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به فردی که تحت فشار 
 در لیست کابینه بیاید، 

رای نخواهیم داد

اکبر نعمتی  -  پژوهشگر 

یادداشت 

نایب رئیس فراکسیون مستقلین اعالم کرد به افراد تحمیلی در لیست کابینه رای نخواهیم داد.
به گزارش ایلنا، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در آستانه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به 
مجلس، در توئیتر خود نوشت: هر فردی که اسمش تحمیلی و تحت فشار در لیست کابینه بیاید در مجلس 

به او رای نخواهیم داد! به چه زبانی بگوییم: روحانی تنها نیست!

موافقت تمامی مراجع تصمیم گیرنده با پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی

ســخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره 
بــه تصویب نهایی پیشــنهاد توزیع مــواد مخدر دولتی با 
هدف انقطــاع رابطه معتادان و قاچاق چیــان، از موافقت 
تمامی مراجــع تصمیم گیرنده با این پیشــنهاد خبر داد و 
گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن چیزی است 

که پیش از انقالب انجام می شد.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم نوروزی با اشاره به 
آخرین تصمیمــات درباره نحوه اصالح قانــون مبارزه با 
مواد مخدر اعالم کرد: بنابر مصوبه کمیســیون در آخرین 
جلســه، درباره کســانی که هم اکنون به خاطر جرائم مواد 

مخدر مقرر کردیم اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری 
تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد 
تولیــد و توزیع مــواد مخدر صنعتی تا مقــدار کمتر از ۲ 
کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشــد، 
درصورتی که سوءپیشــینه موثر نداشته باشند، اعدامشان 

به حبس درجه یک تبدیل می شود.
او بــا تاکید بر عطف به ماســبق شــدن این اصالحات 
جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر یادآور شــد: همچنین 
کســانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شــوند، 
بــرای تولید و توزیع مواد صنعتــی ۲ کیلوگرم مواد مخدر 
صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین نوع مواد 

مخدر با حکم اعدام مواجه می شوند.
سخنگوی کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اســالمی در پاســخ به ســوالی درباره تصویب پیشنهاد 
دیگری در جلســه اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع 
دولتی مواد مخدر اعالم کرد:   باتوجه به تاکید ویژه ای که 
در سیاســت های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان 

و قاچاق چیان صورت گرفته اســت، مقــرر کردیم دولت 
مواد مخــدر رقیق در اختیــار معتادان قــرار دهد تا این 
عزیــزان بتوانند به تدریج ترک کرده و به جای آن که جلب 
قاچاق چیان مواد مخدر شــوند، به ســمت نظام آمده و از 

طریق مجاری رســمی نیاز خود را برطرف کنند.
نماینــده اصولگرای رباط کریم و بهارســتان در مجلس 
شورای اســالمی با تاکید بر نهایی شــدن روند تصویب 
این پیشــنهاد در کمیســیون قضایی و حقوقی در پاســخ 
به ســوالی درباره این که دولت قرار اســت چه نوع مواد 
مخدری در اختیار معتادان قــرار دهد، گفت: درواقع این 
مواد مخدر شــامل   همان متادون و موادی رقیق تر از مواد 
مخدر پیشین می شود و اختیار تصمیم گیری درباره آن نیز 
برعهده آیین نامه ای میباشــد که قرار است، توسط وزارت 
دادگســتری و ســازمان مبارزه با مواد مخــدر به صورت 
مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیات وزیران امکان 

اجرایی شدن خواهد یافت.
او در پاســخ به سوال دیگری درباره تفاوت این مصوبه 

بــا آن چه پیــش از انقالب به صورت توزیــع کوپنی مواد 
مخدر انجام می شــد، گفت: آن طرح اشــکالی نداشت و 
طــرح جدید نیز تقریبــا   همان چیزی اســت که پیش از 

انجام می شد. انقالب 
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ 
به ســوال دیگری که آیــا جایگزینی بــرای مواد مخدر 
صنعتی در این پیشــنهاد درنظر گرفته شــده است، گفت: 
تصمیم گیــری در این مورد نیز در   همان آیین نامه اجرایی 
انجام خواهد شــد و هدف ما این است که رابطه معتادان 

و قاچاق چیان را قطع کنیم.
نوروزی در پایان و درپاســخ به ســوالی درباره میزان 
توفیق این طرح پیشــنهادی و همچنین این که آیا مراجع 
تصمیم گیــر خارج مجلس با آن موافقت دارند، گفت: قطعا 
شــاهد موفقیت آن خواهیم بود و این درحالی اســت که 
نماینــدگان همه مراجع و قوای دخیل در این مســئله در 
جلسه کمیســیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی 

داشتند. مثبت  نظر 

قسمت دوم 
ســایت های اینترنتی که پر از تصاویر وقیح بهره کشــی جنســی، تجارت و 
پورنوگرافی کودکان  است یکی از تاسف انگیزترین صحنه های جامعه امروزی و 
مدرن در عدم توفیق در آموزش مهارت های تربیتی و اندرزهای اخالقی است. در 
این خصوص جز خشونت رسمی علیه دایرکنندگان این سایت ها و تولید کنندگان 

این صحنه ها و عکس ها هیچ راه دومی متصور نیست . 
متاســفانه در حال حاضر آزار جنســی از طریق دو دسته افراد متوجه کودکان 
می شود، دسته اول شامل خانواده، آشنایان و همسایگان می شود. دسته بعدی را 
افراد ناآشنا تشکیل می دهند، بدیهی ست که وجود بیماری روانی در هر دو دسته 
بارزست. می دانیم، در جوامع اغلب غیردینی آزار جنسی به کودکان از طریق پدر، 
برادر، عمو و دایی  و نیز ارســال  تصاویر این رفتار بر روی سایت های اینترنتی 
تحت همین عناوین نوعی اقدام ضداجتماعی و ضدانســانی علیه جامعه انسانی 
است. در جوامع دینی اسالمی، مسیحی و یهودی نیز آزارجنسی کودکان انجام 
می گیرد که متاســفانه از انعکاس بیرونی آن  جلوگیری می شود و عموما در خفا 
و ترس باقی می ماند. البته در جوامع غربی بررســی این مسائل حتی در پوشش 
مذهب نیز تابو نیســت و با آموزش مهارت کــودکان را باال می برند تا از طرق 
ممکن مانند اورژانس های اجتماعی و خط تلفن کودک به مسئولین مراقبتی که 
اجازه مداخله دارند اطالع و یا ازطریق پلیس کودک اقدام شــود. درغرب اگرچه 
ارتباط جنسی در قالب قوانین آزاد تعریف شده و اغلب تصور جامعه ما این است 
که هرنوع اقدام در خصوص ارضا جنســی شــایع و بدون محدودیت سنی و .... 
ممکن و پذیرفته شــده است اما برای حوزه عمل این غریزه قانون تعریف شده 
و حاکم اســت که در همه این قوانین شرط اول سن قانونی تعریف شده است . 
در حالی که در جوامع اســالمی و در حال توسعه و در حال گذار نه تنها مهارت 
آموزی جنسی برای توجیه و مقاومت کودک وجود ندارد بلکه آنرا بد آموزی تلقی 
می کنند. یا قوانین و مقررات مسکوت می شد و در اکثر موارد به جای پیشگیری 
موکول به مجازات متخلف اســت به همین دلیل این آســیب در حال تبدیل به 
یک مســئله اجتماعی در جوامع وکشورهای اسالمی اســت و از سویی امروزه 
حضور پررنگ فقه پویای اســالمی سنی وشیعه در حوزه دین باید به کمک این 
مســئله اجتماعی آمده و برای زوایای آن به روشنی مساعدت و همراهی کند و 

یا تدوین گردد.
3 - کودک آزاری عاطفی : 

کودک آزاری عاطفی و یا کودک آزاری هیجانی نوعی ســوء رفتار با کودکان 
می باشد که طیف وسیعی را شامل می شود عدم توجه به نیازهای عاطفی کودک 
از جملــه ؛ توجه ، گردش و تفریح ، ممانعــات از گذران اوقات با کودکان دیگر  
بی اعتنایی  طرد نمودن و .... شناخته شده است . مراقب، والدینی که معتاد بوده 
و یا دارای انحراف اخالقی و الکلی هستند . بیشترین سوء رفتار عاطفی را برای 

کودکان دارند . 
 4 - کودک آزاری نادیده گرفتن : 

عبارت از نوعی رفتار که بیانگر آن اســت کــه وجود یا عدم وجود کودک در 
خانواده یکسان می باشد . در این نوع رفتار اعتماد به نفس کودک از بین رفته و 
عمال دچار اختالل رفتاری می شود و نگاه او به فرد دیگری بیرون از خانواده ) که 
او را هم ببیند ( جلب می شود . در این اختالل که نوعا در خانواده های پرجمعیت 
، فقیر و درگیر بزه های اخالقی و اعتیاد دیده می شود و کودک قربانی درگیر انواع 

دیگر آزارها هم قرار می گیرد . 
5 - کودک آزاری با دیده گرفتن : 

در این نوع کــودک آزاری ، کودک در کانون توجهــات و محبت بی قاعده 
می باشــد. بنوعی که از هر نوع رفتار عرفی معمول و کودکانه منع می شود همه 

چیز تحت اختیار اوست.
در چنین حالتی کودک مورد توجه افراطی می باشــد ، احســاس این کودک 
تملــک بر پدر و مــادر و اطرافیان خواهد بود و در نتیجــه به موجودی تبدیل 
می گردد، کــه هیچ کاری را به تنهایی نمی تواند انجــام دهد . اعتماد به نفس 
و عزت نفس خود را از دســت می دهد ، انتظار دارد جامعه و خانواده پدر و مادر 
همیشه در خدمت او بوده و به او سرویس بدهند . به موجودی منفعل تبدیل شده 
و همیشه بهترین را بدون زحمت طلب می کند . در این نوع سوء رفتار ، کودک 
بی اراده ، بی هدف و گلخانه ای بار می آید و برای جامعه بسیار پر هزینه می باشد 
. رفاه و توجه غیرمعمول ، بســتر انواع انحرافــات را برای چنین افرادی فراهم 
می کند . تعارض و انتظار غیرمعمول و غیرموجه اولین خروجی این سوء رفتار با 
کودکان اســت . در چنین شرایطی کودک در جامعه مورد شماتت قرار می گیرد 
و با القابی چون بچه ننه )مامانی(  و یا سوسول بی دست و پا و ... برچسب زنی 
می شــود و چون جامعه دارای انضباط و کارکرد بی رحمانه اســت ) فرصت ها و 
تهدیدها ( انتظار تبعیض، رانت و توجه خاص از سوی جامعه ، کودک قربانی را 

دچار سرخوردگی و انواع انحرافات می کند . 
***                                        

جامعه جهانی تحت تاثیر قتل ویکتوریا کودک 6 ســاله سیاه پوست آفریقایی 
که نزد عمه اش در انگلســتان زندگی می کرد و زیر آزار جســمی عمه اش با 
آتش ســیگار سوزانده شد و جان سپرد ، دســتخوش تغییرات جدی در قوانین 
و ســازمان های عمل کننده ، نحوه نظارت ، پاسخگویی خانواده و سازمان های 
مرجع و نحوه رسیدگی دادگاه ها به پرونده  کودکان در معرض آسیب  و  آزار دیده  
شد . به طوری که در غرب در طول بیست سال که از این فاجعه می گذرد دقیق 
ترین مطالعات رفتاری و جامعه شناختی در درون خانواده و سازمان های مسئول 
در خارج از خانواده صورت پذیرفته است و به خصوص در انگلستان تمامی قوانین 
با هدف حمایت کودک تغییر کرد زیرا به این شــعار جهانی منجر شــد: کودک 
قربانی امروز آزارگر فردا می باشــد. در این کشــور اشکاالت و نواقص مقررات 
، قوانین ، ســاختار دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی در کتابی تحت 
عنوان  کتاب ســبز  جمــع آوری و قوانین با کاربرد صحیح مبتنی بر حمایت از 
کودکان در سطوح مختلف تبیین وهمه ساله پایش انجام و مرحله چالش علمی 
و کاربردی را در بین مراکز علمی و مراجع کاربردی کردن مطالعات و قوانین را 

در سازمان های اجرایی طی می کند. 

 حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد:

عراقچی از بد عهدی و برخوردهای غیرسازنده آمریکا انتقاد کرد

دیدار محرمانه نتانیاهو و وزیر خارجه امارات درباره ایران

کودک آزاری جنسی 
به بهانه تعرض جنسی به کودک هموطنم آتنا در پارس آباد استان اردبیل 

شاید اشتباه نباشد که ریشه اقتدار گرایی 
اردوغان را به طور خاص در سنت، دولت 
محــوری قدرتمند از زمان شــکل گیری 
جمهــوری مــدرن ترکیــه بــه  رهبری 
آتاتــورک و به طور عام در ســنت اقتدار 
جغرافیای  و شخص محوری  اقتدار گرایی 
خاورمیانــه جســتجو کــرد از آنجایی که 
گفتمان کمالیســم امکان توسعه و تحول 
در ترکیــه را در چارچــوب یــک دولت 
قدرتمند مرکزی دنبال می کرد و این امر 
امکان گسترش دامنه صالحیت و شمول 
قدرت در حوزه عمومی را چنان می افزاید 
کــه مانع از تشــکیل یــک جامعه مدنی 
می گــردد . در نتیجــه ، جامعه به عرصه 
بال منازع قدرت دولت تبدیل می گردد که 
هیچ مجالی را برای نقد بعد خشن قدرت 

نمی گذارد. باقی 
حوزه عمومی مرحله ای اســت که افراد 
بــه منظور شــرکت در مباحث علمی، باز 
گرد هم می آیند و بدون شناخت این حوزه 
شناخت جامعه مدرن امکان پذیرفت . به 
نظر هابر مارس پیــش نیاز حوزه عمومی 
عمومــی نیاز افــراد به خصوصی شــدن 
روابــط فــردی و مدنی اســت . این امر 
باید در همه ابعاد زندگی- به ویژه در بعد 
اقتصادی - ایجاد شود. به نظر او با آزادی 
تجارت داخلی و خارجی زمینه های رشــد 
بورژوازی و ســپس  لیبرالیسم مهیا شد . 
این بستر ســازی ) خصوصی شدن ( که 
در عرصه جامع مدنی ایجاد شــده است 
زمینه های شــکل گیری حوزه  تدریجــا 
عمومی را ایجــاد کرد . از این نظر حوزه 
عمومی بــورژوازی هابرماس ریشــه در 
حــوزه خصوصی دارد که بواســطه بحث 
و گفتگوی شــهروند این درباره مســائل 
. لذا، بین جامعه  عمومی تشکیل می شود 
مدنی و حوزه عمومی یک رابطه نزدیک 

)۱989 ،habermas (وجود دارد
امــروز ترکیــه نســبت به چنــد دهه 
گذشــته با توجه به آزاد ســازی اقتصاد 
و کاهــش دخالت دولت در امــر اقتصاد 
اوزال و  در دهه ۱98۰ توســط تورگوت 
دولت،  از  مســتقل  نهاد های  شکل گیری 
از یــک جامعه نســبتا قدرتمند برخوردار 
اســت. پذیرش اصــول اقتصــاد لیبرال 
منجــر به رشــد فردگرایی )لیبرالیســم( 
می شــود که بر تقویت حــوزه عمومی و 
متعاقبا شــکل گیری جامعه مدنی ترکیه 
در راســتای دموکراتیک شدن این کشور 

است. گذاشته  تاثیر 
امــا در حــال حاضر با رونــدی روبرو 
هســتیم کــه چالــش بزرگــی را برای 
دموکراســی ترکیــه ایجــاد کــرد و آن 
عدالت  گرای  اســالم  دولت  اقتدارگرایی 
و توســعه می باشــد. که اقتدارگرایی آن 
از حالت حزبی به شــخصی تبدیل شــده 
و تاثیــر منفــی بر تقویت دموکراســی و 
نظام پارلمانتارنیســم ترکیه گذاشته است 
. از آنجایــی که اردوغان پیروزی خود در 
انتخابــات را وامدار رشــد جامعه مدنی و 
نظام دموکراتیک می داند و انتقال قدرت 
به ایــن حزب به صورت مســالمت آمیز 
صــورت گرفته ، ولی شــخص اردوغان 
بــا تضعیف جامعه مدنــی و افزایش نفوذ 
دولت در حوزه عمومی ســعی دارد موانع 
تحکیم اقتدار گرایی شــخص خود را حل 
و فصل نماید . سیاست اقتدار گرای حزب 
عدالــت و توســعه به رهبــری اردوغان 
آزمون بزرگی را برای دموکراسی خواهی 
ایجاد کرده اســت.  آغــاز آن راهپیمایی 
حزب مخالف قلیــچ دار اوغلو  بود که به 

تبدیل شد. ماراتن دموکراسی خواهی 

معاون وزیر امور خارجه کشــورمان عصر روز پنج شــنبه با 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد.

به گــزارش ایســنا، در این دیــدار معاون وزیــر خارجه 
کشــورمان ضمن تشــریح سیاســت های اصولی کشورمان 
در زمینــه برجام و اجــرای تعهدات مربوطه، بــر اهمیت و 
حساســیت نقــش آژانس و وظایــف آن در زمینــه نظارت 
بــر اجرای توافق هســته ای با بی طرفــی کامل و به صورت 
حرفــه ای تاکید و از بــد عهدی و برخوردهای غیرســازنده 

دولت جدید آمریکا در این زمینه به شــدت انتقاد کرد.

یوکیا آمانو نیز در این دیــدار ضمن تقدیر از روند مطلوب 
و همکاری هــای خوب جمهوری اســالمی ایران با آژانس و 
انجام تعهدات مرتبط هســته ای از ســوی کشورمان که در 
گزارش های منتشر شده از سوی آژانس منعکس شده است، 
ابراز امیــدواری کرد که اجرای دقیق برجام از ســوی همه 

یابد. ادامه  طرف ها 
ســید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی برای شــرکت 
در هشــتمین نشست کمیســیون مشــترک برجام در سطح 

معاونــان وزیران خارجه ایران و ۱+۵ به وین رفته اند. 

دو دیپلمــات غربی فــاش کردند که نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی و وزیر خارجه امارات در سال ۲۰۱۲ جلسه ای 

محرمانه علیه برنامه هســته ای ایران ترتیب داده بودند.
به گزارش ایلنــا به نقل از هاآرتــص، دو دیپلمات غربی 
اعالم کردند که در ســال ۲۰۱۲ میــالدی بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی و عبداهلل بن زائد آل نهیان 
وزیر خارجه امارات با یکدیگر درباره برنامه هســته ای ایران 

به صــورت محرمانه دیدار و گفت وگو کرده  بودند. 

ایــن دو دیپلمــات که نخواســتند نامشــان فاش شــود، 
اعالم کردند این مالقات در هتل لویس رگنســی در شــهر 
 نیویورک و با محوریت برنامه  هســته ای ایران انجام شــده 

است. 
نتانیاهــو در این دیدار از وزیر خارجه امارات خواســته بود 
تــا اقدام هایی را علیه ایران و برنامه هســته ای این کشــور 
انجــام دهد ولی بن زائــد تاکید کرد تا زمانی که اســرائیل 
روند ســازش با فلســطینیان را به نتیجه نرســاند، کشورش 

دهد.  انجام  او  برای  کاری  نمی تواند 
بن زائد در این دیدار از صحبت هــای روز قبل نتانیاهو در 
مجمع عمومی ســازمان ملــل تمجید کرده و افزوده بود که 
امــارات در بســیاری از موارد با نگرانی های اســرائیل علیه 

است.  همراه  ایران  هسته ای  برنامه 
وزیر خارجه امارات در این دیدار تاکید کرده بود کشورش 
خواســتار بهبود روابط با اســرائیل اســت ولی امکان انجام 

ندارد. کار وجود  این  عملی 

جعفرزاده ایمن  آبادی نائب رئیس فراکسیون 
مستقلین مجلس:

فرزند امام جمعه مســتعفی کرمان با تاکید 
بــر اینکه اســتعفای پــدرش به خاطر برخی 
فشــارها بوده اســت، اعالم کرد که آیت اهلل 
جعفــری بــرای اقامــه نماز جمعه مشــکل 

ندارد. جسمی 
ایلنا، سید هادی جعفری گفت:  به گزارش 
آیت اهلل جعفری یک مــاه پیش هنگام اقامه 

نماز عید فطــر، چند لحظه دچارمشــکالت 
تنفســی شــد اما نماز بدون هیچ مشــکلی 

شد. برگزار 
فرزنــد خطیــب نمازجمعه کرمــان افزود: 
وانمود  این طور  افــراد  برخی  زمان  از   همان 
کردند که ایشــان مشــکل تنفسی دارد و از 

مســئولیت امام جمعه کرمان کنار برود.

آقای  مثــل  روحانیونی  افــزود:  جعفــری 
دعایی و یکی از فرماندهان باســابقه نظامی 
بــا اســتعفای ایشــان مخالفــت کردند اما 

داشت. ادامه  فشار ها 
او تاکید کــرد: آیت اهلل جعفری برای اقامه 
نماز جمعه مشــکلی از نظر ســالمتی ندارند 
و مثل ۳۷ ســال گذشــته کارهای خودشان 

را انجام می دهند، هیچ گونه کســالتی نیست 
که مانع اقامه نماز توســط ایشان شود و این 

اســتعفا تحت برخی فشار ها بوده است.
پایان  در  کرمان  نمازجمعــه  فرزند خطیب 
اندازی کمپین های مختلف در کرمان  راه  به 
برای ابقــای آیت اهلل جعفری در مســئولیت 

کرد.  اشاره  کرمان  امام جمعه 

             فرزند خطیب نمازجمعه کرمان:

استعفای آیت  اهلل جعفری تحت برخی فشارها بوده است

فرمانــده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی 
ایران با اشــاره به این که هوانیروز آمادگی کامل 
بــرای مقابله با گروه های معانــد را دارد، خطاب 
به دشمنان کشور گفت: چنان چه به خاک ایران 
متعرض شــوید پاســخ رزمندگان اسالم همان 
ســرب داغی خواهد بود که در دهان شما ریخته 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ یوسفعلی قربانی 
در پیــش خطبه نماز جمعه این هفته تهران  که 
به مناســبت عملیات مرصاد سخنرانی می کرد، 
افــزود: هوانیروز پس از پایــان دفاع مقدس به 
ماموریــت خود برای دفاع از کشــور ادامه داد و 
شهدای زیادی را در برابر گروه های معاند تقدیم 
انقالب کرد. هوانیروز در این ســال ها در زمینه 
بومی سازی،  خودکفایی، قطعه سازی و استفاده از 
سامانه های دید در شب و دوربرد اقدامات موفق 

و ارزشمندی داشته است.
وی با اشاره به تالش های هوانیروز در پیروزی 

انقالب اسالمی، مقابله با گروهک های معاند در 
غرب کشــور و همچنین نقش آفرینی در دفاع 
مقدس اظهار کرد: هوانیروز برای مقابله با قائله  
ضد انقالب در غرب کشــور، بیــش از 6۰ هزار 
ساعت پرواز عملیاتی انجام داد و 44 شهید تقدیم 

انقالب کرد. هوانیروز همچنین در جنگ تحمیلی 
بیش از ۳۰۰ هزار ساعت پرواز عملیاتی داشت و 

۲۵6 شهید تقدیم کشور کرد.
سرتیپ قربانی ادامه داد: در تمام عملیات های 
دفاع مقــدس، هوانیــروز حضور موثر داشــت 

کــه در عملیات والفجــر 8 بالگــرد هوانیروز، 
هواپیمای عراقی را ســرنگون کــرد. هوانیروز 
همچنین در عملیات مرصاد که آخرین عملیات 
در دفــاع مقــدس اســت و فتح نهایــی برای 
رزمندگان اســالم بود نقش محوری داشت که 
 باید اینجا یادی از شــهید صیادشــیرازی داشته 

باشیم.
فرمانده هوانیروز با بیان این که پس از قطعنامه 
۵98 رژیم صدام برای خالصی از شــر منافقین، 
آن هــا را راهی ایــران کرد،  ادامــه داد: صدام با 
مسعود رجوی خائن ســناریویی پیش بینی کرد 
که از ســمت غرب به کشــور ما حمله کنند، اما 
با پیش بینی بالگردهای هوانیروز و نیروی هوایی 
و ســایر رزمندگان اسالم آن ها در تنگه چهارزبر 
زمین گیر و تارومار شدند و حدود ۵ هزار نفرشان 
کشته و زخمی شدند. این عملیات کمر منافقین 
را شکست. هوانیروز با ۵6 بالگرد در این عملیات 
حضور یافت و 4۲۵ ساعت پرواز عملیاتی داشت.

فرمانده هوانیروز در سخنرانی پیش  خطبه نماز جمعه تهران:

اگر معاندان به خاک ایران تعرض کنند پاسخ مان سرب داغ خواهد بود

رامز محمودی - پژوهشگر

چالش نهاد های مدنی 
با سنت اقتدارگرایی 

درترکیه 

در دیدار بــا مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:یادداشت مهمان 

مایک پومپئو، رئیس ســازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا، ایران را تهدیدی بســیار جدی برای منافع 
ایاالت متحــده توصیف کــرده و می گوید دولت 
دونالــد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساســی در 
سیاست های واشــنگتن در قبال تهران، و مقابله با 

آنچه توسعه طلبی ایران نامیده است.
به گزارش انتخاب، پومپئو ۲9 تیر ماه در مراســم 
سالیانه نشست امنیتی اسپن که دربرگیرنده مقام های 
امنیتی و کارشناســان امور اطالعاتی است، سخن 
می گفت. بخش مشــخصی از سخنان پومپئو نیز 
به موضوع ایران، روسیه، بحران سوریه و همچنین 

روابط مسکو و واشنگتن مربوط می شد.
این مقام ارشــد امور اطالعاتــی ایاالت متحده 
می گوید دولــت دونالد ترامپ تغییراتی اساســی 
در قبال ایران و مقابله با آنچه توســعه طلبی ایران 

نامیده در پیش گرفته اســت: ما شروع کرده ایم، و 
در یکی از اولیــن اقدامات، رئیس جمهوری آمریکا 
در حال ایجاد ائتالفی از کشــورهای خلیج ]فارس[ 
و اســرائیل، برای یافتن پلتفرمی مشــترک برای 
عقب راندن توسعه طلبی های ایران است. او می گوید 
این تغییرات پس از اجرایی شدن راهبرد تازه آمریکا، 

دیده خواهند شد. 
 او عنــوان کرده، »ایران در حــال افزایش نفو ذ 
خود در ســوریه اســت و در حال حاضر در تالش 
برای گذر از مرز عراق و اتصال دو کشــور اســت. 
]ایران[ یک تهدید بسیار جدی برای ایاالت متحده 
اســت«. به گفته پومپئو، منافع آمریکا تنها محدود 
به سوریه نیست، و باید نگاهی فراتر به آن داشت: 
»ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که ثبات بیشتری در 
خاورمیانه ایجاد شــود تا آمریکا نیز امنیت بیشتری 

داشته باشد«.  پومپئو، بشار اسد را نیز عروسکی در 
دســت ایرانی ها توصیف کرد و گفت تصور این که 
او همچنان در قدرت باشد، سوریه به ثبات برسد و 
منافع آمریکا هم به خوبی تامین شود، بسیار سخت 
است. رئیس سی آی ای، ایران و داعش را دشمنان 

آمریکا در سوریه توصیف کرده است.
 او همچنین می گوید روسیه، عالقه مند به ماندن 
در سوریه است چراکه به آب های گرم دسترسی پیدا 
می کند و ادامه داده است چون مسکو عاشق رو در 

رو شدن با آمریکا است. 
در پاسخ به پرسش ها در مورد روابط این دو کشور، 
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، گفته این 
روابط پیچیده است. پومپئو اما تاکید کرده مایل به 
همکاری مســکو در زمینه  مبارزه با تروریسم است 
و این حتی بخشــی از وظیفه کاری او اســت، اما 

در بخشــی دیگر از گفته هایش اظهار داشت روابط 
واشنگتن و مسکو پیچیده است و روسیه دنبال هر 

راهی خواهد گشت که زندگی ما را سخت تر کند. 
رئیس سی آی ای در بخشی از پرسش وپاسخ ها در 
نشست آسپن به موضوع توافق اتمی نیز پرداخت. 
مایک پومپئو گفته است: اجرای توافق اتمی برخی 
منافع حاشــیه ای مانند رصد برنامه هــای ایران و 
کاهش شماری از سانتریفیوژها را تامین می کند اما 
چالش این اســت که این توافق کوتاه مدت است و 
نمی تواند تمام ظرفیت ها و اقداماتی که ایران در پی 

آن است را روشن کند. 
در ادامه افزوده است »این مسئله ای ست که دولت 
تازه بر آن متمرکز اســت و نه فقط در مورد برنامه 
اتمی بلکه در مورد دیگر مسائل مربوط به ایران نیز 

بر آن تاکید دارد.

مایک پومپئو رئیس سیا:
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: پرونده موسسه ثامن الحجج برای  به دنبال ایجاد ائتالفی از کشورهای خلیج فارس و اسرائیل برای عقب راندن تهران هستیم

اصالح به دادسرا ارسال و هنوز به دادگاه کیفری یک ارجاع داده نشده است....
به گزارش بهار نیوزمحســن افتخاری در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج اظهار کرد: رسیدگی به پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج در دادگاه 
کیفری یک انجام شد و دو بار نقص تحقیقاتی بر آن گرفته شد. وی ادامه داد: پرونده 
برای اصالح به دادســرا ارسال شــد و هنوز به دادگاه کیفری یک ارجاع داده نشده 

است، اما کیفرخواست صادر شده و آماده ورود به تشریفات رسیدگی است.
گفتنی است؛ نجفی سرپرست دادســرای اقتصادی در نشست مشترک دادستانی 
تهران با قضات دادســرای امور اقتصادی و پولی و بانکی در اردیبهشــت ماه سال 
گذشــته از پرداخت  ۱۷۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خبر داد، همچنین رئیس 
کل دادگســتری استان تهران پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج در دادسرا رسیدگی 
شد و کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری یک استان تهران 

ارجاع شده است.
شایان ذکر است؛ این پرونده به لحاظ حجم مالی که رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد 
تومان و همچنین وجوه متعلق به مردم اســت، ســپرده گذاران متعدد داشت که در 
اردیبهشت امسال بخش زیادی از سپرده های مردم با تعیین بانک عامل پرداخت و 

بخشی نیز باقی مانده است.

پرونده »ثامن  الحجج« به کجا رسید؟


