
امریکا مستثنا شدن تحریم های دارویی را لغو و با تصویب بند آثار منفی تحریم      ها در ارائه کمک های بشردوستانه مخالفت کرد

  دبير شوراي عالي امنيت ملي: بيش از ۸۵درصد 
از جان باختگان حوادث اخير در شهرس�تان هاي 
ته�ران در هيچ  یک از تجمع ها حضور نداش�تند 
و به صورت مش�کوك با س�اح هاي س�رد و گرم 

غيرسازماني کشته شده  اند

  پيروزی حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی 
هرچند راه را برای خروج انگليس از اتحادیه اروپا 
هم�وار کرد اما کوك کردن س�از اس�تقال طلبی 
 در اس�کاتلند، ول�ز و ایرلند ش�مالی، می تواند به 

دو پارگی بریتانيا منجر شود

پيام به بيست و هشتمين اجاس سراسری نماز

 رئيسی: »نماز« است که بی عدالتی 
و پرونده های قضایی را کم می کند

  س�خنگوي س�ازمان غ�ذا و دارو: جاس�ازي 
قرص در ميان 12برند کيک، اقدامي خرابکارانه، 

هدفمند و سازمان یافته است

سيد حسن نصراهلل:

 دیدار شمخاني  با خانواده های 
 برخی جان باختگان 

حوادث اخير

 مجوز دوپارگي  بریتانيا   
از لندن

 رهبر انقالب: 
در ادای شکر نعمت نماز 

قاصر یا مقصریم

 امریکا با هدف فشار به ایران
 روی اعتراضات منطقه 

موج سواری می کند 

 ماجراي مشکوك 
كيك های قرص  دار!
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نصراهلل: امریکا با هدف فشار به ایران، روی اعتراضات منطقه موج سواری می کند  عضو حقوقدان شوراي نگهبان: 

بینالملل دبيرکل حزب اهلل لبنان در نمی گذاریم حق نامزدهای مجلس ضایع شود
سخنرانی خود با بيان اینکه 
امریکایی  ها به دنب�ال موج س�واری روی اعتراضات در 
کشورهای منطقه هستند، گفت که واشنگتن فکر می کند 
ای�ن اعتراض   ها اب�زاری برای فش�ار ب�ه ایران اس�ت. 
با تشدید اعتراضات در لبنان و عراق و تالش برخی کشورهای 
خارجی برای به انحراف کش��اندن آن، سیدحسن نصراهلل 
جمعه شب در سخنانی نسبت به تحرکات اخیر واشنگتن 
هشدار داد. به گزارش شبکه المنار، سید حسن نصراهلل گفت،  
امریکایی   ها بسیار تالش می کنند که از هرگونه اعتراضات  
مردمی سوء استفاده کنند و سوار موج این اعتراضات شوند تا 
در راستای منافع و نقشه های آنها باشد. او گفت، امریکایی   ها به 
اعتراضات در لبنان، عراق و حتی یمن با این دید نگاه می کنند 
که این اعتراض   ها ابزاری برای فش��ار به ایران است. او ادامه 
داد:»آنها از روز اول اعتراض ه��ای مردمی در لبنان اینگونه 
وانمود کردند و فهمیدند که این اعتراض   ها همه علیه حزب اهلل 
است. آنها یا خود را فریب داده اند یا اینکه اطالعات غلطی به 
لبنانی   ها داده اند  امریکایی   ها چنان وانمود و القا می کردند که 
گویا تمامی مش��کالت لبنان، حزب اهلل بوده و مایک پمپئو 

دراین مورد تالش های زیادی کرده است و گفت که لبنانی   ها 
از این مشکل باید خود را خالص کنند«. 

دبیرکل حزب اهلل همچنین گفت که برخی از رس��انه های 
عرب��ی و خارجی در ای��ن زمین��ه )تخریب ح��زب اهلل( به 
امریکایی   ها کمک کردند و تالش کردند هم صدا با واشنگتن 
بگویند:»تظاهرات در لبنان علیه حزب اهلل است«. او افزود:»در 
طرف اسرائیلی هم چنین تالش   هایی است؛ اگر به اظهارات 
اسرائیلی   ها نگاه کنیم می بینیم که نتانیاهو و سایر مقامات 
می گویند که تظاهرات در لبنان فرصت تاریخی برای تضعیف 
حزب اهلل است یا اینکه می گویند حاال وقت آن است که از لبنان 
یک امتیاز در مورد نفت یا گاز در این کشور بگیریم«. نصراهلل 
در ادامه سخنان خود گفت:»بله، ارزیابی آنها در مورد اینکه 
حزب اهلل خطر و تهدیدی برای منافع و مصالح صهیونیست   ها 
و امریکایی   ها اس��ت، درست اس��ت، حزب اهلل خطری برای 
منافع ملی لبنان نیست بلکه برعکس، این حزب اهلل تهدید 
واقعی برای منافع امریکایی   ها و اسرائیلی   ها در منطقه است«. 
دبیرکل حزب اهلل در مورد چرایی تالش واشنگتن و تل آویو 
برای تخریب مقاومت اسالمی در لبنان گفت که حزب اهلل در 
لبنان مانع تحقق توطئه   ها و طرح و نقشه های آنها است. او 

گفت:»امریکایی   ها به لبنانی   ها می گویند که اگر می خواهید 
مشکالت معیشتی ش��ما حل شود، ش��ما اول باید مشکل 

اسرائیل ]یعنی حزب اهلل[ را برطرف کنید«.
سیدحسن نصراهلل به جنجال رسانه ای برخی از رسانه های 
لبنانی و عربی در منطقه در مورد تحریف اظهارات یکی 
از مقامات نظامی در ایران نیز گفت که به محض شنیدن 
این اظهارات منتسب و تحریف شده، با داخل ایران تماس 
گرفته است: »هنگامی که اظهارات یکی از مقامات لبنانی 
را خواندم، مطمئن بودم که این اظهارات منتسب صحت 
ندارد. من شخصاً متن فارسی را خواندم و واژه لبنان را در 
این متن پیدا نکردم و با ب��رادران در ایران تماس گرفتم 
و آنها این اظهارات منتس��ب را تکذیب کردند«. نصراهلل 
همچنین درباره ادعای برخی مقامات صهیونیستی برای 
حمله به ایران هم خاطرنشان کرد: »برخی فکر می کنند 
که اگر به ایران حمله شود، این کشور برای پاسخ به حمله 
به متحدان خود متوسل خواهد شد و از آنها کمک خواهد 
گرفت. می خواهم اینجا اطالعات دقیقی به شما بدهم. 
هرکس به ایران حمله کند، خود این کش��ور به تنهایی 

پاسخ آن را خواهد داد. «

سیاسی عضو حقوقدان شوراي 
نگهبان در یادداشت 
اینستاگرامي خود خبر از دیدار تعدادي از فعاالن 
اصاح طلب، از جمله عارف، انص�اري و خرازي با 
اعض�اي حقوق�دان ش�وراي نگهب�ان داد. 
هادي طحان نظیف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
در یادداشت اینستاگرامي از دیدار محمدرضا عارف، 
مجید انص��اري و صادق خ��رازي در روزهاي اخیر با 
اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان خبر داد و نوشت: این 
ایام به لطف خدا توفیق داشتم به مناسبت روز قانون 
اساس��ي و روز دانشجو در دانش��گاه هاي خوزستان، 
مشهد، قم و تهران جلساتي با دانشجویان عزیز داشته 
باش��م. حرف ها و دغدغه هاي شان را بش��نوم و البته 
براي شان از قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان بر 
مصوبات مجلس و انتخابات بگویم که گزارش هاي آن 

را در همین صفحه حتماً دیده اید. 
طحان نظی��ف در ادامه به حضور عارف در ش��وراي 
نگهبان پرداخت و اف��زود: چند روز قب��ل نیز دکتر 
عارف، رئیس محترم فراکسیون امید به شورا آمدند و 
ناهار را با حقوقدانان شورا صرف کردند. دکتر صادقي 
مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایي ش��ورا هم حق 
میزباني را ادا کرد و به خاطر کس��الت آقاي عارف که 
ناشي از س��رماخوردگي بود، براي ش��ان آب لیمو و 
عسل آورد. جلس��ه خوبي بود، صمیمي و صریح. در 
مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. 
تأکید حقوقدانان ش��ورا بر سه مؤلفه مهم در بررسي 
صالحیت ها یعني دوري کاندیداها از فساد اخالقي، 

فساد اقتصادي و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در 
این موارد کامالً همراه دیدم که نشان از سالمت نفس 
و توجه ایشان به قانون دارد. وي خاطرنشان کرد: ما در 
شوراي نگهبان همواره سعي بر اجراي ُمّر قانون داریم 
و جریان هاي سیاس��ي مختلف نیز در تردد، تعامل و 
گفت وگو با این شورا هستند و البته شوراي نگهبان 
هم گوشي شنوا براي شنیدن نظرات و دیدگاه ها دارد. 
چند روز قبل نیز آقاي مجید انصاري و افراد دیگري 
آمده بودند. این عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه 
به دیدار سایر گروه هاي اصالح طلب با اعضاي شوراي 
نگهبان نیز پرداخت: این موارد غیراز دیدارهاي رسمي 
احزاب و نمایندگان آنها با اعضاي این شوراست، مثل 
دیدار چند روز پیش دبیرکل و مسئوالن حزب نداي 

ایرانیان با قائم مقام دبیر شورا. 
 وي شوراي نگهبان را پناهگاه مردم دانست و نوشت: 
همانطور که ق��وه قضائیه در جای��گاه پناهگاه مردم 
است، امروز شوراي نگهبان نیز ملجأ و پناهگاه احزاب 
و فعاالن سیاس��ي و مرجع بررسي ش��کایات آنان از 
عملکرد هیئت هاي اجرایي اس��ت. داور خوب کسي 
است که اظهارات طرفین و مستندات را خوب بشنود و 
پس از بررسي و تطبیق با موازین قانوني اعالم نظر کند. 
شوراي نگهبان داور ملي انتخابات است. مسابقه اي که 
جناح هاي سیاسي با یکدیگر رقابت مي کنند و نهایتا 
پیروز آن مردم اند. تالش ما این است که نگذاریم حقي 
از کسي ضایع ش��ود و خالف قانون عمل نشود. این 
مهم بدون یاري همه مردم و خصوصاً فعاالن سیاسي 

محقق نخواهد شد .

هوالباقي

مصيبت  وارده را تس�ليت عرض نموده، از خداوند منان براي  
جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحوم رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نمایيم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقای شهرام غروی
هوالباقي

درگذشت پدر گرامی تان را تس�ليت عرض نموده، از خداوند 
منان براي  جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحوم 

رحمت و مغفرت مسئلت مي نمایيم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقای مصطفی شاه كرمی
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تحریم های امریکا به غذا و دارو رسيد!

 اخالق داعشی 
 و روح  امريكايی 

در اغتشاشات عراق
نوجوان 16ساله به طرز فجيعی در ميدان 

الوثبه بغداد کشته و به دار آویخته شد

بینالملل

روز پنج  شنبه در جریان برگزاری سی و سومین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر، هیئت های امریکا، کانادا و انگلیس با تصویب بن��د آثار منفی تحریم      ها در ارائه 
کمک های بشردوستانه به انسان های متأثر از بالیای طبیعی مخالفت کردند. درحالی که تعداد 

قابل توجهی از کشور      ها از ایده پیشنهادی ایران حمایت کرده بودند | صفحه 1۵

امریکا تحریم های تازه ای علیه شرکت خطوط کشتیرانی ایران )IRISL( و شرکت 
ای- سیل )E-Sail( مستقر در چین اعمال می کند .براین اساس  اتباع ایاالت متحده، 
از مش��ارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش های 

مربوط به فروش محصوالت زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

بازديد سرلشكر سالمي از طرح محله مسجد محور در حاشیه شهر تهران - حمیدرضا نیک عهد - جوان

هن��وز دالی��ل تلف��ات انس��انی 
اغتشاشات آبان ماه از سوی مراکز 
رسمی به درستی باز نشده است اما 
دهها رقم متفاوت از تعداد کشته ها 
ازسوی جریانات معاند، رسانه ها  و 
شخصیت های غربی عنوان شده 
اس��ت. رئیس جمهور امریکا که 
به قول رس��انه های امریکایی 45 
دروغ در یک سخنرانی می گوید، 
این عدد را ه��زاران تن اعالم کرد 
و منافقین نیز در پوستین سازمان حقوق بشر تاکنون دهها رقم 
متفاوت را اعالم نموده اند. اما آنچه محتمل است اینکه کشته های 
اغتشاشات اخیر بیشتر از اغتشاشات دی 96 و فتنه 1388 است و 
هر روز که می گذرد، ابعاد پیچیده ای از چرایی آن به دست می آید. 
الزم است مراکز رس��می حاکمیت به این موضوع وارد شوند و با 
ملت س��خن بگویند وگرنه روایت های توأم با حقد و کینه تاریخ 
را طور دیگری روایت خواهد کرد. هیچ بعید نیس��ت نسل های 
آینده بخوانند که »افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به 
خیابان   ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر 

و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد«. 
سکوت اکنون دستگاه های رسمی حاکمیت نسبت به این موضوع 
همانقدر به مظلومیت نظام نوپای ما می افزاید که دشمنی های 
خباثت آلود و بدون اخالق می افزاید. اما اگر کشته های اغتشاشات 
اخیر بیشتر از حوادث قبل است –که ظاهراً اینگونه است- علت 
چیست؟ اگر نظام جمهوری اس��المی ملتش را برای بقای خود 
می کشد، چرا در 3 هزار تجمع اعتراضی سال 1397 یا 3800تجمع 
اعتراضی سال 96   این کار را نکرده اس��ت؟ چرا در روز دانشجو 
امسال که صدها مراسم برگزار و شعارهای تند و ساختارشکنی 
هم داده شد، از دماغ کسی خونی نیامد؟ در نقطه مقابل، آیا اصاًل 
می توان گفت جمهوری اسالمی ایران تاکنون یک مشکل خود را 

بدون حضور مردم حل کرده باشد؟ حتماً جواب خیر است.
با این مقدمه می توان علل رشد تلفات انسانی اغتشاشات اخیر را 
که شبیه سال 1360 است، برای مردم گفت زیرا مردم ایران تلخی 
صداقت را دوست دارند. همان گونه که نگارنده در دو یادداشت پس 
از اغتشاشات نوشته است، اکثر معترضان افرادی بی مسئله بودند اما 
در یک شهر دو الی پنج نفر مدیریت صحنه را به دست می گرفتند و 
مسیر حرکت فیزیکی و مسیر شعار  ها را عوض می کردند. طراحی 
و هدایت گری آنان دقیق و حساب شده بوده است. همگان می دانند 
که پلیس در ش��ورش های اجتماعی بدون سالح گرم به میدان 
می آید اما مراکز نیروی انتظامی به صورت مس��لح آماده دفاع از 
مراکز خود هستند. بسیج و سپاه نیز در خیابان بدون سالح هستند 
اما در مراکزشان سالح وجود دارد و هنگام حمله به مراکز از سالح 
استفاده می کنند. طراحانی که »راهبرد حداکثر کشته سازی« را 

برگزیده  بودند از این قاعده آگاه بودند و از آن بهره برده اند. 
1- تعدادی از تلفات انس��انی اغتشاش��ات اخیر مقابل مقرهای 
نظامی و انتظامی است. در سال 1388 نیز بخشی از تلفات مقابل 
دو حوزه بس��یج که دهها س��الح در آن بود اتفاق افتاد. در سال 
1396 نیز چندین نف��ر در حمله به کالنت��ری قهدریجان جان 
باختند. اما متأسفانه امس��ال حمله به این مراکز باالی 80 مورد 

گزارش شده است.
بقيه در صفحه 2

عبداهللگنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

 چرایی کشته های اخیر را 
به مردم بگویید

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه  23 آذر 139۸   -   17 ربيع الثانی 1441

سال بيست و یکم- شماره ۵۸16 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

روز پنج  ش�نبه انتش�ار تصاویری از کش�تن و آویزان 
کردن نوجوانی 16 ساله از تير برق ميدان الوثبه بغداد 
در ش�بکه های اجتماعی،مانن�د یک بم�ب خبری در 
ميان انبوه وقایع ناگوار اخير در این کشور منفجر شد. 
س�رتيپ »عبدالکریم خلف « س�خنگوی فرماندهی 
کل نيروهای مس�لح عراق درباره جزئيات این حادثه، 
گفت:» نام او هيثم علی اس�ماعيل  اس�ت ک�ه پس از 
درگي�ری لفظی و درخواس�ت از معترض�ان برای دور 
شدن ازاطراف منزلش، کشته شده است.  خلف تصریح 
کرد که این مش�اجره لفظی به درگيری منجر ش�د و 
اسماعيل، چند تير هوایی ش�ليک کرد. حاضران هم 
با کوکتل مولوتوف خانه او را به آتش کش�يدند و پس 
از یورش به منزل این جوان او را کش�تند و به تير برق 

آویزان کردند! 


