
  متأس�فانه در جن�گ و فش�ار اقتص�ادي و 
تحريم ه�اي همه جانبه دش�منان خارجي، ما 
درگير عده اي فرصت طلب و رانتخوار هستيم 
كه س�عي در ايجاد التهاب در جو رواني جامعه 
دارند. پر واضح اس�ت سرچش�مه اين حركات 
منفي خارج از ايران اس�ت كه اجازه نمي دهند 

تعادل در سيستم اقتصادي ايجاد شود

 ربيعی: هرگونه شايعه درباره استعفا 
در دولت پيشاپيش تكذيب مي شود

  دادستان اس�تان هرمزگان در بازديد از جزيره 
هرمز دستور رس�يدگي به صادرات خاك رنگي و 

طرح هاي غيرقانوني اين جزيره را صادر كرد

امارات سعودي ها را 
دريمن تنها گذاشت

سخنگو  فرصت شايعه سازی  را 
از اصالح طلبان گرفت

 سردار سالمي: 
 ايران به رغم همه توطئه ها 

در قله هاي پيشرفت قرار دارد

 همتی: رانت خواران 
 نیمی از توان 

بانک مرکزی را می گیرند

 دادستان به داد 
خاك استثنايي هرمز رسيد
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منطقه يک آزادراه تهران - شمال آزمايشي افتتاح شد معاون نیروی قدس: همه مسلمانان بايد علیه امريکا و اسرائیل به پا خیزند

نیويورک تايمز: خسارت های انسانی حمله موشکی ايران بسیار بیشتر از ادعای ترامپ بود

دشمن تالش مي كند سرمايه خارجي وارد ايران نشود

مردم امريکا: ترامپ شايستگی ندارد ولی در انتخابات پیروز می شود!

منطقه يک آزادراه تهران    اقتصادی
- شمال به صورت آزمايشي 
افتتاح شد و خودروها وارد اين مسير آزادراهي شدند. 
به گزارش »فارس«، منطق��ه يك آزادراه تهران - ش��مال 
لحظاتي پيش با حضور مديرعامل شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل ونقل كشور و معاون ساختمان و تأسيسات 
بنياد مستضعفان افتتاح آزمايشي ش��د.  بنا بر اين گزارش،  
منطقه يك آزادراه تهران - ش��مال از بزرگراه همت پس از 
تقاطع آزادگان منشعب مي شود و در مسير 33 كيلومتري 

تا سه راهي شهرس��تانك در جاده قديم كندوان ادامه دارد. 
پس از آن خودروه��ا وارد جاده قديم كندوان ش��ده و طي 
مسير مي كنند و سپس مي توانند در منطقه مرزن آباد وارد 
منطقه چهار آزادراه تهران - شمال شوند.  بنا بر اين گزارش، 
ارزش فعلي اين منطقه بيش از 10 هزار ميليارد تومان برآورد 
شده است و پيش بيني كاهش مصرف سوخت قابل توجهي 
دارد.  پيش بين��ي شده اس��ت كه در م��دت بهره برداري 
آزمايشي مسير در طول روز براي ساعاتي باز باشد كه از 
قبل اطالع رساني مي شود.  نرخ عوارضي اين آزادراه طبق 

اعالم مسئوالن وزارت راه و شهرسازي شناور و در طول 
ايام هفته متفاوت است.  خيراهلل خادمي، معاون وزير راه 
و شهرسازي ديروز در اين باره به خبرنگار فارس گفت: از 
ساعت 12 تا 14 اين مسير باز خواهد ماند. همچنين روز 
آينده نيز به مدت دو ساعت اين مسير براي بهره برداري 

آزمايشي باز است. 
خادمي افزود: فع��اًل در مرحله بهره برداري آزمايش��ي 
سرعت مجاز خودروها در آزادراه 80 كيلومتر و در تونل ها 

70 كيلومتر است. 

مع�اون هماهنگ كنن�ده    سیاسی
گف�ت:  ق�دس  ني�روی 
مسلمانان از مذاهب مختلف، اش�تراكات زيادی با هم 
دارند و به دليل همين اشتراكات است كه همه مسلمانان 
در يک صف واحد بايد عليه امريكا و اسرائيل به پا خيزند. 
به گ��زارش فارس، س��ردار محمدرض��ا ف��الح زاده، معاون 
هماهنگ كننده نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بعدازظهر ديروز در مراس��م گراميداشت شهيد مدافع حرم 
اصغر پاشاپور كه در مسجد امام حسن مجتبی)ع( شهرک 
شهيد بروجردی تهران برگزار شد، اظهار داشت: اولين نشانه 
مسلمانی اقرار به شهادتين است و مسلمانان از مذاهب مختلف، 
اشتراكات زيادی با هم دارند و به دليل همين اشتراكات است 
كه همه مسلمانان در يك صف واحد بايد عليه امريکا و اسرائيل 
به پا خيزند؛ هرچند حکام جور منطقه نمی گذارند همه توان 

مسلمانان عليه اسرائيل به كار گرفته شود. 
وی افزود: اگر جهاد نبود چيزی از اسالم باقی نمی ماند و اگر 
امام حسين)ع( قيام نمی كرد چيزی از دين باقی نمی ماند. 
   شهيد پاشاپور وظيفه خود را شناخت و عمل كرد

سردار فالح زاده با تأكيد بر اينکه با دشمن دين خدا بايستی 
مبارزه كرد و اين وظيفه مسلمانان اس��ت، گفت: يکی از 
افرادی كه اين وظيفه را ش��ناخت و به آن عمل كرد، حاج 
اصغر ذاكر)پاشاپور( است. سردار فالح زاده با اشاره به فجايع 
و جنايات داعش در عراق و سوريه اظهار داشت: دشمنی 
به نام داعش كه دست پرورده امريکاست در سوريه و عراق 

پنج استان عراق را درگير كرد و در س��وريه هم با تصرف 
استان های زيادی تا نزديکی دمش��ق هم پيشروی كرد و 
حتی آرامگاه عمار ياسر و اويس قرن را تخريب كرد.  معاون 
هماهنگ كننده نيروی قدس اظهار داشت: دشمن در منطقه 
عراق، ايزدی  ها را سر بريد و زنان آنها را به كنيزی برد. دشمن 
در حلب فجايع سختی به بار آورد كه يکی از آنها محاصره نبل 
و الزهرا بود و مرتباً باالی سر زن و كودک و سالمندان آتش 

خمپاره و كپسول های گاز پر از تی ان تی فرو ريخت. 
وی گفت: دشمن به شهرهای مبعوجه و اقارب حمله كرد و 
مردهای اين شهر  ها را كشت و زن های آنها را به اسارت برد. 
در هجوم به يکی از پايگاه   ها سر 27 نفر را بريد، در حمله به 
تدمر ۶0 نفر از مردم سنی مذهب را در بنای باستانی پالميرا 
با قمه گردن زد. سردار فالح زاده با اشاره به سوابق حضور 
شهيد پاشاپور در سوريه تصريح كرد: حاج اصغر از اول نبرد 
سوريه وارد اين كشور شد و يگانی به نام قمر بنی هاشم)ع( 
را تأسيس   كرد و با نيروهای بومی حما و الذقيه حدود 3۵ 

روستا را از دشمن تکفيری پس گرفت. 
معاون هماهنگ كننده نيروی قدس گفت: در نبرد دفاعی 
اول س��ال ۹۵ حماس��ه آفريد و در س��ال ۹۶ كه دشمن 
می خواس��ت خود را به مرزهای لبنان برساند، يگان اصغر 
وارد عمل شد و با هجوم به دشمن حماسه   ها خلق كرد. او 
پس از آن به جنگ داعش آمد و از 2 ارديبهشت ۹۶ تا 20 
آذر ۹۶ يکسره به داعش با يگان قمر بنی هاشم هجوم برد 

و حماسه   ها آفريد. 

   ماجرای جمله معروف حاج قاسم به حاج اصغر
وی با اشاره به انتشار فيلمی از گفت وگوی شهيد پاشاپور 
و سردار شهيد حاج قاسم سليمانی، عنوان كرد: روستای 
»مکان « كه حاج اصغر به آنجا هجوم برد، همان جايی است 
كه حاج قاسم آنجا به حاج اصغر می گويد »من را به خاطر دو 
تا گلوله می ترسونی«، پس از تصرف روستای مکان هجوم را 

تا بوكمال پيش بردند. 
سردار فالح زاده با بيان اينکه در عمليات والفجر ۹ در سوريه 
كسی كه اولين نيروهای او به مرز اردن رسيدند، همين يگان 
تحت امر حاج اصغر ذاكر بود، گفت: در عمليات های اخير 
مثل آزادسازی مورک و  خان شيخون يکی از فرماندهانی 

كه نقش آفرينی كرد، حاج اصغر ذاكر بود. 
   تا نابودی قلدران و زورگويان عالم دست از  مبارزه 

و جهاد نخواهيم كشيد
معاون هماهنگ كننده نيروی قدس افزود: زيتان محلی بود 
كه يگان حاج اصغر بايد عمل می كرد، زيتان را تصرف كردند 
و دشمن قلع و قمع شد؛ پس از آن حاج اصغر خودش برای 
عمليات تثبيت رفت تا گام بعدی به سمت برمه و برقوم را 
بردارند كه آنجا محاصره می شوند و اصغر آنجا آسمانی شد 
و به آرزوی ديرينه اش رس��يد. وی در پايان گفت: به همه 
قلدران و زورگويان اعالم می كنيم ما وارث تمامی مظلومان 
تاريخ هستيم و اين راه را ادامه خواهيم داد و تا نابودی تان 
دست از جهاد و مبارزه نخواهيم كشيد و افتخارمان اين است 

كه لباس مان كفن خونين مان باشد. 

  بین الملل يک رس�انه امريكايی در 
يادداشتی با اشاره به آمار 
سربازانی كه در حمله موشكی ايران به پايگاه عين االسد 
دچار آسيب مغزی شده اند، تأكيد كرد كه رئيس جمهور 
امريكا خس�ارات وارده به نيروه�ای امريكايی در اين 
حمل�ه را كمت�ر از واقعي�ت جل�وه داده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، نش��ريه امريکاي��ی نيويورک تايمز در 
يادداشتی به قلم »لورن دی يونگ« و »پل اسِکر « با تأكيد بر 
اينکه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا و ديگر مقامات دولت 
وی سعی دارند خسارات وارده به نيروهای امريکايی در جريان 

حمله موشکی ايران به پايگاه عين االسد را كوچك جلوه دهند، 
اشاره كرده است كه اين رويه باعث می شود مردم امريکا ندانند 

هزينه واقعی جنگ های اين كشور خارج از مرز  ها چيست. 
لورن دی يونگ و پل اس��کر كه هر دو از اعضای انديش��کده 
»مركز امنيت نوين امريکا« هس��تند، در يادداشت خود در 
نيويورک تايمز اظهار داشته اند: پس از حمله موشکی ايران به 
پايگاه عين االسد در غرب عراق، بيش از 100 سرباز امريکايی 
به دليل آسيب های مغزی ناش��ی از تروما تحت درمان قرار 
گرفتند. اين حمله در پاسخ به ترور ژنرال سليمانی فرمانده 
نيروی قدس سپاه پاسداران –كه ترامپ آن را گام مهمی برای 

تقويت كارزار انتخاباتی خود می داند- صورت گرفت. 
اين حمله موش��کی با بيش از 10 موش��ك بالستيك –كه 
تعدادی از آنها كالهك جنگی 1100 پوند ]۵00 كيلوگرم[ 
مواد منفجره قوی حمل می كردند- انجام ش��د، اما واكنش 
مقامات امريکايی تنها اين بود كه حمله محدود بوده، امريکا 
هيچ تلفاتی نداشته و چرخه تشديد تنش   ها ادامه نخواهد 
يافت.  اما خيلی زود مشخص شد كه تعداد زيادی از نيروهای 
امريکايی به دليل ترومای مغزی تحت درمان هستند. افزايش 
تدريجی آمار سربازان آسيب ديده پيام های متفاوتی را صادر 

می كند. 

كشور در دوساله اخير شرايط بسيار سخت و دشواري 
را تجربه كرده است. 

وزير امور اقتص��ادي و دارايي در گفت وگو ب��ا راديو اقتصاد 
اظهار داشت:. دشمن صادرات نفت ايران، صادرات غيرنفتي 
در حوزه پتروشيمي، فوالد و كاالهاي ديگر را مورد تحريم 
قرار مي دهد تا كش��ور نتوان��د ارز مورد نياز خ��ود را تأمين 
كند و در عين حال ش��تاب حركت تج��ارت خارجي كند 

و به يك معن��ا پويايي و نش��اط از اقتص��اد مملکت رخت 
بربندد. وي اف��زود: حجم تج��ارت خارجي كش��ور در 10 
ماهه سال جاري مشابه 10 ماهه در سال گذشته بوده و اين 
 نشان مي دهد برنامه هاي دشمن در اين زمينه به شکست 
انجاميده است.  دژپسند بيان داشت: دشمن در اين شرايط 
تمام تالش خود را معطوف كرده كه سرمايه گذاران خارجي 

سرمايه هاي خود را وارد ايران نکنند. 

دژپسند اظهار داشت: تحريم ها، فشارها و محدوديت ها نه 
اينکه اثر نداشته بلکه اثر داش��ته اما همت و مقاومت مردم 
در كنار مسئوالن سبب ش��ده برنامه هاي دشمن يکي پس 
از ديگري با ناكامي رو به رو ش��ود. وي ادامه داد: پيش بيني 
س��ازمان هاي جهاني مثل صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني اين اس��ت كه ش��رايط اقتصادي ايران از نظر رشد 

اقتصادي و تورم در سال آينده بهتر خواهد بود. 

  بین الملل نتايج يک نظرسنجی نشان 
می ده�د ك�ه دو س�وم 
امريكايی     ها معتقدند رئيس جمهور كنونی، پيروز انتخابات 
رياست جمهوری آينده است. با اين حال بيشتر آنها وی 
نمی دانن�د.  س�مت  اي�ن  تص�دی  شايس�ته  را 
براساس نتايج نظرس��نجی دانش��گاه مونموت، 27درصد 
رأی دهندگان، دونالد ترامپ را قطعاً برنده انتخابات می دانند 
و 3۹ درصد نيز پي��روزی وی را محتمل می دانند. فقط 22 
درصد به امکان پيروزی دموكرات  ها اعتقاد دارند و ۶ درصد 
نيز او را فرد شکست خورده انتخابات 2020 می دانند. نتايج 
ديگر اين نظرسنجی نش��ان می دهد كه از هر 10 نفر فقط 
چهار نفر می گويند كه ترامپ بايد دوباره انتخاب شود و بقيه 

معتقدند كه فرد جديدی بايد به كاخ سفيد برود. 
ترامپ اخيراً در مراسمی در كاخ سفيد خطاب به خبرنگاران 

گفت: »من صادقانه ترجيح می دهم با بلومبرگ در انتخابات 
رقابت كنم تا با برنی سندرز چرا كه سندرز حاميانی واقعی 
دارد. چه با سندرز و حاميانش موافق باشيد يا نباشيد و آنها را 
دوست داشته باشيد يا نداشته باشيد، من فکر می كنم چيزی 
كه او می گويد وحشتناک اس��ت اما او واقعاً حاميانی دارد. 

بلومبرگ فقط دارد با پول راه خودش را هموار می كند.«
موضع گيری ترامپ در شرايطی است كه برنی سندرز، سناتور 
چپگرای امريکاي��ی در رقابت درون حزب��ی دموكرات  ها در 
ايالت نيوهمپشاير توانست با اختالفی كم در مقايسه با »پيت 
بوته جج«، پيروز ش��ود به اين ترتيب، بوته جج كه انتخابات 
هفته گذشته در ايالت آيووا را با اختالفی بسيار كم از سندرز 
برده بود، در جايگاه دوم قرار گرفت. سندرز در ميان حاميانش 
در نيوهمپش��اير گفت: »اين پيروزی آغازی بر پايان دونالد 

ترامپ است.«

ترامپ در بخش ديگری از سخنانش در كاخ سفيد به ديگر 
رقيب خود يعنی جو بايدن هم اش��اره كرد و ضمن انتقاد از 
كمپين بايدن، در عين حال گفت كه احتمال جهش دوباره او 
در رقابت مقدماتی مربوط به كارولينای جنوبی در اواخر ماه 
جاری ميالدی را رد نمی كند. اين در حالی اس��ت كه بايدن 
زمانی اصلی     ترين گزينه دموكرات  ها برای رقابت با ترامپ در 
انتخابات پيش رو محسوب     می شد و در انتخابات نيوهمپشاير 
پس از »اليزابت وارن« در جايگاه پنجم قرار گرفته است. او در 

انتخابات آيووا هم چهارم شده بود. 
همچنين رسانه های امريکايی اعالم كردند كه اندرو يانگ 
ديگر نامزد حزب دموك��رات به دليل عملک��رد نه چندان 
مطلوبش در انتخابات درون حزبی نيوهمپشاير، از رقابت برای 
معرفی به عنوان نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهوری 

2020 امريکا انصراف داد. 

يادداشت هاي امروز

راهبرد آشوب منطقه ای امريکا
هادی محمدی
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نويد انتخاباتی باشکوه و حماسی
رسول سنائی راد 
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 پيامدهاي تفسيرهاي  شبه حقوقي غرب 
درباره قطعنامه 2231 / محمد اسماعيلي
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رقابت بیش از ۷ هزار نفر
 براي ورود به مجلس

  رئيس ستاد انتخابات كشور: 7 هزار و 148 نفر در كل كشور 
تأييدصالحيت شده اند و 7 هزار و 2۹۶ نفر صالحيت شان تأييد 
نشده است،   تبليغات انتخاباتي به مدت يك هفته از 24 تا 30 
بهمن، انجام مي شود.  ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي هم 

فعال است|  صفحه 2

ويژه  جوان  

مثل هاشمي يا مثل گوينده »تَکرار«؟!
صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 24 بهمن 1398   -    18 جمادی الثانی 1441

سال بيست و دوم- شماره 5866 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

مراسم گراميداشت شهيد مدافع حرم»اصغر پاشاپور« - محمد حسين والیتي - فارسفعاليت جهادگران قزوینی در سيستان و بلوچستان - محمد حسن دانيالي - تسنيم

جشنواره »جایزه به تحریم«!
   فرهنگی

جشنواره فجر سی و هشتم به معنای واقعی به نماد وادادگی، بی اخالقی، نامديريتی و فرومايگی تبديل شد. از 
مهندسی آرای مردمی آن هم از سوی كسانی كه دهان شان هميشه عليه ادعای مهندسی انتخابات باز است تا 
لودگی و مسخره كردن مجسمه سيمرغ، تا اهدای جايزه جمهوری اسالمی به بازيگر و غيربازيگری كه كارش 
توهين و تمسخر جمهوری اسالمی است و اصل جشنواره فجر را »داخل آدم« فرض نکرده كه در آن حاضر شود 

تا قهر فردی و دسته جمعی با بهانه و بی بهانه. 
اين مهد كودكی كه نامش جشنواره سينمايی اس��ت، حتی كارگزاران و كاربرانش را در طول دهه  ها نتوانسته 

آن قدر  وزانت ببخشد كه از فرصت قرار گرفتن پشت ميکروفن برای چيزی غير متلك پرانی استفاده كنند. يك 
عده متلك گوی كم حوصله اهل قهر بازی كه از »جنبه « آنها همين بس كه دبير جشنواره درباره آنها می گويد 
»چندصدتايی از سينماگران، جشنواره امسال را تحريم كردند اما به جز يکی دوتا بقيه در آن حاضر شدند. « خب! 
تو كه نمی توانی به يك »قرار « خود وفادار بمانی، چگونه می توانی با هنرت به مردم معرفت ببخشی؟! ذات نايافته 
از هستی بخش/ كی تواند كه بود هستی بخش/ خشك ابری كه بود ز آب تهی/ نايد از وی صفت آب دهی/ چون 

ز هستيش نباشد اثری/ چون به هستی رسد از وی دگری؟! | بقيه در صفحه 16

غا فلگيري تكراری ماقبل تاريخی
   غافلگيري برخي مسئوالن در برف اخير گيالن را مي توان يک 
غافلگيري ماقبل تاريخي دانس��ت زيرا در حالي كه ماهواره هاي 
هواشناس��ي از يک هفته قبل از بارش يک متري برف در گيالن 
و مناطق غربي كشور خبر داده بودند، مسئوالن كشوري و محلي 
از بارش برف پيش بيني شده غافلگير شدند! اين غافلگيري ماقبل 

تاريخي موجب شد، صدها دستگاه خودروي شخصي و مسافربري 
در جاده رش��ت - قزوين زير بارش برف دفن ش��وند و ش��رايط 
قابل كنترل و قابل پيش بيني به واس��طه اهم��ال در برنامه ريزي 
و بي تفاوتي محض مسئوالن نس��بت به اوضاع و احوال مردم به 

شرايطي بحراني تبديل شود.
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