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حضرت سیدالشهداء ،امام حسین(ع) می فرمایند:
ت في ِع ٍّز َخ ْي ٌر ِم ْن َحيا ٍة في ذُ ٍّل.
َم ْو ٌ
مـرگ با عـ ّزت از زندگى ذليـالنه بـرتر اسـت.
(موسوعة كلمات االمام الحسين عليه السالم ،ص  ،499ح)289
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تازههای مطبوعات
••جوان -استاد فاطمینیا در سخنانی با اعتراض شدید به
صدا وسیما به خاطر دعوت از برخی روحانیون که آنها را
«دزد فضائل» نامید ،گفت« :من نمیدانم این صدا و سیما
در و پیکر نــدارد؟! به امام سجاد قسم من دلم خون است
از بعضیها که صدا و سیما آنها را میآورد .اینها نه تنها
مردم را هدایت نمیکنند ،بلکه عقل را از مردم میگیرند».
••اعتماد – محمد علی وکیلی نماینده تهران در یادداشتی
با اشــاره به این که او به طرح شفافیت آرای نمایندگان
رای مثبت داده است نوشت« :باید قبل از شفافیت آرای
نمایندگان ما مصونیتطلبی پس از رای را مطالبه کنیم.
چرا یک نماینده باید از افشا شدن رای خود هراس داشته
باشد؟ چرا فضای ساختاری ما باید به گونهای باشد که
نماینده از رای خود بترسد؟  ...ما باید مصونیت یکسان
داشته باشیم .نباید طیفی از مجلس رویینتن باشند .اگر
طیفی در ساختار قدرت رویینتن نبوده و برای مصونیت
پس از شفافیت آرا معیار واحد وجود داشته باشد ،حتما
نمایندگان از این طرح استقبال خواهند کرد».
••قانون -این روزنامه با اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر دفاع
اسرائیل به کشور آذربایجان و گرجستان تأکید کرد :با در
نظر گرفتن جمیع شرایط از جمله رابطه خاص و متشنج
ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی ،سفر وزیر دفاع رژیم
صهیونیستی به جمهوری آذربایجان و گرجستان و دیدار
با روسای سازمانهای اطالعاتی این کشورها ،یک هدف
بیش ندارد و آن تحریک و تشویق جمهوری آذربایجان و
گرجستان به منظور تسهیل ،بستر سازی و بررسی راه ها و
اقدامات نفوذی و تخریبی رژیم صهیونیستی از خاک این
کشورها علیه منافع و امنیت ایران است.
••کیهان -یک کارگردان پیشکسوت تئاتر که نخواست
نامش فاش شود ،در گفت وگو با این روزنامه گفت :مدتها
قبل بود که برخی از هنرمندان و مدرسان و دانشجویان در
این باره صحبت میکردند که «نوبت اجرا» در تئاترشهر
به فروش میرسد .ما هم طبق روال گفتیم شاید دشمنی
است و شایعه و ...اما موضوع اوج گرفت و دیدیم خیر؛
صحت دارد.
••ایــران -خواجه نصیری کارشناس بــازار سرمایه طی
یادداشتی نوشت :زمانی که نقدینگی وارد بــازار سهام
شود ،نه تنها خسارتی به بار نمیآورد بلکه یک فرصت برای
اقتصاد و فعاالن اقتصادی فراهم میکند .درواقع صاحبان
تولید و صنعت به راحتی میتوانند با نقد کردن داراییهای
خود از این نقدینگی برای توسعه کسب و کار خود یا ایجاد
کسب و کارهای جدید استفاده کنند .اقدامی که اشتغال و
سرمایهگذاری را به همراه خواهد داشت.
••جمهوری اسالمی -سر وزیر ایالت سند پاکستان در
جلسه ویــژه «تامین امنیت مــاه محرم» دستور استقرار
نظامیان و بهکارگیری تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری
از حوادث تروریستی را صادر کرد .سیدمراد علیشاه گفت:
در تمام ایالت سند هزار و  996حسینیه و بارگاه وجود دارد
که در آن مراسم عزاداری برگزار میشود.

...

انعکاس
••اعتمادآنالین خبرداد :روزنامه سعودی الشرق االوسط
در گزارشی با استناد به سندی آمریکایی که گفته میشود
در اختیار اسد قرار گرفته اعالم کرد قطع روابط دمشق با
تهران و بیرون کردن تمام گروههای شبهنظامی که به اسد
برای بازگرداندن حاکمیتش بر کشور کمک کردهاند محور
اصلی درخواستهای آمریکا برای کمک به آرام کردن
اوضاع در سوریه است.
••بولتن نیوز نوشت  :مصطفی هجری سرکرده گروهک
تروریستی و تجزیه طلب دموکرات کردستان در سخنانی
که از تلویزیون این گروهک پخش شد ،علنا و به صراحت
بر ادامه فعالیت های مسلحانه در داخل ایران تاکید کرد!
••عصرایران نوشت  :هر کسی تا زمانی که تصمیمات
فـــرد یاش بــرای جامعه مشکل ایجاد نکند ،میتواند
کارهایی را که دوست دارد انجام دهد .هم میتواند پولش
را در سفر خارجی خرج کند هم میتواند در سفره نذری
امام حسین .بسیاری از ما عادت کردهایم یا از آن سوی بام
بیفتیم یا از این سو.هر وقت خواستیم کسی را محکوم کنیم
یک بار از خودمان بپرسیم آیا حاضریم از خرید یک کفش،
رفتن به یک سفر خارجی ،از یک حقوق خود بگذریم و آن
ها را به فقرا بدهیم.
••اعتماد آنالین نوشت  :روزنامه اسرائیلی معاریو اعالم
کــرد ،عربستان سعودی اولین سامانه پدافند موشکی
معروف به گنبد آهنین را از اسرائیل تحویل گرفته است.
این انتقال با وساطت آمریکا و بعد از تعهد عربستان به عدم
تهدید اسرائیل یا همپیمانانش در کوتاه و بلندمدت انجام
گرفته است.
••تابناکنوشت:عزیزیعضوکمیسیوناجتماعیمجلس
با اشاره به دیدار نــوروزی کارگزاران نظام با رهبر معظم
انقالب در ابتدای امسال گفت :من خطاب به رهبر انقالب
گفتم که سازمان صدا و سیما منتسب به جناب عالی است
و رسانه ملی باید از کاالی ایرانی حمایت کند ،رهبر معظم
انقالب هم با تایید این موضوع گفتند شما کامال درست
میگویید و تذکر دادند.عزیزی خاطرنشان کرد  :در روز بعد
آن رئیس سازمان صدا و سیما در بخشنامهای جلوی تبلیغ
کاالهای خارجی در سازمان صدا و سیما را گرفت.
••جهان نیوز نوشت  :پرویز فتاح رئیس کمیته امــداد
باتاکید براین که متخلفانی که جاسوسی کرده و دزدی
کرده اند باید محاکمه صحرایی شوند ،گفت :امام راحل
دستور داد در زمان جنگ محاکمه صحرایی صورت بگیرد و
امروز حضرت آقا این نظر را دارند چراکه نهضت ما حسینی
است و این نگاه باید در همه سطوح باشد.
••عصر خبر نوشت  :همزمان با معارفه حجت االسالم
رستمی به عنوان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ها ،دکترامیرعلی نعمت اللهی  ،طی حکمی از
سوی محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش به عنوان جوان
ترین معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش و پرورش
معارفه شد .نعمت اللهی متولد  ۱۳۵۹و دانش آموخته
رشته حقوق عمومی است و در سوابق اجرایی وی ریاست
امور حقوقی و قوانین حقوقی سازمان اداری-استخدامی
و مشاور رئیس دانشگاه هنر ،عضو هیئت امنای موسسه
فرهنگ و هنر ،عضو مدیران راهبردی و هیئت انطباق
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیــده می شــود و وکیل
دادگستری و اهل هرمزگان است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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اشپیگل :اروپا به دنبال تأسیس نهاد مالی برای رابطه با ایران است
ادیب-یکی از برجستهترین نشریات آلمانی خبر داده که
سه کشور اروپایی آلمان ،فرانسه و انگلیس در تالش اند
تا پیش از نوامبر (آبان ماه) نهادی تاسیس کنند تا بتوانند
بدون آمریکا با ایــران رابطه بازرگانی داشته باشند .به
گزارش تسنیم به نقل از سایت اشپیگل آنالین وزیران
دارایی آلمان ،فرانسه و انگلیس قصد دارند حتیاالمکان
تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیان گذاری کنند که تنها
مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسالمی
با دور زدن کانا لهای معمولی انتقاالت بانکی است.
بنا بر این گزارش نهادی که قرار است توسط سه کشور
ایجاد شود تنها یک وظیفه دارد؛ دور زدن کانالهای مالی
معمول و پرداخت برای معامالت بازرگانی با تهران .به
گزارش فارس قرار نیست این موسسه جدید بانک باشد؛
بلکه قرار است در قالب حقوقی مستقلی فعالیت کند.
چنین ایدهای که با ابتکار عمل فرانسه پیگیری میشود،
این مزیت را دارد که نیازمند سرمایه یا بودجه عمومی
نیست .همچنین چنین تاسیساتی باید در اختیار تمامی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد .دولت ایتالیا
هم ابراز تمایل کرده است که به همراه این سهکشور در
تاسیس نهاد یاد شده همکاری کند.
▪از اختالف نظر وزیر خزانه داری آمریکا با ترامپ تا گفت
و گوهای وزرای برجام در حاشیه نشست سازمان ملل

مذاکرات کشورهای عضو برجام در سطحی گسترده تر
هم ادامه دارد؛ یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری روسی
ایتارتاس گفته وزیــران کشورهای ایــران ،روسیه ،چین،
آلمان ،انگلیس و فرانسه برای تاریخ  2مهر برنامه ریزی
کرده اند .طرف های برجام قرار است در خصوص نحوه
حفظ توافق هستهای ،پس از خروج آمریکا از آن و اعمال
مجدد تحریمها گفت وگو کنند .در کاخ سفید اما خبرها
از اختالف میان ترامپ و یکی از وزرایــش بر سر رویکرد



▪احتمال معاف کردن بندر چابهار از تحریم ها

ضدایرانی دولت آمریکا حکایت دارد .به نوشته روزنامه
واشنگتن پست ،وزیر خزانه داری آمریکا که مهم ترین چهره
در اجرای تحریم های ضدایرانی است ،جدیدترین عضو
مخالف ترامپ در کاخ سفید است .در تحلیل واشنگتن
پست درباره این ادعا آمده است« :دزدیدن مدارک از روی
میز ترامپ تنها راهی نیست که دستیارانش با آن تالش
میکنند تا مانع اقــدام رئیس جمهور در زمینه سیاست
خارجی شوند .چندین مقام دولــت مدعی هستند که
استیون منوچین ،وزیر خزانهداری راه دیگری را برای
«مقاومت» در برابر راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران
پیدا کــرده است و آن ارائــه نکردن سند یا مدرکی است
که رئیس جمهور چندین هفته پیش درخواست کرده
است ».اشاره این روزنامه به سندی است که دو ماه پیش از
وزارت خزانه داری آمریکا درخواست شده ،اما هنوز ارائه
نشده است؛ بر اساس جلسه  26ژوئیه کاخ سفید ،وزارت
خزانهداری موظف شد که فهرستی از گزینههای تحریم

...



وزارت خارجه

سوئیفت ،اعضای آن یا بانکهای وابسته به آن را تهیه کند.
تقریب ًا دو ماه از آن جلسه گذشته و این سند هنوز تهیه نشده و
ترامپ را از تصمیمگیری درباره این موضوع بازداشته است.

به گــزارش تسنیم یکی از مقامات ارشــد وزارت امور
خارجه آمریکا گفت :دولــت آمریکا در حــال بررسی
معاف ساختن تجارت از طریق بندر چابهار از تحریم
ها علیه ایــران اســت .در این گــزارش به نقل از سایت
روســی اسپوتنیک آمــده آلیس ولــز ،یکی از مقامات
ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی
و میانه در سخنانی در اندیشکده مرکز مطالعات
استراتژیک و بین المللی آمریکا گفته است« :ما در حال
بررسی (پروژه چابهار) به ویژه از نظر اهمیت آن برای
افغانستان هستیم و ایده اصلی تحریم های ما درباره
تنبیه شرکایمان یا به خطر انداختن آن ها نیست،
بلکه هدف از این اقدامات افزایش هزینه رفتارهای
شریرانه ایران است ».ولز افزوده است« :ما از این نظر
پروژه چابهار را بررسی می کنیم که این پروژه چه نقشی
میتواند در ثبات افغانستان یا مواصالت منطقه ای که
به نفع ما نیز تمام شود داشته باشد .اما این بررسی ها
هنوز ادامه دارد».

فرا خبر

سازوکار حقوقی نهاد مالی جدید چگونه خواهد بود؟

براساس گزارش ها نهاد مالی واسطهای که اشپیگل خبر آن را اعالم کرده مانند یک بورس معاوضه عمل میکند
و در واقع مطالبات متقابل شرکتهای اروپایی و ایران را حسابرسی میکند.به گزارش دویچه وله نشریه اقتصادی
آلمانی هندلزبالت دیروز در گزارش مبسوطی به این راهکار پرداخته است .بنا بر این گزارش برای نمونه وقتی ایران
به اسپانیا نفت میفرستد و یک شرکت ماشینسازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاههای الزم برای راهاندازی
یک کارخانه را میفروشد ،این نهاد واسطهای وارد عمل میشود .پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید
نفت بپردازد ،برای پرداخت صورتحسابشرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته ،استفاده میشود .این نهاد
واسطهای میتواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که از
مراکز مهم مالی اروپا محسوب میشود.

...
خبر



...
برجام

آذر منصوری :یک بانوی بلوچ ،سفیر ایران
در برونئی می شود

سعیدی :ورود نیروهای مسلح در احزاب ممنوع
اما شناخت دستهجات سیاسی الزم است

سومین دور مذاکرات ژاپن و آمریکا برای کاهش
تحریم های ضدایرانی

ایلنا  -حمیرا ریگی یکی از زنان بلوچ اهل سنت به عنواناولین سفیر
زن بلوچ اهل سنت ،نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران در برونئی
خواهد شد .آذر منصوری قائم مقام دبیرکل مجمع زنــان مسلمان
نواندیش این موضوع را در توئیتر اعالم کرد .به گفته منصوری ،حمیرا
ریگی فرماندار شهرستان قصرقند در سیستان و بلوچستان است و در
دولت اصالحات به عنوان اولین زن بخشدار اهل سنت منصوب شده
بود .پیش تر مرضیه افخم سفیر ایران در مالزی به عنوان اولین سفیر زن
ایران انتخاب شده بود.

تسنیم  -رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با بیان
این که ورود نیروهای مسلح در احزاب ممنوع اما شناخت دستهجات
سیاسی الزم است ،گفت :نباید این دو موضوع را با هم یکی دانست.
حجتاالسالم والمسلمین سعیدی در مراسم معارفه حیدر مصلحی
به عنوان جانشین دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا افزود :متأسفانه
گرفتار یک جریان غربگرا در داخل کشور هستیم که بسیاری از اصول
نظام را قبول ندارند و در بیان و عمل آنها را نقض میکنند ،در بسیاری
از حوادث هم هر چند علنی حضور ندارند ،اما پشت صحنه هستند.

میزان  -سفیر ژاپن با اشاره به بازگشت یک جانبه تحریمها علیه
ایــران از سوی آمریکا خاطر نشان کــرد :ژاپــن وارد مرحله سوم از
مذاکرات خود با آمریکا برای کاهش تحریمهای یک جانبه علیه ایران
شده است .هیرویاسو کوبایاشی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان
دستیار ویژه رئیس مجلس گفت :ژاپن بر ضرورت روابط بلند مدت با
ایران تأکید دارد .در این دیدار امیرعبداللهیان هم مناسبات ایران و
ژاپن را مثبت ارزیابی و تصریح کرد :تهران ،کشور ژاپن را شریک مهم
خود میداند.

پاسخ های صریح علی علیزاده درباره انقالب اسالمی و پهلوی ها

برای اولین بارپس  از هخامنشیان به مدیترانه رسیدهایم
علیزاده :یک سال و 9ماه پیش 30نفر از جمله رضا پهلوی به ترامپ نامه نوشتند که 80میلیون ایرانی را تحریم اقتصادی کند
علی علیزاده تحلیل گر مسائل سیاسی ساکن لندن با
حضور در شبکه من و تو اظهاراتی درباره اقتدار جمهوری
اسالمی ،جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و مواضع ضد
ایرانی این شبکه مطرح کرد .به گــزارش فــارس« ،علی
علیزاده» که به برنامه «اتاق خبر» شبکه «من و تو» رفته
بود در پاسخ به سوال مجری درباره وضعیت «نابه سامان»
اقتصاد ایران و مقصر شرایط جاری گفت ۱۰۰« :درصد
اکنون وضعیت مناسبی نیست و من معتقدم که ما مورد
حمله تروریسم اقتصادی قرار گرفتیم شبیه به وضعیتی
که آمریکا در  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱با آن مواجه شده بود».
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد« :ما مورد حمله
تروریستی قرار گرفته ایم ،تروریسم اقتصادی .یعنی ما
پس از دو سال نشستن و مذاکره کردن مقابل  5+1و امضا
کردن قــراردادی که همه جهان آن را تایید کرد ،توسط
رئیس جمهور آمریکا که این قــرارداد را پاره کرد ،مورد
حمله تروریستی قرار گرفته ایم.من از شما (مجری برنامه
من و تو) سوال می کنم :یک سال و  9ماه پیش چه کسی
به آقای ترامپ نامه نوشت که  80میلیون ایرانی را مورد
این حمله تروریستی و تحریم های اقتصادی قرار دهد؟
خاطرتان هست که در آن نامه معروف  30نفر که بسیاری
شان در تلویزیون شما (من و تو) هم رفت و آمد دارند و مهم
تر از همه رضا پهلوی از ترامپ درخواست کردند که این
حمله تروریستی را علیه ایران انجام دهد؟»
▪ایران در  400سال اخیر این اقتدار را نداشته است

وی درباره امنیت ایران نیز با بیان این که «در طول 200
سال گذشته وضعیت ایران به لحاظ امنیتی چطور بوده
است؟» گفت :در سال ( 1299شمسی) ایران ظرف چند
هفته از جنوب توسط انگلیس و از شمال توسط روسیه
تــزاری اشغال شــد .در ســال  ،1320ظــرف  24ساعت
ارتش رضاشاه کبیر با آن همه دبدبه و کبکبه ،فرو ریخت و

ایران اشغال نظامی شد .ارتشی ها هم فرار کردند .در این
جا مجری «من و تو» تالش کرد این بحث های «تاریخی» را
توصیف و بحث را عوض کند اما علیزاده بدون توجه به این
موضوع ،اظهارکرد :االن ایران ازمدیترانه تا افغانستان را
در اختیار دارد .ایران در  400سال اخیر هرگز این اقتدار
را نداشته است .مسلم است که آمریکا ،اسرائیل و عربستان
سعودی این را نپذیرند .بودجه ایران در دوره جنگ فقط پنج
میلیارد بود اما مقابل عراق ،امارات ،قطر ،کویت و عربستان
که االن با رضا پهلوی متحد شده و انگلیسی که فروش
تسلیحات به عراق را پس از حمله شیمیایی به ایران دو برابر
کرد ،ایستاد و حتی یک قدم از خاک ایران را از دست نداد،
بر خالف دوره پهلوی که بحرین را ازدست داد و حتی یک
بار نتوانست از استقالل ایران دفاع کند .ما برای اولین بار
از زمان هخامنشیان به دریای مدیترانه رسیدهایم7-6 ،
سال است که کشورهای غربی میگویند بشار اسد سقوط
میکند اما این طور نشده است .آمریکا سرش را پایین
انداخت و اسد را پذیرفت .این یعنی اقتدار ایران .حاال هم
می خواهند شرایط را به عراق و ایران برسانند .مسلم است
که غرب نمی گذارد که ایران به چنین چیزی برسد ،اما
اگر از این پیچ رد شویم ،ظرف  ۱۰سال آینده ایران جزو ۵
تا  ۱۰کشور مهم جهان خواهد بود و این مهم بدون داشتن
ایدئولوژی که بتواند در خود افرادی داشته باشد که از
این شرایط دفاع کنند (ممکن نیست)؛ فرق االن با دوره
پهلوی این است که در تمام اسناد انگلیسی ـ آمریکایی به
محمدرضا شاه میگفتند شاه چمدانی()suitcase king
یعنی کسی که هر لحظه آمــاده فرار از کشور و متواری
شدن بود ،سال  1331رفت ،سال  32رفت و سال 57
هم رفت ...مجری من و تو در این جا به علیزاده گفت که
شما این ها را آماده کرده بودید که البه الی صحبت ها
بگویید،نمی دانم نظر شما درباره شبکه من و تو چه هست
اما این واقعا بحث دو دوره نیست .علیزاده در پاسخ گفت:

حمله برجامی ترامپ به جان کری
رئیس جمهور آمریکا در یک توئیت تند و تیز به وزیر
خارجه اسبق کشورش به خاطر دیــدار با جــواد ظریف
حمله ور شده و آن را برخالف مصالح آمریکا و قوانین
این کشور دانسته است .اشاره ترامپ به اظهارات اخیر
کری است که گفته چندبار برای نجات برجام با ظریف
دیدار کرده است .رئیس جمهور آمریکا در صفحه توئیتر
خود درباره این دیدار نوشت« :جان کری دیدارهایی غیر
قانونی با رژیم به شدت متخاصم ایران داشته است که
تنها میتواند به تضعیف تالش بزرگ ما و به زیان مردم
آمریکا تمام شود .او به آن ها گفته که صبر کنند تا دوره
دولت ترامپ تمام شود! آیا برای انجام این مالقات نام
او در چهارچوب قانون ثبت ارتباط با عوامل خارجی
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ثبت شده بود؟ بد است!» اشاره رئیس جمهور آمریکا به
قانونی است که مقامات سابق این کشور را ملزم می کند
در صورت دیدار با مقامات خارجی ،این موضوع را اطالع
دهند .به گزارش بی بی سی این دیدار در ظاهر چند ماه
قبل انجام شده و برنامه ریزی نشده بوده است .کری که
به تازگی کتابی درباره دوران وزارت خارجهاش منتشر
کرده ،خود تصریح کرده که ظریف را یک بار در کنفرانسی
در نروژ دیده است .او همچنین گفته که در آلمان و چند
کشور دیگر با ظریف دیدار کرده است .به گزارش ایسنا
جان کری دربــاره نشست هایش با وزیر خارجه ایران،
تصریح کرده که در این دیدارها کارش مشاوره دادن به
جواد ظریف ،برای مواجهه با سیاست خارجی ترامپ

«فرقش این است که ما ارتشی داریم که می ایستد و سوریه
را از حلقوم آمریکا و عربستان وهابی بیرون می کشد.
سوریه یعنی امنیت مرزهای غربی ایران».
▪شفافیت را باید کسی بگوید که خــودش شفافیت
داشته باشد

پنج میلیارد دالر دزدی مالیاتی کرد و هنوز هم پس نداده
است .البته که ما ساختار «دولت ـ ملت» در ایران داریم و
این ساختار میتواند مشکالت کنونی را حل کند».

این کارشناس سیاسی با ورق زدن تاریخ ایران در ادوار
گذشته ،درباره طاغوت پهلوی گفت« :تنها سلسله تاریخ
ایران که توسط خارجی ها انتصاب شده سلسله پهلوی
است .پدربزرگ را انگلیس آورد ،پدر را آمریکا آورد و پسر
(رضا پهلوی) را عربستان دارد می آورد ».علیزاده خطاب
به مجری این برنامه که گفت موضوع برنامه این ها نیست
و شفافیت است و این که چه کسی مسئول بحران کنونی
است ،گفت« :شما که از دموکراسی و شفافیت صحبت
می کنید...ببینید ما االن در کجا نشستهایم ،ما در
تلویزیون من و تو نشستهایم .تلویزیون من و تو 9سال است
که وجود دارد و حتی یک بار درباره بودجه اش اظهارنظر
نکرده است .شفافیت را باید کسی بگوید که خودش
شفافیت داشته باشد .تلویزیون من و تو که درباره رضا
پهلوی حرف می زند که با سعودی می خواهد به قدرت
برسد.منابع مالی شما از کجا می آید؟ از رضا پهلوی ،از
عربستان سعودی ،اسرائیل یا از کجا؟ چرا شفاف سازی
نمیکنید؟»
علیزاده همچنین تصریح کرد« :تلویزیون شما بود که
جنجال و جو روانی مبنی بر این که آب خوزستان به عراق
میرود راه انداخت .شما روابط ایران و عراق را خراب
کردید» .مجری شبکه سلطنتطلب از مهمان خود درباره
«فسادها در ایران» سوال کرد .علیزاده در جواب او گفت
که «در همه جای جهان فساد وجود دارد .در همین کشور
انگلیس که من و شما هستیم ،دزدیهــای بسیار وجود
دارد .در همین کشوری که هستیم-انگلیس -گوگل

وی در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی با رد ادعاهای
مجری شبکه سلطنت طلب و یکی دیگر از مهمانان این
برنامه ،این که «ایران در آستانه فروپاشی است» را قویا رد
کرد.اوگفتکه«رقابتاصلیهماکنونبینایرانوسعودی
است و این سعودی است که واقعا در آستانه فروپاشی واقعی
است و نه ایــران ».علیزاده در بخش پایانی صحبتهایش
در رد ادعــاهــای اپوزیسیون و ضد انقالبها علیه رهبر
معظم انقالب ،گفت که« (آیتا )...خامنهای میگوید ما
باید موشک داشته باشیم ،غنی سازی داشته باشیم ،ما از
سعودیها نباید کمتر باشیم .ای مردم ایران! مشکل ۳۰
ساله اپوزیسیون با علی خامنهای همینهاست».

نبوده است ،بلکه خواسته در دیدارهایش متوجه شود
ایران ممکن است چه کاری برای بهبود مناسبات منطقه
انجام دهــد؟ وی ضمن انتقاد مجدد از ترامپ افــزود:
باید از برجام به عنوان اهرم فشار استفاده میکردیم.
همزمان با این فعل و انفعاالت ،روزنامه نیویورک تایمز
گزارش داده که دولت آمریکا قصد دارد دستور جلسه
ضدایرانی شورای امنیت را تغییر دهد تا از سوء استفاده
ایران جلوگیری کند .پیش تر نیکی هیلی سفیر آمریکا در
سازمان ملل متحد چهارشنبه گذشته اعالم کرده بود این
کشور از ریاست دورهای خود بر شورای امنیت سازمان
ملل متحد برای برگزاری نشستی درباره ایران استفاده
خواهد کرد .اما بنا بر گزارش روزنامه نیویورک تایمز،
آمریکا موضوع این جلسه را از ایران به «منع اشاعه» تغییر
داده است .به گزارش فارس این روزنامه دلیل این اقدام را
هشدار دستیاران ترامپ و متحدان اروپایی آمریکا دانسته

که معتقدند ایران ممکن است از این جلسه برای پررنگ
کــردن اختالفات میان کشورهای غربی بر سر برنامه
هستهای ایران استفاده کند .این روزنامه تصریح کرده که
از نظر جان بولتون ،اختصاص دادن دستور این جلسه به
طور خاص برای ایران ،به معنای ایجاد یک تریبون ایرانی
و روسیه علیه آمریکاست .در همین حال نیکی هیلی
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که واشنگتن به فشار
علیه ایران تا آن جایی ادامه میدهد که «آن ها مجبور
شوند فکری درباره موشکهای بالستیک شان کنند».
به گزارش فارس این چهره ضدایرانی دولت ترامپ در
مصاحبه با «فاکس نیوز» دربــاره بازگشت غیرقانونی
تحریمهای این کشور علیه ایران بعد از خروج از برجام
گفت :ما (فروش) نفت آن ها را هدف قرار خواهیم داد،
ما بانکهای خارجی آن ها را هدف قرار خواهیم داد و آن
ها واقعا درد ناشی از اقدامات ما را حس خواهند کرد.

▪در نتیجه انقالب اسالمی بود که مسیح علی نژاد
توانست از خانه بیرون بیاید و خبرنگار پارلمانی شود

علیزاده ،در بخش مربوط به حقوق زنان ،تاکید کرد که با
پیروزیانقالباسالمیسال ۱۳۵۷زنانجایگاه وحقوق
خود را شناختهاند .او گفت :همین خانم مسیح علی نژاد
که در تلویزیون شما هم می آید اگر انقالب نشده بود در
روستایشان پدرش در را به رویش قفل کرده بود ،نه این که
خبرنگار پارلمانی شود .انقالب اسالمی ایران بود که زنان
ایران را توانست سواد دار کند و به آن ها مطالبه بدهد.
▪آقای خامنه ای می گوید ما از سعودی ها نباید کمتر
باشیم

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

آیا کسی بازخواست خواهد کرد؟
در شرایط فعلی کشور و در میان تهدیدهای مختلف و
مشکالت گوناگون ،حساس ترین وظیفه حفظ همبستگی
اجتماعی و بــزرگ ترین خطر ایجاد شکاف در روابــط
اجتماعی و تشدید فضای دوقطبی است که زمینه ساز
تندروی ها و خشونت ها و آشوب ها می شود .همه ما وظیفه
داریم تا با رفع سوء تفاهم ها و تقویت فضای گفت وگو جلوی
تخریب ها و بدگمانی ها را بگیریم .کارکرد شایعه ها و اخبار
منفی دروغ  -با اندکی چاشنی واقعیت -یا بزرگ نمایی
مسائل منفی همین است ،نه تنها در بعد اجتماعی که حتی
در مسائل فردی هم یکی از مهم ترین عواملی که مثال رابطه
زن و شوهر را کم کم به طالق می کشاند همین است .وقتی
که در روابط اجتماعی به جای ارتباط دوستانه و تقویت
مهربانی و خوش بینی  ،دو صف و دو جبهه و دو گروه ایجاد
شود -یکی من و دوستان من ویکی طرف مقابل  -به طور
طبیعی ما خوب و صاحب حق به حساب می آییم و دیگری
یا دیگران صاحب همه صفات منفی و دارای چهره ای سیاه
به شمار می روند!
در چنین فضایی به مرور تقابل و رویارویی چنان تشدید
می شود که حتی به صورت ناخواسته و نادانسته من طرف
مقابل را مستحق هر گونه ستم و ظلم و دشنام و تحقیر و
مجازات می دانم! وقتی من به طرف مقابل بدبین شدم و به
چنین تقابلی رسیدم کم کم جامعه دچار تشنج ها و آشوب
هاییخواهدشدکهبهانفجاروبحرانگستردهمنجرخواهد
گردید .از این روست که در شرایط فعلی حتی اگر کسی
موضع انقالبی و دینی هم نداشته باشد به عنوان دلسوز
جامعه ایرانی و دلباخته وطن وظیفه دارد که برای ایجاد
حسنتفاهمونزدیککردنروابطورفعذهنیتهایمنفی
بکوشد ،زیرا نقشه خطرناک این است که جامعه به دو بخش
تقسیم شود و با هم درگیر شوند؛ خودی و غیرخودی! خود
اندیش و دگراندیش! طرفدار کنسرت و مخالف کنسرت!
موافق برجام و مخالف برجام!
سوژه و بهانه اش فرقی نمی کند ،آن چه برای تحقق این
هدف شیطانی مهم است ایجاد بدبینی و سوء تفاهم و
دروغ و شایعه برای برافروختن آتش اختالف و دشمنی
است .بزرگ ترین خدمت ملی در چنین شرایطی ایجاد
روابط مبتنی بر حسن تفاهم و بزرگ ترین خیانت ملی،
زمینه سازی برای تقابل و درگیری و تشنج و آشوب است.
یک منتقد سیاسی که استاد دانشگاه و صاحب قلم است
به خوبی می داند که دریافتی ماهانه طالب چیزی حدود
پانصد هزار تومان است و جز اندکی از روحانیون که دارای
شغل اداری هستند یا استثنائا درآمدهای شخصی دارند
طالب معموال مانند پایین ترین طبقه معیشتی مردم با
مشقت های فراوان و گاه باورنکردنی زندگی می کنند.
حال اگر چنین کسی بیاید و به بهانه مخالفت با سیاست
توسعه حوزه های علمیه  -که اتفاقا من هم در این زمینه با
ایشان هم عقیده ام -شبهه ای در ذهن مخاطبان ایجاد کند
و شهریه ماهانه یک طلبه را پنج برابر محاسبه کند ،چه باید
گفت؟ آیا ایشان نمی داند ترویج چنین دروغ ظاهرا ساده
ای در فضای ملتهب فعلی به چه سطحی از بدبینی و کینه
توزی می انجامد؟
هزینه این گونه مواضع را البته نه ایشان می دهد و نه
روحانیانی که جایگاه مدیریت دارند و با راننده و محافظ
تردد می کنند و در میان مردم حضور ندارند ،بلکه این
تحریک عاطفی و روانی تبدیل به چاقویی می شود که از
یک طرف در خیابان و ایستگاه مترو بر سینه یا پهلوی طلبه
بی گناه مشهدی می نشیند و او را به خاک و خون می کشد
و از یک طرف هم ریسمان سست شده روابــط اجتماعی
میان مردم را ضعیف تر می کند.دردا که سوء استفاده های
شغلی و خیانت های اقتصادی و جنایت های سیاسی را
خطاکارانی در سطوح باالتر مدیریتی کرده اند و تاوانش را
مردم کوچه و بازار با افزایش روزافزون بدگمانی و دشمنی
و بغض و کینه به هموطنان خود می دهند! اگر امروز هم
کسی ایشان را برای ایجاد شکاف اجتماعی بازخواست
نکند ،بی تردید نسل های آینده با مرور تاریخ امروز ما دکتر
صادق زیباکالم را به تلخی و شدت مالمت خواهند کرد.

...
سپاه

فرمانده سپاه :همه موشک های سپاه
از دقت نقطه زنی برخوردارند
ســـــــردار ســرلــشــکــر پـــاســـدار
«محمدعلی جعفری» در حاشیه
مــراســم وداع بــا شــهــدای گمنام
دربــــاره انــتــقــام سخت ســپــاه از
تروریستها به دفاع پرس گفت:
ســپــاه بــا یــک کـــار اطــاعــاتــی و
عملیاتی و با بهکارگیری تجهیزات و فناور یهای دقیق
موشکی توانست انتقام شهدای مظلوم مریوان را بگیرد.
این اتفاق یک پیام بسیار معنادار برای دشمنان به ویژه
ابرقدرتهایی داشت که فکر میکنند میتوانند ملت ایران
را بترسانند و اهداف پلید خود را به ما تحمیل کنند .وی
ادامه داد :توانمندی موشکی ما پیام بسیار تعیینکنندهای
برای همه دشمنان به ویژه کسانی داشت که در اطراف
کشورمان و تا شعاع دو هزار کیلومتری خاک ما ،پایگاه ،نیرو
و تجهیزات دارند .همه دشمنان بدانند تمامی موشکهای
سپاه از همین دقت برخوردارند .فرمانده کل سپاه تصریح
کرد :ما انبوهی از موشکهای دو هزار کیلومتری نقطهزن
در اختیار داری ــم .ملت ایــران با ایــن تــوان بازدارندگی
خواهند توانست در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند.
سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه هم در یادواره
شهدای مهدی شهر با اشاره به پاسخ قاطع سپاه به گروهک
تروریستی در روزهــای اخیر تصریح کــرد :چندروز قبل
موشکهای ما دوباره به پرواز درآمدند و نشان دادند اگر
دشمنانبخواهندهرجاذرهایآزاربهمابرسانند؛پاسخهای
مابهآناننیزبسیارقاطعانه،مخرب،کوبندهوپشیمانکننده
خواهد بود .وی گفت :گزینه جنگ علیه جمهوری اسالمی
ایران منتفی است؛ چراکه آمریکا نه شرایط سیاسی جنگ را
دارد و نه کشوری با او متحد میشود بنابراین میداند که هر
جنگیباایرانآغازکندبازندهاینجنگخودشخواهدبود.
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