
مختارپور: تصمیم گیری غیردقیق درباره بودجه 
کتابخانه ها به فاجعه ای آسیب زا منجر می شود

  مراس�م اجالس�یه نهایی کنگره بزرگداش�ت 
۹۲ هزار ش�هید بس�یجی صبح دی�روز با حضور  
فرماندهان سپاه و خانواده های شهدای بسیجی 
در مجموعه ورزش�ی آزادی تهران برگزار ش�د.  
فرمانده کل سپاه در این مراسم گفت: باید به این 
ملت احترام گذاشت و در مقابل آنها قرباني شد و 
براي آنها در حد مرگ تالش کرد. هرگز ملت مان 
را تنها نمي گذاریم و نمي گذاریم جز لبخند چیزي 
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واعظي با تكذیب سخنان مطهري:

فرمانده کل سپاه:

 بايد به ملت ايران 
احترام گذاشت و براي آنها 

در حد مرگ تالش كرد

 هشدار درباره تعطیلی 
هزار کتابخانه عمومی

 روحاني مخالف 
اجراي طرح بنزيني نبود
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رئیس قوه قضائیه:

رفراندوم پیشکش، مردم را در جریان طرح   ها قرار بدهید

فرمانده کل سپاه: یک موی بسیجی از همه موشک های ما باارزش تر است

م�ا می گویی�م رفران�دوم    سیاسی
پیش�كش، ول�ی در مورد 
تصمیماتی که مردم در آن نقش دارند، مهم هستند و باید 
از آن اطالع داشته باشند، آنها را در جریان قرار بدهید. 
به گزارش فارس، آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضائیه عصر روز گذش��ته در دیدار با خانواده شهدا، 
ایثارگران، روحانیون، نخبگان و اقش��ار مردم اصفهان با 
بیان اینکه مسائلی که دوستان مطرح کردند، مربوط به 
حس پاکی است که این افراد داشتند، گفت: در جامعه ای 
که روح امر به معروف و نهی از منکر نباش��د، آن جامعه 
مرده است و فردی که نسبت به اطرافش بی تفاوت باشد، 

به گواه اسالم مرده است. 
وی ادامه داد: شاید در این مسیر مشکالتی وجود داشته 
باش��د ولی امام حس��ین)ع( به ما آموزش داده است که 
کوتاه نیاییم؛ ش��هدا درس آموز ما هس��تند و نه فقط در 
آسمان اصفهان و ایران بلکه در جهان اسالم می درخشند. 
آزادگان و افرادی که در جنگ تحمیلی جنگیدند و اکنون 
در دفاع از انقالب هستند، نشان صدق دارند؛ همه افرادی 
که با این عزیزان نس��بت خانوادگی دارند و چه نسبتی 
که در این ش��هر و دیار زندگی می کنند، باید احس��اس 

مسئولیت کنند. 
رئیس قوه قضائی��ه مطرح کرد: دادس��تان نباید منتظر 
شکایت کسی باشد و باید در احقاق حقوق مردم تالش 

کند. 
وی با بیان اینکه نگاه امام به مردم نگاه تشریفاتی نبود و 
اگر می گفت میزان رأی ملت اس��ت، به این موضوع باور 
داشت، افزود: ما می گوییم که رفراندوم پیشکش، ولی در 
مورد تصمیماتی که مردم در آن نقش دارند، مهم هستند 

و باید از آن اطالع داشته باش��ند، آنها را در جریان قرار 
دهید؛ مهم  ترین کارهای این کشور در پرتو حضور مردم 

و نقش اساسی آنها بوده است. 
رئیس��ی گفت: به عنوان یک مس��ئول ای��ن همه اظهار 
لطفی را که به دستگاه قضا می ش��ود پشتوانه عظیمی 
برای این دس��تگاه می دانم، امروز م��ردم اعالم حمایت 
و آمادگ��ی می کنند ک��ه از این پش��توانه عظی��م باید 
اس��تفاده ش��ود. نقش دس��تگاه قضایی، نظارت است و 
 اگر کار  ها به روال خودش انجام ش��ود، نوبت کمتر به ما 

می رسد. 
وی ادامه داد: شبکه ملی اطالعات اگر فعال شود، بسیاری 
از مسائل را حل می کند و یکی از ضرورت   هایی است که 
با قوت آن را دنبال خواهیم کرد و همه بخش   ها موظف 
هس��تند که دس��تور رهبری را پیگیری کنن��د، به این 
اغتشاش��ات هم که برمی خوریم، بیشتر با اهمیت نقش 

آن آشنا می شویم. 
رئیس��ی گفت: صداقت، کرامت و خدمت ب��ه مردم در 
دستگاه قضایی باید ش��اخص های این مجموعه باشد و 

همه باید اینگونه ببیند؛ کسانی که امروز در جایگاه حفظ 
قانون مرتکب جرم و خیانت شوند، حتماً باید به صورت 

مضاعف مجازات شوند. 
   در مبارزه با فساد، کوتاه نخواهیم آمد

رئیس ق��وه قضائیه اظهار ک��رد: َعلَمی ک��ه رهبری در 
موضوع مبارزه با ناهنجاری و فس��اد برداش��ته اند، یکی 
از راهبرده��ای نظام اس��المی اس��ت و به عن��وان یک 
س��رباز در دس��تگاه قضایی باید به همراه همکاران هم 
در اص��الح قوانین دولت و ه��م در قانونگ��ذاری در قوه 
 مقننه و هم برخ��ورد با متخلفان در ق��وه قضائیه جدی

 برخورد کنیم. 
وی تأکید کرد: فساد در هر جایگاهی باشد، فساد است 
و هرکجا که فس��اد پیدا ش��ود، زیبنده نظام نیس��ت و 
بدانید مالمت مالمت گ��ران و حاشیه س��ازی   ها ما را از 
میدان به در نخواهد کرد. ش��ما مردم توطئه دش��منان 
را نقش ب��ر آب کردید و امروز کش��ور م��ا در مقابل این 
توطئه ایج��اد ناامنی، در امنی��ت ق��رار دارد ولی نباید 
 فراموش کرد که آنچه خواس��ت مردم اس��ت باید به آن 

توجه شود. 
رئیسی خاطرنش��ان کرد: آن کس��انی که ایجاد ناامنی 
کردند و خالف ارزش   ها حرکت کردند، به اموال عمومی 
خسارت زدند، اغتش��اش و ش��رارت کردند، برابر قانون 
با آنها برخورد خواهد ش��د و نس��بت به مردم و خواست 
مردم با تمام وجود باید توجه کرد. باید نسبت به سفره و 
معیشت مردم و آنچه به کارگران و کشاورزان می گذرد، 
توجه کرد که این حرف درستی است و تأکید ما و وظیفه 
 همه است و ما هم نسبت به حقوق مردم به هیچ وجه کوتاه 

نخواهیم آمد. 

  بین الملل استعفای عادل عبدالمهدی 
و نبود نامزد جایگزین برای 
پست نخست وزیری عراق، وضعیت سیاسی این کشور را 
در هاله ای از ابهام فرو برده است و برخی بازماندگان رژیم 
س��ابق که ظاهراً رگه های بعثی دارند، به تکاپو افتاده  و 
چش��م طم��ع ب��ه مس��ند نخس��ت وزیری دوخته اند. 
وزیر دف��اع برکن��ار ش��ده این کش��ور که چند س��ال 
پیش، دهها س��رباز و نی��روی حشدالش��عبی را به کام 
م��رگ تروریس��ت های داع��ش فرس��تاد، با اس��تفاده 
از ارتش اینترنتی ب��رای قبضه کردن ق��درت در عراق 
تالش می کن��د. عناصر مخفی داعش ه��م که روزنه ای 
ب��رای قدرت نمای��ی نمی یافتن��د با موج س��واری روی 
اعتراض��ات، دوباره ق��درت گرفته و با حمل��ه به برخی 
زندان های عراق به دنبال آزادی تروریس��ت    ها هستند. 
خالی ماندن کرس��ی نخس��ت وزیری ع��راق و افزایش 
اعتراضات خش��ونت  آمیز در این کش��ور، زمینه را برای 
موج سواری مقامات س��ابق فراهم کرده است تا شانس 
خود را برای رسیدن به کرسی نخس��ت وزیری امتحان 
کنند. درحالی که بر اساس قانون اساسی عراق، انتخاب 
نخست وزیر بر عهده پارلمان است و تالش    ها برای انتخاب 
گزینه کارآم��د ادامه دارد، برخ��ی از راه های غیرقانونی 

برای رس��یدن به قدرت تالش می کنن��د. عالیه نصیف، 
نماینده پارلمان عراق نس��بت به تالش یک��ی از وزرای 
برکنار شده سابق این کشور برای عهده دار شدن منصب 
نخست وزیری هشدار داد. نصیف روز چهار    شنبه با انتشار 
بیانیه ای گفت:»شخصی که متصدی منصب وزیر دفاع 
بود، پس از محکومیت به فس��اد، برکنار ش��د و در حال 
حاضر، از ارتش های اینترنتی اس��تفاده کرده تا خود را 
نامزد منصب نخس��ت وزیری کند«. شبکه السومریه به 
نقل از این نماینده عراقی گزارش داد:»این فرد میلیون     ها 
دالر در اختیار دارد که از بیت المال غارت کرده اس��ت و 
امروز صد     ها فرد که در شبکه های اجتماعی حضور دارند، 

تحت امر وی هستند«. 
وی ادامه داد:»ارتش های اینترنتی وی در حال انتش��ار 
آگهی     هایی هس��تند که حاوی تصاویر وی و سرود های 
حماس��ی اس��ت که به صورت فایل ویدئو، میکس شده 
است«. این نماینده عراقی بر این باور است که وزیر دفاع 
برکنار شده عراق، از طریق این نیروها در تالش است که 
مردم عراق را قانع کند که وی رهبر ضروری اس��ت که 
باید برای نخست وزیری نامزد شود. نصیف خاطرنشان 
کرد:»حس��اب های کاربری جعلی، صد     ها نظر در تأیید 
وی می نویسند تا مردم عراق را دچار این توهم کنند که 

وی محبوبیت باالیی دارد«. وی با بیان اینکه این شخص، 
فاسد درجه یک اس��ت، از معترضان عراقی خواست که 
»هر کس را می خواهند به عنوان نخس��ت وزیر انتخاب 
کنند، ولی فریب این افراد فاس��د را که رس��وا شده اند و 

فسادشان با دلیل و مدرک رو شده است، نخورند.«
مقصود این نماین��ده عراق، خالد العبی��دی، وزیر دفاع 
پیشین عراق است؛ شخصی که نیرو های حشدالشعبی 
سال 2015 وی را مسئول کشتار »الثرثار « اعالم کردند 
و خواس��تار برکناری او ش��ده بودند. در آن سال، گروه 
تروریس��تی داعش که بخش اعظم عراق را اشغال کرده 
بود، بی��ش از 50 نفر از س��ربازهای عراق��ی و نیروهای 
حشدالش��عبی را پس از محاصره آنها در منطقه الثرثار 
در ش��مال فلوجه، اعدام ک��رد و طی ای��ن حادثه، خالد 
العبیدی تحت فشارهای حشدالشعبی مجبور به استعفا 
شد. العبیدی که در دوران رژیم صدام حسین، دیکتاتور 
معدوم عراق، در ارتش خدمت می کرد، به نظر می رسد 
رگه های بعثی دارد. در هفته های اخیر بازماندگان رژیم 
بع��ث و نفوذی های تح��ت حمایت امریکا و عربس��تان 
سعودی به دنبال منحرف کردن اعتراضات این کشور و 
سرنگونی نظام سیاسی عراق هستند تا بتوانند تجربه تلخ 

گذشته را در این کشور تکرار کنند. 

سردار سالمی با بیان اینكه    سیاسی
جوانان رویش های زیبای 
انقالب هستند، گفت: نمی شود بسیجی را با موشک 
حتی مقایسه کرد، یک تار موی بسیجی به اندازه تمام 
موشک   هایی است که ما انباش�ته کردیم، هرچند به 
ان�دازه موه�ای زیب�ای س�ر ش�ما موش�ک داریم. 
به گزارش جماران، سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در جمع بسیجیان ناحیه مقاومت 
جماران با بیان اینکه ما یک تاریخ فش��رده، پر از س��ختی و 
در عین حال سرش��ار از پیروزی را پشت س��ر گذاشته ایم، 
اظهار داشت: ما در لحظه های سخت سیلی های محکم به 
دشمنان زدیم و آنها را خیلی عقب راندیم و طواغیت امروز 
در دست ما عاجز شده اند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه به 
این نتیجه رسیده ایم که بسیج باید بیرق دار حل معضالت 
مردم باشد، گفت: پایگاه های بسیج باید تقویت شوند و این 

امر رهبر ماست. 
وی با بیان اینکه دش��منان در عین حال منتظر فرصت  ها 
هستند و با همه ابزار  ها به صحنه آمده اند که اقتصاد ما را فلج و 
مردم ما را از نظام جدا کنند، افزود: آنها می خواهند راه جهاد را 
روی ما ببندند، دست های ما را در محیط های بیرونی و اتصال 
ما را با جهان اسالم قطع کنند تا در نهایت ما را تسلیم کنند، اما 
در تمام این آرزو  ها شکست خوردند. ما افسردگی و پژمردگی 
را در چهره و در گفتمان دشمنان می بینیم، ما همیشه آنها 

را رصد می کنیم، ما فرازهای آخر این مب��ارزه را داریم طی 
می کنیم و خیلی از طناب های خیمه اینها را قطع کردیم، فقط 

عمود مرکزی باقی مانده که به آن هم نزدیک شدیم. 
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به اغتشاش��ات اخیر در سطح 
کشور، عنوان کرد: دشمنان از فرصت یک حادثه در کشور ما 
می خواستند استفاده کنند، ولی آنچنان غافلگیر شدند که به 
اغما رفتند، یعنی فهمیدند ایران سرزمینی نیست که با هیچ 
سناریو و سیاس��تی قابل تکان خوردن باشد؛ این استحکام 

ظاهر شد و مردم مثل خورشید درخشیدند. 
   توان شكستن هر قدرتی را داریم 

وی با بیان اینکه ما توان شکستن هر قدرتی را داریم اما دنبال 
جنگ و آغازگر آن نیس��تیم، اظهار داش��ت: 40 سال است 
دشمنان در حال سقوط هستند و تحقیر شده اند اما در نقطه 
مقابل ما در حال پیشروی هستیم و کار  هایی را انجام می دهیم 

که قبالً نمی کردیم. 
سرلشکر سالمی با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب در 
خصوص لزوم تقویت پایگاه های بسیج عنوان کرد: پایگاه دیگر 
یک نقطه نیست، بلکه یک سپاه پاسداران کامل و کوچک 
است و شاید بزرگ تر از یک سپاه باشد، چرا که افراد آن بلند 

فکر می کنند و فتنه و کید دشمن را می شناسند. 
فرمانده کل سپاه ادامه داد: نمی شود سلسله مراتبی به بسیج 
نگاه کرد، یک بسیجی آرمانش با آرمان رهبر معظم انقالب 
یکی است؛ آرزو  ها سلسله مراتبی نیست، همه ما هدف مان 

یکی است و در س��طح هدف و وظیفه و آرمان در یک سطح 
هستیم. 

وی با بیان اینکه جوانان رویش های زیبای انقالب هستند، 
خاطرنشان کرد: در روزگاری که طوفان سهمگینی از ابتذال 
ش��روع به وزیدن گرفته، همه می دانند جوانانی که در این 
طوفان مس��یر خدا را انتخاب می کنند، چ��ه قیمتی دارند. 
نمی شود بسیجی را با موشک حتی مقایسه کرد، یک تار موی 
بسیجی به اندازه تمام موشک   هایی است که ما انباشته کردیم، 
هرچند به اندازه موهای زیبای سر شما موشک داریم. ما به 
شما تکیه می کنیم ولی به موشک تکیه نمی کنیم، هرچند آنها 

را هم به اندازه کافی داریم و به وقتش هم شلیک می کنیم. 
   بسیج باید بیرق دار حل معضالت مردم باشد

فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینکه پایگاه های بس��یج باید 
تقویت شوند و این امر رهبر ماست، اذعان کرد: پایگاه را باید 
محل حل همه معضالت کنیم؛ از پایگاه  ها باید بیرون برویم و 
به میان مردم برویم، در محله ای که پایگاه هست، فقیر، معتاد 
و بیمار صعب العالجی که به داد آن نرسیده باشیم نباید وجود 

داشته باشد. 
وی در پای��ان با بیان اینکه به این نتیجه رس��یده ایم که 
بس��یج باید بیرق دار حل معضالت مردم باش��د، گفت: 
بس��یج می تواند مردم را در کمک به مردم بس��یج کند. 
بسیج نقطه مرکزی جاذبه الهی است که باید ریشه هایش 

در قلب مردم جای بگیرد. 

رونمایی از 100عنوان کتاب دفاع مقدس در کنگره بزرگداشت 92هزار شهید بسیجی

چشم طمع بازماندگان رژیم سابق برای مسند نخست وزیری عراق 

  سیاسی مسئوالن باید بدانند برای 
انتقال پیام ش�هدا به نسل 
جدید باید تفكر بسیجی را در خود احیا و به آن عمل کنند. 
س��ردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 
تهران بزرگ در کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید بسیجی 
اظهار داشت: در 40 سالگی بس��یج برای اولین بار چنین 
کنگره ای برگزار می شود؛ کنگره ای که آغاز آن با برگزاری 
یادواره های اس��تانی از هفته دفاع مقدس تا هفته بسیج 
همراه بود و یادواره های متعددی در ش��هر های مختلف 

برگزار شد. 
وی افزود: در مدت برگزاری یادواره های شهدا مسابقه های 
علمی، فرهنگی و هنری متعددی نیز با موضوع شهدای بسیج 
برگزار و آثار متعدد و فاخر هنری نیز تولید شده است؛ عالوه 
بر این، یادمان شهدای بسیجی در روستا   ها و شهر های کشور 

بازسازی و مرمت شدند.  
فرمانده سپاه محمد رس��ول اهلل )ص( ادامه داد: در کنار این 
فعالیت ها، خدمات مردم ی��اری مانند برگ��زاری اردو های 
جه��ادی، تجلی��ل از خان��واده ش��هدا، نام گ��ذاری اماکن 
جدید التأسیس  ، تولید نماهنگ و فیلم کوتاه و شب خاطره 

نیز انجام شده است. 
سردار یزدی با اش��اره به برگزاری 40 هزار یادواره شهدای 
دانش آموزی در 40 هزار مدرسه کشور، اضافه کرد: بسیجیان 
امروز با حضور در عرصه های مختلف نشان دادند که با گذشت 
40 سال از عمر بسیج، همچنان در دفاع از انقالب و ارزش های 
آن ثابت قدم هستند؛ به عنوان نمونه، تأمین و توزیع جهیزیه 
برای زوج های نیازمند در مناطق محروم، کمک به سیل زدگان 
و بازسازی منازل آنها، کمک به آزادی زندانیان معسر و ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در مناطق محروم ازجمله 
فعالیت های بسیجیان است. 

فرمانده س��پاه تهران بزرگ در ادامه تأکید کرد: این کنگره 
پیامی هم برای مسئوالن دارد و آن اینکه برای انتقال مفاهیم 
و ارزش های دفاع مقدس به نسل های آتی باید ابتدا روحیه 
و عمل رزمندگان در دوران دفاع مقدس را در خود نهادینه 
کنند؛ به عب��ارت دیگر چنانکه در گفتار خ��ود که از انتقال 
ارزش های دفاع مق��دس می گویند، ابتدا بای��د خود به آن 

عامل باشند. 
مراسم اجالس��یه نهایی کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید 
بس��یجی صبح دیروز با حضور س��ردار سرلشکر »حسین 

سالمی« فرمانده کل سپاه، س��ردار »غالمرضا سلیمانی« 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت االسالم »محمدرضا 
تویسرکانی« مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج 
مس��تضعفین و س��ردار »محمدرضا یزدی« فرمانده سپاه 
محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ در مجموعه ورزش��ی 

آزادی برگزار شد. 
در آغاز این مراس��م که با نمایش میدانی و تعزیه در حضور 
خانواده های شهدا و بس��یجیان تهران همراه بود، عالوه بر 
رونمایی از بیش از 100 عنوان کتاب دفاع مقدس، تعدادی از 
خانواده های شهدا نیز تجلیل شدند و در ادامه از تمبر یادبود 

این مراسم رونمایی شد. 

يادداشت هاي امروز

بي نفتي اتاق بازرگاني را هم فلج كرد ؟   
مهران ابراهيميان

4

آزمون هاي فرصت ساز
حسن رشوند

2

گرفتاری های 70 سالگی ناتو
سيد رحيم نعمتی

15

 رفراندوم پیشکش
مردم را در جريان طرح   ها 

قرار بدهید
  رئیس قوه قضائیه در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران اصفهان:  
فس��اد در هر جایگاهی باش��د، فساد اس��ت و هرکجا که فساد 
پیدا شود، زیبنده نظام نیس��ت و بدانید مالمت مالمت گران و 
حاشیه سازی   ها ما را از میدان به در نخواهد کرد | همین  صفحه

ويژه هاي جوان  

 حمايت روزنامه دولت از معافيت مالياتي بازيگران
 دولت دروغ مطهري را رد كرد

صفحه ۲

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  14 آذر 13۹8   -   8 ربیع الثانی 1441

سال بیست و یكم- شماره 580۹ - 16 صفحه
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سالروز میالد امام حسن عسكری)ع( مبارک باد

 رأ  فت اسالمی
 حتی با    افراد   مشکوک  به   شرارت

رهب�ر انق�الب در پاس�خ به گ�زارش دبیر 
ش�ورای عالی امنیت مل�ی درباره وضعیت 
جان باختگان و مصدومان حوادث اخیر ضمن 
تأکید بر رأفت اسالمی حتی با افراد مشكوک 
به شرارت و تأکید بر دلجویی از خانواده های 
جان باختگان با پیش�نهاد شهید محسوب 
ش�دن ش�هروندان عادی که بدون داشتن 
نقشی در اغتشاش ها در میانه درگیری  جان 

باخته اند نیز موافقت کردند

 رئیس جمهور در اشاره ای تلویحی به فریب خوردن در برجام: 
در سفر نیویورک در برابر اصرار به مالقات با ترامپ، گفتم دیگر حاضر نیستیم کاله سرمان برود

  ديگر حاضر نیستیم كاله سرمان برود
روحانی:

رئیس جمهور ایران دیروز دوباره »امریکا، امریکا« کرد، البته مشروط! آن 
هم بعد از دیدار با »واسطه سنتی«. روحانی گفت: »اگر تحریم   ها لغو شود، 
حاضرم ساعتی بعد ]با رئیس جمهور امریکا[ مالقات کنم.«  اما او خود باید 
حاال دیگر بهتر از هر کسی بداند که این تحریم  ها چیزی نیست که امریکا 
آن را ساده از دست بدهد. پس تحریم  ها می ماند و آنچه هم از این سخنرانی 

روحانی در گوش جهان می ماند، »امکان مالقات با ترامپ است.«
این »امریکا، امریکا« کردن های یک رئیس جمهور باید زمانی پایان پذیرد 
اما گویا روحانی نه برای مصالح ملی ایران بلکه برای امر دیگری اصرار بر 
مالقات می کند تا شاید پس از ترک قدرت بتواند از آن استدالل های قوی 
مثل »خودم هم صبح جمعه ش��نیدم...«  بی��اورد و مثاًل بگوید »فرصت 

مالقات نشد، اگر شده بود،   می شد«!
با این حال روحانی خودش – س��هواً ی��ا به ناچار – ج��واب این آخرین 
امید  هایی را که به رفع تحریم  ها و مالقات دارد، داد. آنجا که درباره تقاضای 
امریکا برای مالقات با او در سفر نیویورک می گوید: »گفتم ما دیگر حاضر 

نیستیم کاله سرمان برود.«  |  صفحه۲

   سیاسی


