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معاون امنیتی انتظامی وزیر  کشور:

آماده همکاری با افغانستان 
برای نابودی داعش هستیم
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت تیم اقتصادی را عوض نکند 
خودمان عوض می کنیم
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ضرب االجل رییس جمهوری به وزیر صنعت؛
متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را به دستگاه قضا معرفی کنید

رئیس جمهور به وزیر صنعت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات 
خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توس��ط خودروسازان داخلی را بررسی و هرگونه 

تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعالم کند.
در پی تخلف اعالم ش��ده از س��وی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات 
بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیر قانونی و همچنین دریافت گزارشهایی 
مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصوالت 
خودروس��ازان داخلی؛ حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور ضمن تاکید بر لزوم 
ش��فافیت و مقابله با هر گونه فس��اد، به ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هر گونه تخلفی صورت 

گرفته، متخلفان را هر چه سریعتر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

ترامپ: شرکت های اروپائی درصورت تداوم همکاری با ایران 
مجازات می شوند

رئی��س جمهوری آمریکا در مصاحبه با ش��بکه فاکس نیوز اعالم کرد: ش��رکتهای 
اروپائی که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهند مجازات می شوند.

دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز اعالم کرد: اتحادیه اروپا هم 
احتماالً همانند چین بد است؛ فقط کوچک تر است.

رئی��س جمه��وری آمریکا در باره نامزد مورد نظر وی ب��رای یکی از قّضات دادگاه 
عالی آمریکا نیز گفت: قصد دارم کسی را برای این کار انتخاب کنم که برجسته ترین 

فرد باشد. فکر می کنم به زودی این انتخاب را انجام داده و اعالم می کنم.
وی درباره جنگ تعرفه ای خود علیه چین نیز گفت: تعرفه ها علیه کاالهای چینی 
را کاهش نخواهم داد. تمرکز ما اکنون باید بر توافقات تجاری باشد. من تالش می کنم 

قراردادهای تجاری را شفاف سازی کنم.
ترام��پ در ادامه ای��ن مصاحبه همچنین ش��رکت های اروپائی ک��ه به همکاری 
اقتصادی با ایران ادامه دهند را نیز تهدید کرد که مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره نفت نیز گفت: اوپک به دس��ت  کاری در 
قیمت نفت پرداخته اس��ت؛ از آنجائیکه ما از خیلی از این کش��ورها حمایت می کنیم؛ 

بهتر است که آن ها نیز دست از چنین کاری بکشند.  مهر

بوگدانف: سفارت خود را به قدس انتقال نخواهیم داد
فرستاده رئیس جمهوری روسیه به خاورمیانه تصریح کرد مسکو سفارت خود را به قدس 

منتقل نخواهد کرد، مگر بعد از آنکه توافق نهایی میان اسرائیل و فلسطین حاصل شود.
به نقل از روسیا الیوم، میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت وگو با 
شبکه صهیونیستی "کان" نسبت به فرصت موفقیت آمیز بودن  معامله قرن ابراز تردید 
کرد. وی همچنین عنوان داش��ت: مسکو سفارت خود را به قدس منتقل نخواهد کرد، 

مگر بعد از آنکه به توافق نهایی میان اسرائیل و فلسطین دست یافته شود.
بوگدانف درخصوص انتقال سفارت روسیه از تل آویو به قدس گفت: اسرائیل کاماًل 
از موضع رس��می ما مطلع است، این مس��اله بار دیگر و به صورت ملموس در ماه آوریل 
گذش��ته مطرح شد و آن هنگامی بود که ما گفتیم که قدس غربی را به عنوان پایتخت 

اسرائیل و قدس شرقی را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت می شناسیم ایسنا

یادداشت یک

رنا
ای

شکنجه خاموش 
حسین ارجلو

این س��خن حکیمانه که می گوید »انس��ان به 
امید زنده است«، نه  فقط یک حقیقت بلکه نیازی 
روح��ی برای هر فرد و جامعه ای اس��ت که آرزوی 
دس��تیابی ب��ه قل��ه آرمان ها و اهدافش را در س��ر 
می پروراند. شاید جامعه ای به  اندازه جامعه انقالبی 
ایران اسالمی با موانع، خصومت ها و دشواری ها در 
راه دس��تیابی به چش��م اندازهایش رو به  رو نشده 
باش��د اما با وجود این حجم گسترده و بی سابقه از 
دش��منی ها، همچنان روح امیدواری در آن زنده و 
بالنده اس��ت. درست به همین دلیل است که نظام 
س��لطه بعد از نزدیک به ۴۰ س��ال ب��ه این نتیجه 
رس��یده که راه در هم شکس��تن صفوف منس��جم 
و متح��د ایرانی های غیور، از مس��یر ش��یوع دادن 
ویروس ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده دست 

 یافتنی است. 
نکته اینجاس��ت که در کمبودها، نارس��ایی ها، 
شکاف های طبقاتی، فقر، تورم، بیکاری، تبعیض و... 
شکی نیست و این ها و مواردی از این  دست، سال هاست 
که از ناحیه فاصله گرفتن برخی از مسئولین از امهات 
انقالب به بخشی از واقعیت های کشور تبدیل  شده اما 
سخن این است که در چنین شرایطی، مثل بیماری 
که از عوامل تشدیدکننده بیماری اش - چه روحی و 
چه جسمی - احتراز می کند، تک  تک افراد جامعه نیز 
باید عوامل تشدیدکننده وضعیت موجود را بشناسند 

و از آن اجتناب کنند. 
این در حالی اس��ت که حسب قرائن و شواهد 
متقن، دشمن وارد جنگ روانی و تبلیغی شدیدی 
علیه جمهوری اس��المی ش��ده و ب��ا بهره گیری از 
فضای ملتهب اقتص��ادی و نارضایتی های عمومی، 
چندین تیم رسانه ای کارکشته در صدها کانال در 
فضای مج��ازی را بکار گرفته تا با دس��تمایه طنز 
و تکنیک ه��ای اقناع��ی، اتهام زنی به س��ران قوا و 
نهادهای انقالبی، تحریک به شورش و ناآرامی های 
مدن��ی را ترویج کند که خمیرمایه همه این موارد، 
عبارت است از پراکندن سم ناامیدی به آینده نظام 
و ناکارآمدی انقالب اس��المی. متأسفانه برخی هم 
نادانسته پازل دشمن را تکمیل می کنند و با انتشار 
محت��وای جعلی و مهندسی ش��ده این عده، آب به 

آسیاب بدخواهان این مرز و بوم می ریزند.
روش مهمی که این عده بکار می گیرند به این 
شکل است که س��عی می کنند خود را به جریانی 
اجتماعی با رویک��ردی خیرخواهانه و مصلح مآبانه 
نشان دهند اما روشی کثیف و به دور از جوانمردی 
را برای »ش��کنجه خاموش« جامعه در دستور کار 
ق��رار داده اند. در این روش، ب��ا تکنیک های جنگ 
روان��ی، جامعه ه��دف بدون ایجاد حساس��یت، از 
جه��ت فکری آماده فازهای بعدی می ش��ود که به 

الگوی »ویلیام مایر« نیز معروف است. 
ژنرال ویلیام مایر که بعدها به س��مت روانکاو 
ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، بعد از جنگ آمریکا 
با کره یک��ی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در 
جهان را مورد مطالع��ه قرار داد. حدود ۱۰۰۰ نفر 
از نظامیان آمریکایی در کره، در اردوگاهی زندانی 
 ش��ده بودند که از همه اس��تانداردهای بین المللی 
برخوردار بود. این زندان همه امکاناتی که باید یک 
زندان طبق قوانی��ن بین المللی برای رفاه زندانیان 
داشته باشد، دارا بود. این زندان با تعریف متعارف 
تقریباً محصور نبود و حتی امکان فرار نیز تا حدی 
وجود داش��ت. آب و غذا و امکان��ات به  وفور یافت 
می شد. از هیچ یک از تکنیک های متداول شکنجه 
در آن اس��تفاده نمی شد، اما بیش��ترین آمار مرگ 

زندانیان در این اردوگاه گزارش  شده بود. 
عجی��ب اینک��ه زندانی��ان به م��رگ طبیعی 
می مردند. با اینکه حتی امکان فرار وجود داش��ت 
اما زندانیان فرار نمی کردند! بس��یاری از آن ها شب 
می خوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند. آن هایی 
که جان س��الم به در برده بودن��د، احترام درجات 
نظامی را میان خودشان و نسبت به هموطنانشان 
که ماف��وق آن ها بودن��د رعای��ت نمی کردند و در 
ع��وض، عموماً ب��ا زندانبانان خود طرح دوس��تی 
می ریختند. دلیل این رویداد، سال ها مورد مطالعه 
قرار گرفت و ویلی��ام مایر نتیجه تحقیقات خود را 

به این شرح ارائه کرد.
۱- در ای��ن اردوگاه، فقط نامه هایی که حاوی 
خبرهای بد بود به دس��ت زندانیان می رس��اندند و 

نامه های مثبت و امید بخش تحویل نمی شد.
2- هر روز از زندانیان می خواس��تند در مقابل 
جمع، خاطره یکی از مواردی که به دوس��تان خود 
خیانت کرده اند، یا می توانس��تند خدمتی بکنند و 

نکردند تعریف کنند.
3- هرک��س که جاسوس��ی س��ایر زندانیان را 
می کرد، س��یگار جایزه می گرفت اما کس��ی که در 
موردش جاسوس��ی شده و معلوم شده بود خالفی 
کرده به  هیچ  وجه تنبیه نمی ش��د. در این شرایط 
همه به جاسوسی برای دریافت جایزه )که خطری 

هم برای دوستانشان نداشت( عادت کرده بودند.
تحقیقات نش��ان داد که این س��ه تکنیک در 
کنار هم، س��ربازان را به نقطه مرگ رسانده است، 
چراک��ه اوالً با دریاف��ت خبره��ای منتخب )فقط 
منف��ی( امید از بی��ن می رفت. ثانیاً با جاسوس��ی، 
عزت  نف��س زندانی��ان تخریب می ش��د و خود را 

8انسانی پست می یافتند. 

واهی بودن ادعای استفاده سوریه از سالح شیمیایی آشکار تر شد

ردپای عربستان 
در بمباران شیمیایی 

غوطه شرقی
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توصیه ای به دولت برای ارائه راه حل مشکالت اقتصادی کشور 

دولت از خود مایه بگذارد

رحمانی فضلی در پاسخ به سیاست روز:

به تجمعاتی 
مجوز می دهیم 
که متولی دارند
یک روز چشممان را ببندیم
 2 میلیون پناهنده 
و 2 هزار تن موادمخدر 
به اروپا می رود
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