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پناهیان:
شورای نگهبان به کاندیداهایی که دروغ 

می گویند کارت قرمز نشان دهد
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سرمقاله

دش��من به دنبال هر بهانه ای اس��ت تا جمهوری 
اس��امی ایران را تخری��ب و آن را در میان افکار 
عموم��ی داخلی و حتی خارجی بدنام جلوه دهد، 
اما چرا کوچکترین اتفاقات در ایران با توجه ویژه 
روبرو می ش��ود و بزرگترین معضات کش��ورهای 

دیگر با کمترین توجه و واکنش همراه است؟
در چند روز گذش��ته همگان ماجرای ازدواج یک 
دختر 9 س��اله یا 12 ساله که در خبرهای منتشر 
شده که سن او با تفاوت درج شده بود با پسر 22 
ساله یا 30 س��اله کانون توجه بسیاری از محافل 
رسانه ای داخلی و خارجی و برخی شخصیت های 
سیاس��ی و فرهنگی ش��د. در کنار آن خودسوزی 
دختر جوانی ک��ه از طرفداران یک��ی از تیم های 
فوتبال داخلی بود، محور هجمه های گس��ترده به 

جمهوری اسامی ایران گشت.
با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم در کشور که 
درص��د زی��ادی از آن به خاطر ضع��ف مدیریتی 
و تصمی��م گیری ه��ا اس��ت و درص��دی نی��ز به 
تحریم های اقتصاید مرتبط است، در کنار اتفاقاتی 
که می افتد، دشمنان سعی دارند ایران را فقرزده 
تصویر کنند و همه این مسائل ابزاری برای فشار 
سیاس��ی و اقتصادی بیشتر در دست دشمن قرار 
گرفته که بس��یاری از آنها را عوامل داخلی برای 
دشمن، دانسته یا ندانسته مهیا می کنند که جای 

تأسف نیز دارد.
رس��انه های معلوم الحال که در محور دشمنی با 
جمهوری اسامی ایران قرار دارند، از فرصت های 
به دس��ت آمده، به شکلی بهره می برند تا بتوانند 
تأثیر نامطلوبی بر ذهن مردم بگذارند. بزرگنمایی 
یک نمونه، که وجود آن در دیگر کش��ورها بسیار 
بیش��تر از ایران اس��ت، خط رس��انه ای دشمن را 
علیه جمهوری اس��امی نشان می دهد و این نوع 
رفتاره��ای خصمان��ه که ب��ا دروغ و فریب همراه 

است نیازمند پاسخ به چنین اقداماتی است.
بحث کودک همسری، در رسانه هایی چون بی.بی.

س��ی و رسانه های همسو و همگرا با او در سرخط 
خبرهای این ش��بکه های گسترده قرار می گیرد و 
خودسوزی دختری به خاطر ممانعت از حضور در 
اس��تادیوم برای تماشای بازی فوتبال با یک کاغ 
چهل کاغ کردن، یکی از معضات بزرگ کش��ور 

نشان داده می شود.
از همین دس��ت اتفاقات با گس��تردگی بیشتر در 
هم��ان کش��ورهایی که علیه جمهوری اس��امی 
ایران تبلیغات منفی می کنند، دیده می ش��ود، از 
خودکش��ی های فراوان، قتل و غارت هایی که در 
جوام��ع  غربی اتفاق می افتد، تج��اوز به کودکان 
خردس��ال و قتل آنها، به رگبار بس��تن مردم در 
کوچ��ه و خیابان های آمریکا و بس��یاری اقدامات 
دیگر ک��ه هم��ه نش��ان از بغرنج بودن ش��رایط 

اجتماعی حاکم در چنان کشورهایی است.
ام��ا هر گاه ی��ک نمونه در ایران اتف��اق می افتد، 
جریان رس��انه ای ضد ایران ب��ا اختصاص فضای 
گس��ترده ای از امکانات خود به آن موضوع سعی 
می کند تا از جمهوری اس��امی چهره ای نش��ان 

دهد که آن اتفاق همه گیر و گسترده است.
چنی��ن واکنش های��ی عم��ق دش��منی غ��رب با 
جمهوری اس��امی ایران را نش��ان می دهد که بر 
توه��م توطئه که برخی مدعی آن هس��تند خط 
بطان می کش��د و ثابت می کند که حتی قربانی 
ک��ردن یک گاو یا گوس��فند در روزهای عزاداری 
مح��رم نی��ز برای آنها دس��تاویزی می ش��ود تا با 
ب��ی انصافی ه��ای معمول خ��ود، تیغ تی��ز انتقاد 
غیرمنصفانه را به روی جمهوری اس��امی بکشند 
و به خاطر دش��منی عمیق و دیرینه خود س��عی 
کنن��د تا افکار عمومی را تح��ت تأ ثیر قرار داده و 

ایران را بدنام جلوه دهند.
جمهوری اس��امی ایران در ش��رایط تحریم های 
ش��دید اقتصادی قرار دارد، در این شرایط اگر هر 
کش��ور دیگری بود، فقر در آن بیداد می کرد، اما 
فقر در کشورهای پیشرفته و قطب اقتصادی دنیا 

از چشم رسانه ها پنهان می ماند. 
آمریکا، کش��ورهای اروپایی، ژاپن و ... کشورهایی 
هستند که از نظر اقتصادی، صنعتی و علمی بسیار 
پیش��رفته و در جایگاه نخس��ت قرار دارند، اما در 
همین کش��ورها که شاخص اقتصادی همه مثبت 
است، فقری بیش��تر از ایران حاکم است. اگر این 
کشورها تحت تحریم های اقتصادی به مانند ایران 
قرار می گرفتند و مدیران آنها با مدیریت ضعیف 
خ��ود بر تأثیر تحریم ها می افزودند، آیا ش��رایطی 

بدتر از جمهوری اسامی ایران نداشتند؟!
آمارهای رس��می از جرم و جنایت، پایمال کردن 
حقوق انسانی مردم و قتل و تجاوز در کشورهای 
غربی بسیار باال است. سقط جنین، اعتیاد به مواد 
مخدر، روابط ناسالم جنسی از سنین پایین، حتی 
روابط نامش��روع با محارم در کش��ورهای غربی از 
بزه هایی است که به گستردگی وجود دارد، اما به 

آنها پرداخته نمی شود.

غ همسایه مر
 غاز نیست!
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شرکت نفت فالت قاره ایرانبرگزار کننده مزایده

فروش ضایعات فلزیمورد مزایده

حدود70 تنمقدار/ میزان کاال 

بوشهر ـ خیابان طالقانی ـ سه راه صنایع دریایی ـ بلوار صدرامحل بازدید و تحویل کاال
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شرکت ملی نفت ایران

آگهی مزایده عمومی
شماره 98/05 ناحیه بوشهر/ شماره مجوز: 139803516

روابط عمومی شرکت نفت قاره ایران

محل دریافت اسـناد مزایده: تهرانـ  خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسـجد بالل، نرسـیده به تقاطع شهید مدرس، کوچه خاکزاد، پالک 12، واحد 
فروش، طبقه 6، اتاق 6/14 مهلت دریافت اسناد: از اولین روز آگهی تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی

تلفن های تماس: 23942653ـ021 23942617ـ021   07733531946

همزمان با افشای ارسال داروی تاریخ مصرف گذشته به یمن، سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داد که کاهش کمک های مالی جان میلیون ها کودک در یمن را تهدید می کند.

ای��ن نهاد بی��ن المللی بر لزوم پایبندی و انجام تعهدات کش��ورها برای نجات جان مردم یمن 
تاکید کرده اس��ت.بخش بهداش��تی درمانی در یمن به خاطر درگیری های گسترده با بحران 
ش��دید رو به رو اس��ت که منجر به ش��یوع وبا و سایر بیماری ها و بسته ش��دن درمانگاه ها و 
مراکز بهداش��تی ش��ده اس��ت. پیش تر نیز »ناتالیا کانیم« مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل 
متحد نس��بت به وقوع فاجعه انسانی برای زنان یمنی هش��دار داد. کانیم افزود: هر دو ساعت 
یک زن یمنی به خاطر کمبود امکانات بهداش��تی و درمانی به هنگام وضع حمل جان خود را 
از دست می دهد. 100 بیمارستان از 2۶۸ بیمارستانی که تحت پوشش صندوق سازمان ملل 
اس��ت، تعطیل شده است. »س��ازمان بین المللی مهاجرت« نیز در بیانیه ای اعام کرد تنها در 
سال جاری میادی نزدیک به 350 هزار یمنی در نتیجه درگیری ها در این کشور بی خانمان 
ش��ده اند.بنا بر این پیام توییتری، گروه های وابس��ته به این سازمان در ۴2000 نقطه در یمن 
حض��ور دارند تا ضمن درک اوضاع و نیازهای مردم این کش��ور، ب��ه آوارگان و مهاجران یمنی 
کمک کنند. سازمان بین المللی مهاجرت، در ابتدا در سال 1330 به عنوان یک کمیته دولتی 
بین المللی برای اروپاییان برای کمک کردن به اسکان دوباره مردمی که در جنگ جهانی دوم 

آواره شده بودند، تأسیس شد و حاال 1۷3 کشور عضو آن هستند.
الزم به ذکر اس��ت گزارش ها نشان می دهد عربستان سعودی تنها زمانی اجازه ورود محموله 
دارو به ملت تحت محاصره یمن داد که مدت ها از تاریخ مصرف دارو ها گذش��ته بودندمرگ به 
علت محاصره، این ساده ترین توصیف درباره اوضاع بیماران یمنی است. تاکنون حدود ۴0 هزار 
یمنی قربانی ادامه محاصره و کوتاهی سازمان ملل شده اند. به این فهرست باید جنایت دیگری 
را افزود، ارس��ال دارو های فاس��د. عربس��تان زمانی اجازه ورود هواپیمای حامل دارو را به یمن 
داد که مدت ها در جیبوتی در معرض نور خورش��ید و گرما قرار گرفته بود و همه دارو های آن 
فاس��د شده بود. در این میان یک روزنامه عربی نوشت ریاض در ادامه فشارهای خود بر دولت 
مستعفی برای قبول راه حل مورد نظر این کشور برای وضعیت جنوب یمن تهدید کرده اعضای 
این دولت از کش��ورهای مختلف اخراج خواهند شد. عربستان سعودی اعضای دولت مستعفی 
یم��ن به ریاس��ت »عبد ربه منصور ه��ادی« را تهدید کرده در صورتی ک��ه مذاکره و توافق با 
»المجلس االنتقالی الجنوب« )شورای انتقالی جنوب( وابسته به امارات را رد کند، از کشورهای 
مختلف اخراج خواهند ش��د یا حتی اجازه بازگشت دوباره به یمن به آنها داده نخواهد شد. در 
همین حال در واکنش به جنایات س��عودی ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان 
سعودی در جبهه »حیران« را به وسیله موشک بالستیک »زلزال 1« هدف قرار دادند. جنگنده 

های ائتاف متجاوز سعودی مناطقی در استان حجه یمن را بمباران کردند.

مرگ در کمین میلیون ها کودک یمنی
سازمان جهانی بهداشت بار دیگردرباره جنایات سعودی هشدار داد

مرگ  در کمین 
میلیون ها

 کودک یمنی

س���ازمان جهانی بهداش���ت ب���ار دیگردرباره 
جنایات سعودی هشدار داد

دکتر احمد توکلی
»کمتر کسی تا امروز مرا اهل مدح و ثنای قدرتمندان 
ش��مرده اس��ت ولی بر خودم واجب می دانم که در 
تکریم خدمتگزاران درس��ت کردار، حتی اگر صدبار 
هم درس��تی ببینم، از تکرار تکریم خس��ته نشوم. 
پرواضح است که انجام این وظیفه، مانع انجام وظیفه 
نقد منصفانه اش��تباهات نخواهد بود. حجت االسام 
رئیس��ی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. روز  
یکش��نبه 1۷/۶/9۸ آقای رئیس��ی یک باب دیگر به 
سوی عدالت گش��ود. این درِ تازه، دستور ایشان به 
رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی 
به پرونده های کارگران هفت تپه در شعبه 2۸ دادگاه 
انقاب تهران اس��ت که در مرحله بدوی به مجازات 

های بسیار سخت منجر شده است.
داستان چه بود؟

سازمان خصوصی سازی نیشکر هفت تپه را به ثمن 
بخس به دو نفر نااهل، در واقع می بخشد. به اصطاح 
خریداران، با فروش ش��کر موج��ود در انبار، مدتی 
کارخانه را می چرخانند، وام ارزی از صندوق توسعه 
ملی و وام ریالی از بانک ها مرهم به زخم های کارخانه 
نمی گذارد. از همه بدتر، برای ماه های متمادی حقوق 
و دستمزد کارگران را نمی پردازند. متاسفانه در طی 
این مدت صدا از کس��ی بلند نمی ش��ود؛ نه سازمان 
خصوصی س��ازی که قان��ون را در واگ��ذاری رعایت 
نک��رده و به وظیف��ه نظارتی خویش عم��ل نکرده، 
اعتراض��ی می کند، نه وزارت اطاعات این چپاول ها 
را تعقی��ب می نماید، نه اس��تانداری تکانی به خود 
می دهد، نه دادس��تان و مدعی العموم وارد می شوند 

و نه کس دیگری به داد می رسد.
اگ��ر هم اینها که اس��م ب��ردم کاری کرده باش��ند، 
کارگ��ران و مردم ن��ه خبری می ش��نوند و نه اثری 
می بینن��د. بعد 3000 کارگ��ر مظلومی که ماه های 
متمادی حقوقشان داده نش��ده و تحرک مؤثری از 

مسئوالن ذیربط اس��تان و مرکز ندیده  اند، چه باید 
بکنند؟ وقتی گفتگو، گله و شکایت اثری نمی کند، 
چه چاره ای جز تجمع در برابر دستگاه های مسئول و 

تظاهرات در خیابان باقی می ماند؟
میگویند این تجمع و راهپیمایی باید جواز داش��ته 
باش��د چون قان��ون اساس��ی مقرر ک��رده تجمع و 
راهپیمایی تنها اگر مخل مبانی اسام و نظم عمومی 
نباشد، مجاز اس��ت و اینکار کنترل می خواهد. ولی 
کارگران هفت تپه جواز نداش��تند! ای��ن ادعا از نظر 
حقوقی درست است ولی شما کی جواز داده اید که 
مردم امیدوار به گرفتن جواز باشند و به شما رجوع 

کنند؟ چرا انتظار دارید ظلم تحمل شود؟
اعتراض مظلوم دس��تور مؤکد اسام است نه مخل 
مبان��ی آن. ب��رای مظلوم نه تنها اینکار مجاز اس��ت 
بلکه در مواقعی واجب اس��ت آن هم همراه با فریاد 
ب��ه بدگویی! ق��رآن ناس��زاگویی را از مظلوم نه تنها 
پذیرفتنی، بلکه دوست داش��تنی می خواند)الاَ یُِحبُّ 
: خداوند بانگ  ْوِل إاِلاَّ ماَْن ُظلِماَ وءِ ِمناَ الْقاَ ْهراَ بِالسُّ ُ الْجاَ اللاَّ
برداش��تن به بدزبانی را دوست ندارد مگر ]از[ کسی 

که بر او ستم رفته باشد. سوره نساء آیه 1۴۸(
مقابله با س��تم و ت��اش برای احق��اق حق واجب 
دینی اس��ت. طبق فتوای ام��ام خمینی رحمه الل 
علیه، اگر نهی از منکر فردی تأثیر نداش��ته باشد و 
به ش��کل جمعی احتماال مؤثر باشد، یارگیری برای 
اقدام جمعی واجب اس��ت. می ماند نظم عمومی که 
کارگ��ران معموال دو کار را در تظاهراتش��ان رعایت 
می کنند: در پاکاردها و شعارهایش��ان پیوس��تگی 
خوی��ش با رهبری و نظام را تصریح می کنند و نظم 
را خودش��ان برقرار می نمایند تا بهانه برای مقابله با 
خویش را فراهم نس��ازند. نظم تظاهرات کارگری به 
میزان زیادی به واکنش مس��ئوالن مورد اعتراض و 
پلیس بس��تگی دارد. انصاف و تدبیر بس��یار کارساز 
اس��ت. گفته می ش��ود برخی از افراد شرکت کننده 
تمایات کمونیستی داش��ته اند. خب داشته باشند، 
مگر در قوانین ما اعتقاد به مارکسیس��م جرم انگاری 
شده است؟ اگر خدای ناخواسته بحث جاسوسی یا 

وطن فروش��ی یا همکاری با گروه های ضد انقاب 
مطرح بوده اس��ت الاقل متن حکم را منتشر کنید 
ت��ا مردم بدانند و به ناحق نظام متهم نش��ود؟ البته 
اگ��ر چنین اتهاماتی هم ثابت ش��ده باش��د باز این 

محکومیت ها غیرعادالنه است.
اساس��ا وقتی ط��رز مدیریت اقتص��ادی دولت ها در 
سی سال اخیر چنان بوده است که برخاف اسام، 
نابرابری تشدید شده و در کنار فقر و حاشیه نشینی 
11 میلیون هموطن، باستی هیلزها ساخته می شود، 
دلتان می خواهد مارکسیسم رشد نکند و اسام ناب 
محمدی رش��د کند؟ اول بروید س��راغ خائنان یقه 
سفیدی که با به تاراج دادن ارز و طا و کارخانه های 
ملت خیانت کرده اند و دس��ت از کارگران بردارید. 
حت��ی اگر در تجمع��ات و تظاه��رات تظلم خواهانه 
کارگ��ری جرمی هم واقع ش��ده باش��د، حکومت تا 
می ش��ود باید نادیده بگیرد و در موارد ضروری برای 
تعقیب، از سخت گیری بپرهیزد. مقصود، صدور حکم 
متف��اوت بین غنی و فقیر در ارت��کاب جرم واحد با 
شرایط یکسان نیست، بلکه دقت در درک تفاوت های 
واقعی اس��ت و اولویت در رسیدگی. آقای اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضائیه درست گفت که کارگران حتی 
اگر درتجمع حق طلبانه شان جرمی هم واقع شود باز 
با چپاول کنندگان اموال عمومی متفاوت اند. رئیسی 
می خواهد ای��ن تفاوت در اقدام��ات قضایی درک و 
رعایت شود و این مبارک است. البته این سختگیری 
غیرعادالنه منحصر به کارگران و تنها در ش��عبه 2۸ 
دادگاه انقاب تهران نیس��ت. سال هاست که فعاالن 
عرصه عدالتخ واهی و رسانه و کسانی که در سیاست 
و تحزب فعال هستند، در شعبه های مختلف تهران و 
شهرستان ها، از این سخت گیری ها زخم برداشته اند. 
ب��از همین جا تذکر دهم که نق��د در این زمینه که 
به ش��رط حی��ات، بررس��ی آن را به آین��ده نزدیک 
وامی گذارم، چیزی از گناه کسانی که به ملت خویش 
پش��ت می کنند و به دش��منان س��واری می دهند، 
نمی کاه��د و از ارزش احکام قاطعانه و در عین حال، 

عادالنه قضات شریف کم نمی نماید.«   الف

یادداشتگ���زارش

خ���ب���ر

به جای کارگران هفت تپه، اول 
سراغ خائنانی بروید که ...

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به خبرها پیرامون بررسی روند استیضاحش در کنگره این 
کشور واکنش نشان داد.

ترامپ در واکنش به خبرها پیرامون اس��تیضاح در کنگره گفته است که چگونه رئیس جمهوری 
را استیضاح می کنید که وی به ایجاد احتمالی بزرگترین اقتصاد در تاریخ کشورمان کمک کرده 

است؟
ب��ه گفته ترام��پ، دولت او بهترین آم��ار کاهش بیکاری، به خصوص در میان س��یاه پوس��تان، 

اسپانیایی زبان ها و آسیایی ها و زنان را داشته است.
ترامپ همچنین با اعام این که در حال حاضر آمریکا در زمینه اس��تقال انرژی در رتبه 1 قرار 
دارد، اف��زود: م��ا رئیس جمهور را به دلی��ل انجام کارهای خوب اس��تیضاح نمی کنیم. هیچگونه 
جلوگیری از اجرای عدالت و هیچگونه تبانی وجود نداش��ته است. فقط جنایت های خیانت کارانه 

انجام می گردد که توسط دموکرات ها رهبری می شود.
کمیت��ه قضایی مجلس نمایندگان آمری��کا با انجام اقدامات الزم ب��رای تحقیقات پیرامون انجام 

استیضاح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور موافقت کرد. مهر

واکنش ترامپ به استیضاح احتمالی اش در کنگره آمریکا

همین صفحه


