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نرخ بيمه براي رانندگان پرخطر گران تر شد 
پليس راهور نيروي انتظامي با تشريح جزئيات قانون جديد  بيمه شخص ثالث اعالم كرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث   جامعه
كه در 66 ماده تنظيم ش�ده، از 29 خرداد ماه براي همه شركت هاي بيمه الزم االجرا 

شده است. 
پليس راهور نيروي انتظامي اعالم كرد: تخفيف مربوط به بيمه گذاراني كه خسارت نداشته اند، 
همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است و افراد مي توانند در زمان 
فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ كنند يا حتي آن را به وابستگان 
خود از جمله همسر و فرزند منتقل كنند.  منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث 
در آغاز هر سال آن هم به دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگي هاي اين قانون است و دغدغه 
بيمه گذاران با شيوه جديد رفع مي شود.  در شيوه جديد درصورت افزايش نرخ ديه، سقف 
پوشش بيمه نيز به صورت خودكار افزايش مي يابد و خسارات به زيان ديدگان برمبناي ديه 
سال جديد پرداخت مي شود به نحوي كه نيازي به دريافت الحاقيه نيست.  از اين پس نرخ 
بيمه براي اشخاص به صورت يكسان محاسبه نمي شود، بلكه عواملي چون سابقه رانندگي 
پر خطر، نمرات منفي ثبت شده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي كه راننده مسبب 
آن بوده، در تعيين نرخ بيمه اثرگذار اس��ت. همچنين درقانون پيش بيني ش��ده است كه 
نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را بر مبناي شماره پالك خودرو دارنده آن در 
اختيار بيمه گران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود. در تصادفات كمتر 
از 63ميليون ريال بدون اخذ كروكي و گزارش پليس خسارت ها به زيان ديدگان پرداخت 

مي شود و در قانون جديد نيز اين شيوه به قوت خود باقي است.

نديده ام كه يك بار بگوييد 
رأي به من رأي به نظام بود!

رئيس جمهور اخيراً گفت: »مش��كالتي كه پيش روي ماست، 
صرفاً مشكالت دولت دوازدهم نخواهد بود، بلكه مشكالت نظام 
و كشور و ملت ماست.« )سايت رياست جمهوري-11 تير 96(

اين س��خن را با قدري تسامح و با فرض حس��ن نيت گوينده 
مي توان به عنوان يك سخن كلي و نه سخني كه نتيجه خاص از 
آن گرفته شود، پذيرفت اما من نديده ام كه رئيس جمهور يك 
بار هم گفته باشد: »رأي به من در انتخابات رياست جمهوري 

96 رأي به نظام بود«. 
شبيه ترين س��خن رئيس جمهور پس از انتخابات 96 در اين 
باره پشت درهاي بسته شوراي عالي انقالب فرهنگي  زده شد 
كه اشاره به يك امر بديهي است و نه اينكه رئيس جمهور رأي 
خودش را رأي به نظام بداند: »حضور پرشكوه مردم در انتخابات 
نش��انه عالقه مندي به نظام و موجب خش��نودي دوستداران 
انقالب و يأس دش��منان ش��د.« در واقع اينجا رئيس جمهور 
»حضور مردم« را نشانه عالقه به نظام دانسته و نه دقيقاً »رأي 

به خودش« را. 
به هر حال بعيد است كسي مدعي شود كه رئيس جمهور پس از 
انتخابات، پرچمدار اين حقيقت شده باشد كه رأي به او رأي به 
نظام بوده است، با اين حال او يك نكته تازه، كشف كرده است كه 

»مشكالت كشور، مشكالت نظام است نه فقط دولت.« 
اما در عوض با يك جست وجوي ساده به انبوهي از تحليل هاي 
داخلي و خارجي خواهيم رس��يد كه سراسيمه وارد اين بحث 
شده اند كه »رأي به روحاني، رأي به نظام نبود و بايد سريع تر اين 

حقيقت را گوشزد كنيم تا نظام از آن سوءاستفاده نكند.«)!(
اين نش��ان مي دهد برخي حاميان و طرف��داران دولت، اتفاقاً 
پرچمدار خالف اين واقعيت هس��تند كه رأي ب��ه هر رئيس 
جمهوري از جمله روحاني و هر رئيس جمهوري پس از او، رأي 

به كليت نظام است. 
اما اصل اين بحث كه مش��كالت كش��ور مش��كالت دولت به 
تنهايي نيست و مشكل نظام و مردم هم هست، اگر بخواهيم 
نتيجه خاص از آن بگيريم، پر از اشكال است، چه رسد به اينكه 
گوينده حاضر نباشد رأي خود را، رأي به نظام بداند اما حاضر 
باشد مشكالت كشور را مشكالت خود نداند و به گردن مردم و 

نظام هم بيندازد. 
معلوم است كه در بس��ياري از جهات بين كليت نظام و مردم 
با دولت، درهم تنيدگي هايي هست كه نمي توان آنها را از هم 
تفكيك كرد اما در اين اشاره به خصوص آقاي روحاني، واضح 
است قصد و منظور صرفاً يادآوري يك امر بديهي نبود و ظاهراً 
گوينده قصد دارد نتيجه بگيرد اگر دولتي نتوانست مشكالت 
را حل كند، يعني »مردم و نظام« نتوانسته اند مشكالت را حل 
كنند، زيرا مشكالت، مشكل همه است و بايد همه � مثالً � دست 
ياري بدهند تا حل شود و حاال اگر حل نشد، نتيجه مي گيريم كه 
يكي از اين سه ركن – مردم، نظام و دولت- دست ياري نداده اند؛ 
دولت كه حسابش پاك اس��ت، پس مي ماند نظام و مردم كه 
نتوانسته اند مشكل خود را حل كنند يا مانع حل مشكالت خود 

و نظام به دست دولت شده اند! 
اينگونه در هم پيچيدن مشكالت با مردم و نظام، به اين مي ماند 
كه شما براي تأييد نظريات خود، نظريات كمكي را نيز فرض 
بگيريد تا هرگاه به نتيجه نرس��يديد، كذب نتيجه را به گردن 
نظريات كمك��ي بيندازيد. ب��ا اين منطق ديگ��ر هيچ دولتي 
»مسئول« و جوابگو نخواهد بود، زيرا به راحتي مي توان گفت كه 
هر مشكلي چند عامل دارد و اگر مشكل حل نشد، حتماً »عاملي 

كه ما نيستيم« مانع بوده است. 
به همين خاطر اس��ت كه نگارنده معتقد اس��ت بايد علم نقد 
منصفانه از دولت را برافراشته نگاه داشت و در همين بزنگاه هايي 
كه دولت قصد فرار از مس��ئوليت و جوابگوي��ي دارد، جلوي او 
ايس��تاد و از حق مردم – كه رأي آنها رأي به نظام نيس��ت اما 

مشكالت كشور، مشكالت خودشان و نظام است- دفاع كرد. 

در واكنش به هجمه برخي جريان ها عليه سپاه
سرلشكر سليماني: 

من را بزنيد سپاه را نزنيد
»نبايد كس�ي س�پاه را تضعيف كند و مورد حمله هاي  گوناگون قراردهد، نبايد تداع�ي حرف هاي دوره هاي   سياسي
گذشته را كرد، زيرا امروز سينه سپاه براي ايثار در راه كشور و مردم سپر است.«

اين جمله را سردار سرلشكر قاسم س��ليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران در 
جمع رزمندگان دفاع مقدس استان كرمان عنوان كرده است. طي ماه هاي اخير برخي 
جريان هاي داخلي همسو با دشمنان نشانه دار و قسم خورده ملت، حمالت گسترده اي را 
عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي تدارك ديده اند تا ضمن منكوب كردن سپاه، كشور 

را از خدمات اين نهاد انقالبي در حوزه هاي مختلف محروم كنند. 
به گزارش خبرگزاري دفاع پرس، سردار سرلشكر قاسم سليماني در ابتداي سخنان خود 
به مسئله فلسطين به عنوان يكي از ابتكارات مهم و ارزنده امام خميني ) ره( اشاره كرد 
و گفت: تالش هاي بسياري انجام ش��د تا اين حركت بزرگ و منحصر به فرد جمهوري 
اسالمي فراگير نش��ود و در كش��ورهاي ديگر وجود نداشته باش��د، اما وقتي كلمه اي 
برخاسته از حق و يك بيان مخلصانه يك انسان مخلص و داراي منطق و حكمت بود، 

خود به خود جاي خود را باز مي كند. 
فرمانده سپاه قدس با بيان اينكه برخي كش��ورهاي عربي نمي خواستند روز قدس در 
فلسطين پايه گذاري شود، افزود: يكي از مهم ترين مسائل و مشكالت مردم فلسطين 
در طي اين دوره، مظلوميت مردم اين س��رزمين اس��ت و مردم فلسطين در محاصره 

كشورهاي دوست و برخي كشورهاي اسالمي هستند. 
سرلشكر سليماني با بيان اينكه يكي از شاهكارهاي مهم امام)ره( پايه گذاري روز قدس 
است كه ايران تشيع را روز به روز در جهان اسالم عزتمندتر مي كند، افزود: روز قدس 
هم تراز با يوم اهلل 22 بهمن است كه مردم ما يكپارچه در راهپيمايي اين روز حضور دارند 
و جاي بسي شگفتي است چگونه اين روز متعلق به يك جاي كوچك هم تراز و هم سطح 
بزرگ ترين حادثه و پيروزي انقالب اس��المي در 22 بهمن باشد. وي با تأكيد بر اينكه 
امام)ره( ما را از استعمار و استثمار نجات داد تصريح كرد: ما امروز هر چه داريم از اين 
انقالب و امام)ره( است و اين عزت عمومي را مديون خط امام)ره( و استمرار راه و خط 

امام)ره( توسط مقام معظم رهبري هستيم. 
 فتنه مذهبي براي زمينگير كردن ايران ايجاد شد

فرمانده لش��كر 41 ثاراهلل در دوران دفاع مقدس با اش��اره به فتنه مذهبي كه توس��ط 
تكفيري ها به وجود آم��ده، افزود: تمام رهبران اهل تس��نن ترديد ندارند كه يك فتنه 
مذهبي ايجاد شد و اينكه منشأ اين فتنه كجاست تفاوت ديدگاه وجود دارد، ولي همه 
اتفاق نظر دارند كه اين فتنه است. وي ادامه داد: عالمان اهل سنت بيشتر از عالمان شيعه 
عنوان خوارج را بر اين فتنه گذاشتند.  سرلش��كر سليماني افزود: داعش بخش مهمي 
از كشورهاي عراق و سوريه را تصرف كرد تا به خيال خود دولت اسالمي عراق و شام را 
ايجاد كنند و اين سرزمين به تنهايي بزرگ تر از عراق و سوريه بود و آنها فكر مي كردند 
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سردار جعفري: سپاه دنبال صلح است
اما با ترساندن دشمن از شروع جنگ

امروز ايران با تدبير و  رهب�ري،   سياسي هداي�ت 
پش�تيباني مردم، برنامه ريزي و ت�الش نيروهاي 
نظامي خود، قدرت اول منطقه خاورميانه اس�ت و 
هيچ كس نمي تواند اين موقعيت را به چالش بكشد. 
سردار سرلشكر محمد علي جعفري، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي صبح ديروز در 
مراسم معرفي فرمانده جديد سپاه محمدرسول اهلل 
تهران بزرگ با اش��اره به آخرين وضعيت منطقه 
گفت: جمهوري اسالمي ايران در پيشبرد راهبرد 
توليد امنيت دسته جمعي در منطقه با تمركز بر 
وحدت اس��المي و منافع ملت هاي منطقه موفق 
بوده و امروز دش��من چاره اي جز اعتراف به اين 
موفقي��ت و تالش براي س��ازگار ك��ردن خود با 
چارچوب ه��اي ايران ندارد، اگرچ��ه مي دانيم به 
سادگي به اين موضوع تن نخواهند داد و تا جايي 
كه بتوانند مقاومت مي كنند و تهمت هايي چون 
حمايت از تروريس��ت را به اين گونه تالش هاي 

جمهوري اسالمي وارد مي كنند. 
فرمانده كل س��پاه قدرت برتر منطقه اي ايران را 
سرمايه بزرگ و بي سابقه ملي ملت ايران خواند 
وگفت: اين امر اكنون يك��ي از مهم ترين عوامل 
امنيت ساز براي ملت ايران است. وي تصريح كرد: 
روندهاي منطقه اي و مطالعه الگوي رفتار بازيگران 
مختلف ثابت مي كند كه امروز در منطقه ما فقط 
كشورها و مناطقي امن مي مانند كه به اندازه كافي 
قوي باشند. ما با دشمني مواجه هستيم كه فقط 
زبان زور مي فهمد و بنابراين نمي توانيم با دشمن 
به زباني ديگر حرف بزنيم كه اصال آن را نمي فهمد 

و انتظار داشته باشيم نتيجه بگيريم. 
جعفري همچنين به دولت س��عودي اشاره كرد 
و گفت امروز س��عودي ها در حال تبديل به يك 
دولت تروريس��تي در منطقه هستند و من با اين 
نظر مسئولين محترم موافقم كه، بهتر است اين 
كشورها براي تبديل شدن به قدرت برتر منطقه 
تالش نكنند چ��ون نتيجه اي جز ب��ي آبرويي و 

زحمت درس��ت كردن براي خودشان و ديگران 
نخواهد داش��ت. وي در ادامه ب��ه برخي مباحث 
مرتبط با سپاه پاسداران پرداخت و گفت: »سپاه 
در انج��ام مأموريت خ��ود در حفظ، حراس��ت و 
پيشبرد انقالب اس��المي محافظه كاري نخواهد 
كرد و اين ممكن نيس��ت مگر ب��ا روي كار بودن 
مديران جه��ادي و انقالبي در س��طوح مختلف 

سپاه.«
سرلش��كر جعف��ري همچنين به مفه��وم جهاد 
كبير اش��اره ك��رد و گفت: »معن��اي جهاد كبير 
بي اعتمادي به دشمن و تبعيت نكردن از دشمنان 
اس��ت، معناي آن مذاكره نكردن نيس��ت. برخي 
مي خواهند بگويند ما كاًل با تعامل با جهان مخالف 
و در پي جنگيم. من با صداي بلند مي گويم سپاه 
هم به دنبال صلح اس��ت اما صلح تنها در صورتي 
محقق مي ش��ود و پايدار مي ماند كه دشمنان از 
شروع جنگ با ما در هراس باشند و از عواقب آن 
بترسند. صلح با مذاكره صرف به دست نمي آيد. 
اگر كسي بويي از واقعيات نظام سلطه برده باشد، 

اين را درك مي كند.« 
وي همچني��ن در رابط��ه با خبرهاي��ي پيرامون 
پايان يا تمديد فرماندهي خ��ود كه اخيراً مطرح 
شده است، تصريح كرد: مس��ئوليتش در سمت 
فرماندهي كل سپاه حداقل تا سه سال ديگر ادامه 
خواهد يافت و با ت��الش مضاعف به خدمتگزاري 

خود به نظام و انقالب ادامه خواهم داد. 
در اين مراسم س��ردار محمدرضا يزدي با حكم 
سردار سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل 
سپاه به فرماندهي س��پاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بزرگ منصوب ش��د. سردار يزدي پيش از 
اين در سمت معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه 

پاسداران به خدمت مشغول بود. 
فرماندهي سپاه تهران بزرگ پيش از اين بر عهده 
سردار محسن كاظميني بود كه از سال 90 و پس 
از سردار حسين همداني مسئوليت آن را عهده دار 

شده بود.

زندگی دوباره در موصل  | محمد حسين واليتي |  فارس

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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سر مقاله

غالمرضا صادقيان

   سياسي

بی كيفيت ترين خودروهای داخلی
 پشت درهای بسته شورای رقابت گران شد

سنگ بزرگ  قطر 
جلوي شروط سيزده گانه  سعودي
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 گفت وگوي »جوان« با  نويسنده 
كتاب  ضد فتنه »من مدير جلسه ام«

 مخدومي: ما 30 سال است
 آتش  به اختياريم

سپاه ناجي بنگاه هاي ورشکسته دولت ها بوده است
 معاون سابق سازمان خصوصي سازي : عمده واگذاري ها و رد ديون  صورت گرفته مربوط  به صندوق هاي بازنشستگي يا نهاد هاي عمومي بوده است كه مديران آنها  از حقوق بگيران دولت هستند و سپاه پاسداران 

اگر به داد شركت هاي در آستانه ورشكستگي چون »صدرا« نمي رسيد مشكالت اجتماعي پيش مي آمد. در عين حال همه واگذاري ها در فضاي رقابتي آزاد و عادالنه صورت گرفته است

بزرگ ترين بدهي دولت در دولت اصالحات مربوط به شركت صدرا 
بود كه با دستور صفدر حسيني، وزير اقتصاد دولت هشتم يا همان 
دولت بي تفنگ به طور دس��توري و با هدف جبران كسري بودجه 
به سرمايه گذاري گروه توسعه ملي وابسته به بانك ملي به 9 برابر 
قيمت واگذار شد اما درنهايت با اين واگذاري بسياري از مردم در 
بورس به خاك سياه نشس��تند و اگر سپاه و قرارگاه خاتم االنبيا به 
داد صدرا نمي رس��يد امروز اثري از بزرگ ترين شركت تأسيسات 
دريايي نبود و س��هامي كه به 50 تومان در آن زمان رسيده بود با 

ورود سپاه به 300 تومان نيز افزايش يافت. اگر امروز عنوان مي شود 
كه ش��ركت مخابرات ايران به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان به سپاه 
فروخته شده بايد دانس��ت كه هلدينگ خليج فارس نيز به ارزش 
9هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت وابسته 
به وزارت نفت دولت واگذار شده است.  از سال 1392 تا كنون در 
دولت روحاني مبلغ 13 هزار ميليارد تومان از سهام و دارايي بابت 
رد ديون به نهادهاي عمومي واگذار ش��ده اس��ت. دولت از طريق 
يك مصوبه س��هام ش��ركت دخانيات را كه تنها 3 ميلياردتومان 

ارزش داشت با نهاد عمومي بيچاره اي به نام صندوق بازنشستگي 
كاركنان فوالد 5 هزار ميليارد تومان حس��اب كرد كه اين اقدام  را 
مي توان بزرگ ترين رس��وايي در تاريخ واگذاري خصوصي سازي 
عنوان كرد، بايد پرس��يد آيا اين نوع واگذاري ه��ا در دولت تدبير 
س��الم تر بوده يا عرضه هايي كه ابتدا آگهي و ط��ي دو مرحله روي 
ميز فروش گذاش��ته مي ش��د؟ در دولت دهم براي ورود هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس به بورس دو سال زحمت كشيده شد و در 
نهايت 17درصد از سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در نيمه 

اول سال 92 از سوي صندوق بازنشستگي كاركنان نفت وابسته به 
وزارت نفت دردولت دهم به قيمت 9 هزار ميليارد تومان خريداري 
شد كه آمار ارزش واگذاري هاي دولت يازدهم در نيمه دوم همان 
سال مديون تحقق اين رقم است.  از سويي ديگر بخشي از مبلغ 30 
هزار ميليارد توماني رد ديون در دولت گذشته ناشي از تسويه بدهي 
با صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح )ساتا( است كه فرقي ميان 
بازنشستگان آن با بازنشس��ته هاي تأمين اجتماعي وجود ندارد و 

توسط دولت اداره مي شود | صفحه 4

    دوحه در پاس�خ غيررس�مي كه از مج�اري ديپلماتيك در 
رسانه ها منتشر شده، به هيچ كدام از شرط هاي سيزده گانه چهار 
كشور عربي پاسخ »نه« نگفته، ولي آنها را مشروط به شروطي 

ناممكن كرده است | صفحه 15

    برخي از كارشناسان گاليه دارند در شرايطي كه اين خودروها به دليل 
پايين بودن سطح كيفي بايد از رده توليد خارج شوند شوراي رقابت با 
حمايت از توليد به نوعي حمايت از خودروس�ازهاي ناتوان را در پيش 

گرفته است| صفحه 12

سپاه دنبال صلح است
اما با ترساندن دشمن از شروع جنگ

من را بزنيد 
سپاه را نزنيد

سردار سليماني:سردار جعفري:

 معناي جهاد كبير بي اعتمادي به دشمن و تبعيت نكردن 
از دشمنان اس�ت، معناي آن مذاكره نكردن نيست. برخي 
مي خواهند بگويند م�ا كاًل با تعامل با جه�ان مخالف و در 
پي جنگيم. من با صداي بلند مي گويم س�پاه هم به دنبال 
صلح است اما صلح تنها در صورتي محقق مي شود و پايدار 
مي ماند كه دشمنان از شروع جنگ با ما در هراس باشند و از 
عواقب آن بترسند. صلح با مذاكره صرف به دست نمي آيد. 
اگر كس�ي بويي از واقعيات نظام س�لطه برده باشد، اين را 

درك مي كند| همين صفحه

 چگون�ه برخي جامع�ه را از متدينين مي ترس�انند.  اين 
استراتژي و سياس�ت غلطي اس�ت. من اين موضوع را به 
عنوان يك سپاهي نمي گويم، س�پاه را با من كه عيب دارم 
مقايسه نكنيد، من را هدف قرار دهيد، نه سپاه را. اگر سپاه 
نبود كش�ور نبود و اين حرف همه روزها است. نبايد كسي 
س�پاه را تضعيف كند و مورد حمله هاي گوناگون قراردهد. 
نبايد تداعي حرف هاي دوره هاي گذشته را كرد، زيرا امروز 
سينه سپاه براي ايثار در راه كشور و مردم سپر است و فرقي 

بين باالي شهر و پايين شهر نمي كند| همين صفحه


