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گاه�ي انتق�ادات ناش�ي از ع�دم 
اط�اع اس�ت. در اين ص�ورت اگر 
اين انتق�ادات در محفلي خصوصي 
مطرح ش�ود، مس�لمًا انسب است، 
چ�ون بي�ان آن در عل�ن، ممك�ن 
اس�ت موجب ق�دح يك دس�تگاه 
ش�ود ب�دون آنك�ه اس�تحقاق 
چني�ن قدح�ي را داش�ته باش�د

شكست ترامپ در سياست هاي تحريمي
 عليه ايران اسالمي

 دونالد ترامپ، رئيس جمهور خودشيفته امريكا كه تالش مي كند شكاف 
تجارب سياس��ي و حكمراني خود را با تكيه بر سوابق تجارت و خدمات 
كاباره اي و قمارخانه اي پر كند، راهبرد فش��ار تحريمي و تشديد جنگ 
اقتصادي را با هدف واداشتن ايران اسالمي به تسليم و سازش در پيش 
گرفت. او كه روي همراهي برخي س��ران كشورهاي نفتي منطقه براي 
ش��راكت در هزينه هاي مادي اين نبرد و واداشتن قدرت هاي اقتصادي 
جهان به همكاري در اين جنگ ظالمانه عليه مردم شريف ايران اسالمي 
و ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت در جمهوري اسالمي ايران حساب 
ويژه باز كرده بود، با ادعاي اعمال بزرگ تري��ن تحريم ها يا مادر تحريم 
سعي در بر هم زدن فضاي رواني در مردم و ايجاد التهاب و استيصال در 
جامعه ايراني داشت. او جنگ اقتصادي را ضامن دستيابي به هدف رؤيايي 
خويش دانسته و لذا براي پيش��برد آن با تغيير در حلقه سياستمداران 
اط��راف خوي��ش و روي كار آوردن چهره ه��اي تن��د و ضدايراني مثل 
جان بولتون و پمپئو و همچنين خروج از برجام و نقض تعهدات خويش 
نسبت به جمهوري اسالمي از يك سو و تهديد ساير كشورها و فشار بر آنها 
براي كاهش مناسبات اقتصادي تالش كرد فضاي سياسي- رواني براي 
باورپذيري نسبت به موفقيت طرح خود را فراهم ساخته و با به كارگيري 
پادوهاي داخلي و جوجه تروريست هاي مزدور وجود زمينه هاي شورش 
داخلي در ايران را القا كرده و با ترديد در س��ران ساير كشورها نسبت به 

استحكام نظام سياسي در ايران، آنان را به همراهي با خود بكشاند. 
ترامپ در پيگيری اي��ن راهبرد خيال پردازانه خوي��ش، حتی زبان زور 
عليه برخی متحدان اروپايی خويش به كار گرفته و با رويه ای دستوری و 
اجباری از آنان تقاضای همراهی داشت و رويه نرم و مماشات آنان با ايران 

را تحقير می كرد. 
دونالد ترامپ در توهم موفقيت طرح خود حتی از ارتباط گيری مقامات 
رسمی كش��ورش با گروهك های ضدانقالبی با سوابق تروريستی ابايی 
نداشته و ائتالف سازی عليه ايران اسالمی را با حضور چهره های منفوری 

چون بن سلمان در قالب ناتوی عربی دنبال می كرد. 
اما به رغم هزينه های سنگينی كه امريكا برای اين راهبرد توهمی متحمل 
شد كه تشديد نفرت مردم ايران از عهدشكنی امريكا و رسوايی امريكايی ها 
در اصرار به يكجانبه گرايی و عادت به رويه های عقب مانده و متعلق به قرون 
گذشته، عالئم ناكامی و شكست اين راهبرد آشكار گرديده كه مهم ترين 

آنها عبارتند از: 
1- عدم موفقيت امريكا در پيشبرد سياس��ت اعالمی به صفر رساندن 
صادرات نفتی ايران كه اصرار كشورهای صنعتی دنيا به ادامه خريد نفت 

كشورمان، امريكا مجبور به معافيت تعدادی از آنها در تحريم نفتی شد. 
2- اعالم مخالفت علنی برخی سران اروپايی و اقدامات جبرانی آنها برای 
حفظ استقالل در برابر سياست های يكجانبه گرا و تحقيرآميز امريكايی 
عليه استقالل كش��ورهای اروپايی كه حتی برخی از آنها عدم همراهی 
با تحريم عليه ايران را فرصتی برای ايجاد اين اس��تدالل در برابر امريكا 

برشمردند. 
3- فراهم شدن شرايط مبادالت اقتصادی با حذف دالر در بين تعدادی 
از كشورها با جمهوری اسالمی ايران و تأكيد بر بی اعتبارسازی دالر در 
تجارت بين الملل توسط قدرت های بزرگ و رقبای اقتصادی امريكا مثل 
چين كه در واقع نوعی واكنش نسبت به سياست های تهاجمی و به دور از 

نزاكت ترامپ و تيم همراه وی در كاخ سفيد محسوب می شود. 
4- مخالفت رسمی تعدادی از كشورها با سياست های تحريمی كاخ سفيد 
و تأكيد بر محوريت منافع ملی كشورشان در تجارت با جمهوری اسالمی 
كه با اعالم اين مخالفت از سوی كش��ورهايی چون چين، تركيه، عراق، 

روسيه و هند عمالً آثار تحريم در نظر ترامپ بی نتيجه می ماند. 
ش��ايد يكی از داليل فشار اخير عليه عربستان س��عودی برای پرداخت 
هزينه بيشتر امريكا را بتوان يكی از داليل روشن شدن هزينه های سنگين 
سياست های ضدايرانی برای كاخ سفيد دانست كه ترامپ بخشی از آن را 

در پاسخگويی به مطالبات آل سعود طراحی و به اجرا گذاشته است. 

رسول سنائی راد

يك�ي از چالش هايي ك�ه جامع�ه با آن مواجه اس�ت، س�طح 
پايي�ن اش�راف مردم نس�بت ب�ه مس�ائل حقوق�ي و قضايي 
اس�ت، ب�ر همين اس�اس بس�يج آم�اده اس�ت ت�ا دوره هاي 
آموزش�ي س�واد حقوقي را ب�راي عموم م�ردم برگ�زار كند. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار محمد حسين سپهر، جانشين 
سازمان بسيج مس��تضعفين در مجمع مديران حقوقدان بسيجي 
قواي س��ه گانه با بيان اينكه وجود برخي مناف��ذ قانوني و يا قوانين 
ناكارآمد، رشد و توس��عه اقتصادي كشور را با كندي مواجه ساخته 

است، اظهار داشت: امروز بسيج با بهره مندی از 50 هزار حقوقدان 
بسيجي آمادگي دارد تا نسخه هايي شفابخش براي پوشش منافذ 
قانوني و اصالح قواني��ن موجود ارائه دهد. وي ب��ه ظرفيت نيروي 
تخصصي موجود در بسيج اشاره كرد و گفت: يكي از چالش هايي كه 
جامعه با آن مواجه است، سطح پايين اشراف مردم نسبت به مسائل 
حقوقي و قضايي است، بر همين اساس بسيج آماده است تا دوره هاي 

آموزشي سواد حقوقي را براي عموم مردم برگزار كند. 
جانشين سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: اگر به اين ظرفيت 

عظيمي كه امروز در بسيج وجود دارد بی توجه باشيم و از آن استفاده 
نكنيم، در نزد خداوند مسئوليم و بايد پاسخگو باشيم. وي در پايان با 
تأكيد بر اينكه كشور نياز به مديران جهادي دارد، افزود: بسيج حاضر 
است براي تربيت چنين مديراني با روحيه كار جهادي هزينه كند و 
تاكنون هم اين كار را به خوبي انجام داده است، طوري كه فقط در 
اردوهاي جهادي بسيج ساالنه هزاران جوان دانشجو با تخصص هاي 
مختلف و البته با روحيه جهادي تقويت شده آماده خدمت به مردم 

كشور هستند. 

جانشين رئيس سازمان بسيج خبر داد
آمادگي بسيج براي ارتقاي سواد حقوقي مردم

   گزارش

 پاسخ آيت اهلل آملی الريجانی
 به ايرادات يک مرجع تقليد از قوه قضائيه

 آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه نفس حضور 
رهبر معظم انقاب در جمع جوانان و آن سخنان 
قدرتمندانه و عزتمندانه ايشان حامل معاني و 
پيام هاي بزرگي بود، اين س�خنان را گشاينده 
قف�ل عملي�ات رواني دش�من توصي�ف كرد. 
به گزارش ميزان، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه 
مسئوالن عالي قضايي با اشاره به همايش سراسري 
خدمت بسيجيان در سراسر كشور، اين گردهمايي 
را نمايشي عظيم از اقتدار جوانان متدين، باعزم و با 
نشاط كشور دانست و تصريح كرد: اجتماع صدهزار 
نفري در تهران و حضور مقام معظم رهبري با آن 
س��خنان و بيانات ارزش��مند و عزتمندانه، تجلي 
اقتدار نظام جمهوري اسالمي بود و بسياري از آثار 

عمليات رواني دشمن را خنثي كرد. 
     موشك، نماد اقتدار ما

آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به تحقير هاي مكرر 
بزرگ ترين كش��ور مدعي منطقه از سوي امريكا، 
از پذيرش اين ميزان تحقير توس��ط اين كشور ها 
ابراز تعجب كرد و گفت: جمهوري اسالمي امروز از 
چنان قدرت دفاعي بهره مند است كه توان موشكي 
ايران براي امريكا و اروپا تبديل به يك مسئله شده 
است. موشك، نماد اقتدار دفاعي جمهوري اسالمي 
است و ما هيچ گاه مبادرت به جنگ نكرده ايم، اما 

هميشه براي دفاع آماده بوده ايم. 
رئيس قوه قضائيه با اش��اره ب��ه هزينه هاي كالن 

دش��من براي عمليات زرادخانه هاي رس��انه اي و 
غير رسانه اي خود يادآور ش��د: همه اين فشارها، 
ش��ايعات، تخريب ها، تهديد ه��ا و تحريم ها با به 
صحنه آمدن مردم، باطل و خنثي مي ش��ود و در 
اين ميان حضور پرش��ور جوانان بانشاط، مصمم 
و متدين در كنار سخنان غرور آفرين مقام معظم 

رهبري از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 
     پليس مردم را از خود بداند

رئيس قوه قضائيه به نيروي انتظامي تذكر داد كه 
همانند هميش��ه مردم را از خود بدانند و در عين 

قاطعيت، مالطفت و رأفت به خرج دهند. 
آي��ت اهلل آملي الريجان��ي گفت: به هي��چ عنوان 
برخورد هاي قانوني پلي��س نبايد توأم با توهين يا 

رفتار ناشايست باشد. 
اشكاالت دستگاه قضايي وقتي از سوي علما باشد 

بيشتر مورد عنايت قرار مي گيرد.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود 
پاس��خ به اظهارات اخير برخي از ب��زرگان حوزه، 
پيرامون »زنداني ك��ردن مردان باب��ت مهريه از 
سوي دستگاه قضايي«، بخشي از اين اظهارات را 
ناشي از عدم اطالع كافي دانست و نكاتي را جهت 

شفاف سازي اين موضوع به تفصيل بيان كرد. 
آيت اهلل آمل��ي الريجان��ي تصريح ك��رد: برخي 
اشكاالت نسبت به دستگاه قضايي مطرح مي شود 
كه وقتي از س��وي علماي حوزوي به ويژه برخي 

مراجع معظم باشد بايد بيش��تر مورد عنايت قرار 
گيرد، زيرا مي دانيم كه اگ��ر از ميان علماي حوزه 
كس��اني انتقاد مي كنند، نيت شان اصالح و بهبود 
وضعيت اس��ت و هيچ ش��ائبه اي از جهات ديگر 

وجود ندارد. 
آيت اهلل آملي الريجاني اضافه كرد: گاهي انتقادات 
ناشي از عدم اطالع اس��ت. در اين صورت اگر اين 
انتقادات در محفلي خصوصي مطرح شود، مسلماً 
انسب اس��ت، چون بيان آن در علن، ممكن است 
موجب قدح يك دستگاه شود بدون آنكه استحقاق 

چنين قدحي را داشته باشد. 
چرا به گونه اي صحبت مي شود كه گويي مسئوالن 

قضايي و قضات شريف از پس كوه قاف آمده اند؟!

آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به اظهارات اخير 
برخي از بزرگان حوزه، تصريح كرد: با توجه به اين 
اظهارات به نظر مي رس��د كه تبيين هاي صورت 
گرفته و اس��تدعاي روش��ي طبيعي تر براي رفع 
ابهامات كه عوارض كمتري داش��ته باشد مقبول 
نيفتاده اس��ت و از اين جهت م��واردي را مطرح 
كرده اند. البت��ه اگر اين مطالب ب��ه گونه اي ديگر 
بيان مي شد و مثاًل در خصوص عملكرد چند قاضي 
بود، در مقام توضيح و موضع گيري برنمي آمدم، 
اما از آنجا كه متأسفانه در اين اظهارات به صورت 
مكرر كل دس��تگاه قضايي مخاطب ق��رار گرفته 
است، احس��اس مي كنم كه اگر برخي توضيحات 
ارائه نشود به مجموعه قوه قضائيه جفا شده است، 
زيرا دراين مجموعه عده بسياري از قضات محترم 
شامل روحانيون و غيرروحانيون فاضل و متدين 
مش��غول كار هس��تند كه طبق قوانين و فتاواي 

فقهاي بزرگ عمل مي كنند. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به سخني از اين مرجع 
بزرگوار تقليد كه گفته اس��ت »آخر دستگاه قضا 
بايد مطابق اسالم باش��د چرا برخالف اسالم يك 
عده بروند زن��دان« يا اينكه گفته ان��د »عيب كار 
ما اين اس��ت كه حوزه از دس��تگاه قضا جدا شده 
و هركس��ي براي خ��ود تصميمي مي گي��رد« يا 
فرموده اند »دس��تگاه قضايي ما احترام براي شان 
قائليم، بنشينند با حوزويان و مسائل را حل كنند و 
بيخود مردم را به زندان نيندازند، اما يك گوشه اي 
بنشينند خودشان بين خودش��ان توافق بكنند، 
قابل حل نيس��ت« اظهار كرد: »به محضر شريف 
ايش��ان عرض مي كنم چ��را به گون��ه اي صحبت 
مي شود كه گويي مسئوالن قضايي و قضات شريف 
از پس كوه قاف آمده اند. م��ا هم از همين حوزه ها 
آمده ايم. بس��ياري از مس��ئوالن عال��ي قضايي و 
قضات دس��تگاه قضا از روحانيون فاضل، متدين 
و جليل القدر حوزه اند. قضات متدين و فاضلي در 
قوه قضائيه فعاليت مي كنند كه انس��ان از دقت ها 
و تعبدش��ان به احكام اس��الم و فتاواي فقها لذت 
مي برد. به ضرس قاطع عرض مي كنم قاضي عالي 
رتبه اي نمي شناسم كه به احكام اسالمي يا فتاواي 
الزم االتباع فقهای عظام توجه نداش��ته باش��د يا 
بدان ها متعّبد نباش��د، لذا اين گونه تخطئه را به 

حق نمي دانم.«
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه گفته ش��ده 
اس��ت »چرا زندان ها را پر مي كنيد و به محض به 
اجرا گذاشتن مهريه از سوي زنان، مردان فوراً به 
زندان مي افتند«، پاس��خ داد: به نظر مي رسد اين 
مطالب ناشي از خبر هاي نادرست يا برخي تصورات 
ناصحيح است. اين مطلب قطعاً نادرست است، زيرا 
رويه دادگاه هاي ما چيزي بر خالف قانون نيست 
و قضات نيز در اين زمينه قانون اصالح شده نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 94/4/16 را 

اجرا مي كنند. 

با حكم رهبر معظم انقاب
حجت االسالم كريمي تبار امام جمعه ايالم شد

رهبر انقاب حجت االسام اهلل نور كريمي تبار را به عنوان نماينده  
ولي فقي�ه در اس�تان و امام جمعه  ش�هر اي�ام منص�وب كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در حكم رهبر 
انقالب اسالمي به حجت االسالم حاج ش��يخ اهلل نور كريمي تبار آمده 
است: در پي استعفاي جناب حجت االسالم آقاي لطفي دامت توفيقاته 
از امامت جمعه  ايالم، با قدرداني و تشكر از خدمات چندين ساله  ايشان، 
جنابعالي را كه از ميان مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدت ها 
به خدمت در آن س��امان اشتغال داش��ته و بحمداهلل از صالحيت الزم 
برخوردار می باشيد، به امامت جمعه و نمايندگي خود منصوب می كنم. 
مردم عزيز آن اس��تان مرزي، دوران های دشواري را در سال های دفاع 
مقدس و پس از آن گذرانيده و با همه  مشكالت، وفاداري خود به نظام 
اسالمي را حقاً به اثبات رسانيده اند. اكنون جنابعالي در ميان اين مردم 
بزرگوار و فداكار به قبول وظيفه  سنگيني مفتخر گشته ايد. انتظار می رود 
با همه  توان در خدمتگزاري به آنان كوشيده و با تقويت مجموعه هاي 
دلسوز و انقالبي به مجاهدات فكري و عملي در زمينه هاي گوناگون مدد 
رسانيد. ارتباط نزديك و صميمي با جوانان و سلوك مردمي با همگان و 
بهره گيري از نخبگان و دانشگاهيان را توصيه می كنم و مزيد توفيقات 

الهي را براي جنابعالي مسئلت می نمايم. 

پيام تسليت سردار سليمانی به سيد حسن نصراهلل  
مادر شهيدان مغنيه را 

بايد  »مادر حزب اهلل« ناميد
فرمان�ده ني�روي ق�دس س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امي 
به دنبال درگذش�ت مادر ش�هيد »عم�اد مغنيه« پيام تس�ليتي 
ب�راي س�يد حس�ن نص�راهلل ارس�ال ك�رد. آمن�ه س�امه مادر 
ش�هيدان جهاد، فؤاد و عم�اد مغني�ه و مادربزرگ ش�هيد جهاد 
مغني�ه دوش�نبه ش�ب در لبن�ان دار فان�ي را وداع گف�ت. 
به گزارش الميادين، س��ردار قاسم س��ليماني، فرمانده نيروي قدس 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي به دنبال درگذش��ت حاجيه »آمنه 
س��المه« مادر »ش��هيدان مغنيه« براي حجت االس��الم سيد حسن 
نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان پيام تس��ليتي ارس��ال كرد. بر اساس 
اين گزارش، در اين پيام سردار سليماني ضمن تسليت به سيد حسن 
نصراهلل به دنبال درگذشت مادر شهيد عماد مغنيه آورده است: آن مادر 
بزرگوار، منبع فيض و رحمت الهي بود. از آن مادر بايد به عنوان »مادر 

حزب اهلل« ياد كرد. 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران در ادامه آورده است: مادر شهيد 
عماد مغنيه يك زن اسطوره اي بود كه از اسالم، لبنان و مقاومت دفاع 
كرد و رعب و وحش��ت را بر صفوف صهيونيست ها حاكم ساخت. مادر 
شهيد عماد مغنيه، خود، خانواده اش و فرزندانش را فداي اسالم، لبنان 
و مقاومت كرد. او تنها مادر عماد و برادرانش نبود، او مادر تمام شهداي 

لبنان بود. اين مادر بزرگوار روزي در دفاع از مقاومت سست نشد. 
سردار سليماني همچنين افزوده است: من اين ضايعه بزرگ را به سيد 
حسن نصراهلل و خانواده مغنيه كه شهداي زيادي را در راه اسالم داده 

است و همچنين به ملت لبنان و مقاومت تسليت مي گويم. 
       مادر شهيدان مغنيه در يك نگاه

آمنه س��المه معروف به »ام عماد« مادر فرمانده ش��هيد عماد مغنيه 
و نيز مادر ش��هيدان فؤاد و جهاد مغنيه اس��ت. او نوه اش را هم در راه 
مقاومت از دست داده اس��ت و حاال آنچنان كه قاسم سليماني نوشته 
است او مادر حزب اهلل است و الگويي براي زنان در لبنان و منطقه. تاريخ 
مقاومت ام عماد را فراتر از مادر سه شهيد مي داند، شهدايي كه همگي 
آنها در مسير آزادسازي فلس��طين و محور مقاومت منطقه به شهادت 
رسيده اند. خانم آمنه سالمه مربي نسلي از عناصر مقاوم بود كه در برابر 

اشغالگري هاي رژيم صهيونيستي ايستادگي كردند. 
سه فرزند وي يعني عماد و جهاد و فؤاد در مس��ير مقاومت جان خود 
را از دس��ت دادند و جهاد عماد مغنيه نوه وي و فرزند شهيد مغنيه نيز 
مدتي بعد از پدر و عموهاي خود به خيل شهداي اين خانواده با كرامت 
پيوست. جهاد در سال 1984 به فيض شهادت نائل شد و 10 سال بعد 
فؤاد در انفجاري تروريستي در ضاحيه بيروت به برادر شهيدش پيوست. 
عماد مغنيه نيز در سال 2008 در سوريه ترور شد. جهاد عماد مغنيه نيز 

در سال 2015 در قنيطره سوريه شربت شهادت را نوشيد. 
فائز مغنيه پدر عماد مغنيه نيز سال گذشته بعد از تحمل سختي هاي 
عظيم ناشي از شهادت فرزندانش از دنيا رفت و طولي نكشيد كه آمنه 
سالمه نيز به همسر خود پيوست. آمنه سالمه از ابتداي مسير مقاومت 
در لبنان اقدام به تشريح و انتش��ار افكار سيد محمد باقر صدر در ميان 
زنان مقاومت كرد و توجه ويژه اي به آرمان فلس��طين و محوريت اين 
آرمان در جهان اسالم داشت. نزديكان به خانواده مغنيه روايت مي كنند 
كه ايش��ان در تمامي مراحل كاري ش��هيد عماد مغنيه در چارچوب 
مقاومت قرار داشت و سخت ترين شرايط را تحمل كرد، اما هرگز از انجام 

مأموريت های خود در چارچوب مقاومت فروگذار نكرد. 

در نامه اي به هيئت رئيسه مجلس
 CFT 120 نماينده مخالف

خواستار  علني شدن آرای خود شدند 
۱۲۰ ت�ن از نماين�دگان مجل�س در نام�ه اي خواس�تار علن�ي 
ش�دن آراي  خ�ود ب�ه CFT يك�ي از لواي�ح FATF ش�دند. 
سيدتقي كبيري، عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس شوراي 
اسالمي، در گفت وگو با تسنيم با اشاره به مخالفت 120 تن از نمايندگان 
مجلس با طرح الحاق اي��ران به كنوانس��يون مبارزه ب��ه تأمين مالي 
تروريسم)CFT(، گفت: نمايندگاني كه با اين طرح مخالفت كردند، 
در نامه اي به هيئت رئيسه مجلس خواس��تار علني شدن اسامي شان 
هس��تند، اما اين صرفاً به اين معني نيس��ت كه اسامي شان در جلسه 
علني مجلس قرائت ش��ود. وي افزود: 120ت��ن از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي كه با اليحه الحاق ايران به كنوانسيون )CFT( در 
نامه اي كه سه شنبه، 18 مهر مشغول جمع آوري امضاهاي آن هستند، 
خواهان شفاف شدن امضاهاي شان در اين طرح از سوي هيئت رئيسه 
مجلس هستند. عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس در پايان 
خاطرنشان كرد: قرائت اسامي نمايندگان مخالف اليحه الحاق ايران به 
CFT منوط به تصميم هيئت رئيسه مجلس است. نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه علني روز يكشنبه، 15 مهر پارلمان، اليحه 
الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي 
تروريس��م )CFT( را با 143 رأی موافق، 120رأی مخالف و پنج رأی 

ممتنع تصويب كردند. 

 انتقاد شريعتمداري به برخورد دوگانه 
هيئت نظارت بر مطبوعات
به جاي  تذكر به كيهان

 بايد به ۶ ماه انفصال از خدمت محكوم شويد
 اگر پاي رعايت قانون در ميان باشد، به جاي شكايت از كيهان، بايد 
اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات و يا شخصيت صادركننده حكم 
عليه كيهان حداقل به ش�ش ماه انفصال از خدمت محكوم شوند. 
حسين ش��ريعتمداري، مديرمس��ئول روزنامه كيهان در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به برخورد دوگانه هيئت نظارت بر مطبوعات با نشريات 
و ش��كايت از روزنامه كيهان، گفت: همه حرف ما در تيتر يك ش��نبه 
روزنامه كيهان كه با تذكر و ش��كايت روبه رو ش��ده، تأكيد بر خسارت 
 FATF محض برجام و هشدار نسبت به تكرار همان فاجعه با تصويب
بود. وي اف��زود: برجام برخ��الف وعده های پي درپي دول��ت كه آن را 
فتح الفتوح مي دانست، شرايط اقتصادي كشور را دهها گام به عقب برد 
و با FATF آنگونه كه از شواهد و متن آن پيداست، بايد منتظر چند 

گره كور ديگر باشيم. 
شريعتمداري تأكيد كرد: اقدام كيهان در انطباق كامل با ماده 5 قانون 
مطبوعات اس��ت و مطابق ماده 4 قانون مطبوعات، هيچ مقام دولتي و 
غيردولتي حق ندارد براي چاپ و يا جلوگيري از چاپ مطالب منطبق 
با اين قانون به مطبوعات فش��ار بياورد. مدير مس��ئول روزنامه كيهان 
تصريح كرد: تبصره يك ماده 5 تأكيد مي كند كه تخلف كنندگان از اين 
دو ماده 5 و 4 قانون مطبوعات به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال 
محكوم مي شوند، بنابراين اگر پاي رعايت قانون در ميان باشد، به جاي 
شكايت از كيهان، بايد اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات و يا شخصيت 
صادركننده اين حكم عليه كيهان حداقل به شش ماه انفصال از خدمت 
محكوم ش��ود. وي ادامه داد: هنوز به ما نگفته اند كه به كدام بخش از 
تيتر كيهان اعتراض دارند، ما تيتر زده بودي��م؛ دالر با برجام 18 هزار 
تومان شد و پرس��يده بوديم با FATF چند مي شود؟ شريعتمداري 
گفت: سؤال اين است كه كجاي اين تيتر خالف واقع است؟ آيا دالر به 
18 هزار تومان نرسيده بود؟ و آيا با تصويب FATF اين روند ادامه پيدا 
نمي كند؟ مديرمسئول كيهان خاطرنش��ان كرد: از نمايندگان موافق 
FATF بپرسيد كه چند نفرش��ان متن لوايح چهارگانه را خوانده اند و 
آيا از فاجعه اي كه با تصويب اين لوايح در پيش اس��ت خبر دارند، نوع 
برخورد آنها و نوع اظهارنظرشان نشان مي دهد كه از اين ماجرا اطالع 

چنداني ندارند. 
شريعتمداري اظهار داشت: اما نكته ديگر، برخورد دوگانه هيئت نظارت 
بر مطبوعات است، االن مطبوعاتي هستند كه به رسول اكرم)ص( اهانت 
مي كنند و مقدسات را زير سؤال مي برند و در ماجراي مشهد، بين ايران 
و عراق آن هم در شرايط حساس كنوني فتنه انگيزي مي كنند و آشكارا 
از خط سازش حمايت مي كنند و سياست هاي رسماً اعالم شده امريكا 
و رژيم صهيونيستي عليه ايران را تبليغ و ترويج مي كنند، اما چه كسي 
با آنها برخورد مي كند؟ شريعتمداري تأكيد كرد: آيا بايد با آنها برخورد 
كرد يا كيهان كه يك هشدار منطبق با قانون داده است. مديرمسئول 
كيهان در پايان گفت: آقايان براي اينگونه شكايت ها بايد يك شعبه از 

دادگاه بلخ تأسيس كنند. 

ژه
وی

طنزيواقعيدرموردبيبيسي 
پوشش اخبار بي بي سي فارسي همواره با جهت گيري خاص همراه 
است و همواره هم ادعاي بی طرفی مي كند. اين روش از ديرباز مورد 
انتقاد جريان انقالبي داخل كشور بود و پس از حمله تروريست ها به 
رژه اهواز و پرهيز بي بي سي فارسي از به كار بردن وصف تروريستي 
براي اين حمله، حجم انتقادات از جريان حزب اللهي فراتر رفت و 
برخي كاربران ديگر فضاي مجازي هم به بي بي سي تاختند تا جايي 
كه مجبور به توضيح )گرچه ناموجه و كذايي( در مورد پروتكل خود 
شد. اين اتفاقات در كنار اتفاقي كه اخيراً در كنسولگري عربستان در 
استانبول رخ داد و طي آن دولت عربستان يك روزنامه نگار عربستاني 
)جمال خاشقجي( را كه گويا اختالف نظرهايی با وليعهد داشت، 
سالخي كرد، دستمايه نقد طنز اما واقعي تعدادي از كاربران توئيتر 

به بي بي سي فارسي شد. 
ابتدا يكي از كاربران با انتشار فيلم مسئوالن كنسولگري عربستان 
كه داخل كمد كنسولگري را به خبرنگاران نشان مي دهد، نوشته: 
»محمد عتيبي، كنسول آل سعود در استانبول، در حضور خبرنگاران 
ثابت می كنم كه جمال خاشقجي داخل كمد كنسولگري نيست. اگر 

قانع نشديد، ديگه واقعاً مشكل از خودتونه. « 
كاربر ديگري پرسيده كه: »به نظرتون اگر اين اتفاق در كنسولگري 
ايران افتاده بود االن بي بي سي بر اساس پروتكل هايش چه مي كرد؟« 
و جواب گرفته كه »بي بي س��ي ب��ه نقل از اف��راد حاضر در محل 
مي گفت بوي خون به شدت در هواي اطراف و داخل كنسولگري 
استنشاق ميشه. يه عكس هم از چاقوها و رنده  موجود در آشپزخانه  
كنسولگري منتشر مي كرد و مي گفت احتماالً با همين ها قطعه 

قطعه و رنده اش كرده اند. « 
كاربر ديگري نوشته: »كسري ناجي يك انگشت خودش رو با ساطور 
قطع مي كرد كه بيننده رو در اتمسفر قضيه قرار بده. « و ديگري 
ادامه داده: »به خدا االن بي بي سي  داشت مدلسازي مي كرد چطور 

بايد يك انسان رو به طوري قطعه قطعه كرد كه بشه توي 15-10 
چمدون جاسازي كرد. يه فيلم انيميشن مشدي هم درست كرده 
بودند. با يك كارشناس مثله كردن از واشنگتن هم ارتباط مستقيم 
ويدئويي برقرار كرده بودند تا راجع به شگردهاي رنده كردن انسان 

صحبت كنه. « 
و ديگري از برنامه نوبت شماي بي بي س��ي در آن صورت نوشته: 
»نوبت شما؛ اگر تجربه  تكه تكه كردن كسي رو داريد )قصابي گاو و 
گوسفند هم قبوله( با ما تماس بگيريد و از تجربه تون صحبت كنيد. 
-  خب اولين تماسمون كامبيز هست از س��احل ايذه كه قصاب 
بازنشسته  واحد هوافضاي سپاه پاسداران بوده با 50 سال سابقه... « 
كه اشاره به دروغ شبكه سلطنت طلب من و تو در مورد ورود نيروهاي 
سپاه از طريق درياي ايذه به اين شهر براي كنترل آشوب ها دارد، در 
حالي كه ايذه اصالً دريا ندارد. اغلب هم رسانه هاي ضدانقالب كسي 
را به عنوان بازنشسته سپاه يا وزارت اطالعات كه بعداً از جمهوري 
اسالمي رويگردان شده، معرفي مي كنند كه كالمش مورد پذيرش 
باشد و البته بر ادعاي افزايش رويگرداني از رژيم! صحه بگذارد! يكي از 
كاربران هم با توجه به آنكه بي بي سي مدعي شده بود طبق پروتكلش 
استفاده از واژه تروريستي در مورد حمالت اين چنيني ممنوع است، 
نوشته: »طبق پروتكل هاي بي بي سي استفاده از كلمه خاشقجي 

ممنوعه؛ اگه قبالً هم استفاده شده، اشتباه بوده!«
اين روايت ها شايد خنده دار باشد، اما مشي واقعي بي بي سي فارسي 
در مواجهه با اخبار مربوط به ايران همين قدر جهت دهي شده و 
مغرضانه است و بدترين قسمت ماجرا اين است كه كساني كه در 

بي بي سي فارسي كار مي كنند، ايراني هستند، اما عليه ايران!


 دغدغههايحزبيدرمدیریتپایتخت
روزنامه اصالح طل��ب آفتاب يزد از محمدعلي افش��اني به عنوان 
»شهردار سالخورده تهران« و كسي كه حزب اعتماد ملي او را به 

جريان اصالحات تحميل كرد، نام برده اس��ت. اين روزها صحبت 
از اين است كه محمدعلي افش��اني طبق قانون منع به كارگيری 
بازنشستگان بايد استعفا بدهد و شهردار جديد انتخاب شود و آفتاب 
يزد نگران وجهه اصالح طلبان نزد مردم شده است. يعني حتي در 
اين اوضاع هم نگران وضعيت اداره پايتخت نيستند. اين روزنامه 
در مطلبي مي نويس��د: »با توجه به آنكه قانون منع به كارگيري 
بازنشس��تگان از يك س��ال پيش در مجلس مطرح بود و همگان 
مي دانستند كه احتمال رأی آوري اين قانون بسيار باال است، پرسش 
پرتكرار اين روزهاي فضاي مجازي و جلسات درون گروهی اصالحات 
اين است كه چرا با فشار سياسي گزينه اي به شورا تحميل گرديد 
كه ريسك كناره گيري بااليي در مورد وي وجود داشت. محمدعلی 
افشاني كه مدت ش��هرداري اش به پنج ماه هم نكشيده، دومين 
شهرداري است كه پس از نجفي كه وي نيز مدت مسئوليتش در 
سمت شهردار تنها هفت ماه به طول انجاميد از سوي اصالح طلبان 
بر اين كرسي تكيه زد. با توجه به آنكه شهردار جناح رقيب قريب 12 
سال اين سمت را در اختيار داشت، حال اصولگرايان، اصالح طلبان 
شورا را به عدم ثبات سياس��ي، هرج و مرج دروني، منفعت طلبي 
حزبي و عدم توانايي در اداره يك شهر متهم مي كنند و سؤال اين 
است كه اين هزينه گزاف را چه كساني به اردوگاه اصالحات تحميل 
كرده اند. حزب اعتماد ملي كه تالش هايش براي انتخاب گزينه مد 
نظرش علي رغم به اين هزينه به اصالحات به ثمر نشس��ت تأثير 

فراواني در چينش مديريت شهرداري داشته... «
آفتاب يزد در ادامه خيلي ريز و جزيي از مسئوليت هايي در شهرداري 
تهران و افرادي كه بر آنها تكيه زده اند، نام مي برد كه در دست حزب 
اعتماد ملي است و در واقع آنچه نگاشته، دغدغه هاي حزبي در داخل 
جريان اصالحات براي سهم خواهي از قدرت است و حتي رنگي هم 

از دلسوزي براي اداره پايتخت ندارد. 


