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ِعـزُّ ا ْل ُم ِ
اس.
ـنِ ،غـنا ُه َع ِن النّ ِ
ؤم ِ

ع ّزت مؤمن در بىنيازى از مردم است.
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تازههای مطبوعات
••ایران -یکی از متهمان فراری پرونده دکل نفتی که در
یکی از کشورهای اروپایی به سر میبرد ،به کشور بازگشت.
«ن.م»ازمتهمانپروندهدکلنفتیوازخویشاوندانمتهمان
این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی به سر
میبرد و پولها نیز به حساب او واریز شده بود .آن طور که در
رسانهها و سایتهای خبری مختلف آمده ،این فرد شرکتی
را در هلند تأسیس کرده و با یک شرکت تأسیسات دریایی
در زمینه تأمین دکلهای حفاری همکاری میکرد .گفته
میشود پولها برای خرید دکلی که از آن بهعنوان دکل
گمشده یاد میشود ،به حساب «ن.م» واریز شده بود.
••آفتاب یزد -این روزنامه در یادداشتی به قلم مجید ابهری
نوشت :اگر بازنشستهزدایی منجر به جذب و به کارگیری
نیروهای جــوان نشود ،ایــن حرکت یک تسویه حساب
سازمانی قلمداد می شود و فقط موجب محروم شدن نظام
اجراییکشورازنیروهایکارآمد،دلسوزومتخصصخواهد
شد که غیبت آن ها هرگز جبران نخواهد شد.
••رسالت -این روزنامه تیتر گزارش خود درباره بررسی
مشکالتکارگرانهفتتپهرا«کارگرانمشغولحبساند!»
با تصویر سازی از چند کارگر در سلول زندان انتخاب کرد.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی ضمن بررسی
ظرفیتهای مغفول تجارت با افغانستان و پاکستان ،تأکید
کرد :میزان صادرات به دو همسایه شرقی 3.5برابر تجارت
با اروپاست و تا پنج برابر هم قابل افزایش است.
••اطالعات -این روزنامه در یادداشتی  به قلم سید مسعود
رضوی از رئیس جمهور خواست از ظریف در برابر انتقادات
دفاع کند و افزود :اگر رقبای کاسب تحریم موفق شوند و
چنان ضربهای بزنند که ظریف از کابینه بیرون رود ،منتظر
همین بازی ها برای زنگنه هم باشید و آن کابینه دیگر ربطی
بهتهماندهامیدوآخرینقطرههایاعتمادورایمردمندارد.
زود باشید چون االن هم دیر است.
••جهان صنعت -ایــن روزنــامــه در یادداشتی نوشت:
حداقل درباره سازوکار همکاری مالی با ایران و خرید نفت
کشورمان ،هیچ کشور اروپایی چه عضو اتحادیه اروپا و چه
غیر از آن حاضر به پیشقدم شدن نشده است .کشورهای
اروپایی حتی هراس دارند که مقر اداری این سازوکار مالی
درمحدودهجغرافیاییکشورشانقرارگیردوبههمیندلیل
این سازوکار و نهاد مالی مشترک ایران و اروپا چه به لحاظ
تاسیس و چه به لحاظ عملیاتی شدن شانس تحقق ندارد.
••آرمان-فیاضزاهدفعالسیاسیاصالحطلبتأکیدکرد:
دلواپسان داخلی و اپوزیسیون خارجی دولبه یک قیچی
اند و با این که در ظاهر ضد هم هستند ،اما حرف یکسانی
را بازتاب میدهند که نمیتوانید از طریق صندوق رأی،
کنشهایمسالمتجویانه،انتخاباتونهادهایاجتماعی
و مدنی مطالبات خود را پیگیری کنید.

...

انعکاس
••فردا نیوز نوشت  :سیدحسن رسولی خزانهدار شورای
شهر در توئیتی نوشت :بررسیهای غیررسمی دربــاره
حناچی حاکی از این است که نسبت عضویت برادر او در
گروهکهای منافقین اگر هم وجــود داشته باشد جای
نگرانی ندارد .چرا که در سالهای اول انقالب بسیاری
از خانواد هها دچار چنین مشکالتی شدند.منتظر پاسخ
استعالم حناچی برای شهرداری تهران از سوی وزارت
کشور هستیم.
••امیدنامه نوشت  :رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد
شهید از تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات این
بنیاد خبر داد .امیر خجسته (رئیس هیئت تحقیق و تفحص
از بنیاد شهید) دربــاره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و
تفحص از بنیاد شهید گفت :پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد
شهید با  ۳۶مورد احتمال تخلف به سرانجام رسید و نتیجه
این تحقیقات حدود چهار ماه پیش به قوهقضاییه ارسال
شده است.
•• انتخاب خبرداد  :فدراسیون تکواندو اعالم کرد که در
جریان برگزاری یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان
پومسه  ۲۰۱۸در چین تایپه و در مراسم توزیع مدال طالی
نمایندگان کشورمان ،در زمان به اهتزاز در آمدن پرچم
ایران سرود کشورمان به اشتباه پخش شد که ورزشکاران
کشورمان و سرپرست تیم به کمیته برگزاری رقابت ها
اعتراض کردند و عذرخواهی میزبان را به همراه داشت.
••خبرآنالین نوشت  :محمد مهاجری در یادداشتی
مدعی شد« :از آقای کدخدایی باید پرسید آیا اصوال هیچ
فرضی برای تخلف اعضای محترم شورای نگهبان متصور
است؟ مثال این که دو عضو شورای نگهبان در سال  ۸۸از
یک کاندیدا حمایت کردهاند تخلف است یا نیست؟ این که
بعضی اعضای محترم شورای نگهبان به دلیل حضور در
یک تشکل سیاسی  -روحانی مکرر از کاندیداهای خاص
حمایتمیکنندیاحتیدریکانتخاباتبهسودیککاندیدا
سخنرانی میکنند یا علیه کاندیدای دیگری حرف میزنند
تخلف است یا نه؟ اگر تخلف نیست پس بفرمایند شورای
نگهبان کدام کار را بکند اسمش تخلف است؟»
••انصاف نیوز خبرداد  :جمعی از دانشجویان دانشگاه
تهران در حمایت از کارگران هفت تپه در پردیس مرکزی
دانشگاه تهران تجمع کردند.
••خبرآنالین نوشت  :دبیر شورای اطالعرسانی دولت
با انتشار بخشی از ویدئوی برنامه تلویزیونی «دست پخت»
که به گفته او ،در آن به یکی از شرکتکنندگان اهانت شده
است ،از عملکرد صداوسیما انتقاد کرد .علیرضا معزی
با انتشار این فیلم در صفحه توئیتر خود نوشت« :آقایان
حسا مالدین آشنا و فــواد ای ــزدی ،بحث درب ــاره چالش
مدیریت تصویر ملی در رسانه ملی پیشکش همگیمان!
فکر میکنم چالش رعایت کرامت انسانها در رسانه ملی
مهمتر است».
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گزارشها از احتمال تجدیدنظر برجامی ایران

همزمان با تند شــدن هشدارهای ایــران به اروپــا
به خاطر تعلل هــای برجامی ،برخی گــزارش ها
از احتمال تجدیدنظر ایــران در تعهدات برجامی
و غیربرجامی اش حکایت دارد؛ دیــروز فالحت
پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره
به ناتوانی اروپا از ثبت سازوکار مالی و سرنوشت
برجام ،گفت :تعدیل همکاریهای ایران با آژانس
بینالمللیانرژیاتمیاحتمالیاستکهدرشرایط
فعلی جدیتر شده اســت .همزمان وزیــر خارجه
کشورمان نیز از انتخاب های گسترده ایران خبر
داد.دوروزپیششمخانیدبیرشورایعالیامنیت
ملیبهوزیرخارجهانگلیسدرتهرانهشداردادکه
ایران تصمیمات الزم را برای هر سناریویی گرفته
اســت .اکنون حشمت ا ...فالحتپیشه ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به احتمال
تعدیل همکاری های ایــران با آژانــس بین المللی
انرژی اتمی می گوید :مجموعه دستگاههای نظام
هستند که درباره آینده برجام تصمیم میگیرند.
البته مجموعه نظام تصمیمی که در قبال برجام
میگیرد فقط منتهی به این موضوع نخواهد شد و
مسائل مربوط به منافع ملی هم در این تصمیم مد
نظر قرار خواهد گرفت .به گزارش مهر ،وی در عین
حال تأکید کرد که اگر سازوکار عملی بین ایران و
اتحادیه اروپا در قبال اجرای برجام شکل نگیرد،
جمهوری اسالمی ایــران رفتار افراطی نخواهد
داشــت چرا که ما معتقدیم عصر افراطگرایی در
دنیای امروز رو به پایان است .فالحت پیشه معتقد
است اروپــا منتظر ترمیم برجام در آمریکا و تغییر
سیاستاینکشوردرقبالتوافقهستهایاست.
▪صبح نو :واکنش عراقچی نشان می دهد زمان
اروپابهپایانرسیدهاست

همزمان روزنامه صبح نو در گزارش دیروز خود با
اشاره به هشدارهای اخیر عراقچی به اروپا نوشت:
«طبق اخبار رسیده به «صبحنو» ،تیم مذاکرهکننده
ایرانی برای مذاکره با طرف اروپایی ددالین تعیین
کرده است؛ موضوعی که معاون وزیر خارجه ایران
همدرسخنانخودتلویح ًاآنراتأییدکردهاست».به
نوشته این روزنامه واکنش عراقچی نشان میدهد
که زمــان آنهــا بــرای عمل به تعهداتشان پایان
یافته و حال زمان آن رسیده تا ایران اقدام متقابل در
برابر نقض عهدهای آشکار آمریکا و  5+1در توافق
هستهای را انجام دهد همانگونه که رئیسجمهور

در زمان خروج ترامپ از برجام وعده داده بود « :اگر
ببینیممنافعماتضمیننخواهدشد،بهزودیبامردم
ایرانصحبتخواهمکردوتصمیماتنظامرادرآن
شرایطبهاطالعمردممیرسانم».
▪ظریف :مقامات کشورمان تصمیم می گیرند

همسو با این تحوالت وزیر خارجه کشورمان هم در
گفت و گو با خانه ملت درباره آغاز نشدن سازوکار
مالی پیشنهاد شده از سوی اروپایی ها ،اظهارکرد:
جمهوری اسالمی همواره اعالم کرده که انتخاب
های متعددی دارد ،از این رو انتخاب های مان
براساس منافع ملی و طبق سازوکاری که در کشور
تعریف شــده اتخاذ می شــود .ظریف با اشــاره به
چالش اروپایی ها در زمینه ایجاد سازوکار SPV
گفت :بحث ها در این موضوع هنوز ادامه دارد و
با طرفهای اروپایی در تماس هستیم تا وضعیت
مشخص شود .به گفته ظریف این که چه تصمیمی
گرفته و در چه زمانی این موضوع مهم مشخص
شودرامقاماتکشورمانباتوجهبهآخرینوضعیت
ها مشخص خواهند کرد .وزیر خارجه کشورمان
همچنیندرگفتوگوباگاردیناظهارکرد:تحریم،
کسی را پشت میز مذاکره بازنمیگرداند بلکه اراده
برای مقاومت را تقویت میکند.
▪خرازی :قصور اروپا در اجرای تعهدات خود در
برجام ،قابل توجیه نیست

از سوی دیگر ،در ادامه هشدارهای مقامات ایرانی
رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی گفت:

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:

اگرچه با توجه به مشکالت اروپــا ،ناتوانی آن ها
در برابر فشارهای آمریکا قابل درک اســت ،اما
قصور اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام ،قابل
توجیه نیست .به گزارش فارس ،کمال خرازی در
دیــدار با هیئتی از کارشناسان اندیشکده بنیاد
برتلزمان آلمان گفت :اروپــا در همسایگی غرب
آسیاست و امنیت اروپــا با امنیت در این منطقه
ارتباط مستقیمی دارد .باید به خاطر داشت که
حفظ برجام در امنیت منطقه و اروپــا تاثیرگذار
است.
▪تهدید اروپا توسط آمریکا

همه ایــن هشدارها به اروپــا در حالی اســت که
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
پس از نشست مشترک با وزیران خارجه این قاره
گفت که در این نشست بر حمایت قاطع اروپــا از
اجــرای کامل توافق هستهای تأکید شده است.
همزمان برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در
وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد که تجارت
با ایران میتواند به معنای تامین مالی تروریسم
باشد .به گزارش تسنیم وزارت امورخارجه آمریکا
در پیامی توئیتری به نقل از هوک نوشت :وقتی
شرکتها با ایران تجارت میکنند ،احتمال دارد
تروریسم را ،شاید در خاک خودشان ،تامین
مالیکنند .هدف تحریمهای ما محروم کردن
ای ــران از توانایی صــدور تروریسم اســت .ما
درخصوص دور زدن تحریمها هوشیار هستیم
و منعی برای توقف آن نخواهیم داشت.

با اشاره به برگزاری جلسه مشورتی با حضور
ظریف ،جنیدی و کدخدایی

فالحت پیشه :درباره  CFTمی توانیم
به نتیجه برسیم

رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسازجلسهدوشنبهشب
کارگروه امنیت ملی برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTخبر داد و گفت:
این جلسه نشان داد که میتوانیم برای رفع ایرادها «به نتیجهای برسیم».
الیحه  CFTیکی از لوایح چهارگانه گروه ویژ ه اقدام مالی ( )FATFاست که
شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسالمی در این الیحه ایراد گرفته
است .حشمت ا...فالحت پیشه که پیشتر خبر تشکیل کارگروه مشورتی
بررسیالیحهالحاقایرانبهکنوانسیونمقابلهباتامینمالیتروریسم()CFT
را باحضورنمایندگان،دولت،مجمعتشخیصوشوراینگهباناعالمکرده
بود ،در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :دوشنبه شب جلسه مشورتی برای
بررسی ایرادهای الیحه شورای نگهبان به الیحه  CFTبا حضور ظریف ،وزیر
امور خارجه ،جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهور ،کدخدایی ،سخنگوی
شوراینگهبانونمایندهایازمجمعتشخیصمصلحتنظامبرگزارشد.وی
بابیاناینکهبرخیازنمایندگاندراینجلسهحضورداشتند،افزود:وقتیبه
توافقنهاییبرسیمموضوعدرجلسهکمیسیونامنیتملیمطرحمیشودو
ماایرادهایشوراینگهبانرادرحضورآقایکدخداییبهرایکمیسیونمی
گذاریم.جلسهدیروزنشاندادکهمیتوانیمبهنتیج هبرسیم.
▪کریمی قدوسی :الریجانی به دنبال فضاسازی برای تصویب الیحه
در مجمع است

با این حــال ،به گــزارش راهدانــا ،جــواد کریمی قدوسی نماینده مردم
مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با «قم فردا»
ضمن اشاره به برگزاری جلسه در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای
بررسی ایرادهای شورای نگهبان به الیحه  CFTاظهار کرد :بر اساس
گفتههای فالحت پیشه رئیس کمیسیون با هماهنگی الریجانی رئیس
مجلس عــاوه بر کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان ،سردار وحیدی از مجمع تشخیص
 ،وزیر اطالعات ،وزیر امور خارجه ،معاون
حقوقی رئیسجمهور و تعداد زیادی
از مسئوالن در جلسه حضور داشتند
کــه خــاف آییننامه مجلس اســت.
کریمی قدوسی افزود :بنده حدس
میزنم در جلسه سران قوا پیوستن
بــه ایــن الیحه تصویبشده و
آقای الریجانی به
دنبال فضاسازی
و تــصــویــب ایــن
الیحه در مجمع
تشخیص است.

جمع آوری امضا برای استیضاح و ادعای مهلت10روزه قوه قضاییه به ظریف
سرمدی:مبالغ قاچاق مواد ،کاال و سوخت به صورت پول شویی وارد سیستم مالی کشور می شود

قضاییه چنان چه کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در
کشور داشت مثل ادعاهای آقای ظریف ،قوه قضاییه رسما
نامهایراازسوی دادستانیبرایفردارسالمیکندوازوی
میخواهدظرف10روزتادوهفتهمستنداترابرایپیگیری
ارائهکند.درخصوصوزیرامورخارجههمبهلحاظاهمیت
موضوعیکهویمطرحکردهاستهمیناقدامصورتگرفته
وازویخواستهشدهمستنداتخودراارائهکند.پیشازاین
نقویحسینیسخنگویفراکسیوننمایندگانوالییمجلس
با اشاره به جلسه محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا با
کمیسیونمتبوعش،بهنقلازاژهایگفتهبود...«:اینجانب
نامهنوشتهوگفتهامکهاگراینجمالتازسویایشاناست،
توضیحات و اسناد وی اخذ شود ».با این حال بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به سوالی درباره این نامه
گفتهبود«:ما هیچگونهدرخواستیازسویآقایاژهایدراین
زمینهدریافتنکردهایم».

سخنان اخیر وزیر خارجه درباره وجود پول شویی گسترده
درکشورهمچناندرکانونتوجهرسانههایحامیومنتقد
 FATFقرارگرفته و تعدادی از نمایندگان مجلس از طرح
استیضاح و شکایت از وزیر خارجه خبر دادند  .خبرگزاری
فارس هم ادعا کرد قوه قضاییه به ظریف برای ارائه اسناد
دربارهسخنانشمهلتی10روزهدادهاست.
▪شکایت نمایندگان علیه ظریف دربــاره اظهارات
اخیرش

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس گفت:
نمایندگاندرحالامضایشکایتنامهایعلیهمحمدجواد
ظریفوزیرامورخارجهدربارهاظهاراتشدرزمینهمنتقدان
 FATFهستند .براساس متن منتشر شده در فــارس ،در
بخشیازاینشکایتکهبهامضاینمایندگانیچونحاجی
دلیگانی ،کوهکن ،قاضی پــور ،پورمختار و ...رسیده ،
تأکید شده است« :اینجانبان امضاکنندگان زیر به عنوان
نمایندگانایراندرراستایسوگندیکهبهاستناداصل۷۹
قانوناساسیدربرابرقرآنکریمیادکردهایم،ایناظهارات
را مغایر منافع و مصالح ملی و خالف شأن وزیری که قانونا
عهدهدار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
است میدانیم ،لذا درخواست رسیدگی به این اظهارات
ناصوابوبیپایهواساسراطبقماده ۲۳۴قانونآییننامه
داخلیمجلسشورایاسالمیداریم».همچنینمحمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در
صحن علنی مجلس تأکید کرد :قانون پول شویی در کشور
وجود دارد که متولی آن وزارت اقتصاد است ،البته در کنار
آن وزارت اطالعات و دستگاههای دیگر مانند رئیس بانک
مرکزی هم متولی این موضوع هستند .وی افــزود :اگر
ظریف ادلهای داشته و دارد باید آن را ارائه کند و موضوع
پیگیری شود زیرا این موضوع برای نظام هزینه ایجاد کرده
وبایدبررسیشود.

▪حاجی دلیگانی :طرح استیضاح ظریف تقدیم هیئت
رئیسه می شود

به گزارش تسنیم ،حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم از
تدوین طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
در مجلس خبر داد و گفت :این طرح در حال تدوین و قرار
است در روزهای آینده برای آن امضا جمعآوری شود .وی با
اشارهبهاظهاراتجنجالیاخیروزیرخارجهگفت:باتوجهبه
اینکهآقایظریفمدارکخودرادراینزمینهبهنمایندگان
ارائهنکرد،نمایندگاننیزطرحاستیضاحویراتدوینوپس
ازجمعآوریامضاتقدیمهیئترئیسهمجلسمیکنند.
▪ادعای فارس درباره مهلت 10روزه قوه قضاییه به
وزیر خارجه

در همین باره فارس مدعی شد :بر اساس رویه جدید قوه

▪سرمدی :ظریف به هیچ وجه نظام یا نهادی را به پول
شویی متهم نکرده است

ازسویدیگر،مرتضیسرمدیقائممقاموزیرخارجههم
با ارائه تعریف قانون از پول شویی  ،مواردی چون قاچاق
مواد مخدر  ،کاال و سوخت را از مصادیق آن دانست
وگفت  :اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه یعنی
قاچاق کاال  ،قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سوخت را در
نظر بگیریم  ،براساس آمار موجود ،در سال حدود 10
یا  15میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور میشود که
اگر از درآمد فروشندگان جزء کاالهای قاچاق بگذریم
قسمت عمده این مبلغ با پول شویی وارد سیستم مالی
کشور میشود.وی افزود  :آقای ظریف به هیچ وجه نظام
یا نهادی را به پول شویی متهم نکرده بلکه اظهار کرده
است با توجه به ارقام باالی پول شویی در کشور هیچ
استبعادی نــدارد که بخشی از آن برای فضاسازی به

منظور مخالفت با قوانین  ،تدابیر و اقداماتی که علیه پول
شویی در جریان است به کار گرفته شود .این دیپلمات
افزود :اگر به قانون مبارزه با پول شویی مصوب /11/2
 86مجلس شورای اسالمی توجه شود  ،در این قانون جرم
پول شویی  به صورت خالصه عبارت است از " :تحصیل ،
تملک ،نگهدارییااستفادهاز عوایدحاصلازارتکابجرم
یا به صورت کلی هرنوع مالی که از فعالیتهای مجرمانه
به دست آمده باشد و از طریق اخفا یا پنهان کردن ماهیت
واقعی و منشأ و منبع آن وارد سیستم مالی کشور شود  " .
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سرگذشت رادیو جیبی من
حــدود  25ســال قبل توفیق انجام دستور پیامبر اکرم
(ص) (اطلبوا العلم ولو بالسین -دانش را گرچه در چین
باشد بیاموزید) را یافتم و در یک کنگره علمی واقع در قاره
اقیانوسیه (دورتــر از چین) شرکت کردم .در این کنگره
علمی از ایران فقط دو نفر شرکت کرده بودند :یکی بنده و
دیگری یکی از همکاران عزیز تهران .مسیر رفت و برگشت
ما تهران ،کواالالمپور ،سیدنی بود .دوست تهرانی پیشنهاد
کرد تمام مسیر مسافرت با هم باشیم که پذیرفتم .وزیر
خارجه آن وقت کشورمان که از دوستان گرمابه و گلستان
ایشان بود ،برایمان محلی را در سفارت ایران در مالزی
تهیه دید .دوستان سفارت در فرودگاه به دنبال ما آمدند
و یکی دو شب مهمان لطف آنــان بودیم.کنگره علمی
دوساالنهای بود که مدتی است ساالنه شده است .مقاله
هایی ارائه کردیم و از مباحث علمی متنوع کنگره لذت وافر
بردیم.بلیت ما نشان میداد که در مراجعت از سیدنی به
کواالالمپور باید حدود  20ساعت منتظر هواپیمای هما
بشویم .ناگهان به ذهنم گذشت که این مدت را به سنگاپور
برویم .به رفیق تهرانی گفتم به دلیل دوری راه و خستگی
فراوان اگر کاله مان را به این جا پرتاب کنند ،دیگر رغبت و
توان برگشتن نیست ،بیا به سنگاپور برویم که غنیمت است
و یک فرصت طالیی .قبول کرد .بلیت تهیه کردیم و پس از
گشتی در دیدنیهای فراوان و جذاب سنگاپور به مالزی
که برگشتیم ،آسیمهسر از میان سیل جمعیت فرودگاه به
«گیت» (دروازه خروجی) سنگاپور روانه شدیم .زیرا زمان
ترانزیت ما کمتر از دو ساعت بود .شب به هتل رفتیم و روز
که شد و خورشید خانم از شرق جزیره باال آمد به فروشگاه
بزرگی رفتیم که در تملک چند مسلمان بود و فروشگاهی
بــود چند طبقه .سریع از جلوی اجناس میگذشتیم و
دنبال خرید سوغات بودیم .وقت زیادی تا پرواز نداشتیم
و نام اجناسی را که میخواستیم یادداشت میکردیم.
من چند تا «تیشرت» و یک رادیو جیبی را انتخاب کردم
و به صندوق مراجعه کردیم ،سوغاتیها را دریافت کردیم
و پولش را پرداختیم .دلشوره داشتم و نگران نرسیدن به
پرواز بودم .تاکسی گرفتیم .نزدیکیهای فرودگاه متوجه
شدم که رادیو داخل سوغاتیها نیست و از فرط عجله آن
را جاگذاشته بودم .فرصت برگشت نبود .قبض خرید را
برای روز مبادا نگه داشتم .این قبض را سال ها نگه داشتم
و هر زمان که به آن نگاه میکردم ،از ته دل آه میکشیدم
مانند تمام ما لباختهها!سا لها گذشت تا اینکه همان
کنگره ،در سنگاپور برگزار شد .رفتم سراغ آن فروشگاه،
جلوی صندوق ایستادم و خودم را معرفی کردم .داستان
را تمام و کمال برایشان شرح دادم .حتی گفتم تا همین
اواخر قبض را همراه خود داشتهام ولی االن آن را با خود
ندارم .قبول کردند و دستور دادند یک رادیو ترانزیستوری
پاناسونیک ژاپنی به من بدهند بدون دریافت هیچوجهی!
لذتبردم.ایناستمنشیکمسلمانفروشنده.نمیدانم
اگر چنین موردی در مملکت ما رخ بدهد ،همین سرانجام
را خواهد داشت؟در تمام عمرم فقط یک مورد مشابه را در
آجیلفروشی تواضع تبریز دیدم.به آجیلفروش گفتم چند
سال قبل آجیل خریدم و پستهها را برنداشتم .فراموش
کــردم .فروشنده به همان مقداری که گفتم بــدون هیچ
حرفی و باکمال خوشرویی و تواضع پسته تحویلم داد و
چیزی هم مطالبه نکرد .آیه «وای بر کمفروشان» برای کدام
قشر از جامعه نازل شده؟ آیا رعایت میشود؟

▪پاسخ آشنا به هجمه ها علیه ظریف

از سوی دیگر حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در
توئیتیکهباعبارت«برایمحمدجوادظریف»آغازشدهاست
نوشت« :از انسانی موفق خواستند راز خود را با دیگران در
میانبگذارد.لبخندیزدوگفت:موفقیتمنزمانیآغازشد
کهنبردهایکوچکرابهجنگجویانکوچکواگذارکردم.
دست از جنگیدن با کسانی کشیدم که کوچکی خود را با
تهمتبهبزرگانپنهانمیکردند».
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حقوق کارگران هفت تپه و فوالد اهواز هفته آینده پرداخت می شود

 15کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه آزاد شدند
مدیرکل حمایت از مشاغل پایدار و بیمه بیکاری وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :حقوق معوق کارگران
هفت تپه و گروه فوالدی اهواز تا پایان هفته آینده پرداخت
می شود .کریم یاوری روزگذشته در گفت و گو با ایرنا،
افــزود :چهارشنبه(امروز) به نمایندگی از طرف وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عازم اهــواز می شوم تا در
کارگروهی با حضور استاندار و مقامات استانی به
مشکالت کارگران این دو کارخانه رسیدگی شود .وی
خاطرنشان کــرد :مهم ترین اقدامات ما بــرای این دو

واحد تولیدی شامل پرداخت حقوق و مزایای معوق ،راه
اندازی مجدد خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی
پایدار است.
▪ 15کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه آزاد شدند

درهمین حال ایرنا گــزارش داد 15 :نفر از کارگران
بازداشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که
به اخالل در نظم عمومی اقدام کرده بودند آزاد شدند.
دراین باره مصطفی نظری دادستان عمومی و انقالب

شهرستان شوش به ایرنا گفت :مطالبات به حق و قانونی
کارگران توسط مسئوالن شهرستان و استان درحال
پیگیری اســت .وی افــزود :تجمعات روزهــای گذشته
کارگران با تحریک برخی عوامل از تجمعات صنفی خارج
و باعث اخالل در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک
در شهر شد .وی تصریح کرد :تعدادی از عوامل اصلی و
تحریک کنندگان تجمعات غیرقانونی شناسایی شدند و
تحت تعقیب قرار گرفتند که دیروز پس از انجام تحقیقات
و اقدامات قانونی با صدور قرار آزاد شدند.

CMYK

