
3 سه شنبه  27 فروردین 1398  شماره 4999  ویـکرد ر

نتانیاهوواسرائیل،آمریکاراادارهمیکند
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تا به حال عده ای فکر می کردند آمریکا اسرائیل 
را اداره می کند، اما با تصمیم اخیر هیات حاکمه آمریکا مشخص شد، نتانیاهو و اسرائیل 
آمریکا را اداره می کنند. دلیلش هم این است که نتانیاهو به جهت اینکه آمریکایی ها به 

درخواست او توجه کرده و خواست او را اجابت کردند از آمریکا تشکر کرد.
حسینعلی امیری افزود: برای ملت آمریکا سخیف است که هیات حاکمه  آنان 

توسط اسرائیل و نتانیاهو اداره شود. این کار ترامپ حرکتی سیاسی بود. ایالت متحده 
اخی��راً دو کار برای اس��رائیل انجام داد، یکی خالف تمام موازین بین الملل به رس��میت 

شناختن جوالن برای اسرائیل و دوم تروریست خواندن سپاه بود.
وی افزود: به نظر ما دشمنی ترامپ با سپاه اتفاق جدیدی نیست؛ واقعیت این است که 
سپاه یک نیروی مردمی و دارای محبوبیت است. اگر منصفانه برخورد کنیم می بینیم اگر سپاه 
نبود و ریشه داعش را در سوریه نمی کند، حتماً امنیت اروپایی ها به خطر می افتاد.  ایسنا

خیابان پاستور
تحریمسپاهبرخالفموازینحقوقبینالمللاست

نایب رئیس کمیس��یون حقوق��ی و قضایی مجلس با بی��ان این مهم که هیچ 
کش��وری حق ندارد بخشی از حاکمیت تصریح شده در قانون اسسی یک کشور را 
زیر سوال ببرد، گفت: زیر سوال بردن، تروریست خواندن و یا تحریم کردن بخشی 
از حاکمیت جمهوری اسالمی مانند سپاه بر خالف مقررات حقوق بین الملل است.

محمد کاظمی بیان کرد: هر کشوری برای اداره حوزه های مختلف یک میثاق ملی به 
نام قانون اساسی دارد، بر این اساس است که امورات یک کشور اداره می شود، این امر موضوعی 

است که تمام کشورها آن را پذیرفته اند و به عنوان مسئله ای مشهود به آن نگاه می کنند.
وی افزود: در قانون اساسی هر کشوری نهادهای حاکمیتی مورد اشاره قرار گرفتند، نهادهایی 
ک��ه امور کش��ور را در حوزه های مختلف اداره می کنند، مانند نهاده��ای نظامی، این نهادهای 
حاکمیتی بخشی از همان حاکمیت هستند و هیچ کشوری حق ندارد بخشی از حاکمیت تصریح 

شده در قانون اساسی یک کشور را زیر سوال برده، تهدید یا تحریم کند.  ایسنا

دیدگاه
نظارتدیوانمحاسباتبرکمکهاینقدیوارزیبهمناطقسیلزده
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تمامی کمک های مردم و دولتی به 
مناطق س��یل زده تحت نظارت دیوان محاسبات است چراکه بخشی از کمک ها 

مستقیم از بیت  المال بوده و لذا مردم نگران هزینه کرد این کمک ها نباشند.
عادل آذر گفت: اینکه در فضای مجازی به ش��ایعاتی درباره نرس��یدن کمک های 

نقدی مردم به مناطق س��یل زده دامن زده می شود صحت ندارد، بهترین مسیر کمک 
واریز کمک های نقدی به حساب هالل احمر یا سازمان های رسمی است چراکه حساب این 

نهاد ها زیر نظر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است. اگر مردم به 
نهادهای غیررسمی پولی برای کمک به مناطق سیل زده واریز کند قابل رصد و پیگیری نیست.

وی با اش��اره به ارسال کمک های ارزی از سوی کشورهای اروپایی بیان داشت: این 
کمک ها نیز قابل رصد است، به طور مثال در جریان کمک به سرپل ذهاب مشکلی پیش 

آمده بود که دیوان محاسبات به موضوع ورود و مشکل را برطرف کرد.  خانه ملت

پویش شفافیت

خالفحکمتاست،خالفسیاستاست
اگر ما با هم باش��یم، کشورهای اس��المی، ملّتهای 
مسلمان - سّنی و شیعه و فَِرق مختلف تسّنن و تشّیع - با 
یکدیگر دلهایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوءظن 
نداشته باشند، سوءنّیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت 
نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عّزتی 

برای اسالم درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.
امروز، هم در بین اهل س��ّنت، هم در بین ش��یعه، 
دس��تهایی در کار اس��ت برای اینکه اینها را از هم جدا 
کند؛ همه ی این دستها هم اگر جستجو کردید، میرسد 
به مراکز جاسوس��ی و اّطالعاتی دش��منان اس��الم؛ نه 
دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان اسالم. 
آن تش��ّیعی که ارتباط به ام آی ش��ش انگلیس داش��ته 
باش��د، آن تسّننی که مزدور سی آی ای آمریکا باشد، نه 
آن ش��یعه است، نه آن سّنی است؛ هر دو ضّد اسالمند. 
ما ۳۵ س��ال است در جمهوری اس��المی این فریاد را 
داریم میزنیم؛ فقط هم نمیگوییم، عمل میکنیم. کمکی 
که جمهوری اسالمی به برادران خود در دنیای اسالم تا 
امروز کرده است، اغلب کمکی بوده است که به برادران 
اهل سّنت کرده است. ما در کنار فلسطینی ها ایستادیم، 
در کنار مردم مؤمن کشورهای منطقه ایستادیم، چون 
میدانس��تیم مس��ئله ی وحدت، امروز در رأس مسائل 
اسالمی است. من توصیه میکنم، اصرار میکنم به علمای 
اعالم، به روش��نفکران دنیای اس��الم، به سیاستمداران 
دنیای اسالم، این قدر دم از تفرقه نزنند. یک عّده ای در 
دنیا دارند پول خرج میکنند برای اسالم هراس��ی، برای 
اینکه چهره ی اس��الم را در دنیا خراب کنند، ]آن وقت [ 
ما هم در درون خودمان سعی کنیم چهره ی یکدیگر را 
خراب کنیم، تخریب کنیم، مردم را از یکدیگر بترسانیم! 

این خالف حکمت است، خالف سیاست است.
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مخاطب شمایید

پاسخقاطعظریفبهاروپاییها
محمدج��واد ظریف وزیر امورخارجه نوش��ت: 
یادآوری برای سه شریک اروپایی ما در برجام: 
طب��ق ان.پی.تی، برج��ام و قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای 
امنیت هیچ منعی برای غنی س��ازی ایران وجود ندارد؛ 
ن��ه اکنون، نه در س��ال ۲۰۲۵ و نه پ��س از آن. برای 
شرکای اروپایی، خواندن سندی که آن را امضا کردند 

و قول دادند از آن دفاع کنند، می تواند مفید باشد. 

روایتحسیندهباشی
ازصندلیالکچریآیتاهللجنتیدرعراق

حسین دهباشی، مستندس��از و تاریخ پژوه که 
چند روزی اس��ت در کشور عراق به سر می برد 
تصویری از آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بر 
روی صندل��ی مجل��ل طالی��ی رنگ مع��روف را در به 
اش��تراک گذاش��ت و نوش��ت: در تاالر انتظار فرودگاه 
نجف، ای��ن صندلی را می بینی. خدای��ا قبال کجا دیده 
بودی اش؟ آهان! همانی نیست که قاب بسته و بریده ی 
آن به عنوان سند تجّمل در زندگی آقای جنتی دست 
به دست می ش��د؟ یعنی بنده ی خدا شاید مجموعا ده 

دقیقه روی آن نشسته تا چمدان اش را بگیرند!
شایان ذکر است؛ این تصویر از آیت اهلل جنتی مدتی 
در فضای مجازی س��روصدای زیادی به پا کرده بود و 

برخی آن را به خوی اشرافیگری نسبت می دادند.

نظرمهاجرانیدرموردحضور
نیروهایحشدالشعبیدرخوزستان

سیدعطااهلل مهاجرانی وزیر ارشاد دوره اصالحات 
نوشت:  پس از اشغال عراق توسط آمریکا، گزارش 
بسیار مهمی تحت نظارت هامیلتون و بیکر، منتشر شد. 
گ��زارش درباره عراق و نیز نفوذ فرهنگی و ملی و مردمی 
ایران در عراق و رابطه دو کش��ور است! نوشته اند: عراق را 
نمی شناسند. کس��انی که علیه حضور حشدالشعبی در 
خوزستان مضمون کوک می کنند نیز در همان جهالت اند. 
حشدالش��عبی )بس��یج ملی( ع��راق، با فت��وای آیت اهلل 
سیستانی تاسیس و با یاری سپاه قدس توسعه پیدا کرد. 
در س��رکوب داعش و برکندن ریش��ه داعش که از سوی 
آمریکا و ارتجاع عربی حمایت می شد، حشدالشعبی نقش 
 VOA درجه اول داشت. مخالفت با حشدالشعبی ازسوی

و رادیو فردا و شازده و رجویستا کامال طبیعی است.

امدادرسانیموکبهادرخوزستان
محمدرضا جوادی یگانه جامعه شناس نوشت: 
موکب ظرفی��ت نوپدید جامعه ش��یعی ایران 
اس��ت، ترکیب��ی از فت��وت هی��ات  ع��زاداری ایرانی و 
تکمیل شده با شیوه میهمان نوازی عراقی  در پیاده روی 
اربعی��ن. موکب به خوبی توان خود را در امدادرس��انی 
فوری و مردمی در سیل اخیر نشان داد. مریزاد دستی 

که مر کودکان را ز خوان کرم قاتق و نان فرستد.

سیاست مجازی

برخ��ی  ک��ه  اس��ت  مدت��ی  رس��انه های دولت��ی و حامی دست بـه نقد
دولت، به طرزی عجیب پای در وادی فتنه س��ازی 
نهاده اند، تا آن حد که در ماجرای س��یل لرستان و 
خوزستان، کار از فعالیت تخریبی در لفافه گذشته 

و بسیار عیان شده است.
از همان ش��هربور س��ال گذش��ته که بر س��ر 
جعل خبری و کلی��د زدن یک خط تخریبی علیه 
گردش��گران عراقی در مش��هد، خبرگزاری دولتی 
ایس��نا و اکانت توئیتری روزنامه اصالح طلب شرق، 
یک جنج��ال بزرگ عملیات روانی را بر علیه ملت 
همس��ایه ب��ه وجود آوردن��د، بس��یاری از آگاهان 
و ناظ��ران دلس��وز نس��بت به فعال ش��دن برخی 
هس��ته های جنگ روان��ی و فتنه آفرینی در برخی 
رسانه های داخلی )در هماهنگی کامل با رسانه های 

ضدانقالب خارج از کشور( هشدار دادند.

جالب اینجاست که اگر تا همین یکی دو سال 
پیش، عمدتاً از خارج از کش��ور برخی سرخط های 
عملی��ات روان��ی به داخ��ل تزریق می ش��د، حال 
این گونه ش��یطنت های رسانه ای ابتدا از داخل و از 
درون برخی رس��انه ها )که متأس��فانه بعضاً با پول 
جمهوری اس��المی اداره می شوند( کلید می خورد 
و اصطالح��اً پاس گل به خارج از کش��ور و لش��کر 
اجیرش��ده در ش��بکه های مجازی )س��اکن تیرانا 
و ری��اض و تل آوی��و( می دهد تا کش��ور را با امواج 

عملیات روانی مسموم مواجه کنند.

 در ماجرای سیل اخیر در لرستان و خوزستان، 
شاهد بودیم که خبرگزاری دولتی ایسنا )وابسته به 
جهاد دانشگاهی(، خبر ورود مخلصانه  گروه هایی از 
»بسیج مردمی عراق« )حشدالشعبی( برای کمک 
به هموطنان س��یل زده را با تیترسازی روی بیانیه 
حشدالش��عبی، این گونه پوشش داد که گروه هایی 
از حشدالش��عبی عراق "با هدف جلوگیری از ورود 

سیل به عراق وارد ایران شدند!!"
ایس��نا بعد از مواجهه با سیل انتقادات به این 
تیترسازی مغرضانه، به جای عذرخواهی، تیتر خبر 

را تغییر داد اما محتوای خبر تغییری نکرد!
 همین پاس گل کافی بود که ش��انتاژ خبری 
با محوریت ورود حشدالش��عبی عراق و فاطمیون 
افغانس��تان با اهدافی از قبیل منحرف کردن سیل 
از عراق یا »سرکوب« مردم سیل زده به راه بیافتد. 
تکرار این نوع خبرسازی های رسانه ای چون ایسنا 
ک��ه دقیقاً با محوری��ت تخریب رواب��ط منطقه ای 
ایران )یعنی هدف مطلوب دشمنان قسم خورده  ما 
از قبیل س��عودی و رژیم صهیونیس��تی و آمریکا( 
نش��ان می دهد که دقیقاً این نوع خبرس��ازی ها با 
ه��دف مش��خص از س��وی هس��ته های نهفته در 
برخی رسانه های وابس��ته به پول بیت المال انجام 

می گیرد.
سخن اصلی با دس��تگاه های نظارتی است که 
این عرصه )تش��دید گس��ل های قوم��ی، نژادی و 
مذهبی( در هیچ نقطه ای روی زمین مماشات پذیر 

نیس��ت و نباید هس��ته های عملیات روانی داخلی 
این گونه فارغ البال در آتش فتنه ها بدمند.

در این میان، جای بس��ی تعج��ب از عملکرد 
دس��تگاه های نظارتی و اطالعاتی است که اینگونه 
فتنه آفرینی ها خطرناک، در میانه  رویدادی بزرگی 
چ��ون س��یل، به ط��ور هدفمند تکرار می ش��ود و 
خبری از بررس��ی و برخورد نیست. مساله تحریک 
آتش منازعات قومی و مذهبی در همه نقاط دنیا، 
یک خط قرمز پررنگ امنیتی اس��ت. سوالی که در 
این جا مطرح می ش��ود این است که آن هسته های 
فتنه در رس��انه های داخلی با چه پشت گرمی این 
چنین خط��وط ضدامنیت و مناف��ع ملی را پیش 
می برند؟ آیا رهاش��دگی عرصه فرهنگ و رس��انه 
قرار اس��ت با هزینه  بازی کردن با امنیت ملی و به 
راه انداختن نزاع های قومی، نژادی و مذهبی ادامه 

پیدا کند؟  مشرق نیوز

معاون هماهنگ کننده سپاه خطاب به آمریکایى ها:
 ده ها هزار نیروی حزب اهلل

اطراف رژیم صهیونیستى هستند
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب  ن ا ر ا ســد اس��المی گفت: امروز در عرصه دستاوردهای پا
منطقه ای ده ها هزار نیروی حزب اهلل لبنان در اطراف مرزهای رژیم 
صهیونیس��تی حضور دارند و این مس��ئله هرگز برای آمریکایی ها 

قابل هضم نیست.
س��ردار علی ف��دوی در همای��ش "من هم یک س��پاهی ام" 
که در س��ازمان مرکزی دانش��گاه آزاد برگزار شد، طی سخنانی 
اظهار داش��ت: به غیر از مقطع زمانی رس��ول اک��رم)ص( و ائمه 
معصومین)ع( دشمنی در سطح دشمنی ای که در این چهل سال 
علیه ملت ایران بوده با مسیر حق صورت نگرفته است. وی افزود: 
در دوران پس از پیروزی انقالب اس��المی هیچ کش��وری جرات 
مخالفت با س��لطه جهانی به رهبری آمریکا را نداش��ت، اما امروز 
ش��اهد هستیم که کشورهای بس��یار کوچک در جلسات شورای 

امنیت به صراحت با نظر آمریکا مخالفت می کنند.
سردار فدوی گفت: ما به دالیل مختلف از زمان شروع نهضت 

در س��ال 4۲ تا االن که اینجا هستیم، می توانیم اثبات کنیم که 
جمهوری اسالمی به قدرت الیزال الهی وصل است.

وی ادام��ه داد: به ط��ور مثال در صحنه بازداش��ت تفنگداران 
آمریکایی در دوران اش��غال عراق، نیروهای س��پاه با مطلع شدن از 
تجاوز خارجی به آبهای س��رزمینی ایران، بالفاصله به سمت شناور 
آمریکا رفتند و آمریکایی ها با دیدن این صحنه به سرعت سالح های 
خود را زمین گذاشته و تسلیم شدند. وقتی از چند کویتی که همراه 
با نظامیان آمریکایی در قایق بودند پرسیدیم که چطور آمریکایی ها 
به سرعت تسلیم شدند، کویتی ها گفتند وقتی شما نزدیک شناور ما 
شدید تفنگداران آمریکایی بالفاصله گفتند که قایق سپاه به سمت 

ما می آید و بهتر است، سریع تسلیم شویم. 
س��ردار فدوی با بیان اینکه در قرآن خداوند بارها فرموده که 
تخلفی در وعده های الهی نیست، گفت: ما باید تنها به خدا اعتماد 
داشته باشیم چراکه خدا فرموده بخش عمده کارها را خود او انجام 
می دهد و ما باید در مس��یر حق حرکت کنیم و به وعده های خدا 
ایمان داش��ته باشیم. وی خاطرنشان کرد: س��خت ترین کارها آن 
است که پای جان انسان در میان باشد، زمانی که انسان می خواهد 
با جان خود محک بخورد آنجا اس��ت که ماهیت حرکت و تفکر او 
مشخص می ش��ود، در این چهل سال خداوند مشاهده کرده است 
که ملت ایران از جان خود برای ارتقای راه حق مایه گذاشته و به 

همین دلیل رحمت و امداد متعالی خود را نصیب ما کرده است.

معاون هماهنگ کننده س��پاه گفت: برخی از سیس��تم ها در 
داخل کش��ور ما علی رغم گذشت همچنان حرکت به سمت حق 
را دنبال می کنند، علت آن اس��ت که امام خمینی)ره( در حرکت 
انقالبی خود تنها به وعده های خدا اتکا کرد و با قدرت در مس��یر 
حق حرکت کرد و پایه گذار این سیستم ها بودند که سپاه نیز جزو 
این سیستم ها به شمار می رود. وی افزود: اگر تمامی سیستم های 
داخلی با تبعیت از قواعد اس��المی و اعتماد به وعده خدا حرکت 
می کردند امروز ما در برخی حوزه ها چون حوزه اقتصادی درگیر 

چالش ها و مشکالت عدیده نبودیم. 
س��ردار فدوی در ادامه تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم 
که چهل س��الگی را پشت سر گذاش��تیم و به یک تکیه گاه دست 
پی��دا کرده ایم. مجموعه علمی و دانش��گاهی کش��ور در تثبیت و 

ارتقای این جایگاه نقش و س��هم بسزایی دارند و دانشگاه آزاد 
که مولود انقالب اس��المی است می تواند 

در این مسیر پیشگام باشد. 
وی افزود: دانشگاه آزاد با 

توجه به اینکه از خیلی 
محدودیت ه��ای  از 
دانش��گاه دولتی رها و 
آزاد اس��ت، می توان��د 
آغازگ��ر حرکت ه��ای 

پیش��گامانه در زمینه مس��ائل علمی باشد. اصلی  ترین عنصری که 
حکومت ها برای تحقق اهدافشان می خواهند، در کشور ما به شکل 

فزاینده ای وجود دارد و آن نیروی انسانی نخبه و کارآمد است.
معاون هماهنگ کننده س��پاه در بخش دیگری از سخنانش 
تصری��ح کرد: امروز در عرصه دس��تاوردهای منطقه ای ده ها هزار 
نیروی ح��زب اهلل لبنان در اط��راف مرزهای رژیم صهیونیس��تی 
حض��ور دارند و این مس��ئله هرگز ب��رای آمریکایی ها قابل هضم 
نیست. آمریکایی ها جنگ ۳۳ روزه را تنها 
برای از بین ب��ردن حزب اهلل و محقق 
نش��دن اهداف ایران در منطقه آغاز 
کردند ول��ی به فضل خ��دا متحمل 

شکست مفتضحانه ای شدند.
وی در پایان تاکید کرد: وزیر 
امور خارجه آمریکا در روزهای 
اخیر در عین اس��تیصال از 
پ��رواز مس��تقیم هواپیمای 
در  کاراکاس  ب��ه  ای��ران 
آمری��کای جنوب��ی اب��راز 
ای��ن  و  می کن��د  خش��م 
جمهوری  قدرت  از  موضوع 

اسالمی منشا می گیرد.

فتنه انگیزی میان ایران و عراق این بار با بهانه سیل

سیالب فتنه

آگهى مزایده هاى عمومى 

شماره 
آگهى

مبلغ سپرده شرح مزایده
شرکت در مزایده 
(ریال)

فروش چهار قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در میدان شهیدان زارع پشت تعمیرگاه واجدى و 98/2
بلوار ساحلى نبش کوچه امام موسى صدر (قطعات شماره 18 و 2 و 4 و5) 

453/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در میدان شهیدان زارع ، پشت 98/3
تعمیرگاه واجدى (قطعه شماره 4)

74/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در خیابان آیت ا... کاشانى ، کوى 98/4
طاهر و منصور (قطعه شماره1)

107/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در میدان قاضى اسدا... ، خیابان  آیت 98/5
ا... اسالمى ، روبروى زیارت فیض

54/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع دربلوار قطب راوندى ، روبروى 98/6
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعه شماره 83)

34/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى 98/7
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعه شماره 82)

33/500/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى 98/8
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعه شماره 117) 

33/500/000

فروش دو قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى 98/9
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعات شماره 80 و 81)

67/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى 98/10
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعه شماره 87)

33/500/000

فروش سه قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى 98/11
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعات شماره 101 و 121 و 98)

110/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى 98/12
ورزشگاه رفاه کارگران (قطعه شماره 120)

33/500/000

فروش یک واحد آپارتمان در طبقه اول واقع در بلوار کشاورز ، کوچه چهارده 98/13
معصوم

195/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در میدان شهیدان زارع ، خیابان 98/14
رودخانه (قطعه شماره 4)

66/000/000

فروش یک قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در خیابان باب الحوائج ، کوچه چاله 98/15
فرست ، روبروى زیارت

210/000/000


