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۳ سناریوی مجلس برای قیمت بنزین 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور 
از ارائه پیش��نهاد نمایندگان ب��رای قیمت حامل های 

انرژی در سال آینده خبرداد.
ابوالفض��ل حس��ن بیگی با اش��اره ب��ه مصوبه این 
کمیسیون برای تش��کیل کمیته تعیین تکلیف قیمت 
حامل های انرژی، گفت:اخیراً نمایندگان 3 پیش��نهاد 
درب��اره قیم��ت حامل های ان��رژی به وی��ژه بنزین و 

گازوئیل به کمیسیون تلفیق ارائه کرده اند.
وی ادام��ه داد:یکی از پیش��نهادها این اس��ت که 
درص��دی از نیاز مردم به بنزین که روزانه 60 میلیون 
لیتر می ش��ود با همان کارت سوخت به قیمت 1000 
تومان عرضه کنیم و م��ازاد مصرف نیز که حدود 20 
تا 30 میلیون لیتر می شود به قیمت فوب خلیج فارس 

که بین 2تا 3 هزار تومان است، عرضه شود.
نماینده م��ردم دامغان در مجلس ب��ا بیان اینکه 
پیش��نهاد دیگر نمایندگان عرض��ه روزانه ۸0 میلیون 
لیت��ر بنزین به صورت کارت اس��ت، اف��زود: به دلیل 
اینکه تولید بنزین در کشور روزانه باالی 100 میلیون 
لیتر اس��ت پیشنهاد شده تا مازاد تولید به قیمت فوب 
خلیج فارس به سایر کشورها صادر شود و منابع حاصل 
از آن ب��ه وزارت بهداش��ت، آموزش و پرورش و بخش 

دفاعی کشور اختصاص داده شود.
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور 
تصریح کرد:یک پیش��نهاد دیگر این است که در ماه به 
هر کارتی 60 تا 100 لیتر بنزین اختصاص داده ش��ود 
و هر فردی که بیش��تر از این نیاز داشت به قیمت فوب 
خلیج فارس تهیه کند. در این پیشنهاد نمایندگان ذکر 
ش��ده اس��ت که مازاد درآمد حاصل از این روش نیز به 
وزارتخانه های آموزش و پرورش،بهداشت و تقویت بنیه 
دفاعی برای بستن مرزهای کشور اختصاص داده شود.

حس��ن بیگی اظه��ار داش��ت: در هر ک��دام از این 
پیشنهادات ارائه شده از فروش مازاد حامل های انرژی به 
ویژه بنزین و گازوئیل حدود 3 هزار تا 15 هزار میلیارد 
تومان دولت درآمد کسب می کند که در کمیته تشکیل 
ش��ده بنابر این است که پیشنهادات ارائه شده بررسی و 

تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.  تسنیم

 ۱۳۰ درصد هدفمندی یارانه ها 
در قالب نقدی پرداخت می شود

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی 
از ابتدا به درس��تی اجرا نشده است، گفت: از مجموع 
درآمد هدفمن��دی یارانه ها، بی��ش از 130 درصد در 

قالب یارانه نقدی پرداخت شده است.
مسعود پزشکیان درباره طرح هدفمندی یارانه ها 
اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
مواردی خالف قانون صورت گرفت، از جمله اینکه به 

همه مردم یارانه نقدی پرداخت شد.
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
اینکه قانون هدفمندی از ابتدا به درس��تی اجرا نش��ده 
است، تصریح کرد: از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی 
یارانه ه��ا، بیش از 130 درصد در قالب یارانه نقدی و به 
هم��ه افراد جامعه پرداخت ش��د که این نحوه پرداخت 

مشکالت زیادی را برای کشور به وجود آورده است.
وی متذک��ر ش��د: بر اس��اس قان��ون هدفمندی 
یارانه ها، مقرر ش��ده بود که از محل منابع هدفمندی، 
50 درص��د آن به تامین اجتماعی داده ش��ود و از این 
50 درصد، بخش��ی به صورت نقدی به مردم پرداخت 

شود اما این بخش از قانون رعایت نشد.
پزش��کیان با اش��اره به اینکه طبق قانون باید 10 
درصد از منابع س��ازمان هدفمندی به بخش سالمت 
تخصیص داده ش��ود که این مورد هم مورد توجه قرار 
نگرف��ت، افزود: قرار بود 20 درصد از منابع هدفمندی 
به بخش صنعت و کشاورزی داده شود اما آیا دولت ها 

حتی یک ریال هم به این بخش ها تخصیص دادند؟!
وی با بیان اینکه مش��کل این اس��ت که از همان 
ابت��دا این رویه تبدیل به قانون ش��د و مجلس هم هر 
سال آن را تائید کرد، گفت: بنده نمی گویم که قانون 
هدفمندی یارانه ها قابل اصالح نیس��ت اما نباید گناه 
را ب��ه گردن یکدیگر بیاندازیم و ب��ه جای آنکه مقصر 
مشکالت ایجاد شده در این قانون را بیابیم، بهتر است 
با وحدت و انسجام تصمیم درستی در این باره بگیریم 

و دیگر این راه غلط را ادامه ندهیم.

اخبار

بعد از این دولت مسئولیتی قبول نمی کنم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آخرین قطعه کاری ما است و قطعا بعد 

از پایان این دولت، هیچ مسئولیتی قبول نخواهم کرد.
محمدباق��ر نوبخت با حضور در خ��ودروی خبرنگارانی که از ابتدای صبح او 
را در سفر به جنوب استان کرمان مشایعت می کردند، گفت: در این سفر زمانی 
که کودکی کفش های خود را به من نشان داد من یاد دوران کودکی خود افتادم 
ما نیز زندگی سختی داشتیم هرچند که ما در شهر زندگی می کردیم و مشکالت ما 

به اندازه این کودکان نبود.
نوبخت تصریح کرد: براس��اس برنامه ریزی که انجام داده ام پنجش��نبه و جمعه ها در 
جمع مردم حضور می یابم تا بتوانم گوش��ه ای از مش��کالت م��ردم را حل کرده و تدبیری 
برای رفع مشکالت آنها بیندیشم. وی بیان کرد: چطور می توانم در تهران و در طبقه دهم 

بنشینم و کوه را نگاه کنم و برای این مردم کپرنشین برنامه ریزی کنم؟  جهان نیوز

در حاشیه
توسعه روابط ایران و آذربایجان ضروری است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح، تعمیق روابط بین مجالس ایران و آذربایجان را مهم 
خواند و گفت: توسعه هر چه بیشتر روابط دو ملت، در شرایط موجود ضروری است.

س��ردار محمد باقری در این دی��دار عزم ایران برای تعمیق روابط سیاس��ی، 
اقتصادی، فرهنگی و نظامی با جمهوری آذربایجان را مورد تأکید قرار داد.

اس��داف نیز در این دیدار، جمهوری آذربایجان و ایران را کش��ورهای دوست 
خواند و با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور، گفت: برای تعمیق 

روابط بر مبنای حسن تفاهم و با تکیه بر این ارزش ها شرایط خوبی وجود دارد.
رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان نقش مهم و اراده سیاس��ی سران دو کشور 
در توسعه همکاری ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پنج سال اخیر روسای جمهوری 
دو کشور 12 بار دیدار کردند و مذاکرات انجام گرفته در سفرهای متقابل سران ایران و 

جمهوری آذربایجان در جهت منافع ملی دو ملت بود.  مهر

امنیت و اقتدار
انتقاد یک نماینده مجلس از خوش بینی دستگاه دیپلماسی به اروپا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به خوش بینی دستگاه دیپلماسی 
به اروپایی ها در راستای عمل به تعهدات برجامی انتقاد کرد.

سیدحسین نقوی حسینی با انتقاد از سیاست های دستگاه دیپلماسی کشور 
در برابر اروپایی ها در راس��تای اجرای مفاد برجام، اظهار داش��ت: با وجود اینکه 
آمریکا از برجام خارج شده و به عنوان یک دولت بدعهد، زیر بار اجرای تعهداتش 

نمی رود، بهتر است ما نیز روش دیگری در اجرای آن اتخاذ کنیم.
وی با تأکید بر اینکه رفتار اروپایی ها نش��ان داده که توانایی مقابله با سیاس��ت های 
مداخله جویانه آمریکا را ندارند، با بیان اینکه دس��تگاه دیپلماس��ی نس��بت به اروپایی ها 
خوش بین اس��ت، گفت: نمی گویم وقت آن رس��یده که از برجام خارج شویم، اما باید در 
براب��ر اروپایی ها ط��وری رفتار کنیم که آنها بدانند اگر به این وعده  های پوچ ش��ان ادامه 

دهند، ایران تصمیم دیگری برای استیفای حقوقش می گیرد.  تسنیم

دست به نقد

 نگاهی گذرا به بودجه چالشی
و دوبطنی سال 98
ادامه از صفحه اول

برای دس��ت یابی به این ای��ده آل 50 درصد از چهل 
هزار میلی��ارد تومان افزایش بودجه در س��طح دوم اگر 
لحاظ گردد به بنیه دفاعی تخصیص داده می ش��ود که 
امکان دارد ب��ا اذن مقام معظم رهبری از محل صندوق 
توسعه ملی به نرخ نیمایی 2 الی 2/5 میلیارد دالر برداشته 
شود. همه این دالیل و مستندات دولت را برای اولین بار 
ناچار به ارائه الیحه ای در دو سطح کرده تا برای برخی از 

توقعات دیده نشده در جهت اصالح اقدام گردد.

سرمقاله

امام جمعه موقت تهران گفت:  ن يبــــو برای تر سازوکاری  اف.ای.تی.اف 
اش��راف اطالعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی 
س��ایر کش��ورها و بازوی خزان��ه داری آمریکا برای 
گسترش تحریم ها علیه ایران و محور مقاومت است.

در  موحدی کرمان��ی  محمدعل��ی  آی��ت اهلل 
خطبه ه��ای نم��از جمعه ای��ن هفته ته��ران که در 
مصالی امام خمینی)ره( برگزار ش��د، با بیان اینکه 
همه باید مراقب رفتار خود باش��ند، زیرا در آن دنیا 
باید پاس��خگوی اعمال خود باش��ند، اظهار داشت: 
من به خ��ودم که خطیب جمعه هس��تم، می گویم 
»خطیب جمعه باید دردهای جامعه را بفهمد، او باید 
بدان��د جامعه به کدام درده��ای معنوی و اقتصادی 

مبتالست و سپس به دنبال درمان آنها باشد«.
وی افزود: خطیب جمعه باید مردم و مسئوالن 
را نصیحت کند و بداند که اگر در این مس��ئولیت 
کوتاهی ورزد، باید خود را آماده آتش جهنم کند.

خطی��ب موقت نماز جمعه تهران بیت المال را 
بسیار مهم دانس��ت و گفت: غارت بیت المال چیز 
کمی نیست، اینکه یک نفر میلیاردها تومان بدزدد 
و فرار کند، فکر می کند کار تمام می ش��ود؟ آیا او 
نمی دان��د خدا چه عذابی برای این گناه پیش بینی 
کرده و او باید در درگاه الهی پاسخگو باشد؟ آقایانی 
ک��ه هزاران میلیارد می دزدند، خود را برای هزاران 
سال عذاب آماده کنند. موحدی کرمانی مسئوالن 
را خط��اب قرار داد و گفت: مس��ئوالن محترم که 
بار امانت را بر دوش گرفته اید! مراقب باش��ید زیرا 
ش��ما امانت نگه دار و امین مردم هستید؛ به امانت 

خیانت نکرده و به وظایف خود عمل کنید.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود اظهار 
داشت: ما قضات پاکدست بس��یاری داریم اما مبادا 
ش��یطان یک قاضی را فریب ده��د زیرا قاضی جای 

پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( نشسته است، بنابراین 
باید عادل باش��د؛ مبادا خدایی نکرده ظلمی کند و 

حکمی صادر شود که ناله  مظلوم را بلند کند.
خطی��ب موقت نماز جمعه تهران با اش��اره به 
درپیش بودن ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
افزود: در آس��تانه چهل س��الگی پی��روزی انقالب 
اس��المی قرار داری��م؛ انقالبی که تفک��ر جدیدی 
در عرص��ه حکومت با تکیه بر اس��الم، معنویت و 

مردم ساالری به جهان عرضه کرد.
موحدی کرمانی  با اشاره به توطئه های استکبار 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تصریح کرد: در طول 
این ۴0 سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا تمام 
تالش خود را برای نابودی انقالب و یا حداقل مهار 
ک��ردن آن ب��ه کار گرفت و در این مس��یر از هیچ 
جنایتی دریغ نکرد اما با این وجود ایران اس��المی 

پس از ۴0 س��ال، از یک کش��ور وابسته، ضعیف و 
برده  آمریکا به اذع��ان و اعتراف خوِد آمریکایی ها، 

جزو 15 کشور قدرتمند جهان است.
وی ادام��ه داد: اخی��راً دو مؤسس��ه آمریکایی 
براس��اس بررس��ی هایی که انجام داده اند، ایران را 
هفتمی��ن قدرت برتر دنیا اع��الم کرده اند البته در 
کشور مشکالت، ضعف ها و مسائلی وجود دارد که 
مهم ترین آنها، مسائل اقتصادی و وضعیت معیشت 
مردم اس��ت که بخش��ی از آن به دلی��ل تحریم ها 
اس��ت اما باید بدانیم هرگاه تکیه مسئوالن به توان 
داخلی ب��وده و به جوانان اعتماد کرده اند، ش��اهد 
موفقیت های بس��یاری بوده ایم و هر زمان چشم به 
بیرون از کش��ور داشته ایم، ضرر کرده ایم. گرانی ها 
جان مردم را به لبشان رسانده، بنابراین مسئوالن 
بای��د نظارت بیش��تری بر قیمت گذاری ها داش��ته 

باشند و البته با قاچاق مبارزه کنند.
موحدی کرمانی در بخش دیگری از س��خنان 
خود به کارگ��روه ویژه اقدام مال��ی اف.ای.تی.اف 
اش��اره کرد و گف��ت: اگرچه کارگروه وی��ژه اقدام 
مالی)اف.ای.تی.اف( یک موضوع تخصصی اس��ت، 
اما مردم با آن آش��نا هس��تند؛ این گروه 30 سال 

قبل در پاریس توس��ط آمریکا، انگلیس، فرانس��ه، 
ژاپن و آلمان تأسیس شد و هدف خود را مبارزه با 
پولش��ویی اعالم کرد و بعد از حادثه 11 سپتامبر، 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز از وظایف خود 
دانست اما اف.ای.تی.اف س��ازوکاری برای اشراف 
اطالعاتی بر منابع مالی و سیس��تم اقتصادی سایر 
کشورها و بازوی خزانه داری آمریکا برای گسترش 

تحریم ها علیه ایران و محور مقاومت است.
وی ادامه داد: به اعتراف مسئوالن خزانه داری 
آمریکا، آنها می گویند برای سخت تر کردن شرایط 
ایران، به تصوی��ب اف.ای.تی.اف نی��از داریم. آنها 
اعتراف می کنند که این معاهده برای تسلط آمریکا 
بر جریان مالی کشورها است و مبارزه با تروریسم 

و پولشویی دروغ است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران، آمریکا و اروپا را 
مرکز پولشویی جهان دانست و گفت: آمریکا، اروپا و 
اسرائیل، مرکز پولشویی جهان و مادر تروریسم هستند 
و براساس اعتراف ترامپ و کلینتون، خود آنها داعش 
را با هدف تقس��یم خاورمیانه ایجاد کرده اند. طالبان 
را نیز آمریکایی ها به وجود آوردند و کلینتون به این 
موضوع اعتراف کرده اس��ت. آمریکا، اروپا و دوستان 

منطقه ای آنها حامیان اصلی تروریسم هستند.
موحدی کرمان��ی اف��زود: م��ا قانون مب��ارزه با 
پولش��ویی و تروریس��م داریم و به سمت شفافیت 
حرک��ت می کنی��م ام��ا در مواجهه با نس��خه های 
اس��تعماری باید با تدبیر بیش��تری حرکت کنیم. 
نق��ش وزارت خارجه در این مس��ئله بس��یار مهم 
است و باید با دیپلماسی فعال و هوشیار، به تبیین 

مواضع به حق جمهوری اسالمی بپردازد.
خطی��ب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از 
سخنان خود به سالروز مقاومت مردم غزه در مقابل 
رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: مردم فلسطین 
از ابت��دای امس��ال و در واکنش به انتقال س��فارت 
آمریکا به قدس ش��ریف راهپیمایی های بازگشت را 
هر هفته برگزار می کنند و در این مدت 2۷0 شهید 
و 2۷ هزار مجروح دادند اما همچنان هر جمعه برای 
دفاع از قدس و بازگش��ت به س��رزمین های اشغالی 
تظاهرات می کنند. اما تاس��فبار است جهان مدافع 
بش��ر و حاکمان عرب کور هستند و این مظلومان و 
فریاد آنها را نمی بینند و نمی شنوند، همان گونه که 
در یمن این جنایت ها توسط آمریکا و رژیم سعودی 

رخ می دهد و جهان سکوت کرده است.
موحدی کرمانی در بخش دیگری از س��خنان 
خود به س��الگرد شهادت نواب صفوی اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه نقش ش��هید نواب و تاثیر حرکت 
او بر انقالب مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. آرمان 
او، حکومت اسالمی بود و نقش بزرگی در بیداری 
اسالمی داش��ت و حرکت او زمینه را برای نهضت 
امام)ره( فراهم کرد. نواب اولین کس��ی بود که به 
موضوع حکومت اس��المی در کتاب��ی پرداخت. او 
ویژگی های برجسته ای داشت و بسیاری از بزرگان 
را مج��ذوب خ��ود کرده بود. آی��ت اهلل امینی، او را 

ذخیره امت اسالم می دانست.  مهر

فرمانده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت:  اسـام دش��منان می خواهن��د بین ارتش و س��پاه ارتش 
تفرقه بیندازند اما ارتش و س��پاه دس��ت از دس��ت همدیگر جدا 

نمی کنند تا زمانی که توطئه های آمریکا را سرکوب کنند.
سرلش��کر س��یدعبدالرحیم موس��وی در دومین گردهمایی 
بس��یجیان کوی های س��ازمان با رویکرد فضای مجازی، با اشاره 
به ش��روع جنگ تحمیلی در س��ال 5۹ و تجاوز دشمن بعثی به 
بخش های قابل توجهی از خاک کشورمان گفت: در شرایطی که 
کش��ورمان آمادگی کافی نداشت، یک مرتبه با توان قابل توجهی 
از س��وی دشمن حمایت شده توسط ش��رق و غرب مواجه شد و 
تعدادی از شهرهای ما را محاصره کرد و یا به اشغال خود درآورد، 
در چنین ش��رایطی ارتش و س��پاه روبه روی دش��من ایستاده و 

دشمن تا بن دندان مسلح را بیرون انداختند.
فرمان��ده کل ارتش با اش��اره به دعوت ام��ام راحل از عموم 
مردم برای تش��کیل بس��یج و حضور در جبهه های جنگ افزود: 
امام با دعوت از بسیج، معجزه بزرگ را نشان دادند، که از نوجوان 
13س��اله تا پیرم��رد و کهنس��ال، همدوش با ارتش و س��پاه در 

بخش های مختلف جبهه حضور یافتند.
وی با بیان اینکه از چندین س��ال قبل دشمن درپی ناکامی 

در جنگ س��خت، وارد عرصه جنگ نرم و نیمه سخت شده است، 
گف��ت: هم اکنون نیز بس��یج باید به میدان بیاید تا دش��من را از 

فضای فکری و اعتقادی کشور بیرون کند.
وی در این راس��تا تصریح کرد: هش��دارهای مقام 
معظم رهبری)مدظل��ه العالی( درباره توجه به فضای 
مجازی و اقدامات دش��من مثمرثمر بوده اما هنوز در 

این عرصه با تمام توان وارد نشدیم.
سرلشکر موسوی با دعوت از اقشار مختلف مردم 

برای فعالیت و نبرد با دشمن در عرصه فضای مجازی، 
اضافه کرد: خرمش��هرهای ما در محاصره اس��ت، همه باید 

آماده باش��یم. باید دش��مِن فضای مج��ازی را از مرزهای فکری 
خانواده ه��ا بیرون بریزیم. در گذش��ته مقابل اس��تکبار ش��رق و 
غرب ایس��تادیم و اآلن هم می توانیم در فضای مجازی دش��من 

را سرکوب کنیم.
فرمانده کل ارتش در ادامه تأکید کرد: فضای مجازی فوق العاده 
پیچی��ده اس��ت اما مب��ارزه ب��ا آن به این س��ختی که فکر 
می کنیم، نیست. دشمن چندین هدف را دنبال می کند 
که مهمتری��ن آن ها ایجاد ش��بهه در موفقیت انقالب 
اسالمی، ایجاد ش��بهه در برتری نظام اسالمی، ایجاد 
ش��بهه در کارآمدی و برتری والیت فقیه بر هر نظامی 
است، بنابراین دفاع از اسالم، مقام معظم رهبری، انقالب 

اسالمی و والیت فقیه آتش به اختیار است.
فرمانده کل ارتش یادآور ش��د: ممکن اس��ت شبهه ای 
وارد کنند که به ظاهر پاسخگویی به آن کار پیچیده ای است اما 
با تأسی به فرهنگ عاشورا، ما هرگز دست از دین مان بر نخواهیم 
داش��ت و در فضای مجازی دش��منان انقالب اسالمی باید قدرت 

مدافعان انقالب و اسالم را ببینند و دچار رعب و وحشت شوند.
سرلشکر موسوی تأکید کرد: اس��تکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکای جنایتکار، رژیم نجس صهیونیس��تی، منافقین روسیاه و 
بدسابقه جنایتکار که بدتر از داعشی ها هستند، باید بفهمند ملت 

بزرگ ایران دست از اسالم برنمی دارد.
فرمانده کل ارتش با تأکید بر اینکه ارتش و سپاه تا سرکوبی 
توطئه های آمریکا و اضمحالل رژیم صهیونیستی دست از دست 
یکدیگر بر نخواهند داشت خاطرنشان کرد: دشمنان ما با تمام قوا 
می خواهند بین نیروهای مسلح و ارتش و سپاه تفرقه بیندازند و با 
مطرح کرد تفاوت بودجه ارتش و سپاه و دیگر مسائل، در صددند 
تا وحدت نیروهای مس��لح را خدش��ه دار کنند ام��ا آن ها به یاری 
خداوند کور خواهند شد که ارتش و سپاه دست از دست همدیگر 

بردارند تا زمانی که توطئه های آمریکا را سرکوب کنند.
امیر سرلشکر موس��وی اضافه کرد: یکی از توطئه های دیگر 
دش��من این است که با انواع حیله ها، روحیه ارتشی ها را تضعیف 
کنن��د. ولی مطمئن باش��ند که ارتش قدرتمند اس��المی در هر 
عرص��ه ای که این کش��ور، نظ��ام، انقالب و مق��ام معظم رهبری 
)مدظله العالی( نیاز داش��تند، جانش را در کف دستش گذاشته و 
بی توقع در عرصه های مختلف افتخارآفرینی کرده و خواهد کرد.

آيت اهلل موحدی کرمانی:

اف.ای.تی.اف بازوی آمریکا 
در اعمال تحریم ها علیه ایران 

و جبهه مقاومت است

 وظیفه همه رسانه هاست که به موضوع 
»مرضیه هاشمی« توجه کنند

نظریه پ��رداز امریکایی با اش��اره به اینک��ه وظیفه همه  رسانه هاس��ت که ب��ه موضوع مرضیه هاش��می بپردازند ديـــــدگاه
گف��ت: امریکا درخصوص این موضوع فوراً از جامعه خبرنگاران و رس��انه های 

بین المللی عذرخواهی کند.
در روزهای اخیر برخی از کاربران شبکه اجتماعی با هشتگ های »مرضیه_

هاشمی_را_آزاد_کنید«، اقدام به تولید محتوا درباره او کرده و به رفتار غیرقانونی 
و وحشیانه پلیس آمریکا با این مجری آمریکایی - ایرانی اعتراض کرده اند.

»اس��تفن لندمن« نظریه پرداز امریکایی درخصوص بازداش��ت »مرضیه 
هاش��می« خبرنگار پرس ت��ی وی در آمریکا گفت: مرضیه هاش��می که یک 
خبرنگار زن آمریکایی و ایرانی اس��ت، برای دی��دن اعضای خانواده از جمله 
برادرش که به س��رطان مبتالست به آمریکا س��فر کرد ولی در فرودگاه بین 
المللی سنت لوئیس المبرت در سنت لوئیس، میسوری توسط پلیس آمریکا 

بازداشت شد.
وی افزود: خانم هاش��می در یک گفتگ��وی تلفنی به خانواده خود گفته 
اس��ت که از همان آغاز با رفتارهای خشونت آمیز روبرو شده است. تاکنون به 
خانم هاشمی اتهام یا دلیلی برای بازداشت و زندانی شدن ارائه نشده است و 

خود او نیز از دلیل بازداشتش اطالعی ندارد.
لندمن یادآور ش��د: اعضای خانواده ایشان از روز بازداشت هیچ اطالعاتی 
از او ندارند. بالفاصله پس از دستگیری با اینکه دستگیرکنندگان می دانستند 

که او مسلمان است ایشان را به برداشتن حجاب مجبور کرده اند. 
دانش آموخته دانشگاه هاروارد گفت: به او فقط اجازه داده شده است که 
یک تی شرت آستین کوتاه بپوشد که مغایر قوانین اسالم است. از او حتی در 
این ش��رایط عکس نیز گرفته اند. مقامات مسئول بازداشتگاه با وجود اعتراض 

ایشان هیچ توجهی به اعتراضات او نکرده اند.
وی افزود: او برای رعایت قوانین اس��الم مجبور بوده برای داشتن حجاب 
از تی ش��رت دیگری اس��تفاده کند. با توجه به اینکه به او تنها گوشت خوک 

بدون نان به عنوان غذا داده اند، او از غذای حالل محروم است.
این نظریه پرداز امریکایی در ادامه یادآور ش��د: حتی علی رغم درخواست 
ایش��ان برای نان برای نخوردن گوش��ت خوک از برآورده کردن این خواسته 
نیز س��رباز زده اند. خانم هاش��می از زمان بازداشت چیزی به جز یک بسته 
بیس��کوییت نداشته اس��ت که این منجر به س��وء تغذیه او شده است و این 

همراه با هوای سرد موجب ضعیف شدن شدید ایشان شده است.
لندمن تصریح کرد: به علت ضعف ش��دید، الزم اس��ت ایشان فورا تحت 
مراقبت های پزش��کی ق��رار بگیرد. این دولت آمریکا اس��ت که برای هرگونه 
خطر یا آسیب که ممکن است سالمت ذهنی یا جسمی ایشان را تهدید کند 

مسئول است.  مهر

 مسکوت گذاشتن موضوع نماینده ملکان 
به اثبات ادعا های ضدانقالب می انجامد

جمعی از تش��کل های دانش��جویی تبریز طی نامه ای به  رئیس مجلس درباره ادعاهای مطرح ش��ده درخصوص بیـانیـــــه
نماینده ملکان نوش��تند: مس��کوت گذاش��تن ماجرا به اثب��ات ادعا های ضد 
انق��الب در اف��کار عمومی می انجامد و س��کوت بیش از ای��ن منجر به حراج 

گذاشتن آبروی انقالب و نظام اسالمی خواهد شد.
بنابرای��ن گزارش، تع��دادی از مخاطبان »فارس من« با ایجاد پویش��ی با 
عنوان »لزوم پیگرد قانونی نماینده مجلس متعرض به ناموس مردم که منجر به 
خودکشی یک دختر شد« نوشته اند: »دختر جوان 2۸ ساله ای اواخر سال ۹3 
به فرمانداری... مراجعه می کند و تقاضای کار دارد ایشان را به آقای - نماینده 
مجلس برای کار معرفی می کنند لذا نامه ای را به ایش��ان می نویسد و تقاضای 
خ��ود را مط��رح می کند نامبرده بع��د از چند روز به وی زن��گ می زند و قول 
اس��تخدام در دیوان محاس��بات تهران را می دهد لذا با وی در دفتر خود قرار 
مالقات می گذارد و چند روز بعد دختر جوان از شهرستان راهی دفتر کار این 
نماینده می ش��ود بعد از چند دقیقه گفتمان در دفتر ایش��ان و بنا به اظهارات 
زن جوان مورد تجاوز قرار می گیرد. شکایات و پیگیری های این زن تاکنون به 
نتیجه ای نرسیده و متاسفانه با خبر شدیم که در تاریخ 16 دی ۹۷ خودکشی 
کرده. فایل صوتی و تصویری اظهارات او موجود است حتی فایل صوتی نماینده 
خاطی که به وی زنگ می زند و او را تهدید می کند که اگر شکایت بکند چنین 
می کند چنان می کند با توجه به مدارک موجود و شکایتی که قبال ثبت شده 
از دستگاه اطالعاتی و قضایی مجلس خواستار پیگیری این پرونده فرد مظلوم و 

در صورت اثبات خواهان اشد مجازات این نماینده خاطی هستیم.«
بر همین اساس در نامه تشکل های دانشجویی تبریزخطاب به رئیس مجلس 
آمده است: چند ماه قبل فایل صوتی از یک شهروند زن اهل شهرستان ملکان 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر شد که در فایل منتشر شده نسبت به نماینده 

مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی اتهامات اخالقی مطرح شده است.
علی رغم انتشار گسترده این فایل صوتی و بازتاب منفی در افکار عمومی، 
از س��وی نهاد های قضای��ی و نظارتی هیچ اقدام موثری جهت شفاف س��ازی 
در این خصوص صورت نگرفت، حال بعد از گذش��ت چند ماه، "خودکش��ی" 
شهروند شاکی و انتشار خبر آن تمامی ارگان ها و عناصر رسانه ای ضد انقالب 
را بس��یج کرده است تا با مستمس��ک قرار دادن این موضوع، علیه انقالب و 
نظام اس��المی بتازند، این در حالی اس��ت که اگر پیش از جریان خودکش��ی 
ش��هروند مدعی، مساله شفاف سازی می ش��د، این چنین نمی شد که آبروی 
انقالب به پای افراد ذبح شود، اما حال که جریان به این مرحله رسیده است، 
بر شما و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که با ورود به مساله و بررسی 
دقیق، افکار عمومی را نسبت به مساله اقناع کرده و از حقوق شهروندی اعم 

از شهروند خودکشی کرده و نماینده مورد اتهام دفاع نمایید.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران:
یکایی پهن نمی کند پای مقامات آمر یر ایران فرش قرمز ز

جانش��ین فرماندهی کل س��پاه پاس��داران گفت: ایران  ن ا ر ا ســد ف��رش قرمز زیرپای مقامات آمریکای��ی پهن نمی کند و پا
آنان در مرز زوال و نابودی قرار گرفته اند.

سردار حس��ین س��المی افزود: ایران فرش قرمز زیر پای مقامات مشرک 
آمریکا پهن نمی کند زیرا آمریکا در مرز زوال و انزوا اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
ش��هدا حقایقی زنده در عالم هس��تی هس��تند که توفیق ارتزاق بی واسطه در 
محضر حق را یافته اند و روح شهادت، جهاد، ایستادگی، مقاومت، صبر، توکل و 
ثبات قدم که تجلی بخش ایمان حقیقی  است همچنان در جامعه جاری است.

وی اظهار داش��ت: امنیت امروز کش��ور ما، ارمغان و هدیه شهدای ماست. 
دشمن آمده تا عزت را از ما بگیرد و ما را ذلیل کند، استقالل ما را بگیرد و نور 

اسالم را خاموش کند اما شهدا نور الهی را کامل و دشمنان را مایوس کردند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه ما جز شهادت نمی توانستیم 
بر دش��منانمان پیروز ش��ویم افزود: آنها در ظاهر بس��یار قوی ت��ر بودند اما 
ش��هیدان، آزادگان، جانبازان، رزمندگان و ولی فقی��ه ما مفهومی از قدرت را 

عرضه کردند که برای دشمن ناشناس بود. آن قدرت، ایمان بود.
وی ادامه داد: در هش��ت سال دفاع مقدس بزرگترین آزمایش برای ملت 
ایران رخ داد، چراکه همه دش��منان اسالم دست در دست هم دادند تا طلوع 

خورشید اسالم را مهار کنند اما نتوانستند چون خدا با ما بود.
س��ردار س��المی با بیان اینکه جهاد و ش��هادت لباس عزت ماست و اگر 
نجنگی��ده بودی��م و خانواده ش��هدا صبر نکرده بودند، ما ده ها بار از دش��من 
شکست خورده بودیم تصریح کرد:قبل از انقالب وابستگی به آمریکا را تجربه 
کردی��م و دیدیم آن مخروبه ویرانه ای را که دی��ن و دنیای ما را آتش می زد 
و زمانی که انقالب اس��المی ظهور کرد، عزیز ش��دیم و خودمان کشورمان را 

ساختیم که این ارمغان شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقالب است.
وی گف��ت: ایران تنها کش��وری اس��ت که فرش قرمز زی��ر پای مقامات 
مش��رک آمریکا پهن نمی کند و هیچ مس��ئول آمریکایی اجازه ورود به آن را 
ن��دارد و آمریکا غل��ط می کند فکر کند می تواند رزق م��ا را دهد، آمریکا اگر 

می تواند 50 میلیون مردم گرسنه خود را سیر کند.
س��ردار سالمی یادآور شد: امروز دیدیم آمریکا در گوشه ای از سوریه هم 
دوام نی��اورد و به اندازه 100 س��ال درآمد نفتی م��ا هزینه کرد اما چیزی به 
دس��ت نیاورد و این نشان می دهد آمریکا از مسلمانان و ملت ایران می ترسد. 

خداوند در دل دشمنان اسالم، رعب و وحشت را نقش می کند.
جانش��ین فرمانده س��پاه افزود: س��ال ها فش��ار و تحریم علیه جمهوری 
اس��المی ایران تحمیل کردند تا ایران را مهار کنند اما امروز این آمریکاست 
ک��ه در مرز زوال و انزوا قرار گرفته و مهار ش��ده اس��ت و آنها که پیش بینی 
می کردند ملت ایران ۴0 سالگی خود را نمی بیند، در 22 بهمن خواهند دید 

که این ملت ایستاده است و عزت خود را با دالر عوض نمی کند.  مهر

سرلشکر موسوی: 
دشمنان می خواهند بین ارتش و سپاه تفرقه بیندازند 

یکا دست در دست هم تا سرکوب توطئه های آمر


