست و با 
خروج آمریکا از برجام، وضعیت اقتصادی کشور  چند برابر بدتر از قبل از این 

عقب نشینی های ساده لوحانه شد.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اســامی گفت: هنوز مردم با مشکات 
ناشی از شکست برجام دست و پنجه نرم می کردند که دولت  ۴1 الزام دیکته 

شده FATF را برخاف اصول قانون اساسی پذیرفت.
دهقان با بیان اینکه دولت از ســال 9۴ و 95 همه الزامات دیکته شــده 
FATF را به صورت قانونی و غیرقانونی اجرا کرده اســت، گفت: از میان این 
الزام هــا ۳7 مورد مربوط به خود دولت بود که آنها را خودشــان اجرا کردند و 
۴ مــورد را در قالــب ایحه به مجلس آوردند که از ایــن لوایح هم تنها روی 
کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریســم اختاف ایجاد شــد و مابقی در 

مجلس به تصویب رسید.
نائب رئیس فراکســیون نماینــدگان وایی ادامــه داد: اعضای دولت فکر 
می کردند اگر صنعت هســته ای را تعطیل کنیم و هر چه آمریکایی ها گفتند 
گــوش دهیم، تحریم ها رفع خواهد شــد و وعده دادنــد در این صورت چرخ 
اقتصاد کشــور و زندگی مردم خواهد چرخید، در حالی که عقب نشــینی در 
مسئله هسته ای نه تنها مشکل تحریم را حل نکرد بلکه ضربات بیشتری را به 

اقتصاد کشور وارد آورد.
دهقان با  اشــاره به تاش دولت برای اجرای همه الزامات مورد نظر دولت 
گفت: امــروز هم دولت معتقد اســت با اجرای مطالبات FATF مشــکات 
اقتصادی حل می شود و وعده می دهد با اجرای این الزامات چرخ زندگی مردم 
می چرخد البته دو سه سال است که دولت این الزامات را اجرا می کنند و معلوم 
شده است که تن دادن به این خواسته ها مشکات کشور را بیشتر کرده است، 
با این حال با انگیزه های احتماا سیاسی و برای فرار از مسئولیت باز هم گرانی 

را به یکی از ۴1 الزام FATF ربط می دهند.
وی تصریح کرد: ما براساس بررسی های علمی و کارشناسی می گوییم که 
اجرای الزامات FATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و در حقیقت 
زمینه سازی برای هوشمندسازی تحریم های این کشور بوده است و به همین 

دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.
 action plan عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: اجرای کامل
یعنــی ما تمام اطاعات مالی خود را در اختیار FATF و به واقع آمریکایی ها 
بگذاریم و متاســفانه باید بگوییم که دولت قریب به دو سال است که در این 

مسیر گام برداشته است.

اخبار ادبی و هنری

آیت اه مجتهدی تهرانی)ره(: کســی این همه خوبی 
دارد، خوبی هایش را بگــو، چرا بدی هایش را می گوئی؟ 

مگر خودت خوب هستی؟

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

بهترین بندگان خدا
امام علی)ع(: برترین بندگان خدا در پیشــگاه او، رهبر 

عادل اســت که خود هدایت شــده و دیگــران را هدایت 

می کند، سنت شناخته شده را بر پا دارد و بدعت ناشناخته 

را بمیراند.
نهج الباغه- خطبه ۱64

دانشــجویی  بســیج  تشــکل های  از  جمعی 
دانشگاه های کشور و بســیج حوزه های علمیه طی 
نامــه ای به اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
 CFT درباره خطرات پیوستن به کنوانسون پالرمو و

هشدار دادند.
به گزارش فارس، در این نامه آمده اســت: نگرانی اصلی 
درباره رویه های غیرقانونی و بدعت های خطرناکی اســت که 
برخی آقایان آموخته اند و پیشرفت و حل مشکات مردم را با 
خطر جدی و یا اقا تاخیر شدید روبرو می کنند. در این باره 
نکاتی است که دانشجویان انقابی خواهان اصاح سریع آنها 
هستند. مسجل شده اســت که در ارجاع مصوبه های قانون 
مقابله با پولشــویی و کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص 
مصلحت از دو قانون آیین نامه داخلی مجلس که یک قانون 
مادر اســت و قانون مجمع تشــخیص مصلحــت به صورت 
قطعی و قانون اساســی با برخی اختاف نظرها تخطی شده 

است. سؤال اساسی آن است که چرا این مصوبه ها در دستور 
کار قرار گرفته اند؟ پس مطالبه ســریع و فوری، برگشت این 
دو مصوبه به مجلس و طی مراحل قانونی اســت که باید به 
سرعت انجام شــود. در این موضوع شایسته است، تک تک 
اعضای مجمع از دبیر و رئیس محترم مطالبه جدی خروج از 

دستور را داشته باشند.
در این نامه همچنین خاطرنشــان شــده: مسجل شده 
اســت، برخی از اعضای مجمع، با این عنوان و بدون در نظر 
گرفتن دایل آشــکار و متعدد برای عــدم اعتماد دوباره به 
طرف غربی که این بار گروه نظارتی FATF اســت، مشغول 
توجیه اعضای مجمع هستند. باید پرسید آیا شما نبودید که 
در قراردادهای نفتی IPC هم همین کار را کردید؟ آیا اصرار 
وزارت نفت و افرادی مثل شما در بیرون دولت به کجا رسید 
و ایــن قراردادها و امثال آنها در چــه وضعی قرار دارند؟ آیا 
TOTAL  در ایران باقی ماند؟ چینی ها کجا هستند؟ امثال 

شما کی می خواهید به توان داخلی جوانانتان ایمان بیاورید 
و »مــا می توانیــم« امام)ره( را باور کنید؟ در شــرایطی که 
گردانندگان آمریکایی FATF در بیانیه ها و صحبت هایشان 
علنا نداشتن هیچ تضمینی برای بیرون آمدن ایران از لیست 
خاکستری را فریاد می زنند و حتی وزیر خارجه و رئیس دولت 
هم همین را می گویند و در شرایطی که مشکل روابط بانکی 
به عنوان مهم ترین بخش مشکات فعلی اقتصادی اساسا به 
انجام توصیه های FATF ربطــی ندارد و تحریم های ثانویه 
آمریکا دلیل آن است و FATF آن تحریم ها را تیزتر خواهد 
کرد و در شرایطی که عاوه بر این دلیل ها، راه های متعددی 
برای خروج از مشــکات اقتصادی وجود دارد و به رفتن در 
هزارتــوی رفع دائمی بهانه ها و ذلت پلکانی نیازی نیســت؛ 
اعضای مجمع در این امتحــان تاریخی چه باید بکنند؟ آیا 

مسیر خیلی روشن نیست؟!
در ادامه نامه هم تصریح شده است: آخرین و مهم ترین 

موضوع، بدعتی است که برخی آقایان با شاگردی در محضر 
برخــی قدمای انقابــی! یاد گرفته انــد و آن »تنزل پلکانی 
ســخنان رهبری« است. در این بدعت خطرناک با »سؤاات 
بنی اســرائیلی« در خلــوت و جلوت از رهبــری و علم به 
محذورات ایشان که اقتضای شأن تربیتی و پدری و در یک 
کام وایتی ایشــان است، قصد تحمیل تصمیمات را دارند. 
کســانی که در تحقیر منتقدیــن دم از »لزوم پرورش فکر« 
برای تصدی مسئولیت های کلیدی می زدند، اکنون سخنان 
واضح رهبری در مورد لوایح استعماری را نمی فهمند و دائم 
از مصداق و چند و چون آن می پرســند؟ کسانی که با زدن 
خود به نافهمــی راهبرد نرمش قهرمانانــه را معادل برجام 
دولت تفســیر و برجام را پروژه رهبری خواندند، کسانی که 
با نقل قول و اســتفاده از انتساب خود به نظام، در راهروهای 
بهارستان برای برجام رای جمع کردند و گویی این روش در 

مذاقشان شیرین آمده اند.

طی نامه ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت

FATF هشدار طاب و دانشجویان بسیجی نسبت به آسیب های پیوستن به

عضومجمع تشخیص مصلحت درمراسم افتتاحیه 
دوره تربیت مربی راویان پیشــرفت انقابی گفت که 
تمرکز بر روی موفقیت های چهل سال گذشته  جمهوری 
اسامی ایران که دیگران نیز به آن اعتراف دارند، بسیار 
با اهمیت است چراکه به جوانان در فهم چرایی دشمنی 

استکبار کمک خواهد کرد.
ســعید جلیلی عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در مراسم افتتاحیه دوره تربیت مربی راویان پیشرفت انقابی 
که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( برگزار شد، اظهارداشت: 
هــدف از افتتــاح ایــن دوره، تربیت راویان جهت تشــریح 
جایگاه های موفق جهانی جمهوری اسامی ایران با رتبه زیر 
20 و یــا نزدیک به 20، در بیش از صد عنوان مختلف از نگاه 

موسسات بین المللی سنجش آمار است.
نماینده رهبرانقاب در شــورای عالی امنیت ملی گفت: 
علت دشمنی استکبار و نگرانی آنها مربوط به پیشرفت ایران در 
زمینه های مختلف است. در آن تقابلی که بین ما و دشمنان ما 

و کسانی که از ابتدای انقاب در مقام مقابله با انقاب اسامی 
قرار گرفتند، یک سؤال مهمی مطرح می شود که چرا اینها با 
همه توان اینطور پای کار مقابله با انقاب اسامی آمدند؟ این 
یک سؤال مهم است. به نظر من چنین جمع هایی نباید از کنار 

این سؤال به راحتی عبور کنند.
وی خاطر نشــان کرد: اینکه شــما بر روی موفقیت های 
چهل سال گذشته  جمهوری اسامی ایران که دیگران نیز به 
آن اعتراف دارند، متمرکز شدید، بسیار با اهمیت است. چراکه 
می تواند به جوان ایرانی کمک کند تا به پاســخ قانع کننده در 
رابطه با علت دشمنی های اســتکبار و لزوم مقاومت در برابر 

آنها برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: راهبردهای 
چهل ســال گذشــته رژیم آمریکا را زیاد می بینید؛ از تغییر 
رژیم تا تغییر رفتار. اســم این اســتراتژی ها معلوم است؛ اما 
یک اســتراتژی یا راهبرد اساســی هم دارند که به آن کمتر 
توجه می شــود. آنها خودشان هم آن را اعام نمی کنند اما با 

تمام توان به اعمال آن می پردازند که همان راهبرد پوشاندن 
موفقیت های جمهوری اسامی ایران است.

جلیلی ادامــه داد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که 
خرمشــهرها در پیش اســت، یکی از آنها در همین جاست. 
خرمشهری که امروز دشــمن قصد کرده تا آن را اشغال کند، 
کجاست؟ پوشــاندن موفقیت های انقاب اسامی. پوشاندن 
موفقیت های نظام جمهوری اســامی اســت. خــب اگر ما 
می خواهیم عملیات بکنیم و خرمشــهری را آزاد بکنیم این 
است که دشمن را از این قضیه بیرون کنیم. یعنی تبیین کنیم 
و موفقیت هایمان را نشــان بدهیم. نشان بدهیم که می شود 
ایستاد، مقاومت کرد، پیروز شد، پیشرفت کرد و تکثیر شد، این 

اهمیت را نشان بدهیم.
جلیلی گفت: ایــن کار یک اردوی جهادی اســت، یک 
عملیات اســت، یک پس گرفتن خرمشهر در شکل خودش 
است. کار ارزشمندی است که شاید شایسته بود زودتر از اینها 

و بیشتر از اینها به آن توجه می شد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت تصریح کرد: در مثالی 
مانند افزایش امید به زندگی که گزارش کرده اید از 55 ســال 
در زمان رخداد انقاب اســامی به 7۸ سال در امروز رسیده، 
این افزایش 2۳ ســاله به گواهی خود موسســات به اصطاح 
کارشناسی مانند WHO، طبق شاخص های مختلف به دست 
آمده است. یک وقتی شما تنها به ذکر این مقدار افزایش امید 
به زندگی اشــاره می کنید اما مهم تر از آن چگونگی و کیفیت 
رسیدن به این پیشرفت اســت؛ یعنی مسئله آن نرم  افزاری 

است که موجب این پیشرفت شده است.
جلیلی گفت: مهم تر این است که چه چیزی این پیشرفت 
را به ارمغان آورد؛ دستاورد مهم انقاب اسامی آن نرم افزارش 
بود. می توان پرسید چرا این اتفاق در کشورهای دیگر رخ نداد 
؟ در همین کشــور ما در طول تاریخ یکی دو قرن گذشــته 
حرکت های گوناگونی از جمله مشــروطه و ملی شــدن نفت 
داشتیم؛ سؤال اینجا مطرح می شــود که چرا آنها تداوم پیدا 

نکرد ولی پیشرفت های امروز تداوم پیدا کرده است؟

جلیلی: تبیین پیشرفت های جمهوری اسامی ایران پس گرفتن خرمشهر در شکل امروزی آن است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع 
تشخیص مصلحت از مجلس خواست ماده یک مصوبه 
خود درباره پولشویی را اصاح کند که مربوط به منشأ 
جرم است و در ایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را 

اضافه کرده است.
به گزارش فارس، محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفت و گوی خبــری دیروز خود با یادآوری 
تصویب قانون مبارزه با پولشــویی در حدود 10 ســال پیش 
و اجرای آن اظهار داشــت: در آن شــرایط در مورد مبارزه با 
پولشویی اهتمام خوبی از سوی دولت و مجلس صورت گرفت 
و تا امروز دولت جمهوری اسامی ایران از این قانون برخوردار 
بوده اســت و اینکه عده ای می گویند در ایران چنین قانونی 

وجود نداشته است، خاف است.
رضایی گفت: در این مــدت هم دولت و هم قوه قضائیه 
درباره پولشــویی های احتمالی بررسی هایی انجام داده اند که 
برخی از گزارش های رسیده درست بود و جلوی آن را گرفتند 

و برخی دیگر هم مشخص شد که صحت نداشته است.
وی  ادامه داد: مجلس و دولت به این نتیجه رســیدند که 
ایراداتی در قانون قبلی وجود داشته است، از این رو به اصاح 

آن پرداختند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از تصویب 
اصــاح قانون مبارزه با پولشــویی در مجلس به هیئت عالی 
نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را به عنوان 
مغایرت با سیاست های کلی نظام به شورای نگهبان منعکس 

کرد و شورای نگهبان هم از آنجا که وظیفه پاسداری از قانون 
اساسی را برعهده دارد، این ایرادات را به مجلس منعکس کرد.
وی  ادامه داد: از آنجا که در بند 2 اصل 110 قانون اساسی 
نظارت بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام از وظایف 
مقام معظم رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تفویض کرده و مجمع هم آن را به 
هیئت عالی نظارت منتقل کرد، از این رو وقتی هیئت نظارت 
مغایرت ها با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعام کرد، 
شــورا هم بر اساس قانون نامه نوشــت و این مغایرت ها را به 

مجلس اعام کرد.

رضایــی در ادامه گفت: مجلس همواره از آنجا که هیئت 
عالی نظارت نظراتی داشــت با این هیئت ارتباط می گرفت و 
اصاحیه نهایی را به شورای نگهبان می فرستاد، اما این برای 
اولیــن بار بود که مجلس ایرادات هیئت عالی نظارت را قبول 

نکرد.
وی با یــادآوری ایرادات هیئت عالی نظارت نســبت به 
مصوبــات مجلس و قانون بودجه و اصــاح آن ایرادات و رفع 
مغایرت های آن با سیاســت های کلی نظام اظهار داشت: این 
اولین بار بــود که مجلس طبق نامه رئیس مجلس بر مصوبه 
خــود اصرار کرد و وظیفه ما ایــن بود که مصوبه را در صحن 

مجمــع مطرح کنیم و از بعد مصلحت ببینیــم که آیا اصرار 
مجلس درســت است یا باید به نظر هیئت عالی نظارت عمل 

کنیم؟
ایراد به ماده ای است که مجلس

 به ایحه دولت اضافه کرده است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این 
موارد که هیئت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در ایحه 
اصاح قانون مبارزه با پولشــویی گرفتــه بود و مجلس آن را 
نپذیرفتــه بود، امروز مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید 
اصاح شــود. از این رو ما از مجلس می خواهیم ماده یک این 
مصوبه را اصاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در ایحه 

دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.
وی در پاســخ به ســؤال خبرنگاران کــه در باره ایحه 
الحاق جمهوری اســامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریسم )CFT( پرســیده بودند، خاطرنشان کرد: ما 
اان نمی توانیم درباره این ایحه اظهارنظر کنیم اما مطمئن 
باشــید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع نظام و مردم 
نخواهد گذشت و با در نظر گرفتن منافع ملی و استفاده از نظر 

کارشناسان با این لوایح مواجه خواهد شد.
در مجمع مقابل معاهده پاریس می ایستیم 

رضایی در پاسخ به سؤال دیگری در باره الحاق کشورمان 
به معاهده پاریس گفت: امروز مســئله اشتغال و تولید خیلی 
مهم است و هر ایحه ای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه 

وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

مجلس ماده یک قانون مبارزه با پولشویی را اصاح كند

 وزیر امور خارجه در نشســت بین المللی دوحه 
گفت: هیچ دلیلی برای مذاکره بیشتر وجود ندارد آن 
هم در شــرایطی که نتایج یک دوره نسبتا طوانی و 
گرفته)برجام(،  انجام  در گذشته  که  مذاکرات سخت 

روی هواست.
محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه صبح شــنبه به 
منظور شرکت و ســخنرانی در نشســت بین المللی دوحه 

)Doha Forum 201۸ ( عازم قطر شد.
نشســت مزبور تحت عنوان »شــکل گیری سیاســت 
در جهان به هم پیوســته« با تمرکــز بر »امنیت«، »صلح و 
میانجیگری«، »توسعه اقتصادی« و »روندها و گزار ها« از روز 
شنبه )2۴ آذر ماه ( به مدت دو روز در دوحه برگزار می شود.

عاوه بر ظریــف، »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان 
ملل، »ماریا فرناندا اســپینوزا گارسز« رئیس مجمع عمومی 
سازمان ملل، »شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی« معاون 
نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، »مولود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه، »حســن خیر« نخســت وزیر سومالی، »تارو 
کونو« وزیر خارجه ژاپن، »آلیستر برت« معاون وزیر خارجه 
انگلیس در امور خاورمیانــه و »نادیا مراد« برنده صلح نوبل 
نیز از جمله دیگر شرکت کنندگان و سخنرانان این نشست 

دو روزه هستند.
»تمیم بــن حمد آل ثانی« امیر قطر در ســخنان خود 
در مراســم افتتاحیه این نشست عنوان کرد که سرکوبگری، 
استبداد و نقض حقوق بشر به تهدیدی برای بشریت تبدیل 
شــده اســت. امیر قطر همچنین گفت که در منطقه غرب 
آســیا چالش های زیادی وجود دارد که مهم ترین آن قضیه 

فلسطین است.
وزیــر امور خارجه ایران در نشســت بین المللی دوحه 
درباره اقدامات یک ســال اخیر دولت آمریــکا علیه ایران 
گفت، »دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا به هر دلیلی 

تصمیم به خروج از توافق هســته ای ایران )برجام( گرفته 
و اگــر حاا می خواهد با ایران مذاکره داشــته باشــد، این 
گفت وگوها باید هدف مشــخصی را دنبال کند و در ادامه با 
کنایه به مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی 
گفت: »مــا صرفا برای فرصت عکس گرفتــن )با یکدیگر( 
و امضــای یک ســند دو برگی گفت وگــو نمی کنیم«. وی 
در پاســخ به ســؤال مجری این نشست که در حال مطرح 
کردن سؤالی با مضمون »مداخله ایران در اوضاع کشورهای 
منطقــه« بــود، بافاصله گفت: »مداخله چه کســی؟ این 
آمریکاست که در امور منطقه مداخله می کند. کشور ما در 

منطقه واقع شده است«.
ظریــف در ادامه گفت: این منطقه ما اســت و هر کجا 
که ما نیرویی مســتقر داریم و یا مستشــار نظامی ای اعزام 
کرده ایم،  این اقدام کاما با درخواســت مســتقیم دولت آن 
کشور صورت گرفته است. آیا آمریکا می تواند ادعای مشابهی 

داشته باشد«؟!
وزیــر خارجه ایــران در ادامه دربــاره هرگونه احتمال 
گفت وگو با آمریکا در آینده تأکید کرد:ما هرگز با کشوری که 
برای ما 12 شرط تعیین کرده، آن هم پس از نقض قطعنامه 
شــورای امنیت که خودش هــم آن را تأیید کرده بود، وارد 
مذاکره نخواهیم شــد. اگر قرار بر عمل به یک سری شروط 
باشــد، این ما نیستیم که باید شروطی را رعایت کنیم بلکه 
خود آنها )آمریکایی ها( هستند که باید به یک سری شروط 

پایبند باشند، آن هم با کمتر بی قانون بودن.
وی تصریــح کــرد: هیچ دلیلــی برای مذاکره بیشــتر 
وجود ندارد آن هم در شــرایطی که نتایج یک دوره نســبتا 
طوانی و مذاکرات ســخت که در گذشته انجام گرفته، روی 
هواســت. و آمریکا بطور فعال در تاش است تا این نتایج را 
تضعیف کند، اقدامی که تمام جامعه بین المللی به جز اندک 
انگشت شماری که به خاطر گرفتن منافع بیشتر از آمریکا، با 

آن مخالفت کرده اند«.
مجری در ادامه درخصوص دیدگاه قریب به اتفاق مردم 
ایران درخصوص برجام و گفت وگو با آمریکا پرسید که وزیر 
خارجه ایران پاسخ داد: »اکثریت مردم ایران بر این باورند که 
برجام توافق خوبی بود اما اعتماد به آمریکا برای گفت وگوی 

بیشتر، اشتباه محض است«.
باید از آقای ظریف پرســید که اگــر برجام یک توافق 
خوب بود، پس چرا مردم اســتمرار آن را یک اشتباه محض 

می دانند؟!
متاســفانه دولتمردان یک توافق تاکتیکی و مشروط را 
به مســئله ای حیثیتی و باشــرط برای خود تبدیل کرده و 
لجوجانه می خواهند پای حرف خود بایســتند و نپذیرند که 

مرتکب خطایی استراتژیک شده اند!
ظریف در نشســت بین المللی دوحه افزود: عربستان و 
امارات با تســلیحات وارداتی از آمریــکا و انگلیس، یمن را 
به جهنم تبدیل کرده اند. ده هزار نفر  به طور مســتقیم در 
حمات هوایی ائتاف ســعودی به یمن کشته شدند و یک 

میلیون نفر هم در این کشور به وبا مبتا شده اند.
موشک قابل مذاکره نیست

به گزارش فارس، وزیر خارجه ایران در حاشــیه نشست 
»مجمع دوحه« در قطر به سؤال شبکه قطری درباره برنامه 

موشکی ایران و ادعاهای آمریکایی ها پاسخ داد.
خبرنگار شــبکه »الجزیره انگلیسی« در حاشیه نشست 
»مجمع دوحه« از »محمد جواد ظریف« سؤال کرد که نظر 
شــما درباره اینکه دولت »دونالد ترامــپ« ایران را به دلیل 
آزمایش های موشــک بالســتیک به نقض قطعنامه 22۳1 

شورای امنیت متهم کرده است، چیست؟
وزیر خارجه ایران گفت: »اول از همه اینکه، موشک های 
ایران، برای دفاع هســتند و ما به آنها برای بازدارندگی نیاز 
داریم. ما در منطقه  مان بســیار کمتر از  هر کشوری صرف 

هزینه هــای نظامی می کنیم و به همین دلیل اســت که ما 
از همــان اول هم گفته ایم که موشــک های ما قابل مذاکره 

نیستند«.
ظریف در ادامه تاکید کرد: »موضوع دوم آن اســت که 
آمریکا با خروج از برجام، به صراحت قطعنامه 22۳1 شورای 
امنیت ســازمان ملل را نقض کرده است و در نتیجه آنها در 
موقعیتی نیستند که درباره آن قطعنامه حرف بزنند چرا که 
آنها تاش کردند که این قطعنامه را از بین ببرند اما به رغم 

تاش های آنها این قطعنامه همچنان پابرجا است«.
وی افــزود: »نکته ســوم، قطعنامه 22۳1 ایــران را از 
آزمایش کردن موشک ها منع نمی کند بلکه به موشک هایی 
که برای حمل کاهک  اتمی های طراحی شده باشند، اشاره 
دارد و برجام و قطعنامــه 22۳1 هم درباره این موضوع که 
ایران به دنبال ساح هسته ای نیست، راستی آزمایی کرده اند 
و درنتیجــه ما اصا هیچ کاهک اتمی نداریم. این یعنی که 
موشــک هایی که ما آزمایش می کنیم چارچوب درخواستی 
قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت را نقض نمی کند، البته این 
قطعنامه درخواســت کرده و نه اینکه ما را ملزم کرده باشد. 
آمریکایی ها فکرشــان معطوف به گذشــته اســت و درباره 
قطعنامه هایــی حرف می زنند که دیگر وجود خارجی ندارند 
و قطعنامه 22۳1 جایگزین آن شده  است و تاش آنها برای 
نقض این قطعنامه به منظور احیای قطعنامه های پیشــین 

هرگز موفق نخواهد شد«.
دیدار با نخست وزیر قطر

ظریف پیش از ظهر شنبه با شیخ عبداه بن ناصر آل ثانی 
نخست وزیر و وزیر امورخارجه قطر دیدار و گفت وگو کرد.

توسعه و تعمیق روابط دوجانبه، امنیت و ثبات منطقه ای 
و نیز ابراز حمایت از پیشــرفت مذاکــرات صلح در یمن از 
مهم ترین محورهای گفت وگوی مقام ایرانی و مقامات قطری 

در این دیدارها بود.

در نشست بین المللی دوحه

ظریف: نتایج برجام روی هواست
موشک های ایران قابل مذاكره نیست

امیر سرتیپ قربانی می گوید امروز ناوگان بالگردی 
ما عظیم و یکی از قدرتمندتریــن ناوگان بالگردی 
خاورمیانه است و هوانیروز چهار گوشه کشور را تحت 

پوشش دارد.
امیر یوســف قربانی فرمانــده هوانیــروز ارتش صبح 
دیروز)شنبه( در اولین همایش هم اندیشی تخصصی نخبگان 
هوانیــروز آجا و شــرکت های دانش بنیان، اظهار داشــت: 
هوانیروز نامی آشــنا برای همه کشور و همه کسانی است 
که در صنعت بالگردی دستی بر آتش دارند. هوانیروز یگانی 
است که در قبل از دفاع مقدس منحصر به فرد بود که ارتباط 

مستمر با حضرت امام و روحانیت داشت.
وی افزود: با این همایش می  خواهیم یک هم اندیشی با 
صنعت هوانوردی داشته باشیم چراکه این صنعت پیشرفته 
است. امروز ناوگان بالگردی ما عظیم و یکی از قدرتمندترین 

ناوگان بالگردی خاورمیانه است.
امیر قربانی با بیان اینکه شــرایط ســخت تحریمی را 
داریــم و باید تاش کنیم نهضت قطعه ســازی راه اندازی 
شود چراکه ناوگان بالگردی نیازمند پشتیبانی قطعه سازی 

اســت، ادامه داد: تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای جزو 
چالش هاست که باید آمادگی خود را در برابر این تهدیدات 

حفظ کنیم.

فرمانده هوانیروز ارتش مشکات ارزی و سرمایه گذاری، 
طوانی شدن پروژه ها و از دست دادن فرصت ها را از جمله 
چالش های این حوزه برشمرد و عنوان کرد: پروژه های ما باید 

زودبازده باشد. برخی صنایع رویکرد انتفاعی دارند و در برخی 
شرکت ها رویکردی نسبت به بحث امنیت کشور وجود ندارد.
وی گفت: در کشور ما متخصصان جوان و شرکت های 
دانش بنیان بسیار زیاد هستند که باید برای آنها افق تعریف 
شــود و هدف گذاری برای آنها صورت گیرد. تجارب ارزنده 
هشت سال دفاع مقدس در بحث تخصصی و بالگردی مانند 

تعمیر و نگهداری و تولید قطعات بسیار ارزشمند است.
امیــر قربانی با بیــان اینکه هوانیــروز در حال حاضر 
چهارگوشه کشور را با همکاری برادران سپاه تحت پوشش 
خود دارد، خاطرنشــان کرد: نخبگان و پیشکســوتان باید 
دست به دســت هم دهیم تا یک ناوگان بالگردی مدرن و 
فوق مدرن داشــته باشیم. باید بتوانیم پا به پای کشورهای 

پیشرفته حرکت کنیم و بلکه پیشرفته تر از آنها باشیم.
فرمانده هوانیروز ارتش تاکید کرد: مرکز آموزش شهید 
وطن پــور بزرگترین مرکز آموزش بالگــردی در خاورمیانه 
است که در گذشته از کشورهای خارجی نیز در آن دانشجو 
آموزش می دادیم و اکنون نیز درصدد هســتیم دانشجوی 

خلبانی از کشورهای خارجی آموزش دهیم.

فرمانده هوانیروز ارتش: 

هوانیروز چهارگوشه كشور را تحت پوشش خود دارد



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
یک شنبه           ۲۵ آذر ۱۳۹۷

۸ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۵

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/560/000سکه تمام طرح جدید
3/400/000سکه تمام طرح قدیم

1/850/000نیم سکه
1/070/000ربع سکه

640/000گرمی
313/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/320دار
11/983یورو
13/271پوند

2/101لیر ترکیه
2/892درهم امارات

در شرایطی که ســال گذشته شش هزار 
خودرو به طور غیر قانونی وارد کشــور شده 
بود و قســمت عمده آن اجازه ورود به کشور 
را نداشت، معاون اول رئیس  جمهور خواستار 

تعیین تکلیف این خودروها شده است. 
به گزارش گمرک ایران، اسحاق جهانگیری به 
وزرای اقتصــاد و صنعت، درخصوص تعیین تکلیف 
موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای 
مربوط بــه برندهای مختلف در گمرکات کشــور، 

نامه ای نوشت.
در این نامه اســت: »جنابان آقایان دژپســند و 
رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعاان 
اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کســی تخلف کرده 
دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی 
کــه در چارچوب قوانین و مقــررات عمل کرده اند 

مشکل ایجاد شود.« 
گفتنی اســت؛ با اوج گرفتن نوســانات ارزی و 
تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم 

گرفت که واردات هر گونه خودرو را متوقف کند.
با این حال، وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال 
جاری جزییاتی از تخلفات روی داده درخصوص ثبت 
سفارش غیرقانونی شش هزار و 481 دستگاه خودرو 

قیمت بازارقیمت کارخانه نوع خودروردیفنامه عجیب جهانگیری برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک
22.492.00038.400.000پراید 1111
22.709.00035.500.000پراید 2131
23.400.00035.800.000پراید 3151
74.952.600130.000.000چانگان 4
27.507.00041.500.000تیبا صندوقدار5
31.143.000047.000.000ساینا دنده ای6
32.944.60057.000.000پژو 7405
8SLX 35.105.90061.000.000پژو
34.745.20059.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70071.000.000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
42.481.00080.000.000کاس 13 

36.286.00062.000.000پژو 206 تیپ 122
41.942.00073.000.000پژو 206 تیپ 135

14 V8 206 پژو
42.763.10073.500.000صندوقدار

سمند ال ایکس 15
)LX(33.535.40061.000.000

16EF7 34.338.20063.000.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00066.500.000کاس 16

46.989.40082.000.000دنا18
53.265.800115.000.000تندر پاس اتوماتیک19
47.128.30091.500.000پژو 207 دنده ای20
142.700.000282.000.000مزدا 213
50.000.000101.000.000اچ سی کراس22
53.153.000107.000.000دنا پاس23
54.361.900116.000.000پژو 207 اتوماتیک24
114.994.000239.000.000پژو 252008
113.062.000206.000.000سراتو اتوماتیک26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/24

* به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که فردا یکشنبه 25 آذر ماه 
قرار است رئیس جمهور ایحه دخل و خرج سال 1398 کل کشور به 
مجلس تقدیم کند خبر می رســد به دلیل تغییر سهم صندوق توسعه 
ملی تمامی ارقام کان اعم از سقف بودجه، بودجه عمومی، منابع عمومی 
و احتماا درآمد شــرکت ها و در بخش مصارف نیز هزینه دستگاه های 
ملی، اجرایی و استانی نسبت به آنچه تدوین شده دستخوش تغییرات 
شود. 15 آذرماه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
با رونمایی از ویژگی های ایحه بودجه سال آینده گفته بود سهم صندوق 
توسعه ملی همان 34 درصد واریز خواهد شد و در صورت کمبود منابع 
به صورت یک دوازدهم از ســهم صندوق برداشت صورت می گیرد. در 
اصاحیه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از مدل یک دوازدهم به واریز 
ســهم 20 درصدی برای این صندوق تغییر کرده است. از رویکردهای 
دیگــر بودجه کاهش ردیف های درآمــد و صرفه جویی در هزینه های 

جاری است که تمامی مبنای و محاسات قبلی را عوض خواهد کرد.
* عضو هیئت مدیره انجمن فواد، رایزنی با کشورهای همسایه 
برای حذف تعرفه های وارداتی، تســهیل صــادرات، حذف 
مالیات بــر ارزش افزوده و تزریق مالی به پروژه های مهم را از 
جمله راهکارهای حمایت از تولید داخل اعام کرد. سیدرضا 
شهرستانی در گفت وگو با ایسنا، از تعیین تعرفه ۹۰ داری بر 
واردات فواد ایران از سوی عراق و افغانستان خبر داد و علت 
آن  را اثرات تحریم و شکل گیری رقابت منفی بین صادرکنندگان 
داخلی اعام کرد. از طــرف دیگر به گفته عضو هیئت مدیره 
انجمن فواد، رقابت منفی برای فروش بین شرکت های داخلی 
باعث شده این صادرکنندگان قیمت محصوات خود را کاهش 

دهند.
* یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که بدون اصاح حلقه های 
مدیریتــی در وزارت کار و شــرکت های زیرمجموعه، آن امکان ایجاد 
تغییرات مثبت در بازار کار نیست. حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: برای ایجاد تحرک در بازار کار به افراد و دیدگاه های 
جدید نیاز داریم همچنان که با انتخاب فردی جوان و پویا برای معاونت 
تعاون این امر محقق شد؛ لذا اگر وزیر کار عزم راسخ برای ایجاد تغییرات 
مثبت در بازار کار و وزارتخانه متبوع خود را دارد تنها با تغییر در ترکیب 

وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن به این هدف دست خواهد یافت.
* معاون بخش بازرگانی و اقتصادی اداره کار دولت هنگ کنگ 
اعام کرد هنگ کنگ موظف به اجرای تحریم های آمریکا علیه 
ایران نیست و تنها تحریم های سازمان ملل متحد را مد نظر قرار 
می دهد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از SCMP، »ویوان 
ســام فونگ کوانگ«، گفت: دولت تنها تحریم هایی که توسط 
شــورای امنیت ملل متحد اعمال می شود را اجرایی می کند و 
تحت فشار تحریم های یک جانبه از جمله تحریم های آمریکا یا 
اتحادیه اروپا قرار نخواهد گرفت. رئیس امور مالی هوآوی متهم 
است که شرکت شل هنگ کنگ به انجام تجارت با ایران به رغم 

تحریم ها مبادرت کرده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: دوشــنبه 
لبنی تعیین  آخرین مهلت برای کارخانه های 
شــده تا قیمت های جدید را روی محصوات 

خود حک کنند. 
رضا باکری  در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در 
پاسخ به اینکه بسیاری از شرکت ها قیمت های جدید 
را روی محصوات خود حک نکردند، اظهار داشت: 
دوشنبه هفته گذشــته به همه کارخانه های لبنی 
مهلت یک هفته ای دادیم تا 26 آذر ماه قیمت های 
جدیدی را که ســتاد تنظیم بازار اباغ کرده، روی 

محصوات شان حک کنند. 
وی افــزود: با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار 
وجود داشــت، نیاز بود پس از اتمــام آنها در بازار، 
محصواتــی که دوبــاره به بازار وارد می شــوند، با 

قیمت های جدید بیایند. 
دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: کارخانه هایی 
که علی رغم اباغیه ســتاد تنظیم بــازار بخواهند 
گران فروشی کنند، مجازات های سنگینی در انتظار 
آنها خواهد بود که این بار با دفعات گذشــته قابل 
مقایســه نخواهد بود. باکری در پاسخ به اینکه چرا 

دبیر انجمن صنایع لبنی: 

کارخانه های لبنی 
تا فردا برای اصاح قیمت ها فرصت دارند

گروه اقتصادی-
بعد از افزایش قیمت کااهای اساســی در 
ماه های اخیر و چراغ ســبز به باا رفتن بهای 
خودرو، به نظر می رسد دولت نیم نگاهی هم به 
گران کردن نرخ سوخت دارد؛ اتفاقی که اجرای 
بی محابای آن می تواند آثار منفی بر زندگی مردم 

داشته باشد.
بر اســاس اعام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده 
ماه منتهی به آبان ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی 
به آبان ماه 1396 معادل 18/4 درصد بوده اســت. این 
شاخص در فروردین امسال زیر 10 درصد )9/2( بود ولی 
در روندی صعودی، ابتدا در تیرماه به باای 10 درصد 
)10/22( و نهایتا در آبان امسال به 18/4 درصد رسید.
در حالــی پیش بینی می شــود این رونــد ادامه 
داشته باشــد که تورم کااهای اساســی بسیار فراتر 
از این حرفهاســت بــه طوری که رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس در جلسه علنی 11 آذرماه مجلس به 
رئیس جمهور و وزرای اقتصادی نسبت به افزایش 70 

درصدی قیمت کااهای اساسی تذکر داد.
در ماه های اخیر قیمت کااها یکی پس از دیگری 
پیش چشم دولت افزایش می یابد و در این بین واکنش 
دولت به چراغ سبز برای افزایش قیمتها منحصر بوده 
است. به تازگی ایران خودرو قیمت برخی خودروهایش 
را افزایــش داده ولــی ســازمان حمایــت از حقوق 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر آن صحه گذاشت و 
وزیر صنعت هم با تأکید بر اینکه »رئیس جمهور مخالف 
افزایش قیمت خودرو نیست«، از این اقدام حمایت کرد.

زمزمه های گرانی
در این وضعیت اقتصــادی زمزمه هایی از افزایش 
قیمت ســوخت هم شنیده می شــود. البته دولتی ها 
می کوشند چنین القا کنند که تصمیمی برای افزایش 
قیمت سوخت ندارند ولی تجربه اظهارات ضد و نقیض 

آنان در گذشته حکایت دیگری روایت می کند.
محمدباقر نوبخت، رئیس  سازمان برنامه و بودجه 
دو هفته قبل در نشست رونمایی از ایحه بودجه سال 
آینده هر چند اعام کرد »قیمت حامل های انرژی در 
بودجه 98 تغییری نکرده«، اما مانند گذشته یک گزاره 
شرطی را هم عنوان کرد و گفت »اگر قرار شود بنزین 
گران شــود، در قانون هدفمندسازی یارانه ها منعکس 

خواهد شد«!
بیــژن زنگنه، وزیر نفت هــم که با اصرار بر حذف 

کارت ســوخت، سال ها کشور را برای مدیریت مصرف 
عقب انداخت، روز پنجشــنبه هفته قبل با اشــاره به 
بازگشت کارت سوخت، در اظهاراتی مبهم گفته است 
که »تاکنون« برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت 

در دولت تصمیم گیری نشده است!
این در حالی اســت که او در سال 96 با تأکید بر 
اینکه ثابت ماندن قیمت ســوخت در ســال 94 و 95 
عامت بدي است، اظهار کرده بود ثابت ماندن قیمت 

بنزین مشکاتي ایجاد مي کند.
چراغ سبز روحانی

مهم ترین اظهار نظر در این رابطه، مربوط به حسن 
روحانی اســت. وی 19 آذر به وزارت راه و شهرسازی 
رفت و در آنجا عما گرای افزایش قیمت بنزین را داد؛ 
»در کشور ما ســوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا اینطور 
نیست، روز تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز 
شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا عادت کرده ایم که 
نرخ سوخت ثابت باشد«! این اظهار نظر روحانی باعث 
شــد پایگاه خبری حامی دولت »فرارو« در واکنش به 
این اظهارات بنویسد که »این سخنان رئیس جمهور را 
می توان چراغ سبز او برای ایجاد تغییر در قیمت سوخت، 

به ویژه بنزین دانست«.
روحانی در شــرایطی حامی تغییر قیمت سوخت 
شــده که علیرغم هشــدار اقتصاددانان برای تعدیل 
تدریجی قیمت ســوخت، دولت او تا قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 حاضر به واقعی کردن قیمت ها 
نبود و حاا که از انتخابات گذشته ایم از افزایش قیمت ها 
ســخن می گوید؛ اقدامی که ممکن است فشار تورمی 

زیادی به مردم وارد کند.
بافاصلــه علی مطهــری، نایب رئیس  مجلس هم 
مانند گذشــته و بدون توجــه به حوزه تخصصی خود 
و ارائه سندی از یک نظرسنجی معتبر، حمایت هایش 
از دولــت را ادامه داد و گفت: احتماا مردم با افزایش 

قیمت بنزین موافق هستند)!(
مجموعــه این اظهارنظرها نشــان می دهد دولت 
روحانــی نیم نگاهی به افزایش قیمــت بنزین دارد و 
بســیاری از کارشناســان و نمایندگان مجلس هم از 
بازگشت طرح سهمیه بندی و دونرخی شدن سوخت، 

پس از احیای کارت سوخت خبر می دهند.
دایل افزایش قیمت

ماجرای گران شــدن سوخت چند سالی است که 
سوژه محافل مختلف سیاسی و اقتصادی است و مردم 

به علت آثار مستقیم و غیر مستقیم حامل های انرژی 
در هزینه های زندگی آنان، بســیار نســبت به نرخ آن 

حساسند.
بنزین از سال 1394 و در دولت یازدهم تک نرخی 
و با نرخ لیتری 1000 تومان عرضه شــد و نرخ آن تا 
امروز تغییری نکرده است. در این وضعیت مصرف بنزین 
در کشور به رکورد 100میلیون لیتر در روز هم رسیده 
و بــه گفته وزیر نفت، چهار تا پنج میلیون لیتر بنزین 

در روز هم از مرزهای کشور به خارج قاچاق می شود.
قیمت بنزین در ایران ارزانتر از همسایگان است و 
همین عامل باعث قاچاق به خارج شــده، اما به اعتقاد 
کارشناســان اقتصادی، افزایش یکباره قیمتها به بهانه 
جلوگیــری از قاچــاق هم می تواند آثــار تورمی قابل 
توجهی در جامعه داشــته باشد. بنابراین باید مقدمات 
این کار فراهم شــود و اجرای آن طبق برنامه ای دقیق 

صورت بگیرد.
آثار تورمی

افزایــش قیمت ســوخت دارای آثار مســتقیم، 
غیرمستقیم و روانی است که در بررسیهای کارشناسی 
مورد توجه قرار گرفته است. محاسبه آثار روانی قیمت 
بنزین و تورم انتظاری ناشی از آن دشوار است اما محافل 
مختلف کارشناسی آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم 
افزایــش 100درصدی قیمت بنزین را بین 1/3 تا 20 

درصد برآورد می کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس دیروز با انتشار گزارشی با 
عنوان »مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات« نوشت: 
»افزایش قیمت بنزین از 1000 تومان به 2000 تومان با 
اختصاص سهمیه ماهانه 20 لیتر براي هر فرد، به همراه 
اختصاص سهمیه براي خودروهاي عمومي، 1/3درصد 

تورم را افزایش خواهد داد«.
همچنین براســاس مطالعه  انجام  شــده از سوی 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان، مشخص شد به 
ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً 
دو درصــد افزایش می یابد. به این ترتیب، افزایش صد 
درصدی قیمت بنزیــن می تواند حدود 20 درصد اثر 

تورمی داشته باشد.
البته نکته حائز اهمیت آن است که این بررسی ها 
عموما بــدون لحاظ آثار روانی افزایــش بنزین انجام 
می شوند، در حالی که به طور سنتی اقتصاد ایران پس 
از هر بار افزایش نرخ بنزین با یک تورم انتظاری مواجه 
می شود که سطح عمومی قیمت کااها را باا می برد. 

بــه همین دلیل در گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
اذعان شده که مطالعه صورت گرفته »بدون برآورد آثار 
رواني افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کااها« بوده 
است. به این ترتیب می توان تورم ناشی از افزایش صد 

درصدی قیمت بنزین را فراتر از 1/3درصد دانست.
مراقبت از معیشت مردم

نکته بسیار مهمی که درباره تغییر قیمت سوخت 
باید مورد توجه قرار گیرد، اوا هدف از این کار و ثانیا 
آثاری اســت که بر معیشــت مردم طبقات متوسط و 
ضعیف دارد. تجربه سال های گذشته بویژه دولت دهم، 
در ایــن موضوع باید مورد توجه قرار گیرد تا آســیب 

کمتری به مردم وارد شود.
مرکز پژوهش هــای مجلس در رابطــه با اهداف 
احتمالی از افزایش قیمت بنزین گزارش داد: »در اولین 
گام باید روشن شود که آیا هدف از افزایش قیمت بنزین 
برقراري تراز بودجه است؟ آیا هدف کاهش مصرف این 
فرآورده در کشــور است؟...یا اینکه هدف فوري کشور 

کاهش قاچاق است؟«
اندیشکده برهان هم در بررسی آثار این موضوع بر 
گروههای مختلف مردم نوشت: »با افزایش قیمت بنزین، 
رفاه نسبی از دســت رفته  دهک های پایین درآمدی از 
دهک های باای درآمدی  بیشتر است و نسبت زیان های 
تحمیل شده  حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج 
کل، برای خانوارهای دهک های پایین درآمدی بیشتر از 
گروه های باای درآمدی است و اتخاذ سیاست افزایش 
قیمت بنزین به عنــوان راهکاری برای کاهش مصرف 
آن توصیه نمی شود«.تا کنون سناریوهای مختلفی از 
سوی گروه های مختلف کارشناسی در دولت، مجلس 
و مراکز مطالعاتی دیگر برای اصاح وضع موجود ارائه 
شده است. اما آنچه که در همه این سناریوها باید مورد 
توجه قرار گیرد، انتقال کمترین فشار بر مردم است. به 
نظر می رسد تبعات افزایش قیمت ناشی از گران شدن 
سوخت، باید از طریق روش های حمایتی مانند افزایش 

یارانه نقدی یا هر روش کارآمد دیگری جبران شود.
بازگشت نظام سهمیه بندی و کارت سوخت می تواند 
در کنترل مصرف و قاچاق موثر باشــد و قیمت گذاری 
پلکانی برای عرضه ســوخت گران تر به پرمصرف ها در 
کنار ارائه سوخت با قیمت مناسب برای مصارف عادی 
مردم می تواند راهگشا باشد، اما باید بسیار مواظب بود 
که در وانفسای گرانی کااهای مختلف، این اقدام ریختن 

بنزین بر آتش نباشد.

ضدونقیض گویی های دولت درباره قیمت سوخت

رئیس کل گمرک ایران از راه اندازی گمرک موبایلی تا عید 
خبر داد و گفت: انبارهــای اختصاصی ویژه تولیدکنندگان در 

گمرکات توسعه می یابد.
مهدی میراشرفی گفت: ایجاد انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک 
به بخش تولید اســت به این نحو که هزینه مربوط به تخلیه، بارگیری، 
انبارداری در این اماکن به صفر می رســد و شــرکت های تولیدی یک 
بخشــی از فضای تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی گمرک 
اختصاص می دهند که این موضوع به شدت هزینه های سربار تولید را 

کاهش می دهد.
وی افزود: گمرک به منظور کمک به نقدینگی بخش تولید و بحث 
ترخیص با ضمانت نامه بانکی برای فعاان اقتصادی گمرکی یکســاله و 
سایرین تا شش ماهه می تواند کااها را بدون اخذ عوارض با تضمین ازم 
به صورت درصدی یک قسمت از کاا به عنوان وثیقه حقوق عوارض در 
گمرک نگه داشته  و درصد عمده کاا به جهت کمک به تولید و اینکه 

خطوط تولید با مشکلی مواجه نشود ترخیص کند.
رئیس کل گمرکات کشــور اضافه کرد: در آینده نزدیک گمرک به 
ســمتی خواهد رفت که کنترل ها عمدتا غیرمزاحم و هوشمند خواهد 
شــد و تا عید گمرک موبایلی را افتتاح خواهیم کرد وگمرک بر روی 

موبایل خواهد بود.

گمرک موبایلی 
تا عید راه اندازی می شود

بر اساس آمارسازمان هواپیمایی کشوری، بیش از 7۰ 
درصد پروازهای کشــور در مهرماه سال جاری به موقع 

انجام شده است. 
به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری در مهرماه سال جاری شرکت هواپیمایی آسمان 
با انجام 782 پرواز پرکارترین ایراین ایرانی بوده اســت و پس از 
آن شــرکت های ماهان با 666، ایران ایر با 574 و زاگرس با 495 

پرواز قرار دارد.
همچنین در این مدت شرکت تازه تاسیس وارش که از ساری 
کار خود را دنبال می کند با انجام ســه پرواز در فرودگاه مهرآباد 
کم ترافیک ترین شــرکت هواپیمایی به حساب آمده و پس از آن 

شرکت های پویاایر، ساها و معراج قرار دارند.
در طــول این مدت از نظر تعداد پروازهای به موقع شــرکت 
هواپیمایــی ماهان بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده و با 
انجام 532 پرواز بدون تاخیر 80 درصد برنامه های خود را به موقع 
انجام داده است. پس از آن شرکت آسمان با 479، ایران ایر با 406 

و زاگرس با 399 پرواز قرار دارند.
در حوزه  پروازهای پرتعداد با تاخیر نیز شرکت آسمان با 303 
پرواز بااترین جایگاه را به خود اختصاص داده و پس از آن شرکت 

ایران ایر، ماهان، کاسپین و آتا قرار دارد.
از نظر درصد پروازهای به موقع شــرکت پویاایر توانسته تمام 
32 پرواز انجام شــده خود را به موقع انجام دهد و به این ترتیب 

به 100 درصد موفقیت برسد. 
شرکت هواپیمایی معراج با 95، ساها با 93، سپهران با 84 و 
قشم ایر با 83 درصد بااترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.  
در بین شرکت هایی که تعداد پرواز باا داشته اند نیز ماهان با 

80 درصد بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.
در حوزه پروازهای تاخیری نیز عملکرد اکثر شرکت ها بهبودی 
نسبی را نشان می دهد تا جایی که برخاف آمارهای گذشته هیچ 

شرکتی به 40 درصد تاخیر نیز نرسیده است.
 با این وجود شــرکت آســمان با 39 درصد بدترین عملکرد 
را داشــته و پس از آن شــرکت های تابان و ایران  ایر تور با 37 و 
کاســپین، کیش ایر و وارش با 33 درصد بدترین عملکردها را به 

خود اختصاص داده اند.
گفتنی اســت، بر اساس آمارهای فوق الذکر از مجموع 2517 
پرواز انجام شده شرکت های بزرگ هواپیمایی در مهرماه امسال 

بیش از 70 درصد، به موقع انجام شده است.
 این امر نشان می دهد که اگر 30 درصد باقیمانده به شرکت های 
کوچک واگذار شــود، ضمن شکسته شــدن انحصار در صنعت 
 هوایــی، می توان به موفقیت 100 درصدی در پروازهای به موقع

 دست یافت.

بر اساس آمارسازمان هواپیمایی کشوری
۷0 درصد پروازهای کشور 

در مهرماه امسال به موقع انجام شده است

با وجود اینکه نرخ خرید دار از سوی بانک ها کاهشی 
شــده، باز هم نسبت به نرخ صرافی ها در بازار آزاد بیشتر 

است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز گذشته بانک ها نرخ خرید ارز 
را کاهش دادند و هر دار آمریکا را 10 هزار و 93 تومان خریدند، 
ازم به ذکر اســت قیمت دار بانک هــا در روزهای پایانی هفته 
گذشــته 10 هزار و 111 تومان بــود که حاکی از کاهش قیمت 

خرید آن می باشد. 
همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز هفته قبل 
کاهشــی بود و 11 هزار و 415 تومــان خورد، در صورتی که در 
روزهــای پایانی هفته گذشــته هر یورو 12 هــزار و 122 تومان 
خریداری می شــد و این کاهش قیمت در یورو نیز موید کاهش 

قیمت دار بوده است. 
با این حال، قیمت خرید هر دار آمریکا در بازار آزاد توســط 
صرافی ملی نیز 10 هزار و 15 تومان اعام شده است که پایین تر 
از نرخ خرید بانک هاست؛ به عبارت دیگر با وجود اینکه نرخ خرید 
بانک ها در روز گذشته 10 هزار و 93 تومان بوده، صرافی ملی، رقم 

فروش خود را پایین تر از رقم بانک ها اعام کرده است. 
از سوی دیگر بانک ها در صورت کامل بودن مدارک مسافران، 
برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع تا سقف 500 یورو و برای 
ســایر کشورها تا سقف هزار یورو ارز مسافرتی به آنها می فروشند 
که بر اســاس اعام بانک ها، امروز هر یورو مســافرتی 11 هزار و 
749 تومان قیمت دارد که این رقم با احتســاب کارمزد به حدود 

12 هزار تومان می رسد. 
گفتنی اســت، میزان ارز وارد شــده به سامانه نیما با مجموع 
صادرات غیرنفتی انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون اختاف 
فاحشــی دارد و چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی از اینکه 

این ارز به کجا رفته، ابراز بی اطاعی کرد.
هرچنــد که در این مدت بخشــی از صادرات ایران به صورت 
ریالی و بخشی نیز مربوط به میعانات گازی بوده و از سوی دیگر 
صادرکنندگان تا ســه ماه فرصت دارند که ارز خود را وارد سامانه 

نیما کنند که ممکن است بخشی از این کمبود جبران شود.
طی روزهای گذشــته نیز بانک مرکزی با صدور اطاعیه ای از 
آمادگی بانک ها برای خرید ارز صادراتی صادرکنندگان خبر داده 
بود؛ البته دستورالعمل بازگشــت ارز حاصل از صادرات تغییری 
نکرده، اما به نظر می رسد بانک مرکزی با این اطاعیه قصد دارد 
صادرکننــدگان را به فروش ارز خود به بانک ها به جای ورود آنها 

به بازار آزاد ترغیب کند.
بر اساس دســتورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
صادرکنندگان می توانند مقداری از ارز خود را در بازار آزاد بفروشند 
کــه بانک مرکزی اعام کرده که بانک ها این آمادگی را دارند که 

ارز صادرکنندگان را بخرند.
بــه این ترتیب در صورتی که صادرکننــدگان، ارز خود را به 
بانک ها بفروشند، عاوه بر اینکه این امکان وجود دارد که با همان 
قیمــت بازار و حتی بااتر از آن ارز خود را عرضه کنند، می تواند 
به کنترل بهتر بازار ارز کمک کند و از نوســانات قیمتی ناگهانی 

جلوگیری به عمل آورد.

با وجود کاهش قیمت ارز 
نرخ خرید دار در بانک ها 

بیشتر از بازار است

کرده طی یک ســال  اعام  وزارت صنعت 
گذشــته )از آبان ۹6 تا آبان ۹7( تولید خودرو 
در کشــور به طور میانگین بیش از 57 درصد 

کاهش یافته است. 
براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش 
57/4 درصــدی همراه بــوده و از 135 هزار و 402 
دستگاه در آبان 1396 به 57هزار و 627 دستگاه در 

آبان امسال کاهش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آبان ماه امسال تولید 
انواع سواری با کاهش 58/2 درصدی همراه بوده و از 
126 هزار و 135 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 
52 هزار و 723 دستگاه رسیده و در همین مدت، تولید 

انواع ون نیز 73/2درصد کاهش یافته و از 67 دستگاه 
در آبان ماه 1396 به 18 دستگاه کاهش یافته است.
همچنین تولید انواع وانت نیز با کاهش 46درصدی 
همراه بوده و از هفت هزار و 569 دستگاه در آبان ماه 
ســال گذشته به 4084 دستگاه رسیده و تولید انواع 
اتوبــوس نیز نزدیک به 100 درصد کاهش یافته و با 
افت 99/4درصدی از 163 دستگاه در آبان ماه 1396 

به یک دستگاه رسیده است!
در همین زمینه، تولیــد انواع کامیونت، کامیون 
و کشــنده نیز 52/6درصد کاهــش یافته و از 1345 
دســتگاه در آبان ماه سال گذشــته به 637 دستگاه 
کاهش یافته است؛ به طور کلی، تنها تولید مینی بوس 
و میدل باس افزایش یافته و با رشد 33/3درصدی از 

123 دســتگاه در آبان ماه 1396 به 164 دســتگاه 
رسیده است.

ازم به ذکر است، در هشت ماهه نخست امسال نیز 
تولید انواع خودرو با کاهش 24/9درصدی همراه بوده 
و از 960 هزار و ســه دستگاه در هشت ماهه نخست 
سال گذشته به 721هزار و 363 دستگاه کاهش یافته 
اســت. )فراموش نشود که کاهش 57 درصدی تولید 
خودرو مربوط به آبان 97 نسبت به آبان 96 می باشد، 

نه هشت ماهه نخست سال جاری(
گفتنی است، کاهش قابل توجه تولید خودرو در 
یک سال منتهی به آبان 97، از جهات مختلفی مورد 
بررسی قرار گرفته و هرچند عده ای معتقدند به دلیل 
گرانی قطعات )در پی افزایش نرخ ارز( خودروسازان 

تــوان ادامه تولید را ندارند اما از ســوی دیگر برخی 
کارشناســان اذعان کردند که واردات قطعات خودرو 

طی سال گذشته رقم قابل توجهی بوده است. 
به عبارت دیگر، بر اســاس این مبنا کاهش تولید 
خودروســازان پیش زمینه افزایش قیمت می باشد، 
اتفاقی که طی روزهای اخیر بیشــتر رنگ واقعیت به 
خود گرفت و احتمال گرانی قیمت خودرو را به یقین 

نزدیک کرد. 
بر همین اساس، در حالی که خودروسازان به دنبال 
مجوز افزایش قیمت محصوات خود هستند، مخالفان 
افزایش قیمت  خودرو معتقدند که خودروســازان با 
افزایــش قیمت به دنبال جبران زیان های ناشــی از 

سوء مدیریت خود هستند. 

براساس آمار وزارت صنعت

تولید خودرو در یک سال اخیر ۵۷ درصد کاهش یافت

را مطرح کرد که تا زمان ورود جدی دســتگاه های 
نظارتی حدود 1900 خودرو با ثبت سفارش های فاقد 
اعتبار از گمرکات ترخیص شده و 4500 دستگاه نیز 

در خود گمرک توقیف شده بود.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، در حال حاضر 
براساس شواهد و مستندات حدود 11 هزار خودرو 
به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی نگهداری 
شده و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی 

از ایــن خودروهای خارجــی ارز 4200 تومانی در 
دوره ای کــه ارز تک نرخی شــد، دریافت کردند و 
وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست. یک گزارش 
رسمی نشان می دهد، در مقطعی 98 میلیون یورو 
ارز نیمایی به خودروی وارداتی اختصاص یافته است. 
اکنون خبر می رسد که جمع بندی برخی پیشنهادات 
مراجع تصمیم گیر در ایــن رابطه بر آن بوده که با 
ضوابط و شــرایطی خودروهای موجود در گمرکات 

ترخیص شوند.
این در حالی اســت که ترخیص این خودروها 
که غیرقانونی وارد شدند نیز خالی از  اشکال نبوده و 
احتماا با چنین دستوری زمینه برای ورود، فروش 
یا صادرات مجددا آن فراهم می شود، موضوعاتی که 
هرچند برای درآمدزایی خوب است اما اثر بلندمدت 
آن، امیــدوار کردن افــراد قاچاقچی برای ترخیص 
کااهای آنها می باشــد. گفتنی است، رهبر انقاب 
مرداد 95 تصریح کردند: »]در موضوع [ قاچاق، بنده 
به مسئولین گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند 
قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کان قاچاق را 
که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، 
این جنس را جلوی چشــم همه آتش بزنید؛ ضربه 
بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.«

کارخانه دامداران قیمت خود را پس از اباغیه ستاد 
تنظیم بازار افزایش داده است، گفت: این برند به دلیل 
نگرانی از جریمه ها همانند دیگر برندهای لبنی قیمت 
خود را افزایش نداده بود و اباغیه ستاد تنظیم بازار 
مجوزی برای این برند شد تا قیمت را افزایش دهد. 

گفتنی است، طی چند ماه گذشته کارخانه های 
لبنــی قیمت محصول خود را خودســرانه در بازار 
افزایش داده بودند و قیمت های اخیری که ســتاد 
تنظیم بازار اخیراً اباغ کرد، در برخی موارد بیشتر 
از قیمت برخی کارخانه ها و در موارد دیگر نزدیک به 

قیمت های آنها است. چندی پیش نیز گروه اقتصادی 
کیهان طی گزارشی تاکید کرده بود گران فروشی در 
حــال حاضر محدود به بازار لبنیات نبوده و در بازار 
میوه و برخی کااهای ضروری هم بسیاری از مردم 
را مستاصل کرده است. در برخی موارد گرانی نظیر 
مواد پروتئینی یا میوه نیز وزارتخانه های کشاورزی 
و صنعــت، معــدن و تجارت تــوپ را به زمین هم 
می اندازند. هرچند احتمال افزایش هزینه تولید برای 
برخی تولید کنندگان وجود دارد اما با توجه به تامین 
ارز چهار هزار و 200 تومانی )ارز دولتی( برای واردات 
کااهای اساســی، حداقل این کااها نباید افزایش 

قیمتی بیش از آنچه مصوب شده داشته باشند. 
با این حال، تاکنون برخورد دستگاه های نظارتی 
و قانونــی که عمدتا زیر مجموعه دولت محســوب 
می شــوند، ضعیف و در مــواردی مانند لبنیات هم 
بــدون اثر بوده اســت، به عبارت دیگر مســئوان 
دولتی که متولی این موضوع هســتند )مانند ستاد 
تنظیم بازار، ســازمان حمایت از مصرف کننده و...( 
 در قبال این گران فروشــی ها برخــوردی منفعانه

 داشته اند.
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از جلگه های حاصل خیز کشورمان- منظومه ای از 
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و ماننــد 11- خیر و برکت- ســازمان فضانوردی 
آمریکا- شهری در اســتان خوزستان 12- شیره 
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با حسرت از دوران آن یاد می کنند.

جوان بود و به قولی باد به سرش داشت آن هم 
از نوع سلطنت! به هر زحمت و جنایتی بود خودش 
را به ولیعهدی رســاند و به خیال خام خود در نظر 
داشت کشورگشایی کند و با بزرگان استکبار حشر 
و نشر داشته باشد بنابراین بی مقدمه خون ریخت و 
از مهلکه جست، غافل از آنکه اقداماتش کندن گور 
برای خودش و خاندانش بود، اکنون این سوال مطرح 
می شود پایان محمد بن سلمان آغاز چه تحواتی در 

عربستان خواهد بود؟
مطابق محاسبات »محمد بن سلمان«، شاهزاده قاتل 
و کودک کش سعودی و همراهانش، قرار بود جنگ یمن 
در عرض دو هفته پایان یابد! با این حال هم اکنون نزدیک 
چهار سال از جنگ یمن سپری شده و محصول این نبرد، 
چیزی جز اســتیصال و شکست ریاض و حامیان غربی و 

عربی آن در یمن نبوده است.
ولیعهدی به قیمت بگیر و ببند!

محمدبن ســلمان در روندی غیر معمول در خاندان 
آل ســعود در جایگاه ولیعهدی قرار گرفت و به اصطاح 
کارشناسان حکومت از آل سعود به »آل سلمان« منتقل 
شــده و همین موضوع سبب شــد تا اختافات در داخل 

خاندان آل سعود شدت گیرد.
سابقه بن سلمان در دستگیری، ربودن و شکنجه افراد 
مختلف نشــان می دهد که این فرد با پشــتگرمی همان 
حمایت های ذکر شــده و به امید افرادی چون ترامپ و 
نتانیاهو از مسیر وحشی گری علیه حقوق بشر خارج نخواهد 
شد و برخی اصاحات در عربستان از سوی این فرد برای 

پوشاندن اقدامات جنایتکارانه حاکمیت سعودی است.
براساس گزارش های تایید شــده، حداقل سه تن از 
شاهزادگان ســعودی که در اروپا زندگی می کردند، طی 
چند ســال گذشــته بنا به دستور مســتقیم بن سلمان 

ناپدید شده اند!
همه این شاهزادگان از منتقدان دولت عربستان بوده اند 
که در اروپا ربوده شــده و به این کشور منتقل شده اند. از 

سرنوشت این افراد تا کنون خبری منتشر نشده است.
اکنون دهها نفر از کســانی که خواسته های مدنی یا 
صنفی خود را به ســاده ترین و مسالمت آمیزترین روش 
بیان کرده اند، با اتهام ارتباط با بیگانه، تروریسم و مزدوری 
به راهروهای تنگ و تاریک زندان ها کشانده شده اند و به 
بی رحمانه ترین روش تحت شکنجه و گرفتن اعتراف های 
اجباری قرار گرفته اند و بر اساس گزارش رسانه های غربی 
وضعیت مناسبی در زندان ندارند و شماری از آنها در حالی 
با بیماری دست و پنجه نرم می کنند که حکومت سعودی 
قائــل به مداوای آنها نیســت و در مقابل برای اعتراف به 
جرایمی که مرتکب نشده اند و دست کشیدن از مخالفت 

با رژیم، شکنجه می شوند.
از این رو به نظر می رســد سناریوی کشتار منتقدان 
آل سعود همچنان ادامه دارد و پرونده خاشقجی علی رغم 
هشدارهای جدی درس عبرتی برای آل سعود و بن سلمان 

نشده است.
در همین رابطه مرزوق العتیبی نویســنده و روزنامه 
نگار سرشــناس ســعودی در گفت وگو با سایت خبری 
»الخلیج آناین« می گوید: »فعاان مدنی در عربستان با 
محاکمه های سری روبرو هستند، در حال حاضر فهرستی 
بلند باا از اعدام وجود دارد که برخی از آنها سال هاست در 
بازداشت به سر می برند، همزمان با افزایش روند سرکوب و 
بازداشت و مدیریت وحشیانه کشور، نیاز بود برای ادامه روند 
فعالیت به خارج از کشور مهاجرت کنم و در سایه این رژیم 

نگاهی به اوضاع یمن و ادعاهای حقوق بشری استکبار جهانی 

پایان تاریخ مصرف گاو شیرده
 و دفن رؤیاهای بن سلمان در باتاق یمن

هدیه آقاپور  بخش  پایانی

* سید افقهی کارشناس منطقه غرب آسیا: 
اکنون در داخل خاندان آل سعود شکاف 

جدی ای ایجاد شده است وهنگامی که 
برای اروپایی ها و آمریکایی ها یقین شد که 
بن سلمان آلوده به این مسئله است شروع 
کردند به فاصله گرفتن از او که دیدیم در 

نتیجه این اتفاقات احمد بن عبدالعزیز برادر 
کوچک ملک سلمان بنا به تشویق برخی به 
عربستان بازگشت! حتی مسئولین عربستانی 
از سوی غرب تهدید شدند که به وی نباید 

آسیبی وارد شود.

* حسن هانی زاده کارشناس سیاست خارجی: 
اراده اتحادیه اروپا و افکار عمومی بر پایان دادن 

به نقش بن سلمان در داخل این کشور است
 و با توجه به گزارش اخیری که 

رئیس سازمان سیا داد، اتفاق نظری
 در جامعه جهانی وجود دارد

 که نقش بن سلمان در
 منطقه به پایان رسیده

 و باید شخصیت دیگری
 بتواند به عنوان ولیعهد عربستان 

جانشین وی شود.

وحشیانه نمی توانستم در داخل به تحقیقاتم ادامه دهم!«
همچنین صفحه توئیتری زندانیان عقیدتی عربستان 
موســوم به »معتقلی الرای« که اخبار بازداشت شدگان و 
نقض حقوق بشر در عربستان را پیگیری می کند، اعام کرد 
که »ترکی بن عبدالعزیز الجاسر« روزنامه نگار و نویسنده 

سعودی زیر شکنجه جان باخته است.
این خبر در حالی منتشــر می شود که هنوز پرونده 
قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی با نقش 
مستقیم سعودی ها بسته نشــده و توجه جامعه جهانی 

نسبت به آن ادامه دارد.
تحوات یمن و تغییرات ولیعهدی عربستان

مســئله پایان دادن به بحران یمن  در دســتور کار 
غرب قرار گرفته و اتحادیه اروپا ابتکار عمل سیاسی برای 
این کشور را در دســت گرفته که بتواند این بحران را به 

سرانجام برساند.
برخی کارشناســان معتقدند قطر نیــز به این ماجرا 
بــه عنوان فرصتی طایی می نگــرد که می تواند محمد 

بن سلمان را زمین بزند. 
گفته می شود دولت ایاات متحده از گاف اطاعاتی و 
امنیتی محمد بن سلمان در حذف جمال خاشقجی همانند 
سایر پرونده ها همچون پرونده 11 سپتامبر 2001 برای 
باج خواهی اســتفاده خواهد کرد که به طور مشخص بر 
عرضه ســهام آرامکو )شرکت نفتی( در بازار وال استریت 

متمرکز شده است. 
همچنین راســتگرایان حاکم بر تــل آویو به رهبری 
نتانیاهو نیز برخاف همپیمانی با جناح کودتاگر حاکم بر 
عربستان به رهبری محمد بن سلمان از اینکه عربستان نیز 
به سرنوشت دیگر کشورهای عربی آشوب زده دچار شود 
چندان ابایی ندارد، چرا که فکر مي کند از عوارض ناشی 
از آن مي تواند برای چند صباحی برای ایجاد حاشیه امن 

برای خود استفاده کند.

حســن هانی زاده کارشناس سیاســت خارجی در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »مذاکرات یمنی 
ها با حضور نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن در 
استکهلم درپایتخت سوئد برگزار شد، به نظر می رسد بعد 
از مرگ جمال خاشقجی روزنامه نگار برجسته سعودی اان 
اراده جامعه جهانی به این سمت و سو است که بحران یمن 
به پایان برســد و این درحالی است که بن سلمان ولیعهد 
عربستان نمی تواند دستاورد نظامی در یمن داشته باشد.

وی ادامه می دهد: »اراده اتحادیه اروپا و افکار عمومی 
بر پایان دادن نقش بن سلمان در داخل این کشور است و 
با توجه به گزارش اخیری که رئیس سازمان سیا داد، اتفاق 
نظری در جامعه جهانی وجود دارد که نقش بن سلمان در 
منطقه به پایان رسیده و باید شخصیت دیگری بتواند به 

عنوان ولیعهد عربستان جانشین وی شود.«
این کارشناس سیاست خارجی تصریح می کند: »به 
نظر می رســد که تحوات دراماتیکی  روزها و هفته های 
آینده در عربســتان رخ دهد  و ممکن است بن سلمان از 
چرخه قدر ت خارج شده و شخص دیگری با وجهه  بااتری 

انتخاب شود و بحران یمن نیز به پایان برسد.«
هانی زاده خاطرنشــان می کند: »عربستان سعودی 
در آستانه تحوات شدیدی است، زیرا امریکا هزینه های 
سیاسی و امنیتی زیادی برای محمد بن سلمان پرداخت 
کرده  و اکنون تاریخ مصرف بن سلمان  برای آنها به پایان 

رسیده، بنابراین سناریو جدیدی نوشته شده است.«
پایان انقضای گاوشیرده

عملکرد بن سلمان در طول تصدی پست وزارت دفاع و 
سپس ولیعهدی چندان رضایت بخش نبوده است. 

او با تجاوز نظامی به یمن که با گذشت سه سال و نیم 
هنوز دستاوردی نداشته و همچنین محاصره قطر و تیره 
کردن روابط با دیگر کشــورهاي همسایه نشان داد که در 

سیاست خارجی به هیچ وجه قابل اتکا نیست. 

از ســوی دیگر بن ســلمان با به تــاراج دادن ثروت 
عربســتان و امضاء قراردادهایی بــه ارزش بیش از 450 
میلیــارد دار با ترامپ رئیس جمهــور آمریکا و مراودات 
با رژیم صهیونیستی، تصور می کرد با اتکا به راستگرایان 
حاکم بر کاخ سفید و تل آویو می تواند جایگاه خود را تثبیت 
کند اما شکســت های پی در پی او در سیاست خارجي و 
همچنین شکست سیاست های به اصطاح اصاح طلبانه 
او در داخل که این روزها با دستگیری فعاان حقوق بشر 
خود را نمایان ساخته است می تواند در حکم این باشد که 
حتی آمریکایی ها هم با آگاهی او از اوضاع داخلی عربستان 
به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمی توانند روی او حساب 

کنند و مدت زمان این گاو شیرده منقضی شده است.
در همین راســتا دونالد ترامپ دربــاره پرونده قتل 
جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی در 
کنسولگری ریاض در استانبول، پادشاه عربستان سعودی 
را تبرئه کرد و بر احتمال باای دســت داشتن ولیعهد او 

در این قتل تاکید کرد.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وال استریت ژورنال 
گفت، به این باور رسیده که ملک سلمان پادشاه عربستان 
سعودی قبل از کشته شدن جمال خاشقجی هیچ اطاعی 
از این موضوع نداشته و دخالتی در این ماجرا نداشته است.

حمایت همه جانبه کاخ سفید از اقدامات ریاض مقامات 
ســعودی را به عناصری گستاخ تبدیل کرده است که در 
راستای رضایت رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی 

از هر اقدامی کوتاهی نخواهند کرد.
پرونده قتل خاشقجی و مرحله گذار از بن سلمان

 سرنوشــت خاشقجی و اینکه توسط سعودی هنگام 
رفتن به کنسولگری عربســتان در استانبول کشته شده 
همچنین بی توجهی به مسئله حقوق بشر از سوی حکام 
آل سعود بیش از گذشته مورد توجه جامعه  بین الملل قرار 
گرفته و به نظر می رسد سعودی ها به دلیل حمایت ها از 

سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خیال راحتی از این بابت 
دارند، درحالی که رفتارهای غربی نشان می دهد از پرونده 

قتل خاشقجی و بن سلمان نگران هستند.
از سوی دیگرعربســتان از کنوانسیون وین درخصوص 
حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی سوءاستفاده و برای مقاصد 
تروریستی استفاده کرده است و این نگرانی برای کشورها ایجاد 
شده که ممکن است عربستان از اماکن دیپلماتیک خود در 

این کشورها نیز به اقدامات مشابه دست بزند.
ســیدهادی سید افقهی کارشناس منطقه غرب آسیا 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »ترور جمال 
خاشقجی بر وضعیت داخلی و خارجی عربستان سعودی 

تاثیرات مهمی گذاشته است .«
وی ادامه می دهــد: »هنگامی که این حادثه فاجعه 
آمیز رخ داد ابتدا مسئولین امنیتی و سیاست خارجیشان 
سخن گفته و منکر این موضوع شدند که خاشقجی داخل 
کنسولگری مانده و گفتندکه از آنجا خارج شده است، پس 
از این اظهار نظرات سازمان اطاعات و امنیت ترکیه شروع 
کرد یک سری حایق را درز دادن و هر بار که سازمان امنیت 
بخشی از اطاعات جدیدی رو می کرد مقامات عربستان 

سناریو خودشان را عوض می کردند.«
این کارشناس منطقه غرب آسیا می افزاید: »در مرحله 
دوم که ثابت شــد خاشــقجی از کنسولگری خارج نشده 
مقامات عربستان گفتند خاشقجی خارج نشده و طی یک 
دعوا خفه شده و مرده است! در همین راستا ترکیه اعام 
کرد که اگر خفه شــده جنازه وی کجاست؟ که تا کنون 

عربســتان چنین چیزی را اعام نکــرده و در این زمینه 
اطاعاتی ارائه نکرده است.«

سید افقهی اضافه می کند: »در داخل عربستان بگو 
مگوهایــی رخ داد که حقایق منعکس بشــود یا خیر اما 
هنگامی که ترکیه صدای خاشــقجی را برای مســئولین 
آمریکایی و مقامات سعودی منتشر کرد دادستان عربستان 
بــه ترکیه رفت و در جواب صدای این نواراعام کرد یک 
عده عناصر خیره سر بدون اطاع »بن سلمان« و مافوقشان 

چنین اقدام خودسرانه ای انجام دادند!«
وی تاکید می کند: »ابتدا منکر شــدند، بعد گفتند 
دعوای معمولی شده و در نهایت گفتند عناصر خیره سر 
دست به این قتل زدند تا اینکه خانم هاسپل رئیس سازمان 
سیا در مجلس سنا اقرار کرد که تحقیقات نشان می دهد 
بن سلمان مســتقیما  دستور قتل خاشقجی را داده و بر 

این عملیات اشراف داشته است.«
این کارشناس سیاست خارجی با اشاره به بازتاب های 
این جنایت در داخل و خارج عربســتان اظهار می دارد: 
»اکنون داخل عربستان عده ای از اعضای خاندان، مقامات 
نظامی و رسانه ها به شدت منفعل هستند که چطور این 
مسئله را جمع کنند و در داخل خاندان شکاف جدی ای 
ایجاد شده است، از سوی دیگر هنگامی که برای اروپایی 
ها و آمریکایی ها یقین شــد که بن سلمان آلوده به این 
مسئله است شروع کردند به فاصله گرفتن از او که دیدیم 
در نتیجه ایــن اتفاقات احمد بن عبدالعزیز برادر کوچک 
ملک ســلمان بنا به تشویق برخی به عربستان بازگشت! 

حتی مسئولین عربستانی از سوی غرب تهدید شدند که 
به وی نباید آسیبی وارد شود.«

ســیدافقهی درباره تغییرات در خاندان آل سعود می 
گوید: »احتمالی وجود دارد که بعد از ملک سلمان برادرش 
پادشاه شود و یا اینکه احمد بن عبدالعزیز بعد از اینکه ثابت 
شود محمد بن سلمان آلوده در جنایت خاشقجی بوده او 

را عزل کنند و وی ولیعهد بشود.« 
وی اضافه می کند: »بعد از اعتراف رئیس سازمان سیا 
دیدیم کــه حتی نماینده های تند رو جمهوری خواه که 
رفقای صمیمی ترامپ هســتند از جمله گراهام و کورکر 
گفتند ما اگر یک درصد شک داشتیم اکنون یقین کردیم 

که بن سلمان دستور قتل خاشقجی را داده است.«
این کارشناس سیاست خارجی تاکید می کند: »بازتاب 
این موضوع این خواهد بود که بن ســلمان به عنوان یک 
قاتل صاحیت ندارد تاج و تخت پادشاهی را تصاحب کند 
بنابراین فشــارهایی بردولت عربستان وارد خواهد شد از 
جمله هجمه ها برای توقف جنگ یمن که دیدیم از بازتاب 
یک خشونت فردی)قتل خاشقجی(، خشونت جمعی در 

یمن هم انعکاس جهانی پیدا کرد.«
وی خاطرنشــان می کند: »یک زمانی هیچ خبری از 
یمن منعکس نمی شد اما اکنون تمام دنیا به ویژه اروپا و 
آمریکا مطالبه می کنند که این جنگ متوقف شــود، این 
موضوع نشــان می دهد که قتل خاشقجی اعتمادی را که 
دنیا به بن ســلمان داشت از بین برد و چهره عربستان را 

بسیار خدشه دار کرد.«
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  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال مالی 1390 به تصویب رسید. 

بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقاب اسامی به شناسه 

ملی 14003691943 و شــرکت صنایع معدنی شهاب 

سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات 

رفاهی اله به شناســه ملی 10101621223 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

ســهراب تقی پورآهنگر به کد ملــی 2060701163 به 

ســمت بازرس اصلــی و رضا حیدری جــوار به کد ملی 

3873858673 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۹۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۲۴6۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/2/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 
به 96/10/10 به تصویب رسید. آقای هوبرت کارل گبهارد گرستر )دارنده کد 
فراگیر به شماره 91738138( به عنوان بازرس اصلی و آقای زیگفرید اریش 
کارل شولر )دارنده کد فراگیر به شماره 91738310( به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت انتشار 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲ 

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ 1395/9/24 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55036 
مجوز  و   95/11/3 مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
شــماره 952/126/9409 
مورخ 95/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن اائمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصاح شد.  ماده 
ماده 2 اساســنامه به شرح 
ذیل اصاح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 
ثامن اائمه موسسه 
غیرتجاری به شماره 
ثبت ۱6۵6۹ و شناسه 
ملی ۱۰۲6۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 
0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 
ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 
ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. لیست شرکاء بعد از 
افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 
ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشرکه خانم 
ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 
ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 
دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 
شماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۷6۳6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۳۷۳ 



مفهوم شناسی مدح و تفاوت آن با حمد
مدح و مداحی، در  اشــتقاق کبیر با حمد نزدیک اســت؛ از این رو 
می توان مدح را نوعی از حمد و ســتایش دانست که البته تفاوت های 
لطیف میان دو واژه از نظر معنایی وجود دارد. مدح برای عاقل و غیرعاقل 
و نیز نسبت به صفات و فضلیت های اکتسابی و غیراکتسابی و کارهای 
اختیاری و غیراختیاری انجام می شــود، اما حمد تنها نسبت به عاقل و 
نســبت به صفات اکتسابی و کارهای اختیاری پسندیده انجام می شود. 
البته حمد انسان نسبت به همه داده ها و گرفته های الهی است؛ زیرا هر 
چه خدا نســبت به انسان می کند، براساس حکمت، علم و قدرت الهی 
است؛ بنابراین، همواره خیری در کارهای الهی نسبت به انسان است که 

موجب آن می شود تا انسان بگوید: الحمده رب العالمین.
همچنیــن در مدح، غلو راه می یابد، در حالی که در حمد این گونه 
نیست؛ از این رو مدح به دو قسم مثبت ارزشی و منفی ضدارزشی تقسیم 
می شــود. بر این اساس گاه سخن از مدح خوب و گاه سخن از مدح بد 
اســت که نوعی تملق نیز به شمار می آید، اما حمد همواره پسندیده و 
ارزشــی است؛ زیرا در آن غلو و تملق راه نمی یابد؛ چرا که حمد نسبت 
به حقایق در سطح و مناسب با آن حقیقت بیان می شود.)لسان العرب، 
ج 3، ص 155؛ کتاب العین، ج 3، ص 188و 189، واژه »الحمد«؛ لسان 
العرب، ج 2، ص 589، واژه »الَمدح«؛ المیزان فی تفســیرالقرآن، ج 1، 

ص 19 ؛ المفردات فی غریب القرآن، ص 256(
در روایات از مدح و ســتایش نسبت به افراد بدکار نهی شده است؛ 
زیرا آنان را تشــویق به زشــت کاری و بدکاری می کند و بستری برای 
گرایش مردم به ضدارزش ها و نابهنجاری ها به جای ارزش ها و هنجارها 
می شود. به عنوان نمونه پیامبراکرم)ص( می فرماید: إَِذا ُمِدَح الَْفاِجُر اِْهَتَزّ 
؛ هرگاه فاجري مدح شــود، عرش خداوند به لرزه  ُبّ الَْعْرُش َو َغِضَب الَرّ

صفحه ۶
یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 

۸ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۵
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

گنجینه بهشتی
 برای شفای 99 درد

المعروف  امیرالمؤمنین)ع( عن رسول اه)ع(: صنیع  عن 
یدفع میتًه  السوء و الصدقْهً فی السر تطفی غضب الرب و صلهً 
الرحــم تزید فی العمر و تنفی الفقر و ا حول و ا قوهً اا باه 
کنزمن کنوز الجنهً و هی شــفاء من تسعه و تسعین داء ادناها 

الهم.)1(
»امیرالمؤمنین)ع( از قــول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: 
نیکی کردن به دیگران، مرگ بد را دفع می کند و صدقه پنهانی، خشم 
پروردگار را فرو می نشاند و صله رحم، عمر را زیاد می کند و فقر را از 
انسان دور می کند و ذکر »ا حول و ا قوه اا باه« یک گنجینه بهشتی 

است و شفای 99 درد می باشد که کمترین آنها، غم و اندوه است.«
***

- صنیع المعروف یدفع میتهً الســوء؛ [امیرالمومنین)ع(: از قول 
پیامبر)ع( می فرماید:] خاصیت نیکی کــردن به دیگران)مردم( این 
اســت که مرگ بد را، مرگ نامطلوب را از انسان دفع می کند. »میتْهً 
الســوء«، مردن در آن شرایطی و در آن اوضاعی است که برای انسان 
خوشــایند نیست. گاهی انســان در حال سجده می میرد، این خیلی 
مطلوب اســت؛ گاهی انسان در راه خدا شهید می شود، گاهی انسان 
در یک محل متبرکی در حال کار نیکی از دنیا می رود؛ اینها مرگهای 
خوب است. مرگهای بد، مرگهایی است که در آن، مجال توبه نیست، 
مجال عبرت گرفتن خود انسان نیست؛ شرایطی بر انسان حاکم نیست 
که انســان در آن شرایط خرسند باشد، خشنود باشد. خاصیت نیکی 
کردن به مردم این است که این جور مرگی را از انسان دور می کند.

- والصدقه فی الســرتطفی غضب الرب؛ [و صدقه پنهانی، خشم 
پروردگار را فرو می نشاند.]

- و صله الرحم تزید فی العمر و تنفی الفقر؛ [صله: رحم]، هم عمر 
را زیاد می کند، هم فقر را از انسان دور می کند؛

اینها همان روابط ناشناخته بین علتها و معلول هاست و میلیاردها 
رابطه این جوری در عالم وجود و همین عالم طبیعت وجود دارد که 
علم هنوز اینها را کشف نکرده. [البته] دیر هم نشده، عمر بشر زیاد 
است؛ یک روزی ممکن است علتهای اینها را کشف کند. خیلی چیزها 
در این طبیعت هســت که ما اینها را نمی شناسیم. فرض بفرمایید 
وقتی که سخن بد مضمون یا دشنام از زبان کسی خارج بشود- آن 
طور که حاا در این آثار علمی و تجربیات علمی بسیار جدید کشف 
کرده اند- بلورهای حاصل از قطره آب و مولکول آب که تبدیل به یخ 
می شود، زشت شکل می گیرد. اینها در همین خبرهای علمی بسیار 
جدید اســت. آزمایش کرده اند، تجربه کرده اند- هم در دنیا، هم در 
کشور خودمان در تهران این کار را کرده اند- فرض بفرمایید وقتی 
کــه نوار قرآن می گذارند و این یــخ، در حال [پخش] نوار قرآن به 
وجود می آید و این مولکول آب تبدیل می شود به یخ، شکل طبیعی 
آن- که زیر میکروســکوپ گذاشته اند - یک شکل زیبا و مطلوبی 
اســت که شکلهایش را عکسبرداری کرده اند و ما دیدیم. وقتی که 
در همین حال یخ بستن فرض بفرمایید یک حرف بدی، یک حرف 
زشتی، دشــنامی از زبان کسی خارج می شــود، این شکل خراب 
می شود؛ رابطه بین اینها چیست؟ اینها حرفهایی است که تا قبل از 
امروز اگر کسی می زد، حمل می کردندبر خرافات؛ امروز اینها راعلم 
دارد برای ما روشن می کند. این رابطه های طبیعی است. میلیاردها 
رابطه طبیعی وجود دارد که ما اینها را هنوز کشــف نکرده ایم. دنیا 
خیلی بزرگ تر از این حرفها است. اینها رابطه است؛ صله رحم عمر 

را زیاد می کند؛ رابطه ای وجود دارد.
- و »ا حــول و ا قوهً اا باه« کنزمن کنوز الجنه؛ یعنی همین 
ذکر که با توجه گفته بشــود، یک گنجینه بهشتی است که این را به 

دل خودتان بخوانید و تلقین کنید.
- و هی شفاء من تسعْهً و تسعین داء ادناها الهم؛

[که دوای دردهایی است که کمترین آنها، غم و غصه است.] که 
در روایت دارد که اگر کســی غمگین بود، چندبار این ذکر را بخواند: 
ا حــول و ا قــوه اا باه ا ملجا و ا منجی من اه اا الیه؛)2( و این، 
تجربه هم شــده؛ هم و غم انســان فرو می نشیند. اینها هست؛ اینها 

حقایقی است که باید اینها را ما بفهمیم.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/23، به نقل از کتاب 

نسیم سحر.
____________________

1- نوادر راوندی ص 94                 2. مکارم ااخاق، ص 443

اذعان یادگار امام
 به قدرت مدیریتی حضرت آقا

در بهمن ســال 1369 - حدود نــوزده ماه پس از رحلت 
حضرت امام- به اتفاق جناب آقای حاج محسن رفیق دوست با 
مرحوم حجت ااسام و المسلمین احمد خمینی)ره( ماقات 
خصوصی داشــتیم. در این ماقات، اینجانب به ایشان عرض 
کردم که شما چند روز پیش جمله ای فرمودید و رسانه ها هم 
پخش کردند که به سهم خودم ازم می دانم از جنابعالی تقدیر 
و تشکر کنم. ایشان پرسیدند کدام جمله؟ عرض کردم جمله  
شما این بود که »هرکس بگوید که اطاعت از امام غیر از اطاعت 
از حضرت آیت اه خامنه ای اســت، در خط آمریکاست.« حاج 
احمد آقــا فرمودند: »آقای حبیبی! من این جمله را با اعتقاد 
کامــل به آن، بیان کردم و جداً معتقدم، هرکس این تفاوت را 
قائل باشــد، بخواهد یا نخواهد در خط آمریکا است.« و اضافه 
کردند: »یکی از موارد شگفتی من این است که حضرت آیت اه 
خامنه ای در این حدود نوزده ماه، چگونه توانســته اند تعادل و 
توازن در کشور را مدیریت کنند؟ چون عوامل مهمی برای برهم 

زدن این تعادل و توازن و ایجاد بحران وجود دارد.«
حــاج احمد آقا در ادامه گفتند: »آن هایی [تعبیری به کار 
بردنــد] که می گویند آیت اه خامنه ای نه! پس می گویند چه 
کســی؟ مثًا می گویند فانی! او خانه  خودش را هم نمی تواند 
اداره کند.« [البته مرحوم حاج احمد آقا اســم بردند] ایشــان 
اضافــه کردند: »عده ای خاص بعد از رحلت حضرت امام)ره( و 
انتخاب حضرت آیت اه خامنه ای به عنوان رهبر انقاب، آمدند 
اطراف مرا گرفتند که شاید به زعم خویش مرا در مقابل ایشان 
بتراشــند. من متوجه این توطئه بودم و توی دهن آنها زدم و 
معتقدم کســی که می تواند بعد از رحلت حضرت امام)ره( بار 
این مســئولیت را به خوبی به دوش بکشــد، حضرت آیت اه 

خامنه ای هستند.«
* آقای محمد نبی حبیبی- پایگاه اطاع رســانی دفتر حفظ و 

نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای

یکی از روش های دشمن در جنگ نرم، تاریخ سازی با تواترسازی 
دروغین اســت. دشــمن با تاریخ ســازی دروغین بر آن است تا 
جهت گیری حــال و آینده امتی را تغییر دهد و به اهداف شــوم 
خویش دست یابد. تفرقه افکنی، تقدس سازی دروغین، سنت سازی 
و مانند آنها اهدافی است که دشمن می خواهد از طریق تاریخ سازی 

دروغین به آن دست یابد.
به عنوان نمونه زمانی مســجد بابری در بخش فیض آباد ایالت 
اوتارپرادش هند به یک بحران در شبه قاره هند و جنگی تمام عیار 
میان مسلمانان و هندوهای افراطی تبدیل شد که دشمنان اتحاد 
مردم هند، با تاریخ سازی دروغین، ادعا کردند بنای این مسجد بر 
روی خرابه های یک معبد قدیمی بوده اســت. این مسجد در قرن 
دهم هجری به دستور ظهیرالدین محمد بابُر بنا شده بود. »نویل«، 
افسر ارشد انگلیسی، بدون ارائه سند تاریخی، بر این ادعای هندوها 
صحه گذاشت که بابر، معبدی را که به محل تولّد رام َچْنَدر مشهور 
بود را ویران کرده و بر ویرانه آن مســجدی ســاخته که به نام بابر 

نامگذاری شده است.
امروز، رسانه ها مهم ترین ابزار جنگ نرم دشمن است. روزنامه ها 
و رسانه های زنجیره ای یک مطلب دروغ را چنان تکرار می کنند که 
به عنوان خبر متواتر مورد پذیرش مردم قرار گیرد؛ اگر مستنداتی 
علیه این خبر دروغ ارائه و رسانه ناچار به تکذیب خبر نخستین شود، 
به دلیل تواترسازی پیشین، هرگز خبر دروغین حذف نمی شود و 
پس از مدتی به عنوان یک روایت از حقیقت و واقعیت، تکرار و به 
خورد مردم داده می شــود. این گونه است که دشمن با تواترسازی 

دروغین ، تاریخ سازی می کند. 

در قرآن، از تاریخ سازی با تواترسازی دروغین سخن به میان آمده 
است که می توان به داستان حضرت مریم )س( و اصحاب کهف به 
عنوان نمونه قرآنی اشــاره کرد. در داستان اصحاب کهف دشمنان 
چنان درباره تعداد اصحاب کهف تواتر ســازی کردند که دست کم 
دو روایت دروغین در کنــار روایت اصلی مطرح و در تاریخ تکرار 
می شود. )کهف، آیه 22( در این آیه با واژه »یقولون« به این نکته 
توجه می دهد که گروهی با تکرار مطلبی بر آن هســتند تا آن را 
تواترسازی کنند و هرگونه شک و تردید را از محتوای خبر خویش 
دور سازند. از همین رو، خدا به مردمان هشدار می دهد تا مواظب 
تواترسازی در راستای تاریخ سازی دروغین برای رسیدن به اهداف 

خاص باشند.
امروز رسانه ها و روزنامه های زنجیره ای در راستای همان روش 
شیطانی دشمنان در جنگ نرم، به تواتر سازی اقدام می کنند و با 
تکرار، چنان دروغی را به خورد مردم می دهند که در صورت حتی 
تکذیب، چند ســال آینده همین خبر متواتر دروغین دست کم به 

عنوان روایتی از واقعیت تاریخی مطرح شود. 
باید یادآور شد که همین روش در گزارش های تاریخی نسبت 
به عصر نخســت اســام و همچنین حادثه خونبار کربا از سوی 
دشــمن به کار گرفته شد، به طوری که امروز گزارش های متواتر 
دروغین دشمنان اهل بیت)ع( به عنوان روایت های تاریخی مطرح 
می شود و انســان را نسبت به حقایق تاریخی دچار شک و تردید 
می کند. بنابراین، ازم اســت تا نســبت به تواترسازی در راستای 
تاریخ ســازی دروغین دشمنان هوشــیار بود و در دام این روش 

مکارانه دشمن نیفتاد.

غیبت، نشانه حسادت
قال اامام الصادق)ع(: »قال لقمان ابنه: و للحاســد ثاث 
عامات: یغتاب اذاغاب، و یتملق اذا شهد، و یشمت بالمصیبه«
امام صادق)ع( فرمود: لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه 
است: پشت سر غیبت می کند، رو به رو تملق می گوید، و از گرفتاری 

دیگران شاد می شود. )1(
____________________

1( خصال، شیخ صدوق، ص 121

رسوایی غیبت کننده حتی درون خانه اش!
روزی پیامبر گرامی)ص( با صدای بســیار بلند خطبه می خواند 
به گونــه ای که به گوش زنانی که در خانه های اطراف و نزدیک بودند 
می رسید، و فرمود: ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید، و در قلبتان 
ایمان نیست، غیبت مسلمان نکنید،  درصدد کشف عیوب آنها نباشید، 
چرا که هرکس درصدد کشــف عیوب برادر مسلمانش باشد، خداوند 
درصدد کشــف عیوب او خواهد بود، تا آنجا کــه در درون خانه اش 

رسوایش می کند. )1(
____________________

1- جامع السادات، ج 2، ص 303

موارد جواز غیبت
پرسش:

با توجه به تعریف غیبت سوال این است که آیا در مواردی از 
منظر آموزه های وحیانی اجازه داده شده که در حال غایب بودن 

فرد، مطالبی که خوشایند او نیست مطرح شود؟
پاسخ:

علمای اخاق در تعریف غیبت گفته اند: غیبت آن است که پشت سر 
برادر یا خواهر مسلمان سخنی گفته شود که اگر به گوش او برسد ناراحت 
شود و کشف آن در جامعه باعث رفتن آبروی مومن شود. امام خمینی)ره( 
در این رابطه می فرماید: »غیبت عبارت اســت از ذکر کردن انسان را در 
حال غایب بودنش به چیزی که خوشــایند نیست. نسبت دادن آن را به 
سوی او، از چیزهایی که پیش عرف مردم نقصان است، به قصد انتقاص 

و مذمت او.« )چهل حدیث، ص 301(
حال با توجه به آنچه در تعریف غیبت گفته شــد، آیا شــارع مقدس 
در مواردی خاص اجازه داده اســت که در شرایطی خاص غیبتی صورت 
گیرد؟ در اینجا به صورت محوری به ده موردی که جواز غیبت از طرف 

شارع مقدس داده شده اشاره می گردد:
در مــوارد خاصی از طرف شــارع مقدس غیبت مجاز یا حتی واجب 
می گردد و این در جایی اســت که پای مصلحت مهم تری در کار باشــد 
به گونه ای که حفظ آن مصلحت بر مفاســد بزرگ غیبت غالب و چیره 
گردد. از جمله مواردی که داخل در این استثنا قرار دارد موارد زیر است:
1- در مورد دادخواهی و رفع ظلم و گرفتن حق که اگر شخص مظلوم 
افشاگری نکند کســی به داد او نمی رسد و حق او پایمال می گردد. این 
همان چیزی اســت که قرآن کریم می فرماید: »ا یحب اه الجهر بالسوء 
من القول اامن ظلم و کان اه سمیعا بصیرا«؛ خداوند دوست ندارد کسی 
با ســخنان خود بدی ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده 

خداوند شنوا و دانا است.)نساء، آیه 148(
2- در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کســانی که بر ضد مصالح 
مسلمین نقشه می کشــند که اگر کار آنها برما و آشکار گردد مردم بپا 
می خیزند و جلوگیری کامل یا نسبی می کنند، غیبت این گونه افراد نیز 

جایز بلکه واجب است.
3- در مورد مسلمانی که جان یا مال یا ناموسش از سوی دیگری در 
خطر قرار گرفته و او آگاه نیســت، افشای این خطر نیز جایز بلکه گاهی 

واجب است.
4- در مورد مشورت؛ یعنی در آنجا که کسی می خواهد مثا با دیگری 
ازدواج کند یا شــرکتی تشکیل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره 
شــخص مورد نظرش ســوال می کند، در اینجا امانت در مشورت اقتضا 
می کند آنچه را می داند و در مورد آن برنامه تاثیر می گذارد افشا کند چون 
پرده پوشی در این گونه موارد خیانت است و خیانت در مشورت جایز نیست.
5- در مورد شــهادت دادن در جایی که از انســان تقاضای شهادت 

کنند، نیز غیبت کردن جایز است چون مصلحت، شهادت قوی تر است.
6- طرف غیبت شونده متجاهر به فسق باشند؛ یعنی، هیچ گونه پروایی 
نداشته باشد که علنا به گناه و معصیتی دست بزند که در خصوص گناه 

علنی او غیبت جایز است.
7- ممکن است فردی را برای سمتی نظیر نمایندگی یا ریاست قسمتی 
خاص، نامزد نموده و مورد بحث قرار دهند. در اینجا انسان می تواند اگر 
نقطه ضعفی را اطاع دارد که خدای ناخواســته با پیدا کردن آن سمت، 

به اسام و انقاب ضربه می زند، به مسئولین گوشزد کند.
8- فرض بفرمایید بیماری است که نمی خواهد بعضی از اسرارش نزد 
طبیب فاش شــود و از طرفی چاره ای نیست و طبیب برای معالجه باید 
بداند. در اینجا نیز می توان علی رغم خواســت بیمار، پزشک معالج او را 
در جریان امر قرار داد. غیبت نسبت به گناهان پنهانی جایز نیست و در 
نتیجه اگر شــخص مبتا به ارتکاب گناهی است که دیگران از آن خبر 

ندارند، ذکر آن گناه حرام است.
9- اگر در مورد خاصی احتمال منحرف شدن شخصی در اثر همنشینی 
و عدم اطاع از مفاســد وی وجود دارد، می توانیم شخص مورد نظر را از 
معاشرت با آن گنهکار منع کنیم. در این راستا باید کمال احتیاط را رعایت 
نمود؛ یعنی، در مرحله اول تنها می توانیم بگوییم که »این معاشرت به صاح 
شما نیســت« و حق بازگو کردن معایب و گناهان آن شخص را نداریم، 

پس باید این کار را مرحله به مرحله و به صورت تدریجی انجام دهیم.
10- کسی که ادعای منصبی را داشته باشد که صاحیت آن را ندارد 
مثا شــخص بی لیاقتی ادعای فقاهت می کند و متصدی اموری می شود 
که اهلیت و صاحیت آن را ندارد می توان مردم را به نواقص او توجه داد.

گناهی که هم حق اه است و هم حق الناس
)بدان ای سالک راه خدا!( غیبت عاوه بر آنکه جنبه حق  اه دارد، 
جنبه حق الناس هــم دارد، و خداوند غیبت کننده را نمی آمرزد مگر 
اینکه غیبت شــونده از او راضی شود. پیامبر گرامی)ص( در وصیت 
خود به ابوذر فرمود: از غیبت بترس، زیرا که آن از زنا شدیدتر است. 
عرض کردم: برای چه یا رســول اه؟ حضرت فرمود: برای آنکه زناکار 
اگر توبه کرد خداوند او را می آمرزد، ولی غیبت آمرزیده نشود تا آنکه 

صاحبش گذشت کند. )1(
___________________

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

از نظر قرآن کسانی دست از خودستایی برمی دارند که متوجه عنایت و فضل الهی باشند که 
نسبت به آنان شده و هر چه دارند از خدا دارند.  اما کسانی که هر چیزی حتی صفات و فضایل 
غیر اکتسابی مانند اندام زیبا و سپید و عقانیت و هوش و ذکاوت را به خود نسبت می دهند و 
از خدا غافل هستند؛ چنین افرادی همانند نمرود، فرعون و قارونی هستند که گرفتار خودستایی 

می شوند و این گونه سقوط می کنند.

 همان اندازه کــه تزکیه عملی و رفتاری، 
پسندیده و خوب است، تزکیه گفتاری در 
قالب خودســتایی مذموم و ناپسند است 
که انسان باید از چنین ستایش و مدحی 
نسبت به خود دســت بردارد و به عبارت 
دیگر به جای خودســتایی، خودستانی و 

بازخواست از نفس خود کند.

ســتایش همانند شکر و سپاس، کاری بس پســندیده است، به شرطی که در جای خود و برای اهل آن به کار برده شود. اما 
برخی از انسان ها عادت کرده اند که به ستایش از کسانی یا چیزهایی بپردازند که اصوا ضدارزشی است و عامل تشویق دیگران 
به کارهای بد و زشــت می شود. در آموزه های قرآن میان مدح و ستایش خوب و بد، فرق گذاشته شده است. نویسنده در این 

مطلب با تبیین چرایی آن، به طرح دیدگاه قرآن درباره مدح پسندیده و ناپسند پرداخته است. 

 تواترسازی دروغین دشمنان به هدف تاریخ سازی 

مدحخوبوبدازمنظرقرآن
 هادی سلطانی

درمی آید و پروردگار، غضب می کند. )تحف العقول، ابن ابی شــعبه، ص 
89، حدیث 221(

مولوی در این باره می ســراید: می لرزد عرش از مدح شقی/ بدگمان 
گردد ز مدحش متقی. 

از نظر آموزه های اسامی، حمد انسان نسبت به انسان همانند حمد 
نسبت به خدا، جایز و روا است، البته هر حمدی نسبت به هر کسی به 
حمد خدا باز می گردد؛ زیرا خدا خاستگاه و ریشه نیک و خیری است که 
در هستی است. در روایات در چرایی حمد دیگران غیر از خدا آمده است: 
َمْن لَْم یَْحَمِد الَنّاَس لَْم یَْحَمد اهَ؛ هرآن کس که مردم را حمد و ستایش 
نکند، خداوند را نستوده است.)تفسیر کبیر، فخر رازی، ج 1، ص 179(
باید توجه داشت که در فرهنگ اصیل اسامی و عربی، گفته نمی شود: 
مدحت اه؛ خدا را مدح کردم؛ در حالی که گفته می شود: حمدت اه؛ 
خدا را حمد کردم. به ســخن دیگر، مــدح برای خدا به کار نرفته بلکه 
برای خلق خدا به کار می رود؛ در حالی که حمد گفتن برای خدا و خلق 
روا اســت؛ به عبارت دیگر مدح برای اکتسابی و غیراکتسابی، اختیاری 
و غیراختیاری و نیز عاقل و غیرعاقل به کار می رود، در حالی که حمد 
این گونه نیست. از همین رو راغب می نویسد: حمد اخص از مدح است؛ 

چرا که ثنای در فضایل است.
ارزش و اهمیت مدح و ستایش

انسان نه تنها خوبی ها و زیبایی هایی را دوست می دارد، بلکه در برابر 
برخی از آنها چنان گرفتار احساســات و عواطف می شود که از شگفتی 
نمی تواند احساسات و هیجانات خویش را بروز ندهد. این گونه است که 
به مدح و ســتایش گفتاری و زبانی آن اقدام می کند تا این گونه عاقه 
مندی وشگفت زدگی خویش را از آن امر نیک وزیبا و خوب بیان کند و 

به شکلی تخلیه هیجانات کند.
البته انسان به طور طبیعی نسبت به امور و نیز کارهای بد و زشت، 
واکنــش منفی بروز می دهد و به ابــراز تنفر و انزجار می پردازد؛ زیرا بر 
اساس آموزه های قرآن، ذات و فطرت انسانی به گونه ای آفریده شده که 
نسبت به حق، خوبی، زیبایی و مانند آنها، شناخت و گرایش دارد و نسبت 
به نقیض و ضد این امور یعنی باطل، بدی، زشتی و مانند آنها  گریزش 
دارد؛ مگر آنکه با تربیت و تعلیم دیگران و عوامل وسوســه گر درونی و 
بیرونی این شناخت و گرایش فطری که جزو سنت های الهی است، دفن 
یا ممهور شده باشد که دیگر چنین گرایش و  گریزشی نشان نمی دهد. 

)شمس، آیات 7 تا 10؛ روم، آیه 30؛ بقره، آیه 7 تا 12(
به هر حال، طبیعت و فطرت انسانی اقتضای آن دارد که نسبت به 
امور خوب و نیک و زیبا گرایش نشان داده و به مدح و ثنای آن بپردازد؛ 
چرا که این گونه به نوعی هم ذات پنداری با آن را در خود احساس می کند. 
این هم ذات پنداری می تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد؛ مثا کسی 
که با بدی و بدکاران هم ذات پنداری دارد، خدا او را در زمره آنان قرار 
می دهد؛ به طور مثال همه امت صالح را به جرم کشتن ناقه صالح پیامبر 
مجازات می کند؛ با اینکه تنها یک نفر ناقه صالح را پی می کند و می کشد؛ 
اما به ســبب آنکه همگی با آن شقی هم ذات پنداری داشتند، مجازات 

می شوند.)شمس، آیات 11 تا 15(
اصوا از نظر قرآن، هر کســی نســبت به هر کسی و هر چیزی از 
خوب و بد گرایش داشته باشد و مثا تحت وایت دوستی و سرپرستی 
آنان برود، از همان جماعت شــمرده می شود و احکام همان جماعت بر 
آنان بار می شــود؛ از همین رو بصراحت می فرماید:ای کسانی که ایمان 
آورده اید یهود و نصاری را سرپرســت و دوستانی در این اندازه مگیرید 
که بعضی از آنان سرپرســتان و اولیای بعضی دیگرند و هر کس از شما 
آنها را به وایت گیرد، از آنان خواهد بود. آری خدا گروه ســتمگران را 

راه نمی  نماید. )مائده، آیه 51(
بنابراین، مدح و ستایش افراد خوب یا بد، به معنای همدلی بلکه هم 
ذات پنداری با آنان است که موجب می شود تا همان آثاری که برای آنان 

است، برای ستایشگر نیز باشد.
از دیگر آثاری که برای مدح و ستایش می توان گفت، ترغیب خود و 
دیگران به انجام آن کار است. از همین رو خدا به منظور تشویق مردمان 
برای انجام کارهای نیک و اعمال صالح مانند انفاق، به ســتایش و مدح 
انفاق گــران می پردازد.)بقره، آیه 267( اینکه خــدا خود را در این آیه 
»حمید« می داند هم به معنای مفعولی آن یعنی محمود و هم به معنای 
فاعلی یعنی حامد اســت؛ بنابراین، خدا به یک معنا حامد و ستایشگر 
اهل انفاق است تا این گونه مردمان را به این عمل صالح و نیک تشویق 

کند.)مجمع البیان، ج 1 ـ 2، ص 656(
ستایش و مدح پسندیده و ناپسند

از نظر آموزه های وحیانی برخی از ستایش ها و مدح ها، پسندیده و 
برخی نیز ناپسند است. شناخت هر یک می تواند در انجام درست مدح 
بسیار مفید و سازنده باشد؛ زیرا انسان ها همان طوری که دارای حقوقی 
هستند، مکلف و موظف به انجام کارهایی هستند که آثار خوب و بد آن 
به خودشان بازمی گردد. انسان باید بداند چه کاری را چگونه انجام دهد 
تا در سبک زندگی خویش در مسیر سبک قرآنی حرکت و عمل کند.

خــدا در قــرآن بیان می فرماید که برخی از افــراد خواهان مدح و 
ستایشی هستند که شایسته آن نیستند؛ به عنوان نمونه برخی عالمان 
اهل کتاب، از پیــروان خویش، برای کاری که نکرده اند، انتظار مدح و 
ستایش دارند.)آل عمران، آیات 187 و 188( پس همان طوری که انتظار 
ستایش نسبت به کار نکرده، انتظار نادرست و ناپسندی است، ستایش 

چنین افرادی نیز نادرست و خطا خواهد بود.)همان(
از نظر قرآن، کسانی که برای کار نکرده خویش انتظار مدح و ستایش 
دارنــد، خود را برای عذاب های دنیوی و اخروی آماده کنند.)همان( به 
نظر می رسد که مداحان چنین افرادی نیز باید خود را در زمره این افراد 
بدانند و خود را آماده عذاب های دو ســرا کنند؛ زیرا حکم آنها نیز جدا 
از حکم ممدوحانشــان نخواهد بود؛ چون چنین  اشخاصی تحت وایت 
ممدوحان خویش هســتند و به حکم » فانه منهم« همان احکام و آثار 

بر آنان بار خواهد شد.
خدا در قرآن به مداحان و ممدوحان خطاکار و زشت کار هشدار 
می دهد که بهره آنان دوزخ خواهد بود. از نظر قرآن، آتش جهنم، عذاب 
مدح کننده پادشاه ستمگر است)هود، آیه 113(؛ زیرا از پیامبر )ص( 

روایت شــده است: کسی که سلطان ستمگری را به علت طمع به او 
ستایش کند، در آتش،همنشین او می  شود. خداوندـ  عّزوجل - فرمود: 
و ا ترکنوا.... )امالی صدوق، ج 5، ص 426، ح 1؛ من ایحضره الفقیه، 

ج 4، ص 11(
بر این اساس، گرایش به ستمگران از جمله پادشاهان و قرار گرفتن 
به عنوان رکن و ســتونی از ارکان آنان، خود عامل مهم در عذاب دوزخ 
خواهد بود. به ســخن دیگر، کســانی که به مدح ظالم می پردازند در 
حقیقت به مدح ظلم اقدام می کنند و این گونه نه تنها گرایش خویش 
را به نمایش می گذارند، بلکه به عنوان رکنی از ارکان ظالم و ظلم عمل 
می کنند؛ زیرا مدح و تبلیغات نسبت به ظلم ظالم عامل تحکیم و تقویت 

ارکان ظلم می شود. بنابراین، مداحان ظلم ظالم و ظالمان یکی از ارکان 
اصلی ظلم به شــمار می روند و مجازات آنان نیز به ســبب همین رکن 

قرار گرفتن آنان خواهد بود.
خداستایی به جای خودستایی

از دیگر مواردی که در قرآن به عنوان مدح مذموم و ستایش ناپسند 
معرفی شده است، مدح نسبت به خویش است. اینکه انسان به خودستایی 
بپردازد، عمل ناپسند و زشتی است که باید از آن  اجتناب کرد.)نساء، 
آیه 49( کسانی که به جای تزکیه عملی و خودسازی رفتاری و کرداری 
به تزکیه گفتاری رو می آورند و خود را پاک و منزه از عیوب می دانند، 
در حقیقت گرفتار خودستایی و مدح ناپسند هستند. از همین رو خدا 
وا أَنُْفَسُکْم؛ خود را به زبان، تزکیه نکنید و  بصراحت می فرماید: َفَا تَُزُکّ

نستایید.)نجم، آیه 32(
پــس همان اندازه کــه تزکیه عملی و رفتاری پســندیده و خوب 
است)شــمس، آیه 9(، تزکیه گفتاری در قالب خودســتایی مذموم و 
ناپســند است که انسان باید از چنین ستایش و مدحی نسبت به خود 
دست بردارد.)نســاء، آیه 49؛ نجم، آیه 32( و به عبارت دیگر به جای 

خودستایی، خودستانی و بازخواست از نفس خود کند.
از آیات قرآن به دست می آید که حضرت یوسف)ع( یا همسر عزیز 
مصر پس از آگاهی و توبه، به این نکته توجه می دهد که خودســتایی 
کاری بس نادرست است و انسان نمی بایست خود را از کارهای زشت و 
خطا مبرا و پاک داند؛ زیرا هر آن ممکن است در دام وسوسه های نفسانی 
یا ابلیســی و شیطانی قرار گیرد)یوسف، آیه 53(؛ زیرا این خودستایی 
موجب می شود تا از خود و احتمال خطرها غافل شود و از همان جایی 

که اطمینان به خود کرده است، ضربه بخورد.
از نظر قرآن کسانی دست از خودستایی برمی دارند که متوجه عنایت 
و فضل الهی باشند که نسبت به آنان شده و هر چه دارند از خدا دارند. 
)همان( اما کســانی که هر چیزی حتی صفات و فضایل غیر اکتسابی 
مانند اندام زیبا و سپید و عقانیت و هوش و ذکاوت را به خود نسبت 
می دهند و از خدا غافل هستند؛ چنین افرادی همانند نمرود، فرعون و 
قارونی هستند که گرفتار خودستایی می شوند و این گونه سقوط می کنند.

)بقره، آیه 258؛ زخرف، آیه 52؛ قصص، آیه 78(

چنانکه گفته شد خودســتایی موجب غفلت انسان از اموری چند 
می شــود که شــامل غفلت از ضعف ها و ناتوانی هــای خود و غفلت از 
خدایی می شــود که این نعمت ها را به او داده است. از همین رو قرآن 
خودستایی انسان را زاییده غفلت انسان از احاطه علمی خداوند نسبت 
به انســان می داند و به او هشدار می دهد تا از این غفلت خود را برهاند 

تا به خودستایی نپردازد و به خداستایی  اشتغال یابد.)نجم، آیه 32(
البته انسان  همان طوری که باید از خوبی تعریف کند، باید به مدح و 
ستایش خوبان بپردازد، حتی اگر این خوبان افراد نامحرمی باشند؛ زیرا 
هدف از این مدح و ستایش، ستایش خوبی و تشویق دیگران به کارهای 
خوب و ارزشــگذاری نسبت به آن است. از این رو دختر شعیب)ع( به 
ســتایش کار موســی)ع( می پردازد و او را به صفاتی چون قوی و امین 
می ســتاید )قصص، آیه 26( که به دو جنبه اکتســابی و غیراکتسابی 
و اختیــاری و غیراختیــاری آن حضرت  اشــاره دارد؛ زیرا قوت، امری 
غیراکتســابی و غیراختیاری است، درحالی که امانتداری فضیلتی است 

که با اختیار کسب می شود.
خدا در آیات قرآن از افرادی با عناوین و صفاتی ستایش می کند که 
بیانگر ستایش از نفس آن عناوین است؛ به عنوان نمونه ستایش و مدح 
نسبت به ابرار)انسان، آیات 5 تا 12(  یا انصار )حشر، آیه 9( یا خداترسان 
و فروتنان بیمناک)حج، آیات 34 و 35( به معنای مدح و ستایش از بر 

و نیکی یا نصرت و یاری و نیز فروتنی و خداترسی و مانند آنها است.
اعمال و رفتارهای قابل ستایش

از نظر قرآن انســان می بایست نسبت به اموری به ستایش و مدح 
بپردازد تا آنها در جامعه و اجتماع ارزشــی شــود و مردم به انجام آنها 
گرایش یابند و این فضایل را اکتساب کرده و در سبک زندگی خویش 
به کار گیرند. از جمله اموری که قابل مدح و ستایش است و افراد دارای 
این صفات باید ستایش شوند عبارتند از: اجتناب از تکبر)مائده، آیات 82 
و 83(، احسان)بقره، آیه 195(، اخبات و فروتنی نسبت به خدا)حج، آیه 
34(، اخاص)انســان، آیه 5(، اخاق نیکو و عظیم)قلم، آیه 4(، رعایت 
ادب)قصص، آیات 54 و 55(، اطعام خالصانه)انسان، آیه 12(، اعراض از 
رفتــار و گفتار باطل)قصص، آیات 52 و 55(، اقامه نماز)حج، آیه 35(، 

امانت داری)قصص، آیه 26(، امر به زکات)مریم، آیات 54 و 55(، امر به 
معروف)حج، آیه 41(، امر به نماز)مریم، آیات 54 و55(، انفاق)حج، آیه 
35(، ایثارگری)حشر، آیه 9؛ انسان، آیه 8(، ایمان)بقره، آیه 62(، باقیات 
صالحات)کهف، آیــه 46(، حلم و بردباری)هود، آیه 75(، بصیرت)ص، 
آیــه 45(، تقوا و پاکی)مریم، آیه 13(، تبری و برائت از ظالمان)تحریم، 
آیه11( و ده ها صفت نیک اخاقی و رفتاری که موجب تشویق مردم به 
انجام کارهای نیک و هنجاری و گریزش از نابهنجارها و زشتی ها می شود.

انسان باید به گونه ای در زندگی عمل کند که مورد مدح و ستایش 
مردمان قرار گیرد، نه آنکه مردمان او را سرزنش و توبیخ نمایند و برایش 

هجو بسرایند و زبان به انتقاد بگشایند.
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چاپ غیرقانونی و به تعبیری قاچاق تعدادی 
از کتاب هــا )اعــم از مجاز و غیرمجــاز(، که در 
سال های اخیر، گسترش و رواج بیشتری یافته، از 
جمله معضاتی است که می بایستی خیلی زودتر 
از این هــا، مد نظر و چاره جویی قرار می گرفت تا 
چنین دامن گستر و آسیب رسان نشود و هوای راکد 
و عفن آن، فضای کتاب و کتاب خوانی را نیااید و 

فرهنگ جامعه را مسموم نسازد. 
  در میــان انواع قاچاق ها، قاچاق کتاب، البته  
پدیدۀ ســؤال برانگیزی است که مفهوم دقیق آن 
را شاید خیلی ها خوب متوجه نباشند؛ برای رفع 
شــبهه از کســانی که از خود می پرسند »قاچاق 
کتــاب دیگر چه صیغه ای اســت؟! ...«  مختصر 
و مفیــد باید گفت »کتاب قاچاق« آن دســته از 
کتاب هایی هســتند که بخش عمــدۀ آن ها، در 
پیاده رو خیابان ها عرضه می شــوند و بیشترشان 
هم، تکثیر غیرقانونی کتاب های فاقد مجوزند که 
در چاپخانه های داخل یا خارج از کشــور، صورت 
می گیرد؛ این گونه کتاب ها، سوای محتوای غالبا 
نامناسب و سطح پایینشان، درعین حال کیفیت  
نامطلوبــی از نظر چاپ دارند و با ادعای کمیاب و 
نایاب بودن، با قیمت باایی  به فروش می رسند و 
البته اگر نگوییم همه، اما بیشتر خریداران چنین 
کتاب هایی، از سطح فرهنگ پایینی برخوردارند و 

معموا اهل مطالعۀ جدی هم نیستند.
بدیهی است برای از بین بردن چنین لکۀ ننگی 
از دامــن فرهنگ و ادبیات، یعنی تکثیر و فروش 

کتاب هایی که  بیشترشان زبانحال دل های مریض 
و اغراض شــوم نشــردهندگان و تجارت پیشگی 
توزیع کنندگان است و خوب ترینشان هم دزدی از 
نویسندگان و ناشرین  و کپی کتاب های موجود در 
کتابفروشی ها، متولیان امر باید از راه های ممکن 
و مؤثــر، وارد عمــل شــوند و در اقدامی جدی، 
همچنان که داروفروشان خیابان ناصرخسرو را  به 
عنــوان بازی کنندگان با جان مردم، قابل تعقیب 
می دانند، بساط این قاچاق فروشان کتاب را هم به 
مثابۀ آسیب زنندگان به فرهنگ و افکار عمومی از 

میان برچینند.  
در این میان اما، نویســندگان و مترجمان و 
ناشران  و البته کتابخوانان، نظریات متفاوت و راه 
حل های گاه متضادی برای مبارزه با قاچاقچیان 
کتــاب ارائه می دهند که آگاهی از این نظریات 
متفــرق، اگرنــه  جامع و چارۀ درد اســت، اما 
می تواند جالب توجه باشد. آقای اسداه امرایی 
نویســنده و مترجــم در مصاحبه با خبرگزاری 
ایسنا می گوید: »... به هرکسی که از راه رسیده 
است، امتیاز نشــر داده اند. طبعا برخی از اینها 
صاحیت ندارند. می شــود جلو اینها را گرفت 
و یا فعالیتشــان را محدود کرد؛ وقتی می بینید 
کتاب چاپ نمی کنند، مجوزشان را باطل کنید. 
۱۷ هزار ناشــر داریم که هر کدام سهمیه کاغذ 
می گیرد، کاغذ می فروشد و خیلی کارهای دیگر. 
متأســفانه قانون در این موارد یا ساکت است و 

یا خأ دارد.«

ایشــان ضمن دعوت از مردم برای نخریدن 
کتاب های قاچاق که معموا توسط دستفروشان 
روبروی دانشگاه تهران عرضه می شود و ارائۀ چند 
راه حل دیگر، در آخرین پیشــنهاد خود، برخورد 
فیزیکی)!( با کتابفروشان سطح پیاده رو ها را مطرح 
می کند و می گوید: »برخورد فیزیکی با کســانی 
که کتاب قاچاق می فروشند می تواند موثر باشد، 
اینکه به آنها بگویند حق ندارند نصف پیاده رو را  
بگیرند تا کتاب بفروشند. مأموران انضباط شهری 
که جلو بساطی ها را می گیرند می توانند جلو اینها 

را هم بگیرند.«
البته عملی کردن پیشنهاد آقای امرایی،  وقتی 
می تواند مفید و مؤثر واقع شود که قبل از اجرای 
آن، با جماعت شبه روشنفکر و چهره های هنری، 
ورزشــی و صد البته عده ای از مجلسیان و امثال 
بی.بی.ســی هماهنگی به عمل آید که استثنائا،  
ایــن یک فقره »برخورد فیزیکی« مد نظر جناب 
امرایــی را بی خیال شــوند و آن را ندیده بگیرند 
وگرنه باز هم بهانه و دستاویزی خواهد شد برای 
اظهار فضل، غوغاپیشــه گان همیشگی ...  و البته 
ضروری است که نظر سردبیر محترم روزنامۀ شرق 
هم به لزوم برخورد فیزیکی جلب شــود، چرا که 
ایشان در روزنامه شان، از حقوق مسلم کتابفروشان 
سطح پیاده رو ها، که کتاب های مبتذل خود را به 
عنوان کتاب های بدون سانسور و کمیاب و نایاب، 
به بهای گزاف قالب خریداران ناآشــنا می کنند، 

دفاع کرده اند.

حمایت از دشمن مردم
پژمان کریمی

طرح و برجســته کردن نامها و چهره های معاند با دین اســام و انقاب اسامی و ایران بزرگ، یک 
 راهبرد دیرین و جدی برای طیفی از اهالی رسانه به شمار می آید که در بطن رسانه های خصوصی و دولتی 

و شبه دولتی اردو زده اند.
این طیف با فرض اینکه مخاطب از بضاعت علمی و توان تحلیلی و بصیرت بایسته برخوردار نیست، 

به الگو سازی و بت سازی های کاذب و القا محتویات اذهان مسموم رو می آورد.
این طیف اما، ناشیانه و عوام زده،عملکرد معاندانه و منحوس خود را این چنین توجیه می کند که:

»هر اثر هنری را باید بیرون از ذات و باور دینی و سیاســی و نیز شــخصیت و مشی زندگانی فردی 
هنرمند جســت وجو کرد و درک نمود و از آن بهره درونی گرفت. پس در دایره هنر، مرزبندی دینی و 
سیاسی و خصوصیات زندگی خصوصی و حریم شخصی وی از کمترین اهمیتی برخوردار نیست. شعر 
خوب، خوب است. خواه سراینده آن ایرانی باشد یا نباشد، امذهب باشد یا مذهبی، زن باشد یا مرد و...! 
داستان جذاب و دارای ساختار و ساختمان حرفه ای، یک داستان گیرا و قابل تحسین و سزاوار خواندن است! 
خواه نویسنده آن فردی ائیک باشد و یا ضد ائیک، هویت و شناسنامه ایرانی بدست دارد و یا ندارد و...!
با چنین توجیهاتی اســت که دقیقا نشــریات مدعی اصاح طلبی و یا برخی نشریات دولتی و زرد و 

زنجیره ای دست بکار طرح نامهای معاندانه بوده و هستند.
هدف منحوس چنین رویکردی؛ در واقع گستراندن بینش و دیدگاه های معاندانه شعرا و نویسندگان 
خیمه زده در اعوجاجات الحادی و التقاطی و و ضدایرانی و از دیگر ســو، تنگ کردن عرصه بر ادبیات 

متعهدانه است.
به موازات رویه نشریات مدعی اصاح طلبی و برخی دولتی ها، رسانه های خارج نشین نیز به طرح و 
بت سازی همت نشان می دهند. بطور مثال رادیو همجنس گرای زمانه که از هلند برنامه پخش می کند، 

اهالی قلم معاند خرده پا و نیز مشهور را در سایه سنگین اعتنای خود دارد.
روز چهارشنبه 2۱ آذر روزنامه همشهری در اقدامی مشمئز کننده به گرامیداشت قلم و سروده های 
احمد شــاملو پرداخت تا ما شــاهد برداشته شــدن گامی دیگر در تقابل با اندیشه  متعهدانه اسامی و 

انقابی شویم!
احمد شــاملو به عنوان یک کمونیســت عضو حزب خائن توده بود. در دوران نوجوانی برای نازی ها 
جاسوســی کرد و چنانکه دوست دیرینه اش فرهنگ فرهی تاکید می کند به جرم هواداری از آلمانی ها، 

توسط متفقین به زندان افتاد.
 وی در دوران پهلوی به عضویت کانون نویســندگان درآمد. کانونی که تحت سیطره ساواک بود و 

اهداف ضد دینی را دنبال می کرد.
روابط شاملو با دربار و دفتر فرح پهلوی قابل انکار نیست.

احسان نراقی در اشاره به شاملو می گوید:
»من سر قضیه کتاب کوچه اش با او درگیر شدم؛ زمانی که عضو شورای بین المللی تحقیقات علمی 
بودم کشــف کردم که شــاملو برای چاپ آن از چندین فرد و موسســه از جمله احسان یارشاطر، دفتر 
فرح و... جداگانه پول های کانی گرفته. بعد هم که همه پول ها را برداشت و از ایران خارج شد و ژست 

مبارزاتی هم گرفت که اصًا اصالت نداشت.«
»شــاعر شاعران ایران زمین« عنوانی است که سرکرده منافقین به پاس حمایت شاملو از گروهک 
نقاق به وی اعطا کرد. این عنوان زمانی از سوی مسعود رجوی به شاملو هدیه شد که این شاعر به رجوی 

نامه نوشت و از گروهک تروریستی وی حمایت کرد.
نفرت شاعر محبوب نشریات مدعی اصاح طلبی از مردم 

ایران نیزغیرقابل انکار است. شاملو به صراحت می گوید:
»مردم مرا از گند و عفونت و نفرت سرشار کرده اند.«

وی که به قیود اســامی پایبندی نداشت، به حدی در 
عیاشــی گام بلند بر می داشت که یداه رویایی در خاطرات 

خود چنین می نویسد:
 »روزها و شــب های ما )خود و شاملو( در کوچه های رم 
و بارهای ونیز به مســتی و بی خبری می گذشت؛ با ویسکی 
و آذوقه ای از تریاک و شــیره نــاب که با خود برده بودیم و 
مخدراتی دیگر، گاهی هم از نــوع علیایش: با دلبرکانی نه 

چندان غمگین.«
با این وصف جای شــگفتی نیســت کــه نفوذی های 
دشمن در پی برجسته نمودن نام و از قبل آن، ترویج آثار و 

دیدگاههای ضد دینی و ملی شاملو هستند!

و  و  در  ناصر خسر قاچاق دار
و  کتاب  در  خیابان انقاب

 علیرضا چخماقی

هفته گذشــته فیلمی سینمایی را تماشــا کردم. فیلمی ایرانی اما به شدت مبتذل و سیاه! فیلمی سراسر 
هتاکی، بی ادبی، دارای عبارات و صحنه های چندش آور! با دیدن این اثر سینمایی وطنی این پرسش در ذهن 
خطور می کند که آیا این اثر در داخل کشــورمان و در ســایه نظام جمهوری اسامی ساخته شده است؟ آیا به 
واقع این اثر - این کار مهوع – از سازمان سینمایی کشورمان که جزیی از پیکره وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

است، مجوز گرفته است؟ 
در این صفحه که مختص به ادبیات است، طبعا نباید به نقد یک فیلم سینمایی نشست اما بحث نگارنده 

چیز دیگری است:
هرزه نگاری در ساحت آثار هنری - سینمایی و نمایشی و ادبی- در حال تبدیل شدن به یک رویه است.

 از ســال ها پیش در میدان تاتر کشــور و در حوزه نمایشنامه نویسی، یک قانون عوامانه نانوشته موجودیت 
یافت که می توان بنا به ضرورت نزدیک شدن به واقعیت و با هدف تاثیرگذاری، ادبیات رایج در کوچه و خیابان 
را به عنوان زبان معیار یا زبان نزدیک به معیار، پذیرفت و به کار گرفت و به عنوان یک تمهید بدان دل بست و 

معتبر دانست. و چنین بود که اغلب آثار تاتری دربرگیرنده هرزه نگاری شدند و هستند.
طی یک دهه اخیر و خاصه دو سه سال گذشته هرزه نگاری، سینما را هم بشدت تحت تاثیر قرار داده است. 
سینمایی که پس از پیروزی انقاب دچار سامت شد و مدعی گردید به دلیل وجوه اخاقی و ارزشمدارانه، در 

فراسوی مرزها مجال درخشیدن یافته است.
نمونه ای این هرزه نگاری همان فیلم شومی است که در ابتدای سطور این نوشته، بدان  اشاره شد.

هرزه نگاری در ادبیات، از دوران طاغوت ریشه گرفته است. پس از پیروزی انقاب اسامی، متاسفانه با وجود 
اعمال ممیزی، در آثار داستانی به طور خاص، هرزه نگاری )و سکس پنهان( واقعیت یافته است.

هرزه نویسان چه در ساحت سینما و تاتر و چه در حوزه ادبیات، برآمده از طیفی مشخص هستند.
هرزه نگاران از مخالفان دین اســام، انقاب اســامی و بی اعتنا به فرهنگ ایرانی و اسامی و دارای مشی 

مخالفت با غیرت ملی هستند.
هرزه نــگاران با راندن قلم بر صفحه هرزگی، فرهنگ ایرانی و اســامی را هــدف بی اعتنایی و بی حرمتی 
قرار می دهند تا مجال عمل را به قلم های مســموم و ناســاز با جامعه ایرانی واگذار کنند و قلم های ارزشمدار و 

اخاق نگارانه را سرکوب نمایند.
برخی از »هرزه نوشــته ها« طرفــداران زیادی دارند و ناشــران فرصت طلب حاضرند بــرای هرزه نگاران، 

حق التحریرهای کانی هم اختصاص دهند که... می دهند!
اکنون به نظر می رسد قبح هرزه نگاری شکسته است. همزمان با این اتفاق، موج هرزه نگاری با اصرار برخی 

قلم به دستان به پرده دری و بی اخاقی و از دیگر سو، با نکوهش اعمال ممیزی، خیز گرفته است.
در این بین، متاســفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی نیز چندان ضرورت اعمال ممیزی را جدی تلقی 

نمی کند. اگر جز این بود امروز شاهد رواج هرزه نگاری و شکسته شدن قبح آن نبودیم.
نگارنده یک بار بنا به مناسبتی، درباره ضرورت اعمال ممیزی نوشت. 

مخالفان ممیزی که ضرورت عقانی اعمال ممیزی یعنی حراست از ارزش های اخاقی و حقوق خصوصی 
و عمومی را بی اعتنایی می کنند و گاه به انکار می نشینند، ممیزی را رافع خاقیت و بالندگی اندیشه توصیف 
می نمایند. در نظر اینان، هرزگی قلم یعنی؛ اوج و بالندگی خیال و اندیشه و فرهنگ و ضرورت فرهنگ سازی، و 
اعمال ممیزی بر پایه قانون و ناظر بر مصالح اخاقی و حرمت حقیقت و حراست از حیثیت افراد یعنی؛ واقعیت 

دیکتاتوری و تخریب پیکر اندیشه و شکستن ساقه و تن خاقیت یک هنرمند!
پیشنهاد می شود که شاعران و نویسندگان برآشفته از ممیزی و متقاضیان حذف این ابزار قانونی و مصلحانه، 
برای یک بار هم شده؛ بخش های ممیزی شده آثار خود را برای مخاطبان و با بهره از ظرفیت شبکه های اجتماعی 
اعام کنند تا مردم و در واقع مخاطب، به اوج خباثت درونی و ابتذال باوری و بی ریشگی اهالی هرزه نگاری آگاه 
شوند. اینان پاسخ نمی دهند اگر تن دادن به هرزگی قلم یعنی اندیشه ورزی و دامن زدن به خاقیت، پس چرا 

سعدی و حافظ چنین راهی نپیمودند و آثارشان ماندگار شد؟

هـــــــــرزه نــــــــگاری 
آفــــت فرهنـــــــگی

مانا شهیدی

یــاری کــه از رخســار او، قدر ثُریّا بشــکند
برخاســت کز بــاای او، مقدار طوبا بشــکند

ازمشرق عشــق و هنر، تابیده خورشیدی دگر
ماهی که نــور طلعتش، هر ظلمتی را بشــکند

آمــد امام عســکری، بــا جلوه هــای داوری
کز او طلسم ساحری، در دســت اعداء بشکند

نامش َحسن، رویش َحسن، فرزند چندین بت شکن
کاو همچو َجّد خویشــتن، َســِد ستم ها بشکند

روشــنگر راه بشــر، در َمرتَبت هادی َعَشــر
هــر قدرتی را منطقش ســرافکند پا بشــکند

اینســت فرزنــد نبی، کز شــوکت میــاد او
آب از ســماوه ســر زند ایوان کســرا بشکند

این ســت فرزند علــی کز هیبت شمشــیر او
امــواج دل هــا می تپد افــواج اعدا بشــکند

ســر ها همه در بنــد او مهدی بُــَود فرزند او
کــز عــزم بی ماننــد او بُتهای دنیا بشــکند

در جمــع ارباب ســخن، پیران ادیــان و ملل
هر جــا که او لــب وا کند بازار آن ها بشــکند

ببین عرفانش  میــزان  ببین،  قرآنش  تفســیر 
ُحّکام عصــر خویش را با علم و تقوا بشــکند

گــر او  نمی دادی تبــر، در کف خلیــل اه را
کی می توانســت آن نبی یکباره بُتها بشــکند؟

گــر او نگفتــی اتََخف، موســی کلیــمُ اه را
می دیدی از وحشت عصا در دست موسا بشکند

بشــمارد ارنعمــای خود بــر انبیــاء و اولیاء
در زیــر بار مَنتش پشــت مســیحا بشــکند

یــارب مبادا تــا به او گــردد زلیخــا روبه رو
چون قیمت یوســف دگر پیش زلیخا بشــکند 

ای کعبه امیــد دل،  ای روی تو خورشــید دل
از بارش ســنگ ِفَتن تاکی ســر ما بشــکند؟

دل بر شــما بســتیم ما برعهد خود هستیم ما
عهد میــان مــا و تو یــارب مبادا بشــکند

تا ســر نََهم بر پای تو دارم ســر ســودای تو
تا منزل عشــقت شــود خواهم دلم تا بشکند

با همــه آلودگــی، بردرگهــت روکرده ام من 
مگــذار در پــای دلــم، خــار تَمّنا بشــکند

آمد»مؤید« ســوی تو شــاید ببینــد روی تو
امروز بشکســت از غمت، مگذار فردا بشــکند

به مناسبت میاد امام حسن عسکری )ع(

یاری که از رخسار او، قدر ُثرّیا بشکند
شعر سید رضا موید

- آقــای آرمین، شــما یک عاقه 
خاصی بــه ترکیب موضوعات به  ظاهر 
بی ربط به هم دارید! چه شد که تصمیم 
گرفتید حاات یک تصویرگر و یک طلبه 
حوزه را با هم ترکیب کنی؟ ایده کمیک 

استریپ های شهاب از کجا آمد؟
فکر نمی کنــم موضوعــات بی ربطی را 
باهم ترکیب کرده باشم. آن طور که بنده از 
اســتادم آموخته ام اصواً خداوند متعال دو 
نوع علم در اختیار ما قرار داده اســت: یک. 
علومی که به وســیله حواسمان مانند چشم 
و گوش و ســایر حواس به ما داده است که 
تقریبــاً تمام علوم غربــی و فناوری موجود 
دنیا از همین طریق به دســت بشر رسیده 
اســت. دوم علومی که پروردگار متعال، به 
 وسیله  وحی به ما رسانده است. هر دو علم، 
الهی اســت و فقط طریقشان فرق می کند؛ 
یکی از طریق حواس اســت و یکی از طریق 
پیامبران. وقتی از این منظرگاه به دنیا نگاه 
کنیم دیگر بســاط تقســیم علوم به الهی و 
غیر الهی برچیده می شود و اصًا علمی غیر 
الهی وجود ندارد. تمام علوم به این دو قسم 
برمی گردند و طلبه، با یک بال پرواز نمی کند 
و از هر دو علم استفاده می کند. هم از چشم 
و گوشش بهره می برد و هم از وحی و آیات 
قرآن و روایات معصومان علیهم السام. شهاب 
هم کار خاصی انجام نداده است، فقط قدری 
ســعی کرده از علوم حســی ، در کنار علوم 
وحیانی استفاده کند؛ یعنی هم شکر نعمت 
 چشم و گوش را به جا آورد و هم شکر نعمت 

پیامبران را.
امــا مهم ترین چیزی کــه ایده کمیک 
اســتریپ های شهاب را در ذهنم شکل داد، 
دو مسئله بود، یکی اکتفا نکردن ما حوزویان 
به منبر بــرای تبلیغ دین و یکی هم تقریباً 
رها نکردن قشــر غیرمذهبی که درصدی از 

جامعه را تشکیل می دهند.
- خود شما هم در کسوت روحانیت 
هستید. درباره تأثیر گرفتن تجربه های 
زیســتی خودتان از فضــای حوزه و 
بازتابش در رمان کمیک استریپ ها برای 

ما می گویید؟
فکر می کنم شهاب و دغدغه هایش بیرون 
از فضای طلبگی، خیلی قابل درک نیســت. 
تجربه هــای زیســتی ام خیلــی در این کار 
کمکم کرده است. بســیاری از مسائلی که 
شهاب با آن روبه رو بود را من تجربه کرده ام. 
من مدتی نقاشــی می کشیده ام. چند سال 
وباگ داشته ام و سعی می کردم پست هایی 
بنویســم و طراحی کنم که معارف اسام را 
با جذابیت و بدون امــر و نهی با مخاطبان 
در میان بگذارم. تجربه  سخنرانی و استرس 
هنگام سخنرانی را داشته ام. در آن حوزه هایی 
که در داســتان توصیفش را آورده ام سال ها 

طلبه بوده ام.
- کتاب را به دوستان و آشنایان طلبه 
داده اید؟  نشان  هم  روحانی خودتان  و 
فضای  و  کتاب  به  نسبت  بازخوردشان 

آن چگونه بود؟
بازخوردهــای کاما مختلفــی دیده  ام. 
برخی از اســاتید حوزه یا دانشــگاه خیلی 
تعریف کرده اند که شــگفت زده ام کرده اند و 
بعضی از نویســندگان خیلی ایراد گرفته اند. 
ولی به نظرم، به خاطر مسائلی، هنوز کمیک 

استریپ ها خوب دیده نشده است.
- یک ســؤال کمی شخصی. شما 
خودتــان را یک نویســنده روحانی 
یا  نویســنده  یا یک روحانی  میدانید 
اصا بین این دو، هیچ فرقی نمی گذارید 

و برایتان باا پایین ندارد؟
 نویسندگی و دیگر کارهای طلبه، یکی 
از شئون طلبگی  است و چیز جدایی نیست. 
دلیلش هم این اســت که طلبگی اساسش 
فقاهت است. فقیه کســی است که خلیفه 

خدا بر زمین اســت. هیچ کار مفیدی خارج 
از طلبگی و فقاهت نیســت. همان طور که 
خداوند اســم های مختلفی دارد، یک طلبه 
هم می تواند طبق کارهایش اسامی متعددی 
داشته باشد؛ مثا وقتی که طلبه می نویسد، 
می شود نویسنده، وقتی که تدریس می کند 
می شود مدرس، وقتی که می اندیشد می شود 
فیلسوف و وقتی که تجارت می کند می شود 
تاجر. تمام این  اسامی یکی شخص هستند و 
آن هم طلبه است، اما در هر جا، طبق کاری 

که انجام می دهد اسمش مختلف می شود.
- این طور که پیداست از نظر شما 
مفهوم طلبه هنرمنــد چندان عبارت 
غریب و غیرقابل تصوری نیست. نظرتان 
درباره روش های تبلیغی به جز سخنرانی 
و مشاوره برای روحانیت چگونه است؟ 
هر چه نباشد همین داستان نوشتن شما 

هم به نحوی یک تبلیغ است.
بلــه همینطور اســت. به نظــر من ما 
حوزویــان نباید تنها به یک وســیله برای 
تبلیغ اسام اکتفا کنیم. هر چند منبر ازم 
اســت ولی کافی نیست. چرا ما یک شرکت 
بزرگ انیمیشن سازی نداریم؟ چرا یک غول 

بازی ســازی راه نینداخته ایم. چرا نسبت به 
ســینما ورود جدی نداریم؟ چرا از ظرفیت 
اســتفاده نمی کنیم؟ نمی شــود که  رمان 
غربی ها چیزهای مضری بســازند و ما صرفا 
حکــم به حرمت بدهیم. جــوان و نوجوان 
بااخره تشــنه اســت و آب می خواهد، اگر 
بــه او آب دادی، آب گل آلود را نمی خورد 
و اگــر از آب گل آلــود منعش کردی و آب 
زال و خنکــی در اختیــارش قرار ندادی، 
قطعا حرف شــما را گوش نمی دهد. وقتی 
ذهن بچه هایمان از کودکی و از آن وقتی که 
قلبشان مانند زمین خالی است، در اختیار 
انیمیشن ها و بازی های غربی قرار می گیرد 
و حتــی در زمان نوجوانــی و جوانی با این 
مسائل و با فیلم های هالیوودی و امثال آن 
خــو می گیرند، چطور ما می خواهیم با یک 
منبر، با این سیل عظیم داده هایی که وارد 
ذهنشان شــده، مقابله کنیم. با تصورات و 
خوش خیالی کــه کاری پیش نمی رود. اگر 
فرض کنیم که ســی درصــد هم پای منبر 
می آیند، آیا ما نسبت به هفتاد درصد دیگر 
مســئولیتی نداریم؟! خدا فرموده که فقط 
بروید مسجد و حسینیه و مذهبی ها را داشته 
باشید و بقیه را رها کنید؟! در روایتی داریم 
که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود 
که اگر بنده ای فراری از درم را برگردانی یا 
گمراهی را بازگردانی، فضیلتش بیشــتر از 
عبادت صدساله ای است که روزهایش روزه 
داشته و شب هایش به تهجد ایستاده باشی. 
لــذا فکر می کنم هم در روش تبلیغ دین و 
هم در دایره  هدفمان باید تجدیدنظر کنیم.

- کتاب بیشتر درباره حال و هوای 
یا یک فضای طلبگی.  است  یک طلبه 
به جز قسمت مربوط به حدیث خوانی در 
سر کاس، ما دیگر چندان مواجه های با 
فضای حوزه نداریم. علت توجه بیشتر 

به شخصیت شهاب چه بود؟
به نظر من ازم نبود که حتما به فضای 
طلبگی زیاد پرداخته شود. پرداخت نویسنده 
به هر قسمت از داستانش، بستگی به میزان 
اهمیــت آن قســمت و آن بُعــد و دغدغه  
اصلی رمان دارد. فکر می کنم طبق ایده ای 
که داشــته ام باید به خود شــهاب بیشــتر 

می پرداختم تا فضای حوزه.

* چرا ما یک شرکت بزرگ انیمیشن سازی نداریم؟ 
چرا یک غول بازی سازی راه نینداخته ایم. چرا نسبت 
به ســینما ورود جدی نداریم؟ چرا از ظرفیت رمان 

استفاده نمی کنیم؟

حجت ااسام علی آرمین 
صاحب اثر »کمیک  استریپ های شهاب«

نویسندگی 
یکی از شئون طلبگی  است
»علی آرمین« نویسنده جوانی است که اصالتی حوزوی دارد. حجت ااسام آرمین سی وشش  
ساله است. عاوه بر اشتغالش در درس خارج، دانشجوی دکترای فلسفه اخاق نیز هست. 
به گفته خودش او ابتدا با وباگ نویسی کارش را شروع کرد اما آشنایی اش با روحانی ای به 
نام مظفر سااری، جرقه او برای وارد شدن به نویسندگی بوده است. »چند سال، به صورت 
خصوصی شاگرد ایشان بودم تا این که رفتند یزد. البته اآن هم با ایشان در ارتباط هستم و 
از راه دور مزاحمشان می شوم و از ایشان بهره می برم.« علی آرمین دو کتاب در نشر جمکران 
چاپ و منتشر کرده است و یکی از آثارش هم نامزد جایزه قلم زرین شده است. درباره یکی 

از کتابهایش کمیک استریپ های شهاب با او به گفت وگو نشستیم.
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یک شهید، یک خاطره

اصاحیه
در شــماره قبلی صفحه فرهنگ مقاومــت در تاریخ 97/9/18 
خاطره ای با عنوان »مثل فرمانده ام« به نقل از شهید علیرضا کاته 
در بخش »یک شــهید، یک خاطره« منتشــر شده بود. اما در این 
مطلب، به جای تصویر شهید کاته، تصویر شهید علیرضا کاتهائی 
درج گردید. ضمن عذرخواهی از خوانندگان محترم و خانواده گرامی 

دو شهید، به این وسیله اصاح می شود.

فصل پاییز بود و هوای منطقه سرد، حاج همت برای مأموریتی 
بیرون رفته بود. وقتی برگشت، متوجه شد که بچه ها برای رزم شبانه 
رفته انــد و در این هوای ســرد، هر کدام فقط یک پتو و تجهیزات 
نظامی با خود برده اند. یک پتو برداشت و از سنگر بیرون رفت و آن 
شــب را با یک پتو در محوطه باز اردوگاه به سر برد. وقتی علتش 
را از او پرسیدم، گفت: »امشب نـیروهـا تـوی ایـن سـرما با یـک 

پتـو می خوابند، من چطور داخل سنگر گرم بخوابم.« 
منبع : کتاب سردار خیبر

چهــارم آذر 65، روزی بود که بیــش از پنجاه وچهار هواپیمای 
متجاوز بعثی، به قصد در هم شکســتن مقاومت مردم ایران و عقبۀ 
جنگی اندیمشــک، به مدت یک ســاعت و چهل و پنج دقیقه، در 
وسیع ترین حملۀ هوایی از نظر تعداد هواپیما و مدت بمباران که در 
تاریخ هشــت سالۀ جنگ رکورد محسوب می شود، نقاط مسکونی، 
ایســتگاه راه آهن، تأسیسات نظامی و صنعتی اندیمشک را بمباران 

کردند.
نتیجۀ کار برای دشمن، اما جز افزایش پایداری و مقاومت مردم 
نبــود و این روز علیرغم آمیختگی آن با غم و اندوه یاد شــهیدان، 
نقطۀ عطفی شــد در تاریخ مبارزات مردم ایران و اندیمشــک برای 
دفاع از کیان اســام و حفظ و حراســت از نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران ...
***

و آتش بود و دســت مرگ در هر معبری پیدا
کجا بودی ببینی شد چه خونین محشری پیدا
بــا بود و با بود و تــو گویی کربا بود و
دوباره شد درین وادی، چنان شور و شری پیدا
چه زخم ســهمگینی بود، چه تیر آتشینی بود
چه بغضی و چه کینی بود، به کامش آذری پیدا
تمام شــهرآتش شد، تمامی تیر و ترکش شد
که ناگه زآســمان ها شد هجوم لشگری پیدا
به ناگه می شد از سمتی، دل صد پاره ای پرپر
به ناگه می شــد از سویی، سرشعله وری پیدا
عروسی، جامه اش آتش، تمام حجله اش آتش
و دامادی که بی سر شــد کنار همسری پیدا
و مادر دســت و پا می زد میان تکه های خود
پدر می گشت تا سازد ز خود خاکستری پیدا
یکی فریاد زد: یک دســته مو از دخترم دیدم
کســی فریاد زد: کردم ز فرزندم سری پیدا
که می پرسد چرا باید شود ازکودکی معصوم
کتابی، کیفی و دســتی، کنــار دفتری پیدا؟
قیامت بود انــگاری، لهیــِب کینه ها، آری
به گوشــه گوشه شهر و به هر بام و دری پیدا
تمام ظلم برآن شد، که درتاریخ »اندیمشک«
شــود از خون وز خاکستر، چهارِ آذری پیدا

 علی علیپور

عبدالعلی همیشه و در تمام مسائل، 
جلوتر از همه بود. یک بار پرسیدم:

- »چــرا همیشــه تو پیــش قدم 
هستی؟«

در ابتدا از فرزند شهیدتان و روحیاتش برایمان بگویید؟
علی در سال 1363 در امیدیه به دنیا آمد، او از اول راهنمایی به عضویت 
بسیج درآمد، بعد از قبولی در دانشگاه علی را به دانشگاه اهواز انتقال دادیم، 
برای علی و دوستان دانشجویش خانه ای در بخش کارمندی گرفتیم، وقتی 
می خواســتیم برایش خانه بگیریم علی گفت بابا خانه ای برایم بگیرید که 
نزدیک مســجد باشد، من دوست دارم به مسجد دسترسی داشته باشم تا 
برای نمازها، شــب های احیا و ایام محرم به مسجد بروم. بعضی وقت ها نزد 
من یا مادرش می آمد و پول قرض می کرد، به ما نمی  گفت که چرا پول کم 
می آورد؛ اما من بعدها متوجه شدم که برای مراسم سیدالشهدا)س( هر قدر 

که می توانست خرج می کرد.
هر وقت از در می آمد من را بغل می کرد، اگر هم حواسم نبود، یا مشغول 
کاری بودم از پشــت سر من را بغل می کرد و مورد محبت قرار می داد، من 
هرگاه به گلزار شهدا و سر مزار پسرم می روم عکس و قبر او را می بوسم و از 
خدا می خواهم که یک بار دیگر بتوانم او را در آغوش بگیرم و حسش کنم.

یک بار به پســرم گفتم بابا جان تو این همه زحمت کشــیدی و درس 
خواندی حیف نیست از ثمرات آن استفاده نکنی؟ می گفت بابا همه اینها که 
شما می گویی، ماشین، موتور و شغل به اندازه اسام، نظام اسامی و ایران 
ارزش ندارد. گفتم اگر سوریه بروی و برگردی ممکن است از کار اخراجت 
کنند! گفت بابا خدا روزی رسان است و از هر راهی که باشد بااخره روزی 

بنده اش را به دست او می رساند.
علی با همه مهربان بود، اگر می فهمید کســی مشــکل دارد هر طوری 
که بود سعی می کرد به او کمک کند، یک بار من با علی به سمت خانه اش 
می رفتیم که یک پسر کوچک عرب زبان از خانه ای بیرون آمد. علی لباس 
نظامی به تن داشــت. وقتی علی و من از موتور پیاده شــدیم آن پسربچه 
ترسید، علی نزد پسربچه رفت و از او احوالپرسی کرد، پسربچه گفت من در 
این ســاختمان کناری بنایی می کنم، اان هم می خواهم بروم و برای ناهار 
نان بخرم، علی دست در جیبش کرد و یک 50 تومانی درآورده و به پسربچه 
داد و گفت با این پول برای خودت غذا بخر، پسربچه کمی که رفت برگشت 
و از علی پرسید عمو میشه من همان نان بخرم و با این پول شب برای شام 
خودم و مادرم غذا بخرم؟ علی گفت اشکالی نداره پسرم و خانه خودش را به 
پسرک نشان داد و گفت این خانه من است من تا وقتی در این خانه هستم 

غذا می پزم و تو بیا برای ناهار خودت از من غذا بگیر.
چطور شد که ایشان این مسئولیت را احساس کرد که باید برود 

و از حرم اهل بیت)ع( دفاع کند؟
علی به شــدت به رهبر معظم انقــاب عاقه مند بود، می گفت بابا من 
حاضرم از کارم منتقل شــوم و بروم در بیت رهبری جاروکشــی کنم، هر 
کاری در آنجا به من بدهند قبول می کنم؛ دوست دارم در بیت باشم و هر 
لحظه حضرت آقا را ببینم، دوست دارم ایشان دستور بدهد و من انجام دهم.

او قبل از اینکه تصمیم بگیرد به سوریه برود دوست داشت به عراق برود، 
من و مادر علی تصمیم گرفتیم که علی را به زیارت امام رضا)ع( ببریم شاید 
حال و هوایش عوض شود و تصمیمش برای رفتن تغییر کند؛ لذا به مشهد 
رفتیم، حرم خیلی شلوغ بود، نمی توانستیم نزدیک ضریح برویم، علی به من 
گفت بابا کت من را بگیر و همین جا منتظر بمان، جمعیت خیلی زیاد بود؛ 
اما علی در یک لحظه به ضریح رسید، دیدم ضریح را گرفته و می بوسد و با 
امام رضا)ع( صحبت می کند، وقتی آمد خیلی عرق کرده بود، دستمالی به 

گفت و گوی کیهان با خانواده شهید مدافع حرم، علی حسینی کاهکش

»علی«علویوارشبهابراییتیمانغذامیبرد

وقتــی صحبت از جوانان در دوران پیــروزی انقاب و دفاع مقدس به میان می آید همه به روح پاک و بی غل و غش و اوج 
صفا و خلوص آنان شهادت می دهند. اما بی انصافیست که بخواهیم جوانان امروز را بر حسب ظاهر و نوع پوشش قضاوت کنیم. 
چه بســا بســیاری از آنها وقتی پای ارزش ها که به میان  آید پاکبازتر از جوانان قدیم به میدان بیایند. آن هم در این غوغای 
غول های رسانه ای شــرق و غرب، گویا نه شبکه های مجازی و ماهواره ای و نه زرق برق زمانه، هیچ کدام توان مقابله با ایمان 

جوان امروزی را ندارند. 
علی حســینی کاهکش، یکی از همین جوانان است. او که به گفته مادر از تعلقات دنیوی، از شغل و خانه گرفته تا زیبایی 
ظاهری هیچ کم نداشت، اما پاکی و خلوص و یتیم نوازی علی وار او برایش پای ماندن نگذاشت؛ رفت تا هم حریم اهل بیت )ع( 

در امان بماند و هم کودکان معصوم بیش از این طعم جدایی از پدر و مادر را نچشند.
علی ، زاده امیدیه اهواز بود. از کودکی، پرشور و نشاط و کنجکاو بود و در نهایت هوش سرشارش از او یک تکنسین برق 
ماهر ساخت. به علت توانمندی باایی که داشت در شرکت نفت استخدام شد، شغلی که شاید آرزوی بسیاری باشد؛ اما قلب 
مهربان و رئوف او نه در گرو موقعیت شغلی که در ورای مرزهای دنیوی به دنبال رضای معشوق بود و در نهایت جان داد تا در 

جوار جانان آرام گیرد.
به محله زیتون کارمندی اهواز، منزل شهید واامقام رفتم و برای اینکه بیشتر با روحیات و اخاق و منش او آشنا شوم پای 
صحبت پدر و مادر و برادر شهید نشستم. در ابتدا با محمد مراد حسینی کاهکش، پدر شهید باب گفت و گو را آغاز کردیم که 

شما را به خواندن آن دعوت می کنم.
سید محمد مشکوًه الممالک

پهلوانی که در 40 روز
40 داعشی را به هاکت رساند

چهخونینمحشری

پیشقدم
مریم عرفانیان

جواب داد: »آخه راهی رو در پیش گرفتم که برگشتی به این دنیا ندارد.«
حتــی وقتی که جهت دادن خــون برای کمک به مجروحین به امداد 
رفتیم، بــاز هم او پیش قدم بود؛ می گفت: »این آخرین خونیه که می دم؛ 

چه بهتر که در راه اسام باشه.«
***

او همیشه پیش قدم بود؛ حتی در شهادت!
خاطره ای از شهید عبدالعلی رشیدی
راوی: یکی از همرزمان شهید

همراهوهمدل

علی دادم. خیلی دوست داشتم بدانم که از امام رضا)ع( چه چیزی خواسته، 
فکر می کردم شــاید از امام رضا)ع( یک همسر خوب یا ارتقاء شغلی یا کار 
در بیت رهبری یا چنین چیزهایی خواسته باشد، سؤالم را از علی پرسیدم، 
گفت بابا چیزی از امام رضا)ع( خواســتم که نمی دانم انجام می شود یا نه، 

وقتی که به حاجتم رسیدم آن موقع به شما می گویم.
بنده شب ها تا به علی زنگ نمی زدم و صدایش را نمی شنیدم نمی خوابیدم، 
بعد از دو سه ماه که از مشهد آمده بودیم هر چه به علی زنگ میزدم علی 
جواب نمی داد یا دیر جواب می داد. نه خوابم می برد نه می توانســتم بروم و 
دنبالش بگردم. علی که کارش تمام می شد گوشی را نگاه می کرد و می دید که 
من چندین بار تماس گرفتم زنگ می زد می گفت بابا چرا این قدر زنگ می زنی 
و خودت را خسته می کنی؟ من می دانم که زنگ می زنی و نگران می شوی، 

من فردا که آمدم با شما صحبت می کنم، نگران نباش و راحت بخواب.
فردای یکی از همان شــب ها آمد و گفت بابا من می خواهم به ســوریه 
بروم، گفتم علی به فکر من و مادرت هم هســتی؟ گفت بابا من کی هستم 
که به فکر شــما باشم؟ خدا هست... اما باز هم برای اینکه پسرم را منصرف 
کنیم خیلی با اوصحبت و تاش کردیم که او را منصرف کنیم. اما علی گفت 
من صد درصد می روم، با خدای خودم عهد بســتم. من که یک بار بیشــتر 
نمی میرم و یک جان بیشــتر ندارم، پس می خواهم جانم و همه وجودم را 
فدای دین اسام و حضرت زینب)س( کنم. از ما سؤال کرد، آیا به نظر شما 
کار بدی می کنم؟ وقتی این ســخن علی را شنیدیم دیگر حرفی نداشتیم. 
من و مادرش با هم مشــورت کردیم، مادرش گفت: علی بهترین تصمیم را 
گرفته و اگر برای رفتن او مخالفت کنیم در حقش کم لطفی کردیم. چهار 
تا کیف با خودش برده بود، حتی مواد غذایی هم برده بود. می گفتند وقتی 
غذا نمی رســید علی از آن کنســروها که با خود آورده بود به همرزم هایش 

می داد، علی آذر یا دی سال 94 عازم شد.
چطور شد که علی در سنین جوانی و با داشتن شغل خوب راهی 

سوریه شد؟
بنده در پنجم آبان ســال 59 به جبهه رفتم، خداوند هنوز علی را به ما 
نداده بود، همان هفته اول که به جبهه رفتم مجروح شدم، ربات هر دو زانو 
و تاندون پایم پاره و زیر گلویم زخمی شد. من را به بیمارستانی در ماهشهر 
بردنــد، از آنجــا من را به اصفهان اعزام کردند و از اصفهان به تهران، بعد از 
اتمام دوره درمان خداوند علی را به ما داد، علی از همان کودکی همیشه به 
اسلحه و نظامی گری عاقه داشت، حتی من به علی می گفتم بگذار از بنیاد 

شهید نامه جانبازی بگیرم شاید چند ماهی از سربازیت کم کنند؛ اما علی 
قبول نکرد. علی در دوره سربازی در اهواز دژبان بود، دو سال را به طور کامل 
سپری کرد بعد به استخدام شرکت نفت درآمد، بعد هم دانشگاه قبول شد و 

بعد از قبولی در دانشگاه به اهواز منتقل شد.
بچه ای که در عکس در آغوش علی اســت از بچه های یتیم خانه سوریه 
است. زمانی که قرار شد برود به من گفت بابا همراه من به بانک می آیی؟ گفتم 
چــرا بابا جان؟ گفت دو میلیون و 500 هزار تومان پول دارم که می خواهم 
تبدیل به دار کنم. گفتم چرا، مگر لباس و غذا به شــما نمی دهند؟ گفت 
چرا می دهند اما من فهمیدم تعدادی کودک هستند که در سه چهار سال 
محاصره  سوریه پدر و مادرهای خود را از دست داده اند و حاا در یتیم خانه 
زندگــی می کنند، آنجا هم لباس و غذا و امکانات مناســبی ندارد، من این 

پول ها را برای آنها می خواهم.
فرمانده اش برایم تعریــف می کرد که علی خیلی وقت ها غذای خود را 
بــه یتیم خانه می برد، می گفت یــک بار دیدم تعدادی غذا در ظرف یک بار 
مصرف کناری گذاشــته شده، پرســیدم جریان این غذاها چیست؟ گفتند 
برای علی حســینی است. به چند نفر از بچه ها سپردم که مواظب باشند و 
ببیننــد که علی با ایــن غذاها چه می کند، بچه ها هم مراقب علی بودند، تا 
اینکه ساعت دو شب غذاها را برمی دارد و به یتیم خانه می برد و این بچه ها 
مانند جوجه ای که از دهان مادرشان غذا می گیرند دور علی حلقه می زنند 

و دست و پای علی را می گیرند.
 وقتی شهید شد، خبردار شدید؟

نبل و الزهرا در ســه مرحله آزاد شد، در مرحله سوم علی به من گفت 
اگر من دیر زنگ زدم ناراحت نباشید، به خاطر عملیاتی که در پیش داریم، 
ممکن اســت هفت-هشــت روز دیرتر زنگ بزنم، چهار-پنج روز بعد از این 

صحبت، به شهادت رسید. 
علی که شهید شده بود، از این اتفاق بی خبر بودیم و خیلی از دوستان 
قدیمی به من زنگ می زدند و احوالپرسی می کردند و سراغ علی را می گرفتند، 

من هم می گفتم ماموریت اســت. علی به من گفته بود که به کسی نگویم 
سوریه است، می گفت بابا من کار بزرگی انجام نمی دهم، دنبال کاری می روم 
کــه قلباً و روحاً به آن عاقه و اعتقــاد دارم و آن را وظیفه خودم می دانم، 
چرا باید به همه بگوییم؟! به همین خاطر وقتی کســی زنگ می زد و سراغ 
علی را می گرفت می گفتم برای ماموریت کاری به جایی رفته و اســمی از 

سوریه نمی آوردم.
یک روز بچه های بســیج به خانه مان آمدند، برادر علی جلوی در رفت، 
بعد از احوالپرسی سراغ علی را گرفتند، یکی از بچه ها گفت که علی شهید 
شــده. پسرم حالش بد شد، بسیجی ها سعی کردند تا او را آرام کنند. یکی 
از بچه ها می گفت شاید این علی حسینی که شهید شده، فرد دیگری باشد 

و اشتباهی صورت گرفته است.
 شما چطور خبر شهادت را شنیدید؟

شب ها عکس شــهدا را در میدان زیتون نصب می کنند. خاله همسرم 
عکس علی را در بین عکس شهدا دیده بود و متوجه شده بود که شهید شده، 
همان شب به همراه همسرش به خانه ما آمدند و از علی پرسیدند. من گفتم 
خبری از علی ندارم، خاله همسرم متوجه شد که ما از شهادت علی خبردار 
نشدیم؛ لذا به ما گفتند شما به میدان زیتون بروید، عکس تعدادی از شهدا 
را در میــدان نصب کردند، همان موقع به همراه دامادم حرکت کردم و به 
میدان رفتم، عکس علی را که در میدان شهر دیدم فهمیدم که علی شهید 
شــده. عکس علی را بغل کردم و بوسیدم، به سمت خانه که برمی گشتیم 

از خانه زنگ زدند و گفتند بچه های سپاه آمدند و خبر شهادت را آوردند.
در ادامه بانو ماه پری حاتمی، مادر شــهید حســینی این گونه از فرزند 

شهیدش برایمان گفت...
علی چگونه جوانی بود؟ از کودکی او بگویید.

علی پســر خیلی بامعرفتی بود و همیشــه خنده برلب داشت. همیشه 
دوســت داشــت برای همه همانند یک برادر باشد. کوچک و بزرگ برایش 
فرقی نداشــت، و در برخورد با دیگران فرقی قائل نمی شد و به همه کمک 
می کرد. افرادی که مشکل داشتند سعی می کرد مشکات آنها را حل کند 

و دوست داشت تا جایی که توان دارد دل مردم را شاد کند. 
علی در زندگی همه چیز داشــت؛ خانه، ماشین، موتور، شغل خوب در 
صنعت نفت، تحصیات و زیبایی چهره، اما همه این ها را گذاشت و به دنبال 

عشق و عاقه قلبیش رفت.
او بسیار ماخوذ به حیا بود. در مقابل بزرگترها زیاد حرف نمی زد. با لبخند 
می آمد و با لبخند می رفت، دوســتان و همرزمانش هم همین را می گفتند 

که علی همیشه می خندید.
علی قد بلند و چشــمان درشتی داشت و بسیار خوش تیپ بود، پوست 
سفیدی هم داشــت، من همیشه به علی می گفتم سفید برفی؛ اما صورت 
علی در ســوریه از سوز سرما سوخته و برافروخته شده بود، زیر چشم های 
پسرم گود افتاده بود، من هیچ وقت علی را با ریش و سبیل ندیده بودم، تنها 

وقتی علی را با محاسن دیدم که در عکس شهادتش بود.
یکی از همرزمانش می گفت، من می شــنیدم که بعضی از بچه ها به هم 
می گفتند این)منظورشان علی بود( با این تیپ و قیافه برای چی به سوریه 
آمده؟! یکی از همکارهای اداره علی هم به خاطر تیپ زدن های علی همیشه 
علی را اذیت می کرد و از علی ایراد می گرفت، علی عادت نداشت ُغر بزند یا اگر 
بیرون از خانه اذیت شود آن را بیان کند، خیلی کم پیش می آمد که بگوید، 
اگر هم می گفت فقط یک بار با من درد دل می کرد و دیگر ادامه نمی داد. ما 
با هم مانند دو رفیق صمیمی بودیم، من هر وقت سر خاک علی می روم به 

علی می  گویم علی جان تو رفیقم بودی اما رفیق نیمه راه...
آخرین تماس و صحبت ها را به یاد می آورید؟

علی شــب قبل از شــهادتش بعد از نماز با خانه تماس گرفت، با من 
احوالپرسی کرد، گفتم علی جان چقدر به شما گفتم که مواظب خودت باش، 
از صدایت معلوم است که سرما خورده ای، نگو نه که قبول نمی کنم! گفت: 
بله ســرما خوردم، به او ســفارش کردم که دور گردن و کمرش را بپوشاند. 
او در ادامه گفت: ما فردا قرار اســت جایی برویم، اگر چند روزی زنگ نزدم 
نگران نباش، به من نگفت که قرار است عملیات انجام دهند. گفتم ان شاءه 
خدا و حضرت زینب)س( همراهتان باشند. سراغ پدرش را گرفت، گفتم بابا 
بیرون است، اگر توانستی به پدرت هم زنگ بزن، از من خداحافظی کرد و 
بــا برادر و خانم برادرش هم حرف هایی زد، بعد هم با پدرش تماس گرفته 
و صحبــت کرده بود. این طور که به ما گفتند علی فردای همان روز حدود 

ساعت 10 صبح به شهادت رسیده است.
شهید کیهانی که یک سال بعد از علی به شهادت رسید، تعریف می کرد 
قبل از شهادت علی همه بچه ها با عجله در حال آماده شدن برای عملیات 
بودند، در آن لحظات علی مشغول نوشتن جمله ای روی یک کاشی دیواری 
بود، به علی گفتند که در این موقعیت چه وقت نوشتن است؟ اما علی کار 
خودش را کرد و جمله اش را نوشــت، بچه هایی که آماده رفتن به عملیات 
بودند با خواندن جمله علی بسیار متاثر و منقلب شدند، من از آن جمله عکس 
گرفتم، بعد از شهادت علی فرمانده او عکس این جمله را در کنار عکس علی 
چاپ کرد، بعدها این عکس خیلی معروف شد و همه جا از آن استفاده کردند.
او نوشــته بود: اینکه تیر یا ترکش به من و تو اصابت کند و بمیریم که 
شهادت نیست دشمن هم با تیر و ترکش می میرد شهادت آن زمان شهادت 
است و زیباست که به تکلیف عمل کرده باشیم و مزد و اجر آن را خداوند 
تعیین کند و آن موقع اســت که شهادت، شهادت است و نتیجه عند ربهم 

یرزقون است. 94/11/12
آیا از نحوه شهادت علی اطاعی دارید؟

همرزمان علی تعریف می کنند که علی از بچه ها دور شــد و به ســمت 
تیراندازی دشمن حرکت کرد، حدود 700 متری دور شده بود، بچه ها مدام 
علی را صدا می زدند که برگردد. علی هم برمی گشته و آنها را نگاه می کرده 
که یعنی بچه ها بدانند صدای آنها را می شــنود اما نمی خواهد برگردد. علی 
با شــجاعت تمام به دشــمن نزدیک شده بود که بفهمد آنها از کجا شلیک 
می کننــد و بچه های مــا را هدف قرار می دهند. گویا داعشــی های ملعون 
گودال هــای بزرگی حفر کرده بودند و در آن پنهان می شــدند و شــلیک 

می کردند. دوستان علی می گفتند اگر علی نبود همه ما شهید می شدیم؛ اما 
با شجاعت و فداکاری که علی از خود نشان دادند فهمیدیم که داعشی ها از 

کجا ما را هدف قرار می دهند.
کســی به من نمی گفت که تیر به کجای بدن علی خورده تا اینکه در 
یکی از مراسم های علی در شلوغی از زبان پسر برادرم شنیدم که می گفت؛ 
تیر به سر علی خورده است. علی تک تیرانداز ماهری بود و در عملیات های 
مختلف داعشــی ها را زمین گیر کرده بود، او به قدری به دشمن ضربه زده 
بود که آنها هم علی را می شناختند، حتی اسمش را می دانستند و می گفتند 

علی را پیدا کنید.
به قدری علی شــجاع و نترس بود که وقتی خبر شــهادتش به گوش 
همرزمان دیگرش رســید باور نمی کردند و می گفتند امکان ندارد بتوانند 

علی را بزنند.

بود و در شرکت توربین از زیرمجموعه های شرکت نفت در مناطق نفت خیز 
اهواز کار می کرد. شکر خدا وضع مالی خوبی داشت.

از چه زمانی فکر رفتن به سرشان افتاد؟
مدت هــا بود که در فکر رفتن بود ولی امــکان رفتن برای برادرم مهیا 
نمی شد. دی سال گذشته بااخره توانست اعزام شود و در همان نخستین 
اعزام هم شهید شد. حدود چهل روز آنجا بود که در عملیات آزادسازی نبل 

و الزهرا شهر شیعه نشین شهید شد. علی آنجا تک تیرانداز بود.
اینکه در شــرکت نفت کار می کرد و فکر دفاع از حرم به ســرش افتاد 

خیلی عجیب است.
سر پر شوری داشت و بچه پرشوری بود. بسیار نترس و مثبت بود. طوری 
نبود که بگویم از ســر بیکاری یا اجبار به سوریه رفت بلکه کامًا داوطلبانه 

اقدام به رفتن کرد.
برادرم به عنوان تک تیرانداز در ســوریه حضور داشت و توانسته بود در 
مدت کوتاهی که در ســوریه حضور دارد تلفات زیادی از تروریســت های 

تکفیری بگیرد.
از شــنیدن خبر شــهادت برادر کوچک تر تان چه احساسی 

داشتید؟
اصًا باورکردنی نبود. چون علی تک تیرانداز بود و تک تیراندازها معمواً 
جلو نمی روند. چون اسلحه شان دوربین و برد زیادی دارد همان عقب می مانند. 
علی خیلی شــجاع و نترس بود و برای این عملیات خیلی جلو رفته و در 
تیررس قرار گرفته بود. ما اصًا فکر نمی کردیم علی روزی شهید شود. شب 
به ما اطاع دادند و ما خیلی پریشــان بودیم و حالمان بد بود. فرمانده شان 
به نام سردار احمد مجدی هم از بچه های اندیمشک همان روز شهید شد. 
طبق آماری که به ما دادند، علی بیش از چهل داعشی را با قناسه کشته بود.
متنی که شهید روی دیواری نوشته و در فضای مجازی دست به 

دست می شود را کجا نوشته اند؟
در حلب و آسایشگاهی که می خوابید این جمله را نوشته و دوستانش 
عکسش را گرفتند و چاپ کردند و در بنر و قاب برای پدرم آوردند. خودمان 
هم آن طوری که باید و شاید علی را نشناختیم. علی خیلی بچه توداری 
بود. نمی گفت چه کار می کند. اگر ما نمی دیدیم نمی گفت به چه کسی 
کمک می کند. به ما هم نگفت سه میلیون از حسابم خالی کردم و برای 
بچه ها لباس و اســباب بازی خریده ام. این ها را ما تازه بعداً از دوستانش 
شــنیدیم. حتی اعزام خود را تمدید کرده بود که برنگردد. به خودم در 
تلفن گفت: برنمی گردم و سردار طاهری که به خانه مان آمد گفت: خیلی 
التماس کرد که بماند. اگر علی شــهید نمی شد مطمئناً برنمی گشت و 

همان جا می ماند. شــش روز بود که پیکر علی را آورده بودند که ما فهمیدیم علی شهید 
شده، متاسفانه نگذاشتند ما درست صورت علی را ببینیم، فقط یک لحظه 
یک طرف صورت علی را دیدیم، صورتش مثل ماه نورانی و زیبا شــده بود. 

علی با شناخت کامل این مسیر را انتخاب کرد.
آیا تصور می کردید روزی خانواده شهید بشوید؟

زمانی که خانواده شهدا را از تلویزیون می دیدم پا به پای مادران شهید اشک 
می ریختم و فقط می گفتم خدا به آنها صبر بدهد. این ها مادران شیر مردان 

هستند. نمی دانستم یک روزی خودم هم این افتخار نصیبم خواهد شد.
 این یک افتخار است و خوشحالم که سعادت نصیب من شد و خوشحالم 
که به عنوان مادر شهید مدافع حرم به شمار می آیم، سعادتی که در آن دنیا 
و در محضر بی بی رو سفیدم و شفاعت من را کند. همچنین مصیبت ما در 
برابر مصیبت حضرت زینب )س( ناچیز و نامقدار است و از ایشان می خواهیم 

بهترین های ما را که در راه دفاع از حرم ایشان فدا کردیم را بپذیرند. 
پاسخ شما به طعنه زنندگان چیســت؟ این روزها برخی سعی 
می کنند در راه مدافعان حرم شبهه ایجاد کنند، پاسخ شما به این 

حرف ها چیست؟
متأسفانه برخی کنایه های تلخی برای این شهدا به زبان می آوردند، انگار 
نمی دانند اگر این مدافعان و رزمندگان اسام نروند چه اتفاقی برای مملکت 

مان می افتد و چه پیش خواهد آمد.
آخرین باری که در صف نوبت دکتر در بیمارســتان نشســته بودم، در 
کنــارم خانم های جوانی با هم در ارتباط با افرادی که برای دفاع از حرمین 
به سوریه رفتند می گفتند؛ آره بابا به هر کدامش نفری 300میلیون تومان 
دادند و حرف های بســیار دیگری که نمی توانم آنهــا را به زبان بیاورم، آن 
قدر این حرف ها برایم ســخت و آزار دهند بود که من هم طاقت نیاوردم و 
کنار آنهــا رفتم و گفتم نه بابا به آنها 500میلیون تومان می دهند. یکی از 
این خانم های جوان، پرسید شما از کجا می دانید؟ من هم در جواب گفتم 
من مادر یکی از همان شهدا هستم، پسر من از نظر مالی هیچ کم وکسری 
نداشــته، کارمند شرکت نفت بوده است. شــما حاضرید با چه میزان پول 
عزیزتان را برای چنین کاری به ســوریه بفرستید؟ آیا 500 یا800 میلیون 
تومان؟ به نظر شما آیا این میزان پول این قدر ارزش دارد که مقابلش آدم 
جانش را بدهد؟ و این دو خانم جوان پاسخ سؤال من را با سکوت دادند. به 
کسانی که فکر می کنند برای پول است می گویم پس چرا نشسته اید؟ بروید 
و ببینید می توانید یک روز در آنجا دوام بیاورید و با دشمنان بجنگید؟ آنها 
نمی دانند و همه این حرف ها را می زنند تا آب به آســیاب دشــمن بریزند. 
نمی دانند که فرزندان ما از همه دوســت داشــتن ها و تعلقات دنیایی، همه 
داشته هایشان برای چیزی وااتر، بااتر و برای رضای خالق هستی گذاشتند 
و رفتند و با شهادت با معبود خود دیدار کردند. پس مقایسه کردن تاش ها 
و مجاهدت های رزمندگان ما با مزدوران تکفیری، صهیونیستی و آمریکایی، 

نهایت بی انصافی در حق این عزیزان است.
در ادامه رضا حسینی کاهکش ویژگی های شخصیتی برادرش را 

برایمان این گونه بازگو می کند...
دوران کودکی تان همراه با علی آقا در چه حال و هوایی گذشت؟

ما در خانواده ای هفت نفره و نســبتا شلوغ بزرگ شدیم. من متولد 59 
بودم و علی متولد 63. خانواده ای ساده و یک زندگی معمولی داشتیم و علی 
در چنین فضایی بزرگ شد. پدرمان جانباز جنگ است و همان سال 59 در 
خرمشــهر جانباز شد. در خانواده نماز و روزه  و مسائل اعتقادی سر جایش 
بود. علی بیشــتر از 10 سال عضویت فعال بسیج را داشت و در کل خیلی 
بچه فعالی بود. تحصیات دانشگاهی داشت و مهندسی برق قدرت خوانده 



ورزشی

پیشنهاد نجومی کویت
 برای میزبانی واترپلوی قهرمانی جوانان جهان

کشــور کویت با پیشنهاد نجومی خود به فدراسیون جهانی شنا، میزبانی 
رقابت های قهرمانی جوانان جهان را گرفت. چندی پیش صحبت هایی در مورد 
شانس باای ایران برای در اختیار گرفتن میزبانی رقابت های واترپلوی قهرمانی 
جهان ۲۰۱۹ جوانان مطرح شــد،  فرصتی که رخ دادن آن می توانست تحول 
قابل توجهی را در رشته های آبی کشور به وجود آورد اما این فرصت با پیشنهاد 
نجومی کویت به فدراسیون جهانی شنا )FINA( از دست رفت.چند روز پیش 
کنگره جهانی فدراسیون جهانی شنا برگزار شد که طبق اخبار موجود،  کشور 
کویت در پیشــنهادی نجومی به فینا اعام کرده؛ در صورت دریافت میزبانی 
رقابت های واترپلوی قهرمانی جوانان جهــان ۲۰۱۹،  عاوه بر هزینه برگزاری 
رقابت ها، هزینه سفر تیم ملی کشورهای مختلف برای حضور در این رقابت ها 
را نیز پرداخت می کند. با توجه به این پیشنهاد کشور کویت،  فدراسیون جهانی 
میزبانی رقابت های قهرمانی جهان واترپلو ۲۰۱۹ جوانان را به این کشور داده 
اســت. فرید فتاحیان دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی ایران نیز که در 

این کنگره حضور داشت، خبر فوق را تایید کرد.
آناستازی از والیبال بلژیک جدا شد

ســرمربی نامدار ایتالیایی از هدایت تیم ملی والیبال بلژیک کناره گیری 
کرد.

 آندره آ آناستازی، سرمربی نامدار ایتالیایی که در مسابقات قهرمانی جهان 
۲۰۱8 با تیم ملی والیبال بلژیک به مقام دهم رسید از هدایت این تیم انصراف 
داد.آناستازی در صفحه اجتماعی خود نوشت: خیلی ناراحت هستم که به شما 
اعام کنم دیگر تصمیم ندارم تیم ملی بلژیک را هدایت کنم. من این تصمیم 
را به دایل شخصی گرفتم. هدایت تیم ملی بلژیک برای آورده های فراوانی از 
نظر حرفه ای و انســانی داشت.او در پایان گفت: امیدوارم باز هم فرصتی برای 
ادامه همکاری با تیم ملی بلژیک داشــته باشم ولی در حال حاضر قادر به کار 

مدرن در بلژیک نیستم.
ملی پوش سابق اسپانیا به الهال پیوست

حریف عربستانی تیم فوتبال استقال در لیگ قهرمانان آسیا برای جذب 
یک بازیکن 7۰ میلیارد پرداخت کرد.

به  گزارش اسپورت، تیم فوتبال الهال عربستان به دنبال تقویت خود در 
نیم فصل دوم اســت. این باشگاه متمول عربستانی با وجود در اختیار داشتن 
گومز فرانســوی و عمر خربین ســوریه ای باز هم مهاجم جذب کرد. جاناتان 
ســوریانو اسپانیایی که ســابقه حضور در تیم های پایه اســپانیول و تیم دوم 
بارسلونا را در کارنامه دارد، به صورت رسمی با الهال به توافق رسید و قرارداد 
امضا کرد. ســوریانو در لیگ چین بازی می کرد و سابقه پوشیدن پیراهن تیم 
ملی امید اسپانیا را هم دارد. باشگاه الهال برای جذب این بازیکن نزدیک 7۰ 

میلیارد پرداخت کرده است.
الهال در لیگ قهرمانان آسیا با تیم های فوتبال استقال، العین و الدحیل 

هم گروه است.

سرویس ورزشی-
اعضای هیئت رئیســه و هیئت اجرایی کمیته ملی 

پارالمپیک بعد از برگزاری انتخابات معرفی شدند.
مجمــع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیــک با حضور وزیر 
ورزش و دبیــرکل کمیته ملی المپیک صبح دیروز شــنبه در 
آکادمی ملی المپیک برگزار و در نهایت منتخبان مجمع معرفی 

شدند. 
روز گذشته و قبل از شروع انتخابات داورزنی معاون وزیر 
ورزش در صحبت هــای خود اعام کرد افراد بازنشســته حق 
حضور در انتخابات را ندارند؛ وگرنه در صورت کســب رای بعد 

از مدتی بار دیگر باید انتخابات تکرار شود.
در اولین بخــش انتخابات محمود خســروی وفا که تنها 
کاندیدای ریاســت به حســاب می آمد، بدون حرف و حدیث 
رای به دســت آورد تا همچنان تنها رئیس تاریخ کمیته ملی 
پارالمپیک باشد. او از سال ۱۳7۹ که این کمیته تشکیل شده، 
در راس آن حضور داشــته و حاا ریاســتش تا ۴ ســال دیگر 

تمدید شد.
در سایر بخش ها نیز انتخابات بدون حرف و حدیث دنبال 
شد؛ به جز هیئت اجرایی که برای انتخاب یک نفر کار به دور 
دوم کشــید. در نهایت رقابت نوروزی و پوادگر در دور دوم به 
سود نوروزی به اتمام رسید تا جمع اعضای هیئت اجرایی هم 

کامل شود.
ترکیــب کامل هیئــت رئیســه و اجرایــی کمیته ملی 

پارالمپیک به شرح زیر است:
* محمــود خســروی وفا با ۴۶رای به عنــوان رئیس این 

کمیته انتخاب شد.
* غفور کارگری با ۳۲رای بــه عنوان نایب رئیس آقایان 

انتخاب شد.
* ســیما لیموچی با ۴۰رای به عنوان نایب رئیس بانوان 

انتخاب شد.
* شهرام منکرســی با ۴۴رای به عنوان خزانه دار انتخاب 

شد.
* مسعود اشرفی با ۴۰رای به عنوان بازرس انتخاب شد.

*هادی رضایی)۳۰رای(، محمدرضــا مظلومی)۳۳رای(، 
علی کشــفیا)۲7رای(، حمید علی صمیمی)۳۳رای(، ســید 
قاسم قاسمی)۳۴ رای( در دور اول و غامرضا نوروزی)۲۵رای( 
در دور دوم مجموعا به عنوان اعضای هیئت رئیســه و هیئت 

اجرایی انتخاب شدند.
اتفاقات مهم در حوزه ورزش جانبازان و معلوان

در پایان مجمع انتخاباتی روز گذشــته ســلطانی فر وزیر 

ورزش گفــت: امســال دو اتفاق بــزرگ در ورزش جانبازان و 
معلوان افتاد که یکی از آنها تصویب اساســنامه مستقل بود. 
البته فرایند تصویب این اساسنامه با توجه به یکسری ماحظات 
طوانی شــد امــا در نهایت با تاش اعضای کمیســیون های 

مربوطه به سرانجام رسید.
وی ادامه داد: اتفاق دوم اینکه برای بازی های پاراآسیایی، 
مجموعه مدیران و ورزشــکاران زحمت کشــیدند تا کاروانی 
آماده عازم اندونزی شــد که نتیجه آن هم ارتقای یک پله ای 
و ایســتادن بر روی سکوی ســوم بازی ها بود، این ارتقا بسیار 
زیاد ارزشــمند بود.در جریان این بازیها، ورزشکاران با انرژی و 
نشاط زیاد حاضر شدند. همه ورزشکاران موفق عمل کردند به 

خصوص در رشته بوچیا شاهد حضوری خوب بودیم.
وزیر ورزش با اشاره به در پیش بودن بازی های پارالمپیک 

۲۰۲۰ و تشــکیل ســتاد عالی بازی های آســیایی و المپیک 
خاطرنشان کرد: بیش از یکسال از تشکیل این ستاد می گذرد. 
طی این مدت برای رویدادهای بزرگی برنامه ریزی شد. اان هم 
با اتحاد و همدلی کمیته و وزارت، تاش می کنیم برای المپیک 
و پارالمپیک برنامه ریزی می شــود. بر اساس موقعیت رشته ها 
و  شــرایطی که برای کسب ســهمیه و مدال در توکیو دارند، 
برای تشــکیل و اعزام کاروان به بازی های ۲۰۲۰ برنامه ریزی 
می کنیم. همان طور که خســروی وفا هم گفت باید برای تک 

رقمی شدن جایگاه کاروان ایران در پارالمپیک تاش کنیم.
وزیر ورزش ابراز امیدواری کرد ورزشکاران جانباز و معلول 
با مدیریت تیم جدید کمیته پارالمپیک، روند خوبی در پیش 

داشته باشند.
دریافت صد درصد اعتبارات سال 97

محمود خســروی وفا رئیس کمیته ملــی پارالمپیک هم 
گفت: برای اولیــن بار اعتبارات کمیتــه پارالمپیک در ۶ ماه 
اول ســال صد درصد داده شده اســت. نتایج بدست آمده در 
رویدادهای مهم ورزشــی حاصل حمایت دولت، وزارت ورزش 
و جوانــان و مجلس اســت. از وزارت ورزش به دلیل پرداخت 
صد درصدی اعتبارات سپاسگزارم. همین پرداخت های به موقع 
زمینه توســعه ورزش جانبازان و معلولین را در ابعاد مختلف 
فراهــم کرد. وی افزود: قبل از انقاب ورزشــی برای معلوان 
وجود نداشــت و بعد از انقاب این بخش شکل گرفت. جزو ۳ 
کشوری در دنیا هستیم که به طور جدی برای ورزش جانبازان 
و معلولین برنامه ریزی کرده ایم و در کشــورمان هم این بخش 
جایگاه ورزشی دارد. وی در پایان گفت: در برابر اعتبار دریافتی 
باید پاسخگو باشــیم. بنابراین در پارالمپیک ۲۰۲۰ به سمت 

تک  رقمی شدن برویم.

انتخابات بدون حرف و حدیث به پایان رسید

رونمایی از تیم جدید ریاست کمیته ملی پارالمپیک 
خسروی وفا: دنبال تک رقمی شدن در۲۰۲۰ توکیو هستیم 

*اردوی تیم تپانچه کشــورمان از فردا)دوشنبه( آغاز می شود و تا 
7 دی ماه ادامه خواهد داشــت.با اعام کادر فنی 14 ورزشــکار از 9 
استان کشــور به این اردو فراخوانده شدند.آمیتیس جعفری، سیده 
شــیرین مرتضوی، امیر جوهری خو و محمد احمدی از تهران، هانیه 
رستمیان از مازندران، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، جواد فروغی 
از ایام، وحید گل خندان و محمد رضا محمودی از فارس، مینا قربانی 
از همدان، آیلین قلی زاده از سیستان و بلوچستان، مصطفی نصیری 
و محمد علی پساویده از البرز، محمد رسول عفتی از کرمانشاه نفراتی 
هســتند که به این اردو دعوت شدند. ورزشکاران تپانچه کشورمان 
تحت نظر کادر فنی و هدایت الکساندر سماکین به تمرین می پردازند.
*مهــدی پوررهنما، تکواندوکار وزن 7۵- کیلوگرم در کاس K۴۴ با اختاف 
۱۰۲ امتیازی خود نســبت به نفر دوم این دسته وزنی )وادیمیر فئوفانوف از 
روس( کســب سهمیه خود برای حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 

را قطعی کرد.

خواندنی از ورزش ایران

ورود کیهان ورزشی به شصت و چهارمین سال فعالیت
روز گذشته )شنبه ۲۴ آذرماه ۹7( با انتشار شماره ۳۲۱۶، کیهان ورزشی 
وارد شصت و چهارمین سال فعالیت خودش شد. کیهان ورزشی قدیمی ترین 
نشریه ورزشــی ایران است که نخستین شــماره اش ۱8 آذر ۱۳۳۴ به چاپ 
رســید. در تمام این سالها که قدمت آن بیش از نیم قرن بوده، کیهان ورزشی 
به اذعان اهالی ورزش نقش پررنگی در اعتای ورزش ایران داشته است. طی 
روزهای گذشته برخی از نهادهای ورزشی از جمله وزارت ورزش، کمیته ملی 
المپیک، فدراسیون کشتی و... با ارسال پیام، شصت و چهارمین سال فعالیت 

مجله کیهان ورزشی را تبریک گفتند. 
سرویس ورزشی کیهان نیز به نوبه خود ورود کیهان ورزشی قدیمی ترین 

نشریه ورزشی ایران به شصت و چهارمین سال فعالیتش را تبریک می گوید.
برانکو: نام بازیکنان مدنظر و مازاد را رسانه ای نمی کنیم

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس گفت: لیست بازیکنان مازاد و مدنظرم 
را به باشــگاه اعام کردم اما تا زمانی که نتوانیم بازیکنان جدید را بگیرم نام 
آنها را رسانه ای نخواهیم کرد.برانکو ایوانکوویچ درخصوص حضورش در باشگاه 
و دیدار با ایرج عرب سرپرســت باشگاه پرســپولیس، گفت: من امروز)دیروز( 
جلســه ای را با آقای عرب برگزار کردم و لیســت بازیکنــان مدنظر و مازاد را 
به او دادم اما فعًا نام بازیکنانی که در لیســت هســت را برای افکار عمومی 
باز نمی کنیــم.وی ادامه داد: ما در ابتدای فصــل ۴ بازیکن جذب کردیم که 
البته در نیم فصل اول نتوانســتیم از آنها به دلیل محرومیت استفاده کنیم اما 
در حال حاضر نام بازیکنانی را به باشــگاه اعام کردم و قرار است سه بازیکن 
جدید دیگر به پرسپولیس اضافه شود. وقتی با این بازیکنان توافق حاصل شد 
و قرارداد بستیم نام آنها را رسانه ای خواهیم کرد اما در ابتدا باید این بازیکنان 
با پرسپولیس به توافق برســند و قرارداد امضاء شود و سپس نام آنها را اعام 
می کنیم.ســرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که لیست مازاد شما چه 
زمان رســانه ای می شــود، تصریح کرد: من نام لیســت مازاد را هم به باشگاه 
دادم، اما این مســئله بستگی به این دارد که بتوانیم چه بازیکنانی را بگیریم. 
اگر بتوانیم بازیکنان مدنظرمان را بگیریم آن زمان نام بازیکنانی که در لیست 
مازاد هســتند را اعام می کنیم اما در حال حاضر باید ببینیم چه بازیکنانی را 
می توانیم جذب کنیم.وی درباره اینکه اردوی پرسپولیس در قطر قطعی شده 
یا نه، تصریح کرد: ما به قطر می رویم اما فعًا نام اردوی آنتالیا هم به میان آمده 
و از بین قطر یــا آنتالیای ترکیه تا پایان وقت اداری امروز نام محل اردو را به 
صورت قطعی مشخص و انتخاب می کنیم. البته در این اردو بازی های تدارکاتی 
هم برگزار می کنیم اما باید ببینیم که ابتدا محل اردو کجا خواهد بود، چرا که 

براساس محل برگزاری اردو رقبای مان را انتخاب خواهیم کرد.
ورود پرچم ژاپن به ورزشگاه ها دردسرساز شد

کمیته اخاق فدراســیون فوتبال درباره ورود پرچم ژاپن به ورزشگاه های 
ایران توضیحاتی ارائه کرد. کمیته اخاق فدراسیون در بیانیه ای اعام کرد: با 
توجه به تذکرات این کمیته درباره عدم ورود پرچم کشورهای دیگر به داخل 
ورزشگاه ها جهت برگزاری مسابقات در آرامش و سامت و به دلیل عدم توجه 
برخی مراجع مرتبط، از مســئوان ذی ربط برای ادای توضیحات دعوت شده 
است.کمیته اخاق فدراســیون فوتبال جمهوری اسامی ایران امیدوار است 
محیط ورزشگاه ها در رقابت های باشگاهی عاری از هرگونه تنش، شاهد برپایی 
رویدادهای مرتبط باشــد.پس از رسیدن پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا و رقابت با کاشــیما آنتلرز ژاپن، در برخی ورزشگاه های ایران، هواداران 

تیم های رقیب پرسپولیس با خود پرچم ژاپن به ورزشگاه می آورند.
رضایت کرانچار از انجام بازیهای دوستانه تیم امید

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در آستانه آغاز اردوی جدید با اظهار رضایت 
از برنامه های آماده ســازی این تیم گفت: خوشــحالیم که می توانیم بازی های 
بین المللی خوبی پیش از آغاز مسابقات رسمی برگزار کنیم. در حالی که اردوی 
تیم امید ایران از عصر امروز در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز  شد زاتکو کرانچار 
ضمن قدردانی از حمایت های فدراســیون فوتبال در راستای برگزاری اردوها و 
بازی های تدارکاتی مفید برای تیم امید اظهار داشــت: من از ابتدا درخواست 
خودم را برای برگزاری اردوها و بازی های مفید با حریفان قدرتمند اعام کرده 
بودم و خوشــحالم که این امکان فراهم شده است. ما در اولین بازی مقابل تیم 
المپیک عمان قرار گرفتیم و حاا در اردوی جدید، دو مســابقه مفید برابر تیم 
سوریه برگزار می کنیم. بعد از آن هم در یک بازی دیگر به مصاف اردن می رویم. 
همچنیــن اطاع دارم که برنامه های خوبی برای انجــام بازی های تدارکاتی و 
اردوهای دیگری هم در نظر گرفته شده است. این اتفاق بسیار خوبی است که 
به ما کمک می کند و خوشحالیم که می توانیم با تیم های مختلف در بازی های 
تدارکاتی روبرو شــویم. بازی با این گونه تیم ها که برای ما ناشــناخته هستند 
می تواند آزمون بســیار خوبی باشد و از سوی دیگر موجب شود که شناخت و 
هماهنگی بهتری بین اعضای تیم ایجاد شود. کرانچار در پایان پیرامون حریفان 
ایران در مرحله اول بازی های مقدماتی المپیک نیز اظهار کرد: برنامه حریفان را 
از طریق تیم آنالیز دنبال می کنیم و در جریان بازی ها و مسابقاتی که در پیش 
دارند هستیم. می خواهیم به شکل کامل مسابقات این تیم ها را مرور کنیم تا با 

شناخت کافی جهت انجام بازی های مرحله اول آماده شویم.
نشست مدیران و مربیان باشگاه ها با داوران 

داود رفعتی، رئیس دپارتمان داوری اعام کرد نشست مشترکی بین مدیران 
و مربیان باشگاه ها با داوران در اواسط دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.داود 
رفعتی با اشاره به شدت گیری اعتراضات به اشتباهات داوری در هفته های پایانی 
نیم فصل اول لیگ برتر گفت: به زودی نشســت مشــترکی در راســتای رفع 
ابهامات با حضور مدیران و مربیان باشگاه ها و همچنین داوران لیگ برتر برگزار 
خواهد شــد.وی افزود: در روزها و هفته های اخیر شــاهد افزایش اعتراضات به 
تصمیمات داوری در مســابقات لیگ برتر بوده ایم که البته باید پذیرفت بعضی 
از این موارد درست بوده اند و به واقع اشتباهات تأثیرگذاری در باز ی ها رخ داده 
است.رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اضافه کرد: در همین راستا و به 
منظور رفع ابهامات و برخی ســوء تفاهم هــای موجود و همچنین ایجاد توافق 
نظر و تعامل مشــترک، در نظر داریم با همکاری سازمان لیگ برتر اواسط دی 
ماه نشست مشترکی را با حضور مدیران و مربیان باشگاه ها و همچنین داوران 
برگزار کنیم تا درخصوص بســیاری از مسائل بحث و تبادل نظر صورت پذیرد. 
تاش می کنیم با این گونه اقدامات میزان اشتباهات داوری را در نیم فصل دوم به 

حداقل برسانیم تا دیگر شاهد چنین شرایطی نباشیم.
نامه سازمان لیگ به باشگاه پرسپولیس 

سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در نامه ای که برای باشگاه پرسپولیس 
ارســال کرد، زمان و ضوابط نقل وانتقاات زمستانی را اباغ کرد.طبق این نامه 
نقل وانتقاات از ۱۶ دی ماه آغاز می شود و تا ۱۳ بهمن ماه ادامه پیدا می کند. 
پرسپولیس همچنین عاوه بر شش بازیکنی که می تواند نسبت به جذب آنها 

اقدام کند، امکان جذب سه بازیکن آزاد را نیز خواهد داشت.

تداوم صدرنشینی سرخ پوشان پاکدشت 
در لیگ دسته اول فوتبال 

سپاهان با توقف مقابل استقال خوزستان
 قهرمان نیم فصل شد 

دارنده مدال های طای جهان و برنز المپیک گفت: می خواهم از این پس در وزن 61 کیلوگرم کشتی بگیرم.
حسن رحیمی در تازه ترین صحبت های خود درباره بازگشت به میادین کشتی پس از ۲ سال دوری اظهار داشت: در 
رقابت های جام باشگاه های جهان برای اولین بار به یک وزن بااتر آمدم و در ۶۱ کیلوگرم کشتی گرفتم و خوشبختانه از 
عملکردم راضی هستم. آزادکار وزن ۶۱ کیلوگرم ایران درباره استعفای رسول خادم و بازگشت غامرضا محمدی به عنوان 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نیز خاطرنشان کرد: رفتن رسول خادم را به فال نیک می گیرم اما کشتی بدون خادم برایم 
ارزشــی ندارد چرا که او با تمام وجود در خدمت کشــتی بود و قلبش برای موفقیت کشتی می تپید. فرقی نمی کند چرا 
که کشتی برای موفقیت نیاز به کسی دارد که از جنس کشتی باشد. غامرضا محمدی سال ها در کشتی حضور داشته و 
کارش را بلد است. مشکل خاصی وجود ندارد و ان شاءاه به اردوی تیم ملی می روم تا ببینیم چه پیش می آید. وی درباره 
اقدام محمدی در دعوت از کشــتی گیران سابق تیم ملی همچون مهدی تقوی گفت: البته فکر نمی کنم این کشتی گیران 
بخواهند کشتی بگیرند اما این کار غامرضا محمدی کار بسیار خوبی بود چرا که حضور امثال مهدی تقوی و رضا یزدانی 
که قهرمانان جهان هستند می تواند انگیزه زیادی به کشتی گیران جوان بدهد.  دارنده مدال های طای جهان و برنز المپیک 
در پاسخ به این سؤال که آیا قصد دارد در ادامه نیز در وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی بگیرد یا به وزن سابق بازمی گردد، گفت: 
باید ببینم شــرایط وزنی ام به چه صورت خواهد بود. اگر قرار بر ادامه کار باشد برای رقابت های جهانی امسال در وزن ۶۱ 

کیلوگرم کشتی می گیرم اما برای المپیک ۲۰۲۰ یا به وزن ۵7 کیلوگرم برمی گردم یا به وزن ۶۵ کیلوگرم خواهم رفت.

رضایت رحیمی از عملکردش پس از بازگشت به کشتی 

 تیم ملی وزنه برداری برای حضور در قطر کاپ، چهارشنبه هفته جاری راهی دوحه می شود.
مســابقات وزنه برداری قطر کاپ که گزینشــی المپیک ۲۰۲۰ اســت از ۱۹ تا ۲۳ دســامبر )۲8 آذر تا ۲ دی( برگزار 
می شود. تیم ایران با ترکیب محمد زارعی، علیرضا سلیمانی، نیما آقایی و همایون تیموری به همراه محمد حسین برخواه و 
اکبری خورشیدی چهارشنبه هفته جاری راهی دوحه می شود. در این مسابقات، چهار وزنه بردار ایران در سه وزن به رقابت 
می پردازند.محمد زارعی در ۹۶ کیلوگرم، نیما آقایی و علیرضا سلیمانی در ۱۰۹ و همایون تیموری در ۱۰۹+کیلوگرم حضور 
دارند. برخواه سرمربی تیم ملی، پیش از این ۱۳ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرده بود که با اعزام این چهارنفر به 
قطر کاپ، اردوی تیم ملی هم تعطیل می شود و از نیمه دوم دی ماه مرحله بعدی اردوی تیم ملی برای حضور در جام فجر 

و قهرمانی آسیا۲۰۱۹ آغاز خواهد شد. در مرحله بعدی، نفرات اصلی تیم ملی هم حضور خواهند داشت.
قطر کاپ طبق اطاعیه ای که بر روی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفته در بخش مردان در هفت وزن المپیکی )۶۱، 
 Robi ۶7، 7۳، 8۱، ۹۶، ۱۰۹ و ۱۰۹+ کیلوگرم( برگزار می شود همچنین به سه نفر برتر دسته های مردان و زنان طبق امتیاز
جوایزی تعلق می گیرد. نفر اول ۳ هزار، نفر دوم ۲هزار و نفر سوم هزار دار جایزه می گیرند. امتیاز Robi براساس جنسیت، 
گروه سنی)بزرگساان، جوانان و نوجوانان(، دسته، رکورد جهان و رکورد مجموع ثبت شده توسط وزنه بردار محاسبه می شود.

تعطیلی اردو و اعزام تیم ملی وزنه برداری به قطر

در ادامه تغییرات در بدنه فدراســیون تکواندو، به زودی چند تغییر دیگر در کمیته ها و شاید هم برخی 
روسای هیئت ها صورت می گیرد.

پس از پایان مهلت قانونی بکارگیری بازنشسته ها، فدراسیون تکواندو دست به چند تغییر در بخش های زیر مجموعه 
خود زد و روســای کمیته مســابقات و آموزش را تغییر داد و در ادامه نیز مدیرکل سابق امور فرهنگی وزارت ورزش روی 

صندلی دبیر بازنشسته نشست. 
مسعود امینی باغبادرانی که گفته می شود تکواندوکار است، سال گذشته برای حضور در انتخابات فدراسیون نام نویسی 
کرد. وی در جریان مجمع پس از کلی تعریف و تمجید از مدیریت پوادگر در فدراســیون تکواندو از حضور در انتخابات 

انصراف داد و ۱۱ ماه بعد مسئولیت دبیری فدراسیون را برعهده گرفت. 
در ادامه تغییرات در فدراســیون تکواندو محمد کرمی رئیس  بازنشســته ســازمان لیگ نیز به زودی جای خود را به 
فرد دیگری می دهد. پیش از این علی اشرف قنبری در کمیته مسابقات به جای زینال حسینی و نیری در کمیته آموزش 
به جای نامجو منصوب شــده بود. تغییر قابل پیش بینی و مهم دیگر در بخش ســازمان تیم های ملی اســت. طبق اعام 
خبرگزاری مهر در شرایط فعلی سیروس رضایی تنها گزینه پوادگر است و به نظر می رسد به زودی رئیس پیشین کمیته 
داوران که ســابقه عضویت در تیم ملی را داشته و هفتم آبان ماه ۱۳7۰ در رقابت های جهانی یونان موفق به کسب نشان 

برنز شد، به عنوان رئیس سازمان تیم های ملی کار خود را آغاز می کند. 

ادامه تغییرات در فدراسیون تکواندو 

یکی از دروازه بان های تیم ملی فوتبال عراق در حالی که چند روز تا آغاز جام ملت های آسیا باقی است 
برای این کشور مشکل ایجاد کرده است.

 AFC تیم ملی فوتبال عراق یکی از حریفان ایران در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات است. رسانه های عراقی از تهدید
و احتمال کنار گذاشتن تیم ملی عراق از جام ملت های آسیا سخن به میان آوردند.روزنامه السومریه نوشت که در فهرست 
ارسال تیم ملی فوتبال عراق نام یک دروازه بان به نام قیس العانی به چشم می آید و به خاطر اینکه در تیم های پایه لهستان 

بازی کرده نمی تواند عراق را همراهی کند.
AFC درباره این مهم به فدراسیون فوتبال عراق نامه زده است. در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا عراق تهدید به کنار 
گذاشتن از جام ملت های آسیا شده است. البته باسل کوریس مدیر رسانه ای عراق خیلی سریع واکنش نشان داد و تاکید 

کرد که نام این دروازه بان در فهرست ۴۲ نفره هم نیست و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
خبر دیگر درباره عراق اینکه فهد طالب سنگربان اصلی عراقی ها هم متهم به دوپینگ شده است و نمی تواند در جام 
ملت ها به میدان برود و خود این دروازه بان هم چنین چیزی را تایید کرد و سرمربی عراق نام سنگربان، الکرخ محمد صالح 

را در فهرست نهایی قرارداده است.

تهدید AFC به حذف حریف ایران از جام ملت های ۲۰۱۹

سرویس ورزشی-
بعضی مســائل در فوتبال ما اتفاق می افتد که آدم می ماند واقعا درباره اش 
چه بگوید و چه بنویسد؟! سکوت هم نمی شود کرد و از کنار آنها با بی تفاوتی 
عبور کرد، چرا که آن وقت به مســئولیت خود عمل نکرده ایم و وظیفه  مان را 
انجام نداد ه ایم... که این خود بدترین جفا در حق حرفه و شــغلی است که به 

آن اشتغال داریم... 
یکی از این مســائلی که هفته گذشــته اهالی فوتبال در جریان آن قرار 
گرفتند، درگیری شــدید لفظی بود که میان فرشــاد احمدزاده و چند تن از 
پیشکسوتان پرسپولیس اتفاق افتاد. نمی خواهیم وارد جزئیات شویم و موضوع 
را بیش از این هم بزنیم، اما از سر انجام وظیفه عرض می کنیم که چقدر خوب 
است به قول فرشاد پیوس کاپیتن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی هر کسی 

»در حد و اندازه خودش حرف بزند«... 
متاسفانه این اصل که نه تنها یک اصل اخاقی و اجتماعی است، بلکه یکی 
از اصلی ترین اصول حرفه ای گری اســت، مثل خیلی از اصل های دیگر در این 
فوتبالی که ادعای حرفه ای گری دارد و در این باره فقط به »اسمش« چسبیده 
و »رسمش« را رها کرده، رعایت نمی شود و تقریبا همه هم رعایت نمی کنند از 
بازیکن جوان و تازه کار گرفته تا مدیر و بزرگتر هایی که خیلی وقت ها بدجوری 

»بچگی« می کنند و از پیشکسوت گرفته تا رسانه ها...!
از قدیم گفته اند »با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی شود«، بنابراین تا 
این اصل و اصول دیگر رعایت نشود، فوتبال ما حرفه ای نمی شود... و این گونه 
برخوردهای حرمت شکنانه که ناشــی از رعایت نکردن »حد و حدود« است، 

کماکان تداوم خواهد یافت.

چرا می گوییم فوتبال ما 
حرفه ای نشده است؟!

نکته  ورزشی
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*خاتم اردکان....................................................................فواد سیرجان)ساعت۱۶(
*کاله مازندران............................................................شهرداری ورامین)ساعت۱۶(
*عقاب نهاجا...........................................................................دورنا ارومیه)ساعت۱۶(
*پیکان تهران......................................................................شهروند اراک)ساعت۱۶(
*شهرداری ارومیه.............................................................................سایپا)ساعت۱۶(
*شهرداری تبریز............................................................شهرداری گنبد)ساعت۱۶(

باختبردبازیامتیازتیم 
1۲8119۲- شهرداری ورامین

۲۲41183- خاتم اردکان
3441183- پیکان تهران

4۲۰1۲84- پیام مشهد
5۲۰1174- شهروند اراک

6۲۰1174- شهرداری گنبد
7181165- فواد سیرجان
8161165- کاله مازندران

9171156- سایپا
1۰131147- شهردرای تبریز

11811۲9- شهرداری ارومیه
1۲511۲9- عقاب نهاجا

13311۰11- دورنا ارومیه

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
11587۰۲81۲1631. سپاهان اصفهان

۲1594۲1981131. پدیده مشهد
31587۰1761131. پرسپولیس

415753۲3149۲6. تراکتورسازی
51567۲1861۲۲5. استقال تهران

6155461715۲19. پارس جنوبی جم
518-7154651318. فواد
417-8154561317. سایپا
116-9154471516. پیکان

316-1۰153751417. نساجی مازندران
516-1115۲1۰31419. صنعت نفت آبادان
515-1۲15366813. نفت  مسجدسلیمان
۲14-131511131۲14. ماشین سازی تبریز

613-1415۲761۲18. ذوب آهن
191۰-1515۲497۲6. سپیدرود رشت

* 116-1615۲671۰۲1. استقال خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 
۶ امتیاز منفی صورت گرفته است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139760313003003105 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درواحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی شــرکت سهامی آب و فاضاب به شماره شناسه ملی 
10980262514 صادره از -  فرزند - در یک ساختمان اداری به مساحت 1655/76 
مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 28 فرعی مفروزه از 2 فرعی از یک اصلی واقع در 
بخش 2 - خوی خریداری از شــهرداری خوی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25

پرویز سلیمانپور
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان خوی

 برابر رای شماره 1397/1044 مورخ 1397/8/6 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای هادی مردانی فرزند علیداد به شــماره شناسنامه 431 صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 71/05 مترمربع در قسمتی از پاک 1698 اصلی واقع در اسدآباد محله سیدان کوی پیروزی 
خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر رجبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25 
کامران متقی
مالف556 رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات اماک در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطاع عموم آگهی می گردد درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای/خانم نارنج گویلیان فرزند صدیق صادره 
ســنندج تحت پاک 279 فرعی از 50 اصلی بخش ده به مســاحت 8338 مترمربع به آدرس 

سنندج روستای عنبربزان
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/11                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/25
جال شجاعی - رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
نوبت دوم اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی حصر وراثت
آقای احمد شهرت سعیداوی نام پدر محسن به شناسنامه 567 صادره از دشت آزادگان 
درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان 
مرحومه تفتونه شهرت سعیداوی به شناسنامه 18883 صادره دشت میشان در تاریخ 
92/8/18 در اهواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از: 1. متقاضی با مشخصات 
فوق الذکــر 2. حیدر ســعیداوی فرزند محســن ش.ش 25169 متولــد 1359/6/1 
)فرزنــدان ذکور متوفی( 3. فرزانه ســعیداوی فرزند محســن ش.ش 18902 متولد 
 1354/6/1  4. ســعیده سعیداوی فرزند محســن ش.ش 18903 متولد 1356/6/1   
5. حمیده ســعیداوی فرزند محسن ش.ش 18901 متولد 1352/6/1 )فرزندان اناث 

متوفی(
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه ۳۴ شورای حل اختاف 
مجتمع شماره ۲ اهواز

لــذا متقاضیان محتــرم می توانند از تاریــخ 97/9/25 تا تاریــخ 97/10/4 به واحد 
قراردادهای شهرداری مراجعه و اســناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و 
بررســی دقیق، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول 
فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حســاب 0105707039007 نزد بانک ملی 

واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا تاریخ 97/10/4 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 97/10/5 راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.
ســپرده نفرات اول، دوم و ســوم مزایده تا زمان واریز وجه ملک مورد مزایده نزد شــهرداری 
خواهد ماند و پس از انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پرداخــتکلیههزینههــایچاپونشــرآگهیمزایــدهوهزینه
انتقااتبرعهدهبرندهمزایدهمیباشد. و نقل

ضمنــامبلغهریکازپاکهاغیرقابلتقســیطبودهوبایدنقدیو
یکجابهحسابشهرداریواریزگردد.

تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.
محسن کبودفیروزجایی- شهردار بابل

مساحتموضوعمزایده
)مترمربع(

مبلغپایه
کارشناسی)ریال(

سپردهشرکت
درمزایده)ریال(

پاک ثبتی 2326/642/9583 اصلی 
بخش دو غرب بابل واقع در میدان 

بسیج- جنب تاکسیرانی سابق
26830/000/000/000 1/500/000/000

پاک ثبتی 2815/2814/471/4828 
اصلی بخش یک شرق واقع در بلوار امام 
رضا- یاسین یک- شهرک مالک اکبرنژاد

2503/000/000/000150/000/000

شهرداریبابل در نظر دارد به استناد بند 10 صورتجلسه اصلی مورخه 97/7/8 و بند 
10 صورتجلسه اصلی مورخ 97/9/13 شورای اسامی شهر بابل دو قطعه زمین به شماره 
پاکهای ثبتی 2326/642/9583 اصلی بخش دو غرب بابل به مســاحت 268 مترمربع 
واقع در میدان بســیج- جنب تاکسیرانی سابق و 2815/2814/471/4828 اصلی بخش 
یک شــرق به مساحت 250 مترمربع بابل واقع در بلوار امام رضا- یاسین یک- شهرک 

مالک اکبرنژاد متعلق به خود را برابر قیمت پایه کارشناسی به فروش رساند:

آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول( )چاپ دوم(

هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال با پیروزی و 
صدرنشینی سرخ پوشان پاکدشت به پایان رسید.

نیــم فصل اول )هفته هفدهم( مســابقات فوتبال لیگ 
دســته اول عصر دیروز با انجام هفت دیدار به پایان رســید. 
در مهم ترین بازی ها سرخ پوشان پاکدشت سه بر صفر از سد 
آلومینیوم اراک گذشــت و بادران تهــران برابر مس کرمان 
با نتیجه تســاوی یک بــر یک متوقف شــد.با نتایج دیروز، 
سرخ پوشان پاکدشــت  با ۳۲ امتیاز صدرنشین باقی ماند و 

قهرمان نیم فصل لیگ دسته یک شد.
نتایج کامل هفــت دیدار هفته هفدهم لیگ آزادگان به 

شرح زیر است:
* گل گهر سیرجان ۱......................................اکسین البرز صفر

گل: حسام پورهاشم )8۳(
* فجرسپاسی شــیراز صفر......................................... شهرداری 

ماهشهر صفر
* بادران ۱................................................................. مس کرمان ۱

گل ها: مجتبی محبوب مجــاز )7( برای بادران و مهدی 
تیکدری )88( برای مس کرمان

* سرخپوشان پاکدشت ۳ .........................آلومینیوم اراک صفر
گل ها: حســین فاضلــی )۲7(، محمد امینــی )۳۹( و 

حسین امامیان )۵۹(
* شهرداری تبریز ۱.................................. قشقایی شیراز صفر

گل: احمد امیرکامدار )۶۵(
* ملوان بندرانزلی ۲ ...................................... نود ارومیه صفر

گل ها: شهریار مقانلو )۱۵( و پژمان نوری )۴۰(
* خونه به خونه بابل ۱ ..................کارون اروند خرمشهر صفر

گل: اسماعیل کیانی )8(

به یاد شهید » غامعلی پیچک«
دانشجوی هسته ای 

و فرمانده عملیات غرب کشور

حدیث دشت عشق

غامعلــی پیچــک بــه تاریخ هشــت مهر 
ســال ۱۳۳8، مصادف بــا ســالروز تولد حضرت 
صاحب الزمان )صلوات اه علیــه( در تهران متولد 
شــد. غامعلی که ســومین فرزند پدرش بود، در 
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تنها ۴ سال داشت و نفهمید که 
چرا حضــرت روح اه، موطن خود را ترک نمود اما 
زمانی که فرودگاه مهرآباد تهران، شــاهد بازگشت 

امام خمینی بود، غامعلی، به خوبی می دانست که از این پیرمرِد طاغوت شکن، 
چــه می خواهد. غامعلی با موفقیت و نمره های عالی، دوره ابتدایی را به پایان 
برد و هر ســال شاگرد ممتاز شــد. وارد دبیرستان شد و به تحصیل ادامه داد 
و در سن ۱۶ ســالگی با بهترین معدل، مدرک دیپلم را دریافت کرد و همان 
ســال در کنکور و رشته انرژی اتمی وارد دانشــگاه شد. در دانشگاه به خاطر 
کســب امتیاز باا، بورس تحصیل در خارج از کشور به وی تعلق گرفت ولی از 
پذیرفتن بورس ســر باز زد و تحصیل در داخل کشور را به خارج ترجیح داد. 
غامعلی، همزمان با تحصیل در دانشگاه، از کسب معارف دینی غفلت نورزید و 
به آموختن و یاد دادن به دیگران پرداخت.ا و »جامع المقدمات« را به خوبی یاد 
گرفت و برای دوستان و همساان آموزش داد. پیچک در عملیات مطلع الفجر 
در نوک پیکان گردان وارد نبرد علیه دشمن شد و در منطقه »قاسم آباد« واقع 
در ارتفاعات »برآفتاب« با نیروهای دشمن تن به تن درگیر شد و نزدیک ظهر 
روز ۲۰ آذرماه ۱۳۶۰ بر اثر اصابت گلوله به گلو و سینه اش به شهادت رسید.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان با تســاوی برابر 
استقال خوزستان موفق شد در پایان نیم فصل اول 
به صدر جدول برســد و اصطاحا قهرمان نیم فصل 

شود.
 آخرین بازی نیم فصل اول لیــگ برتر فوتبال ایران از 
ساعت ۱۵ دیروز بین تیم های استقال خوزستان و سپاهان 

اصفهان در  اهواز برگزار شد.
این مسابقه که تکلیف قهرمان نیم فصل را مشخص کرد 
با تساوی یک بر یک به پایان رسید.  در نیمه اول، دو گل به 
ثمر رسید که اعضای هر دو تیم به نحوه به ثمر رسیدن این 

گل ها اعتراض داشتند.
گل ســپاهان از روی یک ضربه ایســتگاهی و با شوت 
ساســان انصاری در دقیقه ۲۵ مسابقه به ثمر رسید. زمانی 
که دروازه بان اســتقال در حال چیدن دیــواره دفاعی بود 
انصاری با یک شــوت دروازه حریف را باز کرد تا استقالی ها 
به این که داور برای زدن ضربه در ســوت خود ندمیده بود، 
اعتراض کنند. البته اعتراض شدید آنها به جایی نرسید و گل 

سپاهانی ها قبول شد.
گل تساوی اســتقال نیز از روی یک ضربه پنالتی و با 
شــوت میثم کریمی در دقیقه ۳۶ به ثمر رسید. سپاهانی ها 

به اعام این ضربه پنالتی از سوی داور اعتراض داشتتند.
سپاهان با این نتیجه ۳۱ امتیازی شد و به خاطر تفاضل 

گل بهتر نسبت به پدیده و پرسپولیس به صدر جدول رسید 
تا اصطاحا قهرمان نیم فصل اول شــود. پدیده و پرسپولیس 
نیز در رتبه های دوم و سوم هستند. استقال خوزستان با ۶ 

امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
هفته 17 لیگ برتر انگلیس

*برایتون................................................................چلسی)ساعت۱7- شبکه ورزش(
*لیورپول......................................منچستریونایتد)ساعت ۱۹:۳۰ - شبکه ورزش(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1159513۲1۲۲۰3۲. سرخپوشان پاکدشت

۲158613116153۰. گل گهرسیرجان
315843۲۲139۲8. مس کرمان

41576۲۲191۲۲7. شاهین شهرداری بوشهر
5156541۲1۰۲۲3. اکسین البرز

1۲3-6156541617. آلومینیوم اراک
7156451616۰۲۲. قشقایی شیراز
81556419163۲1. بادران تهران

517-91545615۲۰. شهرداری تبریز
414-1۰15۲8561۰. فجر سپاسی

714-11153571۰17. شهرداری ماهشهر
1714-1۲153578۲5. نود ارومیه

913-13153481۰19. خونه به خونه
1113-14153481۰۲1. کارون اروند خرمشهر

711-1515۲58۲۰۲7. مس رفسنجان
* 16153751515۰1۰. ملوان بندرانزلی

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال- جام آزادگان

* محاســبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی 
صورت گرفته است.



واژگونی خودرو
هندیجان – خبرنگار کیهان: فرمانده گردان عملیاتی امام رضا)ع( هندیجان 
از نجات جان سرنشینان یک دستگاه خودروی واژگون شده در محور هندیجان 

به دیلم خبرداد.

عبدالرســول محبعلی اظهار کرد: در هوای مه آلود  یک دستگاه خودروی 
۲۰۶ رانا واژگون شد که با فاصله بسیجیان سرنشینان این خودرو را از وسیله 
نقلیه خارج کرده و توسط اکیپ پزشکی در آمبوانس اورژانس ۱۱۵ هندیجان 

مداوا شدند. 
کشف مواد اولیه ساخت پتروشیمی

اصفهان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »شهرضا« از کشف 
یک محموله مواد اولیه ساخت پتروشیمی خارجی خبر داد. 

 سرهنگ »محمدحسین باباکانی« گفت: این خودرو حامل ۱8 کیسه مواد 
اولیه ساخت پتروشیمی با نام »جامبو« بود که راننده مدارک گمرکي مربوطه 

را ارائه نداد و کامیون و محموله توقیف شدند.
سرهنگ باباکانی با اشاره به اینکه محموله کشف شده، توسط کارشناسان 
چهار میلیارد ریال ارزش گذاری شــده اســت، اضافه کرد: در این رابطه راننده 

کامیون دستگیر و تحویل مراجع قضایي شد.
تصادف زنجیره ای

ســاری – خبرنگار کیهان: در تصــادف زنجیره ای جاده نوشــهر – رویان 
 ۱۵ دســتگاه انــواع خــودرو با هم برخــورد کردند کــه بر اثــر آن پنج نفر 

مصدوم شدند.
مصدمــان این حادثه پــس از دریافت کمک های اولیــه درمانی با حضور 

عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
پلیــس راه مازندران به رانندگان هشــدار داد در مواقع بارانی؛ با توجه به 

لغزنده بودن سطح جاده ضمن رعایت فاصله طولی با احتیاط رانندگی کنید.
نزاع خیابانی

مشهد- ایرنا: بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: مردی میانسال 
پس از نزاعی در خیابان هدایت جان خود را از دست داد. 

قاضی علی اکبر احمدی نژاد افزود: این نزاع در حوالی پارک حجاب روی داد 
که در آن سرنشــینان خودرو پراید شامل پدر ۵۵ ساله، پسر ۲۵ ساله و دختر 
جوان خانواده با سرنشــینان خودرو کامیون شــامل پسری ۲۵ ساله و پدر ۶۰ 

ساله اش درگیر شدند.
وی ادامه داد: در پی این درگیری موتورسواری نیز که قصد جداکردن آنها 
را داشت با سرنشین ۵۵ ساله پراید درگیر و دست به یقه شد که پس از آن مرد 

میانسال روی زمین افتاده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد.
ریزش سقف

گنــاوه – مهر : معاون امور عمرانی فرمانداری شهرســتان گناوه گفت: در 
ریزش سقف ساختمان پزشکان شفا گناوه به کسی آسیب نرسید. 

حسام منصوری مطلق ، اظهار داشت: در پی ریزش بخشی از سقف کاذب 
یکی از طبقات ســاختمان پزشکان شفا شــهر گناوه، خوشبختانه به کسی از 

شهروندان آسیبی نرسید. 
وی اضافه کرد: از مســئوان مربوطه برای پیگیری و رســیدگی فوری به 

وضعیت این ساختمان خواسته شده تا بازدید میدانی از محل داشته باشند.
نجات فرد جوان از خودکشی

بنــدر عباس –ایســنا: فرمانده انتظامی شهرســتان بندرعبــاس از نجات 
 فرد جوانی از خودکشــی توســط مأمور وظیفه  شــناس ناجا در شهرســتان 

خبر داد. 
ســرهنگ محمد اسماعیل مشــایخ، گفت: در پی اعام مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی براعام اقدام به خودکشی یک جوان بندرعباسی، بافاصله 
گروهبان یکم »بهنام میرزائی« واحد گشــت موتوری شهرستان جهت بررسی 

موضوع به محل اعزام شد. 
وی تصریح کرد: مأمور وظیفه شــناس با حضور در محل مشاهده کرد پسر 
جوان به دلیل بیماری اعصاب و روان قصد خودکشی در منزل داشته که با توجه 
به شرایط روحی نامساعد وی عوامل اورژانس نیز امکان هیچ گونه عکس العملی 

نداشتند. 
این مسئول انتظامی اظهار کرد: مأمور وظیفه شناس با صبر و حوصله ضمن 
گــوش دادن به صحبت های فرد، وی را به آرامش دعــوت و وی را از اقدام به 

خودکشی منصرف کرد. 
سارق حرفه ای طا

گناباد- ایرنا : فرمانده انتظامی خواف از دســتگیری سارق حرفه ای طا با 
سابقه بیش از ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ علیرضا حســینعلی زاده گفــت: با اعام دو فقره ســرقت طا 
از طــا فروشــی های خواف مامــوران پلیس آگاهــی با اقدامــات اطاعاتی 
 و رصــد دوربین هــای واحد هــای صنفــی متهم را شناســایی و دســتگیر 

کردند.
وی افزود: متهم در بازجویی ها به ۲۰ فقره سرقت از طا فروشی ها به روش 

بدل اندازی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد.
وی اظهار داشت: سارق یاد شده به مراجع قضایی معرفی شد.

فوت عابر پیاده
تبریز– فارس: سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت دو عابر پیاده بر 

اثر سانحه جاده ای در محور»مرند-جلفا« خبر داد.
 وحید شادی نیا ، گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با دو عابر پیاده 
یک زن و یک مرد در محور »مرند— جلفا« )ســه راهی گلین قیه(، اورژانس را 

به محل حادثه کشاند.
وی افزود: این سانحه فوت هر دو عابر حدودا 4۰ ساله را به دنبال داشت.

پلمب باشگاه ورزشی
اردبیــل – تســنیم: معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
 اردبیل از پلمب ۱۰ باشــگاه ورزشــی در راستای سالم ســازی اماکن ورزشی 

خبر داد. 
محمدرضا برادران اظهار داشــت: در راســتای سالم سازی اماکن ورزشی و 
نظارت بر عملکرد باشــگاه ها، پس از انجام چندین مرحله بازرسی که حجم آن 
در چهار سال گذشته بی سابقه بوده است، ۱۰ باشگاه به دایل مختلف تا اطاع 

ثانوی پلمب شد.
وی گفت: از این ۱۰ باشگاه، چهار مورد به دلیل فقدان مجوز، چهار مورد به 
علت عدم تمدید مجوز براســاس موازین قانونی، یک مورد به دلیل عدم رعایت 
موازین و مقررات بهداشــتی و یک مورد هم به دلیل فعالیت در ایام تعطیات 

مذهبی شب های قدر تا اطاع ثانوی پلمب شدند.
واژگونی خودرو

یزد – خبرگزاری صدا و سیما: مســئول روابط عمومی بیمارستان فاطمه 
الزهرا)س( مهریز گفت: واژگونی خودرو در محور مهریز، بهادران یک کشــته و 

دو مصدوم برجای گذاشت.
حسینی افزود: در این حادثه سرنشینان خودرو که سه نفر و همگی اعضای 

یک خانواده بودند به علت جراحات وارده به بیمارستان مهریز اعزام شدند.
وی گفت: دو نفر به علت وخیم بودن به بیمارســتان شــهید رهنمون یزد 

اعزام شدند که یک نفر از آنها در بیمارستان  فوت کرد.
دو مصدوم دیگر نیز در بیمارســتان های شهید رهنمون و فاطمه الزاهرای 

مهریز بستری هستند.
کاهبرداری تلفنی از داخل زندان

بوشهر-ایرنا : رئیس پلیس آگاهی اســتان بوشهر گفت: فردی محکوم که 
از داخــل زندان با برقراری تماس تلفنی از مردم بویژه شــهروندان بوشــهری 

کاهبرداری می کرد، شناسایی شد. 
سرهنگ جوشن ســهرابی افزود: با بررســی و تحقیقات اولیه و اظهارات 
شــاکیان مشخص شد کاهبردار با سوژه مورد نظر خود تماس تلفنی برقرار و 
عنوان می کند که فرد برنده جایزه نقدی یا کمک  هزینه سفر به عتبات عالیات 

شده است.
وی ادامه داد: متهم پس  از آن با فریب دادن اشــخاص، آنها را پای دستگاه 
عابر بانک کشــانده و با راهنمایی های غلط و پیچیده، نسبت به انجام عملیات 

بانکی و برداشت از حساب آنها اقدام می کرد. 
وی افزود: با انجام تحقیقات اطاعاتی کارآگاهان پلیس، مشخص شد فردی 
که به اتهام حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شــده با تشــکیل گروهی از 
زندانیان در زندان و استفاده از خطوط مختلف تلفن همراه اقدام به کاهبرداری 

از مردم بویژه تعدادی از شهروندان بوشهری می کرد.
قاچاق سوخت 

ســرویس شهرســتانها : فرمانده انتظامی شهرســتان چابهــار از توقیف 
کامیون تانکر حامل گازوئیل قاچاق خبر داد. 

ســرهنگ »حیدرعلی کیخا مقدم« اظهار داشــت: ماموران انتظامی حین 
گشت زنی در محور مواصاتی جکیگور- چابهار به یک دستگاه  تانکر  مشکوک 

شده و به آن دستور ایست دادند.
وی افزود: ماموران در بازرســي از خــودرو توقیفی، ۲9 هزار لیتر گازوئیل 

قاچاق کشف و یک نفر را در این زمینه دستگیر کردند.

صفحه 10
یک شنبه ۲۵ آذر 1۳۹۷

۸ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۷۵
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

 

وزارت بهداشت هند از کشته شدن 11 
نفر و مســمومیت 93 تن به دلیل خوردن 
برنج آلوده به ســم طی مراسمی در معبد 

هندوهای این کشور خبر داد.
به گزارش گاردین، مامور بهداشــت منطقه 
»چمیره نگار« که معبد هندوها در آن واقع شده 

اســت، می گوید: پس از مصرف این برنج آلوده ۱۱ تن کشته و 93 تن دیگر به 
دلیل مسمومیت شدید به بیمارستان منتقل شدند که حال ۲9 تن از آنها وخیم 
اعام شده است.وی افزود: احتمال دارد مقداری مواد سمی با برنج مخلوط شده 
باشد که نمونه  ها برای آزمایش قانونی ارسال شده است. بیماران به دلیل اسهال، 
اســتفراغ و ناراحتی های تنفسی تحت درمان قرار گرفتند.به گفته پلیس هند، 
افراد حاضر در معبد روز جمعه ۱4 دسامبر )۲3 آذر( برای مراسم تدفین در این 
مکان جمع شــده بودند که این برنج آلوده در بین حاضران توزیع شد.به گفته 
یکی از این افراد، با وجود بوی بسیار بد این غذا، آن را میان مردم توزیع کردند 
و کمی بعد حال مصرف کنندگان این برنج ها به هم خورد.»کوماراسوامی« وزیر 
امــور خارجه هند غم و اندوه خــود را در مورد این حادثه ابراز کرد و گفت که 
مبلغ ۵۰۰ هــزار روپیه معادل 7 هزار دار به خانواده قربانیان این حادثه اعطا 
خواهد کرد.بنا به این گزارش، ســال گذشته نیز ۶ زن به دلیل ازدحام جمعیت 
در معبدی واقع در غرب شــهر بنگال کشــته شدند و سال ۲۰۱۶ میادی نیز 

۲4 تن در حادثه مشابه در شهر اوتار پرادش هند جان خود را از دست دادند.

برنج آلوده
 11 تن را کشت

 ۹۳ تن را 
مسموم کرد!

اولین رستوران بدون زباله اندونزی که 
با مواد بازیافت شده و پایدار ساخته شده، 
به دنبال راهی بــرای حذف زباله های مواد 

غذایی است.
به گزارش تریهاگر، شــاید شنیده باشید که 
بســیاری از افراد و شــرکت ها در حال حرکت 

به ســوی ایده دنیای بدون زباله هســتند. در این ایده، بســیار مهم است که 
 چیزی بــه هدر نرود، زبالــه ای دفن نشــود و در واقع مورد اســتفاده مجدد 

قرار گیرد.
در رستوران »آی جین«، واقع در بالی اندونزی، زباله ها مورد استفاده مجدد 

قرار می گیرند.
این رســتوران یک فضای باز اســت و مبلمان و مــواد داخلی آن به طور 
خاقانه ای از مواد بازیافتی ساخته شــده اند. برای مثال، مبلمان از جنس فوم 
موتورســیکلت ســاخته شده و در و دیوار، پنجره و بســیاری از وسایل در این 

رستوران از مواد ساده و بازیافتی است.
روش بدون زباله به این صورت اســت که رستوران، ضایعات مواد غذایی را 
مدیریــت و آنها را به صورت  مواد آلی و غیرآلی از هم جدا می کند. همچنین، 
مواد غذایی باقیمانده را به حیوانات در مزارع اطراف داده یا از آنها کمپوســت 

تهیه می کند.

راه اندازی 
رستوران 

بدون زباله 
در اندونزی

باز ماندن در یک خودروی حمل پول در 
آمریکا باعث پخش شــدن حدود 3۰۰ هزار 
دار پول نقد در طول جاده و البته چندین 
فقره تصادف بــه دلیل ذوق زدگی رانندگان 

پشت سری شد.
به گــزارش منابع محلی، صبح پنجشــنبه 

یــک خودروی زرهی حمل پول متعلق به شــرکت امنیتی »برینکس« که در 
آزادراهی در ایالت نیوجرسی آمریکا در حرکت بود، به علت نقض فنی در عقبی 

و بازماندن آن، حدود 3۰۰ هزار دار اسکناس را در جاده پخش کرد.
این اتفاق باعث هیجان زدگی رانندگان پشــت سری و توقف ناگهانی آنها 

برای جمع کردن اسکناس های بادآورده و البته چندین مورد تصادف شد.
به گفته پلیس، دو کیســه پاســتیکی حاوی ۱4۰ هزار و 37۰ هزار دار 
پــول نقــد از در باز عقب خودرو به کف جاده افتاد و با باز شــدن کیســه ها، 
اســکناس ها در هوا پخش شــدند.عبور و مرور خودروها و همچنین وزش باد 
پول ها را تــا فاصله زیادی در بزرگراه پخش کرد. تعــداد زیادی از راننده ها با 
توقف خودرو به جمع آوری این غنیمت بادآورده پرداختند، در حالی که عده ای 
نیز به کمک کارکنان بخت برگشته شرکت برینکس شتافته و اسکناس ها را به 
خــودروی حمل پول تحویل دادند.در مجموع فقط ۲۰۵ هزار دار از پول  های 
سرگردان پیدا شد.تاکنون ۲93 هزار و ۵3۵ دار دیگر مفقود شده است. پلیس 
از شهروندان خواسته است تا پول های به تاراج رفته را برگردانند و قول داده که 

در صورت تحویل پول، پرونده ای علیه متخلفان تشکیل نخواهد داد.

ریختن
 ۳00 هزار دار
 از خودرویی 

در آمریکا!

در ژاپــن بــرای دخترانی که ســن 
ازدواجشان گذشــته، دروسی تحت عنوان 
»چگونه مردها را افســون خــود کنیم« 

تدریس می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، انتخاب 
همسری مناســب و موقر برای همه دخترانی که 

در شرف ازدواج هستند، از اهمیت ویژه و قابل توجهی برخوردار است. در ژاپن 
نیز موضوع ازدواج گاهی با حواشــی جالبی همراه است و شنیدن ماجرای این 
حواشی برای سایر مردم خالی از لطف نبوده است. از عجیب ترین و جالب ترین 
موضوعات مربوط به ازدواج جوانان ژاپنی، می توان به مدارک تحصیلی مرتبط 

با آن در این کشور آسیایی اشاره کرد.
مدرک »تسخیر شوهر« عجیب ترین مدرک دنیاست که به دخترانی که در 
دوره های مربوط به آن شرکت کنند، اعطا می شود. در توضیح بیشتر چگونگی 
دریافت این مدرک باید گفت که در ژاپن برای دخترانی که ســن ازدواجشان 
گذشــته، دروســی تحت عنوان »چگونه مردها را افسون خود کنیم« تدریس 

می شود و دختران مجرد اعضای این کاس را تشکیل می دهند.
جالب است بدانید که اولین مدرسه تسخیر شوهر در سال ۲۰۱۰ میادی 
در ژاپن افتتاح شد. در این مدرسه، دختران مجرد، مهارت ترغیب پسران برای 

ازدواج را فرا می گیرند.

مدرک 
»تسخیر شوهر« 

عجیب ترین 
مدرک تحصیلی!

ناجا  با سرقت پلیس آگاهی  معاون مبارزه 
از اجراي مرحله چهارم طرح مبارزه با سارقان 
توام با خشونت درسراسر کشور و دستگیری 91 

سارق خشن خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا موذن 
اجرای طرح مبارزه با ســرقت های توام با خشونت را 
یکی از برنامه های پلیس آگاهی برشمرد و اظهارداشت: 
در راســتای تحقق اهداف قرارگاه مرکزی مبارزه با 
ســرقت، مرحله چهارم این طرح از جمله زورگیری 

خیابانی، کیف قاپی، ســرقت به عنف، سرقت تحت 
پوشش مأمور و شناسایی و دستگیری سارقان خشن 

به مدت دو روز در سراسر کشور به اجرا در آمد.
موذن با بیان اینکه در این طرح، 9۱ سارق خشن 
دستگیر شدند که به ۲4۵ فقره سرقت اعتراف کردند، 
افزود: در بررسی ســوابق متهمان مشخص شد ۵3 
درصد از ســارقان، سابقه دار و 47 درصد از آنها فاقد 

سابقه بوده اند.
وی با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم و دعوت 

به رعایت موارد حفاظتی و امنیتی برای پیشــگیری 
از سرقت های خشن، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه 
ارتکاب جرم به شکل های مختلف با همکاری دستگاه 
قضائی، تشــدید مجازات ســارقان به عنف و سلب 
امتیازات حبس زدایی از آنان، مدیریت بر جرم سرقت 
به عنف به منظــور کاهش زمینه های ارتکاب جرم، 
ایجاد شرایط ازم برای بازگشت مجرمان به زندگی 
عادی و نیز جلوگیری از تکرار جرم نقش به ســزایی 

در کاهش این گونه سرقت ها دارد.

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی اســتان کردســتان از 
کاهبرداری 24۰ میلیارد ریالی قاچاق گوشی 
تلفن همراه و دستگیری 28 نفر در این رابطه 

خبر داد. 
ســرتیپ »علــی آزادی« گفــت: درپی اعام 
فراخوان عمومی در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی در شهرســتان مریوان مبنی بر واگذاری 
سیم کارت رایگان مراتب به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی گفــت: مامــوران در بررســی های اولیه 
دریافتند فرد یا افرادی پس از اخذ مدارک هویتی 
شــهروندان با همکاری دو دفتر خدمات ارتباطی 
نسبت به ثبت نام آنان در سامانه یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه برای واگذاری سیمکارت رایگان اقدام 

می کنند.
این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: کاهبرداران 

بــا وقفه حدودا دوهفته ای، ســیم کارت های فعال 
شــده را قبل از واگذاری و بــدون اطاع افراد به 
شهرستان های بانه و سقز برای ثبت غیرقانونی طرح 
ریجستری گوشی های تلفن همراه قاچاق ارسال و از 
آن طریق با استفاده از این سیم کارت ها، گوشی های 

فوق را ثبت و ریجستری می کردند.
وی ادامــه داد:  متهمــان با هر کــدام از این 
سیم کارت ها، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه را در 

سامانه اپراتور مزبور ثبت می کردند.
ســرتیپ آزادی ادامه داد: ماموران با توجه به 
ســرنخ های موجود و نیز انجام اقدامات اطاعاتی 
موفق شــدند نفر اول و متهم اصلی این پرونده را 
شناسایی و وی را طی عملیات ضربتی در مریوان 

دستگیر کنند.
وی اضافه کرد: در بازرسی از محل فعالیت این 
متهم، هفت هزار و 3۰۰ عدد سیم کارت، ۱3۰ جلد 
شناسنامه و مدارک هویتی، شش دستگاه لپ تاپ و 

پنج دستگاه کیس رایانه کشف شد.
فرمانده انتظامی کردستان تصریح کرد: متهم در 
تحقیقات پلیسی به همدستی ۲8 نفر در ارتکاب این 
اقدام مجرمانه اعتراف کرد که کلیه اعضاء این باند 
طی عملیات ضربتی در شهرستان های سقز، بانه، 
سنندج، سروآباد و شهرستان بوکان آذربایجان غربی 

شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه برابر اعترافات متهمان حدود 
۱۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از این طریق 
ریجســتری شــدند، تصریح کرد: اعضــا این باند 
گوشی های تلفن همراه قاچاق را در سایر شهرها و 
استان های دیگر خصوصا تهران به فروش رسانده 
کــه ارزش ریالی آنها بالغ بــر ۲4۰ میلیارد ریال 

برآورد شده است.
این مقام ارشد انتظامی گفت: متهمان پس از 
انجام تحقیقات با تشــکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی و با قرار صادره روانه زندان شدند.

دبیر کارگروه ســاماندهی کاغذ در وزارت 
تامین 15میلیون  از  ارشاد اسامی  و  فرهنگ 
دار ارز برای تهیه حــدود 11 هزار تن کاغذ 
مورد نیاز نشریات و مطبوعات از سوی بانک 

مرکزی خبر داد.  
بــه گزارش ایرنــا، همایون امیــرزاده در جمع 
خبرنگاران کاشــان بــه فعالیت هــای اثرگذار این 
وزارتخانه، صمت، بانک مرکزی و فعاان این بخش 
اشــاره کرد و افزود: برای تامین نزدیک به 7۰ هزار 

تن کاغذ دیگر ارز تامین شده است. 
وی بیان کرد: از مجموع۱۱۰ هزار تن کاغذ چاپی 
که تصویب شده بود، نزدیک به 8۶ هزار تن در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت. 

وی توزیع نزدیک به پنج هزار تن کاغذ با قیمت 
مصوب و متعادل بین 4۰۰ نفر ناشر و نشریات کشور 

از طریق شبکه توزیع را یادآور شد. 
وی ادامــه داد: تاکنــون افزون بــر۲۰ هزار تن 
کاغذ بین مطبوعات کشور توزیع شده و اگر فرایند 
تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی سرعت گیرد، 
هیچ مشــکلی برای کاغذ وجود نداشته و از کمبود 

آن نگران نیستیم. 
امیرزاده اضافه کــرد: معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی اطمینان داده که برای تامین 
کاغذ روزنامه ها، از سوی واردکنندگان اعام آمادگی 
شده و حتی تامین کاغذ روزنامه ها در استان  ها هم 

در دستور کار قرار دارد. 

وی اضافه کــرد: نزدیک به ۵۰ میلیون دار در 
پایان سه ماهه نخست سال برای واردات کاغذ تامین 
شده بود که در یک ماه گذشته این تامین ارز شیب 
خوبی گرفته ، رقم تامین شده به بیش از ۱۵۰ میلیون 
دار افزایش پیدا کرده و بر این اساس افزون بر ۱7۰ 
هزار تن کاغذ در یک ماه گذشته تامین ارز شده است. 
دبیــر کارگــروه ســاماندهی کاغــذ در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی ابراز امیدواری کرد که 
با کاهــش قیمت دار به 9۰ هــزار ریال، وضعیت 
 کاغذ در کشــور از شــرایط کنونی نیز بهتر شــود. 
9 هزار و 3۰۰ رسانه شامل دو هزار و 3۰۰ خبرگزاری 
و پایگاه خبری و هفت هزار نشــریه مکتوب فعال و 

غیرفعال در کشور وجود دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از 
دستگیری متهمی خبر داد که از طریق مرسوله 
پستی، قصد قاچاق مواد مخدر به کشور کانادا 

را داشت.
به گزارش فارس، سرهنگ محمد بخشنده گفت: 
یکی از قاچاقچیان مواد مخدر قصد داشت با همکاری 
یک نفر دیگر، نسبت به ارسال مواد مخدر به خارج از 
کشور و مشخصا کشور کانادا از طریق پست اقدام کند.

بخشنده افزود: پس از لو رفتن ماجرا و هماهنگی 
پلیس با حراســت اداره پســت، مشخص شد بسته 
حاوی ۲۱۰ گرم تریاک هنوز به مقصد ارسال نشده 
اســت؛ بنابراین با بازخوانی آدرس بســته، هویت و 
محل اسکان فرستنده مشــخص شد. وی ادامه داد 
با هماهنگی قضایی و مراجعه به آدرس فرستنده، 8 
کیلوگرم شیره تریاک نیز در بسته بندی لواشک کشف 
و متهم پرونده در محل اختفایش با اقدامات اطاعاتی 
پلیس دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه 
بارشی جدید به کشور طی روز دوشنبه خبر داد.
بنا بر اعام این ســازمان، طی امروز و اوایل فردا 
افزایــش آاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در 
شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، قزوین و 
اصفهان پیش بینی می شود. از این رو توصیه می شود 
در این مدت شهروندان تا حد امکان از وسایل نقلیه 
عمومی اســتفاده کرده و افراد آســیب پذیر شامل 
کودکان، ســالمندان و بیماران تنفسی از تردد غیر 

ضروری در فضای باز خودداری نمایند.
در روز دوشــنبه با ورود سامانه بارشی از غرب 
کشور، برای استان های ایام، کرمانشاه، کردستان، 
همدان، غرب لرستان، جنوب آذربایجان های شرقی 
و غربی و زنجان و اوایل سه شــنبه برای استان های 
قزوین، البرز، تهران و خوزستان بارش بارش باران و 
در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود، که شدت 
آن روز دوشــنبه برای استان های ایام، کرمانشاه و 

کردستان خواهد بود.

با دستگیری 91 نفر

چهارمین مرحله کشوری مبارزه با سارقان خشن اجرا شد

کاهبرداری 24۰ میلیاردی با ثبت غیرقانونی طرح ریجستری

11 هزار تن کاغذ در اختیار نشریات و مطبوعات قرار می گیرد

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل ونقل 
ترافیک استانداری تهران از اجرای 1225 تخریب 
ساخت و ساز غیرمجاز در سطح استان تهران در 

۶ ماه نخست امسال خبر داد.
علــی اکبر خراســانی بــه پایگاه اطاع رســانی 
استانداری تهران گفت: در ۶ ماه نخست امسال با حکم 
قضایی حدود ۱۲۲۵ تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در 
سطح استان تهران انجام شده و چهار میلیون مترمربع 
از زمین های کشاورزی، ملی و منابع طبیعی رفع تصرف 
شده است.خراسانی با بیان اینکه عمده تخریب ساخت 
و سازهای غیر مجاز در یک سال گذشته تاکنون در 
شهرستان های مارد، پاکدشت، دماوند و شمیرانات 
انجام شده است، افزود: هر روز شاهد تخریب ساخت 

و سازهای غیرمجاز در استان تهران هستیم.
وضعیت مجموعه فرهنگی آفتاب

وی با اشــاره به موضوع رفع مشــکات مجموعه 
فرهنگی آفتاب گفت: طــرح جامعی برای مجموعه 
آفتاب وجود دارد که براساس آن سه شهرستان و پنج 
شهر در استان تهران در آن تداخل مرزی و حوزه ای 
دارند.مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران ادامه داد: 
از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در مجموعه آفتاب 
جلوگیری می شود؛ فارغ از اینکه این ساخت و سازها 
در چه حوزه سرزمینی است و بخشداران و فرمانداران 
ازم است مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند.

خراسانی اظهارداشت در مجموعه آفتاب مصوب 
شده است تا ۲۲ هزار هکتار حریم برای احداث گلخانه 
در نظر گرفته شــود و متقاضیان بــا دریافت مجوز 
از جهادکشاورزی و بخشــداران و فرمانداران منطقه 
می توانند اقدام کنند.وی تأکید کرد: فرمانداران مکلف 
شــده اند از هر بخشی از مجموعه آفتاب که در حوزه 
آنها قرار دارد صیانت کنند تا در کاربری های تعریف 

شده خدمات منطبق در منطقه ارائه شود.

با اجرای 1225 حکم قضایی تخریب
۴ میلیون مترمربع زمین تصرف شده 

در استان تهران آزاد شد

شهرهای صنعتی و پرجمعیت امروز آلوده اند
ورود سامانه بارشی جدید 

از فردا

مواد مخدر پستی 
به کانادا نرسید

دادستان تهران آخرین وضعیت شناسایی 
اموال »وحید مظلومین« مفسد اقتصادی اعدام 

شده را تشریح کرد. 
بــه گزارش خبرگزاری میــزان، عباس جعفری 
دولت آبادی در حاشیه نشســت با مدیران رسانه ها 
در جمــع خبرنگاران در رابطه بــا آخرین وضعیت 
شناسایی اموال وحید مظلومین گفت: پلیس گزارش 
مبسوطی از شناسایی اموال مظلومین ارائه کرده که 
حداقل ۱7 ملک و تعدادی خودروهای گران قیمت 
از جمله یک دســتگاه BMW ۲۰۱8 که در یک برج  
مسکونی مخفی شده بود  و همچنین اماکی در کیش 

شناسایی شده است.
جعفری دولت آبادی افزود: قرار شده است پلیس 
ظــرف یک هفته آینده گــزارش را تکمیل کند، از 
آنجایی که دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال ناشــی 
از جرم وحید مظلومین داده است ولی در زمانی که 
پرونده بــه دادگاه رفت برخی از این اقدامات ناقص 
مانــده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشــته به 
سرعت انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش 

به تهران منتقل کردند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع پیشرفت خوبی 
صــورت گرفته و امیدوارم ظرف یک هفته و ده روز 

آینده گزارش نهایی پرونده مظلومین ارائه شود.
پرونده داان فوتبال

دادســتان تهران در پاسخ به ســؤالی مبنی بر 
پرونده داان فوتبال اظهارداشــت: هفته گذشــته 
رئیس فدراســیون نامه ای را به دادسرای فرهنگ و 
رســانه مرقوم می دارد که بر اساس اسامی ۲۲ نفر 
را اعــام کرده و عنوان می دارد که این افراد در این 
بخش فعالیت می کنند که موضوع به شعبه بازپرسی 

ارجاع شده و منتظر هستیم تحقیقات صورت گیرد 
و در مراحل اولیه کار است.

دستگیری 19 نفر در پرونده پتروشیمی ها
جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده پتروشیمی ها 
تا امروز ۱9 نفر دستگیر شدند که مربوط به پت ها بود 
که موجب گرانی مواد پاســتیکی در بازار شده بود 
که از میان دستگیرشدگان سه نفر از بخش دولتی و 

مابقی از بخش آزاد هستند.
تخلفات بازار کاغذ

وی با بیان اینکه در پرونده کاغذ ۶ متهم دستگیر 
شــدند، در رابطه با اقدامات مجرمانه این افراد بیان 
داشت: دسته اول کسانی هســتند که ارز هایی که 
گرفته بودند در بازار آزاد فروخته اند و یا کاغذ هایی را 
که با ارز دولتی وارد کرده بودند با فاکتور های صوری 
به قیمــت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد کاا 

با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسیده بود.
پرونده ثبت سفارش خودرو

دادستان تهران ادامه داد: در پرونده خودرو، پلیس 
فتا گزارش بسیار جامعی در رابطه با تخلفات مرتبط 
با سایت ثبت ســفارش ارائه کرد که به موجب این 
گزارش 4۶ هزار ثبت سفارش در دو دوره محدودیت 
و ممنوعیت رخ داده که از مجموع این 4۶ هزار ثبت 
سفارش، در مورد حدود 9 هزار اتومبیل تخلف صورت 
گرفته است، قبا گزارش ما در مورد ۶۵۰۰ عدد بود 
و نســبت به گزارش قبلی وزارت اطاعات و وزارت 

صمت افزایش پیدا کرده است.
جعفری دولت آبادی افزود: طی هفته اخیر دو نفر 
دیگر از متهمان در این رابطه دســتگیر شدند و این 

پرونده به پایان تحقیقات نزدیک می شود.
وی بیان داشــت: حــدود ۱۰ تا ۱۵ کاربری که 

ادمین داشــته اند شناسایی و برخی از آنها دستگیر 
شده اند.

دادستان تهران در رابطه با پرونده باقری درمنی 
گفت: مقدمات اجرای حکم)اعدام( باقری درمنی در 

حال انجام است.
پرونده 13۰۰ میلیاردی یک صرافی

جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت 
پرونده هــای اخیر اقتصادی با اشــاره به صدور ۱۰ 
کیفرخواســت جدید در این زمینه اظهارداشــت: 
یکــی از این پرونده ها مربوط بــه یکی از صرافی ها 
 بــود که ارزش آن حــدود ۱3۰۰ میلیــارد تومان 

بوده است.
وی افزود: اخیرا بانک مرکزی حدود ۲4۰ مورد 
صرافی را معرفی و خواستار شده است که به وضعیت 
آنها رسیدگی شــود. این صرافی ها بدون مجوز کار 
می کنند و گزارشاتی که در پرونده های فساد اقتصادی 
به ویژه در شــعب ویژه داشــتیم نشان می دهد که 
بخشی از فساد ها در صرافی ها شکل می گیرد که یا 

به گرانی ارز دامن می زنند و یا مجوز ندارند.
دادستان تهران با قدردانی از بانک مرکزی برای 
ورود بــه این موضــوع ادامه داد: از پلیس و ســایر 
دستگاه ها خواســته ایم که تمام مجوز ها را بررسی 

کنند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه صرافی ها 
باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، گفت: 
در مــواردی که بانک مرکزی اعام کند یک صرافی 
مجوز ندارد یا برخاف مقررات فعالیت می کنند، بانک 
مرکزی طبق برنامه ششم باید اسامی آنها را اعام کند 
و دادستانی برای تک تک صرافی ها که بانک مرکزی 

اعام کرده پرونده تشکیل نموده است.

افزایش تعداد ثبت سفارش های غیر قانونی خودرو از ۶5۰۰ مورد به 9۰۰۰ در آمار جدید

۱۷ ملک و تعدادی خودرو گران قیمت 
متعلق به »وحید مظلومین « شناسایی شد

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و 
بلوچستان گفت: آزادسازی هفت نفر از مرزبانان 
ربوده شده ایرانی از مهم ترین موضوعات مطرح 
شده در بیست و دومین اجاس مشترک مرزی 
ایران و پاکستان بود که هیئت پاکستانی قول 

جدی برای پیگیری آزادی آنان را داد. 
به گزارش ایرنا محمد هادی مرعشــی در پایان 
بیســت و دومین اجاس مشترک مرزی جمهوری 
اسامی ایران و پاکستان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: این اجاس مشترک مرزی حول سه محور 
اصلی مرزی، اقتصادی و امنیتی برگزار شد و در هر 

سه محور تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد.
وی افزود: در حوزه مرزی که یکی از محورهای 
اصلی اجاس بود، موضوع همکاری دولت جمهوری 
اسامی پاکستان با کشورمان برای آزادسازی هفت 
نفر باقیمانده از مرزبانان ربوده شده جمهوری اسامی 
ایران توسط اشــرار و معاندین نظام در منطقه مرزی 
میرجاوه و انتقال آنان به خاک کشور پاکستان، مطرح 
شــد و طرف پاکستانی قول جدی برای همکاری و 

پیگیری آزادی آنان را داد.
سرپرست معاونت سیاســی اجتماعی و معاون 
امنیتی انتظامی اســتانداری سیستان و بلوچستان 
خاطرنشان کرد: در حوزه امنیتی بر صیانت از مرزهای 

پاکستانی ها قول پیگیری آزادی 7 مرزبان ایرانی را دادند

سرویس شهرستان ها : 
و  انتظامي اســتان سیستان  جانشــین 
بلوچستان از کشف چهار هزار و 11 کیلوگرم 

مواد افیونی در شهرستان سرباز خبر داد. 
سرتیپ »احمد طاهری«، گفت: پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان سرباز با پشتیبانی اطاعاتی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( یک باند بزرگ قاچاق 
مواد افیونی که به صورت مســلحانه با اســتفاده از 
خودروهای تیزرو قصد جابه جایی محموله سنگین 
مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشور را داشتند، 

شناسایی کردند.
وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان سرباز با رصد مداوم تحرکات 
اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را که در یکی از 
محورهای کوهستانی با دو دستگاه تویوتا لندکروز در 
حــال جا به جایی مواد مخدر بودند، تحت نظر قرار 
دادند که سوداگران مرگ به محض ورود به منطقه 
کمین پلیس، با آنها درگیر شدند.جانشین انتظامی 
استان سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: در این 
عملیــات با آتش پر حجم تیم های عملیاتی پلیس، 
دو نفر از قاچاقچیان مسلح به هاکت رسیدند و دو 

نفر از آنان نیز دستگیر شدند.
ســرتیپ طاهری عنوان کرد: ماموران پلیس در 
پاک سازی منطقه درگیری و بازرسی از دو خودروی 
متعلق به اعضاء این باند، سه تن و 373 کیلو و۵۶۰ 
گرم تریــاک ، 373 کیلو و 9۲۰ گرم مرفین، ۱9۶ 
کیلــو و ۱4۰ گرم حشــیش، 44 کیلو و 87۰ گرم 
هروئین، ۲3 کیلوگرم ســایر مواد مخدر، یک قبضه 
اســلحه کاش مجهز به سیســتم نارنجک انداز به 
همراه چهار گلوله نارنجک، ســه تیغه خشاب و ۱8 

تیر جنگی کشف کردند.

کشف بیش از ۴ تن مواد 
افیونی درکوه های سرباز

اطاعات سپاه  عمومی ســازمان  روابط 
یافته  فجر فارس اعام کرد: شبکه سازمان  
ترویج فســاد و فحشــا با عنوان »دی جی 
بندها« کــه در زمینــه تولیــد و اجرای 
موســیقی مبتذل و راه اندازی مراســمات 
 مختلط و پارتی ها فعالیت می کردند، دستگیر 

شدند. 
به گزارش تسنیم از شیراز ، این شبکه سازمان  
یافته با هدف ابتذال فرهنگی اقدام به برگزاری پارتی 
و مراسم مختلط و تهیه کلیپ از آن کرده و سپس 

تصاویر این مجالس فحشا را در فضای مجازی بویژه 
اینســتاگرام پخش می کردند که در این راستا ۱۱ 
نفر از لیدرهای این جریان ضد فرهنگی در شیراز 

بازداشت شدند.
راه انــدازی مهمانی های مختلط گســترده و 
همچنین تهیه کلیــپ از این پارتی ها طبق قانون 
مصداق بارز »ترویج فســاد و فحشــا« و »انتشار 
محتوای مبتذل در فضای مجازی« به شمار می رود 
که با هماهنگی دستگاه قضایی نسبت به بازداشت 

این عوامل اقدام ازم به عمل آمد.

کشــور و بازدیدهای مرزی و برخورد با قاچاقچیان 
مســلح به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر، ســوخت و 

کاا تاکید شد.
مرعشــی ادامه داد: همچنین در زمینه برخورد 
با اشرار و تروریست ها به عنوان عامان ایجاد اخال 
در نظــم و امنیت دو طرف مــرز، تصمیمات خوبی 

اتخاذ شد.
وی گفت: در حوزه اقتصادی نیز موضوع تقویت 
بازارچه های مرزی مطرح و مقرر شد کشور پاکستان 

نیز به موازات بازارچه های مرزی ایران، در داخل خاک 
کشورش بازارچه های مرزی ایجاد کند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری و رئیس هیئت 
ایرانی شرکت کننده در اجاس کمیسیون مشترک 
مرزی ایران و پاکستان تصریح کرد: ارتقای ارتباطات و 
تسهیل رفت و آمد تجار و بازرگانان از طریق راه اندازی 
خــط هوایی کویته به زاهدان و انجام اقداماتی برای 
تقویت معیشت مرزنشینان از دیگر تصمیمات مهم 

اتخاذ شده در حوزه اقتصادی بود.

دستگیری شبکه فساد در شیراز
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این انقاب مقدمه است
اين نهضت و انقاب، همه اينها مقدمه اين اســت از براى اينكه اســام پياده 
بشــود. ما، شا، ســايرين يك مقصد ديگرى نداشتيم؛ شا مى خواستيد يك قدرى 

دست بياوريد، شا مى خواستيد اسام را احيا كنيد.
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صفحه 11
یک شنبه ۲۵ آذر 1۳۹۷

۸ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۵

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اصاح طلبان به جای فرار از مسئولیت

بهتر است با مردم صادق باشند
سرویس سیاسی-

روزنامه ســازندگی دیروز در یادداشتی نوشت: »چه بخواهیم و چه نخواهیم سرنوشت جریان اصاحات به سرنوشت 
آقای روحانی گره خورده است، زیرا اصاح طلبان تاثیری بنیادی در انتخابات 96 داشتند. موضوعی که بسیاری آن را انکار 
می کنند. به همین دلیل عملکرد آقای روحانی و تصویری که از ایشان در یکسال گذشته به وجود آمده است، عما به پای 
اصاح طلبان نوشته می شود. بخش هایی از جامعه هم نه تنها از وی گایه دارند بلکه فکر می کنند که اصا نباید به حرف 

اصاح طلبان گوش می دادند.«
در ادامه این یادداشت آمده؛ »پاسخ من به آقای حجاریان و علوی تبار این است که... شاید بهتر باشد به جای اینکه از 

زیر بار مسئولیتمان فرار کنیم با مردم صادقانه برخورد کنیم.«
وعده های بر زمین مانده، اوضاع نابسامان اقتصادی و عقیم ماندن راهکارهای دولت در حل مشکات، مدعیان اصاح طلبی 
را به تکاپوی جدا کردن حســاب خود از دولت انداخته اســت. همان دولتی که قبا می گفتند ما تضمین آن هستیم! این 
وضعیت، اردوگاه مدعیان اصاحات را دچار تشتت کرده است و در شرایطی که حجاریان گفته ما با روحانی ائتاف نکرده 
بودیم، عده ای از این طیف فرار از پذیرش مسئولیت را نکوهش می کنند و معتقدند ناکارآمدی دولت به پای اصاح طلبان 

هم نوشته می شود.
آشفتگی مدعیان اصاحات از ریزش پایگاه اجتماعی

روزنامه همدلی در گزارشــی نوشــت:»اصاح طلبان با مشــکات و ریزش هایی در پایگاه اجتماعی و پایگاه رای خود 
به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 روبه رو شده اند... رای دهندگان با حمایت از »حسن روحانی« پای 
صندوق های رای آمدند و با محقق نشــدن وعده های اصلی او از جمله...مشکات عدیده اقتصادیـ  معیشتی، دچار نوعی 

دلسردی از اصاح طلبان و دولت شدند«.
اصاح طلبان در سال 96 با هراس افکنی و ارائه وعده های فراوان، پاستور را در اختیار گرفتند. اما هیچ برنامه ای برای رفع 
مشکات کشور نداشته و با استمرار رویکرد خسارت آفرین برجام، مردم را به چشم دوختن به نقطه های خیالی تشویق کردند.

اکنون کارنامه دولت خالی است و مردم طیف اصاح طلب را مسبب وضع موجود می دانند. 
توهین وقیحانه روزنامه زنجیره ای به مرجعیت عالیقدر شیعه

روزنامه زنجیره ای قانون روز گذشته در اقدامی بیشرمانه، ضمن توهین آشکار به ساحت مرجعیت عظام شیعه، درباره 
انتقادات حضرت آیت اه نوری همدانی نسبت به FATF تعابیر زشت و وقیحانه را به کار برد. 

این روزنامه مدعی اصاح طلبی در مطلبی با عنوان »هجمه ناحق« نوشت: »امروز شاهد آن هستیم که عده اي با به 
زبان آوردن واژه اي انگلیسي به نام FATF که گاهي تلفظ آن را نیز درست بیان نمي کنند، همواره آن را تکفیر مي کنند یا 
آنکه از ویژگي هاي آن براي مردم سخن مي گویند. در تازه ترین حاشیه سازي براي مراودات ایران با FATF آیت ا... حسین 
نوری همدانی از مراجع تقلید ایران در جلسه درس خارج فقه و اصول خود اظهار داشت: باید نسبت به دست های پشت پرده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخی اتفاقات موجود در کشور حساس بود.. وی با انتقاد و هشدار نسبت به مسئوان کشور 
در رابطه با FATF افزود: همه باید بدانند که این پروژه یک برنامه و توطئه مشترک »غربی- عربی و عبری« بوده که آمریکا 

برای شکستن مقاومت ایران به دنبال امضای آن است.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه مطلب موهن خود نوشت: »سیاست هاي کان ایران هیچگاه توسط شخص یا یک قوه 
تایید و رد نمي شود بلکه در مسائل مختلف ارکاني هستند که به عنوان تصمیم گیر نهایي پا به عرصه مي گذارند و حرف آخر 
را مي زنند و اینکه عده اي بخواهند با بازي هاي سیاسي فضا را به سمتي بکشند که انگشت اتهام تنها به سمت دولت باشد 

و با خلط مبحث مسائل مختلف را با یکدیگر گره بزنند، اقدام مناسبي نیست«
گفتنی است هرزه نویسی و توهین به مقدسات ظاهرا به رویه ثابت روزنامه های زنجیره ای تبدیل شده و متاسفانه عدم 
برخورد جدی و قاطع از ســوی مراجع ذیصاح، این جریان رســانه ای هتاک را که کارنامه سیاهی در توهین به نهادهای 

انقابی، ارزش ها و مقدسات دارند در تداوم مشی بی شرمانه خود جری تر و گستاخ تر کرده است.
این در حالی است که همین جریان رسانه ای هرزه نویس و هتاک در ماجرای نامه آیت اه یزدی به حضرت آیت اه 
شــبیری زنجانی به ادعای آنچه که توهین به »ســاحت مرجعیت« خوانده می شد، هر آنچه که خواستند نثار آقای یزدی 
کردند و با تیترهای ریاکارانه »شکست حرمت مرجعیت« و »لکه دار کردن ساحت اجتهاد« گریبان چاک می دادند. توهین 
بی شرمانه مدعیان اصاحات به هر کس که خاف خواست و نظر مطلوب جناح سیاسی آنها حرکت کند ولو مرجع تقلید 

شیعیان باشد نشان دهنده نفاق عیان و عریان آنان است.
دنیا طلبی و تبدیل شدن به بنگاه کاریابی باعث شکست اصاح طلب ها شد 

محمدعلی ابطحی یکی از فعالین اصاح طلب در گفت و گویی به روزنامه آرمان گفته است اصاح طلبان نباید به بنگاه 
کاریابی تبدیل شوند.

در بخشی از این گفت و گو ابطحی در پاسخ به این سؤال که »چقدر تب کسب قدرت باعث فاصله گرفتن اصاح طلبی 
از آرمان های اصاح طلبانه شــد؟« اظهار داشــت: »این یکی از دایل بســیار مهم است. تمایل به کسب قدرت باعث شد 

اصاح طلبان به بنگاه کاریابی تبدیل شوند«.
وی درباره دایل عدم موفقیت اصاح طلبان گفت:»آفت های افرطی گری و دنیاطلبی در بخشی از اصاح طلبان به وجود 

آمد. به طورکلی مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داد که اصاح طلبان موفق نشدند«.
گفتنی است مدعیان اصاحات در چهار دهه گذشته با عناوین و اسامی مختلف در قدرت بوده اند و قوه مجریه را جز 
در چند سال محدود اداره کرده اند، امروز نیز مسئولیت های دولتی و مدیریت اقتصادی در دستان مدیران مدعی اصاحات 
است که وضعیت را به این گونه رقم زده اند، ابطحی به خوبی دایل وضعیت کنونی را تشریح می کند و مهم ترین این دایل 

را دنیا طلبی اصاح طلب ها می خواند، اصاح طلبانی که دولت را تبدیل به بنگاه کاریابی کرده اند!
سوءاستفاده اصاح طلبان از موضوع پیام رسان ها

با شکل گیری رسانه های نوظهور بر بستر اینترنت )رسانه های تعاملی( و سپس سرایت آن به ایران این موضوع به یکی 
از موارد مورد بحث در این سال ها بدل شده است.

روزنامه شــرق در شماره دیروز خود در یادداشتی نوشــت: »غفلت بزرگ و نادیده این طرح بی توجهی و به رسمیت 
نشناختن »اصل ارتباط میان انسان« هاست؛ اینکه این اصل به عنوان یک اصل بشری باید محترم شمرده شود؛ اصلی که 
رســانه های اجتماعی به عنوان نماد جلوه ساز آن به شــمار می آیند که بعد از گذشت حدود40 سال از طرح این موضوع 
)اصل( لزوم قائل شدن حق ارتباط میان انسان ها، وسیله متجلی آن بر بستر اینترنت با این رسانه ها، وجود پیدا کرده است.«

این نوشته سپس افزوده است: »برای نخستین بار در تاریخ بشر انسان ها از امکان ارتباطی برای ارتباط داشتن مستقیم، 
گسترده و فرامرزی با یکدیگر برخوردار شده اند...«

رسانه های نوظهور اگرچه فوایدی برای جوامع به همراه داشته و برخی از امور را برای آنها تسهیل و یا حتی ارزان کرده اند 
اما متاسفانه بخش تهدیدی آنها نیز به همان اندازه )و یا حتی بیشتر( بوده است. برای این نکته می توان به مطالعات تحقیقی 

که در کشورهای دیگر دنیا انجام شده رجوع کرد.
یکی از ضررهای این رســانه ها سوءاســتفاده از آنها برای ایجاد بی ثباتی و ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی است. این 
طیف هم در روزنامه هایشان ممکن است از مسایل اقتصادی و تاطم هایی که برای نرخ ارز و سکه پیش هم گایه کنند و 
هم جانبداری از ابزاری می کنند )رسانه اجتماعی خاص( که با آن دشمنان توانسته اند بخشی از این پروژه را پیش ببرند! این 
تناقض گویای چیست؟! چندی قبل »نیویورک تایمز« در گزارشی نوشت: »یک طرح دو میلیارد داری به ترامپ پیشنهاد 
شد تا با بي ثبات کردن ایران از لحاظ اقتصادي و ایجاد جو رواني در شبکه هاي مجازي، مردم ایران اعتمادشان را نسبت 

به دولتشان از دست بدهند.« 
انسان ها حق ارتباط دارند اما راستی با طرح این گزاره می توان به ارتباط گیری یک فروشنده موادمخدر با دانشجویان 
یا دانش آموزان یک دبیرستان حق داد و پیرو آن اجازه داد؟! متاسفانه با طیفی مواجهیم که برای منافع حزبی و جناحی، 

مصالح و منافع ملی را و فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان را قربانی می کنند. 
نکته دیگر این است که در این فضاسازی ها معموا این طیف یک پیام رسان را معادل تمام امکان ارتباطی از این شکل 
وانمود می کنند. اما حقیقت آن است که پیام رسان های بسیار دیگری )هم ایرانی و هم خارجی( وجود دارد که تعامل در 

آنها نیز ممکن است. راستی چرا طیف اصاح طلب این گونه از بسترهای آشوب آفرین حمایت می کند؟
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رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: توســعه 
روابط و همکاری های ایران و ترکیه به نفع دو 

ملت و منطقه است.
محمود واعظــی رئیس دفتــر رئیس جمهور 
عصر جمعه در جریان ســفر بــه ترکیه، با »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور این کشــور دیدار و 

گفت وگو کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در این دیدار ضمن 
ارائــه گزارشــی از دیدارها و رایزنی هــای خود با 
مســئوان عالی رتبه ترکیه و توافقات انجام شده 
برای ســفر آتی روحانی به این کشــور و برگزاری 
پنجمین نشست شورایعالی همکاری های راهبردی 
ایران و ترکیه، افزود: جمهوری اسامی ایران آماده 
توســعه همه جانبه روابط و همکاری ها با ترکیه به 
عنوان کشوری همسایه، دوست و برادر است.واعظی 
خاطرنشان کرد: توسعه روابط و همکاری های ایران و 

ترکیه به نفع دو ملت و منطقه است.
»رجب طیــب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
نیز در این دیدار با ابراز خرســندی از روند روابط و 

تاش مسئوان دو کشور در راستای اجرای توافقات 
و برنامه های مشترک در بخش های مختلف، سفر 
آتی روحانی به ترکیه و برگزاری پنجمین نشست 
شــورایعالی همکاری های راهبردی ایران و ترکیه 
را فرصتی مغتنم برای توســعه و تحکیم مناسبات 

تهران-آنکارا عنوان کرد.
واعظی همچنین با وزرای تجارت و دارایی ترکیه 
نیز دیدار کرد. طرفین با ابراز عاقه مندی به گسترش 
روابط اقتصادی دو کشور، همکاری های دو طرفه را 
در توسعه مناسبات ایران و ترکیه راهبردی دانستند.
به گزارش مهر،حجت ااســام سید محمود 
علوی وزیر اطاعات روز جمعه در سفر به جمهوری 
آذربایجان با الهام علی اف رئیس جمهور این کشور 
دیدار کرد.علی اف در این دیدار با  اشــاره به اینکه 
روابط جمهوری آذربایجان و ایران با موفقیت توسعه 
می یابد گفت: مناســبات دو کشور در حال حاضر 
نیز در سطح باا قرار دارد.رئیس جمهور آذربایجان 
یادآور شد: اسناد دو جانبه امضا شده میان جمهوری 

آذربایجان و ایران با موفقیت اجرا می شود.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در 
پاسخ به اظهارات رئیس  دفتر رئیس جمهور 
گفت: انتخابات تمام شده اما دوقطبی سازی های 

شما تمام نمی شود.
آقای روحانی و حلقه حامیان ایشان چه در دولت 
یازدهم، چه در ایام انتخابات ریاست جمهوری و چه 
در همین ماه ها و هفته های اخیر، هرگاه قصد دارند 
پروژه هــای مدنظر خود را پیــش ببرند، یک بازی 
دوقطبی سازی و رقیب هراسی راه می اندازند و تاش 
می کنند با ترساندن مردم از طرف مقابل، ایده های 

خود را عملیاتی کنند.
سیدنظام الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه 
نگاران مسلمان در گفت وگو با فارس، در واکنش به 
سخنان رئیس  دفتر رئیس جمهور درباره اظهارات 
حجت ااســام والمسلمین رئیســی در دانشگاه 
شهید بهشتی گفت: آقای واعظی گفته اند انتخابات 
در اردیبهشــت 96تمام شد و اان دیگر وقت این 
حرف ها نیست، در حالی که اظهارات آقای رئیسی 
ربطی به انتخابات نداشــت و انتقاد به یک رویکرد 

کان تخریبی در حوزه سیاسی است که متاسفانه 
سال هاســت توســط آقای رئیس جمهور و برخی 

اطرافیان و حامیان ایشان دنبال می شود.
وی تصریح کرد: آقای روحانی و حلقه حامیان 
ایشــان چه در دولت یازدهم، چه در ایام انتخابات 
ریاست جمهوری و چه در همین ماه ها و هفته های 
اخیر، هرگاه قصــد دارند پروژه های مدنظر خود را 
پیش ببرند، یک بازی دوقطبی سازی و رقیب هراسی 
راه می اندازند و تاش می کنند با ترساندن مردم از 

طرف مقابل، ایده های خود را عملیاتی کنند.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 
ادامــه داد: در همین روزهــای اخیر هم ماحظه 
می شود که آقای روحانی برای گرفتن تایید نهایی 
لوایح FATF مجدداً متوسل به حربه دوقطبی سازی 
و دیوسازی از رقبا شده و ضمن متهم کردن منتقدان 
این لوایح به هزینه کردن از جیب ملت، ادعا می کند 
با تصویب لوایح مذکور کشور را 20 درصد ارزان تر 
اداره می کند؛ یعنی همان وعده های بی فرجامی که 

در برجام تحویل ملت داد.

سیدنظام الدین موسوی در پاسخ به واعظی:
انتخابات تمام شده 

اما دوقطبی سازی های شما تمام نمی شود

واعظی در دیدار اردوغان:
توسعه روابط و همکاری های ایران و تركیه 

به نفع دو ملت و منطقه است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها با اشاره به اینکه از دانشگاه باید 
نقد بیرون بیاید اما نقد دانشگاه نقد براندازانه 
نیست، گفت: دانشگاه محل ارتجاع پهلوی یا 
مارکسیسم نیست، شعار درود بر سوسیالیست 
شعار دانشگاه نیست و این ارتجاع است،گریه 

کردن سر قبری است که مرده در آن نیست.
حجت ااسام رستمی در نشستی در دانشگاه 
علم و صنعت با اشاره به اهمیت کاری که برای خدا 
انجام می شود، گفت: خداوند به مؤمنان می فرمایند 
اگر سختی به شما رسید، اذیت شدید و شما را تحریم 
کردند، هر اتفاق برای شــما یک عمل صالح است و 
ما این امداد و عنایت خدا را می بینیم، حتما تحمل 
سختی با توکل بر خدا، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و 

عمل جهادی، پیروزی برای ما به همراه خواهد داشت.
به گــزارش فارس، وی ادامه داد: ما یک بار در 
زمان جنگ تحمیلی این مسیر را رفته ایم، یک زمان 
حتی اجازه نمی دادند ما برای دفاع از کشورمان سیم 
خاردار وارد کنیم، اما اان بحث بر سر برد موشک ها، 
توانمندی های فناوری ما مانند هســته ای یا قدرت 
منطقه ای ما است و این اتفاق بزرگ به واسطه ایمان 

به خدا و اتکا به نفس ایجاد شده است.
رئیس نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری در 
دانشــگاه ها در بخش دیگری از جلسه خاطرنشان 
کرد: نگاه برخی به دانشــگاه نگاه به یک محصول 
غربی و صد در صد وارداتی است که باید همه لوازم 
و پیامدهای آن را بپذیریم و هیچ نیازی نیست که 
نسبت به مختصات بومی، ملی و دینمان دانشگاه بروز 

رسانی شود، این نگاه یک نگاه ارتجاعی است، حتی 
کشــورهایی که مبدا نظری آنها لیبرال دموکراسی 
است و ادعای سکواریزم در تمام ساحات دارند هم 
اینگونه به پدیده ها نگاه نمی کنند، خروجی دانشگاه 
فقط نباید فن سااری باشد بلکه محیط دانشگاه باید 
محیطی باشد که خروجی آن انسان مطلوب تعالی 
باشــد نه توسعه، توسعه با تعالی فرق دارد و عموم 
تعاریفی که از توسعه می شود و برخی هم در داخل 
آن را تکرار می کنند، انسانی است که هیچ ارتباطی 

با اخاق و معنویت و حتی کشور خود هم ندارد.
حجت ااسام رستمی یادآور شد:  دانشجویان 
امانت هایی دست ما هستند، مانند بچه های خودمان 
آنها را خاق، قدرتمند، متعهد و مبتکر تربیت کنیم. 
آینده از آن این نسل است، دانشجوی ما پاکدستی را 

از ما می آموزد و اگر استادی در مسیر تربیت دانشجو 
کوتاهی کند، به مشکل خواهیم خورد.

وی با اشاره به تاش هایی که دشمن برای تحریم 
ایران دارد، گفت: آیا آن چیزهایی که ما اان داریم و 
اتفاقات مثبتی که در دانشگاه ها برای حل مشکات 
جامعه افتاده را جامعه خبر دارد؟ یک مشکل مهم 
ما رسانه است که فعالیت های مثبت و نقاط مثبت 
کمتر دیده می شود. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها تصریح کرد: از دانشگاه باید 
نقد بیرون بیاید اما نقد دانشگاه نقد براندازانه نیست. 
دانشگاه محل ارتجاع پهلوی یا مارکسیسم نیست، 
شعار درود بر سوسیالیست شعار دانشگاه نیست و 
این ارتجاع اســت، گریه کردن ســر قبری است که 

مرده در آن نیست.

حجت ااسام رستمی در دانشگاه علم و صنعت:

دانشگاه محل حل مشکات جامعه است نه ارتجاع

حضرت امیر)ع( درکلمه چهلم نهج الباغه فرمود: »لَِساُن الَْعاقِِل َوَراَء َقلِْبِه َو َقلُْب 
الْْحَمِق َوَراَء لَِسانِِه؛ زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد در حالی که قلب احمق پشت 
زبان اوست «؛)1( عقل چیز بسیار خوبي است، ُحمق چیز بسیار بدي است.قرآن کریم 
نه تنها از عقل حمایت کرد و عاقل را ســتود، فرمود کار به دست عقل نیست، کار 
به دســت عاقل نیست؛ کار به دســت )لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن()2( است. یک وقت است کسي 
مي خواهد کار شخصي انجام بدهد، عقل او و عاقل بودن او مشکل او را حّل مي کند 
اما کشور با عقل حّل نمي شود. کشور با عاقل حّل نمي شود؛ کشور با )لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن( 
حّل مي شود. ما قوم تازي و فارسي داریم؛ اما قوم عاقل نداریم. در آیات این قوم به 
معني نژاد نیست. این قوم، یعني قائم »بالعقل«. این قائم »بالعقل« کم است؛ یعني 
قیام و قعودش، همه شئونش عاقانه باشد. این )لَِقْوٍم(، یعني این! وگرنه ما قوم عرب 
داریم، عجم داریم، ترک داریم؛ اما یک قوم و نژادی به اسم قوم عاقل نداریم. این قوم 

به معني نژاد شناسنامه اي نیست، این قوم از واژه قیام است.
در سوره مبارکه »نحل« فرمود این دین یک سلسله افراد عادل مي پروراند که این 
به درد پیش نمازي مي خورد که )إَِنّ اَهّ یَأُْمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحَساِن()3( از آن، دیگر بیشتر 

از این کاري ساخته نیست.اگر پرونده اي به او بدهید از او ساخته نیست.
در سوره مبارکه »حدید« فرمود این آیات و احکام را فرستادیم: )لَِیُقوَم الَنّاُس 
بِالِْقْسِط(؛)4( این باید قائم »بالقسط« باشد؛ لذا مي بینید برخي از بزرگان فقه ما وقتي 
مسئله قضا را مطرح مي کنند، با آنچه در مسئله عبادات مطرح مي کنند فرق است. 
بر چه کسي نماز واجب است و بر چه کسي روزه واجب است؟ کسي که بالغ و عاقل 
باشد؛ اما چه کسي مي تواند پرونده قضایي را به عهده بگیرد؟ او اگر عاقل باشد لیاقت 
ندارد. »یُعتبر في القاضي کمال العقل«؛)5( این »کمال العقل« را که در نماز و روزه 
ذکر نمي کنند. این مربوط به سوره مبارکه »حدید« است که )لَِیُقوَم الَنّاُس بِالِْقْسِط(، 
تا قائم »بالقسط« باشد و اگر پرونده اختاسي میلیاردي شد، این آقا باید در کمال 
عقل باشــد. این را در سوره مبارکه »نساء« و اینها فرمود که هیچ چیزي شما را از 
؛ کامًا قیام به عدالت کنید! برای خدا  ّ امیَن بِالِْقْســِط ُشَهداَء ِهَ پا در نیاورد. هم )َقَوّ
ّ ُشَهداَء بِالِْقْسط؛ برای خدا به عدالت برخیزید ]و[  امیَن ِهَ شهادت دهید ()6(، هم )َقَوّ

به عدالت  شهادت دهید(.)7(
قیام حضرت حجت )ع( با نام قائم

شخصی که عادل است براي پیش نمازي خوب است.اما این دیگر نمي تواند پرونده 
میلیاردي پولشویي را حّل کند. فرمود برای پرونده میلیاردی باید»قّوام بالقسط« باشد. 
یعنی زیاد به قسط قیام کرد؛ یعني اصاً ایستاده براي اینکه عدل پیاده بشود. ببینید 
وجود مبارک حضرت که ظهور مي کند، همه ائمه طاهرین اسماي ُحسنایي را که در 
»جوشن کبیر« آمده دارند؛ اما با آن اسما نمي شود عالم را اداره کرد؛ با علیم بودن 
نمي شــود؛ بلکه با »قائم« بودن مي شــود اداره کرد. حضرت قائم که ظهور مي کند 
طوري قیام به قسط دارد که این هفت میلیارد نفر را نرم مي کند؛ لذا با این نام باید 
قیام کرد. خداي سبحان اسماي ُحسناي فراواني دارد، در »جوشن کبیر« این همه 
اسماي حسنا بالذات برای اوست؛ اما در سوره مبارکه »آل عمران« از آن اسما خبري 
نیست. چه کســي مي تواند عالم را اداره کند؟ خدا. آیا خداي علیم، حکیم، رئوف؟ 
بله اینها هست؛ اما آن حرف اصلي را چه کسي مي زند؟ )َشِهَد اَهّ أَنَُّه ا إِلَه إِاَّ ُهَو َو 
الَْمائَِکُة َو أُولُوا الِْعلِْم َقائِماً بِالِْقْسِط؛ خداوند که در کارهایش عدالت را برپاداشته گواهی 
داده است که معبودی شایسته پرستش جز او نیست و فرشتگان و عالِمان نیز بر آن 
گواهی داده اند. (.)8( قیام یعني حضور همه جانبه؛ قیام یعني ایستادگي، نه ایستادن. 
ایستادن معیار نیست، ایستادگي معیار است. هیچ چیزي وجود مبارک حضرت را از 
ایستادگي بیرون نمي آورد؛ لذا او مي تواند جهان را اداره کند. به ما هم وجود مبارک 

حضرت فرمود تا آنجا که مي توانید قائم »بالعقل« باشید: )لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن(.
پس این قوم به معني قیام اســت نه نژاد و کار به دســت قائم »بالعقل« اداره 
مي شــود، نه عاقلي که فقط طرح مي دهد و اگر دو تا خطر بیاید نمي تواند مقاومت 
کند. اینجا هم وجود مبارک حضرت فرمود: کسي که عقلش در دهانش است. این 
دهان که مي گویند نمودار همه اعضاست. اینکه در سوره »ق« دارد که )ما یَلِْفُظ ِمْن 
َقْوٍل إِاَّ لََدیْه  َرقیٌب َعتیٌد(؛ [ آدمی[ هیچ ســخنی را به لفظ درنمی  آورد مگر اینکه 
مراقبی آماده نزد او ]آن را ضبط می  کند[ ،)9( یعني این فرشته اي که رقیب است، 
عتید است،ـ  عتید یعني مستعدـ  این مراقب مستعد، آیااین فقط مراقب حرف هاي 
ماست؟آیا مراقب نگاه ما، حال و حرام ما، موقع خوردن ما، پوشیدن ما و افعال ما 
نیست؟ یا چون قول، بهترین و شایع ترین فعل است؛ ما مي گوییم ببین حرف این آقا 
چیست؟ حرف این آقا یعني تفکر او چیست؟ مکتب او چیست؟ روش او چیست؟ 
سیره او چیست؟ سّنت او چیست؟ مي گوییم حرفش چیست؟ این قول عصاره همه 
افعال اســت: »ما یَلِْفُظ ِمْن َقْول و ا فعل و ا حرکة و ا إبصار و ا ســمع و ا بصر 
إِاَّ لََدیْه  َرقیٌب َعتیٌد«. حضرت که در اینجا مي فرماید: عقل عاقل و مؤمن در دهان 
اوست، یعني تمام کارهاي او براساس قیام به عقل است)سنجیده سخن می گوید(، 
این مي شود آدم عاقل. هم راه خودش را طي مي کند، هم به دیگران نشان مي دهد. 
نه راه دیگران را مي بندد نه بیراهه مي رود. فرمود عاقل یعنی عقل در دهان اوست؛ 
یعني حرف که مي زند، چیزي که مي نویسد، کاري که انجام مي دهد، عاقانه است؛ 
یعني فکر کرده، مبادي را، منابع را، مباني را بررسي کرده، عصاره آن در دهانش است.
اینکه درباره وجود مبارک حضرت پیامبر آمده: )ما یَْنِطُق َعِن الَْهوي(؛)10(یعني 
وحي در دهانش است. فعلش چه؟ قولش چه؟ رفتارش چه؟ کتابتش چه؟ نگاهش 
چه؟ یعني تمام این آثار وحي در دهانش است ،در دستش است، در مشتش است؛ 
لذا فعل او حجت است؛ سکوت او حجت است. چرا تقریر معصوم حجت است؟ براي 
اینکه آنجا که مي بینیم ساکت است معلوم مي شود که راضي است. پس )َو َما یَنِطُق 
َعِن الَْهَوي * إِْن ُهَو(،»ما یسکت عن الهوي إا هو وحي یوحي«. این نطق حتي سکوت 
را هم شامل مي شود. چرا تقریر معصوم حجت است؟ روشي بود که همه در جامعه 
دارند و حضرت نگاه کرده و هیچ حرفي نزده است. این را مي گویند تقریر امام. تقیه 
هم که نبوده، مي توانست بفرماید. پس )َو َما یَنِطُق َعِن الَْهَوي * إِْن ُهَو(، »ما یسکت 
عن الهوي إن هو إا«، »ما ینظر عن الهوي، ان هو«، »ما یُفتي«، »ما یکتب« همین 

طور. این طور نیست که نطق در برابر کتابت و مانند آن باشد.
عقل، امام اعضا و جوارح

حضرت فرمود: »لَِســاُن الَْعاقِِل َوَراَء َقلِْبِه َو َقلُْب الْْحَمِق َوَراَء لَِسانِِه«؛ این لسان 
مأموم اســت، در بعضي از بیانات نوراني امام سجاد)ع( هم این هست که عقل قائد 
است.)11( قائد یعني راهنما، رهبر. در برابر سائق که پشت سر مي رود. اینکه فرمود: 
لسان عاقل وراي قلب اوست؛ یعني امامتي است، یک نماز جماعتي است؛ یک انسان 
عاقل،عقلش امام جماعت تمام کارهاي اوست. همه اعضا و جوارح، رکوع و سجودشان 
به تبع عقل آنهاست. فرمود پیشاپیش او عقل فتوا مي دهد، بعد زبان، حرف مي زند 
یا دست مي نویسد یا پا حرکت مي کند و مانند آنکه لسان عاقل، مأموم است براي 

امامي که آن امام ،عقل است. وراي اوست یعني پشت سر اوست.
»َو َقلُْب الْْحَمِق َوَراَء لَِســانِِه«؛ احمق قلبي ندارد. امامت حرف او، همین زبان 
اوست، حرف مي زند؛ بعد فردا هم تکذیب مي کند. اینکه مي بینید امروز آبروي کسي 
را مي برند فردا تکذیب مي کنند، امروز به کسي اهانت مي کنند فردا تکذیب مي کنند 
همین است. یعني عقل در کار نیست. بعد وقتي به او گفتند این که دروغ است چرا 
آبروي مردم را بردي؟ تکذیب مي کند. فرمود عاقل کسي است که دستگاه وجودی 
او، یک نماز جماعتي داشــته باشد، پیشاپیش همه، آن عقل بایستد و همه اعضا و 
جوارح و شهود به این عقل اقتدا مي کنند. اگر در ادبیات فارسي آمده »اول اندیشه 

وانگهي گفتار«)12( از همین بیانات نوراني حضرت امیر استفاده کردند.
اما احمق امام جماعتي ندارد، همه اش غوغاست. فقط حرف مي زند، هر چه را 
َث بُِکِلّ َما َسِمع «،)13( این در روایات  شنید مي گوید. فرمود: »َکَفي بِالَْمْرءِ َکِذباً أَْن یَُحِدّ
ماست،در دروغگویی آدم همین بس که هر چه را شنید بگوید، هر چه را دید بگوید، 

بررسي نکند، تعّقل نکند، برهان اقامه نکند.
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 97/9/1 

راه شناخت عاقل و احمق در گفتار
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1. نهج الباغة صبحي صالح، حکمت40.
2. رعد، 4؛ نحل، 12 و67.

3. نحل، 90.
4. حدید، 25.

5. شرائع السام في مسائل الحال و الحرام، 
ج 4، ص59.

6. نساء، 135.
7. مائده، 8.

8. آل عمران، 18.

9. ق، 18.
10. نجم، 3.

11. أعــام الدین في صفــات المؤمنین، 
ص96؛ »الَْعْقُل َقائُِد الَْخْیر«.

12. گلستان سعدی، دیباچه؛ »اول اندیشه 
وآنگهی گفتار*** پای بست آمده است و 

پس دیوار«.
13. معانی الخبار، النص، ص159.

مرکز اطاع رسانی اسرا

مطالبه گرانه  و  روشــنگرانه  سخنرانی 
حسن رحیم  پور ازغدی در نماز جمعه تهران 
و تأکید وی بر مطالبه گری مردم از مسئوان 
از تریبون نماز جمعه و لزوم حضور مسئوان 
در این مراسم عبادی سیاسی و پاسخگویی 
به مردم، مورد اســتقبال چهره های سیاسی 

قرار گرفته است.
در بحبوحــه قیل و قال هــا و عملیات روانی 
بدخواهان، روشــنگری و تبیین گری از سوی افراد 
اندیشمند و آگاه مهم ترین سپری است که جامعه 
اسامی می تواند آن را بر تن کند و از این طریق با 
ایستادگی روی اصول و مبانی محکم خود در برابر 
آماج شبهات، دشمن را در تهاجم نرم ناکام گذارد. 
روز جمعه، حسن رحیم پور ازغدی سخنانی متقن 
و مســتدل در مراسم نماز جمعه تهران بیان کرد. 
او از لزوم حضور و پاســخگویی همه مسئوان در 
تریبون نمــاز جمعه در مقابل مردم گفت و تأکید 
کرد که »رهبری نباید پاسخگوی قصور مسئوان 
باشد بلکه باید مسئوان را اینجا بیاوریم تا خودشان 
 پاسخ مردم را بدهند، رهبری باید پاسخگوی وظایف 

خود باشد.« 
رحیم پــور ازغدی که عضو حقیقی شــورای 
عالی انقاب فرهنگی اســت، انتقادات مهمی هم 
از عملکرد رئیس جمهور به عنوان رئیس  این شورا 
داشت. او گفت که »اسنادی در شورای عالی انقاب 
فرهنگی داشتیم که بعضی از آنها 30 تا 40 جلسه 
یعنی نزدیک به یک ســال مطرح شده اما به مقام 
اجرایی که می رسد رئیس جمهور قبول نمی کند.« 
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی افزود: »بیش از 
15 مصوبــه مهم به دفتر رئیس جمهور رفته و آنها 
نه جواب می دهند و نه اجرایی می کنند که این هم 
خاف قانون است، رئیس جمهور می گوید اینها در 
دست مشاوران ما قرار دارد اما بعد از تصویب مصوبه 
در شورای عالی انقاب فرهنگی کسی حق ندارد نظر 

بدهد و باید این مصوبه برای اجرا برود.« او حتی گفت 
که »ما قرارگاه عالی مدیریت و ضامن اجرای آن در 
کشور هستیم اما شبیه به تفنگ بی گلوله می مانیم، 
رهبری چند وقت پیش گفتند من در پیشگاه خدا 
می گویم که شما را شناختم و سر این کار گذاشتم 
اما شما کوتاهی کردید.« رحیم پور ازغدی انتقاد کرد 
از اینکه »مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی را 
در دفتر ریاست جمهور معطل می گذارید و مصوبات 

سازمان ملل را سریعاً اجرا می کنید.« 
این سخنان منطقی و مدلل اما مورد استقبال 
چهره های سیاســی قرار گرفت. برای نمونه، سید 
محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسامی 
در گفت وگو با فارس  با  اشــاره به سخنان رحیم پور 
ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران، معتقد است: از اینکه شخصیتی مثل آقای 
رحیم پور در نماز جمعه حضور پیدا کند، ولو اینکه 
نقدهایی صریــح و به نظر برخی ها تند هم مطرح 
کند، باید استقبال کرد؛ چرا که این مباحث باید در 
جامعه مطرح شود و اگر کسانی پاسخ و توضیحی 
دارند، می توانند به نماز جمعه بیایند و پاسخ خود 

را مطرح کنند.
عضو سابق شــورای  عالی انقاب فرهنگی به 

نقدهای رحیم پور به عملکرد رئیس جمهور در شورای 
عالی انقاب فرهنگی هم  اشــاره کرده و می گوید: 
اینکه رئیس جمهور که در رأس چنین شورایی قرار 
دارد، مطابق سلیقه و نگرش خودش در شورای  عالی 
انقاب فرهنگی عمل کند، ایرادی اســت که خود 
اعضای شورا باید مثل آقای رحیم پور در این زمینه 

مطالبه داشته باشند و واقعیت ها را مطرح کنند.
حسینی همچنین درباره مسئله مطالبه گری 
از مســئوان در نماز جمعه هــم تصریح می کند: 
مســئولین باید سعه صدر و تحمل خود را افزایش 
بدهند و توقع نداشته باشند که در خطبه های نماز 
جمعه یا در ســخنان قبل از خطبه ها، فقط از آنان 
تعریف و تمجید شود؛ بلکه نظرات انتقادی حتماً  باید 
به طور شفاف مطرح شود تا نماز جمعه به مهم ترین 
و موثرترین تریبون نظام در اصاح امور و در صحنه 

نگه داشتن مردم تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی دولت دهم، 
اظهارات رحیم پــور درباره شــورای  عالی انقاب 
فرهنگی را بحق و درست دانسته و تأکید می کند: 
انتظاری که از شورای  عالی انقاب فرهنگی وجود 
دارد، بیش از آن چیزی اســت که این شورا از خود 
نشان می دهد. اینکه تاکنون حتی یک جلسه هم 

برای اجرا شدن نقشــه مهندسی فرهنگی کشور 
برگزار نشده، باید گفت پس این همه زحمت برای 
چه کشیده می شود؟ برای اینکه سندی باادستی 

تنظیم و به بایگانی سپرده شود؟!
وی لــزوم حضور فعال رؤســای قوه مقننه و 
قضائیه در جلسات شورای  عالی انقاب فرهنگی را 
مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان می کند: چنانچه 
رئیس جمهور نتواند در جلســات شورا حضور پیدا 
کند، یکی از ســران قوا باید مســئولیت برگزاری 
جلسه را برعهده بگیرد؛ جلسات شورا به هیچ وجه 

نباید تعطیل شود.
ابراهیم آقامحمدی، نماینده مردم خرم آباد در 
مجلس نهم هم در گفت وگو با فارس، با  اشــاره به 
سخنان رحیم پور ازغدی مبنی بر لزوم پاسخگویی 
همه مســئوان در نماز جمعه، بــا بیان ضرورت 
تبیین برنامه ها و تاش های مسئوان در رده های 
مختلف از تریبون نماز جمعه، می افزاید: باید تقاضا 
و نیازهای مردم از زبان ســخنرانان در این تریبون 

هم مطرح شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی می گوید: مسئوان و مدیران 
قوای سه گانه باید در فواصل منظم، نتایج اقدامات 
و تاش های خود را برای حل مشــکات مردم از 
تریبون نماز جمعه مطرح کنند و با شفاف سازی در 
این باره اعتماد دوســویه میان مردم و حاکمیت را 
تقویت ســازند که این ابزاری کارآمد و مؤثر جهت 
تشویق مردم به حضور هرچه بیشتر در مراسمات 
نماز جمعه و اعتماد هرچه بیشــتر به تریبون های 

رسمی نظام است.
محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسامی نیز در همین 
زمینه در گفت وگو بــا فارس تأکید می کند: قطعاً 
مطالبه گری مردم از مســئولین بخشی از مباحث 

نماز جمعه محسوب می شود.

علت بازگشت ایحه توافقنامه پاریس از 
شورای نگهبان به مجلس، عدم ارائه پیوست 
سند تعهدات ملی ایران به این ایحه است که 
مدافعان، از اساس وجود آن را رد می کنند اما 

واقعیت چیز دیگری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، توافق تغییر اقلیم 
پاریس این روزها یکی از مسائل اصلی مطرح شده 
در کشور و دنیا است. در جریان پیوستن جمهوری 
اسامی ایران به این توافق، نظرات متفاوتی از سوی 
ذینفعان مطرح شد. سازمان محیط زیست به عنوان 
اصلی ترین موافق پیوســتن ایران به این توافق، از 
ســال 1395 تاکنون تمامــی اقدامات ازم برای 
تصویب آن در داخل کشــور را انجام داده است. 
اما در طرف دیگر، تعداد زیادی از کارشناسان اعم 
از پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد، محیط 
زیست و نمایندگان مجلس، ابهامات فراوانی را در 

مورد آن مطرح کرده اند.
یکی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان مطرح 
شده، این است که سازمان محیط زیست به عنوان 
متولی اصلی این توافقنامه در کشور، هیچ اقدامی 
در راستای شفاف سازی ابهامات مطرح شده انجام 
نداده و هنوز هیچ جواب مشخص و قانع کننده ای 

ارائه نداده است.
این مســئله باعث شده تا معصومه ابتکار، بار 
مسئولین فعلی سازمان محیط زیست را به دوش 
بکشــد و نظراتی را در این فضا بیان کند. ابتکار 
که رئیس وقت ســازمان محیط زیست و مسئول 

اصلی اجرای توافق پاریس در ســال 1395 بوده، 
در جدیدتریــن اظهارنظر خود در توئیتر این گونه 
نوشته است: »سند مشارکت ملی مدنظر جمهوری 
اســامی ایران یا همان INDC به هیچ عنوان در 
مقام پیوستی از توافقنامه پاریس قلمداد نیست.« اما 
ماجرای پیوست توافق پاریس و سند مشارکت ملی 

مدنظر ایران )INDC( چیست؟
روند تصویب توافق پاریس در ایران

همانگونه که اشاره شد، برنامه مشارکت ملی 
مدنظر ایران )INDC(  تبدیل به سند مشارکت 
ملی ایران )NDC( خواهد شد و کشورمان باید بر 
اساس همین تعهدات در توافق پاریس عمل کند. 
اما سازمان محیط زیست در سال 95 برای تصویب 
توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسامی، تنها 
متن توافق را ارسال نمود و از دادن سند مشارکت 
ملی خودداری کرد. هرچند این توافقنامه در مجلس 
تصویب شد ولی شورای نگهبان بعد از برگرداندن 
آن به مجلس برای بازنگری و اصاح، مهم ترین ایراد 

این توافق را فقدان پیوست اعام کرد.
درهمین ارتباط، عبداللهی به خبرگزاری مهر 
گفت: ایرادی که شــورای نگهبان وارد کرد، باعث 
شد تا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
بررسی دقیق تری درباره این توافقنامه داشته باشد. 
درنهایت مرکز پژوهش ها نتیجه بررسی را این گونه 
بیان کرد: »ایراد شورای نگهبان که ناظر به بندهای 
8 و 9 ماده 4 است، منوط به مندرجات بند 2 همین 
مــاده بوده و بنابراین ایراد درواقع به بند 2 ماده 4 

برمی گردد. با توجه به بند 2 ماده 4 باید اشاره کرد 
 )NDC( که هرچند تعیین برنامه مشارکت ملی
در نظام داخلی در چارچوب صاحیت دولت است، 
امــا با توجه به این موضــوع که این برنامه بعد از 
تصویب موافقت نامه پاریس به تعهدی بین المللی 
مبدل خواهد شــد، باید طبــق اصول 77 و 125 
قانون اساسی، برای تصمیم گیری تقدیم مجلس 

شورای اسامی گردد.«
بنابراین ایراد شــورای نگهبــان از این توافق 
و گزارش مرکــز پژوهش ها که بر این ایراد صحه 
می گذارد، نشــان می دهد که INDC ارائه شده 
همان NDC در توافق پاریس است و برای کشور 
تعهد می آورد. ازاین رو ازم اســت که مجدداً این 
توافق در مجلس شورای اســامی مورد بررسی 

دقیق تری قرار بگیرد.
این درحالی است که ابتکار در ادامه توئیت های 
خود درمــورد توافق پاریس و پیوســت های آن 
می نویســد: توافق پاریس هیچ پیوســتی ندارد. 
هر کشــوری مخیر است که سند مشارکت ملی 
داوطلبانــه معین خود را اعــام کند یا تا آخرین 
روز دسامبر 2020 مجاز است این سند مشارکت 
معین ملی را پس از پیوستن به توافق نامه پاریس 

به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کند.
وی در ایــن اظهارنظــر به دو مطلب اشــاره 

کرده است:
1- هر کشوری سند مشــارکت معین ملی 
)NDC( خود را باید تا آخرین روز دسامبر 2020 

میادی پس از پیوستن به دبیرخانه کنوانسیون 
ارائه کند.

2- توافق پاریس هیچ پیوستی ندارد.
جمــع این دو جمله دقیقاً نمونه بارز اجتماع 
نقیضین است. بدین معنی که با توجه به اظهارات 
ابتکار، زمانی که سند NDC در متن توافق پاریس 
نیست و هرکشور خودش باید داوطلبانه این سند 
را به دبیرخانه کنوانســیون بدهد، چطور ممکن 
اســت که متن توافق پاریس، پیوســتی نداشته 
باشد؟! با بیانی شفاف تر، اگر توافق پاریس پیوستی 
ندارد، پس این سندی که شما می گویید باید ارائه 

دهیم، چیست؟!
با وجود تمام این اســناد و اســتدال ها ازم 
است برنامه مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسامی 
ایران )INDC( که در حکم سند مشارکت ملی 
)NDC( خواهد بود، تقدیم مجلس شود. اما سؤال 
اینجاست که چرا همچنان موافقان این توافق و البته  
ابتکار در برابر این واقعیت آشکار مقاومت می کنند 
و وجود هرگونه پیوســت و سند مشارکت ملی را 
تکذیب می کنند. آیا این مسئله ناشی از عدم مطالعه 
کامل متن توافقنامه است یا اینکه از مفاد موجود در 
تعهداتی که برای کشور در این سند درنظر گرفته 
شده، واهمه دارند؟ به هرحال وجود پیوست و سند 
مشارکت ملی در این موافقت نامه غیرقابل انکار است 
و برای تصویب این توافق در کشور باید این سند 
به صورت ایحه به مجلس ارائه شــود تا بر اساس 

آن تصمیم گیری شود.

نماز جمعه تریبون روشنگری

استقبال چهره های سیاسی از سخنان رحیم پور ازغدی 
در نماز جمعه تهران

آیا توافق پاریس پیوست الزام آور ندارد؟
آدرس  غلط به قیمت منافع ملی

بقیه از صفحه ۲
همه حرفهایتان درست! 

برای مردم چه کردید؟
حاا که باطن جریان خوش خیالی و اعتماد به 
شیطان بزرگ برون ریخته و باید به ملت برای 5 
سال فرصت سوزی و سرپیچی از سیاست های کلی 

نظام پاسخگو باشند، فرار به جلو پیشه کرده اند.

اگــر خوش بینانه نگاه کنیــم، طیف مذکور 
برای فرار از پاسخگویی درباره برعکس درآمدن 
وعده های دیپلماتیک و اقتصادی، مردم را دنبال 
نخود ســیاه می فرســتند. البته با نگاه دقیق تر 
می شود فهمید که برای بخشی از همین طیف، 
این یک ماموریت برای تحمیل مابقی دیکته های 

آمریکا و اروپاست.

قریب به شش سال از سکانداری دولت تدبیر 
و امید در قوه مجریه می گذرد. در این ســال ها 
بیشــتر از عمل شاهد حرف بوده ایم؛ حرف هایی 
که برخی مصرف رسانه ای دارند، برخی کارکرد 
پنهان ســازی کاســتی ها، برخی برای تخریب 
رقیب و منتقدان، برخی هم مصارف پیچیده تری 
دارند که مهم ترین آن فربه کردن حواشی است 

تا به این واســطه متن از نظرها ناپدید شود و یا 
رنگ ببازد.امروز مردم ایران با توجه به مشکات 
اقتصادی منتظر فرجی هستند تا چرخ اقتصاد و 
متعاقب آن چرخ زندگی شان بچرخد، با این وصف 
باید دولتمردان پرسید هر وقت حاشیه سازی ها 
 تمام شــد ، بفرماییــد برای مــردم چه کاری 

کرده اید؟

گزارش خبری تحلیلی کیهان
دولت با کلیات ابوالبقاء از مطالبات اقتصادی مردم طفره نرود!

در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و 
بررسی ابعاد مختلف آن، به سوء استفاده از نام یکی 
از نهاد ها تماســی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار 
باقری درمنی برقرار می شود، ماموران زندان، فورا قاضی 
و دادســتان تهران را در جریان قرار  داده و مقام های 

قضایی از اعزام وی جلوگیری می کنند.
پرونده فســاد اقتصادی باقری درمنی طی 9 جلسه در 
شــعبه 15 دادگاه انقاب اســامی تهران به ریاست قاضی 
صلواتــی رســیدگی و حکم اعدام در مــورد آن صادر و در 
دیوان عالی کشور تایید شد، شامل 155 جلد و 325 صفحه 

کیفرخواست است.
جرائم متهم از قبل طراحی شده بود و با تصمیم جمعی 
با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت 

گرفته است.
حمید باقری درمنی با ترغیب و تشویق، دستور به فرار و 
خروج از کشــور تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از 
جمله جوانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، 

محمد جزایری و مجید باقری درمنی را می دهد.
متهمان در قالب شرکت های شش گانه تحت هدایت و 
مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران 
وقت شرکت های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی 
با ارائه اســناد مجعول از شــرکت نفت جی، قیر هایی را با 

کاهبرداری تحصیل نموده اند.
باقری درمنی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی های 
خــود را به صورت صوری به  اشــخاص مورد اعتماد انتقال 

داده است.
وی با عملیات مجرمانه و در ســطح گسترده و به نحو 
سازمان یافته از طریق ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، 
پرداخت رشــوه، کاهبرداری کان، فــرار مالیاتی، انتقال 
صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه به 
فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی 

دادگستری و یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری 
و چند مسئول وقت شرکت نفت، مرتکب این جرائم شده است.

در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی 
ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و 
مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار می شود، ماموران 
زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار  داده و 
مقام های قضایی از اعزام وی جلوگیری می کنند. )پیگیری 

تماس و منشا آن به سرعت انجام و اقدام می شود(.
به گزارش مهر، ماجرا از این قرار بوده است که در جریان 
رسیدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران 
زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزام های صورت 
گرفته کرده بود و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید 
شده بود تمامی اعزام های متهم باید با هماهنگی قاضی صلواتی 

و مقامات مسئول در قوه قضائیه صورت بپذیرد.
بافاصلــه پس از تماس جعلی و مشــکوک و برقراری 
برخی تماس ها از سوی جریان وابسته به درمنی حفاظت و 
اطاعات قوه قضائیه به پرونده ورود می کند و سرانجام تیم 

فرار شناسایی و دستگیر می شود.
با دستگیری تیم فرار مشخص می شود این افراد بدون 
وابســتگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشــته اند با 
ارسال نامه  و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام 
برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته 

مقدمات فرار وی را فراهم آورند.
یک مقام آگاه در پرونده می گوید مبلغ مشخص شده برای 
انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که 

باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می گرفت.
گفتنی اســت؛ با هوشیاری مســئولین قضایی دخیل 
در پرونــده و در نتیجه ناکام ماندن عملیــات فراری دادن 

باقری درمنی تیم فرار پولی دریافت نکرده است.
در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و 

تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

با هوشیاری قاضی و مسئوان قضایی

نقشه فراری دادن باقری درمنی 
در یکی از اعزام ها ناكام ماند



واریز یک میلیارد دار به خزانه دولت پاکستان
 از سوی عربستان

بانک مرکزی پاکســتان مرحله دوم واریز 
وام بــه حســاب این بانک از طــرف ریاض، 
 کــه مبلغ آن یــک میلیارد دار اســت، را 

تأیید کرد. 
بر اساس توافق میان ریاض و اسام آباد، اعطای وام 
تا سه سال ادامه خواهد داشت و سقف آن در مجموع، 

به 12 میلیارد دار خواهد رسید. 

پیش از این، رهبران ارشد حزب حاکم )تحریک 
انصــاف( به طــور خصوصی به عمران خان هشــدار 
داده بودند که شــرایط دشوار دریافت وام از صندوق 
بین المللی پول، ممکن است محبوبیت وی را کاهش 

دهد. 
امــا دریافت پــول از عربســتان نیز بــه اعتبار 

نخست وزیر پاکستان لطمه زده است.

پشت پرده تشکیل »اتحادیه کشورهای دریای سرخ«
به روایت »دویچه وله«

»دویچه وله« در گزارشی راز تشکیل اتحادیه 
کشورهای دریای سرخ را نیاز عربستان به این 
اتحادیه برای گذر از مشکات متعدد داخلی و 

منطقه ای دانست. 
دولت سعودی روز جمعه ناگهان، تاسیس »اتحادیه 
کشورهای دریای سرخ« متشکل از هفت کشور مصر، 
سودان، جیبوتی، یمن، سومالی، اردن و عربستان را 

اعام کرد. هدف از اعام تاســیس چنین اتحادیه ای 
در میانه بحران های متعددی که این کشــور با آنها 
دست و پنجه نرم می کند قطعا، چیزی برخاف آنچه 
اعام شده باید باشد. دویچه وله در گزارشی نوشته: 
»پرسشی که مطرح می شود این است که چرا عربستان 
در چنین لحظه ای اقدام به طرح این اتحاد و همکاری 

بین کشورهای حوزه دریای سرخ کرده است؟«
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی-
دیروز معترضان موسوم به جلیقه زردها علی رغم 
اینکه دولت از آنها خواســته بود این اعتراضات را 
متوقف کنند در سراسر فرانسه و از جمله پاریس 
بــه خیابان ها ریختند و فریاد ماکرون اســتعفا و 
فرگزیت)خروج فرانسه از اتحادیه اروپا( سر دادند.

این پنجمین شنبه ای است که جلیقه  زردها شورش 
می کنند.

جلیقه زردها بار دیگر دیروز در پنجمین هفته شروع 
این اعتراضات به خیابان ها آمدند. ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه دوشنبه گذشته و در حالی که نزدیک به یک ماه 
از اعتراضات سراسری در فرانسه می گذشت با عقب نشینی 
مقابل معترضان اعام کرد عاوه بر لغو مالیات بر سوخت، بر 
ساعات اضافه کاری و همچنین پاداش آخر سال کارمندان 
نیز مالیاتی وضع نمی کند.  1۵۰ معترض دیروز به دست 
نیروهای پلیس دستگیر شدند.افزایش 1۰۰ یورو به حداقل 
دستمزد کارکنان از دیگر وعده های رئیس جمهوری فرانسه 
به معترضان خشــمگین بود. به خاطــر همین وعده ها 
دولت از جلیقه زردها خواســته بود که اعتراضات خود را 
متوقف کنند. ماکرون روز جمعه بار دیگر گفت : »فرانسه 
نیازمند آرامش، قانون و بازگشت به روند عادی است« و 
از معترضان خواســت تا »به مذاکرات ملی در بعد کان 
بپیوندند که طیف گسترده ای از مسایل سیاسی را شامل 
خواهد شــد.« اما آنها اعام کردند تا رســیدن به تمامی 
خواســته های خود به اعتراضات ادامه می دهند. اعضای 
جنبش ضد ســرمایه داری جلیقه زردها در شــبکه های 
اجتماعی گام پنجم در مبارزه با سیاست های دولت فرانسه 
را » کیــش و مات« نام گذاری کرده و باردیگر خواســتار 
استعفای ماکرون شده اند. ســازمان دهندگان تظاهرات 
دیروز تاکید کردند که این راهپیمایی با هدف دســتیابی 
به عدالت اجتماعی و مالیات منصفانه؛ یک دموکراســی 
واقعی و حقوق برابر خواهد بود. طبق گزارش های منتشر 
شده، هرچه می گذرد، خواسته های جلیقه زردها بزرگتر و 

جلیقه زردها با خواسته های بزرگ تر بازگشتند
از برکناری ماکرون تا خروج از اتحادیه اروپا

جدی تر می شــود. جرقه این شورش ها با اعتراض به طرح  
گرانی سوخت زده شده بود.

فرگزیت!
دیروز براســاس اعام مقام های رســمی، بیش از 7۰ 
هزار مامور پلیس برای مقابله با هرگونه ناآرامی و خشونت 
احتمالی آماده باش بودنــد تا تظاهرات  »جلیقه زردها« را 
تحت کنترل درآورند.اما باز اوضاع از کنترل پلیس خارج 
شد. در اولین ساعت حضور معترضان به سیاست های دولت 
فرانسه در خیابان شانزه لیزه ۵8 نفر بازداشت شدند. پلیس 
همچنین برای کنترل معترضان گاز اشک آور شلیک کرد. 
تصاویر منتشر شده نشان می دهد شماری از معترضان به 
نیروهای امنیتی گل می دادند. معترضان به پلیس گل زرد 
می دادند و به نیروهای پلیس می گفتند »شما از ماکرون 
دفاع می کنید. او خودش را پشت شما مخفی کرده است 
و شــما را جلو انداخته اســت«. برخــی از معترضان نیز 
دست نوشــته هایی را با خود حمل می  کردند که روی آنها 
عبارت »فرگزیت« به معنای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا 
نوشته شــده بود.نیروهای پلیس ضدشورش و ژاندارم ها 
مثل هفته های گذشته در جلوی اماکن تجاری و تفریحی 
مستقر بودند. نیروهای پلیس تمامی ورودی های پاریس 
حضور داشته و  اشخاص و سرنشینان خودرو ها را کنترل 

می کردند. دولت همچنین وســایل حمل ونقل عمومی در 
پاریس را برای جلوگیری از حضور معترضان در تظاهرات، 
تعطیل کرده بود، با این حال برخی اماکن گردشگری در 
پاریــس مانند موزه لوور و برج ایفل دیروز بر خاف هفته 

گذشته باز بود. 
شکایت خبرنگاران

نشریه فرانسوی »لیبراســیون« نیز نوشته که حدود 
2۰ روزنامه نگار قصد دارند از پلیس فرانسه به علت رفتار 
خشونت باری که در تظاهرات اعتراض آمیز هفته های اخیر 
با آنها شده است، شکایت کنند. این روزنامه نگاران که دو 
تن از آنها برای لیبراســیون کار می کنند، اعام کرده اند 
در تظاهراتی که در اعتراض به نظام ســرمایه داری شنبه 
هفته گذشــته برگزار شــد، نیروهای پلیس فرانسه رفتار 
خشــونت آمیزی با آنها داشته و وســایل حفاظتی آنها را 
ضبط کرده اند.ژرمی آسو وکیل مدافع این روزنامه نگاران 
در نامه ای که برای وزارت کشــور فرانســه، دادستانی و 
اداره پلیس پاریس ارســال شد اعام کرده شواهد دال بر 
رفتار خشونت آمیز پلیس با معترضان که از نقاط مختلف 
فرانســه دریافت شده، متعدد است. موارد رفتار ناشایست 
پلیس با معترضان و جراحاتی که تظاهر کنندگان به علت 
برخوردهای پلیس داشته اند شدیدتر از آن است که بتوان 

توجیهــی برای آن پیدا کرد. در طــول این اعتراض ها 6 
معترض کشته شده و بیش از 1۰۰۰ نفر زخمی شده اند.

انگلیس و سرزمین های اشغالی
اعتراضات جلیقه زردها به ســایر کشورهای اروپایی 
نیز رسیده اســت. هلند، بلژیک و مجارستان کشورهایی 
هستند که هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده به سبک 
جلیقه زردها بودند. روز جمعه نیز مردم لندن به پیروی از 
اعتراضات مردم فرانسه پل وست مینیستر را در مرکز این 
شهر بستند و موجب ایجاد اختال در رفت و آمد در این 
منطقه شدند.براساس این گزارش، این گروه که ظاهرا از 
هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند پل وست 
مینیستر در نزدیکی پارلمان این کشور را  اشغال کردند و 
طبق تصاویر منتشــر شده جلوی حرکت دهها اتوبوس و 
خودروهای دیگر را نیز مسدود کردند.معترضان با شعارهایی 
خواستار خروج فوری و بدون مذاکره انگلیس از اتحادیه اروپا 
شدند.  در سرزمین های اشغالی نیز روز جمعه شماری از 
صهیونیست ها در تل آویو در اعتراض به وضعیت نابسامان 
معیشتی و گرانی های سرسام آور با الگوگیری از اعتراضات 
فرانســوی ها با پوشیدن جلیقه های زرد رنگ به خیابان ها 
ریخته و نســبت به افزایش شدید قیمت کااها و خدمات 

اعتراض کردند. 

سرویس خارجی-
فلسطینیان  به  صهیونیســتی  رژیم  نظامیان 
راهپیمایی»حق  و هشتمین  در سی  شرکت کننده 
بازگشت« و »شکست محاصره نوار غزه« نیز حمله 
کردند و یک فلسطینی را شهید و300 نفر را زخمی 

کردند.
سی و هشتمین راهپیمایی حق بازگشت روز جمعه در 
مرز غزه و سرزمین های اشغالی در شرایطی برگزار شد که 
نظامیان رژیم صهیونیستی  طبق روال سی و هفت هفته 
گذشته فلسطینیان را به گلوله بستند با این تفاوت که این 
بار گویا، از آخرین  عملیات استشهادی جوانان فلسطینی 
در رام اه و به هاکت رسیدن سه نظامی صهیونیست به 

شدت عصبانی بودند و می خواستند انتقام بگیرند.
صهیونیست ها روز جمعه نه تنها در مرز غزه بلکه در 
مناطق مختلف کرانه باختری نیز وحشیانه فلسطینی ها را 
ســرکوب کردند. در جریان این درگیری »محمود یوسف 
نخلــه« 18 ســاله از اهالی اردوگاه الجلزون به شــهادت 
رسید. محمود نخله تنها شهید راهپیمایی روز جمعه کرانه 
باختری، پس از اینکه از ناحیه شکم تیر خورد به بیمارستان 

منتقل شد اما به شهادت رسید. 
خانه های اسرای فلسطینی را منفجر کردند

نظامیــان صهیونیســتي همچنین روز گذشــته به 
ســاختمان مســکوني خانواده هاي 6 اسیر فلسطیني در 
اردوگاه »اامعــري« در جنــوب رام اه در کرانه باختري 
حملــه کرده و آن را با بمب تخریب کردند که با اعتراض 
دیگر فلسطینیان و درگیري با صهیونیست ها منجر شد. در 
این درگیری ها هم دست کم 6۰ فلسطینی زخمی شدند. 
در این یورش وحشیانه دست کم ۵۰۰ نظامی صهیونیست 

شرکت داشتند. 
منابــع فلســطینی همچنیــن اعــام کرده اند که 
درگیري های شــدیدی که میان نظامیان صهیونیست و 
جوانان فلســطیني و از جمعه شب  با حمله اشغالگران به 
مناطق مختلف شهر قدس اشغالي در کرانه باختري آغاز 
شده بود تا صبح روز شنبه ادامه یافت. به گزارش »فلسطین 
الیوم«، در جریان این درگیري ها در شهرک »العیسویه«، 
محله »جبل الزیتون« و »الطور« نظامیان صهیونیستي با 
شلیک گاز اشک آور و گلوله جنگی به سمت فلسطیني ها  

300 زخمی و یک شهید حاصل سرکوب سی و هشتمین راهپیمایی بازگشت در غزه

ده ها نفر را زخمی کردنــد. هنوز آمار دقیق قربانیان این 
درگیري ها اعام نشــده است. بیش از 1۰۰ نفر دیگر نیز  

بازداشت شدند.

درماندگی رژیم صهیونیستی
 وزیر دفاع ســابق رژیم صهیونیستی اما در سخنانی 
اعتراف کرده که این رژیم در برابر بادبادک های آتش زای 

نوار غزه درمانده شده است.به گزارش اسپوتنیک، »موشه 
یعالون« وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیستی در صفحه 
شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اعتراف کرد اسرائیل 
در برابر زلزله بالون های هلیومــی آتش زا و بادبادک های 
آتش زایی که از نوار غزه به ســوی شهرک های اسرائیلی 
گسیل می شود درمانده شده است.  وی که چندین جنگ 
را علیه جنبش حماس در نوار غزه به راه انداخته این را هم 
گفت که اسرائیل توان واکنش در برابر جنبش حماس را به 
صورت کامل از دست داده است. یعالون با انتقاد مستقیم 
از نتانیاهو افزود که سیاســت امنیتی که اسرائیل در برابر 

حماس در غزه به کار گرفته نفعی ندارد.
ما امنیت می خواهیم

از ســوی دیگر هزاران شهرک نشــین صهیونیســت 
پنجشــنبه شب به خاطر وخامت اوضاع امنیتی در قدس 
اشــغالی، در تظاهرات اعتراضی در مقابل منزل بنیامین 
نتانیاهو شرکت کردند. تظاهرکنندگان پارچه نوشته هایی 
در دست گرفته بودند که بر روی آنها نوشته شده بود: »از 
مرگ خســته شدیم«، »امنیتی که به ما وعده داده بودی 

کجاست آقای نتانیاهو«؟!

سخنگوی »جنبش نجبای عراق« به نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
هشــدار داد که این جنبش، حزب اه لبنان را در هیچ جنگی تنها 

نخواهد گذاشت.
»سید هاشم الموسوی« در واکنش به تهدیدهای »بنیامین نتانیاهو« علیه 
لبنــان و جنبش حزب اه ، به وی هشــدار داد که در صورت بروز هر جنگی 
علیه حزب اه، جنبش نجباء  در کنار حزب اه علیه اســرائیل خواهد جنگید. 
نتانیاهو طی هفته های اخیر حزب اه لبنان را به حمله تهدید می کرده است.

این اظهارات ســخنگوی نجبای عــراق، از تغییر موازنه قدرت در منطقه 
حکایــت می کند و به همین خاطر، برای رژیم صهیونیســتی و حامیان آن، 

بسیار نگران کننده است.
الموســوی در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرگزاری تســنیم افزود، 
اسرائیل قادر به مقابله با موشک های حزب اه نیست و مقاومت فلسطین نیز 
هر روز در حال افزایش توانمندی خود اســت... رژیم صهیونیستی باید درک 
کند که آنچه در کرانه باختری جریان دارد، به این معناست که مقاومت تنها 

محدود به نوار غزه نیست.
آزادی قدس اولویت همه

الموسوی تصریح کرد: آزادی قدس و فلسطین جزئی از عقیده و اولویت 
ما است، معتقدیم جنگ ما با داعش، صرفا آمادگی برای یک جنگ بزرگ تر 
اســت و ما هرگز اجازه نخواهیم داد که کشــورهای منطقه از هم متاشی و 
پراکنده شــوند و اسرائیل در امنیت باشد، ما برای مقابله با این رژیم غاصب 
کاما آماده ایم.وی افزود: در ارتباط با عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل و طرح 
معامله قرن، مقدمه چینی گسترده ای صورت گرفته و اتحادیه عرب دستاوردی 
جز بدبختی و ویرانی برای کشورهای عربی نداشته است... عادی سازی روابط با 
رژیم اسرائیل، در حقیقت چشم پوشی کامل از اسام است.سخنگوی جنبش 
نجباء تاکید کرد: ما هر کجا که تکلیف اقتضا کند،  حضور خواهیم یافت، شعار 

ما این است که هر کجا مظلوم باشد، ما آنجا خواهیم بود.
تمجید از حمایت های ایران

سخنگوی جنبش نجباء در باره کشورمان نیز گفت: ایران در سطح رهبری، 
دولت و ملت در همه زمینه ها از ما حمایت کرده اند و خون ایرانی ها با خون 
ما عجین شده است. ایران مستشاران خود را برای کمک به ما، به عراق اعزام 

کرد و ساح در اختیار عراق قرار داد.
جنگ نیابتی آمریکا 

وی با  اشاره به اولین سالگرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش افزود: ما با 
نمایندگان آمریکا در منطقه می جنگیدیم، زیرا داعش از نظر فکری، )وابسته به( 
سعودی و از نظر نظامی نیز شاخه نظامی آمریکا محسوب می شود.سخنگوی 
جنبش نجباء  تاکید کرد تا زمانی که طرح های خطرناک آمریکا، اســرائیل و 
رژیم سعودی در منطقه ادامه دارد، جنگ هم ادامه خواهد یافت، ما به لطف 
خدا و همت و عزم مجاهدان و حمایت مراجع دینی و پشــتیبانی هم پیمانان 
و دوستانمان، به ویژه ایران و حزب اه، بر دشمن پیروز شدیم و این پیروزی 
بزرگ و ارزشمند به یک الگو تبدیل شده است.ما با داعش فقط به خاطر عراق 
نجنگیدیــم،  بلکه به خاطر تمام جهان جنگیدیم، ما به نمایندگی از جهانیان 
با داعش جنگیدیم، جهان باید بداند که محور مقاومت به رهبری ایران، برای 

امنیت و ثبات کشورهای منطقه جنگیده است.
30 حمله هوایی ترکیه به شمال عراق

وزارت دفاع ترکیه طی بیانیه ای ، رســما اعام کرد که جنگنده های این 
کشــور 3۰ عملیات علیه مواضع »حزب کارگران کرد ترکیه« )پ.ک.ک( در 
»جبل سنجار« و »جبل قره جاق« به ترتیب در عمق 8۵ و 16۵ کیلومتری 

شمال عراق انجام داده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســامی، وزارت خارجه عراق دیروز در 
واکنش به اقدام ترکیه، بیانیه ای صادر و اعام کرد: بغداد »فاتح یلدز« سفیر 
ترکیه در عراق را در اعتراض به نقض مکرر حریم هوایی این کشــور از سوی 
نیروهای ترکیه، فراخوانده و یادداشــت اعتراض آمیز در این خصوص، به وی 
تســلیم شده است.در این بیانیه، نسبت به اقدام جنگنده های ترکیه در نقض 

حریم هوایی عراق شدیدا اعتراض شده است.
برخی منابع عراقی گزارش کردند که بر اثر حمات فوق، دست کم چهار 

شهروند عراقی ساکن اردوگاه »مخمور« کشته شده اند.
این نخستین موضع گیری قاطع دولت عراق علیه ترکیه و نخستین مورد 

احضار سفیر ترکیه طی دست کم 1۵ گذشته است.

سخنگوی نجبای عراق: حزب اه لبنان 
در جنگ بعدی تنها نخواهد بود

نایب رئیس کنســت )پارلمان رژیم صهیونیسیت( در واکنش به 
عملیات استشهادی و پیروزمندانه مقاومت فلسطین دیگر نتوانست 
ســکوت کند و به نخست وزیر این رژیم پیشنهاد داد تا سر رهبران 

حماس را ببرند و در چاه بیندازند!
پیروزی های فلســطین صهیونیست ها را کافه کرده و به هذیان گویی 
انداخته است. این بار نائب رئیس کنست )پارلمان اسرائیل( که نمی توانست 
خشــم خود را کنترل کند گفته، باید محمود عباس و معاونش را ترور کرد و 

سر رهبران حماس را هم برید و به چاه انداخت.
به گزارش ایسنا، »اورن حازان«، که عضو حزب تندروی لیکود هم هست، 
در اظهاراتی خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصریح 
کرد: »آقای نتانیاهو! شما امروز نخست وزیر دولت اسرائیل هستید و شما باید 
آماده تافی باشید، تخریب منازل و تعقیب موش و گربه ها در پشت خرابه ها 
ســودی ندارند و باید انتقال فلسطینیان از مکانی به مکان دیگر را متوقف و 
سیاست ترور را از سر بگیرید...ما باید سرهای رهبران حماس را قطع کنیم و 

سرهای بریده آن ها را در چاه های عمیق بیندازیم به جای اینکه مدام جوانان مان 
را به خاطر عملیات آنها دفن کنیم. من ترجیح می دهم فاشیست و نژادپرست 

توصیف شوم به جای اینکه برادران و خواهران مان را دفن کنیم.«
پیش از این نیز گلعاد اردان، وزیر امنیت داخلی رژیم اصهیونیســتی نیز 
گفته بود زمان آن فرا رسیده که اسرائیل در برابر حماس دفاع را کنار بگذارد 
و حالت تهاجمی به خود بگیرد و ترورهای هدفمند سران تروریست حماس را 
از سر بگیرد. »یسرائیل کاتز« وزیر اطاعات رژیم صهیونیستی نیز در واکنش 
به بااگرفتن درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و حماس، خواستار تخریب 

منازل سران حماس شده است.
به اعتقاد کارشناســان، این واکنش های عصبی نشان می دهد عملیات 
های مقاومتی فلسطینی ها و جنگ دو روزه غزه صهونیست ها را کاما کافه 
و سردرگم کرده است. هیچ سیاستمدار دارای مسئولیت رسمی در هیچ نقطه 
ای از دنیا علنا از ترور و تجاوز و بریدن ســر مخالفان ســخن نمی گویند، جز 

مقامات رسمی صهیونیست و سران داعش!

سرویس خارجی-
»استکهلم«  توافق  ائتاف سعودی هنوز جوهر 
خشک نشده 21 نوبت اســتان الحدیده را بمباران 

کرد تا بار دیگر نشان دهد، غیرقابل اعتماد است.
طبق این توافق جنگ در الحدیده باید متوقف 

می شد.
گروه های یمنی روز پنج شــنبه هفته گذشته پس از 
یک هفته مذاکره در ســوئد به توافق رســیدند. مهم ترین 
محور توافقات نیز در مورد الحدیده بود. قرار بر این شد که 
درگیری ها در این بندر پایان بپذیرد. اما ائتاف سعودی به 
سرعت اقدام به نقض این توافق کرد. به گزارش تسنیم به 
نقــل از المیادین، در حالی که مدت زمان زیادی از توافق 
آتش بس در الحدیده یمن نمی گذرد منابع خبری از وقوع 
درگیری هایی در مناطق حومه شــرق الحدیده خبر دادند. 
المیادیــن خبر داد جنگنده های ســعودی مناطقی را در 
التحیتــا و بیت الفقیه طی 7 بــار بمباران کرده و اقدام به 
پرتاب بمب های خوشــه ای در مزارع منطقه المجامله در 
الحدیده در غرب یمن کردند.از ســوی دیگر، وزارت دفاع 

یمن نیز دیروز اعام کرد ائتاف سعودی طی ساعت های 
گذشته بیش از ۵۰ خمپاره را به منطقه التحیتا در الحدیده 
شلیک کرده است. »سرهنگ یحیی سریع« سخنگوی ارتش 
یمن گفت:» در 24 ساعت نخست پس از مذاکرات سوئد، 
ائتاف به ســرکردگی عربستان 21 حمله هوایی را انجام 
داده و توپخانه های آنها بیش از 1۰۰ خمپاره را به صورت 
بی هدف به ســوی مناطق مسکونی شهر الحدیده شلیک 
کردند. همچنین مزدوران آنها نیز پس از پایان گفت وگوها 
تاش کردند که از جبهه های ساحل غربی به داخل الحدیده 
نفوذ کنند که مبارزان یمنی مانع از این نفوذ شدند.«یحیی 
ســریع اضافه کرد ارتش و کمیته های مردمی یمن تاش 
دارند تا شــرایط را برای موفقیــت تاش های صلح فراهم 
کــرده و به درد و رنج مردم یمن پایان دهند... ارتش یمن 
آماده پاســخ به هرگونه نقض آتش بس است. گفتنی است 
حمله ائتاف عربســتان به الحدیده تنها چند ساعت پس 
از آن روی داد که طرف های یمنی در مذاکرات اســتکهلم 
بر توقف فوری درگیری ها در الحدیده و بندرگاه های آن و 

»الصلیف« و »راس عیسی« توافق کردند.

زمینه چینی برای نقض توافق
در همین حال، »احمد المیســری«، وزیر کشــور در 
دولت مســتعفی یمن گفت که نباید بیش از حد به توافق 
حاصل شده در سوئد خوش بین بود! او در گفت وگو با یک 
روزنامه محلی در عدن مدعی شــد که نیرو های انصاراه و 
دولت نجات ملی به این توافق ملزم نخواهند بود و توافق های 
حاصل شــده به این دولت »ثبات و عمر« زیاد خواهد داد. 
وزیر کشور دولت مستعفی یمن همچنین با تکرار اظهارات 
ســعودی ها و اماراتی ها مدعی شد که دولت نجات ملی و 
انصاراه در آستانه شکست بودند! ولی توافق سوئد برای آن 
پیروزی شد. او با اهانت به یمنی ها گفت: »هر یمنی ای که 
حوثی ها )انصاراه( را باور کند، چهارپایی است که مستحق 
سواری دادن به آن هاست«.)!( المیسری همچنین از اینکه 
ســعودی ها و اماراتی ها تن به این توافق داده و آن را قبول 

کردند، شدیدا ابراز تأسف کرد.
جزئیات جدید از توافق

اما دفتر »مارتین گریفیتس« نماینده سازمان ملل در 
یمن جزئیات کامل توافق استکهلم در مورد یمن را منتشر 

کرد. طبــق گزارش دفتــر »مارتین گریفیتس« ، طرفین 
درخصوص سه مســئله توافق کردند:1-توافق درخصوص 
شهر الحدیده و بنادر »الحدیده، الصلیف و رأس عیسی«2-
سازوکار اجرای توافق تبادل اسرا 3- اعام تفاهمات دو طرف 
درخصوص تعز. طبق این گــزارش طرفین در چند مورد 
تعهد دادند: 1- اجرای موارد توافق شده به صورت کامل و 
تاش برای برداشــتن موانع پیش روی توافق2- از هرگونه 
اقدام یا تصمیمی که فرصت اجرای توافق را مختل می کند 
خودداری کنند.3- التزام کامل به ادامه گفت و گوها بدون 

هیچ قید و شرطی در ماه ژانویه)دی ماه( 
توقف فــوری درگیری ها در اســتان الحدیده و بنادر 
الحدیده، الصلیف و رأس عیســی که از زمان امضای توافق 
باید اجرایی شــود از مهم ترین بندهای این توافق به شمار 
می رود. بند مهم دیگر این توافق این اســت که مسئولیت 
امنیت شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی 
برعهده نیروهای امنیت محلی طبق قانون یمن خواهد بود و 
در این راستا باید مسیرهای قانونی رعایت شود و موانع پیش 
روی مؤسسات محلی برای انجام وظایف خود برچیده شود.

آل سعود با بمباران »الحدیده« توافقنامه استکهلم را نقض کرد

نشــریه آمریکایی »ویکلی استاندارد« پس از 23 سال 
فعالیت، به دایل نامعلومی تعطیل شد.

 گروه رسانه ای موسوم به »کلریتی«، که مالک نشریه »ویکلی 
اســتاندارد« است، رســما تعطیلی و توقف انتشار این هفته نامه را 
اعام کرد. فردا آخرین نسخه هفته نامه »ویکلی استاندارد« به چاپ 
خواهد رسید. این نشریه قدمتی 23 ساله دارد. ویکلی استاندارد زمان 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 2۰16، انتقادات تندی را متوجه 
»دونالد ترامپ« کرده بود و حتی پس از روی کار آمدن ترامپ هم، 

بارها به رئیس جمهور تاخته و عملکرد او را زیر سؤال برده است. 
ویکلی استاندارد به همین خاطر، از سوی محافظه کاران حامی 
ترامپ، تحت فشــار بوده است. کلریتی دلیل تعطیلی این نشریه را 
اعام نکرده است و به همین خاطر، مشخص نیست که این تعطیلی، 
دایل مالی دارد و یا علت آن، فشار از جانب دولت و حامیان ترامپ 

بوده است.

هفته نامه »ویکلی استاندارد«
 بنا به دایل نامعلوم تعطیل شد

پیونگ یانگ افزایش کم سابقه بودجه نظامی کره جنوبی 
را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با فرآیند تنش زدایی 

در شبه جزیره خواند.
مذاکرات آمریکا وکره شــمالی چندی پیش به منظور کاهش 
تنش در شــبه جزیره کره آغاز شــد. در همین چارچوب، دو کره 
توافق کرده بودند کمی از فضای امنیتی در مجاورت مرزها بکاهند. 
در همین راستا، تا کنون اقداماتی صورت گرفته و چهارشنبه هفته 
گذشته نیزتعدادی از پست های نگهبانی مستقردر نقاط صفر مرزی 
برچیده شده اند. اما، در شرایطی که به نظر می رسید این تحوات 
شــروع خوبی برای روابط جدید بین دو کشور باشد، اقدام جدید 
سئول مبنی برافزایش چشم گیر بودجه نظامی، خشم پیونگ یانگ 
را برانگیخته است. وزارت دفاع کره جنوبی اعام کرده که حدود 41 
میلیارد و 4۰۰ میلیون دار برای بودجه ساانه خود کنار گذاشته، 

بودجه ای که در 11 سال گذشته بی سابقه بوده است. 
خبر دیگر آنکه ،خبرگزاری ان.بی.ســی آمریــکا گزارش داد، 
کره شــمالی بــا وارد کردن نفت از مســیر دریایی جدید، درحال 
دور زدن تحریم های ســازمان ملل است. این انتقال نفت درحالی 
انجام می شــود که آمریکا تاش زیادی برای توقف انتقال نفت به 
کره شــمالی انجام داده است. کره شمالی همچنین از کشتی های 
کوچکتر برای عدم شناســایی توسط کشتی ها و هواپیماهای عضو 
ائتاف آمریکا استفاده می کنند. » دونالد ترامپ« هم روز جمعه در 
پیامی توئیتری نوشت: »خیلی از مردم سؤال کرده اند که مذاکرات 
ما با کره شــمالی چگونه پیش می رود. پاسخ من همیشه این بوده 
که ما هیچ عجله ای نداریم.« وی در این توییت این را هم گفته که 
ظرفیت فوق العاده ای برای موفقیت اقتصادی در کره شمالی وجود 
دارد و این موضوعی اســت که »کیم جونگ اون« رهبر آن کشور 
بهتر از همه بدان واقف اســت.این گفته ها در حالی مطرح می شود 
که کره شمالی نسبت به روند مذاکرات با آمریکا بدبین شده و بطور 

ضمنی آن را بی حاصل خوانده است.

یک پایگاه اینترنتی صهیونیستی با طرح این پرسش که 
»اسرائیل وقتی ظرف 48 ساعت در برابر جنبش حماس تسلیم 
شد، آیا در برابر حزب اه لبنان زانو نخواهد زد؟!« توانمندی 

این رژیم را برای مقابله با حزب اه لبنان زیر سؤال برد.
پایگاه اینترنتی صهیونیستی »صدای یهودی« در یادداشتی به 
قلــم »زهیر اندراوس« توانمندی رژیم صهیونیســتی در واکنش به 
حزب اه لبنان را زیر سؤال برده و نوشته، »اسرائیل وقتی ظرف 48 
ســاعت در برابر جنبش حماس تسلیم شد، چقدر می تواند در برابر 

حزب اه دوام بیاورد؟!«
به گزارش صدا و ســیما به نقل از روزنامه رأی الیوم این پایگاه 
اینترنتی ســپس با طرح چهار پرســش درخصوص عملیات ســپر 
شــمال)تونل های حزب اه( نتیجه گیری کرده که »اســرائیل توان 

ایستادگی در برابر حزب اه را ندارد.«
 این پرســش ها عبارتند از »ارتش اسرائیل تا حاا کجا بود؟ آیا 
ارتش اسرائیل از مدت ها پیش تهدید تونل های حزب اه را درک کرده 
بود یا اخیراً متوجه این تهدید شــده است؟ اگر از مدت ها پیش این 
تهدید شناسائی شده بود چرا تاکنون این تهدید از بین نرفته است؟ 
آیا انهدام این تونل ها اقدامی سیاسی است یا اقدامی امنیتی است؟«
این پایگاه صهیونیستی سپس اضافه کرد: »همه به خاطر دارند 
که دولت نتانیاهو در مورخ 13 نوامبر)22 آبان( 2۰18 به علت ضعف 
در برابر حماس چگونه در معرض خشم عمومی شهروندان خود قرار 
گرفت. حماس در آن زمان تقریباً ۵۰۰ فروند موشک به مناطق شهری 
اسرائیل شلیک کرد که منجر به زخمی شدن ده ها نفر و برجای ماندن 
خسارات سنگینی شد. پس از آن اویگدور لیبرمن وزیر امنیت اسرائیل 
استعفا کرد و نفتالی بنت و آیلیت شیکد از حزب بین یهودی تهدید 
به استعفا کردند. آیا نتانیاهو فقط برای توجیه ضعفش در برابر حماس 
دســت به عملیات در شمال زده است؟ به نظر می رسد منافع ژنرال 
گادی آیزنکوت رئیس  ستاد کل ارتش اسرائیل اقتضا می کند ارتش 

اکنون دست به عملیاتی بزند.«
این پایگاه اینترنتی به موضوع زرادخانه حزب اه نیز  اشــاره کرد 
که به گفتــه »منابع مورد اعتماد تل آویو«، حــزب اه دارای 14۰ 
هزار موشک است. برخی از این موشک ها نقطه زن هستند و قادرند 
سراســر اســرائیل را هدف قرار دهند. برخی از این موشک ها از نوع 
کاتیوشــا هستند که هدف قرار دادن آن توسط گنبد آهنین دشوار 
است. برخی نیز موشک ضدهوائی و ضد زره و موشک های کورنت و 
اسکاد هستند. پایگاه اینترنتی صدای یهودی با طرح این پرسش ها 
که در واقع زیر سؤال بردن توانایی رژیم صهیونیستی است نتیجه را 
نیز به صورت یک ســؤال مطرح می کند که آیا اسرائیل برای جنگ 

با حزب اه آماده است؟!«

خشم پیونگ یانگ از افزایش شدید
بودجه نظامی کره جنوبی

پایگاه صهیونیستی صدای یهود:
وقتی اسرائیل 2 روزه تسلیم حماس می شود

آیا مقابل حزب اه زانو نخواهد زد؟!

در همان 24 ساعت نخست

 نسخه داعشی اسرائیل برای مقابله با حماس؛ سر رهبران حماس را ببرید

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت، وزیر کشور وی اواخر 
سال جاری میادی )اوایل دی(، دولت را ترک خواهد کرد.

»دونالد ترامپ« دیروز در حســاب توئیتری خود نوشت: »رایان زینکی، 
وزیر کشور بعد از تقریبا دو سال دولت را ترک می کند. رایان در طول دوران 
ریاســت خود، بسیار موفق بود و می خواهم به خاطر خدمتش به کشورمان، 
از او تشــکر کنم.« البته این اظهارات تملق آمیز را نباید جدی گرفت، چون 
زینکی متهم به فســاد است. یکی از اتهام های زینکی، بهره برداری از امکانات 
وزارت خانه برای نفع شخصی و جعل قرار داد توسعه یک قطعه زمین در ناحیه 
»وایت فیش« با »دیوید لزار« رئیس شرکت سرمایه گذاری »هالیبرتون« است.

این در حالی اســت که دو منبع مطلع چندی قبل اعام کرده اند، »جان 
کلی« رئیس  ســتاد کارکنان کاخ ســفید، طی روزهای آتی از این ســمت 
کناره گیری می کند.از زمان به قدرت رسیدن ترامپ تاکنون، بیش از ۵۰ عضو 

کابینه و یا کارمند کاخ سفید دولت را ترک کرده اند.

ترامپ با توئیتر
وزیر کشور آمریکا را هم اخراج کرد


