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الدعا ُء.
األعمال إلی ا ...عز و جل فی
أح ُّب
ِ
األرض ُّ
ِ
َ

محبوب ترین کارها نزد خداوند ع ّز و ّ
جل در زمین ،دعا کردن است.
(مکارم األخالق :ج ،2ص ،9ح)1985
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...

تازههای مطبوعات

...

انعکاس
••انــتــخــاب مــدعــی شــد  :محمدحسین
خوشوقت مدیرکل اسبق مطبوعات و رسانه
های خارجی وزارت ارشاد جزئیاتی جدیداز
ماجرای مــرگ زهــرا کاظمی را بیان کــرد و
در بخشی از آن با اشــاره به سعید مرتضوی
دادستان وقت تهران گفت :درباره خانم زهرا
کاظمیخیلیبدعملشد.یعنیآقایمرتضوی
از ابتدا تا انتها خیلی بدعمل کرد.ایشان به
حرف ما گوش نداد و دچار مخمصه ای شد که
فقطتالششنجاتخویشازاینمخمصهبود.
او کاری به حواشی و عواقب آن برای ایــران و
خانوادهخانمزهراکاظمینداشت.
••رویداد ۲۴نوشت :یکیازمترجمانارتش
آلمان که اصالتی افغانستانی دارد به اتهام
جاسوسیبرایوزارتاطالعاتایرانبازداشت
شدهاست.
••نامهنیوزنوشت:رامینراستادبازیگرسینما
و تلویزیون در اینستاگرام خود از آزار ایرانیان
توسط اماراتیها انتقاد کرد و نوشت« :تا این
جا که با تمام وجــود بــرای هــواداری تیم ملی
تالش کردیم،دولت امارات اما تمام قدرتشو
برای آزار هواداران ایران به کار گرفته و هر کار
شکنی بــرای عــدم موفقیت تیم ایــران انجام
مــیــده،امــیــدوارم ایــن جــام رو شیر بچه های
کشورمونباقهرمانیبهپایانبرسونن،آمین».
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روحانیازادامهگازدهیبه IR-8سخنگفتو صالحیازآمادگیبرای 3اقدامفوریهستهای

پالسهای هستهای به اروپا جدیتر شد

همزمانباتاخیرسوالبرانگیزاروپابرای
راه انــدازی سازوکار مالی ویژه موسوم
به « »SPVکه پس از وعده های متفاوت،
قرار بود تا دو هفته پیش و قبل از پایان
ســال  2018به نتیجه برسد ،برخی
اظهارنظرهاازسویمقاماتایراننشان
میدهدکهپالسهایایرانبرایمقابله
با این نقض عهد اروپــا آغاز شده است.
دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان
انرژی اتمی کشورمان از آمادگی ایران
برای انجام سه اقدام فوری هسته ای در
حوزه«غنیسازی 20درصد»«،افزایش
حجم اورانــیــوم غنی شــده انباشته» و
«ساخت کارخانه تولید فلز اورانیوم»
سخن گفت و آن را منوط به رفتار طرف
مقابل کــرد .همچنین پــس از مــاه ها
که خبری از  ،IR-8یعنی جدیدترین
سانتریفیوژ ایــران نبود ،رئیس جمهور
از غنی ســازی توسط ایــن سانتریفیوژ
پرقدرت ایرانی و ادامه تزریق گاز UF6
به آن سخن گفت که  20برابر بیشتر از
ماشین های نسل یک ،محصول غنی
شدهتولیدمیکند.دوروزپیشنیزبهرام

عکس :آرشیو

••آرمان  -آذر امسال میزان قاچاق پوشاک
ساالنه بین  2.7تا  3میلیارد دالر اعالم شد.
صنعتپوشاکباظرفیتسودآوریدراقتصاد
و اشتغال زایی ،بهعنوان یک سرمایهگذاری
مولد ،اکنون حائز رتبه اول قاچاق در کشور
شدهاست.
••جوان – اینروزنامهبااشارهبهاینکهسهم
مالیات هــای ثــروت و مستغالت در بودجه
 98تنها  3درصد است ،نوشت :بودجه ۹۸
رانتخوارانرافربهترمیکند.
•• اعتماد -دکتر اکبر نصراللهی استاد
روزنامه نگاری ،در سرمقاله این روزنامه با
تیتر «بحران خبررسانی حوادث» نوشت :در
حادثهسقوطهواپیمایباربریارتش،مردمبا
تعارضاطالعاتدربخشهایمختلفروبهرو
شدند .ابتداییترین شرط پذیرش و باور پیام
از سوی مخاطبان ،این است که محتوای پیام
یکسان و دارای اطالعات دقیق باشد .در غیر
این صــورت اطالعرسانی چندپاره موجب
میشودکهمردمازفرستندهپیامرویگردان
شوندوبهسراغرسانههایغیرمسئولبروند.
••قانون  -جلیل رحیمی جهانآبادی ،عضو
کمیسیون تلفیق بودجه سال  ،۹۸گفت:
دولــت سه چهارم یعنی هــزار و  ۲۲۴هزار
میلیارد تومان بودجه کل کشور را از دسترس
نــظــارت و بــررســی هــای مجلس خــارج می
کند .به گفته او برخالف تصور افکار عمومی
نمایندگاندرتصویببودجهیکچهارمآنرا
بررسیمیکنند.
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قاسمیسخنگویوزارتخارجهدرپاسخ
به پرسش های صریح خراسان درباره
بی عملی اروپا و لزوم پاسخ عملی به این
رفتاراروپاییها،گفتهبود«:اگراحساس
کنیمدرانتهایراهیهستیمکهناشدنی
و بن بست اســت ،قطعا سیاست های
خودمانراباشفافیتتماموبامردمبزرگ
ایران مطرح و این را که چه خواهیم کرد
اعالم می کنیم ».علیاکبر صالحی که
روز گذشته از سه اقدام احتمالی ایران
برایپاسخبهرفتارطرفمقابلرونمایی

کرد ،سه روز پیش نیز از آغاز اقدامات
برای مدرن سازی سوخت  20درصد
راکتورهستهایتهرانخبردادهبود.همه
این اظهارات طی سه ،چهار روز گذشته
نشان می دهد که هرچند به زعم برخی
تحلیل گران دیر شده است اما باالخره
پالس هایی برای طرف اروپایی در حال
ارســال است که ایــران در مقابل نقض
عهد برجام از سوی اروپا ساکت نخواهد
نشست و برنامه هسته ای ایــران آماده
بازگشت به قبل از برجام است .صالحی

درگفتوگوییکهباروزنامهفرهیختگان
داشته صریح تر درباره پالس های ایران
سخن گفته اســت« :هیئت نظارت بر
برجام درخصوص اقــدامــات کشور در
این زمینه تصمیمگیری میکند و برای
تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری
میفرستد؛اینهیئتفعالگفتهکهایران
تااطالعثانویدربرجامحضوردارد،لذا
این اقدامات ما فعال یک پیام است ».وی
همچنین گفته است« :اعالم خبر اخیر
باعثشدآنهاپیامایرانرادریافتکنند

ومتوجهماجراشوند».اودرگفتوگویی
با خبرگزاری صداوسیما که روز گذشته
منتشر شد نیز با بیان ایــن که «اراده
شود سه تا چهار روز ،غنی ســازی ۲۰
درصدی را آغاز میکنیم» داشتن حجم
مشخصی از اورانیوم غنی شده را یکی
ازتعهداتبرجامیایراندانستوتاکید
کرد« :البته این نیز محدودیت نیست،
زیرا اگر اراده کنیم میتوانیم محدودیت
 ۳۰۰کیلوگرم را بــرداریــم و ...از این
حجم باالتر برویم و از آن برای تبدیل به
سوخت الزم برای راکتور اراک استفاده
کنیم ».وی همچنین گفت« :ایران توان
بالقوه تولید فلز اورانیوم را دارد چنان
که ۱۵سالپیشاعالمکردکهاینفلزرا
درحدآزمایشگاهیتولیدکردهاست.ما
کارخانهتولیدفلزاورانیومنداشتهایم،اما
اگر بخواهیم میتوانیم مقدمات ساخت
این کارخانه را نیز ایجاد کنیم ».از جمله
کاربردهای فلز اورانیوم به جز صنایع
غیرنظامی در صنایع نظامی هسته ای
و تولید سالح است که حساسیت های
زیادیرابههمراهدارد.

مناظره داغ زاکانی و تاجزاده درباره کوی دانشگاه و لباس شخصی ها
مناظرهعلیرضازاکانینمایندهسابقمجلسشورای
اسالمی و سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی
وزارت کشور در دوران اصالحات با موضوع بررسی
وقایع تیر  ۷۸و فتنه  ۸۸برگزار شد .به گزارش
فــارس ،تسنیم و ایسنا ،در این مناظره زاکانی با
بیان این که پیوستگی قدرت و ثروت در کشور بیداد
میکند ،تصریح کرد :حادثه  ۷۸و  ،۸۸حلقههای
مفقوده همین جریان اســت .عوامل  ۷۸همان
آفرینندگان  ۸۸هستند .اساس پیوستگی این ها
همدعوایقدرتوثروتوتبعیتازبیگان هاست.وی
درباره حوادث کوی دانشگاه در سال  ۷۸گفت :در
کوی دانشگاه اتفاقی که افتاد این بود که عدهای در
عرصهسیاسیکمآوردندودرازایتیتریکهروزنامه
سالم زد ،وزارت اطالعات خاتمی شکایت کرد و آن
روزنامه بسته شد .نشریات شان هم دست به تهدید
زدند .زاکانی افزود:همان شب و در حالی که ایام
امتحانات بود ،در کوی دانشگاه عده قلیلی جمع
میشوند و شروع به آشوب میکنند؛ مهد کودک را
آتش میزنند و اموال عمومی را تخریب میکنند.
اینها مسائلی اســت که مــورد اشــاره کسی قرار
نمیگیردوهمهازورودپلیسصحبتمیکنند؛این
در حالی است که قبل از آن ،شکستن قانون و حریم
مردم شروع شد .وی با بیان این که نیروی انتظامی
هم تخریب کرد اما اشتباه کرد ،افزود :اما در داخل
کوی هم کشتهسازی شد و انواع اتفاقات رخ داد .ما
همضربوشتمرامحکوممیکنیموهمآشوبهارا،
سهم 70مجروحدادوسهپلیسشهیدشدند
اماپلی 
و یک نفر به نام عزت ابراهیمنژاد با کلت  ۴۵از دنیا
رفت .همچنین مصطفی تاجزاده معاون سیاسی
وقت وزارت کشور گفت :تا االن بعد از 20سال
هیچ سرنخی پیدا نشده که این حرکت دانشجویان
حرکتی سازمان دهی شده برای از بین بردن آبروی
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جمهوریاسالمیبودهاست.دراینمناظرهزاکانی
در پاسخ به درخواست تاجزاده که گفت گزارش
مجلس که دست شماست و گزارش مجلس درباره
حادثه25خرداد 88رامنتشرکنید،گفت:مجلس
هشتم و نهم دست ما نبود ،دست دوست شما آقای
الریجانی بود .تاجزاده در پاسخ به زاکانی گفت :
الریجانی و ناطق نوری از ابتدا با ما نبودند شما باید
فکرکنیدکهچرااینهابهسمتمامیآیند.الریجانی
بیشترین ضربه را به اصالحات زد او زمانی رئیس

جبههضداصالحاتبود.بهاینهمفکرکنیدکهچرا
افرادی مانند مطهری ،اکرمی یا هاشمی به سمت
ما آمدند؟وی ضمن تاکید بر این که پدیده ای به نام
لباسشخصیهاداریمگفت:اینچهلباسشخصی
استکهسالحوگازاشکآورداردوآدمکورمیکند
و ضارب راست راست راه می رود .بعد از  20سال
ضارب عزت ابراهیم نژاد پیدا نشده است .در ادامه
زاکانیبهتاجزادهگفت:لباسشخصیهاهمممکن
استعضوناجاباشند،درهمهجایدنیاهمهستند.

گروهدومکسانیهستندکهاحساسوظیفهمیکنند
وبهصحنهمیآیند؛بعضااشتباههممیکنند.بعداز
حادثه مشهد ،شورایعالی امنیت ملی به ریاست
هاشمیوباحضورعبدا...نوریمصوبهایراتصویب
کردکههراغتشاشیپیشآمدمردمخودشانجمع
کنند .وی تصریح کرد :من مدافع دانشجوها بودم
و با این گروه{لباس شخصی ها } در گیر شدم .به
من میگفتند لیبرال شدی! زاکانی به تجمعی که
سال  77در مقابل دادگاه کرباسچی تشکیل شده
بود اشاره کرد و گفت :گروه دیگر {از لباس شخصی
ها } رفقای شما هستند .تاجزاده افزود :سوال بنده
این است که در 25سال گذشته که گروههای فشار
ایجاد شدند کدام کار جدی را انجام دادند آن ها به
سفارت انگلیس رفتند و سفارت عربستان را نیز به
آتشکشیدند.بااشغالسفارتانگلیستحریمهای
نفتیآغازشدوباآتشزدنسفارتعربستانبخشی
از برجام به روی هوا رفت .زاکانی پاسخ داد  :درباره
ورود به سفارت انگلیس و آتش کشیدن سفارت
عربستان بنده بارها موضع خود را اعالم کردم و در
آنزماننیزکهبندهنمایندهمجلسبودم،گفتماین
کاراشتباهیبودهاست  .

...
گزارش

توهین شبکه من و تو
به دختران بلوچ

شبکه فارسی زبــان «مــن و تــو» در راستای
سیاهنمایی و ایجاد تفرقه قومی در ایــران،
اظهارات توهین آمیزی را دربــاره زنان اهل
بلوچستان ایران منتشر کرد که با واکنش در
فضای مجازی مواجه شد .در ویدئویی که از
یک برنامه شبکه «من وتو» منتشر شده است،
مهمان این برنامه که یک زن خبرنگار است،
به بیان یکی از رسومی که ادعــا می کند در
موریتانیانجاممیشودبهنام«چاقیاجباری
دختران» می پــردازد .او مدعی است که در
این رسم در کودکی دختران را وادار می کنند
با روش های غیرانسانی و آزاردهنده کالری
زیادیمصرفکنندتا«چاق»و«زیباتر»شوند.
بهادعایاوهرچهدخترانچاقترباشند،نشان
دهنده پرستیژ و دارایــی «همسر» آن دختر
است .او در همان ابتدای توضیحاتش تاکید
می کند که در خیلی از کشورهای آفریقایی
که فقیرند و نیز برخی مناطق در ایران مثل
مرزهای بلوچستان هرچه زن چاق تر باشد
زیباتر است؛ چرا که این مناطق فقیرند و اگر
دختریچاقباشدنشاندهندهدارایی«مرد»
آنخانوادهاست.اینکارشناسشبکهمنوتو
البته بعدازاوجگیریواکنشهامدعیشدکه
منظورش مردم بلوچستان ایران نبوده است.
انتشار این ویدئو همان طور که اشاره شد با
واکنشهایصریحیدرفضایمجازیمواجه
شدبهخصوصازسویکاربرانتوئیترکهاهل
سیستان و بلوچستان بودند .به عنوان نمونه،
یککاربراهلسیستانوبلوچستاندرتوئیتر
خود نوشت...« :به عنوان یک بلوچ از منطقه
بلوچستان ایــران صراحتا میگم ماهمچین
رسمی در این جا نداریم وحرف ایشون کامال
دروغه .من االن یک ساله دارم به روستاها و
شهرهای مختلف منطقه بلوچستان سفر می
کنم،ازدواجاجباریرودیدم،کودکهمسری
رو دیدم ولی این رسم چاقی اجباری رو تابه
حال نه دیدم و نه شنیدم ...خسته نشدید از
این همه دروغگویی علیه دختران بلوچ!»
کاربردیگریهمبهنامعلیسیستانینوشت:
«شبکهمنوتورذالتروبهحدآخررسوندهاین
اراجیفکهکارشناسشمیبافهرونهدیدمونه
شنیدم بلوچ ها این جور رسمی ندارند همش
دروغهوتوهینبهاینمردمعزیز...اینخانمبه
مردمنجیببلوچتوهینکردهوبایدشبکهمن
و تو عالوه بر عذرخواهی دهن کارشناس و در
شبکهرو ِگلبگیره».

