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روزنامه صبح ايران

يادداشت يك

صفحه 4

صفحه 7

اردوغان: تنها نگرانی من اسالم است

کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی در حمالت ترکیه و آمريكا به عراق و سوريه  رئیس ستاد انتفاضه و قدس:8 2

کودک  کشی سوغات حقوق بشر آمريكايی است

سرافراز عنوان کرد 6

تالش ناموفق برخي ها برای نمايش مخالفت صداوسیما با توافق

گزارش يك

شما خيلي باحاليد
خيلي!

يادداشت 
يك

1

متن ها و حاشیه هاي کري  يادداشت
8

دشمن با القای ضرورت 
کنارآمدن با کدخدای دنیا 

به دنبال تحريف امام)ره( است
ديدگاه

3

نابودي يمن 
روياي مشترك 
عربستان و قطر

سرخط
8

به اين زودی ها
مسكن گران نمی شود

خونه
 به خونه

5

وام ازدواج 
دردی دوا نمی کند درشهر

4

خیمه اي 
پشت خانه فرماندار

پاورقی
3

خون تازه مي فروشیم ننجون
3
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده 
ــر مي باشد دريافت تبليغات و اسپانس
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده دريافت تبليغات و اسپانسر مي باشد
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده 
ــر مي باشد دريافت تبليغات و اسپانس

شما خیلي باحالید؛ خیلي!
حكاي��ت برخي ه��ا، حكايت عجيبي اس��ت. 

مهدي رجبي

گويي آزمايشگاهي دارند براي بررسي خون 
»مردم«. آزمايشگاهي كه در آن رنگ دانه ها 
و گلبول ه��اي قرمز خون م��ردم را آزمايش 
مي كنن��د. جاي��ي كه مي ت��وان فهميد، كجا 
مي ت��وان از خون »پررنگ« مردم جيب خود 
را پ��ر كنند. جايي كه نش��ان مي دهد كجا باي��د براي خون 

مردم گلو پاره كرد و كجا بايد سكوت كرد.
اينها همان هايي هس��تند كه وقتي دلش��ان براي ديدار 
روي ماه! كدخدا تنگ مي ش��ود، چشمش��ان را به روي همه 
ظلم ها مي بندند. يادش��ان مي رود كه فرمانده ناو وينسنس از 
دس��ت چه كساني براي ساقط كردن هواپيماي مسافربري ما 
مدال گرفت. يادشان مي رود در جنگ هشت ساله امريكايي ها 
چ��ه كمك هاي اطالعاتي، تس��ليحاتي و... به ص��دام كردند. 
يادش��ان مي رود طي همه اين س��ي و اندي سال تحريم هاي 
دارويي و غذايي و... به اقش��ار كم درآمد جامعه چه فشارهايي 

را وارد كرد.
اينها همان هايي هس��تند كه دلواپس نصب بنر و بيلبورد 
عليه امريكا مي ش��وند و نگرانند كه مبادا جسارتي به حضرت 

مستطاب استكبار بشود.
آنه��ا روي بامي دراز كش��يده اند كه دو ه��واي متناقض 
دارد. مثال اگر در دوره اي مس��ئولي بر سر كار باشد كه چشم 
ديدنش را ندارند، به ترك ديوار اتاق مدير هم خرده مي گيرند 
و آن را نتيجه سياسي كاري، بي كفايتي، سوء مديريت و... وي 

مي دانند و دلشان با منتخب مردم صاف نمي شود.
اما خدا نكند كه مدير دلخواهشان بر اريكه قدرت تكيه بزند. 
آن وقت است كه چشمشان را به روي همه ضعف ها، اختالس ها، 
دزدي ها و... مي بندند. نه تنها چش��م خودشان را مي بندند كه 
دهان منتقدان را هم چفت و بس��ت محكمي مي زنند كه مبادا 

توهين بشود و ذهن همان مردم مشوش بشود.
مثال خدا نكند يك اتفاقي مثل حادثه آتش سوزي خيابان 
جمهوري رخ بدهد. آن وقت اس��ت كه شمشير تيز مي كنند، 
كميته پيگيري تش��كيل مي دهند، دستورهاي ويژه مي دهند 

كه رسيدگي كنيد كه ما مدافع مردم هستيم. 
اما اگر در اثر س��وء مديريت برخي ها چندين نفر در سيل 
و توفان جانشان را از دست بدهند، اگر نرخ تورم با خود تورم 
واقعي تناس��بي نداشته باشد، اگر فالن مدير كاري براي رفع 
مش��كل مردم نكند، اگر كسي گلويش را براي احقاق حقوق 
مردم پاره كند، گويي اصال اتفاق مهمي رخ نداده است. اينجا 

جان و حق آدم ها ارزش پرداختن نمي يابد.
اينجا درس��ت همان بامي است كه برخي ها عالقه دارند 
روي آن لم بدهند و به مناظر مورد نظر نگاه كنند. همان جايي 
كه مي ش��ود بيلبورد يك مراس��م را سياس��ي كاري شهردار 
ديد و دش��مني هاي دش��من را »كل يوم« نديد! اينجا همان 
جايي اس��ت كه نگران عوارض و جيب مردم مي ش��ود ش��د، 
نگران پارك و فضاي س��بز شد، اما نگران بنزين هاي وارداتِي 
بي كيفيِت رانتي نش��د. همان جايي كه مي ش��ود ريزگردها را 
ندي��د، گراني را نديد، مش��كالت مردم را ندي��د. اينجا همان 
جايي اس��ت كه مي ش��ود در كمال اميدواري به روي ضعف 
مديريت »دوس��تان« عينك دودي زد ت��ا خداي ناكرده برق 
تدبير چش��ممان را نزند. واقعا خس��ته نباش��يد. راستي تا به 
حال كس��ي به شما گفته بود: »ش��ما خيلي باحاليد؛خيلي!« 

ما مي گوييم.

رئیس سازمان انتقال خون، آب پاکي را روي دست شاکیان پرونده ريخت

چرا ايران نمي تواند 
از فرانسه غرامت بگيرد؟

صفحه 8

زنده زنده سوزانده شدن کودک 18 ماهه فلسطیني به دست صهیونیست ها نه تنها در فلسطین 
بلكه در صحنه جهاني موجي از انزجار را به همراه داشت و جهانیان خواستار محاکمه 

رژيم صهیونیستي در محاکم بین المللي گرديدند در حالي که بسیاري شهادت 
اين شیرخواره فلسطیني را زمینه ساز انتفاضه اي جديد در فلسطین مي دانند

خشم جهاني از کودک سوزي صهیونیست ها 

کودک 18 ماهه فلسطیني 
نتانیاهو را مات کرد

زورآزمايي بر سر توافق هسته اي تقالي اين روزهاي کاخ سفید و کنگره 
اين روزها كاخ س��فيد و كنگره در يك رقابت 

مذاکـره شديد به دنبال به كرسي نشاندن اهداف خود میز 
در قب��ال توافق هس��ته اي احتمالي هس��تند 
هركدام به زعم خود تالش گس��ترده اي مي كنن��د تا در اين رقابت 

داخل��ي حرف خود را پيش برند چراك��ه موفقيت هركدام در آينده 
انتخاباتي و سياسي دولت امريكا نقشي اثر گذار خواهد داشت.

از يك س��و جمهوري خواه��ان تن��درو كه به ش��دت تحت البي 
صهيونيست قرار دارند در تقالي رد متن...

چرا اي��ران نمي تواند به خاط��ر فرآورده هاي 
درحـــاشیه

گروه جامعه
خوني آلوده فرانس��ه غرام��ت دريافت كند؟ 
تاكن��ون اخب��ار منتش��ره مبني ب��ر دريافت 
غرامت از س��وي برخي كش��ورها از جمله عراق ب��ود اما اكنون اين 

خبر هم تكذيب مي شود. 

رئيس س��ازمان انتقال خون با اشاره به اينكه به دليل مباحث 
حقوقی نمی توانيم از فرانسه درباره فرآورده های آلوده خونی غرامت 
بگيري��م، گف��ت: ولی اين مطالب��ه ايران می تواند هميش��ه بهترين 
چانه زنی سياس��ی باش��د كما اينكه در مذاكرات با 1+5 نيز استفاد 

شد.

پدر مرحوم محس��ن روح االمينی در پايان هفتمين جلس��ه 
دادگاه س��عيد مرتضوی گفت: در دادگاه به مرتضوی پيش��نهاد 
دادم ش��غل مش��اوره فيلمنامه های تخيلی و جنايی را برگزيند 

چراكه استاد وارونه نمايی است.
به گ��زارش فارس، روح االمينی در هن��گام خروج از دادگاه 
گفت: پرونده كهريزك س��ال 88 با شكايت ما كه در 8 شهريور 
88 تقدي��م رئيس قوه قضائيه ش��د مراحل مختلف��ی را در قوه 
قضائي��ه طی كرده اس��ت ك��ه بهترين و س��ريعترين مرحله آن 
مربوط به سازمان قضايی نيروهای مسلح بوده و در واقع افرادی 
كه متهم بودند به دادگاه نظامی آورده ش��دند و خيلی خوب به 

آن قسمت رسيدگی كردند.
وی ادامه داد: در تابستان 89 احكام آنها مبنی بر قتل عمد صادر 
شد كه دو نفر به قصاص محكوم شدند كه ما آنها را به دليل اينكه از 
عوامل جزء بودند بخشيديم تا به كسانی كه از نظر ما مقصران اصلی 

بودند و يكی از آنها دادستان سابق تهران بود، رسيدگی كنيم.

پ��در مرحوم روح االمين��ی گفت: پرونده ايش��ان در دادگاه 
مراح��ل مختلفی را طی كرده اس��ت كه از جمله رس��يدگی در 
دادگاه انتظام��ی قضات برای تعليق ايش��ان از ش��غل قضا بود و 
بعدها پرونده ما را كه چند نفر بودند بخش��ی را با هم رسيدگی 

كردند و بخشی را به صورت جدا رسيدگی كردند.
اين ش��اكی مرتضوی در رابطه با پرونده قتلی كه دوره قبل 
در دادگاه كيفری شعبه 76 استان رسيدگی شد، گفت: در بحث 
پرونده قتل كامرانی مطرح شد ما اعتراض داشتيم كه چرا يكجا 

رسيدگی نمی كنند.
وی افزود: قوه قضائيه با تأخيری پرونده محسن روح االمينی 
را برخالف ادعای برخی كه مدعی هستند اين شكايت جديد است 
اينگونه نيست و اين اولين باری است كه در دادگاهی با حضور من 

بعنوان ولی دم مرحوم روح االمينی رسيدگی می شود.
روح االمينی گفت: مراحل ديگر رسيدگی در بخش بازداشت 
غيرقانونی و گزارش خالف واقع پرونده مشترك بوده است اما در 

بحث قتل اولين بار است كه در دادگاه حضور يافتم.
ش��اكی مرتضوی افزود: دي��روز آخرين جلس��ه دادگاه بود 
كه آخرين دفاعيات اخذ ش��د و وكالی م��ا نيز دفاعيات خود را 
مط��رح كردند و من نيز آخرين ابعاد ش��كايت را مطرح كردم و 
نصيحت هاي��ی كه بايد می كردم را ارائه دادم البته اگر كس��ی به 

آنها گوش دهد.
روح االمينی گفت: آخرين دفاعيات از متهم اخذ شده است 

و دادگاه بايد برای صدور حكم اقدام كند.
وی گف��ت: نصيحت من در دادگاه اين بود كه كس��انی كه 
به ش��غل خود وارد نيستند به دنبال مش��اغل ديگری همچون 
مش��اوره فيلم ها و فيلمنامه های تخيل��ی و جنايی بروند چراكه 

سناريوها و وارونه گويان خوبی هستند.
ش��اكی مرتضوی تاكيد كرد: به آقای دادستان سابق تهران 
پيش��نهاد می كنم اين ش��غل را امتحان كند چراكه ايش��ان در 

وارونه گويی و وارونه نمايی استاد است.

پشت  پرده موج جديد فروش ملک در دبی
 خريد ملک اقامت ندارد

رئيس اتاق بازرگانی مش��ترك ايران و امارات با تش��ريح پشت  
پرده موج جديد ملك فروشی در دبی، گفت: امارات با خريد ملك، 
اقام��ت به خريدار نمی دهد و مردم بايد مراقب قراردادهای يكطرفه 

اماراتی ها باشند.
مسعود دانش��مند در گفت وگو با مهر گفت: بيشتر قراردادهای 
ف��روش ملك ك��ه در دب��ی و تركيه به مش��تريان داده می ش��ود، 
قراردادهاي��ی يكطرفه اس��ت و م��ردم عموما بدون توج��ه به مفاد 
حقوقی، آنها را امضا می كنند؛ بنابراين ممكن اس��ت كه به دردس��ر 

هم بيفتند.
رئي��س اتاق بازرگانی مش��ترك ايران و امارات اف��زود: در اين 
مي��ان، توصيه ما به مردم اين اس��ت كه ب��رای خريد هرگونه ملك 
در امارات، به اتاق بازرگانی مراجعه كنند، چراكه تبليغات هميش��ه 
هس��ت و هيچ فردی هم نمی گويد كه ملكش مش��كل دارد. همين 
كار را كاس��بان س��اخت و ساز در تركيه، بلغارس��تان و رومانی هم 
انجام می دهند و مردم هم نبايد به س��ادگی، تبليغات پرجاذبه اين 

كاسبان را باور كنند.
وی تصري��ح كرد: به دليل ناآش��نايی ايرانی ها با قواعد حقوقی 
بين المللی، متاس��فانه در ش��رايط خريد مواردی نوشته می شود كه 
براساس آن، گاهی قراردادها به صورت يكطرفه و كامال يكباره فسخ 
می شود و معموال اگر دو قسط به موقع پرداخت نشود، قرارداد باطل 

و همه پول هايی كه تاكنون پرداخت شده است، از بين می رود.
به گفته دانش��مند، اگر يك ايرانی قرار است در خارج از كشور، 
ملك��ی را خريداری كند، بايد به تمام��ی مفاد قرارداد، نگاه حقوقی 
داش��ته باشد و حتما از وكيل خود كمك گيرد اما اگر دسترسی به 
وكيل آشنا به قواعد امارات را هم ندارد، بهتر است به اتاق بازرگانی 

اعتماد كرده و از او مشاوره بخواهد.
رئي��س اتاق بازرگانی مش��ترك ايران و امارات اظهار داش��ت: 
بس��ياری از ايرانی ها، مل��ك را تنها بر روی كاغ��ذ خريداری كرده 
اند و يك نقش��ه كامپيوتری س��ه بعدی را ديده و قرارداد را منعقد 
كرده ان��د در حالی كه هنوز آنچه كه به آنها به عنوان ملك فروخته 
شده يا پيش فروش شده است، به عينيت نرسيده و تنها يك زمين 
اس��ت، بنابراين اگر در آينده برای س��اخت و ساز آن، شهرداری يا 
هر دس��تگاه ديگری، مخالفت كند، قرارداد به صورت يكطرفه فسخ 
می ش��ود و متضرران خريدارانی هستند كه متاسفانه بدون توجه به 

مباحث حقوقی، ملك را خريداری كرده اند.
به گفته دانشمند، همه قراردادها بايد قبل از امضا، به تائيد يك 
وكيل حقوقی آش��نا با قواعد تجاری امارات برسد و هيچ قراردادی 
نخوانده امضا نشود، ضمن اينكه اين روزها به مدد اينترنت، دوساعته 
و يا نهايت يك روزه می توان به اس��تعالم خريد ملك از س��وی يك 

وكيل آشنا به قواعد تجارت بين المللی پاسخ داد.
وی اظهار داشت: بازار خريد و فروش ملك در امارات هنوز هم 
جذاب است و البته س��اخت و ساز در تمام دنيا، جذابيت های خود 
را دارد، بنابراين در خريدها نبايد به سراغ مواردی رفت كه پشتوانه 
حقوقی آنها به نفع فروش��ندگان اس��ت، ضمن اينك��ه در تبليغات 

فروش ملك، بيشتر فروشندگان بزرگ نمايی می كنند.
رئيس اتاق بازرگانی مش��ترك ايران و ام��ارات بار ديگر تاكيد 
كرد كه امارات به هيچ عنوان بابت خريد ملك، اقامت به خريداران 
نمی ده��د بلكه تنها نوع ارائه اقامت به افرادی اس��ت كه از س��وی 
شركت هايی كه مجوز فعاليت در امارات را دارند، مجوز كار دريافت 

كرده و به دليل كار در آن شركت، اقامت می گيرند.
وی افزود: در گذشته، امارات با خريد ملك اقامت هم به خريدار 

ارائه می كرد اما اكنون اين طور نيست و مردم بايد مراقب باشند.

مديرکل امور مرزی وزارت کشور:
رفت وآمد در مرز ايران و تركيه جريان دارد

مديركل امور مرزی وزارت كش��ور با تكذيب اخباری مبنی بر بس��ته شدن خطوط مرزی 
ايران و تركيه گفت: هيچ بخشی از مرزهای ايران بسته نشده و رفت و آمد جريان دارد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��انی وزارت كش��ور، مجيد آقابابايی گفت: در حال حاضر همه 
مرزهای كشور به ويژه مرز ايران و تركيه باز است و مشكلی وجود ندارد.

مدي��ركل امور مرزی وزارت كش��ور خطوط مرزی ايران با تركي��ه را به دو بخش ريلی و 
زمينی تقس��يم بندی كرد و گفت: مش��كلی در بخش مرزهای زمينی وجود ندارد و در بخش 
مرزهای ريلی تركيه و بنابر درخواس��ت آن دولت به دليل وجود نقص فنی و ايجاد مشكالتی، 

اين خطوط موقتا مسدود است كه به زودی بازگشايی خواهد شد.
آقابابايی از تراكم حجم تبادل انس��ان و كاال در م��رز بازرگان خبر داد و گفت: اين تراكم 
و ش��لوغی دليل خاصی ندارد، بلكه بنابر ادعای عوامل مرزی تركيه دليل آن وجود مشكالتی 
در س��امانه گذرنامه است كه رفع خواهد شد. وی تاكيد كرد: اين تراكم و شلوغی امری عادی 

است و گاهی به دليل حجم تراكم تبادل كاال و انسان اتفاق می افتد.
طی چند روز اخير خطوط لوله های انتقال گاز ايران به تركيه و انتقال نفت عراق به تركيه 
منفجر و به قطار آنكارا - تهران حمله ش��د. پس از اين اتفاقات برخی رس��انه ها از بسته شدن 

مرز ايران و تركيه خبر دادند.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها مطرح کرد
عدم رعايت نرخ هاي سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها 

رئيس ش��ورای هماهنگ��ی بانك ها با تأكي��د براينكه فعاًل برای تجديدنظر در نرخ س��ود 
بانكی زود است، گفت: گزارش هايی رسيده كه حكايت از آن دارد كه برخی بانك ها سودهای 

۲7-۲8 درصدی هم می دهند.
عبدالناصر همتی در گفت وگو با تسنيم در پاسخ به اينكه با توجه به گذشت سه ماه از آخرين 
تصميم شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانكی آيا بانك ها و بانك مركزی پيشنهادی برای تغيير 
نرخ س��ود به شورا ارائه داده اند؟ اظهار داش��ت: فعال زمينه ای برای كاهش نرخ سود بانكی وجود 
ندارد. وی تغيير نرخ سود را نيازمند فراهم بودن شرايط دانست و گفت: با توجه به اينكه تغييراتی 

در پيش نيازهای تغيير نرخ سود رخ نداده نمی توان درباره تغيير اين نرخ تصميم خاصی گرفت.
رئيس شورای هماهمنگی بانك ها البته تاكيد كرد: تغيير نرخ سود از وظايف بانك مركزی 
و شورای پول و اعتبار است و اگر اين دو نهاد به اين جمع بندی برسند كه نرخ سود بايد تغيير 

كند، ما حتماً از تصميم آنها تبعيت مي كنيم.
همتی در خصوص وضعيت فعلی نرخ سود در نظام بانكی،  افزود: گزارش های رسيده نشان 

می دهد كه خيلی از بانك ها نرخ هاي سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعايت نمی كنند.
مديرعامل بانك ملی در همين ارتباط گفت: برخی از بانك ها هس��تند كه نه تنها نرخ هاي 

باالتر از روزشمار مصوب می دهند بلكه سود سپرده هاي يكساله شان نيز ۲7-۲8 درصد است.

پدر مرحوم محسن روح االمینی:
به مرتضوی پیشنهاد دادم شغل مشاور فیلمنامه های تخیلی و جنايی را اختیار کند
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