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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز اگرچه امروزه تالش گسترده ای صورت می گیرد که برای عقب نماندن از 

خواست غربی ها، از سخنان عاطفی، لوکس و لوس استفاده شود و دائمًا در 
نزد کدخدا شهادتین آمریکایی گفته شود و اسالم را به صورت کاریکاتوری و 
با عناوینی نظیر اسالم رحمانی بنمایند ولی در حقیقت این نوع نگاه واگرایانه 
در تاریخ یکصد ســاله ایران بارها دیده شده است. اصرار عجیبی که برخی 
روشنفکران دینی برای چسباندن احکام نورانی و متقن اسالم به دستاوردهای 
اعتباری علوم تجربی در ســال های نه چندان دور گذشــته دیده می شد و 
مخصوصًا در تفکرات ملی مذهبی ها به اوج خود رسیده بود اگرچه واکنشی 
منفعالنه بود به موج رشــد علمی و تکنولوژیکی که از سوی غرب می آمد و 
احساس ضرورت برای دفاع از دین به هر نحو ممکن، ولی شاید اگر آگاهانه تر 
و عالمانه تر با آن برخورد می شد اکنون به صورت روال در بین کسانی که رفت 

و آمد و دید و بازدیدی از غرب دارند درنمی آمد.
شاید این دفاع عجوالنه از دین - اگرچه ممکن است عمومًا با حسن نیت 
انجام شود- را بتوان با اقدام آنان که با نیت دلسوزی در سده های نخست اسالم، 
حدیث جعل می کردند هم جهت دانست و اگر مزدوران و قلم به مزدان را نادیده 
گرفت، اینان الاقل در نیت مشترکند. این عقب نشستن های غیر ضروری، در 
دوران کنونی نیز به کرات دیده می شود. زمانی که در دوران اصالحات، گروهی 
از مسلمانان از کثرت تبلیغات و هجمه دشمنان به حیرت آمده بودند و در خود 
و عقایدشان ضعف می دیدند و از به زبان آوردن باورهایشان شرمگین بودند، به 
دنبال هم صدایی با تبلیغات دروغین می گشتند. این گروه تا بدان جا احساس 
ضعف می کردند که حتی از نشان دادن و گفتن از ذوالفقار نیز واهمه داشتند. 
تا مبادا به آنها خشونت طلب بگویند. آنان که با مطبوعات و رسانه ها سروکار 
دارند به یاد دارند که یکی از مجالت معروف و اثرگذار اصالحاتی آن دوران، 
تصویر خیالی منسوب به امیرالمؤمنین علی)ع( که در آن ذوالفقار به دست 
دارند را عوض کردند و به جای ذوالفقار، شاخه ای گل به دست تصویر دادند.
این اقدام به هر دلیلی که صورت گرفته باشد بیشتر شبیه آن ضرب المثل 
است که می گوید »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو«. با این تفاوت 
که آن جماعتی که دائمًا در رســانه ها از آن یاد می شد خیالی و دروغین بود 
و در اصل، ببر پشــمینی بود که برای ترساندن مردم عوام و مسئوالن عوام 
از آن استفاده می شد. متأسفانه عمدتًا هم جواب می داد. همان گونه که سپاه 
خیالی شامیان با قاروره های آتش زا و پر از عقرب و مارشان، مردم کوفه را به 
وحشــت انداخت و مسلم را تنها در میان میدان گذارد. اکنون نیز سپاهیان 
مجازی دشمن بیش از هرچیز بر ایمان های لغزان و لرزان متمرکز است و اگر 
این ایمان ها از آِن مسئولین باشد نتیجه آن زودتر و بیشتر است. ممکن است 
این ضعف نفس مسئولین ، با تحقیر اراده مردمانشان و شعار ما »نمی توانیم« 
جلوه گر کند و یا با بزرگنمایی توان دشمن. آنها که قدیمی ترند به یاد دارند 
که زمانی در دوران پهلوی کوچک، نخست وزیری که باید نماد اراده ایرانیان 
و مجسمه غرور ملی باشد ، در علن اعالن نمود که »ایرانی نمی تواند لولهنگ 
)آفتابه( بسازد« و این نه اینکه صرفًا از ترس باشد و یا خیانت، بلکه بیش از 

اینها از خود کم بینی و ضعف نفسی بود که در وجودش موج می زد.
از جمله این روحیــات بود که مورد نفرت مصلحینی چون حضرت امام 
خمینی قرار گرفت. امام خمینی که تاریخ جهان از سال 42 به بعد نمی تواند 
او را نادیده بگیرد و جهان اسالم از قرن 21 به بعد مدیون اوست، شجاعانه با 
صدایــی صاف و بلند و زالل فریاد زد که »ما می توانیم« و این صدا را به غیر 
از جوانان و مردم خواص، دشمنان نیز شنیدند و پذیرفتند. هرچند که بودند 
گروهی از روشــنفکران عوامی که به همرنگی با دست برتر عادت داشتند و 
چون دست امام را برتر نمی دیدند سعی در تعدیل صدای رسای او می کردند. 
غافل از اینکه دست روح الله، سد نمی توانیم را شکسته بود و سیل فکر و عمل 
جوانان ایرانی و مسلمانان جهان، رؤیای امپریالیسم و سوسیالیسم را ویران 
نموده بود و دوران خمینیون آغاز شده بود. دورانی که نه ترس در آن راه داشت 
نه ترســو. دورانی که به سرعت طی شد و توانست با همان نگاه روح خدایی 
جنگ را به پیروزی برساند و در آن ابهت کدخدایان شرق و غرب را بشکند و 
انقالبش را صادر کند و خورشیدی خجسته را از بام انقالب به جهان بنمایاند.
اکنون نیز در دوران ماه انقالب، قریب سه دهه است که تثبیت انقالب و 
نظام صورت گرفته و ایران و ایرانی، عزیزتر و قدرتمندتر گشته است. ایران 
در علوم اصلی و زیربنایی جهان، سرآمد است و صاحب سخن. عرصه علم را 
از نانو گرفته و تا فضا برده است. موشک های ویرانگر را تا ستون خیمه شیطان 
رســانده و در علم هسته ای سبک ایرانی را روی میز گذاشته و در کنار همه 
اینها به دنبال تشکیل تمدن بزرگ اسالمی و استقبال از دنیای با حضور مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است و هزار اقدام دیگر که به خوشبختی بشِر 
متحیِر امروزین می انجامد را به انجام رسانده است، اینها همگی مدیون تقویت 
روحیه خودباوری جوانان و ایمانی است که رهبری نظام به مردم و مخصوصًا 
جوان ها دارد و این تجربه موفق نشان داده و جواب داده است که می تواند سر 
ایران را به آسمان و دستش را به ثریا برساند. و این یعنی ایمان و خودباوری.

چند ســالی اســت که ناله های ضعف و نمی توانیم بر زبان برخی 
مســئولین باقی مانده، مانده است. در دانشــگاه ایرانی و در مقابل 
چشمان پرسشگر دانشــجویان از قدرت نظامی آمریکای ورشکسته 
سخن می گویند، از اینکه تکنولوژی عمل کردن پیرگوشی، تا 80 سال 
دیگر به ایران نمی آید، از اینکه ایرانی تنها بلد اســت آبگوشت بزباش 
و قورمه ســبزی بپزد و ... و اینکه توان ورزشکاران ما در المپیک تنها 
چهار مدال است. و در این چند هفته اخیر صدای »دستها باال بی حرکت« 
نه از مقابل و از دشمنان، که از پشت سر و نارفیقان می آید. توافقنامه 
ننگین FATF اگر چه در ادامه بتون کردن قلب رآکتور اراک و در جهت 
سیاست چند صدایی دولت راستگویان است ولی وقتی با مثال زدن از 
ژاپن و آلمان همراه می شــود کمی نگران کننده است. عجیب است که 
این صداهای گوشخراش و مزاحم از جانب کسانی است که خود را در 
جنگ و جنگ روانی صاحب نظر می دانند. مثال زدن ژاپن و آلمان برای 

ایرانیان نهایت بی انصافی است.
اگر می شــد از گفته آن کس که می گفت »دنیای فردا دنیای موشک 
نیســت« با توجیه ناآگاهی گذشت که تا حدودی هم طبیعی است دیگر 
نمی شود از توقع کاهش توان نظامی چشم پوشید. مگر خود این بزرگواران 
از محافظان متعدد و مسلح خود لحظه ای دور می شوند که توقع دارند مردم 
به فکر دفاع از خاک و خانه خود نباشند؟ مگر می شود با دشمنی که خود 
اظهار کینه می کند از در دوستی وارد شد و این را نیز مثل برجام نافرجام 
به خیال خوش سپرد؛ آن زمان که آمریکا می گوید پول ایران را نداده ایم 
و دولت راستگویان می گوید گرفته ایم. شاید سگ هار استکبار، آشنایان 
کدخدا را پاچه نگیرد ولی بارها ثابت کرده اند که از مردم ایران کینه دارند. 
مگر سال گذشته پانصد زائر بی گناه ایرانی توسط سران عفن آل سعود، 
مظلومانه به شهادت نرسیدند؟ مگر سران اسرائیل از کینه توزی آل سعود 
نسبت به ایران اظهار شادمانی نکردند؟ مگر همین سران شکمباره، دهان 
سازمان ملل را با دالرهای خود تیغه نکردند؟ و ... و مگر نه اینکه پاول در 
اظهارات اخیر خود پرده از خباثت صهیونیست ها برداشته است؟ اگرچه 
تهدیدات آنان ژاژ و یاوه ای است که چهل سال است برزبان دارند و دروغی 
است که در DNA آنهاست و تهدید نظامی اسرائیل نیز بیشتر به فریادهای 
قبل جان کندن می ماند، ولی به هر حال عبرتی است برای آنان که غرب 

سحرشان کرده.
شاید برای آنان که مردم توقعی از آنان دارند نیاز به مراجعه ای دیگر به 
قرآن باشد. خداوند می فرماید »همگی تان هرچه در توان دارید را آماده کنید 
تا با آن، دشمن خدا و خودتان و دیگرى جز ایشان که شما نمی شناسید و خدا 
آنان را می شناسد را بترسانید.«)1(   با این وجود چگونه است که دنیای آینده 
دنیای گفت وگوست؟ مگر می شود با داعش و النصره از اسالم رحمانی سخن 
گفت؟ و یا مگر می شود با دستان نجس آل سعود دست داد؟ مگر می شود به 
روباه پیر اعتماد کرد؟ و مگر می شود به توافقات کاغذی آنان دل خوش کرد؟ 
جایی که قرآن کریِم مسلمانان، از تجهیز همه جانبه و همگانی به صورت مطلق 
و تنها و تنها برای ترساندن دشمنان سخن می گوید، دم زدن از شفاف سازی 
در مقابل دشمنان، اعتماد کردن به وعده های آنان، چشم امید داشتن به آنها، 
سخن گفتن از تنش زدایی، محدود کردن توان نظامی و مقایسه ایران غیور 
اسالمی با ژاپنی که هرازگاهی شرمسار از تجاوزهای آمریکایی به دختران خود 
است و آلمانی که مکالمات صدراعظم اش هم توسط آمریکا شنود می شود، یا 
از روی ناآگاهی است که هیچ، و یا از روی آگاهی است که خیانتی نابخشودنی 

و متکرر است که عذرخواهی بلند را می خواهد.

لبخند!فقط جهل است؟!

محمدهادی صحرایی

* مهم ترین درس غدیر این است که امت باید مالزم با امام باشد نه از امام خود 
عقــب بیفتد نــه جلو بزند. همراهی با ولی فقیه یک آزمــون برای صحت ادعای 
منتظران ظهور می باشد. امید است که همه در این آزمون سربلند بیرون بیاییم.
0916---4958
* وزیر خارجه اسبق آمریکا ما ایرانی ها را تهدید کرده که اسرائیل 200 کالهک 
هســته ای خود را به طرف ایران نشانه گرفته است. در چنین شرایطی بعضی ها 
می گویند بودجه نظامی و دفاعی کشــور باید حذف بشود. باید دید این بازی در 

زمین دشمن به عبارت بهتر تکمیل پازل بیگانگان چه علتی دارد.
4852---0253 و علیمردانی
* رسیدن آقای صالحی به حرف منتقدان بعد از چند سال به چه دردی می خورد؟ 
هر روز شــاهد عقب نشینی آقایان در روابط بین الملل هستیم و عزت این کشور 

بیشتر خدشه دار می شود.
0914---9590

* از توافق آمریکا و روسیه درمورد سوریه چند روز بیشتر نگذشت که آمریکایی ها 
دبه درآورده و یک پایگاه هوایی کشــور سوریه را در منطقه دیرالزور مورد حمله 
خود قرار دادند و بیش از 80 نفر از نظامیان ســوریه را قتل عام کردند تمام این 
حوادث ثابت می کند شــیطان بزرگ قابل اعتماد نیست حتی اگر آمریکا به غیر 

ایران توافق بکند.
خاجای
* آقای صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــور و صاحب قســم های جالله 
در صحن مجلس در قضیه برجام هنوز از خیانت های 37 ســاله آمریکا در حق 
ایــران و دغل بازی های آمریکایی ها در برجام درس عبرت نگرفته و متأســفانه با 
زبان ملتمســانه گفته اگر آمریکا برجام را نقض بکند ما بردباری می کنیم. عرض 
می کنم چرا مســئوالن به خودشان اجازه می دهند که عزت این کشور و ملت را 

تا این حد زیرپا بگذارند.
نیک نام از قم
* مدعیــان دروغین اصالحات و آمریکایی ها اشــتراک های زیادی دارند یکی از 
این اشــتراک ها این است که اگر رقیب آنها یک قدم عقب برود آنها ده قدم جلو 
می آیند و طلبکارتر می شوند. آقای مرتضوی در قضیه کهریزک عذرخواهی کرده 
جماعت زیاده خواه که در هشــت ماه از ســال 88 کشور را به تباهی سوق دادند 
گرد و خاک راه انداخته اند. درست مثل برجام که ایران به تعهدات خود عمل کرد 

ولی آمریکایی ها جسورتر شدند.
هاشمی
* گویا قرار اســت دولــت با ارائه یک الیحه به مجلس با مضمون پیوســتن به 
کنوانســیون حقوق کودکان قدم هایی را برای حذف بسیج دانش آموزی بردارد. 
ضرورت دارد در این مورد روشــنگری صورت گیرد و دســت های پشت پرده که 

مشغول انقالب زدایی هستند برای مردم روبشود.
0913---2437

* ایران اســالمی این آمادگی را دارد که رژیم صهیونیستی قبل از آنکه دستش 
به سوی شلیک برود تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کند. حقیقت این است که 

اسرائیل مرده فقط تشییع جنازه اش به تأخیر افتاده است.
0912---5598

* کســی که پیشــنهاد حذف یا کاهش بودجه نظامی کشور را داده بداند مردم 
مثل ایشان فرزند یا فامیل در کشورهای خارجی ندارند که هنگام خطر یا توهم 
خطر مثل آن داستان سد لتیان به آنجا بروند. مردم معتقدند که کشور نیازمند 

قوه دفاعی است.
0930---7688

* در قراردادهای نفتی دولت کار از واگذاری مخازن به شرکت های خارجی گذشته، 
میادین بزرگ نفتی به مدت طوالنی واگذار می شود. خوف آن وجود دارد که در ایام 
تعطیل تابستانی مجلس، شاهد اجرایی شدن برجام های 2 و 3 در کشور باشیم.
بیگ زاده

* از دیدگاه دولت، مجلس و نمازهای جمعه جای طرح و بررســی قراردادهای 
دولت با کشــورهای خارجی نیســت. با این حساب چرا باید بودجه کالن صرف 
تشکیل و اداره مجلس در کشور بشود و یا هر هفته مردم سراسر کشور به اقامه 
نماز جمعه - که براساس سنت رسول اکرم)ص( و معصومان)ع( محل طرح همه 

مسائل مهم جامعه است- بپردازند؟!
0915---0563
* باعث و بانی کشــتار، زندان و شکنجه مردم مظلوم بحرین شاه ملعون و رژیم 
جنایتکار انگلیس اســت. اگر خیانت آنها نبود امروز بحرین یکی از اســتان های 

کشورمان بود و شهروندان آن در امنیت و آرامش به سر می بردند.
حیدری
* آقای هاشــمی چند وقتی اســت سخنانی می گوید که برخالف اهداف انقالب 
اســت. ایشــان یا باید به اطالعات خود بیفزاید تا دچار تردید نشود و یا در مورد 
موارد مهم کمتر اظهارنظر کند! سخنان هاشمی به ضرر مردم، به خصوص نسل 
آینده تمام می شــود. آینده ثابت خواهد کرد که چنین حرف های ناسنجیده ای 

چه زیان هایی به دنبال دارد.
غفورزند- قم
* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خویش گفتند از 
ظرفیت آقای هاشمی استفاده خواهند کرد. بنویسید آن روز رسیده ایشان از این 

ظرفیت استفاده کرده پول ما کشاورزان گندم کار را بپردازد.
0910---0686

* من به عنوان یک فرد عادی جامعه با تحصیالت دیپلم برایم مثل روز روشن است 
که 3 سال انرژی خود را صرف دیپلماسی کردیم که نتیجه آن شد »تقریبا هیچ« آیا 
واقعا دولتمردان ما متوجه نیستند که هر روز هم از برکات برجام سخن می گویند!
یک هموطن از کرج
* به تازگی پیاده روهای روستایی مورد توجه خاصی واقع شده و بسیاری از آنها 
ســنگفرش شده اســت، در حالی که ابتدا باید خانه های ناامنی که با زلزله کامال 
تخریب می شوند، ایمن سازی می شدند و یا برای جوانانی که از صبح تا شب بیکارند 
شغل ایجاد می شد. بگذریم که قطار لوکس و تهیه غذای اتریشی و واردات انبوه 
کاالی خارجی به کشور و... فقط مایه آمار افزایش بیکاری است البته شاید برای 

جذب سرمایه های خارجی!
0253---1459

* در جنگ تحمیلی ســه مرتبه مجروح شده ام. در کمیسیون های پزشکی سپاه 
35 درصد جانبازی تعیین کرده اند ولی حاال می گویند درصدی که بنیاد تعیین 
بکند مالک کار است و اعتبار دارد. اگر درصدهای تعیین شده سپاه ارزش ندارد 

چرا این کمیسیون ها را با هزینه زیاد برگزار می کنند؟
0938---3991
* ما بانوان شــاغل در ســازمان تامین اجتماعی از اینکه مدیریت سازمان میزان 
سوابق خدمت برای بازنشستگی زنان را از 20 سال به 25 سال افزایش داده ناراحت 
هستیم و درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را داریم. امیدواریم رسیدگی شود.
جمعی از بانوان شاغل در سازمان تامین اجتماعی
* بیمــه ...  بــدون اجازه و موافقت افرادی که خــودروی خود را بیمه نموده اند 
الحاقیه بیمه را یک طرفه اجرایی و از حقوق افراد کسر نموده است که کاری بسیار 

غیراخالقی است و الزم است مسئولین امر پاسخگو باشند.
صادقی
* ما دو خانواده ایم که در یک ساختمان دو واحدی جمعا 8 نفره زندگی می کنیم. 
قبض آب مصرفی ما با جهش چندصد درصدی )800 هزار تومان!( مواجه شــده 
است. با مراجعه به سازمان آب و فاضالب از عدم توان پرداخت همه مبلغ سخن 
گفتم چرا که درآمدم  کال 650 هزار تومان اســت. ولی مســئولین امر متاسفانه 
متوجه نیســتند و تهدید به قطع کنتور می کننــد؟! چرا؟ آیا خانواده من جانباز 

بیکار هزینه دیگری ندارند؟
0921---4568

* وزارت ارتباطات از یک طرف قیمت تلفن ثابت را از 50 هزار تومان به 200 هزار 
تومان افزایش داده. از سوی دیگر حق اولویت در خرید شماره تلفن های رند را حذف 
کرده است. مضاف بر همه این موارد در ازای دریافت مبلغ 860 هزار تومان پول 
شماره تلفن رند قبض رسید به مبلغ 60 هزار تومان تحویل مشترکین می دهد.
رحیمی
* در آموزش و پرورش اولویت استخدام با فرزندان بازنشسته های فرهنگی است. 

بنده فارغ التحصیل دانشگاه چه گناهی کرده ام که پدرم کارگر است.
0990---6579

تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس
و وزارت ارشاد مقابل فحشای سینمایی!

علــی مطهری نایــب رئیس دوم مجلــس می گوید فیلم 
فروشنده چهره نامناسبی را از ایران نشان می دهد.

وی در یادداشــتی اینســتاگرامی و بــی آن که از موضع 
نمایندگی مجلس از وزارت ارشــاد دربــاره زنجیره تخلفات 
فرهنگی توضیح بخواهد می نویســد: »در شــب عیدغدیر با 
همســرم به دیدن فیلم »فروشنده« در سینما فرهنگ رفتم. 
بازی خوب آقای شــهاب حســینی و خانم ترانه علیدوستی 
قابل تقدیر است، اما سوژه فیلم را نپسندیدم. این فیلم چهره 
خوبی از جامعه ایران نشان نمی دهد، لذا انتخاب آن به عنوان 
نماینده ایران در »اســکار« از سوی بنیاد فارابی، به نظر من 
انتخاب خوبی نبود. اگرچه به انتخاب آنها که معموال معیارهای 
متعددی مانند تکنیک های هنری، جذب مخاطب و رای آوری 

را در نظر می گیرند احترام می گذارم«!
یادآور می شــود فیلم مذکور به طور خالصه سعی می کند 
غیرت و تعصب نسبت به ناموس و همسر را در مقابل تساهل 
و تسامح قربانی نماید. موضوع فیلم تجاوز به همسر و چالش 

بر سر گذشت از متجاوز است!
خردادماه امسال نیز علی جنتی وزیر ارشاد درباره افتضاح 
و ابتذال فیلم 50 کیلو آلبالو گفته بود: اگر این فیلم را پیشتر 
می دیــدم مجوز اکران آن را نمی دادم. باید بگویم این فیلم از 
دســت شورای صدور پروانه نمایش در رفته وبه اشتباه مجوز 

اکران گرفته است.
وی گفته بود: بعد از اکران و اعتراض هایی که در مطبوعات 
درباره فیلم »50کیلو آلبالــو« دیدم، تصمیم گرفتم فیلم را 
ببینم و بعد از دیدن فیلم متوجه شدم اعتراض ها درست است 
چرا که ما در کشــور تالش می کنیم در مورد تحکیم خانواده 
صحبت کنیم اما در این فیلم روابط ناسالم و نامتعارف که مغایر 
با ارزش های قومیتی و اسالمی است و همچنین آرایش های 

غلیظ و الگوسازی های غلط دیده می شود.
جنتــی ادامه داد: اگر قبال این فیلــم را دیده بودم اجازه  
صدور پروانه نمایش نمی دادم اما به هر حال فیلم مجوز نمایش 
گرفته بود و ما نمی توانســتیم آن را از پرده پایین بکشیم به 
همین دلیل من باید درباره فیلم اظهارنظر می کردم تا نشان 
دهم با آن موافق نیستم و فیلم را تایید نمی کنم)!(  البته در 
مورد اکران فیلم در شهرستان ها و شبکه نمایش خانگی فکر 

دیگری خواهیم کرد.
انداختن مســئولیت کوتاهی ها در حوزه فرهنگ و هنر و 
ســینما به گردن نهادهایی چون شورای صدور پروانه یا بنیاد 
فارابــی و...، طبعا ذره ای از مســئولیت امثال وزیر ارشــاد یا 
نمایندگان و هیئت رئیســه مجلس نمی کاهد و نمی شود در 
مقابل شبیخون فرهنگی هدایت شده و سازمان یافته، سکوت 
و بی تفاوتی پیشه کرد یا حداکثر ژست منتقد به خود گرفت؛ 

که چنین مشیی عین خیانت است.
دروغ بزرگ خرید هواپیمای ایرباس

... هشت ماه بعد!
وزیر راه و شهرسازی 8 ماه پس از نمایش های تبلیغاتی و 
رسانه ای درباره خرید ده ها فروند ایرباس می گوید تنها مشکل 
موجود بر سر خرید این هواپیماها، مخالفت وزارت خزانه داری 

آمریکاست! 
بــه گزارش فرهیختــگان، عباس آخونــدی گفت: »تنها 
مشــکل درباره قرارداد با ایرباس، »اوفک« است. اوفک یکی 
از زیرمجموعه هــای وزارت خزانه داری آمریکا و مخفف دفتر 
کنترل دارایی های خارجی است. این دفتر براساس اهداف و 
سیاست  های خارجی ایاالت متحده علیه دولت ها، سازمان ها 
و افــراد غیرآمریکایی تحریم های اقتصادی و بازرگانی اعمال 
می کند. این نهاد حاال به یکی از مشــکالت اساسی بر سر راه 

روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای بزرگ تبدیل شده است.«
فرهیختگان افزود: نزدیک به یک سال از امضای قرارداد میان 
ایران و شرکت هواپیمایی فرانسوی ایرباس می گذرد. در حالی 
که قرار بود تعدادی از این هواپیماها تا خرداد امسال به کشور 

وارد شود؛ اما هنوز خبری از آنها نیست.
آخوندی در حاشیه اجالس کاپا 2016 گفته است:  مشکلی 
در رفع موانع مالی و بیمه ای وجود ندارد و می توانیم به محض 
موافقت اوفک بقیه بخش های قرارداد را حل و فصل کنیم. تنها 

مشکل موجود اوفک است و بقیه مشکالت حل شده است.
وی توضیح نداده که چگونه پارسال مدعی شد خرید ایرباس 
نهایی شــده اســت؟ و چگونه با وجود برجام، آمریکا همچنان 

کارشکنی می کند؟!
یادآور می شود خبرگزاری رویتر روز یکشنبه گزارش داد: ایران 
از خرید 6 فروند هواپیمای ایرباس که قرار بود تا پایان ســال 
2016 )اوایل دی ماه امسال( تحویل شود، انصراف داده است.

ایــن گزارش در کنار اظهارات وزیر راه در حالی اســت که 
دولت و وزارت راه، بهمن پارســا مانور تبلیغاتی فراوان بر ســر 
خرید ایرباس انجام دادند و حتی یک فروند ایرباس پیشــرفته 
به فرودگاه امام خمینی)ره( آورده شــد و عکس های یادگاری 
هــم با آن هواپیما گرفته شــد اما همه این اتفاقات صرفا برای 
عوام فریبی در آســتانه انتخابات مجلس دهم )هفتم اسفند( و 

القای گشایشگری برجام بود!!
همزمان با سخنان آخوندی و گزارش رویتر، روزنامه زنجیره ای 
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: فقدان بودجه یکی از موانع اصلی 

نهایی شدن قرارداد خرید هواپیما از ایرباس است.
ایــن روزنامه توضیح نداده که همراه هم طیفانش طی 8-9 
ماه گذشــته بر ســر خرید واقعی کدام هواپیما به مردم دروغ 

می گفته است؟
دسترسی سؤال برانگیز آلمانی ها

به اطالعات شهروندان و نهادهای ایران!
مســئوالن بیمه»الف« در اقدامی سهل اندیشانه و عجیب 
برنامه نویسی سامانه الکترونیکی این مجموعه را به کمپانی های 

آلمانی سپرده اند.
این کمپانی آلمانی، عالوه بر دسترسی بی نظیر به اطالعات و 
آمار شهروندان ایرانی، داشته های لجستیکی نهادها و ارگان های 
دولتی از جمله آمار خودروها، کشتی ها و برخی ادوات نظامی، 
... و مشخصات فردی و حقوقی مسئوالن و کارکنان، حتی مبلغ 

بیش از 30 میلیارد تومان هم دستمزد گرفته است.
اقدامات ناشی از بی مسئولیتی مدیران بیمه »الف« نسبت به 
اطالعات و امنیت مشتریان خود در حالی است که متخصصان 
نرم افزار دانشــگاه صنعتی شریف که سامانه الکترونیکی بانک 
مرکزی را ســاخته اند، حاضر بودند با مبلغی معادل یک چهارم 
دستمزد شرکت آلمانی، این سامانه را تولید و پشتیبانی کنند.

براساس اسناد موجود، مسئوالن بیمه مذکور نه تنها اعتنایی 
به اعتراض برخی از نهادهای نظارتی نداشــته اند، بلکه آن را به 
تایید وزیر اقتصاد هم رســانده اند که البته نمایندگان مردم در 
مجلس در تدارک اعتراض نســبت به این اقدام وزارت اقتصاد 

هستند.
رازگشایی فرمانده تفنگداران بازداشتی

از نگاه پنتاگون به جنگ با سپاه
فرمانده دو شناور دستگیر شده آمریکایی در آب های ایران 
گفت از تسلیم شدن مقابل نیروهای سپاه پاسداران ایران متاسف 
نیســت چون در صورت درگیر شدن، با اتهام  های سنگین تری 

مواخذه و محاکمه می شد.
دیوید نارتکر فرمانده  دو شناور نظامی آمریکایی که زمستان 
گذشــته به همراه تفنگداران آنها توسط نیروی دریایی سپاه 
پاســداران در خلیج فارس بازداشت شد، عملکرد خود در آن 
حادثه را شایان تقدیر دانسته و گفت: چون توانستم از برخورد 
با نیروهای سپاه پاسداران در آب های خلیج فارس جلوگیری 
و از نیروهای تحت فرمانم محافظت کنم، باید تقدیر می شدم 

نه تنبیه.
نارتکر به فارین پالیســی گفته اســت هنوز هم تاســف 
نمی خــورم که چرا اجازه دادم دو قایق تحت فرماندهی ام در 

آب های خلیج فارس به کنترل سپاه پاسداران درآید.
او که به خاطر آن ماجرا مورد تنبیه قرار گرفته، می گوید 
بــرای حفظ جان ملوانان و جلوگیــری از یک جنگ در 12 
ژانویه اجازه دادم سپاه پاسداران، قایق های تحت فرماندهی ام 

را توقیف کند.
نارتکر همچنین گفته اســت می توانستم به سوی طرف 
ایرانی شلیک کنم اما با این کار، قضیه به آنجا ختم نمی شد 
و در آن صورت، به احتمال زیاد من در دادگاه نظامی به اتهام 

سنگین تری مورد محاکمه قرار می گرفتم.
قایق های تندرو سپاه پاســداران انقالب اسالمی دی ماه 
سال گذشته دو شــناور ارتش آمریکا و سرنشین های آنها را 
در آب های ایران در نزدیکی جزیره فارســی بازداشت کردند. 

نظامیان آمریکایی پس از عذرخواهی آزاد شدند.
سخنان سربسته فرمانده تفنگداران دریایی آمریکا حاکی 
از این است که مقامات ارشد پنتاگون به نظامیان این کشور 
گوشزد کرده اند که ایران و نیروهای نظامی آن، هیچ تعارفی با 
نیروی نظامی که متعرض قلمرو آنان شود ندارند و وقوع هرگونه 
درگیری با سپاه پاســداران برای آمریکا خسارت های بزرگ 
نظامی، امنیتی، حیثیتی، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه
یا مقام امنیتی »ضدایرانی« آمریکا؟!

سخنگوی فارسی زبان آمریکا، در اصل عضو شورای امنیت 
ملی آمریکاست.

ســحر نوروززاده به تازگی جانشــین آلن ایر در ســمت 
ســخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا شد. این سمت، 
کارکرد جدی و رســمی قابل اعتنا ندارد و مواضع رســمی 
دولت آمریکا از این طریق صادر نمی شود و بلکه ایجاد چنین 
سمتی صرفا به قصد جذب مهره های ایرانی و همچنین فریب 

افکارعمومی است.
به گزارش العالم نوروززاده که پیشتر از او به عنوان مسئول 
بخش ایران شورای امنیت ملی آمریکا یاد شده، متولد و ساکن 

آمریکاست.
وی در ســال 2014 به جمع مشاوران امنیت ملی آمریکا 
اضافه شد، اما پیش از آن یعنی حدود سال 2009 عضو شورای 

)نایاک( بوده است.
ســحر نوروززاده به زبان های فارســی، عربی، انگلیسی و 
اسپانیایی مســلط است و گفته می شود ایده تبریک نوروزی 

وزارت خارجه آمریکا توسط او مطرح شده است.
یادآور می شــود شــورای امنیت ملــی و مراکز امنیتی و 
اطالعاتی مشابه در آمریکا، ایران را جزو 5 تهدید اصلی علیه 

آمریکا رتبه بندی کرده اند.
صدای آمریکا هم درباره نوروززاده گفت:  نوروززاده در طول 
دوران خدمــت، بارها در آژانس های مختلف دولتی آمریکا از 
جمله مدیریت تشکیالت اطالعات ملی، اف بی آی، مرکز ملی 
مبارزه با تولید و تکثیر سالح های کشتارجمعی، وزارت دفاع 

و وزارت خارجه آمریکا خدمت کرده است.
نوروززاده می گوید پیگیری بازگشایی کانال های جدید برای 

مذاکره با ایران یکی از مسئولیت های من است.

یادداشت میهمان

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقای علی عبداهلل پور در 
غم از دســت دادن یکی از نزدیکان خود ســوگوار است. ضمن تسلیت 
به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم. 1- برگرفته از آیه 60 سوره انفال »و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و... .

دستگیری 2 تروریست تکفیری
با بمب های آماده انفجار

 در سراوان
دو تروریست  پاکستانی االصل  
در سراوان دستگیر و دو بمب 
آنها  از  انفجــار  آماده  پدالی 

کشف شد.
مرکز  عمومــی  روابــط 
اطالعــات ســپاه ســلمان 
بلوچســتان  و  سیســتان 
گزارش داده است که پس از 
رصــد منطقــه و پایش های 
گمنام  ســربازان  اطالعاتی، 
اطالعات سپاه سلمان  مرکز 
سیستان و بلوچستان از ورود 
دو تروریست به داخل خاک 
کشور مطلع شدند که با توجه 
به اهمیت موضوع، بالفاصله 
تیم های مرکز اطالعاتی سپاه 
سلمان بررسی موضوع را آغاز 

کردند.
بــر پایه این گــزارش، با 
اشــرافیت اطالعاتی سربازان 
گمنام سپاه ســلمان، این 2 
تروریست قبل از آنکه فرصت 
کوچکترین اقدام و تحرکی را 
پیدا کنند در منطقه عمومی 
»کله گان« شهرستان سراوان 
طی یک عملیات غافلگیرانه و 

سریع دستگیر شدند.

پــس از دســتگیری این 
آنها  افراد مشخص شــد که 
اصالتا پاکستانی و جزو یکی 
تروریســتی  گروهک های  از 
معاند نظام هستند که به قصد 
خرابکاری و ایجاد فضای رعب 
و وحشت وارد کشور شده اند.

اختفای  محل  بررسی  در 
این افراد دو عدد بمب پدالی 
آماده برای انفجار، که قرار بود 
اماکن شلوغ منفجر شود  در 
نیز کشــف و توسط تیم های 
تخصصی مرکز اطالعات سپاه 

سلمان استان خنثی شد.
روابــط عمومــی مرکــز 
اطالعات سپاه سلمان استان 
اعالم کرد این دو تروریســت 
در بازجویی های اولیه به قصد 
اجرای اهداف شــوم دیگری 
نیز اعتــراف کردنــد که به 
زودی اخبار دقیق آن منتشر 

می شود.
شــایان ذکر است، ضبط 
مقادیری ســالح و مهمات از 
دیگر کشفیات سربازان گمنام 
مرکز اطالعات سپاه سلمان از 

محل اختفای آنها بود.

از دیشب
ساعت  رسمی کشور

 یک ساعت عقب رفت
ساعت رسمی کشور ســاعت 24 دیشب 30 شهریور یک 

ساعت به عقب کشیده شد.
مهرماه سال 1386، قانون تغییر ساعت رسمی کشور پس از تصویب 
در مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان، برای اجرا به معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابالغ شد.
بر اســاس ماده واحده این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در 
ســاعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در 

ساعت 24 روز 30 شهریور به حال سابق برگردانده می شود.
بر این اساس، دیشب ساعت ها از ساعت 24 به 23 تغییر کرد.

رئیس جمهور کشورمان در 
ایران  کاسترو،  فیدل  با  دیدار 
و کوبا را نماد مقاومت در برابر 
و  خواند  تحریم ها  شدیدترین 
نیز مقاومت  انقالب کوبا  رهبر 
ملت ایران را در برابر فشارها 
و تحریمها تحســین برانگیز 

عنوان کرد.
حســن روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان ظهر دوشنبه به وقت 
محلی وارد فــرودگاه خوزه مارتی 
هاوانا شــد و در بدو ورود توســط 
معــاون رئیس  جمهــوری و وزیر 
اقتصاد کوبا مورد اســتقبال قرار 

گرفت.
فرودگاه  در  رئیس جمهــوری 
خــوزه مارتی هاوانا و در گفت وگو 
بــا خبرنگاران، با اشــاره به اینکه 
ایران و کوبا دو کشوری هستند که 
تحت فشار برخی قدرت ها بوده اند، 
گفت: کوبا کشور انقالبی و دوست 
ایران اسالمی است و در این سفر 
و در مالقات با مقام های ارشد این 
کشور، درباره راه های توسعه روابط 
دو کشور در همه حوزه ها از جمله 
سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری 

گفت وگو خواهیم کرد.
ایران  اسالمی  رئیس  جمهوری 
بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی 
در کاخ انقالب هاوانا از سوی رائول 
کاسترو رئیس  جمهوری کوبا مورد 
استقبال رسمی قرار گرفت. حسن 
روحانی و رائول کاسترو بالفاصله 
پس از پایان مراسم استقبال رسمی 
وارد محل مذاکرات دوجانبه شدند.
تهران و هاوانا برای ارتقای 

همکاری های مشترک 
یادداشت تفاهم امضا 

کردند
جمهوری اسالمی ایران و کوبا 
در جریان ســفر رســمی حسن 
به هاوانا ،  روحانی رئیس جمهوری 
برای ارتقای همکاری های خود در 
زمینه بهداشتی ، درمانی و دارویی، 
یک یادداشــت تفاهــم همکاری 

مشترک امضا کردند.
این یادداشت تفاهم همکاری 
بهداشــتی، پژوهشی،  مشــترک 

فیدل کاسترو در دیدار با حسن روحانی مطرح کرد

مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تحریم ها 
تحسین برانگیز است

آموزشــی و دارویی بیــن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ایران و وزارت بهداشــت عمومی 
کوبا، در حضور »رائول کاســترو« 
و حسن روحانی روسای جمهوری 

اسالمی ایران و کوبا امضا شد.
ایران و  هیئت های عالیرتبــه 
کوبا، پیش از مراســم امضای این 
یادداشت تفاهم همکاری، با حضور 
روســای جمهوری دو کشــور در 
نشستی مهمترین مسایل و راه های 
توسعه همکاری های تهران - هاوانا 

را بررسی کردند.
رئیس جمهور کوبا: ما با 
افتخار شریک ثابت قدم 

شما هستیم
نشســت  در  ر ئیس جمهوری 
هیئت هــای عالیرتبه ایران و کوبا 
در هاوانا، با اســتقبال از توســعه 
همکاری های مشترک تاکید کرد: 
هدف برخی کشــورهای قدرتمند 
از اعمــال فشــار و تحریــم علیه 
کشــورهای مســتقل، در اختیار 
نوین  فناوری های  انحصار  داشتن 

و مهم است.
رئیس جمهــوری تصریح کرد: 
با مقاومت ملت  خوشــحالیم که 
ایران ، راه کشورهای درحال توسعه 
برای پیمودن این مسیر گشوده شد 
تا فناوری های پیشــرفته منحصرا 
در اختیار کشورهای توسعه یافته 

نباشد.
روحانی با تاکیــد بر ضرورت 
همکاری کشــورهای مستقل در 
حوزه علم و فناوری اظهار داشت: 
ایران و کوبا باید سطح همکاری های 
خود را در عرصه فناوری های نوین 
از جملــه نانو و بیوتکنولوژی ارتقا 
بخشــند و این نــوع همکاری ها 

می تواند قدرت کشورهای مستقل را 
در برابر سلطه جویان ارتقا ببخشد.

رئیس جمهور ایــران در ادامه 
با بیان اینکه کشورهای مستقل و 
مقاوم باید در برابر انواع مشکالت 
در کنــار هم باشــند، گفت: کوبا 
پیوســته در مجامع بین المللی به 
عنوان دوست نزدیک ایران بوده و 
این دوســتی و اتحاد دو کشور که 
به نفع منافع دو ملت اســت، باید 
در مسایل بین المللی و منطقه ای 

ادامه یابد.
روحانی در ابتدای این نشست 
نیــز با تجلیــل از روحیه مقاومت 
و ایســتادگی مردم کوبــا در برابر 
استعمارگران و سلطه جویان گفت: 
ملت ایران نیز طی هشــت ســال 
جنگ تحمیلی در حالی استقامت 
کرد که شــرق و غرب به متجاوز 
کمک می کردند و همین قدرت ها 
پــس از جنگ نیز بــه بهانه های 
مختلف به فشــارها و تحریم های 

خود ادامه دادند.
رئیس جمهوری  کاسترو  رائول 
کوبــا نیــز در این دیدار بــا ابراز 
رســمی  ســفر  از  خرســندی 

رئیس جمهــوری ایران بــه هاوانا 
گفت: ما با افتخار شریک ثابت قدم 
شما هستیم و هیچکس نمی تواند 
توسعه روابط کوبا و ایران را متوقف 

کند.
رئیس جمهــوری کوبا با  بیان 
اینکه ایجاد جنگ، آشوب و منازعه 
برای  سودآوری  جهان،کاسبی  در 
برخی قدرت ها شــده است، اظهار 
داشــت: جنــون و جنگ افروزی ، 
اندیشــه برخی قدرت ها را احاطه 

کرده است.
توسعه  وی همچنین ضرورت 
همکاری های ایران و کوبا در همه 

زمینه ها را مورد تاکید قرار داد.
روحانی: ایران و کوبا

 نماد مقاومت در برابر 
شدیدترین تحریم ها 

هستند
در  کشورمان  رئیس جمهوری 
دیدار با فیدل کاسترو رهبر انقالب 
کوبــا تاکید کرد کــه ملت بزرگ 
ایران علیرغم فشــارها و تحریم ها 
توانسته اســت به رشد اقتصادی 

خود ادامه دهد.
بقیه در صفحه 10

گفت: قرار بود برجام همه مشــکالت اقتصادی را حل کند 
ولی نکرد. چرا؟!

گفتم: چه می دونم؟... چی  بگم؟!
گفت: قرار بود همه تحریم ها را لغو کند ولی نکرد!

گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: تازه چند تا تحریم دیگر هم اضافه شد و حاال حریف 
انتظار دارد که FATF را هم بپذیریم و... چرا اینطوری شد؟

گفتم: همه اینها تقصیر لبخند است.
گفت: ولی از قدیم و ندیم گفته اند به مشکالت لبخند بزنید!
گفتم: خب! همین دیگه!... آخه مشکالت که شعور 
ندارند، وقتی بهشون لبخند می زنی فکر می کنند، شما 
از اونا خوشتون اومده، میروند همه فک و فامیلشون رو 

هم میارن!


