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خبر
افراد دوتابعیتی از کاندیداتوری
در انتخابات مجلس منع شدند

خانه ملت ـ اصغر ســلیمی ،ســخنگوی کمیسیون
شــوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس اعاده شــده از شورای نگهبان
خبر داد و گفت :با رأی کمیســیون افراد دوتابعیتی
و یــا دارای اجازه اقامت دائم در کشــورهای خارجی
نمیتواننــد برای کاندیداتــوری در انتخابات مجلس
ثبتنام کنند .وی همچنین گفت :طرح اصالح قانون
انتخابات مجلس اعاده شــده از شــورای نگهبان در
دستور کار کمیسیون قرار داشت و جهت تأمین نظر
شورا بخشهایی از آن حذف و یا اصالح شد .وی ادامه
داد :بر اساس بخشی این اصالحات رأیدهندگانی که
قصد دارند به یک لیســت واحد انتخاباتی رآی دهند
دیگر مجبور به نوشتن نام همه افراد آن لیست نیستند
و میتوانند نام لیست را در برگه رأی وارد کنند و اگر
هم اســم لیســت و هم نام افراد را بنویسند نام افراد
محســوب میشود و لیست بالاثر خواهد شد.به گفته
سخنگوی کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس،
همچنیــن در این طرح التزام عملی به اســام برای
کاندیداهای مســلمان به معنای انجام واجبات و عدم
اصرار بر محرمات تعریف شده است.

پخش مستندی از شناسایی و دستگیری
جاسوسانآمریکایی

ایسنا ـ حجتاالسالم علوی ،وزیر اطالعات در حاشیه
جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
در زمینههای زیادی جاسوســان آمریکایی و جاسوسان
سرویسهای بیگانه را در مراکز حساس مختلف شناسایی
کردیم و آنان را پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل
دادیم.وی تصریح کرد :جزئیات شناســایی و دستگیری
این جاسوسان آمریکایی دوشنبه از طریق مستندی که
تهیه شده اســت به اطالع مردم میرسد.وزیر اطالعات
خاطرنشان کرد :سربازان گمنام امام عصر (عج) همیشه
در حال حماسهآفرینی هستند و مجاهدت خاموش آنان
به کشف یک سلسله توطئهها در زمینههای جاسوسی
در حوزههای ضدتروریسم ،ضدمفاسد اقتصادی و سایر
زمینهها منتهی میشود که بسیاری از آنها زمان گفتنش
فرا نرسیده اســت اما در زمینه ضربه به جاسوسان سیا
زمانش فرا رســیده اســت که فردا به استحضار مردم
شهیدپرور و بزرگوار ایران اسالمی خواهیم رساند.

زمینه حضور مشاور قاضی زن
در دادگاه خانواده فراهم میشود

ایرنا ـ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اســامی ،گفت :طرح اصالح ماده  ۲قانون حمایت از
خانواده با اصالحات جزئی تصویب شد که به موجب آن
زمینه حضور مشاور قاضی زن در دادگاه خانواده فراهم
خواهد شد.سیده فاطمه ذوالقدر همچنین با بیان اینکه
جلسه روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی دو دستور جلســه داشت ،افزود :اولین دستور
جلســه در خصوص کلیات الیحه حمایت از مالکیت
فکری بود که به تصویب اعضای کمیسیون رسید.وی
ادامه داد :پس از اســتماع نظرات کارشناسان و اعضای
موافق و مخالف ،کلیات الیحه حمایت از مالکیت فکری
تصویب و برای طــرح در صحن مجلس علنی مجلس
شورای اسالمی به هیأت رئیسه تقدیم شد.
فرمانده هوافضای سپاه:

دروغ ترامپ آنقدر بزرگ بود
که خودمان نیز اول باور کردیم

ایسنا ـ ســردار امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده هوا فضای
سپاه گفت :پس از ادعای ترامپ در خصوص سرنگونی یک
پهپاد ایرانی یگانهای مختلف را چندبار کنترل کردیم،
زیرا موضوع برای ما باورپذیر نبود که دروغ به این بزرگی
را خودش به صورت مستقیم در رسانه بیان کند.وی افزود:
به همین علت چند ساعتی در تکذیب خبر تأخیر داشتیم
و در نهایت دیدیم که پهپاد بدون سرنشــین ما فعالیت
ناوگروه را قبل از تنگه هرمز و تا زمان خارج شــدن از آن
رصد کرده اســت .سردار حاجی زاده افزود :خود آنها نیز
پس از مدتی تقصیر را به گردن بولتون انداختند.

پالیزدار :پرونده بزرگترین بدهکار
بانکی در ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی بررسی میشود

فارس ـ کاظم پالیزدار ،دبیر ســتاد هماهنگی مبارزه با
مفاســد اقتصادی در مورد موضوعات مورد بررســی در
جلســه روز دوشنبه این ســتاد گفت :پیگیری موضوع
پرونده بزرگترین بدهکار بانکی و روند گزارشدهی بانک
مرکزی و کمیته فرا دستگاهی وصول مطالبات معوق در
این باره ،یکی از موضوعات جلسه امروز ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری
است .دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه
داد :موضوع دیگر بحث فرودگاه منطقه َطرالب قم است.
اجرای احکام برای این پرونده حکم صادر کرده اســت و
بررسی این موضوع نیز یکی دیگر از موارد جلسه فردای
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود .این
پرونده در حال تبدیل شدن به یک «پدیده شاندیز» دیگر
بود که جلوی آن گرفته شد.

ساز و کار تولید ارز دیجیتال در
کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد

فارس ـ عبدالناصر همتی ،رییس کل بانک مرکزی
دربــاره آخرین وضعیــت اســتفاده از بیت کوین
در کشــور ،گفت :ســازوکار تولید ارز دیجیتال در
کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و در دستور
کار دولت قرار گرفته است.رییس کل بانک مرکزی،
تصریح کرد :در آینده نزدیک موضوع ارز دیجیتال
در دولت مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
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هادی غفاری در گفتوگو با همدلی:

انتخابات سرد نعوذباهلل مردم را به فکر براندازی میاندازد
همدلی| سعید شــمس :هفت ماه و
ِ
انتخابات
انتخاباتی
ِ
چند روز به موعد
مجلس یازدهم مانده است .آن هم در
شرایطی که به لحاظ اقتصادی کشور
از خرداد ماه ســال گذشته وضعیت
مطلوبی نــدارد و همچنین در فضای
دیپلماسی روزهایی پر پیچ و خمی را
در حال تجربه کردن هســتیم .دقیقا
به همین دلیل ،اینکه انتخابات هشتم
اسفند  98با چه میزان مشارکتی برگزار
شود ،نسبت به تعداد رایدهندههای
انتخابات گذشته از اهمیتی به مراتب
بیشتر برخوردار است.
هادی غفاری عضو شــورای مرکزی
مجمع نیروهای خط امام در گفتوگو
با «همدلی» با بیــان اینکه «به همه
دستگاهها و نهادهای مرتبط با انتخابات
توصیه میکنم که شرایط باید شرایطی
باشــد که مردم به این حس برســند
که بــرای حضــور در انتخاباتی آزاد
دعوت شدهاند .چرا که اگر غیر از این
باشد ،نعوذباهلل مردم به فکر براندازی
میافتند .که خــب! این اتفاق آن هم
در روزهایی که کشــورهای خارجی
مردم ایران را بــا تحریمها در منگنه
قرار دادهاند ،اتفاق بسیار بدی خواهد
بود» به پرســشهای طرح شده پاسخ
میگوید:
آقای خاتمی مکرر تاکید کردهاند که
نمیشود انتخابات را تحریم کرد .این
در شرایطی اســت که معلوم نیست،
شــوراینگهبان با چه متر و معیاری
صالحیتها را تعیین کند.
بنده هــم قطعا این عقیــده را دارم که
در هر شــرایطی باید انتخابــات را جدی
گرفت .در راســتای اهمیت انتخابات برای
نظام و کشــور هیــچ اصالحطلبی هم به
تحریــم فکر نمیکنــد .در واقــع جریان
اصالحطلبــی همیشــه از خودگذشــتی
میکند تا خدای ناکرده کشور لطمه نبیند
و دقیقا به همین دلیــل ،حتی در ادواری
که نیروهــای شــاخصمان رد صالحیت
هم شــدند ،همچون همیشــه با توجه به
موقعیتی که نظام دارد ،همیشــه حضوری
جدی در انتخابات داشــتیم و انشــاءاهلل
در انتخابات مجلــس یازدهم هم روال بر
همین منوال خواهد بود .آن گروه یا نهادی
که با انتخابات آزاد مشــکل دارد و دنبال
سازوکاری است تا نیروهای همفکر خودش
را در مجلس بنشــاند ،شوراینگهبان است
که معموال با رد صالحیت فلهای چهرههای
شاخص و برجســته اصالحطلب فضا را به
فضایــی غیر رقابتی تبدیل میکند که این
مســاله مخصوصا در سال جاری که کشور
مشــکالت زیادی را هم در داخل و هم در
خارج دارد ،بیشــتر از همیشه ضرر دارد و
به همین دلیــل ،امیدواریم آقایان به خود

دکه

گزارش «ایــران» از حضور 500
استارتاپ در نمایشگاه الکامپ25

درخشش استارتاپ ها

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی الکامپ
(الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران) با
شعار «آینده بهتر» با حضور شرکتهای ایرانی (750
شرکت داخلی و  500استارتاپ) و  8شرکت خارجی
(چین ،آذربایجان ،عراق ،ارمنســتان ،روسیه ،ترکیه،
قطر و افغانستان) از روز پنجشنبه  27تیرماه در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی آغاز به کار کرد .این
نمایشگاه در حالی عصر امروز (یکشنبه  30تیرماه) به
کار خود پایان میدهد که حضور استارتاپها و فین
تکها (که بخصوص در زمینه ارزرمزها فعال هستند)
در کنار شرکتهای بزرگ نرمافزاری و سخت افزاری
و اپراتورهــا نه تنها پررنگ بود ،بلکه به گفته ماینرها
بازدیدکننــدگان کنجکاو ایرانــی بهدنبال چگونگی
استخراج رمزارزها و خرید و فروش بیتکوین هستند
بههمین دلیــل غرفههای این بخش بازدیدکنندگان
بسیاری داشت.

نفتکش در برابر نفتکش
ایران به وعده خود عمل
کرد

بیاینــد و اجازه برگــزاری انتخابات آزاد را
بدهند تا از این طریق شرایط برای کاهش
مشکالت فراهم شــود .به هرحال برای ما
این کارها مهم نیست و باز هم در انتخابات
شرکت خواهیم کرد.
حضور در هر انتخاباتی معلوم است
که با هدف برنده شدن انجام میشود.
در صــورت تکــرار ردصالحیتها،
اصالحطلبان باید با چه ســازوکاری
کاندیداهای خود را وارد صحنه رقابت
کنند؟
باید مراقب باشیم تا اشتباه مجلس دهم
را تکرار نکنیــم .یعنی فقط نیروهایی را در
لیست انتخاباتیمان قرار بدهیم که افرادی
100درصد اصالحطلب باشند .همه دیدند،
برخی از چهرههای سیاسی به واسطه حضور
در لیســت امید رای الزم را برای راهیابی به
مجلس از مردم گرفتند اما تا پایشــان به
ساختمان بهارستان رسید ،انگار نه انگار که
یکی از لیســت امید بودند و قول و قراری
گذاشته بودند .یعنی اگر همه کاندیداهایی
که با لیســت امید به مجلس دهم رسیدند،
بر ســر عهدشــان باقی میماندند ،مجلس
دهم مجلســی اصالحطلب میشد و مسلما
هــم در وظیفــه قانونگــذاری و هــم در
وظیفه نظارت ،عملکرد بــه مراتب بهتری
از مجلس فعلی ثبت میشــد .اما متاسفانه
برخی رفیقان نیمهراه شدند تا اصالحطلبان
بدانند که دیگر نباید دست به این کار بزند
و چهرههای غیر اصالحطلب را در لیســت
اصالحات بگذارند.
پس شما به لیســت امید سال 94
اعتراض دارید؟
چرا نداشته باشم .اینقدر لیست را اینور
و آنور نوشــتیم و بــا رای مــا به مجلس
رفتنــد و رایهایــی دادنــد که بــا اصول

فراکســیون امید منافات داشت .به همین
دلیل در انتخاباتی که پیــشرو داریم ،اگر
شــوراینگهبان همچنــان قــرارش بر رد
صالحیت گســترده اصالحطلبان باشد ،به
تعداد نیروهای کارآمدی که باقی میماند،
باید لیست بدهیم تا کسی نتواند با استفاده
از ســرمایه اجتماعی اصالحات به مجلس
برســد و بعد از اینکه رسید ،مسیرش را از
مسیر اصالحطلبان مجلس جدا کند .یعنی
جبهــه اصالحات مجبور نیســت حتما در
تهران  30کاندیدا داشــته باشد ،میتوان با
کاندیداهای کمتــری وارد صحنه انتخابات
ی مردمی که رایشان
شــد تا نتوانند از را 
به نام اصالحطلبی است ،سوءاستفاده کنند.
نظرتــان درباره میزان مشــارکت
احتمالی چیست؟ به هر حال اتفاقهای
یک سال و چند ماه گذشته موجی از
نارضایتیهــا را در الیههای مختلف
جامعه به وجود آورده است.
مــا اصالحطلبان همیشــه دغدغه نظام،
کشــور و مردم را داریم و بــر همین مبنا
موظفیم با بهرهگیری از روشهای مختلف
مردم را با اهمیت رای و شرکت در انتخابات
آگاه کنیــم .چون تنها راه نجات کشــور را
انتخابــات و انتخابات را حق و حیات مردم
میدانیم و بر این باور هستیم که اگر مردم
کشورشان را میخواهند کشوری ببینند که
امورش را صالحــان اداره کنند ،باید بیایند
و رای بدهند تــا آدمهای کوچک و آنهایی
که با هدف سوءاستفاده در انتخابات شرکت
میکنند ،نتوانند توفیقی داشــته باشند .در
واقع فقط با انتخابات اســت که میتوانیم
امید را بیفزاییم و مشــکالت را یکی پس از
دیگری حل کنیم .به همین دلیل نیروهای
اصالحطلبی تحت هر شرایطی وارد انتخابات
خواهند شد تا بتوانیم ،از این طریق صالحین

را مامــور بر امور کشــور کنیم و همچنین
اجازه ندهیم تندروها با حضور در مجلس و
دستگاههای دیگر فرصت عمل به رفتارهای
رادیکالگونه را به دست بیاورند.
اگر مردم رای ندهند ،چه شــرایطی
پیش میآید؟
خدای ناکــرده اگر مــردم رای ندهند و
انتخابات ،انتخاباتی ســرد باشد ،مشکالت
زیادی در انتظار مــا خواهد بود .به همین
دلیل به همه دســتگاهها و نهادهای مرتبط
بــا انتخابــات توصیه میکنم که شــرایط
باید شرایطی باشــد که مردم به این حس
برســند که برای حضــور در انتخاباتی آزاد
دعوت شدهاند .چرا که اگر غیر از این باشد،
نعوذباهلل مردم به فکــر براندازی میافتند.
که خب! ایــن اتفاق آن هم در روزهایی که
کشورهای خارجی مردم ایران را با تحریمها
در منگنــه قرار دادهاند ،اتفاق بســیار بدی
خواهد بود .تکرار میکنم ،همه باید در این
چند ماه باقیمانده تمام تالششان را بهکار
بگیرند تا انشــاءاهلل یکبار دیگــر انتخاباتی
حماســی در ایران رقم بخــورد و به دنیا و
مخصوصــا آمریکا این پیام را بدهیم که هر
چقدر هم که مردم ایــران را تحریم کنند،
آنها سفت و سخت پشت نظامشان خواهد
ماند.
ممنون؛ حرفی مانده است؟
متاســفانه بعضی از درگیری و اختالفات
داخلی روز به روز بیشتر میشود .به عنوان
کســی که بــرای انقالب و کشــور زحمت
کشیدهام ،به همه توصیه میکنم جدلهای
بیهــوده را کنار بگذارند تا همه در کنار هم
بتوانیم ،کشــور را از این شرایط حساس و
خطیــر نجات بدهیم .برای بــار چندم هم
میگویم ،نعوذبــاهلل مردم از نظــام ناامید
نشوند.

نعمت احمدی:

دولت میتواند در بودجه صدا و سیما ورود کند
یک وکیل دادگستری گفت :تدبیر درست رئیس جمهور
برای جلوگیری از تولید برنامههایی که مخالف با دولت است
یا بار اتهامی برای دولت دارد ،این اســت که در هزینههای
رادیو و تلویزیون اعمال نظر و دقت داشته باشد تا برنامه بد
و مخالف تولید نکنند.
نعمت احمدی در اینباره اظهار کرد :طبق اصول  ۵۲و ۵۳
قانون اساســی درآمدهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه
هزینههای دولتی از طریق بودجه ســنواتی باید تخصیص
پیدا کند.
وی بــا بیان اینکه «کار ســازمان برنامه و بودجه تنظیم
بودجه کشــور است» ،گفت :ســازمان برنامه و بودجه این
اشــراف را در تهــران و مناطق دیگر دارد کــه بودجهها را
تعیین و نظارت میکند و ســازمانها نیز هزینههایشان را
میدهند؛ البته نهادهایی مانند دادگستری ،رادیو و تلویزیون
و وزارت ورزش درآمدزا هســتند نه اینکه همه درآمدها را
داشــته باشند بلکه بخشی از هزینهها را به صورت درآمد از
برنامههایشان دارند.
وی افزود :بودجهای که تخصیــص مییابد باید از طریق
تفریغ بودجه که به وســیله دیوان محاســبات صورت می
گیرد ،انجام شود .دیوان محاسبات دادگاهی است که اقالم
و ارقام بودجهای که هزینه میشــود را محاسبه میکند نه
اینکه باید تعیین شود بلکه آن را محاسبه میکند.
این وکیل دادگســتری تصریح کرد :صدا و سیما با دیگر
جاها متفاوت اســت و صــرف نظر اینکــه درآمد دارد و
تبلیغات میفروشد ،از آن طرف هم باید تولید کند و هزینه
دارد .برخالف جاهای دیگر شورای نظارت دارد؛ یعنی وقتی
قانون اساســی تصویب میشد مانده بودند که صدا و سیما
را جــزو کدام قوه قرار دهند و علی الحســاب باید جزو قوه
مجریه میبود؛ لذا طبق اصل  ۴۴قانون اساســی که ســه
اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی را تعریف کرده ،رادیو و
تلویزیون را جزو اقتصاد دولتی گذاشتهاند.
احمدی یادآور شــد :چندین موضوع مانند راه ،مخابرات،
هواپیما ،کشتیرانی ،بیمه ،بانک و  ...عنوان شد که دولتیاند
و از آنجا که اقتصاد دولتی اقتصاد ناموفقی اســت و در دنیا

نشــان داد که دولت نمیتواند مجری خوبی باشد؛ لذا ما در
طول این چهل ســال از باب خصوصی سازی اکثر جاها را
خصوصی سازی کردیم مانند بیمه ،بانک ،کشتیرانی ،راه و
راه آهــن وغیره .تنها جایی که تا این لحظه مقاومت کرده
تا خصوصی نباشد ،صدا و ســیما و رادیو و تلویزیون است
و ما جزو معدود کشــورهایی هســتیم که رادیو وتلویزیون
خصوصی نداریم.
وی افزود :در حال حاضر فضای مجازی اینقدر باز شــده
که هر فرد یک شهروند خبرنگار است ولی ما هنوز بر سنت
چهل ســاله گذشــته پافشــاری میکنیم و در اینجا دچار
چالش میشــویم زیرا رادیو و تلویزیــون خصوصی نداریم،
رقابت وجود ندارد و نحوه نظارتش مشکل پیدا کرده است.
برای حل این مشــکل آن را زیر نظر رهبــری قرار دادیم.
یعنی رهبری باید رئیس صدا و ســیما را تعیین کند البته
مقــام رهبری هم اعالم کرده که ابالغ را صادر میکند و در
این زمینه نظارتی ندارد .زیرا موضوع خیلی حساس است و
اینقدر حســاس است که تا این مدت حاضر نشدند رادیو و
تلویزیون خصوصی را ارائه بدهند .بر همین اســاس شورای
نظارت را برای نظارت در این امر قرار دادند.
وی با بیان اینکه «شــورای نظارت یکســری اشــخاص
حقیقی و حقوقی دارد» ،گفت :این چالش مطرح اســت که
سرپرست صدا و سیما را رهبری تعیین میکند ،بودجهاش
را دولت میدهد و نظــارت آن را یک هیات انجام میدهد
که اینها پســتهای انتصابیاند و وزنه دولت در پستهای

انتصابی کمتر اســت و در پستهای انتصابی افراد منصوب
میشوند و تولید ایراد پیدا میکند .مثال مردم عالقهمندند
برنامه نود را داشــته باشند .مردم برای این برنامه تا دو سه
بامداد بیدار بودند و چنــد میلیون نفر در رابطه با برنامه با
هــم بحث می کردند ولی یک دفعه آقایی تصمیم میگیرد
که برنامه نود نباشــد زیرا تصمیم گیرنده نه دولت است نه
مردماند بلکه یک نظارت و رئیسی دارد و دولت تنها اهرمی
که دارد این اســت که میتواند در مورد بودجه صدا و سیما
ورود کند.
احمدی یادآور شــد :وقتی که صدا و ســیما برنامههایی
را درســت میکند و این برنامههــا در تقابل با دولت قرار
میگیرند و یا درخط مشی دولت نیست و ضد دولت است،
باعث میشود رئیس جمهور تنها راهی که برای جلوگیری
از تولید برنامههایی که مخالف با کالن دولت اســت یا بار
اتهامی برای دولت دارد ،مثل گاندو ،این باشــد که اعمال
نظر و دقت در هزینههای رادیو و تلویزیون داشــته باشد
و بگویــد که وقتی پول ندارید و اعتبارتان کم اســت و از
کمبود بودجه رنــج میبرید ،باید برنامه بد و مخالف تولید
نکنید.
وی افزود :اگر به بودجه ســالیانه رادیــو و تلویزیون نگاه
کنید میبینید که اندازه یک وزارت خانه بودجه دارد .شما
ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی
دیگر تولیدش را هم نگاه کنید .میبینید که یکی از عوامل
نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه و سخنرانی و موعظه است؛
لذا رئیس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است زیرا
شــورای نظارت ،نظارت بر تولیدات نمیکند و عمال چالش
در جامعه به وجود مــیآورد و دولت تنها امکانی که دارد
جلوگیری از پرداخت بودجــه برای تولید برنامههای تفرقه
افکنانه یا برنامههایی که باب تهمت یا افترا نســبت به یک
جریانی و یک فردی را به وجود می آورد ،است.
وی در پایان تصریح کرد :ناگفته نماند که ما ســالهای
گذشته هم همین درگیری را داشتهایم و تولید برنامههایی
ماننــد «چراغ» و «هویت» با پــول بیتالمال بود که نفعی
برای جامعه نداشت جز اینکه جدایی و تفرقه بیندازد.

توقف نفتکش انگلیسی «اســتنا امپرو» در خلیج
فارس به دزدان دریایی ملکه نشــان داد خباثت آنها
بیهزینه نیست و لندن باید تاوان اقدامات ضدایرانی
خود را بپردازد.
آنها که خباثتشان برای همه آشکار است کشتی ما
را با راهزنی دریایی ربودهاند اما سعی میکنند به آن
شکل قانونی بدهند .البته عناصر مؤمن در جمهوری
اسالمی این کارها را بیجواب نمیگذارند و در فرصت
و جای مناســب پاســخ خواهنــد داد ».این عبارات
کوتاه اما قاطعانه و از موضع اقتدار رهبر عظیمالشان
انقالب اســامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور و
در واکنش به اقدام انگلیس خبیث در توقیف نفتکش
ایرانیگریس  1در تنگه جبلالطارق کافی بود تا تنها 3
روز بعد خبر توقیف نفتکشهای انگلیسی توسط سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در خلیج فارس در صدر اخبار
رسانههای بینالمللی و منطقهای قرار بگیرد.

بریتانیایصغیر

«بــا ایــران بــازی نکنیــد»،
انگلیسیها این هشدار محمدجواد
ظریف ،وزیر خارجه ایران در نیویورک را جدی نگرفتند
و درنهایت شــامگاه جمعه بود کــه توقیف نفتکش
انگلیســی به ســرخط اخبار بینالمللی تبدیل شد.
انگلیسیها ابتدا خبر را در خوف و رجا پیگیری کردند
تا اینکه اطالعیه روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی حجت را بر همه تمام کرد.

توهمهای احمدینژاد
پایان ندارد

در شــرایطی که موضع رسمی
ایران در قبال آمریکا نه جنگ؛ نه مذاکره اســت ،اما
احمدینژاد برعکس خواستار حل اختالفات ایران و
آمریکا با ابزار مذاکره شده است .وی که در زمان حضور
خود در ریاســت اجرایی کشور همواره خود را تابع و
مطیع ساختارهای نظام و مقامات عالیه نشان داده در
تحلیل تعجب برانگیز گفته «ترامپ مرد عمل است و
باید مســتقیماً با خود او وارد دیالوگ و مذاکره شد».
احمدینژاد هنوز خود را صاحبنظر در اموری میداند
که نظام موضع شفاف و صریح درباره آنها گرفته است
و او تصور میکند که هنوز در پاستور نشسته و نسخه
حل مشــکالت را میدهد و بهجای مسئوالن کشور
سخن میگوید.

سختترین سال
آموزشی در کشور

بدون شک سال تحصیلی پیش رو یکی از سختترین
سالهای آموزشی به شمار میآید ،چرا که هنوز شروع
نشده با استعفای وزیر آموزش و پرورش ،پلمب مدارس
دولتی و معضل کتابهای درسی مواجه شدیم و حاال
هم طبق صحبتهای سخنگوی کمسیون آموزش با
مدارس غیردولتی روبهرو هستیم که کاربری مسکونی
دارنــد ،به همین دلیــل هم کالسهــای درس در
آشپزخانهها و انباریها برگزار میشود!

دلیران تنگه

توقیف نفتکشهای ایران جدیترین فاز
کاری غرب برای افزایش فشار اقتصادی به
ایران اســت؛ در اینباره باید گفت پس از پایان جنگ
تحمیلی ،شرکت ملی نفت ایران به دلیل محدودیت و
آسیبدیدن ناوگان نفتکش خود با مشکالت عدیدهای
روبهرو بود .بخشــی از درآمد شرکت ملی نفت بابت
اجاره نفتکشها هزینه میشد ،بنابراین تصمیم گرفته
شد ســفارش  ۱۰نفتکش به کرهایها داده شود که
بر همین اساس ،شــرکت ملی نفت ایران به صورت
پیشقرارداد ،با شــرکت ملی نفتکش برای اجاره ۱۰
نفتکش ســندی را امضا کرد تا این شرکت بتواند از
بانکها وام دریافت کند.

چشمها به هرمز

هنوز جنجال ترامپ بر سر پرواز پهپاد ایران بر فراز
ناو آمریکایی در خلیجفارس تمام نشده که ایران این بار
نه در آسمان که در دریا خبرساز شد .توقیف نفتکش
انگلیســی بهدلیل نقض قوانین دریانوردی میتواند
اقدامی قابل پیشبینی نسبت به توقیف نفتکش حامل
نفت ایران توسط انگلیس به شمار رود.

