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از قّلت عدد نترسید
]سیدالشهدا[ در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قّلت عدد 

نرتسید، عدد، کار پیش منی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن 

است که کار را پیش می برد. افراد ممکن است خیلی زیاد باشند، لکن در کیفیت ناقص 

باشند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت توانا باشند و رسافراز.
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مسئولین دست از سیاست بازی بردارند
مشارکت مردم در انتخابات توجیه کننده شرایط موجود نیست
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سرویس سیاسی - 
روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان »ما و دوران بعد از انتخابات« نوشت: »انتخابات هم تمام شد و رئیس جمهور 
دوباره رئیس جمهور شد. ... در این میان، رجال سیاسی از بحران هایی که به نوعی توجیه وجود یا منافع شان است، 

به بحران دیگر رجعت می کنند و قاعده را براساس »از این ستون به آن ستون فرج است« پایه ریزی می کنند«
در ادامه این یادداشت آمده است »از سوی دیگر، برای مردمی با این تجربیات تاریخی، دیگر این سیاست بازی ها 
جوابگو نیست. نتیجه مشارکت دل سوزانه مردم در انتخابات نمی تواند به خودی خود توجیه کننده شرایط موجود 
باشد. بلکه زمان آن رسیده است که به  جای سیاست بازی، اصولی روشن در زمینه اهداف و منافع نیروی انسانی 

جامعه تدوین کرد«
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است »نظام اقتصادی جهانی اما اهمیت این جامعه را دقیقا می شناسد و 
تعقیب می کند. برای همین است که هتل های ما روزانه میزبان مدیران شرکت های خارجی متوسط به باال هستند 
که با مخارج رســمی و غیررسمی روانه ســرزمین مان شده اند. در چنین شرایطی آیا جای تاسف نیست که آنچه 
بین روشنفکران، تحصیل کرده ها و کارشناسان می گذرد، قراردادهای پشت پرده ای است که گهگاه به اطالع عموم 

می رسد؟ یا تمرکز مهندسین مشاور ما، تنها ایجاد روابطی چهارساله برای تضمین منافع خود است؟«

انکار سهم خواهی!
سعید شریعتی از فعالین مدعی اصالح طلبی در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که »اصالح طلبان 
از ترکیب دولت ناراضی هستند و در عین حال به دلیل نقشی که در پیروزی حسن روحانی داشته اند، ترجیح به 
سکوت دارند. این تحلیل از نظر شما تا چه حد صحیح است؟« گفت: »جریان ]اصالحات[ برنامه ها و اهداف کالن 
خود برای کشور را در قالب مثال انتصاب یک وزیر، معاون وزیر یا استاندار تقلیل نمی دهد. به هرحال ممکن است 
این انتقادات از سوی فعاالن سیاسی در جناح اصالح طلب یا اصولگرا صورت گیرد، اما آنچه برای اصالحات مبنای 
راهبردی داشــته و خواهد داشــت، حمایت از دولت آقای روحانی است، که این همراهی هم مشروط و موکول به 

انتخاب اشخاص و افراد خاصی نبوده است«
گفتنی اســت در ماه های گذشــته و در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم، سهم خواهی و منفعت طلبی مدعیان 
اصالحات در پیشــنهادات و حتی تحمیل وزرا به دولت، جایگزین کمک به روحانی برای شکل دادن به کابینه ای 

کارآمد شد. 
 این طیف در فشــار خود به روحانی برای شــکل دهی کابینه مطلوب آنها تا آنجا پیش رفتند که برخی منابع 
خبری از خروج قهرگونه اسحاق جهانگیری از دولت در اعتراض به چینش کابینه خبر دادند و محمدعلی ابطحی 
مشاور رئیس  دولت اصالحات نیز در حساب کاربری خود در توئیتر روحانی را تهدید کرد که کابینه اگر آن طور 

که آنها می خواهند نباشد پشت او را خالی می کنند!
در همین رابطه، احمد شیرزاد عضو فراکسیون افراطیون اصالح طلبان در مجلس ششم گفته بود که پیروزي 

روحاني معجزه او نبوده و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمي رویم.
هفته گذشــته بهزاد نبوی در دیدار اعضای انجمن اندیشــه و قلم در سخنانی به موضوع انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری پرداخته و گفته بود : »این روزها بدترین حرفی که من می شنوم، این است که زحماتش 
را ما کشــیدیم، پســت و مقامش به دیگران رسید. بزرگ و کوچک هم این حرف را می زنند. طرح این قبیل 
مطالب، در واقع ضایع کردن اجر کار عزیزان اســت. آیا حمایت از روحانی به امیدگرفتن پست و مقام بود؟ یا 
اینکه انتخاب ایشان برای اداره کشور بهتر از رقبا تلقی می شد؟ متأسفانه این روزها اعتراضات به آقای روحانی 

ریشه در سهم خواهی ها دارد.«

تبعات اعالم زودهنگام افزایش حقوق
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود در گزارشی به آنچه سخنگوی دولت در آخرین نشست خود در مورد 

افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت، پرداخته است.
در این نشست خبری نوبخت تاکید کرد که افزایش حقوق برای سال آینده 10درصد خواهد بود که نیمی از آن 
را دولت تقبل می کند و 5درصد مابقی به عهده خود سازمان های مربوطه است تا از محل صرفه جویی در مخارج آن 
را تامین کنند. حاال اعتماد در گزارشی با عنوان »هزینه هاي دولت سنگین تر مي شود« به این موضوع پرداخته است.

در این گزارش آمده اســت: »به گفته کارشناسان اقتصادي این اعالم زودتر از موعد این افزایش، بر انتظارات 
تورمي خواهد افزود و عمال پالس مثبت به بازار است که منتظر افزایش قیمت و به دنبال آن تورم باشند. کارشناسان 
اقتصادي معتقدند، اعالم زودرس افزایش مزد، به اقتصاد خبر مي دهد که از سال دیگر هزینه تمام شده نیروي کار 

باال خواهد رفت و به همین دلیل تورم امکان رشد بیشتري خواهد داشت.«
اعتماد همچنین نوشته است: »علي خدایي، نماینده کارگران در شوراي عالي کار، هم در واکنش به اظهارات 
نوبخت مبني بر افزایش حقوق کارگران مي گوید: »برخي مســووالن با اعالم اعداد و رقم هاي مختلف قصد دارند 
ذهن جامعه را آماده براي افزایش حقوق کمتر از واقعیت ها کنند. واقعیت هاي زندگي مردم را نمي توان با ترفند هاي 
رواني مدیریت کرد.« وي با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب مي کند، ادامه داد: 
»دولت باید به فکر چاره اي براي جبران عقب ماندگي قدرت خرید مردم باشد. با افزایش 10درصدي حتي نمي توان 

شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پر کرد.«
اعتماد در گفتگویی با یک کارشــناس اقتصادی، به مقایســه بعضی از حقوق هایی پرداخته اســت که به نظر 
می رسد بیشتر از آنکه جنبه انتقادی داشته باشد جنبه سیاسی دارد، چرا که برای نمونه هیچ اعتراضی نشده است 
به بانک ها و حقوق ها و مزایایی که آنها به کارمندان خویش می دهند. یا حتی کارمندان وزارت نفت که حقوق و 

مزایای آنها خیلی بیشتر از بقیه افراد است در مشاغل مشابه در دیگر ارگان هاست. 

وضعیت اقتصادی رو به بهبود نیست
روزنامه مردم ساالری در سرمقاله شماره پنج شنبه خود به موضوع اقتصاد خانواده ها پرداخت. در حالیکه دولت 
تدبیر و امید چهار سال گذشته در مسند قدرت بوده و همواره این موضوع را مطرح می کرده است که روند اقتصادی 

رو به بهبود است اما در یادداشت مردم ساالری نتیجه گیری شده است که واقعیت با این ادعاها منطبق نیست.
در این نوشتار آمده است: »چندی پیش بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای 
شــهری کشــور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد هر خانوار 
ایرانی در ســال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان )ماهیانه 3 میلیون و 270 
هزار تومان ( و متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال )ماهیانه 3 
میلیون و 275 هزار تومان ( است. از این آمار می توان نتایجی را گرفت که بخشی از آن به قرار زیر است: حداقل 
مزد یک کارگر در سال 1395 مبلغ 812 هزار تومان بود. به این ترتیب باید گفت که عموم کارگران حقوق بگیر 

بسیار کمتر از متوسط هزینه یک خانوار حقوق می گیرند و زیر خط فقر زندگی می کنند.« 
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: »متوسط درآمد سالیانه خانواده های ایرانی از هزینه ناخالص سالیانه آنها 
کمتر اســت؛ به این ترتیب باید گفت که فقر نه فقط در اقشــار خاصی از جامعه، که در کل جامعه  ، بجز درصدی 

اندک، در حال گسترش است و نمی توان وضعیت اقتصادی جامعه را رو به بهبود دانست.«

جو ضد برجام واشنگتن تندتر از کلمات شیرین اروپا است!
روزنامه ایران در شماره پنجشنبه خود سخنرانی معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در »چهارمین 
کنفرانس ایران و اروپا« را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: »پس از سخنرانی »هلگا اشمید« بحث های مختلفی 
درباره آن در میان شــرکت کنندگان در چهارمین همایش ایران و اروپا شــکل گرفت. عده ای آن را دفاع محکم و 
بی نقص از برجام عنوان کردند و گروهی دیگر با تأکید بر دفاع خود خانم اشمید از برجام، آن را کافی نمی دانستند 

چرا که معتقد بودند جو واشنگتن تندتر از این است که تنها با کلمات شیرین از توافق هسته ای دفاع شود.«
ایران در ادامه گزارش از قول یکی از اعضای گروه بین المللی بحران که از واشــنگتن در این همایش شــرکت 
کرده است، نوشت: »حمایت لفظی اروپایی ها الزم است اما کافی نیست. چیزی که باید اروپایی ها فراتر از حمایت 
لفظی بگویند، این است که اگر ایران همچنان به برجام پایبند باشد ولی آمریکا از برجام خارج شود، آنگاه اروپایی ها 
چه خواهند کرد؟ سؤال این است که اگر آمریکایی ها بخواهند با خروج از برجام به هر اندازه به اقتصاد ایران لطمه 

بزنند، آیا اروپایی  ها آمادگی دارند که از شرکت هایشان در مقابل تحریم آمریکا محافظت کنند؟«
گفتنی است مدعیان اصالحات پس از اعتماد به آمریکا و بزک چهره پلشت و آلوده دشمن خود را در گرداب 
نقض عهدهای مکرر دولت سابق و کنونی ایاالت متحده دیدند، آنان پس از ناکام ماندن در این فرایند به همراهی 
اروپا با ایران در مقابل آمریکا تمســک جســتند در حالی که پیش از این گفته بودند اروپا آقا اجازه بوده و بایستی 

برای حل مشکل پرونده هسته ای با آمریکا مذاکره کرده و کار را به سرانجام رساند!
امروز حامیان دولت در میانه اروپا و آمریکا گرفتار شــده اند ، آنان از ســویی نقض مکرر برجام از سوی آمریکا 
را می بینند و از سوی دیگر نیز شاهد هستند اروپا کاری نه برای ایران انجام می دهد و نه می تواند جز حرف های 

شیرین و خیالی برای دلخوش کردن دولتمردان کشورمان قدمی بردارد! 

سؤالی که موسوی خوئینی ها به آن جواب نمی دهد!
روزنامه زنجیره ای شرق اظهارات اخیر موسوی خوئینی ها را منتشر کرده است که وی در آن بر ضد آمریکایی 

بودن مجمع روحانیون مبارزه تاکید داشته است.
موســوی خوئینی ها در صفحه شــخصی خود که روزنامه شرق نیز آن را بازتاب داده است می نویسد »مجمع 
روحانیون همان مجمع روحانیون است و همچنان ضدآمریکاست، مگر اینکه آمریکا به فرموده امام خمینی)رض( 
آدم بشــود و این خواســته زیادی نیست. اگر آمریکا حقوق ملت ایران را در اندازه یک ملت مستقل، دارای تمدنی 
دیرپا و چندهزارساله، آیینی آسمانی و دارای میلیون ها استعداد انسانی بپذیرد و بر این اساس با ایران رفتار کند، 

آدم شده است و ما هم می توانیم باب مخاصمه با او را ببندیم«.
فارغ از اینکه به صحت سنجی گزارشات تاریخی موسوی خوئینی ها بپردازیم و در این مقام باشیم بایستی از 
وی پرســید که آیا در طول ســالیان متمادی گذشته بخصوص پس از دوم خرداد 1376 و نیز در روزهای سخت 
فتنه 88 نیز این ســخنان را گفته اســت؟! عملکرد مجمع روحانیون مبارز چه تفاوت ماهوی و حتی ظاهری با 
خواست آمریکا در این دو مقطع داشته است؟ مگر در سال 88 برخی اعضای این تشکل به علت حضور فعال در 
فتنه دستگیر نشدند؟ آیا مجمع روحانیون مبارز حضور فعال اعضای خود در فتنه را محکوم کرده و از اینکه این 

اعضا در راه خواسته های آمریکا گام برداشته اند از ملت عذرخواهی کرد؟
اگر گردانندگان مجمع روحانیون واقعا هویت ضدآمریکایی خود را حفظ کرده اند چرا در دوره اصالحات و به 
ویژه 4 سال قبل که تب تحریف واقعیات و بزک و ابراز  اشتیاق به رابطه با شیطان بزرگ باال گرفت و تا مرز متهم 
کردن جمهوری اسالمی بر ماجراجویی از سوی احزاب و رسانه های مدعی اصالح طلبی پیش رفت، سران مجمع 

روحانیون کمترین اعتراضی نکردند بلکه برخی از همان ها، بازیگران عبور از خط قرمز انقالب بودند؟
طبیعی اســت که ضدیت با آمریکا دارای نشــانه هایی است که مجمع روحانیون مبارز در سالیان متمادی که 

ذکر آن رفت این نشانه ها را از خود بروز و نشان نداده است.

با  رئیس  ســازمان اطالعات سپاه 
تشــریح ابعاد ضدامنیتــی اقدامات 
ســرویس های جاسوسی بیگانه علیه 
نظام از پروژه های جدید رسانه ای دشمن 

پرده برداشت.
به گزارش فارس، حجت االسالم حسین 
طائب رئیس  ســازمان اطالعات ســپاه در 
مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما گفت:  
اشراف اطالعاتی ما بر تحرکات سرویس های 
جاسوسی رژیم صهیونیستی و انگلیس حاکی 
از آن است که پس از شکست تالش های آنان 
برای به محاق بردن پروژه نفوذ و ایجاد ناامنی 
در کشور، این سرویس ها با طرح کیس های 
بی اساس و نشر اکاذیب در پی مشغول سازی 
افکار عمومی و ایجاد حس بی  اعتمادی نسبت 

به مسئوالن خدوم نظام هستند.
وی ضمن کذب محــض خواندن اتهام 
مطرح شــده در خصوص یکــی از اعضای 
خانــواده محترم رئیس  قوه قضائیه گفت: با 
توجه به برخوردهای قانونی موثر قوه قضائیه 
در برخورد با مفسدین و عوامل نفوذی دشمن 
در سال های اخیر باالخص دستگیری و اعالم 

محکومیت جواســیس دوتابعیتی وابســته 
به آمریکا و انگلیس و برخی ســرویس های 
منطقه ای همکاری آنان، این گونه هجمه ها 
و دروغ پردازی های عناصر وابسته به دشمن 

دور از انتظار نیست.
حجت االسالم حسین طائب افزود: حسب 
اطالعــات ما طــی ماه های آتــی این روند 
اتهام زنی ها و پرونده سازی های دروغین در 
خصوص موضوعات و شــخصیت های دیگر 

نیز ادامه دارد.
وی در پایــان افزود: در صورت نیاز و در 
زمان مقتضی جزئیات بیشتری از اهداف این 
فضا سازی رسانه ای ضد انقالب، گردانندگان 
و عوامل همکار داخلی و شبکه تامین مالی 

آنان منتشر خواهیم کرد.
دشمنان ترسیده و ناامید شده اند 
حســینی  ســیدمحمدمهدی  آیت اهلل 
 همدانی نماینده ولی فقیه در اســتان البرز 
نیز در خطبه های نماز جمعه کرج با  اشــاره 
به اینکه دشــمنان نظام برای مســئوالن 
انقالبی حاشیه و سم پاشی ایجاد می کنند، 
گفت: برخوردهای قوه قضاییه با فتنه گران 

و جاسوسان سبب ترس و ناامیدی دشمنان 
شده است.

محمد عزیزی نماینده ابهر و خرمدره نیز 
در گفت و گو با فارس اظهار داشــت: مواضع 
انقالبــی، اصولی، شــفاف و صریح آیت اهلل 
آملی الریجانی باعث شــده سه ضلع فتنه 
و ضدانقالب، فساد و انحراف به خاطر منافع 

مشترک به هم برسند.
وی با تاکیــد بر اینکه قوه قضائیه قطعا 
یکی از بازوهای توانمند نظام و رهبری است، 
تصریح کرد: هجمه شدیدی که در ایام اخیر 
علیه رئیس  دستگاه قضا صورت گرفته  است با 
هدف اعتمادزدایی از نهادها و شخصیت های 

برجسته نظام آغاز شد.
عزیزی بــر همین اســاس اضافه کرد: 
دشمنان می خواهند با بی اعتبار کردن راس 
دستگاه قضا در ذهن مردم، تصمیمات قوه 
قضائیه را مخدوش جلوه دهند، معاندان در 
واقع قصد تخریب و تضعیف پایه های نظام 
اسالمی را دارند که قطعا به اهداف شوم خود 

نخواهند رسید.
لطف اهلل فروزنده عضو شــورای مرکزی 

جمعیت ایثارگران انقالب اســالمی با بیان 
اینکه هرکس روی ارزش ها محکم تر بایستد 
استکبار جهانی و اذناب داخلی اش شروع به 
تهمــت زدن علیه او می کنند، گفت: رئیس 
 قوه قضائیه بداند هرچه بیشتر روی ارزش ها 
تأکید کند بیشتر تخریب می شود و این برای 

ایشان افتخار است.
اکبر ترکی نماینده فریدن، فریدون شهر 
و چادگان و بویین و میان دشت نیز با  اشاره 
به مبارزه دستگاه قضا با تخلفات گسترده ای 
همچــون فســادهای مالــی و اقتصادی و 
اداری و حقوق های نجومی اظهار داشــت: 
شایعه پراکنان قصد دارند تالش قوه قضائیه 

را در این مسیر تحت الشعاع قرار دهند.
حمیدرضا ترقی عضو شــورای مرکزی 
حــزب مؤتلفه نیز با بیان اینکه بخشــی از 
تخریب هــای قوه قضائیه توســط عناصری 
صــورت می گیرد که در داخل حضور دارند 
ولی مرتبط با خارج هستند، گفت: این افراد 
به قوه قضائیه حمله می کنند تا نتواند بدون 
درنظر گرفتن استثناها در برخورد با عوامل 

فساد انگیز در رده های مختلف گام بردارد.

رئیس  سازمان اطالعات سپاه مطرح کرد 

برخورد موثر با مفسدین و عوامل نفوذی دشمن 
دلیل هجمه عناصر وابسته به قوه قضائیه

دفاع  دوران  پاک 119 شهید  پیکرهای 
مقدس روز پنج شنبه با استقبال جمعی از 
مردم خرمشهر، خانواده شهدا و مسئوالن 
از مرز شلمچه در خوزســتان وارد خاک 

جمهوری اسالمی ایران شدند.
به گزارش ایرنا، رئیس  کمیته جست وجوی 
مفقودان ســتاد کل نیروهای مســلح در آیین 
اســتقبال از پیکرهای مطهر این شــهدا گفت: 
این شهدا از محورهای عملیاتی تاکتیک پذیری 
رمضــان، خطرپذیری کربالی4 و اســتقامت و 

رشادت پذیری زبیدات کاوش شدند. 
سرتیپ ســیدمحمد باقرزاده افزود: اجساد 
مطهر 30 تن از شــهدا در منطقه بسیار سخت 
و انتهــای ارونــد پیدا شــد و شــهدای منطقه 
 کنیزان مربوط بــه عملیات رمضان با گمانه زنی 

پیدا شدند. 
وی اظهار داشت:53 شهید مربوط به شهدای 
ژاندارمری که در تک دشمن در سال 67 در منطقه 

عملیاتی زبیدات به شهادت رسیدند می باشد. 
باقرزاده افزود: همچنین 36 شــهید سپاهی 
و ارتشــی مربوط به عملیــات رمضان و 30 نفر 
دیگرشان نیز از شهدای سپاه و بسیج مربوط به 

عملیات کربالی 4 هستند که اجساد مطهر آنها 
در غرب اروند پیدا شده است. 

وی اظهار کرد: پیکر مطهر این شهدا مربوط 
به ژاندارمری، ســپاه پاســداران، بسیج و ارتش 
جمهوری اسالمی می باشد که در مناطق عملیاتی 

زبیدات، رمضان و کربالی 4 تفحص شده اند. 
رئیس کمیته جست وجوی ستاد کل نیروهای 

مسلح  گفت: برخی از شهدا لباس ضد شیمیایی بر 
تن داشته اند که در منطقه زبیدات کاوش شدند 
که نشان می دهد دشمن در این منطقه از سالح 

شیمیایی استفاده کرده است. 
باقرزاده با بیان اینکه شــهدای تازه تفحص 
شــده تا آخر ماه صفر تعیین وضعیت می شوند 
اظهار داشت: پیکر شهدا پس از استقبال به معراج 

شهدای اهواز منتقل و سپس برای شناسایی بیشتر 
به تهران منتقل می شوند. 

رئیس کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: عملیات تفحص پیکر مطهر 
شهدا در منطقه عملیاتی مسلم ابن عقیل از 22 

مهر آغاز می شود.
باقرزاده  در حاشیه آیین استقبال از پیکرهای 
مطهر 119 شــهید دفاع مقدس در مرز شلمچه 
افزود: عملیات تفحص پیکر شــهدا از حد فاصل 
ارتفاعات گیسکه تا نفت شهر به وسعت 40 کیلومتر 

جست وجو می شود.
وی اظهار داشــت: طبق توافق انجام شده با 
مقام های عراقی گروه های تفحص برای نخستین 
بار در ارتفاعات این منطقه به کاوش پیکر شهدا 

می پردازند.
باقرزاده اظهار داشت: در حال رایزنی با طرف 
عراقی بــرای کاوش در اردوگاه های آزادگان در 

جنگ هستیم.
پیکرهــای مطهــر شــهدای تــازه تفحص 
شــده پس از انتقال به اهــواز در آیین ملکوتی 
 دعــای کمیــل در حســینیه ثــاراهلل اهــواز 

قرار داده شد.

انتقال پیکرهای مطهر 119 شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه به کشور

فرماندهدریابانی:هیچشناورصیادیخارجی
درآبهایهرمزگانوجودندارد

فرمانده دریابانی هرمزگان گفت: هیچ گونه شــناور صیادی 
خارجی در آب های استان فعالیت نمی کند و آنچه از آن به عنوان 
کشتی های صید صنعتی خارجی یاد می شود، کشتی های صیادی 

ایران با کارکنان خارجی است.
به گزارش ایرنا، ســرهنگ علی میرشمسی در یک نشست خبری 
افزود: در گذشته ناهماهنگی هایی وجود داشت و بعضی از این کشتی ها 
در محل هایی غیر از آنچه قانون به آنها اجازه داده بود، حضور داشــتند 
که اعتراض صیادان محلی در برخی مناطق مانند جاســک را به دنبال 

داشت و اکنون این مشکل برطرف شده است.
وی بــا تاکید بر امنیــت کامل مرزهای آبی و ســواحل هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: هیچ مشــکل امنیتی و یا تحرک گروه های معاند در 

مرزهای آبی استان مشاهده نشده است.
فرمانــده دریابانی هرمزگان خواســتار توجه و تدابیر ویژه در بحث 
معیشت و اجرای قانون ته لنجی )معافیت های گمرکی مخصوص ملوانان 

و دریانوردان( برای ساحل نشینان هرمزگان شد.
 فرمانده انتظامی هرمزگان نیز گفت: بر اساس ابالغ جدید فرمانده 
نیروی انتظامی، مسئولیت و کنترل عملیاتی فرماندهی دریابانی استان 
در سه حوزه مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق کاال و مبارزه با مواد مخدر 

به فرماندهی انتظامی هرمزگان واگذار شده است.
 سرتیپ عزیزاهلل ملکی افزود: این طرح از 13مهر به صورت آزمایشی 
در هرمزگان اجرایی شده و بر اساس آن ارائه گزارش در سه حوزه یاد 

شده نیز برعهده نیروی انتظامی خواهد بود.
ستاد فرماندهی مرزبانی که در هرمزگان با عنوان دریابانی فعالیت 

می کند، سال 88 در سراسر کشور از ستاد فرماندهی ناجا جدا شد.
تشییعپیکرشهیدمدافعحرم

درمشهد
پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد جاودانی بافکر دیروز  در 

مشهد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزخراسان رضوی، پیکر مطهر 
شهید مدافع حرم محمد جاودانی بافکر دیروز بر دستان مردم شهید پرور 

مشهد از مجتمع مهدیه تاحرم مطهر امام رضا)ع( تشییع شد.
در این مراسم جمع گسترده ای ازمسئوالن، نیروهای نظامی و انتظامی 

، بسیج و خانواده محترم شهدا و ایثارگران حضور داشتند.
پیکر مطهر شــهید جاودانی پس از تشییع و قرار گرفتن درجایگاه 
نماز جمعه، پس از خطبه های نماز جمعه، طواف در حرم رضوی و اقامه 
نماز توسط آیت اهلل علم الهدی در قطعه شهدای مدافع حرم بهشت رضا 

مشهد به خاک سپرده شد.
شــهید جاودانی پس از اتمام تحصیل در رشــته کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی با هدف دفاع از حریم اهل بیت عازم جبهه های مبارزه 
با کفر و تکفیر در ســوریه شد و در تاسوعای حسینی در منطقه تدمر 

سوریه به مقام شهادت رسید.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی:

مرزخسرویبرایترددزائراناربعین
فعالمیشود

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: مرز خسروی برای تردد 
زائران اربعین فعال می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از ایالم، سرتیپ قاسم رضایی در حاشیه 
نهمین نشست فرماندهان مرزی دو کشور ایران و عراق بر امنیت ارتقاء 

مرزهای دو کشور برای تردد زائران در اربعین حسینی تاکید کرد.
وی گفت: مرزبانان دو کشور ایران و عراق بر ارتقاء امنیت تردد زائران 
توجه و عنایت خاص دارند. و با توجه به اینکه مرز طوالنی با کشور عراق 
داریم و همایش اربعین نیز ماموریت بزرگی است ضروری به نظر می رسد 
که هماهنگی ها بین مرزبانان دو کشور به صورت دقیق تری انجام شود.
رضایی با بیان اینکه در ســال های گذشــته زائران برای شرکت در 
مراسم اربعین حسینی از سه مرز رسمی مهران، شلمچه و چزابه تردد 
می کردند افزود: امسال نیز با توجه به اقدامات دولتمردان و مسئوالن در 
سطوح مختلف قرار است که مرز خسروی نیز برای تردد زائران فعال شود.

فرمانده مرزبانــی ناجا گفت: اکنون امنیت کامل در مرزها داریم و 
تالش می کنیم در کنار مرزبانان عراقی تســهیالت خوبی برای زائران 

فراهم سازیم.
وی با اشــاره به اینکه مرزهای مهران، شــلمچه و چزابه به صورت 
شــبانه روز آماده پذیرش زائران اربعین است افزود: در مدیریت تامین 
امنیت مرزهای ایران مشــکلی نداریم چون مرزبانی پاسخگو است، اما 
بعضا در مدیریت مسائل مرزی عراق چندین دستگاه امنیتی و خدماتی 
تصمیم گیری می کنند که از طرف عراقی خواستیم با مطرح کردن مراتب 
فوق در سطح ملی و وزارت کشور عراق برابر قرارداد 1975 الجزایر فقط 
مرزبانی پاسخگو و بانی امنیت و همچنین اتخاذ تصمیمات مرزی باشد.

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران بر افزایش ظرفیت های دفاعی متناسب با 

تهدیدات پیش رو تأکید کرد.
به گزارش تســنیم، امیر احمدرضا پوردســتان 
جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
صبح پنجشــنبه در جمع کارکنان ستاد آجا با اشاره 
به وضعیت کشور پیش از آغاز جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران،  اظهار داشــت: بالفاصلــه بعد از انقالب 
ناامنی در کردســتان آغاز شد. این اتفاق درست در 
زمانــی رخ داد که تعــدادی از فرماندهان ارتش که 

وابســته به رژیم پهلوی بودند، از ارتش تصفیه شده 
بودند و به همین خاطر، افسران جوان نیروی زمینی 
برای مقابله با ضدانقالب به کردســتان اعزام شدند. 
تحریم های اقتصادی فراوانی به ما تحمیل شــد و در 
دوران بنی صدر و با اقداماتی که انجام داد، کمر توان 

رزمی ارتش شکسته شده بود.
امیر پوردســتان ادامه داد: اما ارتش توانست در 
ظرف مدت کوتاهی خودش را آماده کرده و تا پایان 

جنگ بار اصلی دفاع مقدس را به دوش بکشد.
وی با اشاره به نقش بارز شهدای ارتش در دوران 

دفاع مقدس، تصریح کرد: اولین شهیدی که توانست 
معادالت سیاسی منطقه را برهم زند، شهید عباس 
دوران بود که با پرواز بر فراز بغداد مانع از برگزاری 
اجالس غیرمتعهدها در عراق شــد. همچنین تنها 
شــهیدی که حتی به خاطر مــرگ فرزندش جنگ 
را رها نکرد، شهید منفرد نیاکی فرمانده لشکر 92 

زرهی بود.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه در تمام 
دوران دفاع مقدس مسئولیت  مرزهای کشور با نیروی 
زمینی ارتش بود، اظهار داشت: عراقی ها فکر می کردند 

توان دفاعی ما تمام شده است اما شاهد هستیم در روز 
دوم جنگ، 140 فروند از هواپیماهای ارتش اهدافی 
را در عمق خاک عراق مورد اصابت قرار می دهند این 
امر باعث می شود هنوز 10 روز از آغاز جنگ نگذشته 
بود که صدام از طریق نمایندگانی درخواست آتش بس 

را مطرح می کند.
وی با ابراز اینکه »دشــمنی دشمنان با ما تمام 
نشده است«، گفت: امروز دشمن در حوزه جنگ نرم 
و نیمه سخت مقابل ما ایستاده است و ما باید متناسب 

با تهدیدات ظرفیت های دفاعی خود را باال ببریم.

امیر پوردستان مطرح کرد

افزایش ظرفیت های دفاعی متناسب با تهدیدات پیش رو

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس طی دیدار با رئیس جمهور 
ســوریه بر مواجهه ایران و روســیه با 

دشمنان مشترک در منطقه تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، عالءالدین بروجردی 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی و هیئت همراه صبح 
پنجشنبه با بشــار اسد رئیس جمهور سوریه 
دیدار و پیرامون موضوعات مختلف گفت وگو 

و تبادل نظرکرد.
بروجــردی در این دیــدار ضمن تبریک 
پیروزی های ارزشــمند اخیر ارتش ســوریه 
در جبهه های مختلف، گفت: ســوریه سمبل 
مقاومت در مقابل دشــمنان میان کشورهای 

منطقــه اســت و به یقین عظمــت تحوالت 
اخیر ســوریه در آینده بیشــتر درک خواهد 
شــد چراکه دولت و ملت سوریه با استقامت 
و پایداری توانســت اقدامــات محور آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای آن ها 

را شکست دهند.
نماینده بروجرد ایستادگی و مقاومت ملت 
سوریه را از تحوالت تاریخی و ماندگار در تاریخ 

منطقه و جهان دانست.
وی همچنین با اشــاره به نامه اخیر بشار 
اسد به مقام معظم رهبری اظهار داشت: به یقین 
این نامه نشان دهنده عمق پیوندهای میان دو 
کشــور و نقش مثبت جمهوری اسالمی ایران 

در پیروزی های اخیر است.

بروجردی در ادامه با تشریح تحوالت منطقه 
افزود: محــور مقاومت در منطقه با دشــمن 
مشــترک مواجه اســت و این امر همکاری و 
هماهنگی مســتمر و منظم میان کشورهای 

عضو محور مقاومت را ضروری ساخته است.
در ادامه این دیدار بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه ضمن ابراز خرســندی از سفر هیئت 
پارلمانی ایران به ســوریه گفت: سوریه هرگز 
فداکاری ها و حمایت های جمهوری اســالمی 
ایران در پشــتیبانی از دولت و ملت سوریه در 

دوران سخت ودشوار را فراموش نخواهدکرد.
وی افزود: خون های ریخته شــده شهدای 
ایران در سوریه، سرمایه گران قدری برای آینده 
همکاری ها و مناســبات دوستانه و برادرانه دو 

کشور خواهد بود.
رئیس جمهور ســوریه در بخش دیگری 
از ســخنان خود تحوالت اخیــر منطقه را به 
نفع محور مقاومــت ارزیابی کرد و گفت: این 
تحوالت بر قدرت و توانایی های محور مقاومت 

افزوده است.
وی ضــرورت همــکاری تنگاتنگ میان 
کشــورهای مقاومت را در عرصه های مختلف 

بویژه روابط اقتصادی مورد تاکید قرار داد.
بنابرایــن گزارش جوادکریمی قدوســی 
نماینده مردم مشهد وکالت، ولی اهلل نانواکناری 
نماینــده مــردم بابلســر و یوناتــن بت کلیا 
 نماینده مردم ارامنه شــمال نیز در این دیدار

حضور داشتند.

بشار اسد در دیدار هیئت پارلمانی ایران :

خون  شهدای ایران در سوریه سرمایه گرانقدری برای ۲ كشور است

بقیه از صفحه 2
همراهی اروپا

طبق برجام قرار بر این بود که به ازای محدودیت های 
گســترده ایران در صنعت هسته ای، تحریم ها- در روز اجرا 
یعنی دی ماه 94- لغو شود.بر همین اساس آقای روحانی-

تیرماه 94- گفت:»طبق این توافق، در روز اجرای توافق-دی 
مــاه 94- تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تســلیحاتی، 
موشــکی هم به صورتی که در قطعنامــه بوده، لغو خواهد 
شــد. تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، 
حمل ونقل، پتروشــیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو 

خواهد شد و نه تعلیق«.
اکنون حــدود 20 ماه از اجرای برجام و حدود 26 ماه 
از امضــای برجام می گذرد. ایران بــه تمامی تعهدات خود 
پایبند بوده اســت ولیکن آمریکا از اولین روز اجرا، برجام را 
به صورت فاحش نقض کرده و تاکنون این عهدشکنی ادامه 
داشــته است. حال به جای طلبکاری ایران، آمریکا مدعی و 

طلبکار شده است.
در حقیقت مسئله اساسی در حال حاضر این است که 
برجام به یک توافق یکطرفه تبدیل شــده است؛ به عبارتی 
»هسته ای رفت و تحریم ها ماند«. اما آمریکا- کاخ سفید و 
کنگره- با ژســت دروغین مخالفت با برجام به دنبال ایجاد 
اختالل محاسباتی در افکار عمومی و مجموعه تصمیم گیر 

در دستگاه دیپلماسی است.
برنامه اصلی مثلث آمریکا،اروپــا و آژانس انرژی اتمی 
این است که ایران را به مسیری هدایت کنند که آن سرش 
برجامی دیگر است. برجامی که هدف از آن تعمیم »اقدامات 
نقد در مقابل وعده های نســیه« در دیگر مولفه های قدرت 

ایران است.
برخی از مقامات ارشــد دولت و روزنامه های زنجیره ای 
مدعی اصالحات در ماه های اخیر با جنجال رسانه ای تالش 
کردند تا اینگونه القاء کنند که به واســطه برجام میان اروپا 
و آمریکا شــکاف ایجاد شده اســت.این در حالی است که 

کشورهای اروپایی عضو 1+5 تاکنون نه تنها به  هیچ  عنوان 
اعتــراض ایران نســبت به نقض برجام از ســوی آمریکا را 
نپذیرفته اند، بلکه صریحاً از تحریم های ضدایرانی هم حمایت 
کرده اند. برای نمونه، »زیگمــار گابریل« وزیر امور خارجه 
آلمان-بهمن 95- در اظهارنظری گستاخانه از رویکرد آمریکا 
در قبال ایران حمایت کرده و تحریم های جدید تصویب شده 
علیــه تهران از طرف واشــنگتن را قابل درک ارزیابی کرد.
کمیسیون مشترک برجام نیز تاکنون حداقل در سه جلسه، 
شکایت ایران درخصوص نقض برجام از سوی آمریکا را وارد 
ندانســته و مدعی شده است که آمریکا به تعهدات خود در 

برجام عمل کرده است.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه-شهریور 96- 
گفت: با توجه به تحوالت وضعیت منطقه و فشار فزاینده ای 
کــه ایران به منطقه وارد می کند و با توجه به فعالیت رو به 
گســترش ایران در زمینه موشک های بالستیک، باید برای 
محدود کردن فعالیت موشکی ایران و تمدید محدودیت های 
برجام بر غنی سازی ایران برای دوران پس از سال 2025، با 

این کشور گفت وگو کرد.
ماکرون در ادامه تاکید کرد: برجام باید حفظ شود، اما 
در عین حال باید در زمینه تمدید محدودیت های برجامی، 

مسائل موشکی و منطقه ای با ایران گفت وگو کرد.
در روزهای گذشــته،»پیتر ویتیگ« ســفیر آلمان در 
واشــنگتن در مصاحبه  با » ان پی آر« اعالم کرد کشــورش 
نگرانی های مشــترکی با دولت آمریــکا درباره فعالیت های 

منطقه ای و برنامه موشکی ایران دارد.
ویتیگ در ادامه ضمن اشــاره بــه رایزنی آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان با ترامــپ درباره برجام گفت: صدراعظم، 
ایــن نکتــه را به صراحت اعــالم کرد که مــا نگرانی های 
مشترکی با آمریکا درباره فعالیت های مخرب ایران در منطقه،  
آزمایش های موشکی این کشور و نقض حقوق بشر و غیره 

داریم و می توانیم درباره آنها بحث کنیم.
وی افــزود: من فکر می کنم ما باید با همکاری یکدیگر 

جلــوی این چالش  های ایران را بگیریم، اما بر اســاس نگاه 
داشتن توافق هسته ای.

آژانس در خدمت آمریکا
در هفته های گذشته، مقامات ارشد دولت و اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای تاکید کردند که »اظهارنظر هیلی-
نماینده آمریکا در سازمان ملل- درباره بازدید از مراکز نظامی 
نشان دهنده بی اطالعی از متن برجام است«. این در حالی 
است که »یوکیا آمانو« نیز درباره بازدید از مراکز نظامی دقیقا 

همین موضع گیری را بیان داشته است. 
»یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
هفته های گذشته گفت آژانس حق دسترسی به همه مراکز 
نظامــی و غیرنظامی را دارد. آمانو تصریح کرد:»بر اســاس 
شــرایط مورد توافق ایران در حوزه بازرسی ها، آژانس بدون 
تفاوت قائل شــدن میان مراکز نظامی و غیرنظامی، به همه 

آنها دسترسی دارد«.
آمانو همچنیــن در روزهای گذشــته از اعضای 5+1 
خواست تا درباره بند T ضمیمه اول توافق هسته ای با ایران 

شفاف سازی کنند.
ایــن بنــد از برنامه جامع اقــدام مشــترک )برجام( 
فعالیت هایی را که می تواند در طراحی و توسعه یک وسیله 
انفجاری هســته ای موثر باشد، منع می کند. در این بند به 
مواردی همچون اســتفاده از مدل های کامپیوتری که بمب 
هسته ای را شبیه سازی می کند یا طراحی سیستم های چند 

نقطه ای، انهدام انفجاری اشاره شده است.
 T گفتنی است برخالف دیگر بخش های برجام، در بند
به نام آژانس بین المللی انرژی اتمی یا جزئیاتی که این بند 
چگونه باید راســتی آزمایی شود، اشاره نشده است. روسیه 
می گوید که این بدان معنی اســت کــه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هیچ اختیاری درخصوص آنکه به طور کلی هم 
بیان شــده است، ندارد. اما اعضای اروپایی 1+5 و آژانس با 

آن مخالفند.
کارشناسان اظهارات آمانو را زمینه چینی برای مذاکرات 

مجدد درباره برجام دانسته اند.
استمرار واکنش منفعالنه!

علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی که برای 
شــرکت در کنفرانس بین المللی منع گسترش سالح های 
هســته ای به رم ســفر کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و ســیما با تاکید بر اینکه همه طرف ها باید به برجام 
پایبند باشــند، گفت: برخی می خواهند که برجام در ابعاد 
فنی مذاکره مجدد شود، اما قابل مذاکره نیست و ما گفتیم 
و همه حتی وزیر خارجه روسیه، سخنگوی اتحادیه اروپا و 
خانم موگرینی و چین هم تاکید داشــتند که برجام دیگر 

قابل مذاکره مجدد نیست.
صالحی تصریح کرد: اگر آمریکا از برجام خارج شــود 
و دیگــر کشــورها از آن پیروی کنند، قطعــا برجام به هم 
خواهد ریخــت. اما اگر فقط آمریکا از برجام خارج شــود 
 باید هیئــت نظارت بر برجام کشــورمان در این خصوص 

تصمیم بگیرد.
گفتنی اســت در هفته های گذشته، »ریچارد نفیو« - 
معمار شبکه تحریم های آمریکادر یادداشتی در نشریه فارین 
پالیسی نوشت: »اظهارنظر صالحی درباره پایبندی ایران و 
اروپا به برجام علیرغم خروج آمریکا از برجام نادرست است؛ 
زیرا در اتحادیه اروپا هیچ زیر بنای قانونی برای اینکه دولت ها 

بتوانند این اقدام را عملی کنند وجود ندارد«.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: توصیه ما پایبندی به 
برجام است و مذاکره مجدد از نظر جمهوری اسالمی قابل 
قبول نیست و بارها مسئوالن ما از جمله رئیس جمهوری و 
وزیــر خارجه اعالم کرده اند که به هیچ وجه دوباره مذاکره 

نخواهیم کرد.
پــس از امضا و اجرای برجــام، دولت آقای روحانی در 
واکنش به گستاخی های مکرر آمریکا، به فشار ایمیلی، پیام 
توئیتری، نامه نگاری،گالیــه محترمانه،انتقاد لفظی و حتی 
توجیه عهدشــکنی اقدام کرد.حال آنکه تنها پاسخ عملی و 
قاطع به گســتاخی آمریکا عمل به 29 شرط اجرای برجام 

بوده و هست.
نحوه اقدام متقابل علیه آمریکا در ماده 3 »قانون اقدام 
متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
برجام« مصوب مهر ماه سال 1394 مجلس شورای اسالمی 
به روشنی مشخص شده است. در این ماده آمده است: »دولت 
موظف است هرگونه »عدم پایبندی« طرف مقابل در زمینه 
لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغوشــده و یا 
»وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر« را به دقت رصد کند و 
اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد 
و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه 
هســته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران را سامان دهد 
به طوری که ظرف مدت دو ســال ظرفیت غنی سازی کشور 

به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد«.
متاسفانه مقامات ارشد دولت، در واکنش به نقض فاحش 
برجام، هیچگاه به صورت متقابل واکنش نشان ندادند و همین 

انفعال، طرف مقابل را به گستاخی بیشتر، تشویق کرد.
صدور قطعنامه  ضدایرانی در سنا

کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، پنجشنبه 
هفته گذشته قطعنامه ای را با اتفاق نظر دو حزبی تصویب کرد 
که در آن از دولت ایران خواسته می شود زندانیان آمریکایی 

را هرچه سریعتر آزاد کند.
به نوشــته وبگاه خبری-تحلیلی»فری بیکن« در این 
قطعنامه از »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا خواسته شده 
تا این مســئله را در اولویت های دولت قرار داده و فشارهای 

بیشتری به ایران وارد کند.
بر این اســاس، مخالفان توافق هسته ای ایران و آنهایی 
که خواســتار آزادی زندانیان آمریکایی هستند، امیدوارند 
دولت ترامپ بتواند با فشار آوردن روی توافق هسته ای، در 
این زمینه آزادی اتباع آمریکایی امتیازهایی را به دست آورد.
این قطعنامه همچنین از آمریکا و متحدانش می خواهد 
کارگروه چندملیتی برای تامین امنیت اتباع خارجی در ایران 

و همچنین آزادی آنها، تشکیل شود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان
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