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وقتی جنگ طلب ،منادی صلح می شود!
سخناندوروزپیشترامپدرنشستساالنهمجمععمومیسازمانملل
متحد دیگر بار به روشنی نشان داد این تاجر کهنه کار اما تازه به دوران
رســیده در عرصه پیچیده سیاســت همچنان و هنوز نه آداب سیاســت
را می دانــد و نه حتی می تواند «خودبرتربینی»ها و خوی اســتکباری و
نژادپرســتی خود را در لفافه کلمات پنهان کنــد ،رئیس جمهور آمریکا
روحیهجنگطلبیوادعایکدخداییوبرتریبرجهانراخصوصابابه
رخکشیدنعلنیقدرتنظامیکشورشبیشازپیشآشکارکردآنهم
ازتریبونسازمانیکهاصلیترینوظیفهآنتالشبرایگسترشصلحدر
جهانتعریفشدهاستالبتهشایدترامپعمدااینروشسخنگفتنرا
انتخابمیکندتابهزعمخودازاینطریقروزیبهآرزوهایشدستیابد.
بههرصورتعواملمتعددیمیتواندباعثتداوماینگونهسخنگفتن
هاوتکرارادعاهایبیمبنایترامپخصوصاعلیهکشورمانوطرحآنبا
چنینلحنگستاخانهایدرسازمانمللمتحدباشدکهبهطورخالصه
بهبرخیازآنهااشارهمیشود.
ابتدابخشهاییازسخنانترامپعلیهکشورمانراگذرامرورمیکنیم:
 ...ایران کشور خطرناکی است که آشکارا از کشتار جمعی سخن می
گوید...صادراتاصلیاشخشونت،خونریزیوهرجومرجاست...
ایرانبایدحمایتازتروریستهارامتوقفکند...
– 1تکرارفرافکنیهایترامپوبیانحرفهایدروغوبیمبنانوعی
فرار به جلو به خاطر کاهش محبوبیتش در بین مردم آمریکا و افزایش
انتقادها و اعتراض ها علیه او به خاطر سیاســت های غلطش از جمله
سیاستهاینژادپرستانهویاست،ترامپبهاینوسیلهمیخواهدبه
نوعیوتاحدیازفشارافکارعمومیعلیهخودبکاهد.
 – 2ترامپ در حالی نظــام حاکم بر کشــورمان را رژیمی خطرناک که
آشــکارا از کشــتار جمعی ســخن می گوید معرفی می کند که کشــور
متبوعش عالوه بر در اختیار داشــتن کالهک های هســته ای فراوان
تنها کشور جهان است که دو بمب هســته ای بر سر مردم هیروشیما و
ناکازاکی انداخته و چند صد هزار زن و مرد و کودک بی گناه را در چند
ثانیهبهخاکسترتبدیلکردهاست.جنایتهایارتشآمریکادرویتنام
مگر فراموش شدنی است .او ایران را در حالی کشوری خطرناک می
خواند که این سرزمین هشت سال با چراغ سبز و کمک های بی دریغ
آمریکاوبرخیدولتهایغربیوعربیوهمچنینشورویسابقتوسط
دیکتاتور عراق درگیر جنگی تحمیلی شد که نه تنها هزار میلیارد دالر
خســارت مالی دید بلکه بیش از 200هزار نفر از بهترین مردمان این
سرزمین قربانی جنگ طلبی ،زیاده خواهی و خوی استکباری صدام
واربابانششدند.
آیاایرانخطرناکاستیاآمریکاکهبیمحاباودرعینقساوتهواپیمای
مسافربری ایران را بر فراز آب های سرزمین مان در خلیج فارس هدف
موشــک های ناو جنگی خود قرار می دهد و بیــش از 290زن و مرد و
کودک بی گناه را شرحه شــرحه می کند و پس از این جنایت بزرگ نه
تنها ابراز پشیمانی نمی کند بلکه مدال شجاعت نیز به فرمانده آن ناو
جنگیمیدهد!
▪خشونت و خون ریزی ،صادرات ایران یا آمریکا

 – 3ترامپ گستاخ نژادپرست جنگ طلب که برخی کشورها را علنا به
نابودیتهدیدمیکند،آنهمدرسازمانمللمتحد،درحالیصادرات
اصلی کشور ما را خشونت و خون ریزی و هرج و مرج و حامی تروریست
معرفی می کند که حدود 17هزار نفر از مردم کشورمان در سال های
بعدازانقالبقربانیتروروخشونتشدهاند.ترامپمثلکبکسرش
را زیر برف کرده و به زعم خود با این حرف های بی مبنا ،افکار عمومی
جهان را می خواهد به بازی بگیرد .او در حالی آشــکارا از هم پیمانی با
سعودی ها ســخن می گوید که گویا فراموش کرده که جهان می داند
ایندولتهمپیماناودرمنطقهمرکزفرقهوهابیتوترویجوگسترش
جریانتکفیروصدورفتوایقتلمسلمانانغیرهمفکرخودشانوپایگاه
آموزشوپرورش وتربیتتروریستهایتکفیریاست.
رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل ،در حالی وقیحانه ایران را صادر
کننده خشونت و خون ریزی معرفی می کند که دست حاکمان کشور
متبوعش در جریان تجاوز و اشغال افغانســتان و عراق تا مرفق به خون
بیش از یک میلیون انسان آلوده است .کمک های نظامی ،تجهیزاتی
و حمایت های سیاسی دولت آمریکا از تروریســت در جای جای دنیا،
خصوصا در منطقه غرب آســیا و از جمله در ســوریه ،فروش میلیاردی
تجهیزات نظامی به دولت سعودی برای سرکوب و کشتار و قتل مردم
مظلوم یمن ،ســکوت مرگبار در مقابل نسل کشــی مسلمانان مظلوم
میانمارو...بهروشنیهرچهتمامترنشانمیدهدکهصادراتاصلی
آمریکا،خشونتوخونریزیوهرجومرجاستنهصادراتایران.
▪خوش آمد صهیونیست ها ،ادامه دوشیدن سعودی ها

–4خوشآمدرژیمکودککشوتروریستصهیونیستیوجلبوجذب
هرچه بیشتر رضایت البی صهیونیزم جهانی از دیگر عوامل تکرار این
گونهاتهاماتترامپعلیهایراناست.
 – 5تداوم دوشیدن سعودی ها و فروختن سالح به برخی شیخ نشین
های منطقه و دمیدن بر تنور اختالفات و تحریک کشــورهای جهان و
منطقهعلیهکشورمانوادامهپروژه«ایرانهراسی»وتالشبرایتبدیل
آن به «ایران ســتیزی» از دیگر اهداف و آرزوهای رئیس جمهور آمریکا
برایتکراراتهاماتودروغهایآشکاراوست.
 – 6به نوعی سرپوش گذاشتن بر شکست واضح طرح ها و پروژه های
آمریکا در منطقه غرب آســیا از دیگر عوامل «بافته ها» و «اباطیل» گفته
هایترامپاست.
 – 7آرزوی مشــترک اما تاکنون بر بادرفته آمریکا و رژیم صهیونیستی
برای تجزیه عراق و ســوریه و ایران و برخی دیگر از کشورهای اسالمی
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به دنبال تحمیل شکست های پی در
پیبرداعشودیگرتروریستهاتوسطمحورمقاومتوخصوصاتدبیر
ایران ،عامل مهم دیگری است برای این گونه ضجه زدن و گزافه گویی
وفرافکنیهایترامپ.
 – 8بــه هــر صــورت ،ترامــپ و دیگــر صاحبــان خــوی اســتکباری و
خودبرتربینی همچنان به هر روشــی برای تحقق آرزوهای دور و دراز
خودودیکتهخواستههایسیاسی،فرهنگیواقتصادیخودوتبدیل
کشــورها به «امر بران» و «بله قربان گویان» تالش می کنند ،به همین
دلیل «ایران مستقل» و ملت غیور و ســرافراز مردمان فهیم آن که خود
برایسرنوشتشانتصمیممیگیرندبزرگترینمانعرسیدنآمریکا
ودیگرمستکبرانبهاهدافشانهستند،پستاایرانوایرانیوجمهوری
اســامی و عزت و اســتقالل طلبی و روحیه آزادگی در این ملت وجود
دارد،گویادولتمردانآمریکامیخواهندهمچنانازسرمجادلهوستیز
وتحریموتهدیدبامردمماسخنبگویندوالبتهشایدهمروزیسرعقل
بیایندوبدانندوبفهمندکهبهقولدکترظریفهیچکسباایرانینمی
تواندونبایدبازبانتهدیدسخنبگوید.
امید که سخنرانی دکتر روحانی ،رئیس جمهور کشورمان در سازمان
ملل متحد در عین تدبیر و ژرف اندیشــی ،آن چنان مستدل و منطقی
و البته دقیق و صریح و رسوا کننده ترامپ و دیگر جنگ طلبان و جنگ
افروزان و صادر کنندگان خشونت و خون ریزی و هرج و مرج و حامیان
تروریسم باشد که عالوه بر تخفیف هرچه بیشــتر ترامپ تازه به دوران
رســیده ،آحاد مردم کشــورمان بیش از پیش احســاس غــرور و عزت و
آزادگی کنند.

حذف برچسب قیمت گذاری کاالها یک ماه به تعویق افتاد
دبیرانجمنشیرینیوشکالتکهیکماهپیش،براینخستینبار،
از اجرای طرح حذف الزام بــه درج قیمت مصرف کننده در برخی
کاالها خبر داده بود ،این بار از تعویق یک ماهه اجرای طرح حذف
برچســب قیمت از روی کاالهــای منتخب خبــر داد و گفت  :طبق
تصمیم وزارت صنعت ،این طــرح از اول آبان مــاه اجرایی خواهد
شد .جمشید مغازهای در گفت و گو با فارس ،اظهار کرد :قرار بود
طرح حذف برچسب قیمتگذاری کاالهای منتخب از ابتدای مهر
ماه اجرایی شود اما طبق تصمیم وزارت صنعت ،اجرای این طرح
ن ماه عملی شود .وی
یک ماه به تعویق افتاده و قرار است از اول آبا 
با بیان این که تولیدکنندگان شیرینی و شکالت آمادگی کامل را
برای اجرای طرح حذف قیمتها از ابتدای مهر ماه دارند ،تصریح
کرد :دستورالعمل چگونگی اجرای این طرح هنوز از سوی وزارت

صنعت به ما ابالغ نشــده اســت و تا زمانی که این دستورالعمل به
دستمان نرســد نمیتوانیم طرح را اجرا کنیم .به گفته مغازهای،
تعویق طرح حذف برچســب قیمت درباره هر ســه گروه شــیرینی
و شــکالت ،محصوالت ســلولزی بهداشــتی و همچنین چیپس و
پفک اتفاق افتاده اســت.عالوه بر این ســه گــروه کاالیی ،چندی
پیش ،دســتورالعملی برای حذف برچســب قیمــت از روی انواع
محصوالت کارخانه ای کنســرو ،کمپوت ،ســس ،ترشی ،شوری،
مربا و عسل دارای بسته بندی نیز صادر شد .طی روزهای گذشته
به طرح حذف برچسب قیمت ها از سوی کارشناسان اقتصادی و
نمایندگان مجلس انتقاداتی شده بود و برخی اجرای این طرح را
عاملی برای ایجاد هرج و مرج در بازار اعالم کردند .وزیر صنعت نیز
وعده بررسی مجدد این طرح را داده بود.

ضمن ترسیم سیاست ایران برای تعامل با جهان  ،از تریبون سازمان ملل مطرح شد

پاسخ قاطع روحانی به سخنان جاهالنه ترامپ
رئیسجمهوردرهفتادودومیناجالسمجمععمومیسازمانملل
متحدطینطقخودضمنهشداربهآمریکادربارهپاسخقاطعایران
به هرگونه نقض برجام ،ســخنان ترامپ از تریبون این سازمان را که
علیهایرانبیانشدهبودجاهالنهخواندوتصویریمعتدل،باثباتو
قاطعازایرانارائهوتاکیدکرد:اعتدال،همافزاییاندیشههاستنه
رقصشمشیرها.روحانیتاکیدکرد:مابرایترویجفرهنگوتمدن
و مذهــب و انقالبمان ،به قلب ها وارد می شــویم و با عقل ها ســخن
می گوییم .سفیران ما ،شاعران ،عارفان و حکیمان مان هستند .به
گزارش ایرنا ،حجت االسالم والمســلمین دکتر حسن روحانی در
این نطق که شب گذشته انجام شد ،گفت :ادبیات جاهالنه ،زشت،
کینه توزانه و مشحون از اطالعات غلط و اتهامات بی پایه ای از زبان
رئیس جمهور آمریکا علیه ملــت ایران دیــروز در این مجمع محترم
شنیدهشد،نهتنهااینگونهسخنهادرشأنسازمانمللنبودبلکه
در تقابل با خواسته امروز ملت ها از این اجالس -یعنی اتحاد دولت
هابرایمقابلهباجنگوتروریسماست.ویهمچنیناظهارکرد:در
این بزرگ ترین تریبون بین المللی با صدای بلند اعالم می کنم که
اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران اســت .اعتدال نه انزواطلبی
 ،نه استیالجویی و نه بی تفاوتی اســت .رئیس جمهور ایران افزود:
رویکرد ما صلحخواهــی و حمایت از حقوق ملتهاســت .ما ظلم را
نمیپسندیم و از مظلوم دفاع میکنیم .ما تهدید نمیکنیم و تهدید
راازجانبهیچقدرتینمیپذیریم.زبانمازبانکرامتاستوزبان
تهدید را برنمیتابیم .ما اهل مذاکرهایم ،اما از موضع برابر و احترام
متقابل.روحانیتاکیدکرد:ماامروزدرصفمقدممبارزهباتروریسمو
تندرویمذهبیدرخاورمیانهقرارداریم.نهازموضعفرقهایوقومی،
بلکه ازموضعیانسانی،اخالقیوراهبردی.
▪ماباسعدیدردلآسیانفوذکردهایم

رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد« :ایران نه می خواهد ،امپراتوری
تاریخی اش را احیا کند و نه می خواهد ،مذهب رسمی اش را حاکم
کندونهمیخواهدانقالبشرابازورسرنیزهصادرکند.مابهاستواری
فرهنگ مان ،حقیقــت مذهب مان و اصالت انقالبمــان آن قدر باور
داریمکههرگزنمیخواهیمآنانراچوناناهدافاستعماریجدید
برکولۀسربازانصادرکنیم.مابرایترویجفرهنگوتمدنومذهبو
انقالبمان،بهقلبهاواردمیشویموباعقلهاسخنمیگوییم.شعر
میخوانیموباحکمتسخنمیگوییم.سفیرانما،شاعران،عارفان
وحکیمانمانهستند.مابامولویتااینسویاقیانوساطلسرادر
نوردیدهایم.ماباسعدیدردلآسیانفوذکردهایم.ماباحافظجهان
رافتحکردهایمپسچهنیازیدیگر بهفتحجدیدداریم؟!»
رئیسجمهوردربخشدیگریازسخنانشگفت:صدایاعتدالاز
طرفملتیاستکهنهفقطدربیان،کهدرعملبهآنهاپایبندبوده

است .برجام ،بهترین نشــانه صدق ادعای ماست .برجام حاصل
بیش از دو سال مذاکرات فشرده است که نتیجه آن ،مورد حمایت
شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار گرفت و به
صورت بخشی از قطعنامه  2231شــورای امنیت در آمده است .
برجام متعلق به یک یا دو کشور نیست ،برجام سند شورای امنیت
و متعلق به کل جامعه بینالمللی است .وی تصریح کرد :متاسفانه
برخی خود را از این امکان تــازه محروم کردند .بــه خود تحریمی
دســت زدند و حاال احســاس غبن می کنند و فکر می کنند فریب
خورده انــد .در حالی که ما نه فریب خوردهایم و نه کســی را فریب
داده ایم.ما خودمان ســطح برنامه هســته ای مــان را تعیین کرده
ایم .ما بازدارندگی هسته ای را نه از ســاح هسته ای که از دانش
و مهم تر از آن از مقاومت ملت بزرگ خود به دســت آورده ایم .این
هنر و تکنیک ماست .رئیس جمهوری افزود :آن ها می خواستند
سالح نداشتۀ اتمی را از ایران ،سلب کنند و البته ما از سلب چیزی
که نداشــته ایم و مدعی آن هم نبوده ایم ،ابایی نداشتیم و نداریم.
نمی توان پذیرفت رژیم غاصب صهیونیســتی که با ســاح هسته
ای اش منطقه و جهان را تهدید می کند و متعهد به هیچ مقررات و
نظارت بین المللی نیست ،ملت های صلح طلب را نصیحت کند.
روحانی گفت :بــه صراحت اعالم میکنم که جمهوری اســامی
ایران اولین کشــوری نخواهد بود که برجام را نقــض کند ولی در
مواجهه با نقض آن عکس العمل متناســب و قاطع نشــان خواهد
داد .اگر این توافق به دست «نااهالن عرصه سیاست» از بین برود،
مایه تأسف اســت و دنیا فرصت بزرگی را از دســت خواهد داد؛ اما
چنیــن اقدامی هرگز قــادر نخواهد بود جمهوری اســامی ایران
را از مسیر پیشــرفت و تعالی خود متوقف نماید .رئیس جمهوری
اســامی ایران اظهارکرد :دولت جدید آمریکا با پیمان شــکنی و
نقض تعهدات بین المللی ،فقط اعتبار جهانی خود را می شکند و
اعتماد دولت ها و ملت ها نسبت به هر گونه مذاکره و تعهد در آینده
را از دست خواهد داد .روحانی تاکید کرد :در همین جا اعالم می
کنم که توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،از جمله توانمندی
های موشــکی ایران ،تنهــا جنبه دفاعــی و بازدارندگی داشــته و
برای حفظ صلح و ثبات در منطقــه و جلوگیری از ماجراجویی بی
خردان هدف گذاری شــده اســت .مردم شــهرهای مختلف ما در
جنگ تحمیلی هشت ساله قربانی موشک های دوربرد رژیم صدام
بودند و ما هرگز اجازه تکرار چنین جاه طلبی های فاجعه باری را
نخواهیم داد .وی در پایان نطق خود نیز گفت :من در این جایگاه
جهانی  ،به سخنگویی از سوی ملت مهمان نواز ایران ،از همه آن ها
که صلح و امنیت و پیشرفت را در سایه مشارکت و همکاری ملت ها
جست وجو می کنند ،برای ســفر به ایران و مشارکت در این آینده
پرامید ،دعوت می کنم.

اختتامیه سومین اجالسیه خبرگان روز گذشته برگزار شد

بیانیه خبرگان رهبری؛ از محکومیت همه پرسی اقلیم کردستان
مدیریت صحیح فضای مجازی
تا مطالبه ّ

آییناختتامیهسومیناجالسیهدورهپنجممجلسخبرگانرهبری
عصر روز گذشته به ریاست آیتا ...احمد جنتی رئیس این مجلس
برگزار و در پایان بیانیه اجالسیه در صحن مجلس خبرگان قرائت
شــد .در این بیانیه به موضوعات مختلفی همچون «اظهارات اخیر
رئیس جمهور آمریکا»« ،ضرورت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی»،
«وضعیت مســلمانان میانمار»« ،همه پرســی اقلیم کردستان» و...
اشاره شده اســت .به گزارش تســنیم ،در ابتدای این بیانیه که در8
بند تنظیم شده با اشاره به فرارسیدن ماه محرم تصریح شده است:
خبرگانم ّلتباتأکیدبرزندهنگهداشتنشعائرحسینی،ازمب ّلغان،
مداحانوگردانندگانمحترمهیئاتمذهبیمیخواهد،مجالس
ّ
عزاداریامامحسین(ع)رابیشازپیشدرجهتاهدافقیاموامربه
معروفونهیازمنکرقراردهندوازامورخرافیوموجبوهناسالمو
خالفشأن،پرهیزنمایند.درادامهاینبیانیهبر«بازخوانیوبازتدوین
ســازوکارهای انتخاباتی براساس سیاســتهای ک ّلی انتخابات» و
رســیدگی قاطعانه به تخلفات انتخاباتی از سوی قوه قضاییه تأکید
شده است .سومین بند این بیانیه از شــورای عالی فضای مجازی و
وزارتارتباطاتدرخصوص«مد ّیریتصحیحفضایمجازی»مطالبه
شدهاست.دربنددیگربیانیهپایانینشستبااشارهبهموضوعنفوذو
جنگنرمتصریحشدهاست«:بیتردید،رصدونظارتدستگاههای
مسئول ،به ویژه وزارت ّ
اطالعات و قو ّه قضاییه ،برای مسدود کردن
راههای نفــوذ و باال بردن ســطح آگاهی و بصیرت جامعــه ،ضروری
است».مجلسخبرگانرهبریدربخشدیگریازاینبیانیهتأکید
کرده اســت« :وضع و تمدید تحریمها و طرح برخــی تو ّقعات نابه جا
همچونبازدیدازمراکزنظامیایرانوایراداتهاماتوسخنانبهدور
ازمنطقوعرفدیپلماتیکونابخردان هرئیسجمهو ِرتازهکا ِرآمریکا،
نه تنها خللی در عزم و اراد ه ملت بزرگ مــا ایجاد نخواهد کرد ،بلکه
ما را چون کوهی اســتوار در مقابله با دشمن جنایتکار ،به خصوص
آمریکاورژیمصهیونیستیمنسجمترومصممترخواهدکرد».موضوع
مسلمانانمیانمار،سرفصلدیگریازاینبیانیهبودهاست«:ضمن
محکوم کردن نسلکشــی و پاک ســازی قومی در میانمــار و تقبیح
سکوت مجامع حقوق بشر بینالمللی و حاکم میانمار که متأسفانه
خود از دارندگان جایزه صلح نوبل اســت؛ حمایت همهجانبه از این
م ّلت مظلوم و دفاع از حقوق از دســت رفت ه آنان را از ملتهای آزاده،
مس ّببان این جنایات گســترده ـ که مصداق بارز
خواسته و محاکم ه ّ
جنایت علیه بشــریت اســت ـ را در دادگاه بینالمللــی خواهانیم».
محکومیتطرحهمهپرسیدراقلیمکردستانعراقوحمایتازیک
پارچگیعراقازجملهمحورهایبعدیاینبیانیهاست.
▪جنتی :عدهای با والیت فقیه مشکل دارند و به سپاه حمله
میکنند

همچنین به گزارش دبیر خانه اجالســیه خبــرگان رهبری ،آیت
ا ...جنتی سه شــنبه شــب در ضیافت شام اجالســیه خبرگان با
تاکید بر این که الزم اســت ارتباط مان را با ســپاه و بســیج بیشــتر
کنیم ،گفت :عدهای پیدا شــدهاند که با والیت فقیه مشکل دارند

و برای این مسئله به ســپاه حمله میکنند .وی با بیان این مطلب
تصریح کرد :شــما دیدید کــه در انتخابــات اخیر چــه حرفهایی
علیه ســپاه زده شــد و به ســپاهیها لقب تفنگدار دادند در حالی
که من همــان زمان نامهای نوشــتم و گفتم مگر تفنگــدار بودن بد
است؟ امام علی (ع) و شهدای کربال نیز به نوعی تفنگدار بودهاند.
رئیــس مجلس خبــرگان رهبری بــا بیان ایــن مطلب کــه بهترین
کسانی که میتوانیم با آنان کار کنیم نسل نو هستند ،خاطرنشان
کــرد :باید بــا معلمــان ارتبــاط داشــته باشــیم و از لحــاظ دینی و
سیاســی آگاه ســازیم تــا بدانند کــه وضعیت سیاســی مــا چگونه
است ،دشــمن در چه وضعی اســت ،ما در چه وضعی هستیم و نیز
باید بداننــد که رهبری چگونه در برابر دشــمنان ایســتاده اســت
و متوجه باشــند کــه اگر ایشــان در برابر دشــمن نمیایســتاد چه
وضعیتی داشتیم و اگر این ایستادگی ادامه پیدا نکند چه آیندهای
در انتظار ماست.
▪آیـــتا ...علمالهدی":فتنه" در بعضی مــوارد به وسیله
عملیات روانی در خودیها صورت میگیرد

آیت ا ...ســید احمد علــم الهدی نماینده مردم اســتان خراســان
رضــوی در مجلــس خبــرگان طــی نطقــی در صحــن غیــر علنی
اجالسیهگفت:دشمنهمیشهفتنهراازطریقنفوذدرجریانهای
مقابل انجــام نمیدهد .در بعضــی موارد فتنه به وســیله عملیات
روانــی در خودیهــا صــورت میگیــرد و در بین عناصــر انقالبی
نســبت به ترویــج ارزشهــای انقــاب ایجــاد ناامیــدی میکند.
نماینده مجلس خبرگان بــا انتقاد از دامن زدن به شــایعه کاهش
مرجعیــت اجتماعــی روحانیــت تصریــح کــرد :مــردم همچنــان
روحانیــت را مرجــع اجتماعی خــود میداننــد و معتقد هســتند
روحانیت همچنان می توانــد در تمام مســائل اجتماعی و دینی،
جایگاه اثر گذار خود را داشــته باشــد .به گزارش تســنیم ،حجت
االسالم ســعیدی  نماینده ولی فقیه در ســپاه نیز در سخنانی در
مجلس خبرگان گفت:تکرار فرمول سقوط اتحاد جماهیر شوروی
و استحاله انقالب چین از اهداف نظام سلطه و آمریکا با حربه نفوذ
در نظام اسالمی ما ست .مدل مورد اجرا در ایران امروز همان مدل
نفوذدرچیناست،یعنیجهانیشدنبدونتوجهبهاصولومبانی
انقالب اسالمی و الزام ًا توجه به سیاست اقتصادی درهای باز.

یکچهارمازپهنه 250هزارکیلومترمربعیاکتشافمعادنکشوربهسیستانوبلوچستاناختصاصدارد.بهگزارش«خراسان»،معاونوزیرصنعت درجلسهشورایراهبردیاقتصادمقاومتیکهروزگذشته
درسیبوسورانبرگزارشد،گفت:سیستانوبلوچستانازنظرمعدنیازاستانهایبرخورداراستاماکاراکتشافیکمیدرآنانجامشدهاست«.کرباسیان»افزود:از 80سالقبلتادولتیازدهم100
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•• زن جوانی را دیدم که با داشتن یک کودک در
بغل دست فروشی می کــرد .اشک درچشمانم
جاری شد چرا مسئوالن فکری نمی کنند به خدا
درست نیست نسبت به هم میهن مان بی اعتنا
باشیم.
••کاش قیمت همه میوه ها یکسان می شد!
•• پلیس راه استان گلستان پشت درخت ها مخفی
می شه و می پره جلوی خودرو و برخورد خوبی با
مردم نداره .لطفا رسیدگی شود.
••آفریـن بـه راهنمایـی و رانندگـی که هر مـاه یک
تـز جدیـد بـرای پـول درآوردن نشـون میـدن .بعد
هم با دو تـا خالف با هم ماشـین رو مـی خوابونن.
اون کسی که ماشـینش دود می کنه برگه معاینه
فنـی نمـی دیـن اگـه پـول داشـت ماشـین نـو مـی
خریـد.
••در مسئله مزاحمت های خیابانی درسته که فرد
مزاحممقصرومجرماست،امامقصراندیگریهم
پیش از او وجود دارند .اول از همه همان خانمی
است که با پوشش نامناسب بیرون می آید.
••سالم بر دیوان عدالت اداری که با ورود به زیاده
خواهی های شرکت گاز از مبلغ های نجومی اش
جلوگیری کرد .کاش قبض های آب هم پیگیری
می شد که غیر مبلغ مصرف آب در قالب تبصره
های قانونی پول هنگفتی از مردم دریافت می
کنند که قطعا غیرقانونی است؟
••با توجه به فرارسیدن بهار علم و دانش امیدوارم
مدارس کپری و کانکسی از سراسر ایران حذف و
برچیده شود.
••فرهنگی بازنشسته ام .دو سال است که در نوبت
دریافت مبلغ  900هزار تومان با عنوان کمک
هزینه بالعوض ازدواج فرزندان فرهنگیان هستم.
آیا برای مسئوالن خجالت آور نیست همکاری که
مدت  30سال خدمتش را در روستاهای محروم
گذرانده باید همچنان برای دریافت این مبلغ
ناچیز منتظر بماند؟
••تامین اجتماعی مستمری ما را از  22به  27هر
ماه تغییر داد و متاسفانه  28ماه هم واریز نشد .با
حداقل حقوق و مستاجری و چهار سر عائله از کی
قرض کنیم؟
••تامین اجتماعی قول داده بود پرداخت ها طبق
جدول زمانی که قبال مشخص شده بود به موقع
انجام شود ولی هر ماه حقوق ها با تاخیر واریز
می شود.
••چرا حقوق مستمری بگیران سازمان تامین
اجتماعی به موقع پــرداخــت نمی شــود؟ لطفا
رسیدگی کنید.
••ورودی گرمه در شب ها بسیار خوفناک است.
لرزیدم!
••خراسان عزیز پیگیر آزمون استخدامی شرکت
هــای دانــش بنیان بــاش ببین با ایــن هزینه باال
شرکت در آزمون از لحاظ قانونی و قوانین سازمان
استخدامی کشور مشکلی ندارد؟
••از نرخ خیلی سنگین دنــدان پزشکی گزارش
تهیه کنید .قیمت اش از  400هزار تومان شروع
می شه تا  600هزار تومان مجبورم با درد دندون
کنار بیام!
••دوست عزیز ،من یک پزشک هستم مگر فرزندان
پزشکان سهمیه دارند که می گویید همه فرزندان
پزشکان در پزشکی قبول شدند؟ وقتی اطالعی
نداریم ذهن مــردم را با اطالعات غلط مشوش
نکنیم .فرزندان پزشکان هم مثل بچه های دیگر
هستند و هیچ سهمیه ای درکار نیست.
••همشهری محترم پزشکان هیچ سهمیه ای
ندارند این قبولی ها فقط و فقط ژن خوب است.
•• سیاست های دولت ترکیه در این چند سالی که
منطقه درگیر جنگ و ناامنی بوده و در بسیاری
مــوارد این کشور بی تاثیر در ناامنی ها نبوده و
خوب از آب گل آلود ماهی گرفته پس دولتمردان
ما زیــاد به سیاستمداران ایــن کشور اطمینان
نکنند به ویژه در مسئله کردها زیرا سریع آن جا که
منافع اش ایجاب کند تغییر موضع می دهد .مثل
قراردادهای اخیر با کردها.
•• این هایی که بعد از کناره گیری از مسئولیتشان،
افشاگری می کنند ،ضعیف ترین افراد هستند.
•• صدور مجوز واردات برخی حشرات! مطمئن
باشید آقازاده ای (ژن خوب) زحمت واردات را به
عهده می گیرد.
••یکی به آقای بارزانی بگوید داری اشتباه می
زنی داداش! آن هم االن که همه دنبال اتحاد و
اتحادیه هستند! چرا جدایی؟ چرا طالق؟ با هم
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بودن ثروت است.
•• واقعا شما نون به نرخ روز خورها چرا این همه
اعتراض و تجمع و نارضایتی بازنشسته های
کشوری رو نمی بینید و گوشتون کر می شه و با یک
خیمه شب بازی رقصتون می گیره؟!
••متاسفانه برخی مسئوالن یا حقیقت را نمی
بینند یا عالقه ای به دیدنش نــدارنــد! مسئول
محترم یا کارشناس گرامی! شما رشد افزایشی
تعداد خودروها را نمی بینید! وقتی تعداد افزایش
پیدا کند به مراتب مصرف هم افزایش خواهد
داشت همین طور که در رشد جمعیت و مصرف
جانواران هم همین نکته دخیل است و تاثیرگذار!
تعطیالت یا جاده یا کارت سوخت نکات فرعی این
مسئله است لطفا درست نظر بدهید.
••تا زمانی که خریدهای خارجی و قراردادهایی
که منعقد می شود شفاف سازی نشود و گرفتن
پورسانت از خریدهای خــارجــی حــذف نشود
مشکالت صادرکنندگان و حمایت از تولید داخلی
رفع نخواهد شد .به همین دلیل برای جلوگیری
از صادرات ،سنگ اندازی می شود ،به نحوی که
صادرات به حداقل برسد و واردات افزایش یابد.
پس باید قراردادهای خارجی و واردات قانونمند
شود و جلوی حق پورسانت خارجی ها که برای
تطمیع و وادار کردن مدیران به عقد قرارداد است
گرفته شود.
••پایان کار آل سعود نزدیک است ان شاء ا ...ظلم
باالخره پایان می یابد.
•• اگر دست این سارقان حرفه ای قطع شود اوال
باعث می شود دیگر نتوانند دزدی کنند و ثانیا
چون اغلب دوستان این افراد دزد و خالفکارند با
دیدن آن ها مرتکب چنین جنایاتی نخواهند شد.
••جناب حقگو لطفا بنویسید فول آشنا ،هاچ بک
و  ...به فارسی چه معنایی دارند .من بی سواد که
همانند شما غرب زده نیستم و نیز زبان انگلیسی
و فرانسه نمی دانم چگونه بتوانم از نوشته های
جناب عالی استفاده کنم؟
•• جناب آقای عارف منظور از جریان اصیل انقالب
پشت سر حضرت امــام (ره) مدعیان ژن خوب
هستند یا حامیان فتنه و شعار ضد والیــت فقیه
دادن معلوم است مکان های ارزشی باید دست
کسانی باشد که نگذارند فرهنگ ضد ارزشی
تــرویــج شــود .مکان هــای مقدس جــای عشاق
فرهنگسکوالرغربینیست.خودشانهمتمایلی
به این مکان ها ندارند.
••ما  10نفر کارگر یک کارگاه هستیم .یک ساله
کار می کنیم نه حقوقمون معلومه نه بیمه .چهار
ماهه با اداره کار تماس می گیریم ولی پیگیری
نمی کنند.
••اوج بدبختی و درماندگی رئیس جمهور آمریکا
در سخنرانی اش در ســازمــان ملل بر همگان
مشخص شد و به نوعی به شکست در سوریه و عراق
اعتراف کرد .هیچ کس جز آمریکا و اسرائیل برای
ترامپ دست نزدند.
••یکی از فواید سفرهای خارجی مسئوالن را برای
ملت شرح دهید.
•• کره شمالی به ترامپ خواهد فهماند که برجام
توافق بدی بوده یا توافق خوبی بوده است.
••من اگر در سازمان ملل بودم هنگام سخنرانی
رئیس جمهور ابله آمریکا (ترامپ) در گوش هایم
حتما پنبه می گذاشتم تا سخنان صد من یک غاز
وی را نشنوم!
••ترامپ هرچی الیق خــودش و کشور است به
ایران نسبت میده .این صدای ملت ایران است:
مــرگ بر آمریکا ،مــرگ بر اسرائیل .اینا رو به
گوشش برسانید.
••بانک مرکزی به بانک آینده اجازه دهد تا در مهر
 96یا اصل پول سپرده گذاران افضل توس باالتر
از سه میلیون تومان را بدهد یا از مهر  96با سپرده
گذاران افضل توس قرارداد یک ساله ببندد .بانک
مرکزی همه تقصیرها را به گردن سپرده گذاران
افضل توس نیندازد و منصف باشد چرا که نباید
مردم هزینه بدهند خود بانک مرکزی هم کاهلی
کرده است .این موسسه  18سال فعالیت کرده
و بانک مرکزی جلوی فعالیت آن را در این مدت
نگرفته است.
••بانک مسکن بابت دو قسط معوق که از قسط
دوم فقط یک روز گذشته نامه در خانه فرستاده
همه هزینه ها را به حسابم زده و برای  31روز
تاخیر  100هزار تومان دیرکرد به حسابم منظور
شده!
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•• نمی دانم چرا بانک مرکزی سایت وام ازدواج
را از بانک ها قطع کــرده و به صندوق سپرده؟
من خودم احتیاج زیــادی به وام دارم حاال باید
چه کار کنم؟
•• چقدر خوبه که روزنامه وزین خراسان درباره
کارت خوان های مغازه ها اطالع رسانی کند.
بعضی از مشتری ها موقعی که خودشان کارت
می کشند و بعضی از کسبه که کارت را به آن ها
می دهیم هر دو سوء استفاده می کنند.
••با تشکر از مسئوالنی که مثال پدیده را به مسیری
قانونی آوردند و کار و سرمایه هزاران نفر را از بین
بردند!
••با وجود تبلیغات سایپا مبنی بر خدمات پس از
فروش باید عرض کنم اصال به این شکل نیست،
بعد از خرید خــودرو وقتی بارها و پس از صرف
وقت زیاد به نمایندگی آن مراجعه کردیم در نهایت
با این پاسخ که باید قطعه از تهران بیاید مواجه
شدیم .چندین ماه گذشته و همچنان ماشین
خراب سوار می شویم .واقعا مردم حق دارند که
به سایپا اعتماد نکنند!
•• عکس انداختن دسته جمعی اعضای دولت در
روزنامه چه دردی از مردم دوا می کند؟ با شعار
دادن که چیزی درست نمی شود آقای روحانی کو
وعده هایی که در زمان انتخابات دادی؟!
•• امیدوارم آقای روحانی از نیویورک دست ُپر
برگردد.
••هزینه اجاره خانه و معیشت یک فرد بازنشسته با
تورم و گرانی موجود در جامعه هم خوانی ندارد.
••میان مغازه نقلی منو واسه جواز پلمب می کنن
ولی با اونایی که میرن موسسات مالی می زنن
کار ندارن .مردم از محرومیت گله ندارند چون
فقر همه جا هست مردم از تبعیض شاکی هستند!
ممر درآمد
••اگر مشاغل کاذب برای برخی ها ّ
مفر درآمد است!
است برای ما ّ
•• چند روز پیش یکی از همسایه های مجتمع
از سفر حج برگشت .بماند که ساعت  3بعد
از ظهر چقدر همهمه و سر و صــدای بلندگو
باعث آزار ما شد .گوسفند رو داخل باغچه کنار
خیابان قربانی کردند و کلی خون و کثیفی باقی
گذاشتند .هنوز بعد از سه روز وضعیت همان
است آیا این حق الناس نیست؟
••شما را به خــدا به داد مستاجران کم درآمــد
برسید .با کاهش سود بانکی  ،مالکان ،رهن و
اجاره را افزایش داده اند و هیچ جایی هم برای
شکایت مستاجر وجــود نــدارد .مسئوالن فقط
شعار می دهند.
••ظلمه که برای هر قرص متادون  2400تومان
کلینیک های ترک اعتیاد پول می گیرند آن هم
بعد از  10جا گشتن کمترین اش این قیمت بود.
با این که یک سال و سه ماهه تحت درمانم .برای
ما که کارگریم سخته هفته ای  24هزار تومان پول
بدیم درصورتی که یکی دو دفعه پول کم داشتم
لغزش کردم .چون متادون گران تر از مواد است.
دیگران هم از معتادان برای خود جیب دوخته
اند .نباید این قدر قیمتش باشد!
••رانندگان عزیز تو رو خدا وقتی رانندگی می
کنید حواستونو کامال جمع کنید و هــوای ما
عابران را داشته باشید .یک لحظه غفلت یک
عمر حسرت!
••آقــای سیف شما پــای اشتباه تــان بایستید.
پافشاری بیهوده است چون ما سپرده گذاران
موسسه مالی اعتباری کاسپین تا آخر پای آخرین
ریال حق مان همچنان ایستاده ایم.
••سیاست اشتباهی است که بانک ها در اعطای
تسهیالت از افراد حقوقی یا حقیقی به ویژه قشر
کارمند به عنوان ضامن استفاده می کنند .به
جای پیگیری اصل وام گیرنده معموال با اولین
تاخیر اقساط ،ضامن ها درگیر قضیه می شوند.
این موضوع باعث مشکالت زیادی از جمله تنش
بین افراد ،بدبینی ،استرس و بی اعتمادی می
شود.
•• سود تسهیالت وام های کارگشایی بانک رفاه
 24درصد است نه  18درصد.
••وام ساخت مسکن در روستا فقط  15میلیون
تومان است و در طی شش مرحله و توسط توصیه
نامه بنیاد مسکن پرداخت می شود! با چه مالک
و معیاری این مبلغ کم تصویب شده؟ با این اوضاع
وحشتناک هزینه ها در حالی که در بعضی شهرها
قیمت یک متر مسکن  10تا  15میلیون تومان
است هدف از این وام مشخص نیست!

اعتراض کارگران آذرآب اراک به پرداخت نشدن مطالبات معوقه

نماینده اراک  :اقدام فوری استاندار مرکزی برای رفع مشکل کارگران صنایع اراک ضروری است

جمعی از کارگران شرکت آذرآب اراک برای پرداخت
نشــدن مطالبات معوقه در میدان امام خمینی شهر
اراک تجمــع کردند  .به گــزارش خبرگــزاری صدا و
ســیما از اراک  ،جمعــی از کارگــران شــرکت آذرآب
اراک با حرکت به ســوی میدان امــام و تجمع در این
میدان خواستار رســیدگی به مشکالت خود شدند .
در پی این تجمع مشــکالتی برای تردد خودرو ها در
میدان امام خمینــی به وجود آمد .کارگران شــرکت
هپکو هم با تجمع زیر پل شــهید بختیاری شهر اراک
و مسیر راه آهن به پرداخت نشــدن حقوق و معوقات
خود اعتراض کردند .
روز دو شنبه جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران
و مدیران شــرکت آذرآب تشکیل شــد تا با گفت وگو
مشکالت رفع شود ولی به دلیل تنش به وجود آمده
بدون نتیجه پایــان یافت  .در تاریخ  12شــهریور ماه
هم جمعی از کارگــران آذرآب با تجمــع مقابل دفتر
امام جمعه شهر اراک و صدا و سیمای استان مرکزی
خواستار رفع مشکالت خود شدند .کارگران شرکت
آذرآب اراک همچنیــن در تاریخهای  ۱۲شــهریور،

 ۸شــهریور ،یکم شــهریور ۱۵ ،مرداد ۳۱ ،و  ۲۵تیر
و اواخر اردیبهشــت مــاه ،بــا تجمــع وراهپیمایی به
پرداخت نشدن مطالبات و حق و حقوقشان اعتراض
کردنــد و هربــار با قــول مســاعد مســئوالن مختلف
استان مرکزی برای پیگیری مطالباتشان به کارخانه
بازگشــتند .در همین حــال به گــزارش خبرگزاری
مهر به نقل از دفتــر نماینده مــردم اراک ،کمیجان و
خنداب در مجلس ،ســید مهدی مقدسی با اشاره به
اعتراضات روز سه شــنبه کارگران دو واحد صنعتی
بــزرگ در اراک اظهــار کرد :بــا وجود پیگیــری ها و
جلســات متعدد با وزیر صنعت و معاونان وی و ســایر
مسئوالن  ،مشــکالت صنایع اراک رفع نشده است.
وی افزود :از وزیر صنعت و معدن درخواســت داریم
با تشــکیل یک جلســه فوقالعاده با حضور همه ذی
نفعان و مســئوالن ذی ربــط تصمیم های کارســاز و
اثربخش در خصوص رفع مشکالت کارگری تعدادی
از صنایع اراک بگیرد .مقدسی بیان کرد :کارگران
این شــرکت ها چند ماه اســت که حقوق نگرفتهاند.
رفع مشــکالت این واحدها نیازمند اقــدام و تصمیم

انقالبی اســت و وقــت گذرانــدن و فرصــت دادن به
افــرادی که تالشــی بــرای رفع مشــکل نمــی کنند
راه به جایی نمیبرد.وی خاطرنشــان کــرد :انتظار
میرود دولــت تصمیم هــای عملیاتی و اساســی در
این خصــوص بگیــرد ،اگر رونــد کار به کنــدی پیش
رود و تصمیــم فــوری در این خصوص گرفته نشــود،
در ایــن صورت بــه تکالیــف قانونی خــود در مجلس
عمل خواهیم کرد.عضو کمیســیون صنایع و معادن
مجلس شــورای اســامی تصریح کرد :از اســتاندار
مرکزی انتظــار می رود کــه فورا و با اقــدام حضوری
در حــوزه ریاســت جمهوری بــا جدیت ایــن موضوع
را پیگیری کنــد و تا رفع مشــکل به پافشــاری بر این
پیگیری حضوری خود ادامه دهد.مقدســی با تاکید
بر این که تصمیم هــا و اقدامات انجام شــده تاکنون
منجر بــه نتیجه مطلوب نشــده اســت و کارگــران از
این وضعیــت نگرانند ،افــزود :الزم اســت کارگران
خویشتنداری داشــته باشــند و کمیته مشترکی از
مســئوالن و نمایندگان کارگران مطالبــات آن ها را
پیگیری کنند.
CMYK

