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رئیس سازمان پزشكي قانوني: 
در سال گذشته 27۰۰ قصور پزشكي محرز شد

قصور پزشكان
 هر روز بیشتر از ديروز

قرباني مي گیرد

3

 ورود دادستان به تضییع حقوق عمومی 
در 2 عرصه فرهنگی حساب سلبريتي ها و ماه عسل

جایی که فرهنگ 
حق مردم را ضایع کرد

16

يادداشت هاي امروز

هدف های عملیات روانی دشمن در ايران
داود عامری
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خواب آشفته ترامپ براي تسلیم مردم ايران
عباس حاجي نجاري
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حديده نقطه طاليی جنگ يمن
سید رحیم نعمتی

15

رئیس سازمان حج و زيارت:
يك ميليون و 350 هزار نفر در نوبت  تمتع هستند

رئيس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه امسال 85 هزار و 200 نفر به حج تمتع مشرف 
خواهند شد، افزود: يك ميليون و 350 هزار نفر كه معموالً در سال 1385 براي تشرف 

به حج ثبت نام كرده اند، در نوبت اعزام قرار دارند. 
حميد محمدي اظهار داشت: اگر خوش بينانه به اين موضوع نگاه كنيم و ساالنه حدود 
100 هزار نفر به حج تمتع اعزام ش��وند، براي اعزام اين تعداد 14 سال زمان نياز است. 
وي با تأكيد بر اينكه اعزام زائران »مدينه قب��ل«، از 27 تيرماه براي انجام مناسك حج 
به عربستان آغاز خواهد شد، اظهار داش��ت: اعزام زائران مدينه قبل، تا 19 مرداد ماه و 
»مدينه بعد«، از هش��تم مرداد تا 24 مرداد ماه امس��ال ادامه خواهد داشت.  محمدي 
با بيان اينكه همه زائران ايراني از 27 تيرماه تا 24 مرداد ماه امس��ال به حج تمتع اعزام 
مي ش��وند، افزود: صدور ويزاي زائران حج تمتع از اواخر خرداد ماه جاري آغاز خواهد 
شد.  وي با تأكيد بر اينكه حدود 50 درصد زائران ايراني را بانوان تشكيل خواهند داد، 
خاطر نشان كرد: 85 هزار و 200 زائر اعزامي در قالب 583 كاروان و از طريق 20ايستگاه 
پروازي براي انجام مناسك حج راهي عربستان خواهند شد.  رئيس سازمان حج و زيارت 
با بيان اينكه اقدامات الزم براي برپايي يك حج آبرومند و باامنيت در قالب توافقات به 
عمل آمده است، اظهار داشت: كاروان هاي اعزامي در قالب گروه هاي 85، 115، 135 
و 165 نفره به عربستان اعزام خواهند شد.  محمدي گفت: همچنين با توجه به اينكه 
ميانگين س��ن زائران باالي 50 سال اس��ت، اقدامات الزم در خصوص اعزام پزش��كان 

متخصص نيز صورت گرفته است. 

كمالوندی:سازمان انرژي اتمي
 آماده احياي فردو است

پس از آنكه يک مقام  امريكايی مدعی شد   جهان
كه خروج اين كشور از توافق هسته ای ايران، 
به بر هم خ�وردن اين توافق و ارتقای س�طح 
غنی س�ازی ايران منجر نشده اس�ت، بهروز 
كمالوندی، س�خنگوی س�ازمان انرژی اتمی 
ايران گفت اين س�ازمان آماده احیای سايت 

فردو برای غنی سازی اورانیوم است. 
در شرايطی كه رايزنی مقامات ايرانی با كشورهای 
اروپايی برای گرفتن تضمين های الزم برای حفظ 
برجام در جريان اس��ت، سازمان انرژی اتمی نيز 
خود را ب��رای دوران خروج احتمال��ی از برجام 
در صورت ناتوان��ی اروپا، آم��اده می كند. بهروز 
كمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران 
روز چهار   شنبه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
به موضوع آغاز غنی سازی در فردو پس از برجام 
و ورود به مرحله ساخت رآكت��ور اراک در آينده 
نزديك اشاره و تأكيد كرد:»اگر قرار باشد از برجام  
خارج شويم ماشين های جديد را در نطنز نصب 
می كنيم و سايت را توسعه می دهيم و برنامه های 
بس��يار ديگری ني��ز داريم«. كمالون��دی درباره 
اقدامات سازمان انرژی اتمی برای دوران پس از 
خروج از برجام گفت:»رهبر انقالب فعاًل دستور 
داده اند برنامه    ها در چارچوب  برجام انجام شود و 
زمانی كه  ايشان دستور دهند، برنامه های خارج 
از برجام  برای احيای ف��ردو  را اعالم می كنيم .«  
رهبر معظم انقالب 14خرداد به سازمان انرژی 
اتمی دستوراتی را دادند و مسئوالن اين سازمان 
را موظف كردن��د به سرع��ت آمادگی های الزم 
را برای رسيدن به 190 ه��زار سو )در چارچوب 
برجام( فراهم آورند. به گزارش بی بی سی، سايت 
فردو در زير زمي��ن و در منطقه ای محصور ميان 
كوه تأسيس    شده تا به گفته مقام های ايرانی در 
برابر حمالت احتمالی خارجی آسيب ناپذير باشد. 
پايان غنی سازی اورانيوم در سايت فردو يكی از 

مهم  ترين خواسته های جامعه جهانی از ايران بود 
كه در توافق هسته ای به دست آمد. 

سخنگ��وی سازم��ان ان��رژی اتم��ی در ادام��ه 
گفت وگوی خود درباره مذاك��رات چين و ايران 
نس��بت به ساخت رآكتور  اراک  ه��م گفت:»ما 
چندين ق��رارداد  داش��ته ايم ك��ه االن عملياتی 
ش��ده و مراحل مختلف طراحی مفهومی، پايه و 
تفصيلی انجام ش��ده و بعد از آن مرحله ساخت 
آغاز خواهد ش��د«. كمالوندی  درب��اره اينكه آيا 
بر هم خ��وردن برجام  تأثي��ری در اين مذاكرات 
می گ��ذارد، گفت:»بر اساس قطعنامه  ش��ورای 
امنيت 2235 قرارداد   هاي��ی كه بر اساس بر جام 
تأييد و مراحلش  طی ش��ده است بر اساس عرف  
بين المللی تحت تأثير قرار نمی گيرد از طرفی ما 
با طرف چينی سر و كار داري��م و بعيد است آنها 
تحت تأثير اقدامات امريكا قرار بگيرند«. وی در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر اينك��ه برای رسيدن به 
190 هزار سو به سالن مونت��اژ سانتريفيوژ  نياز 
است و تاكنون  چ��ه اقداماتی ب��رای تحقق اين 
امر انجام شده است، گفت:»ما سال هاست  روی 
سالن های مونت��اژ  سانتريفيوژ ك��ار كرده ايم اما 
آنها را ب��ه طور كامل تمام نكرده اي��م زيرا نيازی 
نداش��تيم و قرار بود در سال های نزديك به سال 
هشتم  برجام  كه به آنها نياز داريم، آن را تكميل 
كنيم. ما نمی خواهيم در اي��ن سالن های مونتاژ 
سانتريفيوژ  فعاًل سانتريفيوژی توليد كنيم بلكه 

آنها را داريم و فقط در نظ��ر داريم آنها را تكميل 
و راه اندازی كنيم ك��ه البته بخش عمده كار آنها 

انجام شده است.«
   واشنگتن: آسمان به زمین نیامد 

در حالی كه سازم��ان انرژی اتم��ی ايران خود 
را برای غنی س��ازی در ف��ردو، در دوران خروج 
احتمالی از برجام آماده می كن��د، دستيار وزير 
خارجه امريكا گفت��ه است كه برخ��الف آنچه 
برخی كارشناسان هشدار می دادند، خروج امريكا 
از توافق هس��ته ای به بر هم خوردن اين توافق و 
ارتقای سطح غنی سازی ايران منجر نشده است. 
كريس��توفر فورد، دستيار وزير در اداره امنيت 
بين الملل و منع اشاعه وزارت خارجه امريكا كه 
روز سه    شنبه در انديشكده »مركز امنيت جديد 
امريكايی« صحبت می كرد، گفت:»بگذاريد اشاره 
كنم كه با وجود آنكه اياالت متحده مشاركت در 
توافق هس��ته ای با ايران را متوقف كرده، غيبت 
اياالت متحده به فروپاش��ی اي��ن توافق منجر 
نش��ده است. قطعاً نمی خواهم زود داوری كنم، 
اما همين حد از عدم فروپاشی هم برای ما كه در 
حال بررسی جهان پس از خروج اياالت متحده 
هستيم، درسی دارد.« وی با بيان اينكه پيش از 
خروج امريكا از برجام هر روز روزنامه    ها هشدار 
می دادند كه اين كار به ارتقای سطح غنی سازی 
ايران يا حتی خروج اين كش��ور از معاهده منع 
اشاعه )NPT( منجر می شود، گفت:»ايرانی    ها 
با اين هشدار   ها موفق شدند حساسيت اروپايی    ها 
را برانگيخته و از توافق واش��نگتن و بروكس��ل 
عليه تهران جلوگيری كنند.« ف��ورد ادامه داد: 
»دست كم تا االن، آسمان ب��ه زمين نيامده و به 
نظر می رسد كه تهران می داند كه منافع قوی ای 
در مذاكره دارد، حتی بر سر مفادی كه به وضوح 
از آنچه كه اين كش��ور در س��ال 2015 جامعه 
جهانی را به پذيرش��ش متقاعد ك��رد، جذابيت 

كمتری دارد.«

هدف های عمليات روانی دشمن در ايران
انق��الب اسالم��ی 

داود عامری
  يادداشت

اي��ران از اولي��ن 
تول��د  روزه��ای 
مبارک خ��ود، پيوسته در مع��رض حمله های 
ش��ديد روانی و فرهنگی دش��من قرار گرفته و 
هيچ گاه نيز اين روش های غيراخالقی و خصمانه 
نظام استكباری عليه ملت ايران كاهش نيافته يا 
از بين نرفته است، ولی شكل و تكنيك آن تغيير 
نيافته  است. تا زمانی كه آرمان های حضرت امام 
خمين��ی)ره( كه حرك��ت انق��الب اسالمی به 
رهبری مقام معظم رهبری تبلور عينی آن است، 
با اتكا به اهداف اسالمی، انسانی و انقالبی تداوم 
يابد، اين دشمنی به شكل های مختلف جريان 

خواهد داشت. 
در روش  شناسی توطئه های روانی امريكا عليه 
ايران اسالمی ، مشاهده می ش��ود كه آنها برای 
حمله به حريف خود، قوت محور عمل می كنند 
و تالش می كنند نقاط قوت ايران اسالمی را به 

ضعف تبديل كنند. 
 گونه ش��ناسی هدف گذاری دشمن در عمليات 
روانی علي��ه مل��ت و نظام مق��دس جمهوری 
اسالمی ، نشان می دهد كه دشمن تالش می كند 
حوزه های قوت ما را ش��ناسايی و توان خود را 
روی آنها متمركز كند تا بتواند با تضعيف نقاط 
قوت، ملت ايران را به ورطه نااميدی و عدول از 
آرمان های اصيل و انقالبی خود وادار سازد و در 
اين زمينه مقام معظم رهب��ری نيز در سخنان 
اخير خود در 14 خرداد به آن اشاره و بر شناخت 

آن تأكيد كردند. 
در اين يادداشت تالش می كنيم نگاهی محتوايی 
و روش شناسانه به تحرک دشمن در اين زمينه 

داشته باشيم. 
يكی از اولين هدف های دشمن در حوزه عمليات 
روانی، وحدت و انس��جام مل��ی در ايران بوده و 

هست. 
 دش��من به جهت تجربه تاريخی دريافته است 
كه ملت اي��ران هر زمان كنار هم ايس��تاده و بر 

يك موضوع وحدت داشته باشد، قادر است هر 
دش��منی را از سر راه خود بردارد و در پيروزی 
انق��الب اسالم��ی، دش��منان ما ب��ه خصوص 
امريكايی   ها ديدند كه وقت��ی ملت بزرگ ايران 
به فرمان رهبر پير و مراد خود متحد و يكپارچه 
شدند، چگونه ژاندارم منطقه را مجبور به تسليم 
كردند، بنابراين دشمن از اولين روزهای پيروزی 
انقالب، تالش كرد تا اين نقطه قوت را هدف قرار 
دهد. در اين زمينه شاهد دهها توطئه در نقاط 
مختلف كش��ور بوديم تا به هر بهانه ای مردم را 
از هم جدا كرده، با نظام اسالمی فاصله گذاری 
كنند و در اين مس��ير از هيچ تالش��ی فروگذار 
نبودند، اما رهبری خردمندانه حضرت امام)ره( 
و مقام معظم رهبری و عمل هوشمندانه ملت و 

اراده محكم انقالبيون همه آنها را خنثی كرد. 
يكی ديگر از حوزه های عمليات روانی دشمن، 
تهاجم به فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت امت 
اسالمی است. دش��منان به خوبی دريافته اند 
كه انقالب اسالمی مردم اي��ران يك انقالب و 
تحول عمي��ق فرهنگی مبتنی ب��ر آموزه های 
اصيل اسالمی ب��ود بنابراي��ن فرهنگ يكی از 
بزرگ ترين نقاط قوت ايران اسالمی محسوب 
می شود. لذا تمام توان و انديشه های خود را بر 
تضعيف فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت و اراده 
محكم ملت ايران بنا نهادند، چرا كه به خوبی به 
نقش فرهنگی اصيل انقالبی در پيروزی انقالب 
اسالمی و هش��ت سال دفاع مق��دس پی برده 
بودند و با پوست و گوش��ت خود همت و اراده 
رزمندگ��ان تربيت يافت��ه در مكتب فرهنگی 
انقالب اسالم��ی را به رهبری معم��ار عارف و 
فرزانه انق��الب، حضرت ام��ام)ره( حس كرده 
بودند و اكنون تجلی هم��ان فرهنگ و روحيه 
انقالبی ملت انقالبی را در مبارزه با تروريس��م 
و حمايت از جبه��ه مقاومت می بينند، لذا بايد 
هوشيار بود كه همچنان اين حوزه مورد هجوم 

دشمن است. 
بقیه در صفحه2
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فتح سائرون  برای تشكیل 
دولت جديد عراق

تشییع پیکرشهید امنیت »نوید حقیقت شناس« در اهواز  |  محمد حسن عامري  |  فارس جشن خروج کودکان از چرخه کار  | وحید احمدي  | تسنیم

محتکران گران فروش دولتي
انبارها را خالي کنند

   واكنش ديروز دولت و مجلس به گرانی های افسارگسيخته اين بود كه »هفته « آينده »جلسه « می گذاريم. البته رئيس دفتر رئيس جمهور در روز سكوت وزرای اقتصادی 
دولت به خبرنگاران گفت: رئيس جمهور از همه دستگاه  ها خواسته به موضوع گرانی ورود كنند و اجناس انبار  ها را به سرعت در اختيار مردم بگذارند. اين يعنی پذيرش 

گران فروشی و احتكار دولتی. پس به جای جلسات هفته آينده همين حاال تصميم بگيريد.

    روحان�ي: ام�روز باي�د س�ازمان ها و نهاده�اي حمايت كنن�ده، دول�ت و خیران 
دست به دست هم بدهیم و فضايي را در جامعه ايجاد كنیم كه فرزندان اين جامعه نسبت 
به آينده خود امیدوارتر باشند.  بسیار خوشحال كننده است كه در جمع فرزندان تحت 
پوشش، عده اي از نخبگان و فرهیختگان جامعه هستند و اين نشان دهنده آن است 
كه استعداد الزم براي رشد و ش�كوفايي اين عزيزان وجود دارد و بايد بتوانیم از اين 

فرصت به خوبي بهره برداري كنیم | صفحه 3

رئيس جمهور در ديدار با مددجويان كميته امداد و بهزيستي اعالم كرد

 روند افزايش كمك
به مددجويان استمرار مي يابد

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج  شنبه 2۴ خرداد 1397   -    29 رمضان 1۴39

سال بیستم- شماره 539۴ - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

ساير استان ها: 3۰۰ تومان

عيد سعيد فطر بر مسلمانان جهان مبارک باد

ضرب شست دریایی انصاراهلل
 به عربستان و امارات

15

  س�رانجام ائتالف س�عودی با حمايت مستقیم 
امريكا عملیات برای تسلط بر بندر كلیدی الحديده 
را آغاز كرد و نیروهای يمنی در س�اعت های اولیه 
نبرد ضرب شست خود را نش�ان داده و دو فروند 
كش�تي جنگی عربس�تان و امارات را هدف قرار 
دادند كه به نوعی يادآور انهدام ناوچه جنگی رژيم 
صهیونیستی به دس�ت حزب اهلل در جريان جنگ 
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