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تازههای مطبوعات
••جــوان  -بهرغم آن که ادعــا میشود ارقــام
ریالی ،چون  ۱۰۰هزار میلیارد تومان و ارقام
ارزی ،چون  ۱۴میلیارد دالر برای ثبات قیمت
کاالهای اساسی در بازارها تخصیص مییابد،
امــروز شاهد چنان ضعف نظارتی بر بازارها
هستیمکهمردمعالوهبرهزینهتورموهزینههای
تأمینمالیازناحیهنظامبانکیبایدهزینهگران
فروشیهای بیدلیل را بدهند ،البته ناگفته
نماندکهدولتیازدهمدراقتصاددولتیونفتی
ایران اعتقادی به نظارت بر بازارها نداشت ،از
این رو در بودجههای سنواتی شاهد کاهش
بودجه سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده
و تولیدکننده و بخشهایی چــون تعزیرات و
نهادهاییازاینقبیلبودهایم.
••همدلی  -آمــارهــای رســمــی بــه رشــد ۲۰
درصــدی نقدینگی طی  ۷ماه ابتدای امسال
اذعانوخبریکهزارو ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی
شدنپولهایسرگردانرامنتشرمیکنند.
••سازندگی – محمد قوچانی در سرمقاله این
روزنامه نوشت :آیت ا ...هاشمیرفسنجانی
به عنوان یک جمهوری خواه (نه دموکرات)،
به عنوان یک عملگرا (نه بنیادگرا) ،به عنوان
یک توسعهگرای عدالتخواه (نه مساواتگرا)
و به عنوان یک استراتژیست مصلحتگرا (نه
ایدئولوگحقیقتگرا)پدرفکراعتدالدرایران
بعدازانقالباست.اعتدالگراییبهمعنایجمع
حکومتعامهباحکومتنخبگاناستوهاشمی
کوشیدایننظمسیاسیرادرایرانمستقرکند.
گردشهایاوبهراستوچپازاینجهتبود.

...

انعکاس
••اعتمادآنالین نوشت :یک منبع آگاه
با اشــاره به استعفای برخی وزیــران گفت:
استعفای محمود حجتی ،وزیــر کشاورزی
پیش از آخوندی ،شریعتمداری و قاضی زاده
هاشمیبهروحانیتقدیمشده،اماگویابرخی
خواهانماندناودرکابینههستند.
••تابناک مدعی شــد  :در غــیــاب عــادل
فردوسیپور که این روزها مغضوب مدیران
تلویزیون اس ــت ،هیچ یــک از برنامههای
شبکههای  5 ،3و ورزش ،نتوانستهاند
رضایتمخاطبانراجلبکنند.برنامهشبکه
ورزشتحتالشعاعاشتباهاتبیپایانجواد
خیابانی است ،گزارشهای سیانکی و رفقا
هم جای خود دارد ،علی انصاریان کارش را
بارنجاندنمردمافغانستانشروعکرد،حتی
برنامهمیثاقیهمکپیضعیفیازبرنامههای
فردوسیپوراست.
••عصرایران خبرداد  :وزارت خارجه عراق
اعالم کرده است که در پی انتشار ویدئویی در
شبکههایاجتماعیمحمدعلیالحکیم،وزیر
خارجه عراق سرکنسول این کشور در مشهد
را احضار کرده است .براساس این گزارش،
برخیکاربرانشبکههایاجتماعیویدئویی
منتشرکردندکهنشانمیدهدیاسینشریف،
سرکنسول عــراق در مشهد بــرای یک مرکز
زیباییدراینشهرتبلیغمیکند.
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ازرهگیریموشک مهاجمتوسطمیگتابمبهای ۲هزارپوندیدررزمایشفداییانحریموالیت

خط و نشان خلبانان جوان برای دشمن

در هشتمین رزمایش فداییان حریم والیت
دههــا فروند از انــواع هواپیماهای شکاری،
شکاریبمبافکنوترابریباحضوردرمنطقه
عمومیاصفهانبهمدتدوروزبهانجاممرحله
اصلی و فاز عملیاتی رزمایش پرداختند .در
این رزمایش دو روزه که توسط خلبانان جوان
نیروی هوایی ارتش انجام شد ،توان دفاعی
هواپیماهای بمب افکن سنگین راهبردی
سوخو  24و اف ،4اف ،5اف ،7میگ،29
اف ،14صــاعــقــه ،هــواپــیــمــاهــای سوخت
رســان بوئینگ 707و ،747هواپیماهای
ترابری و پشتیبانی  c130به همراه انواع
هواپیماهایبدونسرنشینمجهزبهموشک
هــای نقطه زن و بمب هــای هوشمند برد
بلند که از روزها قبل به پایگاه شهید بابایی
اصفهان انتقال یافته اند به نمایش گذاشته
شد .به گزارش تسنیم و فارس ،در اولین روز
از مرحله اصلی و هشتمین رزمایش اقتدار
هوایی فداییان حریم والیــت ،هواپیماهای
شکاریبمبافکناف 5وصاعقهاهدافمهم
و حیاتی کشور نارنجی (دشمن فرضی) را با
استفاده از تسلیحات ساخت داخل منهدم
کردند .همچنین هواپیماهای اف 7مجهز
به بمبهای هوشمند ،نقطهزن ،دورایستا
و راکتهای ساخت داخــل بــرای اولین بار
اهدافحیاتیدشمنفرضیراباتکنیکهای
ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی در عمق
منطقه نبرد منهدم کردند .در این مرحله
از رزمایش ،جنگنده های رهگیر میگ29
بــا شلیک موشکهای بهینهشده ،R73
موشک رهــاشــده از هواپیمای اف 5را با
موفقیت رهگیری و منهدم کردند .در ادامه
هواپیماهایاف 4بابمبارانسنگین،اهداف

ازپیشتعیینشدهراباموفقیتمنهدمکردند.
در آخرین مرحله از روز اول رزمایش فداییان
حریم والیت ،بمبافکن راهبردی سوخو
 24و فانتوم با استفاده از غافلگیری شبانه
و در ارتفاع پست اقــدام به بمباران سنگین
هوا به زمین ( )Carpet Bombingبهسمت
اهداف ازپیش تعیینشده کردند و هواپیمای
اف 4نیز با استفاده از فلر اقدام به روشنایی
صحنهنبردباهدفشناساییوانهداماهداف
توسط پرندههای مشابه کرد .در دومین روز از
مرحلهاصلیوفازعملیاتیهشتمینرزمایش
بزرگ فداییان حریم والیــت ،جنگنده بمب
افکنهای اف 4با استفاده از موشک های
ماوریک و بمب های دو هــزار پوندی قاصد
اهدافدشمنفرضیرامنهدمکردند.دراین
مرحله همچنین بمب افکن های راهبردی
سوخو  24با حمل انواع موشک های بهینه
شدهونقطهزن kh-25کهتوسطمتخصصان
جوان نیروی هوایی ارتش آماده بهره برداری
و تست عملیاتی شده است ،اهــداف زمینی
را با موفقیت منهدم کردند .در این مرحله

با اشاره به حساب های بانکی برخی
محکومان دادگاه های اقتصادی

خطیب جمعه تهران :این چه
نظام مالیاتی است که داریم؟

همچنین جنگنده های اف 14و میگ 29با
انجام عملیات رزم هوایی به درگیری هوایی و
تمرین شرایط درگیری در صحنه واقعی نبرد
پرداختند .امیر دریــادار حبیبا ...سیاری
معاون هماهنگکننده ارتــش هم در پایان
هشتمینرزمایشاقتدارفداییانحریموالیت
نیروی هوایی ارتــش در جمع خبرنگاران،
رزمایشوآمادگینیرویهواییارتشرابسیار
خوب ارزیابی و اظهار کرد :تالش و آمادگی
باالی نیروی هوایی ارتش در شرایطی است
که تحت شدیدترین تحریمها قرار داریم .وی
با بیان این که آمادگی و اقتدار نیروی هوایی
موجب افتخار مردم ماست ،افزود :خلبانان
جوانی که به خوبی و البته به زیبایی این
ماموریت را انجام دادند ،بین  20تا  27سال
سن دارند که اقتدار نظام جمهوری اسالمی
را در آستانه جشن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی به نمایش گذاشتند .سیاری
همچنین تصریح کرد :به بیش از  95درصد
اهدافتعیینشدهدرهشتمینرزمایشاقتدار
فداییانحریموالیتنهاجادستیافتیم.

محمداکبری-خطیب جمعه تهران با بیان این که اصالح نظام
مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست و نرخ مالیاتی نباید
افزایش پیدا کند ،به برخی افــراد که دستگاه قضایی آن ها را
محاکمه کرده درحالی که ده ها حساب بانکی و جابه جایی های
کالنمالیداشتنداشارهکردوگفت:اینچهنظاممالیاتیاست؟
دستگاهمالیاتیکشوربرایاینکهبتواندعادالنهمالیاتدریافت
کند،نیازمنداطالعاتاست.بهگزارشخراسان ،حجتاالسالم
والمسلمینسیدمحمدحسنابوترابیفردهمچنین بابیاناینکه
دربرخیکشورهااگرکسیمیخواهدحساببانکیبازکند،باید
باتاییددستگاهمالیاتیحسابمالیبازکندافزود:همانطورکه
فرارمالیاتیخیانتبهملتوکشوراست ،یکیازحوزههایمهم
برای اصالح سیاستهای مالی اصالح ساختار مالیاتی است
و مرکز پژوهشها به این حوزه پرداخته است .امام جمعه موقت
تهران با اشاره به این که دومین قدم برای اصالح سیاستهای
مالی کاهش هزینهها در کنار افزایش درآمدهاست ،اظهارکرد:
افزایش حقوق با دس ـتانــدازی به منابع بانک مرکزی یعنی
کاهش ارزش پول ملی ،کاهش قدرت خرید مردم و این خیانت
به ملت ایران است .ما در ظاهر پیام میدهیم  ۱۰درصد حقوق
شما را افزایش دادیم اما در پسپرده ۳۰،تا ۴۰درصد ارزش پول
شما کاهش یافته است .کاهش هزینههای عمومی باید جزئی از
مسائلرسمیباشد.ویدربخشدیگریازسخنانخودبااشاره
بهافزایش 28درصدیرشداعتباراتیکنهاددولتیگفت:خدا
شاهداستاینگونهکشورادارهنمیشود .مابایددرجهتکاهش
هزینههاحرکتکنیم.ابوترابیفرد خطاببهمسئوالنگفت :شما
دغدغه فرزندان و خانواده خود را دارید؟ خانواده و فرزندان شما
زمانیآیندهمطمئنیدارندکههزینههایکشورمدیریتشودودر
برابرافزایشهزینههابایستید.اینافزایشهزینهمشکالتراحل
نمیکند .وی با تاکید بر این که باید نگاه به نظام بودجهریزی در
کوتاهمدتتغییرکندتصریحکرد:نکاتیکهرهبرمعظمانقالبدر
حوزهبودجهاشارهداشتند،بیانگرضرورتواهمیتتحولاست.

ظریف :وقتی دست نشانده آمریکا می شویم که جهنم یخ ببندد!

محمدجوادظریفوزیرخارجهکشورماندرواکنش
بهاظهاراتاخیرمایکپمپئو  وزیرخارجهآمریکاکه
گفته بود «تحریم های آمریکا تا زمان تبدیل شدن
ایــران به یک کشور عــادی ادامــه دارد» ،در توئیتر
نوشت«:هرجاوهرزمانکهآمریکادخالتمیکند،
هرج و مرج ،سرکوبگری و نفرت ایجاد میشود .آن
روز که ایران بخواهد برای تبدیل شدن به یک کشور
"نرمال"بهتقلیدازدولتهایدستنشاندهآمریکاو
"مدلهایحقوقبشری"مایکپمپئوروبیاورد-خواه

شاه باشد یا سالخان فعلی -روزی خواهد بود که
جهنمیخببندد».اینسخنظریفکنایهازایناست
کهایرانهیچزمانیبهکشوریدستنشاندهوبهقول
آمریکاییها«نرمال»تبدیلنخواهدشد.حسامالدین
آشنا مشاور رئیس جمهور نیز با بیان این که برجام با
ابهامزدایی از برنامه هستهای درست به قلب پروژه
مخاطرهنمایی از ایران زد ،تأکید کرد :سخنان اخیر
پمپئودلتنگیبرایروزگاریاستکهایرانهراسی
«نظیرتروریسمدولتیاسرائیلوتروریسمغیردولتی
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تکفیری» را به محاق برده بود.وزیر خارجه آمریکا در
سفر ضدایرانی اش به منطقه در قاهره مدعی شد:
تحریمهایایرانسختترمیشوند.ویهمچنینبا
ابرازنارضایتیازافزایشنفوذایراندریمن،سوریهو
عراق،تهدیدکردکهتحریمهاعلیهتهرانراسختتر
میکنند .به گزارش فارس ،پمپئو که در یک سفر
ضدایرانی در قاهره سخنرانی می کرد ،با حمایت
از اغتشاشات سال  1388در ایــران ،مدعی شد:
«رژیم ایران که جسورتر از قبل شده ،نفوذ خود را در

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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یمن ،سوریهوعراقبیشترکرد...اکنونحزبا...در
زرادخانههای خود بیش از صدهزار فروند موشک
دارد که به سمت متحد ما ،اسرائیل هدف گرفته
است».وزیرخارجهآمریکادرمصاحبهایاعالمکرد:
 ۲۴و  ۲۵بهمن در آمریکا یک همایش بینالمللی
علیهایرانبرگزارمیکنیم.درهمینحالبهگزارش
ایسنا یک منبع عراقی اعالم کرد که وزیر خارجه
آمریکادردیداربانخستوزیرعراقخواستارکاهش
فعالیتشرکتهایایرانیدراینکشورشدهاست.

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

بی حجابی اجباری!

در سال های طوالنی که به اقتضای مطالعات
گسترده و مفصل در حوزه حجاب و پوشش،
مسیر تحوالت صنعت مد را بررسی و مطالعه
کــرده ام ،هیچ سیاست و تدبیری را به تلخی
اجبار فراگیر به برهنگی و بی حجابی نیافته
ام.یکیازتلخترینپدیدههایفرهنگیمعاصر
"بــی حجابی اجــبــاری" اســت کــه متأسفانه
ایــن موضوع حساس به دلیل سیاست های
غلط و ناصواب ما برای ترویج حجاب در سال
هــای اخیر مــورد توجه قــرار نگرفته اســت.
اجبار به ترک حجاب و برهنگی گاه با چوب و
چماق رضاخانی و گاه با فشار روانی و تبلیغات
محمدرضا شاهی در حوزه افکار عمومی سال
هاست که ظالمانه روح و روان و جسم و جان
دختران و زنان را مورد حمله قرار داده است.
آغازاینموجازسالهایپایانیقرننوزدهمبود
که با رویکردی ذاتا اقتصادی از اروپا و آمریکا تا
کشورهایدیگررادرنوردیدوباگسترشرسانه
های جدید سرعت و شتاب بیشتری گرفت.در
کتاب "حجاب با حجاب" به این موضوع اشاره
ای داشته ام و به تفصیل نوشته ام که گاه بیش
از آن که برای حجاب ،اجبار باشد ،زور و فشار و
اجبار و اکراه برای برهنه بودن و بی حجابی در
قالبیکدیکتاتورینرموظاهراجذابصورت
می گیرد.دیکتاتوری مدرن سیلی نمی زند و
شکنجه نمی کند اما با هوشمندی و ظرافت
چنان به مهندسی افکار عمومی می پردازد که
مؤثرتر از هر فشار و ستم ظاهری بدون جنگ و
خونریزیبهاهدافخوددستیابد.اینفضای
غالبدیکتاتورمآبافکارعمومیباادعایبسط
آزادی های فردی و تظاهر به مقابله با استبداد
مذهبی چنان اختیار افــراد را سلب و آزادی
را تحدید و تهدید می کند که در واقع اختیار و
ارادهایبرایانتخابدرآنانباقینمیگذارد!
مثال  10-15سال قبل اگر از کسی که شش
برادر و دو خواهر داشت ،می پرسیدند اعضای
خانواده شما چند نفر هستند جرئت نمی کرد
جواب بدهد!زیرا فضای غالب رسانه ای چنان
افکار عمومی را مهندسی کــرده بود که همه
بــاور کــرده بودند تعداد زیــاد فــرزنــدان نشانه
عقب ماندگی و سطح پایین خانواده است!
در حوزه حجاب نیز دقیقا همین اتفاق می افتد
و مجموع نشانه های بصری و پیام های رسانه
ای از تبلیغات محیطی شهری تا آگهی های
بازرگانیازآغازکودکیدخترانبیگناهراچنان
مورد هجوم ذهنی قرار می دهند که در دوره
نوجوانیوجوانینتوانندهدفیجزخودنمایی
و فریبندگی بــرای م ــردان داشته باشند   .
خوشبختانه وقوع انقالب اسالمی تا اندازه ای
هر چند اندک از این فشار رسانه ای و تبلیغاتی
کاستوبههمیندلیلدرسالهایاخیرنشانه
ها و شواهدی از یک موج گسترده برای همراه
ساختن فضای فرهنگی و اجتماعی ایــران با
نظام جهانی دیده می شود و همین شواهد می
تواند دلیل خشم استکبار غربی از ناکامی اش
در تطبیق کامل این سیاست ها در ایران بعد از
انقالبراتاحدودینشاندهد.

