
50 كشته و زخمي در تيراندازي هاي مرگبار امريكا
در 56 مورد تيراندازي گزارش ش�ده در روز سه شنبه در  ايالت هاي مختلف امريكا دست كم 16 نفر كشته و 34 نفر   جهان

زخمي شدند. 
به رغم تالش برخي نمايندگان كنگره امريكا براي محدود ساختن قانون حمل سالح در اين 
كشور، اما تيراندازي هاي مرگبار در شهرهاي امريكا همچنان ادامه دارد و روز سه شنبه نيز 
چندين تيراندازي به ثبت رسيده است كه طي آن دهها نفر كشته و زخمي شدند. به گزارش 
رويترز، مركز ثبت آمار خشونت هاي مسلحانه امريكا روز چهارشنبه گزارش داد، در يكي از 
تيراندازي ها در شهر سالت ليك سيتي در ايالت يوتا يك نفر كشته و دو نفر زخمي شدند. 
پليس مي گويد تيراندازي در بلوار پارك وي غربي رخ داده است. پليس يك نفر را در رابطه 
با اين حادثه بازداشت كرد. در يك مورد تيراندازي در شهر گينزويل در ايالت فلوريدا دو نفر 
كشته ش��دند. يك نفر در رابطه با اين حادثه بازداشت شده است. پليس مي گويد مظنون 
يك زن 19 ساله را گروگان گرفته بود كه در عمليات پليس گروگان آزاد شد. تيراندازي در 
شهر نيواورلئان در ايالت لوئيزيانا دو زخمي برجاي گذاشت. يك مورد تيراندازي در پالم بيچ 
گاردن در ايالت فلوريدا نيز دو زخمي برجاي گذاشت. تيراندازي در ساحل ريورا رخ داده 
است. هنوز انگيزه تيراندازي مشخص نيست. تيراندازي در شهر »ليك مور« در ايالت اوهايو 
نيز دو زخمي برجاي گذاشت. تيراندازي در حين تحقيقات پليس درباره يك ناآرامي در 
اين منطقه رخ داد. در يك مورد تيراندازي در نيواورلئان در ايالت لوئيزيانا نيز دو نفر كشته 
و دو نفر ديگر زخمي شدند. پليس مي گويد درگيري در نتيجه تيراندازي بين سرنشينان 

دو خودرو رخ داده است. 

مردم براي دريافت يارانه نيازمند اثبات نياز خود نيستند

جلسه محرمانه براي جانشيني ملكه انگليس

در حالي كه برخي از نمايندگان  مجل�س از كارش�كني هاي   اقتصادي
دولتي ها براي عدم واريز دريافتي هاي هدفمندي يارانه ها 
به خزانه دولت س�خن مي گويند، ي�ك نماينده مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به واريز 1۰۲هزار ميليارد توماني 
از محل درآمد هدفمندي ب�ه خزانه دولت تأكيد كرد كه 
مردم براي دريافت يارانه نيازي به اثبات وضع معيشتي 

خود به دولت ندارند. 
به گزارش »تسنيم«، حاجي بابايي در رابطه با ارزيابي مجلس 
در حوزه هدفمن��دي يارانه ها گفت: »دولت اعتقاد داش��ت 
درآمد هدفمندي 31هزار ميليارد تومان اس��ت ولي اعتقاد 
مجلس چيز ديگري بود.« وي افزود: »طبق بررسي در برنامه 
ششم متوجه شديم اين درآمد 87هزار ميليارد تومان است 
كه به خزانه دولت نيز واريز نمي شود و به همين دليل دولت را 

مكلف به تهيه جدول هدفمندي در بودجه كرديم.«
حاجي باباي��ي گفت: »امس��ال همگي به اي��ن جمع بندي 
رسيده اند كه اعداد و ارقام ارائه شده از سوي مجلس درست 
است و امسال اين درآمد 102هزار ميليارد تومان تخمين زده 
و پذيرفته شد.« اين نماينده مجلس افزود: »در كميسيون 
تلفيق مصوب شد كه اين 102هزار ميليارد تومان به خزانه 
دولت واريز ش��ود كه بزرگ ترين موفقيت و پيروزي است، 

چراكه حقوق هاي نجومي حساب و كتاب پيدا مي كند.«

حاجي بابايي گفت: »دولت فرموده بود، فقط 23هزار ميليارد 
تومان را مي توان به يارانه ها تخصيص دهد كه اگر بر 45هزار 
و 500 تومان تقس��يم و ضرب��در 12ماه ش��ود، 42 ميليون 
نفر خواهد ش��د.« وي افزود: »بر اين اساس 38 ميليون نفر 
نمي توانس��تند يارانه دريافت كنند، اما وقت��ي اين منابع تا 
102هزار ميليارد توم��ان تخمين زده مي ش��ود، يك هزار 
ميليارد تومان براي يارانه ها تخصيص مي يابد.« حاجي بابايي 
اضافه كرد: »دولت پيشنهاد داده بود كه براي پرداخت يارانه 
به 42ميليون نفر، پرداخت به برخي گروه ها از مردم بايد اثبات 
و مشخص شود وضع معيشتي خوبي ندارند، اما اين قضيه نيز 

برطرف شده است.«
وي گفت: »كميسيون پيشنهاد داده بود كه درآمد هدفمندي 
وارد خزانه نشود اما بنده در صحن مجلس اعتراض كردم و 

پيشنهاد دادم همه اين مبلغ به خزانه واريز شود.«
حاجي بابايي افزود: »رئيس مجلس اين موضوع را به كميسيون 
ارجاع داد، در حالي كه باي��د رأي مجلس را مي گرفت و اين 
مس��ئله تخلف بود و ما هرچه تذكر داديم، نوبت اعتراض را 

به بنده ندادند.«
وي ادامه داد: »هم اينك كارها رضايت بخش است و كميسيون 
بايد امروز نظر خود را به صحن مجلس ارائه دهد، اما تا ظهر 
ديروز اراده قوي پشت قضيه بود كه اجازه ندهند مبلغ حاصل 

از هدفمندي وارد خزانه شود..«

مهار قدرت منطقه اي و جام زهر
در شرايطي كه حضور باصالبت ايران در 

عباس حاجي نجاري
روند تحوالت منطقه كه به فروپاش��ي   يادداشت

گروهك هاي تروريس��تي و شكس��ت 
راهبردهاي امريكا براي تسلط بر منطقه و انزواي رژيم صهيونيستي 
انجاميده و به دغدغه اصلي سران نظام سلطه تبديل شده است و به 
همين دليل تالش دارند به هر قيمت ممكن سد نفوذ ايران در منطقه 
شوند، مواضع برخي از فعاالن داخلي و سياسيون همنوا با القائات نظام 
سلطه، اين حضور را به نقد كش��يده و تالش دارند آن را به مسئله اي 

ملي تبديل كنند. 
هفته گذش��ته عبداهلل ناصري، عض��و مركزيت ح��زب اتحاد ملي و 
سازمان منحله مجاهدين انقالب اسالمي با ادعاي اينكه اصالح طلبان 
دنبال حل بحران هاي كشور هستند، مي افزايد: من معتقدم اگر در 
بعضي از رفتارهاي منطقه اي و بين المللي م��ان تجديدنظر نكنيم، 
گرفتاري هاي مان در آينده بيش��تر از دوران پي��ش از برجام خواهد 
بود. در شرايطي كه جريان حامي ايش��ان نقش اصلي را در تشكيل 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم داش��ته و دارد و ب��ه همين دليل بايد 
پاس��خگوي ضعف ها و كاس��تي هايي باش��ند كه س��بب گسترش 
نارضايتي ها و ناكارآمدي هاي نظام اس��المي شده اس��ت، در ادامه 
مدعي مي شود كه با اين حال اصالح طلبان در حاكميت نقش آنچناني 
ندارند و نهادهاي اصلي دولت كه مورد حمايت اصالح طلبان اس��ت 
بايد فضايي را در اختيار بگيرند تا بتوانند نسبت به سرنوشت كشور 

مختارتر و فعال تر فكر كنند!
اما خارج از مواضع وي، با توجه به اينكه ايجاد ترديد در نقش و حضور 
منطقه اي ايران اين روزها با هدايت بيگانگان حتي تبديل به شعارهاي 
كف خياباني برخي از آشوب طلبان شده است، توجه به نكاتي چند در 

اين زمينه ضروري است. 
اول: ادع��اي هزينه بر بودن حض��ور منطقه اي از س��وي اين جريان 
سياسي در شرايطي اس��ت كه هم در دوران حمله صدام به كويت، 
همفكران ايش��ان توصيه مي كردند كه ايران بايد با صدام در جريان 
اين حمله متحد ش��ود و به كمك او بش��تابد و هم در جريان جنگ 
افغانستان و درگيري طالبان با امريكايي ها توصيه عناصر اين جريان 
براي به كمك به طالبان در جنگ با امريكايي ها منشأ انتقادات جدي 
به آنها در كشور شد و اين در حالي است كه هم بقاياي حزب بعث و 
هم حاميان اصلي طالبان نقش اصلي را در ايجاد داعش داشتند كه 
آن هم هزينه هاي سنگيني را بر جهان اسالم تحميل كرد و جالب آن 
است كه در طول سال هاي اخير كه داعش با جنايات خود در جهان 
اسالم و حتي عليه بشريت، سياه ترين تصوير را از اسالم ساخته بود، 
مدعيان اين جريان نه در مقابله با داعش در منطقه حضور يافتند و 

نه در مواضع و ديدگاه هاي آنها مي توان ردي از محكوميت اين گروه 
تروريستي ديد. 

دوم: ايجاد تردي��د در ضرورت حضور ايران در منطقه در ش��رايطي 
است كه يكي از اهداف اصلي حضور ايران دفاع از امنيت ملي ايران و 
دفع تهديداتي است كه در صورت غفلت مي توانست كشور را درگير 
يك جنگ داخلي ناخواسته كند. بديهي اس��ت اگر حضور به موقع 
كمك هاي مستشاري ايران در عراق و سوريه نبود، عالوه بر فروپاشي 
دولت هاي اين دو كشور به دست داعش و گروه هاي تروريستي،  اكنون 

ديگر از نجف و كرباليي نيز نشاني نبود.
س��وم: ادعاي عدول از اين حضور و پيشنهاد تش��كيل جبهه نجات 
براي عملي سازي آن در شرايطي است كه نه تنها تهديدات گروه هاي 
تروريستي دفع نگرديد، بلكه به دليل حمايت هاي مستقيم امريكا از 
اين جريان براي مشغول سازي جهان اسالم و مهار نيروهاي مقاومت، 
منطقه اكنون با اش��كال و جبهه هاي جديد از اين گروهك ها مواجه 
شده كه نفوذ و گسترش داعش در افغانستان كه يك سناريوي جديد 
مثلث غربي-عبري-عربي است به طور قطع درآينده مشكالت ديگري 
را بر جهان اسالم تحميل خواهد كرد كه غفلت از آن سبب خواهد شد 

كه بخشي از هزينه آن را ايران اسالمي بپردازد. 
چهارم: توصيه به تجديدنظر در رفتارهاي منطقه اي ترجمان همان 
توصيه اي بود كه در موضوع هسته اي شد و به آنجا رسيد كه اكنون 
امريكايي ها ب��ه بهانه برجام تالش دارند كش��ور را در دام يك جنگ 
پيچيده رواني بيندازند كه آثار آن اين روزها در عرصه اقتصادي خود 
را نشان داده است. به طور طبيعي س��لب اين نقطه اقتدار همچون 
هسته اي، نه تنها ظرفيت هاي كنشگري ايران در روند تحوالت جهاني 
را كاهش خواهد داد، بلكه همچون برجام، محدوديت هاي ديگري را 

بر نظام اسالمي تحميل خواهد كرد. 
پنجم: تجربه حضور موفق ايران در منطقه و دستاوردهاي مقاومت، 
عالوه بر فرصت هاي ذي قيمتي كه براي دس��تگاه ديپلماسي كشور 
ايجاد كرده )كه متأسفانه قدر آن به درستي شناخته نمي شود( عماًل 
دس��ت برتر را به ايران داده و به تقويت نفوذ و پاي��گاه ايران در ميان 
مردم منطقه انجاميده است، تجديد اين حضور نه تنها به جايگزيني 
قدرت هاي فرامنطقه اي و حاميان منطق��ه اي آنها خواهد انجاميد، 
بلكه عالوه بر سلب فرصت هاي ايران، عماًل حلقه محاصره عليه ايران 
را تنگ تر خواهد كرد، به گونه اي كه حتي مي تواند به تهديد مستقيم 
نظامي بينجامد و در اين صورت است كه اولين كساني كه دست هاي 
خود را باال مي برند همين آقايان و همفكران شان هستند، همان گونه 
كه در مقطع دهه 80 انگيزه اصلي از توصيه نظام به نوشيدن جام زهر 

رابطه با امريكا را ترس و نگراني خود عنوان مي كردند. 

ورود پیکر ۳ تن از شهدای سانحه سانچی|   محمد حسین واليتي |  فارستشییع پیکر 4 شهید مدافع حرم در قم |  محمد رضا جباري | باشگاه خبرنگاران

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه ۲6 بهمن1396   -    ۲8 جمادي االول 1439

سال نوزدهم- شماره 531۲ - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

ساير استان ها: 3۰۰ تومان

يادداشت هاي امروز

مهار قدرت منطقه اي و جام زهر
عباسحاجينجاري
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عيدي چله انقالب/ محمدجواداخوان 2

ناتو گرفتار شکاف های ترکی– اروپايی
سیدرحیمالری

15

دادستان تهران: 

تشکيك در خودکشي
سيدامامي  از بي اطالعي است

   برخي به رغم اينكه هم پزش��كي قانوني، هم قاضي ويژه 
دادسراي جنايي و هم خانواده متوفي اعالم كرده اند كه اين 
موضوع خودكشي بوده اس��ت؛ كماكان فرافكني و تشكيك 
مي كنند، در واقع اين خودكشي رخ داده و در گزارش كالبد 

شكافي پزشكي قانوني وجود دارد | صفحه 3

ويژه هاي جوان  

  دالر نجومي کواکبيان را  به اشتباه انداخت!
   استقبال از دخالت خارجي در امور داخلي 

صفحه ۲کشورمان!

    اقتصادي
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صفحه 15

کمک صفر امریکا به بازسازی عراق
  نتيجه كنفرانس بازسازی عراق در كويت آن چيزی نبود كه مقامات بغداد انتظار داشتند، از 88 ميليارد 
دالری كه عراقی    ها اعالم كرده بودند برای بازسازی نياز دارند حدود 3۰ ميليارد دالر تأمين شده است، 
اين در حالی است كه عربستان و امريكا حمايت های ديپلماتيك و رسانه ای زيادی از اين كنفرانس كرده 

بودند اما در عمل حاضر نشده اند پولی بدهند
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صفحه 15

توهم امريكايی ماكرون
 برای حمله به سوريه

رئيس جمهور فرانسه 
با تكرار ادعای حمله شيميايی تهديد نظامی كرد

ي
اس

سی

    دوره اي كه تنها دارندگان مناصب حساس در معرض جاسوسي باشند 
گذشته است. اكنون س�رويس هاي اطالعاتي غربي تالش مي كنند در 

حوزه هاي جديد براي كسب اطالعات تالش كنند

جاسوسی های نوين، عرصه تقابل 
قدرت های متخاصم با ايران

صفحه ۲

 عقب نشيني 70 توماني دالر
 با ورود  سيف و پليس

  بانك مركزي روزگذشته 755 حس��اب اخاللگران بازار ارز را  با گردش 
مالي 20هزار ميليارد تومان مسدود  و پليس هم 90 دالل  ارزي را در بازار 
سبزه ميدان و منوچهري دستگير كرد. به دنبال پليس  و حمله به بازار ارز 

كمي نرخ ها در اين بازار تعديل شد

 يك كارشناس اقتصادي: برخورد امنيتي با اخاللگران ارز الزم و ضروري 
است، اما كافي نيست و متأسفانه كسي مهم ترين تخريبگران بازار را مجازات 
نمي كند. كسي با منهدم كنندگان ارزش پول ملي برخورد نمي كند و هيچ 

مقام مسئولي هم مسئوليت اين بي نظمي را بر عهده نمي گيرد

 رئيس پليس پايتخت:  با توجه به وضعيت نابسامان بازار ارز در روزهاي 
پاياني سال كه شاهد يك روند صعودي كاذب در قيمت ارز بوديم، دستگاه 
قضايي و پليس براي مقابله با اين تخلف��ات، تصميم به اقدام و برخورد در 

بازار ارز گرفت| صفحه 4

  رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار: واقعيت اين است كه توليدكننده و سرمايه اش از بين رفته اند و اين موضوع 
را بايد مصرف كنندگان بدانند كه تا بازگشت به شرايط عادي، دو تا سه سال زمان مي برد | صفحه 3

  پليس رژيم صهيونيستی بنيامين نتانياهو را به دو مورد رشوه خواری متهم كرده است. احزاب اپوزيسيون در واكنش 
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نتانياهو  با  رشوه مي رود ۲5 ميليون مرغ با آنفلوآنزا رفتند

مقامات ارش�د كش�ور هاي  مش�ترك المنافع در لندن   جهان
مذاكرات پنهاني درباره جانشين ملكه انگليس را آغاز 

كرده اند. 
به گ��زارش اينديپندنت، يك گروه عالي رتبه سه ش��نبه 
شب را به طور كامل به بحث و گفت وگو درباره اين موضوع 
پرداختند كه بعد از مرگ ملكه انگليس چه كس��ي بايد 
جايگزينش ش��ود.  طبق آنچه در اختيار بي بي سي قرار 
گرفته دس��تور كار اين جلس��ه شامل بررس��ي موضوع 
»حكوم��ت وس��يع تر« بود ك��ه طبق گفت��ه منابع يك 
اس��م رمز براي موضوع جانش��يني ملكه است.  ملكه در 
مراسم تاج گذاري در 1953 به عنوان رئيس كشور هاي 
مشترك المنافع معرفي شد، زماني كه او در هفت سازمان 

مربوط به هشت كشور عضو رياس��ت را به عهده داشت.  
اما اين سمتي ارثي نيس��ت كه پس از مرگ ملكه به طور 
خودكار به ش��اهزاده ولز تفويض شود. چارلز تنها در 15 
كش��ور از 53 عضو مش��ترك المنافع س��مت رياست را 
به عهده خواهد داش��ت.  هيئت رئيسه مشترك المنافع 
موضوع بررسي جانشين ملكه را در جلسه روز سه شنبه 
كه به رياست آنتون تونگ، رئيس جمهوري سابق كريباتي 
برگزار شد، تكذيب كردند.  اما انتظار مي رود برنامه هاي 
جانش��يني ملكه در اجالس رؤساي مشترك المنافع در 
لندن در ماه آوريل مورد بررس��ي قرار گيرد. اين جلسه 
هر چند س��ال يك بار برگزار مي ش��ود  و به نظر مي رسد 
احتماالً آخرين جلسه اي است كه ملكه 91 ساله در آن 

شركت خواهد كرد. 


