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دادستان تهران خطاب به قضات مطرح کرد؛
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یکسال از فوت آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد به همین بهانه پرونده زندگی سیاسی وی را مرور کرده و 
درباره نزدیکی و دور شدن آیت اهلل از مردم با رفتار ایشان قضاوت کنیم. می خوانیم که هنوز بحث بر سر افکار و حیات سیاسی او داغ است و البته پرواضح است 

که هر فردی در چارچوب انقالب می تواند هر ایده و عقیده  سیاسی را ابراز کند. اما دقیقا آیت اهلل هاشمی را از دید مردم خواهیم سنجید

اخبار یک

براساس مصوبه جدید؛

 فروش کاالی قاچاق آزاد می شود
براس��اس مصوبه کمیسیون تلفیق، با وجود مخالفت های جدی، فروش 
کاالی قاچاق در س��ال ۹۷ مجاز ش��ده و ۱۰ هزار میلی��ارد تومان از منابع 

حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد.
به گزارش تسنیم، براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره ۱8 
الیح��ه که مربوط به درآمد ۱۷ هزار و 4۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش 
حامل های انرژی برای موضوع ایجاد اش��تغال و تولید در نظر گرفته ش��ده 

بود، حذف شد. 
براس��اس مصوبه کمیس��یون، منابع حاصل از ۱۰ ه��زار میلیارد تومان 

از ف��روش ام��وال و کاالهایی که در انبارهای س��ازمان اموال تملیکی وجود 
دارد، برای ایجاد اش��تغال هزینه خواهد ش��د. براساس اعالم یکی از اعضای 
کمیس��یون تلفیق این پیشنهاد از سوی کاتب نماینده گرمسار مطرح شد و 

در نهایت نمایندگان با وجود مخالفتهای مشخص به این طرح رای دادند.
تصوی��ب این طرح با رای حداقلی در حالی صورت گرفت که براس��اس 
مباحث مطرح شده از سوی مقامات عالی کشور کاالی قاچاق نباید به هیچ 

طریقی به بازار مصرف وارد شود.
این در حالی اس��ت که براس��اس مصوبه اعضای کمیس��یون تلفیق بر 
خ��الف مباحث مطرح ش��ده درخصوص ممانع��ت از ورود کاالی قاچاق به 
س��بد مصرف مردم، کاالهایی در اختیار س��ازمان اموال تملیکی متشکل از 
کااله��ای قاچاق، باید فروخته و منابع آن تا س��قف ۱۰ هزار میلیارد تومان 

در اختیار اشتغال قرار گیرد.

سایه روشن هایی از زندگی سیاسی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

»مردم ساالری« 
کجای اندیشه  های مرحوم هاشمی بود؟

تظاهرکنندگان خواستار 
آزادی رهبر جنبش اسالمی شدند

همبستگی 
مردم نیجریه 
با شیخ زکزاکی

چرا همچنان مشکالت اصلی مردم نادیده گرفته می شود؟!

تالش »برخی ها« 
برای انحراف اعتراضات اقتصادی

همه به یاد داریم که آغاز اغتشاش��اتی که در کش��ور اخیراً روی داد مطالبات اقتصادی و درخواس��ت مردم برای 
دو گــزارش 

گروه سياست
بهبود وضعیت معیش��تی آنها بود. درخواس��ت های به حقی که علی رغم آنکه بارها از س��وی رسانه ها و برخی از 

صفحه 2دلسوزان کشور بیان شده بود، اما مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته و بی پاسخ مانده بود و...

سیاست روز ریشه مشکالت 
نظام بانکی را بررسی می کند؛

استخوان 
در گلوی اقتصاد
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قاسم غفوری

س��ال 2۰۱8 در حالی آغاز شد که همچنان 
عرص��ه بین الملل صحن��ه بحران ها و چالش های 
بسیاری است که بسیاری از آنها ادامه بحران های 
س��ال 2۰۱۷ و برخی نیز چالش های جدید نظام 
بین الملل اس��ت. روندی که نشان می دهد سال 
2۰۱8 نیز س��الی پر فراز و نشیب و بحران خیز 
است که ش��اید زمینه ساز ش��کل گیری ساختار 

جدید معادالت جهانی شود.
یک��ی از ن��کات قاب��ل توج��ه در ای��ن روند 
اقدامات و مواضع آمریکا در قبال تحوالت داخلی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت. همزمان با بروز 
آش��وب ها در برخی ش��هرهای ایران که برگرفته 
از اقدامات ضد نظ��ام و ضد مردمی آنان بود که 
به دنبال موج س��واری بر مطالبات و اعتراض های 
به حق مردم بودند، گویا برای آمریکایی ها روزنه 
امیدی برای ایجاد فضای آش��وب در ایران فراهم 
شده، تحرکات گسترده ای را علیه ایران و ایرانیان 

در پیش گرفته اند.
 از ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفته تا سایر 
مقامات سیاس��ی و امنیتی این کش��ور که تماما 
پای کار آمدند و با اقدامات مداخله جویانه سعی 
در ایجاد فضای التهاب در ایران داش��تند. جالب 
توجه آنکه در رفتار آمریکایی ها یک اصل مشخص 
ش��د و آن اینکه ادعاهای آمریکا که می گوید به 
دنبال تغیی��ر رفتار ایران هس��تند ادعایی کامال 
واهی بوده چراکه آنها رس��ما خواستار سرنگونی 
نظام و تکرار س��لطه بر ملت ایران شده و در این 
راه نیز از هیچ اق��دام و جنایتی فروگذار نخواهد 
ب��ود. آمریکایی ها ک��ه با هوش��یاری ملت ایران 
نتوانسته اند فتنه هایشان را علیه ایران در خیابان 
محقق سازند به دنبال آن خواهند بود که فضای 
ضدایرانی ایجاد ش��ده - ک��ه البته اروپایی ها نیز 
در آن نقش داش��ته اند - برآنند تا از این شرایط 
به عنوان بهانه ه��ای جدید برای اعمال تحریم ها 
و فش��ارهای اقتصادی و به نوعی اس��تمرار نقض 

برجام بهره گیرند.
نکته قابل توجه آنکه آمریکا در حالی س��عی 
دارد ت��ا چن��ان وانمود س��ازد که مح��ور اصلی 
تحوالت جهانی است و همراهان و پیروان زیادی 
در صحنه جهانی دارد که بررس��ی روند تحوالت 
بین المل��ل نکته قابل توجهی را نش��ان می دهد. 
پاکس��تان که حداقل از س��ال 2۰۰۱ تا به امروز 
از متحدان آمریکا ب��وده و در این راه هزینه های 

بسیاری پرداخته، طی روزهای اخیر رسما اعالم 
می کند که آمریکا بر سر این کشور کاله گذاشته 
و هرگز صداقتی در رفتارهایش نداش��ته اس��ت. 
پاکس��تان رسما اعالم می کند که دیگر حاضر به 
همکاری ب��ا آمریکا نبوده و به ای��ن اتحاد پایان 

می دهد.
افغانس��تان نی��ز که از س��ال 2۰۰۱ تاکنون 
تحت سیطره نیروهای آمریکایی است بارها اعالم 
کرده که این حضور جز بحران برای این کش��ور 
نتیجه ای نداشته و دیگر پذیرنده حضور نیروهای 

آمریکایی نیست.
متحد دیگر آمریکا یعنی ترکیه نیز مواضعی 
قاب��ل تامل دارد. اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه، 
آمریکا را متهم به دخالت در امور کشورها کرده 
و تاکید می کند که واشنگتن و رژیم صهیونیستی 
مح��ور بحران س��ازی در جهان هس��تند. وی با 
حمای��ت از ای��ران در براب��ر مداخ��الت خارجی 
تاکید می کند که ریش��ه ناآرامی های اخیر ایران 
دخالت آمریکا و ش��رکای آن است سایر مقامات 
ارش��د ترکیه نیز ب��ر لزوم دوری کشورش��ان از 
آمریکا به دلیل دخالت در کودتای س��ال گذشته 
در کشورش��ان و نی��ز رفتاره��ای غیرمنطقی و 

مداخله جویانه آمریکا در منطقه تاکید کرده اند.
نکت��ه قابل توج��ه دیگ��ر در رفتارهای کره 
 جنوبی اس��ت. کره ای که در ماه های اخیر تحت 
فشار آمریکا رویکرد تقابلی به کره شمالی داشت 
ب��ا کنار نهادن این مواضع به بهبود مناس��بات با 
پیون��گ یانگ روی آورده که خود بیانگر رویکرد 

مستقل کره از مطیع بودن در برابر آمریکاست.
 در کن��ار رفتاره��ای یک جانب��ه متحدان 
آمری��کا ب��ه دوری از این کش��ور مواضع صورت 
گرفته در س��ازمان ملل نیز قابل توجه است. در 
قبال تحوالت فلسطین و اقدام آمریکا در معرفی 
قدس به عن��وان پایتخ��ت رژیم صهیونیس��تی 
در مجم��ع عمومی س��ازمان ملل ۱28 کش��ور 
علی��ه اق��دام آمری��کا رای دادند ب��ه گونه ای که 
آمریکا برای پنهان س��ازی این رس��وایی اقدام به 
جنجال س��ازی علیه ایران و نقش ایران در یمن 
پرداخت و سپس سعی کرد تا افکار عمومی را به 

داخل ایران معطوف سازد.
 اما روند ناکامی آمریکا در س��ازمان ملل به 
همین جا ختم نشد و طرح آن در شورای امنیت 
علیه ایران با مخالفت اعضاء مواجه ش��د. واکنش 
کش��ورها در مجم��ع عمومی و ش��ورای امنیت 

بیانگر دوری جهان از آمریکاست.
مجم��وع ای��ن تح��والت در رفتار مس��تقل 
متحدان آمریکا و چ��ه در مجامع جهانی، بیانگر 
آن اس��ت ک��ه در دنیای امروز دیگ��ر آمریکا آن 
هژمونی ادعایی نیس��ت بلکه ه��ر روز از جایگاه 
آن کاسته شده و این کشور در مسیر تزلزل و به 
حاشیه رفتن حرکت می کند. فرآیندی که نشان 
می دهد آمریکا دیگر آن کدخدای ادعایی نیست 
و جهان در برابر یک جانبه گرایی آن صف کشیده 
و ش��عار مرگ بر آمریکا و دوری از این کشور به 

اصلی جهانی مبدل شده است.

یع دور جدید سبدهای غذایی توز
 میان زلزله زدگان کرمانشاه

مدیرعامل س��ازمان هالل احمر استان کرمانشاه از 
توزیع دور جدید س��بدهای غذایی میان زلزله زدگان از 

23 دی ماه خبر داد.
محمدرض��ا امیری��ان در گفت وگ��و با ف��ارس در 
کرمانش��اه، اظهار داش��ت: بی��ش از 48 ه��زار خانوار 

زلزله زده استان، دفترچه امدادی دریافت کرده اند.
مدیرعامل سازمان هالل احمر استان کرمانشاه با اشاره 
به توزیع س��بدهای غذایی یک ماهه میان حادثه دیدگان 
طی آذر ماه، افزود: دور جدید توزیع این سبدهای غذایی 

23 دی ماه میان زلزله زدگان توزیع می شود.
وی درخصوص کمک بال عوض 5 میلیون تومان از 
طریق کمک های مردمی به سرپرست خانوار زلزله زده، 
گفت: خانواده هایی که از روز زلزله )2۱ آبان ماه( تا ۱۰ 
روز بعد از آن، یکی از اعضای خانواده  خود را از دس��ت 
داده اند و یا صاحب فرزند شدند، از این کمک  بالعوض 

بهرمند می شوند.

ح تعطیلی زمستانه مدارس طر
سطح آموزش ابتدایی را افزایش می دهد

مع��اون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: ط��رح تعطیلی یک ماهه م��دارس در چارچوب 
تدوین برنامه ریزی های همه جانبه در سیستم آموزش 
و پرورش، سطح آموزشی دانش آموزان را در زمان مفید 

یادگیری افزایش می دهد.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با میزان درخصوص 
طرح تعطیلی یک ماهه مدارس از ۱5 آذر تا ۱5 دی ماه 
گف��ت: با توجه به ش��رایط اقلیمی متن��وع و تفاوت در 
مناطق مختلف کشور، اجرای برنامه تعطیلی یک ماهه 
مدارس در فصل زمستان می تواند عملکرد خوبی داشته 
باش��د. چراکه تعطی��الت مدارس تحت ش��رایط فصل 
زمس��تان به یک چالش��ی بزرگ در سیس��تم آموزشی 

مدارس تبدیل شده است.
وی اف��زود: به منظ��ور اجرای تعطیل��ی یک ماهه 
م��دارس باید می��ان تألیف کتب درس��ی و زمان بندی 
آموزش آن هماهنگی ایجاد ش��ود این در حالی اس��ت 
که در دوره ابتدایی به دلیل آسان بودن شرایط آموزش 
و س��هولت در برگزاری امتحانات نس��بت به این طرح 
استقبال بس��یاری شده است، اما اجرایی شدن آن نیاز 

به یک برنامه مدون و همه جانبه دارد.
مع��اون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش و پرورش 
خاطرنش��ان کرد: برای تصمیم گیری نسبت به تعطیلی 
مدارس در فصل زمس��تان باید در برنامه مدون ش��ده 
مختصات جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم 
زمان ه��ای مفیدی را برای تحصی��ل بهتر دانش آموزان 
فراهم کرده و س��طح آم��وزش را افزایش دهیم. به طور 
کل��ی م��ا بنابر بررس��ی های انجام ش��ده در سیس��تم 
آموزش��ی مقاطع ابتدایی از این طرح استقبال کرده و 
پیش بینی می کنیم با توجه به تأثیرگذاری مس��ائل آب 
و هوایی در گروه س��نی پایین ت��ر دانش آموزان، با اجرا 
ش��دن این طرح می توانیم در روند آموزش��ی عملکرد 

بهتری داشته باشیم.

سخنگوی ناجا با اش��اره به جان باختن 2۰ 
نفر از هموطنان در اغتشاشات اخیر گفت: تمامی 
دستگیرشدگان تحویل دستگاه قضایی شدند که 
اغلب آنها در مراحل قانونی به قید ضمانت رها و 
لیدره��ای اصلی و تخریب گران اموال عمومی در 

بازداشت به سر می برند.
سردار س��عید منتظرالمهدی در ادامه اظهار 
داشت: روزهایی که برما گذشت شاهد تالش شمار 
معدود و کم شماری از عناصر فریب خورده، مخل 
امنیت و آش��وب گرانی بودیم که اقدام به تخریب 
اموال شخصی و عمومی و تهدید جان و مال مردم 
در برخی از شهرهای کوچک و بزرگ کردند که به 
فضل الهی با اشراف اطالعاتی دقیق و با آگاهی از 
طرح و نقشه دشمنان و البته اقدامات هوشمندانه و 
مدبرانه توأم با اقتدار و در عین حال خویشتن داری 
پلی��س، در کمینه زمان ممکن ضمن جداس��ازی 
مردم و معترضان که مطالبات به حقی داش��تند، 
از طراحان و صحنه گردانان این افراد شناس��ایی و 
دستگیر شدند که با این روند خوشبختانه در حال 

حاضر غائله خاتمه پیدا کرده است.

وی با تصریح اینکه در بین دستگیرش��دگان 
اف��رادی که به پرچم مقدس جمهوری اس��المی 
ای��ران هت��ک حرم��ت کردند و مس��ببان اصلی 
رهایی خودروی آتش نش��انی به چشم می خورند 
گفت: در این بین 2۰ نفر جان خود را از دس��ت 
دادن��د و در بی��ن آنها پدر و پس��ری بودند که با 
رها شدن خودروی آتش نشانی توسط آشوبگران 
ج��ان باختند که این حادث��ه دل هر ایرانی را به 

درد می آورد.
س��خنگوی نیروی انتظامی ادامه داد: نحوه 
ج��ان باخت��ن تعدادی نی��ز در ی��ورش و حمله 
مسلحانه و تیراندازی به مقر های نیروهای مسلح 
علی رغم اقدامات هشداری و بازدارنده مبهم بوده 

که در حال بررسی است.
مع��اون اجتماعی ناجا عنوان ک��رد: در این 
می��ان برخ��ی از هم��کاران ما و دیگ��ر رده های 

نظامی، مورد صدمه و آس��یب ق��رار گرفتند که 
متاسفانه یک نفر از این عزیزان به شهادت رسید. 
وی افزود: تمامی دستگیرشدگان تحویل دستگاه 
قضایی ش��دند که اغلب آنها در مراحل قانونی به 
قید ضمانت رها و لیدرهای اصلی و تخریب گران 

اموال عمومی در بازداشت به سر می برند.
س��ردار منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان 
ک��رد: بن��ده به س��هم خ��ود و ب��ه نمایندگی از 
نی��روی انتظامی از مردم��ان خوب، فهیم و عزیز 
کش��ورمان به پاس همراهی با پلیس در کنترل 
اغتشاش��ات تش��کر و قدردانی می کن��م و نیز از 
هم نوایی سازمان ها، نهادها و فرماندهان لشکری 
و کش��وری از جمل��ه روس��ای جمه��وری، قوه 
قضاییه، قوه مقننه، ائمه، خطبای سراسر کشور، 
آیات عظام و مراجع تقلید به س��بب همکاری با 

پلیس سپاسگزارم.

تحویل دستگیرشدگان اغتشاشات  به دستگاه قضا

جان باختن ۲0 نفر در اغتشاشات اخیر

سرلشکر جعفری:
امکان ارسال موشک از ایران به یمن وجود ندارد

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی گفت: موش��ک های 
شلیک ش��ده به سوی عربستان، یمنی هستند که بازسازی شده و برد آنها 

افزایش یافته است.
سرلش��کر محمدعلی جعفری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
در واکن��ش به اظهارات مقامات آمریکایی و س��عودی درباره دخالت ایران 
در یمن و ارس��ال موشک به این کش��ور، اظهار کرد: آمریکایی ها و حکام 
دست نشانده آنها تاکنون دروغ های زیادی را علیه جمهوری اسالمی مطرح 

کردند و به ایران تهمت های زیادی زدند.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: چگونه می شود 
به کشوری که در محاصره کامل قرار دارد و حتی امکان ارسال کمک های 

دارویی و غذایی وجود ندارد، سالح آن هم موشک ارسال کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اس��المی ایران به هی��چ وجه امکان 
انتقال موش��ک به یمن را نداش��ته و مقامات آمریکای��ی نیز می دانند که 
موشک های شلیک شده یمنی هستند که بازسازی شده و برد آنها افزایش 

یافته است.
بنابر این گزارش، در هفته های گذش��ته نیک��ی هیلی نماینده آمریکا 
در س��ازمان ملل با نمایش الش��ه یک فروند موش��ک ادعا ک��رده بود که 
موشک هایی که توس��ط یمنی ها به سمت عربستان سعودی شلیک شده 

ایرانی بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش خبر داد:
احتمال زنده بودن ۳۲ سرنشین نفتکش ایرانی

مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش گفت: تمام مس��ئولین ذیربط از کره 
جنوبی، چین و ایران در تالش هس��تند تا با امدادرسانی هر چه سریع تر، 

در وهله نخست آتش سوزی را مهار کنند.
کیان ارثی در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه اولویت تمامی دس��ت 
اندرکاران ماهر این حادثه خاموش کردن آتش نفتکش اس��ت، گفت: تمام 
آتش نش��ان ها که از چین به منطقه اعزام ش��ده اند، اولویتش��ان خاموشی 
نفتکش است. مقوله ای که در این میان ضریب خطر را افزایش داده نشت 
میعانات این نفتکش تا ش��عاع هزار متری اس��ت که ب��ه تنهایی می تواند 

دامنه خطر برای این امدادگران را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه سایر نهادهای دست اندرکار از جمله وزارت امورخارجه 
به این موضوع و اداره س��ریع تر آن ورود کرده اند، ادامه داد: تمام مس��ئولین 
ذیربط از کره جنوبی و چین و مقام های ایرانی در این کشورها در تالشند تا 
با امدادرسانی هر چه سریعتر در وهله نخست آتش سوزی را مهار کنند. هیچ 
مستندی دال بر از بین رفتن و فوت 32 نفر از سرنشینان این نفتکش وجود 
ندارد. در این میان احتمال دارد این 32 نفر با استفاده از قایق های نجات از 

منطقه گریخته باشند که امیدواریم این احتمال به واقعیت بپیوندد.
ارث��ی از حض��ور خانواده های این افراد در ش��رکت ملی نفتکش خبر 
داد و افزود: اعضای هیئت مدیره با این خانواده ها دیدار داش��ته و آخرین 

اطالعات و مدارک را در اختیار آنها قرار دادند.


