
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میرمجید مجابی به شماره ملی 

4322524117 به سمت بازرس اصلی و سیدحسین میرزائی 

به شــماره ملی 0439872014 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود 

و زیان منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن)330351(

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 381 و شناسه ملی 10103378545 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 51/40/7931 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- محل شــرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید- استان تهران- شهرستان 
دماوند- بخش رودهن- شهر رودهن- خیابان چشمه- خیابان شهید رجائی- 
کدپستی 3399413793 انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرستان های استان تهران. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن )330352(

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 381 

و شناسه ملی 10103378545 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/09/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 96/5/31 به تصویب رســید. روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای حمید غرب زاده قهیازی به شماره 
ملی 0042299713 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس رسول پورقهرود 
به شماره ملی 1262544270 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )330353(

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 7774 

و شناسه ملی 10100343648 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/9/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهــران به آدرس 
اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 65 
متری فتح، بزرگراه 65 متری فتح، بن بســت فتح سیزدهم، پاک 
42، پاســاژ فواد و اســتیل پایتخت، B51، طبقه اول کد پستی 

1387664491 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )330355(

آگهی تغییرات شرکت مبین ناظر ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480446 

و شناسه ملی 14005284650 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/9/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به 31 مــرداد 1396 مورد تصویب قــرار گرفت. آقای حمید 
عرب زاده قهیازی به شــماره ملــی 0042299713 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای عباس رسول پور قهرود به شماره ملی 1262544270 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)330354(

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 5172

 و شناسه ملی 10100266605 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی به طــور فوق العــاده مورخ 
1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی منتهی به ســال 1396 مورد تصویب قــرار گرفت. حمیدرضا پیروزمند 
به کد ملی 0062330187 به عنوان بازرس اصلی و عباس اســماعیلی به کد 
ملی 0070047571 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدنــد. علی مامحمد علی به کد ملــی 0032843364- فرامرز 
مامحمد علی به کــد ملی 0069887314- فرید مامحمد علی به کد ملی 
0079865895- و ناهید باقری به کد ملی 0050958259 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )330349(

آگهی تغییرات شرکت پیروزمند 
سهامی خاص به شماره ثبت 76898 

و شناسه ملی 10101217666 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: علی ما محمد علی به کد ملی 0032843364 به سمت رئیس هیئت 
مدیــره- فرامــرز مامحمد علی به کد ملی 0069887314 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره- فرید مامحمد علی به کد ملی 0079865895 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره- ناهید باقری به کد ملی 0050958259 به 
ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
مکاتبات عادی شرکت با مهر شرکت و امضاء مستقل رئیس هیئت مدیره و یا 

مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )330350(

آگهی تغییرات شرکت پیروزمند 
سهامی خاص به شماره ثبت 76898 

و شناسه ملی 10101217666 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
امور خدمات و پشتیبانی  انجام 

معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری
شرح در صفحه 3م الف3551 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضاب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضاب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضاب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضاب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضاب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای ازم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پاک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)330348(

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان قزوین

شرکت آب و فاضاب)نوبت اول(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

شــرکت آب و فاضاب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نســبت به ایجاد خطوط انتقال و جمع آوری چاه های 
آب شــرب جنوب شــهر تاکستان، زمینی به مساحت 920 مترمربع از اراضی شهر تاکستان را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل شرکتهای آب و 
فاضاب و ایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و اماک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شــورای انقاب تملک نماید. علیهذا از کلیه 
مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین 
به واحد حقوقی شرکت آب و فاضاب استان قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اله خامنه ای- گلستان پنجم- پاک 4 مراجعه نمایید. 

شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سال هفتادو هفتم   شماره 22087   تکشماره 10000 ریالیک شنبه 9 دی 1397   22 ربیع الثانی 1440    30 دسامبر 2018

* وزیر امور خارجه در گفت و گو با شــبکه خبری »فونیکس« چین در 
پاســخ به این ســؤال که اگر سه ســال پیش که برجام را امضا کردید 
می دانستید آمریکا از آن خارج می شود چه کار می کردید؟ گفت: اگر به 
سه سال قبل برمی گشتیم حتما سخت گیری بیشتری انجام می دادیم.

* اما اینطور نیســت که سه ســال پیش، پیش بینی احتمال امروز را 
نداشــتیم ولی آیا اینکه می شد به یک توافق بهتر از توافق فعلی رسید 

به نظر من دشوار بود.
* اگر امروز بخواهیم توافق را دوباره بنویسیم اوا که بعید می دانم امکان 
رســیدن به توافق وجود می داشــت و اگر هم بتوانیم به توافق برسیم 

چیزی شبیه توافق سه سال پیش می بود.
* ظریــف تاکید کرده اســت که اگر در شــرایط فعلی هــم به توافق 
می رســیدیم، چیزی شــبیه توافق سه ســال پیش بود. این اظهارنظر 
تأمل برانگیز به این دلیل از ســوی ظریف بیان می شود که دولتمردان، 
هر توافقی را بهتر از عدم توافق می دانند! رویکرد غلطی که در پی اجرای 
برجام خسارت های فراوانی را به مردم تحمیل کرد.               صفحه۲

* ســناتور لیندســی گراهام: پیوند کردها با سوریه 
کابوس اسرائیل است.

* خاخام صهیونیست: کشورهای حاشیه خلیج  فارس 
برای صهیونیست ها شهرک می سازند!

* نیویورک تایمز: »کودکان فقیر سودانی« خط مقدم 
جبهه ائتاف سعودی را در یمن تشکیل می دهند.

* گرامیداشت  سومین سالگرد شهادت »نمر« با شعار 
»خشم دامن سعودی را خواهد گرفت«.     صفحه آخر

نایب رئیس  پارلمان سوریه:

خروج آمریکا از سوریه
میان ترامپ، سیا و پنتاگون شکاف انداخت

* برداشــت غیرقانونی 360 میلیــون داری دولت از 
صندوق توسعه ملی.

 * قیمت مرغ در سایه ســکوت سازمان های حمایتی 
باز هم افزایش یافت.

* در ادامــه تبعات اعتماد به اروپایی ها؛ یک شــرکت 
آلمانی فروش محصول به ایران را متوقف کرد.

* شیوه نامه قیمت گذاری خودرو روی میز رئیس جمهور.
* نرخ جدید برقراری انشعاب برق اعام شد.  صفحه۴

ادامه توسعه بی رویه مناطق آزاد

مساحت منطقه آزاد ماکو
از 340 شهر ایران بزرگ تر شد!

ظریف:۹  دی 

اگر به گذشته برمی گشتیم
سخت گیری بیشتری

 در مذاکرات هسته ای می کردیم

صفحه۲

يادداشت روز

خبر ويژه

ر و ز ی که  مرد م
چشم فتنه آمریکایی -  اسرائیلی  را  کور کرد ند

* لعیا جنیدی: زمان خیلی کوتاه اســت و ما برای تسهیل روابط بانکی 
به مصوبات FATF نیاز داریم!

* این در حالی است که حامیان برجام در سال های گذشته نیز همین رویکرد 
را برای امضای این توافق به کار بســتند اما بعد از سه سال اعتراف کردند که 
گره زدن معیشــت مردم به برجام، برای این بود که مطالبات را برای امضای 
توافق باا ببریم و در اصل هدف برجام، اقتصادی نبود!                 صفحه3

معاون حقوقی رئیس جمهور:
 FATF تسهیل کننده روابط بانکی است و باید عجله کرد!

گذاشتن کاه FATF بر سر مردم
با روش برجام؟!

صفحات۶،5 و۷ )ویژه کیهان به مناسبت حماسه شکوهمند 9 دی(

صفحه۲

شکسته نفسی مدعیان اصاحات و اعتدال 
در سرباایی وعده ها!

شبکه های اجتماعی، اینترنت 
و آدم های مسخ شده!



اخبار كشور
صفحه 2

  یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷
22 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۸۷

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* یوم اه 9 دی سال 88 روز دفن مارقین- ناکثین و قاسطین به صورت 
یکجا بود. این حماســه پرشکوه بر ملت مومن ایران مبارک باد.

0902---9961
* از 9 دی 88، 9 ســال می گذرد اما هــرگاه نام 9 دی به میان می آید 
دشمنان نظام اسامی به ترس و دلهره می افتند. بدین خاطر که بصیرت 
مردم ایران اسامی در این روز چنان سیلی بر چهره دشمنان نواخت که 

نشــان آن تاکنون باقی مانده و پس از این نیز می ماند.
0912---2914

* 9 دی سیلی محکم ملت بر فتنه گران برانداز نظام به پشتوانه بصیرت 
دینی سیاســی خود و وایت فقیــه بود. فتنه هــای خطرناک تر آینده، 
رفتارهــای موجد بی اعتمادی مردم به مســئوان و ناکارآمد جلوه دادن 
دین در امور کشور با چاشنی ترویج فساد و فشار اقتصادی بر ملت است. 
مردم باید برای مقابله با این فتنه و به شکست کشاندن آن آماده باشند.
0912---5764

* یک آقای مدرس دانشگاه گفته است چرا جمهوری اسامی با آمریکا دشمن 
است! هر انسان دارای عقل سلیم اگر کمی دقت کند می بیند و می فهمد 
که مردم ایران و جمهوری اسامی قبل از انقاب و پس از سال 57 تاکنون 
آماج بیشــترین توطئه ها و کینه توزی های شــیطان بزرگ بوده اند و این 
 شیطان بزرگ بوده که با طرح ترور، کودتا و تجهیز صدام عفلقی در جنگ 
8 ساله و... دائم با این مردم و جمهوری اسامی به جنگ برخاسته است. 
ای کاش کمی شــم و درک سیاسی داشتید و حقایق را می دیدید. دفاع 
از خود در برابر شــیطان بزرگ و هر دشــمن حمله کننده، حق طبیعی 

هر ملتی است.
الفتی سیدعمران 

* کارگر ســاختمان هستم و از ســال 92 تا به حال یارانه خود، همسر 
و فرزندم)یک فرزند دارم( قطع شــده است. چرا؟ یک کارگر مگر چقدر 
درآمــد دارد که باید یارانه اش با روی کار آمدن دولت مدعی تدبیر قطع 
شــود و هرچه پیگیری هم کند نتیجه ای نداشته باشد؟! از مسئوان امر 

درخواست رسیدگی دارم. کد ملی »1601632568« می باشد.
0914---6058

* تولید اتوبوس در کشــور تقریبا به صفر رسیده است و ناوگان حمل و 
نقل داخلی با فرســودگی مواجه اســت لذا مسببان اصلی در فرسودگی 
اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد کسانی هستند که صنعت ساخت اتوبوس 
درون شهری را به تعطیلی کشاندند تا مردم مجبور شوند از ناوگانی ناایمن 

و خطرساز استفاده کنند.
0919---3767

* در اخبار اعام شــد که مسئولین امر اقدام به جایگزینی اتوبوس های 
نو در دانشــگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرده اند. چرا باید حتما یک 
حادثه خونبار اتفاق بیفتد بعد مســئوان پای کار بیایند. عاج واقعه را 

باید قبل از وقوع کرد.
0919---2470

* خودروســازان بــا بی توجهی به مــردم برای چندمین بــار با افزایش 
قیمت های نجومــی خودرو، همچنان به ریش مــردم می خندند. ایجاد 
فشــار، اجحاف و گرانی های کاذب اهداف دشمنان برای به ستوه آوردن 
مردم است. چرا مسئوان امر در برابر این گرانی ها سکوت اختیار کرده اند.
0912---8949

* جای امیدواری اســت که روزنامه کیهان به بیان و انعکاس مشــکات 
مردم می پردازد. کیهان پای درد دل ملت رنجدیده می نشــیند.

0912---5364
* مادر و خواهر شهید آملی )یکی از سرداران شهید کرج( برای استمهال 
به شهرداری منطقه 2 کرج مراجعه کردند. علی رغم داشتن نامه از بنیاد 
شــهید و دستور مسئوان شــهرداری، یکی از کارمندان قسمت درآمد 
شــهرداری چنان بی نزاکت با مادر 80 ســاله شــهید برخورد کرد که او 
از این برخورد ناشایســت راهی بیمارســتان شده است. از مسئوان امر 

درخواست رسیدگی دارم.
سعید آملی

* دولت نتوانست با افرادی که آنها را »برند« می دانست به اقتصاد کشور 
سر و سامان دهد. بدین خاطر از آقای روحانی درخواست دارم در اموری 
که معلوم شــد این جماعت نمی توانند موفقیتی داشته باشند اجازه دهد 

نیروهای مخلص وایت  و مردم وارد عرصه شوند.
0916---8475

* جنبش ضدنظام ســرمایه داری بر علیه کســانی به راه افتاد که مدعی 
حقوق بشــر بودند با کنار رفتن پرده ها معلوم شد که مردم اروپا همانند 
برده در اختیار عده ای مرفه هستند، البته با بهایی ناچیز و حداقل معیشت.
081---8979

* پیامد شکست عربستان در جنگ یمن و سیاست های غلط منطقه ای اش 
زلزله سیاســی در این کشور شده است و باید منتظر زلزله های بعدی در 
خاندان آل سعود باشیم زیرا شکست در جنگ یمن باعث لرزش پایه های 

حکومت آل سعود شده است.
ساکی

* چــرا جامعه به اصطاح بین المللی در خصوص مرگ کودک پناهجوی 
8 ســاله جداشده از پدر و مادر در آمریکا سکوت می کند؟ چون مدعیان 

حقوق بشر خودشان ناقضان حقوق بشرند.
0936---1700

* دو ماه است که برای رفع سوء اثر چک برگشتی سال 92 به پست بانک 
مراجعه می کنم ولی همکاری نمی کنند و معادل قیمت  چک های برگشتی 

پول برای مسدود کردن حساب ها می خواهند.
0903---5646

* مشــکل فروش سهام عدالت کی حل می شــود؟ چرا سهامداران قادر 
نیستند سهامشان را بفروشند؟!

0903---0266
* وزارت نیرو اصرار دارد که توســط پیامک و رســانه های مجازی مبلغ 
مصرفی مشترکین را اعام کند اگر درموردی با افزایش قیمت های نجومی 
و یا اشتباه محاسباتی مواجه شویم چگونه می توان رفع اشکال کرد؟! بارها 

اتفاق افتاده بر اثر یک محاســبه اشتباه، مشترکین به دردسر افتاده اند.
0919---6858

* چرا شهرداری اراک با افرادی که حیاط منزل مسکونی خود را به مغازه 
و بنگاه تبدیل و آسایش را از همسایگان سلب نموده اند برخورد نمی کند؟!
یک هم وطن از اراک
* هشدار وزارت بهداشت در مورد کاهش مصرف شیر در اثر گرانی، باید 
جدی گرفته شــود. دولت با زرنگی یارانه شــیر را قطع کرد و آموزش و 
پرورش هم هنوز با گذشــت قریب به سه ماه از آغاز سال تحصیلی، شیر 
در مدارس توزیع نمی کند. غافل از اینکه در آینده به خاطر بیماری های 

ناشــی از پوکی استخوان، باید چند برابر هزینه شود.
دکتر کریم پور
*  طبق اعام رئیس جمهور قرار شــد ســود سهام عدالت در هفته اول 
آذر به حســاب افراد واریز شود، هفته ســوم آذر گذشت پس چرا واریز 
نشد؟ همچنین قرار شد بسته حمایتی )سبد کاا( تا 97/8/10 به حساب 
کســانی که کمتر از ســه میلیون دریافت می کنند تحویل شود بیش از 
40 روز از زمان وعده داده شــده گذشت چرا وعده غیرواقعی می دهند؟
علی نیا- گرگان
*  رسیدگی به پرونده ها در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیش 
از یک ســال و نیم طول می کشد. از ریاســت محترم دستگاه قضایی و 
دیگر مســئوان امر درخواست می شود نسبت به کاهش زمان رسیدگی 

به کمتر از چند ماه اهتمام ورزند.
حسینی
* دادن بسته حمایتی به حقوق بگیران سه میلیون تومانی با 2  سر عائله 
و ندادن آن به حقوق ســه و نیم میلیونی با پنج ســرعائله که سه جوان 

بیکار دارند کجایش با عدالت همخوانی دارد؟!
نعمتی

شکسته نفسی مدعیان اصاحات
و اعتدال در سرباایی وعده ها!

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی به اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور درباره انتخابات 92 و 96 واکنش نشان داد.

مرعشــی در گفت وگو با خبرنگار »انتخاب«، در ســخنانی کنایه آمیز گفت: 
به آقای واعظی بگویید شکسته نفســی می کنید، آقای روحانی با اتکا به تو پیروز 

انتخابات شد.
او در ادامــه اظهاراتش خطاب به واعظی افزود: اصاح طلبان که هیچ، حتی 

اعتدالی ها هم در پیروزی آقای روحانی نقشی نداشتند؛ فقط شما بودید!
به گزارش »انتخاب«، ماجرا از اظهارات اخیر ســعید حجاریان آغاز شد. او با 
تاکیــد بر دفاع اصاح طلبان از روحانی در زمان انتخابات، گفته بود: من پیش تر 
هم گفته ام، ما با دکتر روحانی عقدی- به صورت ائتاف- نبســته بودیم. ایشان 
وعده هایی به مردم دادند و مردم هم به دلیل همان وعده ها پای صندوق رای رفتند. 
دفاع ما، بر اساس همین وعده ها بود و نه خواسته های حداکثری خودمان. اما، ایشان 
به بسیاری از وعده هایش یا نخواست یا نتوانست عمل کند و فی الواقع زمانیکه از 
خود عبور کرد، طبعا بخشی از اصاح طلبان هم ناگزیر با ایشان زاویه پیدا کردند.

در واکنش به اظهــارات حجاریان، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی و از 
اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه که حلقه اول اطرافیان روحانی عمدتا از همین 
حزب هستند گفت: این طبیعی است که در هر انتخاباتی عده ای از کسی حمایت 
می کنند و عده ای از فرد دیگری حمایت می کنند. او توضیح داد: اینکه ما در سال 
96 با گروهی نشسته باشیم و با هم چیزی را به عنوان ائتاف امضا کرده باشیم 

خیر، نه در سال 92 این کار را کرده ایم و نه در سال 96.
اظهارات واعظی که از آن بوی کنار زدن نقش اصاح طلبان در پیروزی روحانی 

در سال 92 به مشام می رسید، با واکنش اصاح طلبان مواجه شد.
محمدعلی ابطحی در توئیتی نوشــت: آقای واعظی گفته ما با هیچ گروهی 
ائتاف نکردیم. نه در سال 92 و نه در سال 96. یعنی رای مال خود آقای روحانی 
بوده و نه به خاطر حمایت اصاح طلب ها. به نمک نشناسی کاری ندارم، ولی قربان 
دهنــت آقای واعظی. اصا همه رای مال خود آقای روحانی بوده. همه افتخارات 

دولت و رئیسش هم مال خودتان. قبول؟
یادآور می شــود اظهارات کســانی چون ابطحی و مرعشی نوعی فرار به جلو 
و مظلوم نمایی محســوب می شود؛ چه اینکه افراطیون مدعی اصاحات ده ها بار 
مدعی شده اند: روحانی رایی از خود نداشت، فاقد گفتمان بود، اعتدال روش است 

نه گفتمان، دولت رحم اجاره ای اصاح طلبان است و...
همچنین کارگزارانی ها مدعی هستند اگر چوب خشک جای روحانی بود، بهتر 
از او مدیریت می کرد. آنها در بیانیه ای، دولت را فاقد کفایت و دولت بزمی توصیف 

کردند و این در حالی است که معاون اول دولت، کارگزارانی است.
منت گذاری اصاح طلبان بر سر روحانی در حالی است که در انتخابات 92 و تا 
3 روز مانده به انتخابات، رای روحانی 11 درصد و رای عارف 8 درصد بوده است.

در انتخابات 88 رای نداده بود
اما به تقلب اعتراض می کرد!

یک فعال فتنه سبز پس از یک دهه اعتراف کرد که اصا در انتخابات شرکت 
نکرده و رای نداده است.

مجید توکلی از سردمداران بازداشت شده اغتشاشات خیابانی سال 88 است 
کــه با ادعای اعتراض به تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری دهم، تهران را به 

آشوب کشیدند.
وی زمانی قصد داشــت با پوشــش زنانه از کشور فرار کند که بازداشت شد. 
نامبرده اخیرا ضمن توئیتی تصریح کرد: »در انتخابات 88 هم شــرکت نکردم و 

رای ندادم.«
سرشکستگی آمریکا آشکار شد

روزنامه های زنجیره ای سانسور کردند
روزنامه هــای زنجیره ای که همواره اقدام بــه بزرگ نمایی تهدیدهای آمریکا 
می کنند، ســفر دزدکی ترامپ به عراق و اعترافات توأم با سرشکســتگی  وی را 

سانسور کردند.
ترامپ در سفر مخفیانه به پایگاه نظامیان آمریکایی در ااسد، حتی نتوانست 
موافقت نخســت وزیر عراق برای دیدار و ماقات را جلب کند. او در گزارش این 
سفر تصریح کرد: »خیلی غم انگیز است. 7 تریلیون )هفت هزار میلیارد( دار در 
خاورمیانه هزینه کردیم اما متأسفانه ناچارم کاما مخفیانه به آنجا سفر کنم. دوبار 

قرار بود به عراق سفر  کنم اما خبر آن درز کرد و سفر لغو شد.
همزمان با این سفر، سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله موشکی قرار گرفت. 
گروه های مردمی عراق نظیر النجباء نیز اعام کردند دولت آمریکا تروریست است 
و از تروریســت ها حمایت می کند و اگر خود عراق را ترک نکند، او را به اجبار از 

عراق بیرون خواهیم کرد.
اما این خبرها به ویژه اظهارات ترامپ، در تیترهای روزنامه هایی مانند اعتماد، 
سازندگی، آفتاب یزد، شرق، ایران، همشهری، هفت صبح و... سانسور شد. برخی 

در همین روزنامه ها زلزله در کابینه عربستان و برکناری عادل الجبیر وزیر خارجه 
شدید آمریکایی و ضد ایرانی این رژیم را هم سانسور کردند.
عملکرد دولت موجب شده تا

نمایندگان همسو نیز پشت روحانی را خالی کنند
»حواشــی ســخنرانی روحانی در مجلس روشــن کرد کــه برخاف انتظار 
رئیس جمهور تعامل با مجلس دهم آنقدرها هم ساده نبوده است. نه کاسته شدن 
از تعداد تندروها به کار آمده و نه افزایش شــمار اصاح طلبان و اعتدالیون. حتی 
ریاســت علی اریجانی نیز ثمری نداشته است که اگر داشت حداقل فضای آرام 

و جو مناسبی برای استماع سخنان روحانی در روز ارائه بودجه فراهم می شد«.
ســایت  نامه نیوز از سایت های حامی دولت ضمن انتشار تحلیل فوق نوشت: 
حواشــی جلسه علنی دوشنبه گذشته آن قدر بود که بودجه و عدد و رقم هایش 
چندان به چشــم نیامد. برخورد نمایندگان مجلس با حســن روحانی و ســر و 
صدایی که همزمان با ســخنرانی اش به راه انداختند؛ یک بار دیگر نشــان داد که 
تعامل با مجلس دهم آنچنان که آقای رئیس جمهور انتظار داشــت، پیش نرفته 
است. روحانی که روی حذف بسیاری از تندروهای مجلس نشین و پیروزی لیست 
 امیدی ها حســاب کرده بود، گمان نمی برد که همکاری با مجلســی به ریاست 
علی اریجانی و حضور بسیاری از نیروهای اعتدالی تا این حد دشوار شود. تا این 
حد که کار به اســتیضاح های پی در پی وزرا، ســوال از رئیس جمهور و اخال در 

حین سخنرانی او برسد!
روحانی بیش از آنچه باید، روی حمایت فراکسیون امید و نیروهای اعتدالی راه 
یافته به مجلس حساب کرد و همین هم مشکل ساز شد. لیست امیدی ها اگرچه 
ظاهرا حامی و مدافع دولت هســتند اما بعضا علیه او موضع گیری کرده و زاویه 
خود را با تصمیمات دولت حفظ می کنند. چنان که ماحظه شد در جریان سوال 
از رئیس جمهور کوتاه نیامدند. ناگفته نماند که در ســوال از رئیس جمهور، خود 
روحانی هم کم مقصر نبود. شــاید اگر لجبازی نکرده و نمی گفت که به حمایت 

کردن یا نکردن آنها اهمیت نمی دهد؛ کار به نحو دیگری پیش می رفت.
این را نیز باید در نظر داشــت که هر وقت پای مســائل منطقه ای و قومی به 
میان آمده فراکسیون امیدی ها در ایجاد وحدت ضعیف تر عمل کرده اند. محمدرضا 
عارف نیز رئیس مناســبی برای این فراکسیون نبوده و هیچ وقت موفق به ایجاد 

وحدت آن هم به نفع دولت، نشده است.
وضعیت تعامل روحانی و مجلســی ها وقتی بغرنج تر می شود  که نقش علی 
اریجانی و حامیانش در فراکسیون مستقان را نادیده نگیریم. فراکسیونی که در 
موارد حســاس تعیین کننده شده و با اعام نظر خود بر رای نهایی مجلس سایه 
می اندازد. روحانی گمان می کرد که روابطش با مجلس تحت ریاســت اریجانی 
صمیمانه تر باشد اما او سیاس تر از این حرف ها است و هرچه گذشت نشان داد که 
در موضع گیری و سیاست ورزی به منفعت دولت کاری ندارد. چرا که اگر داشت 

بسیاری از استیضاح ها یا سوال از رئیس جمهور اعام وصول و عملی نمی شد.
سانسور نرخ تورم 42 درصدی

یک روزنامه حامی دولــت تصریح کرد بانک مرکزی آمار تورم 42 درصدی 
را سانسور کرده است.

دنیای اقتصاد در گزارشــی نوشت: آمار بانک مرکزی از تورم آذر ماه پس از 
7 روز منتشر نشده، این در حالی است که براساس قاعده عرفی این آمار در روز 

پنجم هر ماه در اختیار مخاطبان قرار می گرفت.
گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که تورم متوسط در آذرماه سال جاری 
به 21/4 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل رشد 2/8 واحدی را ثبت کرده است.
گزارش تورم اقتصاد، معمواً توســط دو نهاد »مرکز آمار« و »بانک مرکزی« 
منتشــر می شود، مرکز آمار معمواً گزارش شــاخص بهای مصرف کننده را در 
نخستین روز هر ماه منتشر می کند که وضعیت تورمی ماه قبل را منعکس می کند. 
بانک مرکزی نیز روزهای چهارم یا پنجم هر ماه روایت خود از تورم ماه قبل را در 
اختیار مخاطبان و افکار عمومی قرار می دهد. این رویه عمدتاً در ماه های گذشته، 
وجود داشته است. حتی در تقویم آماری که بانک مرکزی سال گذشته برای اولین 
و آخرین بار منتشر کرده بود به جز ماه اسفند برای سایر ماه ها متعهد شده بود 

نرخ تورم هر ماه را چهارم یا پنجم ماه بعد منتشر کند.
با وجود اینکه تقویم آماری منتشر شده در ابتدای سال 96 در سال 97 تکرار 
نشد، اما رویه انتشار آمار براساس همان روند ادامه یافت و آمارهای تورمی در روز 
پنجم هر ماه در اختیار مخاطبان قرار می گرفت. به بیان دیگر، اگر چه یک تقویم 
آماری برای ســال جاری وجود نداشت، اما طبق یک قاعده عرفی این آمار تورم 
تا روز پنجم هر ماه در اختیار مخاطبان قرار می گرفت. تا اینکه روز چهارشنبه 5 
دی ماه سال جاری، بانک مرکزی برخاف رویه معمول، گزارش خاصه شاخص 

بهای مصرف کننده در آذر ماه ســال جاری را منتشر نکرد و در روز پنج شنبه 6 
دی نیز آمار تورمی بر روی سایت اطاع رسانی بانک مرکزی قرار نگرفت.

البته اخبار غیررســمی حکایت از آن داشــت که در روز چهارشــنبه، بانک 
مرکزی در بخش محاســبه گر تورم متوســط کل در آذر ماه را 21/2 درصد ثبت 
کرد کلیشــه ای دیجیتالی نیز در برخی شبکه های اجتماعی از بخش محاسبه گر 
تورم منعکس شــده بود. البته این منابع گزارش دادند ساعتی بعد به روزرسانی 
نرخ تورم در این بخش تعلیق شــده و مجدداً نرخ تورم آبان در این بخش درج 
شــده است. این موضوع باعث شد که ابهاماتی در خصوص قراردادن آمار تورم و 

حذف آن در اذهان به وجود آید.
اگر خبر غیررسمی منتشر شــده صحت داشته باشد، می توان براساس آن، 
نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه آذر ماه را رمزگشــایی کرد. براساس این آمار با 
فرض نرخ تورم میانگین 21/2 درصدی نرخ تورم ماهانه در آذر ماه رقمی معادل 
4 درصــد بوده که نســبت به ماه قبل افزایــش 0/5 واحد درصدی را ثبت کرده 
است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز رقمی حدود 42/8 درصد خواهد بود 
که نســبت به ماه قبل افزایش 2/8 واحــد درصدی را ثبت خواهد کرد. البته در 
خصــوص این آمارها نمی توان اظهار نظر دقیق کرد و احتمال خطای 0/4 واحد 
درصدی وجود دارد؛ زیرا اظهارنظر دقیق نیاز به رقم شاخص بهای مصرف کننده 
دارد، اما می توان به طور قطع عنوان کرد که آمار ماهانه و نقطه به نقطه آذر ماه 
نسبت به آبان ماه افزایشی خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه 
به نقطه 42/8 درصدی در دولت یازدهم و دوازدهم یک رکورد محسوب می شود 

و بیشترین رقم نرخ تورم از مرداد ماه سال 1392 است.
نیاز وزارت خارجه 

دوربرگردان است نه بولدوزر!
ســخنان اخیر آقای ظریف علیه منتقدان، مصداق بارز فرافکنی است. وزارت 

خارجه برای جبران اشتباهاتش، نیاز به دور برگردان دارد و نه بولدوزر!
روزنامه وطن امروز در یادداشــتی نوشــت: زمانی که تیرماه سال 1394 توافق 
هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 به امضا رسید، دولت یازدهم از برجام تحت عنوان 
یک »نقطه ثقل« درحوزه اقتصاد و سیاســت خارجی کشور یاد کرد. متاسفانه این 
بار »استراتژی اقتصادی« ما به دلیل نگاه حاکم بر دولت در خدمت تاکتیک »بزک 
برجام« توسط ایاات متحده آمریکا قرار گرفت. در چنین فضایی متأسفانه سخنان 
صریح و نصایح حکیمانه رهبر معظم  انقاب اسامی درباره لزوم نهادینه سازی »اقتصاد 
مقاومتی« و تاکید معظم له بر احصای ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی در داخل 

کشور به سرلوحه اقدام و عمل مقامات دولتی کشورمان تبدیل نشد.
امروز با گذشت بیش از 3 سال از امضای توافق هسته ای، جناب آقای دکتر 
ظریف در ســخنانی که از یک سو مصداق »پشیمانی« و از سوی دیگر، مصداق 
»فرار به جلو« تلقی می شــود، منتقدان رویکرد وزارت امور خارجه طی 5 ســال 

اخیر را اینگونه تخطئه می کنند:
»مشــکل ما این است کســانی که طرفدار تعامل با غرب هستند، تا کسانی 
که مخالف هســتند و اسامی دیگری از جمله دلواپسان و... را بر خود می گذارند، 
یک باور غلط دارند و آن، این اســت که دنیــا را در غرب می بینند. آنها غرب را 
مرکز جهان می بینند و به همین دلیل خود را در مقابل غرب می بینند اما تحول 
عمده ای که اتفاق افتاده و ما باید آن را بشناســیم، این اســت که دنیای امروز ما 

دنیای پساغربی است...«.
بدون شــک آقای ظریف به خوبی می دانند گزاره هایی مانند »لزوم معامله با 
کدخدا«، »نفی استراتژی نگاه به شرق« و »خضوع در برابر تروئیکای اروپا«، هیچ 
یک منبعث از افکار و تئوری های منتقدان رویکرد سیاســت خارجی کشور طی 
سال های اخیر نبوده است! به عبارت بهتر، وزیر امور خارجه به صورت خواسته یا 
ناخواسته، تصویر آینه مقابل خود را با تصویر دلواپسان اشتباه گرفته اند! رویکرد 
وزارت امور خارجه، از مدت ها قبل مشتاق شنیدن چنین جماتی و از آن مهم تر، 
ابراز این جمات و رفتارهای برخاسته از آن در مجامع بین المللی و صحنه مذاکره 

با کشورهای غربی بوده اند اما دریغ از این اقدام...
سؤال اصلی اینجاست: فارغ از خبطی که وزیر امور خارجه کشورمان در خطاب 
قرار دادن منتقدان سیاســت خارجی کشور )به جای وزارت امور خارجه( صورت 
داده اند، آثار و خروجی اظهارات اخیر ایشــان در تعیین مشی کان، میان مدت و 

کوتاه مدت دستگاه سیاست خارجی کشورمان چیست؟
آیا این سخنان به معنای نفی واقعی سلطه غرب در نظام بین الملل و حرکت 

بر مدار 3 اصل »عزت«، »حکمت« و »مصلحت« است؟
همان گونه که اشاره شد، نسبت میان 3 مولفه اساسی یعنی آرمان، استراتژی 

و تاکتیک در دستگاه دیپلماسی به هم ریخته است.
اگر اظهارات اخیر آقای دکتر ظریف، مصداق نوعی »خودآگاهی« باشد باید 
از آن اســتقبال کرد. با این حال اگر ایشــان درصدد فرافکنی نسبت به وضعیت 
موجود و نســبت دادن کارنامه ناموفق سیاست خارجی کشور به منتقدان وزارت 
امور خارجه هستند، بدترین مسیر ممکن را انتخاب کرده اند! وزارت امور خارجه 
امروز در راستای اصاح و بازگشت از مسیر گذشته خود، بیش از آنکه به »بلدوزر« 

نیاز داشته باشد، نیاز به »دوربرگردان« دارد!

گفت و شنود

خیار!
گفت: مگر منظور از ایجــاد مناطق آزاد، حذف برخی از مقررات 

دست و پا گیر برای افزایش صادرات نبود؟
گفتم: البته که بود. چطور مگر؟!

گفت: ولی مناطق آزاد به مراکزی برای واردات بی رویه کاا تبدیل 
شــده و تنها خاصیتش حذف عوارض گمرکــی و ضربه به تولیدات 

داخلی است!
گفتم: پس چرا پشت سرهم به مناطق آزاد اضافه می شود؟! 
در خبرها آمده که با الحاق دو شهر چالدران و خوی به منطقه 
آزاد ماکو، مساحت این منطقه آزاد از 340 شهر ایران بزرگ تر 

شده است! 
گفت: چه عرض کنم؟! احتماا تعریف صادرات را با واردات  اشتباه 

گرفته اند!
گفتم: شاگرد نجار به اوستا گفت؛ این خیار چیه که پشت 
گوِشت گذاشتی؟ اوستا با تعجب گفت؛  ای دل غافل! پس اون 

که نمک زدم و خوردم مداد بود؟!

جعفر بلوری

انسان اشرف مخلوقات اســت اما در همین انسان ظرفیت های 
مثبت و منفی عظیمی نهفته اســت. انســان عادت می کند، فریب 
می خورد، می شــود آموزشش داد، تربیتش کرد، این انسان ظرفیت 
این را دارد که اوج بگیرد و بشــود از جمله اولیاءاه یا چنان سقوط 
کند که بشود خود شــیطان. این انسان را گاهی می توان طوری بار 
آورد که در اوج جهالت، احساس دانایی کند. دچار ترکیب عجیبی 
از »جهالت«، »حس دانایی« و»غرور« به طور توأمان شود. با استفاده 
از مجموعه ای از عادات، تعصبات، تمایات، کمبودها و عقده های فرد، 
در کنار شیپورهای بزرگ تبلیغاتی و بمباران خبری، می شود چنین 

انسان هایی را پَرَورد.
با آمدن تکنولوژی و هجوم »افســار گسیخته« وسایل ارتباط 
جمعی و اینترنت به زندگی، آدم قرن 21 که حاا به شدت هم تنبل 
شــده، گاهی دیگر، زحمت فکر کردن را هم به خود نمی دهد. کتاب 
نمی خواند، تحلیل نمی کند، بسته های خبری »ساندویچی« و »کوچک 
شده« ای را که از قبل آماده شــده می خواند. )در این باره توضیح 
خواهیــم داد( و غالبا هم می پذیرد، یا اگــر هم بی توجه از کنارش 
می گذرد، آن را به ضمیر ناخودآگاه خود در کنار هزاران بسته کوچک 
خبری دیگر می فرستد و تلنبار می کند. فکر می کند فراموششان کرده 

 اما آنها فراموش نمی شوند.
چنین آدمی، زیاد فکر نمی کند، لزوما با استدال های عقلی اقناع 
نمی شود، یا به سختی قانع می شــود. شاید چون این روش سخت 
است و »فکرکردن درد دارد.« منطق و ماک اوِل چنین »آدم تربیت 
شده« ای برای پذیرش یک مسئله، دیگر منطق و استدال های عقلی 
نیســت، »گوینده« آن مسئله است. هنرپیشه ای را دوست دارد، یا 
به دلیل توانایی بازیگری اش، یا به دلیل زیبایی اش یا به دلیل جایزه 
بین المللی که طی بازی در یک فیلم یا برای ساختن آن دریافت کرده 
است. چون این بازیگر یا رقاص، مطرب و خواننده و یا حتی مثا داور 
فوتبال، مجری تلویزیون و گزارشگر موفق را دوست دارد، حرف ها 
و اســتدال هایش را سوای از اینکه درست باشند یا غلط، »دوست 
دارد« آن هم نه فقط در حوزه تخصصی خود، که در »همه حوزه ها«، 
»درست« و »حق« می داند. چرا؟ نه به خاطر اینکه خوب صغری کبری 
می چیند و اســتدال می کند و فکر مخاطب را درگیر »حل مسئله« 
می کند، نه؛ چون »فقط « دوســتش دارد. خوشگل است، خوب گل 
میزند، خوب گزارشــگری می کند، خوب چهچهه می زند، خوب در 
نقشــش فرو می رود و خوب فیلم بازی می کند! یا حتی چون اخاق 
خوبی دارد! به قول داستایوفســکی، در رمان »برادران کارامازوف« 

برخی را می توان با ساح اخاق )نه منطق( قانع کرد.... بخوانید:
هر روز علمای دینی می گویند، به مال دنیا نچســبید. تمام عمر 
خود را صرف جمع آوری مال دنیا نکنید. این دنیا محل گذر اســت. 
موقع مرگ یک ریال از این پول ها را نمی شود با خود برد. کمی هم به 
آخرت خود بیندیشید. کمی هم برای دل خود، برای مردم، برای آخرت 
خود تاش کنید. همه چیز پول نیست. این حرف های منطقِی دینی 
را همه از کارشناســان دینی بارها و بارها شنیده ایم، طوری که همه 
آن را از حفظیم. سوای از اینکه گوینده این جمات کیست و چگونه 
آدمی است، این حرفها »درست و منطقی« هستند و ما مسلمان ها 
به آن باور داریم. فرض بگیرید همین حاا شبکه تلویزیونی را عوض 
می کنید و یک کارشناس دینی را در حال تکرار این حرف ها می بینید. 
یکی از آن آدم هایی که در باا توصیفش رفت هم کنارتان نشسته و 
برنامه را می بیند. این صحبت های درسِت، منطقی چقدر روی »آدم 

تربیت شده« نوشتار ما تاثیر می گذارد؟!
چندی پیش شنیدم استیو جابز، آن مخترع نابغه و فعال در حوزه 
کارآفرینی و مدیریت، حاا که متوجه شده، سرطان او را خواهد کشت، 
گفته من ثروت زیادی دارم. وقتی می بینم نمی توانم این ثروت را بعد 
از مرگ با خود ببرم، با خود می گویم، ای کاش به یک نقطه از ثروت 
و دارایی که می رســیدم، تجارت و ثروت اندوزی را رها کرده و کمی 
به خودم می رسیدم. آدمی نباید فقط به فکر ثروت اندوزی باشد و...

)چیزی شبیه به همان حرف های روحانیون و علمای خودمان(
از میزان صحت این صحبت ها اطاع دقیقی ندارم اما دوستی که 
این ماجرا را برایم نقل قول می کرد می گفت، با خواندن این جمات 
 اشک در چشمانم حلقه زد! گفتم چرا؟ پاسخش جالب بود، منطقش 
شبیه منطق همان آدم تربیت شــده نوشتار ما بود! اما نه به خاطر 
اینکه این حرف های درســت را برای اولین بار بود که می شنید، او 
این جمات را از حفظ بود حتی بهتر و کامل تر از جابز در این حوزه 
اطاعات داشت. فقط به این دلیل که این حرف های تکراری و شاید 
حتی ناقص اما درست را »استیوجابز« گفته بود از ته دل و عمق جان 
می پذیرفت. کاری هم نداشت که این حرفها ناقص است، درست است 
یا غلط. اما مگر نه اینکه عقل حکم می کند، یک مبحث اخاقی را از 
کارشناس اخاق، یک موضوع ورزشی را از کارشناس ورزشی و یک 
موضوع هنری را از یک هنرمند بپذیریم؟ آیا »جابز« یک کارشناس 
دینی اســت؟! این یعنی برخی از آدم های امروز، نگاه نمی کنند ِچه 
می گوید، نگاه می کنند ِکه می گوید! چون استیوجابز را دوست دارد، 

حرفش را قبول می کند! و این خطرناک است...
 ماک »حق یا باطل بودن« نباید دوســت داشتن باشد. ماک 
»قبول کردن« باید حق یا باطل بودن باشــد. اینکه چون فانی را 
دوســت دارم، مواضع سیاسی مان یکی است، زیباست، خوب فیلم 
می سازد، خوب گزارش ورزشی ارائه می دهد، خوب چهچهه می زند، 
پس حق با اوست، غلط است. این یعنی، تباه شدن فضای نخبگانی، 
یعنی کشیدن مسائل کان، حیاتی و مهم جامعه به کف خیابان و در 

بلندمدت یعنی، تباه شدن دموکراسی...
 طبیعت انساِن تربیت شده قصه ما گویا، بیش از اینکه تابع عقل 
باشد، تابع احساسات است، تابع عادات است. گویا برخی ما را عادت 

داده اند به اینکه، تابع عقل نباشیم. اما چه کسانی و چگونه؟!
با »بمباران خبری«، با همان بسته های ساندویچی خبر و تحلیل 
که هیچ گاه فکر نکردیم، در کجا پخت و پز می شوند! گاهی می بیند 
چند میلیون نفر از این یا آن پیام رســان خارجی استفاده می کنند. 
این یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت ایران بنا به دایل متعدد مثل 
کم کاری ما و پُرکاری آنها خوراک ذهنی شان از چنین پیام رسان هایی 
تامین می شــود. اما چند درصد از آنها تولید کننده اند؟! چند درصد 
مصرف کننده اند؟ پاسخ این دو سؤال تقریبا روشن است. تقریبا همه 
مصرف کننده اند. اینکه این اخبار کجا و توسط چه کسانی تهیه و پخت 

و پز می شوند، سؤال بسیار مهمی است؟! 
شاید برای به دســت آوردن چند رای بیشتر، شاید هم از روی 
سادگی یا حتی حماقت و به خاطر برخی محاسبات غلط عده ای موافق 
سر و سامان گرفتن شبکه های اجتماعِی بی در و پیکر که بعضا عقل، 
دین، ایمان، خانواده، اقتصاد، اخاق و امنیت روانی جامعه را نشانه 
رفته نیستند. از نگاه این طیف، شبکه های اجتماعی هر چه بی درو 
پیکرتر باشــد، بدون محدودیت تر است و نداشتن محدودیت یعنی 
آزادی، و سرو ســامان دادن به آن هم یعنی، مخالفت با آزادی! در 
چارچوب فکری این طیف، در چنین فضاِی بی سر و سامانی می توان 
به هر وســیله و به هر قیمتی به هدف رسید. ذهن ها را بمباران کرد 
حتی به قیمت تربیت شــدن آدم هایی که نتوانند خوب فکر کنند، 
نتوانند احساس را از واقعیت تشخیص دهند. برای این طیف آدم های 

»مسخ« شده مفیدند.
مســخ شــده یعنی، کشورشــان در یک جنگ جهانی واقعی 
توانســته بینی بزرگ ترین ابرقدرت های عالم را به خاک بمالد، اما 
»حس« می کند، اوضاع افغانســتان بهتر از کشــور خودش است. 
در چنین فضایی، این آدم تربیت شــده سرنوشت پیچیده ترین و 
مهم ترین مسائل یک کشور را به زلف یک هنرپیشه، مطرب یا زیبا 
رو گره می زند و... فراموش نکنید، بسیاری معتقدند، ترامپ ماحصل 

شبکه های اجتماعی است!
اگر تا 10 سال پیش با »سانســور« اخبار به افکار جهت داده و 
آدم های مسخ شده تربیت می کردند تا به اهداف خود به هر قیمتی 

برسند، امروز با »بمباران خبری«، همان می کنند.

شبکه های اجتماعی 
اینترنت و آدم های مسخ شده!

یادداشت روز

سرویس سیاسی-
وزیــر امــور خارجه در 
گفت وگو با یک رسانه چینی 
آمریکا  به خروج  با  اشــاره 
به ســه  اگر  گفته  برجام  از 
برمی گشــت،  پیش  ســال 
سخت گیری های بیشتری در 

مذاکرات انجام می داد.
»محمد جــواد ظریف« وزیر 
امــور خارجــه در گفت و گــوی 
اختصاصــی بــا شــبکه خبری 
»فونیکس« چین در پاســخ به 
این سؤال که تحلیلگران چینی 
معتقدند ایران بعد از شــش ماه 
چاره ای جز مذاکره با آمریکا ندارد، 
گفت: فکر می کنــم تحلیلگران 
چینی بعد از شش ماه، تحلیلشان 

را عوض می کنند.
ظریف اضافه کــرد: ما هیچ 
وقت در شرایط اضطرار با آمریکا 
مذاکره نخواهیم کرد، طرفی که 
از مذاکره خارج شد، ایران نبود، 
آمریکایی هــا تا هشــت ماه قبل 
در برجام حضور داشــتند و با ما 
مذاکره می کردند ولی آن را ترک 
کردند و خودشان باید به مذاکره 

برگردند.
وی در پاسخ به این سؤال که 

اگر سه ســال پیش که برجام را 
امضا کردید می دانســتید آمریکا 
از آن خــارج می شــود چــکار 
می کردید؟ گفت: اگر به سه سال 
قبل برمی گشتیم حتما سختگیری 

بیشتری انجام می دادیم.
وزیر امــور خارجه ادامه داد: 
اما این طور نیســت که سه سال 
پیــش، پیش بینی احتمال امروز 
را نداشتیم ولی آیا اینکه می شد 
به یک توافق بهتر از توافق فعلی 

رسید به نظر من دشوار بود.
بــه گزارش تســنیم، ظریف 
تصریح کــرد: اگر امروز بخواهیم 
توافق را دوباره بنویســیم اوا که 
بعید می دانم امکان رســیدن به 
توافق وجود می داشت و اگر هم 
بتوانیم به توافق برســیم چیزی 
شبیه توافق سه سال پیش می بود.
وی در ادامه گفت: آمریکایی ها 
که می گویند کسی نباید با ایران 
معامله کند، کار غیرقانونی انجام 
می دهند و خاف قطعنامه شورای 
امنیت عمل می  کنند. آمریکایی ها 

قانون جنگل را حاکم می کنند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به 
این پرسش که ایران و چین تحت 
فشار آمریکا چه اقداماتی را باید 

انجام دهند؟ گفت: دولت ایران و 
دولت چین و سایر دولت های دنیا 
باید به آمریکا نشان دهند که دنیا 
امروز آمریکا نیســت و حتی دنیا 

امروز غرب نیست.
ظریف دربــاره SPV )کانال 
ویژه مالی اروپا( نیز خاطرنشــان 
کرد: سیاست خارجی ما سیاست 
واکنش به اروپا نیست و اروپا هم 
مهمترین طرف تجاری ما نیست، 
مهمترین طرف تجاری ما چین، 
همسایگان و روسیه هستند و ما 
با اینها مکانیسم های خود را ایجاد 
کرده ایم؛ البته دنبال این نیستیم 
که با اروپا ارتباط نداشته باشیم.

وی افــزود: اروپایی هــا به ما 
گفتند علیرغم همه مخالفت های 
آمریکا مشغول کار هستند، ولی 
ما هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم 

و اان هم منتظر اروپا نیستیم.
توافق بهتر

ظریف اذعان کرده است که 
اگر به سه سال پیش برمی گشت، 
در  بیشتری  ســخت گیری های 
مذاکــرات انجام مــی داد. اما در 
ادامــه مدعی شــده اســت که 
این طور نیســت که ســه سال 
پیــش، پیش بینی احتمال امروز 

را نداشتیم.
متاســفانه دولــت بــه هیچ 
عنوان عهدشــکنی طرف مقابل 
را- علی رغم کارنامه سیاه آمریکا 
در اجرای توافقات بین المللی- در 

برجام مورد توجه قرار نداد.
دولــت روحانــی در اقدامي 
عجوانه و شتابزده- به گونه اي که 
تعجب رسانه هاي غربي را درپي 
داشــت- در 2 ماه همه تعهدات 
خــود را به صــورت یک طرفه و 
برگشــت ناپذیر انجام داد. دولت 
در کمتــر از 2 مــاه، 12 هــزار 
سانتریفیوژ را از چرخش انداخت، 
در قلب راکتور اراک بتن ریخت، 
9700 کیلو از 10 هزار کیلوگرم 
ذخایر اورانیوم غني شــده را از 
کشور خارج کرد و حتي تحقیق 

و توسعه را نیز متوقف کرد.
سخن از پیش بینی عهدشکنی 
آمریکا در حالي مطرح مي شــود 
که مدیران ارشد دولت تا همین 
چند وقت پیــش چه در جریان 
پروســه مذاکرات هسته اي، چه 
در زمان توافــق برجام و چه در 
دوران پســابرجام در تقابــل با 
بدبیني به آمریکا از سوي منتقدان 
دلسوز سخن مي راندند و آنها را با 
برچسب هاي توهین مي نواختند 
و در ایامي که دلســوزان بر عدم 
خوش بینــي در مذاکره با آمریکا 
تاکیــد مي کردنــد، ضمن اصرار 
بر مذاکــرات معتقــد بودند که 
خوش بینــي و بدبینــي در عالم 

سیاست معني ندارد.
ظریف در مصاحبه با رســانه 
چینی تاکید کرده اســت که اگر 
در شــرایط فعلی هــم به توافق 
می رسیدیم، چیزی شبیه توافق 
سه سال پیش بود. این اظهارنظر 
تأمــل برانگیز به ایــن دلیل از 
ســوی ظریف بیان می شود که 
دولتمردان، هــر توافقی را بهتر 
از عدم توافــق می دانند! رویکرد 
غلطی که در پــی اجرای برجام 
خســارت های فراوانی را به مردم 

تحمیل کرد.

به ســیاقی که پیش از این 
بوده آیــت اه موحدی کرمانی 
رئیس  مجمع  نایــب   عنوان  به 
تشخیص مصلحت نظام، جلسات 
مجمع را تا انتصاب رئیس  جدید 
از سوی مقام معظم رهبری، اداره 

خواهد کرد.
غامرضــا مصباحــی مقدم در 
گفت وگــو بــا ایســنا، در ارتباط با 
چگونگــی اداره مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام پس از درگذشــت 
آیت اه هاشــمی شــاهرودی و تا 
پیش از انتصاب رئیس  جدید توسط 
مقام معظم رهبری اظهار کرد: مثل 
دوره قبل که پس از رحلت آیت اه 

هاشمی رفسنجانی ، بر اساس قانون 
را  مجمع  نایــب  رئیس  جلســات 
اداره کرد این دوره نیز نایب  رئیس 
 جلســات را تا مشخص شدن رئیس 

 اداره می کند.
آیت اه موحدی  داد:  ادامه  وی 
کرمانی نایب  رئیس  مجمع تشخیص 

مصلحت نظام هستند.
هفت ماه و چهار روز پس از فوت 
آیت اه هاشــمی رفسنجانی رئیس 
 اســبق مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام؛ مقام معظم رهبری در حکمی 
آیت اه هاشــمی شــاهرودی را به 
عنوان رئیس  بعدی این نهاد نظارتی 
برای یک دوره پنج  ســاله انتصاب 

کردند.
در بخشــی از ایــن حکم آمده 
بود آیت اه آقای حاج سّید محمود 
هاشمی شــاهرودی را به ریاست و 
جناب آقای دکتر محسن رضائی را 
به دبیری مجمع تشخیص مصلحت 

منصوب می کنم.
هاشــمی  انتصــاب  از  پیــش 
شــاهرودی به عنوان رئیس  مجمع،  
آیت اه موحــدی کرمانی به عنوان 
رئیس  سنی ریاست جلسات مجمع را 
بر عهده داشت. وی و آیت اه جنتی 
نیز پس از وخامت حال شــاهرودی 
در دوران ریاستش،  جلسات مجمع 

را اداره می کردند.

تا انتصاب رئیس  جدید از سوی رهبر انقاب
آیت اه موحدی كرمانی موقتا ریاست مجمع تشخیص را 

به عهده خواهد داشت

امیرآبــادی گفــت یکی از 
است  این  آقایان  دلخوشی های 
که ما بین اروپا و آمریکا اختاف 
ایجاد کرده ایم، در حالی که هدف 
ما از مذاکرات، اختاف افکنی بین 
کشــورها نبود بلکه هدف رفع 

تحریم ها بود.
در  امیرآبادی فراهانــی  احمــد 
گفت وگو با خبرگزاری مهر با  اشــاره 
به طوانی شدن زمان اجرای سازوکار 
ویژه مالی اروپا، اظهار داشــت: ایران 
هزینه هــای برجام را داده اســت اما 
آمریکایی ها هیچ هزینه ای برای برجام 
نداده اند. ما در زمان مذاکرات تأکید 
کردیــم که باید از طرف های مذاکره 
تضمین های عینی و عملی گرفته و 
مشــخص شود که در ازای امتیازاتی 
که می دهیم، آنان چــه امتیازی به 

ما می دهند.
عضــو هیئت رئیســه مجلــس 
بیــان  بــا  اســامی  شــورای 
از  عملی  اینکه متاسفانه هزینه های 
طرف های مذاکره اتخاذ نشد، تصریح 
کرد: در زمان مذاکرات برجام، حتی 
ایــن مســئله مطرح شــده بود که 
اگر مــا مقــداری از اورانیوم خود را 
اکســید کنیم، آنان هم بخشــی از 
تحریم هــا را بردارند و تصمیماتی در 
این باره اتخاذ کنند اما این تضمین ها 

اتخاذ نشد.
امیرآبادی فراهانــی با تاکید بر 
اینکه ما همه اقدامات ازم در راستای 
برجام را انجــام دادیم اما طرف های 
مقابل اقدامات خود را انجام ندادند، 
گفت: اقتصاد اروپایی ها بسیار وابسته 
به آمریکاست و اکثر سرمایه گذاران و 
بزرگ  شرکت های  هیئت مدیره های 
اروپایی و در نتیجه تصمیم گیرندگان 
اصلی اقتصاد اروپا، آمریکایی هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسامی گفت: یکی از دلخوشی های 
آقایان این اســت که مــا بین اروپا 
و آمریــکا اختاف ایجــاد کرده ایم، 
در حالــی که هدف مــا از مذاکرات، 
اختاف افکنی بین کشــورها نیست 
و نتیجــه و فایده ای برای ملت ایران 
ندارد، بلکه  هدف ما از مذاکرات آن 
بود که با برجام مشــکات اقتصادی 

کشور حل و تحریم ها رفع شود.
با تاکید بر  امیرآبادی فراهانــی 
اینکــه در شــرایط فعلــی باید در 
کنیم،  ایســتادگی  آمریــکا  برابــر 
افزود: اروپایی هــا هم باید تکلیف را 
روشــن کنند و تضمین عملی دهند 
که بااخره می خواهنــد برای ادامه 
برجام چــه اقداماتی انجام دهند اما 
آنان وقت کشی می کنند و نباید اجازه 

این کار را به آنان دهیم.

عضو هیئت  رئیسه مجلس  مطرح کرد

هدف از برجام رفع تحریم  بود
 نه اختاف افکنی بین اروپا و آمریکا!

ظریف:

اگر به گذشته بر می گشتیم
سخت گیری بیشتری در مذاكرات هسته ای می كردیم



اخبار كشور

روایت نفوذ 
در سری جدید مجموعه »خارج از دید«

پخش ســری جدید مجموعه مستند »خارج از دید« با محوریت نفوذ در 
عرصه های فرهنگی، اقتصادی و محیط زیست، از شب گذشته در شبکه سوم 
سیما آغاز شد. به گزارش خبرنگار کیهان، »خارج از دید« برای اولین بار سال 
گذشته و با موشکافی زمینه های وقوع فتنه سال 88 پخش شد. فصل دوم این 
مجموعه نیز به کارگردانی مهدی نقویان از شــنبه شب روی آنتن رفت. البته 
این مجموعه نیز مرتبط با فتنه سال 88 است. به این معنی که نقویان در این 
مستند نشــان می دهد که دشمن پس از شکست از مردم ایران در سال 88، 
پروژه نفــوذ را با جدیت دنبال می کند؛ نفوذ در عرصه های مختلف اقتصادی، 
فرهنگی و محیط زیست. بررسی این اتفاقات در نهایت به فتنه سال 96 ختم 
می شود و این بخش از تاریخ سیاسی کشورمان نیز در مستند »خارج از دید2« 
هدف واکاوی قرار می گیرد. مستندی که این مسائل را با توجه به اسناد و وقایع 

مختلف، مورد کنکاش قرار می دهد.
گفتنی اســت، مجموعه مســتند »خارج از دید2« در 20 قســمت 45 
دقیقه ای تهیه شــده که فصل اول این مســتند در 10 قســمت، از شنبه تا 

چهارشنبه پس از خبر ساعت 22 از شبکه سه سیما روی آنتن می رود.
یک نویسنده:

نشر چشمه، خون نویسندگان گمنام را 
در شیشه می کند

یک ناشر کتاب های شبه روشنفکری، از سوی یک نویسنده به تفتیش عقاید 
متهم شــد. جام جم گزارش داد: بیش از یک ماه پیش فرم درخواســت بررسی 
اثر در نشــر چشمه در فضای مجازی دست به دست شد و برخی آن را تفتیش 
عقاید دانستند. در این فرم از عایق و نظرات نویسنده سؤال شده بود. اینکه چه 
کتاب هایی را می خواند؟ چرا این کتاب ها را می خواند؟ چه فیلم هایی می بینید؟ 
به کدام سایت ها و مجات خبری مراجعه می کند؟ نظرش نسبت به تاریخ معاصر 
ایران چیســت؟ وضعیت خاورمیانه را چگونه می بیند؟ و... ماجرا اما فراموش شد 
تا رسید به این که حدود 10 روز پیش نویسنده ای جوان در صفحه مجازی خود 
فرم درخواســتی که از آن یاد شــد را دوباره منتشر کرد و نوشت: »وقتی کتاب 
دومم را برای نشر چشمه فرستادم، فرم تفتیش عقاید ارسال کردند. نشر چشمه 
مافیای کتاب اســت و خون نویسندگان گمنام را در شیشه می کند تا به بیرون 
درز نکند... نویسنده گمنام پس از پر کردن فرم تفتیش عقاید دو سال یا بیشتر 
در انتظار می ماند و ســپس جواب رد می شنود. چون از نوچه های [نشر] چشمه 
نیست.« گفتنی است، نشر چشمه چند سال قبل نیز به خاطر انتشار کتاب های 
ضددینی و از جمله اقدام برای نشر کتابی علیه امام حسین)ع( و آثاری در جهت 
ترویج فســاد و فحشا، لغو مجوز شده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، باز 

هم این انتشارات مجوز گرفت و کار خود را ادامه داد.
نمایشگاه نقاشی های جدید 
»حسن روح اامین« برپا شد

نمایشگاه نقاشی های حسن روح اامین، با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، 
مدیر دفتر هنرهای تجسمی ارشاد و مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، 
در فرهنگســرای نیاوران گشــایش یافت. »الحق مع علی« حاصل یک سال 
فعالیت هنری روح اامین است و 1۳ تابلو در ابعاد بزرگ با درون مایه مذهبی را 
شامل می شود که 5 تابلو درباره امام علی)ع( و 2 تابلو هم فرزندان آن حضرت 
را شــامل می شود، به همین دلیل عنوان آن از حدیث قدسی »علی مع الحق 
والحق مع علی« انتخاب شــده است. آثار این نمایشگاه همگی طی یک سال 
اخیر خلق شده اند و برخی از آنها عبارتند از: فاتح خیبر، دروازه ساعات، خاتم 
رسوان، عادیات، اهوت در تابوت، خلیل من و... نمایشگاه نقاشی »الحق مع 
علی« تا 20 دی در گالری شــماره یک فرهنگسرای نیاوران برپاست.  حسن 
روح اامین نقاش ۳۳ ســاله ایرانی است که عمدتاً صحنه هایی از تاریخ اسام 
را تصویر می کند. اکثر آثار او رئالیســتی و فیگوراتیو اســت. او اسفندماه سال 

گذشته نمایشگاهی در کشورهای فرانسه و بلژیک برگزار کرد.
برپایی یک نمایشگاه جدید برای 

کاریکاتورهای آموزش گام به گام برجام
مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار کارتون و گرافیک محمدحسین نیرومند با 
حضور سیدمســعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست و جمعی از هنرمندان 
و عاقه مندان در نگارخانه فرهنگســرای گلســتان برگزار شد. در این مراسم 
سیدمسعود شــجاعی طباطبایی درباره آثاری که در این نمایشگاه به نمایش 
درآمده اســت، گفت: نیرومند یک هنرمند چند وجهی است. دقت کنید که 
کاریکاتــور، صرفا طراحی اغراق آمیز از چهره اســت و مابقی اتفاقات در هنر 
کارتون رخ می دهد. نیرومند تســلط بســیار خوبی بر هنــر کارتون دارد و از 
همین منظر، شــاید بتوان گفت که وی اولین کســی است که بعد از انقاب، 
موضوع ایده یابی در کاریکاتور را مطرح کرد. او کتابی با عنوان »فیل آبی برای 
ایده یابی« دارد که در آن  اشاره های آیکونیک به مسایل، مورد بحث قرار گرفته 
اســت. همان طور که در آثار این نمایشــگاه می بینید،  اشاره های آیکونیک به 
مسایل با استفاده از هنر گرافیک به تصویر کشیده و کارها در عین سادگی با 
فرم بسیار خوبی ارایه شده است. وی افزود: در این نمایشگاه هم از خصلت های 
کارتون و هم از گرافیک به معنای ناب آن اســتفاده شده است. عاوه  بر این، 
نیرومند به خوبی بر موضوع نماد و نمادســازی تسلط دارد و در غالب کارهای 
این نمایشگاه، این موضوع را می بینیم. این نمادها به شکل های مختلف در آثار 
ارایه شــده اســت و هرکدام حرف خاصی را بیان می کنند. برای مثال یکی از 
کارهای خوب وی، نمادی است که در پرچم عربستان سعودی استفاده کرده 
 است. می بینید که امضای ترامپ در کنار شمشیر قرار گرفته است و به صورت 

نمادین، بیان می کند که رژیم آل سعود تا چه اندازه به آمریکا وابسته است.
نمایشــگاه آثار محمدحسین نیرومند با عنوان »حق مسلم ماست« تا روز 
سه شنبه 11 دی از ساعت 9 تا 19 در نگارخانه فرهنگسرای گلستان دایر است.

اگر 9 دی نبود ...              
محمد هادی صحرایی
قاَل َفاْذَهْب َفإَِن لََک فِي الَْحیاةِ أَْن تَُقوَل اِمساَس َو إَِن لََک َمْوِعداً لَْن تُْخلََفُه ...)1(
آخرالزمان است و فتنه هایش نفس گیر. مرد میدان می خواهد و دیندارِ واقعی تا 
بتواند دامن از فتنه ها برکشــد و بر پله های سعادت پا نهد و پله پله صعود کند. باید 
استخوان بندی اعتقاداتت را با بصیرت، محکم کرده باشی تا در وقت ازم نشکند. باید 
ایمانت از مغز اســتخوان برخاسته باشد تا بتوانی از میان فتن قدم برداری و نلغزی. 
زمین فتنه ها ســخت لغزان است و دل های بی َســکینت، سخت لرزان. ایمانت باید 
به گوشــت و پوستت آمیخته باشــد تا نلرزد وگرنه ایمان قشریون و ظاهریون که با 
کیسه ای پر از طا نه که با کیسه ای از روشور، خواهد ریخت. نه اینکه در گذشته فتنه 
نبوده، نخیر، بوده ولی به این زیادی و این گونه پی در پی نبوده اســت. تاریخ گواهی 
می دهد هر زمان که حق حاکم شده است و شمل شیاطین شیوانده)2( است، فتنه های 
ریز و درشت، چون دمل های چرکین سرباز کرده و اهل ریا و ریاست سربرآورده اند و 
شیخ و ما هم نشناخته اند. چه مدعی هایی که با بلند شدن غبار فتنه ها ره گم کرده 

و هنوز هم در پیچ های تاریخ مانده و مایه عبرت شده اند، اگر عبرت گیرنده ای باشد.
سال 1۳88 که در تاریخ خونبار انقاب اسامی ماندگار شده است و نماد و نمود 
انقابیوِن بابصیرت و انحرافیون، ساکتین و کاسبین شده است، سنگ محک خوبی 
است برای عیارسنجی ایمان ها و انصاف ها و بصیرت ها. حساب ما با سوای انقابیوِن 
هشتاد و هشتی، به این زودی تمام نخواهد شد. ستم فتنه گران را هنوز، مردم شریف 
ایران تحمل می کنند. نمک به حرامانی که نشانی آغل و انبار به گرگ و کفتار دادند 
باید جواب تحریم امروز را بدهند. و نامرداِن شّغادگونه که یوسِف انقاب را به جیفه 
پُست و پول و پیشنهاد و مجوز اقامت فروختند، باید پاسخ تحقیر امروز را بدهند. و 
تشــنگان قدرت و رفوزگان بی صفتی که پنجه بر چهره مظلوم انقاب کشیدند و با 
دروغ تقلب، مردم را در مقابل هم به صف کردند، باید پاسخگوی »ظلم بزرگ« خود 
باشــند. نه در این دنیا که دارِ دوز و دغل و تزویر و ریاســت، در آن دنیا که »تبلی 
السرائر« است و در محضر »أشد المعاقبین« که »أحکم الحاکمین« است. این دنیا را 
که می توان با حّرافی و حقه بازی به سر بُرد و دولت به دولت، رنگ عوض کرد و روز به 

روز موضع جابه جا نمود. هرچند که گفته اند »للباطل جولۀ و للحق دولۀ«.
ســال 1۳88 می توانست ســال رؤیایی پرش نظام بر سکوهای عزت و افتخار و 
تداوم پیشرفت ملت ایران و انقاب اسامی باشد، که حسودان و لجوجان نگذاشتند. 
کشور به لطف رجوع به شعارهای اصلی و اصیل انقاب اسامی، در حال جهش بود 
و به جای حلقه بســته حزبی- فامیلی و وراثتِی مدیراِن اشراف و دوتابعیتی، توسط 
فرزندان مردم و انقاب اداره می شد. دشمنان به این نتیجه رسیده بودند که سرعت 
پیشرفت انقاب سرسام آور شده و ایران، با دستاوردهای علمی و عجیب و صعود به 
فضا و نفوذ به نانو و ورود به کلوپ 10 کشــور برتر »های تِک ها« مهار ناپذیر شــده 
است. باید کاری می کردند و ترمز این قطار سریع السیر را می کشیدند. از سال قبلش 
که برآوردشــان پیروزی انقابیون و تداوم شعار انقاب بود، کمیته هایی را در یکی از 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس به راه انداختند و دوره های توانمندسازی فشرده را 
تدارک دیدند، تا مانع تحقق اراده مردم شوند یا لذت پیروزی ملت را با شعار »بریزند 
به خیابان ها« تلخ کنند. اهل رســانه، سرشاخه ها و سرخوشه ها، شعبان بی مخ ها و ... 
و جوخه های آتش و آشــوب، منافقیِن آدمخوار، فسیل های سلطنت طلب، فراری ها، 
رقاصه ها، خواننده ها، زالوزادگان دوتابعیتی و ... توسط صهیون ها، سعودی ها، انگلیس، 

اسرائیل و سردسته اشرار، آمریکا، تغذیه و تعبیه شدند. 
دشمناِن به صف شده، دل به حماقت، خیانت و لجاجت سران فتنه بسته بودند 
و اگر ذره ای به همراهی آنها شــک می کردند، تمام داشته ها و اندوخته های خود را 
در سبد آنان نمی گذاشتند. می دانســتند دنیاطلبی، همیشه در میان سیاست بازاِن 
حرفه ای، مشتری دارد و همیشه شیطان در میان مذبذبین و معلقین، برای روز مبادای 
خود سربازانی دارد. همان گونه که نخست وزیر صهیون، اغتشاشگران را سربازان خود 
نامید و هیاری و اوباما به آنها امید بستند و انگلیِس روباه، انه خود در تهران را خانه 
امید آنها کرده بود. جرم بزرگ سران فتنه، ایجاد نفاق و نقار و دودستگی بین مردم بود 
و رواج دروغ و شیوع بی اعتمادی. و اینها به غیر از تهمت ها و تبانی ها و محرمانه های 
با دشمن است. مگر می شود فراموش کرد که این کذابان، قبل از اتمام شمارش آراء، 
اعام پیروزی کردند، خواستار حذف جمهوریت از نظام شدند، با جاسوسان و دشمنان 
و نادرستاِن اجنبی ماقات کردند، از سران سعودی پول گرفتند و موبه مو توصیه ها را 
اجرا کردند، به قانون تن ندادند و قانون شکستند، برای زندگان، مجلس ختم گرفتند و 
در آن شرکت کردند، از دشمنان، تحریِم هم میهنان خود را خواستند، هتاکان حرمت 

عاشورا را خداجو نامیدند و ... و در یک کام نامردی کردند.
    استدالشــان خواب و خیال و تئوری روشنفکرانه شان، دختر لُر و پسر آذری 
بود. هشت ماه کشــور را با لجبازی و غرور و ماجراجویی به لبه پرتگاه کشاندند. در 
افغانســتان، نامزِد معترض به خاطر حفظ وحدِت مردمش از حق خود گذشت و به 
قانون تمکین نمود، ولی این مدعیاِن ناحق، وحدت شکستند و با قلدری پا بر قانون 
کشیدند. دشمن به مغاک رفته را به میدان آوردند و جو ترور را که در دوره اصاحات 
جان گرفته و ُمرده بود دوباره زنده کردند، روی دشــمِن دریده را به نظام باز کردند 
و ... . اگر نبود پیر پیامبرگونه انقاب و جوشــش خون حسینیاِن ایران زمین در نهم 
دی، تکلیفمان چه می شد رفیق؟ درست است که تکلیفمان را سیدالشهداء مشخص 
کرده و مردم ایران تا شــاهرگ خود پای انقابند و دشمنان اسام و ایران، از آمریکا 
تا پایین، هیچ غلطی نمی توانند بکنند ولی مردم شریف ایران با آن همه گله کلب و 
کفتار مترصد در بیرون مرز چه می کردند؟ اگر به پیراهن خونین و َقسم های نابرادران 
یوسف اعتماد می کردیم و از ِگرد یعقوب نبی می رفتیم چه می شد؟ اگر فریب سامری 

را خورده بودیم و دست از دست موسای کلیم کشیده بودیم چه؟ 
ســامری در قوم موســی فتنه کرد و با اخاق و هنر خود و پول و طای بنی 
اسرائیلیان، قوم خداپرست، را گوساله پرست کرد و با این کار، قوم از آب و دریا گذشته 
و به آسمان رسیده را به خاکستر نشاند. مجازات موسی برای او سلب زندگی اجتماعی 
و طرد او از جامعه با مرض امســاس بود. این گونه که نمی توانست با مردمان ارتباط 
گیــرد و مجبور بود در تنهایی بماند. این مجازات تاریخی و حکیمانه پیغمبر خدا از 
آن روست که بفهماند فتنه گران باید از آزادی محروم شوند تا توطئه نکنند و باید از 
جامعه طرد شوند تا آرامش اجتماع و مردم به هم نخورد. بیماری فتنه گران همین 
اســت که آرامش مردمان را به هم بزنند. آنها غوغازیستانی اند که میل به اغتشاش 
دارند. مثل همین کار را امیرالمؤمنین علی علیه الســام، با مسبب فتنه جمل کرد. 
نفی بلد و سلب آزادی اجتماعی و ... در اسام مسبوق به سابقه است. اگرچه ممکن 
است ظاهر حکم مفسد فی اارض اعدام باشد ولی وقتی می توان مجازات را حکیمانه، 

عبرت آموزتر کرد، باید به سختی آن تن داد و حرف حرافان را تحمل نمود.  
  کسانی که منکر و منتقد مجازات فتنه گرانند یا فریبکارانه به دنبال چشم پوشی 
مردم از خیانت و جنایت ســران توبه ناکرده فتنه اند، یا کاســبند و جویای نان و نام- 
اگرچه خود خوب می دانند با آزادی فتنه گران بازار مکاره اینها کساد می شود- یا آنکه 
تاریخ را ســروته گرفته اند. در کشور ما تدبیر است که حکم می کند وگرنه در منطقه 
ما کشــوری اســت که بعد از کودتای نافرجام، هزاران نفر را یا اعدام کرد و یا زندانی 
و یا از کار برکنار کرد. در فرانســه که می گفتند مهد حقوق اســت، مردم را به خاطر 
اعتراض معیشــتی به گلوله می بندند و با باتوم پاسخ می دهند. خدا می داند اگر قصد 
کودتا داشــتند چگونه با آنها برخورد می کردند. به هرحال نهم دی، یوم اه اســت و 
تجربه ای گران در میان تجربه های 40 ساله انقاب اسامی شد و مردم را توانمندتر و 
هشیارتر نمود و این روزها، مردم ایران اگرچه آزرده از بی تدبیری ها و سوء مدیریت های 
دولت اند ولی سربلند و پرانگیزه به فردا و افق های خود نگاه می کنند و مستحکم تر قدم 
برمی دارند و کتاب ســنگین تاریخ ارزشمند خود را که پر از تجربیات تلخ و شیرین و 
ریزش ها و رویش هاســت، به جهانیان عرضه می کنند و خطاب به دشمنان مدعی از 
آمریکای رو به افول تا صهیون زبون و فرانسه غرق به خون می گویند: گر چو تو زشت 

ـــــــــــــــــــــــو بی هنر بودم/ از همه فتنه در امان بودم.
1- گفت: پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که به هر که نزدیک تو آمد بگویی: به من  دست نزنید و 

تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد... سوره طه آیه 97
2- به هم ریخته

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقاب: حضور عظیم و خروشان مردمی در 9 دی 88 
تجلــی بارزی از هویت و ماهیــت انقاب، یعنی روح دیانت حاکم بر 

دل های مردم بود.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

با تاش و قوی شدن در برابر ظلم از خود دفاع کنید!
امام علی)ع(: ... بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند 

ظلم و ســتم را )از خود( دور کنند و حق جز با تاش و کوشــش به 

دست نمی آید، شما که از خانه خود دفاع نمی کنید، چگونه از خانه 
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صفحه 3
یک شنبه 9 دی ۱39۷

22 ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره 22۰۸۷

م الف ۳۴۷۹

معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )نظافت، آبدارخانه، نگهبانی و نقلیه( به شماره 200970317400001 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه: 1397/10/8 می باشد. 

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/10/13 
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1397/10/23

زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 14:00 روز سه شنبه 0/25 1397/1 
نشانیواطاعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطاعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتها: تهران، 
خیابان ماصدرا، خیابان شــیخ بهایی شــمالی، خیابان ادن، پاک 20، طبقه سوم اداره کل امور اداری و فناوری اطاعات واحد پشتیبانی شماره تماس 

22و021-83532014
اطاعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:

مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
م الف ۳551

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام امور خدمات و پشتیبانی

نگاه

سعید جلیلی:

فتنه ۸۸ برای جلوگیری از الگو شدن 
انقاب اسامی طراحی شد

ســعید جلیلی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام در همایش علمی 
ســال  »چهل  تخصصی 
ســال  چهل  توطئــه، 
دانشــگاه  در  مقاومت« 
گفت:  ملی  دفــاع  عالی 
اسامی  انقاب  برابر  در 
به  توطئه ها  انــواع  همه 
خود  و  شــد  گرفته  کار 

دشــمنان بارها گفتند که هر کاری علیه جمهوری 
اسامی می توانســتیم انجام دادیم و این طور نبود 
که مضایقه کرده باشــند، اما در عین حال خودشان 

اعتراف می کنند که به نتیجه نرسیدیم.
وی افزود: دشمن به این نتیجه رسیده است که انقاب 
اســامی با دیگر انقاب ها متفاوت است که توانایی حفظ 

خود را دارد و به عاوه قادر به تکثیر خود هم هست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چه چیزی 
دشــمن را در تجربه چهل ســاله که ناکامی های مختلف 
را داشته است، به مســیر دیگر می برد؟ دشمن چه هدف 
دیگری را دنبال خواهد کرد؟ دشمن همیشه از یک مسیر 
نخواهد رفت. دشــمن در دفاع مقدس فهمید که مســیر 

نظامی علیه ایران کارایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دشــمن انتظار شش ماهه و دو 
ساله برای سرنگونی انقاب اسامی داشته است. اان چهل 

سال گذشته است. آن چیزی 
انقاب  که رمــز موفقیــت 
اسامی در مقاومت و تکثیر 
بود، نرم افزار انقاب اسامی 
اســت که دشــمن فهمیده 
است از درک آن عاجز است.
جلیلی گفت: اگر کسی 
آمد چارچوب های  در داخل 
محاسباتی انقاب اسامی را 
به چالش بکشد، همان کاری 

را کرده است که دشمن می خواهد.
وی تصریح کرد: وقتی الگوی انقاب اســامی تکثیر 
می شود، پیروزی های صهیونیست ها تبدیل به شکست های 

۳۳ روزه و 22 روزه می شود.
وی ادامه داد: دشــمن نمی خواهد انقاب اســامی، 
تبدیل به یک مدل شــود، برای همین همه توان خود را به 
کار گرفته است و یک روز اسامیت نظام را هدف می گیرد 

و یک روز با طراحی فتنه 88، جمهوریت نظام را.
جلیلی گفت: چیزی که دشمن را در مسیر اخال در 
نرم افزار جمهوری اســامی موفق می کند، چیست؟ اسام 
آمریکایی؛ که موجب انصراف از مبارزه یا انحراف در مبارزه 

می شود.
عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: اگر 
می خواهیم موفقیت انقاب اســامی تداوم یابد، ازمه آن 

شناخت نرم افزار انقاب اسامی و تبیین آن است.

سیدمحمد حسینی:

برخی عناصر فتنه ۸۸ 
هنوز مسئولیت دارند

سّیدمحّمد حسینی، 
فرهنگ  اســبق  وزیر 
در  اســامی،  ارشاد  و 
نشســت خبری که به 
دی   ۹ یوم اه  مناسبت 
در خبرگزاری آنا برگزار 
از  برخی  گفت:  شــد، 
پی  در  جریانات  و  افراد 
این هستند که ۹ دی به 
شود.  سپرده  فراموشی 

اخیراً یک مجموعه ورزشی به اسم ۹ دی ساخته 
شده است و قبل از افتتاح، گفته اند تابلوی ۹ دی 

را بردارید تا افتتاح شود.
وی با بیان اینکه متاســفانه برخی از کسانی که در 
فتنه نقش داشتند، هنوز مسئولیت دارند، تصریح کرد: 
ما باید گوشزد کنیم که این نشانه رأفت نظام است که 
آنها به سمت رســیده اند. برخی از این افراد در مجلس 
هستند و برخی دیگر در شوراها و مدیریت های دولتی 

هستند و همان برنامه های سال 88 را دنبال می کنند.
حسینی ادامه داد: افرادی که در فتنه 88 به دنبال 
تضعیف نظام و تضعیف جایگاه رهبری بودند، امروز هم 

همین پروژه را دنبال می کنند 
عضو شــورای مرکزی جمنا، روحیه بیگانه ستیزی 
در بین مــردم ایران را یکی از عوامل مهم خنثی کننده 
فتنه 88 دانست و گفت: همین روحیه استکبارستیزی 

و بیگانه ستیزی مردم باعث 
شد تا فتنه 88 خنثی شود 
پروژه های  نتواند  دشمن  و 
ببــرد. در  را پیش  خــود 
بیگانه ستیزی  روحیه  کنار 
ضروری اســت بــه نقش 
محــوری و کلیــدی رهبر 
معظم انقاب اسامی ایران 
 اشــاره کرد زیرا ایشــان با 
نقش مهمی کــه در دفع 
فتنه 88 ایفا کردند، تمام پروژه های دشمن خنثی شد.

وی، عامل ســوم نــاکام ماندن دشــمن را قدرت 
بســیج کنندگی مردم دانست و گفت: حضور همیشگی 
مردم برای نظام یک امتیاز اســت و یکی از ویژگی های 
نظام ما نســبت به ســایر نظام های جهان این است که 
حاکمیــت در ایــران از قدرت بســیج کنندگی باایی 
برخوردار است، چیزی که در سایر کشورها وجود ندارد 

و این موضوع در دفع فتنه 88 تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: حماسه 9 دی نشان دهنده بصیرت مردم 
بــود و یادآوری ایــن روز برای این اســت که مردم در 
جریان باشــند که فتنه گران هنوز هم فعالیت دارند تا 
در انتخاب خود درست تصمیم بگیرند و بدانند که اگر 
امروز هم این فتنه گران فرصت فعالیت دوباره را به دست 
آورده اند، به خاطر رأفت و فرصتی است که نظام به آنها 

داده است.

حجت ااسام مهدی طائب:

پاسداشت 9 دی 
از فتنه های بعدی جلوگیری می كند

حجت ااسام مهدی 
رئیس  شــورای  طائب 
قــرارگاه  راهبــردی 
عمار درخصوص منشــأ 
 ۸۸ ســال  فتنه  اصلی 
اظهار داشــت: منشــأ 
فتنه  آمــدن  وجود  به 
ســال ۸۸ کار سه گروه 
بــود، که آنها دســت 

 به دســت هــم داده بودنــد تا فتنه بــه وجود 
بیایید.

وی افزود: گروه اول که شــامل آمریکا، اســرائیل 
و غرب بــود، گروه دوم منافقین داخلی و گروه ســوم 

ساده لوحان بی اطاع بودند.
 رئیس  شــورای راهبردی قرارگاه عمــار در ادامه 
تصریــح کــرد: آمریکایی ها از اول انقــاب تا کنون ۳ 
راهبرد را علیه جمهوری اسامی عملیاتی کردند، اولین 
راهبرد انهدام بود که همان 10سال اول انقاب شکست 
خورد و راهبــرد دوم مهار بود و هدفــش این بود که 
انقاب اسامی از ایران بیرون نرود که این نیز در همان 
سال های اول شکست خورد. راهبرد سوم راهبرد تغییر 
بود و آنها می خواستند که در ایران مواضع ضدآمریکایی 
از بین برود و ریشــه فتنه ســال 88 نیز همین راهبرد 

تغییر بود.
 وی در گفت وگو با شــبکه اطاع رســانی راه دانا 

افــزود: بــه فرمایش مقام 
معظم رهبــری وظیفه ما 
وجود  بــه  از  جلوگیــری 
بعدی  فتنه هــای  آمــدن 
اســت، اگر فردا در میدان 
حضــور داشــته باشــیم 
به  بعدی  فتنه های  انشااه 

وجود نخواهند آمد.
علیرضــا  همچنیــن 
زاکانی نماینده سابق مردم تهران نیز درباره حماسه 9 دی 
گفت : ملت غیور ایران در 9 دی 88 با بصیرت و آگاهی 
حماسه ای درخشان در تاریخ انقاب برجای گذاشتند و 
ثابت کردندکه ملت، دلداده اسام، پیرو رهبری و به دنبال 
 اعتای ایران اسامی است و با هیچ کس عقد اخوت نبسته 

است.
زاکانــی درخصوص ارزیابی خود از ســخنان مقام 
معظم رهبری درباره نقشــه دشــمن برای سال آینده 
اظهار داشــت: دشــمن در تاش اســت تا از تمامی 
تجربه 40 ساله خود اســتفاده کرده و همه ظرفیت ها 
را برای ایجاد تنگناهای معیشــتی در جامعه و فشار بر 
مردم و همچنین ایجاد آشوب ها و بلواهای ضدامنیتی 
در جامعــه به کار بندد و نقطــه آغاز و زمینه آن را نیز 
بحث های انتخاباتی در ســال آینده قرار بدهد لذا باید 
هم هوشــیار بود و هم مانع از ایجاد زمینه دوگانگی در 

افکار عموم شد.

بیانات منتشرنشده رهبر انقاب از فتنه ۸۸

ادعای بدون سند تقلب از سوی موسوی 
منشأ همه حرف های بعدی شد

انتشــارات مؤسســه  
انقاب  فرهنگی  پژوهشی 
اسامی، کتاب »فتنه تغّلب« 
را که به روایت هایی از متن 
و فرامتن فتنه  ۸۸ اختصاص 

دارد، منتشر کرده است.
»فتنه تغلب« شامل برخی 
رهبر  منتشرنشــده   ســخنان 
انقاب است؛ از جمله در طلیعه  
کتاب کــه دیدگاهی کان به 
موقعیت نظام اسامی در برابر 
نظام ســلطه عرضــه می کند. 
از برخی  همچنین روایت هایی 
ســخنان و کنش های ایشان را 
در بر می گیرد که دیگران آنها 

را بیان نموده اند؛ از جمله حجت ااســام حمید پارسانیا 
شرحی از جلسه صمیمانه و گفت وگوهای صریح تعدادی 
از فضای حوزه  علمیه با رهبر انقاب در اواخر تیرماه 88 

را ارائه نموده است.
بازخوانــی زمینه ها و پیامدهای خطبه  29 خرداد 88 
و روایت هایی از چند گفت وگــوی رودرروی رهبر انقاب 
اســامی با برخی منتقدان عملکرد نظام در جریان فتنه  
88، بخش های دیگری از این کتاب به قلم آقایان مصطفی 

غفاری و حسین شهسواری است.
بخش پیوســت »فتنه تغلب« شامل پنج خرده روایت 

اســت که بیانــات و مواضع رهبر 
انقاب اسامی درباره  این موضوع 
را از یکم فروردین 1۳88 تاکنون 
تلخیص و تنظیم نموده و می تواند 
راهنمایی برای عاقه مندان به فهم 
دقیق تر منظومه  فکری و عملکردی 
حضرت آیت اه خامنــه ای درباره 

فتنه باشد.
مهم تریــن  از  یکــی  امــا 
بخش های این کتاب، بازنشر متن 
کامل نشســت رهبر معظم انقاب 
با نمایندگان ســتادهای انتخاباتی 
نامزدهای ریاســت جمهوری سال 
1۳88 اســت که این روزها برخی 
از  رســانه ها آن را -کــه احتمااً 
نسخه  پیش نویس کتاب برداشت شده- منتشر نموده اند. 
این موضوع با واکنش دستپاچه رسانه های بیگانه و حامی 
فتنه مواجه شد. آنها نه فقط به تفسیر بلکه به روایت متن 
و حاشــیه  آن به زعم خود پرداختنــد؛ درحالی که با فرض 
صحــت، هیچ کدام نفی کننده آنچه از مضامین صریح این 

دیدار منتشر شده، نیست.
»فتنه تغلب« به کوشــش آقای مصطفی غفاری گرد 
آمده و انتشــارات انقاب اسامی )وابسته به دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای( آن را در 460 صفحه به 

بهای ۳2 هزار تومان روانه  بازار کتاب نموده است.

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت اه سید محمود 
هاشمی شــاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام صبح روز گذشــته در مسجد ارک 

تهران برگزار شد.
آیت اه محسن اراکی در این مراسم به تبیین زوایای 
علمی و شــخصیتی مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی 
پرداخت. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی 
گفت: تمدنی که غرب برای بشــر به ارمغان آورد، حتی 
هوای نفس کشــیدن را هم از بشــر گرفته است و این 

نتیجه حاکمیت کفر و طغیان است.
وی تاکید کرد: آیت اه هاشــمی شاهرودی یکی از 

قهرمانان تبیین نظام اســامی در عرصه مدیریت کشور 
بود. آیت اه اراکی با بیان اینکه فقه و فلســفه اســامی 
برترین فلسفه جهانی اســت، گفت: همه دانش اسامی 
منتهــی به حاکمیت خدا می شــود و آیت اه هاشــمی 
شاهرودی قهرمان تبیین نظام فقهی کارآمد و کارگشای 

جامعه بشر بود و ما باید از این فقیه الگو بگیریم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هاشمی 
شــاهرودی نماد فداکاری و از خودگذشتگی بود، گفت: 
آیت اه صدر دستور دادند که باید در امام)ره( ذوب شوید 
و وقتی آیت اه هاشمی شاهرودی از نجف به ایران اعزام 
شــد، همه گفتند این یعنی آیت اه صــدر تمام توانش 

را برای اعتای انقاب اســامی گذاشته است و مدرسه 
آیت اه صدر فانی امام)ره( شد.

به گــزارش فــارس، آیــت اه احمد جنتــی دبیر 
شــورای نگهبان، آیــت اه آملی اریجانــی رئیس قوه 
قضائیه، آیت اه امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، 
حجت ااسام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم 
آیت اه  رهبری، حجت ااسام سیدمســعود خامنه ای، 
محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، حجت ااســام محســنی اژه ای ســخنگوی قوه 
قضائیه، حجت ااسام و المسلمین محمدی عراقی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت ااسام غامرضا 

مصباحی مقــدم عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
آوایی وزیر دادگســتری، محسن هاشمی رئیس شورای 
شــهر تهران، پیروز حناچی شــهردار تهران، حسینعلی 
امیری معــاون پارلمانی رئیس جمهور، حجت ااســام 
ســیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز، عباسعلی 
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبــان، پرویز داودی 
رئیس دفتر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال از حاضرین در این 

مراسم بودند.

با حضور جمعی از مسئولین و مردم برگزار شد

 مراسم بزرگداشت مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران

سرویس سیاسی-
معــاون حقوقی رئیس جمهــور گفت: زمان 
خیلی کوتاه است و ما برای تسهیل روابط بانکی 
به مصوبات FATF نیاز داریم! این در حالی است 
که حامیان برجام در سال های گذشته نیز همین 
رویکرد را برای امضای این توافق به کار بستند اما 
بعد از سه سال اعتراف کردند که گره زدن معیشت 
مردم به برجام، برای این بود که مطالبات را برای 
امضای توافق باا ببریــم و در اصل هدف برجام، 

اقتصادی نبود!
لعیا جنیدی معاون حقوقــی رئیس جمهور گفت: 
بدون شــک مصوبــات مرتبط با FATF برای کشــور 
فایده دارد. البته از نظر نــوع ارتباط با گروه اقدام مالی 
یــا FATF زمان خیلی کوتاه اســت اما نمی توان گفت 
زمان تمام شده است.جنیدی افزود: یکی از فواید قانون 
شــدن لوایح چهارگانه می تواند تطبیق ما با معیارها و 
اســتانداردهای حقوقی مورد تأیید FATF باشد که در 
این صورت رابطه ما با سیستم بانکی بین المللی تسهیل 
می شود. وی در ادامه گفت: ما به این مصوبات نیاز داریم 
و این طور نیســت که فقط هدفمان از قانون شدن آنها، 
FATF باشد. به همین دلیل تکمیل مراحل قانونگذاری 

مفید و ازم است.

گروگان گیری معیشت مردم!
معاون حقوقی رئیس جمهور گفته اســت که زمان 
خیلی کوتاه اســت و ما برای تســهیل روابط بانکی به 
مصوبــات FATF نیاز داریم! این دقیقا گذاشــتن کاه 
بر ســر مردم با روش برجام اســت. حامیــان برجام در 
ســال های گذشــته نیز همین رویکرد را برای امضای 
این توافق به کار بســتند و با گره زدن معیشــت مردم 
به برجام، درباره خســارت های روزانــه به دلیل تاخیر 
در اجرای برجام هشــدار می دادند.  اما بعد از سه سال 
اعتراف کردند که گره زدن معیشت مردم به برجام، برای 
این بود که مطالبــات را برای امضای توافق باا ببریم و 
در اصل هدف برجام، اقتصادی نبود! ظریف در روزهای 
گذشته اذعان کرد که »به دلیل فشارهای برخی محافل 
داخلی که می خواســتند فرایند برجام طی شود دولت 
مجبور شد که سرنوشــت برجام را با  اوضاع اقتصادی 
مردم گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق باا ببرد«. 
این یعنی ما می خواستیم یک توافق را به هر قیمت امضا 
کنیم و برای اینکه مســیر هموار شود، به دروغ معیشت 
مردم را به توافق گره زدیم! ظریف همچنین در روزهای 
گذشــته گفته بود، هدف از برجــام اقتصادی نبود! این 
در حالی است که دولتمردان در سال های گذشته همه 
امور کشــور حتی آب خوردن مردم را به برجام گره زده 

و مدعی بودند که همه مشــکات کشور به واسطه این 
توافق حل خواهد شــد. ظریف نیمه مهرماه سال جاری 
در جلســه علنی مجلس با موضوع بررسی الحاق ایران 
 »CFT« به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
گفته بود: »نه بنده و نه رئیس جمهور نمی توانیم تضمین 
بدهیم که با پیوســتن به این ایحه مشــکات ما حل 
خواهد شد.«  در حال حاضر دولتمردان برای جاانداختن 
لوایح مرتبط با FATF از همان ترفند تکراری در برجام 
استفاده می کنند. گره زدن معیشت مردم به این لوایح 

و هشدار درباره خسارت های تاخیر در پیوستن به آن.
FATF رفتار دوگانه

ســردار وحیدی، رییس دانشــگاه دفاع ملی گفت: 
تروریســم یکی از عناوینی است که دشمنان علیه ما به 
کار مــی برند و می گویند که ایران بزرگ ترین کشــور 
حامی تروریسم محسوب می شود، این درحالی است که 
رژیم صهیونیستی رســما ترور را انجام می دهد و آن را 
اعام می کند، بزرگ ترین گروه های تروریستی همواره 
مورد حمایت دشــمنان ما قرار می گیرند.  وحیدی در 
ادامه گفت: موضوع FATF و مبارزه با پولشویی در حالی 
مطرح می شود و ایران را رسما جزو کشورهای پُر ریسک 
اعام کردند درحالی که برخی کشورها به جابجایی مالی 

و حضور گروه های تروریستی تبدیل شده اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور: FATF تسهیل کننده روابط بانکی است و باید عجله کرد!
گذاشتن كاه FATF بر سر مردم با روش برجام؟!



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
 یک شنبه           ۹ دی ۱۳۹۷

۲۲ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۷

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/530/000سکه تمام طرح جدید
3/400/000سکه تمام طرح قدیم

1/850/000نیم سکه
1/150/000ربع سکه

350/000گرمی
317/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/062دار
12/983یورو
14/305پوند

2/235لیر ترکیه
3/078درهم امارات

گروه اقتصادی-
در شرایطی که قیمت هرکیلو مرغ بر اساس اعام ستاد تنظیم 
بازار کمتر از 9 هزار تومان اســت، قیمــت هر کیلو مرغ در بازار به 
14 هزار و 500 تومان رســیده و سازمان های حمایتی در این زمینه 

سکوت کرده اند. 
افزایش قیمت مرغ یکبار دیگر حاشیه ساز شد و با وجود تاکیدات مقامات 
و دستگاه های دولتی، فاصله زیادی با نرخ مصوب پیدا کرد؛ این در حالی است 
که قیمت مرغ در اواخر هفته گذشته رو به کاهش گذاشته بود و پیش بینی 
می شد این روند کاهشی ادامه داشته باشد. با این حال، نه تنها این روند ادامه 
دار نبود، بلکه روز گذشته حدود 650 تومان بر نرخ قبلی اضافه شد و قیمت 

هر کیلوگرم مرغ به 14 هزار و 500 تومان رسید! 
قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم اســتعامی تهران در کشتارگاه 13 هزار و 
200 تومــان، پخش 13 هزار و 400 تومان، خرده فروشــی 14 هزار و 500 
تومان و خرده فروشی مرغ شمال 14 هزار و 200 تومان بوده و قیمت عمده 
مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 12 هزار و 200 تومان، سینه با کتف 21 
هزار و 500 تومان، ســینه بدون کتف 23 هزار تومان و فیله 26 هزار تومان 
اعام شده است.در این اطاعیه که برای اعضای اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی تهران صادر شده، آمده است که قیمت های اعامی فوق نرخ استعامی 
بوده و آن ها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد 
ســود اقدام به فروش نمایند.ازم به ذکر است، چندی پیش که قیمت مرغ 
به 12 هزار و 600 تومان افزایش یافته بود، وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد: 
»ارزیابی های ما و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان 
می دهد که اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید نزدیک 
10 هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت هایی بیش از این، اجحاف 
در حق مصرف کنندگان است.« همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی هم در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: »قیمت منطقی 
برای این کاا 11 هزارتومان است.«به عبارت دیگر در شرایط کنونی، با توجه 
به اینکه نرخ تنظیم بازار 8900 تومان، نرخ وزیر کشاورزی 10 هزار تومان و 
نرخ مرغداران هم حدود 11 هزار تومان اســت، می بینیم که نرخ بازار رقمی 
بسیار بااتر از این ارقام و حتی بااتر از 14هزار تومان می باشد. جدا از اینکه 
این موضوع باعث ســرگردانی مصرف کنندگان شده، بی عملی دستگاه های 
حمایتی مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات؛ 

در قبال این گرانی ها جای تعجب دارد. 

قیمت مرغ در سایه سکوت سازمان های حمایتی 
باز هم افزایش یافت

با ارســال نامــه ای به  شــورای رقابت 
رئیس جمهــور، دســتورالعمل تنظیم قیمت 
خودروهــای انحصــاری را ارســال کرد تا 

رئیس جمهور در مورد آن تصمیم گیری کند.
به گــزارش خبرگزاری مهر، شــورای رقابت با 
ارســال نامه ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را 
ارســال کرد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 

مورد آن تصمیم گیری کند.
در نامــه شــورای رقابــت به حســن روحانی، 
ضمن اشــاره به قوانین باادستی درباره قیمتگذاری 
کااهای مختلف، آمده است: »با توجه به تاطمات 
اقتصاد کشور بعد از آخرین اباغیه شورای رقابت در 
ابتدای تیرماه سال جاری، از جمله بروز تحریم های 
جدید و نوسانات شدید نرخ ارز، ضروری است میزان 
افزایــش مجــاز در قیمت خودروهای مشــمول به 
عنوان سقف قیمت، با لحاظ تورم بخشی )نهاده ای( 
خودروهای مشــمول در 9 ماهه سال 1397، که از 
سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی کیفیت 
و اعمال بهره وری در 9 ماهه ســال جاری محاسبه 

و اعمال گردد«.
همچنین تأکید شــده است: »روشی که در این 

دســتورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است سقف 
قیمتی )Price-cap( می باشد، لذا قیمت هایی که 
از فرمول به دست می آید حداکثر بوده و خودروساز 

می تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند«.
این شورا تصریح کرد: »از آنجا که دستورالعمل 
شورا در راستای تنظیم بازار این محصوات عاوه بر 
تعیین قیمــت برای ممانعت از شــرایط مســلط 
انحصارگر، بر جلوگیری از شکل گیری حاشیه بازار 
نیز نظر دارد لذا رعایت شروط پنجگانه اباغی شورا 
برای تنظیم بازار خودرو قطعاً بیش از تعیین قیمت 

اهمیت داشته و مورد تاکید است«.
گفتنی است از زمان تشدید نوسانات ارزی در بهار 
سال جاری، خودروسازان کوشیدند قیمت کارخانه 
محصــوات خود را به نرخ هــای بازار نزدیک کنند. 
ســرانجام در هفته های گذشــته با موافقت ضمنی 
حســن روحانی و تصریح وزیر صنعت، دولت با این 

درخواست موافقت کرد.
در ادامه، هفته گذشته شــرکت ایران  خودرو با 
اعام لیســت جدید قیمت برخی محصوات خود، 
از افزایــش بیش از 20 تــا 40 میلیون تومانی پنج 
خودروی تولید این کارخانه خبر داد. خودروســازی 
سایپا هم روز پنجشنبه قیمت برخی محصواتش را 

بیش از 50 درصد افزایش داد.
همچنین ایران خودرو در ادامه تغییرات قیمت 
انواع محصوات خود، دیروز هم قیمت های جدید دنا  
و سوزوکی را اعام کرد. به گزارش تسنیم، خودرو دنا 
که پیش از این حدود 47 میلیون تومان بود با اعمال 
قیمت های جدید 66 میلیون تومان فروخته می شود.  
همچنین  قیمت ســوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک با 
آپشــن هم از 161 میلیون تومان به  251 میلیون 

تومان رسیده است.
درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان 
و دایلی که برای آن مطرح می کردند، از همان ابتدا 
مورد انتقاد کارشناســان قرار داشت. شورای رقابت، 
شــاید تنها نهاد دارای قدرت بود که در مقابل این 
درخواســت افزایش قیمت ایســتادگی می کرد که 
سرانجام با محوریت یافتن ستاد تنظیم بازار در رابطه 
با تعیین قیمت محصوات مختلف، این شــورا عما 

اثرگذاری خود را در این حوزه از دست داد.
با این حال رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، اواخر 
آذرماه در گفت وگویی به این موضوع واکنش نشان 
داد. وی با بیان اینکه طبق مصوبه 27 مرداد 1397 
شورای عالی هماهنگی سران سه قوا، هر تشکیاتی 
که مسئول نرخ گذاری است، باید نرخ نهایی خود را 

بعد از بررسی های کارشناسی به تأیید شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوا برساند، گفت: 
براین اساس شورای رقابت بعد از بررسی کارشناسی 
دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به شورای عالی 

هماهنگی اعام کرده است.
به گزارش افکار نیوز، رئیس شورای رقابت، تفویض 
مسئولیت قیمت گذاری به سازمان حمایت را برداشت 
غلط وزارت صنعت از مصوبه شــورای هماهنگی قوا 
عنوان کرد و افزود: در این مصوبه هیچ گاه ذکر نشده 

که شورای رقابت نباید قیمت گذاری کند.
شیوا درباره عملکرد خودروسازان هم تصریح کرد: 
به نظر من خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده اند 
و می خواهند بیشــترین استفاده را از شرایط کنونی 
ببرند. مشــکل خودروسازان سوءمدیریت است و نه 

پایین بودن قیمت ها.
وی با طرح این سؤال جدی که چرا خودروسازان 
برخی از خودروهایی را که مشــمول قیمت گذاری 
شورای رقابت نمی شــود زیان ده فروخته اند، گفت: 
زیان ده بودن خودروسازان به قیمت ارتباطی ندارد. 
خودروسازان در شــرایطی که واردات ممنوع شده 
می خواهند از موقعیت سوءاســتفاده کنند و انتقام 

خود را از ملت بگیرند.

از سوی شورای رقابت ارائه شد

شیوهنامهقیمتگذاریخودرورویمیزرئیسجمهور

در شرایطی که برخی مسئوان تمام تاش خود را برای ادامه 
برجام با اروپایی ها به کار گرفتند، آلمان در ادامه همکاری های 
خود با تحریم های آمریکا، فروش قطعات الکترونیکی به ایران 

را هم متوقف کرد! 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از جروزالم پست، رینر وسترمن، 
سخنگوی شرکت آلمانی کرمپل اعام کرد فروش محصوات خود به 

ایران را متوقف کرده است. 
وی افــزود:                                                                                                                از چند ماه پیش فــروش محصوات خود به ایران را 
متوقف کرده ایم. این شرکت در زمینه فروش محصوات مورد نیاز در 

ساخت و ساز به ایران فعالیت می کرد. 
براســاس این گزارش، سفیر آمریکا در آلمان مدعی است ایران از 
این تجهیزات الکترونیکی در تولید موشک استفاده می کرده است، به 
طور کلی ریچارد گرنل، ســفیر آمریکا در آلمان طی ماه های گذشته 
تاش هــای جدی در متوقف کردن همکاری شــرکت های آلمانی با 

ایران انجام داده است. 
گفتنی است، شرکت کرمپل در نزدیکی شهر اشتوتگارت واقع شده 

و به ایران بردهای الکترونیکی صادر می کرده است. 
این شرکت در ماه آوریل گفته بود که به تحریم های آمریکا توجه 
نخواهد کرد و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد اما اخیرا تحت فشار 

سفارت آمریکا از موضع خود عقب نشینی کرده است. 
ازم به یادآوری است که طبق گزارش روزنامه آلمانی بیلد، آلمان 
پروازهای ورودی و خروجی ماهان ایر را به این کشــور ممنوع کرد؛ 
اقدامی که پس از بررســی دقیق درخواست های آمریکا انجام شد تا 

آلمان مانع پروازهای ماهان ایر به دوسلدورف و مونیخ شود.
سخنگوی دولت آلمان نیز به جای توضیح در این زمینه گفته که 
نظــری در مورد گزارش روزنامه بیلد در مورد ممنوعیت پرواز ماهان 

ایر در ژانویه ندارد! 
پیــش از این هم علی عابدزاده، رئیس شــرکت هواپیمایی ایران 
اعام کرده بود: کشورهای اروپایی سوخت هواپیما به ایران نمی دهند!

وی در این زمینه گفته بود: اکثر کشورهای اروپایی و همسایه به 
هواپیماهای ایرانی سوخت نمی دهند و در همین خصوص شرکت های 
هواپیمایی داخلی سعی کرده اند با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست 

از این مشکل عبور کنند. 
متاسفانه در شرایطی که ایران همکاری های خود را در زمینه حفظ 
برجام به طور کامل انجام داده، طرف اروپایی علیرغم میل ظاهری به 
حفظ برجام، نه تنها در جهت همکاری با ایران گام خاصی برنداشته 
بلکه در مواردی )مانند همین چند همکاری اخیر با آمریکا( به ایران 

پشت کرده است. 
نمونه دیگری از این عدم همکاری اروپا با ایران برای حفظ برجام 
مربوط به ســوئیفت اروپایی است که هنوز )علیرغم گذشت بیش از 

هفت ماه از بازگشت تحریم ها( اجرایی نشده است.

در ادامه تبعات اعتماد به اروپایی ها 
یک شرکت آلمانی فروش محصول 

به ایران را متوقف کرد

دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار 
آب و بــرق، تعرفه جدید هزینه های برقراری 
انشعاب برق را به تفکیک نوع ولتاژ و مناطق 

کشور اعام کرد.
به گزارش ایســنا، طبق این تعرفه که بر اساس 
اباغیه معــاون اجرایی رئیس جمهــور و کارگروه 
تنظیم بازار اعام شده، به ازای هر انشعاب 25 آمپر 
تک فاز برای تمامی مناطق داخل و خارج محدوده 
شهرستان های تهران و کرج مبلغ 27 میلیون و 662 

هزار ریال تعیین شده است.
هم چنین برای محدوده خدمات شهری تبریز، 
شیراز، اصفهان و مشهد مبلغ 26 میلیون و 81 هزار 
ریال، تمامی انشعاب های خانگی در محدوده خدمات 
شهری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ 10 میلیون و 
695 هزار ریال، انشعاب های غیرخانگی روستایی و 
تمامی انشعاب ها در محدوده خدمات شهری سایر 

نرخجدیدبرقراریانشعاببرقاعامشد

مناطق کشور مبلغ 16 میلیون و 837 هزار ریال و 
برای انشعاب های خانگی روستایی مبلغ 4 میلیون و 
960 هزار ریال به ازای هر انشعاب 25 آمپر تک فاز اعم 

از متقاضیان سطح یا ارتفاع در نظر گرفته شده است.
تغییرات هزینه برقراری انشعاب برق در جلسه 
کارگروه تنظیم بــازار در تاریخ 12 مرداد 1395 با 

موضوع افزایش 49 درصدی هزینه های انشعاب برق 
به امضای معاون اجرایی رئیس جمهوری به تصویب 
رســیده و در این مصوبه تصریح شده است: »با در 
نظر گرفتن اثرات تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل 
قیمت حق انشــعاب برق تا رسیدن به سطح قیمت 

تمام شده در طی 6 سال انجام شود.
بر اساس اطاعات سایت وزارت نیرو، این افزایش 
قیمت معادل مجموع تورم انتظاری و مابه التفاوتی 
اســت که به صورت مســاوی بین 6 ســال تقسیم 
می شــود؛ به گونه ای که در ســال 1401 به نقطه 
سربه سر برسد.این بخشنامه در راستای اجرای ماده 
4 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394 
و به موجب اباغیه شماره 55653 معاونت اجرایی 
رئیس جمهور، روز پنجم دی ماه جاری از سوی وزارت 
نیرو به شــرکت توانیر اباغ شده و از تاریخ اباغ در 

تمامی شرکت های برق استانی قابل خواهد بود.

با تصویب هیئت وزیران، شــهر چالدران و 
خوی به منطقه آزاد ماکو اضافه شدند و مساحت 
این منطقه به 600هزار هکتار افزایش پیدا کرد و 
بنابراین محدوده این منطقه از مساحت 340شهر 

کشور و 18مرکز استان بزرگ تر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با تایید هیئت دولت، 
بخش هایی از محدوده شهرستان چالدران و خوی به 
منطقه آزاد ماکو الحاق شدند و برای تایید نهایی و انجام 
تشریفات قانونی به مجلس شورای اسامی ارسال شد. 
این افزایش وسعت در حالی است که منطقه آزاد ماکو 
دارای 500 هــزار هکتار اســت و به عنوان بزرگترین 

منطقه آزاد جهان به حساب می آید.
با این وجود با تصمیم جدید هیئت وزیران هم قرار 
اســت 101 هزار و 713 هکتار به آن اضافه شود و به 
این ترتیب مساحت این منطقه به بیش از 600 هزار 

هکتار خواهد رسید.
همچنین بررسی ها از اطاعات موجود در رابطه با 

مساحت شهرهای ایران نشان می دهد، افزایش وسعت 
منطقه آزاد ماکو توسط هیئت دولت در کمال ناباوری 
محدوده این منطقه را از مساحت 340 شهر کشور و 

18مرکز استان ایران نیز بزرگتر کرد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا منطقه آزاد 
ماکو با وسعت کنونی، موفق عمل کرده  که اکنون قرار 
است نقاط جدید دیگری به مساحت بیش از 100هزار 

هکتار به آن  اضافه شود؟
طبق آمار اعام شده از ســوی دبیرخانه شورای 
عالــی مناطق آزاد، میزان کل صــادرات منطقه آزاد 
ماکو از ســال92 تا پایان سال96 برابر با 101 میلیون 

دار بوده است.
میزان کل صادرات منطقه آزاد ماکو در سال های92 
، 93، 94 ، 95 و 96 به ترتیب برابر است با صفر، 19، 
19، 46، 17 میلیون دار بوده که شــامل »صادرات 
مجدد« و »صادرات کاا و خدمات تولیدی در منطقه 

آزاد اروند« می باشد.

طبق بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز بر 
اساس ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-

صنعتــی، یکی از مهم ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، 
»تولید و صادرات کااهای صنعتی و تبدیلی« اســت، 
اما آمارها گواهی می دهد، بزرگترین منطقه آزاد جهان 
یکی از ضعیف ترین عملکردهای صادراتی میان مناطق 

آزاد ایران را به خود اختصاص داده است.
براســاس آمار های دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد نیــز، ارزش صادرات از کل مناطق آزاد 7گانه در 
سال های 92، 93، 94، 95، 96 به ترتیب 192، 369، 
644، 812، 1048 میلیــون دار بوده که در مجموع 
5سال برابر است با 3065 میلیون دار و ارزش صادرات 
منطقه آزاد ماکو نیز در همین ســال ها 101میلیون 
برآورد می شــود. به عبارتی سهم صادرات بزرگترین 
منطقه آزاد جهان از مجموع صادرات مناطق آزاد ایران 

تنها حدود 3 درصد است.
مرکــز پژوهش هــای مجلس در یــک گزارش 

کارشناسی با اعام آنکه موفق ترین مناطق آزاد جهان 
شامل مناطق آزاد شــنژن چین و جبل علی امارات، 
دارای مســاحت های کمتر از 5هزار هکتار هســتند، 
معتقد اســت که »این موضوع نشــان از حاکم بودن 
منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات 
و جذب ســرمایه گذاری خارجــی و پرهیز از ورود به 
مسائل حاشیه ای در این مناطق برعکس مناطق آزاد 
ایران است.شــواهد حاکی از آن است که »گستردگی 
مســاحت« و »وجود نقاط شــهری و روستایی« در 
محدوده منطقه آزاد ماکو امکان کنترل ورود و خروج 
کاا را مختل می کند چرا که بدیهی است امکان کنترل 
تمامی خودروهای سواری ورودی و خروجی به شهرها 
و روســتاها و کنترل تمامی ســاکنان این مناطق در 
هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد 
و همین امر رســوب قاچاق کاا از این مناطق را نیز 
تشدید می کند و عما امکان تمرکز بر تولید و صادرات 

در این منطقه را غیر ممکن خواهد کرد.

ادامه توسعه بی رویه مناطق آزاد

مساحت منطقه آزاد ماکو
 از 340 شهر ایران بزرگ تر شد!

یک کارشناس بازار سرمایه با  اشاره سخنان روحانی مبنی بر 
اینکه ذخایر ارزی کشور در ابتدای سال تقریبا صفر بود، گفت: 
هفته گذشته اظهارنظرهایی از جانب یکی از مسئوان کشور 

سبب افزایش قیمت ارز شد. 
علیرضا قدرتی در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا، درباره تصمیم 
شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه شمار کردن سود سپرده های بانکی، 
اظهار داشت: ممنوع کردن سود روزشمار سپرده ها از سوی بانک مرکزی 

سرآغاز تحول مهمی برای اصاح ساختار نظام بانکی کشور است. 
وی افزود: در گذشته هم بانک مرکزی ممنوعیت هایی برای بانک ها 
اعمال کرده بود، ولی عدم نظارت و کوتاه آمدن بانک مرکزی نسبت به 

بانک های متخلف باعث شد این دستورالعمل ها اجرا نشود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این تصمیم تاثیر بسیار زیادی 
بر کاهش هزینه بانک ها و کاهش نرخ تامین مالی بنگاه ها خواهد داشت. 
امیدواریم در عمل این موضوع منجر به کاهش نرخ تامین مالی و نرخ 

تسهیات برای صنعت و اقتصاد کشور شود.
قدرتی با  اشــاره به برخی اظهارنظرها از ســوی مسئوان درباره 
بازارهای مالی و بازار ارز کشــور گفت: مســئوان و دولتمردان باید 
بداننــد که کلمات و جمات آنها روی وضعیت اقتصاد کشــور تاثیر 

بسزایی خواهد داشت. 
در هفته گذشــته اظهارنظرهایی از جانب یکی از مسئوان کشور 
ســبب افزایش قیمت ارز شــد و انگیزه ها را برای افزایش تقاضای ارز 

باا برد.
گفتنی اســت، حســن روحانی هفته گذشته در زمان ارائه ایحه 
بودجه ســال 98 در مجلس شورای اسامی گفت: »ما در مقطعی در 
اوایل ســال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اســکناس ما تقریباً صفر بود، 

منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب ها در بازار به وجود آمد.« 
وی درباره وضعیت بازار ارز و تاثیر آن بر بازار سهام تا پایان سال 
جاری گفت: در بازار ارز متغیرهای مختلفی می تواند نقش بازی کند. 
تاثیــر تحریم ها بر مقدار فروش، بازگشــت ارز ناشــی از فروش نفت 
و تقاضای آخر ســال برای دار از جمله دار مســافرتی از مهم ترین 

متغیرهاست.
 اگر دولت بتواند این موضوعات را مدیریت کند، ارز روند نوسانی 
شدیدی نخواهد داشت مگر اینکه اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با  اشاره به انتشار گزارش های 9 ماهه 
شرکت ها بیان کرد: اگر با همین روند شرایط ادامه یابد سال پر رونقی 
برای بازار سرمایه خواهیم داشت و قیمت سهم ها افزایش می یابد. اگر 
همین روند برای ســال آینده نیز ادامه پیدا کند، بازار سرمایه گزینه 

مناسبی برای سرمایه گذاری است.
قدرتی درباره تاثیر رقم های بودجه در بازار سرمایه گفت: با نگاهی 
به ایحه بودجه ســال آینده در مقایسه با سال گذشته می بینیم این 
بودجه چندان برای بازار ســرمایه مطلوب نیســت. درست است که 
مقدار بودجه  عمرانی ثابت مانده اما با توجه به مقدار جذب بودجه های 
عمرانی در ســال های گذشــته و با توجه به عدم افزایش درآمدهای 
دولت در سال آینده باید گفت که احتماا در حوزه بودجه عمرانی به 

مشکل خواهیم خورد.

یک کارشناس بازار سرمایه: 
اظهارات نسنجیده یکی از دولتمردان 

سبب افزایش نرخ ارز شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعام 
کرد در شرایطی دولت 360 میلیون دار از منابع 
صندوق توسعه ملی را به دلیل واریز اشتباه به 
صندوق، برداشت کرده که از نظر قانونی واریز 
مذکور درست بوده و دولت نباید مبلغ مذکور 

را برداشت می کرد. 
محمد حسینی در گفت وگو با  خبرگزاری مهر، 
درباره برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی، 
اظهار داشت: کمیسیون برنامه وبودجه، برداشت غیر 
قانونی بانک مرکزی و دولت از صندوق توسعه ملی را 

مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در اساســنامه صندوق توســعه ملی 
سهم صندوق از محل صادرات فرآورده های نفتی به 

صراحت تعیین شده است. 

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی ادامه 
داد: بر اساس سیاست های اباغی مقام معظم رهبری 
و برنامه ششم توسعه، صادرات فرآورده های نفتی از 
پرداخت  سهم صندوق توسعه ملی معاف شده بود 

لذا در این خصوص ابهامی به وجود آمد.
به گفته حســینی، در همان زمان آقای نوبخت 
نامه ای به بانک مرکزی می نویســد مبنی بر اینکه 
صندوق توسعه ملی سهمی از صادرات فرآورده های 
نفتــی ندارد، بر اســاس نامه جنــاب نوبخت 360 
میلیون دار از حساب های صندوق برداشت شده و 

در حساب های دولت منظور شد.
وی اضافه کرد: صندق توسعه ملی و دستگاه های 
نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، ما هم 
به عنوان ناظر صندوق این موضوع را بررسی کردیم، 

دســتگاه های نظارتی و صندوق، نامه ای به معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری می نویسند، معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری اظهار نظر می کند که اقدام بانک 
مرکزی و دولت صحیح اســت )اما( با بررســی های 
انجام شده کمیته ای از دستگاه های نظارتی تشکیل 
شــد و در نهایت مشخص شد این درآمد متعلق به 

صندوق بوده است. 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
گزارش تکمیل و ارائه شده است، با رایزنی های انجام 
شده این عدد باید تا پایان سال به صندوق توسعه ملی 
از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانین و 

مقررات به درستی انجام شود.
رئیس دیوان  گــزارش  حســینی درخصــوص 
محاســبات مبنی بر برداشــت پنج میلیارد داری 

دولت از صندوق توســعه ملی بیان کرد: بسیاری از 
برداشت ها از صندوق با مجوزهای موجود به عنوان 
وام انجام شده است و باید در سنوات آتی بازگردانده 
شــود البته باید دید دولت با توجه به شرایط تحریم 

توان بازپرداخت این بدهی ها را دارد یا خیر.
به گفته وی، بخشی از بدهی هایی که از گذشته 
باقی مانده اســت عیدانه ای بودکه در پایان سال 90 
دولت به مردم پرداخت کرد قرار بود در ســه قسط 
این دو میلیارد و 400 میلیون دار بازپرداخت شود 
اما هنوز حدود یک میلیارد دار این بدهی پرداخت 
نشده است. این بدهی ها باید در بودجه های ساانه 
دیده شده و پرداخت شود ولی به دلیل مشکات مالی 
که دولت در سال های اخیر داشته است، نتوانسته این 

بدهی ها را باز پرداخت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

برداشتغیرقانونی360میلیونداریدولتازصندوقتوسعهملی

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی شش 
ماهه 9۷ را بدون نفت 0/3 و با نفت 0/4 درصد اعام کرد که نشــان 

می دهد خبری از اقتصاد درون زای مبتنی بر بخش غیرنفتی نیست.
مرکز آمار رشــد اقتصادی تابستان 97 را بدون نفت منفی 1/6 و با نفت 
منفی 1/1 درصد اعام کرد. در یکی دو سال اخیر، رشد اقتصادی بدون نفت 
از رشد با نفت پیشی گرفته بود که نشان از رشد صادرات غیرنفتی داشت، ولی 

آمارهای اخیر نشان می دهد وابستگی به نفت بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، تابستان امسال که با تاطم و نوسان شدید 
ارزی روبه رو بود، حاا بعد از گذشــت چند ماه اثرات منفی خود را روی رشد 

بخش های مختلف اقتصادی نمایان کرده است.
کشــاورزی که در روزگار رکود همیشــه جورکش رشد اقتصادی بود در 
بهار و تابستان دو فصل متوالی منفی بوده و در رکود فرو رفته است، در حالی 

که این بخش توانسته بود در پاییز و زمستان رشدی مثبت را تجربه کند.
با طوانی شــدن نوســان ارزی که از اواخر سال 96 شروع و دامنه آن به 
نیمه نخست سال 97 رسید دامن بخش های مختلف اقتصاد را گرفت. عاوه 
 بر آن تحریم و کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت، اقتصاد را که تازه برای 

رشد جان گرفته بود، به یکباره زیر و رو کرد.
سیاســت های اقتصاد مقاومتی به درون زا بودن رشد تاکید دارد و دقیقا 
همین موضوع پاشنه آشیل اقتصاد کشور است، با این حال تاش ها برای برون 
رفت از آن میســر واقع نشده است. توجه ناکافی به بخش غیرنفتی و تمرکز 
شدید روی بخش نفت که یک عامل و متغیر بیرونی برای اقتصاد ما به حساب 

می آید، هر زمان اراده می کند، اقتصاد را دچار نوسان می کند.
متغیرهای اقتصاد و رشــد فصل ها از سال 95 تاکنون نشان می دهد که 
وابستگی شــدیدی به ظرفیت نفت وجود دارد و هر موقع این بخش با رشد 
همراه بوده در بقیه بخش ها نیز حباب ایجاد کرده و با خود همراه کرده است، 
به طوری که می توان گفت منحنی رشد در دستان نفت قرار دارد.تمرکز بی حد 
و حصر روی رخدادهای بیرونی از سوی مسئوان باعث شد تا با اخم بیگانگان 
بازهم رشد اقتصاد در سراشیبی قرار بگیرد و نفت به جز یک دوره کوتاه مدت 
که رشــد اقتصادی را تحریک کرد، اکنون عاملی برای رکود شــود.همچنین 
آمارهای جدید حکایت از منفی شدن رشد ساختمان، صنعت و کشاورزی دارد 
که با توجه به فصول قبل بازهم در حال تنزل اســت.بخش صنعت با رشدی 
افسانه ای در زمستان 95 اکنون حال و روز خوبی ندارد و با نوسان شدید ارزی 
با رکود و کاهش تولید دست و پنجه نرم می کند. طبق گزارش مرکز آمار رشد 
اقتصادی این بخش منفی 3 درصد است.طبق آمارها بخش کشاورزی هر دو 
دوره یک جهش رشد داشته اما از زمستان سال 96 تاکنون نتوانسته قد علم 
کند. بسیاری از کارشناسان نوسان شدید ارزی، کم آبی و مستولی شدن رکود 
بر دیگر بخش ها را از عوامل موثر در این بخش می دانند. بخش ساختمان از 
همه بخش ها حال و روز وخیم تری دارد. استراتژی مسئوان و سیاست گذاران 
در چند سال اخیر نتوانست این بخش را که بسیاری از صنایع را در گرو خود 
دارد به حرکت درآورد و با شوک ارزی مجددا به رکود عمیق بازگشته است. 

در تابستان 97 نرخ رشد ساختمان منفی 8 درصد است.

بر اساس آمارهای شش ماهه 9۷ 
وابستگی اقتصاد کشور 

به نفت افزایش یافت

دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور از بیکاری 
400 قطعه ساز در آینده نزدیک خبر داد.

آرش محبی نژاد در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 
علیرغم تمام پیگیری های انجمن قطعه سازان همگن تا این 
لحظه با وجود قول های مسئولین هیچ گشایشی برای رفع 
مشکات قطعه سازان اعمال نشده است، اظهارداشت: در 
حال حاضر وضعیت قطعه سازان روز به روز بدتر شده و به 

زودی 400 قطعه ساز بیکار خواهند شد.
وی با بیان اینکه با تعطیلی این افراد در مجموع تعداد 
بیکاران این صنعت به 280 هزار نفر خواهد رسید، افزود: 
در این شرایط هر چه فریاد می زنیم هیچ کس به درد قطعه 
سازان توجهی نمی کند که این موضع بسیار نگران کننده 
است.دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور، گفت: ظرف 
2 ماه اخیر بیش از 40 جلســه مختلف در مجلس شورای 
اســامی و دولت با حضور وزرای اقتصــاد، صنعت، کار، 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس  مجلس شــورای اسامی 

داشتیم اما عمًا هیچ اتفاقی نیفتاده است.
محبی نژاد با اعام اینکه حل مشکل قیمت قطعات، 
تأمین نقدینگی، مطالبات معوق و ســرمایه در گردش به 

همراه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی باید حل شود، 
تصریح کرد: به تمام این مشــکات باید کاهش چشمگیر 
تیراژ خودرو را هم اضافه کرد. در حال حاضر تقریباً تولید 
در خودروسازان در حال توقف است و برنامه تولید روزانه 
6 هزار دستگاه خودرو به شدت افت کرده و هرگز به اهداف 

از پیش تعیین شده نخواهیم رسید.
موج سواری خودروسازان بر مشکات قطعه سازان
این اتفاقات در حالی در صنعت قطعه سازی رخ داده 
و می دهد که اوا این روزها خودروســازان بدون توجه به 
تعهــدات خود به مردم قیمت محصواتشــان را بیش از 
50 درصــد گران کرده اند و به اعتراضات مردمی هم هیچ 

اعتنایی نمی کنند. 
ثانیا ســایت اقتصاد خودرو طی مطلبی نوشت: قطعه 
ســازان بر این عقیده هستند که بعد از نوسانات ارزی در 
کشور خودروســازان بایستی قطعه را بیش از قیمت های 
قبلی و متناسب با نرخ ارز از آنان خریداری کنند. مطالبه ای 
که شاید مبتنی بر واقعیت باشد اما این مطالبه فرصت را 
برای خودروسازان فراهم نموده تا موضوع آزادسازی قیمت 

خودرو را مطرح کنند. 

 شاید بزرگ ترین  اشتباه راهبردی قطعه سازان همین 
نکته اســت که مطالبه منطقی خود را مشروط به تامین 
خواست خودروســازان مبنی بر آزادسازی قیمت عنوان 
نموده اند.ساختار مدیریتی و سهم قطعه سازان در قیمت 
تمام شــده خودرو به گونه ای است که نمی توان منطقی 
کردن قیمت قطعه را مشروط به آزادسازی قیمت خودرو 
دانست. چرا که عاوه بر قیمت قطعه، متغیرهای دیگری از 
جمله هزینه های عمومی، اداری و... در قیمت خودرو دخیل 
هســتند. مشکات قطعه سازان با مشکات خودروسازان 
هرچنــد که به یکدیگر مرتبط اســت ولــی راه حل های 

مجزایی دارد. 
خودروسازی کشــور با مشکات ساختاری متعددی 
از جمله انتصابات سیاسی و غیرفنی، هزینه باای سربار، 
بهره وری پایین، فساد، رانت، عدم پاسخگویی، وجود ده ها 
شــرکت تابعه و زیرمجموعه و... روبرو اســت. وجود این 
مشکات ساختاری هزینه تمام شــده خودرو را افزایش 
می دهد و لذا قیمت قطعه بخشــی از قیمت خودرو است. 
زیان ده بودن خودروسازی کشور نیز حاصل همین ساختار 
معیوب است. تا زمانی که اصاحات ساختاری صورت نگیرد، 

نمی توان انتظار افزایش کیفیت و رقابتی شــدن قیمت را 
داشت. این بزرگ ترین دروغ در صنعت خودروسازی است 
که برخی زیان ده بودن خودروسازی را به قیمت دستوری 
ربط می دهند. چرا که عملکرد خودروسازان در خودروهایی 
که مشمول قیمت دستوری نمی شــود نیز زیان ده بوده 
اســت. به طور مثال طبق اســناد رسمی و آشکار شرکت 
ایران خودرو در بازه زمانی 1396/1/1 تا 1397/3/30 در 
حــدود 48 هزار و 900 خودرو به صورت زیان ده فروخته 
شده است. خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت نبوده اند. سؤال اینجا است که این خودروها به چه  

اشخاص حقیقی و یا حقوقی فروخته شده است؟ 
براســاس واقعیت های کنونی اقتصــاد، قیمت قطعه 
بایستی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد ولی مشروط نمودن 
این موضوع به آزادســازی قیمت خودرو، مبنای علمی و 
کارشناســی ندارد و انحراف اذهان عمومی از مشــکات 
اساســی خودروسازی کشور است. به نظر می رسد مطالبه 
به حق قطعه سازان در افزایش قیمت، بیشتر بهانه ای برای 
افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش سوءمدیریت و اثرات 

ساختار معیوب در خودروسازی است. 

به دلیل بی توجهی مسئوان ذیربط

400قطعهسازبهزودیبیکارمیشوند
در راستای اهداف شــرکت ذوب آهن اصفهان و افزایش توان 
بارگیری و حمل ریلی محصوات،  رکورد حمل ریلی به میزان دو هزار 

و 400 تن شمش صادراتی شکسته شد.
علیرضا عباسیان، مدیر پشتیبانی فروش و خدمات مشتریان با اعام این 
خبر گفت: با تاش فراوان همکاران خدوم و زحمت کش در واحدهای مرتبط 
کارخانه به ویژه مدیریت های راه آهن و ترابری، فوادسازی، حراست، راهبری 
ماشین آات و راهبری و خودروهای سنگین، حمایت معاونین بهره برداری و 
بازرگانی، بیست و پنجم آذرماه میزان 2400 تن شمش صادراتی،  به مقصد 
بندرعبــاس بارگیری و حمل گردید.وی افــزود: حداکثر باری که به صورت 
روزانه تاکنون تحویل راه آهن جمهوری اسامی گردیده، 1200 تن بوده است.

مدیر پشتیبانی فروش و خدمات مشتریان با اشاره به اینکه برای بارگیری 
و حمل روزانه دو هزار و 800 تن هدف گذاری شده است تصریح کرد: از آنجا 
که گســترش حمل ریلی از برنامه های اصلی مدیریت عالی ســازمان بوده و 
صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز برای شرکت به دنبال دارد، لذا هموار کردن 

مسیر و حذف موانع این مهم جزو اولویت های شرکت می باشد.
وی اضافه کرد: در این راستا جهت افزایش بارگیری واگن ها در محوطه 
انبار شمش جدید، با همت تاشگران مدیریت نت، ساختمان محل بارگیری در 
کوتاه ترین زمان ممکن توسعه یافت و امکان واگذاری همزمان تعداد بیشتری 
واگن فراهم گردید که نتیجه آن افزایش تناژ بارگیری به صورت روزانه می باشد.

به همت تاشگران ذوب  آهن اصفهان
رکورد حمل ریلی به میزان 2400 

تن شمش صادراتی شکسته شد



گزارش روز
صفحه ۵

یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷ 
۲۲ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۷

افقی:
1- یکــی از مهمترین عوامل آلودگی کان شــهرها در این 
ایــام ســال 2- پیامبر اکرم)ص( می فرمایند، گلی اســت از 
گلهای بهشت - کتاب مهم ابوعلی سینا در طب 3- هافبک 
عراقی تیم فوتبال پرسپولیس- طاق زیبایی صورت- شهری 
در کشــورمان که نماینده والیبال ایران در جام باشگاههای 
جهان بود 4- پسوند مصدر جعلی- بازداشتن کسی از انجام 
کاری- راهنمای رسیدن به مقصد مورد نظر- انسان مؤمن به 
کســی نمی زند 5- ذات و طبیعت - بتی در زمان جاهلیت- 
چاشــنی ضد ســرطان 6- از نامهای آدمی در قرآن- قطب 
منفی باطری- کشور آشوبزده اروپا در این روزها 7- سوره ای 
در قرآن کریم- رکنی در کعبه - هنوز خاک نشده 8- سردار 
سپاه کفر که بدست حضرت داوود)ع( کشته شد- پیامبری 
که جانشــین حضرت موسی علیه السام شــد- واژه آب در 
زبــان بیگانه 9- کلیســایی در ارومیه که قدمت آن به بیش 
از دو هزار ســال می رسد- پادشاه کشور اسپانیا 10- آفتاب 
پرست- پهنه مثلثی شکل که در انتهای رسیدن رود به دریا 
تشــکیل می شود- غذای تزریقی 11- پولی که کسی به زور 
از دیگــران بگیرد - از جانوران دریایی- از واحدهای پول در 
آمریکا 12- ســاز و برگ زین اسب- واحد زلزله- نام خواهر 
حضرت خدیجه)ص( 13- مایه دردسر و عذاب- راه عبور از 
رودخانه- نویســنده مشهور فرانسوی که داستانهای تخیلی 
 وی معروف اســت- از غذاهای متنوع و ســنتی ما ایرانیان
 14- ضمیر وزنی- باغ دیدنی کاشــان- منظومه ای از عبید 
زاکانی 15- یادش آرامش بخش دلهاست- یکی از شیرین ترین 
لهجه های زبان فارسی- کوچکترین سیاره منظومه شمسی.

عمودی:
1- از کشورهای آفریقایی که تاکنون میزبانی جام 
جهانی فوتبال را برعهده داشته است- از زدنی ها 
در زبــان عامیانه برای تغییر نظر 2- اســتانی در 
کشورمان- خواهر کوچک خانواده برونته- رود مرزی 
ایران و عراق 3- افزایش بیش از حد آن نشان از بروز 
بیماری است- اثری از آیت اه شهید مرتضی مطهری 

شماره 11304 جدو    ل

4- رود آرام روسیه- درخت انگور- کشوری باستانی 
در بین النهرین- نام کوه افسانه ای که سیمرغ در باای 
آن انه داشت 5- شهر بندری و تجاری مهم کشور 
لهستان- شهری در استان خراسان رضوی- نام یکی 
از همســران حضرت یعقوب)ع( 6- شهر و بندری 
در عربســتان- از حروف الفبای انگلیسی- دسته 
هاون- کامی که جز یک معنی از آن استنباط نشود 
7- واژه مو در زبان انگلیسی- شیره انگور- دریای 
عرب- واحدی در ارتش 8- دیوی که راه بر رستم 
گرفت- قند پهلو 9- ضمیر احترام در زبان انگلیسی- 
پرفروش ترین رمان دوران دفاع مقدس- حل آنها در 
زندگی باعث آبدیده تر شدن انسان می گردد- تعجب 
علیا مخدره 10- بلندی های قلــه یا کوه- تابان و 
درخشان 11- بیماری اغنیا- شهری در فرانسه- واحد 
چهارپایان- فلز صورت 12- قوم حضرت هود- نامی 
برای پسران اسپانیایی- بزرگترین آبزی اقیانوس ها 
13- از شهرهای بزرگ استان مازندران- شاعری که 
وی را بزرگترین قصیده سرای معاصر نامیده اند- لخت 
و عور 14- واحد پول کشــور چین- نام قدیم شهر 
رامسر- مکانی برای استراحت و گفت وگو در هتل 
15- استانی در کشور افغانستان - شهری در استان 

خوزستان.

گزارش خبری * حجت ااسام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس: فتنه 
88 فراموش شدنی نیست. سران فتنه و عوامل صحنه گردان این 

خیانت بزرگ ضمن اقرار به اشتباه و عذرخواهی از نظام و ملت، باید 
مسئولیت خسارات بزرگی که در سال 88 به نظام و مردم تحمیل 

کردند، بپذیرند و آن را جبران کنند. 
* دکتر قدیری ابیانه کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک: مردم با 

حضور در حماسه ماندگار 9 دی، ادامه آشوبگری فتنه گران و احتمال 
تجاوز خارجی را خاتمه داده و خنثی کردند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های 
مالی شــرکت برای دوره مالی ســال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرســی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 و 
شــماره ثبت 41230 به ســمت بازرس اصلی و آقای رستم خسروی 
دارنده شماره ملی 0056940769 به سمت بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشار 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - اعضای هیئت مدیره به شرح 

ذیل انتخاب شدند:
- شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوات پارس )با مسئولیت محدود( 

ثبت شده به شماره 179869 و شناسه ملی 10102220898 
- شرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شرق )سهامی خاص( ثبت شده به 

شماره 466966 و شناسه ملی 14004686193
- شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان )با مسئولیت محدود( ثبت شده 

به شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار 
تیمچه شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 

۴۸۸۲۹6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵66۵۲۱۰ 

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

آمریکا با همراهی برخی از کشــورهای 
غربی در سال های گذشــته پروژه کودتای 
مخملی- معروف به انقاب های رنگی- را در 
کشــورهایی همچون اوکراین، گرجستان و 
قرقیزستان با دستورالعملی مشابه اجرا کرد 
که تقریبا تمامی این کودتاها با موفقیت اجرا و 
به شکست و سرنگونی دولت مرکزی ختم شد.

ایــن پروژه با برنامه ریزی گســترده-به اذعان 
مقامات و تحلیلگران و رســانه های غربی- در سال 

1388 در ایران پیاده شد. 
 »مایکل لدیــن« از حامیان کودتای مخملی و 
مشــاور پیشین شــورای امنیت ملی آمریکا و عضو 
برجســته مؤسســه »آمریکن اینترپرایز« و دستیار 
ویژه »دونالد رامســفلد« وزیر دفاع پیشین آمریکا 
در 21خرداد 88 در مصاحبــه با »نیویورک تایمز« 
گفت:»فردا در ایران انتخابات نخواهد بود بلکه یک 
انقاب رنگی کلید می خورد. بر همین اساس پیشنهاد 
رفراندوم از یک سو و حمایت رسانه اي غرب از سوي 
دیگر مي تواند مخالفان جمهوري اســامي ایران را 

امیدوار کرده و در صحنه نگاه دارد!«
همچنین »پاول کریگ رابرتز« سیاســتمدار 
آمریکایــی و معــاون پیشــین وزارت خزانه داری 
آمریکا، سال 88 در مقاله ای با عنوان »آیا اعتراضات 
ایــران، یک انقــاب رنگی هدایت شــده دیگر از 
سوی آمریکاســت؟« نوشت: »اعتراض های تهران 
نشانه هایی از اعتراضات هدایت شده توسط سازمان 
سیا در گرجستان و اوکراین دارد. باید نابینا باشیم 

که چنین چیزی را نبینیم.«
 وی در ایــن مقاله درباره اینکه ســازمان های 
غیردولتــی و تحت حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا 
به عنوان ســتون پنجم در کشورهای دیگر عمل 
می کننــد و همچنین به کمک مالــی به یکی از 
نامزدهای ریاســت جمهوری ایران در ســال88 

صراحتا اعتراف کرد.
همان طــور که فتنه گران در اردوکشــی های 
خیابانــی صریحــا اعام کردند، هــدف اصلی، نه 
انتخابات بلکه اصل نظام جمهوری اسامی ایران بود.

در فتنه سال 88 چهار گروه با اهداف متفاوت 
در میدان حضور داشتند: گروه اول عده ای بودند که 
مشخص شد دشمن در آنها نفوذ کرده است؛ آنها 
در نقش پیاده نظام، بازیچه دشمن شدند و خیانت 
بزرگــی را رقم زدند. گــروه دوم در حقیقت بازی 
خوردند و با تحلیل های غلط در میدان دشمن عمل 
کردند و حرکت جریان فتنه را تأیید کردند. گروه 
سوم، برخی نخبگان فکری و سیاسی کشور بودند 
که تحت تأثیر تحلیل های ناکافی و وابستگی های 
مختلف در مقابل فتنه ســکوت کردند. و اما گروه 
چهارمی نیز در میدان حضور داشت که در صراط 
مســتقیم انقاب و به تأســی از گفتمان و مواضع 
محکم و روشــن رهبر معظم انقاب با فتنه گران 
مقابله کردند و به روشنگری درباره  فتنه پرداختند.

خیانت فتنه گران
حجت ااسام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم 
در مجلس شورای اسامی در گفت و گو با گزارشگر 
روزنامه کیهان می گویــد: » فتنه 88 در حقیقت 
اغواگری و فریب عمومی بود که با هدایت بیگانه و 

از جانبازی در جنگ صفین 
تا کشتن فرزند رسول خدا

ایرج نظافتی
بر اســاس آنچه که در اسناد تاریخی آمده است، شمر بن 
ذی الجوشن از اشراف شــهر کوفه بود که در جنگ صفین در 
ســپاه امام علی)ع( حضور داشت و در واقع جانباز این جنگ 
بود. او نه تنها در سپاه امیرالمومنین)ع( حضوری جدی و موثر 
داشــت، بلکه در این جنگ جراحت هایی نیز برداشت. با این 
حال نمی توان در مورد نیت واقعی شــمر از حضور در ســپاه 
علی ابن ابی طالــب)ع( با قاطعیت صحبت کرد. اما هرچه بوده، 

قطعاً این سابقه موجب رستگاری شمر نگردید.
چرا که شمر در واقعه کربا از اصحاب اصلی فتنه بود و از 
فرماندهان مقابل سپاه فرزند امام علی)ع( قرار داشت و با قساوت 
و بی رحمی دســت به شهادت امام حسین)ع( زد، و این عمل 
وقیحانه عملی نبود که شخص بتواند با یک نادانی لحظه ای و 
گمراهی آنی به آن دســت بزند و یک روزه چنین رویکردی را 
برگزیند، بلکه نشان از عمیق شدن تدریجی انحراف در او دارد. 
چون براساس آنچه که در تاریخ آمده است وی ابتدا با اقدامات 
خصمانه و بی رحمانه خود زمینه شهادت حجر بن عدی را فراهم 
ساخته و سپس مستقیماً امام حسین)ع( را به شهادت رساند و 

آن جنایت تاریخی را در روز عاشورا رقم زد.
با نگاهی به تاریخ پر فراز و نشــیب اســام و ریزش ها و 
رویش هــا خواهیم دید که خیلی از افراد در برهه هایی از زمان 
پای کار اسام و اماِم زماِن خود بودند اما با چرخشی ناگهانی 
و در برهه ای دیگر، صد و هشــتاد درجه تغییر موضع دادند و 
حتی از رفتارهای اســامی و انقابی گذشته خود اعام برائت 

کرده و تغییر موضع دادند.
در فتنه ســال 1388 هم امتحــان بزرگی برای جامعه 
اسامی ما و خصوصا خواص پیش آمد تا عیارشان در دفاع 
از انقاب اسامی، که ثمره خون هزاران هزار شهید و جانباز 
و رشــادت های مردم بود، سنجیده شــود، افرادی سربلند 
بیرون آمدند و افراد دیگری در جایگاه ســران فتنه، مردود 

شناخته شدند.
بدون شک سران فتنه در آن برهه از تاریخ انقاب اسامی 
خســارت هایی را به میهن اسامی وارد کردند که هیچ گاه این 
خسارت ها جبران نشد و هنوز سران فتنه با توجه به خواست 
عمومی مردم انقابی به پای میز محاکمه نیامدند و پاسخگوی 
رفتار نابخردانه خود نبودند و سؤاات مجهول فراوانی در افکار 
عمومی باقی ماند که به راســتی چرا این افراد از انقابی عبور 
کردنــد که خود یکــی از ارکان اصلی آن بودند؟! گرچه بدون 
شک منافع مالی و مناسک دنیوی و نشستن بر مستند قدرت 
در حاکمیت رکن اساســی انحراف این افراد از خط راســتین 

انقاب اسامی بود.
امروز که ســالگرد شکست فتنه 88 اســت انتظاری که 
مردم انقابی و رنج کشیده ایران اسامی خصوصا خانواده های 
معظم شــهدا، جانبازان و ایثارگران و امت وایتمدار دارند این 
است که سران فتنه به سزای اعمال خود برسند و فقط حصر 
آنان - آن هم حصری که در آن، استخر و تفریحشان روبه راه 
است! - نمی تواند خسارت های متعددی که بر نظام و انقاب 
تحمیل کردند را جبران کند، بلکه باید پاسخگوی جنایت ها و 
خیانت های خود باشند و امیدواریم این عدالت درباره آنان به 

زودی به مرحله اجرا در آید.

۹ دی
 ماندگار 
در تاریخ

حماسه ماندگار 9 دی  انقاب اسامی
بغضی نهفته در دل ملت

مسعود اکبری

هماهنگی ایادی بیگانه در کشور انجام شد.«
ذوالنور می افزاید: » مردم در ســال 88 حتی 
جماعتــی که تحت تاثیر فریب و دروغ قرار گرفته 
بودند متوجه شــدند که فتنه گران به آنها خیانت 
کرده و با استفاده ابزاری از احساساتشان، به شعور 
آنها اهانت کرده اند. قاطبه مردم به این واقعیت پی 
بردند که اعتراض فتنه گران، انتخاباتی نیست، بلکه 
براندازی اســت. مردم در سال 88 گره زلف سران 
فتنه با آمریکا و رژیم صهیونیستی و نظام سلطه را 

به چشم دیدند.«
وی در ادامه تصریح می کند:» در سال 88 بعد 
از چند ماه درگیری و آســیب به کشور و فشار به 
گروه هــای مردم، قاطبه ملت تصمیم گرفتند و در 
نتیجــه 9 دی انفجار یک بغض متراکم ملت ایران 
نسبت به فتنه گران بود و آخرین میخ را بر تابوت 

فتنه زد.«
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسامی 
خاطرنشــان می کند:» فتنه 88 فراموش شــدنی 
نیســت. ســران فتنه و عوامل صحنه گردان این 
خیانت بزرگ ضمن اقرار به اشتباه و عذرخواهی از 
نظام و ملت، باید مسئولیت خسارات بزرگی که در 
سال 88 به نظام و مردم تحمیل کردند، بپذیرند و 

آن را جبران کنند. «
ترغیب دشمن به تشدید تحریم ها

فتنه گران در ســال 88 عاوه بر زیرپاگذاشتن 
حق الناس و قانون شــکنی و به آشــوب کشیدن 
کشور، دشــمن را در تشدید تحریم ها علیه مردم 

کشورمان ترغیب کردند.
رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 
1929شورای امنیت دارد که 25 خرداد 1389)ژوئن 
2010( صادر شد. تمام تحریم های یکجانبه ای که 
اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها 
یاد می شود، در واقع براساس زیرساخت حقوقی که 
در این قطعنامه ایجاد شــد، اعمال شده است. اما 
این قطعنامه اساسا نه یک قطعنامه هسته ای است 
و نه با هدف واکنش نشــان دادن به سیاست های 

هسته ای ایران اعمال شده است.
 قطعنامه 1929 دقیقا در ســالگرد فتنه 88 با 
هدف ترغیب و تشویق جریان فتنه صادر شد. جریان 
فتنه در ســال 89 رو به افول نهاده بود و آمریکا و 
هم پیمانان شیطان بزرگ برای کمک رسانی به فتنه 
گران و تحت فشارقراردان مردم و به خیال خام اینکه 
نظام جمهوری اســامی ضعیف و دچار بی ثباتی 

داخلی شده است، این قطعنامه را صادر کردند.

در سال 88 تمامی عناصر مخالف نظام همانند 
جنــگ احزاب به میدان آمدنــد و در مقابل ملت 
ایستادند. در نهایت در دی ماه 88 با حرمت شکنی 
به عاشــورای حسینی صبر ملت به سر آمد و این 
غائله که هشــت ماه به طول انجامید، سرانجام به 

حماسه ماندگار 9 دی ختم شد.
حرکت خودجوش و سراسری

دکتر »محمد حسن قدیری ابیانه« کارشناس 
ارشــد مدیریت استراتژیک و سفیر سابق ایران در 
مکزیک و ایتالیا در گفت و گو با گزارشــگر روزنامه 
کیهان اظهار می دارد: » مردم در سال 88 از فتنه، 
نگران بودند. بیگانگان با تبلیغات گسترده این طور 
وانمــود کرده بودند که نظام پایگاه مردمی خود را 
از دست داده است و بین مردم و حکومت جدایی 
افتاده است. ضمن اینکه در روز عاشورا فتنه گران 

نشان دادند که با اصل اسام و نظام مخالفند.«
قدیری ابیانــه در ادامه همین بحث می گوید: 
»فتنه گران اهانت هایی را به مقدسات اسامی انجام 
دادند که خشم مردم را برانگیخت و در یک حرکت 
خودجوش و سراسری، مردم به میدان آمدند و فتنه 
را خنثی کرده و دشــمن را از توهم خارج کرده و 
بــه آن فهماندند که نظام پایگاه مردمی خود را از 

دست نداده است.«
وی می افزاید: » نکته قابل توجه اینجاست که 
در حماســه ماندگار 9 دی حتی کسانی که فریب 
فتنه گران را خورده و ادعای تقلب را باور کرده بودند، 
متوجه فریب خوردن خود شــده و علیه فتنه گران 

وارد عرصه شدند.«
این کارشناس مسایل استراتژیک خاطرنشان 
می کند: »حمله آمریــکا به عراق به این دلیل رخ 
داد که واشنگتن از جدایی مردم و حکومت مطمئن 

شــده بود و البته در عراق در آن مقطع زمانی، این 
مسئله یک واقعیت بود. اگر روزی دشمن احساس 
کند که حکومت اسامی، پایگاه مردمی ندارد، در 
حمله نظامی با هدف تجزیه کشور و تصاحب ثروت 
ملی از جمله نفت و گاز، تردید نخواهد کرد. لذا مردم 
با حضور در حماسه ماندگار 9 دی، ادامه آشوبگری 
فتنه گران و احتمال تجاوز خارجی را خاتمه داده 

و خنثی کردند.«
اندیشه های سیاسی در شناخت فتنه

در اندیشه متعالی اســام، ارتباط امت و امام 
بیش از آن که یک رابطه عاطفی باشــد، ریشه در 
شناخت و شعور دارد. هرچند که امام رابطه ای قلبی 
با امت خویش برقرار می کند، اما شناختن امام حق و 
پیشوای عادل، خود نیازمند اندیشه و شعوری عمیق 

است و نه احساسات و عواطف زودگذر.
 ایــن مفهــوم در روایات منقــول از امامان 
معصوم)ع( مورد توجه بوده و بر شناخت عقانی 
امام و همراهی منطقی با ایشــان تأکید بســیار 

شده است.
درک سیاســی مردم از تدبیر رهبری در مهار 
امواج فتنه و فهم رهبری از فضای ذهنی و سائق 
سیاسی مردم، اصلی ترین و اصیل ترین اتفاقی بود 

که توانست پشت توطئه را بشکند و آخرین میخی 
بود که بر تابوت فتنه کوبیده شد. 

در راهپیمایــی نهم دی حتی کســانی دیده 
می شــدند که به نامزدهای فتنه گر انتخابات رأی 
داده بودند، اما بر اســاس تدبیر و درک سیاســی 
می دانستند که باید در آن اتفاق تاریخی مهم حضور 
داشته باشند و از نظام و رهبری و ارزش های خود 

دفاع کنند.
جمعیت 40 میلیونی که 22 خرداد تشخیص 
دادند رفتن آنها »پای صندوق«- فارغ از رای به این 
یا آن نامزد- سرمایه گذاری برای اقتدار و امنیت و 
پیشرفت و ســربلندی ملی است، در مدت 8 ماه 
به چشــم دیدند که کســانی از دل این حماسه و 
فرصت بزرگ می خواهند تهدید علیه امنیت ملی 
بسازند و آن را پای جمهوریت نظام بنویسند و به 

نام جمهوری به جنگ اسام بروند.
عمل صالح

رهبــر معظم انقــاب- 21 آذر 90- در دیدار 
اعضای ستاد بزرگداشــت 9 دی  فرمودند:» مردم 
احســاس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه، 
عمل صالِح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این 
بود که توی خیابان بیایند، نشــان بدهند، بگویند 
مردم ایران اینند. بــا این حرکت مردم، آن حجم 
عظیم تبلیغات دشــمن که می خواست فتنه گران 
را مــردم ایران معرفی کند و اینجور نشــان بدهد 
که مردم ایران از انقابشان، از نظامشان برگشتند، 
بکلی نقش بر آب شد؛ یعنی مردم نشان دادند که 

این، مردم ایران است. 
برخی تحلیل گران خارجی وقتی نگاه کردند، 
گفتند »از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضی 
گفتند از بعد از حرکات اول انقاب، هیچ اجتماعی با 
این بزرگی، با این تپش، با این شور و هیجان وجود 
نداشته، که مردم وارد میدان شدند. این، حقیقت 

9 دی است«.
بی شک فتنه به عنوان جنایت و خیانت بزرگ 
هرگز نبایســتی از یادها برود و حماسه 9 دی هر 
چنــد نقطه پایانی بر فتنه گری فتنه گران بود ولی 
سال روز این حماسه همواره می تواند بهانه و دلیلی 
باشــد برای یادآوری آنچه که در آن سال گذشت 
تا عده ای نتوانند با سوءاستفاده از فراموشی بساط 
نفوذ خود را بگسترند و برنامه های شوم خود را که 
در سال 88 نتوانستند عملی سازند با زبان و بیانی 

دیگر پیش ببرند.

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ســاخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصوص انسان و دام- واردات و صادرات، خرید و فروش و تولید 
انواع محصوات مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های داروئی 
و رژیمی، آرایشی و بهداشتی، کلیه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، 
محصوات دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن محصوات و صادرات 
محصوات و سایر فعالیت های بازرگانی- اخذ نمایندگی شرکت های 
خارج از کشــور و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشــور- 
شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ اعتبار از مؤسسات و 
بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات و تولید محصوات کشاورزی 
ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشــاورزی- مشــاوره 
و زمینه ســازی فروش اختراعات و اکتشــافات داخلی- برگزاری 
کارگاه های آموزشی و همکاری در برگزاری همایش ها و کنگره ها 
در زمینه های علمی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 

مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 12 فروردین- بن بست فتوره 
چی- پاک 2- طبقه اول- کد پســتی 1316955938 سرمایه 
شــخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشــرکه شرکا: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 
2122718307 دارنده 5000000 ریال خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی 2432825535 دارنده 5000000 ریال اولین مدیران: 
خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم راضیه دیندارلو به 
شماره ملی 2432825535 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات و قراردادها به امضاء فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر 
شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ ۱۳۹6/۴/۱۲ به شماره ثبت ۵۱۱۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰6۸۸۰۰۷۵

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 مؤسســات 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 شود در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- محله شهرآرا- بزرگراه شهیددکتر 
چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 10 کد پستی 
1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم تیرا اسکندری قرنین به شماره ملی 0021060721 دارنده 
50/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر کیانی به شــماره 
ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کیانی به 
شماره ملی 0323690386 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراانتشار 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 ۱۳۹۷/۸/۲۳ به شماره ثبت ۵۳۳۸۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۷۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1395/9/22 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  و 
 55036 شماره  به  کشوری 
مــورخ 95/11/3 و مجــوز 
ســازمان حج و زیــارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حســین 
خالقــی محمدی با کد ملی 
0049488244 به نمایندگی 
خانه سازی  جهاد  شرکت  از 
ملی  با شناســه  رزمندگان 
به سمت   10101394058
رئیس هیئت مدیره و آقای 
حســن آشــتیانی عراقی با 
کد ملی 0519477758 به 
نمایندگی از موسســه بنیاد 
تعاون ســپاه با شناسه ملی 
به سمت   14003691943
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
مدیره و آقای رضا روستایی 
با کد ملی 6219839870 به 
نمایندگی از موسسه صندوق 
پس انــداز و قرض الحســنه 
انصارالمجاهدین با شناســه 
ملــی 10100308357 به 
عنوان عضــو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و هرگونه 
اســنادی که برای موسسه 
ایجاد تعهــد نماید با امضاء 
ثابت مدیرعامل و متغیر یکی 
از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر موسسه معتبر است.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوایی و زیارتی 
ثامن اائمه

 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 عادی سالیانه مورخ 1397/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1396 مورد تصویب قرار گرفت. آقای رحمت اله ذوالقدری 
قره باغ به شــماره ملی 1533799008 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای محمد کبیری به شماره ملی 0058475885 به سمت بازرس 
علی البدل برای 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور سیکلت 
برقی لیتیوم پدیده پارس سهامی خاص به شماره 

ثبت ۳۷6۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۴۵۱



یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷ 
۲۲ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۷ ۹دیویژه  حماسه

در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اردوگاه رسانه ای غرب 
در حمایت از گزینه های مطلوب خود سنگ تمام گذاشت، »بی بی سی 
فارسی« صفحات ویژه ای برای انتخابات ایجاد کرد، »رادیو فردا« و 
»صدای آمریکا« هم سو با روزنامه های زنجیره ای و سایت های متعدد 
جریان فتنه در سامت انتخابات ایجاد تشکیک کرده و بیانیه ها و 
خبرهای حمایتی از فتنه گران را به صورت لحظه ای پوشش دادند 
و فیســبوک و توئیتر نیز با حمایت مالی و لجســتیکی آمریکا و 
انگلیس سر پا ماندند و ایستادند تا از نظر رسانه ای فتنه گران در 

ایران احساس کمبود نکنند.
در این گزارش خواهیم کوشــید بخشی از عملکرد رسانه ای 

حامیان جریان فتنه را تشریح کنیم.
آغاز به کار چند ماه قبل از انتخابات!

تلویزیون فارسی بی بی سی چند ماه قبل از انتخابات آغاز به کار کرد و 
نخستین برنامه خود را هم به رویداد انتخابات اختصاص داد. این رسانه در 
مدت یک ســال بعد از شروع به کار افزایش تاثیرگذاری بر مخاطبان خود 

در داخل کشور را به عنوان یک هدف استراتژیک دنبال نمود.
اســتفاده از افراد خاص که کمتر شــناخته شــده و سابقه منفی آنها 
برای مخاطبان آشکار نبوده، رعایت معیارهای تولید برنامه های تلویزیونی 
)ترکیــب حرفه ای متن و تصویر، ایجاز در گفتار و تصویر، تنوع و...(، عدم 
موضع گیری صریح له یا علیه ســوژه های مطرح شــده، تاکید مستقیم و 
غیرمســتقیم و مکرر بر بی طرفی در انتقال اطاعات و...در راستای تاش 
برای کسب مقبولیت در افکار عمومی داخل کشور بوده است. با این حال 
در مقطــع انتخابات )یک هفته قبل از انتخابات، روزانتخابات و یک هفته 
بعد از انتخابات( این رسانه کاما به عنوان رسانه ای برای تشدید اختافات 
و اغتشاشــات عمل کرده و همصدا با فتنه گران داخلی و حامیان خارجی 
آنها خواستار ابطال انتخابات و در مراحل بعد، زیر سؤال بردن اصل وایت 

فقیه و نظام جمهوری اسامی شد.
ساختار این رسانه کاما هماهنگ با ماموریت آن در جهت تبلیغ علیه 

جمهوری اسامی و وایت فقیه تنظیم شده و با عنایت به اینکه هزینه های 
آن توســط دولت و دستگاه امنیتی و جاسوســی بریتانیا تامین می شود، 
همچون ابزار رســانه ای آنها عمل کرده است. محتوای این رسانه ترکیبی 
اســت از گزارش های کوتاه خبری، تصاویر بریده و مونتاژشده، تحلیل های 
بسیار کوتاه ولی هدفمند جاسازی شده در ابای گزارش ها، اخبار مختلف 

از ایران و موضوعات مربوط به آن. 
دعوت از افراد مختلف که عمدتا از اپوزیســیون خارج نشین یا از افراد 
نشان دار داخل کشور هســتند برای ارائه تحلیل و نظر درباره موضوعات 
مختلف، تاش برای انجام مصاحبه تلفنی با افراد مستقل و مسئولین کشور، 
همه و همه ترفندهایی برای اعمال ســلطه فکری برمخاطب بوده اند و بی .

بی .ســی. به مدد سابقه طوانی در این زمینه از تجربیات خویش حداکثر 
اســتفاده را برده است. این ترفند این بار تا آنجا به کار بسته شد که حتی 
صدای افرادی همچون فرخ نگهدار)سرکرده گروهک فدائیان خلق اکثریت(
نیزپخش شد که مردم را دعوت به پیوستن به جنبش سبز می کرد؛ یعنی 

همان دعوتی که رضا پهلوی از این رسانه مطرح نمود!
افزایش حجم برنامه های این تلویزیون بافاصله بعد از برگزاری انتخابات، 
حاکی از برنامه ای از قبل تعیین شــده برای دخالت در رویدادهای بعد از 
آن داشت و این »اضافه کاری« رسانه ای تا هفته ها ادامه یافت و سرانجام 
بعد از کنترل اوضاع در ایران و ناکام ماندن تاش دشمنان و مزدوران آنها 
در تامین اهداف پروژه براندازی نرم، روال کار تلویزیون فارسی بی .بی .سی. 
هم به حالت سابق برگشت. این رسانه در فاصله 88/3/1 تا88/6/1 بیش از 
230 هزار کلمه درباره انتخابات سخن پراکند. تردید نمی توان کرد که این 
رســانه در موقع مناسب و مقتضی و به هربهانه و دستاویزی دوباره همان 
رفتار خود در جریان اغتشاشات بعد از انتخابات را در پیش خواهد گرفت.)1(

صدای آمریکا، ندای فتنه گران!
آلن هایت در کتاب تاریخ VOA، زمان تاسیس تلویزیون فارسی صدای 
آمریکا را سال 1996 عنوان می کند. به این ترتیب، نزدیک به دو دهه بعد 
از آغاز به کار احمدرضا بهارلو در مجموعه صدای آمریکا و راه اندازی رادیو 

فارسی، مسئولیت راه اندازی تلویزیون این مجموعه نیز به وی سپرده شد. 
در تاریخ 18 اکتبر 1996، نخستین امواج تلویزیون فارسی صدای آمریکا 

با اجرای احمدرضا بهارلو برای تمام دنیا پخش شد.
صدای آمریکا که روزی ادعا می کرد در میان ایرانیان 10 میلیون بیننده 
دارد، به اعتراف امیرعباس فخرآور یکی از نیروهای این رســانه، هم اکنون 
تعداد بیننده هایش از NITV لس آنجلسی هم کمتر شده و همه این ها به مدد 
سواستفاده بهاییان از پول مالیات دهندگان آمریکایی، حمایت دولتمردان 

آمریکایی از آنها و مدیریت بهاییان بر این رسانه است.
صدای آمریکا در فتنه 88 همسو با دیگر رسانه های خبری »امپراطوری 
دروغ« در حمایت از ســران و اصحاب فتنه ســنگ تمام گذاشت، انتشار 
لحظه ای خبرهای مرتبط با جریان فتنه، خبر ســازی، انتشار شایعات در 
فضای رسانه ای و خبری و...از کارویژه های صدای آمریکا در این ماه ها بود.

حمایت رسانه ای سعودی از فتنه 
کشــمکش محافل وابسته به آل سعود با ایران حکایتی دیرین است و 
نمی توان آن را تنها به عنوان یک اتفاق جدید به حساب آورد. گرچه ابعاد 
این دشــمنی در دوره های مختلف تغییراتی داشته، اما بی شک رفتارهای 
رســانه های عربستانی پس از انتخابات دهم را باید نقطه اوج برخوردهای 

خصمانه رژیم سعودی با نظام و مردم ایران به حساب آورد. 
حوادث پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، صحنه  
آشــکار دخالت های العربیه در امور داخلی ایــران بود. برای مثال العربیه 
دربرنامه هفتگی »پانوراما« که شامگاه سه شنبه 12 ژوئن 2009 میادی 
پخش شــد، تحت عنوان »بمب ســاعتی قومیت ها« به موضوع انتخابات 

ریاست جمهوری ایران و نقش قومیت ها در آن پرداخت! )2(
در جریان فتنه 88، قریب به اتفاق مطالب این رســانه، پخش دوباره 
همه فیلم ها و تصاویر درگیری ها و کشمکش ها در تاریخ معاصر ایران بوده 
تا این ذهنیت به بینندگان القا شــود که دولتمــردان ایران از ابتدا دچار 
تضاد ایدئولوژیک بوده اند. افزون بر این، گردانندگان تحریریه  این رســانه 
ســعودی پس از انتخابات، برای زیر ســؤال بردن نتیجه انتخابات و اثبات 

ادعــای »امپراطوری دروغ« مبنی بر »تقلب در انتخابات« از هیچ ترفندی 
فروگذار نکردند. یکی از اقدامات این شبکه، که هر روز ساعت های زیادی از 
برنامه های آن را  اشغال می کرد، پخش تصاویر آرشیوی برخی از نا آرامی ها 
بود که ادامه بحران در ایران را القا می کرد. شــبکه  تلویزیونی الجزیره قطر 

نیز نقشی مشابه را در حوادث پس از انتخابات ایران بازی کرد.)3(
وزارت خارجه اسرائیل حامی رسانه ای فتنه!

اگرچــه BBC و VOA نقش محرک جدی داشــتند، امــا نمی توان از 
دیگر ابزارهای پیشرفته همچون وباگ ها، شبکه های اجتماعی اینترنتی، 
سایت های میزبان عکس و فیلم و از همه مهم تر وب سایت وزارت امورخارجه  

رژیم صهیونیستی در فتنه 88 چشم پوشید. 
چندی پیش از برگزاری انتخابات ایران، روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« 
در گزارشی به نقل از وب ســایت وزارت امور خارجه  اسرائیل نوشت: »در 
آستانه انتخابات ریاســت جمهوری در ایران، دیپلمات ها و نمایندگی های 
اســرائیل در سراسر جهان ماموریت یافته اند تصویری کدر و سیاه از ایران 
انتشــار دهند… به طور خاصه هدف بدنام کردن وجهه  ایران در ســطح 

بین المللی در آستانه انتخابات این کشور است.« 
در این گزارش »هاآرتص« با اشــاره به یک تلگرام طبقه بندی شده در 
وزارت خارجه  اســرائیل که در آن شرح دقیق جزئیات وظایف نمایندگان 
اســرائیل در پیش، طول و پس از انتخابات ایران مشخص شده، آمده بود: 
»صدها ژورنالیست از سراسر جهان قرار است برای پوشش رسانه ای رویداد 
انتخابات به ایران سفر کنند. از این رو از نمایندگان اسرائیل خواسته شد 
پیش از سفر خبرنگاران، اطاعات پیش زمینه علیه ایران را در اختیار آنها 

قرار دهند.« )4(
فیس بوک 

در هفته های منتهی به انتخابات و جریان های بعدی، ایران شاهد هجمه 
تبلیغی و جنگ روانی بود که توســط ســایت های ارتباط اجتماعی مانند 
فیس بوک و توئیتر صورت گرفت. در این میان فیسبوک نقش اساسی در 
 DOS-DENIAL(آموزش حمات مخرب به خصوص حمات اینترنتی داس

OF SERVIVE(به ســایت های ایرانی به خصوص سایت های مخالف آمریکا 
داشت.)5(

ســایت های ارتباطات اجتماعی در ظاهر به منظور ایجاد فضایی برای 
حضور الکترونیکی افراد در جامعه چندصدایی غربی و بیان دیدگاه ها، پیدا 
کردن دوست، ارتباط با دوستان و فرستادن پیام های گروهی عمل می کنند 
اما در باطن اغلب این وبگاه ها در خدمت بنگاه های خبری و اطاعاتی قرار 
داشــته و با جمع آوری اطاعات شــخصی از افراد اقدام به پرونده سازی و 

بعضا عضوگیری برای سازمان های جاسوسی و تروریستی غربی می کند.
کارکرد دیگر این وبگاه ها، خبررســانی از نوع شــایعه است. از آنجا که 
خبر رسانی از نوع شایعه و غوغاساارانه اگر ابتدا از یک بنگاه خبری بزرگ 
صورت بگیرد، پس از معلوم شدن عدم صحت سبب تخریب شدید وجهه 
آن خبرگزاری می شود، استفاده از شخصیت های حقیقی ساختگی بر روی 
این گونه سایت ها تا حدود زیادی از هزینه های شایعه پراکنی برای بنگاه های 
پروپاگاندا می کاهد. در فتنه 88 بنگاه های دروغ پراکنی غربی به طور دائم این 
ادعا را مطرح می کردند که دولت ایران اقدام به کند کردن و قطع اینترنت 
در داخل کشــور نموده و اینگونه وانمود می کردند که حکومت جمهوری 

اسامی درصدد ایجاد اختناق است. 
همچنین صفحات زیادی بــه اعامیه های عناصر گروهک های معاند 
و محارب اختصاص یافته و تاش شــده بود که مردگان سیاسی را به هر 
گونه که هســت زنده کرده و به آنان شــخصیت ببخشند. این عمل فیس 
بوک با ســوت و کف کشــورهای غربی همراه بود، این اقدام فیسبوک در 
فتنــه 88 در حالی صورت می گرفت که چند ماه پیش از آن و در جریان 
حمات وحشــیانه رژیم صهیونیستی به غزه، فیس بوک اقدام به خاموش 
کردن معدود صداهایی نمود که تاش در خبررســانی در مورد مظلومیت 

مردم فلسطین می کردند.)6(
فیس بوک در برهه فتنه 88 چهارمین ســایت پربازدید دنیا بود که از 
ابتداي راه اندازي و در خال مراحل گســترش به یک ابزار مهم جاسوسي 
تبدیل شــده و در چارچوب خواسته ها و اهداف رژیم صهیونیستي گام بر 

می داشته و برمی دارد.
فیسبوک در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري و حوادث 
پس از آن کوشــید با استفاده از احساســات جوانان ساده اندیش و ناآگاه، 
تصویري غیرواقعي از ماهیت سیاسي ایران به نمایش بگذارد و با تبلیغات 
گســترده خود عده بیشتري را جهت خدمت به اهداف رژیم صهیونیستي 

به کار گیرد.
شبکه ای که آمریکا اجازه تعطیلی موقت آن را نداد!

سایت دیگري که در فتنه 88 و در کنار فیس بوک در خدمت امپراطوري 
خبري دشمن فعالیت جدي را دنبال می کرد توئیتر بود. عملکرد توئیتر به 
صورت یک وباگ خاصه و شبیه به پیامک هاي اس ام اس بوده و در طول 
هفته هاي قبل و پس از انتخابات 88 به صورت جدي در اختیار سازمان هاي 
خارجي براي تهییج و هماهنگي با اعضا و هوادارانشان در داخل کشور براي 

تجمع و اغتشاش قرار گرفته بود.
بدین ترتیب توئیتر نقش بي سیم و شبکه ارتباطي نیروهاي ضدانقاب 
را بازي می کرد به طوریکه در کنار حرکت  این سایت ها شاهد فشار دستگاه 
حکومتي آمریکا بر توئیتر بودیم که حتي تعمیرات ماهیانه خود را انجام ندهد 
تا اینکه ارتباط ضدانقاب و اصحاب فتنه در داخل کشور لحظه اي قطع نشود.
رهبر معظم انقاب اسامی 25 شهریور 1389 در دیدار با اعضای مجلس 
خبرگان رهبری به این مسئله اشــاره کرده و فرمودند: »در همان بحبوحه   
جریان فتنه   سال 88 شنیدید که یکی از شبکه  های اجتماعی اینترنتی که 
در ارتباط با معارضین فعال بود، خبرهای اینجا را ببرند، دستورهای آنجا را 
برسانند، همین طور شلوغ کنند، فضا را چه کنند، می خواست موقتاً برای 
تعمیرات کارش را تعطیل کند. دولت آمریکا مانع شد، گفت شما اگر اان، 
ولو برای تعمیرات تعطیل موقت بکنید، این به معارضین داخل ایران ضرر 
می زند؛ جلویش را گرفتند. یعنی تعطیلی موقت را به این شبکه   اجتماعی 
اجــازه ندادند. یعنی کمک های اینجوری بود و انواع و اقســام کمک ها و 

اعانت هایی که به این ها می شود.«
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است. 

1 دی 1388 
* در پی اهانت های صورت گرفته در مراســم تشــییع آیت اه منتظری از سوی 
جمعی از فرصت طلبان و همچنین تخریب اموال عمومی، مردم قم برای دومین روز با 
تجمع در برابر بیت امام خمینی)ره( خواستار برخورد قانونی با مسببین حوادث اخیر 
در این شهر شدند. معترضین سپس در برابر بیت یکی از حامیان فتنه تجمع کرده و 
با شعارهایی همچون »شهر مقدس قم، جای منافقین نیست« خواستار برخورد با وی 
به علت حاشیه سازی ها و حمایت او از اراذل و اوباش شده و با امضای طوماری خطاب 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعام »عدم صاحیت مرجعیت صانعی« از سوی 

جامعه مدرسین را مطالبه کردند.
* آیت اه نوری  همدانی در دیدار جمعی از اعضای نیروی دریایی سپاه  پاسداران 
شهید محاتی تهران ضمن محکوم کردن شعارهای ساختارشکنانه سرداده شده توسط 
برخی افراد در مراسم تشییع آیت اه منتظری گفت: سکوت در برابر شعارهایی که دیروز 
در قم داده شد جایز نیست؛ زیرا تمام ارزش ها درهم شکسته شد. ما چگونه باید جواب 

زحمات امام راحل، خون های شهیدان اسام و قرآن را بدهیم؟ 
* اعضای شــورای عالی انقاب فرهنگی در جلسه خود، میرحسین موسوی را از 

ریاست فرهنگستان هنر برکنار و علی معلم دامغانی را جایگزین وی کردند.
2 دی 1388

* »پــس از آنکــه مردم قم در تجمعاتی که در روز تشــییع آیت اه منتظری در 
مســجد اعظم قم و همچنین روز بعد از آن در مقابل بیت امام راحل برگزار کردند، به 
شدت نسبت به بی حرمتی های صورت گرفته توسط حامیان موسوی اعتراض کرده و با 
امضای طوماری خطاب به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار خلع لباس صانعی 
شــدند، امروز نیز مردم خشــمگین اصفهان، از ساعات اولیه صبح با حضور در مسجد 
سید اصفهان، نسبت به هتک حرمت صورت گرفته در برنامه تشییع منتظری اعتراض 
کردند. معترضین اصفهانی با در دست داشتن تمثال رهبر معظم انقاب شعار می دادند، 

»شهر شهیدان ما جای منافقین نیست«. 
3 دی 1388 

* چهارمیــن روز از تجمعات اعتراض آمیز مردم قم در حرم حضرت معصومه )س( 
برگزار شد. مردم قم همچنین در ادامه حرکت خود با تجمع در مقابل دفتر رهبر معظم 
انقاب در قم با سر دادن شعار »درود بر رهبر آگاه ما، مسیر او روشنگر راه ما« و »مرجع 
انقابی،  تشکر تشــکر« ضمن تجدید بیعت با آرمان های رهبر معظم انقاب، حمایت 
خود را از مواضع روشــنگرانه آیت اه نوری همدانی در حمایت از مقام عظمای وایت 
اعام کردند. تظاهرکنندگان قمی همچنین با سردادن شعارهای »خواص بی بصیرت، 
مایه ننگ ملت«، »دشــمن سید علی، دشمن دین خداست«، »منافقین پلید، دشمن 

خون شهید« و... آمادگی خود را برای عزیمت به تهران برای دفع فتنه اعام کردند.
4 دی 1388 

* مــردم قم بار دیگــر در اعتراض به هتک حرمت نظام اســامی و وایت فقیه 
از فتنه گــران اعام انزجار کردنــد. پنجمین روز متوالی از تجمعات مردم قم در حالی 
شکل گرفت که آنان بعد از اقامه نماز جمعه با برپایی تظاهراتی از حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( تا میدان شــهدای این شهر به سردادن شعارهای مختلف پرداخته و به 
ســران فتنه هشدار دادند. مردم قم با شــعارهایی نظیر »موسوی دستگیر بشه، فتنه 
زمین گیر میشه«، و... از مسئوان خواستند که با سران فتنه برخورد جدی داشته باشند.

5 دی 1388
* فتنه گران در شب عاشورای حسینی با حضور در حسینیه مقدس جماران به 
ســردادن شعارهای انحرافی پرداخته و همزمان با حضور خاتمی در حسینیه سوت 
و کف زدند. در این حین، مشــاجره های لفظی میان هتک حرمت کنندگان شــب 
عاشــورا و عده ای دیگر که به این رفتار معترض بودند، باا گرفت و در ادامه منجر 
به زدوخوردهایی شــد. در ادامه برنامه در حالی که خاتمی ســخنرانی خود را آغاز 
کرده بود، درگیری میان افراد در محوطه بیرونی حسینیه جماران آغاز شد و سپس 
نیروی انتظامی با ورود به محل تاش کرد کنترل اوضاع را به دســت بگیرد. برخی 
افرادی که با نیروی انتظامی درگیر شده بودند، پس از متفرق شدن، اقدام به صدمه 
زدن به اموال شهروندان از جمله تعدادی از اتومبیل های پارک شده در خیابان یاسر 

منتهی به جماران کردند.
6 دی 1388 

* »از صبح امروز، عده ای که به صورت سازماندهی شده بدون حمل هرگونه ادوات 
مخصوص عزاداران و دســته جات عزاداری، نمادهای سبز اموی را حمل می کردند، به 
صورت سازماندهی شده از خیابان های اسکندری به سوی تقاطع خیابان توحید، میدان 
فردوســی به سمت میدان انقاب، میدان امام حسین)ع( پل چوبی، خیابان حافظ به 
سمت چهارراه کالج و چهارراه ولی عصر حرکت کردند و با اخال در عبور و مرور عزاداران 

و مردمی که در تردد به سمت مجالس عزاداری بودند، شعارهای انحرافی سردادند. 
* فتنه گران که به چوب، چماق و ســنگ مســلح بودند، پــس از هر درگیری با 
نیروهای انتظامی و متفرق شــدن، به خیابان های فرعی هجوم می آوردند و با تخریب 
اموال عمومی بویژه شکستن شیشه ها قصد داشتند، به زور وارد منازل مردم شوند که 
در برخی موارد به  دنبال مقاومت صاحبان منازل، اغتشاشــگران آنان را مضروب و به 
منازل نیز خساراتی وارد کردند. آشوبگران در تقاطع اسکندری- آزادی با کندن میله های 
خطوط ویژه اتوبوس های تندرو و قرار دادن آنها در وســط خیابان تاش کردند تردد 
مردم را مختل کنند. این افراد هر خودرویی را که گمان می کردند ارتباطی با نیروهای 

انتظامی و یا مردم مؤمن دارد، با سنگ مورد حمله قرار می دادند. 
* این افراد همچنین در مسیرهای اصلی اقدام به آتش زدن سطل های زباله و قرار 
دادن آنها در وسط خیابان کردند، به طوری که دود ناشی از این اقدام برخی خیابان ها 
را فــرا گرفت. در واکنش به ایــن فتنه گری ها که همزمان با حضور عزاداران تهران در 
مساجد، حسینیه ها و هیئات عزاداری انجام شد، هزاران نفر از عزاداران حسینی برای 
جلوگیری از ادامه اغتشاش فتنه گران وارد صحنه شدند و با شعارهای خود فتنه گران را 
فراری دادند. شمار قابل توجهی از مردم نیز در تقاطع انقاب- فلسطین تجمع کردند. 
این افراد با سردادن شعارهای انقابی از جمله »لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است« 
و سینه زنی، اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران را محکوم کردند و حاج سعید حدادیان در 

جمع این افراد اقدام به مرثیه سرایی کرد.

* دانشــجویان انقابی که از عزاداری دانشگاه تهران به این محل آمده بودند، در 
روز عاشــورا حتی پس از برخورد فیزیکی نیروهای انتظامی با اغتشاشــگران از پلیس 
می خواستند برخورد با این افراد جاهل را به آنان واگذار کند تا بدون هرگونه درگیری 
آنان را متواری کنند. عاشقان وایت شعارهای »اه اکبر خامنه ای رهبر«، »حزب فقط 
حزب اه، ســیدعلی روح اه«، »منافق حیاکن عاشورا را رها کن« و »مرگ بر منافق«، 
»حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی«، »ماشاه حزب اه«، »مرگ بر منافق«، 
»این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده«، »وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش 
عالم نتواند که جوابم دهد« سر دادند و هرلحظه بر شمار راهپیمایان مردمی افزوده شد. 
گفتنی است در حاشیه میدان ولی عصر)عج( تهران پرچم های مقدس یا زهرا)س( و یا 

حسین)ع( توسط فتنه گران پاره و کیوسک پلیس نیز آتش زده شد.
* وزارت اطاعات در بیانیه ای اعام کرد که در جریان اغتشاشات تهران که طی 
آن فتنه گران به دسته های عزاداری سوگواران سیدالشهدا)ع( حمله کرده و همچنین 
تعدادی از خودروهای عمومی و شــخصی و برخی اماکن عمومی را به آتش کشیدند، 

تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین دستگیر شدند.
7 دی 1388 

*مردم قم در حرکتی خودجوش هتک حرمت عاشــورا و شعارهای ضد انقابی و 
ساختارشکنانه در برخی خیابان های تهران را محکوم کردند. در این تجمع اعتراض آمیز 
که در حرم مطهر حضرت معصومه)س( برپا شــد، مردم قم با ســردادن شعار »منافق 
فتنه  گر اعدام باید گردد« و »قوه قضائیه اقتدار، اقتدار« از مسئوان خواستند که نسبت 
به برخورد قاطع با مسببان و عامان وقایع اخیر بویژه عامان هتک حرمت به عاشورای 

حسینی و مقدسات در شهر تهران اقدام کنند.«
*»دانشجویان و مردم مشهد مقدس با پوشیدن کفن، در مهدیه این شهر تحصن 
کرده  و خواستار محاکمه سران فتنه و برخورد جدی با حرمت شکنان عاشورای حسینی 
در تهران شدند. معترضین سپس به مقابل دفتر یوسف صانعی در مشهد رفته و با سردادن 

شعارهایی نسبت به حمایت های وی از فتنه گران اعام انزجار کردند.«
* اتحادیه های بزرگ دانشــجویی دانشگاه های سراسر کشــور، طی بیانیه ای در 
اعتراض به حرمت شــکنی اغتشاشگران در روز عاشورای حسینی با صدور بیانیه ای، 3 

روز عزای عمومی اعام کردند.
8 دی 1388 

* هنــگام نطق علی اریجانی رئیس مجلس، نمایندگان ملت با مشــت های گره 
کرده بارها و بارها شعار مرگ بر ضد وایت فقیه، مرگ بر ضد انقاب، حسین حسین 
شعارماست شهادت افتخار ماست و اه اکبر را در خانه ملت طنین انداز کردند. همچنین 
نمایندگان مجلس با شعار »یا حسین یا حسین« و »مرگ بر ضد وایت فقیه« ساختمان 
بهارستان را ترک کردند و راهپیمایی خود را از مقابل ساختمان مجلس شورای اسامی 

و در خیابان های اطراف آن آغاز کردند.
* آیت اه نوری همدانی با صدور بیانیه ای هتک حرمت به مقدسات در عاشورای 
حسینی را محکوم و اعام کردند که مردم در برابر اینگونه اعمال ضد عاشورایی ساکت 

نمی مانند.
* آیت اه جعفر ســبحانی با صدور بیانیه ای هتک حرمت به مقدسات اسامی و 
سیدالشهدا)ع( و تخریب اماکن عمومی را محکوم و اعام کردند: »هرگز فکر نمی کردیم 
که در چنین روز مقدسی که حتی پیروان ادیان دیگر نیز نسبت به آن روز احترام قائل 
هســتند و در برخی از کشورهای غیراسامی عاشورای حسینی تعطیل رسمی است، 

چنین رویداد دور از اخاق انسانی رخ دهد و قداست آن روز شکسته شود.«
*آیت اه مکارم شــیرازی با صدور بیانیه ای وقایع عاشورای تهران و هتک حرمت 
به سرور و ساار شهیدان را محکوم و اعام کردند: »هدف مغرضان فقط ویران کردن 
کشور و تجزیه آن و سپردن به دست بیگانگان است که قطعاً با هوشیاری وفاداران به 

اسام و نظام هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید.«
* آیت اه جوادی آملی در رابطه با اغتشاشات صورت گرفته در روز عاشورا گفت: 
»اهانت به مقدسات برای همیشه محکوم است مخصوصاً در روز عاشورا و اهانت کنندگان 
به مقدسات برابر قانون باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند. همچنین در این جریان ها اگر به 

یک بی گناهی آسیبی رسید، آن هم خسارتش ترمیم بشود.«
* ســایمون گس، سفیر انگلیس در تهران به علت دخالت های این کشور در امور 

داخلی ایران به وزارت خارجه احضار شد.
* مردم شــیراز در برابر بیت علی محمد دستغیب و یوسف صانعی تجمع کرده و 
نســبت به حمایت های آنان از اقدامات ساختارشکنانه اراذل و اوباش طی وقایع اخیر 
اعام انزجار نمودند. همزمان مردم و دانشجویان مشهدی نیز با تجمع مجدد در برابر 
بیت یوســف صانعی در این شهر با شــعار »روحانی واقعی، مخالف صانعی« از مواضع 

وی اعام برائت نمودند.
*صبح امروز مردم تبریز و برخی از شهرهای دیگر از جمله اصفهان، قم، کرمانشاه و 
شیراز در اعتراض به بی حرمتی آشوبگران در عاشورای حسینی و تخریب اموال عمومی 
و وارد آوردن خسارت های جانی و مالی فراوان به مردم به خیابان ها آمده و با برگزاری 
تظاهرات اعمال این هتاکان را محکوم کردند. در راهپیمایی اعتراض آمیز مردم تبریز، 
خیل جمعیت با حرکت به سمت مصای امام خمینی)ره( تبریز با سر دادن شعارهای 
انقابی در محکوم کردن هتک حرمت روز عاشــورا، خشم خود را به نمایش گذاشتند. 
اقشــار مختلف مردم که تا شعاع چند کیلومتری مصلی را از هر طرف پوشانده بودند، 
یکصدا فریاد می زدند، »موسوی و کروبی اعدام باید گردد«، »منافق کجایی، حزب اه 
آمده«، »دســتگاه قضایی مجازات، مجازات«، »موسوی حیا کن، انقاب را رها کن«، 
»وای اگــر خامنه ای حکم جهادم دهــد« این در حالی بود که لحظه به لحظه صفوف 

مردمی فشرده تر می شد.«
* طاب و مردم قم در اعتراض به هتک حرمت به مقدســات با تجمع در گلزار 
شهدای قم به صورت کفن پوش حرکت خود را به سمت حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
آغاز کردند. راهپیمایان در این مراسم با سردادن شعارهای »اطاعت از رهبری، ضامن 
نصرت ماســت؛ نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست«، »منتظری بهانه، سوسول فقیه 

نداره« و... هتک حرمت به عاشورا از سوی اغتشاشگران را محکوم کردند.
* دانشجویان دانشــگاه های علم و صنعت، شیراز، قم، تبریز، امام خمینی قزوین 
و... با تجمع در دانشگاه و یا حضور در برابر دادگستری شهر خود خواستار رسیدگی به 

وقایع تلخ روز عاشورا در تهران از سوی مراجع قضایی شدند.

از دست و پا زدن برای مذاکره تا دیپلماسی سرسختانه!
نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوري بدون تردید بر معادات سیاسي ایران و 
آمریکا تاثیر گذار بود. چند سال پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با 
پیروزي اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم کیسینجر اعام کرده بود : »یک طرف 
باید براي مذاکره آماده شود و من فکر مي کنم ما باید آماده مذاکره با ایران باشیم.«)1( 
دشمنانی که تا دیروز خود مترصد فرصتی بودند تا باب مذاکرات بدون قید و 
شرط را باز کنند امروز نه تنها از مذاکره و گفت و گو سخنی به میان نمی آوردند بلکه 

به مداخات دامنه دار نیز در امور داخلی کشور می پرداختند. 
بافاصله بعد از اعام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و با شروع اغتشاشات با اسم 
رمز تقلب در انتخابات مقامات آمریکایی به دخالت در امور داخلی کشور پرداختند. 
اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا گفت: انتخاب سران، وظیفه خود ایرانیان است اما 
من درباره وقایع ایران نمي توانم سکوت کنم و عمیقا نگران خشونت ها هستم. وي 
هرچند مدعي شد به حق حاکمیت ملي ایران احترام مي گذارد اما بافاصله اضافه 
کرد: هیچ راهي براي تائید صحت انتخابات ایران وجود ندارد و آمریکا کساني براي 

نظارت بر این انتخابات در ایران نداشته است. 
اوباما همچنین گفت: ما دیپلماســي سرســختانه اي را در قبــال ایران دنبال 

خواهیم کرد. )2(
اوباما در مصاحبه با ســي بي اس همچنین مدعي شد: »صداي مردم ایران باید 

شنیده شود و نباید خاموش شود.«)3(
دولت آمریکا با وجود احتیاط بر ســر جانبداري آشکار از سران فتنه در ایران، 
به پیگیري سرویس دهي ویژه براي آشوب طلبان پرداخت. آمریکا که دیگر از موضع 

گیری های لفظی نتوانسته بود طرفی ببندد به حمایت عملی از فتنه پرداخت.
در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز نوشت: »در حالي که دولت اوباما مي گوید 
در تاش است از به کارگیري کلمات یا اقداماتي که به منزله مداخله در انتخابات 
ریاســت جمهوري ایران و حوادث متعاقب آن است خودداري کند، وزارت خارجه 
آمریکا در جهت حمایت از معترضان ایراني با شبکه مشهور اینترنتي توئیتر تماس 

گرفته است.« )4(
معاون وزارت دفاع در دولت بوش و از طراحان حمله به عراق و افغانستان نیز 
میرحسین موسوي را به خاطر راه انداختن تشنجات خشونت بار اخیر مورد ستایش 
قرار داد. پل ولفوویتز که نقش اساسي در به خاک و خون کشیدن میلیون ها عراقي 
و افغاني داشت در گفت وگو با سي ان ان گفت: موسوي مردي بسیار شجاع است. او 

در حال مقاومت است و جان خود را در معرض خطر قرار داده است.
این نومحافظه کار ورشکسته آمریکایي همچنین گفت: ازم است آمریکا مستقیماً 
با موسوي تماس بگیرد. البته اگر او مایل به ارتباط نباشد نباید ما اصرار کنیم اما در 
هر حال بهتر است او بداند که مي تواند یک خط ارتباط مستقیم با ما داشته باشد. )5(
بی شــک مواضع حمایتی ســران آمریکا در فتنه 88 و اقدامات عملی آنها در 
این راســتا محدود به آنچه ذکر شد نمی شود و گزارش مبسوط آن نیازمند انتشار 
کتاب هایی با حجم هزاران صفحه است و ما در این نوشتار به آنچه ذکر شد بسنده 

می کنیم.
محورهای 9 گانه سیاست روباه پیر

 در حمایت از فتنه 88 
شاید بتوان با صراحت و بدون هیچ ابهامی ادعا کرد که نقش انگلیس در اغتشاشات 
بعد از انتخابات و در حمایت از سران فتنه برجسته تر از سایر کشورها و حتی آمریکا 
بوده اســت. این موضوع با توجه به اســناد و مدارک فراوانی که بعد از انتخابات و با 

دستگیری تعدادی از منتسبین به سفارت انگلیس منتشر شد اثبات می شود.
بازداشت رسام تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس در حالی که در آشوب های خیابانی 
حضور داشــت و اعترافات صریح وی در دادگاه های بعد از انتخابات روشــن گر این 
موضوع اســت که دولت انگلیس که در عرف عامه به روباه پیر مشــهور است برای 

انتخابات ایران برنامه های زیادی در سر داشته است.
مداخلــه دولت انگلیس در حــوادث بعد از انتخابات را می توان در 9 محور زیر 

خاصه کرد؛ 
1-طراحي و به اجرا گذاري انقاب مخملي

2- تقویت جنگ رسانه اي
3- مقابله، انتقاد و مخالفت با نظام اسامی چند ماه قبل از برگزاري انتخابات

4- طرح بحث تحریم و عدم مشارکت مردم
5- القاء بحث تقلب و ایجاد شبهه در انتخابات آزاد

6- ورود عناصر رسانه اي و غیررسانه اي انگلیسي به ایران
با گذر زمان و حرکت به ســمت لحظات سرنوشت ساز انتخابات، مجموعا 55 

خبرنگار از رسانه هاي انگلیس تحت عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند. 
بي بي ســي فارســي در این مقطع زماني با اســتفاده از تصاویر دوربین هاي 
غیرحرفه اي اغتشاش گران، دامنه تبلیغات آنها را به حوزه هاي بین المللي کشاند و 
زمینه را براي اظهار نظر مقامات انگلیس که همه امور رسانه اي را در پنهان مدیریت 

مي کردند و سایر مقامات گستاخ اروپایي هموار ساختند. 
7- آغاز جنگ رواني و تبلیغ نافرماني مدني

  شــبکه هاي فارسي و انگلیسي بي بي ســي، پس از اعام نتایج انتخابات موج 
جدیدي را با هدف مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضربه به مشروعیت نظام و 
انتخابات آغاز کرد. دور جدید جنگ رواني سیاسي با گسترش اخبار کذب و تحریک 
کننده به همراه تبلیغ جهت شرکت در برنامه ها و تظاهرات غیرقانوني به راه افتاد. 

8- حمایت از اغتشاشات و اعتراض به روند انتخابات
9- استفاده از نیروهاي محلي براي ایجاد اغتشاشات

  ســفارت انگلیس در جریانات و اغتشاشــات پــس از دهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری ، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق نیروهاي محلي خود نقشي 
بســیار سنگین داشته است. سفارت انگلیس تحت پوشش نیروهاي محلي، افرادي 
را بین اغتشــاش گران فرســتاده و مطالب مورد نظر خود را به آنها و به جامعه القا 
مي کرد. آنها با استفاده از بعضي اغتشاش گران اخباري را در این زمینه جمع آوري 

و براي شبکه هاي خبري خود ارسال مي کردند. 
در پي بروز دخالت هاي افراد سفارت انگلیس در همان روزها 8 تن از کارمندان 
سفارت خانه دستگیر شدند تا نقش مبهم آنها در حوادث اخیر آشکار شود. عصبانیت 
و واکنش مقامات انگلیســي پس از دستگیري کارمندان سفارت انگلیس در تهران 
مي تواند ناشي از ترس آنها براي فاش شدن مسائل پشت پرده درخصوص دخالت هاي 

بي شمارشان در قضایاي اخیر در ایران باشد.
برای مطالعه مبسوط در این زمینه به گزارشی که روزنامه کیهان از نقش دولت 
و رســانه های انگلیس در آشوب های پس از انتخابات 1388 در دهم مرداد همین 

سال منتشر کرد مراجعه کنید. 
18 هزار پیامی که از اسرائیل مخابره شد!

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران نقشی حیاتی برای اسرائیل داشت. 
»فقط در دو روز مانده به انتخابات در ایران، 18هزار پیام با موضوع تقلب و ضرورت 
اعتراض به آن در سرویس اینترنتي توئیتر )Twitter( منتشر شد که بعدها مشخص 

شد این پیام ها از سوي کاربران اسرائیلي ارسال شده است.«
محمدحسنین هیکل روزنامه نگار و تحلیل گر مصري با بیان این مطلب اظهار 
داشته بود : اسرائیل با سقوط رژیم پهلوي هم پیمان استراتژیک خود را در منطقه از 

دست داد و اکنون به دنبال بازیابي نفوذ خود در ایران است.
این اندیشمند مصري از تحرکات علیه ایران در قبل و بعد از انتخابات به عنوان 
»جنگ بدون مرز« یاد کرده و گفته بود : هزاران سایت اینترنتي در روزهاي قبل از 
برگزاري انتخابات ریاست جمهوري ایران فعال شدند و دست اندرکاران این سایت ها 
براي دســتپاچه کردن نظام ایران و تحریک مردم به ابراز خشــم از نتایج انتخابات 
اقدام کردند و منبع بســیاري از این ســایت ها اسرائیل بود. سیاست آمریکا تغییر 
نظام در ایران است و بدین منظور کنگره آمریکا 400میلیون دار اختصاص داد.)6(
با شــعله ورتر شدن آتش التهابات »موشه یعلون« رئیس سابق اطاعات ارتش 
اسرائیل مدعي شد: موسوي و همسرش روح جدیدي به آزادي بخشیده اند، بنابراین 

من تکرار مي کنم انقابي در ایران روي خواهد داد. وي تاکید کرد: اتفاقي که در آنجا 
در حال روي دادن است نشانه هاي دلگرم کننده اي براي غرب دارد.)7(

ســایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستي نیز از عناصر برپاکننده اغتشاش ها و 
تشنج هاي خیاباني خواست شبکه هاي زیرزمیني برپا کنند. این سایت از خانه هاي 
تیمي به عنوان »هســته هاي مقاومت!« یاد کرد و به عناصر ضدانقاب پیغام داد: 
مبارزات را ســازماندهي کنید. هسته هایي را در محات ایجاد کنید که داراي یک 

یا دو رابط مشخص باشند. محل قرارها را در این هسته ها با هم هماهنگ کنید.
این سایت صهیونیستي افزود : در آن هسته ها شعارها را تعیین کنید، شعارهایي 
که در کنار رنگ و بوي مذهبي بتواند افق مطالبات را باا ببرد مانند لغو حجاب و 
آزادي دستگیرشدگان. براي نیروهاي حکومتي ناامني درست کنید. آنها را »دشمن« 

معرفي کنید و بگویید مبارزه با دشمن، بحثي غیراخاقي نیست.)8(
با مشاهده آتش فتنه در تهران سایت  ها آرتص به نقل از یک مقام ارشد سیاسی 
این رژیم نوشت : بی شک انتخابات ایران دست کاری شده است، نتایج منتشر شده 

منطقی نیستند. )9(
حمایت رژیم صهیونیستی از فتنه گران 88 دلیل مهم دیگری نیز داشت و این 
دلیل را می توان در »روز قدس 88 « جســت و جو کرد، فتنه گران شعار بنیادین 
»مرگ بر اســرائیل« ملت ایران را در این روز به شــعار انحرافی و ضد دینی »نه 
غزه، نه لبنان« بدل کردند و برای اولین بار در طول سال های پس از انقاب رژیم 
صهیونیستی از مردم ایران خواست در راهپیمایی روز قدس حضور یافته و شعاری 

که از پیش تعیین شده بود را سر دهند!
سرکوب معترضان در پاریس

 اعتراض به نتایج انتخابات در ایران!
ســارکوزي رئیس جمهور وقت فرانسه در آستانه برگزاري انتخابات علنا اظهار 
کرد که اگر ایران نسبت به پیشنهاد مذاکره و گفت و گوهاي مربوطه به برنامه هسته 
اي خود سرباز زند و در این راستا همکاري هاي ازم با کشورهاي 1+5 را نداشته 

باشد با انزوایي سخت مواجه خواهد شد!
اظهارات تندسارکوزي در آستانه انتخابات و پیام تهدید آمیز او در واقع تاشي 

وقیحانه درخصوص تاثیرگذاري بر روي آراي مردم ایران داشت. 
پس از پایان انتخابات و مشــخص شــدن نتایج نهایي آن، فرانسه در واکنشي 
مداخله جویانه و با احضار سفیر جمهوري اسامي در آن کشور، نگراني دولت فرانسه 
را نسبت به نتایج اعام شده انتخابات ریاست جمهوري ایران به وي اباغ کرد.)10( 
نیکا سارکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه همچنین با صدور بیانیه ای آنچه سرکوب 
خونین تظاهرات نامید را محکوم کرد و به نام فرانسه علیه پیامد های بازداشت ها و 

دستگیری های بیشتر به ایران هشدار داد. )11(
سارکوزی همچنین در یک اظهار نظر مداخله جویانه دیگر مشروعیت انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران را زیر سؤال برد. وی 4 روز بعد از انتخابات گفت: »وسعت 
تقلب با واکنش های خشونتی تناسب دارد.« وی در ادامه گفت: »مردم ایران مستحق 
چیز دیگری است. این یک تراژدی است ولی این امر منفی نیست که جنبشی واقعی 

از ابراز عقیده داشته  باشیم که سعی می کند زنجیرهایش را بگسلد.«)12(
این اظهارات در حالی مطرح می شــد که پاریس طي سال هاي پس از ریاست 
جمهوري ســارکوزي به نمادي از خشونت تبدیل شده بود و اخبار مربوط به قتل 
شــهروندان سیاهپوست فرانســوي در حومه پاریس هر از گاهي به سوژه رسانه ها 

تبدیل مي شد.
با توجه به حضور گروه هاي ضدانقاب در فرانسه، این کشور به یکي از پایگاه 
هاي خارجي فتنه انگیزي در ایران تبدیل شــده بود و مقامات فرانسوي نیز قادر به 
مخفي سازي این حقیقت نبودند. همچنین سفارت فرانسه در ایران نقش پر رنگي 

در ایجاد آشوب هاي پس از انتخابات و جاسوسي علیه کشورمان داشته است.)13(
کلوتید ریس، تبعه کشور فرانسه که مدتي در دانشگاه اصفهان تدریس مي کرده 
است، به اتهام شرکت در ناآرامي هاي پس از انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شد. 
اقدام علیه امنیت ملي از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشــات مورخه 25 و 27 
خرداد ماه و همچنین جمع آوري اخبار، اطاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و 

ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه از جمله اتهامات ریس بود. 
براساس متن کیفرخواســت کلوتید ریس تبعه کشور فرانسه که طي حوادث 
پس از انتخابات دســتگیر شده بود، پدر وي از اعضاي کمیساریاي انرژي هسته اي 

فرانسه و مادر وي عضو ارتش این کشور است.)14(
انتخابات ایران

 وارد کتاب های درسی کودکان کانادا شد!
دولت کانادا نیز بعد از اعام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از قافله عقب نماند 

و به لیست کشورهای مداخله گر در امور داخلی ایران پیوست. 
لورنس کنن، وزیر خارجه کانادا، نیز مراتب نگرانی شــدید کشورش را از روند 
برگزاری انتخابات در ایران اعام کرد و اظهار داشت: »گزارش های مربوط به حمله 
نیروهای امنیتی به مخالفان و ایجاد محدودیت برای آنها ما را به شدت نگران کرده 

است.«)15(
در حالی که هنوز 6 ماه از انتخابات نگذشــته بود تحلیل رویدادهای مربوط به 
بحث انتخابات ریاست جمهوری، به محتوای درس دانش اجتماعی مدارس ابتدایی 

کانادا اضافه شد!)16( 
در تیر ماه سال 88 نیز گردهمایی های متعددی در کشور کانادا علیه نتایج اعام 
شــده برای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در این گردهمایی ها تعدادی از 

مقامات این کشور شرکت و سخنرانی کردند.)17(
دیپلمات های آلمانی که فراری داده شدند!

آلمان نیز از جمله کشورهایی بود که نقش مهمی در پروسه طراحی شده دشمن 
در جهت مداخله در امور داخلی کشور بازی کرد. آنگا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز 
در واکنش به انتخابات ریاست جمهوري ایران تصریح کرد که نشانه هایي از تخلف در 
این انتخابات وجود دارد و آنچه را که »موج بازداشت ها« در ایران خواند محکوم کرد.

همچنین فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان با اعام احضار سفیر 
جمهوري اسامي در آلمان به وزارت امور خارجه این کشور در ارتباط با ناآرامي هاي 
پس از انتخابات اظهار داشت: »ما برخورد نیروهاي امنیتي ایران را با تظاهرکنندگان به 
شدیدترین نحو ممکن محکوم مي کنیم و با نگراني به سوي تهران چشم دوخته ایم.«

وزیر خارجه آلمان همچنین از موضع مشترک متحدان اروپایي این کشور در 
این زمینه خبر داد و اعام کرد: »من امروز به اتفاق چندین تن از همتایان اروپایي 
خود از ایران خواسته ایم هر چه سریع تر در باره وقایع این کشور و اتهام هاي مربوط به 
تقلب در انتخابات اطاع رساني کند تا معلوم شود تا چه حد مي توان نتیجه انتخابات 

این کشور را جدي گرفت.«)18(
در جریان حوادث بعد از انتخابات افشاي ارتباط دو دیپلمات عضو سفارت آلمان 
با ستاد موسوي در جریان آشوب هاي خیاباني، محافل سیاسي و دیپلماتیک در آن 
کشور را به دست و پا انداخت. مجله اشپیگل اعام کرد »دو نفر یاد شده در گزارش 
وزارت اطاعات با نام هاي یوگي و اینگو، بافاصله توسط دولت آلمان از ایران خارج 
و به برلین بازگردانده شده اند.« شتابزدگي دولت آلمان در فراري دادن دو دیپلمات 

مذکور ، احتمال دخالت آنها در اغتشاشگري را تقویت مي کرد.«
اشپیگل نوشته بود : دولت آلمان این دو را به دایل امنیتي به برلین بازگرداند. 
در این زمینه صرفا یک رابطه عاشــقانه بین یکي از دو پلیس آلماني و یک دختر 
ایراني وجود داشته است. دولت و وزارت خارجه آلمان در عین حال مي گویند این 
رابطه عاشقانه که ظاهرا سرویس اطاعاتي ایران از آن خبر داشته، مایه شرمساري 

ماست. )19(
درباره مداخات دیگر کشورهای غربی از جمله ایتالیا نیز در این گزارش می توان 
نوشت ولی برای خودداری از اطاله کام از آن می گذریم و به این بسنده می کنیم 
که تاش ســران فتنه برای زیر ســیطره غرب بردن ایران در سال 1388 و پس از 
آن با حضور میلیونی مردم ایران در خیابان های سراسر کشور در دی ماه 1388 و 

یوم اه نه دی در تهران ناکام ماند.
* پی نوشت ها در روزنامه  موجود است.

*»در ظهر عزا حرمت ارباب شکستند علمدار کجایی، این 
فتنه گران راه عزاداران تو بستند علمدار کجایی« شعاری بود 
که جمعیت کم نظیر راهپیمایان تهرانی در خیابان های منتهی 

به میدان انقاب بارها و بارها آن را فریاد زدند. 
راهپیمایان تهرانی که همزمان با بسیاری نقاط کشور در 
خیابان های تهران حضور پیدا کردند تا انزجار و خشم خود 
از حرمت شــکنی نســل جدید منافقین به ساحت حضرت 
سیدالشهدا)ع( را اعام کنند، در ادامه نیز با شعارهایی نظیر 
»لعن علی عدوک یا حسین، خاتمی و کروبی و میرحسین«، 
»هرجا که اغتشاشــه، فائزه رد پاشه«، »جمهوری اسامی 
شعار مسلمین است، جمهوری ایرانی حرف منافقین است«، 
»خامنه ای کیست علی زمان، مرگ بر این خوارج نهروان«، 
»به کوری منافق بسیجی بیدار است، برای هر بسیجی شهادت 
افتخار است«، »ما منتظریم تا علی اذن دهد، چشم سران فتنه 
را کور کنیم«، »مرگ بر امریکا«، »مرگ بر موسوی«، »مرگ 
بر کروبی«، »مرگ بر خاتمی«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ 
بر منافق«، »کروبی بی سواد، آلت دست موساد«، »سی سال 
توی جبهه ها، بسیجی ها رو زدن، صدام حسین نتونست، با 
میرحسین اومدن«، »حرف ما یک کام، محاکمه والسام«، 

»جنبش اشــرافیت، گوگوش شده حامی ات«، و... نسبت به 
سران فتنه خشم خود را ابراز کردند.

* جمعیت مردم انقابی در شــهر تهران به حدی بود 
که بسیاری از رسانه های غربی با سکوت کامل نسبت به این 
اتفاق، سانسور خبری کامل را در پیش گرفتند و برخی دیگر 
از این شبکه ها نیز به خاصه ترین حالت ممکن صحنه هایی از 
راهپیمایی را نشان داده و جمعیت میلیونی حاضر در خیابان 
را »چند صد هــزار نفر« عنوان کردند. برآوردها از جمعیت 
راهپیمایــان این روز در تهــران قریب به 5 میلیون نفر بود. 
جمعیت مردم تهران از شرق حد فاصل پل چوبی تا میدان 
انقاب، از غرب حد فاصل دانشگاه شریف تا میدان انقاب، 
از جنوب حد فاصل میدان حر تا میدان انقاب و از شــمال 

حد فاصل بلوار کشاورز تا میدان انقاب بود.
* جمعیت میلیونی عزاداران هتک حرمت مقدســات 
توســط حامیان موســوی در روز عاشــورا، پــس از اتمام 
تجمع عظیم خود، در مســیرهای بازگشت به سمت منازل 
در خیابان هــای فرعــی و اصلی تهران، اقــدام به برگزاری 
راهپیمایی خودجوش کردند. در حالی که جمعیت حاضرین 
در تجمع امروز از شــرق به میدان امام حسین و از غرب به 

میدان آزادی رســیده است، مردم خشمگین در مسیرهای 
بازگشت از اجتماع عاشورائیان در خیابان های توحید، یادگار 
امام، کارگر شــمالی، بلوار کشاورز، خیابان ولیعصر، خیابان 
جمهوری، خیابان کارگر جنوبی و برخی دیگر از خیابان های 
فرعی اقدام به برگــزاری راهپیمایی های خودجوش کردند. 
همچنین در خیابان فردوسی، تظاهرکنندگان این خیابان، 
هم اکنون تجمع اعتراضی را در مقابل ســفارت انگلیس بر 
پا کرده اند. این تجمع کنندگان که جمعیت آنها به هزار نفر 
می رسد، شعار می دهند: »سفارت موسوی تعطیل باید گردد، 
سفیر روباه پیر اخراج باید گردد«، »بی.بی.سی ساکت باش«، 
»انه روباه پیر تسخیر باید گردد«، »مرگ بر انگلیس«، »بی.

بی.سی بی حیا، دوربین را  بردار بیا«
* پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر 
معظم انقاب اسامی در دیدار اعضای اتحادیه انجمن های 
اسامی دانشجویان در اروپا فرمودند: »اگر این مسئله اتفاق 
نمی افتاد و عده ای وسط راه، سست عنصری نشان نمی دادند، 
امروز وضع کشور در زمینه های مادی و معنوی خیلی بهتر بود 
اما همانگونه که بارها تأکید شد و واقعیت های جامعه نیز نشان 
می دهد هر مقدار ریزش بود دو برابر آن رویش وجود دارد.«

روزی که مردم بر فتنه مهر پایان زدند
گام به گام تا یوم اه ۹ دی 

بی شک هشت ماه شهرآشوبی سران فتنه در سال 88 صدمات جبران ناپذیری به کشور از جهات گوناگون زد که 
در این مجال فرصت پرداختن به آن نیســت، مردم ناباورانه هشت ماه شاهد قدرت طلبی فتنه گران و حضور  اراذل 
و اوباش در خیابان ها و آسیب زدن آن ها به اموال عمومی بودند و هر روز انتظار داشتند که این روند متوقف شده و 
فتنه گران به خود آیند ولی نه تنها این گونه نشــد که به ناگاه مردم با هتاکی اصحاب فتنه به عاشورای حسینی )ع( 
مواجه شــده و این بار دیگر تحمل نکردند، حضور میلیونی مردم در سراســر کشور در ایام منتهی به یوم اه 9 دی 

مثال زدنی است ولی در یک بعد از ظهر چهارشنبه مردم تهران به خیابان ها ریخته و یک روز تاریخی را رقم زدند.
حضور میلیونی مردم تهران که از امام حسین تا آزادی و خیابان های اطراف امتداد داشت دشمن را به هذیان گویی 
واداشت ولی این اباطیل دیگر فایده ای برای فتنه گران نداشت و از این روز دیگر فتنه را پایان یافته می شد تلقی کرد.
در این مختصر خواهیم کوشید روزشماری از تحوات کشور از ابتدای دی ماه 1388 تا یوم اه 9 دی به مخاطبان 

گرامی »روزنامه کیهان« ارائه دهیم؛ 

و این گونه بود که یوم اه ۹ دی فرا رسید!

تحت الحمایه های غرب 
18 هزار پیامی که از اسرائیل

در حمایت از فتنه گران مخابره شد!
در طول فتنه 88 جبهه عبری-عربی و غربی حمایت تمام عیار خود از سران و اصحاب فتنه را عیان ساخت و در این راستا هیچ محدودیتی نیز برای خود 
قائل نشد. سران فتنه که روزگاری در طول دهه شصت می گفتند و معتقد بودند که هر دستی به سوی آمریکا دراز شود و خواستار کمک از این قدرت شیطانی 

گردد بایستی قطع شود در فتنه 88 دستان خود را به سوی دشمن دراز کرده و خواستار کمک از او شدند. 
نامه های متعددی از سوی فعالین سیاسی مدعی اصاحات در طول سال های پس از فتنه 88 به سران سابق و کنونی آمریکا ارسال شد که در این نامه ها از 

آمریکا خواسته شده بود که تحریم های ضدایرانی تشدید شود.
در این گزارش خواهیم کوشید که حمایت جبهه عبری-عربی و غربی از آشوبگران در سال 88 و پس از آن را به اختصار تشریح کنیم.

»بوق شیـــــــــطان« در خدمت هماهنگی فتنــــــه گران!

ر  و ز ی که  مرد م

فتنه 88 را به تعبیری می توان »جنگ احزاب« نامید، احزاب مدعی اصاحات از مدت ها پیش به میانه میدان آمده 
بودند تا با استفاده از امکانات عظیمی که از طرق گوناگون از جمله زمین خواری و پول شویی و... دستشان رسیده بود 
قدرت از دســت رفته را بار دیگر به کف آورند. در این مختصر خواهیم کوشید به عملکرد احزابی چون » مجاهدین 
انقاب«، » مشــارکت«، »کارگزاران« و »مجمع روحانیون مبارز« در فتنه 88 پرداخته و همسویی عملکرد این احزاب 
با گروهک های ضد انقاب و معاندی چون »منافقین« را نشــان دهیم.  مدعیان اصاحات در فتنه 88 با دامن زدن به 
یک »جنگ احزاب« علیه نظام اسامی به فکر سیطره »امپراطوری دروغ« بر همه ارکان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

کشور بودند که این تاش ها با حضور میلیونی مردم در یوم اه 9 دی ناکام ماند.
اتهام زنی پیش از برگزاری انتخابات!

با ورود موســوی به عرصه انتخابات و کناره گیری خاتمی حزب مشــارکت با انتشار بیانیه ای که در خروجی سایت رسمی این 
حزب قرار گرفت از موسوی حمایت کرد. 

در بیانیه  این حزب همسو با بنگاه های خبرپراکنی بیگانه که همیشه در تاشند تا چهره ای منزوی از ایران اسامی ارائه دهند 
آمده بود: »در عرصه سیاست خارجي نیز انزواي کم نظیر ایران که در هیچ دوره اي از تاریخ پس از انقاب سابقه نداشته است حاصل 

بي تدبیري، خام اندیشي، گفتار و کردارهاي غیرمنطقي و بر خاف منافع ملي بوده است.« )1(
موســوی که اینک حمایت حزب مشــارکت را پشت سر خود داشت این بار در نخستین روزهای اردیبهشت ماه 88 و در جمع 
تعدادی از اعضای موثر حزب مشارکت گفت: »دیدگاه هاي من با شما بسیار نزدیک است« )2(و با این اظهارات بود که رسما چشم پوشی 

خود از ساختارشکنی های گذشته حزب مشارکت را اعام کرد. 
یک روز قبل از انتخابات و در حالی که اکثر رسانه های خبری داخل کشور در فضایی آرام، مردم را تنها به مشارکت حداکثری در 
انتخابات دعوت می کردند و رسما نیز مهلت هرگونه تبلیغات برای کاندیداهای انتخابات به اتمام رسیده بود، سایت نوروز ارگان رسمی 
اینترنتی حزب مشارکت در خبری عجیب به نقل از یکی از سایت های ضد انقاب، از »آمادگي اطاعاتي و امنیتي وزارت کشور براي 
تغییر آراي مردم«)3( خبر داد و در سرتاسر این خبر بدون  اشاره به استنادات ادعای خود، رسما پروژه تقلب در انتخابات را کلید زد.

با آغاز زمان رای گیری، سایت نوروز، نقش مهمی در  اشاعه اخبار دروغ و گمانه زنی های محفلی این حزب به عنوان »اخبار رسمی« 
را داشت. این سایت در خبری با عنوان »اکثر رای دهندگان به موسوی رای داده اند« نوشت: »به گزارش خبرنگاران از سطح کشور و 
شهر تهران، در این استقبال بی سابقه در ساعات ابتدایی رای گیری؛ تاکنون اکثر رای دهندگان آرای خود را به نام مهندس میر حسین 
موسوی به صندوق ها ریخته اند«)4( و در ادامه این خط خبری که القای پیروزی میرحسین موسوی بر مخاطبین خود را دنبال می نمود 

در خبری به نقل از تاج زاده عفو مشترک سازمان مجاهدین و حزب مشارکت از »پیروزی سبزپوشان بر کفن پوشان«)5( خبر داد. 
ســعید شــریعتی و عموزاده خلیلی و محسن گودرزی نیز از دیگر افرادی بودند که در گفت و گوهای جداگانه ای با این سایت از 
پیروزی حتمی میرحســین موســوی خبر دادند)6( و اوج دروغ پراکنی ارگان اینترنتی حزب مشارکت نیز آنجایی بود که در خبری 
بدون ذکر منبع نوشت: »براساس اخبار واصله تا این لحظه انتخاب مردم تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذریابجان غربی، 
اردبیل، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان و قم میرحسین موسوی است« )7(و این در حالی بود 
که پس از اعام نتایج نهایی انتخابات، تنها در استان های اردیبل و سیستان و بلوچستان میرحسین موسوی توانست رای بیشتری 

کسب کند و در 28 استان دیگر ناکام ماند. )8(
با پایان انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن منتخب ملت موجی از اغتشاشات در چندین شهر کشور و به خصوص تهران 

آغاز شد که در این اغتشاشات نیز نمی توان نقش محوری حزب مشارکت و اعضای آن را نادیده گرفت.
حزب مشــارکت در بیانیه ای بعد از انتخابات، بدون ارائه مســتندات تقلب در انتخابات، در حرکتی فرار به جلو مدعی شــد: »با 
شرائط و حوادثی روبرو هستیم که بیش از هر چیز نشان دهنده عزم گروهی اندک، متکی به قدرت برای هدم پایه های جمهوریت و 

مردم سااری و ایستادن در برابر خواست مشروع و قانونی ملت است«)9(
در همین راستا در تجمعات غیرقانونی که بدون مجوز وزارت کشور برگزار شده بود، جمعی از هم وطنان و نیروهای انتظامی و 
بسیج در درگیری با اراذل و اوباش به شهادت رسیدند اما آنچه که در این بین مشهود بود، حضور پر رنگ تعدادی از عناصر باسابقه 
احزاب دوقلو در تجمعات غیرقانونی بود به گونه ای که محمدرضا خاتمی برادر رئیس جمهور اسبق و دبیرکل اول حزب مشارکت، با 

حضور در راهپیمایی غیرقانونی 25 خرداد در خیابان آزادی، حتی در جمع شرکت کنندگان به سخنرانی نیز پرداخت و دولت را به 
تقلب و دستکاری آرای مردم متهم کرد و گفت: »ما تا زمان ابطال نتایج و برگزاری انتخاباتی تازه به حرکت خود ادامه خواهیم داد« )10(
درباره عملکرد حزب مشارکت در فتنه 88 بسیار بیشتر از این می توان نوشت و در این مختصر به این بسنده کرده و به »مجاهدین 

انقاب« برادر دوقلوی حزب مشارکت می رسیم!
امپراطوری دروغ!

سازمان مجاهدین انقاب اسامی نیز در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از موسوی حمایت کرد.
در آخرین روزهای اردیبهشت 88، سازمان مجاهدین انقاب با صدور بیانیه ای نسبت به آنچه که آن را »خرید رای مردم با توزیع 

سیب زمینی« می نامید، انتقاد کرد و این گونه سامت انتخابات را پیش از برگزاری آن زیر سؤال برد!)11(
ســازمان مجاهدین انقاب در بیانیه ای سراســر اهانت آمیز همچنین 22 خرداد را روزی دانســت که »ملت آگاه ایران، سقوط 

امپراطوري دروغ و تزویر را از عرصه فرهنگ و سیاست این کشور جشن خواهد گرفت.« )12(
مجاهدین انقاب رسماً در این بیانیه نوشت: »سازمان مجاهدین انقاب اسامی ایران به عنوان اولین تشکل سیاسی اصاح طلب 
حامی کاندیداتوری آقای میرحســین موسوی، روند شــتابناک امواج سبز انسانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم به نفع 
کاندیدای مورد حمایت خود را نشانه آشکار و قاطع صحت و حسن انتخاب خویش می داند و ایمان راسخ دارد که ملت آگاه ایران در 

روز 22 خرداد سقوط امپراتوری دروغ و تزویر را از عرصه فرهنگ و سیاست این کشور جشن خواهد گرفت.« )13(
مجاهدین انقاب در 24 خردادماه و در بیانیه ای که در ارگان اینترنتی خود، »ســایت امروز« منتشر ساخت نتیجه انتخابات را 
»مهندسی آرا و کودتایی نرم علیه مردم سااری« نامید و در پایان ادامه اعتراضات و حمایت از میرحسین موسوی را اعام کرد.)14(

مجاهدین انقاب در بیانیه ای برگزار کنندگان انتخابات را »کودتاگران« نامید و اعام کرد: »در طول این مدت کودتا گران با اعمال 
تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسااری منحرف ساخته، موضوع 
را به اعتشاشــات خیابانی و تخریب اموال عمومی از ســوی اجانب تقلیل دهند« )15(و این در حالی بود که این سازمان طی روزهای 
قبل نیز به مناسبت های مختلف با صدور بیانیه های گوناگون، با تکرار ادعاهای واهی و فاقد استناد خود، عما سعی در نهادینه سازی 
گفتمان جدیدی در فضای سیاسی کشور را داشت و آن هم القای ادعای تقلب و کودتای سیاسی از سوی برگزارکنندگان انتخابات 

و در نتیجه توجیه شکست نامزد مورد حمایت خود بود.
به دنبال عملکرد خیانت بار دو حزب مشارکت و مجاهدین انقاب در فتنه 88 کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست 23 فروردین 

1389 خود ، در خواست انحال دو تشکل سیاسی فوق را به دادگاه ارسال کرد.
در این جلســه با بررســی ســوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقاب اســامی، با صدور دستور توقف کلیه 
فعالیت های سیاســی این دو تشکل، اعضای کمیســیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقاب تهران، خواستار صدور حکم 

قضایی برای انحال آن شدند.)16(
حزبی که با زاویه گرفتن از وایت دچار نفاق شد 

هرچند تعدادی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از مهدی کروبی حمایت کردند 
موضع رسمی این حزب در انتخابات خرداد 88 حمایت از موسوی بود.

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی فرورین ماه 88 گفت: در جلسه شورای مرکزی حزب پس از بررسی شرایط 
کشور و ضرورت تقویت و ارتقا سطح دولتی که بتواند حداکثر وفاق در نیروهای وفادار انقاب را عملی سازد و در اجرای سیاست های 
کلی نظام و سیاست های اصل 44 قانون اساسی تسریع ایجاد کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد، به این نتیجه رسید که با توجه به 

ظرفیت های باای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به طور رسمی از وی حمایت کند.)17(

با برگزاری انتخابات حزب کارگزاران با فاصله از ســایر احزاب اصاح طلب چون مشارکت، مجاهدین انقاب و مجمع روحانیون 
نتیجه انتخابات را غیر واقعی خوانده و مدعی شد در انتخابات تقلب شده است. 

حزب کارگزاران سازندگی همچنین در بیانیه خود از مسئوان خواست تا »برای تشکیل یک هیئت حکمیت ملی و بی طرف در 
بررسی نتایج انتخابات ترتیب اثر دهند.« )18(

عطریانفر و هدایت اه آقایی دو نفر از اعضای برجســته کارگزاران بودند که در حوادث بعد از انتخابات دســتگیر شدند. دقت در 
اعترافات محمد عطریانفر در دادگاه و نیز در رسانه ملی نکات زیادی را روشن می سازد.

عطریانفر عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران با تاکید بر اینکه به دلیل زاویه  گرفتن  از وایت فقیه ما دچار نوعي نفاق شدیم 
و در ایــن نقطــه قرار گرفتیم، افزود: با صداي بلند اعام مي  کنم هر گروهي که در جریان تضعیف نظام قرار گرفت باید پایان رفتار 

سیاسي خود را اعام کند.)19(
در مقابل اعترافات صریح عطریانفر سران فتنه و حامیانشان مدعی شدند که وی تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف 
شده است. عطریانفر در این زمینه نیز گفت: »بی تردید شرایط زندان انسان را به اعام صریح مواضع خود ترغیب مي کند اما شجاعانه 
مي گویم که این مواضع از سر تدبر و تامل است و من معتقد نیستم که این کار خیانت است در حالي که آقاي بهزاد نبوي گفته اند 

که به آقاي موسوي خیانت نمي کنند.« )20(
هدایت اه آقایي دیگر عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران و از متهمان فتنه 88 نیزسخنان گفتنی زیادی در جلسه دادگاه داشت.
آقایی در جلسه دادگاه گفت : بعد از دوم خرداد انحرافي در ایه هاي فکري فعاان سیاسي جامعه در زاویه گرفتن از اصل نظام 
و قرار دادن آن در مقابل دموکراسي غربي به وجود آمد.اتفاقات بعد از انتخابات یک شبه به وجود نیامد. بخشي از آن طرف آب ها و 

بخشي ناشي از ندانم کاري و ضعف مجموعه سیاسي کشور است.
در ادامه این متهم فتنه 88 با بیان این که به لحاظ عقلي و نقلي امکان تقلب در انتخابات ریاســت جمهوري دهم نبود اظهار 

داشت: ما اشتباه کردیم ناخواسته عامل آن طرف و هیزم کش آتش افروزان شدیم.
این متهم فتنه 88 با اشاره به حضور 300 هزار عامل اجرایي و ده ها هزار نماینده نامزدها پاي صندوق هاي راي، امکان تقلب در 
انتخابات دهم ریاست جمهوري را رد کرد و گفت: به لحاظ حضور معتمدین مردم پاي صندوق هاي راي، مردم قبل از اعام رسمي 

نتایج آرا این نتایج را مي دانند.
وي امکان تقلب به لحاظ عقلي و نقلي را ناممکن دانســت و گفت: البته نمي گویم که تخلف نبوده؛ کجاســت که تخلف نباشد 

اما پیگیري آن نیز روال قانوني دارد.
آقایی زاویه از قانون را فاجعه بار دانست و گفت:  اشتباه بزرگي رخ داد و سنگ بناي بدي گذاشته شد که خیلي ها از آن استفاده 

کردند.)21(
فرار به جلو برای رهایی از نتایج دعوت به آشوب!

میرحسین موسوی کاندیدای مطلوب مجمع روحانیون مبارز بود چنانچه در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری نیز روحانیون 
مبارز ابتدا با موسوی به رایزنی پرداختند و آن هنگامی که از آمدن وی به عرصه انتخابات ناامید شدند خاتمی را به عنوان کاندیدا 
معرفی کردند. در انتخابات 88 نیز ابتدا شعار یا من و یا میرحسین از سوی خاتمی مطرح و سپس وی حضور خود در انتخابات را 

اعام کرد. اما این حضور بیش از 15 روز طول نکشید.
به هرحال موسوی آمد و خاتمی به کناری کشید و با انداختن شال سبز بر گردن موسوی حمایت رسمی خود را از وی اعام 
کرد و این گونه بود که کروبی نیز همانند انتخابات 84 از این ائتاف بی نصیب ماند و مجمعی که 20 ســال کروبی دبیرکل آن بود 

از رقیب وی یعنی موسوی حمایت کرد.

مجمع روحانیون مبارز تمامی تاش خود را در این انتخابات مصروف آن کرد که نام میرحسین موسوی از صندوق ها بیرون آید 
و آن هنگام که در روز 23 خرداد 88 نتیجه مطلوب آنان نشد بر طبل تقلب در انتخابات کوبید.

این مجمع طی بیانیه ای که یک روز بعد از انتخابات و در فضای ملتهب جامعه منتشر شد همسو با ضد انقاب خارج نشین که 
طیفی از سروش تا گوگوش را در بر می گرفت خواهان ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شد.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز که پس از جلسه فوق العاده این تشکل منتشر شد ضمن ابراز تاسف از رویکرد مجریان و ناظران 
انتخابات تصریح شده بود: »مجمع روحانیون مبارز در جلسه ای فوق العاده به این نتیجه رسید که برای دفاع از جمهوریت اسامی 
نظــام و بازگرداندن اعتماد عمومی و نگاهبانی از موج آشــتی ملی بــا صندوق های رای، ابطال این انتخابات و تجدید آن در فضایی 
عادانه تر و منطقی تر راهکار مناسب است.«)22( واین گونه بود که مجمع روحانیون مباز نیز همانند سایر گروه های اصاح طلب و نیز 
ضد انقاب خارج از کشور بر طبل شایعه تقلب در انتخابات کوبید و بی آنکه متوجه باشد پایه های مشروعیت خود را به لرزه درآورد.

نماز جمعه 29 خرداد 88 به امامت رهبرمعظم انقاب می توانســت فصل الخطابی باشــد برای تمامی منازعاتی که آگاهانه و یا 
ناخودآگاه شــکل گرفته بود ولی عده ای که از پیش برنامه ها را چیده بودند و مو به مو اجرایش می کردند قرارشــان این نبود که به 

منازعات خاتمه داده شود هر چند تا آن روز ادعای قانونمداری و وایتمداریشان گوش فلک را کر کرده بود.
با توجه به بیانات رهبرمعظم انقاب درحالی که انتظار می رفت مجمع روحانیون مبارز با سرلوحه قرار دادن قانون، راهپیمایی 
مورد تاکید خود را لغو کنند اما متاســفانه این مســئله روز شنبه و تنها ساعتی مانده به راهپیمایی طی یک اطاعیه عملی گردید. 
در حقیقت مجمع روحانیون مبارز با این اقدام هم از بار حقوقی راهپیمایی خود را رهایی داد و هم این اقدام را پس از قطعی شدن 

سازماندهی برای راهپیمایی انجام داد؛ درست زمانی که کار از کار گذشته بود.)23(
روحانیون مبارز به سخنان رهبر فرزانه انقاب در نماز جمعه تاریخی 29 خرداد وقعی ننهاد و اعام کرد که 30 خرداد حامیان 
موسوی در میدان انقاب تهران گردهم خواهند آمد! لغو دیرهنگام این تجمع از سوی مجمع روحانیون مبارز که لحظاتی پیش از 
آغاز تجمع از سوی مجمع در سایت های خبری قرار گرفت از سوی آگاهان سیاسی فرار به جلوی سران مجمع برای فرار از عواقب 
تلخ این تجمع تفســیر شــد.)24( دعوت مجمع روحانیون مبارز از مخالفان برای حضور در خیابان ها صحنه هایی تلخ در شنبه بعد از 

انتخابات آفرید که برشمردن و بررسی آنها در حوصه این نوشتار نیست.
عاوه بر همه این ها روز اول تیر ماه 1388 مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه اي به همان ســبک و ســیاق گروهک هاي ضد 
انقاب به طور رســمي به اردوگاه ضد انقاب پیوســت و با تایید ضمني آشوب ها و اغتشاش ها و تجمع هاي خیاباني عما مسئولیت 

خون هاي ریخته شده را بر عهده گرفت.
مجمع روحانیون مبارز با انتشار این بیانیه در حمایت صریح از آشوب طلبی و کشتار بی گناهان تعجب فراوانی را برانگیخت. در بیانیه 
فوق عاوه بر شهید لقب گرفتن همه کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، از همه زندانی ها دفاع و خواستار آزادی فوری آنان شد.

بدین ترتیب مجمع روحانیون مبارز که مدعی جدا بودن خط فکری خود از افراطیون اصاح طلبی بود، پا در عرصه ای گذارد که 
به اعتقاد بسیاری از فعاان سیاسی فاصله گرفتن از آرمان های امام)ره( بود. 

مجمع روحانیون مبارز حضور مردم در انتخابات 40 میلیون نفري را ناآگاهانه دانسته و با عدم تسلیم در برابر راي مردم نوشته 
بود: »اگر حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي آگاهانه بوده و امضای سند افتخار جمهوري اسامي است، پس چرا حضور 
اعتراضي به توطئه و دسیسه بیگانگان نسبت داده شده و مي شود مگر رژیم هاي گذشته در ایران و سایر کشورها از این اباطیل چه 

طرفي بستند که امروز همان نسخه پوسیده را کپي کرده و اهانت مي کنند.«
مجمع روحانیون مبارز با نادیده گرفتن حمایت هاي صریح دولتمردان آمریکایي، صهیونیستي، انگلیسي و فرانسوي در حمایت 
از اراذل و اوباش از این افراد حمایت کرده و تجمع هاي غیر قانوني، مسلحانه و خشونت آمیز آنها را خودجوش نامیده و از سوی دیگر 

با این بیانیه بر تخریب مساجد و مراکز اداري و نظامي، سلب آرامش رواني از مردم عادي، خون هاي ریخته شده صحه گذاشت!)25(
بیانیه های دیگر مجمع روحانیون مبارز را نیز می توان به بررسی نشست ولی روی سخن اینجا است که چطور می شود که یک 
جمع روحانی تا این درجه سقوط کنند و خود را مدار و محور عالم به حساب آورند و وقتی در یک انتخابات شکست می خورند کل 

مملکت را در خطر فرض می کنند.
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است 

»جنگ احزاب« برای »امپراطوری دروغ«
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در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اردوگاه رسانه ای غرب 
در حمایت از گزینه های مطلوب خود سنگ تمام گذاشت، »بی بی سی 
فارسی« صفحات ویژه ای برای انتخابات ایجاد کرد، »رادیو فردا« و 
»صدای آمریکا« هم سو با روزنامه های زنجیره ای و سایت های متعدد 
جریان فتنه در سامت انتخابات ایجاد تشکیک کرده و بیانیه ها و 
خبرهای حمایتی از فتنه گران را به صورت لحظه ای پوشش دادند 
و فیســبوک و توئیتر نیز با حمایت مالی و لجســتیکی آمریکا و 
انگلیس سر پا ماندند و ایستادند تا از نظر رسانه ای فتنه گران در 

ایران احساس کمبود نکنند.
در این گزارش خواهیم کوشــید بخشی از عملکرد رسانه ای 

حامیان جریان فتنه را تشریح کنیم.
آغاز به کار چند ماه قبل از انتخابات!

تلویزیون فارسی بی بی سی چند ماه قبل از انتخابات آغاز به کار کرد و 
نخستین برنامه خود را هم به رویداد انتخابات اختصاص داد. این رسانه در 
مدت یک ســال بعد از شروع به کار افزایش تاثیرگذاری بر مخاطبان خود 

در داخل کشور را به عنوان یک هدف استراتژیک دنبال نمود.
اســتفاده از افراد خاص که کمتر شــناخته شــده و سابقه منفی آنها 
برای مخاطبان آشکار نبوده، رعایت معیارهای تولید برنامه های تلویزیونی 
)ترکیــب حرفه ای متن و تصویر، ایجاز در گفتار و تصویر، تنوع و...(، عدم 
موضع گیری صریح له یا علیه ســوژه های مطرح شــده، تاکید مستقیم و 
غیرمســتقیم و مکرر بر بی طرفی در انتقال اطاعات و...در راستای تاش 
برای کسب مقبولیت در افکار عمومی داخل کشور بوده است. با این حال 
در مقطــع انتخابات )یک هفته قبل از انتخابات، روزانتخابات و یک هفته 
بعد از انتخابات( این رسانه کاما به عنوان رسانه ای برای تشدید اختافات 
و اغتشاشــات عمل کرده و همصدا با فتنه گران داخلی و حامیان خارجی 
آنها خواستار ابطال انتخابات و در مراحل بعد، زیر سؤال بردن اصل وایت 

فقیه و نظام جمهوری اسامی شد.
ساختار این رسانه کاما هماهنگ با ماموریت آن در جهت تبلیغ علیه 

جمهوری اسامی و وایت فقیه تنظیم شده و با عنایت به اینکه هزینه های 
آن توســط دولت و دستگاه امنیتی و جاسوســی بریتانیا تامین می شود، 
همچون ابزار رســانه ای آنها عمل کرده است. محتوای این رسانه ترکیبی 
اســت از گزارش های کوتاه خبری، تصاویر بریده و مونتاژشده، تحلیل های 
بسیار کوتاه ولی هدفمند جاسازی شده در ابای گزارش ها، اخبار مختلف 

از ایران و موضوعات مربوط به آن. 
دعوت از افراد مختلف که عمدتا از اپوزیســیون خارج نشین یا از افراد 
نشان دار داخل کشور هســتند برای ارائه تحلیل و نظر درباره موضوعات 
مختلف، تاش برای انجام مصاحبه تلفنی با افراد مستقل و مسئولین کشور، 
همه و همه ترفندهایی برای اعمال ســلطه فکری برمخاطب بوده اند و بی .

بی .ســی. به مدد سابقه طوانی در این زمینه از تجربیات خویش حداکثر 
اســتفاده را برده است. این ترفند این بار تا آنجا به کار بسته شد که حتی 
صدای افرادی همچون فرخ نگهدار)سرکرده گروهک فدائیان خلق اکثریت(
نیزپخش شد که مردم را دعوت به پیوستن به جنبش سبز می کرد؛ یعنی 

همان دعوتی که رضا پهلوی از این رسانه مطرح نمود!
افزایش حجم برنامه های این تلویزیون بافاصله بعد از برگزاری انتخابات، 
حاکی از برنامه ای از قبل تعیین شــده برای دخالت در رویدادهای بعد از 
آن داشت و این »اضافه کاری« رسانه ای تا هفته ها ادامه یافت و سرانجام 
بعد از کنترل اوضاع در ایران و ناکام ماندن تاش دشمنان و مزدوران آنها 
در تامین اهداف پروژه براندازی نرم، روال کار تلویزیون فارسی بی .بی .سی. 
هم به حالت سابق برگشت. این رسانه در فاصله 88/3/1 تا88/6/1 بیش از 
230 هزار کلمه درباره انتخابات سخن پراکند. تردید نمی توان کرد که این 
رســانه در موقع مناسب و مقتضی و به هربهانه و دستاویزی دوباره همان 
رفتار خود در جریان اغتشاشات بعد از انتخابات را در پیش خواهد گرفت.)1(

صدای آمریکا، ندای فتنه گران!
آلن هایت در کتاب تاریخ VOA، زمان تاسیس تلویزیون فارسی صدای 
آمریکا را سال 1996 عنوان می کند. به این ترتیب، نزدیک به دو دهه بعد 
از آغاز به کار احمدرضا بهارلو در مجموعه صدای آمریکا و راه اندازی رادیو 

فارسی، مسئولیت راه اندازی تلویزیون این مجموعه نیز به وی سپرده شد. 
در تاریخ 18 اکتبر 1996، نخستین امواج تلویزیون فارسی صدای آمریکا 

با اجرای احمدرضا بهارلو برای تمام دنیا پخش شد.
صدای آمریکا که روزی ادعا می کرد در میان ایرانیان 10 میلیون بیننده 
دارد، به اعتراف امیرعباس فخرآور یکی از نیروهای این رســانه، هم اکنون 
تعداد بیننده هایش از NITV لس آنجلسی هم کمتر شده و همه این ها به مدد 
سواستفاده بهاییان از پول مالیات دهندگان آمریکایی، حمایت دولتمردان 

آمریکایی از آنها و مدیریت بهاییان بر این رسانه است.
صدای آمریکا در فتنه 88 همسو با دیگر رسانه های خبری »امپراطوری 
دروغ« در حمایت از ســران و اصحاب فتنه ســنگ تمام گذاشت، انتشار 
لحظه ای خبرهای مرتبط با جریان فتنه، خبر ســازی، انتشار شایعات در 
فضای رسانه ای و خبری و...از کارویژه های صدای آمریکا در این ماه ها بود.

حمایت رسانه ای سعودی از فتنه 
کشــمکش محافل وابسته به آل سعود با ایران حکایتی دیرین است و 
نمی توان آن را تنها به عنوان یک اتفاق جدید به حساب آورد. گرچه ابعاد 
این دشــمنی در دوره های مختلف تغییراتی داشته، اما بی شک رفتارهای 
رســانه های عربستانی پس از انتخابات دهم را باید نقطه اوج برخوردهای 

خصمانه رژیم سعودی با نظام و مردم ایران به حساب آورد. 
حوادث پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، صحنه  
آشــکار دخالت های العربیه در امور داخلی ایــران بود. برای مثال العربیه 
دربرنامه هفتگی »پانوراما« که شامگاه سه شنبه 12 ژوئن 2009 میادی 
پخش شــد، تحت عنوان »بمب ســاعتی قومیت ها« به موضوع انتخابات 

ریاست جمهوری ایران و نقش قومیت ها در آن پرداخت! )2(
در جریان فتنه 88، قریب به اتفاق مطالب این رســانه، پخش دوباره 
همه فیلم ها و تصاویر درگیری ها و کشمکش ها در تاریخ معاصر ایران بوده 
تا این ذهنیت به بینندگان القا شــود که دولتمــردان ایران از ابتدا دچار 
تضاد ایدئولوژیک بوده اند. افزون بر این، گردانندگان تحریریه  این رســانه 
ســعودی پس از انتخابات، برای زیر ســؤال بردن نتیجه انتخابات و اثبات 

ادعــای »امپراطوری دروغ« مبنی بر »تقلب در انتخابات« از هیچ ترفندی 
فروگذار نکردند. یکی از اقدامات این شبکه، که هر روز ساعت های زیادی از 
برنامه های آن را  اشغال می کرد، پخش تصاویر آرشیوی برخی از نا آرامی ها 
بود که ادامه بحران در ایران را القا می کرد. شــبکه  تلویزیونی الجزیره قطر 

نیز نقشی مشابه را در حوادث پس از انتخابات ایران بازی کرد.)3(
وزارت خارجه اسرائیل حامی رسانه ای فتنه!

اگرچــه BBC و VOA نقش محرک جدی داشــتند، امــا نمی توان از 
دیگر ابزارهای پیشرفته همچون وباگ ها، شبکه های اجتماعی اینترنتی، 
سایت های میزبان عکس و فیلم و از همه مهم تر وب سایت وزارت امورخارجه  

رژیم صهیونیستی در فتنه 88 چشم پوشید. 
چندی پیش از برگزاری انتخابات ایران، روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« 
در گزارشی به نقل از وب ســایت وزارت امور خارجه  اسرائیل نوشت: »در 
آستانه انتخابات ریاســت جمهوری در ایران، دیپلمات ها و نمایندگی های 
اســرائیل در سراسر جهان ماموریت یافته اند تصویری کدر و سیاه از ایران 
انتشــار دهند… به طور خاصه هدف بدنام کردن وجهه  ایران در ســطح 

بین المللی در آستانه انتخابات این کشور است.« 
در این گزارش »هاآرتص« با اشــاره به یک تلگرام طبقه بندی شده در 
وزارت خارجه  اســرائیل که در آن شرح دقیق جزئیات وظایف نمایندگان 
اســرائیل در پیش، طول و پس از انتخابات ایران مشخص شده، آمده بود: 
»صدها ژورنالیست از سراسر جهان قرار است برای پوشش رسانه ای رویداد 
انتخابات به ایران سفر کنند. از این رو از نمایندگان اسرائیل خواسته شد 
پیش از سفر خبرنگاران، اطاعات پیش زمینه علیه ایران را در اختیار آنها 

قرار دهند.« )4(
فیس بوک 

در هفته های منتهی به انتخابات و جریان های بعدی، ایران شاهد هجمه 
تبلیغی و جنگ روانی بود که توســط ســایت های ارتباط اجتماعی مانند 
فیس بوک و توئیتر صورت گرفت. در این میان فیسبوک نقش اساسی در 
 DOS-DENIAL(آموزش حمات مخرب به خصوص حمات اینترنتی داس

OF SERVIVE(به ســایت های ایرانی به خصوص سایت های مخالف آمریکا 
داشت.)5(

ســایت های ارتباطات اجتماعی در ظاهر به منظور ایجاد فضایی برای 
حضور الکترونیکی افراد در جامعه چندصدایی غربی و بیان دیدگاه ها، پیدا 
کردن دوست، ارتباط با دوستان و فرستادن پیام های گروهی عمل می کنند 
اما در باطن اغلب این وبگاه ها در خدمت بنگاه های خبری و اطاعاتی قرار 
داشــته و با جمع آوری اطاعات شــخصی از افراد اقدام به پرونده سازی و 

بعضا عضوگیری برای سازمان های جاسوسی و تروریستی غربی می کند.
کارکرد دیگر این وبگاه ها، خبررســانی از نوع شــایعه است. از آنجا که 
خبر رسانی از نوع شایعه و غوغاساارانه اگر ابتدا از یک بنگاه خبری بزرگ 
صورت بگیرد، پس از معلوم شدن عدم صحت سبب تخریب شدید وجهه 
آن خبرگزاری می شود، استفاده از شخصیت های حقیقی ساختگی بر روی 
این گونه سایت ها تا حدود زیادی از هزینه های شایعه پراکنی برای بنگاه های 
پروپاگاندا می کاهد. در فتنه 88 بنگاه های دروغ پراکنی غربی به طور دائم این 
ادعا را مطرح می کردند که دولت ایران اقدام به کند کردن و قطع اینترنت 
در داخل کشــور نموده و اینگونه وانمود می کردند که حکومت جمهوری 

اسامی درصدد ایجاد اختناق است. 
همچنین صفحات زیادی بــه اعامیه های عناصر گروهک های معاند 
و محارب اختصاص یافته و تاش شــده بود که مردگان سیاسی را به هر 
گونه که هســت زنده کرده و به آنان شــخصیت ببخشند. این عمل فیس 
بوک با ســوت و کف کشــورهای غربی همراه بود، این اقدام فیسبوک در 
فتنــه 88 در حالی صورت می گرفت که چند ماه پیش از آن و در جریان 
حمات وحشــیانه رژیم صهیونیستی به غزه، فیس بوک اقدام به خاموش 
کردن معدود صداهایی نمود که تاش در خبررســانی در مورد مظلومیت 

مردم فلسطین می کردند.)6(
فیس بوک در برهه فتنه 88 چهارمین ســایت پربازدید دنیا بود که از 
ابتداي راه اندازي و در خال مراحل گســترش به یک ابزار مهم جاسوسي 
تبدیل شــده و در چارچوب خواسته ها و اهداف رژیم صهیونیستي گام بر 

می داشته و برمی دارد.
فیسبوک در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري و حوادث 
پس از آن کوشــید با استفاده از احساســات جوانان ساده اندیش و ناآگاه، 
تصویري غیرواقعي از ماهیت سیاسي ایران به نمایش بگذارد و با تبلیغات 
گســترده خود عده بیشتري را جهت خدمت به اهداف رژیم صهیونیستي 

به کار گیرد.
شبکه ای که آمریکا اجازه تعطیلی موقت آن را نداد!

سایت دیگري که در فتنه 88 و در کنار فیس بوک در خدمت امپراطوري 
خبري دشمن فعالیت جدي را دنبال می کرد توئیتر بود. عملکرد توئیتر به 
صورت یک وباگ خاصه و شبیه به پیامک هاي اس ام اس بوده و در طول 
هفته هاي قبل و پس از انتخابات 88 به صورت جدي در اختیار سازمان هاي 
خارجي براي تهییج و هماهنگي با اعضا و هوادارانشان در داخل کشور براي 

تجمع و اغتشاش قرار گرفته بود.
بدین ترتیب توئیتر نقش بي سیم و شبکه ارتباطي نیروهاي ضدانقاب 
را بازي می کرد به طوریکه در کنار حرکت  این سایت ها شاهد فشار دستگاه 
حکومتي آمریکا بر توئیتر بودیم که حتي تعمیرات ماهیانه خود را انجام ندهد 
تا اینکه ارتباط ضدانقاب و اصحاب فتنه در داخل کشور لحظه اي قطع نشود.
رهبر معظم انقاب اسامی 25 شهریور 1389 در دیدار با اعضای مجلس 
خبرگان رهبری به این مسئله اشــاره کرده و فرمودند: »در همان بحبوحه   
جریان فتنه   سال 88 شنیدید که یکی از شبکه  های اجتماعی اینترنتی که 
در ارتباط با معارضین فعال بود، خبرهای اینجا را ببرند، دستورهای آنجا را 
برسانند، همین طور شلوغ کنند، فضا را چه کنند، می خواست موقتاً برای 
تعمیرات کارش را تعطیل کند. دولت آمریکا مانع شد، گفت شما اگر اان، 
ولو برای تعمیرات تعطیل موقت بکنید، این به معارضین داخل ایران ضرر 
می زند؛ جلویش را گرفتند. یعنی تعطیلی موقت را به این شبکه   اجتماعی 
اجــازه ندادند. یعنی کمک های اینجوری بود و انواع و اقســام کمک ها و 

اعانت هایی که به این ها می شود.«
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است. 

1 دی 1388 
* در پی اهانت های صورت گرفته در مراســم تشــییع آیت اه منتظری از سوی 
جمعی از فرصت طلبان و همچنین تخریب اموال عمومی، مردم قم برای دومین روز با 
تجمع در برابر بیت امام خمینی)ره( خواستار برخورد قانونی با مسببین حوادث اخیر 
در این شهر شدند. معترضین سپس در برابر بیت یکی از حامیان فتنه تجمع کرده و 
با شعارهایی همچون »شهر مقدس قم، جای منافقین نیست« خواستار برخورد با وی 
به علت حاشیه سازی ها و حمایت او از اراذل و اوباش شده و با امضای طوماری خطاب 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعام »عدم صاحیت مرجعیت صانعی« از سوی 

جامعه مدرسین را مطالبه کردند.
* آیت اه نوری  همدانی در دیدار جمعی از اعضای نیروی دریایی سپاه  پاسداران 
شهید محاتی تهران ضمن محکوم کردن شعارهای ساختارشکنانه سرداده شده توسط 
برخی افراد در مراسم تشییع آیت اه منتظری گفت: سکوت در برابر شعارهایی که دیروز 
در قم داده شد جایز نیست؛ زیرا تمام ارزش ها درهم شکسته شد. ما چگونه باید جواب 

زحمات امام راحل، خون های شهیدان اسام و قرآن را بدهیم؟ 
* اعضای شــورای عالی انقاب فرهنگی در جلسه خود، میرحسین موسوی را از 

ریاست فرهنگستان هنر برکنار و علی معلم دامغانی را جایگزین وی کردند.
2 دی 1388

* »پــس از آنکــه مردم قم در تجمعاتی که در روز تشــییع آیت اه منتظری در 
مســجد اعظم قم و همچنین روز بعد از آن در مقابل بیت امام راحل برگزار کردند، به 
شدت نسبت به بی حرمتی های صورت گرفته توسط حامیان موسوی اعتراض کرده و با 
امضای طوماری خطاب به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار خلع لباس صانعی 
شــدند، امروز نیز مردم خشــمگین اصفهان، از ساعات اولیه صبح با حضور در مسجد 
سید اصفهان، نسبت به هتک حرمت صورت گرفته در برنامه تشییع منتظری اعتراض 
کردند. معترضین اصفهانی با در دست داشتن تمثال رهبر معظم انقاب شعار می دادند، 

»شهر شهیدان ما جای منافقین نیست«. 
3 دی 1388 

* چهارمیــن روز از تجمعات اعتراض آمیز مردم قم در حرم حضرت معصومه )س( 
برگزار شد. مردم قم همچنین در ادامه حرکت خود با تجمع در مقابل دفتر رهبر معظم 
انقاب در قم با سر دادن شعار »درود بر رهبر آگاه ما، مسیر او روشنگر راه ما« و »مرجع 
انقابی،  تشکر تشــکر« ضمن تجدید بیعت با آرمان های رهبر معظم انقاب، حمایت 
خود را از مواضع روشــنگرانه آیت اه نوری همدانی در حمایت از مقام عظمای وایت 
اعام کردند. تظاهرکنندگان قمی همچنین با سردادن شعارهای »خواص بی بصیرت، 
مایه ننگ ملت«، »دشــمن سید علی، دشمن دین خداست«، »منافقین پلید، دشمن 

خون شهید« و... آمادگی خود را برای عزیمت به تهران برای دفع فتنه اعام کردند.
4 دی 1388 

* مــردم قم بار دیگــر در اعتراض به هتک حرمت نظام اســامی و وایت فقیه 
از فتنه گــران اعام انزجار کردنــد. پنجمین روز متوالی از تجمعات مردم قم در حالی 
شکل گرفت که آنان بعد از اقامه نماز جمعه با برپایی تظاهراتی از حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( تا میدان شــهدای این شهر به سردادن شعارهای مختلف پرداخته و به 
ســران فتنه هشدار دادند. مردم قم با شــعارهایی نظیر »موسوی دستگیر بشه، فتنه 
زمین گیر میشه«، و... از مسئوان خواستند که با سران فتنه برخورد جدی داشته باشند.

5 دی 1388
* فتنه گران در شب عاشورای حسینی با حضور در حسینیه مقدس جماران به 
ســردادن شعارهای انحرافی پرداخته و همزمان با حضور خاتمی در حسینیه سوت 
و کف زدند. در این حین، مشــاجره های لفظی میان هتک حرمت کنندگان شــب 
عاشــورا و عده ای دیگر که به این رفتار معترض بودند، باا گرفت و در ادامه منجر 
به زدوخوردهایی شــد. در ادامه برنامه در حالی که خاتمی ســخنرانی خود را آغاز 
کرده بود، درگیری میان افراد در محوطه بیرونی حسینیه جماران آغاز شد و سپس 
نیروی انتظامی با ورود به محل تاش کرد کنترل اوضاع را به دســت بگیرد. برخی 
افرادی که با نیروی انتظامی درگیر شده بودند، پس از متفرق شدن، اقدام به صدمه 
زدن به اموال شهروندان از جمله تعدادی از اتومبیل های پارک شده در خیابان یاسر 

منتهی به جماران کردند.
6 دی 1388 

* »از صبح امروز، عده ای که به صورت سازماندهی شده بدون حمل هرگونه ادوات 
مخصوص عزاداران و دســته جات عزاداری، نمادهای سبز اموی را حمل می کردند، به 
صورت سازماندهی شده از خیابان های اسکندری به سوی تقاطع خیابان توحید، میدان 
فردوســی به سمت میدان انقاب، میدان امام حسین)ع( پل چوبی، خیابان حافظ به 
سمت چهارراه کالج و چهارراه ولی عصر حرکت کردند و با اخال در عبور و مرور عزاداران 

و مردمی که در تردد به سمت مجالس عزاداری بودند، شعارهای انحرافی سردادند. 
* فتنه گران که به چوب، چماق و ســنگ مســلح بودند، پــس از هر درگیری با 
نیروهای انتظامی و متفرق شــدن، به خیابان های فرعی هجوم می آوردند و با تخریب 
اموال عمومی بویژه شکستن شیشه ها قصد داشتند، به زور وارد منازل مردم شوند که 
در برخی موارد به  دنبال مقاومت صاحبان منازل، اغتشاشــگران آنان را مضروب و به 
منازل نیز خساراتی وارد کردند. آشوبگران در تقاطع اسکندری- آزادی با کندن میله های 
خطوط ویژه اتوبوس های تندرو و قرار دادن آنها در وســط خیابان تاش کردند تردد 
مردم را مختل کنند. این افراد هر خودرویی را که گمان می کردند ارتباطی با نیروهای 

انتظامی و یا مردم مؤمن دارد، با سنگ مورد حمله قرار می دادند. 
* این افراد همچنین در مسیرهای اصلی اقدام به آتش زدن سطل های زباله و قرار 
دادن آنها در وسط خیابان کردند، به طوری که دود ناشی از این اقدام برخی خیابان ها 
را فــرا گرفت. در واکنش به ایــن فتنه گری ها که همزمان با حضور عزاداران تهران در 
مساجد، حسینیه ها و هیئات عزاداری انجام شد، هزاران نفر از عزاداران حسینی برای 
جلوگیری از ادامه اغتشاش فتنه گران وارد صحنه شدند و با شعارهای خود فتنه گران را 
فراری دادند. شمار قابل توجهی از مردم نیز در تقاطع انقاب- فلسطین تجمع کردند. 
این افراد با سردادن شعارهای انقابی از جمله »لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است« 
و سینه زنی، اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران را محکوم کردند و حاج سعید حدادیان در 

جمع این افراد اقدام به مرثیه سرایی کرد.

* دانشــجویان انقابی که از عزاداری دانشگاه تهران به این محل آمده بودند، در 
روز عاشــورا حتی پس از برخورد فیزیکی نیروهای انتظامی با اغتشاشــگران از پلیس 
می خواستند برخورد با این افراد جاهل را به آنان واگذار کند تا بدون هرگونه درگیری 
آنان را متواری کنند. عاشقان وایت شعارهای »اه اکبر خامنه ای رهبر«، »حزب فقط 
حزب اه، ســیدعلی روح اه«، »منافق حیاکن عاشورا را رها کن« و »مرگ بر منافق«، 
»حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی«، »ماشاه حزب اه«، »مرگ بر منافق«، 
»این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده«، »وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش 
عالم نتواند که جوابم دهد« سر دادند و هرلحظه بر شمار راهپیمایان مردمی افزوده شد. 
گفتنی است در حاشیه میدان ولی عصر)عج( تهران پرچم های مقدس یا زهرا)س( و یا 

حسین)ع( توسط فتنه گران پاره و کیوسک پلیس نیز آتش زده شد.
* وزارت اطاعات در بیانیه ای اعام کرد که در جریان اغتشاشات تهران که طی 
آن فتنه گران به دسته های عزاداری سوگواران سیدالشهدا)ع( حمله کرده و همچنین 
تعدادی از خودروهای عمومی و شــخصی و برخی اماکن عمومی را به آتش کشیدند، 

تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین دستگیر شدند.
7 دی 1388 

*مردم قم در حرکتی خودجوش هتک حرمت عاشــورا و شعارهای ضد انقابی و 
ساختارشکنانه در برخی خیابان های تهران را محکوم کردند. در این تجمع اعتراض آمیز 
که در حرم مطهر حضرت معصومه)س( برپا شــد، مردم قم با ســردادن شعار »منافق 
فتنه  گر اعدام باید گردد« و »قوه قضائیه اقتدار، اقتدار« از مسئوان خواستند که نسبت 
به برخورد قاطع با مسببان و عامان وقایع اخیر بویژه عامان هتک حرمت به عاشورای 

حسینی و مقدسات در شهر تهران اقدام کنند.«
*»دانشجویان و مردم مشهد مقدس با پوشیدن کفن، در مهدیه این شهر تحصن 
کرده  و خواستار محاکمه سران فتنه و برخورد جدی با حرمت شکنان عاشورای حسینی 
در تهران شدند. معترضین سپس به مقابل دفتر یوسف صانعی در مشهد رفته و با سردادن 

شعارهایی نسبت به حمایت های وی از فتنه گران اعام انزجار کردند.«
* اتحادیه های بزرگ دانشــجویی دانشگاه های سراسر کشــور، طی بیانیه ای در 
اعتراض به حرمت شــکنی اغتشاشگران در روز عاشورای حسینی با صدور بیانیه ای، 3 

روز عزای عمومی اعام کردند.
8 دی 1388 

* هنــگام نطق علی اریجانی رئیس مجلس، نمایندگان ملت با مشــت های گره 
کرده بارها و بارها شعار مرگ بر ضد وایت فقیه، مرگ بر ضد انقاب، حسین حسین 
شعارماست شهادت افتخار ماست و اه اکبر را در خانه ملت طنین انداز کردند. همچنین 
نمایندگان مجلس با شعار »یا حسین یا حسین« و »مرگ بر ضد وایت فقیه« ساختمان 
بهارستان را ترک کردند و راهپیمایی خود را از مقابل ساختمان مجلس شورای اسامی 

و در خیابان های اطراف آن آغاز کردند.
* آیت اه نوری همدانی با صدور بیانیه ای هتک حرمت به مقدسات در عاشورای 
حسینی را محکوم و اعام کردند که مردم در برابر اینگونه اعمال ضد عاشورایی ساکت 

نمی مانند.
* آیت اه جعفر ســبحانی با صدور بیانیه ای هتک حرمت به مقدسات اسامی و 
سیدالشهدا)ع( و تخریب اماکن عمومی را محکوم و اعام کردند: »هرگز فکر نمی کردیم 
که در چنین روز مقدسی که حتی پیروان ادیان دیگر نیز نسبت به آن روز احترام قائل 
هســتند و در برخی از کشورهای غیراسامی عاشورای حسینی تعطیل رسمی است، 

چنین رویداد دور از اخاق انسانی رخ دهد و قداست آن روز شکسته شود.«
*آیت اه مکارم شــیرازی با صدور بیانیه ای وقایع عاشورای تهران و هتک حرمت 
به سرور و ساار شهیدان را محکوم و اعام کردند: »هدف مغرضان فقط ویران کردن 
کشور و تجزیه آن و سپردن به دست بیگانگان است که قطعاً با هوشیاری وفاداران به 

اسام و نظام هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید.«
* آیت اه جوادی آملی در رابطه با اغتشاشات صورت گرفته در روز عاشورا گفت: 
»اهانت به مقدسات برای همیشه محکوم است مخصوصاً در روز عاشورا و اهانت کنندگان 
به مقدسات برابر قانون باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند. همچنین در این جریان ها اگر به 

یک بی گناهی آسیبی رسید، آن هم خسارتش ترمیم بشود.«
* ســایمون گس، سفیر انگلیس در تهران به علت دخالت های این کشور در امور 

داخلی ایران به وزارت خارجه احضار شد.
* مردم شــیراز در برابر بیت علی محمد دستغیب و یوسف صانعی تجمع کرده و 
نســبت به حمایت های آنان از اقدامات ساختارشکنانه اراذل و اوباش طی وقایع اخیر 
اعام انزجار نمودند. همزمان مردم و دانشجویان مشهدی نیز با تجمع مجدد در برابر 
بیت یوســف صانعی در این شهر با شــعار »روحانی واقعی، مخالف صانعی« از مواضع 

وی اعام برائت نمودند.
*صبح امروز مردم تبریز و برخی از شهرهای دیگر از جمله اصفهان، قم، کرمانشاه و 
شیراز در اعتراض به بی حرمتی آشوبگران در عاشورای حسینی و تخریب اموال عمومی 
و وارد آوردن خسارت های جانی و مالی فراوان به مردم به خیابان ها آمده و با برگزاری 
تظاهرات اعمال این هتاکان را محکوم کردند. در راهپیمایی اعتراض آمیز مردم تبریز، 
خیل جمعیت با حرکت به سمت مصای امام خمینی)ره( تبریز با سر دادن شعارهای 
انقابی در محکوم کردن هتک حرمت روز عاشــورا، خشم خود را به نمایش گذاشتند. 
اقشــار مختلف مردم که تا شعاع چند کیلومتری مصلی را از هر طرف پوشانده بودند، 
یکصدا فریاد می زدند، »موسوی و کروبی اعدام باید گردد«، »منافق کجایی، حزب اه 
آمده«، »دســتگاه قضایی مجازات، مجازات«، »موسوی حیا کن، انقاب را رها کن«، 
»وای اگــر خامنه ای حکم جهادم دهــد« این در حالی بود که لحظه به لحظه صفوف 

مردمی فشرده تر می شد.«
* طاب و مردم قم در اعتراض به هتک حرمت به مقدســات با تجمع در گلزار 
شهدای قم به صورت کفن پوش حرکت خود را به سمت حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
آغاز کردند. راهپیمایان در این مراسم با سردادن شعارهای »اطاعت از رهبری، ضامن 
نصرت ماســت؛ نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست«، »منتظری بهانه، سوسول فقیه 

نداره« و... هتک حرمت به عاشورا از سوی اغتشاشگران را محکوم کردند.
* دانشجویان دانشــگاه های علم و صنعت، شیراز، قم، تبریز، امام خمینی قزوین 
و... با تجمع در دانشگاه و یا حضور در برابر دادگستری شهر خود خواستار رسیدگی به 

وقایع تلخ روز عاشورا در تهران از سوی مراجع قضایی شدند.

از دست و پا زدن برای مذاکره تا دیپلماسی سرسختانه!
نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوري بدون تردید بر معادات سیاسي ایران و 
آمریکا تاثیر گذار بود. چند سال پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با 
پیروزي اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم کیسینجر اعام کرده بود : »یک طرف 
باید براي مذاکره آماده شود و من فکر مي کنم ما باید آماده مذاکره با ایران باشیم.«)1( 
دشمنانی که تا دیروز خود مترصد فرصتی بودند تا باب مذاکرات بدون قید و 
شرط را باز کنند امروز نه تنها از مذاکره و گفت و گو سخنی به میان نمی آوردند بلکه 

به مداخات دامنه دار نیز در امور داخلی کشور می پرداختند. 
بافاصله بعد از اعام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و با شروع اغتشاشات با اسم 
رمز تقلب در انتخابات مقامات آمریکایی به دخالت در امور داخلی کشور پرداختند. 
اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا گفت: انتخاب سران، وظیفه خود ایرانیان است اما 
من درباره وقایع ایران نمي توانم سکوت کنم و عمیقا نگران خشونت ها هستم. وي 
هرچند مدعي شد به حق حاکمیت ملي ایران احترام مي گذارد اما بافاصله اضافه 
کرد: هیچ راهي براي تائید صحت انتخابات ایران وجود ندارد و آمریکا کساني براي 

نظارت بر این انتخابات در ایران نداشته است. 
اوباما همچنین گفت: ما دیپلماســي سرســختانه اي را در قبــال ایران دنبال 

خواهیم کرد. )2(
اوباما در مصاحبه با ســي بي اس همچنین مدعي شد: »صداي مردم ایران باید 

شنیده شود و نباید خاموش شود.«)3(
دولت آمریکا با وجود احتیاط بر ســر جانبداري آشکار از سران فتنه در ایران، 
به پیگیري سرویس دهي ویژه براي آشوب طلبان پرداخت. آمریکا که دیگر از موضع 

گیری های لفظی نتوانسته بود طرفی ببندد به حمایت عملی از فتنه پرداخت.
در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز نوشت: »در حالي که دولت اوباما مي گوید 
در تاش است از به کارگیري کلمات یا اقداماتي که به منزله مداخله در انتخابات 
ریاســت جمهوري ایران و حوادث متعاقب آن است خودداري کند، وزارت خارجه 
آمریکا در جهت حمایت از معترضان ایراني با شبکه مشهور اینترنتي توئیتر تماس 

گرفته است.« )4(
معاون وزارت دفاع در دولت بوش و از طراحان حمله به عراق و افغانستان نیز 
میرحسین موسوي را به خاطر راه انداختن تشنجات خشونت بار اخیر مورد ستایش 
قرار داد. پل ولفوویتز که نقش اساسي در به خاک و خون کشیدن میلیون ها عراقي 
و افغاني داشت در گفت وگو با سي ان ان گفت: موسوي مردي بسیار شجاع است. او 

در حال مقاومت است و جان خود را در معرض خطر قرار داده است.
این نومحافظه کار ورشکسته آمریکایي همچنین گفت: ازم است آمریکا مستقیماً 
با موسوي تماس بگیرد. البته اگر او مایل به ارتباط نباشد نباید ما اصرار کنیم اما در 
هر حال بهتر است او بداند که مي تواند یک خط ارتباط مستقیم با ما داشته باشد. )5(
بی شــک مواضع حمایتی ســران آمریکا در فتنه 88 و اقدامات عملی آنها در 
این راســتا محدود به آنچه ذکر شد نمی شود و گزارش مبسوط آن نیازمند انتشار 
کتاب هایی با حجم هزاران صفحه است و ما در این نوشتار به آنچه ذکر شد بسنده 

می کنیم.
محورهای 9 گانه سیاست روباه پیر

 در حمایت از فتنه 88 
شاید بتوان با صراحت و بدون هیچ ابهامی ادعا کرد که نقش انگلیس در اغتشاشات 
بعد از انتخابات و در حمایت از سران فتنه برجسته تر از سایر کشورها و حتی آمریکا 
بوده اســت. این موضوع با توجه به اســناد و مدارک فراوانی که بعد از انتخابات و با 

دستگیری تعدادی از منتسبین به سفارت انگلیس منتشر شد اثبات می شود.
بازداشت رسام تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس در حالی که در آشوب های خیابانی 
حضور داشــت و اعترافات صریح وی در دادگاه های بعد از انتخابات روشــن گر این 
موضوع اســت که دولت انگلیس که در عرف عامه به روباه پیر مشــهور است برای 

انتخابات ایران برنامه های زیادی در سر داشته است.
مداخلــه دولت انگلیس در حــوادث بعد از انتخابات را می توان در 9 محور زیر 

خاصه کرد؛ 
1-طراحي و به اجرا گذاري انقاب مخملي

2- تقویت جنگ رسانه اي
3- مقابله، انتقاد و مخالفت با نظام اسامی چند ماه قبل از برگزاري انتخابات

4- طرح بحث تحریم و عدم مشارکت مردم
5- القاء بحث تقلب و ایجاد شبهه در انتخابات آزاد

6- ورود عناصر رسانه اي و غیررسانه اي انگلیسي به ایران
با گذر زمان و حرکت به ســمت لحظات سرنوشت ساز انتخابات، مجموعا 55 

خبرنگار از رسانه هاي انگلیس تحت عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند. 
بي بي ســي فارســي در این مقطع زماني با اســتفاده از تصاویر دوربین هاي 
غیرحرفه اي اغتشاش گران، دامنه تبلیغات آنها را به حوزه هاي بین المللي کشاند و 
زمینه را براي اظهار نظر مقامات انگلیس که همه امور رسانه اي را در پنهان مدیریت 

مي کردند و سایر مقامات گستاخ اروپایي هموار ساختند. 
7- آغاز جنگ رواني و تبلیغ نافرماني مدني

  شــبکه هاي فارسي و انگلیسي بي بي ســي، پس از اعام نتایج انتخابات موج 
جدیدي را با هدف مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضربه به مشروعیت نظام و 
انتخابات آغاز کرد. دور جدید جنگ رواني سیاسي با گسترش اخبار کذب و تحریک 
کننده به همراه تبلیغ جهت شرکت در برنامه ها و تظاهرات غیرقانوني به راه افتاد. 

8- حمایت از اغتشاشات و اعتراض به روند انتخابات
9- استفاده از نیروهاي محلي براي ایجاد اغتشاشات

  ســفارت انگلیس در جریانات و اغتشاشــات پــس از دهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری ، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق نیروهاي محلي خود نقشي 
بســیار سنگین داشته است. سفارت انگلیس تحت پوشش نیروهاي محلي، افرادي 
را بین اغتشــاش گران فرســتاده و مطالب مورد نظر خود را به آنها و به جامعه القا 
مي کرد. آنها با استفاده از بعضي اغتشاش گران اخباري را در این زمینه جمع آوري 

و براي شبکه هاي خبري خود ارسال مي کردند. 
در پي بروز دخالت هاي افراد سفارت انگلیس در همان روزها 8 تن از کارمندان 
سفارت خانه دستگیر شدند تا نقش مبهم آنها در حوادث اخیر آشکار شود. عصبانیت 
و واکنش مقامات انگلیســي پس از دستگیري کارمندان سفارت انگلیس در تهران 
مي تواند ناشي از ترس آنها براي فاش شدن مسائل پشت پرده درخصوص دخالت هاي 

بي شمارشان در قضایاي اخیر در ایران باشد.
برای مطالعه مبسوط در این زمینه به گزارشی که روزنامه کیهان از نقش دولت 
و رســانه های انگلیس در آشوب های پس از انتخابات 1388 در دهم مرداد همین 

سال منتشر کرد مراجعه کنید. 
18 هزار پیامی که از اسرائیل مخابره شد!

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران نقشی حیاتی برای اسرائیل داشت. 
»فقط در دو روز مانده به انتخابات در ایران، 18هزار پیام با موضوع تقلب و ضرورت 
اعتراض به آن در سرویس اینترنتي توئیتر )Twitter( منتشر شد که بعدها مشخص 

شد این پیام ها از سوي کاربران اسرائیلي ارسال شده است.«
محمدحسنین هیکل روزنامه نگار و تحلیل گر مصري با بیان این مطلب اظهار 
داشته بود : اسرائیل با سقوط رژیم پهلوي هم پیمان استراتژیک خود را در منطقه از 

دست داد و اکنون به دنبال بازیابي نفوذ خود در ایران است.
این اندیشمند مصري از تحرکات علیه ایران در قبل و بعد از انتخابات به عنوان 
»جنگ بدون مرز« یاد کرده و گفته بود : هزاران سایت اینترنتي در روزهاي قبل از 
برگزاري انتخابات ریاست جمهوري ایران فعال شدند و دست اندرکاران این سایت ها 
براي دســتپاچه کردن نظام ایران و تحریک مردم به ابراز خشــم از نتایج انتخابات 
اقدام کردند و منبع بســیاري از این ســایت ها اسرائیل بود. سیاست آمریکا تغییر 
نظام در ایران است و بدین منظور کنگره آمریکا 400میلیون دار اختصاص داد.)6(
با شــعله ورتر شدن آتش التهابات »موشه یعلون« رئیس سابق اطاعات ارتش 
اسرائیل مدعي شد: موسوي و همسرش روح جدیدي به آزادي بخشیده اند، بنابراین 

من تکرار مي کنم انقابي در ایران روي خواهد داد. وي تاکید کرد: اتفاقي که در آنجا 
در حال روي دادن است نشانه هاي دلگرم کننده اي براي غرب دارد.)7(

ســایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستي نیز از عناصر برپاکننده اغتشاش ها و 
تشنج هاي خیاباني خواست شبکه هاي زیرزمیني برپا کنند. این سایت از خانه هاي 
تیمي به عنوان »هســته هاي مقاومت!« یاد کرد و به عناصر ضدانقاب پیغام داد: 
مبارزات را ســازماندهي کنید. هسته هایي را در محات ایجاد کنید که داراي یک 

یا دو رابط مشخص باشند. محل قرارها را در این هسته ها با هم هماهنگ کنید.
این سایت صهیونیستي افزود : در آن هسته ها شعارها را تعیین کنید، شعارهایي 
که در کنار رنگ و بوي مذهبي بتواند افق مطالبات را باا ببرد مانند لغو حجاب و 
آزادي دستگیرشدگان. براي نیروهاي حکومتي ناامني درست کنید. آنها را »دشمن« 

معرفي کنید و بگویید مبارزه با دشمن، بحثي غیراخاقي نیست.)8(
با مشاهده آتش فتنه در تهران سایت  ها آرتص به نقل از یک مقام ارشد سیاسی 
این رژیم نوشت : بی شک انتخابات ایران دست کاری شده است، نتایج منتشر شده 

منطقی نیستند. )9(
حمایت رژیم صهیونیستی از فتنه گران 88 دلیل مهم دیگری نیز داشت و این 
دلیل را می توان در »روز قدس 88 « جســت و جو کرد، فتنه گران شعار بنیادین 
»مرگ بر اســرائیل« ملت ایران را در این روز به شــعار انحرافی و ضد دینی »نه 
غزه، نه لبنان« بدل کردند و برای اولین بار در طول سال های پس از انقاب رژیم 
صهیونیستی از مردم ایران خواست در راهپیمایی روز قدس حضور یافته و شعاری 

که از پیش تعیین شده بود را سر دهند!
سرکوب معترضان در پاریس

 اعتراض به نتایج انتخابات در ایران!
ســارکوزي رئیس جمهور وقت فرانسه در آستانه برگزاري انتخابات علنا اظهار 
کرد که اگر ایران نسبت به پیشنهاد مذاکره و گفت و گوهاي مربوطه به برنامه هسته 
اي خود سرباز زند و در این راستا همکاري هاي ازم با کشورهاي 1+5 را نداشته 

باشد با انزوایي سخت مواجه خواهد شد!
اظهارات تندسارکوزي در آستانه انتخابات و پیام تهدید آمیز او در واقع تاشي 

وقیحانه درخصوص تاثیرگذاري بر روي آراي مردم ایران داشت. 
پس از پایان انتخابات و مشــخص شــدن نتایج نهایي آن، فرانسه در واکنشي 
مداخله جویانه و با احضار سفیر جمهوري اسامي در آن کشور، نگراني دولت فرانسه 
را نسبت به نتایج اعام شده انتخابات ریاست جمهوري ایران به وي اباغ کرد.)10( 
نیکا سارکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه همچنین با صدور بیانیه ای آنچه سرکوب 
خونین تظاهرات نامید را محکوم کرد و به نام فرانسه علیه پیامد های بازداشت ها و 

دستگیری های بیشتر به ایران هشدار داد. )11(
سارکوزی همچنین در یک اظهار نظر مداخله جویانه دیگر مشروعیت انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران را زیر سؤال برد. وی 4 روز بعد از انتخابات گفت: »وسعت 
تقلب با واکنش های خشونتی تناسب دارد.« وی در ادامه گفت: »مردم ایران مستحق 
چیز دیگری است. این یک تراژدی است ولی این امر منفی نیست که جنبشی واقعی 

از ابراز عقیده داشته  باشیم که سعی می کند زنجیرهایش را بگسلد.«)12(
این اظهارات در حالی مطرح می شــد که پاریس طي سال هاي پس از ریاست 
جمهوري ســارکوزي به نمادي از خشونت تبدیل شده بود و اخبار مربوط به قتل 
شــهروندان سیاهپوست فرانســوي در حومه پاریس هر از گاهي به سوژه رسانه ها 

تبدیل مي شد.
با توجه به حضور گروه هاي ضدانقاب در فرانسه، این کشور به یکي از پایگاه 
هاي خارجي فتنه انگیزي در ایران تبدیل شــده بود و مقامات فرانسوي نیز قادر به 
مخفي سازي این حقیقت نبودند. همچنین سفارت فرانسه در ایران نقش پر رنگي 

در ایجاد آشوب هاي پس از انتخابات و جاسوسي علیه کشورمان داشته است.)13(
کلوتید ریس، تبعه کشور فرانسه که مدتي در دانشگاه اصفهان تدریس مي کرده 
است، به اتهام شرکت در ناآرامي هاي پس از انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شد. 
اقدام علیه امنیت ملي از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشــات مورخه 25 و 27 
خرداد ماه و همچنین جمع آوري اخبار، اطاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و 

ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه از جمله اتهامات ریس بود. 
براساس متن کیفرخواســت کلوتید ریس تبعه کشور فرانسه که طي حوادث 
پس از انتخابات دســتگیر شده بود، پدر وي از اعضاي کمیساریاي انرژي هسته اي 

فرانسه و مادر وي عضو ارتش این کشور است.)14(
انتخابات ایران

 وارد کتاب های درسی کودکان کانادا شد!
دولت کانادا نیز بعد از اعام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از قافله عقب نماند 

و به لیست کشورهای مداخله گر در امور داخلی ایران پیوست. 
لورنس کنن، وزیر خارجه کانادا، نیز مراتب نگرانی شــدید کشورش را از روند 
برگزاری انتخابات در ایران اعام کرد و اظهار داشت: »گزارش های مربوط به حمله 
نیروهای امنیتی به مخالفان و ایجاد محدودیت برای آنها ما را به شدت نگران کرده 

است.«)15(
در حالی که هنوز 6 ماه از انتخابات نگذشــته بود تحلیل رویدادهای مربوط به 
بحث انتخابات ریاست جمهوری، به محتوای درس دانش اجتماعی مدارس ابتدایی 

کانادا اضافه شد!)16( 
در تیر ماه سال 88 نیز گردهمایی های متعددی در کشور کانادا علیه نتایج اعام 
شــده برای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در این گردهمایی ها تعدادی از 

مقامات این کشور شرکت و سخنرانی کردند.)17(
دیپلمات های آلمانی که فراری داده شدند!

آلمان نیز از جمله کشورهایی بود که نقش مهمی در پروسه طراحی شده دشمن 
در جهت مداخله در امور داخلی کشور بازی کرد. آنگا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز 
در واکنش به انتخابات ریاست جمهوري ایران تصریح کرد که نشانه هایي از تخلف در 
این انتخابات وجود دارد و آنچه را که »موج بازداشت ها« در ایران خواند محکوم کرد.

همچنین فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان با اعام احضار سفیر 
جمهوري اسامي در آلمان به وزارت امور خارجه این کشور در ارتباط با ناآرامي هاي 
پس از انتخابات اظهار داشت: »ما برخورد نیروهاي امنیتي ایران را با تظاهرکنندگان به 
شدیدترین نحو ممکن محکوم مي کنیم و با نگراني به سوي تهران چشم دوخته ایم.«

وزیر خارجه آلمان همچنین از موضع مشترک متحدان اروپایي این کشور در 
این زمینه خبر داد و اعام کرد: »من امروز به اتفاق چندین تن از همتایان اروپایي 
خود از ایران خواسته ایم هر چه سریع تر در باره وقایع این کشور و اتهام هاي مربوط به 
تقلب در انتخابات اطاع رساني کند تا معلوم شود تا چه حد مي توان نتیجه انتخابات 

این کشور را جدي گرفت.«)18(
در جریان حوادث بعد از انتخابات افشاي ارتباط دو دیپلمات عضو سفارت آلمان 
با ستاد موسوي در جریان آشوب هاي خیاباني، محافل سیاسي و دیپلماتیک در آن 
کشور را به دست و پا انداخت. مجله اشپیگل اعام کرد »دو نفر یاد شده در گزارش 
وزارت اطاعات با نام هاي یوگي و اینگو، بافاصله توسط دولت آلمان از ایران خارج 
و به برلین بازگردانده شده اند.« شتابزدگي دولت آلمان در فراري دادن دو دیپلمات 

مذکور ، احتمال دخالت آنها در اغتشاشگري را تقویت مي کرد.«
اشپیگل نوشته بود : دولت آلمان این دو را به دایل امنیتي به برلین بازگرداند. 
در این زمینه صرفا یک رابطه عاشــقانه بین یکي از دو پلیس آلماني و یک دختر 
ایراني وجود داشته است. دولت و وزارت خارجه آلمان در عین حال مي گویند این 
رابطه عاشقانه که ظاهرا سرویس اطاعاتي ایران از آن خبر داشته، مایه شرمساري 

ماست. )19(
درباره مداخات دیگر کشورهای غربی از جمله ایتالیا نیز در این گزارش می توان 
نوشت ولی برای خودداری از اطاله کام از آن می گذریم و به این بسنده می کنیم 
که تاش ســران فتنه برای زیر ســیطره غرب بردن ایران در سال 1388 و پس از 
آن با حضور میلیونی مردم ایران در خیابان های سراسر کشور در دی ماه 1388 و 

یوم اه نه دی در تهران ناکام ماند.
* پی نوشت ها در روزنامه  موجود است.

*»در ظهر عزا حرمت ارباب شکستند علمدار کجایی، این 
فتنه گران راه عزاداران تو بستند علمدار کجایی« شعاری بود 
که جمعیت کم نظیر راهپیمایان تهرانی در خیابان های منتهی 

به میدان انقاب بارها و بارها آن را فریاد زدند. 
راهپیمایان تهرانی که همزمان با بسیاری نقاط کشور در 
خیابان های تهران حضور پیدا کردند تا انزجار و خشم خود 
از حرمت شــکنی نســل جدید منافقین به ساحت حضرت 
سیدالشهدا)ع( را اعام کنند، در ادامه نیز با شعارهایی نظیر 
»لعن علی عدوک یا حسین، خاتمی و کروبی و میرحسین«، 
»هرجا که اغتشاشــه، فائزه رد پاشه«، »جمهوری اسامی 
شعار مسلمین است، جمهوری ایرانی حرف منافقین است«، 
»خامنه ای کیست علی زمان، مرگ بر این خوارج نهروان«، 
»به کوری منافق بسیجی بیدار است، برای هر بسیجی شهادت 
افتخار است«، »ما منتظریم تا علی اذن دهد، چشم سران فتنه 
را کور کنیم«، »مرگ بر امریکا«، »مرگ بر موسوی«، »مرگ 
بر کروبی«، »مرگ بر خاتمی«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ 
بر منافق«، »کروبی بی سواد، آلت دست موساد«، »سی سال 
توی جبهه ها، بسیجی ها رو زدن، صدام حسین نتونست، با 
میرحسین اومدن«، »حرف ما یک کام، محاکمه والسام«، 

»جنبش اشــرافیت، گوگوش شده حامی ات«، و... نسبت به 
سران فتنه خشم خود را ابراز کردند.

* جمعیت مردم انقابی در شــهر تهران به حدی بود 
که بسیاری از رسانه های غربی با سکوت کامل نسبت به این 
اتفاق، سانسور خبری کامل را در پیش گرفتند و برخی دیگر 
از این شبکه ها نیز به خاصه ترین حالت ممکن صحنه هایی از 
راهپیمایی را نشان داده و جمعیت میلیونی حاضر در خیابان 
را »چند صد هــزار نفر« عنوان کردند. برآوردها از جمعیت 
راهپیمایــان این روز در تهــران قریب به 5 میلیون نفر بود. 
جمعیت مردم تهران از شرق حد فاصل پل چوبی تا میدان 
انقاب، از غرب حد فاصل دانشگاه شریف تا میدان انقاب، 
از جنوب حد فاصل میدان حر تا میدان انقاب و از شــمال 

حد فاصل بلوار کشاورز تا میدان انقاب بود.
* جمعیت میلیونی عزاداران هتک حرمت مقدســات 
توســط حامیان موســوی در روز عاشــورا، پــس از اتمام 
تجمع عظیم خود، در مســیرهای بازگشت به سمت منازل 
در خیابان هــای فرعــی و اصلی تهران، اقــدام به برگزاری 
راهپیمایی خودجوش کردند. در حالی که جمعیت حاضرین 
در تجمع امروز از شــرق به میدان امام حسین و از غرب به 

میدان آزادی رســیده است، مردم خشمگین در مسیرهای 
بازگشت از اجتماع عاشورائیان در خیابان های توحید، یادگار 
امام، کارگر شــمالی، بلوار کشاورز، خیابان ولیعصر، خیابان 
جمهوری، خیابان کارگر جنوبی و برخی دیگر از خیابان های 
فرعی اقدام به برگــزاری راهپیمایی های خودجوش کردند. 
همچنین در خیابان فردوسی، تظاهرکنندگان این خیابان، 
هم اکنون تجمع اعتراضی را در مقابل ســفارت انگلیس بر 
پا کرده اند. این تجمع کنندگان که جمعیت آنها به هزار نفر 
می رسد، شعار می دهند: »سفارت موسوی تعطیل باید گردد، 
سفیر روباه پیر اخراج باید گردد«، »بی.بی.سی ساکت باش«، 
»انه روباه پیر تسخیر باید گردد«، »مرگ بر انگلیس«، »بی.

بی.سی بی حیا، دوربین را  بردار بیا«
* پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر 
معظم انقاب اسامی در دیدار اعضای اتحادیه انجمن های 
اسامی دانشجویان در اروپا فرمودند: »اگر این مسئله اتفاق 
نمی افتاد و عده ای وسط راه، سست عنصری نشان نمی دادند، 
امروز وضع کشور در زمینه های مادی و معنوی خیلی بهتر بود 
اما همانگونه که بارها تأکید شد و واقعیت های جامعه نیز نشان 
می دهد هر مقدار ریزش بود دو برابر آن رویش وجود دارد.«

روزی که مردم بر فتنه مهر پایان زدند
گام به گام تا یوم اه ۹ دی 

بی شک هشت ماه شهرآشوبی سران فتنه در سال 88 صدمات جبران ناپذیری به کشور از جهات گوناگون زد که 
در این مجال فرصت پرداختن به آن نیســت، مردم ناباورانه هشت ماه شاهد قدرت طلبی فتنه گران و حضور  اراذل 
و اوباش در خیابان ها و آسیب زدن آن ها به اموال عمومی بودند و هر روز انتظار داشتند که این روند متوقف شده و 
فتنه گران به خود آیند ولی نه تنها این گونه نشــد که به ناگاه مردم با هتاکی اصحاب فتنه به عاشورای حسینی )ع( 
مواجه شــده و این بار دیگر تحمل نکردند، حضور میلیونی مردم در سراســر کشور در ایام منتهی به یوم اه 9 دی 

مثال زدنی است ولی در یک بعد از ظهر چهارشنبه مردم تهران به خیابان ها ریخته و یک روز تاریخی را رقم زدند.
حضور میلیونی مردم تهران که از امام حسین تا آزادی و خیابان های اطراف امتداد داشت دشمن را به هذیان گویی 
واداشت ولی این اباطیل دیگر فایده ای برای فتنه گران نداشت و از این روز دیگر فتنه را پایان یافته می شد تلقی کرد.
در این مختصر خواهیم کوشید روزشماری از تحوات کشور از ابتدای دی ماه 1388 تا یوم اه 9 دی به مخاطبان 

گرامی »روزنامه کیهان« ارائه دهیم؛ 

و این گونه بود که یوم اه ۹ دی فرا رسید!

تحت الحمایه های غرب 
18 هزار پیامی که از اسرائیل

در حمایت از فتنه گران مخابره شد!
در طول فتنه 88 جبهه عبری-عربی و غربی حمایت تمام عیار خود از سران و اصحاب فتنه را عیان ساخت و در این راستا هیچ محدودیتی نیز برای خود 
قائل نشد. سران فتنه که روزگاری در طول دهه شصت می گفتند و معتقد بودند که هر دستی به سوی آمریکا دراز شود و خواستار کمک از این قدرت شیطانی 

گردد بایستی قطع شود در فتنه 88 دستان خود را به سوی دشمن دراز کرده و خواستار کمک از او شدند. 
نامه های متعددی از سوی فعالین سیاسی مدعی اصاحات در طول سال های پس از فتنه 88 به سران سابق و کنونی آمریکا ارسال شد که در این نامه ها از 

آمریکا خواسته شده بود که تحریم های ضدایرانی تشدید شود.
در این گزارش خواهیم کوشید که حمایت جبهه عبری-عربی و غربی از آشوبگران در سال 88 و پس از آن را به اختصار تشریح کنیم.

»بوق شیـــــــــطان« در خدمت هماهنگی فتنــــــه گران!

ر  و ز ی که  مرد م

فتنه 88 را به تعبیری می توان »جنگ احزاب« نامید، احزاب مدعی اصاحات از مدت ها پیش به میانه میدان آمده 
بودند تا با استفاده از امکانات عظیمی که از طرق گوناگون از جمله زمین خواری و پول شویی و... دستشان رسیده بود 
قدرت از دســت رفته را بار دیگر به کف آورند. در این مختصر خواهیم کوشید به عملکرد احزابی چون » مجاهدین 
انقاب«، » مشــارکت«، »کارگزاران« و »مجمع روحانیون مبارز« در فتنه 88 پرداخته و همسویی عملکرد این احزاب 
با گروهک های ضد انقاب و معاندی چون »منافقین« را نشــان دهیم.  مدعیان اصاحات در فتنه 88 با دامن زدن به 
یک »جنگ احزاب« علیه نظام اسامی به فکر سیطره »امپراطوری دروغ« بر همه ارکان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

کشور بودند که این تاش ها با حضور میلیونی مردم در یوم اه 9 دی ناکام ماند.
اتهام زنی پیش از برگزاری انتخابات!

با ورود موســوی به عرصه انتخابات و کناره گیری خاتمی حزب مشــارکت با انتشار بیانیه ای که در خروجی سایت رسمی این 
حزب قرار گرفت از موسوی حمایت کرد. 

در بیانیه  این حزب همسو با بنگاه های خبرپراکنی بیگانه که همیشه در تاشند تا چهره ای منزوی از ایران اسامی ارائه دهند 
آمده بود: »در عرصه سیاست خارجي نیز انزواي کم نظیر ایران که در هیچ دوره اي از تاریخ پس از انقاب سابقه نداشته است حاصل 

بي تدبیري، خام اندیشي، گفتار و کردارهاي غیرمنطقي و بر خاف منافع ملي بوده است.« )1(
موســوی که اینک حمایت حزب مشــارکت را پشت سر خود داشت این بار در نخستین روزهای اردیبهشت ماه 88 و در جمع 
تعدادی از اعضای موثر حزب مشارکت گفت: »دیدگاه هاي من با شما بسیار نزدیک است« )2(و با این اظهارات بود که رسما چشم پوشی 

خود از ساختارشکنی های گذشته حزب مشارکت را اعام کرد. 
یک روز قبل از انتخابات و در حالی که اکثر رسانه های خبری داخل کشور در فضایی آرام، مردم را تنها به مشارکت حداکثری در 
انتخابات دعوت می کردند و رسما نیز مهلت هرگونه تبلیغات برای کاندیداهای انتخابات به اتمام رسیده بود، سایت نوروز ارگان رسمی 
اینترنتی حزب مشارکت در خبری عجیب به نقل از یکی از سایت های ضد انقاب، از »آمادگي اطاعاتي و امنیتي وزارت کشور براي 
تغییر آراي مردم«)3( خبر داد و در سرتاسر این خبر بدون  اشاره به استنادات ادعای خود، رسما پروژه تقلب در انتخابات را کلید زد.

با آغاز زمان رای گیری، سایت نوروز، نقش مهمی در  اشاعه اخبار دروغ و گمانه زنی های محفلی این حزب به عنوان »اخبار رسمی« 
را داشت. این سایت در خبری با عنوان »اکثر رای دهندگان به موسوی رای داده اند« نوشت: »به گزارش خبرنگاران از سطح کشور و 
شهر تهران، در این استقبال بی سابقه در ساعات ابتدایی رای گیری؛ تاکنون اکثر رای دهندگان آرای خود را به نام مهندس میر حسین 
موسوی به صندوق ها ریخته اند«)4( و در ادامه این خط خبری که القای پیروزی میرحسین موسوی بر مخاطبین خود را دنبال می نمود 

در خبری به نقل از تاج زاده عفو مشترک سازمان مجاهدین و حزب مشارکت از »پیروزی سبزپوشان بر کفن پوشان«)5( خبر داد. 
ســعید شــریعتی و عموزاده خلیلی و محسن گودرزی نیز از دیگر افرادی بودند که در گفت و گوهای جداگانه ای با این سایت از 
پیروزی حتمی میرحســین موســوی خبر دادند)6( و اوج دروغ پراکنی ارگان اینترنتی حزب مشارکت نیز آنجایی بود که در خبری 
بدون ذکر منبع نوشت: »براساس اخبار واصله تا این لحظه انتخاب مردم تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذریابجان غربی، 
اردبیل، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان و قم میرحسین موسوی است« )7(و این در حالی بود 
که پس از اعام نتایج نهایی انتخابات، تنها در استان های اردیبل و سیستان و بلوچستان میرحسین موسوی توانست رای بیشتری 

کسب کند و در 28 استان دیگر ناکام ماند. )8(
با پایان انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن منتخب ملت موجی از اغتشاشات در چندین شهر کشور و به خصوص تهران 

آغاز شد که در این اغتشاشات نیز نمی توان نقش محوری حزب مشارکت و اعضای آن را نادیده گرفت.
حزب مشــارکت در بیانیه ای بعد از انتخابات، بدون ارائه مســتندات تقلب در انتخابات، در حرکتی فرار به جلو مدعی شــد: »با 
شرائط و حوادثی روبرو هستیم که بیش از هر چیز نشان دهنده عزم گروهی اندک، متکی به قدرت برای هدم پایه های جمهوریت و 

مردم سااری و ایستادن در برابر خواست مشروع و قانونی ملت است«)9(
در همین راستا در تجمعات غیرقانونی که بدون مجوز وزارت کشور برگزار شده بود، جمعی از هم وطنان و نیروهای انتظامی و 
بسیج در درگیری با اراذل و اوباش به شهادت رسیدند اما آنچه که در این بین مشهود بود، حضور پر رنگ تعدادی از عناصر باسابقه 
احزاب دوقلو در تجمعات غیرقانونی بود به گونه ای که محمدرضا خاتمی برادر رئیس جمهور اسبق و دبیرکل اول حزب مشارکت، با 

حضور در راهپیمایی غیرقانونی 25 خرداد در خیابان آزادی، حتی در جمع شرکت کنندگان به سخنرانی نیز پرداخت و دولت را به 
تقلب و دستکاری آرای مردم متهم کرد و گفت: »ما تا زمان ابطال نتایج و برگزاری انتخاباتی تازه به حرکت خود ادامه خواهیم داد« )10(
درباره عملکرد حزب مشارکت در فتنه 88 بسیار بیشتر از این می توان نوشت و در این مختصر به این بسنده کرده و به »مجاهدین 

انقاب« برادر دوقلوی حزب مشارکت می رسیم!
امپراطوری دروغ!

سازمان مجاهدین انقاب اسامی نیز در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از موسوی حمایت کرد.
در آخرین روزهای اردیبهشت 88، سازمان مجاهدین انقاب با صدور بیانیه ای نسبت به آنچه که آن را »خرید رای مردم با توزیع 

سیب زمینی« می نامید، انتقاد کرد و این گونه سامت انتخابات را پیش از برگزاری آن زیر سؤال برد!)11(
ســازمان مجاهدین انقاب در بیانیه ای سراســر اهانت آمیز همچنین 22 خرداد را روزی دانســت که »ملت آگاه ایران، سقوط 

امپراطوري دروغ و تزویر را از عرصه فرهنگ و سیاست این کشور جشن خواهد گرفت.« )12(
مجاهدین انقاب رسماً در این بیانیه نوشت: »سازمان مجاهدین انقاب اسامی ایران به عنوان اولین تشکل سیاسی اصاح طلب 
حامی کاندیداتوری آقای میرحســین موسوی، روند شــتابناک امواج سبز انسانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم به نفع 
کاندیدای مورد حمایت خود را نشانه آشکار و قاطع صحت و حسن انتخاب خویش می داند و ایمان راسخ دارد که ملت آگاه ایران در 

روز 22 خرداد سقوط امپراتوری دروغ و تزویر را از عرصه فرهنگ و سیاست این کشور جشن خواهد گرفت.« )13(
مجاهدین انقاب در 24 خردادماه و در بیانیه ای که در ارگان اینترنتی خود، »ســایت امروز« منتشر ساخت نتیجه انتخابات را 
»مهندسی آرا و کودتایی نرم علیه مردم سااری« نامید و در پایان ادامه اعتراضات و حمایت از میرحسین موسوی را اعام کرد.)14(

مجاهدین انقاب در بیانیه ای برگزار کنندگان انتخابات را »کودتاگران« نامید و اعام کرد: »در طول این مدت کودتا گران با اعمال 
تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسااری منحرف ساخته، موضوع 
را به اعتشاشــات خیابانی و تخریب اموال عمومی از ســوی اجانب تقلیل دهند« )15(و این در حالی بود که این سازمان طی روزهای 
قبل نیز به مناسبت های مختلف با صدور بیانیه های گوناگون، با تکرار ادعاهای واهی و فاقد استناد خود، عما سعی در نهادینه سازی 
گفتمان جدیدی در فضای سیاسی کشور را داشت و آن هم القای ادعای تقلب و کودتای سیاسی از سوی برگزارکنندگان انتخابات 

و در نتیجه توجیه شکست نامزد مورد حمایت خود بود.
به دنبال عملکرد خیانت بار دو حزب مشارکت و مجاهدین انقاب در فتنه 88 کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست 23 فروردین 

1389 خود ، در خواست انحال دو تشکل سیاسی فوق را به دادگاه ارسال کرد.
در این جلســه با بررســی ســوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقاب اســامی، با صدور دستور توقف کلیه 
فعالیت های سیاســی این دو تشکل، اعضای کمیســیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقاب تهران، خواستار صدور حکم 

قضایی برای انحال آن شدند.)16(
حزبی که با زاویه گرفتن از وایت دچار نفاق شد 

هرچند تعدادی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از مهدی کروبی حمایت کردند 
موضع رسمی این حزب در انتخابات خرداد 88 حمایت از موسوی بود.

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی فرورین ماه 88 گفت: در جلسه شورای مرکزی حزب پس از بررسی شرایط 
کشور و ضرورت تقویت و ارتقا سطح دولتی که بتواند حداکثر وفاق در نیروهای وفادار انقاب را عملی سازد و در اجرای سیاست های 
کلی نظام و سیاست های اصل 44 قانون اساسی تسریع ایجاد کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد، به این نتیجه رسید که با توجه به 

ظرفیت های باای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به طور رسمی از وی حمایت کند.)17(

با برگزاری انتخابات حزب کارگزاران با فاصله از ســایر احزاب اصاح طلب چون مشارکت، مجاهدین انقاب و مجمع روحانیون 
نتیجه انتخابات را غیر واقعی خوانده و مدعی شد در انتخابات تقلب شده است. 

حزب کارگزاران سازندگی همچنین در بیانیه خود از مسئوان خواست تا »برای تشکیل یک هیئت حکمیت ملی و بی طرف در 
بررسی نتایج انتخابات ترتیب اثر دهند.« )18(

عطریانفر و هدایت اه آقایی دو نفر از اعضای برجســته کارگزاران بودند که در حوادث بعد از انتخابات دســتگیر شدند. دقت در 
اعترافات محمد عطریانفر در دادگاه و نیز در رسانه ملی نکات زیادی را روشن می سازد.

عطریانفر عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران با تاکید بر اینکه به دلیل زاویه  گرفتن  از وایت فقیه ما دچار نوعي نفاق شدیم 
و در ایــن نقطــه قرار گرفتیم، افزود: با صداي بلند اعام مي  کنم هر گروهي که در جریان تضعیف نظام قرار گرفت باید پایان رفتار 

سیاسي خود را اعام کند.)19(
در مقابل اعترافات صریح عطریانفر سران فتنه و حامیانشان مدعی شدند که وی تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف 
شده است. عطریانفر در این زمینه نیز گفت: »بی تردید شرایط زندان انسان را به اعام صریح مواضع خود ترغیب مي کند اما شجاعانه 
مي گویم که این مواضع از سر تدبر و تامل است و من معتقد نیستم که این کار خیانت است در حالي که آقاي بهزاد نبوي گفته اند 

که به آقاي موسوي خیانت نمي کنند.« )20(
هدایت اه آقایي دیگر عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران و از متهمان فتنه 88 نیزسخنان گفتنی زیادی در جلسه دادگاه داشت.
آقایی در جلسه دادگاه گفت : بعد از دوم خرداد انحرافي در ایه هاي فکري فعاان سیاسي جامعه در زاویه گرفتن از اصل نظام 
و قرار دادن آن در مقابل دموکراسي غربي به وجود آمد.اتفاقات بعد از انتخابات یک شبه به وجود نیامد. بخشي از آن طرف آب ها و 

بخشي ناشي از ندانم کاري و ضعف مجموعه سیاسي کشور است.
در ادامه این متهم فتنه 88 با بیان این که به لحاظ عقلي و نقلي امکان تقلب در انتخابات ریاســت جمهوري دهم نبود اظهار 

داشت: ما اشتباه کردیم ناخواسته عامل آن طرف و هیزم کش آتش افروزان شدیم.
این متهم فتنه 88 با اشاره به حضور 300 هزار عامل اجرایي و ده ها هزار نماینده نامزدها پاي صندوق هاي راي، امکان تقلب در 
انتخابات دهم ریاست جمهوري را رد کرد و گفت: به لحاظ حضور معتمدین مردم پاي صندوق هاي راي، مردم قبل از اعام رسمي 

نتایج آرا این نتایج را مي دانند.
وي امکان تقلب به لحاظ عقلي و نقلي را ناممکن دانســت و گفت: البته نمي گویم که تخلف نبوده؛ کجاســت که تخلف نباشد 

اما پیگیري آن نیز روال قانوني دارد.
آقایی زاویه از قانون را فاجعه بار دانست و گفت:  اشتباه بزرگي رخ داد و سنگ بناي بدي گذاشته شد که خیلي ها از آن استفاده 

کردند.)21(
فرار به جلو برای رهایی از نتایج دعوت به آشوب!

میرحسین موسوی کاندیدای مطلوب مجمع روحانیون مبارز بود چنانچه در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری نیز روحانیون 
مبارز ابتدا با موسوی به رایزنی پرداختند و آن هنگامی که از آمدن وی به عرصه انتخابات ناامید شدند خاتمی را به عنوان کاندیدا 
معرفی کردند. در انتخابات 88 نیز ابتدا شعار یا من و یا میرحسین از سوی خاتمی مطرح و سپس وی حضور خود در انتخابات را 

اعام کرد. اما این حضور بیش از 15 روز طول نکشید.
به هرحال موسوی آمد و خاتمی به کناری کشید و با انداختن شال سبز بر گردن موسوی حمایت رسمی خود را از وی اعام 
کرد و این گونه بود که کروبی نیز همانند انتخابات 84 از این ائتاف بی نصیب ماند و مجمعی که 20 ســال کروبی دبیرکل آن بود 

از رقیب وی یعنی موسوی حمایت کرد.

مجمع روحانیون مبارز تمامی تاش خود را در این انتخابات مصروف آن کرد که نام میرحسین موسوی از صندوق ها بیرون آید 
و آن هنگام که در روز 23 خرداد 88 نتیجه مطلوب آنان نشد بر طبل تقلب در انتخابات کوبید.

این مجمع طی بیانیه ای که یک روز بعد از انتخابات و در فضای ملتهب جامعه منتشر شد همسو با ضد انقاب خارج نشین که 
طیفی از سروش تا گوگوش را در بر می گرفت خواهان ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شد.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز که پس از جلسه فوق العاده این تشکل منتشر شد ضمن ابراز تاسف از رویکرد مجریان و ناظران 
انتخابات تصریح شده بود: »مجمع روحانیون مبارز در جلسه ای فوق العاده به این نتیجه رسید که برای دفاع از جمهوریت اسامی 
نظــام و بازگرداندن اعتماد عمومی و نگاهبانی از موج آشــتی ملی بــا صندوق های رای، ابطال این انتخابات و تجدید آن در فضایی 
عادانه تر و منطقی تر راهکار مناسب است.«)22( واین گونه بود که مجمع روحانیون مباز نیز همانند سایر گروه های اصاح طلب و نیز 
ضد انقاب خارج از کشور بر طبل شایعه تقلب در انتخابات کوبید و بی آنکه متوجه باشد پایه های مشروعیت خود را به لرزه درآورد.

نماز جمعه 29 خرداد 88 به امامت رهبرمعظم انقاب می توانســت فصل الخطابی باشــد برای تمامی منازعاتی که آگاهانه و یا 
ناخودآگاه شــکل گرفته بود ولی عده ای که از پیش برنامه ها را چیده بودند و مو به مو اجرایش می کردند قرارشــان این نبود که به 

منازعات خاتمه داده شود هر چند تا آن روز ادعای قانونمداری و وایتمداریشان گوش فلک را کر کرده بود.
با توجه به بیانات رهبرمعظم انقاب درحالی که انتظار می رفت مجمع روحانیون مبارز با سرلوحه قرار دادن قانون، راهپیمایی 
مورد تاکید خود را لغو کنند اما متاســفانه این مســئله روز شنبه و تنها ساعتی مانده به راهپیمایی طی یک اطاعیه عملی گردید. 
در حقیقت مجمع روحانیون مبارز با این اقدام هم از بار حقوقی راهپیمایی خود را رهایی داد و هم این اقدام را پس از قطعی شدن 

سازماندهی برای راهپیمایی انجام داد؛ درست زمانی که کار از کار گذشته بود.)23(
روحانیون مبارز به سخنان رهبر فرزانه انقاب در نماز جمعه تاریخی 29 خرداد وقعی ننهاد و اعام کرد که 30 خرداد حامیان 
موسوی در میدان انقاب تهران گردهم خواهند آمد! لغو دیرهنگام این تجمع از سوی مجمع روحانیون مبارز که لحظاتی پیش از 
آغاز تجمع از سوی مجمع در سایت های خبری قرار گرفت از سوی آگاهان سیاسی فرار به جلوی سران مجمع برای فرار از عواقب 
تلخ این تجمع تفســیر شــد.)24( دعوت مجمع روحانیون مبارز از مخالفان برای حضور در خیابان ها صحنه هایی تلخ در شنبه بعد از 

انتخابات آفرید که برشمردن و بررسی آنها در حوصه این نوشتار نیست.
عاوه بر همه این ها روز اول تیر ماه 1388 مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه اي به همان ســبک و ســیاق گروهک هاي ضد 
انقاب به طور رســمي به اردوگاه ضد انقاب پیوســت و با تایید ضمني آشوب ها و اغتشاش ها و تجمع هاي خیاباني عما مسئولیت 

خون هاي ریخته شده را بر عهده گرفت.
مجمع روحانیون مبارز با انتشار این بیانیه در حمایت صریح از آشوب طلبی و کشتار بی گناهان تعجب فراوانی را برانگیخت. در بیانیه 
فوق عاوه بر شهید لقب گرفتن همه کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، از همه زندانی ها دفاع و خواستار آزادی فوری آنان شد.

بدین ترتیب مجمع روحانیون مبارز که مدعی جدا بودن خط فکری خود از افراطیون اصاح طلبی بود، پا در عرصه ای گذارد که 
به اعتقاد بسیاری از فعاان سیاسی فاصله گرفتن از آرمان های امام)ره( بود. 

مجمع روحانیون مبارز حضور مردم در انتخابات 40 میلیون نفري را ناآگاهانه دانسته و با عدم تسلیم در برابر راي مردم نوشته 
بود: »اگر حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي آگاهانه بوده و امضای سند افتخار جمهوري اسامي است، پس چرا حضور 
اعتراضي به توطئه و دسیسه بیگانگان نسبت داده شده و مي شود مگر رژیم هاي گذشته در ایران و سایر کشورها از این اباطیل چه 

طرفي بستند که امروز همان نسخه پوسیده را کپي کرده و اهانت مي کنند.«
مجمع روحانیون مبارز با نادیده گرفتن حمایت هاي صریح دولتمردان آمریکایي، صهیونیستي، انگلیسي و فرانسوي در حمایت 
از اراذل و اوباش از این افراد حمایت کرده و تجمع هاي غیر قانوني، مسلحانه و خشونت آمیز آنها را خودجوش نامیده و از سوی دیگر 

با این بیانیه بر تخریب مساجد و مراکز اداري و نظامي، سلب آرامش رواني از مردم عادي، خون هاي ریخته شده صحه گذاشت!)25(
بیانیه های دیگر مجمع روحانیون مبارز را نیز می توان به بررسی نشست ولی روی سخن اینجا است که چطور می شود که یک 
جمع روحانی تا این درجه سقوط کنند و خود را مدار و محور عالم به حساب آورند و وقتی در یک انتخابات شکست می خورند کل 

مملکت را در خطر فرض می کنند.
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است 

»جنگ احزاب« برای »امپراطوری دروغ«

دی۹
یکایی  -  اسرائیلی  را  کور کرد ند چشم  فتنه آمر
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صفحه 8
 یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷ 

۲۲ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰8۷

منصور ایمانیقافلۀ شوق )30(

هفته های اول جنگ بود که برای جبهه جنوب، وضعیت خطرناکی پیش آمد. عراقی ها تا پنج کیلومتری 
اهواز پیش روی کرده بودند و از پشــِت کارخانه لوله سازی »نورد«، روبه روی روستایی عرب نشین، اهواز 
را با توپخانه و خمپاره ۱۲۰ می زدند. فرمانده هان نظامی و مســئولین رده باا، نگران بودند و مردم هم 
طبیعی بود که مضطرب باشــند. چرا که هنوز داغ ســقوط خرمشــهر سرد نشده بود که اهواز را هم در 
معــرض خطر می دیدند. عاوه بر مصائب جنگ تحمیلی، ادا و اطوار سیاســیون لیبرال یا همان ملیـ  
مذهبی ها و بدتر از همه شــخص رئیس جمهور، شــده بود قوز باای قوز و آتش به جان ملت و خصوصاْ 
رزمنده های جبهه می زد. بنی صدر که از طرف امام، فرمانده کل قوا بود و بعدها لََچک به ســر از کشــور 
در رفت، وظیفه داشت قوای نظامی، چه ارتش و چه سپاه را، از نظر نیروی انسانی و امکانات و ساح و 
مهّمات تقویت کند. در ضمن طبق اختیاراتی که از امام داشت، مکلف بود بین این نیروها، هماهنگی و 
انسجام به وجود بیاورد. ولی بنی صدر به لحاظ فکری و اعتقادی عالم دیگری داشت و تن به این تکالیف 
نمی داد. مهم ترین نیاز یک کشور در زمان جنگ، وحدت و همدلی بین مسئولین و فرمانده هان نظامی 
است، اما رئیس جمهور ساز خودش را می زد، آن هم ساز مخالف را! بنی صدر سال های سال، سر سفره 
فرنگ نشسته بود و به خاطر افکار لیبرالیستی اش با سپاه و نهادهای انقابی مخالف بود و به ارتش اجازه 
نمی داد تا اســلحه و مهمات در اختیار بچه های ســپاه بگذارند. درحالی که سپاه تازه تشکیل شده بود و 
به همه رقم امکانات احتیاج داشت. با چنین اطوار و افکاری، دیگر هماهنگی و انسجام بین قوای نظامی 
و انتظامی را، باید پیشکش چنین رئیس جمهوری می کردند! غیر از سنگ اندازی های این جوری، راجع 

 شهـــردار ارومیه که بود، دوهزار و هشت صد تومان حقوق می گرفت. یـک روز بِِهـم گفـت: 
»بیا این ماه هرچی خرجی داریم رو کاغذ بنویســیم، تا اگه آخرش چیزی اضافه اومد بدیم به یه 
فقیر.« همه چی را نوشتم؛ از واکس کفش گرفته تا گوشت و نان و تخم مرغ. آخر ماه که حساب 
کردیم، شــد دوهزار و ششــصد و پنجاه تومان. بقیه پول را داد لوازم التحریر خرید، داد به یکی از 
کـسانی کـه شـناسایی کـرده بود و می دانست محتاجند. گفت: »اینم کفاره گناهای این ماهمون.«
منبع: کتاب شهید مهدی باکری، انتشارات روایت فتح

کّفاره
 گناهان

شهید پیچک
 به بعثت درونی رسیده بود

سرلشکر مصطفی ایزدی در این مراسم با بیان 
اینکه بزرگداشــت شــهیدان میثاق با آرمان های 
مقدسی است و آنان ارزشمندترین سرمایه وجودی 
خودشان را تقدیم کردند اظهار داشت: پیامبر اعظم 
)ص( دو بعثت داشتند، یک بعثت درونی در شب 
قدر که شهید پیچک نیز در همین مسیر در عملیات 

مطلع الفجر به ملکوت اعلی پیوست.
وی افــزود: پیامبر )ص( یک بعثت بیرونی نیز 
دارند، »... بعث فی اامیین یتلوا علیهم آیاته« بعثت 
بــرای »یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه«. این 
بعثت در ســوره قدر تنها برای پیامبر اعظم )ص( 
نیست، برای همین هم ما شب های قدر داریم و در 
دفاع مقدس شب های قدر بزرگی چون والفجر ده، 
چهار، مطلع الفجر، کربای چهار و پنج را داشتیم.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه 
مرکزی خاتم عنوان کرد: انسان های پیرو مکتب امام 
نیــز دو بعثت دارند، بعثت درونی و بعثت بیرونی، 
»ان اه ا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم« خودت 
را بساز و به سراغ جامعه هم برو که آن را بسازی و 
ما خدا را شاکر هستیم که امام )ره( این راه نورانی 
را گشودند و به بشریت نشان دادند که اسام چگونه 
انسان پروری می کند و شهدای ما نیز این گونه بودند.

سرلشــکر مصطفی ایزدی تصریح کرد: شهید 
بروجردی یــک روز قبل از شــهادت، در قرارگاه 
حمزه من را صدا زدند و فرمودند: اگر من شــهید 
شــدم صبر کن. فردای آن روز با پیکر مطهر غرق 
به خون او مواجه شــدیم که چشمان آبی زیبایش 
به آسمان دوخته شده بود و عطر دل انگیزی از آن 
به مشام می رسید. در عملیات والفجر۲ شهید موحد 
دانش با یک دست قطع شده و مصمم، عازم جبهه 
بود، آخرین کامی که به من گفت و من دیگر او را 
زیارت نکردم این بود که شما که دستتان می رسد 
کاری کنید که خدام حرم امام حسین)ع(، پاسداران 

سبزپوش باشند. 
وی گفت: شــهید بزرگوار وزوایی، این انسان 
عارف که بزرگی و بی اعتنایی به زخارف دنیا را در 
او دیدم و عزم جزمش را برای طی طریق ســاار 
شهیدان تاریخ حضرت اباعبداه الحسین)ع(. روح 
بزرگ این عزیزان به ملکوت اعلی اتصال داشــت، 
خداوند، امام و انقاب اسامی، انسان هایی را تربیت 
کرده اند که ما می توانیم به بشــریت ارائه بدهیم تا 
بدانند که انســان موفق در عرصه های اجتماعی و 
فردی چگونه می تواند مراتب عالی کمال را طی کند.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه 
مرکزی خاتم بیان کرد: مادر شهید بزرگوار غامعلی 
پیچک می گوید: از ابتدای تولد شخصیتی داشت 
کــه نمی توانم ادعا کنم او را بزرگ کردم، او بزرگ 
شــده به دنیا آمده بود، وقتی به ابعاد زندگی این 
عزیز سرافراز نگاه می کنیم می بینم او کسی است 
که بعثت درونی و مسیر را طی کرده است، او عاشق 
امام و وایت است. این انسان اخاق، روش، منش، 
تعامل و ســلوکش به گونه ای است که او را در این 

مسیر رهنمون می کرد.
سرلشکر مصطفی ایزدی خاطرنشان کرد: شهید 
بزرگوار بروجردی و پیچک و همرزمانشان قبل از 
انقاب گروه مبارز »صف« را درســت کردند و در 
جوار روحانیت راه اصاح جامعه را در پیش گرفتند، 
عرفان آنها به فرمایش دکتر بهشتی در صحنه های 
مبارزه بود، اگر می خواســتند کاری انجام دهند و 

برنامه ای داشتند، حتما با اجازه شرعی بود.
وی افزود: این شــهدا هنگامی که انقاب رو به 
پیروزی می رفت از جمله کســانی بودند که مسیر 
درست را شــناختند و در صحنه اجتماع حماسه 
آفریدند، آنها شــرایطی را ایجاد کردند که انقاب 
اســامی  مستقر شــود و در ادامه وقتی احساس 
کردند باید در منطقه کردستان حضور پیدا کنند، 
حضور طوفنده داشتند و شکست اولیه ترفندهای 

استکبار توسط این عزیزان انجام شد.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه 

گزارشی از مراسم بزرگداشت فاتحان قله عرفان 

مرکزی خاتم با  اشاره به غربت برخی از شهدا عنوان 
کرد: چرا شهید پیچک این نابغه نظامی را به جامعه 
معرفی نمی کنیم، او یک بســیجی و یک فرمانده 
بزرگ بود، کاری که شــهید پیچک و همرزمانش 
انجام دادند فقط این نبود که جلوی حرکت دشمن 
را بگیرنــد، آنها چه کردند که در عملیات هایی که 
در بازی دراز و منطقه غرب کشور انجام می شد و 
بزرگوارانی چون شهید وزوایی، شهید پیچک، حاج 
احمد متوسلیان و... آن را انجام دادند، دشمن اینقدر 
حساس بود، این طور نبود که ما بگوییم ما تنها دفاع 

کردیم، نه، دشمن به شدت نگران بود.
سرلشــکر مصطفی ایزدی با بیان اینکه شهدا 
بر عهد و پیمانی که با خدا بســته بودند وفا کردند 
تصریح کرد: امــام فرمودند این دفاع مقدس فتح 
فلسطین را در پی دارد و شاگردان خلف امام، مانند 
امام حسین)ع( وارد جبهه شدند و یکی از افتخارت 
بزرگ انقاب اســامی تربیت چنین انســان هایی 
اســت. پیامبر اعظم)ع( فرمودند آیه »فاستقم کما 
امــرت و من تاب معک« من را پیر کرد؛ لذا ما هم 
که تابع پیامبر هستیم باید استقامت کنیم، ما در 
شرایطی هستیم که دشمن می خواهد ما را سست 
کند؛ اما قرآن می فرماید، »وا تهنوا و اتحزنوا« ما 
نباید سست شویم و باید محکم راه شهید پیچک 

را ادامه دهیم.
انقابی که متکی بر مردم باشد 

شکست ناپذیر است
وی خاطرنشان کرد:  هم رزم شهید پیچک نقل 
می کرد که بعد از دو یا ســه مــاه که رفتیم پیکر 
مطهر شــهید را بیاوریم دیدیم مانند این است که 
تازه شهید شده است، همان چهره سفید، چشمان 
زیبا، حتی از گردنش که تیر خورده بود خون تازه 
می آمــد. او در آخرین روزهای عمر خود می گفت 
که دوست دارم این عناوین دهن پرکن فرمانده و 
مسئول را نداشته باشم، دوست دارم در گمنامی  و 
در حال رزم شــهید شوم، من به غیر از شهادت به 

هیچ چیز دیگر راضی نمی شوم.
فرمانده قــرارگاه ســایبری و تهدیدات نوین 
قرارگاه مرکزی خاتم عنوان کرد: شــهید پیچک، 
قبــل از انقاب، حین انقاب، بعــد از انقاب، در 
غرب و شمال غرب کشور، ترکمن صحرا، جنگ، در 
کل هر جا این شاهین انقاب اسامی، این انسان 
بااخاق، شجاع، مدیر و فرمانده عالی فکر می کرد 
اولویت دارد خودش را نشان می داد و حاضر می شد 
و جان خــود را هم داد. مقام معظم رهبری راجع 
به این بزرگوار می فرمایند: درود خدا و فرشتگان و 
صالحان بر سردار شجاع و صمیمی و فداکار اسام 
غامعلی پیچک، شهیدی که در دشوارترین روزها 

مخلصانه تریــن اقدام ها را برای پیــروزی در نبرد 
تحمیلی انجام داد.

حرکت در مسیر شهدا؛ ناامیدی دشمن، 
امیدواری مردم

سردار محمدرضا یزدی نیز در این مراسم اظهار 
داشــت: وقتی اسم بازی دراز می آید و یاد قله های 
بازی دراز می افتیم قائدتا مظلومیت مردم سر پل 
ذهاب و دشت ذهاب و روستاهای اطراف بازی دراز 
که در روزهای آغازین حمله ددمنشانه رژیم بعثی 
در فشار، تعرض و گرفتار سربازان خونخوار صدام 

شدند می افتیم.
وی تصریح کرد: برای اینکه بخشی از آام این 
مردم کاسته شود و خاک ما به میهن اسامی بازگردد 
بچه هایی که از جان و مال خود گذشته بودند، برای 
دفاع از مردم و نظام اسامی به میدان آمدند. قدم 
به قدم و وجب به وجب ارتفاعات بازی دراز شاهد 
رشــادت ها و ایثارگری ها و از خودگذشــتگی ها و 

شهادت این بچه ها است.
فرمانده سپاه محمد رسول اه)ص( تهران بزرگ 
عنوان کرد: وقتی اسم بازی دراز می آید آنهایی که 
آنجا بوده اند و رفته اند متوجه می شوند که چگونه 
هر قدمی که برداشته می شود نفس آدمی به شمارش 
می افتد؛ با این حال بچه های ما در زیر گلوله توپ و 
آتش دشمن از خودگذشتگی کردند تا این ارتفاعات 
را آزاد کنند و دشت سرپل ذهاب از زیر دید دشمن 

خارج شود.
ســردار یــزدی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
یادواره های شهدا وظیفه مان را به ما تذکر می دهد؛ 
چرا که ِدین شهدا بر گردن ما است و ممکن است 
به واســطه فشــارهای کار و زندگی آنها را از یاد 
ببریم، همه ما مدیون شــهدا هستیم و می دانیم 
که اگر راه شــهدا را برویم دشــمنانمان ناامید و 
مردممان امیدوار می شوند، امروز بیش از هر زمان 
نیازمند این هستیم که با اتحاد و همدلی به مردم 
خدمت کنیم و قدم هایمان را برای دفاع از انقاب 

اسامی محکم برداریم.
شهید طاهری گچ دستش را شکست 

تا دوباره به منطقه برود
حبیب اه خطایی نیز در گفت و گویی با کیهان 
اظهار داشــت: از بدو تاســیس ســپاه در خدمت 
رزمنده ها بودم، در سال 58 فرمانده پادگان ولیعصر 
بودم، با شروع جنگ و در چند ماه اول در منطقه 
ســراب گرم عملیاتی انجام شد که شهید محسن 
گاب بخش که جزو فرماندهان این عملیات بودند 

به شهادت رسیدند. 
وی در ادامه با  اشــاره به عملیــات بازی دراز 
تصریح کرد: چون امکانات ارتباطی ما بسیار ضعیف 
بود، تجربیات ما کم بود و بیسیم های ما هم در راه 
کار نمی کرد روز قبل از عملیات رفتیم در منطقه 

مجروح شده بود؛ اما با اینکه تنها ۱9 سال داشت 
گچ دســتش را شکست و دوباره به منطقه رفت و 
آنجا ماندگار شــد و به شهادت رسید، پیکر وی را 

بعد از 8 ماه پیدا کردند و برگرداندند. 
بارزترین ویژگی شهید پیچک 

سردارحسین اه کرم که خود از نیروهای موثر 
در عملیات بازی دراز بوده در حاشــیه این مراسم 
اظهار داشــت: دشمن با لشکر 8 پیاده کوهستانی 
و لشــکر 6 زرهی و لشکر 4 پیاده کوهستانی قصد 
داشــت خود را به پاتاق و غاجه برساند تا بتواند 

پشت دشمن باید چهار روز راه می رفتیم. شب اول 
مســیری را طی کردیم؛ ولی باید روز را یک جایی 
پنهان می شــدیم؛ بنابراین ۲۰ کیلومتر راه رفتیم 
و از جبهه خودی و جبهه دشــمن عبور کردیم تا 

به انتهای دشت شک میان و یک روستا رسیدیم.
وی افزود: در آغل های روستا پنهان شدیم، تمام 
روز را باید آنجا می ماندیم و پاسداری می دادیم، به 
شهید پیچک گفتم نیاز نیست شما پست بدهید و 
ما پنج نفر پست ها را بین خودمان تقسیم می کنیم 
که ایشان قبول نکرد و گفت شما مسئول پاس بخش 
و هر دو ساعت یک بار افراد را جابه جا کن، اولین 
نفر هم خودش پســت را بــه عهده گرفت، جالب 
اینکه همه ما تا ظهر خوابیدیم و شهید هیچ کدام 
را بیدار نکرد، ظهر که خســتگیمان درآمد و برای 
نماز بیدار شدیم دیدیم که شهید پیچک بیدار است 
و در حال پســت دادن است، در حالی که فرمانده 

قرارگاه غرب کشور بود. 
این رزمنده دفاع مقدس گفت: در مرحله دوم 
باید شــبانه از دشت گیان غرب عبور می کردیم و 
می رفتیم پشت جبهه بازی دراز و روستای تنگ چم 
امام حسن، آنجا پنهان می شدیم و شناسایی ها را 
انجــام می دادیم، یعنی باید پنج کیلومتر دیگر راه 
می رفتیم، این روستا پشت توپخانه ای قرار داشت 
و دشــمن از آنجا سرپل ذهاب را مورد تهاجم قرار 

می داد.
سردار اه کرم عنوان کرد: در راه رسیدن به این 
روســتا موانع زیادی بود، توپخانه ها و قرارگاه های 
دشمن وجود داشــت، ما باید ۲۰ کیلومتر پشت 
قرارگاه های دشمن قرار می گرفتیم و این کار زمان 
می برد، چند بار ما با ترددهای دشمن مواجه شدیم 
و مجبور شــدیم که پنهان شویم و نتوانستیم روز 
خودمان را برسانیم آنجا. نزدیک صبح در بیشه ای 
جمع شدیم و چون شــش نفر بودیم اگر حرکت 

می کردیم دشمن حتما ما را می دید.
وی افزود: شهید پیچک گفت دو نفری برویم 
و شناسایی ها را انجام دهیم که من گفتم حتما با 
گشتی های دشمن برخورد می کنیم. محسن وزوایی 
گفت که آیه 9 سوره یاسین »وجعلنا من بین ایدیهم 
سدا و من خلفهم سدا فاغشینهم فهم ایبصرون« را 
بخوانیم و همگی عبور کنیم، ما هم آیه را خواندیم، 
مسیر را در روز پیمودیم و شناسایی را انجام دادیم.

این پیشکسوت سپاه پاسداران انقاب اسامی  
در پایان خاطرنشــان کرد: اعتقاد پیچک در کنار 
همه توانمندی، تیزهوشــی و توان فرماندهی که 
در او نهفته بود بارزترین مســئله بود، ضمن اینکه 
فرماندهی از باا به پایین برایشان تعریف شده نبود، 
مثا در همان پاس بخشی مشخص بود که ایشان 

از پایین به باا توجه ازم را دارد. 
شهدای غرب کشور 
غریب واقع شده اند

سردار حســین دینی نیز اظهار داشت: شهید 
پیچــک یک معلم بود، او یک معلم اخاق بود که 
با آن سن کم کلی آدم را دور خود جمع کرده بود 
و جالب اینکه از جمله انسان هایی بود که در سن 
کم ازدواج کرده بود. پیچک فرمانده جوانی بود که 

مراسم  هفته گذشــته  پنج شــنبه 
فاتحان  بزرگداشت شهدای غرب کشور، 
قله عرفان در تاار اندیشــه حوزه هنری 
برگزار شد؛ یادواره دلیرمردانی که نه تنها 
توانستند با عزم و اراده، قله های بازی دراز 
را فتح کرده و آن را از چنگال دشمن بیرون 
بیاورند، بلکه توانستند دل های انسان های 
مظلوم قصرشــیرین و سرپل ذهاب را که 
گرفتار نامردمان شــده بودنــد را نیز به 
دســت آورده و راه عروج خود را هموار 

کنند و در نهایت با فتح قله های انسانیت 
به سوی پروردگار خود عروج کنند. چنانچه 
شهید دکتر بهشتی در رسای این عزیزان 
در  خانقاهش  واقعــي،  عرفان  می گوید: 

بازي دراز است.
اوایل اردیبهشت امســال نیز یادآور 
حماســه پرغرور شــهدای بازی دراز در 
ســال 60 بود، همان زمان که رژیم بعث 
عراق ارتفاعات مهم و حســاس بازی دراز 
را  اشغال نمود و از این ارتفاعات به عنوان 

دیده بانی استفاده کرده و بر شهرستان های 
گیانغرب  و  ذهاب  قصرشیرین، ســرپل 
مسلط شد؛ اما مردان مرد این سرزمین از 
جان خود گذشتند و طی عملیات پیچیده ای 

به موفقیت های چشمگیری دست یافتند.
مرحله اول این عملیات در اواخر بهمن 
ولیعصر  پادگان  گردان های  توسط   1359
سپاه تهران گردان احمدبن موسی شیراز 
و تــکاوران تیپ 55 هوابرد ارتش به اجرا 
درآمد. در عملیات اول بازی دراز رزمندگان 

ارتفاع  توانستند ضمن عقب زدن دشمن 
هزار و هشــت، بازی دراز را آزاد کنند که 
همین امر مقدمه ای شد برای ادامه کار در 
این منطقه. عملیات دوم بازی دراز، در دوم 
اردیبهشت سال 1360 انجام شد و نیروهای 
ســپاه با فرماندهــی غامعلی پیچک و 
داورانی چون علیرضا موحد دانش، محسن 
بزوایی، محسن حاجی بابا، علی اکبر حاجی 
پور مرحله دوم آزادسازی ارتفاعات بازی 
دراز را آغاز کردند. این نبرد روی ارتفاعات 

هزار و 100 صخره ای، هزار و50، هزار و100 
گچی و هزار و150 انجام گرفت.

در نهایت آزادسازی بخش های عمده ای 
از ارتفاعات بازی دراز، شامل ارتفاعات هزار 
و50، هزار و100 جنوبی، به اسارت گرفتن 
۷00 نفر از ارتش بعث عراق و وارد نمودن 
تلفات و خسارات زیادی به نیرو های دشمن 
و انهدام بخشــی از تجهیزات گوشه ای از 

نتایج عملیات بازی دراز است.
سیدمحمد مشکوةالممالک

در پی انتشــار یادداشــتی با عنوان »چه کسی پاسخگوی حذف عکس شهداست؟« در صفحه 
فرهنگ مقاومت دوم دی، شــهرداری منطقه ۱7 جوابیه ای را ارســال کرد که همراه با توضیحات 

کیهان، از نظر می گذرد.
»به اطاع شهروندان محترم می رساند، سازمان بسیج شهرداری تهران به عنوان متولی نصب و 
نگهداری تصاویر و تمثال شهدا در معابر،  در مورخ ۱5 شهریور ۱394 از حوزه های تابعه خواسته تا 
تابلو و تمثال های آسیب دیده را شناسایی و به سازمان مذکور اعام نمایند تا سازمان مذکور پس 
از برداشت نسبت به اصاح آن اقدام نمایند که برای اجرای این فرآیند زمان بندی های ازم صورت 
گرفته اســت. مطابق با مکاتبات و احصاء مشــخصات تصاویر آسیب دیده و با هدف حفظ حرمت 
خانواده معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصاویر آسیب دیده و مخدوش در سطح معابر 
اصلی و میادین جمع آوری شــده اســت. در منطقه ۱7 تهران که به دارالشهدا مشهور است، حفظ 
شعائر دینی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس، 
انقاب اسامی، مدافع حرم و آتش نشان را در دستور کار قرار داد و تصاویر در اشکال مختلف نظیر 
سردیس، تندیس، تابلو در سطح محدوده نصب شده که می توان از  نصب سردیس برادران شهید 
حسنی، ماکت هلی کوپتر و سردیس شهید مایلی، نقاشی دیواری تمثال شهدای آتش نشان، نقاشی 

دیواری برخی شهدای دفاع مقدس نظیر برادران شهید کربایی نام برد.
از سویی دیگر در تصویر منتشر شده در متن گزارش، به دیوار دبیرستان پسرانه پیامبر اعظم)ص( 
در خیابان ابوذر اشاره شده که تمامی سال های گذشته مزین به هیچ تصویری از شهدای گرانقدر 
نبوده و اکنون با بسترسازی ازم، به محیطی زیبا، جذاب و متناسب با فرهنگ و هویت منطقه ۱7 
تبدیل شده است. همچنین در نمای مدارس شاخص منطقه نظیر دبیرستان هیئت امنایی آزادگان 
در میدان ابوذر، توسط شهرداری منطقه ۱7، تصاویری از شهدای گرانقدر مدافع حرم احمد اعطایی، 
اصغر فاح پیشه، محمد حمیدی، مسعود عسگری،  علی یزدانی، محمدحسین مرادی در ضلع جنوب 

و تصاویری از شهدای دفاع مقدس در دیگر اضاع، نقاشی و تصویرسازی شده است.
با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سازمان بسیج شهرداری تهران، سازمان مذکور در حال 
تامین اعتبار ازم جهت تعویض و اصاح تمثال های مذکور مبارک شهدا در معابر و سردر منازل شهدا 
است که به زودی روند اجرایی آن به صورت متمرکز و با هدایت سازمان مذکور آغاز خواهد شد.«

توضیح کیهان:
ضمن سپاس از شــهرداری منطقه 1۷ تهران به خاطر پاسخگو بودن، گفتنی است، 
یادداشت منتشر شده با عنوان »چه کسی پاسخگوی حذف عکس شهداست؟« براساس 
اخبار و گزارش های مندرج در خبرگزاری های رسمی کشور نگاشته شده بود. چرا که قبا 
هم گزارش های مکتوب و تصویری، درباره حذف عکس شــهدا از معابر و حتی از جلوی 
در منازل خانواده های شهدا در این منطقه از تهران در رسانه های رسمی و دولتی کشور 
درج شده بود. تصویر به کار گرفته شده در این مطلب نیز از مجموعه گزارش های تصویری 
خبرگزاری ها مبنی  بر جایگزین شدن گلدان  و تصاویر تزیینی در دیوارها و معابر منطقه 1۷ 
شهرداری تهران است. در توضیح تصاویر مذکور در خبرگزاری ها، تصریح شده بود که به 

جای تصاویر شهیدان گرانقدر، تصاویر دیگری بر دیوارها ترسیم شده است.

جوابیه شهرداری منطقه ۱۷ 
به یک یادداشت و توضیح کیهان

در حاشــیه این مراســم گفــت وگویی با 
حاج رضا پیچک برادر شهید غامعلی پیچک  
داشــتیم وی ویژگی های شــخصیتی برادر را 
برایمان این گونه بازگو  کرد: برادرم شهید پیچک 
به مسجد الحسین)ع( رفت و آمد می کرد، در 
آنجا با چند نفر از اساتید دین و قرآن آشنا شد و 
در کنارشان اعتقاداتش را تکمیل کرد، آنها قرآن 
را لغت به لغت با او کار کردند و شهید توانست 
در سن ۱6 سالگی علوم دینی را تکمیل کند.

وی گفت: شهید در قالب بورسیه فیزیک 
هسته ای وارد دانشــکده علوم دانشگاه تهران 

نابغه فیزیک که دفاع از مظلومان را ترجیح داد

شــد و تقریبا 8۰ واحد را هم گذراند، قبل از 
انقاب به همراه شهید بروجردی و حاج احمد 
متوســلیان وارد گروه صف شد و هنگامی که 
مناطقی توســط کومله در کردســتان درگیر 
شــد وارد جریان کردستان شــد.برادر شهید 
پیچک در پایان عنوان کــرد: برادرم فرمانده 

سپاه منطقه ســه بخش فرهنگی تهران بود 
که در بحث تســخیر انه جاسوسی آمریکا و 
ضدانقاب و آزادســازی مناطقی که توســط 
گروهک های تروریستی  اشغال شده بود فعالیت 
کرد و با شروع جریان جنگ وارد مناطق غرب 

کشور شد.

یک شهید، یک خاطره

نقاشــی می کشید. یک روز، نقاشــی اش را روبه رویم گرفت؛ تصویر شهیدی که ترکش به پشت 
سرش اصابت کرده بود. نگاهم به زیر نویس نقاشی اش خیره ماند! گفتم:

- »چرا این مطلب رو نوشتی؟«
گفت: »حکمتش رو بعدها می فهمی مادرم.«

***
حکمتش را بعدها فهمیدم؛ آن روز خودش را کشیده بود. هم رزمش گفت، ترکش به پشت سرش 
اصابت کرد. درست مثل همان نقاشی ای که کشیده بود؛ زیر آن امضا کرده و با خط درشت نوشته بود:

- »اثری از شهید سید محسن تبادکانی.«
خاطره ای از شهید سید محسن تبادکانی 
    راوی: فاطمه چرخکار، مادر شهید

نقاشی
مریم عرفانیان

و برنامه را با توپخانه ارتش هماهنگ کردیم، قرار 
بود ساعت ۱۲ شب توپخانه آن منطقه را بمباران 

کند، بعد قرار گذاشتیم که سه گروه شویم.
این رزمنده دفاع مقــدس افزود: طبق برنامه 
محسن گاب بخش مشهور به محسن چریک به 
اتفــاق گروهی رفتند و عملیات را انجام دادند و ما 
هم در قالب گروهی در منطقه کمین قرار گرفتیم، 
احتمال این می رفت که بعد از اینکه عملیات انجام 
شــد عراقی ها در حال فرار باشند که سر راه اینها 
قرار بگیریم و مانع فرارشــان شویم که متاسفانه 
تا نزدیک صبح هم منتظر شــدیم؛ ولی خبری از 
دشــمن نشد و چون بیسیم و وسیله ارتباطی هم 

نداشتیم برگشتیم.
خطایی عنوان کرد: وقتی که برگشتیم شنیدیم 
کــه این عملیات هنوز نتیجه نداده و همه بی خبر 
بودند، بچه ها به مرور طی روز بعد از مناطق مختلف 
برگشتند و اطاع دادند که عملیات موفق نبود، آن 
زمان هنوز ارتفاعات بازی دراز در دست دشمن بود 
و بر ما مســلط بودند و هنوز به مرحله ای نرسیده 
بودیم که عملیاتی در منطقه بازی دراز انجام دهیم.

وی در پایان سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد 
شــهید علی طاهری گفت: او به همراه شهید علی 
غفاری از پادگان ولیعصر)عج( اعزام شــده بودند، 
شهید طاهری دیده بان منطقه بود و از ناحیه دست 

دسترســی ما به بغداد را ســخت کند؛ لذا اولین 
پروژه بچه ها این بود که نگذارند دشــمن به پاتاق 

و غاجه برسد.
وی افزود: ما موفق شــدیم با شهدایی که روز 
اول جنگ دادیم و با حضور فرماندهان اصلی غرب 
کشور یعنی شهید بروجردی، جعفر جنگروی، شهید 
اصغر وصالی، شهید محسن چریک، شهید سعید 
جعفری و شهید همدانی راه دشمن را سد کنیم و 

اهداف دشمن را نقض کنیم. 
این رزمنده دفاع مقدس عنوان کرد: مرحله دوم 
کار ما بحث دروازه بغداد بود که این کار را شــهید 
پیچک انجام داد. دروازه بغداد روی دو ارتفاع، آق 
داغ و چهارباغ قرار داشت که شهید پیچک باید چند 
عملیات را انجام می داد، یکی عملیات بازی دراز بود، 

یکی عملیات شیاکوه و دیگری عملیات سومار.
ســردار اه کرم در ادامه بــا بیان اینکه قبل از 
جنگ در جبهه قصر شــیرین و نفت شــهر بودم 
و در شناســایی ها شرکت می کردم تصریح کرد: با 
توجه به تجربه ای که در زمینه شناسایی داشتم در 
دوران دفاع مقدس هم کارهای شناسایی را انجام 
می دادم، در جبهه گیاوند هم فرمانده سپاه بودم 
و البته زیر نظر شهید پیچک در قرارگاه غرب کشور 
بودم. یکی از شناسایی هایی که باید انجام می دادیم 
۲5 کیلومتر پشت دشمن بود و برای اینکه برویم 

توفیق پیدا کرد خدمت حضرت امام)ره( برســد. 
کسی بود که وقتی از فرماندهی کنار رفت باز هم 
در میدان ایســتاد تا شهید شد؛ در عملیات مطلع 
الفجر که پیچک شهید شد، فرمانده نبود بلکه شهید 

حاج بابا فرمانده بود.
وی تصریح کرد: شهید حاج بابا به عنوان فرمانده 
گروهان آموزشــی در امام حسین بود، به محض 
اینکه جنگ شروع شــد با تعدادی از فرماندهان، 
از جمله شهید ماشریفی که سه برادر بودند و به 
شهادت رســیدند، وارد جبهه شدند، ولی یادی از 
اینها نمی شــود؛ اینها در جایگاه فرماندهی بودند؛ 

اما مظلوم واقع شده اند.
دینی سپس عنوان کرد: در غرب شهدایی چون 
غامعلی پیچک و حاج بابا را داریم که دست کمی 
از شهدای بزرگ هم ندارند، زندگی جنگ اینها به 
دو سال نرسیده و همه اینها تا سال 6۰ به شهادت 
رســیدند؛ لذا چیز زیادی نمی توانیم در موردشان 
بگوییم، ما به دلیل ساختار سپاه تهران پذیرفتیم 
این یــادواره را برگزار کنیم، این کار را دلی انجام 
دادم چون مظلومیت اینها برایم مشــخص بود و 
قصد داریم در سال بعد هم یادواره ای را با محوریت 
شهدای غرب برگزار کنیم، مهم ترین کار هم که در 
این یادواره کرده ایم تولید کتاب است، اصل یادواره 

کتاب است.

عارفانی که از خانقاه» بازی دراز« پرواز کردند

به مسائل مهم جنگ، طوری در کسوت یک نظامی تمام عیار ظاهر می شد که انگار مدارج عالی دافوس 
را طــی کــرده بود. یکی از نظریه هایش خیلی معروف بود و توی جبهه شــده بود ملعبۀ زبان این و آن. 
می گفت: »ما باید طبق تاکتیک نظامی اشــکانیان، زمین به دشــمن بدهیم و زمان را ازش بگیریم!«. با 
وضعیتی که ما توی جبهه ها داشتیم و چند تا از شهرهای مرزی، در حال سقوط بودند، رئیس جمهور 
به جای پس گرفتن زمین های اشغال شده، می خواست »زمان« را از دست دشمن بگیرد! البته این شأن 
نظریه پردازی را، که کار استادان دانشگاه جنگ و فرمانده هان نظامی است نه رئیس جمهور، همپالکی های 
سیاسی بنی صدر، یعنی مجاهدین خلق! توی بوق کرده بودند و می خواستند با جادو و َجمَبل تبلیغات، 

او را به عنوان مغز متفکر جابزنند.
البته خیلی طول نکشید و دانشجویان پیرو خط امام، سند جاسوس بودن او را رو کردند. سبحاَن اه! 
رئیس جمهور این مملکت، در استخدام سازمان جاسوسی C I A آمریکا بود! آری این گونه بود برادر!...َو 
َمَکروا َو َمَکَر اه َو اْه َخْیُر الماِکرین...الهی قربان چنین خدایی بشــوم! خدایی که در جای خودش، هم 
سّتار و غّفار است و هم جّبار و قّهار. منتهی برای گناه آدم های کوچکی مثل ما، سّتار و غّفار است و برای 
سیاه کاری و خیانت آدم ُگنده ای مثل رئیس جمهور یک مملکت، آن هم مملکت امام زمان، جّبار است 

و قّهار. شاعر خوب گفته است:
چـراغـی را کـه ایـزد بر فـروزد                    هر آن کس پُف کند ریشش بسوزد!

شــکر خدا، کار بنی صدر تمام شــد و رزمنده ها با همه این سختی ها موفق شدند، عراقی ها را تا ۲5 
کیلومتری اهواز یعنی پشــت پادگان »حمید« عقب برانند. شــّر بزرگی از سر ملت کوتاه شده بود، ولی 
خطرش هنوز ادامه داشــت. نقشــه اصلی صدام، جدا کردن خوزستان از ایران بود و از نظر فرمانده هان 
عالی، حرکت دوباره عراقی ها به سمت اهواز، دور از انتظار نبود. با تدبیر شهید چمران، آب کارون را زیر 
پای عراقی ها رها کردند و همین آب، آن ها را تا زمان عملیات بیت المقدس، پشت پادگان حمید زمین گیر 
کرد. یکی دو ماه بعد، زمانی که با دسته دیده ور آمده بودیم خط »ُدِب َحردان«، هنوز لباس ها و پوتین های 
کهنه عراقی ها، اطراف کارخانه نورد، ای درخت های جنگل اقاقیا پخش و پا بود. صدام که در اشــغال 
اهواز و تجزیه خوزســتان ناکام مانده بود، برای خوشامد اربابانش و توجیه افکار عمومی، دست به دامن 
تبلیغات رسانه ای شد و هر رطب و یابسی را به هم می بافت. تلویزیون های صدام، پشت سر هم تابلوی » 
5k. Ahvaz« را پخش می کردند و با این ترفند نخ نما، می خواستند سِر دنیا کاه بگذارند که سربازان ما 
به پنج کیلومتری اهواز رسیده اند! غافل از این که فرزندان روح اه در کمین شان بودند و بعد از چند ماه، 
ضرب شست شان را به صّدام و اربابانش نشان دادند. شاهدش طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس.

قصه عشق تمامی نَِره ، پایان نیگیِره                 همه عوْمِر اگر صرف حیکایت بوکونی
ترجمه از گیلکی: اگر همه عمر را صرف حکایت عشق کنی، قصه اش پایان نمی پذیرد.



ورزشی

 سرویس ورزشی-
در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز جام ملت های 
تعیین کننده  نتایج  کارلوس کی روش می گوید  آسیا، 

ماندن یا رفتنم از ایران است.
در شــرایطی که انتظار می رفــت در فاصله کمتر از یک 
هفته تا شــروع رقابت های جام ملت های آســیا تمام تمرکز 
کادرفنــی و بازیکنــان به این مســابقات باشــد، این روزها 
خبرهایی درخصوص قطع همکاری تیم ملی با کی روش پس 
از جام ملت ها به گوش می رســد؛ اتفاقی مشابه 7 سال قبل. 
آن زمان نیز پیش از حضور تیم ملی در جام ملت های آسیای 
2011 خبرهایی درخصوص توافق قطبی سرمربی وقت تیم 

ملی با باشگاه شیمیزو پالس ژاپن مخابره شد.
روز جمعــه ســایت »Notícias ao Minuto« گزارش داد، 
فدراسیون فوتبال کلمبیا با کارلوس کی روش به توافق رسیده  
و این مربی بعــد از جام ملت ها به عنوان ســرمربی کلمبیا 
انتخاب می شــود. براســاس این گزارش، فدراسیون فوتبال 
کلمبیا قصد داشــته این مربی را بعــد از ماه ژانویه به عنوان 
ســرمربی انتخاب کند ولی کی روش تــا پایان جام ملت ها با 
ایران قرارداد دارد. این ســایت مدعی است، تمام موانع برای 

حضور کی روش در تیم ملی کلمبیا برداشته شده است.
کی روش: به تیم ملی ایران فکر می کنم

 THE« در همیــن باره کارلوس کــی روش بــه برنامه
MANAGER« گفت: در شــرایط کنونی تنها به آمادگی تیم 
ملی ایران فکر می کنم. مســئولیت من این است که با تمام 
وجودم کار کنم تا تیم ملی ایران قدرتمند و آماده شود. هدف 
اصلی ما قهرمانی در جام ملت های آســیا اســت. قراردادم با 
ایران با پایان جام ملت های آســیا به پایان می رسد و آینده 
دست خداســت. مربیان نمی توانند آینده شان را به صورت 
مشــخص تعیین کنند. سرنوشت مربیان بستگی به نتایجی 
که به دست می آورند دارد. در شرایط کنونی تمرکز می کنیم 

کــه ایران به نیمه نهایی جام ملت ها راه پیدا کند تا هواداران 
فوتبال ایران را خوشحال کنیم. 

سرمربی تیم ملی کشورمان درباره گروه و حضورشان در 
جام ملت ها گفت: جام ملت های آســیا مانند جام ملت های 
اروپا رقابتی ســخت است. با توجه به اینکه ما را بهترین تیم 
گروه می دانند این موضوع کار ما را سخت تر می کند. اما این 
برتری ما از تیم های بقیه گروه فقط روی کاغذ است. واقعیت 
این است که سطح ما با آغاز بازی مشخص می شود. مهم ترین 
چیز برای من اســت که تیم من با تواضع بهترین عملکرد را 
داشته باشــد. ما در این رقابت ها بازی به بازی جلو می رویم 
و پیروزی کســب می کنیم. به نظرم تیم های اســترالیا، کره 
جنوبی و ژاپــن به نیمه نهایی راه پیــدا خواهند کرد و تیم 
چهارم راه یافته به نیمه نهایی می تواند ایران، عربستان، قطر 

یا امارات باشــد. البته نباید قدرت ازبکستان را نیز فراموش 
کنیم. امیدوارم تیم چهارم نیمه نهایی ایران باشد. 

تکنولوژی ساح قطر برای جام جهانی است
ســرمربی تیم ملی ایران در بخــش دیگری از صحبت 
هایش دربــاره 5 دوره حضورش در جام های جهانی مختلف 
گفت: دوســتان نزدیکم به من لقب دایناسور را دادند چون 
من از زمان های خیلی قدیم در تورنمنت های جهانی حضور 
داشــتم. من در پرتغال و خارج از آن در تورنمنت های زیادی 
شــرکت کردم. داستان همیشه تکرار می شود. قبل از 4 سال 
از برگزاری هر جام جهانی شــک هایی درباره برگزاری خوب 
از سوی میزبان مطرح می شود. برخی می گفتند جام جهانی 
برزیل بد برگزار شد. یا برخی درباره میزبانی آفریقای جنوبی 
یا آمریکا این نظر را دارند. برخی از جام جهانی آلمان و روسیه 

انتقاد می کنند و منظورم این است که فضای انتقادی درباره 
میزبانی جام های جهانی همیشه وجود داشته است.

وی افزود: تاریخ نشــان داده که تمام این جام جهانی با 
موفقیت برگزار شــده است. جام جهانی 2022 قطر موفقیت 
شــگفت انگیزی را داشته است. فدراســیون جهانی فوتبال 
پرســنلی مجرب دارد که همیشــه برای پیشــرفت تاش 
می کنند. جام جهانی 2022 قطر تنها یک موفقیت فوتبالی 
نخواهــد بود. چون یــک موفقیت دیگــری در به کارگیری 
تکنولوژی هــای مــدرن در زمینه فوتبال خواهــد بود. این 
تکنولوژی در آنالیزها، شبکه های اجتماعی و ارتباط هواداران 
با فوتبال کمک زیادی خواهد کرد. جام جهانی قطر در زمینه 
ارتباطات انقابی خواهد کرد و شــبکه های اجتماعی کمک 
زیادی را به فوتبال دوستان می کند. ارتباطات در جام جهانی 
2022 تنها به کشور قطر محدود نمی شود بلکه کل دنیا این 
کشور پیشــرفته باخبر خواهند شد و هیچ چیزی نمی تواند 
جلوی پیشرفت قطر را بگیرد. تکنولوژی ساح قطر برای جام 
جهانی 2022 است. جام جهانی قطر در نوع خودش منحصر 

به فرد خواهد و نمی توان آن را تصور کرد.
ســرمربی ســابق رئال مادرید درباره اینکــه چرا بعد از 
مربیگری در رئال مادرید دوباره به عنوان دســتیار فرگوسن 
مشغول به کار شــد، گفت: تاش می کنم تا به این سؤالتان 
پاســخ دهم. این موضوع ابعاد مختلفی داشــت. اما داستان 
ساده ای دارد. من قبل از کار در منچستر یونایتد 17 سال کار 
مربیگری کرده بودم. وقتی فرگوســن به من دعوت همکاری 
داد برایم جذاب بود و اســتقبال زیادی کردم چون در کنار او 
می توانستم آموزش ببینم و تجربه حضور در یکی از بزرگترین 
باشگاه دنیا را کسب کنم. به همین خاطر با دعوت فرگوسن 
موافقت کردم. فوتبال در زندگی ام در رده اول قرار دارد. من 
از فوتبــال لذت می برم و این زندگی من اســت. به نظر من 

فوتبال مثل سازمان ملل متحد است.

صحبت های تازه کی روش در فاصله یک هفته تا آغاز جام ملت ها

هدف اصلی تیم ملی قهرمانی در جام ملت های آسیاست 
نتایج تکلیف ماندن یا رفتنم از ایران را مشخص می کند

*زمان ثبت نام در انتخابات ریاســت فدراســیون جودو از 25 آذرماه به مدت 10 روز کاری آغاز شده بود که سرانجام 
دیروز زمان ثبت نام به پایان رسید. در این دوره 12 نامزد برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون جودو ثبت نام کردند.

آرش میراسماعیلی ،عبداه جعفری ، منصور عبدی، مهدی درخشنده، توفیق کابلی، ابوالفضل حیدریان، عباس فاح، مازیار 

ناظمی، وحید زارع نژاد، مسعود حاجی آخوندزاده، میرحسین سیاحی و میقانی 12 کاندیدی هستند برای حضور در انتخابات 
ریاســت فدراسیون جودو ثبت نام کرده اند.طبق تصمیم مسئوان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های تحت سرپرست تا 

پایان اسفندماه سال جاری انتخابات ریاست فدراسیون آنها برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

به یاد سردار شهید عبدالمجید سپاسی
بایکقبضهخمپارهجلویارتشعراقمیایستاد

سردار شــهید عبدالمجید سپاسی در 
چهارمیــن روز از مهرماه ســال 1۳40 در 
شــهر شــیراز دیده به جهان گشود. وی از 
15 سالگی به نبرد در جبهه های حق علیه 
باطل شتافت. یعنی از سال 1۳۶0-1۳5۹ 
در نخلســتان های شهر آبادان با یک قبضه 
خمپاره برای جلوگیری از پیشــروی ارتش 

عراق تاش می کرد.
مهمــات گلوله خمپاره روزانه ســهمیه بندی بود. بنی صدر دســتور 
داده بــود که به نیروهای حاضر در جبهه هــا، مهمات کم بدهند و بعدها 
کاما دستور عدم همکاری کردن ارتش با نیروهای سپاه را به فرماندهان 
ارتش اباغ کرد. شــهید سپاسی خمپاره انداز بود، وی از طریق دوستی با 

فرمانده هان رده های پایین ارتش از آن ها مهمات می گرفت.
شهید سپاسی در آخرین مســئولیت خود در لشکر به عنوان معاون 
عملیات لشــکر 1۹ فجر، شــب در عملیات والفجر10، در حلبچه بر روی 
ارتفاعی به نام ســه تپان که در کنار دریاچه بندری خان عراق واقع است؛ 
درحین حمله به نیروهای عراقی به وســیله ترکــش خمپاره که به کنار 
گوشــش در شقیقه او اصابت کرد در حالی که ذکر مقدس یا زهرا)س( بر 

لب داشت به فیض شهادت نایل شد.

حدیث دشت عشق

نکونام نیامده از پیکان رفت، فرکی گزینه اصلی شد
با نامه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو وضعیت همکاری جواد نکونام با 

باشگاه پیکان در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
هاشــم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو در نامه ای خطاب به 
محمود شیعی، مدیرعامل باشگاه پیکان درخصوص انتخاب جواد نکونام به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال این باشگاه موضع گیری کرد و به نوعی خواستار فسخ قرارداد 
با نکونام شــد. متن نامه به شرح زیر اســت: نظر به اینکه سیاست های حاکم بر 
باشــگاه فرهنگی و ورزشی در درجه نخســت، احترام به مسئولیت های فرهنگی 
و اجتماعی بوده، بدیهی اســت کســب هرگونه موفقیت، مقام و عنوانی با زیر پا 

گذاشتن این مسئولیت ارزشی ندارد.
علیرغم اینکه هیچ عاقه ای به دخالت در امور اجرایی باشگاه را ندارم، حسب 
وظیفه به عنوان سیاستگذار باشگاه پیکان اعام می کنم احترام به تیم های دیگر به 
خصوص تیم های شهرستانی لیگ برتر با طرفدارانی عاشق، پرشور و دلسوز شرط 
اصلی فعالیت های اصلی آن باشــگاه است. بنابراین انتخاب سرمربی از این تیم ها 
اکیدا ممنوع بوده و باشگاه فقط مجاز به انتخاب سرمربی از میان سرمربیانی است 

که قبل از اتمام نیم فصل لیگ برتر ۹7 به عنوان سرمربی آزاد شناخته شوند.
حاا باید دید باشگاه پیکان در این خصوص چه تصمیمی می گیرد و وضعیت 
جواد نکونام که هفته گذشــته از ســمت خود در باشگاه نساجی استعفا داده بود 
چه می شود. نکونام چند روز قبل به عنوان جانشین مجید جالی در تیم فوتبال 

پیکان انتخاب شد.
این در حالی است که بعد از اینکه احتمال حضور جواد نکونام در تیم پیکان 
به پایین ترین حد خود رســید حاا صحبت از حضور حسین فرکی در این تیم به 
گوش می رســد. فرکی دیروز در همین خصوص گفت: من هم شــنیده ام که چه 
اتفاقاتی در تیم فوتبال پیکان رخ داده  اما کســی تماسی با من نگرفته است. وی 
درباره اینکه گفته می شــود او گزینه هدایت این تیم شده اظهار داشت: قبا هم 
صحبت هایی درباره حضور مــن در پیکان مطرح بود اما اتفاقی رخ نداد. اان هم 

می گویم که مسئوان این باشگاه رسما با من صحبتی نکرده اند.
آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر از ۱۵ بهمن ماه 

رئیس  کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: نیم فصل دوم لیگ 
برتر 15 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

ســعید فتاحی در مــورد زمان آغاز لیگ برتر گفت: نیــم فصل دوم از تاریخ 
15 بهمن ماه آغاز می شــود. البته بازی تیم سایپا مقابل داماش گیان در مرحله 
نیمه نهایی جام حذفی قبل از شروع نیم فصل برگزار می شود زیرا سایپا و ذوب آهن 
در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا هســتند و همانطور که فصل گذشته با 
پرســپولیس و استقال همکاری کردیم تا این دو تیم در لیگ قهرمانان حضوری 
مقتدرانه داشــته باشند در این فصل هم نهایت همکاری و مساعدت را با سایپا و 
ذوب آهن انجام خواهیم داد تا این دو تیم هم از مرحله پلی آف به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا صعود کنند. برای فوتبال کشــورمان خیلی خوب است که 
بتوانیم 4 تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا داشــته باشیم. وی افزود: 
دیدار معوقه پرســپولیس با سپیدرود رشت در مرحله یک هشتم جام حذفی هم 
در فواصل مســابقات نیم فصل دوم لیگ برتر برگزار خواهد شد. فتاحی در مورد 
اعتراض تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به تقویم فشرده مسابقات بخصوص 
در مرحله یک هشــتم مســابقات گفت: از ابتدای فصل تمامی ایــن موارد را به 
باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا اعام کرده بودیم. حتی این موارد را به 
طور کتبی به باشــگاه ها اعام کردیم. البته ایران به همراه کشورهای غرب آسیا 
پیشــنهاد جدا سازی تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب و شرق 
آســیا را به AFC ارایه کرده است. دنبال این مسئله هستیم که تصور می کنم این 
اتفاق در فصل 2021 و 2022 رخ بدهد. در این فصل هم در تاش هســتیم که 
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا به جای اواخر خرداد در شهریور ماه یعنی 

قبل از مرحله یک چهارم نهایی در شهریور ماه برگزار شود.
تاجیکستان، حریف امیدهای ایران در تورنمنت دوحه

تورنمنت چهارجانبه دوحه با حضور تیم های فوتبال امید ایران، قطر، کویت 
و تاجیکستان برگزار می شود.تیم فوتبال امید ایران که با هدایت کرانچار تاکنون 
چهار مســابقه تدارکاتی را برگزار کرده به دعوت فدراســیون فوتبال قطر در یک 
تورنمنــت چهارجانبه حضور پیدا می کند. این مســابقات از 25 دی در دوحه به 
شــکل گروهی با حضور چهار تیم آغاز خواهد شــد. پیش از این گفته می شــد 
احتماا تیم المپیک چین هم در رقابت های چهارجانبه قطر حاضر می شــود اما 
طبق آخرین توافقات صورت گرفته در جدول این رقابت ها تاجیکستان جایگزین 
چین شده و یکی از حریفان تیم امید ایران در کنار تیم های المپیک قطر و کویت 
به شمار می رود. بر این اساس شاگردان کرانچار که در مرحله اول دور مقدماتی با 
تیم های عراق، یمن و ترکمنستان هم گروه خواهند بود در تورنمنت قطر عاوه بر 
دو تیم عربی فرصت رویارویی با یکی از تیم های منطقه آســیای میانه را نیز پیدا 

می کنند.
آخرین اخبار نقل و انتقاات فوتبال باشگاهی ایران

*باشــگاه سپاهان در راستای تقویت تیم خود برای حضور در نیم فصل دوم 
لیگ برتر فوتبال ایران با محمد مســلمی پور، بازیکن فصل پیش تراکتورســازی 

تبریز، قراردادی دو ساله امضا کرد.
*محمد نادری، مدافع 22 ســاله تیــم فوتبال کوتریک بلژیــک با امضای 
قراردادی ۶ ماهه به صورت قرضی به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. نادری سابقه 
بازی در تراکتورسازی تبریز را هم در کارنامه دارد. وی در پست های دفاع چپ و 

دفاع وسط قابلیت بازی کردن دارد.
*محسن بنگر، مدافع پیشین تیم های پرپسولیس و سپاهان که در نیم فصل 
اول در پارس جنوبی جم توپ می زد، با عقد قراردادی یک و نیم ســاله به کارون 
اروند خرمشهر پیوست و به جمع شاگردان هومن افاضلی در این تیم ملحق شد. 
تیم کارون اروند خرمشهر با 1۳ امتیاز و در جایگاه چهاردهم، نیم فصل اول لیگ 

دسته را به پایان برد.
*سعید جالی راد دروازه بان تیم فوتبال پدیده مشهد به دلیل مشمول شدن 
برای خدمت سربازی از این تیم لیگ برتری جدا شد.این بازیکن با عقد قرارداد 2 

ساله جهت گذراندن خدمت سربازی به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی پیوست.
*به گفته مدیرعامل باشــگاه ماشین سازی تبریز تا به حال این تیم در نقل 
و انتقاات زمستانی بازیکنی جذب نکرده است اما با 4 بازیکن زیر 2۳ سال خود 
قطع همکاری کرده اســت. علیرضا چراغعلی، میثم جودکی، حســین ابرقویی و 
علیرضا ارجمندیان بازیکنانی هستند که در نیم فصل دوم در لیست ماشین سازی 
نخواهند بود. در لیســت بزرگساان ماشــین سازی هم سه جای خالی هست اما 

هنوز این باشگاه بازیکن جدیدی به خدمت نگرفته است.
ذوب آهن دو بازیکن جدید می گیرد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن تاکید کرد همتای تهرانی اش درخواستی برای 
معاوضه بازیکن در نیم فصل دوم لیگ برتر نداشته است.

ســعید آذری در مورد بحث مبادله بازیکنان ذوب آهن با منشا اظهار داشت: 
باشگاه پرسپولیس درخواستی برای چنین مبادله ای به ما نداده است، ضمن اینکه 
اگر چنین درخواســتی به ما ارائه شود پاســخ ذوب آهن منفی است، زیرا ما برای 
حضور قدرتمندانه در لیگ قهرمانان آســیا و لیگ برتر به همه بازیکنان مان نیاز 
داریم و لیست فروشی نداریم. وی افزود: با توجه به جدا شدن هرناندز و همچنین 
پارگی رباط رحیم زهیوی ما احتماا در دو سه روز آینده دو بازیکن جدید جذب 
خواهیم کرد، سیاست باشگاه ذوب آهن در بخش نقل و انتقاات مثل گذشته است 
و بازیکنانی که مدنظر کادر فنی ما هستند جذب می شوند و ما در این راستا خرید 

بازیکنان مان فقط با نظر سرمربی انجام می شود.
2 گزینه ایرانی برای نیمکت نساجی 

مالک باشگاه نساجی مازندران گفت: کار باشگاه پیکان بابت مذاکره با مربی 
کــه با یک تیم دیگر قرارداد دارد اشــتباه بود.صنیعی فر در مورد اســامی چون 
فرهادمجیدی، اســکوچیچ، فیروز کریمی، مجید جالی و... برای حضور در تیم 
نســاجی به جای جواد نکونام مطرح می شــود اظهار داشــت: تمامی اسامی که 
نامشان را آوردید بزرگ هستند و برای همه آنها احترام قائل هستیم اما ما تا فردا 
آخــر وقت مربی مورد نظر خود را انتخاب می کنیم. ما دو گزینه ایرانی داریم که 
امروز از بین آنها یک نفر سرمربی می شود.وی درخصوص اینکه گفته می شود به 
دلیل بند قراردادی که بین باشگاه نساجی و جواد نکونام قرار دارد مبنی بر اینکه 
در صورت درخواســت جدایی از سوی نکونام وی باید پول گرفته شده از باشگاه 
را برگردانــد و به همین دلیل وی فعا نمی تواند بــا پیکان توافق کند و قرارداد 
امضا کند گفت: این بند در قرارداد هســت اما در حیطه من نیســت که در این 
باره صحبت کنم. همه این موارد را به وکیل باشگاه سپرده ام و از وکیل خواسته 
ام هر چه ســریعتر در این مورد گزارش به من بدهد. ما آنچه که صاح باشــگاه 
نســاحی باشد را انجام می دهیم اما باید بگویم که کار باشگاه پیکان درست نبود 
که با مربی که با باشــگاه دیگری قرارداد دارد وارد مذاکره شد. صنیعی فر تاکید 
کرد: این کار باشــگاه پیکان غیراخاقی است و فدراسیون باید حواسش به این 
رفتارها باشــد. اصا من به عنوان مالک باشــگاه نساجی شاید نخواهم اعتراضی 
به فدراسیون داشته باشــم آیا نباید خود کمیته اخاق و فدراسیون در این باره 
حواسش باشــد و به پیکان بگویند آیا قبل از اینکه با خود مربی مذاکره کنی با 
باشــگاه تحت قراردادش مذاکره کرده اید یا خیر؟ مالک باشگاه نساجی در مورد 
اینکه تکلیف مدیرعامل این باشگاه چه زمانی مشخص می شود گفت: به فکر این 
موضوع هم هســتیم اما اول تکلیف مربی مشــخص می شود و در روزهای آینده 

تکلیف مدیرعامل هم مشخص می شود.

 سارا خادم الشــریعه عنوان باارزش نایب قهرمانی رقابت های شــطرنج جهان را به خود اختصاص 
داد.

روز سوم )پایانی( مسابقات قهرمانی سریع جهان در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.
احســان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا و سارا خادم الشریعه نمایندگان شطرنج ایران بودند که در 

مسابقات بخش سریع به رقابت با حریفان خود پرداختند.
در بخش بانوان ســارا خادم الشــریعه با کســب ۹ امتیاز از 12 امتیاز ممکن دست به کار بزرگی زد و عنوان دوم 
جهان را از آن خود کرد. در این بخش جو ونجون چینی با کسب 10 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و 
گوریاچکینا از روسیه عنوان سوم را از آن خود کرد. خادم الشریعه با این نایب قهرمانی صاحب جایزه 25 هزار داری 

مسابقات شد.
سارا خادم الشریعه در شرایطی برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی جهان 
شــد که در این مسابقات با »جو ونجون« قهرمان حال حاضر جهان مساوی کرد و موفق به کسب پیروزی مقابل سه 

قهرمان سابق جهان )»کاستنیوك«، »استفانووا« و »موزیچوك«( شد. 
علیرضا فیروزجا 15 ساله نماینده ایران در بخش مردان نیز در پایان رقابت های سریع موفق به کسب عنوان ششم 
جهان شــد. پیروزی مقابل »سویدلر«، »آرتمیف«، »چپارینوف«، »آنتون«، »موتیلف« و تساوی مقابل »آناند« )مدافع 

عنوان قهرمانی(، »موروزویچ«، »کامسکی« و »وان هائو« از نتایج خوب نابغه شطرنج ایران در این مسابقات بود.

نایبقهرمانینمایندهشطرنجایراندرمسابقاتسریعجهان

جلسه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه ســواری با حضور مربیان برگزار و نفرات دعوت شده به اردوی 
پایانی هم مشخص شدند.

نشست ۳ ساعته اعضای کادر فنی تیم ملی پیست با حضور خسرو قمری ، علی اسدی ، منوچهر روشن پور ، محمود 
وفایی ،رســول هاشــم کندی و محسن سلگی عصر دیروز در محل فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد. در این نشست 
محمود پراش ســرمربی تیم ملی گزارش کاملی از اردوی ملی پوشان کشورمان در اردوی اهواز ارائه و برنامه خود را برای 
آخرین اردوی تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در کشور اندونزی اعام کرد. با تصمیم کمیته فنی تیم های 
ملی مجید فروتن نیا رسما به عنوان مربی بدنساز تیم های ملی کوهستان و استقامت انتخاب و قرار بر این شد تا ملی پوشان 
با برنامه وی در اردوی شهرستان بروجن کار خود را ادامه دهند. آخرین اردوی تیم های ملی از امروز با حضور افراد زیر آغاز 
می شود. مهدی سهرابی)زنجان(،محمد رجبلو)البرز(،محمد گنج خانلو)تهران(،بهنام آرین)یزد(،حسین ناطقی،امیر حسین 
جمشیدیان و ساجده سیاحیان )اصفهان(،محمد دانشور،عماد محمدی،داود محمد آبادی و امیر حسین محمدی)خراسان 
رضوی(،علی لبیب)آشرقی(،فروزان عبدالهی)خوزستان(. کادر فنی:محمود پراش)سرمربی(،حمید سجادی )مربی(،محمد 

حسین زاکرانی)سرپرست( ومحمود حضوری)مکانسین(.

اسامیملیپوشاندوچرخهسواریپسازنشستمربیانتیمملیبارییسفدراسیون
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید بر اینکه باید حرمت طایی های ایران در المپیک لندن به عنوان 
بزرگان کشتی حفظ شود،درباره عدم دعوت این نفرات به اردو گفت: صاح نمی بینم آنها دیگر کشتی بگیرند 

و نمی توانم احساسی تصمیم بگیرم. 
محمد بنا در تازه ترین صحبت های خود درباره دعوت از 44 کشــتی گیر به نخستین اردوی تیم   ملی و عدم دعوت از 
چهره های شاخص همچون امید نوروزی و قاسم رضایی که زمزمه بازگشتشان به کشتی مطرح شده بود، اظهار کرد: بزرگی 
این کشتی گیران جای خود، اما بعد از دو سال دوری از میادین و با وجود آن همه سال کسب افتخار برای کشور، سخت 
است که دوباره بخواهند کشتی بگیرند. باید حرمت آنها را نگاه داریم و بر اساس شرایط شان با آنها برخورد کنیم. قرار نیست 
که همه بزرگان کشتی تا آخر عمرشان کشتی بگیرند. سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی، اضافه کرد: برای پیشرفت و کسب 
موفقیت در میادین بسیار سختی که پیش رو داریم، باید به نسل جدید و جوانان اعتماد کنیم. جایگاه کشتی گیران عنوان 
دار ما واا است و آنها می توانند به اشکال دیگر همچون مدیریت و مربیگری به کشتی کمک کنند. من به عنوان کسی که 
ســال ها در کنار این عزیزان بوده ام، صاح نمی دانم که این نفرات دیگر کشتی بگیرند. البته باز هم این موضوع دست من 

نیست و این خودشان هستند که باید تصمیم نهایی را بگیرند.

بنا:صاحنمیبینمطاییهایالمپیکدیگرکشتیبگیرند

سیدرضا صالحی امیری در تاش اســت تا بودجه کمیته ملی المپیک در سال ۹۸ را نزدیک به ۹۴ میلیارد 
تومان کند.

ایحه بودجه سال ۹8 کشور در حالی سه شنبه گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسامی شد که سهم 
کمیته ملی المپیک در بخش جاری و عمرانی از بودجه ســال آینده با 5 میلیارد و 80۹ میلیون تومان افزایش، 74 میلیارد و 
500 میلیون تومان اعام شــد. بودجه کمیته ملی المپیک در بخش جاری و عمرانی در ســال ۹7 برابر با ۶8 میلیارد و ۶۹1 
میلیون تومان بود. پیش از این ســیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیــک در تاش بود تا بودجه ای معادل 100 
میلیارد تومان را برای این کمیته تأمین کند اما با توجه به اینکه دولت 27 هزار میلیارد از سقف اعتبارات کاست، رسیدن به 
بودجه 100 میلیارد تومانی برای کمیته ملی المپیک در ســال ۹8 محقق نشــد. ایحه بودجه سال ۹8 کل کشور با دو سقف 
407 هزار و 71۳ میلیارد تومان و 447 هزار و 71۳ میلیارد تومان تدوین شد. در بند »ب« ماده  واحده تأکید شده سقف اصلی 
همان 407 هزار میلیارد تومان بوده تا مصارف عمومی بودجه را پوشــش دهند و 40 هزار میلیارد تومان ســقف دوم منوط به 
افزایش درآمدها شده است که محل مصارف این 40 هزار میلیارد تومان در قالب جدول 21 تشریح شده است که سهم کمیته 
ملی المپیک از این مبلغ 18 میلیارد تومان اســت.بر این اســاس در صورت تامین سقف دوم بودجه از سوی دولت کمیته ملی 
المپیک در سال ۹8، حدود ۹۳ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد که این عدد به پیش بینی های صالحی امیری نزدیک خواهد 
بود.صالحی امیری در نظر دارد در برنامه ای چهار ساله بودجه کمیته ملی المپیک را به 150 میلیارد تومان برساند. این جهش 
بودجه مبنایی خواهد بود که در سال های آینده به صورت اتوماتیک شاهد رشد 20 درصدی بودجه کمیته در هر سال باشیم.

بودجه۹۴میلیاردتومانیدرانتظارکمیتهملیالمپیک؟

صفحه 9
یک شنبه 9 دی ۱۳9۷
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سرمربی عراق: بازی با یمن و ویتنام 
از بازی با ایران سخت تر است

ســرمربی تیم ملی فوتبال عراق معتقد است بازی با یمن و ویتنام در 
گروه برای آنها بازی سخت تری است.

بــه  گزارش AFC، تیم   ملــی فوتبال عراق در جام ملت های آســیا با 
تیم های ایران، ویتنام و یمن هم گروه شــده است، عراقی ها باید در بازی 
نخست خودشان به مصاف ویتنام بروند.کاتانچ، سرمربی تیم   ملی فوتبال 
عراق درباره ارزیابی خود از گروه D رقابت های جام ملت های آسیا، گفت: 
چیزی که برای ما مشخص است، این است که هر بازی در جام ملت های 
آسیا سخت است و دشواری های خاص خودش را دارد. اگر روز بدی داشته 
باشــید شکست خواهید خورد. از نظر من سخت ترین بازی ها برابر یمن و 
ویتنام است. آنها می خواهند نشان دهند که شایسته حضور در جام ملت ها 
هســتند. هم آنها می جنگند و هم ما. هیچ چیز مشخص نیست.سرمربی 
تیم   ملی فوتبال عراق در بخــش دیگری از صحبت هایش، اضافه کرد: ما 
مثل تیم های ژاپن، کره و یا ایران نیستیم. آنها بازیکنان شان در لیگ های 
بهتری بازی می کنند و ما چنین شرایطی نداریم. تنها چیزی که می توانم 
در این باره بگویم این اســت که بازیکنان 100 درصد توان شان را در این 
رقابت ها به کار گیرند. فوتبال بازی بسیار پیچیده ای است. من تنها چهار 
ماه اســت که در تیم   ملی عراق حضور دارم و می دانم که بازیکنان بسیار 

متحد و خوشحالی دارم.
بهترین تقابل های 

مرحله گروهی جام ملت های آسیا
ســایت رسمی کنفدراسیون  فوتبال آســیا در گزارشی به بررسی 10 
دوئل حساس مرحله گروهی مسابقات جام ملت های آسیا 201۹ پرداخت.
سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( در فاصله یک هفته 
مانده به آغاز مسابقات جام ملت های آسیا 201۹ نوشت؛ به مانند همیشه 
مرحله گروهی جام ملت های آســیا چندین رقابــت جذاب بین تیم های 
حاضر در این رقابت ها خواهد داشــت، از ایــن رو 10 بازی برتری که باید 
چشــم های مان را به آنها دوخت، در این گزارش آمده اســت. یکی از این 
بازی هایی کــه در گزارش AFC آمده، تقابل تیم هــای ملی فوتبال ایران 
و عراق اســت. در این گزارش آمده است: »به طور حتم، مشتاقانه منتظر 
رویارویی تیم های ایران و عراق در مرحله گروهی هستیم که تکرار تقابل 
دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا 2015 است، بازی 
جذابــی که به تســاوی ۳ بر ۳ انجامید و در نهایــت این عراق بود که در 
ضربات پنالتی با نتیجه 7 بر ۶ به پیروزی رســید. شاید تیم ملی فوتبال 
ایران رکورد بهترش در این تورنمنت را به رخ بکشد اما آنها از سال 1۹7۶ 
تــا کنون به قهرمانی در جام ملت ها نرســیده اند، هر چند تاریخچه اخیر 
قهرمــان جام ملت های 2007 بهتر اســت و بار دیگر به دنبال شکســت 
همســایه خود خواهد بود. دیگر بازی های مدنظر این گزارش عبارتند از: 
امارات - بحرین، کره جنوبی- فیلیپین، ویتنام - عراق، ژاپن - ترکمنستان، 
امارات - هند، ازبکســتان - ترکمنستان، استرالیا - سوریه، کره جنوبی - 

چین و عربستان - قطر.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

آگهی تغییرات شرکت فرسیم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳9 

و شناسه ملی ۱۰۷2۰۱6۵929
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/6/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- آقای علی اکبر آهنی با کدملی 6439897446 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای ســیامک طالب خانی با کد ملــی 2721445340 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
2- روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد.

3- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 
29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراانتشــار انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سنگر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660326006001115-1397/8/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مایر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای یعقوب علی شــاملو فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 7 
صادره از خنداب در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انباری مصالح ساختمانی به مساحت 
200 مترمربع جهت الحــاق به پاک 2150 فرعی از پاک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در 
بخش چهار مایر خریداری از مالک رسمی آقای ولی اه رهی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 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: 97/9/24                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/9 
محمدرضا امینی
م الف702 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
از کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص صنایع اشتغال تهران به شماره ثبت 58303 
و شناسه ملی 10101033616 دعوت می شــود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شــرکت که در تاریخ 97/10/20 به ســاعت 10 صبح در نشانی تهران بلوار نلسون 

ماندا خیابان فرزان غربی پاک 15 واحد 17 تشکیل خواهد شد، حاضر شوند.
دستور جلسه: تصمیم گیری راجع به ادامه فعالیت یا انحال شرکت

رئیس هیئت مدیره - عبدالحسین ملک زاده

پروانه حمل ساح ساچمه زنی دو لول 
به شماره ســریال 2179758 ساخت 
ترکیه به نام حمیدرضا شــفیعی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز، کارت ماشین، بیمه نامه و معاینه فنی سواری پراید 
مدل 1386 شماره انتظامی 694 ب14- ایران 73 به شماره 
موتور 2140563 و شماره شاسی  S1412286657621 به 
مالکیت خانم معصومه حاتمی شــهر خفری مفقود گردیده 

فاقد اعتبار می باشد.

اصل ســند کمپانی یکدستگاه ســواری ام وی ام 110 سفید رنگ 
 NATEBAFB8C1010098 مدل 1391 به شماره شاســی
و شــماره موتور MVM472FGA030243 و شماره انتظامی 
ایران 85 - 718 د 66 به نام خانم نســیبه سرگلزائی جوان فرزند 
علی اکبر به شــماره ملی 3621256512 مفقود گردیده  از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شماره اجرائیه: 9710426110400504
شماره پرونده: 9609986110400479
شماره بایگانی شعبه: 960490

مشخصات محکوم له: 1- نام: ناهید نام خانوادگی: اسدی نسب نام پدر: سیدمحمدرضا نشانی: 
اســتان خوزستان- شهرســتان اهواز- شهر اهواز- گلســتان خ اصفهان بین اسفند و اقبال 

مجتمع گلستان پ 310 واحد 111
مشخصات محکوم علیه: 1- نام: منوچهر نام خانوادگی: حسینی نام پدر: عیدی محمد نشانی: 

استان خوزستان- شهرستان رامهرمز- رامهرمز- میدان آزادی ساختمان وکا ط اول
محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709976110400231 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 6/212/000 ریال و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 96/6/19 که بر طبق نرخ رشد شاخص قیمت 
که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی 
در حق صندوق دولت/ دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی 

وصول و به خواهان ایصال نماید.
مدیر دفتر شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
مسعود زرین محل امضاء رئیس و مهر دادگاه: حسین فتاحی

   اجرائیه

آگهی حصر وراثت
آقای قاسم شهرت میاحی نام پدر سبیتی بشناسنامه 32 صادره از خرمشهر 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که مادرم مرحوم خانم فرح شهرت شــاخی پور به شناسنامه 2496 صادره 
شــادگان در تاریخ 1389/1/20 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش 

عبارتند از: 
1- متقاضی قاســم میاحی  2- جاســم میاحی به شماره شناسنامه 1721 
صادره از خرمشهر )پسران متوفی( 3- ســعید میاحی به شماره شناسنامه 
1829948458 صادره از خرمشــهر 4- محمد میاحی به شماره شناسنامه 
1740739485 صــادره از اهواز 5- فوزیه میاحی به شــماره شناســنامه 
1828248411 صادره از خرمشــهر )دختــران متوفی( 6- مریم میاحی به 
ش ش 387 صادره از خرمشــهر 7- فاطمه میاحی به شــماره شناســنامه 
1756686890 صــادره از اهواز 8- نصرت میاحی به شــماره شناســنامه 
1756740941 صادره از اهــواز 9- نرگس میاحی به ش م 174201941 
صــادره از اهواز 10- ســبیتی میاحی بــه ش م 1899141313 صادره از 

شادگان )همسر متوفی( و اغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تــا هر کس اعتراض دارد یــا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اا گواهی صادر و هر 
وصیت نامه به جز ســری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف شعبه یک 
شهرستان کارون

فرماندهــی آماد و پش م 2 ج ش نزاجا )شــیراز( درنظر 
دارد اقام مشــروحه زیر جهت یگان های تابعه و تحت پوشــش در 
شیراز، اصفهان، کرمان و زاهدان را ازطریق مناقصه عمومی خریداری 
نمایند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط و مشخصات 
مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به آدرس: شیراز - میدان 
ارتش - آماد و پش م 2 مدیریت خرید و پیمان مراجعه و پیشنهادات 
خــود را تنظیم و به صندوق پیشــنهادات واقع در درب پادگان آماد و 

پش م 2 ج ش نزاجا انداخته و رسید دریافت نمایند.

آگهی مناقصه 
نیروی زمینی محوریشماره ۴۱۱۸/2۰۸

ارتش جمهوری اسامی ایران

 * محل تشکیل کمیسیون مناقصه: شیراز
الف( مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود. 

ب( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفکس مدیریت خرید و پیمان: 07137398082

مناقصه گذار فرماندهی آماد 
و پش م 2 ج ش نزاجا

شرح جنس
مقدار)کیلوگرم(

جمع کل 
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قاچاق عدس 
ساری – خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی سواد کوه از کشف عدس 
خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.سرهنگ مهدی خادمی، افزود: پلیس 
آگاهی درعملیات ایست و بازرسی در محور مواصاتی شهرستان سوادکوه، یک 
دستگاه خودروی ایسوزو دارای بارنامه برنج را متوقف کردند.وی افزود: ماموران 
در بازرســی از خودروی مورد نظر پنج تن عــدس خارجی فاقد مجوز حمل و 

پروانه گمرکی کشف کردند.
مخلوط برنج ایرانی و خارجی

بابل – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی کسب 
خبــری مبنی بر عرضه برنج مخلوط ایرانی با برنــج خارجی قاچاق در یکی از 
فروشــگاه های برنج در شهرستان بابل، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاا و ارز 

پلیس آگاهی موفق به شناسایی متهم شدند.
سرهنگ سید محســن جعفری افزود: ماموران در بازرسی از واحد صنفی 
نامبرده مخلوطی از پنج هزار کیلوگرم برنج خارجی قاچاق، یک هزار کیلوگرم 
برنج اشه و پنج هزار کیلوگرم برنج ایرانی مخلوط درجه ۱ و ۲ که متهم قصد 
عرضه آن را داشــت، کشــف کردند. متهم به مرجع قضائی معرفی شد و واحد 
صنفی مذکور پلمب و برنج مخلوط کشــف شده پس از تشکیل پرونده جهت 

رسیدگی در اختیار اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان قرار گرفت.
بازداشت دندانپزشک قابی

بابل – خبرنگار کیهان: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی بابل گفت: 
دندانپزشــک قابی که با مدرک سیکل در شهرســتان بابل بیماران را ویزیت 

می کرد، به دام افتاد. 
سید مصطفی قاسم زاده افزود: این فرد ۲3 ساله با جعل و استفاده از شماره 
نظام پزشکی یک پزشک عمومی برای خودش مطب باز کرد و بیماران را ویزیت 
می کرد.وی اضافه کرد: دندانپزشــک قابی به مدت سه ماه در فضای مجازی 

جهت جذب بیمار تبلیغات می کرد.
وی گفت که دندانپزشــک قابی با هماهنگی دادستان بابل دستگیر و به 

مرجع قضایی تحویل و محل کارش هم پلمب شد.
دستگیری ضارب مأمور راهور

بهارستان – خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی بهارستان گفت: راننده 
متخلف و ضارب مامور راهور شهرستان بهارستان دستگیر و بازداشت شد.

ســرهنگ نجات اه چنگیزخانی افزود: پس از اینکه مامور راهور در شهر 
صالحیه بهارستان راننده متخلفی را اعمال قانون کرد راننده خاطی با عصبانیت 

مامور را مورد ضرب و شتم شدید قرار داد. 
وی اضافه کرد: ماموران انتظامی پس از این اقدام راننده خاطی را دستگیر 

و بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش دوربین های مدار بسته شهر صالحیه،  تصویر برخورد 

فیزیکی راننده متخلف با مامور وظیفه شناس راهور را ضبط کردند.
مرگ عروس 

یاسوج – ایســنا: رئیس مرکز بهداشت بخش دیشموک از توابع شهرستان 
کهگیلویه و بویر احمد گفت: زن دیشــموکی توســط مادر شوهرش به آتش 

کشیده شد.
علی بخش فرامرزی، با بیان اینکه زن فوت شــده ۱6 ساله و متاهل بوده 
است، اضافه کرد: بین این زن با مادر شوهر مشاجره رخ دادو مادر شوهر اقدام 

به سوزاندن عروس کرد. 
عروس پس از وقوع ســوختگی به یکی از بیمارســتان های یاسوج منتقل 

شداما به علت درجه سوختگی باا جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: طبق اظهارات این فرد قبل از فوت، مادر شــوهر او را آتش 
زده اســت. قضیه هنوز مبهم اســت و دقیقا مشخص نیست، دستگاه قضایی و 
دادگاه باید در این خصوص نظر دهد. به گفته اهالی منطقه، این زن شش ماهه 

باردار بوده است.
واژگونی تانکر

گرگان – باشــگاه خبرنگاران جــوان: فرمانده پلیــس راه تیل آباد گفت: 
واژگونی تانکر ســوخت سبب مســدود شــدن جاده خوش ییاق،آزادشهر به 

شاهرود شد. 
سروان صادق رجنی، افزود: تانکر حامل بنزین در کیلومتر ۱۵ جاده آزادشهر 
به شــاهرود واژگون شد.وی ادامه داد:ماموران امدادی، آتش نشان، پلیس راه و 
راهداری در محل حادثه حاضر و جاده را پاکسازی کردند.وی اضافه کرد: علت 

حادثه در دست بررسی پلیس است.
3 کشته در واژگونی خودرو

شــیراز - مهر: رئیس پلیس راه شمالی اســتان فارس اعام کرد که بر اثر 
واژگونی سه دستگاه خودروی سواری در سه محور از محورهای مواصاتی این 

استان سه نفر کشته و هشت نفر دیگر مصدوم شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی، گفت: یک دستگاه پیکان در محور استهبان 
به شیراز، یک دستگاه پژو ۲۰6 در محور سپیدان و یک دستگاه پراید در محور 

مرودشت واژگون شدند.
وی افزود: علت هر سه حادثه عامل انسانی گزارش شده است.

کشف مواد مخدر
سرویس شهرستانها: جانشین فرمانده انتظامی استان یزد، گفت: در عملیات 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر یزد،7۰ کیلو حشیش و ۵4 کیلوگرم تریاک 

کشف شد. 
سرهنگ »سیدرضا مکی« افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
یزد از خبری درخصوص بارگیری و حرکت یک محموله موادافیونی از شــرق 

کشور به سمت این استان مطلع شدند.
وی اضافه کرد: ماموران ضمن رصد محورهای مواصاتی خودروی سواری 
مربوط به ســوداگران مرگ را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن را متوقف 

کردند.
روباه مصدوم به انسان پناه آورد

کرج- ایرنا : رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج 
اعام کرد: یک قاده روباه مصدوم به ساختمانی مسکونی در کرج پناه آورد که 

توسط آتش نشانان تحویل ماموران حفاظت محیط زیست شد. 
محمد یساولی، افزود: ماموران ایستگاه ۱۲۲ سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری کرج این حیوان را در پارکینگ ســاختمان مسکونی به دام 

انداختند. 
وی اضافه کرد: مصدومیت شدید پای اینجانور سبب شد تا برای درمان در 

اختیار ماموران اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز قرار گیرد.
قاچاق سوخت

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان زنجان از توقیف یک دستگاه 
تریلی حامل سوخت قاچاق خبر داد. 

ســرهنگ »رحیم جهانبخش« گفت: ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري در جاده قدیم زنجان – خرمدره به یک دستگاه تریلی تانکر 

دار مشکوک شدند.
وي اظهار داشــت: ماموران پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن 
3۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید را کشف کردند. فرمانده 
انتظامي استان زنجان با اشاره به توقیف خودرو خاطر نشان کرد: راننده متخلف 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

صفحه 10
یک شنبه ۹ دی 1۳۹۷

۲۲ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸۷
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

سونامی هفته گذشته در اندونزی در اثر 
فرو ریختن حجم بزرگی از کوه آتشفشانی 
ایجاد شده  دریا  به داخل  کراکاتوا«  »آناک 

است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان مرکز مطالعات 
کوه های آتشفشان و پیشگیری از خطرات زمین 

شــناختی در اندونزی پس از بررسی تصاویر ماهواره ای به این نتیجه رسیده اند 
که میزان سنگ و خاکستری که در پی فوران آتشفشان آناک کراکاتوا به داخل 
دریا ریخته شــده، آن قدر زیــاد بوده که این کوه، دو ســوم از ارتفاع و حجم 
خود را از دست داده است.کارشناسان با استفاده از تصاویر رادارهای ماهواره ای 
می گویند ارتفاع کوه آناک کراکاتوا پس از فوران شــنبه گذشته از 34۰ متر به 
۱۱۰ متر کاهش یافته اســت.بر این اساس، این کوه بین ۱۵۰ تا ۱7۰ میلیون 
مترمکعب از حجم خود را از دست داده و تنها 4۰ تا 7۰ میلیون متر مکعب از 
حجم آن باقی اســت.به گفته آنها بخش عمده ای از این کوه به طور همزمان به 
داخل دریا فرو ریخته است. سونامی هفته گذشته در سواحل جاوا و سوماترا با 
موج های ۵ متری همراه بود.به گفته مقام های دولت اندونزی بیشتر از 4۰۰ نفر 
در اثر این سونامی جانشان را از دست دادند و 4۰ هزار نفر بی خانمان شده اند.
بنابر گزارش شبکه خبری بی بی سی، محققان از 6 سال پیش نسبت به احتمال 

فروریختن این کوه آتشفشانی هشدار داده بودند.

آتشفشاِن 
اندونزی

 بیشتر حجمش را 
از دست داد!

شــهرک  در  آتش ســوزی  حادثه  در 
واقع در شــرق  »ایزتاپااپا«  پرجمعیــت 

»مکزیکوسیتی« هفت کودک جان باختند.
به گزارش شــینهوا، این آتش ســوزی پیش 
از ســاعت ۵ صبح جمعه به وقت محلی در یک 
کلبه کوچک ســاخته شــده از ورقه های فلزی و 
مقوایی رخ داده است.قربانیان این حادثه همگی کودکانی ۲ تا ۱3 ساله از یک 
خانواده بودند که اجساد آنها توسط آتش نشانان از کلبه سوخته بیرون کشیده 
شــد.والدین این کــودکان در زمان وقوع آتش در خانه حضور نداشــتند.علت 
آتش سوزی در دست بررسی اســت. گزارش های محلی حاکی از آن است که 
این کودکان احتماا برای گرم کردن خود، آتش روشن کرده بودند که کنترل 
آن از دستشان خارج شد.شهردار »ایزتاپااپا« اعام کرده کمپینی برای هشدار 
دادن به ساکنان شهر نسبت به خطرات استفاده از گاز برای گرما بخشیدن به 
محیط خانه ها در این زمان از سال که افت دما وجود دارد، راه اندازی شده است.

۷ کودک 
مکزیکی 

در آتش سوختند

هر ساله در یکی از شهرهای اسپانیا مردم 
در جشنواره ای که در آن با آرد و تخم مرغ به 

جنگ یکدیگر می روند، شرکت می کنند.
به گزارش روزنامه ســان، هر ساله مردم شهر 
»ایبی« در کشور اســپانیا در جشنواره ای شرکت 
می کننــد کــه در آن با تخم مــرغ و آرد به جنگ 

یکدیگر می روند. این جشــنواره با نام »Els Enfarinats« شناخته می شود و حدود 
۲۰۰ سال قدمت دارد.در این جشنواره که هر ساله در ۲8 دسامبر برگزار می شود، 
مردم به دو گروه تقســیم می شوند. یک گروه که لباس های نظامی بر تن دارند، 
قوانیــن جدیدی را اعام می کنند و هر کدام از شــهروندان کــه این قوانین را 
زیــر پا بگذارنــد باید جریمه پرداخت کنند. پولی که از این راه جمع می شــود، 
به یک خیریه اهدا می شــود.در نهایت اعمال ایــن قوانین باعث ایجاد یک نبرد 
میان دو گروه شــده و هر گروه با پرتاب تخم مرغ و آرد به ســمت طرف مقابل، 
به نبرد می پردازد تا کنترل شــهر را به دســت بگیرند. در این جشنواره اغلب از 

تخم مرغ های فاسد و تاریخ گذشته استفاده می شود.

نبرد
 با آرد و تخم مرغ 

در اسپانیا ! 

به  درگذشته  تازه  زنی  خانواده  شــک 
شنیدن صداهایی از داخل تابوت باعث شد 
با برگرداندن جســد بی جان به بیمارستان 

پزشکان دوباره به معاینه او بپردازند!
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شــک 
خانواده  زنی تازه درگذشته به شنیدن صدا هایی از 
داخل تابوت باعث شد مراسم خاکسپاری متوقف و تابوت به همراه جسم بی جان 
دوباره برای معاینه به بیمارستان برگردانده شود.در میان مراسم خاکسپاری زنی 
6۵ ســاله در شهر بوینس آیرس آرژانتین ناگهان چند تن از اعضای خانواده زن 
درگذشته ادعا کردند صدا هایی از داخل تابوت شنیدند و باعث برهم زدن مراسم 
شــدند. اصرار خانواده زن مرحوم به زنده بودن او سبب شدن جسم بی جان را 
دوباره بــرای معاینه و تایید مجدد مرگ به بیمارســتان برگردانند.خانواده زن 
درگذشــته مدعی بودند صدا هایی مانند گریه و کشــیدن ناخن دست به سطح 
تابوت را شــنیدند. پس از برگرداندن جسم زن 6۵ ساله به بیمارستان، همسر 
متوفی و چند تن از پزشــکان برای بررسی عائم حیاتی به سمت خودرو حامل 
جســم بی جان رفتند. پزشکان بعد از معاینه مجدد جسم زن مرگ او را تایید و 
رویت هرگونه عائم حیاتی را رد کردند. پزشــک صادر کننده جواز مرگ خانم 
6۵ ساله با بررسی تمامی عائم مشکوک به حیات اعام کرد: حداقل ۲4 ساعت 
از مرگ قطعی این خانم گذشــته است.با وجود تایید مجدد مرگ زن 6۵ ساله 
توسط پزشکان چند تن از اعضای خانواده و مجریان مراسم خاکسپاری هم چنان 
مدعی بودند صدا هایی از داخل تابوت شنیدند. سرانجام پس از مناقشات بسیار 
خانواده مرحوم به دفن جســم بی جان زن رضایت دادند. بعد از مراسم یکی از 
پزشکان در مورد صدا های عجیب گفت: احتمااً این صدا ها در هنگام جابه جایی 

تابوت و بر اثر انبساط و انقباض عضات متوفی رخ داده است.

صداهای عجیب 
مراسم خاکسپاری 

را برهم زد!

آگهی مناقصه عمومی
سازمان بهشت زهرا )سام ا... علیها( در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

یف
موضوع رد

مناقصه

مبلغ سپرده 
شرکت در 
مناقصه 
به ریال

مدت 
مبلغ تقریبی محل اجراقرارداد

برآورد به ریال

1
عملیات 
بهسازی 

آبنمای بلوار 
شهدا

6 ماه 802/000/000
شمسی

سازمان بهشت 
زهرا )س(

 16/023/463/913
ریال

شهرداری تهران
نوبت اول           97/33سازمان بهشت زهرا)س(

الف( شرایط متقاضی: 1- دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و یا راه و باند از سازمان برنامه و 
بودجه 2- کارت پیمانکاری دارای اعتبار از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 3- گواهی 

صاحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تاییدیه ثبت نام
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سام ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 

شماره یک سازمان اداره قراردادها مراجعه نمایند.
سپرده  عنوان  به  را  فوق  مبلغ  می بایست  متقاضیان  مناقصه:  در  شرکت  سپرده  ج( 
اعتبار  با  بانکی در وجه سازمان بهشت  زهرا)س(  به صورت ضمانتنامه  مناقصه  شرکت در 
بانک شهر شعبه بهشت  به حساب 1003  واریزی  یا وجه  و  تمدید  قابل  و  ماه  حداقل سه 
زهرا )س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گزار ارائه نمایند.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 
تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان وقت اداری می باشد.(
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 

مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ه ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ امضاء نموده و در پاکت های اک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد 

مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.
روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا)سام ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

سازمان بهشت زهرا)سام ا... علیها( در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوســیله از اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط جهت شرکت در مناقصه 

دعوت به عمل می آید.

یف
موضوع مناقصهرد

مبلغ سپرده 
شرکت در 
مناقصه به 

ریال

مدت 
مبلغ تقریبی محل اجراقرارداد

برآورد به ریال

6 ماه140.000.000ساخت کبوترخانه1
محوطه 

حرم مطهر 
امام)ره(

2.750.000.000

الف( شرایط متقاضی: 1- )جهت اشخاص حقیقی( دارای پایه یک رشته حفاظت و مرمت 
آثار تاریخی از سازمان برنامه و بودجه 2- )جهت اشخاص حقوقی( دارای حداقل گرید 5 رشته 
حفاظت و مرمت آثارتاریخی از سازمان برنامه و بودجه 3- )جهت اشخاص حقیقی و حقوقی( 

دارای گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاری یا تاییدیه فرم ثبت نام
ب( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)ســام ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 

شماره یک سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1007 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام  
شــهرداری حرم مطهر امام)ره( به همراه اســناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار 

ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 
تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان وقت  اداری می باشد.(

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمنا مشــروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ امضاء نموده و در پاکت های اک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد 

مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

نوبت اول  شهرداری تهران
شهرداری صحن مطهر حضرت امام خمینی)ره(

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سام ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

۹۷/5
آگهی مناقصه عمومی 

مســن ترین نظامی باقیمانده از دوران 
جنگ جهانی دوم در ۱۱۲ ســالگی بر اثر 

بیماری ذات الریه فوت کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شماری 
از مسن ترین نظامیان جهان که در جنگ جهانی 
دوم شــرکت داشتند در آمریکا زندگی می کنند.

مسن ترین این نظامیان آمریکایی 
که مدت های طوانی در خطوط 
مقدم نبرد جنگ جهانی دوم بود، 
ریچارد اورتون Overton نام داشت.

وی که در تگزاس زندگی می کرد، 
ســالگی   ۱۱۲ در  جمعــه  روز 
درگذشت. به گفته اعضای خانواده 
اورتــون وی در روز های اخیر به 
بیماری ذات الریه مبتا و بستری 
شده بود، اما شــب کریسمس از 

بیمارستان مرخص شــده بود.وی که در یک مرکز نگهداری سالمندان زندگی 
می کرد، ســرانجام در شهر آستن در ایالت تگزاس تسلیم مرگ شد. وی سی و 
اندی ســال سن داشت که برای حضور در خطوط مقدم نبرد در جنگ جهانی 
دوم داوطلب شــد.اورتون در ســال ۱۹۰6 به دنیا آمد و در زمان جنگ جهانی 
دوم از نیرو های جمعی گردان ۱887 مهندسان هوایی ارتش آمریکا بود که همه 

نیرو های آن سیاهپوست بودند.

مسن ترین 
بازمانده 

جنگ جهانی دوم 
درگذشت

گفت:  امداد  قرض الحسنه  مدیرعامل صندوق 
تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پرداخت وام 

ودیعه و خرید مسکن اختصاص یافته است.
به گزارش ســایت خبــری کمیته امــداد، مجید 
باجــان با بیان اینکه هدف اصلی از تاســیس صندوق 
امداد وایت، ارائه وام قرض الحسنه آسان به افراد تحت 
پوشش و مددجویان نیازمند مراجعه کننده موردی است، 
افزود: صندوق امداد وایت یک صندوق قرض الحســنه 
واقعی اســت که تاش دارد سنت نیکوی قرض الحسنه 
را با بهره گیری از ســپرده های مردمی، خیران، امکانات 
سایر صندوق های قرض الحسنه و مراکز دولتی و استفاده 

از ظرفیت های قانونی در کشور توسعه و ترویج دهد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد وایت با اشاره 

به افزایش تورم و فشار اقتصادی بر اقشار مختلف مردم 
در ماه هــای اخیر تاکیــد کرد: طی چند ماه گذشــته 
مراجعات مردم برای دریافت وام کارگشــایی از صندوق 
قرض الحســنه امداد وایت رشــد چشــمگیری داشته 
و ســبب شده است تا برای پاســخگویی به این نیازها، 

فعالیت ها را در صندوق توسعه دهیم.
وی ادامــه داد: در همیــن مدت بــا اولویت بندی 
نیازهای مراجعان، بیش از ۱۵۰ هزار فقره وام کارگشایی 
در سراسر کشــور با میانگین مبلغ پنج میلیون تومان، 
با مدیریت منابع ســپرده گذاران در صندوق و استفاده 
از ظرفیت وجوه حاصل از فروش ســاختمان سوهانک، 
 4۵۰ میلیــارد تومــان بــه نیازمندان متقاضــی ارائه 

شده است.

باجان به نوســان نرخ اجاره بها و ودیعه مسکن در 
ماه های اخیر اشــاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، 
سهمیه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای ارائه وام ودیعه مسکن 
مددجویــان و دیگر مراجعه کنندگان موردی اختصاص 
داده شــد که از این محل وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۵ 

میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شد.
مدیرعامــل صندوق قرض الحســنه امــداد وایت 
خاطرنشــان کرد: عاوه بر پرداخت وام کارگشایی و وام 
ودیعه مسکن، این صندوق اقدام به پرداخت وام اشتغال، 
وام ازدواج، وام تحصیــل، وام آزادی زندانیان معســر و 
وام درمان کرده اســت و همچنین وام خرید مســکن 
پیش بینی شده و اعتبارات آن در قالب بودجه ساانه به 

استان ها تخصیص یافته است.

در ۶ ماه گذشته صورت گرفت

پرداخت ۱۵۰ هزار وام کارگشایی به مددجویان کمیته امداد

نماینده مردم مایر در مجلس شورای اسامی 
گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح 
همسان ســازی و حمایت از حقوق بازنشستگان 

کشور در ایحه بودجه 98 اختصاص یافت. 
به گزارش ایرنا، محمد کاظمی در نشســت مشترک 
روســای کانون های بازنشستگی اســتان همدان افزود: 
افزایــش این رقم طبق اعام نیاز صندوق بازنشســتگی 
کشــوری به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال غیرممکن است، اما 
تاش می کنیم تا بتوانیم برای افزایش این رقم در مجلس 

کاری انجام دهیم.
وی اظهار داشت: تا حد امکان تاش می کنیم برای 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان در حد معقول دست 
کم برای حقوق های زیر ۲۰ میلیون ریال گامی برداریم و 

اقدامی اثرگذار انجام دهیم.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم 
با بیان اینکه بودجه ۹8 متناسب با شرایط تحریم بسته 

شده است، افزود: طرح همسان سازی و حمایت از حقوق 
بازنشســتگان از سوی مجلس مطرح شــد و همواره در 

بودجه نگاهمان به بازنشستگان بوده است.
کاظمی یادآور شد: اینکه طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسامی مطرح و به 
دنبال اجرای آن است و دغدغه ای برای دولت شده است، 

شروع بسیار خوبی است.
وی با بیان اینکه برای حل مشــکات بازنشستگان 
با جدیت در تاش هســتیم گفت: بــرای افزایش اعتبار 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹8 با 
مجمع نمایندگان استان و کمیسیون های تلفیق و بودجه 

رایزنی هایی انجام می دهیم.
نماینده مردم مایر در مجلس شورای اسامی تاکید 
کرد: تکریم بازنشســتگان در جامعه باید پویا شود و این 
فرهنگ که طی سال های گذشته دچار آسیب شده، باید 

دوباره احیا شود.

20 هزار میلیارد ریال برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان اختصاص یافت

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی  پایانه های  از هوشمندسازی  تاکسیرانی، 
خبر داد و گفت: حضور و غیاب و تردد تاکسی ها در 
پایانه ها به وســیله سیستم  های هوشمند رصد و بر 

عملکرد آنها نظارت می شود.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکســیرانی شــهر تهــران، علیرضا قنادان با  اشــاره به 
اســتقرار ناوگان عملیات میدانــی در زیرمجموعه نظارت 
هوشــمند تاکســیرانی، افزود: نظارت هوشــمند سازمان 
تاکســیرانی با سیستم ناوبری، اعمال جریمه و با دسترسی 

به دوربین های نظارتی در ســطح شهر صورت می گیرد. بر 
این اساس، مشکات احتمالی، گره های ترافیکی و مشکات 
ســرویس دهی رصد شده و در صورت تجمع مسافران اقدام 
عملیاتی مناســب انجام می شــود. این امر بــه هم افزایی و 
آمادگی بیشــتر برای سرویس دهی به شــهروندان کمک 

می کند.
وی افزود: این ناوگان در گذشته به صورت نظارت محلی 
فعالیت داشــت که در ساز و کار جدید بر مبنای پهنه بندی 

تهران و به صورت دقیق و هوشمند فعالیت خواهد کرد.
قنــادان از هوشمندســازی پایانه هــای مســافربری 

تاکسیرانی خبر داد و افزود: از دو هفته پیش هوشمندسازی 
پایانه های تاکسیرانی با استفاده از دوربین های پاک خوان 
برای کنترل ورود و خروج تاکســی ها به پایانه و سیســتم 
RFID برای شــیفت بندی تاکســی ها فاز پایلوت را سپری 

می کند.
بــه گفتــه وی؛ تاکنــون هوشمندســازی در هفت 
پایانه تاکســیرانی اجراشــده و باقی پایانه ها نیز به  تدریج 
هوشمندسازی خواهند شد. به  این  ترتیب از تمام توان خود 
برای نظارت هوشمند بهره می بریم تا شاهد کمترین مشکل 

برای تردد شهروندان باشیم.

آغاز هوشمند سازی پایانه های تاکسیرانی

رئیس پلیس راه البرز اعــام کرد که در اجرای 
عملیات عمرانی، جاده کرج- چالوس شــب ها بسته 

است. 
ســرهنگ رضا گــودرزی در گفت و گو با ایرنــا افزود: 
براین اســاس از شنبه تا ســه شــنبه هر هفته این مسیر 
 از ســاعت ۲۲ تــا پنــج بامداد روز بعد بســته می شــود.
وی ادامه داد: این انســداد شبانه به دلیل تثبیت سقف تونل 
شماره پنج جاده کرج - چالوس به وجود آمده و تا ۲۰ اسفند 

ماه سال جاری ادامه دارد.
گــودرزی با تاکید براینکه در این بازه زمانی مســیر به 
طور کامل بســته می شــود، از رانندگان خواست همکاری 
 ازم را بــا مامــوران پلیس راه و راهداری داشــته باشــند.
وی همچنین از رانندگان خواست برای تردد شبانه به شمال 

کشور از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
جاده کرج- چالوس به مسافت ۱6۰ کیلومتر دارای ۱۲ 
دهنه تونل اســت، نیمی از این جاده در حوزه اســتحفاظی 

استان البرز و مابقی آن در استان مازندران قرار دارد. 
ریزش کوه در جاده کرج – چالوس

رئیــس  پلیس راه البرز اعام کرد کــه براثر ریزش کوه 
در جــاده کرج - چالوس، چهار نفر مصدوم و پنج دســتگاه 
خودرو آسیب دیدند. سرهنگ رضا گودرزی افزود: این حادثه 
شامگاه جمعه در محدوده پل خواب جاده کرج - چالوس رخ 
داد. وی اضافه کرد: مصدومان این حادثه پس از درمان اولیه 
توســط امدادگران به مراکز درمانــی انتقال یافتند.گودرزی 
گفــت: با حضور به موقع راهــداران جاده کرج - چالوس در 
محدوده پل خواب از ســنگ پاکسازی شد.وی اظهار داشت: 
متعاقب این حادثه، ســقوط بهمن درمحدوه پیچ سرهنگ 
جاده کرج - چالوس سبب انسداد این محور شد که راهداران 
مسیر را بازگشــایی کردند. از مهرماه تاکنون این دومین بار 

است که سقوط سنگ در جاده کرج - چالوس رخ می دهد.

فرمانده انتظامی شهرســتان ساوه از دستگیری 
دهیار و عضو شــورای اســامی دو روســتای این 

شهرستان به اتهام اختاس خبر داد.
پرویز اســدی در گفت وگو با فارس در اراک درخصوص 
دستگیری دهیار و عضو شورای اسامی دوره گذشته در دو 
روستا به جرم اختاس 6 میلیارد ریالی در ساوه اظهار کرد: 
در پی اعام گزارشی از اختاس یک نفر از دهیاران و یکی از 
اعضای شورای اسامی در دوره گذشته، تحقیقات تخصصی 
پلیس برای بررســی موضوع آغاز شــد.وی افزود: در انجام 
تحقیقات پلیس مشخص شد که این افراد با سوءاستفاده از 
موقعیت شغلی خود با فروش اراضی و فاکتورسازی در حدود 
شش میلیارد ریال از اعتبارات واگذاری را اختاس کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه تصریح کرد: با تکمیل 
تحقیقات پلیس،  هر دو متهم پرونده دستگیر و برای برخورد 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جاده کرج - چالوس 
شب ها بسته است

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه خبر داد
دستگیری دهیار و عضو شورای اسامی 

به جرم اختاس

هرمزگان  استان  دریابانی  فرماندهی  جانشــین 
گفت : ماموران دریابانی استان ۱۲۰ هزار لیتر سوخت 
از دو فروند شــناور در آب های خلیج فارس  قاچاق 

کشف کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ سهراب 
سجادی افزود: مرزبانان شهرستان های میناب و بندرعباس 
جمعه شب حین گشت زنی و کنترل مرز های داخلی کشور 
به دو فروند شــناور در حال حرکت مشــکوک و شناور ها را 
برای بازدید و بررسی متوقف کردند.سرهنگ سجادی  گفت: 
مرزبانان در بازرسی از شناور های توقیفی موفق شدند ۱۲۰ 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشــف و ضبط کنند.وی افزود: 
در این دو عملیات ۱4 نفر متهم دســتگیر و  پس از تشکیل 
پرونده تحویل مقامات قضایی شــدند. جانشــین فرماندهی 
دریابانی اســتان هرمزگان گفت: ارزش  دو محموله کشف 

شده ۲۱ میلیارد و 67۵ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس  دبیرخانه کارگروه تخصصی ســامت و امنیت غذایی خراسان 
رضوی گفت: ممنوعیت اســتفاده از ظروف پاستیکی یک بار مصرف و 
بطری های آب معدنی در ادارات و سازمان های دولتی استان از اول دی ماه 

امسال به اجرا گذاشته شد. 
علــی میری در گفت و گــو با ایرنا افزود: تاکنون ممنوعیت اســتفاده از ظروف 

پاستیکی در چند شهر کشور به صورت پراکنده انجام شده است.
وی اظهار داشــت: اثرات مضر استفاده از ظروف پاستیکی یک بار مصرف در 
سامت انسان و سایر جانداران ثابت شده و عاوه بر مخاطرات سامتی، اثرات زیست 

محیطی مختلف نیز دارد.
وی گفت: به طور مثال ریختن چای و سایر مواد غذایی داغ در لیوان و ظروف 
پاستیکی باعث می شــود منومر های پاستیکی سمی و سرطان زا به داخل چای 

نفوذ کنند.
میری افزود: ممنوعیت ظروف پاســتیکی و بطری های آب معدنی در کارگروه 
ســامت و امنیت مواد غذایی استان خراســان رضوی در ۲7 مرداد ماه امسال به 

تصویب رسید که بعد از یک فرصت چند ماهه از ابتدای دی ماه عملیاتی شد.
رئیس  دبیرخانه کارگروه تخصصی ســامت و امنیت غذایی اســتان خراسان 
رضوی ادامه داد: بر اساس این مصوبه از این پس ادارات و دستگاههای دولتی استان 

اجازه استفاده از ظروف یکبار مصرف و هم چنین بطری های آب معدنی را ندارند.
وی افزود: اداره کل محیط زیســت بــه عنوان ناظر این مصوبه عمل می کند و 
عملکرد دستگاههای دولتی در این زمینه در شاخص های ارزیابی جشنواره ساانه 

شهید رجایی لحاظ خواهد شد.

کشف 120 هزار لیتر سوخت 
قاچاق در هرمزگان

مصرف بطری های آب معدنی
 در ادارات خراسان رضوی ممنوع شد

قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ داخلی در میادین 
و بازار های میوه و تره بار اعام شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت تخم مرغ طی 
دو هفته گذشــته، در دو مرحله مجموعاً به طور میانگین به 
میزان ۱7 درصد کاهش داشته است و این در شرایطی است 
که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در این بازه زمانی، قیمت 
تخم مــرغ در میادین و بازار های میــوه و تره بار از میانگین 

قیمت سطح شهر، ۲۵ درصد پایین تر بوده است.
قیمت مصوب هر شــانه تخم مرغ داخلی در میادین و 
بازار های میوه و تره بار به صورت بســته  بندی 3۰ عددی با 
وزن ۱6۰۰ تا ۱7۰۰ گرمی ۱3۹۰۰ تومان، با وزن ۱7۰۱ تا 
۱8۰۰ گرمی ۱4۹۰۰ تومان و با وزن ۱8۰۱ تا ۱۹۰۰ گرمی 
۱۵۹۰۰ تومان است و قیمت تخم  مرغ داخلی غیر بسته بندی 
3۰ عددی نیز هر شانه ۱8۰۰ گرمی ۱4۹۰۰ تومان تعیین 

شده است.
گفتنی اســت، عمده تخم مرغی که به صورت گسترده 
در میادیــن و بازار های میوه و تره بار ارائه می شــود، تولید 
داخــل بوده و به وســیله بهره بردارانی که مســتقیماً تولید 
کننده هســتند، عرضه می شــود و این محصــول جدای از 
عرضه تخم مرغ تنظیم بازار وارداتی است که توسط شرکت 
پشــتیبانی امور دام در میادین و بازار ها عرضه می شــود و 

قیمت هر شانه 3۰ عددی آن ۱38۰۰ تومان است.

اعام قیمت هر شانه تخم مرغ 
در میادین میوه و تره  بار

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از شناســایی و 
استان  بزرگ ترین شبکه مدلینگ در  متاشی شدن 
خبر داد و گفت: در همین رابطه ۵4 نفر شناســایی و 
پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند. 
به گزارش ایرنا، ســرتیپ عزیزاه ملکی، به خبرنگاران 
اظهار داشت: شناســایی و متاشی سازی این باند مدلینگ 
با تاش مامــوران پلیس امنیت عمومی اســتان در اجرای 
دومین طرح عملیاتی فتح یک در هرمزگان با موضوع مبارزه 
بــا ناهنجاری های اجتماعی و اخاقــی در فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی انجام شد.
وی افزود: با انجام تحقیقات غیر محسوس و بررسی های 
مامــوران پلیس امنیت عمومی مشــخص شــد تعدادی از 
خانم های مدل شــده بــا همکاری برخی صنــوف از جمله 
آرایشــگاه های زنانه ، مزون ها و آتلیه ها به صورت گســترده 
و ســازمان یافته با هدف سوءاســتفاده های ابزاری و تجارت 
اقتصادی و از طرفی اغفال زنان و دختران جوان برای ارتکاب 
اعمال منافی عفت در پوشش حرفه )شغل( مدلینگ، مبالغی 

بین پنج تا ۱۰ میلیون ریال دریافت می کردند.
فرمانده انتظامــی هرمزگان خاطر نشــان کرد: اعضاء 
این شــبکه با انتشار تصاویر وکلیپ های غیراخاقی اقدام به 
هنجارشکنی کرده که در این رابطه با هماهنگی مقام قضایی 
تعداد ۵4 نفر شناســایی و برخوردهــای قانونی ازم در این 

خصوص انجام شد.

بزرگ ترین شبکه مدلینگ 
در هرمزگان متاشی شد

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفت: پنج نفر که با پرونده دوشهید 
انتظامی در درگیری روز پنجشنبه اشرار مسلح در منطقه گلزار بردسیر استان 

کرمان ارتباط داشتند، دستگیر شدند. 
ســرتیپ رضا بنی اسدی فر در مراسم تشییع دوشهید نیروی انتظامی افزود :یکی 
از دستگیرشدگان روز پنجشــنبه در جریان درگیری در خودروی متواری شده حضور 

داشته است. 
مراســم تشییع شهید ستواندوم ســلمان رهنما اهل بردسیر و سرباز شهید حمید 
اســدی اهل استان اصفهان روز جمعه از مقابل نیروی انتظامی بردسیر تا گلزار شهدا با 

حضور اقشار مختلف مردم و مسئوان شهرستان برگزار شد. 
سرتیپ بنی اســدی فر، گفت: همجواری کرمان با استان سیستان و بلوچستان و 
عبور مواد مخدر از جفرافیای این اســتان، باعث بروز چنین درگیری ها و مسائلی شده 

است.
وی افزود: به همکاران ما اعام شده بود تصادفی در منطقه گلزار رخ داده و همکاران 
برای کمک به مجروحان به محل اعزام شــدندکه با این مسئله برخورد کرده و متوجه 

وقوع درگیری شدند.
وی درباره علت شهادت عضو نیروی هوایی ارتش، سرباز حمید اسدی در این حادثه 
توضیح داد: ایشان داوطلبانه و با اصرار به همراهی برای دستگیری اشرار در این عملیات 

شرکت کردو به فیض شهادت نائل آمد. 
فرمانده انتظامی استان کرمان با  اشاره به راه های ارتباطی مردمی با نیروی انتظامی، 
از مردم خواســت تا در شرایط حساس به کمک نیروهای امنیتی و انتظامی بیایند و در 

برخورد با هنجارشکنان با پلیس همکاری کنند. 
درگیری با  اشرار مسلح در منطقه گلزار که بامداد پنج شنبه ششم دی ماه به وقوع 

پیوست موجب به شهادت رسیدن دو نفر از ماموران انتظامی شد. 
پیکر شهید حمید اسدی به زادگاهش منتقل و در آنجا تشییع خواهد شد. 

منطقه کوهستانی گلزار بردسیر یکی از مقرهای اشرار برای عبور مخفیانه از استان 
کرمان و دور زدن راه های اصلی تحت کنترل پلیس است. 

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
گفت: پنج هزار بخاری استاندارد از محل اعتبارات این 
وزارتخانه تهیه و دیروز )هشــتم دی ماه( توزیع آنها 

آغاز شد. 
علیرضا نخعــی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشــت: این 
وسایل گرمایشی بر اساس برنامه ریزی انجام شده در مدارس 
مناطق سردسیر سیستان و بلوچستان نظیر زاهدان، خاش، 

زابل و سراوان توزیع می شود.
وی ادامه داد: هم اینک هشت هزار و ۵۰۰ کاس درس 
سیستان و بلوچستان وسایل گرمایشی استاندارد ندارند که 
با توزیع این بخاری ها مشکل پنج هزار کاس درس در این 

حوزه برطرف می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش سیســتان و بلوچستان ادامه 
داد: برای بقیه کاس های درس اســتان نیز طبق قولی که 
۲ خیر نیک اندیش داده اند قرار اســت وســایل گرمایشی 

استاندارد تهیه شود.
وی با بیان اینکه برای تعمیر و اســتاندارد سازی وسایل 
گرمایشی مدارس سیستان و بلوچستان ۲ برنامه در دستور 
کار قرار گرفته است،افزود: برنامه کوتاه مدت توزیع بخاری ها 

بوده که در همین ماه کار آن به اتمام می رسد.
نخعی اظهار داشت: در برنامه بلندمدت در زمینه تعمیر 
و استاندار سازی وسایل گرمایشی قرار است هزینه استاندارد 
ســازی با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان، وزارت 
آمــوزش و پرورش و جمعیت هال احمر تامین و کار آن تا 

یک ماه آینده آغاز شود.
وی تصریــح کرد: طبق توافقنامــه ای که با هال احمر 
امضا شده قرار است در مدت ۲ سال برای مدارس یک تا سه 
کاسه سیســتان و بلوچستان بخاری تابشی، مدرسه سه تا 
۱۰ کاسه بخاری استاندارد و مدارس ۱۰ کاس به باا نیز 

از موتورخانه استفاده شود.

دستگیری پنج شرور مسلح 
در بردسیر کرمان

آغاز توزیع بخاری استاندارد در مدارس سیستان و بلوچستان

رئیس  اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای تکاب 
گفت: راهداران این شهرســتان شب گذشته موفق 
شدند تا جان ۱۲ جوان گرفتار در برف و کواک شدید 
ارتفاعات سخت گذر این شهرستان را از مرگ ناشی از 

یخ زدگی نجات دهند. 
»امیــر یدبیضا« در گفت و گو با ایرنــا افزود: این جوانان 
که با ســه دســتگاه خودرو آفرود از روز جمعه برای تفریح 
زمستانی به ارتفاعات روســتای قوشخانه در ۲۵ کیلومتری 
این شهرستان رفته بودند، هنگام بازگشت در محاصره برف 

و کواک گرفتار شدند.
وی بیــان کــرد: آنان پس از گم کردن راه بازگشــت و 
کواک شــدید قادر به ادامه مسیر نشــده در تماس با اداره 

راهداری شهرستان کمک رسانی ماموران را خواستار شدند.
رئیس  اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای تکاب ادامه 
داد: راهداران برای بازگشــایی مســیری که این سه خودرو 
در آن گرفتار شــده بودند با یک دستگاه لودر به حدفاصل 
روستاهای قوشه باغ و قوشخانه از توابع بخش تخت سلیمان 
اعزام شدند و مسیر پنج کیلومتری تا جاده اصلی را به مدت 

بیش از چهار ساعت برف روبی کردند.
»یدبیضا« با اشــاره به اینکه ماموران موفق شدند تا این 
جوانان را ساعت ســه بامداد دیروز از خطر یخ زدگی نجات 
دهنــد، اضافه کرد: هنگام گرفتار شــدن این افراد، کواک 
شــدید و طاقت فرســا بر منطقه حاکم بود و ارتفاع برف به 

بیش از یک متر در ارتفاعات روستای قوشخانه رسیده بود.

12 جوان گرفتار برف از یخ زدگی نجات یافتند

ساری- خبرنگار کیهان:
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی بابل 
از مســمومیت 4۰ دانش آموز در مدرسه ابتدایی 
 شــهید علی پور روســتای آهنگرکا بزرگ بابل 

خبر داد.
 به گزارش خبرگــزاری فارس، مصطفــی جوانیان 
اظهار کرد: در پی گزارشی از کارشناسان مرکز بهداشت 
روستای آهنگرکا بخش گتاب بابل مبنی بر مسمومیت 
چند دانش آموز به این مرکز گروه پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی بابل بافاصله به این روستا اعزام شد که در مرحله 
نخست مشخص شد تعدادی از دانش آموزان دچار عائم 

بیماری گوارشی مانند تهوع، اسهال و استفراغ شدند.
وی افــزود: پس از دریافت اطاعــات از والدین این 
دانش آموزان مشخص شــد برخی از این کودکان از روز 

قبل نیز عائم این بیماری را داشتند.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح 
کرد: حــدود 4۰ دانش آموز این مدرســه از کاس های 
مختلف درگیر این مســمومیت شــده بودند، بررسی در 

روســتا نشان داد هیچکدام از اهالی به این بیماری مبتا 
نشدند بنابراین به نظر می رسید علت بروز این عائم را در 

مدرسه باید جست وجو کرد.
جوانیان خاطرنشان کرد: از آب وغذای بوفه مدرسه 
نمونه گیری و به آزمایشگاه ارسال شد که فعا در دست 
بررسی است.وی گفت: هیچ کدام از دانش آموزان نیاز به 
بستری شدن نداشتند و مراحل درمان در درمانگاه روستا 
انجام شــد و پزشک خانواده بطور شــبانه روزی در این 

درمانگاه مستقر است.

مسمومیت ۴0 دانش آموز روستایی بابل

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر اســتان 
سمنان گفت: هفت کوهنورد گلستانی که روز جمعه در 
ارتفاعات قله شاهوار گم شده بودند، با تاش نیروهای 

هال احمر پیدا شدند. 
علی یحیایی شــامگاه جمعه با بیان اینکه کوهنوردان 
اســتان گلســتان در این روز در کوه های شاهوار شاهرود با 
گم کردن مســیر خود سرگردان شــده بودند به خبرنگاران 
اظهار داشت: برای نجات این افراد ۲ تیم چهار نفره متشکل 
از هشت نفر به منطقه اعزام شدند.وی اضافه کرد: در تماس 
با گروه اول امدادگران، مفقودی  ها توسط عوامل هال احمر 
پیدا شده که خوشبختانه سامت همگی آن  ها گزارش شده 
اســت. وی با بیان اینکه کوهنوردی در شرایط نامساعد آب 
و هوایی می تواند در پاره ای از مواقع بسیار خطرآفرین باشد، 
ابراز داشت: مطلع کردن هال احمر و تیم های امدادی هنگام 
عزیمت به کوه امدادرسانی را با شرایط بهتری همراه می کند. 
بــه گزارش ایرنــا، کوه شــاهوار با ارتفــاع 3۹4۵ متر 
بلندترین قله در قسمت شرقی رشته  کوه البرز است، شاهوار 
در شمال شهرســتان شاهرود و در مرز دو استان گلستان و 

سمنان واقع شده است. 

کوهنوردان گم شده گلستانی 
در ارتفاعات شاهوار پیدا شدند



اخبار كشور

درمکتب امام

وایت فقیه یعنی حکومت قانون
اگر وايت فقيه نباشد، ديكتاتورى مى شود. آن كه جلو مى گرد از اينكه رئيس 
جمهور ديكتاتورى نكند، آن كه جلو مى گرد از اينكه رئيس ارتش ديكتاتورى نكند، 
رئيس ژاندارمرى ديكتاتورى نكند، رئيس شــهرباى ديكتاتورى نكند، نخست وزير 
ديكتاتورى نكند؛ آن فقيه است. آن فقيهى كه براى اّمت تعين شده است، و امام 
اّمت قرار داده شــده اســت، آن است كه مى خواهد اين ديكتاتوري ها را بشكند و 

همه را به زير ِبْرَق اسام و حكومت قانون بياورد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
با اروپایی ها درباره برجام 

به نقطه »نفت« در برابر »وعده« رسیده ایم!
سرویس سیاسیـ 

با اروپایی ها درباره برجام به نقطه »نفت« در برابر »وعده« رسیده ایم! دیروز می گفتند پیروز انتخابات هستیم امروز می  گویند 
به نهادهای اثر گذار دسترسی نداریم! فعال شدن استادان امنیتی و جنگ روانی اصاحات، ماله کشی آقای تئوریسین بر اقدامات 
آمریکا، عدم مدیریت نقدینگی، به معیشت مردم و تولید ضربه زده است، فصل شفافیت بودجه یا سرکار گذاشتن مردم؟ منتقدان 
دولت اقتصاد را به برجام گره زده اند! و روزنامه زد و بندچی و اجاره ای نگران حیثیت نظام شد! از جمله مطالب دیروز مطبوعات 
زنجیره ای بود.محمود دلفانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در گفت و گو با روزنامه اصاح طلب قانون، درباره آینده برجام با توجه به 
اینکه   اروپا توان و اراده چندانی برای مقابله با آمریکا ندارد، گفته است: »به نظر من برجام با خروج آمریکا دیگر برجام نیست و 
باید برایش یک اسم دیگر پیدا کنند. هرچیزی اسمش را از ماهیت، کارکرد و پیامدش می گیرد. برجام توافق جهانی با حضور و 
ضمانت و تعهد آمریکا بود. این اصراری که وجود دارد که برجام هنوز هست و ادامه دارد را من متوجه نمی شوم. این حاا یک 
توافق ایرانی- اروپایی است. تازه ایرانی- اروپایی اش نیز کامل نیست، چون در حوزه سیاسی مشکات زیادی داریم. همین بحث 
رابطه ایران و فرانسه را ببینید که فعالیت منافقان در فرانسه بسیار گسترده شده است و حضور این ها هیچ توجیهی در این کشور 
ندارد. با بسیاری از سیاستمداران فرانسوی که صحبت می کنید می گویند این ها تروریست بوده و هزاران نفر را کشته اند. خب 
این ها چرا آزادانه جلوی دانشگاه سوربن اعامیه می دهند؟ این موارد استخوان های ای زخم است.«وی در ادامه تصریح کرده 
است: »هنوز هم ایران تحریم کامل نظامی است. یک عدد فشنگ از اروپا نمی توانید وارد ایران کنید؛ بنابراین برجام همان شبی 
که ترامپ اعام خروج از آن کرد، تمام شد. یک توافق به نظر من بسیار شکننده متاثر از شرایط روز و تحوات منطقه جهانی 
بین ایران و اروپا وجود دارد، فارغ از ژست هایی که می گیرند و لبخندهایی که می زنند. هنوز هیچ کشور اروپایی حاضر نیست 
به بحث سوییفت ورود کند اگر هم ورود کند، بسیار شکننده خواهد بود.«  این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ توافق واقعی و 
اجرایی و راهبردی وجود ندارد معتقد است اروپا نمی تواند راه را باز کند و به نقطه نفت در برابر وعده و وعید رسیده ایم. گفتنی 
است، در حالی که اروپا به دفعات ثابت کرده است که با وقت کشي به دنبال استمرار تعلیق اقتصاد ایران و پیاده سازي برجام هاي 
بعدي)موشکي، منطقه اي و...( است و حتی برخی چهره های واقع بین حامی دولت نیز به این مسئله اذعان دارند، اما متاسفانه 
دولتمردان همچنان اصرار دارند بر سر قبر بدون مرده SPV )به اصطاح کانال مبادات مالی( بنشینند تا شاید معجزه شود 
و اروپایی ها سر غیرت بیایند و طبق تعهد برجامی، تحریم های آمریکا را دور بزنند و امکان مبادله کاا مقابل نفت فراهم شود.

دیروز می گفتند پیروز انتخابات هستیم 
امروز می  گویند به نهادهای اثر گذار دسترسی نداریم!

ســید حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران دیروز در روزنامه سازندگی نوشت: »هرگونه فاصله گرفتن و تضعیف 
نظام جمهوری اسامی ما را به ورطه ای دچار می کند که هیچ منافعی را برای مردم به ارمغان نمی آورد. امروز اگر مردم ایران 
با مشکات جدی دست و پنجه نرم می کنند، اگر اصاح طلبان نمی توانند آنچنانکه شایسته مردم است در کنار آنها باشند، اگر 
سیاســت های اصاحی آن طور که شایســته است پیش نمی رود، اگر گروه ها و باندهایی پیدا شده اند که با نفوذ در ارکان مهم 
حکومت، تاثیرگذاری اصاح طلبان را کاهش دادند و اگر امروز دولت آقای روحانی که برآمده از رأی مردم است، قادر نیست 
آن طور که مردم انتظار دارند، مسائل شان را حل کند و اگر گرانی و مشکات معیشتی و فشارهای سنگینی بر گرده مردم است، 
بخش عظیمی از این مسائل ناشی از این است که ما با طرح شعارها و مطالبی که فاصله ها و شکاف ها را در نظام زیاد کرده، 
دسترسی اصاح طلبان را به نهادهای اثرگذار کاهش داده ایم.«پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، سهم خواهی 
را حق خودشان می دانستند و در دولت هم سهم عمده ای دارند، بعد از انتخابات مجلس دهم هم تیتر »پیروزی امید« و »تکرار 
پیروزی« زدند و طیف خود را پیروز انتخابات مجلس اعام کردند. حاا که جز رفع حصر و کنسرت و رفتن زنان به ورزشگاه 
حرف و کاری ندارند و نتیجه سیاست هایشان شده تورم و گرانی و رکود و بیکاری، می گویند به نهادهای اثر گذار دسترسی نداریم!

فعال شدن استادان امنیتی و جنگ روانی اصاحات
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت وگویی با سعید حجاریان انجام داده که برخی انگاره سازی های این تئوریسین طیف 
موسوم به اصاحات قابل تامل است. به هر روی فعال شدن این استاد جنگ روانی اصاحات چی ها و توصیه های هنجارشکنانه 
یا هزینه ساز او نیز در این اواخر موضوع دیگری است که می تواند محل تفکر باشد. او در بخشی از این مصاحبه گفته است: »ما 
برجام را راهی برای نرمال سازی در داخل و خارج تلقی می کردیم و  آن را کافی می دانستیم«!این جمله به خوبی بیان کننده 
کلیت و چارچوب بنیان فکری طیف مذکور است. نخست آنکه نشان می دهد شناخت این جماعت از کشورهای اروپایی و آمریکا 
تا چه حد ساده لوحانه است. آیا به راستی غرب نمی دانست ایران در برنامه اتمی خود به دنبال ساح اتمی نیست؟! آنها این را 
می دانســتند و در کل این موضوع بهانه ای در دســت آنها بود. به این ترتیب عنوان کردن »نرمال سازی با برجام« مانند تاش 
برای بیدار کردن کســی اســت که خود را به خواب زده است. کسی که بهانه ای را پیش کشیده مقصود واقعی اش حصول آن 
بهانه نیست بلکه مقصود او در پشت آن بهانه مستتر شده است. به سبب همین شناخت نادرست از غرب، دولتمردان و متحدان 
اصاح طلب آنها در برجام شکست خوردند. دیگر آنکه این دست جمات اتکای این طیف را به بیگانه برای سر و سامان دادن به 
امور مملکت بیان می کند.حجاریان سپس در ادامه می گوید: »اجرای برجام ازم بود تا سرمایه گذاری خارجی به عرصه اقتصاد 
وارد و در نتیجه مشکات  اشتغال و رونق کسب و کار تا حدی حل شود. اما ایشان ]روحانی[ در مقابل سنگ اندازی گروه های 

خودسر]![ که به کلی مخالف برجام بودند و از هیچ اقدامی]![ دریغ نکردند، ایستادگی نکرد...«
ماله کشی آقای تئوریسین بر اقدامات آمریکا

مخاطب در جمات باا چنان که سیاق پیش از این طیف موسوم به اصاحات بوده، با گزاره هایی کلی روبه رو می شود. دقت 
به این نکات ازم است تا به روش این تئوریسین های جنگ روانی برای تخریب دیگران پی ببریم:

منظور از گروه های خودسر چه کسانی است؟ آنها چگونه در مسیر برجام سنگ اندازی کردند؟ چرا که این موضوع را همواره 
به صورت کلی و بدون بیان مصادیق می گویند. دیگر آنکه چنان از سنگ اندازی در مسیر برجام و عدم ایستادگی رئیس جمهور 
سخن می گویند که انگار برجام به ثمر نرسیده است. ضمن آنکه به کارگیری کلماتی از قبیل »گروه های خودسر« با توجه به 
سابقه این کلمات تنها به منظور ترور شخصیت از جانب حجاریان استفاده می شود، وگرنه مخالفان برجام جز انتقاد چه کاری 
کردند؟ همچنین این موضوع بیانگر عدم تحمل نظرات مخالف در ذات جریانی است که خود را ظاهرا مجهز به علوم جدید و 
عقل کل می پندارد. اما آنچه از پس جمات این استاد جنگ روانی )حجاریان( می آید این است که او اعتقادی به این موضوع 
ندارد که آمریکای اوباما در ابتدا به تعهداتش عمل نکرد و سپس آمریکای ترامپ زیر برجام زد. او در کل تاش می کند که همه 
کاسه کوزه ها را بر سر منتقدان داخلی بکشند چرا که برای انتخابات آینده دستشان اگر خالی است، دست کم در ذهن جامعه 
مقصر جلوه نکنند!  حجاریان در ادامه از روحانی گایه می کند که چرا استعفا نداده است: »زمانی که رقبای ایشان به قلب برنامه 
دولت که همان برجام باشد حمله کردند ]بخوانید انتقاد کردند[ رئیس جمهور می توانست محکم بایستد و بگوید نمی توانم این 
گونه کار کنم و حتی صراحتا اعام می کرد استعفا می دهم و می روم.«آری این جمات همان طیفی است که برای مردم فریبی 
شــعار »زنده باد مخالف من« ســر می داد و »انتقاد را حق همه می دانست« اما اکنون می بینید که ماهیت این طیف چیست. 

ضمن آنکه گوینده تاش می کند به این واسطه از انتقادها بزرگ نمایی کرده و مقصر را وارونه جلوه دهد.
عدم مدیریت نقدینگی، به معیشت مردم و تولید ضربه زده است 

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان »پول های سرگردان؛ تولید خاک گرفته« نوشت: »نقدینگی هر سال چند پله بااتر 
می رود تا خواب تولید سنگین تر شود. شاید بهترین جمله برای توصیف حال و روز تولید، حکایت حجم پول های سرگردان در 
اقتصاد باشد. همان اعداد و ارقامی که هر سال صفرهای بیشتری در مقابل آنها صف می بندد تا از وضعیت نامناسب بنگاه های 
تولیدی و در عین حال تورم افسارگسیخته خبر دهند. آن طورکه گزارش های موجود نشان می دهد حجم سرمایه های سرگردان 
در حالی امســال روی پله یک هزار و 700 هزار میلیارد تومان ایســتاده که طی ســال های گذشته این روند رو به رشد بوده 
است.«این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »برآوردها نشان می دهد که وضعیت سرمایه های سرگردان طی سال های اخیر به 
طرز عجیبی رشد کرده و در عین حال بنگاه های تولیدی خاک خورده و سرمایه هایی که می توانست برای تولید خرج شوند، 
از مسیر اصلی خود منحرف شده اند و این موضوع باعث شده تا عرضه کااها کاهش یافته و قیمت ها افزایش یابد؛ سرمایه هایی 
که به جای وارد شدن به بنگاه های تولیدی، به سمت بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طا رفتند و معیشت را برای عده زیادی 
تنگ کردند.«یکی از انتقاداتی که روحانی به دولت قبلی وارد می کرد، رشد بی رویه نقدینگی بود، ولی آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد نقدینگی در این دولت هم به شکل افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرده است؛ بر همین اساس، آمارهای رسمی 
نشان می دهد نقدینگی کشور از 490 هزار میلیارد تومان در ابتدای این دولت به آستانه 1700 هزار میلیارد تومان رسیده و 

3/5 برابر شده است!
فصل شفافیت بودجه یا سرکار گذاشتن مردم؟

روزنامه ایران روز گذشــته در مطلبی با عنوان »فصل شــفافیت در بودجه« نوشت: »در شرایط کنونی توجه به مشکات 
و دغدغه های معیشتی مردم به عنوان اولویت مسلم دولت قرار گرفته که مستلزم توزیع عادانه منابع و اعتبارات برای اقشار 
آسیب پذیر و کاهش فشار بر طبقه متوسط در جهت تحقق عدالت اجتماعی است. دستیابی به این مهم، نیازمند کوچک شدن 
سهم برخی بخش ها برای رسیدگی به اولویت مردم یعنی معیشت است. نهادها و مؤسسات موازی کار، دستگاه های عریض 
و طویل همچون صدا و ســیما- که مصداق مشــخص ارائه خدمات گران به مردمند- و مجموعه هایی که به نوعی خودگردان 
شده اند حسب شرایط نمی توانند انتظار حفظ سهم خود از بودجه سال 98 را داشته باشند. این مسئله از آنجایی حائز اهمیت 
است که برخی شرکت ها و مؤسسات در سال های گذشته، بی حساب و کتاب جذب بودجه کرده و گزارشی نیز از نحوه عملکرد 
و هزینه اعتبارات ارائه نداده اند.«ادعای ارگان دولت در حالی مطرح می شود که از سقف کلی بودجه 98 که حدود هزار و 700 
هزار میلیارد تومان است، بیش از دو سوم آن متعلق به شرکت های دولتی است. برخی کارشناسان معتقدند این بودجه عظیم 
نیازمند شفافیت بیشتری است و اگر دولت واقعا مدعی شفافیت است، بهتر است از همین جا شفافیت را آغاز کند و مشخص 
کند این بودجه صرف چه اموری می شــود.همچنین با وجودی که وزیر اقتصاد اعام کرده که بســیاری از شرکت های دولتی 
زیان ده می باشند، چگونه است که دولت باز هم بخش عظیمی از بودجه را به آنها اختصاص می دهد؟ این در حالی است که 

عده ای معتقدند نظارت چندانی هم بر روی این بودجه نیست و اغلب بحث ها درباره بودجه عمومی دولت صورت می گیرد.
منتقدان دولت اقتصاد را به برجام گره زده اند!

روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: »اینکه در میان همه وزرای دولت، چرا ظریف در کانون حمات قرار گرفته است، 
چندان موضوع پیچیده ای نیست؛ تاش برای پیوند دادن مهم ترین چالش های کشور در حوزه اقتصادی به برجام، نکته کلیدی 
این دست حمات به دولت است.«این روزنامه زنجیره ای مدعی شده است که منتقدان دولت، اقتصاد را به برجام گره زده اند. 
این در حالی است که مقامات ارشد دولت روحانی و فعالین اصاح طلب و رسانه های زنجیره ای در سال های گذشته در اظهارات 
متعدد معیشت مردم را به برجام گره زدند. این طیف در بزرگ نمایی برجام، حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته ای ربط 
دادند.در روزهای گذشته، ظریف در اظهارنظری گفته بود: »دولت مجبور شد که سرنوشت برجام را با  اوضاع اقتصادی مردم گره 
بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق باا ببرد.«این اظهارنظر ظریف یعنی اینکه ما می خواستیم یک توافق را به هر قیمت امضا 
کنیم و برای اینکه مسیر هموار شود، به دروغ معیشت مردم را به توافق گره زدیم!ظریف - شهریور 93- در مقطعی که مذاکرات 
هسته ای دولت یازدهم با 1+5 در وین و نیویورک به واسطه زیاده خواهی های طرف مقابل با محوریت آمریکا بدون نتیجه مانده 
بود، در مصاحبه با رادیو »ان پی آر«  آمریکا در اظهارنظری عجیب گفت: »رسیدن به هر نوع توافقی، بهتر از عدم توافق است.«

روزنامه زد و بندچی و اجاره ای نگران حیثیت نظام شد! 
روزنامه آفتاب یزد در شــماره دیروز به گزارش کیهان درباره اظهارات وزیر امور خارجه در گفت وگو با روزنامه خراســان 
واکنش نشان داد اما با تحریف اظهارات ظریف. وزیر امور خارجه در مصاحبه با خراسان مدعی شده بود: »در اینکه غربی ها در 
انجام تعهدات خود کوتاهی کردند شکی نیست، اما این واقعیت به این معنی نیست که هدف از برجام اقتصادی بود. اصا این 
طور نیست.« آفتاب یزد اما نوشت: »روزنامه کیهان با  اشاره به مصاحبه اخیر ظریف با روزنامه خراسان که گفته بود همه هدف 
برجام اقتصادی نبود...« ظریف می گوید اصا اینطور نیست که هدف از برجام اقتصادی بوده باشد، آفتاب یزد با تحریف این 
جمله نوشته »همه هدف برجام اقتصادی نبود.« این روزنامه البته در گزارش خود نوشت: »به نظر می رسد که مدیر مسئول 
کیهان به عنوان یک رسانه منتسب به نظام یا باید با در نظر گرفتن مسائل فوق در مواضع و اظهاراتش دقت و ماحظه به عمل 
آورد تا بیش از این، تبعات ناشی از هجمه هایش گریبانگیر نظام نشود و یا اینکه به جای هزینه کردن از نظام، در رسانه ای مجزا 
نظرات و انتقادات فردی اش را نسبت به مسائل حتی دولت و ظریف ابراز کند.« آفتاب یزد روزنامه ای اجاره ای است و ماموریت 
آن انتشــار حرف هایی است که دیگر روزنامه هاي مدعی اصاح طلبی به خاطر حفظ حیثیت خود حاضر به درج آن نیستند. 
یک روزنامه کرایه ای که سردبیر پیشین آن فراری و در آمریکا پناهنده شده، برخی افراطیون و محافل آلوده هم از آن برای 
تسویه حساب های سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند، در حمایت از مفسد و فتنه گر و نجومی بگیر و ویژه خوار هم سنگ تمام 

می گذارد، دغدغه آبروی نظام هم دارد !

کار عالمان اخاق همین دو چیز است: یکي اینکه قلب شفاف را نگذارند آلوده 
شــود و اگر تیره شــد غبارروبي کنند: )بَْل راَن َعلي  ُقُلوبِِهْم ما کانُوا یَْکِسُبوَن؛ بلکه 
اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است!(،]1[ دوم اینکه به این جوان ها که 
در دانشگاه یا حوزه هستند عنایت کنند که این آینه دل را به کدام طرف نگه دارند؛ 
اگر به طرف علي و اواد علي نگه داشتند، آفتاب علوي و فاطمي و حسني و حسیني 
مي تابد. اآن شما مي بینید این راهیان نور و همه عزیزاني که باأخره به شهادت و 
کوي شهادت احترام مي گذارند گذشته از آن مسائل اعتقادي، گذشته از آن مسائل 
دیني، گذشته از آن تکلیف شرعي، یک جریان عاطفي هم در این میان هست؛ ما 
به عنوان یک نمک شناسي هم اگر باشد مهمان اینها هستیم. امام)رض( درسال 67 
قطعنامه را پذیرفت، بســیاري از شماها جریان جنگ را یادتان هست؛ این عزیزان 
پنجاه تا بسیجي یا سپاهي یا نیروي مردمي وقتي عازم جبهه بودند پنجاه تا پرچم در 
دستشان بود ،یک مورد هم پرچم سه رنگ نبود، همه یا زهرا، یا حسن، یا حسین، یا 
علي بود؛ آن پرچم سه رنگ را همین پرچم هاي یا زهرا و یا علي حفظ کرد. عّزت ما، 
آبروي ما، کشور ما، مملکت ما، نظام ما مدیون یا علي و یا حسین است، این تعارف 
نیست. در جنگ جهاني اول به ایران حمله کردند، وقتی ترکش حمله رسید ایران 
تسلیم شد، ترکش جنگ جهاني دوم رسید ایران تسلیم شد، کودتاي ننگین 28 مرداد 
1332 مستقیماً در متن جامعه بود ایران تسلیم شد، اما وقتي دفاع مقدس شد، یا 
حسین و یا علي و لبیک یا حسین و لبیک یا ابوالفضل شد ،همه آنها تسلیم شدند 
و اینها زنده اند. اینها )أَْحیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم(]2[ وقتي )ِعْنَد َربِِّهْم( شد )ما ِعْنَدُکْم یَْنَفُد َو ما 
ِعْنَد اه باٍق؛ آنچه نزد شماســت فانی می شود؛ اّما آنچه نزد خداست باقی است(؛]3[ 
اینکه در ســوره مبارکه »نحل «فرمود، چون شما از بین رفتني هستید، کسي نزد 
شما باشد از بین مي رود و چون خداي سبحان باقي است و ابدي است ،اینها )أَْحیاٌء 
ِعْنَد َربِِّهْم(. این کشور به برکت اینها زنده شد و این هیچ تعارفي ندارد؛ گذشته از آن 
مسائل اعتقادي، از نظر مسائل عاطفي و نمک شناسي همه ما مدیون اینها هستیم. 
انبیا آمدند گفتند که یک سلسله معارفي است که دیدني نیست و از راه حس و 
تجربه نمي شود اینها را تشخیص داد، یک؛ تقوا یک راه بسیار خوبي است که دل را 
تطهیر مي کند، دو؛ این قلب آینه است مي تواند اسرار الهي را کشف کند، سه؛ خداي 
ســبحان از هر طرف فیض خود را در دسترس شما قرار مي دهد، چهار؛ اگر خداي 
ناکرده شما همه راه ها را ببندید، این »فهم في ظلمات« است. در بخش هایي از قرآن 
مي فرماید یک عّده )أَحاَطْت بِِه َخطیَئُتُه؛ آثار گناه، سراسر وجودش را پوشاند(]4[ یک 
گناه و دو گناه نیست، از هر طرف راه خودشان را بستند. خداي سبحان از یک طرف 
مي فرماید: )نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل الَْوریِد؛ و ما از شــاهرگ ]او[ به او نزدیکتریم(
]5[ و از طرفي هم مي فرماید: )ُهَو َمَعُکْم أَیَْن ما ُکْنُتْم؛ هر کجا باشید او با شماست(

اِع؛ و هنگامی که بندگان من،  ]6[ از طرفي هم مي فرماید: )َفإِنِّي َقریٌب أُجیُب َدْعَوهً الَدّ

از تو در باره من ســؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که 
مرا می خواند، پاسخ می گویم(]7[ از طرفي هم مي فرماید هر چیزي ملکوتي دارد، هر 
شخصي ملکوتي دارد و ملکوت هر چیزي و هر کسي به دست من است )َفُسْبحاَن 
الَّذي بَِیِدهِ َملَُکوُت ُکِلّ َشيْ ءٍ(؛]8[ همه جوانب ما را از نظر موقعیت جغرافیایي این پنج 

شش طایفه آیات بررسي کرد؛ فرمود خدا آنجا حضور دارد.
جاودانه بودن یاد و نام شهدای کربا 

اگر مي بینید به برکت خون هاي پاک شهدا جامعهً المصطفي صدایش را به عالَم 
رساند، صداي شهید است که به عالم رسیده است، صداي قرآن است به عالم رسیده 
است، صداي ساار شهیدان است به عالم رسیده است. شما مي بینید زینب کبرا)س( 
مجلسین دولت اموي را به بند کشیده و سوگند یاد کرده است؛ فرمود: قسم به خدا 
ما زنده ایم، قسم به خدا ما ماندني هستي »ِکْد َکْیَدَک َو اْسَع َسْعَیَک، ناِصْب َجْهَدَک، 
َفَواه ا تَْمحو ِذْکَرنَا َو ا تُمیُت َوْحَینا؛ هر کید و مکر و هر سعی و تاش که داری 
به کار بند، ســوگند به خدایی که هرگز نمی توانی، یاد و نام ما را محو و وحی ما را 
بمیرانی«]9[ این حّجت بالغه الهي اســت. طبق بیان نوراني امام سجاد فرمود: »أَنِْت 
بَِحْمِد اَهّ َعالَِمًه َغْیُر ُمَعلََّمهً«]10[ این معصوم و امام زمانش درباره او چنین تعبیري 
دارد؛ او فرمود ما براي همیشه زنده ایم. هشتاد میلیون نفر را در طي کمتر از پنجاه 
سال در جنگ جهاني اول و دوم همین پنج کشور به عاوه یک و دو و سه و چهار 
خاک کردند، ما چنین کاري نکردیم. همین ها که اآن دم از دموکراسي مي زنند از 
بس آدم کشتند خسته شدند.بارها شنیدید اگر اینها دم از دموکراسي مي زنند براي 
این اســت که انگشت بسیاري از اینها روي ماشه بمب اتم است، اگر جنگ جهاني 
سوم شروع شود کسي زنده نمي ماند. اینها از بس ُکشتند خسته شدند؛ ولي نامي از 
این هشتاد میلیون نیست. در کربا 72 نفر، کّل جهان را تسخیر کردند؛ این سخن 
زینب کبراســت، با اینکه امویان و مروانیان و عباسیان مخصوصاً عباسیان بیش از 
پنج، شــش قرن با کربا مبارزه کردند و قبلش که اموي و مرواني بود اینها مبارزه 
کردند؛ ولي نتوانستند کربا را محو کنند. این سخن نوراني زینب کبراست که فرمود 
قسم به خدا ما زنده ایم. اگر این حرف ها هست و انبیا آمدند گفتند چیزهایي هست 
که در دسترس فکر شما نیست، ما با همین سرمایه ها زنده ایم، چه بهتر که از این 
سرمایه ها حداکثر بهره را ببریم. فرمود: )َعلََّمُکْم ما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُموَن؛ چیزهایی را که 
نمی دانستید، به شما تعلیم داد.(]11[ این همیشه هست؛ این فعل مضارع است و مفید 
استمرار است، »الي یوم القیامه« هست؛ راه خاص هم به ما نشان دادند. بنابراین اگر 
کسي به این فکر بود که حاا من که رسیدم به اینجا که مثاً رسائل تدریس مي کنم، 
مکاسب تدریس مي کنم، کفایه تدریس مي کنم براي من کافي است، این اّولین روز 
جهل اوســت. این را ابد شنیدید یا در کتاب ها دیده اید که اّولین روز جهل انسان 
این است که بگوید من فارغ التحصیل شدم، ناچار است از کیسه بخورد و آنها را که 
فرا گرفته کم کم از یادش مي رود. ما تا نفس مي کشیم درس و بحث وظیفه ماست، 
این قدر علم در کتاب ها هست، اینقدر علم در جهان هست،آن وقت آیا آدم دهان باز 
مي کند و مي گوید من فارغ التحصیل شدم؟! این را گفتند هرگز نگویید که »َمْن تََرَک 
َقْوَل َا أَْدرِي أُِصیَبْت َمَقاتُِله؛ کسی که جمله »نمی دانم« را ترک کند مواضع آسیب 
پذیر خود را در معرض ضربه های خطرناک )مخالفان( قرار داده است.«]12[،لذا گفتند 
انسان اگر بخواهد عالم شود سه عنصر محوري دارد که کتاب خداست، سّنت اهل 
بیت و انبیا)علیهم الســام( و »ا أدري« است؛ این »ا أدري« در کنار آن دو اصل 
باید باشد تا نفس مي کشیم علم باید باشد، جهان هم اآن منتظر ماست. ما مکّررات 
را اگر تحویل شرق و غرب بدهیم آنها بعد از مدتي خسته مي شوند و پَس مي زنند؛ 
اما همیشه حرف نو، همیشه حرف علمي، همیشه پاسخ به سؤاات بي پاسخ این جهان 

تشنه را سیراب مي کند؛ فرمود اینچنین نیست که علم تمام شود.]13[
اتصال علم ائمه )ع( به علم بیکران خدا

 ائمه)علیهم السام( اگر مي بینید مهد علم  هستند و علوم فراوان دارند علمشان 
از این قبیل نیست که ذات اقدس اله یک اقیانوس علم به اینها داد، باأخره اقیانوس 
محدود اســت. گاهي خداي سبحان به کســي یک دریا علم مي دهد این مي شود 
»بحرالعلوم« گاهي او را به دریاي بیکران علم خودـ  علم فعلي نه علم ذاتيـ  وصل 
هً  مي کند. اینکه در روایات مرحوم کلیني و دیگران بابي باز کردند که »بَاُب أََنّ اْأئَِمّ
َقْد أُوتُوا الِْعلَْم َو أُثِْبَت فِي ُصُدورِِهْم«]14[ همین است؛ این امام معصوم هر وقت بخواهد 
بفهمد مي تواند، چون به دریاي بیکران علِم فعلي ذات اقدس الهي وصل است. اگر 
کسي به این خاندان طاها و یاسین مرتبط باشد مي تواند علوم فراواني را فرا بگیرد و 
اینکه مي بینید اآن ما رشد عرضي داریم، اما رشد طولي کمتر داریم و شیخ انصاري 
در ما کم است، آخوند خراساني و مانند آن کم است، براي این است که ما به اینها 
بسنده کردیم و اینها را سواد مي دانیم، اینها کف سواد است، اینها طلیعه سواد است. 
اگر در چند هزار طلبه، چهار نفر مثل شیخ انصاري و آخوند خراساني پیدا نشود یا 

نظیر حکما و متکلّمان پیدا نشود این خسارت حوزه هاست. 
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 92/12/1 

عزت ایران در سایه عشق به اهل بیت)ع(

مرکز اطاع رسانی اسرا . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[. مطففیــن، 14. ]2[. آل عمــران، 169. ]3[. نحل، 96. ]4[. بقره، 81. ]5[. ق، 16. 
]6[. حدید، 4. ]7[. بقره، 186. ]8[. یس، 83. ]9[. ااحتجاج)طبرسی(، ج2، ص309. ]10[. 
ااحتجاج)طبرسی(، ج2، ص350. ]11[. بقره، 151. ]12[. نهج الباغه، حکمت85. ]13[. غرر 

الحکم و درر الکلم، ص66.  ]14[. الکافی)طـ  اسامی(، ج1، ص213.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

 آشتی ملی: عبارتی که برخی از اصاح طلبان 
برای آزادی سران فتنه به کار می برند. و مقصودشان 

آزادی بی قید و شرط آنان است. 
دیگر  نام  اســرائیلی:  آمریکایی-  آشوب 
راهپیمایی 25 بهمن 89 که عده ای، با اعامیه سران 
فتنه به خیابان ها ریختند و شعارهای ساختارشکنانه 
دادند. تنفر مردم ایران بعد از آشوب های خیابانی آن 
روز، موجب شد شورای عالی امنیت ملی حکم به حصر 

سران فتنه دهد. )و نـ. کـ 25 بهمن(
ابن لبون: شتر کم سن و سال. تعبیر امام علی)ع( 
برای انسان بصیر در کوران فتنه که نه به فتنه گران 
و سوءاستفاده گران، سواری می دهد و نه شیر. یعنی 

مورد سوءاستفاده قرار نمی گیرد.
اردوکشی خیابانی: تعبیر مقام معظم رهبری از 

شیوه اعتراض سران فتنه به نتیجه انتخابات. 
استحاله: هدف اول از جریان فتنه، براندازی بود 
و هدف دوم، اســتحاله انقاب. یعنی در صورت عدم 
تحقق سقوط انقاب، دشمنان کاری کنند که تنها 
صورت انقاب بماند ولی باطن و اهداف آن نابود شود.
استحقاق نفرین: تعبیر آیت اه جنتی در حق 

کسانی که با سکوت خود فتنه را انکار کردند. 
امنیت ملی: مهم ترین مقوله از دیدگاه حاکمیت 
است که به هیچ عنوان نباید مخدوش شود. در طول 
فتنه 88 ضربات جبران ناپذیری به امنیت ملی وارد 

گردید.
امیدوار کردن دشــمن: نتیجه حرکت فتنه 
در نگاه رهبر. »دشــمن کــه از حرکت عظیم مردم 
در انتخابات مأیوس شد، متصدیان فتنه او را امیدوار 

کردند.«
انتخابات 40 میلیونــی: )دور دهم انتخابات 
ریاست جمهوری(: در طول انقاب تنها رفراندوم بود 
که نزدیک به این تعداد در یک رای گیری شــرکت 
کردند. میزان مشارکت مردم 85 درصد بااترین حد 

نصاب محسوب می گردد.
انقاب رنگی: جریانی از ســوی اســتکبار که 
برای براندازی حکومت های مردمی و روی کار آوردن 
دولت های موافق غرب، مورد استفاده قرار می گیرد. 
چنان که در کشــورهایی مانند اوکراین، صربستان و 
قرقیزستان واقع شده است. این حرکت ها معموا با 
رنگی به عنوان نماد انقاب، همراه است. که در ایران 

رنگ سبز نماد آن بود. )نـ.کـ کودتای مخملی(
انقاب مخملی: نام دیگر انقاب رنگی. تعبیر 
مخملی حکایت از براندازی حکومت به دور از اقدامات 

مسلحانه و با فریب اقشار مختلف مردم دارد.
ایجاد چالش برای نظام: از تعابیر مقام معظم 
رهبری درخصوص نتیجه ای که کار سران فتنه برای 

نظام داشت.
أیَن َعّمار؟: یاورانی همانند عمار کجایند؟ سخن 
امام علی)ع( که از روی دلتنگی به زبان آورده اند. )خ 
182 نهج الباغــه( این عبارت را مقام معظم رهبری 

نیز در جریان فتنه بیان نموده اند. 
بازیچه دشمن: رهبر معظم معتقد بودند سران 
فتنه را دشــمن در صحنه آورد و آنان را بازیچه خود 

قرار داد.
براندازی: به معنای ســرنگونی یک نظام. در 
جریان فتنه، اعتراض به نتیجه انتخابات، پوشــش 
انحرافی و هدف غایی، براندازی بوده است. موضوعی 
که اغتشاشگران در راهپیمایی خود سرانجام اعتراف 

کردند: انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است.
برنامه بلندمدت: نقشــه های دشــمن از نگاه 
رهبری که از 10 یا 15 ســال قبل نقشه های دقیقی 

دارند تا روزی آنها را عملیاتی نمایند. 
بزرگ ترین سرمایه: تعبیر نخست وزیر رژیم  

اشغالگر قدس درباره اصاح طلبان.
بصیرت: قوه ادراکی که باعث می شود یک انسان 
حقایــق امور را درک نماید. این واژه در جریان فتنه 
88 معنا گرفت و رهبر معظم انقاب، همواره از ملت 
می خواســتند که با استفاده از این نیرو، فتنه و فتنه 

گران را دفع کنند. 
بیست و پنج بهمن: یک سال پس از حوادث 
88 و سه روز پس از راهپیمایی باشکوه 22 بهمن )در 
25 بهمن 89( سران فتنه، طرفداران خود را به بهانه 
حمایت از ملت مصــر و تونس دعوت به راهپیمایی 
کردند. این راهپیمایی بدون مجوز، با شــرکت عده 
قلیلی تبدیل به یک آشوب خیابانی شد که منجر به 

حصر سران فتنه گردید. 
پرونده باز: بیان رئیس  دستگاه قضا در موضوع 

واحــد علــوم و تحقیقات دانشــگاه 
آزاد کــه پس از ســانحه واژگونی اتوبوس 
دانشــجویان از سه شــنبه گذشته به طور 
 موقت تعطیل شده بود روز گذشته بازگشایی 

شد.
همچنیــن همزمان با بازگشــایی واحد علوم 
و تحقیقات، اتوبوس های جدید ســرویس دهی به 
دانشــجویان و کارکنان این واحد آموزشی را آغاز 

کردند.
در همین زمینه سرپرســت دانشــگاه علوم و 
تحقیقات گفت: صبح دیروز 50 اتوبوس جدید که 
از یکی از شرکت های معتبر خریداری شده به ناوگان 

حمل ونقل دانشگاه اضافه شد.
مسعودی افزود: فعالیت های آموزشی در حال 
انجام است و کاس ها از دیروز دایر شده و مشکلی 

دربرنامه آموزشی نداریم.
خروج اتوبوس های فرسوده 

از ناوگان حمل ونقل دانشگاه آزاد

آخرین خبرها از سانحه مرگبار 
اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

پیش از این هم رئیس دانشگاه آزاد اسامی از 
خروج تمام اتوبوس های فرسوده دانشگاه از ناوگان 

حمل ونقل دانشگاه آزاد خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، محمدمهدی 
طهرانچی گفت: بررسی پرونده حادثه واحد علوم و 
تحقیقات دو فرآیند دارد که یک فرآیند آن توسط 

دانشگاه و فرآیند دیگر از سوی قوه قضائیه در حال 
دنبال شدن است و پرونده تمام کسانی که در بروز 
این حادثه قصوری داشتند، قطعا مورد بررسی قرار 

می گیرد.
گفتنی است، پیش از این کمیته ویژه پیگیری 
ســانحه تصادف اتوبوس واحد علوم و تحقیقات در 
اطاعیه ای از برکناری پنج نفر از مدیران این واحد 

دانشگاهی خبر داده بود.
تجمع اعتراض آمیز 

دانشجویان علوم  و تحقیقات
اما دیروز جمعی از دانشــجویان با حضور در 
صحن دانشگاه علوم و تحقیقات با اعتراض به عملکرد 
مسئوان این دانشگاه در حادثه دلخراش واژگونی 
اتوبوس دانشجویان خواستار استعفای مسببان این 

حادثه شدند.
در ایــن تجمع که مادر یکی از دانشــجویان 
قربانــی حادثه نیز ســخنرانی کرد، دانشــجویان 
عاوه بر درخواســت برخورد با مســئوان خاطی 
بر مــواردی همچون لزوم 
استقرار همیشگی اورژانس 
در محل دانشگاه، نوسازی 
ناوگان اتوبوسرانی و تعیین 
سرعت مجاز و نصب برگه 
معاینه فنــی در اتوبوس و 
بررسی آن در بازه های زمانی 
کوتاه و استخدام راننده های 
با صاحیت، ساخت حفاظ 
برای جلوگیــری از ریزش 
کوه و نصــب گاردریل در 
طول مســیر، رایگان شدن 
یا حداقل کم شدن هزینه آژانس ها تا هنگامی که 
نوسازی ناوگان و حفاظت مسیرها تامین شود و... 

تأکید کردند.
در این تجمع، دانشجویان با اهدای گل و ذکر 
فاتحه و صلوات یاد دانشجویان جانباخته در سانحه 

واژگونی اتوبوس را گرامی داشتند.

تاش برای سوءاستفاده سیاسی 
از یک تجمع

اما دیروز برخی تاش کردند تجمع اعتراضی 
دانشــجویان در واحد علوم و تحقیقات را سیاسی 

جلوه دهند.
در همین زمینه اسدی مسئول بسیج دانشجویی 
واحد علــوم و تحقیقات در گفت وگو با خبرگزاری 
دانشجو، گفت: تجمع دیروز دانشجویان دانشگاه علوم 
و تحقیقات پیرامون سانحه واژگونی اتوبوس در این 
دانشــگاه که منجر به فوت و زخمی شدن تعدادی 
از دانشجویان شد به دعوت بسیج دانشجویی نبوده 
است.وی با بیان اینکه درخواست بسیج دانشجویی 
واحد علــوم و تحقیقات برای برگــزاری تجمع با 
مخالفت رئیس  این دانشــگاه رد شد، افزود: تجمع 
دیروز به صورت خودجوش با حضور دانشــجویان 

برگزار شد.
مسئول بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات 
گفت: سانحه واژگونی اتوبوس که منجر به فوت و 
زخمی شــدن تعدادی از دانشجویان واحد علوم و 
تحقیقات شــد فاجعه بزرگی است با این وجود در 
تجمعی که دیروز با هدف عزاداری برای دانشجویان 
درگذشته توسط همکاسی ها و هم دانشگاهی های 
این دانشجویان برگزار شد برخی جریانات به دنبال 
سوءاستفاده های سیاسی خود از این داغی که بر دل 
جامعه دانشگاهی و مشخصا دانشگاهیان واحد علوم 

و تحقیقات نشسته، بودند.
اسدی با تاکید بر اینکه 
مسئولین چه مسئولین وقت 
و چه مسئولین حال حاضر 
دانشگاه آزاد باید پاسخگوی 
اتوبوس  واژگونی  ســانحه 
در دانشــگاه آزاد باشــند، 
اظهار داشــت: ما در بسیج 
و  دانشــجویی واحد علوم 
تحقیقات هــم پیگیر این 
مسببین  تا  هستیم  قضیه 
این ســانحه هر چه سریعتر مشــخص و به مردم 

معرفی شوند.
دانشجویان معترض: تجمع ما 

صنفی است، نه سیاسی
نماینده دانشجویان معترض هم در اواخر تجمع 
اعتراضی دیروز در سخنانی ضمن تاکید بر ماهیت 
صنفی اعتراضات دانشجویان دانشگاه علوم وتحقیقات، 
تاکید کرد با هرکســی که بخواهــد از این تجمع 

سوءاستفاده سیاسی کند، مقابله خواهد شد.
وایتــی: در پیگیــری قانونی پرونده 
جانباختگان حادثه کوتاهی نخواهد شد

اما رئیس هیئت  امنای دانشگاه آزاد هم با بیان 
اینکه این حادثه تلخ دل همه اعضای خانواده دانشگاه 
آزاد را به درد آورد، اظهارداشــت: هیچ کوتاهی در 
پیگیری قانونی رســیدگی به پرونده جانباختگان 
حادثه علوم و تحقیقات و همچنین رســیدگی به 

بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد.
علی اکبر وایتی به فارس گفت: این اتفاق بسیار 
حادثه تلخی بود که متاســفانه تعدادی از فرزندان 
جامعه علمی کشور جان باختند که در این رابطه 
همه ابعاد این حادثه به صورت قانونی پیگیری خواهد 
شــد. وایتی با تاکید بر تاش مسئوان در بهبود 
جسمی مجروحان این حادثه افزود: مسئوان تمام 
کوشش خود را برای تسریع درمان و بهبود وضعیت 

جسمانی مجروحان حادثه دانشگاه خواهند کرد.

واژگان مصطلح در جریان فتنه سال 88
اشاره:

در انتخابات ســال 88 و پس از آن، مفاهیم تازه ای وارد ادبیات انقاب شــد که بعضاٌ تا 
قبل از آن تاریخ بی سابقه بوده است. آشنایی با این اصطاحات و مفاهیم، کمک شایانی در 
شناخت بیشتر جریان فتنه می نماید. فرهنگ نامه زیر گزیده ای از اصطاحات رواج یافته در 

این جریان است.
محاکمه ســران فتنه و تأکید بر این نکته که پرونده 

جرایم و اتهامات آنان مختومه نیست. 
پیروز قطعی: تعبیر یکی از سران فتنه درباره 
خودش در ساعات اخذ رأی و پیش از شمارش آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری 88. وی با این بیان، اولین 

اقدام عملی آشوب و فتنه را کلید زد.
تشکیک در ســامت انتخابات: از القائات 

شیطانی اصاح طلبان چندین ماه قبل از انتخابات. 
برخی  پروژه ای کــه  تطهیر ســران فتنه: 
اصاح طلبان آن را آغاز کرده و با القائات خود، سران 

فتنه را از خطا و گناه بری می دانند.
تقلب: واژه ای که به شــکل وسیع در سال 88 
از سوی اصاح طلبان به کار گرفته می شد تا سامت 
انتخابات مورد تشکیک واقع شود. ظاهرا در انتخابات 
88 اولین بار این موضوع را بهزاد نبوی عنوان کرد و 
به دنبال آن طرح کمیته صیانت از آرا شکل گرفت. 

توطئه بزرگ: اصطاح رهبر معظم از نقشه های 
مسببین فتنه »چند سال که بگذرد، خواهید فهمید 
چه توطئه بزرگی پشــت فتنه 88 بــود. این فتنه 
خیلی چیز مهمی بود.. در واقع می خواســتند ایران 

را تسخیر کنند.«
جرزنی سیاسی: رفتار غیرقانونی متصدیان فتنه 

در برخورد با قضیه انتخابات از نگاه رهبر.
جشنواره مردمی فیلم عمار: اتفاقی مبارک در 
عرصه هنر هفتم که پس از فتنه 88، به عنوان سینمای 
انقابی و فرهنگی ایجاد شد. دوره اول آن در سال 89 
با 20 اثر برگزار شد و هشتمین دوره آن در سال 96 
با 3000 اثر سینمایی. جایزه این جشنواره »فانوس« 

است که نماد روشنگری می باشد. 
جنبش سبز: اصطاحی برای فتنه 88 از سوی 
طرفداران این جریان. رنگ سبز به بهانه سادات بودن 
یکی از سران فتنه انتخاب شد و با فراخوانی عمومی 
از طرفداران خواســتند که برای لباس و شال و مچ 
بند خود رنگ سبز را انتخاب کنند. اصطاح جنبش 
سبز، بیانگر وابستگی این جریان به انقاب های رنگی 

می باشد.
جنگ صفیــن: مثالــی تاریخــی از فتنه و 
شــباهت های فراوان آن با فتنه 88. آغاز فتنه جنگ 

صفین، آن زمان بود که قرآن ها به نیزه شد. 
ُحّر )حر بن یزید ریاحی(: در قیاسی  اشتباه، 
طرفداران ســران فتنه قائلنــد همان گونه که امام 
حســین)ع( حر را بخشــید، نظام هم سران فتنه را 
مــورد عفو قرار دهد. و حــال آنکه حر پس از دیدن 
حقانیت سیدالشــهدا )ع( توبــه و کوتاهی خود را با 
خون خویش جبران نمود. و این موضوع هیچ نسبتی 

با سران فتنه ندارد.
حرکت خودجوش: تعبیر رهبری از حماسه 9 
دی. بدین معنا که دولت و مســئولین نظام در خلق 

این راهپیمایی نقشی نداشتند.
حصر خانگی: بعد از دعوت به راهپیمایی 25 
بهمن 89 و حوادث تلخ آن، شورای عالی امنیت ملی 
تصمیم گرفت برای جلوگیری از تهدید بیشتر امنیت 

ملی، سران فتنه در خانه های خود محصور گردند.
حصر غیرقانونی: ادعای باطل طرفداران سران 
فتنه. این حصر با حکم قانونی شــورای عالی امنیت 

ملی صورت گرفته است. 
حکم خیلی ســنگین: تعبیر رهبر انقاب از 
محاکمه سران فتنه. »رأفت نظام باعث شده در حصر 
قرار گیرند و در صورت محاکمه، حکم خیلی سنگینی 

در انتظارشان است.«
حمایت از انقاب تونس و مصر: بهانه دروغین 
ســران فتنه در برپایی آشوب 25 بهمن89. در این 
اغتشاشات حتی یک شعار در حمایت از این دو ملت 
داده نشد. شعارها علیه نظام اسامی بود و یکی از سران 
فتنه در اعامیه ای از حضور این عده در اغتشاشــات 

تشکر کرده بود.
خطای جبران ناپذیر: از تعابیر رهبری در توضیح 

رفتار سران فتنه.
خط قرمز: تأکید مقام معظــم رهبری برای 
کنار نیامدن انقاب با جریان فتنه: »تأکید می شود 
مســئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط 

قرمز است.«
و  خواص بی بصیرت: چهره های سرشــناس 
مشهور سیاسی و فرهنگی که در امتحان فتنه، نمره 

قبولی نگرفتند.
داماد لرســتان: دومین دلیل برای تقلب در 
انتخابات! همسر یکی از سران فتنه با ابراز اینکه خودش 

لر و شوهرش داماد استان لرستان می باشد، از آرای کم 
این کاندیدا در استان یاد شده، نتیجه می گرفت که در 
ـ. کـ فرزند آذربایجان( انتخابات تقلب رخ داده است. )ن
دستاورد بزرگ ملت: تعبیر یکی از سران فتنه 
در وصف آشــوب خیابانی 25 بهمن 89 و شعارهای 

ساختارشکننده آن.
دنیاطلبی: بزرگ ترین هدف و مقصد فتنه گران.

روشــنگری: وظیفه ای اســت بر عهده همه 
انسان های بصیر در دوران فتنه در بیان امام خامنه ای.

رویش ها: رهبر معظم معتقــد بودند که در 
مقابل ریزش های فتنه، جوانانــی مؤمن و انقابی، 
بشــارت آینده انقاب هســتند که از آن تعبیر به 

رویش ها نمودند.
رمز آشــوب ها )رمز عملیات(: محمدعلی 
ابطحی رئیس دفتر دولت خاتمی و حامی کروبی در 
جریان انتخابات 88 در اعترافات خود می گوید: تقلب 
اسم رمزی برای همه آشوب ها بود. بدین معنا که به 

بهانه تقلب، آشوب و ناامنی ایجاد می کردند.
زنگ بیدارباش: تعبیر مقام معظم رهبری از 
فتنه 88 به عنوان اینکه دشمن در هر شرایطی بیدار 

است و مشغول توطئه.
سران فتنه: این اصطاح به دو نفر از کاندیداهای 
معترض به نتیجه انتخابات و مدعی تقلب نسبت داده 

می شود. برخی، سران فتنه را سه نفر می دانند.
سکوت: روشی جانکاه که برخی از خواص، در 

مقابل جریان فتنه اعمال نمودند. 
شورای عالی امنیت ملی: نهادی مهم و قانونی 
که مصوبات آن برای همه ارگان ها ازم ااجرا است. این 
شورا رأی به حصر خانگی سران فتنه داده است. و هیچ 
نهادی جز خودش حق فسخ آن را ندارد. رؤسای سه 

قوه از اعضای اصلی این شورا می باشند.
شورش خیابانی: روشی که ســران فتنه در 
اعتراض به نتیجه انتخابات اتخاذ کردند و رهبر معظم 
در ســخنرانی عید سال 92 در حرم مطهر رضوی به 

آن اشاره فرمودند.
صدمه: واژه ای که مقام معظم رهبری بر آن تأکید 
دارند و معتقدند ابعاد آن بسیار وسیع بوده است. »از 
قانون تخلف کردند. خطا کردند. از راه غیر قانونی وارد 
شدند. هم به خودشان صدمه زدند. هم به ملت صدمه 

زدند. هم به کشور صدمه زدند.«
ضایعه آفرین: اصطاحی کــه رهبر معظم از 
حوادث 88 نمودند. »حوادثی که در سال 88 پیش 

آمد برای کشور، ضایعه آفرین بود.«
ظلم عظیم: عبارتی که برخی فعاان سیاسی از 

رفتارهای سران فتنه نموده اند.
عاشورا: عاشــورای ســال 88 وقیحانه تریــن 
هتاکی ها از ســوی آشوبگران به مقدسات گردید. از 
آتش زدن خیمه های عزاداران حسینی تا سنگباران 
نمازگزاران. ولی عکس العمل ملت قهرمان ســه روز 
بعد از آن، در حماسه 9 دی تجلی کرد و طومار فتنه 

گران در هم پیچید.
عبرت: تعبیر رهبری برای درس گرفتن ملت 

از حوادث سال 88.
عــدم تقلب: اعترافی که محمــد خاتمی در 
جلسه ای خصوصی ابراز داشت و مقصود وی این بود 
که انتخابات سالم بوده ولی از بیان علنی آن خودداری 
نمود و همچنان از مواضع ســران فتنه حمایت کرد. 
این موضع گیری دوگانه به اعتقاد محمدعلی ابطحی، 

خیانت به ملت بوده است. 
عمار: صحابی باوفای پیامبر)ص( و یار فداکار امام 
علی)ع( که پیامبر اکرم )ص( وی را معیار جدایی حق 
از باطل دانسته بودند. این نام در فتنه 88 به مناسبت، 
به کار گرفته می شد و مقصود از آن، افراد با بصیرتی 

بودند که دست از رهبر و نظام برنداشتند.
عمل صالح: تعبیــر رهبر از راهپیمایی 9 دی. 
»عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند و بگویند 

مردم ایران این اند.«
غبارآلودگی: موقعیتی اســت در ایام فتنه که 
چهره دشمن و نقشــه های او پوشیده می ماند و در 

نتیجه تشخیص حق و باطل دشوار می گردد. 
فتنه: پرکاربردترین کلیدواژه در جریان انتخابات 

88. این اصطاح به رفتارها و هنجار شکنی های دو 
تن از کاندیداهای ریاست جمهوری اطاق می شود. 

فرزند آذربایجان: دلیل اول سران فتنه برای 
تقلب در انتخابات. همســر یکی از سران فتنه ابراز 
می داشت که شوهرم ترک و فرزند آذربایجان می باشد 
و مردم این سامان فرزند خود را رها نکرده و به دیگری 
رأی نمی دهند. لذا آرای کم او در این منطقه دلیل بر 

تقلب در انتخابات است. )نـ. کـ داماد لرستان(
قطب نما: تعبیر مقام معظم رهبری از بصیرت. 
یعنی هنگام گم شــدن در غبار فتنه ها، قطب نمای 

بصیرت راه صحیح را نشان می دهد. 
ُکشته سازی: یکی از پروژه های گردانندگان فتنه 
که برای تحریک مردم، به دروغ ادعا می کردند رژیم 

تعدادی از معترضان را به قتل رسانده است. 
کمیته صیانــت از آرا: یکــی از پروژه های 
اصاح طلبان برای القای تقلب در انتخابات و به چالش 
کشیدن سامت انتخابات، ایجاد این کمیته غیرقانونی 
بود که ماه ها قبل از انتخابات ایجاد و فعال گردیده بود. 
کودتای مخملی: تعبیری دیگر از فتنه 88 به 

معنای براندازی نرم. )نـ.کـ انقاب مخملی(
گرجستان: از جمله کشورهایی که حکومت آن 
با انقاب رنگی آمریکایی سرنگون شد. نماد انقاب 

گرجستان گل سرخ بود. 
گناه بزرگ: از تعابیر دیگر رهبری در عملکرد 
سران فتنه. »این گناه بزرگ قابل اغماض نیست و آثار 

آن همچنان در جامعه موجود است.«
لگــد زدن به قانــون: اســتعاره رهبری از 

قانون گریزی متصدیان فتنه.
لجاجت غیرنجیبانه: اصرار سران فتنه بر موضوع 

تقلب در انتخابات از دیدگاه رهبری.
مخدوش کردن رأی مردم: آسیبی که انتخابات 
باشــکوه 88 از فتنه دید در نگاه رهبر انقاب چنین 

بوده است.
مردمان خداجو: تعبیر یکی از سران فتنه در 
وصف اهانت کنندگان به ساحت اهل بیت و کسانی 
که در روز عاشورا صف نمازگزاران را سنگباران کردند. 
مرز گذاری: رهبر معظم انقاب همواره تأکید 
داشته اند که از افراد دخیل در فتنه، در هیچ مسئولیتی 
استفاده نشــود. ایشــان در این موضوع از اصطاح 

مرزگذاری استفاده کرده اند.
میکروب های سیاسی و اجتماعی: اصطاحی 
که امام خامنه ای از نقشه های پلید و شوم دشمنان در 

فتنه 88 بکار بردند.
نمره مردودی: عبارتی در شأن برخی مسئوان 
و خــواص که در جریان فتنه با رهبر و مردم همگام 

نبودند. )نـ.کـ خواص بی بصیرت(
نهم دی: روزی باشــکوه که خشم مقدس یک 
ملــت ظهور کرد و با حضــور میلیونی خود، جریان 

مخرب فتنه 8 ماهه را خنثی نمود.
واکسینه: تعبیر رهبر در موضوع فتنه. یعنی با 
آگاهی ملت از نقشــه های دشمن، انقاب بیمه شد. 

»فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد.«
هتک آبروی نظام: رفتار سران فتنه، در سطح 
بین المللی ضربات سختی به نظام وارد کرد. که مقام 
معظم رهبری، از این ضربات اینگونه تعبیر فرمودند.

هزینه: از بازتاب های اعمال سران فتنه که رهبری 
به آن اشاره داشته اند. »کشور را دچار هزینه کردند.«

هشــت ماه: طول مدتی که ملت بزرگ ایران 
از انتخابــات خرداد ماه تا حماســه باشــکوه 9 دی 

شکیبایی ورزیدند.
هشت میلیون رای تقلبی: ادعا و تهمت واهی 
محمدرضا خاتمی. وی ابراز داشــته بــود در وزارت 
کشــور این تعداد رای تقلبی به ســود احمدی نژاد 
اضافه گردیده است. ولی بعد از آن گفت که این را از 

دیگران شنیده است. 
هلوکاست: تشبیه یکی از اعضای هیئت رئیسه 
مجلس فعلی از فتنه! وی مدعی است فتنه در ایران 
مانند هلوکاست در اروپا است که کسی حق تحلیل 
متفاوت از آن را ندارد. مقصود این نماینده مجلس از 

تحلیل متفاوت، حمایت از سران فتنه است. 
سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

شهردار تهران با اشاره به فتنه 88 گفت: با 
توجه به اینکه دشمنان خارجی چشم طمع به 
کشور ما داشتند، حماسه 9 دی پاسخ کوبنده ای 

به عوامل فتنه و دشمنان خارجی بود.
»پیروز حناچی« شهردار تهران، درخصوص 
یوم اه 9 دی اظهار داشــت: دشمن در سال 88 
عمــق و پایه های نظام را هدف قرار داده بود و از 
ابزار های مختلف روانی برای رســیدن به اهداف 

خود اســتفاده می کرد.وی بــا بیان اینکه مردم 
وایت مــدار ایران در 9دی روز ماندگاری را رقم 
زدند، گفت: نهم دی با توجه به حوادثی که قبل 
از آن رخ داده بود، روزی مهم و سرنوشت ساز بود.
حناچی در گفت وگو با دفاع پرس افزود: با توجه 
به اینکه دشمنان خارجی چشم طمع به کشور 
ما داشتند، حضور مردم در سراسر کشور پاسخ 
کوبنده ای به عوامل فتنه و دشمنان خارجی بود.

شهردار تهران:
حماسه ۹ دی پاسخ کوبنده ای به فتنه گران بود



اشغال یک شهر در شمال شرق نیجریه
به دست تکفیری های بوکوحرام

تکفیری های »بوکوحرام« دو پایگاه ارتش و یک 
شهر راهبردی را در شمال شرق نیجریه را به  اشغال 

خود در آوردند. 
تروریســت های بوکوحرام، که تحت حمایت مالی و 
تسلیحاتی رژیم آل سعود قرار دارند، پس از یک درگیری 
ســنگین با نیروهای دولتی نیجریه در شمال شرق این 
کشور، دو پایگاه ارتش و یک شهر راهبردی به نام »باگا« 

را اشغال کردند. در حال حاضر شبه نظامیان بوکوحرام در 
مناطق مرزی شمال شرق نیجریه به شدت فعال هستند 
و بارهــا جزایر دریاچه چاد را هم مــورد حمله قرارداده 
و به غارت آنها پرداخته انــد. به گفته یک فرمانده ارتش 
نیجریه، هــر چند دولت با اعزام نیــرو، درصدد باز پس 
گیری این شهر برآمد، اما این نیرو ها با دادن تلفات، ناچار 

به عقب نشینی شدند.

برگزاری هفتمین هفته تظاهرات جلیقه زردها
با شعار »ماکرون برو«

جلیقه زردهــا برای هفتمین هفتــه متوالی به 
خیابان های پاریس و شماری از شهرهای این کشور 

ریختند و بار دیگر خواستار استعفای ماکرون شدند.
تعطیات سال نوی میادی نیز باعث نشد جلیقه زردها 
در فرانسه دست از اعتراضات خود بکشند و آنها دیروز باردیگر 
در شهرهای مختلف کشور به خیابان ها ریختند.  بنابر گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، شمار حاضرین در تظاهرات   پاریس 

در مقایسه با هفته های گذشته کاهش داشت اما پلیس پاریس 
با تعداد قابل توجهی از نیروهای خود، در خیابان ها مســتقر 
شده بود. این تظاهرات عاوه بر پاریس در شهر های »مارسی«، 
»مونپولیه« و »کن« هم برگزار شــد و مردم همچنان شعار 
می دادند: »ماکرون استعفا بده«.مواردی نیز از درگیری  میان 
پلیس و معترضان در  منطقــه »آوینیون« واقع در جنوب 

فرانسه گزارش شده است.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

یک ســناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا با ابراز 
نگرانی از توافق میان کردها و ارتش ســوریه، این 
مسئله را کابوسی برای رژیم صهیونیستی و ترکیه 

دانست.
»لیندســی گراهام« از وحدت مجــدد میان کردهای 
سوریه و دمشق، ابراز نگرانی کرده است. وی جمعه گذشته 
زمانی که شنید کردها از ارتش سوریه خواسته اند وارد شهر 
»منبج« شود، در توییتر نوشت: »اگر گزارش های منتشر شده 
در مورد همســو شدن کردها با ]بشار[ اسد ]رئیس جمهور 
سوریه[ دقیق باشد، فاجعه ای در حال شکل گیری است. این 

کابوسی برای ترکیه و نهایتا اسرائیل است.« لیندسی در ادامه، روسیه، ایران و 
بشار اسد را »برندگان بزرگ« این اتفاق دانست. 

هرچند سناتور  گراهام نسبت به این اتفاق که آن را »فاجعه بزرگ« خوانده 
بود هشدار داد، ولی او خبری که شنیده بود، درست است؛ شهر مرزی منبج با 
درخواست و حمایت کردها، تحت کنترل ارتش سوریه قرار گرفته است، اگرچه 

ترکیه و آمریکا نتوانند آنرا بپذیرند. 
چند روز پیش گروه مسلح کرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، 
که طی ســال های گذشته تحت حمایت آمریکا قرار داشته است، برای پیوند 
مجدد با دمشق، اعام آمادگی کرد. این تمایل میان شبه نظامیان کرد موسوم 

به »یگان های مدافع خلق« نیز وجود دارد.
بــه گزارش خبرگزاری فــارس، روز جمعه کردهای 
سوریه که از ســوی ارتش ترکیه در معرض تهدید قرار 
گرفته  بودند، از دمشــق خواستند با اعزام نیرو، از منبج 
و ســاکنان آن در برابر حمله احتمالــی ارتش ترکیه و 

شبه نظامیان هم پیمان این کشور، محافظت کند.
پس از این درخواســت، نظامیان ارتش سوریه وارد 
شهر منبج شده  و پرچم سوریه را در این شهر برافراشتند. 
براساس تصاویر منتشر شــده در شبکه های اجتماعی، 
نیروهای ارتش سوریه در یکی از روستاهای حومه منبج 

، مورد استقبال ساکنین قرار گرفته اند.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، گزارش های منتشــر شده در 
مورد ورود ارتش سوریه به منبج را »جنگ روانی« خوانده و گفته، کردها حق 

ندارند از دمشق درخواست کمک بکنند!
شهر منبج واقع در شمال شرق »حلب« از سال ۲۰۱۶، با عقب نشینی گروه 
تروریستی »داعش«، تحت کنترل شبه نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا درآمده 
بود. با تصمیم واشنگتن برای خروج از سوریه و اعام آمادگی ترکیه برای آغاز 
عملیاتی علیه کردها در منبج، ساکنان این شهر از دولت سوریه دعوت کرده اند 

که کنترل منطقه را مجدداً در دست بگیرد.  

سناتور لیندسی گراهام: پیوند کردها با سوریه کابوس اسرائیل است

نایب رئیس پارلمان سوریه خبر داد، تصمیم 
»دونالــد ترامپ« مبنی بر خــروج نیروهای 
آمریکایی از ســوریه، میــان وی و نهادهای 

سیاسی و امنیتی آمریکا فاصله انداخت.
»نجدت انزور« با بیان اینکه محور مقاومت روز 
به روز قوی تر می شود و دشمن قادر به متوقف کردن 
آن نیســت تاکید کرد، نهادهایی مانند وزارت دفاع 
آمریکا)پنتاگون( و دستگاه اطاعاتی این کشور)سیا( 
و ابی های حاکم بر این کشور، کاما مقابل »دونالد 

ترامپ« قرار گرفتند.
این خبر در حالی منتشــر می شود که پیش از 
این هم خبرگزاری ها از نافرمانی کارکنان کاخ سفید 
از دســتورات ترامپ خبر داده و از این اتفاق، تحت 

عنوان »کودتا« یاد کرده بودند.
نایب رئیس پارلمان سوریه همچنبن گفت که در 
حال حاضر بازیگران اصلی در سوریه در حال ارزیابی 
موقعیت نیروهــای خود برای ادامه مبارزه با عناصر 
 باقــی مانده داعش پس از خروج آمریکا از ســوریه

 هستند.
»نجــدت انزور« که با خبرگزاری مهر  گفت و گو 
می کرد افزود، علت خروج نظامیان آمریکایی از سوریه 
و منطقه را باید در پیروزی های مقاومت و مردم سوریه 

جست و جو کرد. 
وی درباره رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ فقط 
یک شــخص یا فرد نیست، بلکه او تعبیر و نشانه ای 
از ناامیدی گســترده و جدی در بازگشت و تجدید 
بحران های ســرمایه داری جهان با مرکزیت آمریکا 
است. بر همین اســاس، نهادهایی مانند پنتاگون و 
سیا و ابی های حاکم کاما علیه ترامپ هستند. این 
مسائل ایجاب می کند که ماجرا، به طورعمیق مورد 
بررسی و پژوهش قرار گیرد. زیرا )این اتفاق( خیلی 
بر روی بازگشــت توازن در جهان به ویژه منطقه ما 

تاثیر خواهد داشت. 
علت بروز شکاف میان مقامات آمریکایی و ترامپ، 
به خاطر این اســت که بســیاری از آنها، پیامدهای 

تصمیمات او را برای آمریکا ویرانگر می دانند.
احتمال افشا شدن جنایات آمریکا

یــک منبــع دیپلماتیک به خبرنــگاران گفت: 

خروج آمریکا از سوریه
میان ترامپ، سیا و پنتاگون شکاف انداخت

عقب نشینی ســربازان آمریکایی از سوریه، احتماا 
بسیاری از جنایت های جنگی ائتاف بین المللی به 
ویژه در جریان عملیات آزادســازی شهر »رقه« که 
باعث شــد این شهر به شــهر ارواح تبدیل شود، را 

آشکار خواهد کرد.
این منبع به مسئله سوزاندن اجساد آوارگان در 
نزدیکی اردوگاه »الرکبان« پرداخت و گفت: دوربین ها 
و برج هــای مراقبتی ما بلند شــدن دود از نزدیکی 
اردوگاه الرکبان را رصد کرده اند و به نظر می رسد که 
اجســاد آوارگان در این اردوگاه که به خاطر بیماری 
و گرســنگی جان خود را از دست داده اند، سوزانده 

شده است.
اردوگاه الرکبان که ۷۰ هزار آواره در آنجا ساکن 
هســتند، در نزدیکی پایگاه آمریکایی»التنف« واقع 

است.

وزارت خارجه روسیه بارها اعام کرده که آمریکا 
مانع رسیدن کمک های بشردوستانه به این اردوگاه 

می شود.
در جریــان عملیات آزادســازی شــهر رقه در 
اکتبر ۲۰۱۷، جنگنده هــای ائتاف آمریکایی این 
 شــهر را بارها بمباران و آن را تبدیل به شــهر ارواح 

کرده اند.
عاوه بر آن، جنگنده های این ائتاف بارها مناطق 
مسکونی دیگر مناطق ســوریه را به بهانه مبارزه با 

داعش، بمباران کرده اند.
سایر رویدادها 

* وزارت خارجه آمریکا برای اینکه بار روانی خروج 
این کشــور از سوریه را برای رژیم صهیونیستی کم 
کند، اعام کرد که اسرائیل حق حمایت از خود در 
ســوریه را دارد. این در حالی است که تل آویو از این 

پس، جرئت چنین اقدامی را ندارد.
* رئیس جمهور روسیه  و صدر اعظم آلمان در باره 
تصمیم کاخ سفید مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی 

از سوریه، تلفنی گفت و گو کردند.
* شورای شیوخ و افراد سرشناس عشایر سوریه 
اعام کردند، تســلط ارتش سوریه بر منبج، رویای 
دشــمن درخصوص تجزیه ســوریه را نقش بر آب 

کرده است.
* مســکو درباره احیای روابط میان کشورهای 
عربی و ســوریه اعام کرد، این کشورها فهمیده اند 

که قطع رابطه، اقدامی غیرسازنده است.
* روزنامه آلمانی »دویچه وله« نوشــت، ســال 
۲۰۱8 پایان خوشی برای نظام »بشار اسد« بوده است.

* رئیس جمهور ترکیه گفت که وی مخالف تجزیه 
کشور سوریه است.

 انفجار یک بمب دست ســاز در نزدیکی اتوبوس توریست ها 
نزدیک اهرام مصر، باعث کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 12 تن 
دیگر شد. پلیس مصر پس از این حمله تروریستی 40 شبه نظامی 

مظنون را قتل عام کرد.  
روز جمعه در انفجــار یک بمب کنار جاده ای در نزدیکی یک اتوبوس 
حامل توریســت ها در نزدیکی اهرام باســتانی مصر در الجیزه 3 توریست 
ویتنامی و یک راهنمای گردشــگری مصری کشته و ۱۲ نفر دیگر مجروح 
شدند. به گزارش تسنیم، بر اساس بیانیه وزارت کشور مصر این انفجار در 
نزدیکی منطقه باستانی اهرام این کشور صورت گرفته است و افراد کشته 
شده تبعه ویتنام بوده اند. دو شهروند مصر، از جمله راننده اتوبوس، در میان 
زخمی شدگان هستند و بقیه آنها شهروند ویتنام اعام شده اند. شبه نظامیان 
تروریســت پیش از این هم گردشگران خارجی را در مصر هدف گرفته اند. 
ناآرامی ها و بی ثباتی سیاســی در این کشــور نیز به صنعت گردشگری آن 
ضربه زده اســت. طبق گزارش ســی ان ان پلیس مصر یک روز پس از این 
حمله تروریســتی با یک حمله، 4۰ مظنون شبه نظامی را از پای درآورد. 
وزارت خارجه قطر، ایران و عراق حمله تروریســتی به اتوبوس گردشگران 

در استان الجیزه مصر را محکوم کرده اند.
تا سال ۲۰۱۰ شــمار گردشگران خارجی در مصر به یک میلیون نفر 
می رســید، اما با انقاب مصر و ناآرامی های پس از آن این تعداد به شدت 
کاهــش یافت. بدترین اتفاقی که در این خصوص افتاد بمب گذاری در یک 
هواپیمای حامل گردشگران روس بود که پس از ترک شرم الشیخ منفجر 
شد و ۲۲4 نفر در آن حادثه کشته شدند. به دنبال این بمب گذاری، در سال 

۲۰۱۵ شمار گردشگران تا حدود پنج میلیون نفر کاهش یافت.

حمله تروریست ها به اتوبوس
 حامل توریست ها در مصر
 پلیس 40 مظنون را کشت

کمپین بزرگداشت سومین سالگرد شهادت »نمرباقرالنمر«، 
با اعام جزییات برنامه گرامیداشت این شهید، شعار امسال را 
»خشم دامن سعودی را خواهد گرفت« انتخاب کرده است.  
مخالفان سعودی شعار »خشم دامن سعودی را خواهد گرفت« 
را به عنوان شعار سومین سالگرد شهادت شیخ نمر، رهبر شیعیان 
عربستان  انتخاب کرده اند. به گزارش پایگاه خبری »مرآه الجزیره«، 
شعار سومین سالگرد شهادت شــیخ نمر از سوی همه رسانه های 
وابسته به مخالفان سعودی همراه با کلیپی منتشر شده است .این 
کلیپ به معرفی اندیشــه شیخ نمر و پیامدهای شهادت وی اشاره 
دارد. مخالفان عربســتان با راه اندازی این شعار تاکید می کنند که 
انتقام خون شیخ نمر دیر یا زود از ظالم گرفته خواهد شد. اعام این 
شعار به عنوان شعار سومین سالگرد شهادت شیخ نمر، روز پنج شنبه 
گذشته و از ســوی مخالفان عربستان صورت گرفت. در این شعار 
بر لزوم احیای ســالگرد شهادت شــیخ نمر در راستای زنده ماندن 
مظلومیت وی تاکید شــده است؛ به گونه ای  که سالگرد شهادت او 
در مناطق مختلف جهان برگزار می شود و آزادگان و مخالفان رژیم 

آل سعود در سراسر جهان را گرد هم جمع می کند.
روزنامه اینترنتی »خبیر« در این باره نوشته: »کمپین بین المللی 
احیای سالگرد شهادت شیخ نمر دوم ژانویه تا دهم ژانویه سال آینده 
راه اندازی خواهد شد.« براساس اعام فعاان سعودی، فلسفه شعار 
امسال، در چارچوب تاکید بر مظلومیت شیخ نمر قرار می گیرد. قرار 
اســت آیین سومین سالگرد شهادت شــیخ نمر در ایران، انگلیس، 
روسیه، یمن و لبنان نیز برگزار شود. مقامات سعودی ژانویه ۲۰۱۶ 
شــیخ نمر روحانی شیعه این کشور را به همراه سه جوان معترض، 

در منطقه »قطیف« عربستان به شهادت رساندند.

گرامیداشت سومین سالگرد شهادت »نمر« 
با شعار »خشم دامن سعودی را خواهد گرفت«

  یک ژنرال بازنشسته آمریکایی سفر مخفیانه رئیس جمهور 
این کشور به عراق را برای آمریکا خجالت آور و دارای پیامدهای 

منفی دانست.
»باری مکافری« با انتقاد از سفر اخیر »دونالد ترامپ« به عراق گفت: 
این سفر خجالت آور بود و به جای روحیه دادن به سربازان آمریکایی، به 

تنش های سیاسی در منطقه دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری قدس، این ژنرال سابق آمریکایی در گفت وگو با 
شبکه »ام اس ان بی  سی« تاکید کرد: سفر اخیر دونالد ترامپ به عراق، 

سفری خجالت آور برای آمریکا بوده است.
وی با  اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا می تواند از نیروهای آمریکایی 
در عراق بازدید و به آنها سر بزند، افزود: اما این مسئله غیرقابل قبول است 
که این ســفر به جای باا بردن روحیه سربازان، به یک مسئله سیاسی و 

تنش زا تبدیل شود. 
وی افزود: اینکه ترامپ بگوید آمریکا از عراق برای حمله به سوریه در 
صورت امکان اســتفاده می کند، یک موضع و سخن  اشتباه است، چرا که 

این اقدام باعث نقض حاکمیت ملی عراق می شود.
ترامپ چهارشــنبه گذشــته به طور ســرزده وارد پایــگاه آمریکایی 
»عین ااسد« در استان اانبار شد و از همانجا از نخست وزیر، رئیس جمهور 
و رئیس  مجلس عراق خواست که به دیدارش بروند. اما مقامات عراقی با 
این خواســته رئیس جمهور آمریکا مخالفت و اعام کرده اند که او با سفر 

سرزده اش به عراق، حاکمیت این کشور را نقض کرده است.
  به اعتقاد کارشناسان، ترامپ به خاطر مسئله خروج از سوریه، تحت 
فشــار مخالفان داخلی در آمریکا بوده و به همین خاطر، سفر به عراق را 
ترتیب داده و در آنجا اعام کرده است که قصد دارد از عراق تروریست های 

داعش را هدف قرار دهد.
آماده  باش نیروهای عراقی در مرز سوریه

»احمد المحاوی« فرماندار منطقه مرزی »القائم« در استان اانبار از 
آماده باش نیروهای عراقی در مرز با سوریه خبر داد و گفت که همه تدابیر 

ازم برای مقابله با عناصر داعش اندیشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت که تعداد عناصر داعش در داخل 
خاک ســوریه، 4۰۰ الی ۵۰۰ نفر است و این تعداد شامل افراد محلی و 

تروریست  های خارجی می شود.
المحاوی همچنین افزود: نیروهای مرزبانی، ارتش و حشد الشعبی برای 
مقابله بــا هرگونه نفوذ عناصر داعش به داخل خاک عراق، در آماده باش 

کامل هستند.
او درخصوص خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت، نیروهای عراقی 
تمامی تدابیر ازم را اندیشــیده اند و اوضاع امنیتی در منطقه »القائم« و 

مناطق مرزی با سوریه، کاما باثبات است.

»خجالت آور است«
سفر ترامپ به عراق از نگاه ژنرال آمریکایی

سرویس خارجی -
رفع  و  بازگشــت  راهپیمایی  در چهلمین 
محاصره در مرزهای شــرقی نــوار غزه که با 
عنوان »از حق زندگی با عزت خود نمی گذریم« 
نظامیان صهیونیستی به تظاهرکنندگان حمله 
کردند و دست کم یک نفر را شهید و 10 نفر را 

هم مجروح کردند.
این راهپیمایی عصر روز جمعه در مرزهای شرقی 
غزه برگزار شــد. در این راهپیمایی یک فلسطینی به 
شهادت رسیده و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده اند و حال 
برخی از مجروحان به دلیل اصابت گلوله مســتقیم 
وخیم گزارش شده است. تنها شهید این راهپیمایی 
»محمد نعمان فیاض« جوان ۲۶ ساله فلسطینی است.

در بین تظاهرکنندگان برخی از فلسطینی ها در 
دســت خود کلیدهای نمادینی حمل می کردند که 
نشانه خواســته آنان برای ورود به سرزمین مادری و 
خانه هایشان است. در جریان این راهپیمایی »احمد 
المدلل« از رهبران جنبش جهاد اســامی فلسطین 
تاکید کرد: »ملت فلســطین بر اســتمرار مقاومت تا 
زمان تحقق حق بازگشــت و آزادی کامل فلسطین 

تاکید دارد«.
به گزارش خبرگزاری قدس به نقل از خبرگزاری 
فلسطین الیوم، کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و لغو 

برگزاری چهلمین تظاهرات بازگشت در غزه با یک شهید و 10 زخمی

محاصــره غزه نیز با صدور بیانیه ای ضمن قدردانی از 
مشارکت گسترده فلسطینی ها در چهلمین راهپیمایی 
بازگشت در مرزهای غزه، نام راهپیمایی هفته آینده 
را »مبارزه با عادی ســازی« روابط اعام کرد. این در 
حالی اســت که ارتش رژیم صهیونیســتی ویدئویی 
را منتشــر کــرد و در این ویدئو به مــردم نوار غزه 
درخصوص پیامدهای مشارکتشــان در تظاهرات روز 
بازگشت در نزدیک نوار مرزی با اسرائیل هشدار داد.

در راهپیمایی های بازگشت که از ۱۰ فروردین تاکنون 
برگزار شده است دست کم ۲۶ فلسطینی شهید و بیش 

از ۲۶ هزار نفر مجروح شده اند.
مردمی ترین جنبش

پایگاه خبری »میدل ایســت آی«  انگلیس اما با 
انتشار گزارشی تاکید کرده راهپیمایی های بازگشت 
فلســطینیان در ســال جاری میادی مردمی ترین 

جنبش ادامه دار جهان بوده است.
این پایگاه خبری نوشته، این راهپیمایی ها از 3۰ 
مارس سال جاری)۱۰ فروردین( و همزمان با روز زمین 
آغاز شد، روزی که فلسطینیان مصادره سرزمین های 
خود توسط  اشغالگران صهیونیست را محکوم می کنند. 

سرویس خارجی-
روزنامه »نیویورک تایمز« نوشته عربستان 
14 هزار نیروی مزدور سودانی از جمله تعداد 
زیادی کودک را در تجاوز به یمن به کار گرفته 

و آنها را در خط مقدم جبهه قرار داده است.
عربستان در تجاوز به یمن مزدورانی از کشورهای 
مختلف را به کار گرفته است. اما نکته جدید در این 
مورد استفاده عربستان از کودکان سودانی در نبرد 
علیه انقابیون یمن است که ریاض با سوءاستفاده از 
فقر مردم این کشور فقیر کودکان آنها را در جنگ به 
کار گرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در این باره اعام 
کرد عربستان ۱4 هزار نیروی مزدور سودانی به یمن 

اعزام کرده اســت. این روزنامه نوشته عربستان از 
دار های نفتی خود برای به خدمت گرفتن هزاران 
نفر از افراد نجات یافته از جنگ در دارفور ســودان 
اســتفاده و آنها را برای جنگیــدن به یمن منتقل 

کرده است.
طبــق این گزارش، از چهار ســال پیش حدود 
۱4هــزار نفر از شــبه نظامیان ســودانی در یمن 
می جنگند و تاکنون صد ها نفر از آنها کشته شده اند. 
بیشتر این شبه نظامیان از قبیله »جنجوید« هستند 
که به دســت داشتن در کشتار دارفور متهم است. 
»نیویورک تایمز« همچنیــن فاش کرده بعضی از 
خانواده های فقیر به فرماندهان شــبه نظامیان در 
دارفور رشــوه پرداخت می کنند تا به فرزندان شان 

اجــازه بدهند برای جنگیدن به یمــن بروند. این 
روزنامه در ادامه به نقل از جنگجویان سودانی که از 
یمن بازگشته اند، نوشته: »کودکان ۲۰ تا 4۰ درصد 

از یگان های جنگی در یمن را تشکیل می دهند.«
از سوی دیگر، »یحیی سریع« سخنگوی رسمی 
نیروهای مســلح یمن دیروز اعام کــرد ارتش و 
کمیته های مردمی یمن از شــب گذشته تا کنون 
اجرای مرحله اول توافق »ســوئد« برای جابجایی 
نیروها در بندر »الحدیده« را آغاز کرده اند. سریع به 
خبرگزاری »سبأ« گفته براساس توافق استکهلم و 
در راستای اجرای دستورات سران، اجرای مرحله اول 
این توافق از شب گذشته آغاز شده است. این مقام 
یمنی با اعام اینکه »نیروهای یمنی در بندر الحدیده 

براساس توافق، جابه جا شده اند« تاکید کرده: »ما از 
کمیته نظارت وابسته به سازمان ملل انتظار داریم 
طــرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مرحله اول 
یعنی عقب نشینی از بخش شرقی شهر الحدیده و 
بقیه بخش های حساس براساس توافق ملزم کند.«

در همین حال هیئت دولت ملی یمن خواستار 
عقب نشــینی نیروهای عبد ربه منصــور هادی و 
نیروهای ائتاف سعودی به مسافت ۶۰ کیلومتری 
منطقه التحیتا در الحدیده شده است. این در حالی 
اســت که هیئت منصور هــادی ضمن مخالفت با 
عقب نشــینی به مسافت ۶۰ کیلومتری از الحدیده 
اعام کرد ســه کیلومتر فاصله بــرای از بین بردن 

نگرانی ها کافی است.

دراین گزارش به این مسئله هم اشاره شده که از آغاز 
راهپیمایی های بازگشت تا کنون ستاره های هالیوودی 
به جمع آوری ۶۰ میلیون دار برای ارتش اسرائیل در 
جشن جمع آوری کمک به اسرائیل اقدام کرده اند که 

انتقادات شدیدی را به دنبال داشته است.
تخریب 538 خانه فلسطینی

 یک موسسه فلسطینی نیز در گزارشی اعام کرد 
 اشغالگران صهیونیستی در سال ۲۰۱8 اقدام به تخریب 
۵38 خانه و ســاختمان شهروندان فلسطینی نموده 
که منجر به آواره شدن ۱3۰۰ فلسطینی شده است.

به گــزارش خبرگزاری قدس، مرکز پژوهشــی 
»عبداه الحورانی« وابســته به ســازمان آزادیبخش 
فلسطین روز جمعه در گزارش خود اعام کرد: عملیات 
تخریب ساختمان های فلسطینی توسط اسرائیلی ها به 
بی خانمانی و آوارگی ۱3۰۰ شــهروند منجر شده که 
۲۲۵ کودک در میان آنها حضور داشــته و مخالفتی 
آشکار با توافق چهارم ژنو و قوانین مختلف بین المللی 
است. همچنین این گزارش از تخریب مدارس و مهد 
کودک های فلسطینی توسط اشغالگران صهیونیست 
خبر داد به طوری که ســال ۲۰۱8 شاهد تخریب ۵ 
مدرسه از مجموع ۲۰ ساختمان آموزشی بوده است 
که از ابتدای سال تا کنون در معرض تخریب یا تصرف 

قرار داشته اند.
نیویورک تایمز

»کودکان فقیر سودانی« خط مقدم جبهه ائتاف سعودی را در یمن تشکیل می دهند

نخست وزیر پیشین پاکستان که به 7 سال 
زندان محکوم شده مجبور به تمیز کردن اتاق 

نگهبانان زندان شده است.
نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که به 
جرم فســاد مالی به تحمل ۷ سال زندان با اعمال 
شاقه محکوم شده است، ماموربه نظافت اتاق نگهبانان 

زندان نیز شده است.
 براساس این گزارش، نواز شریف مجبور به تمیز 
کردن محیط زندان نیز شده و مانند دیگر زندانی ها 
با او برخورد می شود. نواز شریف دیروز اتاق نگهبانان 
زندان را تمیز کرد و مشخص شد که طبق قانون با 

وی برخورد صورت می گیرد.
به  به گزارش »اســپوتنیک« 
نقل از اکسپرس نیوز، این در حالی 
است، که نواز شریف برای آموزش 
به زندانیان اعام آمادگی کرده بود 
ولی به دایل امنیتی از این اقدام 
جلوگیــری به عمل آمده اســت. 
پیش از این، دادگاه عالی پاکستان 
با انتقال نواز شــریف بــه زندان 

اهور جهت نزدیک شــدن به خانواده اش موافقت 
کرده بود. این سیاســتمدار ۶9 ساله پاکستانی که 

سه بار نخست وزیر بوده به جرم 
فســاد اقتصادی به صورت مادام 
العمر رد صاحیت شده است. از 
سوی دیگر »شهباز شریف« برادر 
نخست وزیر پیشین پاکستان نیز 
به اتهامی مشابه در زندان به سر 

می برد. 
پاکستان  در  دادگاهی  اخیرا 
نواز شــریف را محکوم کرد. نواز 
شــریف در ارتباط با سرمایه گذاری در یک مجتمع 
صنایع فواد در عربستان محکوم شده است. بحث 

بر ســر فساد مالی نواز شــریف، در پی فاش شدن 
اســناد پاناما در ســال ۲۰۱۶ میادی آغاز شــد. 
مخالفان شــریف با استناد به این اسناد او و بعضی 
خویشــاوندانش را متهم به پولشویی کردند. اسناد 
پاناما مجموعه ای از میلیون ها سند محرمانه بود که 

در سال ۲۰۱۶ فاش شدند.
 این اســناد که دوره ای 4۰ ســاله را پوشــش 
می دادنــد، با پولشــویی، فرار مالیاتــی و دور زدن 
تحریم های بین المللی مرتبط بودند. اســناد پاناما 
 حــاوی نام شــرکت ها و هویت مالــکان و مدیران

 آنها بود.

»نواز شریف«، نخست وزیر برکنار شده پاکستان مجبور به نظافت اتاق نگهبانان زندان شد

2 افســر پلیس آمریکا در اقدامی نژادپرستانه در ایالت 
لوئیزیانا اقدام به ضرب و شــتم شــدید و وحشیانه یک 

دانش آموز سیاه پوست داخل یک دبیرستان کردند. 
نژادپرستی دولت آمریکا علیه سیاه پوستان در سال های اخیر به 
شدت تشدید شده طوری که سیاهان آمریکا مجبور شدندجنبشی 
تحــت عنوان »جان ســیاهان ارزش دارد« به راه اندازند. ســاانه 
پلیس آمریکا بیش از ۱۰۰۰نفر را می کشد که بر اساس گزارش ها 
بیشتر قربانیان نیز سیاه پوست هستند. از سوی دیگر آمارها نشان 
می دهدکــه آمریکا بیــش از ۲میلیون و ۲۰۰هــزار زندانی دارد و 
4میلیون و 8۰۰ هزار نفر نیز به قید وثیقه آزاد هســتند. بیشترین 
تعداد زندانیان آمریکایی را نیز سیاهپوســتان تشکیل می دهند. در 
مناطق سیاهپوســت نشین شهرهای آمریکا، از هر پنج جوان سیاه 
پوســت چهار نفر در طول زندگی خود ممکن اســت به اتهام های 
مختلف دستگیر و گرفتار نظام قضایی شوند. کارشناسان علت این 

مسئله را نژادپرستی پلیس و دستگاه قضایی آمریکا می دانند.
در جدید ترین مورداقدام نژادپرستانه پلیس آمریکا علیه سیاهان 
۲ افسر پلیس آمریکا در ایالت لوئیزیانا اقدام به ضرب و شتم شدید 
یک دانش آموز سیاه پوست در یک دبیرستان کردند.در ویدئوی منتشر 
شده از لحظه ضرب و شتم این دانش آموز دیده می شود که یکی از 
افسران پلیس این دانش آموز را باای سر برده و به شدت بر زمین 
می کوبد. این افسر پلیس مدعی است که نوجوان سیاه پوست خود 
را به اسلحه وی نزدیک کرده بود در صورتی که در ویدئوی منتشر 

شده چنین ادعایی اثبات نمی شود.

ضرب و شتم وحشیانه دانش آموز سیاه پوست 
توسط پلیس آمریکا

یک خاخام صهیونیســت آمریکایــی از طرح ایجاد 
مجتمع های یهودی نشــین در کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس پرده برداشت و گفت که این کشورها سال هاست 
که عاقه مند به نزدیکی رابطه با اسرائیل هستند و درخاک 

خود می خواهند برای صهیونیست ها شهرک بسازند.
»مارک شنایر« خاخام آمریکایی صهیونیستی که به ترویج تفاهم 
میان صهیونیست ها و جهان عرب مشهور است و از ۱۵ سال پیش 
مهمان همیشگی کاخ های سران مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس 
به غیر از کویت بوده در گفت و گو با یدیعوت آحارونوت اظهار داشت، 
حکام عربی حاشیه خلیج فارس به ایجاد مجتمع های یهودی نشین 
درون کشــورهای خود عاقه مندند ، آنچنانکه هم اکنون در دبی 
یک کنیسه یهودیان وجود دارد و ۱۵۰ شخصیت یهودی اسرائیلی 

تاش دارند که به عنوان اقلیت رسمی در امارات شناخته شود.
به گزارش قدس به نقل از مجله نیوزویک، وی یکی از ۵۰ خاخام 
برجسته در آمریکاست که کنیسه همپتون در نیویورک را مدیریت 
می کند. خاخام شنایر که اخیراً از سوی حمد بن عیسی آل خلیفه 
پادشاه بحرین به عنوان مشاور خاص تعیین شده است قرار است به 
زندگی یهودیان در بحرین و ایجاد روابط میان آنها و عرب ها کمک 
کند. گفتنی اســت اگرچه از دیرباز روابط برخی کشورهای عربی 
منطقه و رژیم صهیونیستی در سطوح پنهان و آشکار وجود داشته 
است، اما در شرایط فعلی با توجه به انزوای جبهه عربی در منطقه، 
و همچنین بهره گیری ســعودی و متحدان آن در استفاده از اهرم 
تل آویو برای نزدیک شــدن به آمریکا، احتمال تقویت روابط اعراب 
و رژیم صهیونیســتی بیش از گذشته است، چنانکه این کشورهای 
مرتجع دیگر از علنی شدن روابط خود با رژیم صهیونیستی هراسی 
ندارند. سفر رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان گویای 

همین واقعیت است.

خاخام صهیونیست:
کشورهای حاشیه خلیج فارس

برای صهیونیست ها  شهرک می سازند!

نایب رئیس پارلمان سوریه:


