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و برهم زدن نظم عمومی توسط اوباش راهپیمایی کردندمردم ایران اسالمی روز گذشته در واکنش به هتک حرمت مقدسات 

3دفاع از امنیت

تیم ملی در دیداری درخشان تیم پرستاره اروگوئه را شکست داد

به امید جام جهانی
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 رحلت رسول اکرم )ص( 
 و شهادت امام حسن مجتبی)ع( 

 را  تسلیت می گوییم

در اغتشاشات اخیر به شهادت رسیدند  6 بسیجی و یک جانباز ارتشی 

 شهدای 
مدافع وطن

شهید رضا زارع مؤیدی
شیراز

مسروری / گرمسارشهید محمد حسین 
شهید عباس خالقی

تاکستان

دوست محمدی / مشهدشهید محمدرسول 

 شهید حسین اوجاقی
تبریز

 شهید مسلم 
جاویدی مهر / قوچان

 اعتراض را می شنویم
 زیربار اغتشاش نمی رویم

 رئیسی در دو روز پایانی حضور در نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد، نخست وزیر لبنان، نخست وزیر ژاپن، 
رئیس جمهور فنالند، رئیس جمهور صربستان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور زیمبابوه  دیدار کرد. حضور در نشست 

متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی امریکا، دیدار با مدیران ارشد رسانه های امریکایی، نشست خبری با نمایندگان 
رسانه های خارجی و حضور در جمع ایرانیان مقیم امریکا از دیگر برنامه های رئیس جمهور در نیویورک بود

 کاهش ۱۲ واحد درصدی بانک مرکزی از کاهش 5 واحد درصدی رشد نقدینگی گزارش داد
رشد پایه پولی

تمام شواهد نشان می دهد نرخ تورم در ماه های آینده روند نزولی خواهد داشت
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رئیس جمهور شب گذشته درمیان استقبال مردمی وارد تهران شد
 

و در اظهارات کوتاهی به ناآرامی های  اخیر واکنش نشان داد

کنترل اضافه برداشــت بانک ها، اعمــال محدودیت مقداری ســیزدهم با اقداماتی نظیر توقف اســتقراض از بانک مرکزی، شــده و تبعات تورمــی آن هنوز دامنگیر اقتصاد اســت، دولت در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر 

۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.برابر شــد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به کاهش دهد. در هشــت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ بر رشــد ترازنامه بانک ها و... توانسته سرعت رشد نقدینگی را 

تیم ملی فوتبال در دیداری جذاب، تیم ملی اروگوئه را با 
تــک گل ایــن بــازی را مهدی طارمــی در دقیقــه ۷۹ روی مغلوب بازی درخشان ملی پوشان ایران شد.لوئیــس ســوارز، نونز و والــورده پا به میدان گذاشــته بود، تیــم اروگوئــه که با تمــام ســتاره های جهانــی اش مانند یک گل شکست داد.

برای درخشش در جام جهانی زنده کرد.تیــم ملی با مربیگری کارلوس کی روش بود که امیدها را تاریخ تیم ملی فوتبال ایران اســت. این بازی اولین بازی جام جهانی شــده اســت، یکی از بزرگتریــن پیروزی های پیروزی تیم ملی فوتبال برابــر اروگوئه که دو بار قهرمان پاس کریم انصاری فرد به ثمر رساند.
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 در لحظه بخوان
 ایران بخوان
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مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايرانالهي و براي شما و ساير بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم.نموده، از خداوند باريتعالي براي آن مرحومه رحمت واســعه بدينوسيله درگذشت مادر عزيزتان را به  شما تسليت عرض همکار گرامی خانم ندا انتظامی

مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايرانالهي و براي شما و ساير بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم.نموده، از خداوند باريتعالي براي آن مرحوم رحمت واســعه بدينوسيله درگذشت برادر عزيزتان را به  شما تسليت عرض همکار گرامی آقای ابراهیم نجفی

عباس هنرمندطول عمر باعزت و سالمت و شادکامی آرزو می کنم. نمی بود. از خداوند متعال بــرای تمامی عزيزان، محبت هــا و همراهی های مهربانانــه، تحمل پذير صميمانه سپاســگزارم. اين غم بزرگ بدون اين درگذشــت پدر اينجانب ابراز همدردی نمودند، سازمان صداوسيما و ساير نهادها که در مصيبت نهاد رياســت جمهوری، موسسه مطبوعاتی ايران، دفتر رئيس جمهور ، معاونين، مديران و کارکنان بدينوســيله از همه بزرگــواران خصوصا رئيس انا هلل و انا الیه راجعون 
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پیام رهبر معظم انقالب در پی حادثه  تروریستی حرم حضرت احمد بن موسی )ع(

بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران 

 

پیرامون پشت پرده  وقایع اخیر منتشر شد

قصد دستگاه اطالعاتی شناسایی و تعقیب اغتشاشگران تا آخرین نفر است 
 

که این روند هم اکنون جریان دارد

متحد و یکدست علیه جریان ضدامنیت

 شکست پروژه 
»ویران سازی«

تروریست ها مشغول کارند؛  5 شهید دیگر تقدیم به امنیت کشور 
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در رفع کمبود برخی اقالم داروییدرپی تأکید رئیس جمهور بر تسریع 

 به بهانه درگذشت
 استاد جالل مقامی

سیبری در فریدونکنار اقامت گزیدآخرین بازمانده گروه غربی درناهای 

کابینه السودانی رأی اعتماد گرفت

صدور  حکم اعدام علیه شیعیان 
ادامه دارد

 جهاد کشاورزی »سبززدایی«
 نارنگی برای عرضه زودهنگام را 

ممنوع کرد

گزارش »ایران« از منابع وصول 
مالیات در 6 ماهه امسال 

وزارت صمت برای رفع مشکالت »ایران« از اقدامات یک سال اخیر 
خودروسازی گزارش می دهد

داروهای حیاتی 
در راه هستند

جالِل جاودانه

امید آمد

پایان بن بست 
یک ساله در بغداد

شمشیر عربستان 
 بر گردن

9 جوان  شیعه

مرکبات بدون 
رنگ آمیزی

جزئیات بهبود 
درآمدهای 

مالیاتی

 توقف عقبگرد
 8 ساله خودرو

تا اطالعــات حاصلــه از روش  های مختلف اطالعاتــی در اینجا مورد تأکید ویژه ای بوده است. بنابراین نهایت تالش به   کار رفته نخست( در بیانیه حاضر، اتقان داده ها و مستند بودن آن ها پیشاپیش توضیح سه نکته را ضروری می داند:را به آگاهی مردم سربلند ایران اسالمی می رساند و در این راستا، امنیتی از بخش دیگری از اطالعات موجود، توضیحات بیشتری اطالعات متقن و جدید، همچنین با رفع محذورهای حفاظتی و ۸ مهرمــاه، اطالعــات و توضیحاتی ارائه شــد. اینــک با حصول ابعادی از اغتشاشات اخیر، پیش از این و طی بیانیه تبیینی مورخ آنهــا، در هــر زمــان و هر مــکان که باشــند، آمده اســت: در مورد تا کشــف و مجازات کلّیه عوامل این جنایت وحشیانه و حامیان با تأکیــد بر پیگیری اطالعاتی همه جانبه، دقیــق و با تمام توان درجــات آن شــهدا و صبر و اجــر برای بازمانــدگان داغدار آنها و کشــور و دعای متضرعانــه در محضر خدای ســبحان برای عّلو هموطنان در حرم حضرت احمد بن موسی)ع ( و شهدای امنیت در ایــن بیانیه تبیینی با عرض تســلیت شــهادت جمعی از امریکا در آن بیانیه ای مشترک منتشر کردند.گذشــته پیرامــون اغتشاشــات اخیر در کشــور و مداخــالت رژیم وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه پاســداران عصر روز 
و پساآشوب  های کشورمان می   باشد.نظام  شــان در اغتشاشات اخیر کشور، در سه مقطع پیش، حین حاضــر بــر نقــش رژیــم مافیایــی امریــکا، هم  پیمانــان و پیاده اجرا و اســتمرار غائله   مذکور دارد. بنابراین تمرکز مبنایی بیانیه   نقش  آفرینــی همه جانبــه   رژیم تروریســتی امریــکا در طراحی، پســابحران، مصادیــق فــراوان و اســتنادات غیرقابل انــکاری از نیز اطالعات به  دســت آمده از ســناریوهای دشمن برای مقطع گذشته، همچنین مستندات موجود از مقطع اغتشاشات اخیر و سوم( رصدهای دقیق و مستمر اطالعاتی در بیش از یک  سال از این بسترها و زمینه   ها استوار سازند.کرده و حتی   المقدور پروژه   های اطالعاتی خود را بر سوء استفاده و زمینه  های برخی نارضایتی های موجود در جامعه سوءاستفاده این ســرویس  ها در عملیات اخیر خود تالش کرده  اند از بسترها ســوی دیگر واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه آنها به روش  های مختلف درون کشور پیاده  سازی شده است؛ از بسته ای طراحی و به  واسطه برخی گروه  ها و شبکه  های مرتبط با آشوب  های اخیر توسط سرویس  های جاسوسی بیگانه در قالب زمینه  سازی، مقدمه  چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی دوم( بــر اســاس اطالعــات موجــود، محــرز شــده اســت که عرضه شوند.

ë ســریع از کنــار آن گذر کرد. همچنین اســت موضــع آن رژیم در بود و به وحشــیانه   ترین شــکل ممکن روی داد، بســیار آســان و اذعان خودشــان اقدامی تعمدی از سوی رژیم َبَدوی آل سعود قتــل فجیــع و ُمثله   کــردن وحشــتناک جمال خاشــقجی که به عمدی، قطعی، دردناک، آشــکار و ضدحقوق   بشــری همچون دارد. ایــن در حالــی اســت کــه آن رژیــم درخصــوص رویدادی نســبت بــه رویدادهای جهــان نگاهی ابــزاری و سوء   اســتفاده  گر تعویق افتاده( را آغاز کرد. بدیهی اســت که رژیم امریکا اساســًا یــک پــروژه از پیش طراحی و آماده شــده )و حتی چند نوبت به در کلیه   سخنان و موضع  گیری  های مقامات آن رژیم موج می  زد، مرحومه امینی(، با نوعی شعف و خرسندِی پنهان ناشدنی که ماجرایــی دردناک و پیش از اعالم نتایج تحقیقات )درگذشــت رژیم ســفاک امریــکا در وقایع اخیر با مستمســک قراردادن  بخش اول( مرحله   پیش از آشوب

تالش کردند عناصر مستعد را شناسایی و به شبکه  های همسو و ترویج دموکراسی، با اختصاص میلیاردها دالر بودجه در سال اطالعاتی و امنیتی امریکا در پوشش فعالیت  های حقوق بشری در بخش  های اجتماعی سرمایه  گذاری کرده است. سازمان  های ســازمان  های موسوم به همدستان)۱( برای شبکه  سازی و نفوذ غیرانسانی، در ســال  های اخیر با به کارگیری شبکه  ای خبیث از بــزرگ ایــران در عرصه  های نظامــی و تحریم  هــای ظالمانه و دولت تروریســتی امریکا پس از ناامیــدی از مقابله با مّلت  ۱- تأسیس شبکه   »سازمان  های همدستان«زمینه  سازی آشوب  ها به شرح ذیل بوده است: اما برخی اقدامات سرویس  های جاسوسی فوق  االشاره برای کشف حجاب در ۲۱ تیرماه گذشته و...مردمی  ســازی یارانه   هــا در اوایل ســال جاری و پــروژه   امریکایی برخی وقایع سال  های گذشته، مقطع اجرای طرح بزرگ و مّلی پرافتخار کشــور خنثی شــده بودند؛ مقاطعی همچون ســالگرد تالش  های سربازان گمنام امام زمان )عج( و جامعه   اطالعاتی آشــوب  ها طراحی کــرده بودند که با الطاف حضــرت احدیت و ائتالف مذکور، موضوعات و مناســبت  های دیگــری را برای آغاز اســت. شایان ذکر است که پیش از حادثه   اخیر و از سال گذشته، با همکاری شــقی  ترین گروهک  های تروریســتی صــورت گرفته و اجرای عملیاتی بخش عمده   آشوب  ها توسط سرویس موساد برخوردار بود. اطالعات معتبری در اختیار است که برنامه  ریزی اطالعات خارجی َاشــرافیت َبَدوی آل ســعود و چند کشور دیگر خارجــی رژیــم کودک  کش صهیونیســتی )موســاد( و ســرویس سرویس اطالعات خارجی انگلیس خبیث، سرویس اطالعات مرکــزی امریکا )C.I.A( بــه عهده داشــت و از همکاری نزدیک اطالعــات موجود نقش اصلــی را در این میان آژانس اطالعات فشارهای خارجی، طراحی مبســوطی به عمل آورده بود. طبق ایــران و تمامیــت ارضی کشــور و نیز زمینه  ســازی برای تشــدید سراســری در ایــران با هــدف ارتکاب جنایت علیــه ملت بزرگ شــیوه هایی کــه اشــاره خواهد شــد بــرای راه  انــدازی یــک غائله   هم پیمــان و نیابتی  هــای ُمرتجــع، پیــش از آغــاز آشــوب  ها، به جاسوســی ســیا )C.I.A( بــا همکاری ســرویس  های جاسوســی افــزود: مســتندات اطالعاتی موجود نشــان می  دهند ســرویس که تصویربرداری شده  اند، به اطالع عموم می   رسند. این بیانیه که روزانه به چندین جنایت منجر می  شود و تنها تعدادی از آنها وحشیانه رنگین پوستان امریکا توسط پلیس نژادپرست آن رژیم تروریســت   َپرور امریکا مواجه شد. از همین قبیل است قتل  های توسط صهیونیست  های خونخوار، که با بی  تفاوتی کامل دولت قبــال قتل عمــد )و نه فــوت ناگهانــی( خانم شــیرین ابوعاقله 
روش  هــای متنــوع تــالش کــرد تــا مجــدداً زمینــه شــکل  گیری طــی ماه  هــای اخیر بــا صــرف بودجــه   مضاعــف و به  کارگیری اعتراضات گســترده با شکســت روبه رو شد. با این حال دشمن پروژه محوری دولت دژخیم امریکا در دولت ترامپ برای ایجاد شناسایی عناصر این شبکه   نفوذی در رسانه  ها و سایر بخش  ها، مــورد برخورد قــرار گرفتند. بــا ضربه به زنجیــره تأمین مالی و مختلف شناســایی شدند و با همکاری جامعه اطالعاتی کشور ســال  های اخیــر بخش  هایی از این شــبکه در ســطوح و اصناف و تحریــک عمومی بــرای ایجاد نارضایتی را برعهــده دارند. در وظیفه ایجــاد مطالبــات کاذب، انحــراف در مطالبات مردمی این شبکه  نفوذی به عنوان پیاده نظام تغییرات اجتماعی، و غربگرا متصل نمایند. 

اغتشاش  ها را فراهم کند.

پاسدارشهید امیر کمندی 
محل شهادت تهران
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محل شهادت آمل
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محل شهادت آمل بسیجی شهید آرمان علی وردی  

محل شهادت تهران

پاسدارشهید علی نظری 
 محل شهادت مالیر 
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از ابتدای اغتشاشات تا روز شنبه،  24 نفر از اعضای بسیج و نیروهای انتظامی در جریان حفاظت از امنیت ایران به شهادت رسیدند

دولت قبل معتقد بود تا وقتی ایران FATF را نپذیرد، نمی توان هیچ تفاهمنامه ای با خارج از کشور بست!

در تابستان امسال و نسبت به فصل مشابه سال قبل محقق شد

فاز اول آبرسانی اضطراری  به مرحله نهایی رسید

عملیات همزمان تست تأسیسات اجرایی و رفع نواقص احتمالی خط آبرسانی تالوار به شهر همدان در گام آخر قرار گرفت

از خون جوانان وطن الله دمیده
آورده های شانگهای از زبان 60 اقتصاددان

کاهش 2/7 درصدی نرخ بیکاری جوانان

خداحافظی همدان با قطع مکرر آب!

2

 قاره سبز در وضعیت نارنجی موج نارضایتی ها از شرق تا غرب اروپا را فراگرفت
4

شده اند و عضویت ایران در این کشورهای غربی و امریکا تحریم یعنی چین، روسیه و ایران از سوی سه عضو مهم پیمان شانگهای  
هژمونی امریکا را به چالش بکشدبین کشورهای عضو ایجاد شده و پیمان باعث شده تا هم افزایی 

می  گفتنــد اقتصادی و تجاری با دنیا را به مذاکرات مســئوالن دولت قبل تمامــی مراودات  و  بودنــد  زده  گــره  امــکان برجــام  نرســد،  نتیجــه  بــه  برجــام  آمدهای مکرر به نشســت های خارجی طرف های خارجــی کرده بودند. رفت و تمامــی وقت خــود را صــرف مذاکره با با ســایر کشــورها وجود نــدارد، از این رو برقــراری هیــچ گونــه فعالیــت تجاری تــا 

نبــودن موضع ایــران در زمینــه مقابله کشــورهای دیگــر بــه دلیــل مشــخص می  کردند که بانک ها و مؤسسات مالی مــورد نیز مســئوالن دولت قبــل عنوان عنوان FATF نیــز مطرح بود که در این از آن ســو مدت هــا موضــوع جدیدی با قبــل، کشــور را معطــل خود کــرده بود. بــوده کــه در 8 ســال فعالیــت دولــت و در انتظار گذاشــتن مردم، از مســائلی 

ایــن رویکرد تغییر کرد و بــا وجود اینکه از دســت داد. با شروع دولت سیزدهم، فرصت های تجاری و اقتصادی با دنیا را به بیرون دولت قبل، کشــور بســیاری از کشــیده شــد و در نهایــت به دلیــل نگاه بــه جلســات مجامــع عالــی کشــور نیــز ســر باز می  زنند. این بحــث چند مرتبه انجــام هرگونه مراوده پولی و مالی با ما بــا پولشــویی و تأمین مالی تروریســم از 

مدت یکساله فعالیت دولت سیزدهم آمد و حجــم تجارت خارجی کشــور در امــور تجــاری، موفقیت هایی به دســت به ظرفیت های همسایگان برای انجام با تغییر دیپلماســی اقتصــادی و توجه کشور معطل مذاکرات نماند. بنابراین مدنظــر خود قرار داد، امــا تالش کرد تا دولت ادامه انجام مذاکرات برجامی را 
به 2.5 برابر افزایش یافت. 

ناتــرازی 600 لیتــر در ثانیه معــادل 50 ابتــدای دولــت ســیزدهم میــزان ایــن در منابــع و مصــارف آب مواجــه بــود. در ســال های گذشــته با ناترازی شــدید همــدان از جملــه شــهرهایی اســت که 

می گویــد که بــا مجموعــه اقدامات یک شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور را به همراه داشــت. اما حاال مدیرعامل آب نارضایتی اجتماعی در این منطقه درصــد نیاز مصرف بــود و قطعی مکرر 

15 هــزار مترمکعبــی، افزایش ظرفیت کــه پروژه هــای احــداث مخــزن ذخیره امــا چگونه؟ بررســی ها نشــان می دهد همــدان بــه صفــر تقلیــل یافته اســت. سال اخیر، ســاعات قطعی آب در شهر 

و  اکباتــان  و  عباس آبــاد  بهشــتی و آبرســانی از آق  حصــار طــی ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه شهید انتقال از دره مرادبیک به تصفیه خانه، حفر و تجهیز 6 حلقه چاه، تکمیل خط تصفیه خانــه 

به همدان نیز به مرحله افتتاح رســیده عالوه بر این فاز اول آبرسانی اضطراری ایــن یک ســال مورد اجــرا قــرار گرفته و 
است. 

شهید رضا زارع مؤیدی

شهید علی اصغر بیگلو 

شهید محمدامین آب درشکر

شهید محمد حسین سروری راد

شهید محمدامین عارف

شهید مجتبی امیری دوماری

شهید حسین اوجاقی

شهید سید حمیدرضا هاشمی

شهید داوود عبداللهی

شهید حسین تقی پور

شهید غالمرضا بامدی

شهید ناصر براهویی

شهید عباس خالقی

شهید  سید عباس  فاطمیه

شهید علی  بیک وارازی

شهید محمدرسول دوست محمدی 

شهید سعید برهانزهی ریگی

شهید مهدی زاهدلویی

شهید مسلم جاویدی مهر

شهید فرید کرم پور

شهید پوریا احمدی

شهید امیررضا اوالدی

شهید سلمان امیراحمدی

شهید محمد فالح

مطالبه مردم؛  برخورد قاطعانه  با آشوب طلبان سازمانی
انقـــــالب، شــنبه 16 مهرمــاه در پــی فراخــوان گســترده  ضـــــد  رســـانه هــــای  و  عمومــی گروه هـــــا  اماکــن  برخــی  بــه  مــردم عمومــاً به هدایــت تجمعات یــا ایجــاد درگیری های انقالب هنوز وارد فاز »خشــونت حداکثری« نشــده و در میان اغتشاش  کشیده می شــد، اما نیروهای سازمانی جریان ضد روزهای ابتدایی به رغم اینکه برخی از تجمعات به آشوب و اعتراضات روزهای اول پس از فوت مهسا امینی دانست. در روز شــنبه را بــه هیچ عنــوان نمی توان از جنــس تجمعات و امنیت را به شــهادت رســاندند. نکته قابل تأمل آنکه آشوب و انتظامــی عالوه  بر ایجاد خســارت، 2 نفر از نیروهای حافظ کــف خیابان ها آمدند و با هدف قــرار دادن مقرهای نظامی اغتشــاش در روز شنبه، آشوب طلبان سازمانی در این روز به از فراخــوان گروه هــا و رســانه های ضــد انقــالب بــرای ایجاد  بــا ایــن حــال و طبــق یــک برنامه ریــزی مشــخص پــس هیچ تجمعی در هیچ کدام  از شهرهای ایران برگزار نشد.بشــدت کاهش پیدا کرده بود و در روزهای آخر هفته گذشــته امینــی در مراجع مربوطه، حضــور معترضین در تجمعات آشوب کشاندن ایران و همچنین پیگیری موضوع فوت مهسا گذشــته و در نتیجه مشخص شدن خط ضد انقالب برای به نسبت به روزهای قبل افزود. این در حالی است که طی هفته پروژه کشــته سازی، بر شــدت صدمات و همچنین آسیب ها گرم توسط آشوب طلبان در این روز و در دستور کار قرار گرفتن آشــوب طلبان بود. به کارگیری گســترده از ســالح های سرد و شــدت خشــونت علیه نیروهــای انتظامــی و امنیتی توســط این روز، ســازماندهی گروه های آشــوب و همچنین باالبردن چند شــهر محدود شــد، با این حال نقطه بارز اغتشاشات در به چند صد نفر و شــهرهایی که درگیر اغتشاشــات شــدند به در روز شــنبه برنامه ریــزی کرده بود اما جمعیت اغتشاشــگر به صورت گســترده برای ایجاد آشــوب و اغتشــاش در کشــور به شــهادت رســاندند. هر چند ضد انقالب در هفته گذشــته امنیتی، یک بســیجی را در تهران و یک پاســدار را در سنندج ســنندج  حمله کرده و با مضروب کردن نیروهای انتظامی و و خصوصــی در چنــد نقطــه شــهر تهــران و  آشــوب طلبان 

پراکنده بسنده کرده بودند.

بازداشــت، آزاد می شوند و برای بررسی جرم شان، به دادگاه برخی از آشــوب طلبان پس از چند ســاعت یا نهایتاً چند روز حاضرایــن مطالبه جدی از ســوی مــردم وجــود دارد که چرا شهر و خیابان و ارتباط با گروهای ضد انقالب باشند. در حال باید در دادگاه پاسخگوی اقدامات خود در به آشوب کشیدن که در این روز در خیابان ها به ایجاد اغتشاش مشغول بودند کسب یک تعهد ساده آنها را آزاد کنند.  تمامی آشوب طلبانی خــورده نبودند کــه نهادهای امنیتــی و انتظامــی بخواهند با حاضریــن در آشــوب های روز شــنبه مــردم عــادی یــا فریب روانی جامعه، باید برخورد قانونی عبرت آموز صورت گیرد. آتش کشــاندند در راســتای حفــظ امنیت عمومــی و امنیت بلــوا  و بــه مقــر پلیس حملــه کردنــد و اماکن عمومــی را به  با تمام کســانی کــه در این روز به صــورت حرفه ای ایجاد شنبه باید برخورد قهرآمیز و عبرت آموز باشد.همین دلیل برخورد با دستگیرشــدگان و آشــوب طلبان روز وارد آمــدن به شــبکه اش در ایــران به میدان آورده اســت به ســازمانی اش را  حتی به قیمت دســتگیری نفراتش و ضربه ایجاد آشــوب در ایــن روز تمام داشــته های خــود و نیروهای نیروهــای انتظامــی، بیانگر آن اســت کــه ضد انقــالب برای روز شــنبه و مــدل برخــورد خشــونت آمیز آنــان بــا مــردم و شنبه حضور پیدا کردند از جنس مردم دانست؛آشوب طلبان شــدند. به همین دلیل نمی توان افــرادی را که در تجمع روز به صورت مستقیم وارد فاز مسلحانه علیه جمهوری اسالمی حداقلی، عماًل این دســته از آشــوب طلبان تغییر فاز داده و  با فروکش کردن تجمعات و از دست رفتن بدنه مردمی 
برگزار کند تا پشت پرده وقایع اخیر بیش از پیش برای مردم قضائیــه هــر چــه زودتــر دادگاه های علنی آشــوب طلبــان را جامعه به حســاب می آید. از ســوی دیگر ضــرورت دارد قوه تســامح با آشــوب طلبان ظلم بــه مردم و حافظــان امنیت با آشــوب طلبان ســازمانی، صــورت نگیرد ؛ چراکه تســاهل و صف اغتشاشــگران جدا شــده اســت  برخورد مماشات آمیز آشــوب های روز شــنبه و در شــرایطی که صف مــردم کاماًل از مــردم ایــن مطالبــه جــدی را دارنــد کــه حــال و  پــس از معرفی نمی شوند. 

نمایان شود.

نــــگاه

10 و 11
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14

20

از فداکاری تیم های لیگ برتر تشکر می کنم

کی روش:  دیگر وقت برای دعوا ندارم

8

  اعتراف  نامه شکست»ایران« نامه پنج اقتصاددان حامی دولت قبل  درباره اغتشاشات اخیر را تحلیل می کند
 تفکرات خاص اقتصادی

عموماً اقتصادی هستند و بعد از آنها مردم اتریش، چک و ایتالیا نیز به خیابان ها رفتند و ...این روزها قاره ســبز با اعتراضات مردمی همراه اســت. مردم کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه پرچمدار این اعتراض های 

رهبر انقالب اسالمی خطاب به اعضای شورای مرکزی 
 

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا تأکید کردند

حرف نوی جمهوری اسالمی تشکیل حکومت
 
 با اثرگذاری توأمان مردم و اصول دینی است

چگونه جریان های ضدایرانی در جنگ ترکیبی از بستر اخالل اقتصادی به دنبال دامنه دار کردن آشوب ها هستند؟ 

پاسخ »ایران« به ادعای رکوردشکنی تورم در دولت سیزدهم و دروغ رسانه های منتقد دولت

۱۲ خودرو ی تولید داخل جدید در مسیر ورود به بازار

نگاهی به سیر تحول مخالفان نظام جمهوری اسالمی از گذشته تا امروز

 تبیین حرف نو 
جمهوری اسالمی

 تروریسم اقتصادی
 گام سوم اغتشاشات

 تورم در دولت سیزدهم 
بدون تحریف

رکورد تولید ماهانه خودرو شکست

ابتذال اپوزیسیون

7

8
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2
2

با پیگیری های رئیس قوه قضائیه 
 
و با کمک خیرین صورت گرفت

وزیر امورخارجه در مراسم بزرگداشت 
 

سالگرد شهادت سردار سلیمانی مطرح کرد

رهایی 16 محکوم به 
قصاص به نیت حاج قاسم

مذاکره ایران با عراق»پرونده ترور«دردور نهایی 

 سال بیست و هشتم   شماره 8094   سه شنبه 13 دی 1401  10 جمادی الثانی 1444  16 صفحه + 16 صفحه ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی  قیمت تهران و کرج 5000 تومان  شهرستان ها 4000 تومان

 فرزند
 ایران

سه سال از شهادت سردار سلیمانی گذشت
 

 مروری بر  سیره فردی و اجتماعی او 
 
 می تواند راهگشای برخی از

 مسائل سیاسی و اجتماعی باشد
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 ویژه نامه 
سومین سالگرد
 شهادت سردار 

 قاسم سلیمانی

بــه  نهج البالغــه   38 نامــه  در  امیــر)ع(  ایــن قهرمــان میدان هــای در ایــن میان عبارتــی دارند که نشــان دهنده منزلت، ویژگی هــای جنــاب »مالــک اشــتر« اشــاره کرده انــد و حضــرت  تاریخ ســازی  و  ایــن مســأله موضــوع امریکائیــزه کــردن کشــورهای که به اصطالح تروریسم را ریشه کن کنند و در پوشش در ســال 2003 به صحنــه آوردند و هدف آنها این بود توخالی مبارزه با تروریســم، پروژه خاورمیانه بزرگ را و عــراق درســال های 2001 و 2003 بــه بهانــه ادعــای ســپتامبر و قشون کشــی و جنگ افروزی در افغانستان همیــن رو، امریکایی هــا پس از حادثه خود ســاخته 11 پــروژه را در یک پروســه، پیگیــری و عملیاتی نماید. از محقق شــود نیازمند پروژه هــای مقدماتی بود که این برای اینکه پروژه خاورمیانه امریکایی در صحنه عمل اســت کــه قابلیت چالــش با هژمونــی امریــکا را دارد. امریکایی ها در منطقه، جلوگیری از الگوهای حکومتی خاورمیانــه امریکایی بــود. در ذیل این پــروژه، راهبرد »PNAC« بــود کــه از جمله اهــداف آن، شــکل گیری امریکایی ها، پروژه موسوم به »قرن جدید امریکایی« نقشــه ویژه ای را طراحی کــرده بودند. درواقــع، پروژه خــود کار را تمــام کنــد. امریکایی ها برای قــرن جدید، و هیبریــدی« بــه پیــش کشــیده اســت تا در محاســبه جنایتــکار و فریبــکار اســت کــه یــک »جنــگ ترکیبــی حکومتی که پرچم اســالم را بلند کرده باشد امریکای است. امروز هم نماد تام و تمام دشمنی با اسالم و هر هــم این جنگ، ابعــاد و مختصات خودش را داشــته میدان سیاســت خارج نمایند. در هــر دوره و زمانه ای آورده انــد تــا »اســالم« و »حکمرانــی اســالمی« را از ابتــدا تــا امــروز هر چــه در چنته داشــته اند بــه صحنه اســت.« جنگ، جنگ است و دشمنان اسالم از همان کــه نه تیــزی آن کند می شــود و نــه ضربــت آن بی اثر ســخت است: »او شمشــیری از شمشیرهای خداست اثرگــذاری 

را درد جدیــد را به رخ کشــید تــا جایی که رایــس در بحبوحه وقــت امریــکا در تل آویو، این بــار اصطالح خاورمیانه ابتر ماند.  در ژوئن 2006 کاندولیزا رایس، وزیرخارجه بــا مختصــات امریکایــی را از نو بســازند که ایــن پروژه منطقه غرب آســیا را دنبال کردند تــا بنای خاورمیانه  ایــن جنــگ  تشکیالتی، گزینه آخر را در جنگ محاسباتی رونمایی امریکایــی بودنــد و پــس ازســال ها کار اطالعاتــی و امریکایی ها امــا همچنان به دنبال پــروژه خاورمیانه جبهه مقاومت، معادالت عبری- غربی را بر هم زد.نیــز بــر خــالف محاســبات امریکایی ها پیــش رفت و زایمــان خاورمیانه جدید دانســت. اما جنگ 33روزه جنــگ 33 روزه در ســال 2006، 
جبهه مقاومت با رهبــری چهره بین المللی آن حاج منطقه پای آن ریختند به یک سد بزرگ برخورد کرد؛ امریکایی ها و صهیونیست ها و پول هایی که قارون های امــا داعــش هــم بــا همــه کار اطالعاتی و تشــکیالتی کردند؛ داعش!

جبهــه قاسم سلیمانی. احیــای  ســلیمانی،  قاســم  حــاج  بــزرگ  تیزی آن کند می شود و نه ضربت آن بی اثر است.«اشــتر، »او شمشــیری از شمشــیرهای خداست که نه شــجاع و تاریخ ســاز تبدیل شــد که گویی چون مالک قاسم سلیمانی در مکتب والیت فقیه به این فرمانده نکتــه ای که نبایــد مغفول بمانــد این اســت که حاج باید گفت امریکا جنگ محاسبات را باخت و باالخره این منطقه نهادینه شــده است. اینجاست که باز هم اخراج تروریست ها از منطقه در دل و جان ملت های دارنــد، چــون تفکــر حاج قاســم و مبــارزه بــا امریکا و هراس داشــتند، اینک از »شــهید ســلیمانی« هراس کردنــد ولــی اگر پیــش از آن از »شمشــیر ســلیمانی« امریکایی ها بزدالنه و خارج از میدان نبرد، او را شهید بــه داعــش و اربابــش امریــکا، ضربــه ای کاری بــود. امریکایی هم هوا شد. بله! ضربت شمشیر سلیمانی داعــش پایــان یافــت و دیگر آنکــه پــروژه خاورمیانه پــی آن دو اتفــاق مهم رقم خورد؛ یکی آنکه ســیطره مقاومت بود که دست برتر را در تحوالت داشت و در کار 

در ما می شکند که حرفی از تملق، ریا و قله دما وند در ابرها است و هر روز ما را فاصله مــن از تهران دود گرفته تا نوک اســت کــه انــگار جــای خالــی ات مثــل شاهد اســت که اینقدر نبودنت مشهود قاسم را دوست دارم ولی خدا خودش دقایــق. من تملــق و ریا در مــورد حاج خشکســالی این روزهــا و بی  هوایی این دنیا را کم کند هم آب حیات بشــود در می خــورد تــا رطوبتــش هم راه مســتی قطرات نمناک اشــک که روی گونه سر بــرای ادامــه حیــات ظاهــری در دنیــا. نفس کشیدن چشم می شود و اکسیژن در گلــو راه نفــس را می بنــدد و محــل جســم فرو نرفتــه در حلــق و گیــر کرده فکــر می کنم که دیگر نیســتی مثل یک یعنــی ایــن بغض لعنتــی هنــوز وقتی 
تپیــده! ســردار نظامیــان غــرب و شــرق! عمــو قاســم آقای قاسم ســلیمانی! ژنرال سلیمانی حرف پوچ زدن نمی گذارد.  پــدر در خــون  تــو خالی بود. تو دنیا را در خودت جمع می کنــم به انــدازه یک دنیا به وســعت وقتی ســه ســال گذشــته پر از آه را مرور دلش برای تو تنگ شده. آنقدر تنگ که اشــکش جاری شــد. ما دلمان و دنیایی "اللهم انا ال نعلم منه اال خیرًا" را خواند می لرزد! همانــی که وقتی در نماز بر تو کــه دنیــا را لرزانــده می آیــد صدایــش بعد از ســه سال اســمت به زبان مردی حاج قاســم آقای ما! ای کســی که هنوز ســلیمانی پیرمرد ســیلزده خوزستانی! یتیمــان 

حاج قاســم بــودی که آرمانــت دفاع از بودی، خورشــید بودی، گرما بودی... تو  بودیم و تو رود بودی، کوه بودی، جنگل دشت، تکه چمنی را دیدیم که روی آن مورچــه ای روی دشــت وســیع تــو که از شدی و از بزرگی دیده نشدی. ما شدیم کردی یعنی آنقدر بزرگ شدی که دنیا 
وقتــی رزم بــا پســت ترین مخلوقــات با اســم در خواســتگاری اش، فرمانــده میــدان یتیم فرزند شــهید، بزرگتر فرزند شهید در هــر گوشــه عالــم، همبــازی کــودک مظلوم بود.  می کــردی  بغــض  تــو  نیــروی را پختنــد و او از گرســنگی او را خــورد، از ظلــم بــه مــادر ســوری کــه فرزندش داعــش،  وقتــی  می کــردی  خشــم  تــو رفتــن می کرد، تو مــرد بــودی وقتی به فرمانــده میدانت تــو را منع از لب خط تــو  بچــه دشــمنت می رســیدی،  و  تــو اول فرمانــده دل رحــم می کــردی، دل نــرم می کــردی، زن  ناخــودآگاه روح می ُربــودی،  جســم،  بعــد  می ســوزاندی می شــدی وقتــی از دختر و پســر ایرانی عمــل بــه وظایفــش می گفتی، تــو مهر وقتــی از وظیفه روحانیت و مســجد در فرمان می برد، تو سراسر درد می شدی می شــدی  دل  پدرانــه  می شــنیدی، می گفتــی،  آسیب هایشــان  از  آی آقای حاج قاســم! می شــود ســریع فهــم دارد و فهــم، حــالل هــر مســأله. درد داشــتی، سوز داشــتی، درد داشتن بودی ولی اقتصاد حل می کردی چون در مذاکــره و ابتــکار عمــل. تــو نظامــی بودی ولــی دیپلمات ها محــو تو بودند تــو دیپلمات نبــودی، آری مــرد میدان وقتــی 

برگردی؟

یادداشت
مهدی رمضانی

 دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
یادداشت

حسام الدین برومند
روزنامه نگار

شمشیر سلیمانی تا شهید سلیمانی

تو خورشید بودی

با عرض ارادت  ژنرال!  /  نگاهی به سه سال تحبیب شهید حاج قاسم سلیمانی در جشنواره ها  و آثار نمایشی 3 سال پس از سردار  / نگاهی به تحوالت منطقه با محوریت جریان مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی  
اوضاع به مراتب برای امریکا بدتر شد  / وضعیت محور مقاومت پس از شهادت حاج قاسم   در گفت و گو با حسین اکبری  

در صفحات ویژه بخوانید

تمام خودروهای قدیمی تا سال آینده از رده خارج خواهند شد

انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار انجمن هــای اســالمی را یکی از پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبــری، رهبر معظم روز گذشته با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند. به گزارش اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 

محیط پیرامونی و تبیین حرف نوی جمهوری اسالمی از کارهای به فرد خواندند و تأکید کردند: اســتمرار ثبات قدم، اثرگذاری بر ثروت هــای جمهــوری اســالمی و دارای مأموریت هایی منحصر 
الزم انجمن های اسالمی است.

این درحالی اســت که نویســنده با وجود اســتفاده از نمودارهای ایــن رکورد توســط دولــت ســیزدهم در آینــده خبر داده اســت. 1374 در دولت مرحوم  هاشــمی رفســنجانی از شکســته شــدن شــدن نــرخ تــورم آذرماه امســال به رکــورد 49.4 درصدی ســال دولــت در رشــد نرخ تــورم، یکی از رســانه ها با اشــاره به نزدیک در ادامــه حمالت به دولت ســیزدهم و مقصر نشــان دادن این 

میزان تغییر شاخص نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. اســتفاده می کنند؛ یکی از این شــاخص ها تورم ماهانه است که برای تولید و انتشــار شاخص تورم مصرف کننده از سه شاخص قبل( آذرماه با تورم ساالنه سال 1374 بوده است. مراجع آماری رسانه مقایسه تورم نقطه به نقطه )نسبت به مدت مشابه سال متعدد، خطای فاحشــی داشــته اســت. نخســتین خطــای این 

شــده که می توانــد نویددهنده برقــراری ثبات در بــازار خودرو قیمت، رشــد تولید خودروســازان داخلی و مواردی دیگر آغاز ســال، افزایش عرضه خودرو در بورس کاال برای شفاف سازی از جملــه شکســت قفــل واردات خــودرو بعــد از حــدود چهار اســت. البته در این روند تاکنون برنامه های راهبردی متنوعی توجهــی از توان خــود را بر اجــرای این موضــوع متمرکز کرده صمت به شمار می آید که سکاندار این وزارتخانه بخش قابل ســاماندهی بــازار خودرو یکــی از برنامه های راهبــردی وزارت 

طــی امســال و ســال آینده، تمــام خودروهــای قدیمــی از رده شــدن 12 محصول جدید به ســبد محصوالت خودرویی کشور محصول شــاهین، آریا و اطلس رونمایی شــدند، اما با اضافه و ســال 1۴02 خبــر داد و گفــت: اگرچــه پیــش از ایــن هــم ســه گفت وگو با ایرنا از عرضه 12 خودروی تولید داخل طی امسال که ســیدرضا فاطمی امیــن وزیر صنعت، معــدن و تجارت در طی چند وقت آینده باشــد. این مسائل در حالی مطرح است 
خارج خواهند شد. 
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 کانادا روز گذشته روزنامه ایران را به دلیل مقابله با جریان تبلیغاتی غرب 
در  حمایت از آشوب ها و همچنین تبیین اقدامات منطقه ای ایران  تحریم کرد

برخی از صفحات منتشر شده »ایران«   پس از اغتشاشات

کانادا روز گذشته روزنامه ایران را به دلیل مقابله با جریان تبلیغاتی غرب در  حمایت از آشوب ها و همچنین تبیین اقدامات منطقه ای ایران  تحریم کرد

تحریم جواب قلم

نگاهی به مهم ترین طرح های  ضد ایرانی  بنیاد امریکایی »دفاع از دموکراسی ها«

 :FDD توبی درشوویتز، معاون ارشد رئیس جمهور امریکا و کارشناس 
ایران در حال آزمایش ما است و ما تا اینجای کار شکست خورده ایم!

 محمدحسین توتونچیان تهیه کننده موسیقی در گفت و گو با »ایران« با اشاره به
 ضرورت از سرگیری برنامه های موسیقی عنوان کرد

 سردرگمی 
درباره »پروژه ایران« 

 آسیب به اقتصاد موسیقی
از عدم برگزاری کنسرت ها

 درحالی که دو هفته از ارسال سند مالی سال آینده به مجلس می گذرد
اما همچنان هیأت رئیسه از اعالم وصول آن خودداری می کند

 بلوکه شدن بودجه 1402 
در بهارستان

2 و 8

6

 کاهش 15 درجه ای هوا 
تا پایان هفته

در حالی کــه بــارش بــرف و باران 
از روز گذشــته همــه اســتان ها را 
فراگرفته و  شــاهد بارش سنگین 
برف در برخی از استان ها بودیم، 
ســازمان هواشناسی نســبت به کاهش شــدید دما 
تــا 15 درجــه تــا پایــان هفتــه هشــدار داد. »صادق 
ضیاییــان« مدیرکل هشــدار و پیش بینی ســازمان 
هواشناسی در گفت و گو با »ایران« تصریح کرد: این 
هفته مخاطرات ناشی از دو سامانه نسبتاً قوی را در 
کشــور خواهیم داشت؛ یکی ســامانه بارشی که روز 
گذشــته وارد کشــور شــد و بارش باران شدید و برف 
ســنگین به همــراه دارد و دیگــری ســامانه ای که از 
روز چهارشــنبه به کشور وارد می شود و کاهش تا 15 

درجه ای دما را در برخی نقاط ایجاد می کند.

نـــــما

1

2

23

یادداشت
محمد حسن روزی طلب

مدیر مسئول روزنامه ایران

سند افتخار

حقوقدانان در گفت وگو با »ایران« مطرح کردند
ë مسئولیت تأخیر در بودجه بر عهده هیأت رئیسه مجلس است

ë گروکشی بودجه توسط مجلس منجر به آشفتگی اجرایی در کشور می شود
ë تخلف هیأت رئیسه مجلس در قبال عدم وصول الیحه بودجه

ë 1402 وضعیت استثنایی الیحه بودجه

 نایب رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه:برخالف نظر هیأت رئیسه، 

بیشتر نمایندگان مخالف بررسی 
چند دوازدهمی الیحه بودجه سال 

آینده کل کشور هستند

 رئیس کمیسیون اقتصادی:
تحت فشار قرار گرفتن دولت 

برای ارائه هر چه زودتر برنامه هفتم 
باعث شد دولت در ارائه بموقع 

الیحه بودجه نیز دچار مشکل شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر  و اسکو: 
تصویب الیحه بودجه 1402 به صورت 

سه دوازدهم سبب ضعف مجلس 
و دولت است. اکثریت نمایندگان 

مجلس اصرار به اتمام بررسی الیحه 
بودجه در سال 1401 دارند

 رئیس کمیسیون عمران:
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، 

بودجه سه دوازدهم پیام خوبی 
برای بازار و اقتصاد کشور ندارد. بهتر 

است مجلس در سال آینده الیحه 
برنامه هفتم را بررسی کند

بودجه به عنوان مهم ترین ســند مالی کشــور و برنامه یک ساله 
اداره کشــور، ایــن روزها با ماجراهای زیادی روبه رو شــده اســت. 
درحالی که دو هفته از ارسال تبصره ها، منابع و مصارف بودجه 
ســال آینده به مجلــس می گذرد، اما همچنان هیأت رئیســه از 
اعــام وصــول آن خــودداری می کنــد؛ اقدامی کــه به طور قطع 
آثار و تبعات منفی بســیاری برای اقتصاد ایــران به همراه دارد. 
دولــت در روز پنجم دی ماه براســاس قانون جدید مجلس که 

باید الیحه به صورت دو مرحله ای تقدیم مجلس شود، بخش 
نخست را شامل تبصره ها و منابع و مصارف دراختیار مجلس 
قرارداد و تا روز گذشته 14 روز از آن می گذرد. با این حال مجلس 
به بهانه عدم ارسال الیحه برنامه هفتم توسعه از اعام وصول 
آن ممانعت می کند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از حقوقدانان 
خاف قانون اساسی است و  هیأت رئیسه مجلس در جایگاهی 

نیست که الیحه دولت را بلوکه کند. 

گزینــه »تحریــم«، مهم تریــن ابزار دشــمن برای 
مقابلــه با جمهوری اســامی اســت.  روز گذشــته 
کشــور کانادا که ســابقه هولناکــی در نقض حقوق 
بشر و حمایت از تروریزم دارد،  دو فرد و سه نهاد 
دیگر جمهوری اســامی را در لیســت تحریم های 
خــود قرار داد. کانــادا در حالی روزنامه ایران را در 
لیســت ســیاه تحریم قــرار داده که جــرم روزنامه 
و  اســامی  جمهــوری  نظــام  از  دفــاع  را  ایــران 

حمایــت از نیــروی قــدس و گروه هایــی همچــون 
حزب اهلل لبنان دانسته است.

در ایــن  بــاره چند نکتــه گفتنــی اســت؛ اول اینکه 
کانــادا در قضایــای اغتشاشــات اخیــر، آشــکارا از 
همــواره  و  حمایــت  آشــوبگران  و  اغتشاشــگران 
تقــا کرد و نشــان داد که یک ضلع اصلی دســت 
خارجی در پروژه آشــوب در ایران است. اکنون که 
توطئــه بــزرگ در ایران شکســت خــورده و امریکا 
و کشــورهای اروپایی در بن بســت گرفتار شده اند، 
بار دیگر این کانادا اســت کــه مأموریت یافته تا با 
حربه تحریم سرپوشــی بر شکســت پروژه آشــوب 
در ایــران بگــذارد اما ایــن پروپاگاندا، ایــن توان را 
نــدارد که شکســت امریکا، اروپــا و کانــادا در برابر 

ایران در ماه های اخیر را بپوشاند.
دوم اینکــه جــرم روزنامــه ایران را حمایــت از نظام 
مقدس جمهوری اســامی و ارکان قدرت آن مانند 
نیروی قدس دانسته که از قضا این سند افتخار ما و 
همه همکاران در روزنامه است. آن سوی این ماجرا، 
این است که کشــوری با مختصات کانادا که همواره 
تروریســم پرور بوده، باید از ایران قوی و سپاه قدس 
قدرتمنــد عصبانــی باشــد کــه ابرپــروژه خاورمیانه 
امریکایی را بر باد دادند. این وســط، خدا را شاکریم 
کــه واجد نقشــی ولو کوچک در صــدای ایران قوی و 

مکتب سلیمانی بوده ایم؛ خدا را صد هزار بار شکر!
ســوم اینکه دشمنان نشــان دار جمهوری اسامی 
ایــن روزها دچار ســردرگمی و ســرگیجه شــده اند 

و پرشــتاب خودشــان را به در و دیــوار می کوبند تا 
به یک مشــت اراذل و اوباشــی مثــل رضا پهلوی، 
مصی علی نژاد و فان سلبریتی نما امید بدهند و 

از سرخوردگی از آشوب فرار کنند. 
اما روزنامه ایران به هر حال حق خود می داند که 
به این پروپاگاندای کانادا واکنش مناســب نشــان 
دهــد، چراکه اصــل تحریم علیه ایران، مســئوالن 
و نهادهــای ایرانــی، نقــض حقــوق ملتــی اســت 
کــه زیربــار باج خواهــی ســلطه گران نرفته اســت.  
انقاب اســامی با اتکا به سیصدهزار شهید پیش 
مــی رود و هزینــه ای همچــون تحریــم نمادیــن و 
خصمانه دولت کانادا نشــانه ناتوانی دشــمنان و 

سند افتخاری برای روزنامه ایران است.

مانــی جولــی، وزیــر خارجــه کانــادا روز دوشــنبه بــا 
اشــاره به اینکه این کشــور تحریم های جدیدی علیه 
اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال کرده، در بیانیه ای 
مداخله جویانــه مدعــی شــد کــه ایــران معترضــان 
را ســرکوب می کنــد. وزارت خارجــه کانــادا از اعمال 

تحریم علیه دو شــخص و ســه نهاد ایرانی به دالیل 
حقوق بشــری خبــر داد. روزنامه ایــران، بنیاد پانزده 
خــرداد و هیــأت نظــارت بــر مطبوعــات، آیــت اهلل 
محســن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و وحید 
یامیــن پور معاون وزیر ورزش و جوانان 5 شــخص و 

نهاد ایرانی تحریم شده توسط کانادا هستند. صدای 
امریکا در خصوص تحریم روزنامه ایران مدعی شد 
علت این تحریم کانادا »انتشار اطاعات نادرست و 
تبلیغات حکومت  به منظور توجیه سرکوب داخلی 
و عملیــات  بی ثبات کننــده منطقه ای ســازمان هایی 

همچــون نیروی قدس ســپاه و بازیگــران غیردولتی 
متحد جمهوری اسامی ایران« بوده است.  این ادعا 
در حالــی مطرح می شــود کــه پیش از این جاســتین 
ترودو نخست وزیر کانادا مدعی شده بود که 15 هزار 

نفر »معترض« در صف اعدام قرار دارند !

اعالم جزئیات الیحه ســاماندهی کولبران و ملوانان ته لنجی

رونق معیشت 200 هزار کولبر

13

سردار رادان در مراسم معارفه  عنوان کرد

هیچ کس از چتر حمایت 
فراجا بیرون نیست

هدف اصلی، معماری فراجای آینده است

تحریم جواب قلم

صفحه 16 را بخوانید

به نظر می رسد که رنج کولبران و ملوانان ته لنجی رو به پایان 
است؛ نشان به آن نشان که دولت سیزدهم برای ساماندهی 
و نظــارت بــر تجارت مــرزی کولبــری و ملوانــی )ته لنجی( و 
ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان الیحه را با قید دو فوریت به 
مجلس ارائه کرده است. »کولَبر« اصطاحی است که توسط 
مردم محلی مناطق کردنشــین، به افرادی گفته می شود که 
برای کســب درآمد زندگی خود، به حمــل کاال بین دو طرف 
خط مــرزی مبــادرت می ورزند. کولبــران امروزه کــه نزدیک 
به 200 هزار نفر را شــامل می شــوند اغلــب در مناطق مرزی 
غرب کشــور ســکونت دارند. اســتان های آذربایجــان غربی، 

کردستان، کرمانشاه و ایام محل تجمع اصلی آنهاست.
کولبــران بــه خاطــر بیــکاری و از روی ناچــاری و در قبــال 
دســتمزد ناچیــز اقــدام به عبــور غیرقانونی از مــرز و حمل و 
ورود کاالی غیرقانونــی خارجــی می کننــد. اگر چــه میانگین 

درآمدی کولبران شاید در مقایسه با نرخ تورم کمی باال باشد 
امــا آنهــا درواقع بهای خونشــان را دریافت می کننــد. آنها از 
هیــچ مصونیتی برخوردار نیســتند و شغلشــان نیز به عنوان 

یک اشتغال غیررسمی شناخته می شود.
کاالی مــورد نظــر کــه بــدون پرداخــت عــوارض طبــق 
تعریــف قانــون قاچــاق محســوب می شــود، روی پشــت 
کولبــران یــا از طریــق حمــل بــا حیــوان بارکــش از مناطق 
صعب العبــور مرزی به داخل شــهرها و روســتاهای مرزی 
انتقال داده می شــود. بیشــتر این اجناس شامل تلویزیون، 
کولر، بخاری، ســیگار، الســتیک خودرو، مشــروبات الکلی، 
اســلحه، پوشــاک و منســوجات می شــوند. »ته لنجی« هم 
نوعــی واردات کاال بــه همراه ملوانان اســت کــه در جنوب 
اهــواز،  آبــادان،  در  ته لنجــی  بازارهــای  دارد.  رواج  ایــران 

بندرعباس و گناوه دیلم وجود دارند. 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم با بیان اینکه 
هدف پروژه آشوب از بین بردن نقاط قوت کشور بود، عنوان  کردند

 تالش مستمر امریکایی ها در طول 4۳ سال گذشته
ضربه زدن به جمهوری اسالمی به وسیله تبلیغات بوده است

امریکا در جنگ تبلیغاتی 
شکست خورد
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عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت
www.ketabir.com

مراجعه کنند.
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 ویژه نامهمنت
افغانستان

 مجله
دانشمند

 مجله
بچه های ایران 


