
    در حالي كه در غي��اب ارزهاي ناشي از ص��ادرات نفت، 
اين ص��ادرات كاالهاي غير نفت��ي است كه مص��ارف ارزي 
كشور را تأمين مي كند، فعاالن بخ��ش خصوصي معتقدند 
بخشنامه هاي صادراتي مكرر بانك مركزي موجب تضعيف 

صادرات غير نفتي مي شود | صفحه 4

    كريم اكبري مباركه بازيگر با سابقه تئاتر، سينما و تلويزيون 
كشورمان كه مشغ��ول بازي در سريال »جش��ن سربرون« بود 
به دليل ابت��ال به ويروس كرون��ا درگذشت. طب��ق اعالم فرزند 
مرحوم اكبري مباركه، پيكر اين بازيگر فقيد صبح امروز در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا   به خاك سپرده مي شود | صفحه 16

    احم��د نصيرپور، عكاس پيشكسوت خب��ري پنج شنبه ۸ 
آبان ماه بر اثر سكته قلبي درگذش��ت  عكس هاي معنا دارش 
از جبهه هاي جنگ عراق با ايران در نشريات داخلي و خارجي 
منتشر شد. از جمل��ه معروف ترين عكس��ش، تصوير رزمنده 

۱۳ساله اي است كه تفنگش هم قد خودش بود!« | صفحه 16

    پس از گذشت يك ماه از درگيري ه��ا ميان ارمنستان و 
جمهوري آذربايجان بر سر قره ب��اغ، ايران براي ميانجيگري 
صلح بين طرفين وارد عمل شد و سيدعباس عراقچي نماينده 
ويژه رئيس جمهور ايران به ارمنستان و باكو سفر كرد و طرح 
ابتكاري تهران را به دو طرف مناقش��ه ارائه داد. مقامات باكو 
و ايروان از طرح ايران استقبال كرد و آن را اقدامي مثبت در 

راستاي برقراري ثبات در منطقه خواندند | صفحه 15

    پس از وقوع زمين لرزه 6/6 ريشتری در ازمير تركيه، 
وقوع سونامی در اين شهر هم بر شدت نگرانی های ايجاد 
شده اضافه كرد و تصاويری از به زير آب رفتن خيابان های 
ازمير در شبكه های اجتماعی دست به دست شد. ساعتی 
پس از گذشت حادثه وزير كشور تركيه درتوئيتر خود از 

تخريب 20 ساختمان بلند خبر داد

    رئيس جمهور فرانسه بار ديگر از عبارت »تروريست 
اسالم گ��را« در توصيف حمل��ه به كليساي��ي در شهر 
نيس استف��اده كرد و حت��ي ناگهان از موض��ع مدافع 
سكوالريسم عبور ك��رد و با ادعاي دف��اع از كاتوليسم 
نش��ان داد مي خواه��د ژست شواليه ه��اي جنگ هاي 
صليبي را بازي كند. منطق مكرون در مساوي ساختن 
اسالم گرايي  با تروريسم را اگر درست بدانيم بايد درباره 
حمله يك مهاجم جنبش راست افراطي به يك مسلمان 
در شهر آوينيون عبارت هايي نظي��ر تروريسم غربي يا 
تروريسم فرانسوي به ك��ار ببريم و از مقامات فرانسوي 

بپرسيم كه چرا در اين مورد زبان بسته اند

    بسته شدن صفحه فرانسوي رهبر انقالب ايران تنها 
رويدادي نيست ك��ه ادعاهاي آزادي بي��ان در غرب را به 
چالش مي كشد؛ غرب پر از اتفاقاتی است كه نشان مي دهد 
آزادي بيان غربي يعني آزادي در بيان آنچه سياست هاي 

دولت هاي غربي، بيان آن را مي پسندند

 سکوت مکرون 
در برابر تروريسم فرانسوي

بیان آنچه ما می خواهیم  
آزاد است!

 ازمیر در محاصره
زمین لرزه و سونامی
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یادداشت  سیاسی

 اهداف پيدا و پنهان
 در دور جديد اسالم ستيزی

عباس حاجی نجاری

رئيس جمهور فرانس��ه  در اين دور جديد اس��الم ستيزي اگر 
چه به زعم خود درپي جلوگي��ري از گسترش بيشتر اسالم در 
غرب و مديريت مسلمانان به وي��ژه در فرانسه كه بزرگ ترين 
جمعيت مسلمانان در اروپ��اي غربي را درخ��ود دارد، آن هم 
مبتني بر ارزش های سكوالريسم ، می باشد و درصدد است كه 
محدوديت هاي مضاعفي را عليه مسلمانان در اين كشور اعمال 
كند كه ازجمله آنها تعطيلي برخي از مراكز اسالمي، محدوديت 
آموزش هاي خانگي، رصد سخت گيرانه سازمان هاي ورزشي 
و انجمن ها، ممنوعي��ت اعزام مبلغان دين��ي از ساير كشورها 
به فرانسه، و كنترل تأمين مالي مساج��د در اين كشور است، 
اما ترديدي نيست كه منشأ اين مرحل��ه از اسالم ستيزي نيز 
صهيونيسم جهاني است.  بر اين اساس مقابله با عملكرد مكرون 
نبايد مسلمانان را از مقابله با دشمنان اصلي يعني صهيونيسم 

جهاني و امريكا منحرف كند | صفحه2

 54هزار پایگاه بسیج 
امدادگر سالمت می شوند

   اجتماعی

 فرمانده کل سپاه: از فرماندهان سپاه در سراسر کشور انتظار داريم همه پايگاه هاي مقاومت را به مرکز امدادگران 
و حافظان سالمت کشور تبديل کنند تا بتوانیم در تشخیص سريع ويروس کرونا نقش آفريني جدي داشته باشیم

رئیس سازمان بسیج: مرحله سوم کمک های مؤمنانه از 8آبان آغاز شد و تا نوروز ادامه خواهد داشت

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 10 آبان 1399 - 14 ربیع االول 1443

سال بیست و د  وم- شماره 6060  - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

سردار نقدي در منزل شهید محمدی:

 مديران فضای مجازی 
در قتل شهیدان آمر به معروف 

سهیم  هستند

 صادرات غیرنفتي 
الي منگنه بخشنامه 

لحظاتي پس از آنکه زمین لرزه 6/6 ريشتري شهر 
ازمیر ترکیه را به لرزه درآورد ويدئوهاي بسیاري از 
حادثه در شبکه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته 
ش�د و س�بب گرديد کاربران پیش از رس�یدن 
آمارهاي رس�مي درب�اره میزان خس�ارت هاي 
وارد شده گمانه زنی کنند. بر اس�اس آماري که 
تا لحظه تنظیم خبر ارائه شده بود، شش نفر در 
جريان حادثه کشته و 120 نفر هم زخمي شده اند. 
ساعت ۱5و 2۱ دقيقه روز گذشته به وقت محلي 
بسياري از ساكنان شهر ۳ ميليون نفري ازمير به 
سرعت از ساختمان   ها بيرون دويدند و خود را به 
فضاي باز رساندند. براساس فيلم هاي به اشتراك 
گذاشته شده، مدت زمان ۳0 تا 40 ثانيه اي زمين 
لرزه براي بسياري از مردم فرصتي فراهم كرد كه 
در وحشت ايجاد شده مج��ال آن را پيدا كنند تا 
دست به گوشي هاي تلفن همراه ببرند و از لحظه 
آوار شدن برخي ساختمان ه��اي بلند شهرشان 
فيلم بگيرند و آن را در فضاي مجازي منتشر كنند. 
پس از ويران شدن اين ساختمان   ها و پيش از اينكه 
امدادگران در محل حاضر شوند، بسياري از مردم 
خود را به ساختمان ه��اي تخريب شده رساندند 
و تالش كردند افراد گرفت��ار را از ميان آوار خارج 
كنند. تالش مردم در اين ب��اره هم نتيجه داد، به 
طوري كه انتشار ويدئويي كه در آن مردم يكي از 
شهروندان را از زير آوار خارج كرده بودند، شادي 
كاربران را به همراه داشت. هرچند وقوع حادثه در 
ميانه روز اميدواري درباره كاهش حداقلي تلفات 

را به دنبال داشت، با اين ح��ال افراد زيادي كه به 
دليل شيوع كرونا در قرنطينه های خانگي به سر 
مي بردند، زير آوار ساختمان ه��اي تخريب شده 

گرفتار شده اند. 
پس از وقوع زمين لرزه، وقوع سونامي در اين شهر 
هم بر شدت نگراني ها اضافه ك��رد و تصاويري از 
به زير آب رفتن خيابان هاي ازمير در شبكه هاي 
اجتماعي دست ب��ه دست شد. ساعت��ي پس از 
گذشت حادثه وزير كشور تركيه اولين مقام رسمي 
اين كشور بود كه اطالعات رسمي از زمين لرزه را 
گزارش داد و درتوئيتر خود شمار ساختمان هاي 
تخريب شده را 20 ساختمان اع��الم كرد. مركز 
لرزه نگاري امريكا هم اعالم كرد كه حادثه در عمق 
۱0 كيلومتري زمين اتفاق افتاده و كانون حادثه 
۱7 كيلومتري ساحل دري��اي اژه در شمال شرق 
منطقه جزي��ره ساموس يونان ب��وده و در سراسر 
سواحل دريا و منطقه مرمره احساس شده است. 
رجب طي��ب اردوغان، رئيس جمه��ور تركيه هم 
در پيامي توئيتري اع��الم كرد كه با تمام امكانات 
كشور كنار شهروندان هستيم. رسانه هاي تركيه 
همچنين از بروز پس لرزه   هاي��ي به بزرگي ۳/9 و 
4/۸ ريشتر خبر دادند كه تا شامگاه ادامه داشت. از 
كشور يونان هم خبر رسيد كه چندين ساختمان 
در جزيره ساموس حادثه دچار خسارت شدند و 
زمين لرزه در آتن پايتخت اين كشور هم احساس 
شده است. در اولين گزارش   ها شمار حادثه ديدگان 

يونانی چهار نفر اعالم شده است. 

حزب کارگر بريتانیا، عضويت جرمی کوربین، 
رهبر س�ابق حزب را با برچسب يهودی ستیز 
بودن تعلیق کرد. البته کوربین اين اتهام را رد 
کرده و خواستار بازگشت به حزب شده است. 
در همان زمانی ك��ه امانوئل مك��رون در فرانسه 
داد آزادی س��ر داده و از انتش��ار كاريكارتورهای 
توهين  آميز به پيامبر اكرم به بهان��ه آزادی بيان 
حمايت می كن��د، در انگليس، جرم��ی كوربين 
برچسب يهود ستيزی خورده و ب��ه همين بهانه 
از حزب كارگ��ر تعليق شده اس��ت. كوربين، روز 
پنج  شنبه به دنبال واكنش به گزارش كميسيون 
تحقيقی »برابری و حقوق بشر«، در مورد اهمال 
حزب كارگ��ر در برابر »يهودستي��زی« برخی از 
اعضای حزب، در اقدامی كم سابق��ه، از عضويت 

در ح��زب تعليق شد. پ��س از انتش��ار نتايج يك 
تحقيق چند سال��ه درب��اره »يهودی ستيزی در 
حزب كارگر«، كميسيون براب��ری و حقوق بشر 
پس از اع��الم نتايج گزارش خ��ود گفت: »حزب 
كارگر مسئول اقدام های غيرقانونی در آزار و اذيت 
و تبعيض است. « لوسيانا برگر، نماينده سابق حزب 
كارگر يكی از اعضای يهودی بود كه از حزب تحت 
رهبری كوربين كناره گيری كرد. وی پس از تعليق 
كوربين گفت كه اين گزارش سخنان وی را ثابت 
می كند چراكه وی پيش از اين گفته بود از سوی 
هواداران كوربين ب��ه اسيد پاشی، حمله با چاقو و 
تجاوز تهديد شده بود. وی در وبالگ خود مدعی 
شد: »اين حزب ]كارگر[ فرهنگ قلدری، تعصب 
و ارعاب عليه يهوديان را كه به درونش نفوذ يافته 

بود، تسهيل كرد.«  
جرمی كوربي��ن، با رد اته��ام »يهودستيزی« در 
دوران رهب��ری اش بر اي��ن ح��زب، گفته است 
برای بازگشت ب��ه حزب كارگر ت��الش می كند. 
جرمی كوربين گفت مطالب منتشره در گزارش 
كميسيون تحقيقات را قبول ندارد و خود او از سال 
20۱۸ برای مقابله با اقدامات ضد يهودی در حزب، 

يك تيم تشكيل داده بود. 

ازمير در محاصره زمين لرزه و سونامی

 کوربين با برچسب يهود ستيزی 
از حزب کارگر انگليس تعليق شد

ابتكار ايران 
براي صلح پايدار در »قره باغ«

صفحه 2

صفحه 3

وزير صمت از مردم بابت كيفيت پايين خودروهای توليد 
داخل عذرخواهی كرد و گفت كه باي��د خودروسازی در 
كشور از انحصار خارج ش��ود. او از دانش بنيان ها خواست 
به كمك وزارتخان��ه صمت بيايند تا ب��ازار رقابتی خودرو 
شكل بگيرد. برخی ناظران می گويند پيش از رزم حسينی  
مديران ديگری هم از اين وعده ها داده  بودند. وزير جديد 
بايد ثابت كند كه شوخی نمی كند و نمی خواهد در فرصت 
باقی مانده تا پايان دولت از خود يك چهره ترقی خواه و ضد 
انحصار و رانت و فساد معرفی كند. تا يك سال ديگر وقت به 
اندازه كافی هست كه آقای وزير دست كم زيرساخت های 

رقابتی شدن صنع��ت خودرو را در كش��ور آماده كند و 
كار را به پيش بب��رد. مردم از اين انحص��ار فساد آلود 

خسته شده ان��د. درافتادن با دو غ��ول »خودروی 
بی كيفيت ساز« كار آسانی نيست. نشان دهيد 

كه با حرف های تان با مردم شوخی و به آنان 
بی احترامی نمی كنيد.

 بقیه صفحه 4

 وزير دنبال 
رقیب خودروسازان

 درگذشت احمد نصیرپور 
 عکاس پیشکسوت 

دفاع مقدس 

کرونا در »جشن سربرون« 
قربانی گرفت


