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نصراهلل: هوا را بمباران کردند
دبير كل حزب اهلل لبن�ان درباره 
تجاوز موشكي سه كشور غربي به 
سوريه گفت فقط كساني كه توهم 
دارند فكر مي كنند اوضاع سوريه 
به نفع امريكا تغيير پيدا مي كند و 
حمالت محدود اعتراف آش�كار 
واش�نگتن به شكس�ت اس�ت. 
آنها فقط هوا را بمب�اران كردند! 

»سيد حسن نصراهلل« شب گذشته در يك همايش انتخاباتي به 
حمالت سه كشور غربي به سوريه پرداخت و تأكيد كرد حمله 
امريكا تغييري در معادله منطقه به نفع اس��رائيل و بعضي دول 
منطقه ايجاد نكرد.  نصراهلل با اشاره به موشك باران سوريه ازسوي 
امريكا، فرانسه و انگليس به طعنه خطاب به كشورهاي مهاجم 
گفت: شما فقط هوا را بمباران كرديد و موشك هايتان ساقط شد. 
سيدحسن نصراهلل گفت: »محدود بودن تجاوز به سوريه، اعتراف 
نظامي امريكا به قدرت محور مقاومت است. مقامات نظامي در 
امريكا خوب مي دانند كه حمله گسترده به سوريه، كل منطقه 
را به آتش خواهد كش��يد.« سيد حس��ن نصراهلل تصريح كرد: 
»اسرائيل، برخي از كش��ورهاي عربي و گروه هاي مسلح قبل از 
آغاز تجاوز به سوريه، اميدها و آرزوهاي زيادي داشتند. « دبير كل 
حزب اهلل گفت: »چون واشنگتن و پاريس مي دانند كه استفاده از 
سالح شيميايي در دوما فقط يك نمايش است، به تجاوز خود به 
سوريه شتاب بخشيدند.« وي همچنين با تصريح بر اينكه پدافند 
هوايي ارتش سوريه، عملكرد منحصر به فردي در مقابله با تجاوز 
نشان داد، تأكيد كرد: پدافندهاي هوايي سوريه توانستند تعداد 
زيادي از موشك ها را قبل از رسيدن به هدف ساقط كنند. دبير 
كل حزب اهلل در بخش ديگري از اين سخنراني گفت: »سربازان 
و افسران س��وري در طول مدت تجاوز در پست هاي خود باقي 
ماندند و اين سطح معنويت و اراده آنها را نشان مي دهد.« سيد 
حسن نصراهلل يكي از اهداف تجاوز سه كش��ور غربي را »ايجاد 
رعب و وحشت« خواند اما تأكيد كرد كه اين هدف محقق نشده 
است. وي گفت: »برخي از كشورهاي منطقه اي به اين دل بسته 
بودند كه حمالت امريكا، فرانسه و انگليس نيروي هوايي سوريه، 
پايگاه هاي سپاه پاسداران و همپيمانان را نابود خواهد كرد.« سيد 
حسن نصراهلل تصريح كرد: »با اينكه هيچگونه سالح شيميايي در 
سوريه وجود ندارد، اما اتهامات عليه نظام سوريه همچنان باقي 
مي ماند و ما نمايش هاي شيميايي و تجاوزهاي جديد بعد از هر 

پيروزي را بعيد نمي دانيم.«

چالش ذهني يا چالش عيني؟!
در س��ال 2000 مي��الدي براي 
حذف اس��لوبودان ميلوش��ويچ، 
ش��رق گراي  رئيس جمه��ور 
صربس��تان – كه البته قابل دفاع 
نيس��ت- هر قدر ت��الش كردند 
نتوانس��تند از طري��ق انتخاب��ات 
مردمي اق��دام كنند. يك كاميون 
برگ��ه A4 از اروپاي غرب��ي وارد 
صربستان كردند كه روي آن نوشته 
ش��ده بود: »او مي رود«. برگه هاي 
انبوه آن كاميون را شبكه اي از دانشجويان در تمام اماكن عمومي 
بلگراد و شهرهاي ديگر نصب كردند. در سلف سرويس، آسانسور، 
ترمينال، پارک و هر كجا كه مي رفتيد اين برگه مقابل چشم بود و 

باالخره » او رفت«. آيا ما را در اين پروسه و ريل قرار داده اند؟ 
چندي است رسانه هاي غرب، احمدي نژاد و همراهان، بخشي از 
اصالح طلبان و روشنفكران و اپوزيسيون داخل و خارج از كليدواژه 
»فروپاشي« استفاده مي كنند و آنقدر در آن مي دمند كه خودشان 
نيز باورمند شده اند. به صورتي كه وقتي رهبري در اول فروردين از 
»اميد به آينده« و داليل آن سخن گفتند، رسانه هاي فارسي زبان 
غرب برآشفتند كه ايشان را ايزوله كرده اند و از كشور بي خبر و 
بدون دليل خوش بين است و اخيراً كنفرانسی با عنوان »مديريت 
گذار از جمهوری اسالمی« با محوريت اپوزيسيون و اصالح طلبان 
خارج از كشور در لندن تشكيل شد كه بعد از فروپاشی چه كنند؟ 
سؤال اين است كه در ميدان عمل اتفاق جديدي افتاده است؟ يا 
رسانه هاي غرب و دورشدگان از قدرت از طريق توليد »ادراكات 

ذهني« اين فضا را ساخته اند؟ 
براي فهم اين مس��ئله يا رد آن نبايد چشم بر مشكالت بست و 
چالش ها را نديد. رهبري نيز بارها اعالم كرده اند هيچ كس به اندازه 
بنده از مشكالت كشور خبر ندارد، اما كدام مسئله باعث شده است 

عده اي به بيان چنين جسارتي برسند؟ 
مشكل بيكاري با حدود 11 درصد وجود دارد، اما اين آمار جديد 
است؟ يا 5، 10 و 15 سال پيش نيز كم و بيش درگير آن بوده ايم؟ 
مردم مشكل معيشتي دارند – كه حتماً حدود 20 ميليون دارند- 
اما مسئله جديدي رخ داده است؟ مسافرت هاي نوروزي داخل و 
خارج كشور و سرازير شدن دهها هزار نفر به تركيه و شرق آسيا 
و ميليون ها نفر به كيش، قشم و شمال و ديگر شهرهاي كشور و 
رشد 30درصدي آن نشان مي دهد كه اگر بهبودي نبود، پديده 

منفي جديدي هم رخ نداده است. 
500 هزار نفر به خودروسواران كشور در سال گذشته اضافه شده 
است. در اكثر شهرهاي كشور ش��ب ها نيز كوچه ها پر از خودرو 
است و علت آن اين است كه بسياري از خانواده ها چند خودرويي 
شده اند و يك خودرو در پاركينگ قرار مي گيرد و بقيه كوچه را 
اشغال كرده اند. در سرانه خودرو و مصرف سوخت و انرژي و آب 
و برق در جهان اول هستيم. در تفريح جزو ملت هاي برتر جهان 
هستيم، بين ميليون ها نفر در دهه محرم و ماه رمضان نذري توزيع 
مي شود كه شاخص از تراز توانمندي معيشتي توزيع كنندگان 
است. بر اساس آمارهاي جهاني فقر مطلق توزيع كنندگان پيش 
از انقالب 46درصد و اكنون كمتر از 9درصد اس��ت. 30درصد 
جمعيت روستايي اول انقالب به 72درصد جمعيت شهري تبديل 
شده اند كه با امكانات مدرن شهري زندگي مي كنند. ميليون ها نفر 

مشغول تحصيلند و...
مشكل ارزي كش��ور پديده اي جديد نيس��ت و بحران هاي آن 
را چندين بار ديده ايم. تحريم پديده اي 37س��اله و سال 1391 
بدتر از امروز بود. فروش نفت شش سال پيش كمتر از امروز بود. 
قيمت نفت در زمان خاتمي به 6 دالر رسيد، پس پديده جديد 
كدام است؟ و بالعكس. غرور ملي در مبارزه منطقه اي ارتقا يافت. 
سخت ترين مذاكرات را با دشمنان انجام داديم و بر تعهدات خود 
پايبند هستيم، مدرسه و دانشگاه مشغول كار خودشان هستند. 
پس كدام پديده جديد عامل درک جديد از وضعيت كشور است؟ 
البته حوادث طبيعي نيز وجود دارد ك��ه مولد آن نه حاكميت 
است و نه ملت. همانگونه كه در صدر اين نوشته آمد، مشكالت و 
چالش ها وجود ندارد، ولي نمي توان امروز را بدتر از ديروز دانست 

و ليوان را يك باره خالي ديد. | بقيه در صفحه2

قاچاق 1800 ميليارد تومان مكمل هاي ورزشي و غذايي
فرآورده هاي سنتي،    جامعه سرپرس�ت اداره كل 
طبيع�ي و مكم�ل س�ازمان غ�ذا و دارو گف�ت: 
برآوردهاي س�ازمان غ�ذا و دارو نش�ان مي دهد 
حداقل بين 1۰ تا 12 درصد از آمار فروش محصوالت 
مكمل تغذيه اي و ورزشي معادل هزار و 8۰۰ ميليارد 
اس�ت.  قاچ�اق  احتم�االً  س�ال،  در  توم�ان 
مهناز خانوي گفت: ف��روش مكمل توليدي و وارداتي 
بين 10 تا 15 هزار ميليارد تومان است، اگر 12درصد 
اين رقم قاچاق باش��د هزار و 800 ميليارد تومان عدد 

قاچاق مكمل هاي ورزشي و غذايي در كشور است. 
وي افزود: در حال حاضر 60 درصد مكمل هاي مصرفي 
از جمله قرص، كپسول و شربت هاي مكمل در داخل 
توليد مي شوند، اما از نظر عددي فروش اين محصوالت 
تنها 30 درصد است، يعني مصرف كننده متأسفانه به 

لحاظ فرهنگي اعتمادي به محصول ايراني ندارد. 
خانوي با اش��اره به اينك��ه در حال حاض��ر بهترين 
برندهاي خارجي مكمل هاي ورزشي و خوراكي سطح 
دنيا مجوز واردات دارند، گفت: در بحث مكمل هاي 

ورزش��ي خطر خيلي جدي وجود دارد. كشفيات ما 
نشان مي دهد، مكمل ورزش��ي در بسته بندي بدون 
برچسب خارجي عرضه مي شود كه اغلب در زير زمين 
و از پودر مهتابي سوخته تهيه مي شود. توليد كنندگان 
به جاي كراتين پودر مهتابي س��وخته را وارد مكمل 
مي كنند، شايد به همين خاطر آمار مرگ و مير هاي 
عجيب، زودهنگام، ناگهاني و سكته هاي جوانان زياد 

شده است. 
وي افزود: ما به نوجوانان و جوانان هشدار مي دهيم اگر 
فرآورده اي برچسب س��المت و اصالت ندارد، مصرف 
نكنند. نبود برچسب سالمت و اصالت يعني آن محصول 

از كانال نظارتي وزارت بهداشت نگذشته است. 
خانوي ضمن اشاره به ساماندهي عرضه فرآورده هاي 
دارويي و مكمل ها در عطاري در ادامه از قانوني كردن 
فعاليت عطاري ها در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: 
س��ال گذش��ته بيش از 3 ميليارد تومان محصوالت 
قاچاق از سطح عطاري ها جمع آوري شد. همچنين 
قرار است، وزارت بهداش��ت به زودي كار نظارت بر 

عطاري ها را عهده دار شود. 

سفر هيئت پارلماني به سوريه  براي حمايت از مقاومت

استقبال چين براي تأسيس نيروگاه هاي کوچك در ايران

نظاميان صهيونيست خبرنگار العالم را هدف قرار دادند
همزم�ان با برگ�زاري  »ح�ق    جهان راهپيماي�ي 
بازگشت« در نوار غزه، »س�ماح الكحله« خبرنگار 
شبكه تلويزيوني العالم بر اثر استنشاق گازهاي سمي 
ك�ه نظامي�ان رژي�م صهيونيس�تي ب�ه س�وي 

تظاهركنندگان شليک كردند، مجروح شد. 
سماح الكحله خبرنگار شبكه خبري العالم در نوار غزه 
در هنگام  پوش��ش خبري تحوالت اخير نوار  غزه، بر اثر 
استنشاق گازهاي سمي كه نظاميان رژيم صهيونيستي 
به س��وي تظاهركنندگان ش��ليك كردن��د مجروح و 
مصدوم شد.  نظاميان رژيم صهيونيس��تي رگباري از 
گازهاي سمي به س��وي خودروهاي پخش ماهواره اي 
شبكه هاي تلويزيوني شليك كردند كه بر اثر آن شماري 
از خبرن��گاران و عوامل توليد و پوش��ش خبر از جمله 

خبرنگار شبكه تلويزيوني العالم مصدوم شدند. 

بنا بر اعالم وزارت بهداشت فلس��طين بر اثر تيراندازي 
نظاميان صهيونيست و شليك گازهاي سمي دهها نفر 
از شركت كنندگان در سومين راهپيمايي بازگشت در 
مناطق مرزي غزه مصدوم ش��دند.  در راهپيمايي هاي 
مسالمت آميز »حق بازگش��ت« كه به مناسبت »روز 
زمين« در باريكه نوار غزه از 10 فروردين شروع شده تا 
25 ارديبهشت ادامه دارد، تاكنون بيش از 30 تن شهيد 
و صدها تن ديگر بر اثر شليك گلوله زخمي شده اند كه 
حال بسياري از آنها وخيم گزارش شده است.  راهپيمايي 
فلسطينيان در سالگرد روز زمين يادآور تصميم رژيم 
صهيونيستي در زمينه مصادره اراضي فلسطينيان در 30 

مارس سال 1976 است كه هر ساله برگزار مي شود. 
بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسالمي ايران و 
همچنين برخي سازمان هاي بين المللي، اين جنايات 

صهيونيست ها را محكوم كرده اند. 

سخنگوي كميسيون  امنيت ملي مجلس با    سياسي
اش�اره به جلس�ه اين كميس�يون در خصوص 
موضوع سوريه از سفر هيئتي از اين كميسيون به 
سوريه براي حمايت از جبهه مقاومت خبر داد. 
به گزارش خانه ملت، سيدحسين نقوي حسيني 
در تشريح دستور كار عصر يك شنبه  كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: در اين جلسه گفته شد كه باالخره با 
همه سرمايه گذاري كه امريكا، رژيم صهيونيستي 
و همپيمانان منطقه اي آنها در منطقه كرده بودند 
با شكست ها و ناكامي هاي زيادي روبه رو شدند و 
جنگ نيابتي، داعش و تروريسم شكست خورد و 
آنها نيز به همين جهت عصباني شده  و قصد دارند با 
اين اقدامات جنايتكارانه و تجاوزگرايانه حضور خود 

را تثبيت كنند و از هم پيمانانشان حمايت كنند. 
اين نماينده مردم در مجل��س دهم در ادامه با بيان 
اينكه استفاده از سالح شيميايي بي اساس و واهي 
ب��وده و بهانه اي بيش نيس��ت، عنوان ك��رد: اقدام 
سوريه تجاوزكارانه و برخالف كليه موازين و قواعد 
بين المللي اس��ت و اگر آنها در ادع��اي خود صادق 
بودند بايد اجازه مي دادند تحقيقات شده و ادعاي آنها 

بررسي شود.  وي ادامه داد: الزم است در جريان اين 
بررسي ها به كارگيرنده سالح شيميايي اگر استفاده 
شده، مشخص شود ولي وقتي قبل از اين موارد حمله 
صورت مي گيرد نشان مي دهد كه اين ادعا دروغ و 
بي اساس است بنابراين اقدام نظامي عليه يك كشور 
بايد زير نظر فصل هفتم صورت بگيرد، ولي به هيچ 

وجه چنين شرايطي وجود نداشته است. 
نقوي حس��يني با بيان اينكه هزينه اين تجاوز را 
سعودي تأمين كرده است، اظهار داشت: باالخره 
تهديدات ترامپ هم نبايد تو خالي مي ماند و اين از 
مسائل قابل تأمل است ولي به هر حال از روي اجبار 

دست به اقدامي زدند كه پشيمان خواهند شد. 
نماينده م��ردم ورامين ادامه داد: در اين جلس��ه 
مطرح ش��د كه اينها خيلي نگران حذف شدن از 
تصميم گيري ها و تحوالت منطقه هس��تند و به 
همين جهت به دنبال فرصت طلبي و اس��تفاده 
از اين گونه فضاهايي هس��تند ولي اين اقدامات 
تغيي��ري در وضعيت منطق��ه ايج��اد نمي كند 
همچنين اخبار موثق نش��ان مي ده��د عمليات 
مذكور در ميدان نيز ناموفق بوده چرا كه اوال اغلب 
موشك ها خنثي شده و ثانيا به مكان هاي حساسي 

اصابت نكرده است. 

رئيس كميت�ه هس�ته اي مجلس با اش�اره به 
حض�ور در اج�الس همكاري هاي هس�ته اي 
اي�ران و چي�ن گف�ت: در زمين�ه تأس�يس 
نيروگاه ه�اي هس�ته اي كوچ�ک توس�ط 
چي�ن در اي�ران گفت وگوهاي�ي انجام ش�د. 
مجتبي ذوالن��ور در گفت وگ��و با مهر با اش��اره به 
اجالس اخير همكاري هاي هسته اي ايران و چين 
كه با حضور تعدادي از نماين��دگان مجلس برگزار 
ش��د، گفت: اين اجالس با ميزبان��ي چين و حضور 
كشورهاي 1+5 برگزار شد. در مجموع همايش غني 
و پرمحتوايي برگزار شد و طرف هاي ايراني و چيني، 
موضوعات خود را در همايش و سمينار ارائه دادند. 

وي با اشاره به بازديد از نيروگاه هاي هسته اي چين، 
گفت: مذاكراتي در خصوص همكاري هاي متقابل 
و تأسيس نيروگاه هاي هس��ته اي كوچك در ايران 
توسط چين صورت گرفت. رئيس كميته هسته اي 
مجلس اظهار داش��ت: اين پيشنهاد مورد استقبال 
چيني ها قرار گرفت و مقرر ش��د در سطوح ديگر، 
اين موضوع مورد پيگيري قرار گيرد. نماينده مردم 
قم در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در حال 
حاضر فقط كشور روسيه با ايران در زمينه ساخت 
نيروگاه هاي هسته اي همكاري دارد و اميدواريم با 
مذاكرات صورت گرفته از توان كش��ور چين براي 

ايجاد نيروگاه هاي هسته اي جديد استفاده كنيم. 

اعتراض جهاني در محکوميت حمله امريکا به سوريه

   بين الملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 27 فروردين 1397   -    29 رجب 1439

سال نوزدهم- شماره 5349 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

ساير استان ها: 3۰۰ تومان

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

زير چرخ خودروهاي 
بدون بيمه نرويد!

3

  براي ايجاد نظم اجتماعي و كمتر شدن ريسک 
خطرات مصدومان تصادفات رانندگي بدون ارائه 

بيمه نامه رايگان درمان نمي شوند!

فرزاد مؤتمن در گفت وگو با »جوان«:

هميشه به مسئله 
فلسطين حساس بوده ام

16


