
  نخس�ت وزیر عراق ک�ه مهل�ت 45 روزه ای از 
پارلمان گرفته بود تا بتواند اوضاع اقتصادی را سر 
و س�امان دهد، دیروز در پ�ی افزایش اعتراضات 
خشونت  آمیز در این کشور، از سمت خود استعفا 
داد. ساعتی پیش از این استعفا، مرجعیت عالیقدر 
ش�یعیان از نماین�دگان عراق�ی خواس�ته بود در 

حمایت از دولت فعلی تجدیدنظر کنند

  بررسي آماري نشان مي دهد که به رغم بیشترین 
دخالت دولت در بخش مواد غذایي و آشامیدني ها و 
تخصیص میلیاردها دالر ارز 4200 توماني، بیشترین 

نرخ تورم در همین بخش بوده است

  ارگان رسمي ش�وراي روابط خارجي امریكا:  
شرکت هاي دانش بنیان ایراني با تكنولوژي هاي 

نو تحریم هاي فناوري را بي اثر کرده اند

  ترامپ غروب پنج  شنبه در یک سفر دوساعته 
از پیش اعالم نشده به پایگاه امریكایی بگرام در 
افغانس�تان رفت و اش�رف غن�ی، رئیس جمهور 
افغانس�تان نیز در همین فاصل�ه در آنجا حضور 
یافت؛ سفری که در داخل افغانستان با انتقادهای 

گسترده ای روبه رو شده است

  مع�اون وزیر بهداش�ت: مافیاي س�یگار اجازه 
وگرن�ه  ن�داد  را  مالی�ات  10درص�دي  افزای�ش 
20هزارمیلیاردتومان معادل دوسوم درآمد افزایش 

بنزین، درآمد براي دولت داشت

 استعفای عبدالمهدی 
به درخواست مرجعیت

 تورم باال
با دخالت دولت 

 آقای ترامپ! 
 افغانستان ایالت 

پنجاه و یکم امریکا نیست

مافیاي سیگار مالیات اضافه 
نداد بنزین آتش گرفت

 درخشش جهاني 
نخبگان ایراني در دبي
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6کشوراروپاییبهاینستکسمیپیوندند

هوسحملهبهمنافعایراندرسوریه
درپیاغتشاشاتبنزینی

واکنش افغان  ها به سفر سرزده رئیس جمهور امریكا

آقایترامپ!افغانستانایالتپنجاهویکمامریکانیست

وزارت ام�ور خارج�ه فنالن�د در بیانی�ه ای از 
پیوستن این کش�ور و پنج کشور اروپایی دیگر 
ش�امل بلژیک، دانمارک، هلند، نروژ و سوئد به 
س�ازوکار مالی موسوم به اینس�تكس خبر داد. 
به گ��زارش تس��نیم، وزارت امور خارج��ه فنالند 
روز جمعه در بیانی��ه ای اعالم کرد این کش��ور به 
هم��راه پنج کش��ور اروپایی دیگر ش��امل بلژیک، 
دانمارک، هلند، نروژ و سوئد در مسیر پیوستن به 
سازوکار مالی اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران 

)اینستکس( قرار دارند. 
وزارت امور خارجه فنالند در این بیانیه اظهار داشته 
است: »دولت های بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ 

و سوئد حداکثر اهمیت را برای حفظ و اجرای کامل 
برجام از سوی همه طرف های این توافق قائل هستند. 
در راستای تالش های مس��تمر اروپا برای حمایت از 
توافق و اجرای بخش های اقتص��ادی آن و در جهت 
تسهیل تجارت مش��روع بین اروپا و ایران، ما اکنون 
در میانه فرآیند مشارکت در ابزار پشتیبان مبادالت 
تجاری )اینستکس( هستیم و این کار منوط به تکمیل 

رویه های ملی ما در این زمینه است.«
سازوکار مالی موسوم به اینستکس در ماه فوریه سال 
جاری میالدی )بهمن م��اه 97( راه اندازی ش��د، اما 
عملیاتی شدن آن تا اواخر ماه ژوئن )اوایل تیرماه 98( 

به طول انجامید. 

گفت وگوه����ای  بینالملل
خصوصی افشا شده 
بین وزیر جنگ و مقامات نظامی رژیم صهیونیستی 
نشان می دهد که وی اغتشاش�ات در ایران را زمان 
مناسبی برای حمله به منافع تهران در منطقه می داند. 
به گزارش فارس به نقل از نشریه عبری زبان »اسرائیل 
هیوم« نفتالی بنت ، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی 
که بعد از تغییر سیاست های ارتش در قبال شهدای 
فلسطینی و گروه های مقاومت در غزه، اکنون به دنبال 
افزایش حمالت به سوریه و مقابله با تقویت ایران در 
این کشور است، معتقد است که اکنون زمان حمله به 
ایران در سوریه است و رژیم اسرائیل می تواند به صورت 

کامل مانع باز شدن جای پای ایران در سوریه شود. 
این نشریه با افشای گفت وگوهای بنت با مسئوالن 
امنیتی ارشد رژیم صهیونیستی نوشت: »جمهوری 
اس��المی اکنون با مش��کالت داخلی مانند بحران 
اقتصادی و اعتراضات مردمی طی چند هفته اخیر 
گرفتار و مشغول شده  و بهترین زمان برای حمله به 
مواضع آن در سوریه است.«  بر اساس این گزارش، 
وزیر جنگ اسرائیل اعتقاد دارد ارتش این رژیم باید 

در حمالت به سوریه و مواضع ]ادعایی[ ایران در این 
کش��ور و همچنین دیگر کشورهای منطقه فعال تر 
باشد.  بنت به مسئوالن دستگاه های امنیتی و نظامی 
اسرائیل هشدار داده که اگر اکنون این حمالت انجام 
نشود، اشتباه بسیار بزرگ و مرگباری- مانند زمانی 
که با افزایش زرادخانه موش��کی ح��زب اهلل مقابله 
نکرد- مرتک��ب خواهد ش��د و با تکرار س��ناریوی 
شکست در جنگ 33روزه، این بار در جبهه سوریه 
یا حتی بدتر از آن مواجه می ش��ود.  اسرائیل هیوم 
همچنین ادعا کرده است که دلیل کاهش حمالت 
هوایی رژیم صهیونیستی به س��وریه طی روزهای 
اخیر، تغییر سیاس��ت ایران و تصمیم استراتژیک 
جمهوری اس��المی ب��رای تالفی ک��ردن هر حمله 
اسرائیل به منافعش در س��وریه یا هر نقطه دیگری 

در منطقه است.  
این در حالی است که »آویو کوخاوی« رئیس ستاد کل 
ارتش اسرائیل در جلسات خصوصی از احتمال وقوع 
عملیاتی مشابه حمله پهپادی به تأسیسات آرامکو علیه 
تل آویو ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که نمی توان به 

صورت کامل مانع حضور ایران در سوریه شد. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور  بینالملل
امریكا غروب پنج  شنبه در 
یک سفر دو ساعته از پیش اعالم نشده به پایگاه امریكایی 
بگرام در افغانس�تان رفت و اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانس�تان نیز در همین فاصله در آنج�ا حضور یافت؛ 
سفری که در داخل افغانستان با انتقادهای گسترده ای 
روبه رو شده است. خبرگزاری صدای افغان )آوا( نوشت:  
»آق�ای ترام�پ! اینج�ا ایالت پنج�اه و یكم نیس�ت.«

کاخ س��فید اعالم کرده که دونالد ترامپ در یک س��فر 
حدوداً دو س��اعته به افغانس��تان رفته تا در افغانستان 
مراسم روز شکرگزاری را میان س��ربازان امریکایی در 
بگ��رام بگذراند. راب��رت اوبراین، مش��اور امنیت ملی و 
یک گروه کوچ��ک از همکاران ترامپ نی��ز او را در این 
سفر همراهی کردند. در جریان این سفر، اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانس��تان نیز به همراه اس��داهلل خالد، 
سرپرس��ت وزارت دفاع ملی از کابل ب��ه بگرام رفت و با 
ترامپ در آنجا مالقات کرد. مذاک��ره با طالبان و آینده 
نیروه��ای امریکای��ی در افغانس��تان، دو بحثی بود که 
ترامپ در بگرام به آنها پرداخ��ت. او گفت که امریکا در 
حال کاهش حضور نظامی خود در افغانستان است و به 
گفته وی، نیروهای امریکایی مس��تقر در افغانستان تا 
8هزار و 600 نفر کاهش خواهد یافت. ترامپ افزود:  »ما 
تا زمانی در اینجا خواهیم ماند که به یک توافق برسیم یا 
هم در صورت معامله بسیار بد آنان ]طالبان[ به پیروزی 
کامل دست یابیم.«  رئیس جمهور امریکا گفت: »با آنها 
]طالبان[ دیدار می کنیم و می گوییم که باید آتش بس 
برقرار شود. آنها ]پیش از این[ با آتش بس موافق نبودند. 
ولی حاال می خواهند آتش بس برقرار شود. خواهیم دید 
چه می ش��ود.«  در حالی که منابع غیر رس��می طالبان 
مذاکرات پنهانی را میان زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
امریکا در امور صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان 
در قطر تأیید کرده ان��د، ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی 
رسمی طالبان در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه، با بیان 
اینکه هنوز برای صحبت درباره ازسرگیری مذاکرات با 
واشنگتن بسیار زود است، گفت که واکنش رسمی این 
گروه به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا 

بعداً منتشر خواهد شد. ذبیح اهلل مجاهد با این حال یک 
روز بعد گفت که طالبان آماده است پس از لغو مذاکرات 
از س��وی ترامپ این مذاکرات را با امریکا از سر بگیرد. 
وی در گفت وگ��و با رویترز تصریح کرد: اگر قرار اس��ت 
مذاکراتی انجام ش��ود از جایی که متوقف ش��ده ادامه 
خواهد داشت. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مسلح امریکا به رویترز گفته او که در ۱8 سال 
گذش��ته با افغانستان سروکار داش��ته، فکر می کند که 
امکان رسیدن به نتایج مثبت از طریق مذاکرات نسبت 

به هر وقت دیگر بیشتر است. 
   عكس های عصبانی کننده 

سفر سرزده ترامپ به افغانستان و حضور اشرف غنی در 
بگرام با انتقادهای زیادی در داخل افغانستان روبه رو شده 
است. خبرگزاری صدای افغان در گزارشی با عنوان  »آقای 
ترامپ، اینجا ایالت پنجاه و یکم نیس��ت! « نوشته است:  
»سفر سرزده ترامپ به افغانستان، به معنای آن است که 
او به این کش��ور به عنوان ایالت پنجاه و یکم امریکا نگاه 
می کند تا کشوری مس��تقل که مردم دارد، دولت دارد، 
عضو سازمان ملل اس��ت و باید به شأن و جایگاه رسمی 
و مستقل آن احترام بگذارد.«  رویداد شگفت انگیزتر اما 
این است که دس��تور ترامپ برای حضور اشرف غنی در 
بگرام به سرعت از سوی ارگ، مورد پذیرش قرار می گیرد 
و اشرف غنی و اسداهلل خالد، شتاب زده به بگرام می روند 

تا با ترامپ، دیدار کنند. 
 عکس های معناداری که از این رویداد، منتش��ر شده، 
واکنش های منفی م��ردم در ش��بکه های اجتماعی را 
برانگیخته است. نیویورک تایمز از قول جان دیر، دستیار 

مطبوعاتی دونالد ترامپ نوشته که به اشرف غنی فقط 
چند س��اعت پیش از آم��دن ترامپ خبر داده ش��د و او 
پذیرفت که با رئیس جمه��وری ایاالت متحده در پایگاه 
هوایی بگرام دیدار کند. یک کاربر توئیتری با اش��اره به 
رفتن اش��رف غنی به بگرام و حضور او در میان سربازان 
امریکایی نوش��ته است: »ترامپ از اش��رف غنی با لحن 
دلسوزانه  و ترحم برانگیز می پرس��د: » می خواهی اینجا 
بمانی یا که خوش داری بروی؟«. اشرف غنی مثل یک 
یتیم بچه خجالتی جوابش گنگ است. ترامپ او را نوازش 
داده در جمع سربازان امریکایی می گوید زنده باد غیرت 

افغانی!  پاینده باد استقالل افغانستان!«
   عبداهلل :خواب 2014 را نبینید

پنج  شنبه شب ترامپ به بگرام رفت و از جمعه صبح تیم 
انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل در 
اعتراض به آنچه آنها تقلب و حمایت کمیسیون انتخابات 
از تیم مشخص می داند، تظاهراتی را راه اندازی کرده اند و 
البته عصر دیروز به اتمام رسید. ستاد انتخاباتی عبداهلل 
هشدار داده که اگر کمیسیون انتخابات و دیگر نهادهای 
ذی دخل به خواس��ته های این تیم پاسخ ندهد،  از تمام 
گزینه های مشروع، صلح آمیز و مردمی برای به کرسی 
نشاندن رأی و اراده واقعی مردم  کار خواهد گرفت. برخی 
منابع افغان می گویند که رفتن اشرف غنی به بگرام برای 
جلب حمایت ترامپ از او در جریان مناقش��ه انتخاباتی 
بر س��ر انتخابات افغانستان اس��ت. خبرگزاری صدای 
افغان نوشت:»شاید هدف آقای غنی از دیدار با ترامپ 
در پایگاه نظامی آن کشور در بگرام، جلب حمایت او در 
جنجال جاری انتخاباتی باش��د اما او این حمایت را به 
چه بهایی می خواهد؟ به بهای نقض استقالل و لگدمال 
کردن حاکمیت ملی کشورش؟« عبداهلل عبداهلل، رئیس 
اجرای��ی حکومت وحدت مل��ی دیروز هش��دار داد که 
کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل 
می کند که ظاهراً منظور او تیم دولت است. او گفته که 
کمیس��یون انتخابات استقالل شان زیر س��ؤال رفته و 
اکنون کسی نباید خواب س��ال ۲0۱۴ را ببیند. اوگفته 
است:  » بر زندگی مردم حاکم ش��دند؛ آنان به این فکر 

نباشند که ۲0۱۴ بار دیگر تکرار می شود.« 

اردوی جهادی »بسيج جامعه پزشکی کردستان« -بختيار صمدي - فارس

بیانی��ه آن 77نف��ر در وس��ط 
اغتشاش��ات موج��ب تعج��ب 
ب��ه  معتق��دان  از  بس��یاری 
انقالب اس��المی ش��د و در نقد 
امضاکنندگان آن از ادبیاتی مانند 
»خائن«، »وابسته«، »بدسابقه«، 
»خودفروخته«، »زمان نشناس« 
و »دشمن شاد کن« استفاده شد. 
در اینجا به نویسندگان و محتوای 
آن بیانیه ورود نمی کنم، بلکه آن 
را بها نه ای برای باز کردن دریچه ای به س��وی یکی از معضالت 

امروز ایران قرار می دهم که در ادامه به  آن می پردازم. 
نگارنده مشکل را در روشنفکری می داند، روشنفکرانی که بین 
قدرت و روشنفکری رفت و برگشت دارند دچار تعارضاتی هستند 

که هم خود اذیت می شوند و هم حاکمیت را می آزارند. 
اما درباره چرایی آن نامه فقط یادآوری می کنم که حزب منحله 
مشارکت در سند راهبردی پنج س��اله خود که در پاییز ۱387 
نگاشته ش��د، عبارتی آورده اس��ت که راهبرد امضاکنندگان 
این بیانیه را قابل فه��م می کند. در آنج��ا آورده اند که »هرجا 
حاکمیت در بحران های ملی گرفتار آمد باید به میدان بیاییم و 
مطالبات خود را طرح کنیم« و اتفاقاً همیشه این کار را در چنین 
بزنگاه   هایی کرده اند. این در حالی اس��ت که در همه جهان در 
بحران های ملی اختالفات را کنار می گذارند و در کنار هم برای 

حل مسئله قرار می گیرند و اما بعد...  
این مثال واقعی را بخوانید تا منظور نگارنده را تا آخر این وجیزه 
بهتر متوجه شوید. میرحسین موس��وی در یکی از برنامه های 
ضبط شده انتخاباتی ۱388 که از سیما پخش   می شد، اظهار 
داشت: »کس��انی که در این کشور دشمن هس��تند به تعداد 
انگشتان دو دست نیستند.« همانجا با تعجب گفتم کاش اینگونه 
بود و از خود پرسیدم مگر می شود کشوری که در آن انقالب شده 
است و هزاران نفر از قدرت پایین کشیده شدند و منافع خود را 
از دست داده اند یا اعدام شده اند حداکثر ۱0نفر دشمن داشته 
باشد؟ این خوش بینی از کجا نشئت می گیرد؟ باز از خود پرسیدم 
این حرف از زبان کسی صادر می شود که در کوران تجزیه طلبی 
و نفاق و حوادث و ترورهای سال ۱360 و...  بوده است و در تدابیر 
و تقابل با آن نقش داشته است. حال چگونه به این باور رسیده 
است؟ با اندکی تأمل و بررسی به این نتیجه رسیدم که حضور 
۲0ساله موسوی در دانشگاه تربیت مدرس و تدریس در رشته 
علوم سیاس��ی وی را از یک عضو عالی ق��درت در ایران به یک 
روشنفکر تبدیل کرده است که مصلحت و مالحظات و حقایق و 
واقعیات قدرت را دیگر درک نمی کند. او تبدیل به یک روشنفکر 
شده است و خصایصی مانند خوش بینی مفرط به حوزه عمومی، 
مطلوب گرایی به جای واقعیت، نق زنی، آزادی خواهی و بدبینی 
به قدرت او را احاطه کرده است و چنین فردی اگر وارد قدرت   
می شد به اپوزیسیون علیه خود و نظام تبدیل   می شد و اتفاقاً در 
پاسخ به سؤال خبرنگار نشریه تایمز که »اگر پیروز انتخابات شوید 
برای اجرای دیدگاه های تان چه خواهید کرد؟« به عنوان پیروز، 
به تجمعات هفته های قبل اش��اره کرده بود که بعد از پیروزی 
با هدف فشار بر رهبری به منظور عقب نشینی از آنها استفاده 
خواهد کرد. ممکن اس��ت دهها صفت بد و ویژگی زشت برای 
موسوی گفته شود اما نگارنده اساسی   ترین مشکل موسوی را 
که همه را شوکه کرد روشنفکری می دانم. این خصیصه بالی 
حکومت است و جمهوری اسالمی تمام قد با چنین پدیده ای 
درگیر است که روش��نفکران میل به قدرت و قدرتمندان میل 
به قرار گرفتن ذیل تابلوی روشنفکری دارند.  این خصیصه در 

هیچ جای دیگر جهان نیست.
آن لیست 77نفره ناهمگون است و از چهره های بدنام تا خنثی 
را در خود دارد. طیف های فکری آن هم از حیث فکری-تاریخی 
ناهمگون هس��تند اما وجه مشترک همه ش��ان روشنفکری 
یا درآوردن ادای روش��نفکری اس��ت و حتی مع��اون فعلی 
رئیس جمهور به جای تدبیر در درون قدرت، ترجیح می دهد 
علیه حاکمیتی که عضو آن است بیانیه صادر کند. برای دوری 
از انتزاع و درک عینی صحنه می توان درک روش��نفکران از 
پدیده ها را این گونه توصیف کرد. روشنفکر در هر منازعه ای، بر 
سر هر چیزی و هر پدیده ای که یک طرف آن حاکمیت است، 
حاکمیت را مقصر می داند و دیگر هیچ. روشنفکر اگر از بریان 
هوک بشنود که از ۱8ماه پیش ابزار  هایی در اختیار کسانی در 
ایران قرار دادیم به راحتی از آن می گذرد چون انگاره ذهنی او 
این است که فقط مشکل از حاکمیت ما است. اگر مدیر مؤسسه 
»رن پال « بگوید »آیت اهلل مایک« هم اکنون از طریق مجاهدین 
خلق)منافقین( و تجزیه طلبان در حال عملیات در ایران است 
برایش مهم نیس��ت و س��کوت می کند. چون مشکل فقط از 
حاکمیت اس��ت. اگر به او بگویند ۲5درصد دستگیرشدگان 
در شهر تهران گرایش های س��لطنت طلبی دارند، می گوید 
دروغ می گویند. اینها مردم معترض به بنزین هستند که باید 

صدای شان را شنید. 
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عراقچی – و دوستان – اکنون پس از شش سال حضور در کالس 
برجام از عبرت های آن می گویند: »یكی از درس های ما از برجام 
این اس�ت که ظاهراً نتیجه توافق و پایبندی به آن، تحریم های 
جدی�د بود.«  او درس دیگری هم گرفته اس�ت: »درس دیگر که 

گرفتیم این بود که مقاومت بیش از همكاری جواب می دهد.« 
البته مذاکره کنندگان هیچ گاه پاسخ نمی دهند که چرا اینقدر 

دیر درس کالس اول را گرفته اند؟! با این حال عراقچی هنوز 
دوست دارد درس های بیشتری بگیرد تا درس  ها را خوب 

بیاموزد: »فرصت حفظ برجام وجود دارد، اگر طرف دیگر 
ب�ه تعهداتش عمل کند، اروپا باید از خودگذش�تگی 

بیشتری نشان دهد.«
برجام، غیرانتفاعی   ترین مدرس�ه کش�ور است؛ 

را  را م�ردم می دهن�د، س�ودش  هزین�ه اش 
اداره کنندگان آن – اروپا و امریكا – می برند، 

درسش را عراقچی و دوستان می گیرند! 
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پیشمرگ ملت هستیم

 از  برجام  آموختیم
 مقاومت   بیشتر  از  همکاری 

جواب می دهد

سیاسی

فرمانده کل سپاه : 

 ما مردم را تنها نمي گذاریم و با همه سختي ها ش�ریک آنها هستیم و هر خطري 
امنیت و آرامش آنها را تهدید کند، در قلب آن خطر حضور پیدا مي کنیم چرا که ما 
پیشمرگ مردم هس�تیم. مردم، امنیت، عزت و اعتماد تنها فلس�فه انقالب است و در 
دیدگاه امام راحل مردم همه چیز ما هس�تند. با هر آنچه بخواهد در مقابل مردم ایران 

صف آرایی کند چه با فقر چه با محرومیت مي جنگیم

 مي خواس�تند در فتنه اخیر یک اعتراض را به یک شورش و فلجي مزمن تبدیل 
کنند اما همه تالش ها و سرمایه گذاری ها مچاله شد و سوخت و در مقابل درخشش 
تاریخي مردم ایران را دیدید. ایران امروز ایمن و س�ربلند در نقطه منحصربه فردی از 
تاریخ ایستاده و بسیج و تفكر آن که تفكر خدمت به مردم و نجات محرومان است، در 
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