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معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سیاست روز:

 متولی قانونی تجمع سندیکاها
و انجمن های صنفی نیستیم
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کاندیداتوری زودهنگام عارف برای ریاست جمهوری سیزدهم:

 عطش انتخاباتی اصالح طلبان
برای رسیدن به قدرت 
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سوال سیاست روز از سخنگوی دولتی که درهایش را برای پرسش بسته است!

چه زمانی از وعده های 
عملی نشده می گویید؟!
حقوق شاغلین، بازنشستگان و یارانه ها تا قبل از عید فطر پرداخت می شود

حامد عسکری:
کانالیزه شدن، خطر پیش روی شاعران جوان است

یک شاعر معتقد است اگر کتاب های حوزه دفاع مقدس، جذابیت الزم و تاثیرگذاری 
باالیی داش��ته باش��ند، بر ذهن مخاطب و به ویژه ش��اعران اثر خواهند گذاشت و افکار 

مخاطب را درگیر خود خواهند کرد.
حامد عس��کری، در آستانه برپایی دومین کنگره شعرکتاب دفاع مقدس با اشاره به 
اهمیت حفظ ارزش های دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس اتفاقی بزرگ در کش��ور 
ما بود که با همه پس��تی ها و بلندی ها به پایان رس��ید و یادگاری هایی تلخ و شیرین از 

خود به جا گذاشت و ما موظفیم از این یادگاری ها مراقبت کنیم.
وی افزود: ملتی که تاریخ خود را مرور نکند مجبور به تکرار آن خواهد شد. جنگ 
تحمیلی برای ما زخم ها و آورده های زیادی داش��ت و ما باید مراقب باش��یم تا به تمام 
زوای��ای این گنجینه بپردازیم و بتوانیم از تمام زوایای آن خروجی بگیریم. دفاع مقدس 
پدیده ای است که تمام دل ها را تکان می دهد و قلب شاعران را بیشتر و هرکسی که در 
حوزه ادبیات و ش��عر قدم و قلمی زده باش��د قطعا چند اثر با موضوع دفاع مقدس دارد. 
اما ممکن است اشعار با موضوع دفاع مقدس خوب دیده نشده باشند و این به رسانه ها، 

صداوسیما و مسئولین فرهنگی بر می گردد.
این شاعر در ادامه گفت: شرکت در کنگره ها از جمله کنگره شعرکتاب دفاع مقدس 
به ویژه برای ش��اعران جوان بس��یار خوب و موثر است. اما ش��اعران جوان باید مراقب 
کانالیزه ش��دن ذهن خود باش��ند. شاعران باید سلوک ش��عری خود را حفظ کنند و در 
عین حال در کنگره های ش��عری نیز ش��رکت کنند تا با هم نسالن در حوزه شعر آشنا 
ش��وند و بستری برای س��نجش جایگاه خود و هم نسالن داشته باشد. کتاب های حوزه 
دفاع مقدس، اگر جذابیت الزم و تاثیرگذاری باالیی داشته باشند، قطعا بر ذهن مخاطب 
و خصوصا ش��اعران اثر خواهد گذاش��ت و افکار مخاطب را درگیر خود خواهد کرد. ما 
نویس��ندگان توانایی در حوزه دفاع مقدس داریم که آثار خوبی در این حوزه خلق کرده 
و می کنند. وقتی نویس��نده هم تخصص و هنر نویسندگی دارد و هم جنگ تحمیلی را 

تجربه کرده است، بدون شک کتاب اثرگذاری را به مخاطب ارائه خواهد داد.
عسکری در ادامه گفت:  زن ها نیمی از هر جامعه را تشکیل می دهند. حضرت امام 
خمینی)ره( فرمودند که از دامن زن است که مرد به معراج می رود. وقتی رهبر انقالب 
اس��المی می گوید سربازان من االن در گهواره ها هستند به این معنی است که مادر به 
عنوان فرمانده آن س��رباز کوچک اس��ت که قرار است او را آموزش دهد تا انقالبی شود 
و برای انقالب کار کند و بش��ود ش��هید همت، باکری و چمران. بنابراین نباید فراموش 

کنیم که نقش زن در جامعه ما بسیار پررنگ است.
این ش��اعر در پایان سخنانش خاطرنشان کرد:  کم نیس��تند زنان جانبازان جنگی 
که هنوز هم در حال پرس��تاری کردن و در معرض آس��یب های روحی و روانی و حتی 
جس��می هس��تند. کم نیستند همسران ش��هدایی که به تنهایی پای بچه ها و خاطرات 
همسران ش��ان ماندند و س��نگر را خالی نکردند. این ها نکات خارق العاده نقش زنان در 
جنگ اس��ت که بسیار قابل ستایش است که باید در کنگره شعر کتاب دفاع مقدس به 

چنین موضوعاتی پرداخته شود.  مهر

دیدگاه

بع
من

سخنگوی دولت درباره پرداخت حقوق کارکنان سخن����گو گ�روه رویکرد  هر چند که خبر ش��یرین 
دولت و بازنشسته ها خبر مهم و خوشی قبل از عید محسوب می شد 
اما هنوز در نشست های خبری جای سواالت سیاست روز خالی است 
و هنوز نشست ها بدون سواالت سیاست روز برگزار می شود و از این رو 
سواالتمان را در روزنامه چاپ می کنیم که اگر گاهی نگاهی بر روزنامه 
افتاد آنهایی که قسم خوردند و پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقد 

پاسخگو باشند.بخوانید نشست را از پایگاه اطالع رسانی دولت!

گفتنی است حدود یک سال و دو ماه است که سیاست روز بدون 
دریافت پاسخ سواالتی که در آخرین حضور خود در نشست خبری 
پرسیده شد و بدون شنیدن پاسخی به نشست ها دعوت نشده است.

 با خبر خوشی شروع می کنیم که سخنگوی دولت اعالم کرد و 
گفت: با توجه به نزدیک بودن عید بزرگ فطر تمهیداتی بین سازمان 
برنامه و بودجه و خزانه اندیشیده شده تا قبل از فرارسیدن این عید، 

حقوق شاغلین و بازنشستگان و هم یارانه ها را پرداخت کنیم.

صفحه 9

سیاست روز اوضاع یمن را در ماه مبارک رمضان بررسی کرد؛

مردم مظلوم یمن فراموش شده اند؟

 آیا تشخیص خسارت بار بودن
 اف.ای.تی.اف دشوار است؟ 

سیاوش کاویانی

گمان می رود برخی در داخل و البته با تحریک 
و حمایت خارجی، در تالش هس��تند تا جمهوری 
اسالمی ایران را »کت بسته« تحویل آمریکا بدهند 
و کار را یکسره کنند. خوشبینانه ترین حالت برای 
تحلی��ل چنین رفت��اری که باعث برخ��ی اتفاقات 
می ش��ود، جهل و نا آگاهی نس��بت ب��ه آن اتفاق 
اس��ت، مرحله باالتر آن به خیانت می رسد که اگر 
ثابت ش��ود، دیگر جای توقف و تأمل نیست و باید 

با چنین افرادی برخورد شود.
از مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا که نمی توان 
گذشت، تا این روزها که لوایح چهارگانه دولت برای 
تصویب به مجلس ش��ورای اسالمی فرس��تاده شده 
است، روی خوش و آینده روشنی را برای جمهوری 
اس��المی ایران به نمایش نمی گ��ذارد، البته اگر آن 
لوایح ک��ه همگی طرح و برنامه های س��ازمان های 
بین المللی تحت امر و نفوذ آمریکا است در مجلس 
تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، اتفاق 

ناگواری برای ایران خواهد افتاد.
از برکات توافق هسته ای که همگی مردم ایران 
مستفیض ش��ده  اند و می بینند که چگونه رحمت و 
برکت را به ایران ارزانی داشته و باعث شده تا چرخ 
اقتصاد کشور بچرخد، اشتغال ایجاد شود، درآمدها 
افزایش یابد، امنیت در کش��ور حاکم ش��ود، سایه 
جنگ از سر ایران برچیده شود و الی ماشااهلل برکت 
که همچنان می بارد! به واس��طه همین نعمت های 
المنقطع است که برخی در تالش هستند تا لوایحی 
را در مجلس به تصویب برسانند که، در صورت اجرا 
ش��دن آنها برکات نه دو چن��دان، بلکه صد چندان 
خواهد ش��د و آمریکا و اروپایی ها بی مزد و بی منت 
هر آنچه که ما نیاز داشته باشیم به وفور وارد کشور 

می کنند و مردم در ناز و نعمت خواهند بود.
تنه��ا کافی اس��ت برای آن همه ن��از و نعمت 
الینقط��ع! برخی امتیازهای ب��ی ارزش که به درد 
کش��ور هم نمی خورد بدهیم برود، آنگاه دروازه باغ 

سبز به روی ایران گشوده خواهد شد.
آن هایی که اصرار دارند، با پیوس��تن به »اف.

ای.تی.اف« منافع ملی ایران تأمین می شود و هیچ 
زی��ان و خطری هم برای کش��ورمان ندارد، همان 
افراد و اشخاصی هس��تند که چند قبضه و تمام و 
کمال از مذاکرات هسته ای دفاع می کردند و سینه 

چاک آن بودند و هستند.
و اما اینکه برخی می گویند و اصرار دارند لوایح 
را براس��اس نیاز و خواس��ته خود تغییر می دهیم، 
ی��ا از قوانین و کنوانس��یون های طراحی ش��ده در 
سازمان های بین المللی آگاهی ندارند یا خود را به 
آن راه زده اند و چنین موضوعی را مطرح می کنند، 
اگر بن��دی و تبصره ای از کنوانس��یون بین المللی 
تغییر یابد، با مخالفت س��ازمان ملل روبرو خواهد 
شد، هر آنچه که در آن کنوانسیون قید شده است 
باید به تایید برسد و هیچ تغییری در آن پذیرفتنی 

نیست.
به یک جمله از یک مس��ئول آمریکا که اتفاقاً 
مس��ئولیتی در اتاق جنگ اقتص��ادی آمریکا علیه 
ایران داش��ت توجه کنید ت��ا به عمق توطئه ای که 
در قالب اف.ای.تی.اف برای ایران طراحی شده پی 

ببرید.
»خوان زاراته« معاون پیشین مدیریت مبارزه 
با تروریس��م و جرائم مال��ی در وزارت خزانه داری 
گفته اس��ت؛ »برای ق��رار دادن ای��ران در تنگنا و 
س��خت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور 
کامل اف.ای.تی.اف نیاز اس��ت، برای اینکه ایران از 
نظام مالی منزوی ش��ود، الزم است اف.ای.تی.اف 
ب��رای تایی��د قضاوت های��ی پیرامون نظ��ام مالی 

ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.«
می بینیم که آمریکایی ها برای پیوس��تن ایران 
به س��ازمان اف.ای.تی.اف لحظه ش��ماری می کنند 
چراکه می دانند با پیوستن ایران به این سازمان چه 
بالیی می توانند سر ایران بیاورند. پیوستن ایران به 
سازمان اف.ای.تی.اف بستر تحریم های بیشتری را 
در زمینه مس��ایل بانکی و مال��ی فراهم می کند به 
گونه ای که بس��یاری از بانک های کشور و نهادهای 

حاکمیتی تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
هم اکنون بیش از 200 فرد و نهاد در فهرس��ت 
تحریم های ثانویه آمریکا )SDN List( قرار دارند. 
وزارت دفاع، سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، سازمان 
صداوس��یما، قرارگاه خاتم االنبیاء، بانک انصار، بانک 
ص��ادرات، هواپیمایی ماها و ده ه��ا فرد و نهاد دیگر 
در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند که در صورت 
پیوستن ایران به »اف.ای.تی.اف« دایره تحریم های 

این نهادها و افراد بسیار تنگ تر می شود.
اینک��ه با وجود ای��ن همه نهاده��ای نظارتی، 
امنیت��ی، اطالعات��ی، مجل��س و دول��ت چنی��ن 
مجموعه ای نمی تواند تش��خیص دهد که الیحه ای 
به نام اف.ای.تی.اف برای ایران زیان بار است، جای 

شگفتی دارد!
جای شکر باقی است که شورای نگهبان وجود 
دارد و می توان��د با بررس��ی دقیق تر الیحه اف.ای.

تی.اف، همچون الیحه پالرمو که با ایرادات اساسی 
این ش��ورا روبه رو ش��د، اما در مجلس به تصویب 

رسید، جلوی زیان های سخت آینده را بگیرد. 
ادامه در صفحه 2

یک جهادگر در گفت وگو با سیاست روز:

کم کاری مسئوالن اراده خدمت رسانی  مان را 
مصمم تر می کند

لیست داروهای ممنوعه حج تمتع ۹۷ اعالم شد
س��ازمان حج و زیارت، لیست داروهای غیر مجاز و ممنوعه ای را که حجاج نباید به همراه داشته 

باشند، اعالم کرد.
سازمان حج و زیارت لیست 10 قلم داروهای غیر مجاز و ممنوعه ای را که حجاج نباید در موسم 

حج 97 به همراه داشته باشند، اعالم کرد.
داروهای غیر مجاز و ممنوعه حج تمتع 97 به شرح زیر است:

1 - آمپول پتیدین 50 و 100 میلی گرم 2 - آمپول مرفین 10 میلی گرم 3 - قرص متادون 5 و 20 
میلی گرم 4 - شربت متادون 5 - قرص هیدرومرفین 2 میلی گرم 6 - قرص متیل فنیدات هیدروکلراید 
7 - قرص ترامادول 50 و 100 میلی گرم 8 - آمپول ترامادول 50 میلی گرم 9 - ش��ربت اکسپکتورانت 

کدئین 10 - قرص استامینوفن کدئین.
براس��اس قوانین و مقررات کشور عربستان همراه داشتن داروهای حاوی ترکیبات مخدر، کدئین 

و روان گردان توسط حجاج به این کشور ممنوع است.  تسنیم

آمریکا و کره شمالی سند مشترک جامع امضا کردند

توافقات متزلزل اون و ترامپ


