رهبر انقالب در ديدار جمعي از مسئوالن نظام ،سفيران كشورهاي اسالمي و ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمي:
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 هيچ انگيزهاي ب�راي اختالف با دولتهاي مس�لمان نداري�م و زبان ما در مقاب�ل دنبالهروهاي امري�كا در منطقه
زبان نصيحت است
صفحه2
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دنياي اسالم
مقابل توطئه امريکا در قدس ميايستد

موافقترهبرانقالب
باعفو وتخفيفمجازات
 1007محكوم قضايي
فرمانده كل سپاه:

سپاه در محروميتزدايي
به دنبال منافع اقتصادي
نيست

مخالفت جهان اسالم و مسيحيت با تصميم به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي

امريکا درهاي جهنم را
بهروياسرائيلگشود

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
پنجشنبه  16آذر 18 -1396ربيع االول 1439
سال نوزدهم -شماره  16 - 5253صفحه
قيمت در استان تهران و البرز500:تومان
ساير استانها 300 :تومان
يادداشتهاي امروز

 2خطر تشكل يكبارمصرف دولتساخته
محمدجواد اخوان

 15بازی امریکا با باروت
هادی محمدی

 13وقتي تير نتانياهو به سنگ خورد
شيوا نوروزي

سرمقاله

فراعنه زمان
در برابر وحدت جهان اسالم

امضايناشيانه
 52ميليارد دالري!

«الكس كاستالنوس» ،مشاور هفت نامزد رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه روز چهارشنبه
به تأثير اعترافات مايك فلين مشاور س��ابق رئيسجمهور امريكا اشاره كرده و گفته كه دونالد
ك است ،ولي رئيسجمهور امريكا
ترامپ بيش از آنچه اكثر مردم فكرش را ميكنند ،به استيضاح نزدي 
احتماالً قصد دارد بحران خانگي را با يك تصميم منفجر كننده درباره حساسترين پرونده بينالمللي
 70سال اخير كنار بزند |صفحه 15

هاشمي تاريخساز شد
حق سليمي را دوباره خوردند

 امضاي توافقنامه پاريس به دس�ت نمايندگاني
كه فرق گاز گلخانهاي دياكسيدكربن و گاز سمي
مونواكسيدكربن را نميدانند
12
معاون وزیر رفاه:

سیستمبانکیایران
فقرراتوسعهمیدهد
سهم مردم از 900هزار میلیاردتومان
پول خلقشده چقدر است؟!

پرچم قویترین مردان جهان
دردست ایران

12

گندمممنوعه
با زور رانتخواران
واردگمرک شد!

قدرداني رهبر انقالب از وزنهبرداران و عليرضا كريمي
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صفحه 13

يك��ي از ب��ركات پيروزيهاي
جبهه مقاوم��ت در برابر جنگ
نيابتي نظام س��لطه در منطقه
غرب آسيا ،افشاي راهبرد نظام
س��لطه و مرتجعين منطقه در
رودررو قرار دادن كش��ورهاي
مسلمان و اختالفافكني ميان
عباس حاجينجاري
مسلمانان است كه نتيجه بديهي
کارشناس سياسي
آن افش��اي ماهيت استكباري
امريكا و آلس��عود است .هفته
گذشته سايت صداي امريكا به نقل از جرد كوشنر ،داماد ترامپ
كه اين روزها به نماينده ديپلماسي امريكا در منطقه تبديل
شده است ،ميگويد كه دولت پرزيدنت ترامپ توانسته است
در متحد كردن كش��ورهاي عربي و همراهي با اسرائيل عليه
جمهوري اسالمي ايران پيشرفت چشمگيري داشته باشد .او
كه در نشست «سابان» در مؤسسه بروكينگز صحبت ميكرد،
با اشاره به نشست سران كشورهاي اسالمي كه با حضور ترامپ
برگزار شده بود ،مدعي ميشود كه كش��ورهاي عربي به اين
نتيجه رسيدهاند كه ديگر اسرائيل دشمن آنها نيست و اكنون
ايران ،داعش و افراطگرايي دشمن آنهاست.
مبتني بر اين ديدگاه و اعتراف محمدسلمان ،وليعهد سعودي
در گفتوگوي ماه گذشته با گاردين كه نقطه كانوني توليد
و نش��ر تفكر افراطي وهابي و تكفيري در كاخ سفيد و كاخ
س��ران مرتجع منطقه اس��ت ،در مورد چرايي هدفگيري
وحدت جهان اسالم و رودررو قراردادن مسلمانان به نكات
زير ميتوان اشاره كرد:
 1ـ به اعتراف محمدسلمان ،وليعهد رژيم سعودي در گفتوگو
با گاردين ،پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي در ايران و اقبال
مسلمانان ديگر كشورها به سمت اسالم ناب و انقالب ايران،
سبب طراحي و عملياتيسازي تفكر افراطي تكفيري توسط
سران آلسعود گرديد ،اين امر كه البته طراحي و اجراي هشت
سال جنگ و پس از آن جنگهاي نيابتي در منطقه را به دنبال
داشت لطمات سنگيني را بر جهان تحميل كرد .تصور اينكه
اگر اين اقدام تقابلي صورت نميگرفت ،چندان دشوار نيست،
چرا كه در آن ص��ورت همگرايي و وحدت در جهان اس�لام
ميتوانست منش��أ تحولي بنيادين در جهان و تعالي بشريت
شود ،اما فتنه انگيزي مش��ترك امريكا ،رژيم صهيونيستي،
مرتجعين و ش��هوترانان منطقه در ميان امت اسالمي ،سبب
ايجاد تقابل در جهان اسالم و شكلگيري جنگهاي فرقهاي و
طايفهاي و تخريب چندين شهر بزرگ جهان اسالم و تزلزل در
دولتهاي اسالمي گرديد.
 2ـ تحقق وحدت جهان اس�لام ميتوانس��ت ضمن تقويت
موقعيت و جايگاه مقاومت فلسطين ،آنها را به پيروزي نهايي در
برابر رژيم صهيونيستي برساند ،اما انشقاق در ميان جهان اسالم
و فرسايش كشورهاي اسالمي در جنگهاي نيابتي ،فرصتي
را براي رژيم صهيونيستي ايجاد كرد تا پس از شكست در برابر
انتفاضههاي فلس��طيني و جنگهاي  33روزه و  22روزه ،با
نزديكي به رژيم سعودي ،تجديد قوا كند .روزنامه اينديپندنت
هفته گذشته در گزارشي از رخدادهاي منطقه نوشته است كه
عربستان حاضر است قضيه فلسطين را رها كرده و به خاطر
ضديت با ايران ،همپيمان اسرائيل شود ،ذلتپذيري سعوديها
در برابر صهيونيستها تا به آنجا رسيده است كه راديو فردا از
قول مشاور سابق امنيت ملي رژيم صهيونيستي اعالم ميكند
كه عربستان براي قضيه فلسطين پشيزي ارزش قائل نيست.
 3ـ تالش ترامپ براي انتقال سفارت امريكا به بيتالمقدس
و به رس��ميت ش��ناختن اين ش��هر به عنوان پايتخت رژيم
صهيونيس��تي ،محصول خيانتهاي اينگونه رژيم آلسعود
و ايج��اد چالش در جهان اس�لام اس��ت .بديهي اس��ت اگر
اختالفافكنيهاي س��عوديها در جهان اسالم نبود و جهان
اس�لام متحد بود ،امريكاييها حتي جرئت فكر كردن به اين
اقدام را نداش��تند ،اما اكنون كه جهان اس�لام را چند پارچه
ميبينند ،منطقه را به س��مت چالش جديد ميبرند كه البته
بازنده آن قطعاً امريكاييها و صهيونيس��تها خواهند بود و
همانگونه كه مقام معظم رهبري در ديدار مسئوالن و ميهمانان
كنفرانس وحدت اسالمي تأكيد كردند ،دنياي اسالم بالشك
در مقابل اين توطئه ميايستد و صهيونيستها با اين كار ضربه
بزرگتري ميخورند و فلسطين عزيز بدون ترديد سرانجام آزاد
خواهد شد|.بقيه در صفحه2

گروههاي فلسطيني تصميم رئيسجمهور امريكا را «عبور از تمامي خطوط قرمز» ميدانند .كشورهاي
عربي و مسلمان درباره «شرايط انفجاري» منطقه هش��دار دادهاند و اروپا ،روسيه و چين هم با ابراز
نگراني ،از آن تعبير «فاجعه» ميكنند .مسيحيان بيت اللحم ديروز تصاوير ترامپ را به آتش كشیدند و رهبر
كاتوليكهاي جهان ،گفته كه دعا ميكند خاورميانه و تمامي جهان مصون بماند «تا مناقش��هاي جديد به
مناقشات خشونتبار ديگر جهان اضافه نشود».
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مهار پس لرزههاي
توطئه سعودي در یمن

گزارش «جوان» از مراسمي كه قرار بود ،تفريحي براي بچهها باشد

تهران براي شادي بچههايش بيشتر از يك «مارو پله» خالقيت ميخواهد
يك هفته پس از آنكه
گزارش
خبرگزاريها نوشتند
در يكي از كشورهاي شمال اروپا ،شهردار پايتخت،
خيابان اصلي را ي��ك روز در هفته براي بازي بچهها
قرق ميكند ،مديران خالق و مبتكر شهرداري يكي
از مناطق تهران 100 ،متر از خيابان طوالني رودكي
در مرکز شهر را به زعم خود خالي كردند تا كارناوال
بازي بچهها راه بيندازند .اما آنچه در عمل به تقليد از
خارجيه��ا در خيابان رودك��ي اتفاق افت��اد ،هيچ
شباهتي به آن كارناوالهاي شادي كه حضور پررنگ
و توأم با آسايش بچهها را در خود دارد ،نداشت .آنچه
در اين ميان به اين موضوع اهميت ميدهد ،حضور
قابل توجه جمعيت و فش��ردگي و ازدحام در همين
متراژ کم بود كه بيش��تر آنها هم بزرگساالن بودند!
يعني شهروندان به شادي و به حضور در مكانهاي
عمومي و دسته جمعي نياز روحي دارند اما با مديراني
روبه رو هس��تند كه قادر نيس��تند چنين فضاهاي
س��المي را براي آنان فراهم كنند .آنچ��ه ديروز در
خيابان رودكي اتفاق افتاد از منظر جامعهشناس��ي
شهري در ايران و شناخت مردم ،بسيار مهم است اما
محص��ول كار ي��ك افتضاح تم��ام نش��دني در كار
مديريتهاي رانتي و بي كيفيت ما بود كه تا هستيم
و هستند ،ادامه خواهد داشت.
ب��راي بچهها بازي در وس��ط خيابانهاي��ي كه يك
عمر با ترس و لرز از آن عب��ور كردهاند ،كيفي ديگر
دارد .در خارجه اي��ن را فهميدهاند ،پس براي بچهها
خيابانهاي ب��زرگ را خالي ميكنن��د و برنامههاي
درست و حسابي راه مياندازند اما برنامه تقليدي ما
فقط يك آبروريزي است.
جمعيت زيادي ديروز در فاصل��ه كوتاهي از خيابان
رودكي گرد هم آمدند ،با اطالع رس��اني شبكههاي
مجازي و پوس��تري كه پدر و مادرها براي هم ارسال
ميكردند ام��ا در عمل چي��ز ديگري اتف��اق افتاد.
شهرداري نه فقط اين پروژه گرتهبرداري شده خود
را نتوانست در يكي از خيابانهاي اصلي پايتخت اجرا

كند ،بلكه حتي نتوانست 100متر از يك خيابان مرکز
شهر را از خودروهاي پارك شده در دو سوي خيابان،
خالي كند .همه هنر مديران شهرداري براي شادكردن
بچهها در اين روز خاص ،استفاده از يك ميز فوتبال
دستي ،يك ميز پينگ پنگ ،دو دروازه گل كوچك،
چند بنر مارو پله كه روي زمين انداخته ش��ده بود تا
بچهها با تاس ،مار و پله بازي كنند و يك سرسره بادي
بود كه بسياري از والدين ،جرئت نميكردند به بچهها
اجازه اس��تفاده از آن را بدهند .پخش يك موسيقي
گوشخراش پاپ از بلندگوهاي گوش كركن نيز همه
هنر موسيقيايي مديران ما در اين گونه مواقع است.
البته مثل همه اين كارناوالهاي ايراني ،پيرزني براي
توزيع آش به ش��كل كام ً
ال غيربهداشتي به مجموعه
اضافه شده بود.
يك مار و پله و يك ميز پينگ پنگ دراكثر پاركهاي
ته��ران پيدا ميش��ود و اگر قرار اس��ت كار جديدي

بكنيم – معلوم نيست با چه هزينه تمام شدهاي -بايد
خالقيت و نوآوري داش��ته باش��يم .آن كشورهايي
كه به چني��ن روشهايي روي ميآورن��د ،ميدانند
كه نفس حضور در وس��ط خيابان براي بچهها مهم
اس��ت ،بنابراين اصل كار را بستن يك خيابان بزرگ
قرار ميدهند.
نكته ديگري كه گفتن آن هم دردآور اس��ت ،حضور
انبوه دختر و پس��رهاي از س��ن ازدواج گذش��ته در
مراسم ديروز بود كه معموالً در نمايشگاههاي كتاب
و مراس��مهاي ش��بيه به آن هم حضور انب��وه به هم
ميرس��انند! يعني جايي كه جمعيت فشرده با يك
موزيك متن باش��د! در 100متر خياب��ان با يك ميز
پينگپنگ و يك م��ارو پل��ه و دو دروازه فوتبال گل
كوچ��ك ،اين همه آدم بزرگس��ال و ج��وان دور هم
جمع ميش��وند و بازي بچهها را به هم ميزنند! اين
همه داستان يك روز شاديآور براي بچهها بود كه به

اختالف سرکردگان داعش در افغانستان
یک نشریه انگلیسی
جهان
گ�زارش داد ک�ه
سرکردگان گروه داعش در افغانستان دچار اختالف
نظر شدهاند و امکان دارد این گروه تروریستی در
افغانس�تان ب�ه دو ش�اخه تجزی�ه ش�ود.

«جینز  »360نشریه معروف انگلیسی در حوزه مسائل
دفاعی و امنیتی در گزارش اخیرش درباره افغانستان
اعالم کرد که س��رکردگان داعش در افغانستان دچار
اختالف ش��دهاند و احتم��ال آن م��یرود که اعضای
ارشد این گروه تروریستی از یکدیگر جدا شده و گروه
جدیدی را تشکیل دهند.
براساس این گزارش «اس��لم فاروقی» فرمانده سابق
«تحریک طالب��ان پاکس��تان» که با س��ازمانهای

اطالعاتی پاکستان ارتباط دارد با «معاویه ازبکستانی»
فرمانده پیش��ین گروه «تحریک اسالمی ازبکستان»
که از سوی داعش در عراق و سوریه حمایت میشود
اختالفاتی به وجود آمده است.
این نشریه انگلیسی تصریح کرد :پس از این اختالفات،
گروه داعش ش��اخه «فاروق��ی» در جنوب و ش��رق
افغانس��تان و گروه داعش شاخه «ازبکستانی» نیز در
شمال این کشور فعالیتهای خود را متمرکز خواهند
کرد .این گزارش میافزاید که این احتمال وجود دارد
که روابط اسلم فاروقی با سازمانهای امنیتی پاکستان
نزدیکتر شود که این خود تهدید داعش برای پاکستان
را کاهش خواهد داد.
در ادامه آمده است که جناح معاویه ازبکستانی با هدف

گسترش عملیات خود به آسیای مرکزی اولویت را بر
گسترش حضور در والیتهای شمالی افغانستان قرار
خواهد داد تا از این طریق به مرزهای کشورهای آسیای
مرکزی دست یابد.
چندی پیش نیز «محمد محقق» معاون رئیس اجرایی
دولت افغانستان و رئیس حزب «وحدت اسالمی مردم
افغانستان» از تالش گروه تروریستی داعش برای ایجاد
پایگاه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
وی گفته بود پس از شکست داعش در عراق و سوریه
این گروه ترویستی در تالش است تا پایگاه خود را در
شمال افغانستان تقویت کند و هشدار داد در صورت
تحقق این موضوع ،تمام منطقه آسیای مرکزی ناامن
خواهد شد.

مهارپسلرزههاي
توطئهسعودي
دریمن

مهار پس لرزههاي توطئه س�عودي در صنعا برخالف ادعاي
بعضي از ناظران كه ميگفتند با كش�ته ش�دن علي عبداهلل
صالح وضعيت در صنعا متشنج ميش�ود و اوضاع از كنترل
انصاراهلل خارج خواهد ش�د اما خبرهاي رسيده از پايتخت
يمن و س�اير نقاط اين كش�ور حاكي از آرامش كامل اس�ت.

بازيهاي خياباني بيشتر از بازي با اسباب بازيهاي
خود در آپارتمان كوچك احتياج دارند.
ش��هرداري تهران ميتواند درباره آنچ��ه در خيابان
رودكي اتفاق افتاد ،يك رزومه بلند براي خود بنويسد
اما واقعيت چيز ديگري است .تهران شهروندانش را
دارد ميفش��ارد و مردم به خاطر فشردگي و ترافيك
س��اختمانها و خيابانها جايي براي تخليه روحي
خود ندارند .تفري��ح ارزان و نش��اطآور مثل همين
پيادهرويهاي خانوادگي به شرط آنكه در مركز شهر
باش��د و نه در مكانهاي دور ،يك راه حل براي اين
مشكل باشد .مشكل هم ديروز خودش را نشان داد.
كافي اس��ت به مردم پايتخت بگوييم قرار است مثل
روستاها و شهرهاي كوچك بچهها بتوانند در وسط
خيابان بدوند و بازي كنند ،خواهيد ديد كه بزرگترها
پيشقدم ميشوند چون آنها از بچه هايشان براي اين
تفريح روحي محتاج ترند.

به گزارش «جوان» هيكل بافنع وكيل و فعال يمني از صنعا كه
اتفاقاً از طرفداران علي عبداهلل صالح نيز است در صفحه توئيتر
خود نوشت :پس از گذشت  48ساعت از مرگ رئيسجمهور
پيش��ين خيابانهاي پايتخت در آرامش كامل اس��ت .ساير
خبرگزاريها و منابع محلي نيز خبرهاي مشابهي از صنعا در روز
گذشته دادهاند .آرامش و ثبات در صنعا در حالي است كه بعضي
از تحليلگران معتقد بودند در پي كشته شدن صالح وضعيت
يمن به ويژه صنعا بحراني خواهد شد چراكه وي نفوذ زيادي
داشت و قبايل متحد وي عليه انصاراهلل شورش خواهند كرد .به
نظر ميرسد نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلکه نيروهاي انقالبي با
هوشياري موفق شدهاند عوامل و بقاي توطئه سعودي و اماراتي
را سركوب كنند و مانع از اقدامات خطرناك آنها شدهاند .يكي
از مهمترين اقدامات يمنيها در سركوب كامل توطئه حضور
در خيابانها و اعالم حمايت خود از انصاراهلل بود .هزاران يمني
روز سهشنبه با در دست داش��تن پرچم يمن و پالكاردهايي،
خاموش شدن فتنه در صنعا و برخي ديگر از استانها را به مردم
يمن تبريك گفته و بر حمايت خ��ود از مقاومت مردم و ناكام
ماندن توطئه در اين كش��ور كه ثبات و گروههاي مختلف در
جامعه يمن را هدف قرار داده بود ،تأكيد كردند و شعارهايي در
حمايت از آزادي فعاليت نيروي موشكي و حمايت از آزادگان و
چهرههاي شريف يمن سر دادند .در اين تظاهرات ،رهبراني از
حزب كنگره مردمي سراسري نيز شركت داشتند و آنها تأكيد
كردند كه اين توطئه همه گروههاي يمني را بدون استثنا هدف
قرار داده بود .در همين حال ،محمد علي الحوثي ،رئيس كميته
عالي انقالبي يمن در سخنرانيای كه در جمع تظاهركنندگان
داشت ،گفت :مردم يمن توانستند توطئه را در هم بشکنند و
با يكديگر متحد شوند .در همين حال«صالح الصماد» رئيس
شوراي سياسي عالي يمن به همه طيفهاي سياسي اين كشور
به ويژه حزب كنگره ملي اطمينان داد مشكالت اخير موجود
در صنعا به خاطر شبه نظاميان خيانتكار بوده ،ولي اين مسئله
«هيچ تأثيري بر سياست همكاري نخواهد داشت ،بلكه موجب
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نعیم قاسم :حزباهلل برای مقابله با هرگونه تجاوز
در باالترین سطح آمادگی است

جانش�ین سیدحس�ن نص�راهلل ب�ر آمادگ�ی کامل
حزباهلل برای مقابل�ه با هرگونه تج�اوز تأکید کرد.

ش��یخ نعیم قاسم جانش��ین دبیرکل حزباهلل گفت که
حزباهلل لبنان برای مقابله با هرگون��ه تجاوز احتمالی
رژیم صهیونیستی در باالترین س��طح آمادگی خود به
سر میبرد.
وی روز چهارشنبه در گفتوگو با تس��نیم در حاشیه
س��یویکمین کنفرانس بینالمللی وحدت اس�لامی
گفت« :ما امروز در باالترین سطح آمادگی هستیم و به
حضورمان در میدان ادامه میدهیم و همانگونه که بارها
گفتهایم اگر رژیم صهیونیستی به تجاوز بیندیشد ،ما در
آمادگی کامل به س��ر میبریم .من فکر نمیکنم که در

چنین شرایطی ،اسرائیل به تجاوز فکر کند».وی تأکید
کرد که حزباهلل به از بین بردن تروریس��م تکفیری در
منطقه به عنوان پروژهای دائمی ادامه میدهد.
جانشین دبیرکل حزباهلل گفت :ما به عنوان یک نیروی
مقاومت در میدان حاضر هستیم و تا زمانی که اسرائیل
به اشغالگری خود ادامه بدهد و تروریسم موجود باشد
و تا زمانی که غرب بر ما به خاطر مح��روم کردنمان از
اس��تقالل و آزادی در تصمیمگیری فشار بیاورد ،دائماً
در حالت نب��رد خواهیم بود .س��یویکمین کنفرانس
وحدت اسالمی روز سهش��نبه با حضور حسن روحانی
رئیسجمهور ایران و ش��ماری از مسئوالن کشوری و
لشکری و علمای جهان اسالم آغاز به کار کرد.

