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تازههای مطبوعات
••آرمــان – محمدحسین کروبی درب ــاره سفرهایی که
پدرش رفته است بابیان این که در سه سال اول پدرش به
همراه ماموران امنیتی  به شمال  ،مشهد ،سرعین اردبیل
و زنجان رفته اســت ،گفت :بعد از پنج ســال از گذشت
ریاستجمهوری آقای روحانی شورای عالی امنیت ملی
گشایشهایی در این زمینه بهوجود آورده است .اولین
گشایشها دیدار آقایان دوستی ،عباسی فر و ذوالنور با
حاج آقا بود ...در این دیدارها به پدر گفته شده بود که شما
حرکتی انجام بدهید تا حاکمیت نیز گام بعدی را بردارد.
•• جوان – حریری نایب رئیس اتاق ایــران و چین گفت:
هماکنون بیش از  100هــزار نفر در صف اخــذ روادیــد
سرمایهگذاری هستند و چندی پیش نیز اعالم شده بود که
بیش از  1.5میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و
کانادا را دادهاند ...شرایط و تبلیغات به گونهای است که
حتی مردم عادی و متوسط هم به فکر خروج از کشور از
طریق خرید خانه و ویال افتاده اند و باید فکری به حال این
موضوع کرد.
••شهروند -این روزنامه در گزارشی با اشــاره به کچل
کردن  ٣٠دانشآموز در مدرسه ای در استان یزد نوشت:
داستان مدرسه زرینمقدم تا جایی پیش رفت که دانافر،
مدیرکل آموزشوپرورش استان یزد گفت برای دلجویی از
دانشآموزان و اولیای آن ها مدیر مدرسه اخراج شده است.
••آرمان –دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ،پس
از کسب رتبه نخست ایران در مبارزه با قاچاق کاال در جهان
هشت قالده سگ موادیاب به گمرک ایران اهدا کرد.
••ایران –ابوالفضل حسنبیگی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :براساس اطالعاتی
که از دستگاه قضایی دارم مطلعم این قوه به پروندههای
شهردار اسبق تهران رسیدگی میکند.
••شهروند -ایران که در زمینه توسعه میادین نفت و گاز
خود از کشورهای همسایه و رقبایش عقب افتاده بود با
آغاز بهرهبرداری از اولین سکوی دریایی فاز  ١٤و دو ردیف
شیرین سازی گاز در فازهای  ٢٢ ،١٣تا  ٢٤پارس جنوبی
 ،رکورد جدیدی در تولید گاز شیرین به ثبت رساند و آماده
سبقت از قطر شد.
••کیهان – در حــالــی مناطق آزاد کــشــورمــان رکــورد
وسعت در دنیا را از آن خود کردهاند که در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس« ،بروز پدیده افزایش قیمت زمین
و زمینخواری» بخشی از چالشهای پیشروی مناطق
آزاد کشورمان به واسطه «وسعت باال و مکانیابی نادرست»
اعالم شده است.
••شهروند – ایــن روزنــامــه در گزارشی باعنوان « پایان
صرافیها» به دستور بانک مرکزی نوشت :این موضوع
درحــالــی رخ میدهد که ابهامات تصمیمهای دالری
نهتنها صرافیها را به حالت تعطیل درآورده است بلکه
سایر بازاریها ازجمله فروشندگان خودرو ،لوازم خانگی،
لپتاپ و موبایل و ...هم معامالت خود را نیمهتعطیل
کردهاند تا تکلیف دالر شفاف شود.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد :با توجه به نیاز اصالح طلبان برای
به کارگیری گزینه ای که توان و تجربه الزم را برای اداره
امور شهرداری پایتخت داشته باشد و این که آن ها پس
از آزمودن شهرداری شش ماهه «محمد علی نجفی» که
جایی برای آزمون و خطا برایشان باقی نگذاشته ،در نهایت
جریان اصالحات و در دل آن شــورای شهر اصالح طلب
بایدتصمیم به انتخاب «محسن هاشمی رفسنجانی» برای
تصدی امور شهری تهران بگیرد تا بار دیگر شاهد انتخاب
یک کارگزارانی به عنوان جانشین نجفی باشیم.
••اعتمادآنالین نوشت  :رئیس سازمان شیالت کشور
در واکنش به ویدئویی که چند روز است در شبکههای
اجتماعیدستبهدستمیشودمبنیبراینکهشناورهای
چینی در آبهای ایران در حال صید ماهی هستند ،گفت:
«اینتصاویر متعلق به آبهای ایران و حتی آبهای مشترک
که ما در امور آن ها دخالت داریم نیست .اساس ًا هیچ شناور
خارجی مجوز بهرهبرداری از آبهای ایران را پیدا نکرده
اســت ».او ادامــه میدهد« :اساس ًا هیچ شناور خارجی
حق صید در داخل آبهای ایران ندارد .همچنین اجازه
بهرهبرداری به شرکتهای خارجی در آبهای مشترکی
که ما در اداره آن ها نقش داریم داده نشده است».
••پارس نیوز نوشت  :نشری ه خط حزبا ...به عنوان رسانه
مکتوب پایگاه اطالع رسانی  KHAMENEI.IRبا هدف
انتشار در محافل انقالبی ،نمازهای جمعه ،هیئت های
مذهبی و پایگاههای بسیج منتشر میشود .برخی آمارها
میگوید نشریه خط حزب ا ...به صورت خودجوش و با
هزینه شخصی مردم تیراژ  ۵۰۰هزار را رد کرده است و
بعد از توزیع میان مردم بازهم توسط مردم دست به دست
میشود.این آمار صرفا از نسخه مکتوب بوده و ازبازدید
مجازی و نسخههای الکترونیکی آن اطالع قابل سنجش
و دقیقی نیست.
••تابناک نوشت  :صادق زیباکالم در پاسخ به این که
آقای عارف نماد اصالح طلبی در انتخابات مجلس دهم
بود ،آیا باید این نماد تغییر کند یا خیر؟ یادآور شد :اصال
این نماد تغییر کرده است .من تردید دارم که شخص آقای
عارف همین االن اگر انتخابات شود بتواند آن موفقیت
سال  94را کسب کند .همچنان که تردید دارم تکرار می
کنم آقای خاتمی بتواند معجزه سال  94را دوباره خلق
کند .زیباکالم در پاسخ به این که آیا پزشکیان می تواند
به جای عارف نماد اصالح طلبی در انتخابات مجلس
آینده شود؟ گفت :خیر ،جریان اصالحات را باید از حالت
فردی خارج کنیم ولی فکر می کنم محبوبیت آقای محمود
صادقی ظرف دو سال گذشته خیلی بیشتر از آقای عارف
شده است.
••آفتاب نیوز نوشت  :فرجا ...رجبی ،عضو فراکسیون امید
مجلس با بیان اینکه اتاق فکر احمدینژادیها فراتر از این
چند نفر است ،گفت:به نظر میرسد اتاق فکر این جریان
فراتر از این چند نفری است که در فضای عمومی ظهور و
بروز دارند و به این ترتیب باید بررسی کنیم و ببینیم مرکز
این اتاق فکر کجاست.
••تابناک نوشت  :با هدف تجلیل از خدمات مرحوم آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی با مصوبه شورای شهر و موافقت
سازمان منطقه آزاد کیش ،بولواری به نام آیت ا ...هاشمی
در جزیره کیش نام گذاری شد.
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بدون موضوع

فاطمه سعیدی :وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرا می خوانم

▪ترک همدانی :چگونه  9محافظ مرتضوی از او خبری
ندارند؟!

در اظهارنظری دیگر مصطفی تــرک همدانی وکیل
توگو با ایلنا گفت:
شاکیان پرونده تأمین اجتماعی در گف 

همزمان میرمجید طاهری ،وکیل خانواده روح االمینی
در پرونده کهریزک ،به ایلنا گفت« :همچنان پیگیر پرونده
هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت
دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم
اجرا میشود».
▪انتقاد کواکبیان در نقد میان دستور

پای موضوع مرتضوی دیــروز به مجلس هم باز شد .به
گزارش ایسنا ،مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید
در نطق میان دستور خود خطاب به قوه قضاییه گفت:
«شما می گویید در عدم برخورد با احمدی نژاد حکمتی
است .حاال که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی شود،
آنهم حکمتی دارد؟ آیا شما می خواهید با این برخوردها
مدعی عدالت قضایی باشید؟»
▪واکنش روزنامه جوان به توئیت آشنا

این موضوع در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت؛ چند

...



در کدام خاکریز این جنگ ایستاده ایم؟!

روزنامه از جمله شرق و آرمان در گزارش های تفصیلی
خود پرونده مرتضوی را مرور کردند .روزنامه جوان هم به
توئیتآشنامشاوررئیسجمهورکهگفتهبود«مراقبباشیم
مرتضوی ،خاوری نشود» واکنش نشان داد و در مطلبی
کوتاه نوشت« :این که مرتضوی باید مجازات اعالمشده را
تحمل کند شکی نیست و این که باید مراقبت نمود که از زیر
بارحکمشانهخالینکندهمدرستاست.اماجنابمشاور
با این ابهامسازی و رازســازی دنبال چیست؟ اگر کسی
قرار است ایشان را فراری دهد باید دولت متبوع آشنا که
فرودگاهها را در اختیار دارند کنترل کنند».
▪واکنش محمد علی ابطحی

به گزارش ایسنا ،محمدعلی ابطحی فعال اصالح طلب
هم در توئیتی نوشت« :می گویند قاضی مرتضوی گم شده
ونمیتوانندحکمزندانشرااجراکنند.فقطخداکندچند
وقت دیگر در داخل یا خارج کشور متولی حقوق مردم و
دفاعاز مردمایرانوسخنگوی مظلومانکشور نشودو توقع
نداشته باشد قربانیانش به حمایت از او بست نشینی کنند.

نماینده پارلمان روسیه خواستار فروش «اس  »300به ایران ،کره شمالی و سوریه شد
این سالح را آموزش دهد.پیشتر «سرگئی رودسکوی»
رئیس اداره عملیاتی ستاد مشترک ارتش روسیه اعالم
کرد که مسکو احتما ًال در پی تجاوز موشکی آمریکا،
انگلیس و فرانسه به خاک سوریه ،فروش سامانههای
اس  300به دمشق را مورد بررسی قرار می دهد.

دیدیم که می گیم!» به گزارش الف ،براساس قانون ،پرونده
های کیفری ،بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام
دادسرای مربوط ارسال میشود و بعد از صدور اخطاریه
ای خطاب به محکو معلیه ،در صورتی که او در مهلت
تعیینشده که بر اساس رویه دادسراها  ۱۰روز است ،خود
را برای اجرای حکم معرفی نکند ،وثیقه تعیینشده ضبط
و حکم جلب محکومعلیه صادر خواهد شد.
▪سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی :تصور نمی کنم
مرتضوی بتواند از کشور خارج شود

در همین حال حجت االسالم نوروزی نماینده مردم رباط
کریم در مجلس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی
در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به بروز شائبه هایی در
خصوص فرار سعید مرتضوی گفت :در چنین پرونده ای
ممکن است قاضی متهم را از ابتدای کار ممنوع الخروج
کند و از آن جایی که جریان پرونده مرتضوی موضوع
سنگینی داشت احتماال ممنوع الخروجی هم ذکر شده و
تصور نمی کنم وی بتواند از کشور خارج شود.

...



روسیه

فارس« -الکساندر شرین» معاون اول رئیس کمیته
دفاعی مجلس دومای پارلمان روسیه به «اسپوتنیک»
گفت که روسیه باید سامانههای دفاع هوایی «اس
»300را به ایران ،کره شمالی و سوریه عرضه کند و در
عین حال به نظامیان این کشورها ،طریقه استفاده از

غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

«در هنگام محاکمه و دادرسی ،آقای مرتضوی با محافظان
خــود که او را همراهی میکردند ،در دادگ ــاه حاضر
میشد .آقای مرتضوی حدود  ۹محافظ داشت که هر
شیفت  3نفر از وی محافظت و مراقبت میکنند...عجیب
است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و
نمیدانند کجاست؟»
▪وکیل خانواده روح االمینی :همچنان پیگیر پرونده
هستیم

دادگاه مطبوعات
دادگاه مطبوعات خبرگزاری ایلنا را مجرم اما مستحق تخفیف دانست
میزان -سخنگوی هیئت منصفه دادگــاه مطبوعات
استان تهران از بررسی پرونده پایگاه خبری پرسش،
خبرگزاریایلناو بسیجدرشعبه۹دادگاهکیفریاستان
تهران خبرداد و گفت :پایگاه خبری پرسش با اکثریت
آرا مجرم اما مستحق تخفیف دانسته شد و بابت اتهام

توهینمجرمشناختهنشد.مومنیرادافزود:مدیرعامل
خبرگزاری ایلنانیز به اتهام نشر مطالب خالف واقع با
اکثریتآرامجرمشناختهشدومستحقتخفیفدانسته
نشد.وی گفت :خبرگزاری بسیج به اتهام نشر اکاذیب
بهقصدتشویشاذهانعمومیمجرمشناختهنشد.

از سوی مقامات و چهره های سیاسی مطرح شد

 3هدف حمله موشکی متجاوزان به سوریه
طــاهــری -در حالی کــه حمله موشکی اخیر آمریکا،
انگلیس و فرانسه به سوریه به اذعان رسانه های غربی و
صهیونیستی بدون نتیجه خاصی به پایان رسید ،با این
حال مقامات و چهره های سیاسی کشورمان به تحلیل
این اقدام و پشت پرده این حرکت اشاره کردند .به گزارش
فارس ،ایسنا و خانه ملت« ،جبران شکست تروریست ها
در سوریه»« ،دلگرمی به همپیمانان منطقه ای» و «بازیابی
وجهه در منطقه» از جمله دالیل این اقدام بود که از سوی
این چهره ها مطرح شد.
▪توضیحات جانسون به ظریف درباره حمله اخیر

بوریس جانسون وزیر امور خارجه
انگلستان نیز در تماسی تلفنی با
ظریف وزیــر امــور خارجه ایــران در
خصوص مشارکت انگلستان در
حمله موشکی به سوریه توضیحاتی
ارائه کرد .ظریف در این گفتوگوی تلفنی با یادآوری سابقه
کاربرد سالح شیمیایی علیه ایران توسط صدام با حمایت
آمریکا ،انگلیس و فرانسه اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان
سازمان منع سالحهای شیمیایی را سؤال برانگیز خواند و
افــزود :دو حملهای که به بهانه سالح شیمیایی به سوریه
انجام شد درست در مقاطعی بود که ارتش سوریه دست برتر
را در مقابل تروریستها داشت و آن ها را در آستانه شکست
قرار داده بود .ظریف در پایان با انتقاد از اقدام خودسرانه،
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا ،انگلیس و فرانسه در تجاوز به
سوریه به وزیر خارجه انگلستان یادآور شد که هیچ کشوری
به طور خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر
کشورها را خارج از موازین بینالمللی ندارد.
▪تحلیل رئیس مجلس از حمله اخیر به سوریه

علی الریجانی در نطق قبل از دستور
کار علنی روز گذشته مجلس به سه
کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه و
حامیانمنطقهایوبینالمللیآنان،
هــشــدار داد :مجلس ایــن اقــدام

غیرقانونی و هجوم وحشیانه را محکوم می کند و به این سه
کشور و کشورهای فرومایه حامی آنان هشدار میدهد که
زمانه این اقدامات وحشیانه گذشته است و این تحرکات
ملت سوریه را بیش از گذشته مصمم به نابودی حیلهگران
میکند .رئیس مجلس در تحلیل علت حمله این سه کشور
به سوریه تأکید کرد :سال هاست با کمک کشورهای بزرگ
و برخی دولتهای یاغی در منطقه اطــراف دمشق النه
تروریستها شده بود و هر زمان با سال حهای پیشرفته
دمشق را ناامن میکردند .اقدام اخیر ارتش سوریه پاک
س ــازی ایــن منطقه ب ــود ،ک ــاری کــه کــشــورهــای حامی
تروریستهاباورنمیکردنددرزماننسبتاکوتاهعملیشود
به همین دلیل پیشدستی سعودیها در تقدیم اموال ملت
خود به آمریکاییها که در کمال فضاحت صورت گرفت آنان
را ترغیب به بمباران سوریه کرد تا به تصور خود معادله را
عوض کنند و مجدد پناهگاه تروریستها را احیا کنند .
▪بیانیه  239نماینده مجلس در محکومیت حمله
آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه

روز گذشته همچنین  ۲۳۹تن از
نمایندگان مجلس بیانیهای را در
محکومیت حمله آمریکا ،انگلیس و
فرانسه به سوریه ارائــه کردند.در
بخشی از ایــن بیانیه تأکید شده
است :ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن محکومیت
شدید جنایت آمریکا ،انگلیس و فرانسه حمایت قاطعانه
خود را از سوریه به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت اعالم
میکنیم و مطمئنیم آمریکا همانند هفت سال گذشته در
این هد فگذاری جدید شکست خواهد خورد و ملت و
دولت سوریه با مقاومت تاریخی و ماندگار خود از این
مصاف سخت سرافراز بیرون خواهد آمد و به امنیت پایدار
خواهد رسید .همچنین جمالی عضو هیئت رئیسه
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :در پی حمالت اخیر ائتالف آمریکا ،انگلیس و فرانسه
به سوریه ،قرار است هیئت پارلمانی به ریاست عالءالدین
بروجردی فردا به سوریه برود.
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ورود مجلس به پیگیری اجرای حکم مرتضوی
پیگیری اجــرای حکم قطعی سعید مرتضوی دادستان
اسبق تهران در پرونده کهریزک ،به مجلس هم کشیده
شده اســت؛ فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس
از تــاش بــرای احضار وزرای دادگستری و کشور به
مجلس درباره موضوع مرتضوی خبر داد و نوشت:
وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرا می خوانم
تا درباره تحویل ندادن سعید مرتضوی به زندان توضیح
دهند .اگر حکم نهایی و ابالغ شده باید اجرا شود ».حجت
االســام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا هفته
گذشته در حاشیه دیــدار دانشجویی خود در مشهد در
پاسخ به سوال خراسان دربــاره اجرای حکم مرتضوی،
گفت«:حکمجلبشصادرشدهولیهنوزمتأسفانهگیرش
نیاورده اند ».در دو روز گذشته این اظهارنظر سرمنشأ
واکنش ها و مواضع گوناگونی شد .ایسنا درایــن باره
نوشت« :با توجه به این که پیگیری های ما برای ارتباط
تلفنی با این متهم به دلیل خاموش بودن تلفن همراهش
بینتیجه ماند ،باید ســوال کــرد پس سعید مرتضوی
کجاست؟» این خبرگزاری همچنین گــزارش داده که
برای دریافت توضیح بیشتر با دفتر سخنگوی قوه قضاییه
تماس گرفته شده که در پاسخ اعالم شد« :این موضوع باید
از طریق اجرای احکام پیگیری شود».
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▪ارتــش :مردم مقاوم سوریه بهتر از گذشته محکم و
استوار خواهند ایستاد

▪بروجردی :آمریکا برای کسب وجهه و دادن روحیه به
همپیمانان به سوریه حمله کرد

ارتــش جمهوری اسالمی ایــران طی بیانیهای حمله
موشکی آمریکا و ایادیاش به سوریه را محکوم کرده و آن
را ناشی از شکست و استیصال استکبار جهانی دانست و
تأکید کرد :دشمنان بشریت از این اقدام و دیگر اقدامات
ناجوانمردانه علیه ملت سوریه طرفی نخواهند بست و
مردم مقاوم سوریه با اتحاد و یکپارچگی ،بهتر از گذشته
در مقابل ترفندها و تاکتیک های کهنه و تکراری ،محکم و
استوار خواهند ایستاد.

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت
مجلس هم با اشــاره به تجاوز سه
کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
مواضع سوریه اذعــان کــرد :بنده
معتقدم آمریکاییها بــرای کسب
وجهه و دادن روحیه به همپیمانان خود این حرکت را
انجام دادند و این حرکت از ابتدا هم محکوم به شکست بود
چرا که کشوری همچون یمن که فاقد توانمندی سوریه
است سه سال است که مقاومت میکند و اصال ممکن
نیست سوریه با چند موشک دچار مشکل شود.

علیاکبر والیــتــی مــشــاور امــور
بینالملل رهبر معظم انقالب هم
پــس از دیــــدار بــا عــضــو کمیته
مــشــورتــی وزارت خــارجــه چین
گفت :حمله اخیر آمریکا به سوریه
تحت عنوان استفاده از سالح شیمیایی ،فقط بهانهجویی
بوده است .آنان به دنبال شکست تروریستها که از طرف
آمریکا ،اسرائیل و متحدانش مأمور به خرابکاری در منطقه
شده بودند ،نقاب از چهره برداشتند و خودشان وارد
صحنه شدند.

▪ضرغامی:شلیکچندموشکمشقییعنییکدسته
علوفه تازه برای گاو شیرده!

▪والیتی :آمریکا و متحدانش با شکست تروریستها در
سوریه ،نقاب از چهره برداشتند

عــزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق
صداوسیما نیز در کانال خود در این
بــاره نوشت :شلیک چند موشک
مشقی ،یعنی یک دسته علوفه تازه
برای گاو شیرده ! علوفه ای که با
شادی مردم دمشق در خیابان ها و تصاویر عادی رئیس
جمهور در حال رفتن به محل کار خیلی هم به مذاق آقا
گاوه خوش نیومده!

خبر مرتبط

تکذیب شایعات درباره حمله جنگنده های صهیونیستی به یک پایگاه نظامی ایرانی

شبکه سیانان ترک روز شنبه در خبری با اشاره به انفجار در یک پایگاه نظامی در جنوب حلب ادعا کرد که این پایگاه
متعلق به ایران بوده و دست کم ۲۰نفر کشته شدهاند ،ادعایی که از سوی رسانه های دیگر تکذیب شد .شبکه تلویزیونی
المیادین به نقل از منابع میدانی خود اعالم کرد ،اتصال سیمهای برق در منطقه جبل عزان در حومه حلب موجب وقوع
جرقههای قوی شده است که گروههای تروریستی این جرقهها را به عنوان انفجار و بمباران اسرائیل قلمداد و اخباری
دروغین در این باره منتشر کردند .حزب ا ...لبنان نیز اعالم کرد خبرها درباره حمله جنگندههای رژیم صهیونیستی
به حومه جنوبی حلب صحت ندارد« .گیلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستیگفت« :ما به اقدام علیه حضور
نظامی ایران در سوریه ادامه میدهیم (چرا که) این ها تهدیدی برای امنیت اسرائیل محسوب میشوند».

وسط جنگ اقتصادی هستیم ،این تیتر نکته ای است که
پنج شنبه گذشته در صفحه آخر روزنامه به قلم دکتر احدیان
تحریر شده است .حرف به حرف این نوشتار برایم "گویا" می
شود .یاد "جنگ" می افتم که تا  31شهریور  ،1359خیلی
ها باور نمی کردند اما وقتی سیل وار ،آغاز شد و تانک ها
و طیاره ها و "مرگ افزار ها "ی صدامی ،به این سو سرازیر
شد ،همه باور کردیم جنگ است ولی خیلی فرصت ها را از
دست دادیم و خیلی آدم ها و فرصت ها هم قربانی شدند.
من از اقتصاد ،فهمی به اندازه دیگر مردم دارم .به اندازه
روزنامه نگاری که اخبار را دنبال می کند لذا نمی دانم
چطور "یک دفعه" ،نرخ ارز  ،سر به آسمان برمی دارد و پول
پول ملی که ما
ملی را خاکستر نشین می کند و
صاحبان ِ
ِ
ملت ایران باشیم را نیز هم .نمی دانم چطور " یک باره" همه
ِ
شلیک
چیز به هم می ریزد اما به جنگ که فکر می کنم که با
سیل مرگ راه می افتد می بینم
یک سرباز ،آغاز می شود و ِ
این دو ماجرا از هر چیز دیگر به هم شبیه ترند .یعنی از حیث
ایجاد و ساختار به هم مانند هستند و وقتی چنین باشد،
رفتار ها هم شبیه خواهد شد و احکام هم چنین وضعی پیدا
ِ
ِ
حرف
حرف این دولت و آن دولت نیست،
خواهند کرد.
کشور و منافع ملی است درست مثل زمان جنگ .در جنگ
هم قوانین خاص و بسیار سختی است که حتما باید اجرا
شود واال کار سخت تر از سخت خواهد شد .در جنگ ،همه
ارکان کشور برای دفاع ،بسیج می شوند و ملت نیز سهم
ِ
شکست دشمن،
خود را ایفا می کنند و همه در کنار هم برای
تالش می کنند واگر – خدای نکرده -افرادی ،دل به دشمن
عنوان"ستون پنجم" با
داشته باشند و دست ،در دست او ،به
ِ
آنان برخورد می شود به قاطع ترین وجهی که عبرتی برای
ِ
"جنگ تمام عیا ِر اقتصادی" که
سست عنصر ها باشد .در
ِ
زمان
در جبهه ارز و طال ،روی داده است هم باید به
مقررات ِ
جنگ ،توجه داشت و باید توجه داد که کسی به غفلت،
سرباز بی جیره و مواجب یا با جیره و مواجب نشود که از
دشمن جز دشمنی انتظار نیست اما اگر خودی در جبهه
دشمن یا در نقشه راه او ایفای نقش کند  ،گناهش هزار بار
ِ
عقوبت آن نیز هم بیشتر خواهد بود .به روز31
بیشتر است و
شهریور  1359فکر می کنم و جنگی که ناگهان آغاز شد و
چه زندگی هایی که پرپر کرد و چه فرصت هایی که سوخت
هرچند در حماسه ای به نام دفاع مقدس برخاستیم و جنگ
افروزان را به ِ
خاک مذلت ،نشاندیم اما آیا در این "جنگ تمام
عیا ِر جدید" هم می توان با حماسه تدبیر و استغنا ،کار را به
نفع مردم ایران به پایان برد؟ خدا کند بتوانیم با حمایت
فردای
کاالی ایرانی ،امید ایرانی و امروز و
از کا ِر ایرانی،
ِ
ِ
ایرانی ،این تهدید را هم به فرصت تبدیل کنیم .البته این
اخالص زمان جنگ وارد میدان
شدنی است اگر با همان
ِ
شویم .این شدنی است و ...العاقبة للمتقین!

...

دیپلماسی
در نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا

بسته تحریمی جدید اروپا علیه ایران
امروز بررسی می شود

شــورای روابــط خارجی اتحادیه اروپــا امــروز دوشنبه 27
فروردین نشستی درباره ایران و روند اجرای برجام خواهد
داشت که بنا به اعالم قبلی ممکن است درباره تحریم های
پیشنهادی سه کشور فرانسه ،انگلیس و آلمان در این جلسه
تصمیمگیریشود.تحریمهاییکهچندکشوراروپاییدیگر
از جمله اسپانیا و ایتالیا با آن مخالف بوده اند .خبرگزاری
رویترز پیش از این به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شده
بود که وزیران اروپایی درباره اعمال تحریمهای موشکی
تازه علیه ایران بحث و رایزنی کردهاند و قصد دارند این
تحریمها را تا نشست روز  27فروردین نهایی کنند .این
بسته تحریمی علیه ایــران درحالی امشب مورد بررسی
قــرار می گیرد که تاکنون دو مرتبه ،برخی کشورهای
اروپایی که رویکرد نسبتا مستقلی از آمریکا دارند ،مقابل
طرح تروئیکای اروپایی برای تحریم ایران مخالفت کرده
اند .در تازه ترین این مخالفت ها وبگاه خبری پولیتیکو دو
روز پیش با اشاره به این که هدف از این تحریمها مجاب
کردن «دونالد ترامپ» ،به ماندن در توافق هستهای بوده،
خبرداده بــود« :چندین کشور از جمله اتریش ،قبرس،
ایتالیا ،اسپانیا و سوئد با این تحریمها مخالفت کردهاند».
دوهفته پیش نیز ایتالیا با حمایت اتریش و اسپانیا با این
استدالل که تحریم جدید ایران ،روابط اروپا با ایران را به هم
می زند و از طرفی ترامپ را راضی نمی کند ،با تحریم ایران
مخالفت کرده بودند.به گــزارش ایسنا ،نشست شورای
روابــط خارجی اتحادیه اروپــا قرار است امــروز دوشنبه با
حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو برگزار شود که
در آن موضوعات مختلف از جمله سوریه ،روسیه ،ایران،
بالکان غربی و موضوعات داخلی مورد بحث قرار خواهد
گرفت .بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا وزیران
امور خارجه در این نشست درباره وضعیت ایران و برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) رایزنی خواهند کرد .آنها
گفتوگوهایخود در آخرین نشست شورای روابط خارجی
را که  19مارس برگزار شده بود دنبال خواهند کرد .یکی
از بحث هایی که گفته می شد در نشست  19مارس مطرح
شد ،پیشنهاد تحریم ایران به بهانه موضوعات منطقه ای در
راستای راضی کردن رئیس جمهور آمریکا برای ماندن در
برجام است .وزیران امور خارجه همچنین در آن نشست به
موضوعات دیگر به ویژه برنامه موشکی بالستیک ایران و
نفوذ ایران در منطقه پرداختند.
CMYK

