
 آدام شیف، رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان به نقل از یک شبکه خبری گفت که ترامپ سناتورهای جمهور یخواه را تهدید کرده اگر به استیضاح
رأی دهند سر آنها را می برد. همزمان ترامپ در اقدامی بی سابقه از یک روزنامه خصوصی خواست روزنامه نگارش را اخراج کند

   رئي�س كل گمرك در پاس�خ به »جوان« گفت: 
3300 خودرو در گمركات كشوربراي استفاده نابجا 

از يك واژه خاك مي خورد

   در حالی كه موج مخالفت     ها با رونمايی از معامله 
قرن، در سرزمين های اشغالی و فراتر از آن در حال 
تشديد شدن اس�ت، نتانياهو موضع وزير خارجه 
امارات درباره هولوكاس�ت را ستوده و آن را نشانه 

تحولی مهم در موضع جهان عرب  می داند

  در ماه هاي گذش�ته تقريبًا همه فعاالن اصلي 
و تأثيرگ�ذار در فض�اي مجازي، مج�وز فعاليت 
خ�ود را از »س�اترا« دريافت كرده ان�د و به نظر 
مي رس�د رئيس جمه�ور از جريان اخب�ار حوزه 

مجازي عقب است

پژوهشگر حوزه ناباروري در گفت و گو با »جوان«:

نمايندگان مجلس مواد ديگری از طرح شفافيت 
فعاليت های انتخاباتی را تصويب كردند

 حجم تجارت خارجي
   10 ماهه از مرز 

۷۲ ميليارد دالر گذشت

 آخرين مقاومت ها 
عليه قانون فضاي مجازي

مغازله عربی–  اسرائیلی 
در آستانه رونمایی 

معامله قرن

 وزارت بهداشت فقط يك دهم 
 بودجه كمك باروري را 
خرج ناباروران مي كند!

کمک اشخاص حقوقی 
و خارجی به نامزدهای 

انتخاباتي ممنوع

15

4

16

5

9

اولین شب عزاداری ایام فاطمیه  در حسینیه امام خمینی برگزار شد

نماینده ولی فقیه در سپاه: بسیج با کاخ نشینان مستکبر کنار نمی آید

ترامپ گفت سناتورها  را سر می برم!

باهنر: ساختار انتخابات اشکاالت اساسي دارد

اولين شب مراسم عزاداری    سیاسی
فاطمه زه�را  حض�رت 
سالم اهلل عليها با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، 
جمعی از مسئوالن و هزاران نفر از قشرهای مختلف 
مردم شب گذشته در حسينيه امام خمينی برگزار شد. 
در این مراسم، حجت االسالم صدیقی در سخنانی با استناد 
به آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه مودت، معرفت اهل بیت 
علیهم السالم از جمله حضرت فاطمه )س( را الزمه مودت 
و پیروی از آن بزرگواران دانست و افزود: مهم  ترین فضیلت 
آن بانوی بزرگ اسللالم، عبودیت محض و ادای حق والیت 
با از جان گذشتگی بود و پرورش یافتگان این مکتب نورانی 

مانند شهید سلیمانی نیز مفتخر به عبودیت و والیتمداری تا 
پای جان هستند.  حجت االسالم صدیقی با اشاره به آثار مهم 
شهادت سردار سلیمانی مانند افزایش اقتدار اسالم و انقالب 
و ایجاد موج جدیدی از بیداری، گفت: الگوهای کم نظیری 
همچون شهید سلللیمانی به برکت حاکمیت دین، رشد و 
درخشش پیدا می کنند و به همین علت است که مستکبران 
از اصل دین و حکومت دینی عصبانی هستند.  در این مراسم 
همچنین آقای مهدی رسولی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی بر 

مصائب حضرت صدیقه کبری سالم اهلل علیها پرداخت. 
بر اساس برنامه اعالم شده این مراسم تا روز پنج شنبه ادامه 
خواهد داشت. سخنرانان و مداحان شب های دیگر به شرح 

زیر است:
دو  شنبه 1398/11/7سخنران: حجت االسالم رفیعی/ مداح: 

محمود کریمی
سه   شنبه 1398/11/8سخنران: حجت االسالم رفیعی/ مداح: 

میثم مطیعی
چهار  شنبه 1398/11/9سخنران: حجت االسالم عالی/ مداح: 

مهدی سلحشور
 پنج  شنبه 1398/11/10پیش از سخنران: مهدی سماواتی/ 

سخنران: حجت االسالم خاتمی/ مداح: سعید حدادیان
گفتنی است شللروع مراسللم با نماز جماعت مغرب و عشا 

خواهد بود. 

آنچه امروز دشمن را بيش از موش�ك  ها می ترساند 
روحيه انقالبی است، نگذاريد برخی از فضا سازی  ها و 
كج سليقگی  ها اين روحيه بسيجی را كمرنگ كند. ما را 
متهم نکنيد كه اهل گفت وگو با دنيا نيستيم، نه بسيج 
مهربان است اما با كاخ نشينان مستکبر كنار نمی آيد. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت االسالم عبداهلل حاجی 
صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در همایش سراسری فرماندهان سازمان بسیج مستضعفین 
که از صبح دیروز با حضور فرماندهان عالی رتبه سپاه و بسیج 
در سالن 5 آذر سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری 
است، با اشاره به جایگاه رفیع شهادت شهید قاسم سلیمانی 
که نتیجه رفتار خالصانه وی بود، تصریح کرد:حاج قاسللم 
سلیمانی هم زندگی و هم شهادت پر برکتی داشت. این شهید 
با اخالصش کاری کرد که تا قیامت همه مدیون او باشند و 
شهادتش مرگ تدریجی استکبار را سرعت ببخشد تا امریکا 
بفهمد که شهادت او از خود او خطرناک تر است. درون مایه 
اثربخشی شهید سلللیمانی اخالص در عملش بود که مورد 

هدایت خاص و راهبری الهی قرار گرفت. 
حاجی صادقی در ادامه تصریح کرد: مطالبه رهبری ارتقای 
بسیج است زیرا بسیج رمز و مایه ماندگاری انقالب است. یکی 
از برجسته   ترین عوامل بقای انقالب بسیج است که عظیم   ترین 
یادگار امام راحل است. رهبری در مورد بسیج می فرمایند که 
بسللیج مبدل تهدیدات به فرصت و خنثی کننده توطئه  ها 
است لذا خدمتگزاری در بسیج هیچ معادلی ندارد و مجاهدت 

و تالش در اینجا بی مانند است.  
حاجی صادقی با اشاره به مؤلفه های تحول در سازمان بسیج 
مستضعفین ابراز کرد: تحول مبنایی در بسیج یعنی تبیین 
فرهنگ بسیجی، در واقع بسللیج فرهنگ و گفتمان قرآنی 
است که ریشه در فرهنگ فاطمی و عاشورایی دارد. حضرت 

زهرا)س( به ما گفتمان فاطمی که گفتمان بسیج است را یاد 
دادند تا با همه چیز جلوی دفن دین خدا گرفته شود. فرهنگ 
بسیجی یعنی قاسم سلیمانی،یعنی جهاد در راه خدا. بگذارید 
به بسیج تهمت بزنند و کارشکنی کنند اما بسیج برای دفاع از 

انقالب پیشقدم می ماند. 
وی اضافه کرد: امللروز باید چند مؤلفه را در بسللیج تقویت 
کرد تا به همان اسللتاندارد مورد نظر رهبری تبدیل شللود. 
بسیج باید نسبت به دین بصیرت داشته باشد. از نقطه ضعف 
بی بصیرتی، دشمنان برخی صحابه را مقابل اسالم گذاشتند 
لذا باید از لغزش فکری دوری جست و اگر بخواهیم به معنای 
واقعی مؤمن به دین باشیم باید بصیرت خود را افزایش دهیم. 
بسیجی باید در باب احکام و وظایف شرعی به دین شناسی 

قوی برسد. 
نماینده ولی فقیه در سللپاه یادآور شللد: در فتنه امسال که 
نسبت به فتنه سال 88 خطرناک تر بود، اگر رهبری نبودند 
ما معلوم نبود کجا بودیم. با بصیرت نباید اجازه دهیم دشمن 
ما را با فتنه  ها گمراه کند. من امیدوارم یکی از آثار این جلسه 
ایجاد عزمی جدی در ما باشد تا نسبت به دین بصیرتر باشیم. 
آنچه امروز دشمن را بیش از موشللک  ها می ترساند روحیه 
انقالبی است، نگذارید برخی از فضا سازی  ها و کج سلیقگی  ها 
این روحیه بسللیجی را کمرنگ کند. مللا را متهم نکنید که 
اهل گفت وگو با دنیا نیستیم، نه، بسللیج مهربان است اما با 

کاخ نشینان مستکبر کنار نمی آید. 
حاجی صادقی عنللوان کرد: دومین مولفه بسللیجی تراز 
انقالب؛ شجاعت و جسارت و عمل با بصیرت است. بسیجی 
آن کسی است که وقتی صراط مستقیم را شناخت دیگر به 
قضاوت  ها کاری نداشته باشد. روحیه انقالبی بسیج بدون 
تعقل و منطق نیست بلکه به معنای ایستادگی مقتدرانه بر 
اصول و مبانی است. نماینده  ولی فقیه در سپاه پاسداران 

اظهار کرد: مراقب باشید بی عدالتی  ها و تهمت  ها روحیه 
انقالبی ما را تضعیف نکند. دیگر مؤلفه قدرت بسیج، التزام 
فکری و عملی هرچه بیشللتر به دین خدا و والیت است، 
در حقیقت والیتمداری یکی از مهم  ترین اولویت  ها است. 
وی گفت: بیانیه گام دوم انقالب برنامه چهل سللال دوم 
بسللیج اسللت. امروز هیچ مدالی باالتر از سربازی والیت 
نیست. عزیزان به دستورات رهبری عنایت کنید چراکه با 
والیتمداری مصون ماندن ما از انحراف تضمین می شود. 
تجربلله می گوید اگر کسللی بللا والیت نباشللد حتی اگر 

رئیس جمهور و سردار هم باشد عاقبت بخیر نمی شود. 
حاجی صادقی مطرح کرد: باید توانمندی های همه جانبه در 
هر عرصه ای ارتقا یابد. ما باید به لحاظ نظامی و قدرت سخت 
در باال  ترین سطح باشیم. برهمین اساس بسیج سال 98 نباید 
با بسیج سال 97 یکسان باشد و هرسال باید شاهد ارتقا در 
همه زمینه  ها باشیم. بسیج باید برای هر حادثه ای آماده باشد از 
همین رو بسیج یک بعدی نیست و در همه ابعاد فعالیت دارد. 
وی ادامه داد: باید بصیرت افزایی بسیجیان نسبت به دشمنان 
افزایش یابد و نباید غفلت کرد. بسیجی سنگرنشین انقالب 
است و نسبت به توطئه  ها و وظایف بصیر است . بسیجی قدرت 
تکلیف شناسی دارد و نسبت به موفقیت  ها و فرصت  ها بصیرت 
دارد. بدون مبالغه باید حلقه های صالحین را به عنوان شبکه 

ارتقای بصیرت افزایی بسیج تقویت کنید. 
حجت االسالم حاجی صادقی در پایان با اشاره به لزوم ترویج 
مکتب حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات 
جدی من این است که هرچه می توانید با روحیه حاج قاسم 
سلیمانی بمانید. مادامی که این روحیه وجود دارد انتخابات 
مجلس هم تکلیف گرایانه می شللود. اگر می خواهید مردم 
انتخاب درست انقالبی داشته باشند نگذارید روحیه مکتب 

حاج قاسم سلیمانی کمرنگ شود. 

  سیاسی دبيركل جامعه اس�المي 
مهندس�ين گف����ت: 
راهپيمايي ه�اي ع�راق و لبن�ان را ديدي�د و حضور 
ميليوني مردم كه در ادامه تصميم پارلمان عراق بود و 
ش�ود.  خ�ارج  كش�ور  اي�ن  از  امري�کا  باي�د 
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسللالمي 
مهندسین عصر روز شنبه در جمع اعضاي جامعه اسالمي 
مهندسللین با تسلللیت ایللام فاطمیه و شللهادت حضرت 
فاطمه)ص( اظهار داشللت: امیدواریم شللاهد مشللارکت 
حداکثري مللردم در انتخابات مجلس یازدهم باشللیم. ماه 
گذشته ماه پر حادثه اي بود.  ما شاهد شهادت مظلومانه سردار 
سلیماني بودیم. هر چند غم این مصیب زیاد بود ولي باید گفت 
سردار سلیماني به آرزوي خود رسید و قسمت این بود که به 

دستور شقي ترین انسان ها به شهادت رسید. 
عضو مجمع تشللخیص گفت: رئیس جمهور شللقي امریکا 
بالفاصله مسئولیت این اقدام تروریستي را پذیرفت و مشخص 
شد که به ایشان به غلط تحلیلي داده بودند که در ایران و عراق 
و به طور کلي منطقه با شهادت حاج قاسم شیریني پخش 

خواهد شد. 
نماینده سللابق مجلس اضافه کرد: ناجا گزارش داده بود که 
۲۴ساعت قبل از تشییع حاج قاسم حدود 100هزار خودرو 
وارد تهران شده بود. حاج قاسم دیپلمات برجسته اي بود و 
سیاست خارجي منطقه را دنبال مي کرد. با یک تفاهم، گفت 
و شنود داستان را در منطقه تغییر مي داد. همه این عزت را 

حاج قاسم از اخالص خود گرفته بود. 
باهنر بیان کرد: در کل باید بگویم که کم ترین تقاص امریکا 

خروج این کشور از منطقه است و اگر نروند، مردم آنها را بیرون 
خواهند کرد. شما راهپیمایي هاي عراق و لبنان را دیدید و 
حضور میلیوني مردم که در ادامه تصمیم پارلمان عراق بود و 

باید امریکا از این کشور خارج شود. 
دبیرکل جامعه اسالمي مهندسللین با بیان اینکه ساختار 
انتخابات اشکاالت اساسي دارد و برخي مسائل تقصیر شوراي 
نگهبان نیست و الزم است در این سازوکار تغییرات اساسي 
صورت بگیرد، گفت: باید یکسري سللرداران )افراد پر توان( 
مدیریت در مجلس قرار بگیرند تا کشور به پیشرفت رسیده و 
مجلس نیز در رأس امور باشد. در ساختار سیاسي، فرهنگي 
و اقتصادي ما سلسله مراتب مشخص براي پیشرفت وجود 
ندارد و این اشللکال است که در کشللور کادر سازي صورت 

نپذیرفته است. 

  بین الملل شبکه س�ی بی اس امريکا 
فاش كرده كه دونالد ترامپ، 
جمهوريخواهان را تهديد كرده كه اگر به استيضاح او رأی 
مثبت بدهند، سرشان را خواهد بريد. خبر اين شبکه را، 
آدام شيف در جلسه ای مطرح كرده تا داستان استيضاح 
رئيس جمهور امريکا پيچيده تر ش�ود. همزمان تهديد 
ترامپ عليه روزنامه نگاران هم تش�ديد ش�ده اس�ت.

سخنان آدام شیف، رئیس دموکرات کمیته اطالعاتی مجلس 
نمایندگان امریکا، تنش  ها بر سللر استیضاح رئیس جمهور 
امریکا را تشللدید کرده اسللت. شیف در سللخنانی ، به یک 
گزارش سی بی اس اسللتناد کرده که در آن آمده که ترامپ 
جمهوریخواهان را تهدید کللرده اگر به اسللتیضاح او رأی 
مثبت بدهند، سرشان را خواهد برید. آدام شیف می گوید:  
»سی بی اس نیوز دیشب گزارش کرد که شخصی از جانب 
ترامپ به سللناتورهای جمهوریخواه هشللدار داده که اگر 
علیه رئیس جمهور رأی دهند، سرشللان جدا خواهد شد.« 
 البته شیف گفته که نمی داند خبری که او از سی بی اس نقل 
کرده، صحیح است یا نه، ولی در ادامه با طرح سؤاالتی، تلویحاً 
می گوید که چنین اظهاراتی از ترامپ بعید نیسللت. شیف 
می گوید:  »رأی علیه رئیس جمهور مساوی است با جدا شدن 
سر! باید بگویم وقتی خبر را خواندم ، اگرچه هنوز هم نمی دانم 
که واقعیت دارد یا نه، واقعاً تمام ذهنللم را درگیر کرد.«  این 
سناتور دموکرات ادامه می دهد: »امیدوارم ]این نقل قول از 
ترامپ[ صحیح نباشد، ولی وقتی ما در مورد رئیس جمهوری 
صحبت می کنیم که می خواهد خودش را به یک پادشللاه 
تبدیل کند، هر کسی که این خبر را به سناتور  ها داده، با این 

کار از واژه های یک پادشاه استفاده کرده است؛ بریدن سر.«

ترامپ دیشب به سخنان آدام شیف واکنش نشان داد، تا جدی 
شدن بحث  ها در مورد تأثیر آن بر روند استیضاحش روشن 
شود. ترامپ در توئیتی، آدام شیف را یک »سیاستمدار فاسد« 
خوانده و گفته که او »مردی مریض«  اسللت. رئیس جمهور 
امریکا نوشته اسللت:  »او هنوز هزینه آسللیب ها یی را که به 
کشورمان زده، نپرداخته است.«  جالب اینکه همین توئیت 
ترامپ هم دسللتمایه آدام شیف شللده تا آن را تهدید علیه 
خودش تلقی کند . او دیروز در برنامه »میت د پرس « گفت که 
توئیت ترامپ که گفته شیف هزینه نقش خود در استیضاح 
را خواهد پرداخت، یک تهدید است. برخی منابع از جمله، 
روزنامه نیویورک پسللت نوشللته اند که تهدید ترامپ علیه 
جمهوریخواهان می تواند به یک نقطه عطف در روند استیضاح 
ترامپ تبدیل شود، ولی جمهوریخواهان بالفاصله با تکذیب 
چنین تهدیدی علیه خودشان، تالش کردند بحث  ها در مورد 
تهدید شدن شان را غیرواقعی بخوانند. سناتور لیزا موکوفسکی 
)جمهوریخواه( در این باره گفته اسللت:»به من گفته نشده 
که سرم از تنم جدا خواهد شد.«  این در حالی است که آدام 
شیف گفته که تکذیب سخنان منتسب به ترامپ از طرف 
جمهوریخواهان نشان می دهد که آنها باز هم »می خواهند 
واقعیت را نادیده بگیرنللد.«  او گفته کلله جمهوریخواهان 
پیش از اینها چیز  های دیگری مثللل مداخله خارجی را هم 
نادیده گرفته اند. آدام شیف که رئیس گروه استیضاح کننده 
ترامپ محسوب می شود، در سللخنانی جداگانه همچنین 
گفته، تیم حقوقی رئیس جمهور این کشور در تالش است 
اظهارات دموکرات  هللا در دادگاه اسللتیضاح ترامپ مبنی 
بر سوءاسللتفاده وی از قدرت در جریان »اوکراین گیت « و 
مانع تراشی در تحقیقات بعدی کنگره را به انحراف بکشاند. 

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره روزهای اول بررسی 
پرونده استیضاح ترامپ در سنا می نویسللد: »دموکرات  ها 
نتوانسته اند در جلسه استیضاح ترامپ، جمهوریخواهان سنا 
را متقاعد کنند، اما اقدامات آنها ممکن است بر رأی دهندگان 
امریکایی تأثیر بگللذارد.« همزمان با تشللدیداین بحث ها، 
ترامپ در یک پیام توئیتری، خواستار اخراج خبرنگار روزنامه 
نیویورک تایمز شده اسللت. او »پل کروگمن« خبرنگار این 
روزنامه را یک »سبک مغز« خوانده و گفته که نیویورک تایمز 

بایستی چنین افرادی را اخراج کند. 
او در یکی از توئیت های خود، »پل کروگمن« ستون نویس 
نیویورک تایمز را به دلیل انتقاد از جمهوریخواهان به خاطر 
اقدام نکردن علیه ترامپ در پی انتشللار گللزارش مربوط به 
مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲016 امریکا، 

محکوم کرده است.
كلينتون: امريکا نمی تواند 4 س�ال ديگ�ر با ترامپ 

ادامه دهد
هیالری کلینتون، وزیر خارجه پیشین امریکا درباره رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور گفت: ما باید از رقیب 
خود بیشتر تالش کنیم چرا که آنها به شدت سازمان یافته 
هستند. وی افزود: امریکا نمی تواند چهار سال دیگر با دونالد 
ترامپ ادامه دهد. وزیر امور خارجه پیشین امریکا گفت: ما باید 
از رقیب خود بیشتر تالش کنیم چرا که آنها به شدت سازمان 
یافته هستند، از حمایت های مالی خوبی برخوردار هستند و 
از کمک های خارجی نیز بهره می برند. امریکا نمی تواند چهار 
سال دیگر با دونالد ترامپ ادامه دهد و من همه توان خودم را 
به کار می گیرم تا دموکرات  ها در انتخابات ریاست جمهوری 

آینده امریکا پیروز شوند. 

يادداشت هاي امروز

پديده اي يكتا در جهان امروز
عباس حاجي نجاري

۲

بلد نیستیم و بازار خودکار نداريم!
مهران ابراهيميان

1۲

 اولین شب عزاداری ایام فاطمیه 
در حسینیه امام خمینی

ويژه  هاي جوان  

 فعال اصالح طلب: در عمل از برجام چیز زيادي 
باقي نمانده است

 عباس عبدي بي صالحیت هاي مجلس کنوني را 
صفحه ۲بیشتر از 90 نفر دانست!

همين صفحه

| همين صفحه

ترامپ گفت سناتورها  را سر می برم!

   بین الملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه ۷ بهمن 1398   -   اول جمادی الثانی 1441
سال بيست و يکم- شماره 5854 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان
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معاوضه ژئوپارک  جهانی قشم با میگو!
به رغم ورود قوه قضائیه به واگلللللذاري غیرقانوني اراضي ژئوپارک قشم براي پرورش میگو اکنون خطر خروج ژئوپارک قشم از یونسکو مطرح شده است. ضمن اینکه 

تاکنون سابقه نداشته است مساحت عظیم یک میلیون و ۲00هزار مترمربعي )1۲00هکتار( را به پرورش آبزیان اختصاص دهند

تهديد داعشی رئيس جمهور امريکا عليه هم حزبی ها و روزنامه نگاران،روند استيضاح را پيچيده تر كرد


