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درمکتب امام

به خود بیایید!
ای افکار کوتاه! بیدار بشــوید، خودتان را متصل کنید به این دریا؛ 
دریــای الوهیت، دریای نبوت؛ دریای قرآن کریم. از این غرب زدگی ها 
بیرون بیایید! آقا شــما پنجاه و چند سال است این غربزدگی ها همه 
مصیبت ها را به شــما وارد کرده؛ به خود بیایید! یک قدری به اســام 

فکر کنید.
 صحیفه امام؛ ج9؛ ص536 
 قم؛ 23 شهریور 1358

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

چاره مرگ و میر باال در جاده ها 
نامه نگاری نیست

سرویس سیاسیـ 
بــا وجود ادعاهای فراوان مدعیان اصاحات در رابطه بــا احترام به حقوق و توانایی های زنان، این روزها 
عدم حضور زنان در کابینه و همچنین نهادها و موسسات زیر نظر اصاح طلبان و حامیان دولت سر و صدای 

فراوانی را به همراه داشته است.
اصالح طلبان »بهشت« را هم مردانه کردند!

در آخرین مورد روزنامه زنجیره ای شرق، دیروز به انتخاب معاونان شهردار جدید تهران  اشاره کرد و نوشت: 
»٢٠ روز از شهردار شدن محمدعلی نجفی در تهران می گذرد و او در این مدت برای پنج معاون، یک مدیرکل، 
شــش شــهردار منطقه و همچنین مدیرعامل و سردبیر مؤسسه مطبوعاتی همشهری حکم صادر کرد. وجه 
 اشتراک همه ١٣نفری که در این مدت از شهردار جدید تهران حکم مسئولیت گرفته اند، مرد بودن آنهاست 

و هیچ زنی تا این لحظه به حکم شهردار مسئولیتی در شهر نگرفته است.«
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: »بر اساس برخی آمارها، در حدود ٥٠ شهر بزرگ جهان در 
گوشه وکنار کره خاکی از خاورمیانه تا اروپا، از آمریکای شمالی تا شرق آسیا و همین طور قاره آفریقا، مسئولیت 
شهرداری به دست زنان سپرده شده است. بغداد، پایتخت کشور همسایه ما عراق و پاریس، مادرید و بارسلون 
در اروپا، توکیو در ژاپن و واشنگتن در آمریکا، از شهرهایی هستند که همین االن شهرداران زن آنها را مدیریت 
می کنند. در تهران اگرچه لیست امید ٢١ کرسی شورای شهر را با عنوان اصاح طلبی به دست گرفته اند؛ اما 

هنوز از انتصاب حتی یک زن به عنوان مدیر شهری خبری نشده است.«
سند مدیریت پایتخت به نام مردان!

در همین زمینه، روزنامه آرمان هم دیروز نوشــت: »هیچ زنی در میان ١۴ مدیر منصوب شــده شهرداری 
تهران به چشــم نمی خورد و این در حالی اســت که نجفی در قامت شهردار تهران وعده حضور ٣٠ درصدی 
زنان در مدیریت شــهری را داده بود. کانشــهر تهران با انواع و اقسام مدل ها و رنگ ها در چیدمان، شهری 
مردانه اســت و نشــانی از حضور بانوان در آن نیســت. گویی مردان شهر فراموشکار شده اند و مشغله فراوان 
بهانه ای ناب برای فراموش کردن سهم ٣٠ درصدی زنان در مدیریت شهری است! تهران با مدیریت مردانه اش 
روزگار می گذراند و گویی ســند مدیریت پایتخت به نام مردان زده شــده است تا حضور زنان یک خط قرمز 
باشــد. خط قرمزی که انتظار بود با حضور اصاح طلبان و میانه روها بر کرســی های شهرداری و شورای شهر 
محو یا کمرنگ شــود.«آرمان همچنین در گفت وگو با حجت نظری، عضو شــورای شهر تهران نوشت: »بازه 
سنی معاونان نجفی بسیار باالست و شخصا انتظارداشتم که نجفی از افراد جوان تری برای معاونت شهرداری 
استفاده کند... در میان معاونان شهردار، هیچ خانمی وجود ندارد. به نظر می رسد که نیاز است دکتر نجفی 
نسبت به حضور جوانان و زنان در سطوح مختلف مدیریتی شهر تهران اهتمام بیشتری به خرج دهد.«گفتنی 
اســت، اصاح طلبان گرچه شعار حمایت از زنان و لزوم گماردن آنان در پست های مدیریتی را سر می دهند 
اما تجربه نشان داده است که آنان زمانی که عهده دار مسئولیتی می شوند، به هیچ یک از ادعاها و وعده های 

خود جامه عمل نمی پوشانند و نگاه آنان به زنان در عرصه سیاست صرفاً ابزاری است.
سیاه نمایی برای جبران سیاسی کاری!

عزم مدعیان اصاحات برای سیاسی کاری در شهرداری و شورای شهر سبب شد تا این طیف با نسبت دادن 
القاب ناروا به مدیریت شهری تهران، درصدد جبران ناکارآمدی های ناشی از این رویکرد ناشایست خود برآیند.

در ادامه این روش غیراخاقی، آفتاب یزد دیروز مصاحبه ای را با احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر 
تهران منتشر کرد. در این  گفت وگو که بخشی از آن به حرف کشیدن از مصاحبه شونده بیشتر شباهت دارد 
تا مصاحبه، خبرنگار می پرســد: نامه ای که آقای موســوی خوئینی ها اخیرا به آقای نجفی نوشتند و از ایشان 
خواســتند زیاد به گذشــته نپردازند، را چطور ارزیابی می کنید؟ با توجه به بازداشت قائم مقام آقای قالیباف، 
به نظر شما درست است که آقای نجفی نگوید چه شهری را تحویل گرفته اند؟مسجدجامعی در پاسخ اظهار 
می دارد: »به طور کلی نمی توان برای آینده برنامه ریزی کرد بدون آنکه وضعیت حال را بدانیم. گمان نمی کنم 
مقصود نویسندگان نامه این بوده است. شهردار باید بداند چه وضعیتی را تحویل گرفته، این وضعیت محصول 
چه نگاه ها و برنامه ریزی هایی بوده تا بتواند آینده را براساس ایده ها و نظراتی که دارد، طراحی کند.«اما این 
پاسخ که با میل باطنی و قصد اصلی این روزنامه همراه نبود، خبرنگار را بر آن داشت تا هر طور شده پاسخ 
مورد نظرش را از مسجدجامعی دریافت کند! از همین رو بود که خبرنگار مشخصا پرسید: به نظر شما آقای 
نجفی باید در رســانه ها اعام کند که چه شــهری را تحویل گرفته یا خیر؟ و مسجدجامعی نهایتا پاسخ داد: 
»بله... باید بگوید. ما عادت داریم که به قصد، خوب و بد گذشته را فراموش کنیم. این رویه تاریخی و ناشی 
از هیجان زدگی های زودگذر است. اصا برنامه ریزی یعنی رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. اگر 
اینها را نگویند فردا باید پاسخگوی چه چیزی باشد.«گفتنی است، ولع اصاح طلبان برای باندبازی و استفاده 
جناحی از امکانات به حدی است که برای جبران کم کاری های و کاستی های حاصل از این رویه ناپسند، جار 
می زنند که در حال تحویل گرفتن »شهر سوخته« هستند! البته طیفی که به روش کاسبکارانه و منفعت طلبانه 
لیســت می بندد و از متقاضیان حضور در لیســت، هرکدام ٢ میلیارد تومان طلب می کند، طبعا شهرداری را 

لقمه چربی می بیند که برای رسیدن به آن از هر دروغ و تهمتی دریغ نمی ورزد.
مطالبات برخي  اصالح طلبان محقق نشود دنیا به  آخر نمي رسد!

روزنامه اعتماد مصاحبه ای با محمد عطریانفر انجام داده که در شــماره روز گذشــته با عنوان »به خاطر 
عدم تحقق مطالبات برخي اصاح طلبان دنیا به  آخر نمي رسد«، منتشر شده بود. وی در این مصاحبه تاکید 
کرده اســت: »این گونه نیست که تصور کنید به خاطر ۴ تا عدم تحقق مطالبات برخي اصاح طلبان، دنیا به 
آخر مي رســد و همه معادالت برهم مي خورد.«در حالی که در چهار سال دولت یازدهم در کنار فرافکنی به 
گذشته یکی از توجیه های دولتمردان برای عدم تحقق وعده هایشان کارشکنی مخالفان دولت عنوان می شد، 
حال عطریانفر در ادامه مطلب باال گفته اســت: »تصور مي کنم تنها مخالفاني که نسبت به آقاي روحاني در 
عرصه سیاسي کشور ظاهر مي شوند، موضع مي گیرند و مخالفت خودشان را هم به راحتي علني مي کنند از 
این جماعت هستند... خیلي باور ندارم که اینها در دولت آقاي روحاني بتوانند منشأ اثر باشند.«وی در ادامه 
پاشنه آشیل دولت دوازدهم را این گونه شرح داده است: »در عین حال معتقدم عمده ترین پاشنه آشیل دولت 
روحاني، خود دولت مي تواند باشد و آن زماني ایجاد مي شود که دولت در تحقق برنامه هاي خود ناتوان ظاهر 
شود.«اگرچه عطریانفر به درستی به این مورد  اشاره کرده است که دولت باید در جهت مطالبات مردمی گام 
بردارد و مشکات جامعه را رفع نماید: »حال اگر دولت بتواند به برنامه هاي خود وفادار بماند و تمام ظرفیت هاي 
خود را بســیج کند، علي القاعده کسي نمي تواند در برابر منویات دولت ایستادگي کرده و مخالفت هاي خود 
را بر کرســي قدرت بنشــاند. از این جهت ما باید تاش کنیم که دولت در فرآیند فعالیت ها و مدیریت کشور 
به حداکثر مطالبات مردم بپردازد.«اما نکته اینجاســت که جریان موســوم به اصاحات پیوسته تاش کرده 
تا مشــکات بزرگ اقتصادی مردم را به مسائل کم اهمیتی مانند لغو کمتر از یک درصد از کنسرت ها تقلیل 
دهد و حاشیه را به متن بدل کند و یا اینکه مطالبات حزبی خویش را به جای مطالبات جامعه مطرح نماید.
در این میان عطریانفر گفته است: »همان طور که رهبري هم  اشاره کردند، اهتمام جدي دولت باید در 

مورد مباحث اقتصادي و تامین منافع مردم و معاش و امنیت اقتصادي آنها باشد.«
شیوه تحمیل اصالح طلبانه!

وزارت کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری 96 بیشترین همکاری قانونی و غیرقانونی را با دولت 
یازدهم داشــت، چنان که در روزنامه کیهان طی چند گزارش به اقدامات خاف قانون وزارت کشور پرداخته 
شد اما حاال اصاح طلبان با وجود این همه خدمت وزارت کشور دولت یازدهم، علم مخالفت با شخص وزیر و 
وزارتخانه وی را برافراشتند تا از این طریق امتیازات بیشتری گرفته و خواسته های خویش را به این وزارتخانه 

تحمیل کنند.
در همین راســتا مردم ســاالری در سرمقاله دیروز خود نوشت: »حال، همه چشم به عزل و نصب با اراده 
وزیر]کشــور[ دارند. عزل و نصبی که ضرورت ایجاب می کند چرا که خواســت آن ملتی است که چهل و دو 
میلیون رای به صندوق ها ســپرده اند و از آن ســو، رئیس جمهور هم مایل است که با جابه جایی استانداران و 
فرمانداران از کاروان اعتدال و تدبیر و امید بازمانده، به عمد یا به سهو، نسبت به دولت یازدهم، جبران مافات 
کند و به عهدی که با مردم بسته، وفا نماید!« این نوشتار افزوده است: »نکته  ظریف اینجاست که کار به همان 
سادگی دولت یازدهم نیست چون این بار، بسیاری از نیروها و عوامل همسو باید مسند خود را به چهره های 
آزموده و تازه نفس و دارای برنامه و برنامه پذیر بسپارند. در این تغییر و تحول، حسن کار اینجاست که وزیر 
کشور آن تازه وارد دولت یازدهم نیست که از گوشه و کنار بر ایشان تحمیل شود، بلکه خود عملکردها را زیر 
ذره بین داشته و از ضبط و ربط امور باخبر است و می داند که اقتضای زمان و مکان و حساسیت دکتر روحانی 

چیست و کارها باید در چه مداری به گردش درآید.«
عمومیت پیدا کردن کلی گویی در دولت!

روزنامه آرمان دیروز در سرمقاله خود با عنوان »آقای جهانگیری! هشدار جاده ها با نامه نگاری حل نمی شود«، 
نوشت: »متاسفانه بدعت بدی که در بین وزرا و دست اندرکاران مسائل اجرایی وجود دارد، کلی گویی است و به 
همین خاطر اصوال توده مردم مطالبی را که مسئوالن عنوان می کنند، کمتر باور دارند. این مسئله تا به آنجا 
کشیده شده که مقام معظم رهبری هم به آن ورود و عنوان فرموده اند که چرا این رشد اقتصادی و توسعه ای 
که مقامات دولتی عنوان می کنند، در زندگی روزمره مردم قابل مشــاهده نیست؟« در ادامه این یادداشت با 
 اشاره به سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان نخبه هرمزگانی، آمده است: »آقای جهانگیری 
به عنوان معاون اول رئیس جمهور به جای پرداختن به اصل مسئله در نامه ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی 
و ســایر وزرای مربوطه عنوان کردند که فکری برای این مســئله بکنند. اما مردم انتظار این را نداشتند که از 
طرف معاون اول رئیس جمهور کشور که مدعی است فارغ التحصیل معتبرترین مرکز علمی کشور است، تا این 
اندازه کلی گویی صورت بگیرد. مسئله مرگ ومیر و تعداد باالی آنها در جاده های ایران با نامه نگاری و این گونه 
مسائل حل نمی شود و خود آقای جهانگیری هم می دانند که ارسال چنین نامه ای فقط مصرف داخلی دارد و 

توسط نهادهای ذیربط به دلیل اینکه مبانی اجرایی شان مشخص نشده، بایگانی خواهد شد.«
تالش بی منطق وزارت راه برای جذب فاینانس!

در بخش دیگری از مطلب آرمان آمده اســت: »وزارت راه و شهرســازی بدون داشتن منطق علمی کافی 
به دنبال اخذ فاینانس از کشورهای خارجی برای دریافت وام برای ساخت راه آهن و آزادراه است. درحالی که اگر 
همین میزان خسارت های ناشی از نبود شبکه های آزادراهی و ریلی که حدود ٥ درصد از تولید ناخالص داخلی 
کشور را تشکیل می دهد، یعنی چیزی حدود ٢٠ میلیارد دالر صرف پرداخت یارانه به شرکت های ساختمانی 
داخلی شود که در حال حاضر به علت نبود بودجه های عمرانی کافی یا تعدیل شده یا با ظرفیت های زیر ٣٠ 
درصد کار می کنند و ده ها و بلکه صدها هزار نفر را به خیل بیکاران کشور اضافه کرده اند، چنین کارهایی در 
ایران شدنی است و تاش وزارت راه و شهرسازی برای مقروض کردن کشور برای ساخت شبکه های آزادراهی 
و ریلی از هیچ گونه منطق ریلی برخوردار نیست... ادامه این گونه روندها را در اظهارات دیروز سخنگوی دولت 
داشتیم که عنوان کردند تمام طرح هایی که اولویت دار بودند و قرار بود در سال 96 تکمیل شوند، از رشد مناسبی 
برخوردار هستند که این هم باز چیزی جز کلی گویی و بازی با افکار عمومی نیست. اگر واقعا چنین چیزی 
است، دولت باید نام طرح ها و میزان پیشرفت فیزیکی آنها و ابعاد سرمایه گذاری در این طرح ها را اعام کنند.«

سرویس سیاسی -
در شــرایطی که مقامات دولتی تا دیروز 
کشورهای غربی طرف برجام از جمله آمریکا 
را جامعه جهانی معرفی می کردند و از سویی 
این کشورها در مواجهه با ایران، هیچ اختالفی 
با آمریکا ندارند، مشخص نیست که معنای 
سخنان نوبخت مبنی بر ایزوله شدن آمریکا 

در صورت خروج از برجام به چه معناست؟
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته 
)سه شــنبه( در نشســت هفتگی بــا خبرنگاران 
درخصــوص موضع دولت در صورت خروج آمریکا 
از توافق هسته ای گفت: برجام یک توافق چندجانبه 
بین المللی بین ایران و 6 کشور بزرگ دیگر و آمریکا 
هم یکی از کشــورهای طرف این قرارداد است. در 
حال حاضر هم فضای بین المللی و حقوقی نسبت 
به سال  های قبل در عرصه جهانی به نفع کشور به 
شــدت تغییر کرده و قطعنامه های سازمان ملل و 

شورای امنیت علیه کشورمان لغو شده است.
نوبخت افزود: برجام یــک قرارداد بین المللی 
و چندجانبــه، خروج یک طرفه یک کشــور از آن 
به منزوی شــدن آن کشــور منجر خواهد شد. به 
هر حال اصل مهم و اساســی برای ما در چگونگی 
اجرای این توافق برای ما رعایت منافع ملی است و 
قاعدتا در هر زمانی بهترین تصمیمات در این حوزه 
از ســوی مرجع شکل گرفته در کشور که نماینده 
همه نهادها و دستگاه ها است با تاکید بر منافع ملی 

ما اتخاذ خواهد شد.
وی درخصوص ســخنان یوکیا آمانو دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی گفت: این مرجع بین المللی 
پایبندی ایران به برجام را تایید کرد و این تاییدی 
اســت بر منزوی شدن و خروج احتمالی آمریکا از 

توافق هسته ای.
این اظهارات آقای نوبخت ایزوله شدن آمریکا 
پــس از خروج احتمالی از برجام و اظهاراتی دیگر 
از قبیل »بدون آمریکا هم برجام را اجرا می کنیم« 
و... از ســوی مقامات دولتی طی روزهای اخیر در 
حالی اســت که اوال هر یک از کشــورهای طرف 
توافق هسته ای می توانند بر اساس بند ٣۸ برجام 
عدم اجرای تعهداتی را که مصداق »عدم پایبندی 
اساسی« باشد، مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای 
برجام قرار دهنــد و خروج آمریکا به عنوان طرف 
اصلی تضمین کننده اجــرای برجام چگونه باعث 

منزوی شــدن این کشور خواهد شــد؟ و ثانیا با 
توجه به اینکه انگلیس، فرانســه و آلمان به عنوان 
دیگر طرف های برجام که به زعم همین مسئوالن 
دولتی جامعه جهانی اطاق می شوند در مواجهه با 
ایران، هیچ اختافی با آمریکا ندارند، طرح این ادعا 
که می گویند، خروج آمریکا از برجام این کشــور 
را منزوی خواهد کرد، بیشترشــبیه شوخی است. 
چنین مواضع نسنجیده ای جز گرا دادن به آمریکا 
برای اعمال فشار بیشتر و پایبندی کمتر به تعهدات 
خود نیســت چراکه این پیام را منتقل می کند که 
عدم پایبندی واشــنگتن به برجام هیچ هزینه ای 
برایش نداشــته و ایران همچنان به تعهدات خود 

پایبند خواهد بود!
اظهارات صالحی قابل اعتنا و دقیق است

نوبخــت با  اشــاره به ســفر رئیس جمهور به 
نیویورک گفت: برنامه ریزی ها در حال انجام است اما 
ما باید احتیاط را هم در نظر بگیریم چرا که ممکن 
است تا آخرین لحظه در این سفرها تغییراتی ایجاد 
شود اما تا امروز برنامه ریزی ها صورت گرفته است.
وی افزود: امیدواریــم این ماموریت همچون 
سال های گذشــته با موفقیت به پایان برسد، چرا 
که حــذف تحریم ها و شــکل گیری برجام از آثار 

همین سفرهاست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که دولت 
برای پیگیری ســرقت دو میلیارد دالری آمریکا از 
اموال ایران چه اقدامی انجام داده است گفت: کمیته 
ویژه حقوقدانان برای اعام جرم تشکیل شد؛ البته 
می دانید کــه بعضی از ایــن پرونده های حقوقی 
سال های سال طول می کشد و ما هم امیدوارانه در 

دولت این مسائل را پیگیری می کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که اظهارات 
آقای صالحی )رئیس سازمان انرژی اتمی( در مورد 
برجام موضع دولت است یا خیر، گفت: آقای صالحی 
یکی از انسان های باتجربه و مسئول در این زمینه 
هستند، قطعا مطالبی که بیان می کنند مطالب قابل 
اعتنا و دقیقی است چرا که ایشان هم صاحبنظر، 
صاحب اطاع و هم صاحب نقش و مسئولیت است.
رئیس سازمان انرژي اتمي چندی پیش گفته 
بود که خروج آمریکا از توافق هسته اي ایران با ١+٥ 
تأثیري بر آن نخواهد گذاشت، چرا که اگر آمریکا 
هم آن را نقض کند، »دیگر کشــورها مســئولیت 
اجراي آن را بر عهده خواهند داشت.« اظهاراتی که 
حتی واکنش رسانه های زنجیره ای حامی دولت را 
هم برانگیخت و روزنامه آفتاب یزد در گزارشی در 
همین زمینه نوشت که در صورت خروج آمریکا از 
برجام شرکت های اروپایی بدون آمریکا همکاری با 
ایران نخواهند داشت و این یعنی اینکه عما بدون 

آمریکا برجام معنایی نخواهد داشت.
واکنش نوبخت به تخلف انتخاباتی 

برخی از استانداران: آنها وظایف قانونی 
خود را انجام می دادند

نوبخت در ادامه ســخنان خود در واکنش به 
بازداشــت چند تن از استانداران به دلیل تخلفات 
انتخاباتی گفت: آنها داشتند وظایف قانونی خود را 
انجام می دادند. اینکه استانداری در دوره انتخابات 
از عملکرد دولت دفاع کند، تخلف نیست، البته ما 
برای قوه قضائیه استقال قائل هستیم و می دانیم 
اگر هم شکایتی شده، قوه قضائیه همه استدالل ها 

را گوش می کند و سپس اظهارنظر خواهد کرد.
با کالنتری مدارا کنید!

نوبخت در ادامه درباره اظهارنظر رئیس  سازمان 
محیط زیســت و انتقادهای صورت گرفته نسبت 
به اظهارات وی و اینکه گفته می شــود اظهاراتش 
موجب تذکر رئیس جمهور شده است، گفت: آقای 
کانتری فرد باهوش و محترمی هستند، صراحت 
لهجه دارد، انتظار نداشــته باشیم همه پاسخ های 
استاندارد به کار ببرند، با او به خاطر دانش و تجربه 

وافرش مدارا کنید.
ســخنگوی دولت ادامه داد: اینکه گفته شده 
رئیس جمهور از ایشــان ُمکدر است، چنین چیزی 

نیست و من این موضوع را نشنیده ام.
وی درباره احتمال معرفی کانتری به عنوان 
وزیــر نیرو به دلیل تخصصش در حوزه آب، گفت: 
اینکه ایشان گزینه وزارت نیرو باشد چنین چیزی 
نشنیده ام و چنین موضوعی مطرح نیست؛ چراکه 
تازه در این سمت منصوب شده است و امیدواریم 
شاهد موفقیت چشمگیر آقای کانتری در سازمان 

محیط زیست باشیم. 
تغییرات در سطح مدیران عالی استان ها

سخنگوی دولت در ادامه درمورد تغییرات در 
سطح مدیران عالی استان ها گفت: این تغییرات در 
حال انجام است، از زحمات تعدادی از استانداران و 
مدیران قدردانی خواهیم کرد و برخی از استانداران 
نیز جابه جا می شوند و به استان های دیگر می روند و 
برخی دیگر نیز که ُحسن عملکردشان ثابت شده، در 
استان های دیگر مشغول می شوند و تعدادی استاندار 

جدید نیز مشغول به کار خواهند شد.
وی با بیان اینکه نباید وضعیت استان ها را معلق 
نگه داریم، گفت: وزیر کشور با تأمل و سرعت الزم 

این موضوع را در دستور کار دارد.
استفاده از همه ظرفیت های دیپلماتیک 

کشور درخصوص فاجعه میانمار
ســخنگوی دولت در ادامه با  اشاره به فاجعه 
انســانی در میانمار و ظلمی که به مسلمانان این 
کشور روا داشته می شود، گفت: از همه ظرفیت های 
دیپلماتیک کشــورمان در این خصوص اســتفاده 
خواهد شــد. موضع ایران و دولت ایران در دفاع از 
مظلومان همواره بدون تغییر ادامه دارد و متاسفانه 
در مورد این فاجعه انسانی شاهد واکنش متناسب 

از سوی مراجع جهانی نیستیم.

در نشست خبری نوبخت داده شد

گرا  به آمریکا برای اعمال فشار بیشتر
 با مواضع نسنجیده!

دبیر شــورای عالی امنیــت ملی گفت: 
گزارش های مستندی در اختیار ما قرار گرفته 
که ائتالف به رهبری آمریکا به جای جنگ با 
داعش دنبال مدیریت آن بوده و در مواردی 
که امکان سرکوب وجود داشته نه تنها اقدام 
نکرده، بلکه برای فرار از معرکه به آنها کمک 

کرده است.
علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در گفت وگویی با 
روزنامه الوفاق، آزادســازی دیرالــزور که در ادامه 
سلســله عملیات والفجر صــورت گرفت را ضربه 
نهایی بر بقایای گروهک تروریستی تکفیری داعش 

در سوریه دانست.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی بــا تاکید بر 
تاثیــر راهبردی موفقیت در ایــن عملیات ها و به 
ویژه موقعیت ویژه دیرالزور به لحاظ ژئوپلتیکی و 
اقتصادی که موجب تقویت محور مقاومت و جبهه 
واقعی مقابله با تروریســم شده است، خاطرنشان 
کرد: با پاکسازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه 

عرصه بر گروه های تروریستی تنگ تر خواهد شد.
وی در پاســخ به ســؤالی درخصــوص پیام 

آزادسازی شهرهای مهم موصل و تلعفر توسط ارتش 
و نیروهای مردمی)الحشد الشعبی( عراق گفت: این 
دستاوردها نشان داد عراق نیازی به دخالت نیروهای 
فرامنطقه ای و خارجی برای پیشــبرد راهبردهای 
دفاعی و امنیتی خود نــدارد و با اتکا به نیروهای 

بومی قادر است از تهدیدها عبور کند.
نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی 
امنیــت ملی اضافه کرد: نبــرد با داعش در عرصه 
امنیتی، فرهنگــی و اعتقادی همچنان ادامه دارد 
و باید برای نابودی ریشــه های تفکر داعش ساز که 
مورد حمایت برخی کشورهای منطقه است مقابله 

مستمری را دنبال کرد.
وی در پاســخ به مواضع اخیر مسئوالن اقلیم 
کردستان عراق درخصوص برگزاری رفراندوم گفت: 
در شــرایطی که عراق به مرحله پایانی رهاسازی 
خاک خود از دست تروریست های تکفیری نزدیک 
می شود، این اقدامات که وجاهت و اعتبار قانونی نیز 
ندارند به طور قطع اثرات غیرامنیتی بر منطقه، عراق 

و به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت.
شمخانی خاطرنشان کرد: مشکل مردم عراق با 
تجزیه مبتنی بر گرایشات قومی و مذهبی حل نشده 

و این گونه اقدامات به واسطه تضعیف ژئوپلتیک و 
انسجام داخلی می تواند معضات جدیدی را نیز به 
دنبال داشته باشد و موجب سوءاستفاده قدرت های 
فرامنطقه ای و سیطره اقتصادی و سیاسی آنان در 
منطقه شود.شمخانی در پاسخ به سؤالی درخصوص 
انتقال نیروهای داعش و خانواده های آنها به منطقه 
البادیه ســوریه گفــت: اجــازه دادن حزب اهلل به 
جابجایــی تعدادی از عناصر تحت محاصره از یک 
محور عملیاتی در خاک ســوریه به محور دیگر در 
آن کشور یک تاکتیک عملیاتی است و تغییری در 

راهبرد جنگ با تروریست ها ندارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: 
ما همان طور که در جنگ با تروریســت ها جدی و 
محکم هستیم در پیشگیری از وقوع جنایت انسانی 
نسبت به خانواده، زنان و کودکان تروریست ها هم 
مصمم هستیم و این تفاوت نبرد جبهه مقاومت با 
داعش نســبت به ائتاف آمریکایی است که طی 
آن با بمباران های بی هدف غیرنظامیان بسیاری را 

قربانی کرده است.
وی برخی از کشــورهایی که مدعی مبارزه با 
تروریسم هستند را فاقد صداقت و جدیت دانست 

و گفت: این کشورها و در راس ائتاف ادعایی آنها 
که آمریکا قرار دارد، تاکنون چه اقدام موثری را در 
مبارزه با تروریست ها و یا آزادسازی مناطق  اشغالی 
توســط داعش و دیگر گروه هــای تکفیری انجام 
داده اند؟مقام عالی امنیتی جمهوری اسامی ایران 
اضافه کرد: آمریکا امروز برای سرپوش گذاشتن بر 
حمایت هایی که از داعش در این ســال ها داشته، 
ژست مقابله با داعش و جلوگیری از اجرای توافق 
حــزب اهلل برای خروج خانواده تروریســت ها را در 

سوریه گرفته است.
شــمخانی افزود: آنچه که ما تاکنون از آمریکا 
و همپیمانانش دیده ایم بمباران مناطق مسکونی و 
قتل عــام زنان و کودکان و هدف قرار دادن مواضع 
ارتش ســوریه و نیروهای مردمــی عراق و برخی 
عملیات های محدود غیرموثر و در لوای آن ارسال 

کمک های لجستیکی به تروریست ها بوده است.
 وی افزود: جبهه مقاومت در این راه سرمایه های 
عظیمی از جمله فرزنــدان عزیز خود را به خاطر 
امنیت و استقرار ملت های منطقه تقدیم کرده که 
شهید محسن حججی نمونه ای بارز از این جوانان 

شجاع و فداکار است.

نخســت وزیر رژیم سفاک و کودک کش 
صهیونیستی که جنایت و توحش را  به غایت 
رسانده، مدعی شد که ایران منبع تروریسم 

در جهان است!
رژیم صهیونیستی یکی از سردمداران تروریسم 
در جهــان به حســاب می آید. ایــن رژیم جعلی 
سال هاست که مانند خوره به جان فلسطین افتاده 
و در پی غصب تمامیت ارضی سرزمین زیتون است. 
رژیم سفاک صهیونیستی جنایات و ددمنشی ها را به 
غایت رسانده تا جایی که پس از بمباران دیوانه وار و 
پی در پی غزه در جنگ ٥١ روزه به رژیم کودک کش 
معروف شــد. عاوه بر این، رؤســای اسرائیل در 
حمایت از تروریسم چنان مصمم هستند که نتانیاهو 
شخصا از مجروحان گروه تروریستی تکفیری داعش 
در بیمارستان های اسرائیل عیادت کرد! با این حال، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در تور آمریکای 
التین به ســر می برد در بوینس آیرس مدعی شد، 
علیرغم تغییراتی که در جهان از زمان حمله به مرکز 
یهودیان در دهه ١99٠)موســوم به آمیا( رخ داده 
ایران همچنان به عنوان منبع تروریسم در جهان 

باقی مانده است!
به گزارش فارس به نقل از جروزالم پست، وی 
گفت: باید با تروریســم جنگید، ایران که مسئول 

٢ حملــه به مرکز یهودیــان در بوینس آیرس در 
ســال ١99٢ است، همچنان منشــأ تروریسم در 

جهان است.
نتانیاهــو کــه در محل بنــای یادبود همین 
مرکز سخنرانی می کرد از طرح مائریتسیو ماکری 
رئیس جمهور آرژانتین برای آغاز مجدد تحقیقات 
دربــاره دخالت ایران در حملــه به مرکز یهودیان 
آرژانتین تمجید کرد. وی گفت: اســرائیل مصمم 
اســت تا با تروریسم ایران بجنگند و مصمم است 
تا از استقرار ایران در مرزهای خود جلوگیری کند.
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی حتی به 
یاوه گویی های پیشــین خود نیز بسنده نکرد و در 
ادعایی مضحک مدعی شــد: تروریسم ایران حتی 

وحشی تر از خشونت های قرون وسطی است!
ایران بارهــا هرگونه مداخلــه در انفجار آمیا 
را رد کرده اســت و چندی پیش با دولت ســابق 
آرژانتین درباره تشکیل یک کمیسیون ویژه برای 
بررســی این موضوع توافق کرده بود. کمیسیونی 
کــه رئیس جمهور فعلی آرژانتیــن آن را لغو کرد! 
این توافق دو جانبه میان ایران و آرژانتین، موجب 
خشــم مقامات رژیم صهیونیستی شده بود. برای 
مثال، روزنامه صهیونیســتی »تایمز اسرائیل«، در 
این خصوص نوشــت: اسرائیل، از توافقی که  بین 

آرژانتین و ایران برای انجام تحقیقات دو جانبه در 
خصوص حادثــه »بمب گذاری یک مرکز یهودیان 
در بوینس آیرس« صورت گرفت، خشمگین است.

شایان ذکر است که ســفر نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به آرژانتین خشم مردم آرژانتین را 
برانگیخته است. معترضان به این سفر پوسترهایی 
از وی را در شمایل »هیتلر« روی دیوارهای پایتخت 
این کشور نصب کرده اند. روی این پوستر که نتانیاهو 
را با لباس نازی ها و شمایل دیکتاتور آلمانی نشان 
می دهد، نوشــته شده اســت: »صهیونیست ها از 

فلسطین بیرون بروید. نتانیاهو برو گمشو.«
لیبرمن خطاب به سوری ها: ما را 

محک نزنید!
به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت شــبکه 
روســیا الیوم، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی، پیام تهدیدی به دولت سوریه فرستاده 
و در این پیام نسبت به تهدیدات اخیر دولت سوریه 
علیه رژیم صهیونیستی هشــدار داد. این مواضع 
لیبرمن به دنبال تهدیــدات فیصل مقداد، معاون 
وزیر امور خارجه ســوریه علیه رژیم صهیونیستی 
در راســتای تجاوزات جنگنده های این رژیم علیه 
شهر »مصیاف« در حومه حماه در سوریه مطرح شد.
وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی در مراســم 

بزرگداشت سربازان بادیه نشــین ارتش اسرائیل، 
گفت: به همسایگان شمالی مان پیشنهاد می کنم که 
به دنبال محک زدن ما نباشند و ما را تهدید نکنند، 
زیرا که ما با هر تهدیدی با جدیت برخورد می کنیم.
مقداد پیشــتر پس از حمله اخیر اسرائیل به 
مصیاف نسبت به تکرار تجاوزات اسرائیل علیه اراضی 
سوریه هشدار داد و تهدید کرد که این اقدام اسرائیل 
برایش سنگین تمام خواهد شد. وی در ادامه گفت: 
هرگز اسرائیل نمی تواند در این شرایط توجه مان را 

از دیرالزور دور سازد.
حمله اسرائیل به ایران نمی تواند مانند 

حمله ایران به اسرائیل ویرانگر باشد
به گزارش فارس، نفتالــی بنت وزیر آموزش 
رژیم صهیونیســتی طی ســخنرانی در کنفرانس 
امنیتی هرتزیلیا گفت: حمله )اســرائیل( به ایران 
نمی تواند این کشــور را به انــدازه حمله ایران به 

اسرائیل، تخریب کند.
به نوشــته وبگاه روزنامه جروزالم پست، وی 
همچنین ضمن انتقاد مجدد از عقب نشینی اسرائیل 
از نــوار غزه و کنترل حماس بر این منطقه، تاکید 
کرد با تکرار این سناریو برای جنوب لبنان، اسرائیل 
به حزب اهلل اجازه داد خود را در آن مناطق تثبیت 

و تقویت کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

آمریکا به جای جنگ با داعش دنبال مدیریت آن بود

آغاز تور ایران هراسی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آرژانتین

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: تبرئه در مورد 
افرادی که برخالف قانون، حقوق های نجومی دریافت کرده  و مغایرت آن 

با قانون محرز است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفت وگو با فارس در ارتبــاط با تبرئه مدیران 
نجومی بگیر از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: قاعدتا برای جامعه قابل قبول 
نیســت که پرونده ای که مدت ها روی آن کار شــده و در کشــور فضاسازی های 
زیادی روی آن صورت گرفته، اکنون برای افرادی که عدول از قانون داشــته اند و 
تخلف شــان محرز بوده، گویی اتفاقی رخ نداده است.وی با بیان اینکه در جریان 
حقوق های نجومی عده ای خاف قانون دریافتی داشته و یکسری غیرمتعارف بوده 
است، عنوان کرد: اگر خروجی دیوان محاسبات در مورد آنهایی که خاف مقررات 
دریافت داشتند، این شده که هیچ اتفاقاتی رخ نداده به هیچ وجه قابل قبول نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در مواردی 
هم که افراد به ظاهر ممنوعیت قانونی نداشتند، اما این گونه هم نبوده که هر کار 
دلشان خواست بکنند و با این افراد هم باید برخورد شود، ابراز داشت: سختی کار در 
این است که خط کش و قرار برای حقوق متعارف چیست، در این موارد که رویکرد 
عرفی است، قاضی باید تشخیص دهد چه حکمی برای آنها در نظر گرفته شود.

پورابراهیمی گفت: اما در هر صورت اتفاقی که افتاده نیازمند این بوده که به 
شــکلی از کار توسط دستگاه نظارت و حقوقی انجام شود که قدرت بازدارندگی 
داشــته باشــد.وی ادامه داد: مردمی که می بینند بعد از آن همه سر و صدا هیچ 
اتفاقی رخ نداده و تبرئه صورت گرفته، ایجاد ناامیدی در جامعه می کند و اثر منفی 

در افکار عمومی دارد و نمی توان آن را پذیرفت.

رویترز به نقل از چند مقام آمریکایی نوشــت که طرحی به ترامپ 
ارائه شده است که براساس آن واشنگتن قصد دارد استراتژی همه جانبه 

تهاجمی تری را علیه ایران پیاده کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی به نقل از ٥ مقام فعلی و سابق آمریکا نوشت 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درحال ارزیابی یک استراتژی برای پاسخ 
تهاجمی تر به نیروهای ایران و حامیان شیعه این کشور در کشورهایی مثل عراق 

و سوریه است. 
به گفته این منابع، این طرح توسط جیمز متیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون 
وزیر خارجه و هربرت مک مســتر مشــاور امنیت ملی آمریکا تدوین شده و در 
نشســت امنیت ملی این کشور در روز جمعه به ترامپ ارائه شده است.رویترز به 
نقل از این منابع که نخواسته نامشان فاش شود نوشت، اگر موافقت شود این طرح 
احتماال تا پایان ماه ســپتامبر اعام عمومی خواهد شد و در آن به ترامپ توصیه 
شده از برجام خارج نشود.هدف این طرح افزایش فشارها بر ایران پیرامون برنامه 
موشــکهای بالیستیک و حمایت از شبه نظامیان]نیروهای انقابی[ است.یکی از 
همین منابع که از مقامات ارشــد دولت آمریکا اســت گفت: من این طرح را یک 
استراتژی گسترده برای طیف وسیعی از فعالیتهای بدخیم ایران شامل حمایت از 
تروریسم و بی ثبات کردن منطقه از جمله در عراق و سوریه و یمن می دانم. طرح 
همچنین برای مقابله با دیگر فعالیتهای ایران از جمله اقدامات سایبری و برنامه 

بالقوه این کشور در زمینه تکثیر هسته ای است.
به گزارش فارس، یکی از اقدامات این طرح رهگیری کشتیهای حامل ساح 
ایران، مانند آنها که برای حوثیهای یمن، حماس در نوار غزه و در صحرای سینا 
ارسال می شود، می باشد.یکی دیگر از توصیه های این طرح اقدام تهاجمی تر آمریکا 
در بحرین اســت، جایی که به نوشته رویترز اقلیت حاکم سنی اکثریت شیعه را 
ســرکوب می کنند.همچنین براساس این طرح، نیروی دریایی آمریکا در صورت 
ایجاد مزاحمت از ســوی قایقهای تندروی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مورد 

حمایت ایران باید قدرتمندانه تر عمل کنند.
رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس:

تبرئه حقوق  نجومی ها قابل قبول نیست

رویترز خبر داد

ارائه استراتژی جدید مقابله با ایران به ترامپ؛
ادامه برجام و افزایش فشار

 دانشکده پزشکی دانشگاه شــاهد با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد و
  127 میلیــون تومان در متراژ 6 هزار و 852 مترمربع، با حضور نماینده
 ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، حجت االسام سید محمد علی شهیدی روز سه شنبه در مراسم 
آغاز بهره برداری از دانشــکده پزشکی دانشگاه شاهد رشد علمی کشور را مدیون 
ظهور انقاب اسامی دانست و افزود: امروز شاهدیم که جوانان این مرز و بوم در 
پرتو انقاب اســامی رشد علمی کشور را رقم زده و دشمنان نیز با مشاهده این 

پیشرفت خیر کننده در بخش های مختلف نگران و سردرگم شده اند.
شــهیدی گفت: امروز همه باید با اطاعت از ولی فقیه کشوری را که با خون 
٢٣٠ هزار شهید به دست ما رسیده حفظ کنند و این وظیفه برای جوانان دانشجو 

سنگین تر از دیگران است.
وی گفت: اســاتید دانشگاه ها باید رسالت سنگین خود در تربیت انسان های 

شایسته را درک کرده و کشور را به نسل آینده تحویل دهند.
شــهیدی با بیان اینکه دانشجویان باید بدون توجه به مدرک گرایی فقط به 
کســب علم فکر کنند افزود: هر چقدر علم و دانش در کشور رشد کند به هدف 

آفرینش یعنی کمال نزدیک تر شده ایم.
کامیار ثقفی رئیس دانشگاه شاهد نیز در ابتدای این مراسم با بیان اینکه فاز 
اول دانشــکده پزشکی با تاش مســئوالن دانشگاه و حمایت بنیاد شهید و امور 
ایثارگران آماده شــده و مورد بهره برداری قرار می گیرد افزود: ساختمان های این 
دانشکده در فازهای بعدی در سال جاری و سال های آینده تکمیل و آماده می شود.
گفتنی است دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد با اعتباری بالغ بر ١٢ میلیارد و 
١٢7 میلیون تومان در متراژ 6 هزار و ۸٥٢ مترمربع شامل ٣ هزار و ۸٥٠ مترمربع 

مفید و ٣ هزار مترمربع فضای مشاع و عمومی ساخته شده است.

تبریز - خبرنگار کیهان: 
با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدعلی آل هاشم امام جمعه 
تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی مراسم بزرگداشت یاد و 
خاطره سی وششمین سال شهادت آیت اهلل اسداهلل مدنی و آیت اهلل طالقانی 
و نیز شهدای 17 شهریور در مسجد شهید مدنی )شکلی( تبریز برپا شد.
در این مراسم آیت اهلل حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه کشور به تجلیل 

از شهید مدنی پرداخت و وی را فقیهی عالم و زمان شناس خواند.
همچنین در مسجد جامع آذرشهر، زادگاه شهید مدنی، حجت االسام آل هاشم 

گفت: شهید مدنی ذوب در امام بود و بصیرتی واال داشت.
وی افزود: شهید مدنی الگوی رفتاری روحانیت با مردم بود و منزل وی پناهگاه 

فقرا بود و احترام خاصی در نزد مردم داشت.
وی همچنین خواستار هوشیاری بیشتر نیروهای حزب اهلل در مقابله فرهنگی 
با دشمنان نظام شد و افزود: نیروهای حزب اللهی باید به صورت فرهنگی با دشمن 
مقابله کنند و وظایف ســنگینی در این زمینه برعهده دارند. هدف دشــمنان ما، 

جوانان نظام است و ما باید از نسل جوان حمایت و حفاظت کنیم.
شــهید مدنی در ٢٠ شهریور ١٣6٠ پس از اقامه نماز جمعه و در محراب به 

شهادت رسید.

با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید 

دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد 
افتتاح شد 

یاد دومین شهید محراب در تبریز 
و آذرشهر گرامی داشته شد

ســفیر عراق در تهران با بیان اینکه اگر 
حشد الشعبی نبود، عراق از شمال تا جنوب 
سر بریده می شد، گفت: ملت ما خود درباره 

آینده حشد الشعبی تصمیم می گیرد.
به گزارش فارس، راجح الموسوی، سفیر عراق 
در تهران در نشســت خبری در محل سفارتخانه 
این کشــور با اشــاره به آزادی موصل اشاره کرد و 
گفت: آنهایی کــه به دنبال طایفه گرایی در عراق 
هستند، باید بدانند تمام طیف ها در عراق موصل را 
آزاد کردند و حشد الشعبی متشکل از همه طیف ها 
بود و باعث شــدند ضربــه مهلکی را به آنها که به 
دنبال تفرقه افکنی بودند وارد شود.وی ابراز داشت: 
بحمداهلل این جنگ توانست تمام آحاد ملت عراق از 
عرب، کرد،شیعه، سنی و... را با یکدیگر متحد کند.
سفیر عراق در تهران درباره آینده حشد الشعبی 
با طرح این سؤال که چرا این همه هیاهو و پرسش 

درباره حشد الشــعبی وجود دارد؟ گفت: آیا به این 
خاطر است که حشد الشعبی توانست برخی معادالت 
را تغییر دهد؟ چرا باید در این زمینه هیاهو شود.

حشد الشعبی یک نیاز ملی
الموســوی افزود: حشد الشعبی یک نیاز ملی 
اســت و اگر حشد الشــعبی نبود عراق از شمال تا 

جنوب ســر بریده می شــد. وی گفــت: وقتی که 
حشد الشــعبی توانســتند تمام توطئه ها را خنثی 
کنند، هجمه ها علیه آن آغاز شد و آن را به اقدامات 
تروریستی متهم کردند.سفیر عراق در تهران خطاب 
به کســانی که این هجمه هــا را صورت می دهند، 
تصریح کرد: اگر حشد الشعبی نبود شما هم اینجا 
نبودید.الموســوی افزود: از همه ملت های جهان 
می خواهم که به احترام این ساختار )حشد الشعبی( 
سر تعظیم فرود آورند. وی با قدردانی از ملت عراق 
که فرزندانشــان چنین پیروزی هایی را رقم زدند، 
اظهار داشت: حشد الشعبی از تمام طیف های عراق 

تشکیل شده، پس چرا از آن نگران هستند؟
سفیر عراق در تهران همچنین گفت که ملت 
عراق که خود این ساختار را ایجاد کرده، خود درباره 
آینده حشد الشــعبی تصمیم می گیرد. وی تصریح 

کرد: سر افعی در موصل قطع شد.

سفیر عراق در تهران:

ملت عراق درباره آینده حشد الشعبی تصمیم می گیرد


