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این روزها صحبت از ایجاد منطقه »پرواز ممنوع« در جنوب سوریه 
است و بعضی از محافل سیاسی گفته اند در این رابطه بین آمریکا و 
روسیه توافقی صورت گرفته است در عین حال ضمن آنکه صحت 
چنین خبری محل تردید است ولی در صورت وقوع چنین پدیده ای 
باید شاهد تحول کیفی مهم در پرونده سوریه باشیم. در این رابطه 

نکات مهمی وجود دارد:
1- غرب مدت هاست که پرونده ایجاد منطقه پرواز ممنوع شمال 
سوریه را در دستور کار دارد اما در عمل به جایی نرسیده است. پس 
از عملیات پیروزمند نصر در غرب منطقه حلب امکان اجرایی شدن 
ایجاد این منطقه از بین رفت و از این رو بحث ایجاد منطقه مزبور در 
جنوب، یک طرح جایگزین با هدف ایجاد توانمندی زمینی برای اداره 
پرونده سوریه به حساب می آید. این منطقه شامل سه استان قنیطره، 
درعا و سویدا می شود. مساحت این سه 10480 کیلومتر مربع یعنی 
به اندازه مساحت لبنان و نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت در خود 
جای داده است. این منطقه از دو جهت مهم است یکی قرار داشتن 
در مجاورت مناطق اشــغالی رژیم صهیونیستی و دیگری نزدیک 
بودن این منطقه به پایتخت از این منظر ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
در جنوب در جای خود دارای ارزش راهبردی است، هر چند به پای 

منطقه حلب نمی رسد.
2- صحبت از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جنوب، نقشه شیطانی 
آمریکایی هاست براســاس آنچه گفته شده است، آمریکایی ها در 
مالقات با مقامات وزارت خارجه روســیه وانمود کرده اند که هدف 
اصلــی از ایجاد  این منطقه در جنوب، صیانت از امنیت اســرائیل 
می باشد و تهدیدی علیه دمشق و دولت دوست روسیه در دمشق 
نخواهد بود. آمریکایی ها به خوبی می دانند که روسیه یکی از عوامل 
عدم شــکل گیری  منطقه پرواز ممنوع یا امن در شمال سوریه با 
محوریت حلب، بوده و در نهایت با کمک این کشور، جبهه مقاومت 
بر موقعیت های اســتراتژیک استان حلب سیطره پیدا کرده است. 
علت اصلی مخالفت روســیه در ایجاد منطقه امن شــمال، از یک 
سو تهدید آمیز بودن ایجاد چنین منطقه ای برای دمشق و از سوی 
دیگر حساســیت این کشور روی ترکیه بوده است. آمریکایی ها در 
مذاکرات خود وانمود کرده اند که ماموریت طرح منطقه پرواز ممنوع 
جنوب اساسا از شــمال متفاوت است و حال آنکه هیچ تفاوتی در 
هدف گذاری این دو منطقه وجود ندارد. دلیل مهمی وجود دارد که 
نشان می دهد فعل و انفعاالت جنوب تاثیری در بهم خوردن امنیت 
به ضرر رژیم صهیونیستی نداشته است. در واقع براساس آنچه منابع 
رژیم صهیونیستی به تکرار گفته اند در طول دوره نزدیک به 50 ساله 
اخیر - از زمان وقوع جنگ شــش روزه 1967 - که بین دولت های 
دمشــق و تل آویو »آتش بس« برقرار بوده، بیش از اسرائیل سوریه 
شرایط آتش بس را رعایت کرده است. اسرائیل در جنگ شش روزه 80 
درصد استان قنیطره را به اشغال خود درآورد اما در طول این دوران 
سوریه هیچگاه برای بازپس گیری این مناطق - موسوم به جوالن و 
جبل الشیخ - اقدام عملی نکرده است. رعایت شرایط  آتش بس بین 
دولت سوریه و رژیم صهیونیستی حتی از سوی هم پیمان سوریه یعنی 
حزب الله هم مدنظر قرار داشته تا جایی که علیرغم آنکه ارتش رژیم 
صهیونیســتی در روز 28  دیماه سال گذشته در »مزرعه االمل« در 
منطقه قنیطره به یک یگان از حزب الله که مشغول طراحی عملیات 
علیه تروریست ها بود، حمله کرد اما حزب الله پاسخ این رژیم را در 
خاک لبنان داد. اگر گفته شود که تهدیدات امنیتی دولت تل آویو تنها 
از سوی حزب الله لبنان صورت نمی گیرد بلکه گروههای تروریستی  
نظیر جبهه النصره به تهدیدی بزرگ تر علیه اسرائیل تبدیل شده اند، 
باید گفت براساس اسنادی که از سوی رهبران گروه داعش منتشر 
شده است، ســرویس اطالعاتی اسرائیل و رهبران گروه النصره به 
توافق رسیده اند. عکس های زیادی هم وجود دارند که نشان می دهند 
مجروحان  تروریست در بیمارستان های شمالی رژیم صهیونیستی 
مداوا می شدند. پس هدف از بحث ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جنوب 

سوریه، رفع نگرانی های امنیتی اسرائیل نیست.
3- آمریکایی ها از روابط دیرینه روســیه با رژیم اسرائیل برای 
تاثیرگذاری محوری خود استفاده می نمایند. آمریکا می داند که روسیه 
برخالف آنکه اهمیت چندانی به کاهش روابط و مناسبات خود با ترکیه 
نمی دهد اما حفظ روابط سنتی خود با اسرائیل را برای منافع خود مهم 
ارزیابی می کند. رژیم صهیونیستی به دلیل اتصال با شبکه یهودی 
می تواند روی روسیه اعمال نفوذ کند این در حالی است که این کشور 
از تاثیر بداخالقی های سران یهود خبر دارد. گفته می شود نزدیک دو 
میلیون از روس تبارها در سرزمین فلسطین و تحت قیمومت دولت 
یهودی قرار دارند این در حالی است که اکثر یهودیان روس تبار در 

سرزمین های اشغالی غریبه به حساب می آیند.
در این بین روســیه به گمان اینکه رابطه مسکو- تل آویو تنظیم 
کننده و ارزش دهنده به مناسبات مســکو با اعراب است، همواره 

درصدد بوده است  تا از این کارت استفاده کند.
4- منطقه جنوب تفاوت های عمده و اساسی با منطقه شمال دارد. 
اگر آمریکایی ها بتوانند در استانهای جنوبی به منطقه پرواز ممنوع 
دســت یابند، در واقع از تعداد بازیگران فعال در این حوزه کاسته 
می شود و مدیریت پرونده ای با حذف رقبای اصلی آسانتر می گردد. 
انتقال منطقه امن به جنوب در واقع خالص شــدن از نقش آفرینی 
ترکیه، کردها، داعش و علوی ها می باشد. منطقه جنوب از طرف های 
مختلف به حوزه عربی اتصال دارد و غیر اعراب در این منطقه سکونت 
ندارند  با این وصف حذف بازیگران غیرعرب از روند تحوالت امنیتی 

سوریه  کار را برای مدیریت پرونده توسط آمریکا فراهم تر می کند.
5- اما طرح این موضوع در این زمان، اهمیت خاص خود را دارد. 
اسرائیلی ها به شدت از عملیات نصر که حدود یک ماه پیش به نقطه 
مطلوب خود رسید، وحشــت کردند و از این رو بود که با صراحت 
از حل و فصل پرونده امنیتی به نفع اســدابراز مخالفت نمودند. این 
نشان می دهد که همانطور که گفته شد آمریکایی ها تالش می کنند تا 
جغرافیای تهدید را جابجا کرده و اصل تهدید را حفظ نمایند. اما در 
اینکه آیا آمریکایی ها می توانند بطور واقعی و فعال منطقه پرواز ممنوع 
را در جنوب به وجود آورند یا نه، تردیدهای جدی وجود دارد. آمریکا 
در طرح اولیه خود به نقش کشورهای دیگر و بطور خاص اردن اشاره 
دارد و متن و جزئیات طرح از این نکته حکایت می کند که آمریکا بنا 
دارد، این منطقه را در نهایت به اردن بسپارد و ترتیبات آینده امنیتی 
و سیاسی آن را به توافقات دولتی بین تل آویو و امان موکول نماید. اگر 
خوب به انتهای ماجرا نگاه بیاندازیم با یک اسرائیل مواجه می شویم 
که 10/000 کیلومتر مربع را به تصرف درآورده و پس از 50 سال - از 
آخرین جنگ - یک بار دیگر بزرگتر شده است. در واقع همه می دانیم 
که نام بردن از اردن در این پرونده با هدف انحراف اذهان اســالمی 
عربی صورت می گیرد و در واقع آن که در این میدان محور عملیاتی 

بوده و میوه های این درخت را می چیند، رژیم صهیونیستی است.
6- اما برخالف تصور مقامات پنتاگون، ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
در جنوب ســوریه آنچنان کار ساده ای هم نیست. درست است که 
مخالفت روسیه در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه موثر 
بوده اما واقعیت این اســت که مخالفت ایران و نیروهای منطقه ای 
مرتبط با آن مهمترین دلیل عدم امکان شکل گیری منطقه ممنوعه 
پروازی بوده است. و از این رو با توجه به مخالفت جدی ایران، ایجاد 
ایــن منطقه در جنوب، امکان عملی ندارد. اردنی ها هم عالقه ای به 
مداخله در پرونده امنیتی سوریه ندارند و در موقعیت های مختلف، 
این نکته را به مقامات ســوریه گفته اند. منطقه پرواز ممنوع از دید 
محور مقاومت یک توطئه مهم محسوب شده و از این رو پیشاپیش 
خود را برای از بین بردن آن آماده کرده است. در این میان مقامات 
روســیه باید بدانند که تفاوت  ماهوی میان منطقه ممنوعه شمال و 
جنوب وجود ندارد. هدف هر دو حذف دولت قانونی بشاراسد از طریق 

انجام عملیات مشترک می باشد.

جنوب سوریه
 رویای جدید آمریکا

قطب 

سعداهلل زارعی

* ضمــن تبریک به ملــت و منتخبین ملت توجه نمایندگان محترم را به 
ســفارش اخیر حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( جلب می کنم: »ملت 
ایران مجلسی می خواهد که متدین، متعهد، شجاع، فریب نخور، مقاوم در 
مقابل زیاده خواهی ها و طمع ورزی های استکبار، مدافع عزت و استقالل ملی، 
عالقه مند واقعی به پیشــرفت کشور، معتقد به حرکت علمی استعدادهای 
جوان، معتقد به اقتصاد درون زا، آشنا با درد مردم و مصمم به حل مشکالت 

مردم باشد و مرعوب آمریکا نشود و به وظایف قانونی خود عمل کند.«
0938---6263
* ملت بار دیگر مثل همیشه با خلق حماسه ای دیگر دین خود را به نظام و 
انقالب ادا کرد حال نوبت منتخبین است که کمر همت ببندند و برای اجرای 
اقتصاد مقاومتی و رفع محرومیت، بیکاری، گرانی و... تالش و مجاهدت کنند.
0912---8938
* انتخاب شده های مجلس خداوکیلی از همین اول مشخص کنند دغدغه 
اصلی شان چیست و برای حل مشکالت جامعه چه کار می خواهند بکنند.
0912---6127
* ما به خاطر لبیک گویی به فرمان حضرت امام  خامنه ای در پای صندوق های 
رأی حاضر شدیم و به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردیم. عشق است 

سیدعلی، عشق است انقالب اسالمی.
ایمان آسوده
* دشمنان داخل و خارج نظام بدانند حضرات مصباح، جنتی و یزدی در 
مجلس خبرگان باشند یا نباشند خار چشم انگلیس و آمریکا هستند و به 

همین دلیل در نزد ما دلسوزان نظام عزیزند.
0912---1052
* پیامک رئیس جمهور برای مردم عزیز ایران با آن هزینه کالن کلید واژه 
انتخاباتی »امید« را تبلیغ کرد. چنان که از برخی دیگر از دست اندرکاران 
دولتی نیز تخلفات انتخاباتی از این دست دیده شد. نکته دیگر اینکه انتخابات 
جمعه گذشته گوشزدی بود برای کسانی که وقتی رأی نمی آورند با ادعای 
تقلب شــورای نگهبان را زیر سؤال می برند و وقتی رأی می آورند به جای 
خدمت به خلق و دغدغه معیشــت، مردم را با سیاست زدگی و پهن کردن 

فرش قرمز برای دشمنان طماع این ملت مغبون می سازند.
فخرالساعه- جانباز
* حضور سرشــار از حمایــت وصف ناپذیر ملت والیتمــدار و فهیم پای 
صندوق های رأی نمایشــگر این حقیقت اســت که آنهــا در پایبندی به 
ارزش هــای واالی دینی و آرمان های انقالب و امام و رهبری خالصانه ثابت 

قدم هستند.
021---2092

* مرحبا و هزاران مرحبا بر امت والیتمدار هوشیار و با بصیرت ایران که با 
حضور جهادی خود پای صندوق های رأی، خســتگی توطئه های دشمنان 
را بر تن شــان باقی گذاشــتند همه این صف های طوالنی سپری در برابر 

دشمنان بود.
سلیمان بلغار
* یکی از روزنامه های طرفدار دولت تیتر کرده مردم این راه )اصالح طلبان( را 
انتخاب کرده اند. حرف بنده این است که چرا این جماعت غیر از مردم تهران 
را جزء ملت نمی دانند. آیا ما شهرستانی ها که 60 درصد به اصولگرایان رأی 

داده ایم مردم نیستیم و فقط بخشی از تهرانی ها مردم هستند؟
خزایی
* هرچند انتخابات اولویت اول مسائل روز است و اصولگرایان حائز اکثریت 
آرا در سراســر کشور هســتند که این خود بار مسئولیت آنها را دوچندان 
می کند ولی آنچه موجب سؤال است باز نشدن سوئیفت و عدم مبادله پولی 
بین ایران و سایر کشورهاست. که دروغ باز شدن هزار ال سی در روز تعطیل 
را بیشــتر آشکار و عهدشکنی شیطان بزرگ را برمالتر می کند. در نتیجه 
مجبوریم در برابر نفت، بنزین بگیریم و این از شاهکارهای فتح الفتوح است. 
ما که خود تولید کننده بنزین هستیم باید در برابر نفت آن را وارد کنیم؟! 
حال چه کسی پاسخگوی این نقض برجام است خدا می داند. با این حساب، 

اقتصاد در پسابرجام همچنان درجا می زند.
نراقی
* حقیقتاً مرحوم آقای سلحشور مجاهد خستگی ناپذیر جبهه مقاومت در 
عرصه سینما و هنر نقش برجسته ای در پررنگ کردن آثار قرآنی در جامعه 
و مبارزه با عوامل هالکت بار جنگ  نرم و هجمه رســانه ای دشــمن داشت 
و خأل رســانه ای ناشی از وجود تفکر سالم قرآنی را در سینما در حد توان 
خود پر کرد و عالوه بر آن نه تنها مســلمانان جامعه ما بلکه مسلمانان کل 
منطقه با دیدن آثار قرآنی او از جمله یوسف پیامبر به جایگاه خطیر خود 

در روابط بین الملل پی بردند.
0918--- 0291

* مرحوم سلحشور مردی بزرگ، کارگردان و هنرمندی بودند که ابزار هنر 
را در خدمت انتقال پیام ها و عبرت های قرآنی قرار داد. مانند سریال مردان 
آنجلس، حضرت ایوب و یوسف پیامبر)ع( که شهرت نیک  او به واسطه این 
مجموعه از مرزهای کشــور گذشت و آثار این مجموعه بر قلوب تشنگان 

حقیقت زبانزد شد. به روح پاکش صلوات.
0913---5140

* توطئه بی بی ســی خبیث در انتخابات ایران ادامه دارد. برنامه دشمنان 
قسم خورده انقالب این است که دل سوختگان انقالب را در هر جایی که 
هستند منزوی کنند تا بتوانند پروژه نفوذ را انجام بدهند و هر کس با چنین 

برنامه ای همراهی کند در واقع خیانت به کشور کرده است.
حیاتی
* با آشوب و اغتشاشی که از اصالح طلبان در سال 88 سراغ داریم چه بسا 
تهرانی ها ترجیح دادند با رأی به اصالح طلبان امنیت شــان محفوظ بماند! 

خدا را شکر می کنیم.
0553---0919 و 2770---0912

* دولــت کنونی با توجه به عملکرد ضعیفش در حوزه آموزش و پرورش، 
اقتصاد، تولید، واردات و صادرات درصدد این اســت که دل غربی ها را به 
هر طریق ممکن بدست آورد حتی به این قیمت که زیرساختهای علمی و 

اقتصادی کشور نابود شود تا بلکه چند دالر کف دستش بگذارند.
0918---9891

* دشمن در این انتخابات تالش داشت از طریق ایادی خود پروژه تقلب را 
به صورت معکوس به اجرا بگذارد. بدین معنا که با جنگ روانی اصولگرایان 
را به کارهای احساسی تحریک بکند و با این روش اغتشاش و آشوب سال 
88 خود را توجیه کند، اما در این نقشــه خود ناکام ماند، چون این دفعه 
با مجموعه ای طرف بود که انقالب و نظام را چون جان شــیرین دوســت 

می دارند و برای آن خون داده اند.
0912---9671
* برای اطمینان عمومی الزم اســت ریز رأی صندوقها را در ســایتها قرار 
دهند تا ناظران و منشــی ها که در ســر صندوق حضور داشتند بر صحت 

موضوع مهر تأیید بگذارند.
021---3263

* یک معلم حق التدریس هستم از اول مهر تا االن حق التدریس ما معلمان 
پرداخت نشده است. نمی دانیم به کجا باید شکایت ببریم.

0912---0470
* به آقای هاشمی و دوستانشان که برخالف سال 88 اعتراضی به انتخابات 
نمی کننــد تبریک می گویم. البته آن موقع اعتراضات به این دلیل بود که 
خودشان رأی نیاوردند. البته یک نگرانی هم دارم. از سال 92 به بعد حتی 
عربستان و امارات هم ما را تهدید به تحریم کردند نکند حاال شاهد باشیم 

که حتی فیجی هم بیاید ما را تحریم کند. ان شاءاهلل که این طور نشود.
0395---0119
* از طریق گوشــی همراه ما پزشکان تبلیغ یک دستگاه پزشکی ساخت 
اســرائیل می شود، بنویسید بررسی شود چه کسانی در داخل کارچاق کن 

برای بیگانگان، آن هم اسرائیل شده اند.
0912---1634
* چندین ســال است فرستنده رادیو اصفهان بر روی موج متوسط ردیف 
837 کیلوهرتز مشکل اساسی دارد. به گفته بسیاری از مردم در نقاط مختلف 
شهر صدای رادیو اصفهان ضعیف و همراه با پارازیت شنیده می شود. واقعاً 
حیف اســت تالش های تهیه کنندگان برنامه های این رادیو به دلیل وجود 

مشکل مذکور به کلی هدر برود.
0913---2143

اعتراض 2 منتخب مردم
به مصادره گرایی مدعیان اصالح طلبی

دو منتخــب مردم در اســتان فارس بــه مصادره خود از ســوی مدعیان 
اصالح طلبی اعتراض و اعالم برائت کردند.

ســیدعالءالدین خادم از حوزه انتخابیه ســپیدان و بیضا با انتشار بیانیه ای 
اعتراضی نوشت: با نهایت خضوع و خشوع خداوند بزرگ را شکرگزارم که الطاف 
کریمانه خود را در لبیک به ندای رهبری، مشمول حال مردم شریف و شهیدپرور 
شهرستان سپیدان نمود تا بتوانند در هفتم اسفند حماسه ارزشمندی را در تاریخ 
خویش ثبت نمایند. اینجانب مراتب تقدیر و سپاس خود را نثار این مردم بزرگ 
اعم از خانواده معزز شــهدا، جانبازان، ایثارگران، و همه اقشار مختلف شهری و 

روستایی که پیوند عمیقی در صداقت و راستی دارند، می نمایم.
براساس تعهدی که نسبت به ارزشهای انقالب اسالمی و راه امام)ره( و حفاظت 
از قانون اساسی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری دارم نیت خدمت خالصانه 
به مردم عزیز را سر لوحه کار خود قرار داده ام و از ابتدای ورود به عرصه انتخابات 
فعالیت خود را بصورت مستقل آغاز نموده و در این راه از یاری خداوند متعال و 
حمایت اهل بیت  علیهم السالم و همت و کفایت مردم بزرگوار بهره مند بوده ام 
و وامدار هیچ کس یا گروه  سیاسی نیستم و بار دیگر اعالم می دارم که قدردان 
محبت و شایستگی های شما مردم عزیز خواهم بود. امید است بتوانم گوشه ای 
از مشــکالت شهرســتان را در حد توان مرتفع نموده و رضایت حضرت حق و 

مردم شهرستان را فراهم سازم.
همچنین دکترمحمدجواد جمالی نماینده منتخب مردم شهرستان فسا در 
بیانیه ای تصریح کرد: با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و درود بر روح 
مطهر امام و شهدای گرانمایه اسالم اینجانب دکتر محمدجواد جمالی نماینده 
منتخب شهرستان فسا در مجلس دهم سرباز و پیرو والیت مقام معظم رهبری 
و معتقد به تفکر اصول گرایی هستم متاسفانه در حرکتی غیراخالقی نام بنده را 
در لیست های مختلفی قرار دادند بنده صراحتا اعالم کرده و می کنم عضو هیچ 

گروه و حزب نبوده و نیستم و تفکری بجز تفکر اصول گرایی ندارم.
ابهامات صرافی یک مقام دولتی

روزنامه رسالت از حسین فریدون خواست درباره ابهامات مربوط به اداره یک 
صرافی و حضور همزمان در دولت توضیح دهد.

این روزنامه نوشت: آقای حسین فریدون در ترکیب هیئت مدیره یک 
صرافی حضور دارد. پرسش این است آیا این آقا همان بزرگواری است که 
اکنون دســتیار ویژه رئیس جمهور اســت؟ اگر هست چطور می شود یک 
صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشــد؟ پس تکلیف قانون 
منع تصدی دو شغل چه می شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت 
در معامالت ارز و سکه و طال چه می شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق 
چه می شــود. باالخره ارزهایی که صرافی ها دارند اگر نگویم تماماً حداقل 
بخشی از آنها از صندوق بانک های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق 
بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می شود، نمی شود؟ 
از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آن گونه که 
در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم 
باالتر می نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف- که باید از رئیس بانک 
مرکزی پایین تر باشد- پایین تر است یا باالتر؟ به عبارت ساده تر این بانک 
مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک 

مرکزی فرمان می دهد؟
نویسنده می افزاید: صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ 
یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت 
مدیره دیگر شــرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمی باشد. این حکم 
آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شــورای پول و اعتبار است. آیا حضور جناب 
فریدون به عنوان هیئت مدیره یک صرافی با پست و منصب دولتی دستیار 
ویژه رئیس جمهور مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست؟ مکان صرافی 
باید دارای محل فعالیت دائم و ثبت شــده به نام شرکت صرافی باشد. این 
مــکان باید قباًل از نظر موقعیت تجاری و امنیتی مورد تأیید بانک مرکزی 
قرار گیرد تا جواز تأسیس صادر گردد. این شرکت صرافی مستقر در طبقه 
همکف یک ســاختمان یا آپارتمان مورد تأیید بانک به رعایت تبصره ذیل 

ماده 6 مصوبه شورای پول و اعتبار می باشد؟
مجوز فعالیت صرافی مســتلزم ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید شرط 
بابت حســن انجام تعهد به سر رســید دو ساله به مبلغ 20 درصد سرمایه 
صرافی است. آیا این سپرده 400 میلیون تومانی از سوی صرافی مذکور در 
وجه بانک مرکزی تأدیه شده است؟ اعتبار انجام فعالیت صرافی برای مدت 
یک سال اعطا می گردد، پس از آن در صورت تأیید قابل تمدید است آیا این 
تأیید و آن تمدید از سوی بانک مرکزی صادر شده است؟... رصد کردن اجرا 

یا عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی مستلزم ارسال آمار و اطالعات معامالت 
انجام یافته در صرافی به بانک مرکزی اســت آیا صورت های مالی صرافی به 
بانک مرکزی ارسال شده؟ و بانک می تواند بگوید این صرافی چند میلیون در 
چه سبد ارزی خرید و فروش ارز داشته است؟ فروش ارز توسط صرافی باید 
به صورت روزانه در دفاتر ثبت شود )ماده 35(. بانک مرکزی باید در مورد نحوه 
فعالیت صرافی و رسیدگی به حساب هایش بازرسی به صرافی اعزام کند )ماده 
39(. آیا بانک مرکزی تاکنون بازرســی به این صرافی که برادر رئیس جمهور 
و دســتیار ویژه اش در آن ذینفع است، اعزام کرده است؟ و کالم آخر آنکه در 
ایامی که جناب حســن روحانی صاحب منصب مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
تحت امر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، برادر محترمش صاحب 
صرافی بود. اکنون که ایشــان به منصب ریاست جمهوری ارتقا یافته و برادر 
محترمش به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور است به طوری که مردم او را 
در مذاکــرات 1+5 در مرتبتی باالتر از وزیر امور خارجه هم در قاب تلویزیون 
و هم در پشت اتاق های دربسته دیده اند، چرا لقب کاسبی تحریم ها نسبت به 
دیگران داده می شود؟ چند نفر از تعداد 426 صرافی تا تاریخ 93/5/6 از نظر 
بانک مرکزی اعتبار داشــته اند به کاسبی تحریم مشغولند مدیرانشان حامی 

دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟
با حلوا حلوا کردن وزیر

مردم صاحب خانه نمی شوند
یک سایت حامی دولت پیش بینی کرد تا مدت ها رکود بر بازار مسکن حاکم 

باشد.
ایرج رهبر عضو کانون سراسری انبوه سازان درباره وضعیت بازار مسکن در سال 
1395 اظهار داشت: »نمی شود پیش بینی کرد که چه وضعیتی پیش می آید و فعال 

تاکنون تغییر و تحولی در بازار مسکن به وجود نیامده است.«
وی به خبر آن الین گفته است؛ نشانه ای دیده نمی شود که تغییر و تحول به 

وجود آید، »بازار سه ماه اول سال آینده خود را نشان خواهد داد.
عضو کانون سراسری انبوه سازان عنوان کرد: »من فکر نمی کنم خیلی تغییری 
حاصل شود، چرا که هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نشده و تغییر 

و تحولی در برنامه های دولت به وجود نیامده است.«
رهبر متذکر شد: »رکود به گونه ای است که فشار روی بخش مسکن آورده و 

باالخره باید یک فکری برای این وضعیت شود.«
وی ادامه داد: » من معتقدم رکود در بازار مســکن حداقل در فصل اول سال 
آینده ادامه خواهد داشت و از فصل دوم هم باید ببینیم دولت چه برنامه ای دارد.« 
رهبر خاطر نشــان کرد: »برای خروج از رکود، توان و قدرت خرید مردم باید 

باال رود و امکانات و زمینه برای تولید فراهم شود.«
وزیر راه و شهرســازی و معاون وی اخیرا به روال 3 ماه گذشــته وعده کرده 

بودند سال آینده سال رونق و خرید و فروش مسکن باشد.
در همین حال نسیم آن الین در گزارشی نوشت: با تاخیر و تمدید چندباره در 
اعالم نهایی زمان اتمام مســکن مهر، این بار نوبت به سال 95 رسیده، هر چند که 
با وضعیت فعلی، معلوم نیست که قطار مسکن مهر در سال آینده هم به ایستگاه 
پایانی برسد. به جرئت می توان گفت که کم کاری دولت در احداث و تکمیل مسکن 

مهر در دو سال اخیر صدای بسیاری را بلند کرده است.
»تجمع چندین باره متقاضیان مســکن مهر در مقابل عمارت بهارستان«، 
»طنین انداز شــدن صدای نمایندگان مــردم در صحن مجلس در مخالفت با 
تعلل دولت در به اتمام رساندن این طرح« و »متضرر شدن خریداران مسکن 
مهر و یاس شــدید دارندگان مســکن مهر از تاخیر در اتمام این طرح«، فقط 
قسمت کوچکی از نشانه های بزرگ از تعلل وزارت راه در به سرانجام رساندن 

مسکن مهر بوده است.
85 درصد از 5 میلیون فارغ التحصیل

دانشگاه آزاد مشکل اشتغال دارند
نیاز 85 درصد فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد، اشتغال است.

این خبر را یکی از مقامات کانون فارغ التحصیالن دانشــگاه آزاد عنوان کرده 
اســت. به گزارش روزنامه فرهیختگان، »ماشــاءاهلل تابع جماعت« )رئیس مرکز 
آموزش و تحقیق کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد( می گوید: حدود 5 میلیون 
فارغ التحصیل به عضویت این کانون درآمده اند که در تشکل های کانون سازماندهی 
شده اند. بخشی از فعالیت های کانون نیز خدمات و تسهیالت است که بخشی از آن 
رفاهی و تسهیالتی و بخشی دیگر برگزاری جشن ها، سمینارها، خدمات بیمه ای 

و ورزشی است. 
وی می افزاید: »یکی از فعالیت های ما در حوزه اشتغال و کارآفرینی است، 
چرا که براســاس نظرســنجی هایی که از فارغ التحصیالن داشته ایم حدود 85 
درصد نیاز فارغ التحصیالن در حوزه اشتغال است. البته مشکل اشتغال را دولت 
و وزارتخانه های مربوطه نیز نتوانســته اند آن گونه که باید حل کنند و بالطبع 
یک سازمان یا یک کانون مثل ما نیز مسئولیت مستقیم ندارد و نمی تواند خیلی 

نقش آفرینی کند.«
تابع جماعت با اشاره به اینکه معضل اصلی کشور در حال حاضر همزمان با 
رکود و تورم، اشتغال است، افزود: »این هم به دلیل آن است که اشتغال مسئله 
اول خانواده ها و فارغ التحصیالن است. ما االن در جمع دانشجویان فارغ التحصیل 
کشور بیش از 42 درصد بیکاری داریم.« وی در ادامه اظهارات خود عنوان کرد: 
»فارغ التحصیالن ما باالترین ســهم نرخ بیکاری را دارند. متوسط نرخ بیکاری 
در حال حاضر در کشــور 10/7 است؛ اما متوسط نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
کل کشــور بیش از 42 درصد اســت. این یک زنگ خطر است. یعنی کسی که 
تحصیالت عالی ندارد راحت تر شــغل پیدا می کند اما فارغ التحصیالن ما امروز 
مشکل اصلی شان این است که یا شغلی پیدا نکرده اند یا اشتغال دانش محوری 

که بر مبنای حوزه تخصصی شان است نبوده است.«
بی بی سی: لیست امید با هیچ معیاری

لیست اصالح طلب نیست
شبکه انگلیسی حامی اصالح طلبان، به بی هویتی این جریان اذعان کرد.

وبســایت بی بی سی فارسی در تحلیلی نوشــت: اصالح طلبان در سال 92 
از نامزدی حســن روحانی حمایــت کردند که نه ســوابقش از عضویت او در 
جنــاح اصالح طلب حکایت می کرد و نه در میان نامزدها، نزدیک ترین نامزد به 

اصالح طلبان بود.
بی بی ســی می افزاید: بســیاری از اصالح طلبان به صراحــت از اعتراضات 
معروف به جنبش سبز انتقاد کردند و با تندروی خواندن واکنش ها به انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 1388، خواســتار درس گرفتن از آن حوادث و اصالح 

تاکتیک ها و استراتژی خود در آینده شدند.
نویسنده خاطر نشان می کند: در انتخابات 94 فهرست اصالح طلبان در نهایت 
چنان شکل گرفت که با هیچ معیار و مالکی نتوان آن را فهرستی اصالح طلبانه، 
در مقایســه با فهرست های پیشین این جریان، خواند. این فهرست، در واقع با 
چشم بستن بر سابقه اصالح طلبانه یا اصولگرایانه نامزدهای مورد حمایت، اصل 

را بر حمایت آنان از دولت حسن روحانی قرار داد.
بی بی ســی می افزاید: فهرســت امید، نه فهرست اصالح طلبان که فهرست 

طرفداران دولت است.
همدستی آمریکا با گروه های تروریستی

برای تجزیه کشورهای خاورمیانه
آمریکا همچنان از گروه تروریســتی داعش در سوریه حمایت می کند و به 

این ترتیب، صلح و آرامش در این کشور به آمریکا بستگی دارد.
وبسایت گلوبال ریسرچ با انتشار این تحلیل نوشت: واشنگتن همه گروههای 
تروریســتی شناخته شــده و گروههای فرعی فعال در سوریه و مناطق دیگر را 
ایجاد کرده و از آنها حمایت می کند. آنها نمی توانند بدون حمایت خارجی، تامین 

سالح، کمک  مالی، آموزشی و کمک های دیگر باقی بمانند. 
پس از توقف درگیریها در سوریه، یک خودروی بمب گذاری  شده در استان 
حماه منفجر شــد و دســت کم چهار کشته و چندین مجروح برجای گذاشت. 
این انفجارشکنندگی آتش بس را بالفاصله پس از اجرای آن به  نمایش گذاشت 
و نشــان داد تا زمانی که واشنگتن و متحدانش خواستار جنگ هستند، توقف 

دشمنی ها و ایجاد صلحی پایدار غیرممکن است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات اطالعاتی غربی و اسرائیلی، بدون 
ذکر نام آنها از توقف خصومت ها ابراز نگرانی کرد و نوشت:  این آتش بس عواقب 
ناخواســته ای از جمله تحکیم قدرت )اسد( دست کم برای چند سال آینده را 

به دنبال خواهد داشت.
در همین حال مایکل هایدن رئیس سابق سازمان سیا پیش بینی کرده که 
کشورهای خاورمیانه تجزیه شوند. به گزارش العربیه رئیس سابق سیا گفته است 
تحوالت جاری در خاورمیانه تغییراتی دگرگون کننده و بسیار موثر خواهد بود.

هایدن گفت: »آنچه امروز در خاورمیانه اتفاق می افتد مانند مرحله پس از 
جنگ جهانی دوم است.

هایدن از احتمال فروپاشی برخی کشورها و همچنین از بین رفتن مرزهایی 
که معاهدات »ورسای« و »سایکس پیکو«، آنها را ترسیم کرده اند، سخن گفته 
و افزود: ســوریه دیگر نمی تواند وجود داشــته باشد، عراق نیز همینطور، لبنان 
انســجام خود را از دست می دهد و لیبی که از چند وقت پیش به پایان رسیده 

است. جنگ با تروریسم فرسایشی خواهد بود.

انتخابات  ستاد  رئیس 
کرد:  تصریــح  تهــران 
تهران  در  مردم  مشارکت 
و استان ها نسبت به دوره 

قبل بیشتر بوده است.
چاووشی  سیدشهاب الدین 
رئیس ســتاد انتخابات استان 
تهران در نشســت خبری که 
با اصحاب رســانه برگزار شد، 
ضمن قدردانی از همه عوامل 
و  مردم  انتخابــات،  برگزاری 
مجلس  انتخابات  داوطلبــان 
خبــرگان و مجلس شــورای 
از کاندیداهای  اسالمی گفت: 
پیــروزی کــه حرمــت ایام 
فاطمیه)س( را پاس داشــته 
و از جشن پیروزی صرف نظر 
کردند، صمیمانه تشکر می کنم.

با  افزود: مردم  چاووشــی 
حضور پرشورشــان پاسخ این 
حرمت ها را پیشاپیش در پای 

صندوق های رأی داده اند.
وی با بیــان اینکه حضور 
مــردم در پــای صندوق های 
رأی، عزم و اراده مردم ایران را 
به دنیا نشان داد، خاطرنشان 

کــرد: از مردم کــه با حضور 
گسترده و باشکوه خود در پای 
صندوق های رأی حاضر شدند 
تشکر می کنم که ساعت ها در 
پای صندوق هــای رأی صف 
بستند و توانستند عزم و اراده 
ملی خود را به دنیا نشان دهند 
و شعارهای استقالل و آزادی و 
جمهوری اسالمی را با انتخاب 
نماینــدگان جدیــد خود در 
خبرگان و مجلس پاس بدارند.

به گــزارش فارس، رئیس 
ســتاد انتخابات استان تهران 
با اشــاره به پیام مقام معظم 
رهبری تصریح کــرد: از پیام 
حکیمانــه و عالمانــه مقــام 
معظم رهبری که توصیه های 
مؤثر ایشــان چراغ راه ملت و 
بود  خواهد  ملــت  منتخبین 
تشــکر می کنیــم و خداوند 
سبحان را به نعمت وجودشان 

شاکر و سپاسگزاریم.
مشارکت  افزود:  چاووشی 
مردم در تهران و استان تهران 
نســبت به دوره قبل بیشــتر 

بوده است.

رئیس ستاد انتخابات تهران:

مشارکت مردم در شهر و استان  تهران 
نسبت به دوره قبل بیشتر بود

گزارش خبری کیهان

پایان مرحله اول انتخابات
آمارها و ادعاها

سرویس سیاسی_
و  در حالی که رســانه ها 
اصالح طلب  شــخصیت های 
با ذوق زدگی سرخوشــانه از 
اصالح طلبان  قطعــی  برتری 
در انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی صحبت بــه میان 
می آورند ولی آمــار و اخبار 
موجود عکــس این مطلب را 

اثبات می کند.
جریان اصالح طلب با تیترهای 
ریز و درشــت خود در رسانه های 
متبوعشان قصد دارند تا پیروزی 
در تهران را به کل کشــور تسری 
داده و ایــن گونه القــا کنند که 
مردم در مجلس شورای اسالمی و 
خبرگان به جناح اصالح طلب رای 
دادند. هدف اصلی جریان مذکور 
از القای این ایســتار این است که 
فقــدان پایگاه مردمــی خود در 
کشور و همچنین شکست جریان 
اصالح طلــب در یک دهه اخیر را 
سرپوش گذاشته و فرافکنانه خود 
را پیــروز ماجرای انتخابات هفتم 

اسفند معرفی کنند.
با اعالم نتایج تعداد زیادی از 
حوزه های انتخابیه سراسر کشور، 
ترکیــب تقریبــی مجلس دهم 
مشخص شده است. با بررسی این 
ترکیب می توان دریافت که کدام 
گرایش و جریان کشور در مجلس 

دهم اکثریت دارد.
به گزارش فارس، طبق اعالم 
انتخابات مجلس  نتایــج  آخرین 
شــورای اسالمی از کسانی که در 
دور اول انتخابات به مجلس دهم 
راه یافته اند و موفق به جواز شرکت 
در دور دوم انتخابات شده اند 161 
نفر اصولگرا، 101 نفر اصالح طلب، 
17 نفر اعتدالی، 57 نفر مستقل 
و تعدادی نیز با گرایش نامشخص 

هستند. 
اســت  گفتنــی  همچنیــن 
که تاکنون اســامی تعــدادی از 
نمایندگان مجلس دهم مشخص 
شــده است، بررســی این اسامی 
نشان می دهد که تا لحظه انتشار 
این خبر، ترکیــب مجلس دهم 

نسبت به مجلس نهم »41 درصد« 
تغییر کرده است.

تهران  خبرگان  نهایی  لیست 
نیــز نشــان از این امــر دارد که 
تا حدودی نســبت بــه مجلس 
خبرگان پیشین ثابت مانده است 
و شامل تغییرات زیاد نبود. طبق 
لیست نهایی منتشــر شده اکبر 
هاشمی بهرمانی،  محمد آقاامامی، 
حســن روحانی، محســن قمی،  
محمد علی موحــدی،  قربانعلی 
دری نجف آبادی، ســید ابوالفضل 
میرمحمدی، محمد محمدی نیک، 
ابراهیم حاج امینی نجف آبادی،سید 
محمود علوی، نصراهلل شاه آبادی، 
محمدعلی تســخیری، محســن 
زالــی،  اسماعیلی،محمدحســن 
سیدهاشم بطحائی و احمد جنتی 
به مجلس خبــرگان رهبری راه 

یافتند.
و در کل نتایج تکمیلی حاکی 
از پیروزی قطعی لیســت ائتالف 
اصولگرایان در انتخابات مجلس و 
نیز لیست جامعتین در انتخابات 
خبــرگان بوده اســت. از این رو 
می توان گفت در مجلس خبرگان 
ترکیــب اعضا ثابت مانده اســت 
جهت گیری های  و  رویکرد هــا  و 
این مجلس نیز همانند گذشــته 
خواهــد بود.بــر همین اســاس 
به اعتقــاد کارشناســان، نتیجه 
انتخابات 7 اســفند نشان دهنده 
تداوم پیروزی اصولگرایان و ادامه 
اعتمــاد حداکثری مردم ایران به 

این جریان سیاسی است.
جریان اصولگرا نتوانســت در 
تهران نتیجه مطلوب را مشاهده 
کند اما تهران کل کشور نیست و 
با نگاه به نتیجه سایر شهرستان ها 
پیروزی ایــن جریان را به وضوح 
مشاهده می کنیم. شخصیت های 
اصولگرا از نخستین ساعات اعالم 
نتایج از وحدت و همدلی در کشور 
صحبت کرده و با اتکا به قانون از 
استقبال  انتخابات  نتایج  پذیرش 

کردند.
 هر چند در تهران اصولگرایان 
به مجلــس راه نیافتند ولی این 

باعث نشــد که شــخصیت های 
جریــان اصولگرا به شــهروندان 
تهرانی توهین کنند و طلبکارانه 
از تهرانی هــا دلیــل ایــن امــر 
را خواســتار شــوند اما شکست 
جریــان اصالح طلــب در ســایر 
حــوزه انتخابیه ها باعث شــد تا 
دهان  اصالح طلب  شخصیت های 
به توهین گشــوده و فهم و شعور 
هم وطنانمان در شهرســتان های 

کشور را به تمسخر گرفتند. 
توهین به شعور 

شهرستانی ها!
گرچه ســابقه توهین به شعور 
سیاســی مردم همــواره به عنوان 
یکــی از رفتارهای ثابــت جریان 
مدعــی اصالح طلبــی در حافظه 
سیاسی مردم ایران ثبت شده بود 
امــا این بار یکی از اعضای خاندان 
هاشمی رفسنجانی زبان به توهین به 
مردم ایران گشود. حسین مرعشی، 
از اعضای ارشد حزب کارگزاران و از 
نزدیکان خانواده هاشمی رفسنجانی 
روز گذشته و پس از قطعی شدن 
شکست جریان ائتالف اصالح طلب 
در سراسر کشور، مردم شهرستان ها 
را عقب مانده سیاســی دانست. او 
همچنیــن مردم تهــران – که به 
لیســت مجلس ائتالف هاشــمی 
رأی دادند- را در حوزه سیاســی 
خاندان  عضو  دانست!  توسعه یافته 
هاشمی به خبرگزاری ایسنا گفت: 
اکنون می توان شــاخص توســعه 
سیاسی ایران در تهران را 100، در 
مراکز استان ها 50 و در شهرستان ها 
30 در نظر گرفت. ظرف 10 سال 
به  توســعه یافتگی سیاسی  آینده 
سراسر ایران سرایت می کند و مردم 
می آموزند به جای تکیه بر شناخت 
خود به ســمت انتخاب بسته های 

سیاسی پیش بروند.
 مرعشی البته در حالی مردم 
تهران را مردمی توســعه یافته در 
حوزه سیاســی دانســته که در 
کالنشــهر مشــهد، مردم هر 5 
سهمیه خود برای مجلس شورای 
اســالمی را به اصولگرایان دادند! 
آیــا مردم مشــهد در این تعریف 

نیستند؟  توســعه یافته  مرعشی، 
یــا در تبریز، از 2 کرســی یکی 
به ائتالف هاشــمی و دیگری به 
اصولگرایان رســید و برای دیگر 
کرسی ها رقابت میان 3 اصولگرا و 
3 عضو ائتالف هاشمی به مرحله 
دوم رفتــه اســت. آیــا در تبریز 
مردم این کالنشهر به دلیل عدم 
انتخاب کامل لیســت هاشــمی، 
باید جزو عقب مانده های سیاسی 

قرار گیرند؟
ایــن ادبیات تازگــی ندارد و 
اصالح طلبان هرگاه نتیجه مطلوب 
نظر خــود را از صندوق های رای 
اخذ نمی کنند دهــان به توهین 
گشوده و دیگران را با الفاظ و القابی 
همچون » توسعه نیافته« معرفی 
می کنند و یا در انتخابات سال 88 
وقتی کاندیدای مورد نظرشان در 
انتخابات شکست خورد فتنه گری 
کرده، دســت به شورش خیابانی 
زده و در جهــت برانــدازی نظام 
تالش کردند و اســناد و مدارک 
این ماجرا نیز در دســترس است 

و انکار ناپذیر.
نــا،  دا راه  گــزارش  بــه 
حجت االسالم احمد سالک کاشانی 
در واکنش به اظهارات اخیر حسین 
مرعشی مبنی بر اینکه مردم تهران 
را توســعه یافته سیاسی اما مردم 
شهرستان ها را عقب مانده سیاسی 
دانسته بود گفت: این نوع سخن ها 
بیانگر ضعف بصیرت و بینش این 

آقایان است.
اجتماعی  کمیســیون  رئیس 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
وقتــی این تهمت را بــه مردم ما 
می زنند که مردم شهرستان عقب 
مانده سیاسی هستند، نشان دهنده 
این است که خودشان مشکل دارند.

وی با بیــان اینکه این آقایان 
نباید مشکالت فکری و اعتقادی 
خود را به حســاب مردم بیاورند، 
اذعان داشــت: ایــن نکته مهمی 
است که مردم کرمان به گزینه های 
مدنظر مرعشی رای نداده اند و این 

موضوع تحلیل دارد.
بقیه در صفحه 10

گفــت: دو نماینده اصولگرای منتخب مــردم با صدور بیانیه های 
جداگانه اعتراض کرده اند که چرا آنها را »اصالح طلب« معرفی کرده اند؟

گفتم: دیگه چی؟!
گفــت: این دو نماینده در بیانیه های خود، این اقدام غیراخالقی را 

به شدت محکوم کرده اند.
گفتم: خب! در عوض در این شب عیدی به یک عده نیازمند 

و محتاج کمک رسانی شده است.
گفت: ولی این عده محتاج و نیازمند که از این کارها دســت بردار 

نیستند.
گفتم: این هم یک حرفیه!... یارو در میدان آزادی ایستاده 
بود و به عابــران می گفت، میخوام برم کرج پول ندارم یک 
کمکی بکنید و یکی از عابران مبلغی به او داد ولی 2 ســال 
دیگر که باز هم گذرش به میدان آزادی افتاد، دید همان یارو 
ایســتاده و باز هم همان درخواست را می کند. بهش گفت؛ 
مرد حسابی! اگر پیاده هم رفته بودی تا حاال از قطب شمال 

هم رد شده بودی!


