
جمعی از طالب و دانش��جویان انقالبی دانشگاه های کشور با 
حضور در شهر اراک و بعد از نماز جمعه در حمایت از کارگران 
ش��رکت هپکو و همچنین اعتراض به روند خصوصی  سازی ها 

تجمع کردند.
جمعی از طالب و دانشجویان انقالبی دانشگاه های کشور، بعد 
از نم��از جمعه امروز در حمایت از کارگران ش��رکت هپکو و 
همچنین اعتراض به روند خصوصی ها در اراک تجمع کردند. 
بنابراین گزارش در همین راستا جمعی از دانشجویان انقالبی 
و عدالتخ��واه و طالب با حضور در نماز جمعه اراک در تجمع 

بعد از نمازجمعه در این شهر شرکت کردند.
دانش��جویان در این تجمع با کارگران هپکو همراه ش��ده و با 
در دست داشتن دست نوشته ها و سر دادن شعارهایی ضمن 
اعتراض به روند خصوصی س��ازی ها از مسئوالن خواستند تا 

سریعا به وضعیت شرکت هپکو رسیدگی کنند.
حج��ت االس��الم روح اهلل میرزایی قائم مقام دبیر س��تاد امر 
ب��ه معروف و نهی از منکر کش��ور هم در بین دانش��جویان و 
طالب معترض به خصوصی س��ازی هپکو ش��رکت کرده و با 

دانشجویان و کارگران معترض هپکو گفت و گو کرد.
گفتنی است، دانشجویان قرار است امروز با نماینده ولی فقیه 
در اس��تان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار و درباره وضعیت 

شرکت هپکو گفت وگو کنند.
به گزارش فارس، دانش��جویان انقالب��ی در پایان تجمع خود 
ب��ا قرائت بیانیه ای  رئیس دس��تگاه قضا خواس��تند تا هرچه 
س��ریعتر با عامالن و مس��ببان وضعیت موجود برخورد قاطع 

قضایی کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

با ابالغ سیاس��ت های کلی اصل۴۴ توسط رهبر معظم انقالب 
در س��ال ۸۴، موج واگذاری های کارخانجات دولتی توس��ط 
مجری��ان دولت وقت آغاز ش��د و تا به امروز نی��ز ادامه دارد. 
عجل��ه دولت ها جهت واگ��ذاری هر چه س��ریعتر بنگاه های 

اقتصادی با نگاه جبران کسری بودجه موجب شد تا هیچ گاه 
زیرس��اخت های قانونی الزم جهت تضمین شفافیت در نحوه 
واگذاری و شیوه بهره وری حداکثری و نظارت طراحی نگردد؛ 
لذا انچه در عمل ش��اهد هستیم در عمده موارد، شرکت های 
واگذار ش��ده حال و روز خوبی نداشته و با ایجاد زمینه فساد 

اقتصادی با بحران تولید مواجه شده اند.
ای��ن فاجعه زمانی دردآور می ش��ود که مش��اهد میکنیم در 
س��الی که امام خامن��ه ای )مدظله العالی( آن را س��ال رونق 
تولید نامگذاری کردند کارخانجات بزرگ و استراتژیگ کشور 
همچون هپکو که فخر صنعت ایران است، در حال غرق شدن 
در دری��ای طمع مدی��ران ناالیق و رانتی ب��وده و وجود این 
ظرفیت عظیم ماشین آالت و ابزار و نیروی انسانی متخصص 

از ابتدای سال تا به امروز هیچ تولیدی نداشته است.
آنچ��ه در مورد ش��رکت هپکو از نظر دورمانده این اس��ت که 
در هر دو نوبتی که ش��رکت واگذار گردیده، هرگز خریداران 
ب��ه مفاد قرار داد پایبند نبوده و حتی اقس��اط اولیه مقرر در 
ق��رارداد را ولو به جهت ظاهرس��ازی هم که ش��ده پرداخت 
نکردند، لذا بایس��تی مطابق مفاد ق��رارداد واگذاری، مالکیت 
خریدار نفی ش��ده و قرار داد نیز باطل ش��ده و به حالت اولیه 
بازگردد. الکن اجرای این روند با مداخله و ممانعت س��ازمان 

خصوصی سازی و دولت فخیمه مواجه شده است.
الزم به ذکر است که کارگران دلسوز هپکو به جای پافشاری 
صرف بر معوقات خود، همواره مطالبه به راه انداختن کارخانه 
و از س��رگیری خط��وط تولید را داش��ته اند و در این مس��یر 
ب��ا بیش از ۱۴۰۰ ف��رد و نهاد حکومتی مکاتبه داش��تند که 
متاسفانه تاکنون پاس��خی در جهت اصالح عملی این فاجعه 

دریافت نکرده اند.
در ای��ن ش��رایط کارگ��ران ناامی��د از همه جا برای ش��نیدن 
حرف هایشان و با وجود فرسایشی شدن این روند علیرغم میل 
باطنیش��ان، مجبور به اقدامات تنش زا ش��دند تا شاید به این 

صورت توجهات مس��ئوالن و اف��کار عمومی را به تاراج ثروت 
ملی هپکو جلب نمایند. ای کاش آن روزی که هپکو را به ثمن 
بخس و بدهکاران بانکی واگذار می کردند، مس��ئولین امنیتی 
وارد عمل شده تا مجبور نباشند تفریط دیروزشان را با افراط 

امروز و هتک حرمت کارگران جبران کنند.
مایه تاس��ف اس��ت ک��ه کارگران ع��الوه بر دریاف��ت نکردن 
حقوقشان، مورد ضرب و شتم و برخورد قهری قرار می گیرند. 
بعضی از رس��انه های داخلی نسبت به این اتفاقات چشم خود 
را بس��ته و بعضی با تحریف آنچه بر کارگران هپکو گذشته از 

این موضوع ساده گذر می کنند.
ام��ا با همه این اتفاق��ات، کارگ��ران از موجودیت هپکو دفاع 
می کنند و مانع ف��روش تجهیزات و تغییر کاربری زمین های 

شرکت شده اند.
جنبش دانش��جویی از ابتدای آغاز واگذاری ها همواره ایرادات 
رویه ای را به مسئوالن مربوطه گوشزد کرده و امروز نیز ضمن 
تش��کر از کارگران زحمتکش هپکو که این سرمایه ملی را با 
وجود تمام س��ختی ها و مشقت ها با جان و دل حفظ کردند، 
ب��ه صراحت در خص��وص کارخانه هپکو اع��الم می کنیم که 
باید به مر قانون عمل ش��ده و قرارداد های واگذاری هپکو به 
جهت عدم بازپرداخت اقس��اط باطل اعالم شده و مالکیت آن 
به دولت بازگش��ته و تیم فنی، مدیریت ش��رکت را برعهده و 
روند تولید از س��ر گرفته شود تا الاقل در برابر نصب بنر های 
اسم س��ال در دس��تگاه های مختلف اجرایی عملی در جهت 
رونق تولید انجام ش��ود.همچنین در راس��تای اجرای کامل و 
همه جانب��ه ی سیاس��ت های ابالغ��ی رهبری دولت بایس��تی 
زمینه را برای واگذاری سهام هپکو به کارگران آن کارخانه و 

مدیریت تعاونی آن شرکت مهیا کند.
ما دانش��جویان از ریاست محترم دس��تگاه قضا خواستاریم تا 
هرچه س��ریعتر با عامالن و مس��ببان وضعیت اسفبار موجود 

برخورد قضایی قاطع صورت گردد. فارس

رئیس کمیته عالی انقالبی یمن با اشاره به مقابله نیروهای این 
کشور با سطوح مختلف تجاوزگری، اعالم کرد که امروز باید به 

سمت مهاجمان و متجاوزان حمله کنیم.
»محمد علی الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالبی و  عضو شورای 
عالی سیاس��ی یم��ن تأکید کرد که رژیم س��ابق حاکم بر این 
کش��ور، از مشکل پیری رنج می برد.رئیس کمیته عالی انقالبی 
یمن بر این باور اس��ت که »اگر دولت قبلی، ملی گرا بود، برای 
حمایت از خود به گروه های خارجی متوسل نمی شود«. الحوثی 
با بیان اینکه دولت قبل، در نابودی یمن و زیر ساخت های این 
کشور سهیم بود، خاطر نش��ان کرد: »برای ساختن میهن، به 
دنبال روابط واقعی هس��تیم. امروز باید به س��مت مهاجمان و 
متجاوزان حمله کنیم«. وی با تأکید بر مقابله نیروهای یمنی با 
تجاوزات رژیم سعودی در زمینه نظامی، اعالم کرد که یمن در 
همه سطوح نیز در راستای مقابله با این تجاوزات تالش خواهد 
کرد. الحوثی با بیان اینکه »ما با بزرگترین کشورها از نظر مالی 
و نظام��ی مقابله می کنیم«، تصریح کرد که اگر این کش��ورها 

»ب��ه دنبال آزادی ملت یمن بودند، برای کش��تن آن )مردم( و 
تجزیه آن )یمن( نمی آمدند«. از سوی دیگر محمد عبدالسالم 
سخنگوی انصاراهلل یمن درباره فروپاشی توافق صلح استکهلم 
به دنبال حمالت شدید ائتالف تحت سرکردگی سعودی ها به 
الحدیده هشدار داد. وی در توییتی اعالم کرد: حمالت گسترده 
به الحدیده اقدام خطرناکی اس��ت که موجب فروپاش��ی توافق 
استکهلم خواهد شد و ائتالف سعودی باید تبعات آنرا بپذیرد. 

موضع سازمان ملل در این باره در محک آزمایش است.
همچنین س��خنگوی نظام��ی یمن گفت: به س��طح باالیی از 
توانمندی نظامی رس��یده ایم و اگر تج��اوز به یمن ادامه یابد، 
مراکز و اهداف مهم تر متجاوزان به آتش کش��یده خواهد شد. 
س��خنگوی نظامی یمن از رونمایی نسل س��وم پهپاد های نوع 
صم��اد ۳ خب��ر داد. این پهپهاد ها تا مس��افت بی��ن ۱۵۰۰ تا 
۱۷۰۰ کیلومتر پراوز می کنند و حمله به تاسیس��ات آرامکو با 
این پهپاد ها صورت گرفت.در این میان روزنامه وال اس��تریت 
ژورن��ال به نقل از مقام��ات پنتاگون گزارش داد که اس��تقرار 
سامانه های پاتریوت، تاد و یک اسکادران دیگر از جنگنده های 
آمریکایی، گزینه  محتمل واشنگتن برای پاسخ به حمالت اخیر 

به تاسیسات سعودی است. مقامات آمریکایی می گویند که این 
تدابیر در حال ارزیابی و بررس��ی است و عالوه بر موارد مذکور 
حض��ور و حفظ یک ن��او هواپیمابر و دیگ��ر ناوهای جنگی در 
غرب آسیا نیز قابل انتظار است. الزم به ذکر است وزارت دفاع 
آمریکا و وزیر خارجه این کش��ور مواضع کاماًل متفاوتی درباره 
حمله چند روز پیش به تأسیس��ات نفتی عربس��تان سعودی 
اتخاذ کرده اند. در حالی که پنتاگون گفته نمی خواهد زودتر از 
تحقیقات عربستان سعودی درباره عامالن این حمله اظهارنظر 
کند، »مایک پامپئو«، وزیر ام��ور خارجه آمریکا ادعا کرده که 
»کاماًل واضح« اس��ت ک��ه ایران عامل حمله بوده اس��ت. یک 
منب��ع در وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد در صورتی که »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا با طرح وزارت دفاع برای تامین 
سامانه  های پدافندی آمریکایی برای عربستان سعودی موافقت 
کند، نظامیان آمریکایی بیش��تری به عربس��تان اعزام خواهند 
ش��د. در این میان وزی��ر خارجه آمریکا بعد از پایان س��فر به 
ریاض، از بیانیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره 
الحاق آنها ب��ه ائتالف ضد ایرانی دریایی واش��نگتن در خلیج 

فارس قدردانی کرده است.

نظارت های سکوت حناچی در مقابل سواالت مردم
فرمایشی 

دست و پا زدن 
نتانیاهو برای فرار 

از دادگاه

اقدام نظامی علیه 
ایران اشتباه در 

اشتباه است

صفحه 7

پس لرزه های شکست لیکود در 
انتخابات اراضی اشغالی همچنان 

ادامه دارد

اقدامات دومرحله ای دشمنان در 
قالب ایران هراسی

سیاست روزگرانی رب گوجه فرنگی در 
بازار را بررسی می کند؛
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امیر نصیرزاده:
رژه هوایی جنگنده های ارتش و سپاه نوعی 

قدرت نمایی است

2

سرمقاله

دولتم��ردان آمری��کا از ترامپ رئیس جمه��ور گرفته تا 
پومپئ��و وزیر خارجه و بس��یاری از نماین��دگان کنگره 
در کنار محافل رس��انه ای آمریکایی این روزها بار دیگر 
پرداختن در باب جمهوری اسالمی ایران را محور برنامه 
ه��ای خود قرار داده ان��د. این جوس��ازی ها با محوریت 
ادع��ای حمایت از س��عودی در برابر عملیات گس��ترده 
یمنی ها علیه تاسیس��ات نفتی آرامکو عربستان تشکیل 
می دهد. هفته گذش��ته یم��ن در واکنش ب��ه جنایات 
گسترده ائتالف آمریکایی- سعودی، بزرگترین عملیات 
پهپادی را علیه تاسیس��ات نفتی سعودی اجرا کرد که 
به اذعان همگان بخش وسیعی از تولید و صادرات نفت 
عربس��تان با بحران و تعطیلی مواجه شد و حتی برخی 
اعالم کردند عربس��تان به وارد کننده فرآوردهای نفتی 
مبدل ش��ده اس��ت. آمریکایی ها از هم��ان ابتدا ادعای 
دخالت ای��ران را مطرح کردند و تالش نمودند تا چنان 
القا نمایند که این عملیات از سوی ایران صورت گرفته 
نه یمن. ادعایی که البته چندان دوام نیاورد و مستندات 

یمنی ها واهی بودن این ادعا را آشکار ساخت. 
نکت��ه قاب��ل توج��ه آنک��ه آمریکایی ها در فضاس��ازی 
خ��ود دو مولفه را محور قرار دادند ی��ک بعد نظامی با 
ادع��ای حمایت از س��عودی در براب��ر هرگونه تهدیدی 
و بعد اقتص��ادی با ادعای اعمال تحریم های ش��دیدتر 
علیه جمهوری اس��المی. این محورها در حالی اس��اس 
ادع��ای آمریکایی بوده که نگاه��ی بر تحوالت منطقه و 
سیاس��ت های آمریکا نکاتی قاب��ل توجه در باب این دو 
گزینه را آش��کار می سازد. در باب رویکرد نظامی از یک 
س��و ترامپ همواره ادعای اش��تباه بودن سیاس��ت های 
اوباما و بوش روس��ای جمهور پیش��ین آمریکا مبنی بر 
رویک��رد به گزینه نظام��ی در خاورمیانه را مطرح کرده 
اس��ت لذا ترام��پ با ورود به گزینه نظام��ی، خود را در 
ردیف آنها قرار نخواهد داد. این مس��ئله زمانی آشکارتر 
می ش��ود که ترامپ پس از متهم س��ازی اولیه ایران به 
دخال��ت در حمله ب��ه آرامکو، گفت��ار نرمتری در پیش 

گرفته و از لزوم تحقیقات بیشتر استفاده کرده است. 
از س��وی دیگر این واقعیت اس��ت که کشورهای عربی 
از جمل��ه عربس��تان و امارات به خوبی ب��ا این واقعیت 
آش��نا هستند که هرگونه تقابل با آمریکا با ایران برابر با 
نابودی کشورهای عربی خواهد بود لذا به رغم ادعاهای 
جنگ طلبانه در عمل به دنبال گزینه نظامی نیس��تند. 
بر این اساس گزینه نظامی را باید منتفی دانست بویژه 
اینکه همگان از توان باالی نظامی ایران آگاه هس��تند و 
جرات امتحان کردن پاس��خ  ایران به تهدیدات احتمالی 
را نیز ندارند. حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا 
آمریکایی ها جوسازی تبلیغاتی گسترده ای را علیه ایران 
در پی��ش گرفته و چ��ه اهداف��ی را در ورای آن دنبال 
می کنن��د؟ در پاس��خ به این پرس��ش چن��د اصل قابل 
توجه است. نخس��ت آنکه عملیات های پهپادی یمن از 
جمله در قبال آرامکو رس��وایی نظام��ی و امنیتی برای 
آمریکاس��ت ک��ه ناتوانی سیس��تم های دفاع��ی آمریکا 
از جمل��ه پاتریوت ها را آش��کار می س��ازد در حالی که 
آمریکا میلیاردها دالر کشورهای عربی را با این سالح ها 
سرکیس��ه کرده اس��ت. جوس��ازی علیه ایران برای به 
حاش��یه راندن این رسوایی است تا ش��اید با این حربه 

همچنان بازار فروش تسلیحات نظامی را حفظ کنند. 
دوم آنک��ه این روزها نشس��ت س��الیانه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل با حضور س��ران و مقامات ارشد اعضای 
ای��ن س��ازمان در نیویورک برگزار می ش��ود. مروری بر 
رفتار آمریکایی ها نشان می دهد آنها همواره برنامه های 
گس��ترده ای را ب��رای این نشس��ت ها طراحی می کنند 
که اقدام در قبال ایران نیز بخش��ی از این جوس��ازی را 
تشکیل می دهد.  ترامپ در حالی برای حضور در نشست 
س��ازمان ملل آماده می ش��ود که از یک س��و در عرصه 
داخلی با بحران های ش��دیدی مواجه است چنانکه نظر 
سنجی ها از شکست وی در انتخابات آتی حکایت دارد و 
از سوی دیگر سیاست های جهانی وی از جمله در قبال 
خاورمیانه، روس��یه، کره شمالی، چین، ونزوئال و … با 
ناکامی همراه شده است. از سوی دیگر آمریکا همچنان 
به دنبال نمایش تس��لیم س��ازی ایران با ادعای رویکرد 
به مذاکره اس��ت. مذاکره ای به منزله پیروزی سیاس��ت 
فش��ار حداکثری و شکست ایران در برابر تحریم هاست. 
با این اوصاف ترامپ با برجس��ته س��ازی ایران هراسی 
سعی در به حاشیه راندن بحران ها و ناکامی های داخلی 
و خارجی اش دارد و از س��وی دیگر همچنان دلبس��ته 
تحقق رویایش مبنی بر گرفتار ش��دن ایران در اش��تباه 
محاس��باتی مذاکره است. در همین حال ترامپ به زعم 
خود با ایران هراس��ی و انحراف افکار عمومی به حاشیه 
به دنبال پنهان س��ازی تمایل کشورها به روابط با ایران 
با اهمیت زدایی از دیدارهای س��ران کش��ورها با رئیس 
جمهوری اس��المی ایران در حاش��یه نشست  نیویورک 
اس��ت.  با توجه به این اوصاف می توان گفت که برنامه 
نهای��ی آمریکا از جوس��ازی های ضد ایران��ی نه گزینه 
نظامی بلکه جوس��ازی برای نشست سازمان ملل است. 
ترامپ نشس��ت س��ازمان ملل را مولفه ای ب��رای فرار از 
شکست انتخاباتی و رسوایی ناتوانی جهانی اش می داند 
و ب��ا اقداماتی همچون اتهام زنی به ای��ران و تاخیر در 
صدور ویزا برای هیات ایرانی به دنبال زمینه سازی برای 

این مسئله است. 
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سید حسن نصرهللا :

س��ید حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبن��ان مقابله 
قاطعانه مقاومت با تجاوزات هوایی رژیم صهیونیس��تی 
را س��بب کاهش نقض حریم هوایی لبنان از سوی این 

رژیم اعالم کرد.
سید حسن نصراهلل در مراس��م بزرگداشت عالمه شیخ 
حس��ین کورانی س��خنرانی و ابعاد جدیدی از آنچه در 
لبنان و منطقه می گذرد را مطرح کرد. مراسم بزرگداشت 
عالمه شیخ حسین کورانی دیروز در مجتمع المجتبی-

الحدث شهرک یاطر در جنوب لبنان برگزار شد.
پیش��تر روزنامه الجمهوریه لبنان به نقل از آنچه منابع 
آگاه خوانده بود، نوشته بود که سید حسن نصراهلل درباره 
مسائل داخلی و خارجی از جمله عملیات اخیر یمنی ها 
در هدف قرار دادن تاسیس��ات نفتی آرامکو و همچنین 
انتخابات کنست)پارلمان( رژیم صهیونیستی سخنرانی 
خواهد کرد.تحوالت داخلی لبنان به ویژه مسئله مزدوران 
و جاسوس��ان رژیم اش��غالگر ق��دس از دیگر محورهای 
سخنان نصراهلل اعالم شده بود. نصراهلل در این سخنرانی 
تاکید کرد در ابتدا برای برادر بزرگوارمان، شیخ حسین 
کورانی علو درجات را از درگاه احدیت مسئلت می جوییم 
و به خانواده  عزیزشان و تمام برادران و دوستدارانشان و 
کسانی که در این مسیر با ایشان همراه و همگام بودند، 
به خاطر فقدان این برادر بزرگ و عزیز تس��لیت عرض 
می کنم. شیخ کورانی، یک عالم باتقوا و مجاهد، مربی و 
استاد و مبلغ رسالت الهی بود، ما از همان دوران جوانی 
با این ش��خصیت بزرگ آشنا شده بودیم و اولین جایی 
که ایشان را مالقات کردیم، حوزه امام المنتظر)عج( در 
بعلبلک بود. شیخ حسین کورانی یکی از موسسان حزب 
اهلل بود که تمام روابط و جایگاهش را برای مشارکت در 
ایجاد این مسیر به کار گرفت. شیخ کورانی به حق فرزند 
والیت بود. شیخ کورانی به تصمیماتی که در این مسیر 
گرفته می ش��د، پایبند بود و این معنای فرزند موسسه 
بودن اس��ت. ش��یخ کورانی با وجودی که به ش��دت با 
مش��ارکت حزب اهلل در انتخابات پارلمانی مخالف بود، 
ول��ی هنگامی که تصمیم برای این منظور گرفته ش��د، 
با قدرت از این تصمیم)مشارکت حزب اهلل در انتخابات 
پارلمانی( حمایت کرد. ش��یخ حسین کورانی ملتزم به 
اندیش��ه و خط و شیوه امام خمینی)ره( و  استاد من در 
ح��وزه علمیه بعلبک بود و حت��ی یک لحظه از ارائه هر 
خدمتی به اس��الم و امت اس��الم و مسائلی که به خاطر 
آن مب��ارزه می کنیم، دریغ نکرد. مواضع ش��یخ کورانی 
در مس��ائل عمومی واضح و شفاف بود و در هیچ چیزی 
تردید به خود راه نمی داد. نصراهلل در ادامه تاکید کرد که 
مقابله با پهپادهای اسرائیلی حق ما است، تصمیم مقابله 
با پهپادها منجر به کاهش نقض حاکمیت و فضای لبنان 
از سوی دشمن ش��ده اس��ت.به قواعد درگیری پایبند 
خواهی��م بود و مس��ئله به اینجا ختم نمی ش��ود، بلکه 
آغاز راه اس��ت و این موضوع تابع شرایط میدانی است. 
وی در ادام��ه تاکی��د کرد که هر کس با دش��من)رژیم 
صهیونیس��تی( همکاری کند، باید ب��ه اندازه جرمی که 

مرتکب شده، مجازات شود.
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زیبا را نخورند
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