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آیت هللا موحدی کرماین: 
قفل مشکالت اگر با کلید باز 

منی شود با چکش باز کنید

2

رسدار سالمی: 
ملت ایران سیاست های مرکب و پیچیده 
دمشن را متالیش کرده  است

2

سیاست روز دالیل مشکالت کنونی اقتصاد را بررسی می کند؛

دومی��ن اث��ر بزرگ طبیعی ای��ران در چهل وس��ومین اجالس 
کمیته میراث جهانی یونس��کو در باکو آذربایجان در فهرست 

جهانی قرار گرفت.
در چهل و س��ومین اجالس کمیته میراث جهانی یونس��کو که 
با حضور محمدحس��ن طالبیان معاون میراث فرهنگی کش��ور 
در باکو آذربایجان درحال برگزاری اس��ت، پرونده جنگل های 
هیرکانی که به نام جمهوری اس��المی ایران ارائه ش��ده است، 
با نظر موافق اعضای کمیته، در فهرس��ت یونسکو ثبت جهانی 

شد.
چهل و سومین اجالس کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونس��کو( از دوش��نبه ۱۰ تیر با 
حضور ۱۸۰ کش��ور از جمله ای��ران در باکو پایتخت جمهوری 
آذربایجان آغاز به کار کرده است و امروز جمعه ۱۴ تیر پرونده 

ایران در این اجالس بررسی شد.
ایران پیش از این دارای ۲۳ اثر تاریخی و طبیعی ثبت شده در 
فهرست میراث جهانی یونسکو است که شامل ۲۲ اثر تاریخی 
و یک اثر طبیعی )بیابان لوت( بود که با ثبت این پرونده تعداد 

آثار جهانی ایران به عدد ۲۴ رسید.
محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در این باره 
گف��ت: »ثبت جهان��ی این اثر افتخاری دیگ��ر برای جمهوری 
اس��المی ای��ران و حوزه می��راث فرهنگی به حس��اب می آید، 

پرونده ای که دومین پرونده بزرگ طبیعی ایران است.«
طالبیان افزود: »جنگل های هیرکانی در پنج اس��تان سمنان، 
گلس��تان، گیالن، مازندران و خراسان شمالی گسترده است و 
این ثبت جهانی، این پنج اس��تان را به مقاصد مهم گردشگری 

جهانی بدل می کند.«

حج��ت اهلل ایوبی که در اجالس کمیته میراث جهانی در باکو 
اظهار داش��ت: دومی��ن اثر بزرگ طبیعی در چهل و س��ومین 
اجالس کمیته میراث جهانی در باکو با اکثریت آرا در فهرست 

میراث جهانی قرار گرفت.
وی با تبری��ک این مهم به مردم ایران عنوان کرد: جنگل های 
هیرکانی در بخش هایی از ۵ استان قرار گرفته که به مردم این 
اس��تان ها بابت ثبت جنگل های هیرکانی در فهرس��ت میراث 

جهانی تبریک می گویم.
دبیرکل کمیس��یون ملی یونسکو در ایران تصریح کرد: با ثبت 
جنگل های هیرکانی، یونس��کو برای بیس��ت و چهارمین بار به 
جهان��ی بودن میراث های تاریخی و طبیعی ایران ادای احترام 

کرد.
ایوبی با بی��ا اینکه از مردم می خواه��م در نگهداری از میراث 
جهانی این سرزمین کوشا باشند گفت: از هنرمندان کشور که 
با برگزاری نمایشگاه عکس و فیلم هیرکانی برای نخستین بار 
در فرأیند ثبت میراث جهانی ایران نقش افرین بودند تش��کر 

و قدردانی دارم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تاکید کرد: هنرمندان 
فیلم س��از نیز در جش��نواره وارش با فیلم ه��ای کوتاه در این 

فرأیند نقش آفرینی کردند.
ایوبی اعالم کرد: به زودی کمیس��یون ملی یونسکو در ایران و 
س��ازمان میراث فرهنگی، جش��ن ثبت هیرکانی را برگزار و از 

دست اندرکاران و از جمله از هنرمندان تقدیر خواهند کرد.

جنگل های هیرکانی با ۱.۹ میلیون هکتار وس��عت، از آس��تارا 
در ش��مال اس��تان گیالن تا ُگلی داغ در شرق استان گلستان، 
در گستره ای به طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر و عرض ۲۰ تا ۷۰ 

کیلومتر پراکنش دارد.
در زم��ان حاضر جنگل های هیرکانی، زیس��ت بوم ۲۹۶ گونه 
پرنده و ۹۸ گونه پس��تاندار اس��ت. همچنین ۱۵۰ گیاه بومی 
درخت��ی و بوته ای )مانند شمش��اد و انجیلی( نیز در آن یافت 

می شود.
چهل و س��ومین اجالس کمیته میراث جهانی یونس��کو تا ۱۰ 

جوالی )۱۹ تیر ماه( ادامه خواهد داشت.
جنگل ه��ای هیرکان��ی که در زبان عامیانه ب��ه آن جنگل های 
ش��مال گفته می شود، نوار باریکی است که تمرکز آن در خزر 
بوده و درختان دیرزیس��ت حدود ۳ هزارساله با منبع غنی ژن 

در آن وجود دارد.
جنگل های هیرکانی بازمانده دوران سوم زمین شناسی و عصر 
یخبن��دان و غنی از نظر گونه های بومی و باس��تانی، پوش��ش 
گیاهی و تنوع زیس��تی با نادرترین گونه ه��ای جنگلی جهان 
شامل ۸۰ گونه درختی، ۵۰ گونه درختچه ای، گونه های بومی 
)اندمی��ک( درختی و گونه های جان��وری، چون پلنگ، خرس، 

کل و بز، مرال و... است.
این نوع جنگل ها در حالی که در اکثر نقاط اروپا و سیبری به 
دلیل س��رما و یخبندان قادر به بقا نبوده اند و در حال حاضر 
فسیل هایی از آن ها به جا مانده به دلیل اقلیم معتدل تر حاشیه 

دریای خزر به حیات خود ادامه داده اند.
۱۵ نقطه از این جنگل ش��امل پارک ملی گلستان، جنگل ابر، 

جه��ان نما، بوال، جنگل الیمس��تان، جن��گل واز، حوزه کجور 
نوشهر، چهارباغ چالوس، جنگل خشک داران، گشت رودخان، 
س��یاه رودبار گیالن و منطقه حفاظت ش��ده لیسار سایت های 

انتخابی برای ثبت در فهرست میراث جهانی است.
با توجه ب��ه اهمیت این جنگل ها از اولی��ن روز های تهیه این 
پرونده به نام ایران، مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری تمام توان خود را برای ثبت این اثر مهم 

جهانی به کار بستند.
اظهار نظر ها و برنامه ریزی های مس��ئوالن این سازمان نشان 
از ع��زم جدی جمهوری اس��المی ای��ران برای ثب��ت جهانی 

جنگل های هیرکانی دارد.
علی اصغر مونس��ان معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری سال گذشته با 
بیان اینکه هر کش��ور س��االنه یک س��همیه برای ثبت جهانی 
آثار تاریخی خود دارد، درباره تالش های کش��ورمان برای ثبت 
جهانی این اثر مهم طبیعی و تاریخی گفته بود: »تالش کردیم 
ب��ا اقدامات ابداعی آثار بیش��تری در قالب یک پرونده به ثبت 
جهانی برس��انیم. پرونده جنگل های هیرکانی، تیر سال آینده 
در اجالس میراث جهانی یونسکو مطرح می شود و امیدواریم با 
دفاع کارشناسان سازمان این پرونده امسال در فهرست میراث 
جهانی به ثبت برس��د. پرونده جنگل ه��ای هیرکانی به عنوان 
دومین اثر طبیعی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور و بنیاد سوکو 
آلمان برای ثبت در فهرس��ت جهانی برای س��ال ۲۰۱۹ آماده 

شده است.«

 با ثبت در اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو؛

جنگل های هیرکانی ایران جهانی شد

نیروهای ویژه ارتش انگلیس اعالم کردند که با حمله 
به نفتک��ش ایرانی که در آب ه��ای بین المللی جبل 
الط��ارق در حال گذر ب��ود، آن را توقیف کردند. این 
خبر در حالی منتشر شد که دولتمردان انگلیس ادعا 
کردند که این اقدام در چارچوب تحریم های اروپا علیه 
س��وریه صورت گرفته چرا که این نفتکش در مسیر 

سوریه بوده است. 
این ادعا در ش��رایطی بوده که اس��پانیا با رد ادعاهای 
لن��دن تاکید می کن��د که اقدام انگلی��س برگرفته از 
خواس��ت آمریکا بوده است جالب توجه آنکه در کنار 
صهیونیستها، بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از این 
اقدام لندن استقبال کرده اند که ابهامات در عملکرد 
لندن را بیش��تر کرده اس��ت. حال این س��وال مطرح 
می شود که چرا چنین اقدامی از سوی انگلیس صورت 

گرفته و چه اهدافی را در ورای آن دنبال می کند؟ 
پاسخ به این پرسش را در چند محور می توان جستجو 
کرد. نخس��ت آنکه انگلیس در عرصه داخلی با بحران 
سیاسی مواجه شده و ترازمی در حالی باید از نخست 
وزی��رب کناره گی��ری کند که جنگ سیاس��ی برای 
جانش��ینی وی شدت گرفته اس��ت که جانسون وزیر 
خارجه مستعفی و هاموند وزیر خارجه کنونی انگلیس 
محور این رقابت هس��تند. براین اساس می توان گفت 
که لندن با جوس��ازی های حاش��یه ای از جمله اقدام 
علیه جمهوری اسالمی به دنبال آنند تا افکار عمومی 
را از بحران داخلی دور س��اخته تا مانع از افشای ابعاد 
گسترده رسوایی سیاس��ی و البته ناتوانی در برگزیت 
ش��وند.  نکته مهم آنکه از مدته��ا پیش افرادی مانند 
 هاموند به دنبال پروند جاسوس��ان انگلیسی بازداشت 
شده در ایران بوده اند و اکنون تحقق این مساله امتیاز 
بزرگی ب��رای او و حامیانش قلمداد می ش��ود. براین 
اس��اس می توان گفت که اقدام حمل��ه به نفت کش 
ایرانی نوعی باج خواهی برای اعمال فش��ار در پرونده 
جاسوسان بازداشت شده در ایران است رویکردی که 
البته با استقبال دستگاه قضایی کشورمان این طرح با 

ناکامی همراه خواهد شد.
 دوم آنکه اروپایی ها از جمله انگلیس تاکنون از اجرای 
تعهدات به جای خود خودداری کرده اند. حتی اخیرا 
نیز نشس��ت کمیس��یون برجام در وین ادعای اجرای 
اینستکس را مطرح کردند اما در عمل اقدامی صورت 
ندادند. رفتار آنها چنان بود که روحانی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران چهارشنبه تاکید کرد که ۱۶ تیرماه فاز 
جدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق 
گام به گام تعهدات برجامی اجرایی خواهد شد. اروپا  
اکنون با رسوایی بی تعهدی و البته ناتوانی برای تغییر 
مقاومت قاطع جمهوری اسالمی مواجه است. اکنون 
انگلیس که همواره نقش بحران ساز را ایفا کرده است 
اکنون این ماموریت ر ا یافته تا با حاشیه سازی افکار 
عمومی را از این رسوایی ها دور سازد. اروپا سعی دارد 
ب��ا این تحرکات به زعم خ��ود مانع از اجرای گام دوم 

ایران در ۱۶ تیرماه شود.
سوم آنکه انگلیس همواره خود را مطیع آمریکا دانسته 
و تالش داش��ته تا با حرکت در سایه از منافع حاصل 
از تح��رکات آمریکا برخوردار ش��ود. آمریکا اکنون با 
رس��وایی س��رنگونی پهپادش توس��ط پدافند هوایی 
جمهوری اس��المی مواجه شده در حالی که ادعاهای 
واهی آمریکایی، غربی مبنی بر دخالت ایران در انفجار 
نفت کش ه��ا در دریای عمان و ادعای نقش ایران در 
اقدامات پهپادی یمن در قبال تاسیسات نفتی سعودی 
نیز با عدم رویکرد جهانی مواجه شد. در اجالس گروه 
۲۰ در ژاپن نیز آمریکا نتوانست جوی علیه ایران ایجاد 
نماید. با توجه به این ش��رایط انگلیس با نقض حریم 
نفت کش ایرانی در کنار اقدام برای حاش��یه س��ازی 
جهت کم رنگ س��ازی شکس��ت های آمریکا در برابر 
ایران، س��عی دارد تا ادعای تروریس��م پروری ایران را 
تکرار تا به زعم خود جو روانی علیه جمهوری اسالمی 
را تکرار نماید. این اقدام البته دارای اهداف اقتصادی 
نیز می باش��د که محور آن را القاء جدیت تحریم های 
ایرانی و حتی القا تصور سایه جنگ برای ایجاد فضای 
الته��اب در بازار ایران صورت می دهد تا ش��اید با این 
تحرکات ایران را به باج دهی هس��ته ای و منطقه ای 
سوق دهند. چهارم آنکه انگلیس مانند آمریکا پول های 
بس��یاری از کش��ورهای عربی در قالب ایران هراسی 
گرفت��ه و در عین حال تس��لیحات بس��یاری به این 
رژیم ها فروخته اس��ت. انگلیس که با مخالفت جهانی 
مبنی بر فروش س��الح به س��عودی مواجه شده و از 
سوی دیگر همچنان ایران هراسی را راهکار سرکیسه 
کردن کش��ورهای عرب��ی می داند ب��ا راهزنی دریایی 
علیه نفت کش ایرانی به دنبال القاء اجرای خواس��ت 
قارون های منطقه و صهیونیس��تها است تا همچنان 

سرکیسه کردن کشورهای عربی را ادامه دهد. 
نکته دیگر آنکه انگلیس در حال کمک به تروریستها 
در سوریه و عراق است و می توان گفت که اقدام علیه 
آنچه ارسال نفت به سوریه می نامد گامی برای حمایت 
از تروریس��تها علیه امنیت منطقه اس��ت که ماهیت 

بحران ساز انگلیس را نشان می دهد.
در کن��ار آنچه از اهداف انگلیس ذکر ش��د یک نکته 
مهم وجود دارد و آن اینکه اقدام لندن با ادعای اجرای 

تحریم های اروپا علیه سوریه صورت می گیرد.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

صفحه 5

خوش رقصی 
ملکه برای ترامپ

توقیف محموله نفت ایران از 
سوی انگلیس

ادامه صفحه 2 

صفحه 7

برافراشتن پرچم 
انتفاضه در سراسر 

فلسطین 
صفحه 6

رویاپردازی با نفتکش

اعتراض��ات یهودی��ان اتیوپیایی در مناطق اش��غالی ۱۹۴۸ علیه 
سیاس��ت ها و اقدامات نژادپرستانه رژیم اشغالگر قدس همچنان 

ادام��ه دارد.
اعتراضات یهودیان اتیوپیایی به تداوم نژادپرس��تی و تبعیض در 
مناطق مختلف فلس��طین اش��غالی ادامه دارد. چهره های اصلی 
اعتراضات هش��دار دادند ت��ا زمانی که رفتاره��ای تبعیض آمیز 
مقامات اس��رائیلی علیه یهودیان اتیوپیایی )فالشا( متوقف نشود 

این اعتراضات ادامه خواهد داش��ت.
خبرنگار المنار در گزارش��ی به روند پوش��ش این اعتراضات در 
رس��انه های صهیونیستی اش��اره کرد و افزود یهودیان اتیوپیایی 
هشدار دادند این اعتراضات که با شدت یافتن رفتارهای تبعیض 
آمیز مقامات رژیم اشغالگر علیه آنان آغاز شده است تا زمانی که 
مقامات اشغالگر و پلیس صهیونیستی به این برخوردهای خشن 
پای��ان ندهند ادامه خواهد یافت, آنان این رفتارها را مش��کلی از 
جانب افکار عمومی در اراضی اش��غالی می دانند و معتقدند, در 

جامعه اسرائیل نگاه به یهودیان اتیوپیایی, نژادپرس��تانه اس��ت.
یکی از معترضان به خبرنگار تلویزیون رژیم صهیونیس��تی گفت 

آیا باید در قبال کش��تار برادران ب��ی گناهمان, مخفیانه فعالیت 
کنیم؟ نه, همانگونه که با ما برخورد کردند از فرزندانشان انتقام 
می گیریم. وقتی یازده اتیوپیایی را کش��تند کارشان را خشونت 
ندانس��تند ام��ا وقتی ما اعتراض می کنیم از ما با عنوان انس��ان 

ه��ای کثی��ف ی��اد م��ی کنن��د.
دیگری گفت این کشتار )کشتار یهودیان اتیوپیایی( در شرایطی 
رخ داده اس��ت که کشته ش��دگان بی گناه بودند اما این پرونده 
را مختوم��ه کردند به ای��ن دلیل که موضوع پرون��ده متعلق به 
یهودی��ان اتیوپیایی بود. آنها بر این باور بودند که اقدامش��ان با 
اندکی اعتراض روبرو می ش��ود و پ��س از آن یهودیان اتیوپیایی 
به منازلش��ان باز می گردند. ما با بیس��ت هزار نف��ر از یهودیان 
اتیوپیایی اعتراضاتمان را ش��روع کرده ای��م به این امید که این 
برخوردها پایان یابد اما می دانیم چنین نخواهد ش��د و آنان به 

کش��تارمان ادامه خواهند داد.
برگزارکنندگان اعتراضات از بی توجهی مقامات به خواسته های 
معترض��ان ابراز ناخرس��ندی کردند و ابراز داش��تند, به بنیامین 
نتانیاهو , نخس��ت وزیر, که وعده های زیادی داده و عمل نکرده 

اعتمادی  هیچ  است, 
ندارند. یکی از چهره 
های اصلی اعتراضات 
رژیم  تلویزی��ون  ب��ه 
گفت  صهیونیس��تی 
این مشکالت  از حل 
ناامی��د ش��دیم, زیرا 
همواره وعده داده اند 
اما کابینه و مسئوالن 
ب��ه وع��ده ه��ا عمل 

نک��رده ان��د. 
یتس��حاق  اوی 
چه��ره  از  )اس��حاق( 

های اصلی اعتراضات خطاب به رس��انه ها و مقامات صهیونیست 
گفت: »ش��ما نتیجه را م��ی بینید اما مقدم��ات را فراموش می 
کنید, ما ش��اهد کش��تار بوده ایم اما نگاه ش��ما تنها به عملکرد 

برخی از معترضان در فعالیت های اعتراضی اس��ت.«

محاف��ل مرتبط با یهودیان اتیوپیای��ی می گویند موج اعتراضات 
باید متوجه افکار عمومی و جامعه باش��د تا سعی کنند در نگاه و 
رفتار نژادپرس��تانه خود با یهودیان اتیوپیایی, تغییر ایجاد کنند. 

 خبرگزاری صدا و سیما

ادامه اعتراضات یهودیان اتیوپیایی به سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی

فلسطینی ها با تقویت مقاومت پاسخ 
مسئولیت ما نشست منامه را می دهند

در قبال فرمانده
در سی و هفتمین فراغ اویی که می دانست رفتنش به لبنان، برگشتی ندارد؛
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