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امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
َ
ءاداب ُه ْم ُیغْ فَ ْر َل ُک ْم.
َأ ْک ِر ُموا َأ ْو َ
الد ُک ْم َوأ ْح ِس ُنوا َ
فرزندانتان را گرامی بدارید و آدابشان را نیکو کنید تا آمرزیده شوید.
(وسائل الشیعه ،ج  ،15ص )195
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...

تازههای مطبوعات
••کیهان – محمد قوچانی سردبیر روزنامه
کارگزاران به تجلیل از هاشمی پرداخت؛ این
در حالی است که وی پیش از این با انتشار
عنوان مافیایی
کتا بهایی از هاشمی با
ِ
«پدرخوانده» یاد کرده بود.
••وطــن امـــروز – ایــن روزنــامــه اظــهــارات
ضدایرانی مقامات فرانسوی درباره برنامه
موشکی ایران را با تیتر «خروسک» منتشر
کرد.
••ایــران  -حجتاالسالم والمسلمین آل
هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
با انتقاد از فیلترینگ شبکههای اجتماعی
خارجی گفت :این کار ،نیروهای ارزشی را
از این فضا خارج و عرصه را در جنگ روانی
بــرای دشمن بــاز کــرد .فیلترینگ فضای
مجازی به نظر من کار درستی نبود.
••آرمـــــان  -حــــذف صــفــرهــای پــــول در
کشو رهای دنیا امری نوین نیست ،اما اگر
زیرساخت حذف صفرها آماده نباشد نه تنها
مسئلهای را حل نمیکند بلکه بر مسائل
اضافه میکند .نخستین ویژگی ایــن که
اقتصاد در شرایط رکود بهخصوص رکود
تورمی نباشد .دوم ،این که اقتصاد به داالن
رونق کشیده شده باشد.

...

انعکاس
••شــفــقــنــا نـــوشـــت :حــجــت االســــام
والمسلمین غالمرضا اسدی با بیان این که
آیت ا ...خامنه ای «تنها فقیه در میان فقهای
جهان اسالم است که بر اساس فقه قرآن و
دریافت آیات قرآن دیه زن را مساوی با مرد
می دانند» ،مدعی شد :از آیات قرآن این
چنین برداشت می شود که اجرای حدود
شرع در جرم قتل برای زن و مرد برابر است و
مقام معظم رهبری می فرمایند که زن و مرد
در دیه هم برابر و یکسان اند.
••تابناک مدعی شد :شنیدهها حکایت از
آن دارد که یک فایل اکسل وجود دارد که
در آن نام چهرههای ممنوع التصویر افزوده
و کاسته مـیشــود .گفته مـیشــود ،پس از
ورود نام چهره ممنوعالتصویر به فهرست،
صرف ًا با پیگیری یک مقام مسئول این اسم
از این فهرست خارج میشود و سررسیدی
برای خروج اتوماتیک نام ممنوع التصویرها
از آن وجود نــدارد .البته ممکن است عامل
خروج اسامی ،پیگیری بازیگران نیز باشد،
ولی معمو ًال همین پیگیری نیز با واسطه یک
مسئولانجاممیشودوبهسرانجاممیرسد.
••دیپلماسی ایرانی خــبــرداد :روزنامه
نیویورک تایمز بدون توجه به مرزبندیهای
سیاسی که به تازگی وزارت خارجه آمریکا
درباره سفر شهروندان این کشور انجام داده،
فهرستی شامل  ۵۲مقصد که آمریکاییها
میتوانند در سال  ۲۰۱۹سفر به آ نها را
تجربه کنند ،منتشر کرده است که نام ایران
با عنوان «جواهر خاورمیانه» در بین آ نها
یشود.
دیده م 

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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واکنش ها به تدارک «سیرک» ضد ایرانیآمریکا در لهستان

شمخانی :کسی که از تحریم با حداکثر فشار به سمینار می رسد ،قافیه را باخته است
هادی محمدی – نتیجه دیدار دوجانبه وزیران
خارجه آمریکا و لهستان در پراگ ،بیانیه ای بود
که به گزارش رسانه های غربی مهم ترین بخش
آن به برگزاری نشستی با عنوان بررسی ثبات در
منطقه غرب آسیا در ماه آینده میالدی اختصاص
داشت اما در حالی که در بیانیه برگزاری این
اجــاس نامی از ایــران به میان نیامده  ،مایک
پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه
فاکسنیوز گفت کــه مــاه آیــنــده در لهستان،
نشستی بینالمللی با هدف مهار نفوذ ایران در
منطقه برگزار میکنند .براساس گزارش ها این
نشست قرار است  23و  24بهمن در لهستان
برگزار شود.
▪ناسپاسی لهستانی ها و سیرک ضد ایرانی

ایــن اظــهــارات وزیــرخــارجــه آمــریــکــا بــا پاسخ
تند مقامات ارشــد کشورمان مواجه شــد .در
اولین واکنش رسمی محمد جواد ظریف وزیر
امورخارجه ایران در توئیتی همراه با چند تصویر
تاریخی ،ایــن نشست را به سیرکی درمانده
توصیف کــرد و ضمن یـــادآوری لطف تاریخی
ایرانیان به آوارگــان لهستانی در جنگ جهانی
دوم  ،نوشت « :جهت یــــادآوری بــه میزبان و
شرکتکنندگان همایش ضدایرانی؛ کسانی
که در آخرین نمایش ضدایرانی آمریکا شرکت
کردند یا مردهاند یا سیاهرو شدهاند یا به حاشیه
رانده شدند و ایران قویتر از همیشه است .دولت
لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند؛ در حالی
که ایــران لهستانیها را در جنگ جهانی دوم
نجات داد این کشور اکنون میزبان یک سیرک
درمــانــده ضدایرانی شــده اســت ».به گــزارش
فارس ،ظریف به همراه این توئیت چهار عکس
منتشر کرده که در یکی از آن ها «بیل کلینتون»،
رئیسجمهور اسبق آمریکا در کنار «شیمون
پرز» ،رئیس معدوم رژیم صهیونیستی« ،ملک
حسین» ،پادشاه سابق اردن که درگذشته،
«حسنی مــبــارک» ،دیکتاتور مخلوع مصر و
«بوریس یلتسین» رئیسجمهور فقید و اسبق
روســیــه دیــده م ـیشــود .همچنین ســه تصویر
دیگری که وزیرخارجه منتشر کرده به اقدام ایران

از آزادی از اردوگاههای کار اجباری استالین از
راه ایران بازگشتند.قبرستانها در ایران بعداز
 ۳۰ســال قابل جایگزینی هستند ،امــا مردم
تهران  ۷۷سال است که احترام مهمانان خودرا
نگاه داشتهاند».
▪شمخانی  :آمریکا قافیه را باخته است

تصویری که ظریف از کمپ لهستانی ها در ایران منتشر کرد

در پناه دادن لهستانیها در جریان جنگ جهانی
دوم مربوط میشود .زیــر یکی از عکسها به
انگلیسی نوشته شده است« :در ژانویه ،۱۹۴۳
این اردوگــاه در شهر اصفهان دو هــزار و ۴۵۷
پناهجوی غیرنظامی لهستانی را در خود جای
داده بود که دو هزار و  ۴۳نفر از آن ها کودک
بودند».
یکی دیگر از عکسهای منتشر شده در توئیت
ظریف بخشهایی از یک تحلیل اطالعاتی را
نشان میدهد که ظاهر ًا شمار لهستانیهای
پــنــاهــنــده بــه ایــــران در س ــال  ۱۹۴۳اســت.
توضیحات نوشته شــده در زیــر سند بــه زبــان
انگلیسی نشان میدهد که سند توسط یک
وابسته نظامی در سفارت انگلیس در تهران
در بــازه زمانی  ۲۱تا  ۲۶ژانویه  ۱۹۴۳تهیه
شده است .چهارمین عکس هم طبق آن چه از
جست و جو در گوگل میتوان دریافت ،عکسی
از آژان ــس عکس روزنــامــه «همشهری» است
که مربوط به بازدید هیئت تجاری لهستان از
قبرستان لهستانیها در مشهد ،در اسفندماه
سال  ۱۳۹۴است.

نیز ضمن انتشار عکسی از قبرستان لهستانی ها
در تهران ،نوشت ۱۸۹۲« :لهستانی از ۱۹۴۲
تاکنون در قبرستان لهستانیها در قلب تهران
آرمیدهاند« ».بیش از یکصد هزار لهستانی پس

اما جدیدترین واکنش را دربــاره این موضوع
دریــابــان علی شمخانی دبیر شــورای عالی
امنیت ملی کشورمان نشان داد .وی در حاشیه
مراسم ختم مادر سرلشکر موسوی فرمانده
کل ارتش در پاسخ به خراسان در واکنش به
برگزاری اجالسی ضد ایرانی در لهستان که
توسط وزیر خارجه آمریکا مطرح شده ،گفت:
تبدیل «تحریم با حداکثر فشار» به «سمینار
و کنگره» به معنای باختن قافیه است؛ آدمی
که می گوید تحریم با حداکثر فشار ،وقتی به
سمینار و کنگره می رسد مفهومش این است
که قافیه را باخته است.

فرا خبر

داستان مهاجران لهستانی در ایران چه بود؟
مهاجرت لهستانیها به ایران پیرو جنگ دوم جهانی روی داد که با وجود بیطرفی ایران ،مسائل و
مشکالت اقتصادی و اجتماعی زیادی برای ایران به همراه داشت و طی سالهای  ۱۳۲۰تا ۱۳۲۳
خورشیدی بیش از  ۱۵۰هزار نفر از لهستانیها برای مهاجرت به اسرائیل و آفریقا ،از کشور اتحاد
جماهیر شوروی وارد خاک ایران شدند .در آن زمان ایران خود با قحطی و کمبود مواد غذایی،
نابه سامانی سیاسی و اقتصادی در اثر اشغال کشور و  ...مواجه بود .با وجود این ایرانیان بهرغم
مصائبی که داشتند از مهمان نوازی دریغ نکردند .وزیر مختار لهستان – کارل بادر – در نامهای به
استاندار خراسان از این رفتار ایرانیان چنین یاد میکند« :نیات خیرخواهانه جناب عالی درباره
هم میهنان من ،مهاجران لهستانی ،تأثیر عمیقی بر من بخشیدهاست .من از صمیم قلب از مراحم
خیرخواهانه و نوع پرستانه جناب عالی متشکرم و اطمینان میدهم که لهستانیها برای همیشه
کمال امتنان را از جناب عالی خواهند داشت» .نامه نمایندگان مهاجران لهستانی به مقامات
ایرانی نیز حکایت از وجود چنین روحیهای است «:این حسن مهمان نوازی و پذیرایی و همچنین
تمام اقدامات و توجهاتی که از طرف اولیای کشوری و لشکری ایران به عمل آمده هیچ گاه از خاطر
ملت لهستان پاک نخواهد شد .همه ما که در وطن شما زندگانی کردهایم بهترین یادبودها را از آن
حفظ خواهیم کرد . »...قرار بود مهاجران هرچه زودتر از ایران خارج شوند ،ولی به دالیل متعدد از
جمله بیماری ،مشکالت مالی و اشتغال آنان ،آهنگ خروج بسیار کند شد و سرانجام نیز  ۳۰۰نفر
از آنان در ایران ماندند و با ایرانیان تشکیل خانواده دادند.

▪عراقچی  :مردم تهران به مرده های لهستانی
هم احترام گذاشتند

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیرخارجه

با بیان اینکهآمریکا آزمون استقالل اروپا را رقم زده است

روسیه :اروپا درآزمون برجام موفق نبود

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به
این که آمریکا آزمون استقالل اروپا را پیش روی
شرکای ما قرار داده ،تأکید کرد :اتحادیه اروپا در
آزمون استقالل عملی اجرای توافق هسته ای
موسوم به برجام موفق نبوده است .به گزارش
ایرنا ،ماریا زاخ ــارووا در کنفرانس مطبوعاتی
هفتگی با بیان این که آزمون اروپا پس از امضای
برجام و اجــرای آن و به خصوص پس از خروج
آمریکا از این توافق بین المللی آغاز شده است،
به وعده های اروپایی ها برای حضور شرکت های
شان در ایران اشاره کرد و گفت« :امــروز برخی
می گویند این شرایط به دلیل بد بودن برجام از

بین رفته است حال آن که واقعیت این است که
چون یکی از طرف های متعهد به اجرای برجام
دیگر از این توافق خوشش نمی آید ما با چنین
مشکلی مواجه شده ایم ».وی در نهایت با اشاره
به این که کشورش آزمایش چند سطحی برجام
را با موفقیت پشت سر گذاشته اســت ،تأکید
کرد «مسکو بارها ایجاد ساز و کار مالی تسهیل
همکاری با ایــران را در مذاکرات با بروکسل و
کشورهای عضو اتحادیه مطرح کرده و مورد تاکید
قرار داده است ».سخنگوی دستگاه دیپلماسی
روسیه به مسئله کوبا به عنوان شاهد مثال دیگری
از استقالل نداشتن اروپا اشاره کرد و گفت« :ما
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شاهد پیروی بی نهایت (اتحادیه اروپا) از سیاست
های آمریکا در برابر کوبا بدون درک دالیل آن
هستیم ».این مقام روس تاکید کرد :باز می گوییم
که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بهتر است به
استقالل در سیاست خارجی برسند.
▪وزیر خارجه آلمان :امیدوارم هفته های آینده
سازوکار مالی به نتیجه برسد

در این میان وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای
وعده داد که آخرین جزئیات ساز و کار مالی با
ایران در حال بررسی بوده و امیدوار است که این
ساز و کار طی هفته های آینده اعالم شود .وی

البته اشاره ای نکرد که پیشتر مقامات اروپایی
بارها وعده داده بودند سازوکار مالی تا پایان سال
میالدی  2018نهایی می شود .هایکو ماس در
گفت و گو با نشریه اشپیگل بیان کــرده است:
«رویارویی با آمریکا آسان نیست به این دلیل که
آن ها برای عملی نشدن این موضوع فشار وارد
می کنند».

...
خبر

واکنش برخی اصولگرایان
به اظهارات روحانی درباره
هاشمی رفسنجانی

مقدم فر :صحبت های رئیس
جمهور درباره آیت ا ...هاشمی
کام ً
ال اغراق آمیز بود

اظــهــارات اخیر رئیس جمهور در مراسم
سالگرد ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
که با استقبال فرزندان وی روبه رو شد و حتی
محسن هاشمی آن را «سنگ تمام» توصیف
کــرد ،با واکنش انتقادی برخی از چهره
هــای اصولگرا مواجه شد که آن را نوعی
اغراق توصیف کردند .روحانی در مراسم
سخنرانی خود که پنج شنبه برگزار شد ،با
استفاده از تعاریف و تعابیر ویژه برای آیت
ا ...هاشمی ،بیش از  100بار نام هاشمی
را ذکر کرده بود.
حمیدرضا مقد مفر کــارشــنــاس مسائل
سیاسی در گفت و گــو بــا تسنیم دربــاره
اظهارات رئیسجمهور که صنعت دفاعی
و موشکی را یادگار آقای هاشمی نامید،
بیان کرد :برای تجلیل از آیتا ...هاشمی
باید از افــراط و تفریط دوری کرد؛ ایشان
قبل و بعد از انقالب زحماتی برای کشور
کشیدند و در بین نسل اول انقالب جزو
افرادی هستند که خدمات قابل توجهی در
انقالب اسالمی داشتهاند؛ اما در کنار این
اقدامات و خدمات ،اشتباهات و خطاهای
مهمی نیز در دوران مسئولیتهای خود
داشتهاند که خساراتی را بــرای مــردم و
انقالب ایجاد کرده است .وی با بیان این که
البته در سالروز رحلت قاعدت ًا باید خدمات
و سجایای ایشان را مطرح و از وی تکریم
کرد ،افزود :اما باید توجه داشت که اغراق و
قلب واقعیتها به نام تکریم ،نتیجه معکوس
دارد و مــوجــب تخریب ایــشــان میشود
ومتاسفانه صحبت های اخیر رئیس جمهور
محترم درباره ایشان کام ً
ال اغراقآمیز بود.
روزنامه جوان هم گزارش این مراسم را با
تیتر «مجلس اغراق و افراط درباره مرحوم
هاشمی» منتشر کرد .روزنامه جام جم هم
با انتشار تصویری از شهید حسن طهرانی
مقدم در صفحه اول خود گزارشی با تیتر
«در جست و جوی پدر موشکی» درج کرد.
رجانیوز هم در گزارشی با انتقاد از اظهارات
روحانی نوشت :کسانی که مروجان اصلی
ایــده ســازشکــاری و بـــاجدادن به دشمن
بودهاند ،امروز خود را پدران موشکی کشور
معرفی میکنند و از دلواپسان دلواپستر
شد هاند .همچنین مجتبی زارعــی رئیس
سازمان بسیج اساتید هم در توئیتی نوشت:
« با ادای احترام به هاشمی رفسنجانی
رحــمــت ا ...علیه؛ رفیقش میگوید او
مؤسس سیاست اعتدالی بود؛ خب! اما او
با کدام رو ششناسی هم به آشوب و فتنه
 ۸۸پهلو داد و هم مث ً
ال میگفت بشار اسد به
مردم سوریه شیمیایی زد و ...؟! فاعتبروا یا
اولی االبصار»

