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تکثیر ترامپ در لندن

  سیاسی مسئله فلسطین در طول 
تاریخ، فراز و نشیب های 
فراوانی داشته اما این آرمان، در سایه مقاومت، هیچ گاه 
خاموش نشده است و به برکت احیای ارزش های اسالمی 
که حم�اس، نم�اد و تجس�می از ای�ن ارزش هاس�ت، 
موفقیت های مردم فلسطین همچنان ادامه خواهد داشت. 
به گزارش ایسنا، علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری 
در ام��ور بین الملل پیش از ظه��ر دیروز در دی��دار با صالح 
العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
فلس��طین)حماس( با بیان اینکه ایران و فلسطین روابطی 
تأثیرگذار و هدفمند دارند، تصریح کرد: بی تردید هیچ راهی 
جز اتفاق کلمه و وحدت همه مسلمانان بر سر موضوع ر  هایی 
فلسطین به عنوان موضوعی محوری و بنیادین وجود ندارد و 
ضرورت این وحدت بیش از گذشته باید وجود داشته باشد. 

مشاور رهبری در امور بین الملل تأکید کرد: سفر این هیئت 
در زمان و مقطع مهم یعنی موضوعات مرتبط با معامله قرن 
انجام می ش��ود، معامله ای که هنوز شکل نگرفته، شکست 

خورده است. 
والیتی با اشاره به ضرورت مقاومت در برابر جبهه دشمنان 
و معاندان جهان اسالم و مس��لمانان گفت: تنها راه مقابله با 
زیاده خواهی های دشمنان، مقاومت است. مسئله فلسطین 
در طول تاریخ، فراز و نشیب های فراوانی داشته اما این آرمان، 
در سایه مقاومت، هیچ گاه خاموش نش��ده است و به برکت 

احیای ارزش های اسالمی که حماس، نماد و تجسمی از این 
ارزش هاست، موفقیت های مردم فلسطین همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
وی به اقدامات کش��ورهای جبهه مقاومت در جهت احیای 
ارزش های اسالمی اش��اره کرد و گفت: فعالیت   ها و اقدامات 
کشورهای جبهه مقاومت از جمله حزب اهلل لبنان، انصاراهلل 
یمن، حشدالشعبی عراق، جمهوری اسالمی ایران و جنبش 
حماس فلسطین در جهت احیای ارزش های اسالمی، موجب 
شد که کشورهای اسالمی و جبهه مقاومت، امروز قوی تر از 
گذشته باشند که نمونه های آن را در توقیف نفتکش انگلیسی 
یا ساقط کردن پهپاد متجاوز امریکایی   ها به حریم سرزمینی 
ایران ش��اهد هس��تیم که نقطه عطفی در تاری��خ مبارزات 

مسلمانان محسوب می شود. 
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: 
اتفاقات اخیر نمادی است که ایرانیان و جبهه مقاومت در برابر 
زورگویی های صهیونیسم و ایاالت متحده امریکا ایستادگی 
کنند و یقین داریم کشورهای مسلمان دیگر نیز قلب شان با 
ملت فلسطین است و ایران به حمایت خود از ملت فلسطین 
ادامه خواهد داد.  صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت: 
بسیار خرسندیم که در س��فر به تهران با دکتر والیتی برای 
چندمین بار دیدار می کنیم و معتقدیم ایشان در خصوص 
موضوع و آرمان ملت فلس��طین دیدگاه های بس��یار مهم و 

اساس��ی دارند.  نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
تصریح کرد: ما از حمایت های دولت و ملت ایران از فلسطین 
در زمینه های مختلف و به ویژه حمایت از مقاومت فلسطین 

برای مقابله با دشمن صهیونیستی قدردانی می کنیم. 
در ادامه، عل��ی اکبر والیتی با حض��ور در جمع خبرنگاران، 
دیدار با صالح العاروری را ارزشمند و مهم دانست و گفت: در 
این دیدار روابط دوجانب��ه و تحوالت بین المللی مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت و بی تردید آرمان فلسطین در جهان 
اس��الم به عنوان موضوعی مهم و اساس��ی مورد توجه بوده 
و خواهد بود. وی افزود: اش��غال فلسطین و بیت المقدس از 
سوی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنها، زخمی عمیق 
بر پیکر جهان اسالم محسوب می شود و در حال حاضر تالش 
چشمگیر و ارزشمند مبارزان فلسطینی به ویژه در نوار غزه و 
ساحل غربی، موجب شده است که مسلمانان به آینده کشور 
فلسطین و پیروزی مردم این کشور امیدوار باشند و پیروزی 
ملت فلسطین و دست یافتن بر کل سرزمین های اشغالی در 

آینده ای نزدیک محقق خواهد شد. 
والیتی تأکید کرد: کشورهای جبهه مقاومت از جمله سوریه، 
عراق، لبنان، فلسطین، یمن و ایران به عنوان پرچمدار این 
جبهه، همچنان بر آرمان های اسالمی تأکید می کنند و در 
آینده، شاهد پیروزی های بیشتری در منطقه خواهیم بود و در 
سایه همبستگی کشورهای اسالمی و عناصر جبهه مقاومت، 

آینده ای روشن در انتظار منطقه خواهد بود. 

  حوادث قاتل علیرضا شیرمحمدعلی، 
زندانی زندان فشافویه که 
به اتهام دو فقره قتل جداگانه به مرگ محکوم شده بود 
در این پرونده هم حکم قصاص دریافت کرد. همدست 
متهم نیز که از محکومان حبس ابد است به اتهام معاونت 
25 س�ال زن�دان محک�وم ش�د.  در قت�ل ب�ه 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته 
اعالم کرد پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی به صورت 
ویژه در دادگستری استان تهران رسیدگی و حکم عامالن 
قتل صادر شد. وی ادامه داد:پس از سه روز از اعالم ختم 
رسیدگی به پرونده در ش��عبه پنجم دادگاه کیفری یک 
استان تهران هیئت رسیدگی کننده متهم ردیف اول را 
به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص و پرداخت دیه 
صدمات غیرموثر محکوم کرد. وی ادامه داد: متهم ردیف 
دوم هم به اتهام معاونت در قتل عمد به 25 سال زندان 
و پرداخت دی��ه صدمات غیرموثر در قتل محکوم ش��د. 

اسماعیلی ادامه داد: حکم صادره غیرقطعی است و قابل 
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 

براساس این گزارش متهمان پرونده حمیدرضا و محمدرضا 
نام دارند. حمیدرضا سال 88 به اتهام قتل در جریان یک 
نزاع بازداشت و پس از محاکمه به مرگ محکوم شد. متهم 
اما در زندان رجایی شهر یکی دیگر از محکومان را به قتل 
رساند و بعد از انتقال به دادگاه کیفری یک استان بار دیگر به 
قصاص محکوم شد. همدست وی محمدرضا هم از مجرمان 
خطرناک بود که به اتهام جرایم مواد مخدر در دادگاه انقالب 
محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود. دو متهم در زندان 
رجایی ش��هر کرج با دایر کردن باند کالهبرداری تلفنی 
اقدام به فریب شهروندان در نقاط مختلف کشور می کردند 
که یک سال و نیم قبل شناس��ایی و برای تنبیه به زندان 
فشافویه منتقل شده بودند. تالش دو متهم برای بازگشت 
به زندان رجایی شهر کرج و ادامه فریبکاری های شان اما 
در جریان بود تا اینکه ساعت 22 شامگاه دو  شنبه بیستم 

خردادماه آنها خود را به بند محکومان امنیتی رس��انده و 
علیرضا شیرمحمدعلی یکی از متهمان را با ضربات چاقوی 
دست ساز به قتل رساندند. دو متهم سپس به دادسرای امور 
جنایی تهران منتقل شده و تحقیقات پس از دو روز کامل 
و کیفرخواست علیه حمیدرضا به اتهام مشارکت در قتل و 
محمدرضا به اتهام معاونت در قتل صادر ش��د. واکنش به 
انتشار خبر و انجام تحقیقات درباره چرایی ورود دو متهم 
به بخش متهمان امنیتی سبب شد تا مدیرکل زندان های 
استان تهران، رئیس زندان تهران بزرگ و رئیس اندرزگاه 
محل نگهداری مقتول از مس��ئولیت خود برکنار ش��وند. 
40 روز بعد از وقوع حادثه پرونده    ش��نبه 29 تیرماه روی 
میز هیئت قضایی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاس��ت قاضی بابایی قرار گرفت و دو متهم پای 
میز محاکمه ایستادند. هیئت قضات بعد از ختم جلسه روز 
گذشته اقدام به صدور رأی کرده و حمیدرضا را به قصاص و 

محمدرضا را به 25 سال زندان محکوم کردند. 

  اجتماعی معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش�هرداری ته�ران اعالم 
کرد: ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مش�ارکت در آخرین 
ساعت از مهلت قانونی به فروش رسید تا امید تازه ای 
برای تکمیل خطوط نیمه کاره متروی تهران ایجاد شود. 
 محسن پورس��یدآقایی گفت: پس از چند ماه پیگیری 
مستمر، بخشی از مش��کل مالی متروی تهران برطرف 
شده و می توانیم امیدوار باشیم که تا پایان سال جاری، 
خطوط ۶ و ۷ طبق برنامه تکمیل و ایستگاه های زیادی 

راه اندازی شود.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران خاطرنشان کرد: شهرداری در این دوره، متحمل 
میراث سنگینی از بدهی های گذشته بود، در حدی که 
بانک   ها حاضر نبودند با شهرداری کار کنند اما ما بدون 
هیاهو و  با روش های قانونی و نشان دادن جدیت و عزم 
خود برای اینکه می خواهیم گرهی از کار مردم باز کنیم، 
توانستیم اعتمادس��ازی کنیم و قفل تأمین منابع مالی 

تکمیل خطوط مترو را باز کنیم. 
پورسیدآقایی افزود: چند روز قبل هم یک قدم بی سابقه 

برای ب��از ک��ردن قفل نوس��ازی حمل و نق��ل عمومی 
برداش��تیم و با صندوق کارآفرینی امی��د تفاهمنامه ای 
۱250 میلیارد تومانی امضا کردیم تا پولی را که از مردم 
بابت طرح ترافیک می گیری��م و همچنین منابع دولتی 
دو برابر شود و به شکل تس��هیالت قرض الحسنه برای 
نوسازی و بهسازی اتوبوس��رانی و تاکسیرانی و توسعه 
حمل و نقل پاک و کاهش آلودگی هوا هزینه شود. به این 
ترتیب امید دارم که امسال و س��ال بعد شاهد تحوالت 

خوبی در حمل و نقل عمومی باشیم. 

  اجتماعی گفته می ش�ود س�ازمان 
بازرس�ی با ارجاع نامه به 
دیوان عدال�ت اداری درخص�وص غیرقانونی بودن 
انتخابات ش�ورایاری های تهران، درخواست صدور 
دس�تور توقف موقت این انتخابات را داش�ته است. 
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که پیش 
از این غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری   ها را 

اعالم کرده بود، روز گذش��ته در مراسم تکریم و معارفه 
رؤس��ای قدیم و جدید کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
گفته است: موضوع انتخابات ش��ورایار ی   ها برای تعیین 
تکلیف به دیوان عدالت اداری ارجاع داده ش��ده است و 
 هر چه دیوان عدالت اداری پاس��خ بدهد مبنای قانونی 

خواهد بود. 
در حالی که قرار است انتخابات شورایاری ها، روز جمعه 

هفته جاری برگزار شود، گفته می شود سازمان بازرسی 
کل کشور در شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارسال 
کرده، درخواست صدور دستور موقت برای توقف برگزاری 

انتخابات شورایاری   ها را هم کرده است. 
در همین رابطه، مدیرکل حوزه ریاس��ت دیوان عدالت 
گفته اس��ت این مرجع قضایی هنوز وارد رس��یدگی به 

پرونده انتخابات شورایاری   ها نشده است. 

  سیاسی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با تأکی�د بر اینکه 
دش�من از محلی که قادر به دیدن ما نیست، منتظر 
غافل گی�ری باش�د، گف�ت: دوران گ�ردن کلفتی و 
اس�ت.  ش�ده  تم�ام  دریا  ه�ا  در  پرس�ه زدن 
امیر دریادار خانزادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره اقدام انگلیس در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در 
جبل الطارق می گوید: » همگان واقفند که دوران گردن کلفتی 
و پرسه زدن در دریا تمام شده و باید به منافع ملت   ها و حق 

حاکمیت همه کشور   ها احترام گذاشت. 
او به اقدام کشتی انگلیس��ی در نقض همین قوانین اشاره و 
اعالم کرد، این کشتی با نقض قوانین دریایی ایران و نیز حقوق 
بین الملل، به جای اینکه از مس��یر ورودی وارد هرمز شود، 
بالعکس از مسیر پر ترافیک خروجی وارد تنگه شد. وی تصریح 
کرد، مهم تر آنکه کشتی انگلیسی با نقض قانون مهم سازمان 
جهانی دریانوردی، سامانه ویژه ردیابی را خاموش کرد. دریادار 
خانزادی، اقدام نیروی دریایی سپاه در توقیف کشتی انگلیس 
را بس��یار حرفه ای و خوب ارزیابی و اعالم کرد، در بررس��ی 

مدارک کشتی هم نواقص و نقایض دیگری مشاهده شد. 
او تأکید کرد، برخالف انگلیسی ها، مجموعه نیروی مسلح 
ایران از جمل��ه نیروی دریایی در چارچ��وب حقوق دریایی 
ایران و قوانین و حقوق بین الملل دریا   ها عمل می کند. او نقش 
پهپاد   ها در رصد دشمن را مهم ارزیابی می کند و می گوید: 

 »پهپاد های ما با برد قابل توج��ه هیچ محدودیتی در لینک 
ارتباطی ندارند. ما تصاویر و آرش��یو کامل از نزدیک ش��دن 
ش��ناور های امریکایی را از فاصله های دور در اختیار داریم. 
تصاویر کامل و آرشیو بزرگی از تردد روزانه و لحظه به لحظه 
نیرو های امریکا در اختیار است، چه در داخل خلیج فارس و 
چه در دریای عمان. « امیر دریادار خانزادی این نوید را داد که 
پهپاد های جدیدی به ویژه از انواع دوربرد و قاره پیما به نیروی 
دریایی ارتش افزوده می شود. پهپاد های جدید به طور مرتب 

به ناوگان نیروی دریایی اضافه می شود. یکی از جدید  ترین 
انواع این پهپادها، انواع دوربرد و قاره پیمای آنها در مقیاس 
جهانی در دستور کار ما قرار دارد. ما امروز پهپاد را به عنوان 
یک وسیله ارزان قیمت با هزینه نگهداری پایین برای پایش 
منطقه مدنظر داریم که تمام تجهیزات آن کامالً بومی ساخته 
می شود. اهمیت پهپاد   ها امروز به قدری است که تبدیل به 
وسیله ای استراتژیک شده که برای ما دست بلندتر، دامنه دید 

بیشتر و اشراف اطالعاتی کامل تر فراهم می کند. 

ترامپ بعد از محمدجواد ظریف که نخست وزیرشدن بوریس 
جانسون را به طعنه تبریک گفت، اولین نفری بود که از ورود 
جانسون به خانه شماره ۱0 داونینگ استریت استقبال کرد تا 
نخست وزیر انگلیس هم وارد فهرست معدود سیاستمدارانی 
مانند ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل شود که رئیس جمهور 
امریکا از پیروزی آنها در پوست خود نمی گنجد. دلیل حمایت 
ترامپ از جانسون انگلیس��ی یک چیز بیشتر نیست: تکثیر 
شخصیت های عوام گرا، اسالم ستیز، جنجالی، ضد مهاجر و 
اروپا ستیزی مثل خودش که حاال به یمن دموکراسی غربی، 

یک به یک در گوشه و کنار اروپا و امریکا سبز می شوند! 
همین هفته قبل بود که رئیس جمهور امریکا پیش بینی 
کرد که نخست وزیر ش��دن بوریس جانسون کار بزرگی 
خواهد کرد. ترامپ، جانسون را »مردی متمایز«توصیف 

کرده و البته به خاطر همذات پنداری با او، این را هم گفته 
که آنها »می گویند من هم مرد متفاوتی هستم.« 

جانسون 55 س��اله، از امروز وارد ساختمان نخست وزیری 
انگلیس می شود تا رهبرانی مانند او و ترامپ، نه فقط ستون 
فقرات اروپا را به لرزه اندازند، بلکه فراتر از آن، بنا به پیش بینی 
فرانسیس فوکویاما صاحب نظریه پایان تاریخ، نشانه های 
»زوال لیبرال دموکراس��ی« را بیش��تر از هر موقع دیگری 
آشکار کنند. جانسون هم مانند ترامپ، نه فقط برای انگلیس، 
بلکه برای کل اروپا یک معضل اس��ت . او وع��ده کرده بود 
نخست وزیر که شود، هزینه ۳9میلیارد پوندی )50 میلیارد 
دالری( برگزیت را پرداخت نکن��د و از اتحادیه اروپا خارج 
شود )برگزیت سخت( ، سخنانی که ترامپ پیش تر، آن را به 
انگلیسی    ها توصیه کرده بود:»اگر من به جای آنها بودم 50 

میلیارد دالر برای خروج از اتحادیه اروپا را پرداخت نمی کردم، 
این رقم خیلی بزرگی است« 

جانسون ، نه فقط در خود انگلیس نشانه تکثیر یک معضل 
است، بلکه برای مسلمانان نیز یک چالش محسوب می شود. 
او در مطلبی قدیمی ، نوشته است: »اسالم باعث شده که جهان 
اسالم قرن     ها از غرب عقب بیفتد.« و در موضعی جدید خود را 

عاشق اسرائیل و صهیونیست متعصب معرفی کرده است.
 رهبران اروپایی مانند ماکرون و مرکل، نخس��ت وزیر شدن 
جانسون را تبریک گفته اند ولی تبریکی از روی تردید که در 
رئیس جمهور شدن یک مو بور دیگر، یعنی دونالد ترامپ نیز، 
حسب مالحظات دیپلماتیک، تکرار شده بود. حاال می توان 

گفت جمع آنگلوساکسون های دیوانه تکمیل شده است. 
صفحه ۱5 را هم بخوانید

يادداشت هاي امروز

 مديران دائم السفر ورزش 
جا براي ورزشکاران باز کنند! / سعيد احمديان

۱۳

سونامی ضد اطالعات ايران
محمود حکيمی

۱5

کارت سوخت و کساني که نفهميدند!
وحيد  حاجی پور

4

ويژه هاي جوان  

 وفادار به نظام نمي تواند اصالح طلب باشد؟
صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  2 مرداد ۱۳98   -    2۱ ذی القعده۱44۰
سال بیست و یکم- شماره 57۰7 - ۱6 صفحه

قیمت: ۱۰۰۰  تومان

  معاون اجتماعي س�ازمان بهزیس�تي کشور تکثیر ترامپ در لندن
در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان«: اج�راي ب�د قانون، 
فقدان ت�داوم اج�راي طرح ه�ا  و نب�ود نظارت 
مش�کل جمع آوري  هماهنگ کننده،  نهاده�اي 

کودکان کار است

 گزارش »جوان« از چرایي 
 کاهش نیافتن قیمت کاالها با کاهش نرخ ارز 

در گفت و گو با کارشناسان  

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

  قاتل علیرضا ش�یرمحمدعلی، زندانی زندان 
فش�افویه که به اتهام دو فق�ره قتل جداگانه به 
مرگ محکوم ش�ده بود در این پرونده هم حکم 

قصاص دریافت کرد

 کودکان کار را قانونی 
و اخالق مدارانه بیکار کنید

 پهپادهای قاره پیما 
در دستور کار ارتش است

یهودی مدعی هولوکاست  
بازیگر اصلی تحریم ایران

ترامپ:  
اراده کنم 10میلیون 

افغانستاني  را
  یک هفته ای مي کشم!

  درحالي که نهادهاي ناظر معتقدند انتخابات شورایاري ها 
»صددرصد غیرقانوني« است مجموعه مدیریت شهري در 

تدارک برگزاري آن است
 پرونده شورایاری   ها 

روی میز دیوان عدالت

یک دور همی   شورایی 
بدون پشتوانه حقوقی!

 قصاص و زندان مجازات 
قتل زندانی فشافویه

گران شدن با دالر 
ارزان شدن محال است!

۳

۱

۱2

۱5

4

۱

صفحات ۱و9

جانسون 55 ساله، از امروز وارد ساختمان نخست وزیری انگلیس می شود تا رهبرانی مانند او و ترامپ، نه فقط ستون 
فقرات اروپا را به لرزه اندازند، بلکه فراتر از آن، بنا به پیش بینی فرانسیس فوکویاما صاحب نظریه پایان تاریخ، نشانه های 

»زوال لیبرال دموکراسی« را بیشتر از هر موقع دیگری آشکار کنند. دو شخصیت  عوام گرا، جنجالی، اروپا ستیز، ضد مهاجر و 
 اسالم ستیز که نشان می دهند تجربه تمدن نو و دموکراسی در غرب به نژادپرستان مجنونی مثل آن دو ختم می شود

 حاال می توان گفت  جمع آنگلوساکسون های دیوانه تکمیل شده است
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