
فتح »خان شیخون« بعد از 5سال

با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد

موافقت رهبر انقالب با عفو هزارو 70 نفر از محکومان

  اینکه وزیر خارجه امریکا به ابراز تأس�ف صرف 
از آزادی نفتکش حامل نفت ایران بس�نده کرده، 
تأیید کننده آن اس�ت ک�ه احتم�االً امریکا قصد 
ندارد با توقیف نفتکش ایرانی در حالی که نفتکش 
انگلیسی استینا ایمپرو همچنان در توقیف ایران 

است، وارد شرایط چالشی با تهران شود

 پخش یك سریال تاریخي فاخر 
با موضوع مقاومت آغاز شد

 90درصد پزشکان 
 کمتر از 5 میلیون تومان

مالیات داده اند!

 شنای نفتکش ایران 
  خالف جهت
 اراده امریکا

ظریف: عالقه ای  به مذاکره 
مجدد با امریکا نداریم

دروازه آزادی ادلب 
فتح شد

مبارزه »بانوي سردار« 
بختیاري   با استعمار انگلیس 

در شبکه 3
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فعالیت ۳۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور

حضرت آیت اهلل خامنه ای    سیاسی
در حکمی حجت االسالم  
والمسلمین حاج شیخ حسن نظری را به ریاست مؤسسه 
 دایره المع�ارف فق�ه اس�المی ب�ر اس�اس مذه�ب 
اه�ل بی�ت )علیه�م الس�الم( منص�وب کردن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت  االسللالم والمسلمین آقای حاج 
شیخ حسن نظری دام اعزازه

درگذشللت ریاسللت فقید دایره المعارف فقه اسللالمی بر 
اساس مذهب اهل بیت علیهم السالم مرحوم حجت االسالم 
والمسلللمین حائری ضایعه ای اسللت که با تفضالت الهی 
امیدواریم جبران گردد و این جریان عظیم علمی به افاضات 

و برکات خللود ادامه دهد. بدین منظللور جناب عالی را که 
بحمداهلل از نصاب علمی مطلوب و شایسللتگی اخالقی و 
مدیریتللی برخوردارید به ریاسللت این مؤسسلله  مبارک 
منصوب می کنم. انتظار می رود که با استفاده از همکاری 
فضالی برجسته و محقق که بحمداهلل شایستگی خود را در 
آن مؤسسه اثبات کرده اند به تداوم برکات این شجره  طیبه 
اهتمام ورزید و با رعایت انضباط در مقررات گوناگون، سالمت 
و نزاهت آن مرکز علمی را تأمین نمایید. توفیق جنابعالی و 

همکاران تان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 
سید علی خامنه ای ۲9 مرداد 139۸

   موافقت رهبر انقالب با عفو تعدادی از محکومان
حضرت آیت اهلل خامنلله ای با عفو یا تخفیللف و تبدیل 
مجازات یک هزار و ۷۰ نفر از محکومان محاکم عمومی 
و انقالب، سللازمان قضایی نیروهای مسلللح و تعزیرات 

حکومتی موافقت کردند. 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اعالم کرد: به 
مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و ۷۰ 
نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی 
نیروهای مسلللح و تعزیرات حکومتللی موافقت کردند.  
حجت االسللالم رئیسللی رئیس قوه قضائیه به مناسبت 
فرا رسیدن اعیاد سللعید قربان و غدیر خم در نامه ای به 
رهبر انقالب اسالمی پیشللنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات یک هزار و ۷۰ نفر از محکومان را که پرونده های 
عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و 
واجد شرایط الزم تشخیص داده شللده اند، ارائه کرد که 
این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی 

مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت. 

  اجتماعی مع�اون ام�ور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور 
با تأکید بر لزوم افزایش آگاهی مردم نسبت به اورژانس 
اجتماعی گفت: در حال حاضر تنها ۲0 تا ۲5 درصد مردم 
از فعالی�ت اورژان�س اجتماع�ی اط�الع دارن�د. 
حبیب اهلل مسعودی فرید در مراسم تقدیر از کارشناسان 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امروز از ۱۲۴ نفر از 
3هزار و 5۰۰ نفر همکار آژانس اجتماعی تقدیر می شود، 
اظهار کرد: سازمان بهزیستی به دلیل توجه به موضوعات 
مختلف جامعه، همسللر آزاری، کودک آزاری و توجه به 
خانواده و پیشگیری از آسللیب ها، این نهاد یک سازمان 

دوستدار خانواده است. 
براساس ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه که قرار بود در همه 
شهرهای باالی 5۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی تشکیل 
شود، 35۸ مرکز در کشور آغاز به کار کرده است و به این 
ترتیب هیچ شهر باالی 5۰ هزار نفر در کشور نیست که 

اورژانس اجتماعی نداشته باشد. 
وی در ادامه به راه سخت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و 

گفت: این نهاد از سال ۷۸ تاکنون در حال ارتقا است و از 
همه کسانی که بیش از این، فرآیند دوستدار خانواده را 

شکل داده و ادامه بخشیدند، تشکر می کنم. 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به 
مهم  ترین برنامه های آتی اورژانس اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: استاندارد سازی و ارتقای کیفیت یکی از مهم  ترین 
برنامه های پیشرو ما اسللت. در حال حاضر از نظر کمی 
به عدد خوبی رسللیدیم، اما اولویت ما ارتقای استاندارد 

و کیفیت خدمات اسللت، به طوری که باید اثربخشی و 
بهره وری سیستم را باال بریم. 

مسعودی فرید با اشللاره به اینکه افزایش آگاهی مردم 
نسبت به اورژانس اجتماعی از دیگر برنامه های سازمان 
بهزیستی کشللور اسللت، تصریح کرد: براساس آخرین 
آمار  ها بین ۲۰ تا ۲5 درصد مللردم از فعالیت اورژانس 
اجتماعی کشور خبر دارند و الزم است به طرق مختلف 
اطالع رسانی شود. حضور در مدراس، رسانه های مختلف 
و...  یکی از روش های آگاهی سللازی است که باید دائماً 
انجام شللود تا پیام اورژانس اجتماعی بلله گوش مردم 

برسد. 
همچنین باید به سمت الکترونیکی کردن ثبت اطالعات 
در اورژانللس اجتماعی حرکت کنیم تللا پیگیری موارد 
راحت تر انجام شللود. همچنین پیگیری ثبات شللغلی 
کارکنللان اورژانس اجتماعللی که به لحاظ آسللیبی و 
روانی فشللارهای زیادی را تحمل می کنند باید همواره 
مد نظر قرار گیرد تا به هدف ارتقای سللالمت اجتماعی 

دست یابیم. 

دبیر شوراي نگهبان:

مسئوالن در مسير آرمان هاي 
انقالب یکدل و یکصدا هستند

  آیت اهلل نوري همداني در گفت وگوي تلفني با آیات یزدي 
و آملي الریجاني، از آنان خواست که با تدبیر مناسب بار دیگر 

دشمنان نظام و روحانیت را مأیوس کنند | صفحه 5

ایستادگي مردم ایران در برابر 
امریکا در سللال هاي اخیر در 
مقایسلله با سللازش و تسلیم 
کشللورهاي زیر سلللطه و به 
تعبیر ترامپ گاوهاي شیرده 
اگرچه به ما آموخت که هزینه 
سازش و تسلیم بسیار بیشتر از 
هزینه مقاومت است که نتیجه 
آن را در سرنوشت بسیاري از 
کشللورهاي منطقه مي توان 
دید، اما روند تحوالت روزهللاي اخیر آورده دیگري براي 
مردم ایران داشت و آن اینکه مقاومت عالوه بر کم هزینه تر 

بودن »عزت آفرین« نیز هست| صفحه ۲ 

سر مقاله

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

مقاومت عزت آفرین است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  30 مرداد 139۸   -    19 ذی الحجه1440
سال بیست و یکم- شماره 57۲9 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

جناب آقاى مهندس على محمدى
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

انتصــاب شایســته جنابعالــى را بــه ســمت 
مدیــر عاملــى شــرکت فــوالد خوزســتان 
تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت و 
ســربلندى تــان را از درگاه خداونــد متعال 

خواســتاریم.
سرپرستى روزنامه جوان استان خوزستان

  بین املل وزیر امور خارجه ایران گفته 
که ایران عالقه ای به گفت وگو 
با امریکا برای حصول یك توافق هس�ته ای جدی�د ندارد. 
محمد جللواد ظریللف در یللک کنفرانللس مطبوعاتی 
مشللترک گفته که هر تالشللی بللرای میانجیگری باید 
روی بازگرداندن امریکا به توافق هسته ای متمرکز باشد 
و ایران تمایلی به مذاکره مجدد با امریکا برای یک توافق 
جدید ندارد. ظریف در پاسخ به سللؤالی درباره اینکه آیا 
فنالند می تواند برای رفع تنش بین ایران و امریکا نقش 
میانجی ایفا کند، گفت: باید بستر این کار وجود داشته 
باشد که میانجیگری موفق باشد. ایران عالقه ای به تقابل 
ندارد. او گفته که مذاکرات مفصلی را با امریکا داشتیم؛ ما 
میز مذاکره را ترک نکردیم. توافقی که همه آن را کامل 
بدانند وجود ندارد. موضوع میانجیگری باید این باشد که 
امریکایی  ها چگونه می توانند به تعهدات شان بازگشته و 
به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه شللورای امنیت 
برگردند که نه تنها خودشللان آن را تصویب کردند بلکه 

حامی آن نیز بودند. 
وی با طعنه درباره خروج امریکا از توافق هسته ای تأکید 
کرد که در امریکا انقالبی رخ نداده بلکه فقط یک انتخابات 
برگزار شللده اسللت. وی افزود: درباره امنیللت منطقه 
گفت وگوهای خوبی داشللتیم. ایران دارای بیشللترین 
ساحل در خلیج فارس اسللت و در یک طرف تنگه هرمز 
قرار دارد. معتقدیم تنگه هرمز باید برای همه امن باشد 
اما امریکا جنگی اقتصادی را علیه ملت ایران آغاز کرده 

است. 
وی در این مراسم در پاسخ به سؤال یکی از ایرانیان درباره 
اینکه چقدر اینسللتکس را عملی می دانید، عنوان کرد: 
اتفاقی که افتاده بللا تحریم های امریللکا، آثار درازمدت 
قابل توجهی خواهد داشللت نه به ایران بلکه برای روابط 
بین المللللی. علتش هم این اسللت که امریللکا از قدرت 
دالر اسللتفاده افراطی می کند و اسللتفاده افراطی از هر 
عامل قدرتللی باعث کاهش قللدرت می شللود، ولی در 
کوتاه مدت این چنین نیسللت. در کوتاه مدت، استفاده 
افراطی می کند و فشار آن به مردم ایران می آید. رئیس 
دستگاه دیپلماسی ادامه داد: االن شاهدید در معامالت 

بسیاری از کشور  ها دالر کم کم در حال حذف شدن است، 
مثاًل روسیه و چین در معامالت شان از ارز ملی استفاده 
 می کنند. سال گذشته 35 درصد معامالت ما با ترکیه با

 ارز ملی بود. 
   ممکن است ترامپ دوباره مزاحم باشد

محمدجواد ظریف در مراسللم شللب عید سللعید غدیر 
در جمع ایرانیان مقیم سللوئد حضور یافت و سخنرانی 
کرد. وزیر خارجه در این مراسللم گفت: بدانیم که آقای 
بولتون خوبی ایران را نمی خواهد. پامپئو با اسللم دروغ 
از خلیج فارس نام می برد، بعللد ادعا می کند که طرفدار 
مردم ایران است. آقایی که آمده غذا خوردن مردم ایران 
 را موکول بلله دنباله روی مردم ایران از سیاسللت هایش 

کرده است. 
ظریف گفت: چه کسللی باور می کند کلله امریکا و اروپا 
طرفدار حقوق بشللر باشند. خاشللقجی را با اره تکه تکه 
کردند، چه اتفاقی افتاد؟ کدام یک دالر سللرمایه گذاری 
در عربستان کم شد؟ باور نکنید که می گویند ما به خاطر 
حقوق بشر در ایران سرمایه گذاری نکردیم. آیا یک دالر 
از سرمایه گذاری خودتان را در عربسللتان و امارات کم 
کردید؟ این همه مردم یمن را کشللتند، آیا یک دالر از 

سرمایه گذاری  ها کم شد؟ 
وزیللر خارجه افللزود: ما ایرانی  هللا را در داخللل گرفتار 
اصالح طلب و اصولگرا کرده انللد. در این دعوای حیدری 
نعمتی منافع ملی را گم کرده ایللم، در خارج هم گرفتار 
این حرف  هللا کردند، آن وقت این وسللط رئیس جمهور 
امریکا رسماً نام غلط برای خلیج فارس استفاده می کند 
و بعضللی ایرانی  ها کف می زنند. این چه منفعتی اسللت 
که ترامپ در سللخنرانی علیه ایران اسم مجعول خلیج 
فارس را استفاده کند و ایرانی ها، آنهایی که ادعا دارند و 
هشتگ درست می کنند و آنهایی که به دروغ می گویند 
خلیج فارس و دریای خللزر را فروختند و فضا درسللت 
 می کنند و تمامیت ارضی کشللور را زیر سؤال می برند، 

کک شان نگزد. 
 ظریف پرسللید: ایرانی چطور می تواند بیاید و بگوید که 
تمامیت ارضی من فروش رفته اسللت؟ چشم مان را باز 
کنیم. ما ایرانی  ها هم در داخل و هللم خارج. وی با بیان 

اینکه احتمال پیروزی مجدد ترامپ را باال می دانم، گفت: 
البته به نظر نمی رسد سیاسللت های حمایتی اقتصادی 
در درازمدت به اقتصاد امریکا کمک کند. احتمال اینکه 
ترامپ چهار سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد، زیاد 

است. 
  می بینید جهان عرب به ما ربط دارد یا نه!

وزیر خارجه گفت: صحبت امیر عبداهلل زمانی که ولیعهد 
بود به امریکایی  ها در اوج روابط خوب ما با عربستان این 
بود که »سر مار را ببرید« باید بگویم که  قدرت ایران به 
خاطر هژمونی نیست، دنیای هژمونی تمام شده و امریکا 
دیگر نمی تواند هژمون دنیا باشللد چه برسد به اینکه ما 
هژمون منطقه باشللیم. وی گفت: زمانللی که در کویت 
بودم به کویتی  ها گفتم همین فردا )عربستان( آمادگی 
داشته باشللند با ما گفت وگو را شللروع کنند، حاضریم. 
حرف های عجیب و غریب می زنند. سعودی  ها می گویند 
ظریف کاره ای نیسللت و مشکل ما با سللردار سلیمانی 
است، برای اینکه بدانید دروغ می گویند. وقتی که وزیر 
شدم با آقای سلللیمانی صحبت کردم به سعود الفیصل 
پیشللنهاد کردیم حاضریم راجع به یمن، بحرین، عراق، 
سللوریه و لبنان صحبت کنیم، در همان پیشنهاد پیغام 
فرسللتادم اگر فکر می کنید به قول خودتللان من »ماله 
کش اعظم « هسللتم - آقای پمپئو خیللال می کند اگر 
بدهد یک چاله میدانی برایش توئیت بنویسد من ناراحت 
می شوم - آقای سلللیمانی با شللما صحبت کند. سعود 
الفیصل پاسخ داد »جهان عرب به شما ربطی ندارد«. حاال 
می بینید جهان عرب به ما ربط دارد یا ندارد. در سوریه، 
 یمن و شکسللت خوردنللد در لبنان نخسللت وزیر آن را 

زندانی کردند. 
ظریف همچنین در مصاحبلله ای جداگانه که در تهران 
با شبکه امریکایی »ان بی سللی« انجام شده، در پاسخ به 
این سؤال که آیا ایران برای پایان دادن به فشار اقتصادی 
امریللکا به اهرم نظامی متوسللل می شللود، گفت: »این 
کار را نخواهیللم کرد. در طول ۲5۰ سللال گذشللته ما 
هرگز چنیللن کاری نکرده ایم. ما از خللود دفاع کرده ایم 
 و به کسللانی که به کشللور ما تجاوز کرده اند، درس های 

خوبی داده ایم.«

ظریف: عالقه ای به مذاکره مجدد با امریکا نداریم

  سیاسی اروپایي ها باید از حیثیت خود 
در برابر فشارهاي امریکا دفاع 
کنند. به نظر می رس�د امریکا هم درصدد درگیري نظامي با 
را درك مي کن�د.  آن  عواق�ب  زی�را  نیس�ت  ای�ران 
به گزارش تسنیم، سللید کمال خرازي، رئیس شوراي راهبردي 
روابط خارجي کشورمان در حاشیه مراسم رونمایي از بخش هاي 
روسي، اسپانیولي و فرانسوي پایگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر 
آثار مقام معظم رهبري در جمع خبرنگاران در خصوص اقدام ایران 
در گام بعدي در قبال برجام با توجه به اظهارات اروپایي ها گفت: 
اروپایي ها باید از حیثیت خود در برابر فشارهاي امریکا دفاع کنند 
زیرا نه تنها برجام را نقض کرده اند، بلکه اروپایي ها هم آنها را نقض 
کرده اند بنابرایللن آنها باید تعهدات خللود را در قبال برجام انجام 
دهند. وي تصریح کرد: اگر اروپایي ها تعهدات خود را انجام دهند، 
ما گام هاي دیگر را برنمي داریم اما اگر این کار را انجام ندهند، باید 

در این زمینه تصمیم گیري شود. پیشللنهاد های مختلفي وجود 
دارد ان شاءاهلل تا آن موقع تصمیم گیري خواهد شد.  رئیس شوراي 
راهبردي روابط خارجي همچنین درباره اینکه آیا احتمال درگیري 
نظامي امریکا با ایران با توجه به تحوالت اخیر وجود خواهد داشت، 
یا خیر، گفت: امریکا درصدد درگیري نظامي با ایران نیسللت چرا 
که عواقب آن را درک مي کند و مي داند اگر جنگي رخ دهد، پایان 
جنگ آسللان نخواهد بود. بنابراین، امریکا درصدد درگیر شدن با 

ایران نیست.  
خرازي درباره تحوالت مربوط به بحرین و گفت وگوها در این زمینه 
عنوان کرد: بحرین کشوري اسللت که متأسفانه حقوق مردم خود 
را ضایع و روابط خود با اسرائیل را علني کرده است و به جاي آنکه 
کشوری مسلمان و مستقل باشد تا بتواند مشکالت داخلي خود را 
حل کند، نه تنها مشکالتش را حل نکرده بلکه حقوق بشر را ضایع و 

نقش مخربي را در منطقه ایفا مي کند. 

خرازي: امریکا از عواقب درگیري نظامي با ایران آگاه است
  بین املل یك مسئول رژیم صهیونیستی 
اعالم ک�رد ک�ه تل آوی�و برای 
تسهیل ترك ساکنان غزه و مهاجرت آنها جهت سفر به هر 
کش�وری که مواف�ق پذی�رش آنه�ا باش�د، آماده اس�ت. 
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، این مسئول اسرائیل تأکید 
کرد:»دولت اسرائیل آماده است تا برای تشویق به مهاجرت و ترک 
غزه از سوی اهالی حتی یکی از فرودگاه های » نقب « را در صورت 
موافقت هر کشوری که موافق پذیرش آنها باشد، باز کند«. وی در 
ادامه گفت:»تل آویو نه تنها آماده گشودن گذرگاه های غزه است 
بلکه آماده است تا به اهالی نوار غزه اجازه پرواز از فرودگاه هایش را 
در صورت موافقت کشور    ها برای پذیرش آنها و فراهم سازی عبور 
و مرور آنها و گشودن یکی از فرودگاه های نقب و سفر آنها به خارج 
را بدهد«. این مسللئول اسللرائیلی همچنین گفت:»تالش     هایی 
برای راضی کردن برخی کشللور    ها جهت پذیرش فلسللطینیان 

وجود داشته اما با شکست رو به رو شد و 35 هزار فلسطینی طی 
سللال گذشللته میالدی به طور داوطلبانه و بدون کمک تل آویو 
نوار غزه را تللرک کردند«. این طرح جدید صهیونیسللت     ها برای 
ترغیب فلسللطینی     ها جهت ترک نللوار غزه در حالی اسللت که 
بنیامین نتانیاهو نخسللت وزیر رژیم صهیونیسللتی روز دو    شنبه 
غزه را به عملیات نظامی گسترده تهدید کرده بود. نتانیاهو ادعا 
کرده است:»من در حال پیشللبرد طرح عملیات نظامی گسترده 
در غزه هستم. نمی توانم به شللما بگویم چه کاری انجام خواهیم 
داد و چه تدارکاتی فراهم کرده ایم، اما برخللی از منتقدان ما نیز 
به خوبی می دانند که ما به شللکلی داریم آماده می شویم که قباًل 
انجام نداده بودیم«. نوار غزه به دلیللل اعمال محاصره ظالمانه از 
شرایط اقتصادی بسللیار بد و وضعیت سیاسللی و اختالف میان 
جنبش فتح و حماس که از سللال ۲۰۰۷ کنترل نللوار غزه را در 

دست دارد، رنج می برد. 

طرح رژیم صهیونیستی برای مهاجرت فلسطینی     ها از غزه

 رئيسی : هيچ یقه سفيدی

 خط قرمز  قضا  نيست

  ربیعي، سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود از برکناري 
هاش�م یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و اعالم کرد 
مدیرعام�ل ایران خودرو به دلیل تغییر قیمت عمدي خودرو ها 
برکنار ش�د. س�خنگوی قوه قضائیه نیز اعالم کرد مدیرعامل 
س�ابق ایران خودرو بر اس�اس گزارش های ضابطین به مرجع 
قضای�ی تحت تعقیب ق�رار گرفت ضمن اینک�ه ۲ نفر دیگر از 
دست اندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند | صفحه 1۲

  مصمم هستیم که با همه افراد حتي یقه سفیدها که فکر مي کنند خط قرمز 
هستند و مي توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد 
کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزي جز اجراي قانون نمي شناسیم

    همکاران بنده در دستگاه قضایي و همه مجریان قانون بدانند که اجراي 
عدالت، رضاي خدا و مردم را در پي خواهد داشت و ناراضي بودن عده اي 

قلیل، به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش نیست | صفحه ۲

انتصاب رئیس مؤسسه بازداشت  »مخصوص« در جاده قدیم 
 دایره المعارف فقه اسالمی 
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با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد
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