
گزارش یکسرمقاله یادداشت

سرمقاله
ولنگاری دولتی
1مایه شرمساری ژنرال ها نیست

دستچین 
اولین روز بررسی بهارستان

2کلیات بودجه سال 96

یادداشت

همه برای فلسطین 
1

یادداشت

8بهانه ای به نام پناه جویان 

گزارش 
نشست رسانه ای جشنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای رسانه

برگزار شد

6پرچم باالی ترویج اخالق

سرخط
جوسازی انگلیسی 
8برای ماندن در افغانستان

صفحه 9

صفحه 5

ترکیه مست از ائتالفی است که با 
اسرائیل و عربستان سعودی بسته است،  
گمان می رود دولتمردان این کشور که 

با سیاست های خود کشورشان را به لبه 
پرتگاه کشانده و لطمات بسیاری بر پیکر 

مردم ترکیه وارد ساخته اند
اما هنوز برای آنها درس عبرت نشده است. 
کافی است این مستی از سر دولتمردان 

آنکارا برود آنگاه دیگر دیر است

روزنـامJJـه سـيـاسـت روز

 تلفني آگهي مي پذيرد

تلفن: ٩ ٦ ٩ ٦ ٠ ٠ ٨ ٨

سازمان آگهي ها

روزنامه سياست روز

12Vol.16  No.4409  TUE.Feb 22.2017 صفحه  قيمت: 1000 تومانسه شنبه 3 اسفند 1395  23 جماد ی االول 1438  سال شانزد  هم  شماره 4409 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

وزیر دفاع جدید آمریکا سر زده وارد بغداد شد

سنگ متیس 
پیش پای عملیات موصل 

8

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

بزرگترین تدبیر
مقاوم سازی ملت در برابر تحریم هاست

3

صفحه 2

آغاز رزمایش پیامبر اعظم ۱۱ سپاه
شلیک راکت های هوشمند 
و نقطه زن در کویر مرکزی

مرحله اول رزمایش س��ه روزه نیروی زمینی س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی در کویر مرکزی ایران آغاز شد.

به گزارش تس��نیم، مرحله اول رزمایش سه روزه نیروی زمینی سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی با نام پیامبر اعظم)ص(11 با شعار "نمایش 
اقت��دار و امنیت پایدار" با رمز مقدس یا "رس��ول اهلل" صبح دیروز )دوم 
اس��فند( با حضور یگانهای توپخانه، پدافند، پهپاد، پیاده و هوانیروز این 

نیرو در کویر مرکزی ایران آغاز شد.
بنابراین گزارش در مرحله اول این رزمایش اهداف دش��من فرضی 
با راکت های پیش��رفته، هوش��مند و نقطه زن در کالسهای مختلف مورد 

اصابت قرار گرفت.
رزمایش امنیتی دفاعی پیامبر اعظم)ص(11 نیروی زمینی سپاه در 
کویر مرکزی ایران و شرق کشور تا روز چهارشنبه )چهارم اسفند( ادامه 
دارد و طی آن یگانهای برگزیده این نیرو اشراف اطالعاتی و آمادگی های 
دفاعی همه جانبه خود برای مقابله با تهدیدات متصور از سوی متجاوزین 

خارجی را به نمایش خواهند گذاشت.

ارزیابی راکت های نقطه زن سپاه در رزمایش نیروی زمینی
فرمانده نیروی زمینی س��پاه گفت: روز گذشته راکت های هوشمند 
و نقط��ه زن در کالس های مختلف با موفقیت پرتاب و مورد ارزیابی قرار 

گرفتند که این نشان از اقتدار ایران دارد.
سردار محمد پاکپور، در جمع خبرنگاران درباره رزمایشی که انجام 
ش��د، اظهار داش��ت: هدف از پرتاب راکت و شلیک توپخانه های دور برد 
در رزمایش پیامبر اعظم 11 مش��اهده اثر بخشی آموزش در نیرویی که 

آموزش های توپخانه را فرا گرفتند و نیز ارزیابی این نیروها است.
وی افزود: راکت های هوش��مند و نقط��ه زن در کالس های مختلف 
ب��ا موفقیت پرتاب و م��ورد ارزیابی قرار گرفتند که این نش��ان از اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران دارد.
فرمانده نیروی زمینی س��پاه هدف از این رزمایش را نمایش اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران دانس��ت و ادامه داد: پیام رزمایش پیامبر اعظم 
11 این است که در هر لحظه آمادگی خود را اعالم می داریم تا در برابر 

هر تهدیدی ایستادگی می کنیم.
رزمایش پیامبر اعظم 11 صبح دیروز با اعالم رمز "یا رس��ول اهلل یا 
رسواهلل یا رسول اهلل"در منطقه کویر مرکزی کشور آغاز شد که به مدت 

سه روز ادامه خواهد داشت.

همه برای فلسطین 
شش��مین کنفرانس حمایت از انتفاضه مردم 

 مهدي شکیبایی *

فلس��طین در حالی در تهران برگزار می شود 
که نمایندگانی از حدود 80 کشور جهان در 
آن ش��رکت می کنند. ای��ن اجالس در زمانی 
برگزار می ش��ود که فلس��طین، غرب آسیا و 
عرص��ه بین المللی تحوالت جدیدی را تجربه 

می کنند. 
از این حیث حضور نزدیک به هزار نفر از نخبگان جهان و 
خصوصا نخبگان جهان اسالم در تهران اهمیت ویژه دارد و در 
واقع دارای پیامی هم برای ملت فلسطین و هم جهان اسالم و 

هم نظام بین الملل است.
- جامعه فلس��طینی از زمان قرارداد اسلو در سال 1993 
وارد فض��ای 2 قطبی ش��ده و در حال حاضر این ش��رایط به 

شدت تشدید شده است.
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( که باید بعد از اسلو 
و تاسیس سلطه فلس��طینی، از آن با عنوان سلطه فلسطینی 
یاد کرد، در مس��یر سازش و تسلیم به دشمن اشغالگر حرکت 
ک��رده و مانند پلیس رژیم صهیونیس��تی علی��ه مقاومت ضد 

صهیونیستی فعال شده است.
در دیگر سو هم گروه های مقاومت اسالمی فلسطین قرار 
دارند که آنها نیز اولویت ش��ان که باید تش��دید مقاومت علیه 
اش��غالگران تا آزادی سرزمین اشغال ش��ده خویش باشد، به 
مطالبات دیگری تنزل یافته اس��ت. حال آنکه هیچ مطالبه ای 

نباید اولویت آزاد سازی فلسطین را تحت الشعاع قرار دهد.
- منطقه نیز با ش��روع بحران تروریس��تی – تکفیری در 
س��وریه وارد مرحله جدیدی ش��د که اولویت فلس��طین را به 

حاشیه راند.
هر چند ملت و دولت ایران چونان همیش��ه، فلسطین را 

ب��ه عن��وان اولویت حفظ کردند و در کن��ار آن مردم و دولت 
مق��اوم س��وریه را در برابر جنگ تکفیری – تروریس��تی تنها 

نگذاشتند.
- ام��ا رژیم صهیونیس��تی از فرصت »فتن��ه تکفیری – 

وهابی« نهایت بهره برداری را انجام داد:
پیگیری برنامه های غصب زمین های فلس��طین از طریق 
تشدید شهرک س��ازی، تش��دید تجاوزات به مسجد االقصی 
ب��ا ه��دف نهایی ک��ردن سیاس��ت اش��غال و تخری��ب آن و 
جایگزین کردن هیکل موهوم مدعایی خویش، تسریع برنامه 
یهودی سازی بیت المقدس، تقویت وتجهیز ارتش صهیونیستی 
جهت یکسره سازی مقاومت در فلسطین و منطقه که تحمیل 
دو جنگ س��ال های 2012 و 2014 به غزه در این چارچوب 

انجام شد.
- دولت ه��ای عرب��ی نیز ک��ه هنوز از جاهلی��ت تاریخی 
پ��ا بیرون ننهاده اند، از یک س��و، میلیارده��ا دالر ثروت امت 
اسالمی را می بایس��ت در خدمت مهمترین ارمان امت اسالم 
یعنی آزاد سازی فلسطین هزینه شود، صرف خرید تجهیزات 
نظامی کردند و آنها را علیه امت اس��المی در بحرین، سوریه، 
عراق و یمن به کار گرفتند و از این طریق هزینه های زیادی را 
به جهان اسالم تحمیل کردند و تقریبا زیرساخت های سوریه 
و عراق و یمن که می توانست در خدمت آرمان فلسطین قرار 

گیرد از بین برده اند.
از س��وی دیگر با بازی در نقش��ی که اس��تکبار جهانی و 
صهیونیس��م بین الملل برای آنها تعریف کرده اند، دش��منی با 
ایران را جایگزین دش��منی با اس��رائیل س��اخته و شتابان به 
سمت آش��کار سازی عادی سازی روابط با دشمن اصلی امت 
اس��الم یعنی رژیم صهیونیس��تی حرک��ت کرده اند و در حال 
حاض��ر به عنوان پیمانکار این رژیم در مدیریت فتنه قومی – 

مذهبی در جهان اسالم فعال هستند.
- دولت ترکیه که همواره س��ودای پیوس��تن به اتحادیه 
اروپ��ا و پذیرش آن در بلوک غ��رب دارد، تقویت همکاری با 

اس��رائیل و بازی در نقش��ی که غرب برای��ش تعریف می کرد 
را راه��ی برای تحقق آن می دانس��ت، از آن س��ودا در نیامده 
س��رگرم س��ودای تجدید امپراطوری عثمانی شده است و در 
فتن��ه تروریس��تی وهابی – تکفیری نقش فعال��ی را بر عهده 
گرفته اس��ت و علی رغم هم��ه هزینه هایی که ملت ترکیه در 
ای��ن بازی خطرناک دولت ش��ان پرداخته اند، عبرت نگرفته و 
ریاس��ت جمهوری ترامپ در آمری��کا را فرصتی برای نیل به 

اهداف توهمی خود می داند.
در چنین شرایطی است که ششمین کنفرانس بین المللی 
حمایت از انتفاضه فلس��طین در تهران برگزار می شود. هدف 
اصل��ی و مهم این کنفرانس بازگرداندن فلس��طین به اولویت 

اصلی جهان اسالم است.
هم��ه آمده اند تا اع��الم کنند فلس��طین گرانیگاه جهان 
اسالم اس��ت و اینکه اگر تن جهان اسالم در فتنه تروریستی 
رنجور است و اگر استقرار صلح و امنیت در جهان به مخاطره 
افتاده است اعالم کنند که برون رفت از این وضعیت ریشه در 

درمان قضیه اصلی جهان اسالم یعنی فلسطین دارد.
ریشه این ناخوشی ها در قرار گرفتن غده سرطانی و دمل 

چرکینی به نام اسراییل در پیکره جهان اسالم است. 
از این رو تا فلس��طینی ها به حقوقش��ان نرسند و درمان 
درد آنان اولویت دنیای اس��الم نش��ود اتفاق��ی نخواهد افتاد. 
زیرا ریش��ه همه این ناامنی ها در اشغال غیر قانونی سرزمین 
فلس��طین و تاسیس دولتی نامشروع در آن است که به عنوان 
پادگان نظامی جریان س��لطه عمل می کند و باید ریش��ه این 
ناامنی خشکیده شود و تنها راه آن هم حمایت همه جانبه از 

انتفاضه فلسطین است.
انتفاضه جوانان مومن فلسطینی که مظلومانه با امکانات 
محدود خویش برای بازگش��ت عزت به جهان اس��الم شروع 
کرده ان��د و اینک فصل انتخاب امت اس��ت که برگزیند؛ عزت 

یا ذلت.
*مدیرعامل خبرگزاری قدس

ولنگاری دولتی
مایه شرمساری ژنرال ها نیست

این رس��م مالوف دولت یازدهم است. اینکه 

مهدي رجبي

کال یا اساس��ا ب��ا »عینک« آنها در کش��ور 
مش��کلی وجود ندارد و یا اگر هست مربوط 
به »دولت قبل« اس��ت. بیش از سه سال از 
عم��ر این دولت گذش��ته اس��ت و ماه های 
پایان��ی آن ه��م مثل چش��م بر ه��م زدنی 
می رود، اما آقایان هنوز در فضای تبلیغات انتخاباتی هستند. 
هنوز ی��ا ش��عار می دهند و یا ب��ه نقد عملک��رد »قبلی ها« 

می پردازند. 
طبیع��ی اس��ت در دولتی ک��ه ژنرال ها )ش��ما بخوانید 
پیرمرده��ا( تصمیم گیر هس��تند، نباید توقع��ی بیش از این 
داش��ت. همین که یک برجامی امضا شده و کلی امتیاز نقد 
داده ایم و وعده های نس��یه گرفته ایم، یعنی یک کاری انجام 
شده است. همین برجام هم از سر مردم زیاد است! با همین 
برجام پر از سوراخ و چاله و چوله، باید خدا را شکر کنیم که 
حداقل سه سال موضوعی سرگرم کننده هم برای دولتمردان 
و هم برای مردم ایجاد اس��ت. هر ک��ه هم تحملش را ندارد 
»به جهنم«، این ضعف »سواد« و عدم ثبت مشخصاتش در 
اداره ثبت احوال اس��ت. البته که ضعف در بینایی را هم باید 

به همه این معضالت مردم اضافه کرد.
ای��ن روزها م��ردم ما در نقاط مختلف کش��ور در رنج و 
عذابند. در ش��مال، برف زندگی مردم را مختل کرده است، 
در فارس و کرمان و بوش��هر و سیس��تان و بلوچستان، سیل 
زندگی مردم را برده اس��ت و خوزس��تانی های شریف هم با 
ریزگردها سال هاس��ت هم خانه اند. به این اتفاقات مشکالت 
آب و برق و گاز را هم اضافه کنید تا متوجه شوید چه بر سر 
مردمی آمده اس��ت که جز »نجاب��ت« کار دیگری نکرده اند. 
مردمی که با همه نداری ها و بی مس��ئولیتی ها س��اخته اند، 
اما ظاهرا »برخی ها« س��کوت آنه��ا را حمل بر چیز دیگری 

کرده اند. 
راس��تی دولت سراس��ر تدبیر چه زمانی عزم آن را دارد 
تا به مردم »امید« بدهد. دس��تگاه پمپاژ امید دولت معتدل 
را چه ش��ده اس��ت؟ ریزگرده��ا از کارش انداخته اند یا برف 
ب��ر روی آن نشس��ته اس��ت؟ ش��اید هم س��یل بی خیالی و 
مرکزنش��ینی آن را با خود برده اس��ت و به ته دره فراموشی 
انداخته اس��ت؟ چرا برای دولتی که مثال ش��عارش »دولت 
محیط زیس��ت« است، نه تنها محیط زیست مهم نیست که 
اساسا به مخاطره افتادن زیست مردم، در حد لغو سخنرانی 
یک نماینده مجلس اهمیت ندارد؟ چرا اینجا کس��ی از مایه 
شرمس��اری حرف نمی زند؟ چرا نمی ش��ود مثل کنس��رت، 
مثل لغو س��خنرانی غیرمجاز، مثل ممنوع التصویری فالنی و 
بهمانی، خیلی س��ریع نامه و بیانیه صادر کرد و یا از تریبون 
رس��می دست کم به مردم گفت که »ببخشید«؟ چرا آقایان 
عذرخواهی را بلد نیستند و نمی خواهند بفهمند که مردم ما 
»زینت المجالس« دولت ها نیستند و این وظیفه آقایان پشت 

میزنشین است که گره ای از زندگی مردم باز کنند؟
انصاف��ا روی ای��ن را دارید ت��ا چندصباح دیگ��ر، برای 
س��فرهای تبلیغاتی انتخابات به این شهرها و استان ها سفر 
کنید؟ آیا از این مردم نجیب و ش��ریف خجالت نمی کشید؟ 
آی��ا فکر می کنید مردم چش��م دیدن مدیران��ی که فقط در 
مواقع »رای« جمع کردن س��ر و کله ش��ان پیدا می ش��ود را 

دارند؟

روایت اوضاع آشفته مردم خوزستان از زبان نمایندگان استانی

روحانی 
به خاطر خوزستان
جواب پس می دهد

صبوری تهران 
در برابر گستاخی آنکارا حدی دارد!

بدمستی ترکیه!

صفحه 4

خوزستان نفس ندارد، خوزستان برق ندارد، 
شهر زیس�ت 

مائده شیرپور
خوزستان آب ندارد، خوزستان تعطیل است، 
خوزس��تان... هم��ه این ها عن��وان خبرهایی 
اس��ت که در دو هفته اخیر از استان خوزستان شنیده ایم خبرهایی 
که به دلیل تکرار مکرر و البته تش��کیل نشدن جلسه مدیران ارشد 
در این اس��تان باعث شد تا رهبر معظم انقالب هم نسبت به احقاق 

حق مردم این خطه به مس��ئوالن کشوری تذکر بدهند، چیزی که 
حاال ش��نیده ش��ده باعث کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور 
در صحن علنی مجلس خواهد ش��د، طرحی که چراغ خاموش فعال 
37 امضا جمع کرده و به عقیده نمایندگان استان در صورت علنی 
 ش��دن می توان��د امض��ای اکث��ر قری��ب ب��ه اتف��اق نماین��دگان 

را بگیرد.

تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی
 از مشکالت و خسارت های پدید آمده 
برای مردم مناطق جنوب کشور:

دلخراش

بررسی سیاست روز 
از رابطه تورم با قدرت خرید؛

تیغتورم
برسفرهمردم

 براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، 
ک��ش خ�ط 

گروه اقتصاد
تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن 9۵ 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل ۶.8 درصد 
ش��د؛ ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم به 7.1 درصد رسید. اما با 
ای��ن وجود هیچ اتفاق خاصی در س��بد معیش��ت مردم به خصوص 

قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه رخ نداده است.

درخواس��ت اعاده دادرس��ی مهدی هاشمی در دیوان عالی 
کش��ور در خالی رد ش��ده اس��ت که وکالی وی مک��رراً مدعی 

پذیرش این درخواست شده بودند.
به گزارش میزان سید وحید ابوالمعالی وکیل مدافع مهدی 
هاش��می 22 آبان 9۵ در گفت وگو با یکی از رسانه ها در رابطه 
با آخرین وضعیت پرونده موکلش مدعی ش��د: درخواست اعاده 
دادرسی هاشمی در دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته 

و بررسی شده است، اما از بیان جزئیات آن معذور هستم.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در یکصدویکمین 
نشس��ت خبری خ��ود با اصحاب رس��انه در پاس��خ به س��وال 
خبرنگاری مبنی براینکه ش��نیده شده خانواده مهدی هاشمی 
تحرکات جدیدی را در راس��تای توقف اج��رای حکم وی آغاز 
کرده و براساس دو گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
و دیوان محاس��بات، درخواست اعاده دادرسی دادند و اینکه آیا 
این گزارشات قباًل رسیدگی شده بود یا خیر اظهارکرد: طبیعی 
است هر کسی که زندانی دارد تالش می کند او را آزاد کند. در 
ارتباط با این خانواده نیز مدتی پیش درخواست اعاده دادرسی 
انجام دادند که این درخواست به دیوان عالی کشور ارجاع شده 

و دیوان پرونده را مطالبه کرده تا بررسی کنند.
وی ادامه داد: در قانون هفت مورد برای درخواس��ت اعاده 
دادرس��ی درنظر گرفته ش��ده که یکی از  آنها این است که اگر 
کس��ی قبال مدرکی نداش��ته و آن مدرک به دستش رسیده تا 

ارائه کند می تواند درخواس��ت اعاده دادرس��ی انجام دهد.اینکه 
در ای��ن پرونده چه مدارکی ارائ��ه دادند اطالع ندارم اما اگر در 
ارتباط با گزارش س��ازمان بهینه س��ازی مصرف سوخت باشد 
باید بگویم این گزارش قبال مطرح و رس��یدگی ش��ده اس��ت و 
هرآنچ��ه درباره آن باید گفته می ش��د، گفته اند. گزارش دیوان 
محاس��بات نیز فکر می کنم در ارتباط با همین مسئله سازمان 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت بود که در این خصوص نیز قبال 

اظهارنظر شده است.

پنجم آبان امسال نیز عباس جعفری دولت آبادی دادستان 
عموم��ی و انق��الب ته��ران ادعایی مبن��ی بر پذیرفته ش��دن 
درخواست اعاده دادرس��ی مهدی هاشمی از سوی دیوان عالی 
کشور را تکذیب کرد و گفت: حسب پیگیری های صورت گرفته 
و اع��الم رئیس دیوان عالی کش��ور، محکوم علیه درخواس��ت 
اعاده دادرس��ی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده، ولی تاکنون 
پذیرفته نشده اس��ت لذا خبر منتشره توسط برخی سایت های 
خبری مبنی بر پذیرفته ش��دن درخواس��ت اعاده دادرسی وی، 

خالف واقع است و تکذیب می شود.
بر اس��اس این گزارش، مهدی هاش��می از س��وی دادگاه 
انقالب ب��ه اتهام اختالس و جعل )جعلی ک��ه در دل اختالس 
است( به 10 سال حبس و رد مال به  مبلغ ۶00 میلیون تومان 
و جزای نقدی معادل 2برابر مبلغ رد مال به  میزان یک  میلیارد 
و 200 میلیون تومان و به اتهام ارتش��ا به 10 س��ال حبس، رد 
مال به  مبل��غ ۵ میلیون و 200هزار دالر و جزای نقدی معادل 
همین میزان، محکوم شده اس��ت. این متهم همچنین به دلیل 
ارتش��ا، به انفصال دائ��م از خدمات دولتی و ۵0 ضربه ش��الق 
و به دلیل مس��ائل امنیتی نیز مطاب��ق ماده ۶10 قانون مجازات 

اسالمی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی طبق ماده 134 قانون مجازات اس��المی مصوب س��ال 
92، از مجموع 2۵ سال مجازات حبسی که برایش صادر شده، 

10 سال را می گذراند.

درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور رد شد


