
بررسي چرايي شکل گيري فضاي غيراخالقي و 
ضد امنيت ملي در استاديوم ها در گفت وگوي 

»جوان« با اميررضا واعظ آشتياني

فرمانده کل سپاه: 

  سخنگوي دس�تگاه قضا در توضيحاتي گفته 
اس�ت، ش�وراي عال�ي امنيت ملي در س�ال 95 
مص�وب کرد  راجع به تاراج چند هزار ميلياردي 
بيت الم�ال فقط دولتمردان قب�ل از دولت فعلي 

پيگيري قضايي شوند !

  رئيس و مسئوالن سازمان بسيج مستضعفين 
روز پنج ش�نبه با حضور در دفاتر برخي مراجع و 
علماي قم از س�خنان آنان در وصف بس�يج بهره 
بردن�د. تمجيد از اقدامات بس�يج در عرصه دفاع 
نظام�ي، تأمين امنيت، س�ازندگي هن�گام صلح، 
خدمت رساني به مناطق محروم و... کليدواژه هاي 

سخنان علما بود 

باخت به عراق صعود به جام جهاني را سخت تر 
کرد؛ آن هم با يك بازي ضعيف و بي برنامه و البته 

عصبي از تيم کشورمان

 ويرانی سکوها 
از خرابی ميزهاست!

 بسيج اميدوار به نوگرايی 
با توجه به ضرورت هاست

 تا آخرين لحظه بازسازی 
در کنار زلزله زدگان می مانيم

امان از امان!

 2 ميليارد دالر بيت المال را 
اصالحات بر باد داد!
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تن دادن اسرائیل به آتش بس زیر باران موشکی فلسطینیان 

فرمانده کل سپاه: تا آخرین لحظه بازسازی در کنار زلزله زدگان می مانیم

رئیس قوه قضائیه:  اینکه برخي از اجراي عدالت خرسند نیستند مهم نیست

پس از دو روز تبادل آتش 
بين گروه ه�ای مقاومت بینالملل

غزه و رژيم صهيونيستی، مقامات تل آويو بار ديگر در 
مقابل باران موش�کی فلس�طينی     ها تاب نياوردند و 
مجبور ش�دند به آتش بس ت�ن دهن�د؛ اقدامی که 
رس�انه های صهيونيس�تی آن را نش�انه ديگ�ری از 
شکست های نتانياهو در برابر فلسطين عنوان کردند. 
درحال��ی ک��ه بنیامی��ن نتانیاه��و، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی با ماجراجویی جدید در نوار غزه، به دنبال 
اهداف سیاس��ی برای باقی ماندن در ق��درت بود، اما این 
بارهم نتوانست کاری از پیش ببرد و پس از شلیک صد     ها 
راکت به سمت سرزمین های اش��غالی، در نهایت تسلیم 
گروه های مقاومت شد و تن به آتش بس داد. شبکه الجزیره 
روز پنج  شنبه به نقل از برخی منابع اعالم کرد که جنبش 
جهاد اسالمی و رژیم صهیونیستی بنا به درخواست مصر 

با برقراری آتش بس موافقت کرده اند. 

روزنامه الحدث به نقل از سخنگوی جنبش جهاد اسالمی 
نوشت پس از آنکه رژیم صهیونیستی تسلیم شرایط مقاومت 
فلسطین شد، توافق آتش بس به مرحله اجرا درآمد. این مقام 
فلسطینی تأکید کرد:» با ایستادگی مقاومت اسالمی فلسطین 
در مقابل متجاوزان صهیونیستی و در هم شکسته شدن هیبت 

نتانیاهو، در نهایت توافق آتش بس اجرا شد«. 
سخنگوی مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی با اعالم 
پایان عملیات نظامی این رژیم علیه مقاومت در غزه، اعالم کرد 
با گروه جهاد اسالمی به توافقی برای آتش بس رسیده و این 
توافق برقرار شده است. شروع حمالت جدید اسرائیل به غزه و 
تن دادن به آتش بس، موجی از انتقادات را در داخل اسرائیل 

به همراه داشته است. 
رسانه های رژیم صهیونیستی با اش��اره به تحوالت اخیر در 
غزه اعالم کردند:»نتانیاهو از آقای امنیت به آقای شکست 
تبدیل شده اس��ت«. این رس��انه     ها از شکست ماجراجویی 
جدید نتانیاهو در غزه خبر دادند و با اشاره به اینکه اسرائیل 

دستاوردی از این اقدامات نداشته است، اعالم کردند: »این 
درگیری هم مانند موارد قبلی نفعی برای اسرائیل نداشت«. 
رسانه های رژیم صهیونیستی در ادامه اذعان کردند:»اسرائیل 
تمایلی برای ورود به جنگ آتی ندارد و باید همه تالش خود را 
برای ممانعت از وقوع آن به کار گیرد. اسرائیل تاوان سنگینی 
در جنگ آتی با ایران و متحدانش در منطقه خواهد پرداخت 
و نمی تواند در آن پیروز شود«. تن دادن رژیم صهیونیستی 
به آتش بس های پی درپی در مقابل گروه های مقاومت در غزه 
نش��ان می دهد که این رژیم به شدت متزلزل شده است. به 
گزارش شبکه المیادین، بنا بر آمار ارتش رژیم صهیونیستی، 
طی دو روز درگیری، بیش از ۳۶۰ راکت به اسرائیل شلیک 
شد. بر اثر شلیک این راکت ها، سه اسرائیلی زخمی شدند و 
دهها نفر در مسیر رسیدن به پناهگاه      ها آسیب جزئی دیدند. 
مقامات تل آویو اعالم کرده بودند که بیش از یک میلیون نفر از 
صهیونیست     ها از ترس حمالت موشکی مقاومت به پناهگاه ها 

فرار کرده اند. 

فرمانده کل سپاه پاسداران 
با اشاره به حضور نيروهای سیاسی

سپاه در روس�تا  ها و ش�هرهای زلزله زده آذربايجان 
 ش�رقی گف�ت: س�پاه ت�ا آخري�ن لحظه بازس�ازی 
می مان�د.  زلزل�ه زدگان  کن�ار  در  روس�تا  ها 

به گزارش مهر، سرلشکر حسین سالمی قبل از ظهر دیروز 
در حاشیه بازدید از روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در 
میانه گفت: از همان ساعات اولیه وقوع زلزله نیروهای سپاه 
عاشورا برای امداد رسانی در میانه و سراب حاضر شدند و سپاه 
به عنوان خادم مردم تا پایان بازسازی  ها در منطقه باقی خواهد 

ماند و منطقه را بهتر از گذشته تحویل مردم خواهیم داد. وی با 
بیان اینکه قرارگاه خاتم االنبیا از روز اول برای آواربرداری حاضر 
شده است، ادامه داد: ما آخرین نفراتی خواهیم بود که اینجا را 
 ترک خواهیم کرد، در دو هفته آینده آواربرداری را کامل تمام 

می کنیم. 
سالمی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم روستاهای زلزله زده 
با نیروهای خدماتی و آواربرداری گفت: ما عیدمان را کنار شما 
هستیم و باید همگی برای نوسازی خانه  ها و تعمیر واحدهای 
مسکونی با هم تالش کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره 
به اینکه بعداز اتمام آواربرداری برنامه های دیگر در این مناطق 

شروع می شود، گفت: طی هفته گذشته ۱۰۵ واحد مسکونی 
تخریبی آوار برداری شده که نیمی از این واحد  ها را قرارگاه 
خاتم االنبیای سپاه انجام داد. وی با اشاره به اینکه سپاه همواره 
خدمت به مردم را در اولویت خود قرار داده است، گفت: سپاه 
مدافع اصلی و همیشگی مردم در سختی  ها و مشکالت است. 
در روستاهای زلزله  زده میانه ۲۰ دستگاه مهندسی سنگین 

سپاه در حال فعالیت است. 
سالمی با بیان اینکه این اتفاق یک آزمایش الهی است و همه 
از یک تن واحد هستیم، ادامه داد: اگر سیاست  های مجریان 

مشخص شود بضاعت خود را پای کار می آوریم. 

احس�اس مردم بايد اين باش�د که عدالت اجرا شده 
اس�ت. در اين ميان اگ�ر برخي از خواص خوش�حال 
نباشند مهم نيس�ت، بلکه مهم آن اس�ت که عموم 
م�ردم در پرتو رضاي�ت الهي خوش�حال باش�ند و 
احساس کنند عدالت و مبارزه با فساد اجرا مي شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسي در همایش »فرصت هاي تحول در سازمان 
قضایي نیروهاي مسلح«، به مقوله تحول اشاره کرد و گفت: 
تحول از نگاه مقام معظم رهبري به معناي ش��ناخت وضع 
موجود و تالش براي رفع مش��کالت و کاستي ها با یک نگاه 

انقالبي، جهادي و مردم دار است. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت احترام به حقوق عامه، 
ادامه داد: باید دید چه کنیم که در عین حفظ اقتدار، عظمت، 
عزت، بازدارندگي و جایگاه رفیع نیروهاي مسلح، حقوق مردم 

و حق الناس حفظ شود. 
رئیسي افزود: سازمان قضایي نیروهاي مسلح در عین صیانت 
از نیروهاي مسلح و اس��رار، اقتدار، عظمت و کارآمدي این 
نیروها، به این توجه دارد که حق مردم حفظ، پاس��داري و 

صیانت شود. 
رئیس قوه قضائیه، سازمان قضایي نیروهاي مسلح را یک نهاد 
برخاس��ته از انقالب و مولود انقالب اسالمي دانست و اظهار 
کرد: نگاه ها در سازمان قضایي نیروهاي مسلح باید انقالبي 

و متناسب با حرکت نهادي در این س��ازمان باشد. توجه به 
نظم، ترتیب و مردم داري از ویژگي هاي این سازمان است و 
فرصت هاي تحول در سازمان قضایي باید با تحول در نیرو هاي 

مسلح و تحول در قوه قضائیه همراه باشد. 
آیت اهلل رئیس��ي با بیان اینکه نیرو هاي مس��لح م��ا، هم در 
نقش مستشاري و هم در نقش عملیاتي خود بسیار خوش 
درخشیدند، از اقدامات بس��یج و نیرو هاي مسلح در عرصه 
سازندگي و آباداني کشور قدرداني کرد و گفت: همین نیرو ها 
در عرصه سازندگي و گره گشایي از مسائل اقتصادي کشور 
نیز حضور بس��یار خوبي دارند، اما طبیعتاً این حضور اقتضا 
مي کند با انضباط مالي و اقتصادي و با روحیه انقالبي و کارآمد 

همراه باشد. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مساعدت و همکاري سازمان 
قضایي نیرو هاي مسلح در این زمینه، اظهار کرد: این اقدامات 
بزرگ با کمترین آسیب و یا در نهایت با نبود آسیب انجام شود 

که این حرکت بزرگي است. 
رئیسي افزود: نگاه سازمان قضایي نیرو هاي مسلح به این 
مجموعه باید به گونه اي باش��د که کشور را از آسیب هاي 
نظامي، توطئه ها و نف��وذ حفظ کند. ای��ن مجموعه باید 

همچنان کارآمد بماند و برکارآمدي آن افزوده شود. 
رئیس قوه قضائی��ه با بی��ان اینکه ای��ن مجموعه باید 
منضبط، انقالبي و اثرگذار باش��د و الزمه این تحول آن 

است که از هر گونه آسیب مصون باشد، درباره اهمیت 
بررس��ي پرونده های مهم تصریح کرد: بای��د این نکته 
مورد توجه س��ازمان قضایي نیرو هاي مس��لح باشد که 
رس��یدگي به پرونده های حائز اهمیت باید دقیق باشد 
به گونه اي که نه س��رعت فداي دقت و ن��ه دقت فداي 
سرعت ش��ود. زمانبر ش��دن بعضي از پرونده ها ممکن 
اس��ت از اثرگذاري آن بکاهد؛ بنابراین باید ضمن آنکه 
دقت الزم در ارتب��اط با زوایاي مه��م پرونده ها صورت 
 مي گیرد، توجه شود که رس��یدگي از سرعت کافي نیز 

برخوردار باشد. 
آیت اهلل رئیسي با بیان اینکه به نظر مي رسد پرونده مسن 
براي این س��ازمان معنا ندارد، بر ضرورت اجراي عدالت 
تأکید کرد و افزود: احساس مردم باید این باشد که عدالت 
اجرا شده است. در این میان اگر برخي از خواص خوشحال 
نباشند مهم نیست، بلکه مهم آن است که عموم مردم در 
پرتو رضایت الهي خوشحال باشند و احساس کنند عدالت 

و مبارزه با فساد اجرا مي شود. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مطلقاً نباید اجازه داد فساد 
در جایي النه کند، ادامه داد: این ن��گاه و باور براي مردم 
مهم است. البته ممکن است اشخاصي از این روند ناراضي 
باشند که این موضوع، مهم نیست. تمام تالش ما آن است 

که کار دقیق و عادالنه براي مردم و جامعه تبیین شود. 

يادداشت هاي امروز

توسعه بخش تعاون مدير كاركشته می خواهد 
هادی  غالمحسینی
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خط ونشان اروپاي مفلوك
عباس حاجي نجاري

۲

نوشدارويی برای اعتراضات لبنان
سید رحیم نعمتی

۱۵

دولت درآمد جدید بنزینی را 
شفاف  گزارش کند

 عفو بي سابقه ۳۵۵2 نفري  
و محکومان امنيتي

 نوبخت و ربیعی تأکید کرده اند ک��ه ریالی از درآمد جدید 
بنزین به جیب دولت نمی رود و همه آن به مردم بازمی گردد 
 که س��هم ۱8میلیون خانوار در این باره مشخص شده است. 
به نظر می رس��د دولت باید به ش��کل آنالین این  هزینه کرد 

درآمد جدید را به مردم گزارش کند |  صفحه 4

ويژه هاي جوان  

 شعاردهندگان عليه روحاني مردم نبودند!
 تحسين عطريانفر 

از سياست ضد فساد رئيسی
صفحه 2

صفحه 3

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه  25 آبان 1398   -    18 ربيع االول 1441

سال بيست و يکم- شماره 5792 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

محو اسر ائيل یعنی فلسطينی ها 
خودشان دولت انتخاب کنند

رهبر انقالب در ديدار  مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت: اولين قدم در اتحاد 
 دنياي اسالم »پرهيز جوامع، دولت ها، اقوام و مذاهب اسالمي از تعرض و ضربه زدن
 به يکديگر« و »اتحاد در مقابل دشمن مشترك« است

اجتماعی

برخالف گذشته با تدبير رئيس قوه قضائيه تعدادي از محکومان امنيتي، تعدادي از دانشجويان و از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره هاي گذشته 
محکوميت پيدا کرده بودند و محکوميت آنها در حال اجرا يا در آستانه اجرا بود، در فهرست پيشنهادي قوه قضائيه گنجانده شد
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