
دی�وان امی�ری کوی�ت عص�ر دی�روز رس�مًا 
الجابر الصب�اح «  »صباح االحم�د  درگذش�ت 
را در س�ن ۹۱ س�الگی اع�ام ک�رد. دول�ت 
ای�ن کش�ور بافاصل�ه ن�واف االحمد الصب�اح 
را به عن�وان امیر جدید این کش�ور اع�ام کرد. 
دیوان امی��ری کوی��ت، روز سه     ش��نبه رس��ماً خبر 
درگذش��ت »صباح االحمد الجابرالصب��اح « امیر این 
کش��ور را تأیید کرد. به گزارش شبکه الجزیره دیوان 
پادش��اهی کویت اعالم کرد: »درگذشت شیخ صباح 
االحمد الجابرالصباح امیر کوی��ت را به مردم کویت، 
ملت های عربی و اس��المی و همه ملت های دوس��ت 
در جهان تسلیت می گوییم و اعالم می کنیم که او در 

جوار رحمت الهی آرام گرفت.« 
تلویزیون کویت هم بیانیه دربار امیری این کشور درباره 

مرگ صباح االحمد الجابر الصباح را پخش کرد. 
 هیئت دولت کویت در پی درگذشت امیر این کشور، 
در بیانیه ای » نواف االحمدالجابر الصباح « را به عنوان 

جانشین او تعیین کرد. 
به گزارش ش��بکه المیادین، نواف االحم��د الصباح 
که برادر کوچک تر امیر فقید کویت اس��ت از س��ال 
۲۰۰۶ ولیعهد شده بود.  او ش��انزدهمین امیر کویت 

خواهد بود. 

 با درگذشت امیر کویت، کشورهای عربی در پیام های 
جداگانه ضمن تمجید از نقش وی در منطقه، با مردم 

و حکومت کویت ابراز همدردی کردند.
 دیوان پادش��اهی اردن در پیامی، امیر فقید کویت را 
»رهبری حکی��م « و »برادری ب��زرگ« توصیف کرد 

و از اعالم عزای عموم��ی به م��دت 4۰ روز در اردن 
خبر داد. 

به گزارش روزنامه الرأی کوی��ت، تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر کشور قطر نیز در پیامی، صباح االحمد جابر 
الصباح را فردی »میانه رو« و »رهبری بزرگ« دانست 

و اعالم کرد که قطر با درگذش��ت وی در غم و اندوه 
فراوانی وارد شده است. 

پیام گ��رم امیر قطر از ای��ن نظر که صب��اح االحمد، 
بار    ها ب��رای میانجیگری میان دوح��ه و ریاض تالش 
کرده و هم��واره به دنبال حل بحران ب��وده، می تواند 

معنادار باشد. 
محمد عبدالس��الم، س��خنگوی جنبش انص��اراهلل و 
رئیس هیئت مذاکره کننده یمن، نیز در پیامی، ضمن 
تقدیر از مواضع امیر فقید کویت، او را فردی دانس��ت 
که برای خاموش��ی آتش جنگ در یمن بسیار تالش 
کرد. به گزارش روزنامه رأی الیوم، اس��ماعیل رضوان 
از رهبران جنبش حم��اس نیز در گفت وگ��و با وبگاه 
الشهاب، گفت که کویت همواره از مسئله فلسطین در 
 بعد سیاسی و ارسال کمک های بشردوستانه حمایت 

کرده است.
 او تأکید کرد که به خاطر این سیاست     ها و همچنین 
مخالفت کویت با س��ازش، جنبش حم��اس اعتماد 
باالیی به این کش��ور دارد. محمد بن زای��د، ولیعهد 
ابوظبی نی��ز در پیامی، تالش ه��ای امیر فقید کویت 
برای توسعه همکاری و حل اختالفات میان کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج فارس را یادآور شد و درگذشت 

او را تسلیت گفت. 

    نمایندگان مجلس ش��وراي اس��المي با ۱۷۵رأي 
موافق، ۸۰ مخالف و ۹ رأي ممتنع ار ۲۶4 رأي مأخوذه 
به علیرضا رزم حس��یني براي تص��دي وزارت صنعت، 

معدن و تجارت رأي اعتماد دادند

    همسایه ایران 34 روز مانده به انتخابات امریکا آبستن 
حوادثی مش��کوک اس��ت. دو روز بعد از تهدید »مایک 
پمپئو« وزیرخارجه امریکا به بس��تن سفارت امریکا در 
عراق، 33 سفیر از جمله سفیر امریکا و شماری از سفرای 
کشورهای اروپایی و عربی در سفارت انگلیس در بغداد 
نشست برگزار کردند؛ نشستی که ظاهراً با محور اصلی 
درخواست از دولت عراق برای حمایت از سفارتخانه     ها و 
هیئت های دیپلماتیک و تعقیب و پیگرد گروه های مسلح 
حمله کننده به این س��فارت    ها برگزار شده است. با این 
حال، گزارش منابع امنیتی از اقدامات مشکوک در پایگاه 
امریکایی »عین االسد« نشان می دهد امریکای ترامپ در 

آستانه انتخابات، مقاصدی مشکوک در سر دارد

    شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم مقاومت در 
جوار مزار ش��هداي گمنام دفاع مق��دس برگزار و براي 
اولین بار »نشان رسول« از سوي این جشنواره اهدا شد. 
»نشان رسول« که از این به بعد از جشنواره فیلم مقاومت 
به سینماگر خالق انقالب، دفاع مقدس و مقاومت اهدا 
می ش��ود، در دوره اول به مجید انتظامي موس��یقیدان 
و س��ازنده چندین اثر ماندگار موسیقي متن فیلم هاي 

سینماي دفاع مقدس اهدا شد

    با گذش��ت س��ه روز از درگیری    ها میان جمهوری 
آذربایج��ان و ارمنس��تان در منطق��ه قره ب��اغ، تالش 
کشورهای جهان در جهت تنش زدایی میان باکو و ایروان 
شدت گرفته است. در این بین، رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجه ترکیه در حالی از حل مس��المت  آمیز بحران دم 

می زنند که به صراحت از باکو جانبداری می کنند

آسیب شناسي مصرف گرایي از نگاه دکتر 
محمدحسین توانایي، مدرس مهارت هاي زندگي

   فرمانده کل سپاه در نشست علني دیروز مجلس: مقام 
معظم رهبري تمرکز جبهه دشمن را به هم ریخت و در 
سرزمین هاي مختلف قدرت آفرید، سطح قاعده قدرت 
انقالب را گس��ترش داد و دش��من را وادار به گسترش 
بیش از حد کرد، هزینه هاي آنها را باال برد و امریکا را در 
ناکامي هاي سیاسي فرو برد و مي بینید در سنجش قوس 
صعودي و نزولي قدرت، وضعیت ما نسبت به امریکا بعد 
از 4۱ سال چگونه است. ملت ایران بداند تا ما اراده داریم 
و مصمم به ایس��تادگي باشیم، مي ایس��تیم؛ هر ملتي 
تا زماني که قد خم نکند، شکس��ته نمي شود؛ داستان 
س��ازش یک فریب سیاسي اس��ت. این فریب سیاسي 
عامل سست س��ازي اراده ملت هاست، نباید ملت ایران 
در جغرافیاي فریب دشمن عمل کند. محکم بایستید 
و خود را براي ایس��تادن آماده کنید، مردم ما هم آماده 
هس��تند، ما س��ختي ها را تحمل مي کنیم، نمي گوییم 
مشکلي وجود ندارد، اما قابل حل است. ما از اراده دشمن 

عبور مي کنیم، این راه ماست

امام دشمن را بيرون كرد 
رهبري او را فراري داد

 رزم حسيني 
وزير صمت شد

 ستیزه جویی آنکارا 
 به رغم فشار جهانی 

برای آتش بس در قره باغ

 ریشه هاي تجمل گرایي 
 در زمین مسئوالن 

رشد مي کند

فتنه امریکایی سفارتخانه    ها 
در بغداد

نشان رسول بر سينه 
سينماي مقاومت
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یادداشت سردبیر

 استعفاطلبان 
و این همه اشتیاق برای 1400؟!

غالمرضا صادقیان

ً  اس��تعفا طلب ش��ده اند، از رئیس جمهور  اصالح طلبان که اخیرا
می خواهند که »نه برای اعتراض بلکه برای گشایش کار«استعفا 
دهد. ش��اید به گمان ایش��ان در این فرصت س��ه صد روز و نیم 
باقی مانده از دوره دوازدهم، نمی شود کار کرد. دالیل ایشان معموالً 
از این جنس است: ۱-رئیس جمهور قدرت کافی ندارد. ۲-قدرت 
دارد اما نمی گذارند کار کند. 3-برنامه و خالقیت و ابتکار و تدبیر و 
قدرت هست اما تحریم     ها نمی گذارد و تحریم     ها هم چاره مذاکره 

دارد اما اجازه مذاکره نمی دهند و مواردی از این قبیل. 
اگ��ر ایش��ان ک��ه قب��اًل می گفتن��د »م��ا تضمی��ن روحان��ی 
هس��تیم«)محمدرضا خاتمی( و االن حرف ع��وض کرده اند و 
می گویند»رئیس جمهور اس��تعفا دهد«)عباس عب��دی( واقعاً 
صادق هس��تند، باید صداقت خود را با برخ��ی رفتار    ها تضمین 

کنند، از جمله:
۱- برای ۱4۰۰ نامزدی معرفی نکنند.

 چون ساختار که به زعم ایش��ان همان است و آن رئیس جمهور 
۱4۰۰ نیز ن��ه ق��درت دارد و ن��ه آزادی عمل و نه کاخ س��فید 
چیز دیگری ش��ده اس��ت. اما به نظر می رس��د با همین اوضاع 
سیاسی، بزرگ ترین دغدغه اصالح طلبان نشستن روی صندلی 
ریاست جمهوری است. همین حاال اس��امی عارف، جهانگیری، 
ستاری، هاشمی، معین و برخی دیگر را مطرح می کنند. برای چه 
پستی؟ پستی که نه قدرت دارد، نه می گذارند کار کند و نه امریکا 

به آنها که دوستدار غرب بودند، رحم کرد! 
این یک راهکار ساده برای درک صداقت شما در پیشنهاد استعفا 
به رئیس جمهور اس��ت. نیازی ب��ه پیچیده کردن ن��دارد. اگر از 
رئیس جمهوری که تضمینش با ش��ما بود، می خواهید استعفا 
بدهد،  برای دور بعد کس دیگری را تضمین نکنید. از این منطقی تر 

و ساده تر نمی توان گفت. 
۲- تکلیف خود را با امریکا روشن کنند.

ً  تضمین خود را  رئیس جمهوری که ش��ما تضمین او بودید، بعدا
از جای دیگری گرفت)امضای کری تضمین است(. البته برخی 
معتقدند »میان اصالح طلبان و غرب، چیزی به نام ما و آنها وجود 
ندارد، بلکه دو روح هستند در یک کالبد!« حاال اگر بگوییم به این 
شوری هم نیست، باید دید چگونه دولتی که آقای خاتمی درباره 
آنها گفت ما تضمینش می کنیم، ناگهان تضمین شان شد کری؟! 
دو چیز که چیز س��ومی را تضمین کنند،  باید قرابت های فراوان 
داشته  باشند. این قرابت     ها چیست؟ همان آرزوهای ترامپ برای 
ایران که گاهی می گوید »خواهان ایرانی ثروتمند و آزاد است«؟! 
اگر چنین نیس��ت، صریحاً تکلیف خود را برای ۱4۰۰ با امریکا 

روشن کنید. 
از طرفی آقای روحانی را که زمانی تضمی��ن می کردید، اکنون 
می گوید:»امریکا وحشی     ترین کشور و پمپئو وزیر جنایت است« و 
ظریف وزیر امور خارجه را که بیشتر از روحانی پسند می کنید، در 
تازه     ترین اظهارنظر خود خطاب به امریکا گفت:»شما جنایتکاران 
علیه بشریت هس��تید و امروز ادعای حقوق بشر می کنید؟ شما 
ترسو و وحشی هستید.«  شاید بگویید اینها از سر عصبانیت وضع 
برجام است و همین آقایان االن قهر و آشتی شان در پشت صحنه 
بر سر مذاکره است. این را از شما می توان پذیرفت و قبول کرد که 
شما همچنان بر سر پیمان قبلی خود با امریکا هستید، مثل پشت 
صحنه آقایان! و دیگر انتظار نداشته باشیم که شما هم امریکا و اروپا 

را وحشی  و جنایتکار بنامید. 
3- تکلیف خود را با معیشت مردم روشن کنید. 

شرابط اقتصادی کش��ور اکنون به گونه ای است که علی الظاهر 
همه باید در پذیرش جایگاه ریاست قوه مجریه، تقوا نشان دهند 
اما همه به این گناه حریص و مشتاقند! باید مشخص شود برنامه 
استعفاطلبان برای ریاس��ت جمهوری ۱4۰۰ چیست. آیا برای 
معیشت مردم برنامه ای دارند یا فقط برای معیشت دوستان و هم 
حزبی     ها چاره اندیشی کرده اند؟! آیا در خود می بینند که با تکیه بر 
داخل اقتصاد را نجات دهند یا می خواهند رئیس جمهور شوند و 
مدام غر بزنند و قهر کنند و بهانه بتراشند که »برویم مذاکره و هرچه 
این کدخدای لعنتی می خواهد بدهیم تا بتوانیم نفت بفروشیم و 
با پول آن مملکت را اداره کنیم«؟! ب��ا پول نفت که هیچ، یکی از 
خودتان )سعید لیالز( قبالً گفته بود »)در همین شرایط تحریم( 
اگر به جای فالنی به چوب خشک هم این همه اختیار داده بودند، 
االن کاری کرده بود. « پول 3میلیون بش��که نفت را اگر به چوب 
خشک هم بدهیم، مملکت را می گرداند، شما با این همه کاندیدا 

برای ریاست جمهوری چه برنامه ای در این شرایط دارید؟
اینها پرسش های ساده است. پاسخ های ساده هم می طلبد. مردم 
وقت شان را از سر راه نیاورده اند که شما در مناظره     ها وعده     هایی 
مثل وعده های ۹۲ و ۹۶ بدهید یا کسی مثل آقای جهانگیری را به 
عنوان پشتیبان بیاورید که بد    ترین وعده     ها را او بدهد. یک سری به 
فضای مجازی بزنید؛ هزاران بسته مجازی از تناقضاتی که همین 
آقای جهانگیری در طول این دوره معاون اولی خلق کرده است، 
آماده است تا به وقتش به شما یادآوری ش��ود. از تناقضات شما 
و وعده های پوچ و نش��دنی کسانی که شما تضمین شان کردید، 
می توان صد    ها جلد کتاب نوشت. فکر مردم نیستید فکر جنگل     ها 

و مصرف بی رویه کاغذ باشید. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه ۹ مهر ۱3۹۹ - ۱2 صفر ۱442

سال بیست و د  وم- شماره 6038 - ۱6 صفحه
قیمت: ۱000  تومان

امیر کویت در91  سالگی درگذشت

 دوگانه رياکارانه اصالح طلبان
با روحانی

این رسم همیشه اصاح طلبان است، در پیروزي ها سهم مي خواهند و در شکست ها خود مدعي اعتراض مي شوند

   اقتصادی

   رئیس مجلس: اصرار ما در طرح تأمین کاالهای اساسی آن است که کاالها 
بین مردم توزیع شود، چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کاال در کشور است 
که داراي نابساماني است. این در حالي است که دولت نتوانسته این مجموعه 
را س��اماندهي کند. وقتي ارز 4هزارو۲۰۰توماني ب��ه کاالها تخصیص داده 
مي ش��د، انتظار مي رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد، اما 

قیمت تمام شده چیز دیگري بود

   رئیس کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس: طرحي را تهی��ه کردیم که 
۲۰۰نفر از نمایندگان با فوریت آن و ۲۰۰ نفر با اولویت آن موافقت کردند. در 
این طرح پیش بیني شده که 3۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهیم که 
از این منابع به ۲۰ میلیون نفر در کشور که در تهیه غذاي روزمره خود با مشکل 
مواجهند، کاالهاي اساسي را برسانیم و س��بد کاال با ۵۰ درصد قیمت را براي 
۵۰میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.  بر اساس این طرح، دولت به ۶۰ میلیون نفر 

کارت الکترونیک می دهد  و هر ماه کمک هاي معیشتي را به حساب آنها واریز 
مي کند.ما از میان این ۶۰ میلیون مي خواهیم به ۲۰ میلیون نفر س��بد کاالي 
رایگان و به 4۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم. در 
قالب اجراي این طرح، مجلس بنا دارد براي ۵ میلیون بازنشسته طبق مواد ۱۲ و 
3۰ برنامه ششم توسعه شرایطي را مهیا کند که ۹۰درصد حقوق مشاغل همتراز 

خود را دریافت کنند | صفحه 4

 سبد كاالی اساسی 
با طرح مجلس  پر می شود

بر اساس طرح مجلس 20میلیون نفر به صورت رایگان  و 40 میلیون نفر با 50 درصد تخفیف  سبد کاالهای اساسی می گیرند

    کبری آسوپار: اصالح طلبان از ایستادن پاي یک دولت ناکارآمد خسته شده اند، مي خواهند 
بروند و دیواري جدید براي یادگاري نوشتن بس��ازند، اما با دیواري که ۹۲ و ۹۶ دور خود 
کشیده اند و راه شان را از همه سو بسته اند، چه کنند؟ استعفا، عبور از رئیس جمهور، سخن 

از توهمي به نام دولت پنهان، موج سازي با بهانه  اي به نام نمي گذارند کار کنیم، اردوکشي 
خیاباني، تحصن، جنجال هاي رسانه اي و ... . اصالح طلبان نشان داده اند راه هاي مختلفي براي 

زدن زیر میز بازي بلد هستند تا بي هزینه براي خود، از بار مسئولیت فرار کنند| صفحه 2


