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 طمع دولت 
به رسانه مطيع

AFC لکه ننگ توطئه سعودی- امریکایی بر دامن

ارسال محموله 66 تنی کمک های ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق سیل زده بلوچستان

توهین  » جنتلمن فرانسوی« به 7هزار سال فرهنگ  و تمدن ایرانی

ادامه خشونت در عراق به رغم توافق درباره نخست وزیر جدید

س�رانجام دیش�ب رأی    ورزشی
محرومی�ت باش�گاه های 
ایرانی در لی�گ قهرمانان آس�یا به صورت رس�می در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویب شد تا این رأی سیاسی 
لکه سیاهی بر کارنامه AFC باشد، مجموعه ای که به نظر 
می رس�د به آلت دس�ت س�عودی  ها برای خالی کردن 
عقده های سیاسی شان علیه کشورمان تبدیل شده است. 
در حالی كه ديروز اخبار متناقضی درب��اره زمان اعالم رأی 
نهايی كنفدراسيون فوتبال آس��يا درباره ميزبانی تيم های 
ايرانی در ليگ قهرمانان به گوش می رسيد، سرانجام ساعت 
19 ديشب رسانه های عربی پيش از اعالم رسمی AFC از 
تأييد محروميت باشگاه های كش��ورمان خبر دادند. در اين 
راستا سايت نشريه الرياضيه عربستان مدعی شد كنفدراسيون 
فوتبال آس��يا پس از بررسی بيش��تر اين موضوع در كميته 
مسابقات و كميته اجرايی خود )ديروز( به طور رسمی تصميم 
اوليه را تأييد و اعالم كرد نمايندگان ايران يعنی پرسپوليس 
تهران، سپاهان اصفهان، اس��تقالل تهران و شهرخودروی 
مشهد حق ميزبانی در كش��ور خود را ندارند و بايد از ديگر 

تيم های آسيا در كشوری بی طرف ميزبانی كنند. 
الرياضيه در ادعايی مضحک نوش��ت؛ AFC اعالم كرده به 

چند دليل اجازه ميزبانی به اي��ران نمی دهد از جمله اينکه 
داوران حاضر نيستند در اين كشور قضاوت كنند. الرياضيه 
همچنين خبر داد؛ كميته اجرايی كنفدراسيون فوتبال آسيا 
با تأييد تصميم كميته مس��ابقات اين كنفدراسيون تأكيد 
كرده تا اطالع ثانوی هيچ بازی بين الملل��ی در ايران برگزار 

نخواهد شد. 
البته تأييد محروميت باشگاه های ايرانی از ميزبانی در آسيا 
دور از انتظار نبود، به خصوص كه به نظر می رس��د مخالفان 
جمهوری اسالمی در ادامه سياست های فشار حداكثری در 
اين باره با تصميم سياسی AFC نسل جوان ايران را نشانه 
رفته اند و با محروم كردن تيم های ايران��ی از ميزبانی عماًل 
بخشی از سرگرمی و نشاطی را كه به واسطه حضور تماشاگران 
در ورزشگاه های فوتبال رخ می داد، تحريم كرده اند. تصميم 
سياسی كنفدراسيون فوتبال آسيا كه بر اساس ادعای واهی 
ناامن بودن كش��ورمان گرفته شده اس��ت، نشان می دهد 
مخالفان جمهوری اس��المی در كن��ار تحريم های ظالمانه 
اقتصادی و سياسی، رو به فشارها و تحريم های ناجوانمردانه 
اجتماعی نيز آورده اند و در اين زمينه با محروم كردن ايران 
از ميزبانی بازی های آسيايی، از طريق ورزش به دنبال فشار 

حداكثری بر جامعه ايران هستند. 

با اين حال به نظر می رسد اين بار نيز مانند گذشته تير آنها 
به سنگ خواهد خورد، به خصوص كه چهار نماينده ايران در 
ليگ قهرمانان آسيا در تصميمی قاطع اعالم كرده اند كه در 
صورت گرفتن ميزبانی ها، از حضور در آسيا انصراف می دهند و 
به هيچ عنوان در كشور بی طرف ميزبان حريفان آسيايی شان 
نخواهند بود. تصميم باشگاه های كشورمان، همراهی هواداران 

ميليونی شان را نيز به عنوان پشتوانه با خودش دارد. 
ش��کل گرفتن چنين اتح��ادی حول محور دف��اع از عزت 
و غرور ايران در مقابل توطئه س��عودی – امريکايی كه از 
كنفدراسيون فوتبال آسيا اجرايی ش��ده است، بيانگر اين 
است كه محروميت باش��گاه های ايران نه تنها به گسست 
در ايران منجر نشده است، بلکه همه هواداران و مسئوالن و 
مديران باشگاه های فوتبال را برای دفاع از امنيت كشورمان 
در كنار هم قرار داده و بيانگر اين است كه به رغم اختالفاتی 
كه ممکن وجود داشته باشد، وقتی عزت ايرانی زير سؤال 
برود، جامعه ايران پاسخ محکمی به اين توهين  ها می دهد و 
اجازه نمی دهد كه با چنين توطئه  هايی كه اين بار از آستين 
كنفدراسيون فوتبال آس��يا بيرون آمده است، به حيثيت 
و عزت ايران لطمه ای وارد ش��ود و اين ب��ار هم با مقاومت 

حداكثری خواب شان تعبير نخواهد شد. 

 روش��نفکران حسرت خور 
محمد صادق عبداللهی

  آنالین
غرب، عمدتاً فرانسه را مهد 
آزادی، تمدن، دموكراسی، 
حقوق و قانون گذاری می پندارند و در كرسی های درس و 
بحث خط كش فرانسوی را بر هر مسئله ايرانی می گمارند 
اما خوب اس��ت اين بار را چش��م ندزدند و ببينند چگونه 
امانوئل مکرون اتو كش��يده كه به زعم آنها سمبل تمام 
خوبی های دموكراتيک است، قوانين بين المللی را زير پا 
گذاش��ته و به رغم تأكيد الزام  آور س��ازمان ملل در 18 
آگوس��ت 1994 برای اس��تفاده از نام »خليج فارس«، 
خودش را تا پادويی مجازی شيوخ شيرده منطقه تنزل 
داده و در توئيتی با افتخار به تأمين امنيت ش��به جزيره 
عربستان »خليج هميش��ه فارس« را »خليج فارسی-

عربی« خوانده است! 
اين توهين آشکار به ملت ايران و خوش رقصی برای سعودی   ها 
در حالی اس��ت ك��ه حک نام خلي��ج فارس بر نقش��ه های 
جغرافيايی، به ميزان تاريخ »سرزمين گل« كه محل كنونی 
سه كشور فرانسه، بلژيک و سوئيس است، قدمت دارد و آنگاه 
كه فرانسه بيش از 15هزار نفر جمعيت نداشت دانشمندان 

جهان نام خليج فارس و تمدنش را با افتخار و تعجب بر زبان 
جاری می كردند. 

واكنش های كاربران ش��بکه های اجتماعی نشان می  دهد 
توهين مکرون برای همه  ساليق ايرانی سخت آمده است؛ آنها 
 » leGolfPersique« و »PersianGulf« با هشتگ های
به زبان های فارس��ی، انگليسی و فرانس��وی به كاربرد واژه 
»عربی « در كن��ار »خليج فارس« اعت��راض كردند. يکی از 
اين معترضان با نام »ندا« خطاب به مکرون نوش��ته است: 
»هزار بار بنويس PersianGulf؛ تاريخ را بخوان، سوادت 
را افزايش بده، احمق نباش فقط به اين دليل كه سعودی به 
تو پول می دهد.«  سارا نيز با اشاره به تغييرات هويتی و مليتی 
فرانسه كه حتی در تيم ملی فوتبال اين كشور نيز واضح است، 
نوشته: »اين فرانسه هست كه عربی و اسالمی شده و خليج 
ما هميشه فارس خواهد ماند.«  سخنگوی وزارت امورخارجه 
نيز نسبت به اهانت آشکار مکرون واكنش نشان داده است؛ 
موسوی در توئيتر خود نوش��ت: »اين خليج يک  نام دارد و 
آن هم خليج فارس و واژه ای كه مک��رون به كار برده، به اندازه 
حضور نظامی فرانسه در خليج فارس نادرست است و البته 

می  توان جبران شان كرد.«

دم خروس اين جنتلمن اروپايی، سند محکمی است كه نشان 
می دهد اروپاييان برادر جدا ناشدنی امريکايی   ها هستند و به 
مانند كدخدای ش��ان، نه با نظام انقالبی يا آنطور كه امثال 
زيباكالم    القا می كنند با »مرگ بر امري��کا«، بلکه با تاريخ، 
فرهنگ و تمدن ايرانی س��ر س��تيز دارند و اگر روزی دست 
آهنين خود را از دس��تکش مخملين درآورند، خواهيم ديد 
همچون رئيس جمهور دلقک امريکا، رؤيای خاک كردن مراكز 

فرهنگی و تمدنی ايران را در سر می پرورانند. 
 از اين رو سخت اشتباه است اگر تصور كنيم اين جنتلمن های 
اروپايی حاضرند اش��تباهات خود را جبران كنند يا قدمی 
بردارند كه عوايدی از آن به جيب ملت ايران بريزند! اروپايی   ها 
آنطور كه رهبر انقالب نيز در خطبه های نماز جمعه اش��اره 
فرمودند نه فقط در حرف بلکه در عمل نيز از هيچ ضربه ای 
به ايران و ايرانی دريغ نکرده اند و بار  ها نشان داده اند برای به 
چنگ آوردن پول های شيوخ س��عودی حاضرند تحت امر 
امريکا دست به هر اقدامی عليه ملت ايران و فرهنگ و تمدن 
آن بزنند. لذا بايستی چش��م   ها را شست و از آن چشمی كه 
رهبر انقالب می نگرد سياست   ها را تنظيم كرد، كه با اين چشم 

انتظار جبران خطا را از آنها داشتن، خود خطاست!

  بین الملل در شرایطی که در عراق 
تواف�ق نس�بی در زمینه 
انتخاب نخست وزیر به دست آمده، موج اعتراضات 
خشونت بار در قالب اقداماتی مانند به آتش کشیدن 
دفتر دادستان نجف در این کشور شدت گرفته است. 
پس از چندين هفته بی ثباتی در ع��راق و همزمان با پايان 
ضرب االجل يک  هفته ای معترضان به مقامات اين كش��ور 
جهت تعيين نخست وزير مستقل، نمايندگان عراقی از توافق 
اوليه  برای تعيين نخست وزير جديد خبر دادند و انتظار می رود 
كه در روز های پيش رو، نامزد تصدی اين سمت معرفی شود. 
روزنامه الصباح به نقل از رياض المسعودی، نماينده ائتالف 
س��ائرون در پارلمان عراق نوش��ت: »گروه های سياسی به 

اين نتيجه رسيده اند كه بايد شخصيتی را انتخاب كنند كه 
متناسب با برهه كنونی باشد نه متناس��ب با خواسته های 
احزاب سياسی. در نتيجه از مرحله ركود سياسی به مرحله 
فعاليت ملی و جدی برای انتخاب شخصيتی مستقل وارد 
شده اند كه رهبری مرحله انتقالی را بدون مشکالت و موانع 
برعهده داشته باش��د.«  وی افزود: »احتماالً روزهای آينده 
شاهد انتخاب نخست وزيری براس��اس خواسته     ها و شروط 
مردم و مرجعيت باشيم. مرحله انتقالی با يک توافق سياسی 

همراه خواهد بود.«
با اين حال، ش��هرهای مختلف عراق عرص��ه حضور مجدد 
معترضان و نيروهای امنيتی شده است و در شهرهای بغداد، 
نجف، كربال، كوت، ناصريه و ديوانيه موج اعتراض    ها شدت 

گرفته و همزمان در استان های جنوبی نيز فراخوان برگزاری 
موج تازه اعتصابات سراسری داده  شده است. شبکه خبری 
سومريه نيوز به نقل از يک منبع امنيتی گزارش داد كه روز 
يک    شنبه اوضاع در ميدان الطيران بغداد ملتهب شد و تعدادی 
از تظاهرات كنندگان با آتش زدن الستيک خودرو، ميدان را 

مسدود كردند.
  دفتر دادستان نجف به آتش کشیده شد

 يک مقام امنيتی در نجف كه به نام وی اشاره نشده است هم 
گفت كه افراد ناشناس و خشونت طلب دفتر »عدنان الرزفی « 
در منطقه » كوفه « در استان نجف را به آتش كشيدند. پيش تر 
نيز افراد خشونت طلب در شهر نجف اش��رف مقر »كتائب 

حزب اهلل « عراق را به آتش كشيده بودند. 

  ایران محموله ب�زرگ امدادی و 
غذایی ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( از فرودگاه امام خمینی جهت توزیع در مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان به چابهار ارسال شد. 
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايی فرمان امام در آيين ارسال 
محموله هوايی مواد غذايی و امدادی به مناطق سيل زده 
سيستان و بلوچس��تان گفت:اين محموله 66 تنی شامل 
20 تن غذاهای كنسروی، 20 تن برنج، روغن، آب معدنی، 

دارو و پتو است. 
وی افزود: پي��ش از اين نيز چند محموله ك��ه در قرارگاه 
امدادی ستاد اجرايی فرمان امام واقع در استان سيستان 

و بلوچستان دپو شده بود، در 9 نقطه سيل زده توزيع شد و 
اين محموله نيز به محض ارسال به دست نيروهای جهادی 

بنياد احسان بين مردم توزيع خواهد شد. 
مخبر خاطرنشان كرد: از اولين لحظات وقوع سيل در كنار 
مردم بوديم و تا برگشت وضعيت زندگی مردم منطقه به 
وضعيت عادی ب��ا توزيع اقالم مورد ني��از و اعزام تيم های 
پزشکی و درمانی و كمک به تخليه خانه   ها از سيالب از سوی 
نيروهای جهادی دركنارشان خواهيم ماند و در صورت اعالم 
نياز استان سيستان و بلوچستان محموله های مورد نياز 

بعدی را هم ارسال خواهيم كرد. 
وی بيان داش��ت: درخص��وص نيازهای بعد از س��يل هم 

برنامه ريزی كاف��ی كرده ايم و اهدای ل��وازم خانگی و دام 
سبک و ايجاد شغل برای مردم آسيب ديده جزو برنامه های 

ماست. 
مخبر يادآور شد: مجموع اعتباری كه تا االن برای اين استان 
در نظر گرفته ايم 30 ميليارد تومان اقالم بالعوض است و 
120 ميليارد تومان هم برای ايجاد 3هزار طرح اشتغالزايی 

كوچک و متوسط در اين استان تخصيص داده ايم. 
رئيس ستاد اجرايی فرمان امام خاطرنش��ان كرد: توزيع 
لوازم خانگی و دام س��بک بين مردم از طريق ليست ارائه 
شده توسط اس��تانداری سيس��تان و بلوچستان صورت 

خواهد گرفت. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 30 دی 1398   -   24 جمادی االول 1441
سال بیست و یکم- شماره 5848 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

بارش برف سیماي پايتخت را سفید كرد - رضا دهشیری - جوان

آگهی مناقصات شرکت پاالیش نفت اصفهان
ردیفشماره سفارششرحمبلغ ضمانت نامه (ریال)

REP-7613608085-L01
RED-9714019-L07

UPSREP-7613609406-L11

BOLTSRES-9848118-F02
CLASS& MICA SHIELDRES-9845925-L11
GLOBE/GATE VALVERES-9847520-L08

GATE VALVERES-9847519-L08

SPLIT AIR CONDITIONING UNITREP-7613605148-L06

REP-7613605146-L06

براي کسب اطالعات بیشتر به 
 www.eorc.ir سایت این شرکت

مراجعه  نمایید.

 روابط عمومی

ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت روز گذشته برای پرتاب به سازمان فضايي وزارت ارتباطات تحويل داده شد

   اجتماعی

غلبه »آرش«    ايرانی بر »  استار« امريكايي
صفحه 3

نخستين موتور فضايي غيرامريكايي در جهان با نام »آرش« در ايران ساخته شد

   امانوئ��ل مکرون اتو كش��يده كه ب��ه زعم برخی ها س��مبل تمام 
خوبی های دموكراتيک اس��ت، قوانين بين المللی را زير پا گذاشته و 
به رغم تأكيد الزام  آور سازمان ملل در 18 آگوست 1994 برای استفاده 
از نام »خليج فارس«، خودش را تا پادويی مجازی شيوخ شيرده منطقه 
تنزل داده و در توئيتی با افتخار به تأمين امنيت شبه جزيره عربستان 

»خليج هميشه فارس« را »خليج فارسی-عربی« خوانده است! 
 همین صفحه

مصطفي هاشمي طبا در گفت وگو با »جوان«: 

 AFC رئیس بحرینی
عقده گشایی می کند

 سرانجام ديشب رأی محروميت باشگاه های ايرانی 
 از حق ميزبانی در ليگ قهرمانان آسيا 

به صورت رسمی در كنفدراسيون فوتبال آسيا تصويب شد

 توهين 
 » جنتلمن فرانسوی«
 به 7هزار سال فرهنگ

 و تمدن ايرانی

 لكه  ننگ 
 توطئه سعودی- امريكايی 

AFC بر دامن

 وحشیگري تمدن فرانسوی 
در هفته  62 اعتراضات

صفحات 1و13

صفحه 15

کاربران فرانسوی حمالت پلیس به معترضان را وحشی گری، حمله جانوران وحشی 
دیکتاتوری مکرون و رفتار فاشیستی مکرون نامیدند


