آقا فرمودند حضور خانمها در
عرصه فرهنگي از بركات
انقالب است
جوان :نزدیک به  ۰۳نفر از آقایان
نویسنده و چهار تن از خانمهای فعال
در این حوزه که اغلب با مؤسسه
«شهرستان ادب» همکار و برخی هم
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نویسنده آزاد بودند ،پنجشنبه شب با
دعوتی که شد ،خدمت رهبری رسیدند.
در این جمع گرم و صمیمی پس از نماز
مغرب و عشا ،راجع به ادبیات روز و
موقعیت کنونیاش صحبت شد.
راضیه تجار ،نویسنده و محقق که در
این جلسه حضور داشت به چند نکته
اشاره می کند .اول به صحبت های
خودش در خصوص حضور خانمها در
عرصه نویسندگی که آقا در این باره
فرمودند:حضور خانمها در عرصه
فرهنگی از برکات انقالب است و این
امر جای ابراز خرسندی دارد ».وی

همچنین نکته جالب این دیدار را
اشراف وصفناپذیر رهبری به حوزه
ادبیات دانست و می گوید :این در حالی
بود که حضرت آقا با وجود تمام
مشغلهها و امور موجود جهت رسیدگی،
توجه بسیار خوبی به ادبیات داشتند و
ایشان همچنین در میان صحبتهایشان
اسامی برخی کتابها را نام برده و در
این زمینه سخنان مهم و کاربردی را

ایراد فرمودند.این نویسنده به صحبت
امید بخش رهبری اشاره می کند و می
گوید«:

وقتی

ایشان

خطاب

به

نویسندگان معترض به برخی کاستیها

رشوه  03میلیون دالری تیم مهدی هاشمي و جریمه  053هزار یورویي توتال

کیهان :دادسرای پاریس روز جمعه ،خواستار مصادره  05۳میلیون یورو از
داراییهای شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به ایران شد.دادسرای
پاریس همچنین خواستار جریمه  05۳هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است.
این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پروندههایی
میتوان در نظر گرفت.به گزارش رادیو فرانسه« ،شرکت فرانسوی توتال متهم است
که در فاصله سالهای  0۳۳۳تا  0۳۳2برای عقد قرارداد با ایران به میزان  ۰۳میلیون
دالر به مقامات ایرانی رشوه داده است .در آن زمان ،مهدی هاشمی رفسنجانی،
مدیر شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.این رشوه توتال به عقد
قراردادی دو میلیارد دالری با شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با توسعه میدان
گازی پارس جنوبی در سال  7990منجر شد».رادیو فرانسه میافزاید :چند سال پس
از این ماجرا ،تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و باالخره روز پنجشنبه 77
اکتبر ( 79مهر) ،محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شد و در
روزهای آینده ادامه خواهد یافت.اما سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مردهاند
یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند :کریستف دو مارژوری مدیرعامل پیشین شرکت
توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود ،چهار سال
قبل ( 0۳اکتبر  )0۳72طی سانحهای در فرودگاه مسکو کشته شد ،بیژن دادفر ،مدیر
شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت فرانسوی توتال به گفته وکیل وی در اثر
بیماری اخیراً درگذشته است و گفته میشود یکی دیگر از واسطهها به نام عباس

میفرمودند «:میشود»« ،شده است»،

یزدی،از نزدیکان مهدی هاشمی،نیز جان سپرده است.وکیل عباس یزدی مدعی

«میتوانیم» و ...دیدگاههای منفی این
افراد رفع میشد و نور امید تازهای در

است که او در دوبی ربوده شد و آدمربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند،

دل مان تابانده میشد».

بیآنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.
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مالقات در تهران
صبح نو :آذرمی جهرمی روز  0۳مهر  7۰90در برنامه «دستخط» شبکه پنج تلویزیون حاضر شد و به سئواالت مجری برنامه
پاسخ گفت .یکی از سئواالت درباره مذاکره با مدیر تلگرام بود .وی گفت« :بله با پاول دوروف در تهران مذاکره داشتیم که خیلی
مسأله پنهان و پیچیده ای نبود ...البته مذاکره برای سالهای قبل  9۰یا  92بود».
درباره ماجرای #تلگرام_گیت باید گفت مذاکرهکننده اصلی نه محمود واعظی ،وزیر وقت ارتباطات که آقای محمدجواد آذری
جهرمی ،وزیر کنونی ارتباطات بود است .اما این سئوال پیش می آید که وی در آن موقع چه سمتی داشته که عهدهدار مذاکره با
مدیر تلگرام شده است؟ جالب است که آن موقع آذری جهرمی عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت خدمات ارتباطی رایتل و
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و مشخص نیست چگونه وی بهعنوان مذاکرهکننده با تلگرام انتخاب شده
است .وی چندماه بعد هم در اردیبهشت  7۰95بهعنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی شد و در دولت دوازدهم
نیز به عنوان وزیر ارتباطات معرفی و مشغول کار شد.آنطور که «صبح نو» مطلع شده است این دیدار در آذر  7۰92در تهران
برگزار شده است .زمان برگزاری این مذاکرات سه ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسالمی بود که در آن لیست امید در
تهران با اکثریت آرا وارد مجلس شد.
طبق آن مذاکرات مدیر تلگرام به ایران تعهد داده بود که کانالهای متخلف را فیلتر کند و دیگر اجازه ندهد همان کانال با اسمی
جدید شروع به فعالیت کند .تعهدی که هیچگاه اجرایی نشد .دیگر اینکه تلگرام وعده داده بود تعدادی از سرورهای خود را به
ایران بیاورد و دسترسی ایران به این سرورها را نیز فراهم کند که طبق معمول این تعهد هم انجام نشده است .تعهد دیگر تلگرام
این بود که مصادیق مجرمانه ای را که از طرف ایران اعالم می شود اجرایی و با مجرمین برخورد کند که این مسأله هم اجرایی
نشده است  .جالب این جاست که آقای آذری جهرمی بعد از مذاکرات خود به مسووالن وقت پیشنهاد ادامه همکاری با تلگرام با
تاکید بر هویت روسی این پیامرسان را میدهد با این استدالل که کشورهایی نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالف آن هستند.
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ایران مدیر گردانهای اس 033در

رمز پیروزی

سوریه

پایگاه بصیرت :سید فخرالدین موسوی « -بدترین شرایط انسانی دنیا در یمن است و
بیش از  22میلیون نفر از مردم این کشور ،به کمک نیاز مبرم دارند ».این جمله را «فرحان
حق» معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعالم کرده است .آمار کودکان و زنان و مردانی
که در بمباران و محاصره چندین ساله دولت سعودی به شهادت رسیدهاند هم دیگر از
شمار خارج است! قحطی بزرگ ،بیکاریهای فراگیر و بمبارانهای پیدرپی بیشتر کلمات
تکراری برای توصیف کشور یمن هستند که به هیچ عنوان نمیتوانند حتی ما را به شرایط
امروز مردم یمن نزدیک کند؛ اما با این وصف چرا جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی
در این باره سکوت کردهاند و این تک جملههای سازمان ملل درباره اوضاع یمن نیز هیچگاه
شنیده نشده است و جهان در برابر این فاجعه انسانی ،خود را به ندیدن و نشنیدن میزند؟!
برای درک واقعیت ماجرا باید کمی به عقبتر بازگردیم ،سازمان ملل در آخرین روزهای
نشستن «بان کی مون» بر مصدر دبیر کلی این نهاد ،گزارشی درباره نقش عربستان در
کشتار کودکان یمنی منتشر کرد؛ ولی با تهدید علنی عربستان به قطع جریان دالرهای
نفتی به سمت سازمان ملل ،این گزارش ویرایش و نام عربستان از آن حذف شد .واقعیت
جهان امروز این است که تا دالرهای نفتی وجود دارند ،تا قراردادهای هنگفت تسلیحاتی
منعقد میشوند و تا ساختارهای حقوقی نگارش شده و وضع شده از سوی آمریکاییها و
قدرتهای دیگر استکباری وجود دارد ،تنها نسخه تغییر وضعیت مقاومت ،ایستادگی و
تجهیز درونی است و نمیتوان به هیچ سازمانی دلخوش بود و به هیچ نام پرطمطراق حقوق
بشری و ...دل بست .اگر ملت یمن امروز و پس از چندین سال در جنگی که یک سوی آن
فقیرترین کشور جهان عرب و در سوی دیگر آن عربستان ،امارات ،آمریکا و شرکای آن
هستند ،شکست نخورده و مردانه ایستاده است و در آستانه پیروزی بزرگ قرار دارد ،نه به
دلیل گرفتن بهانه از دست دشمنان و تن دادن به سازوکارهای بینالمللی ،بلکه به دلیل
ایستادن و تکیه بر مردم و جوانان مجاهد خود است.

وطن امروز :پس از تجهیز دولت سوریه به
سامانه پدافند هوایی اس ،۰۳۳حاال منابع
نزدیک به سرویسهای سیا و موساد
میگویند مدیریت گردانهای اس ۰۳۳در
سوریه در اختیار مستشاران ایرانی قرار
دارد .وبسایت دبکا با انتشار این خبر
تصریح کرد این مطلب را یک منبع مرتبط
با سرویسهای اطالعاتی آمریکا و اسرائیل
اعالم کرده است .این وبسایت که در
حوزه اطالعات نظامی فعالیت میکند،
خاطرنشان میکند طرف روسی که از همان
ابتدا میخواست مدیریت سامانههای دفاع
هوایی سوریه را به ایرانیها بسپارد ،همان
نوع از اس ۰۳۳را به سوریه ارسال کرد که
قبال سال  0۳72به تهران داده بود .در حال
حاضر اعزام اپراتورهای ایرانی به سوریه
جریان دارد .این ادعا در حالی است که
روسیه و ایران هنوز این خبر را به طور
رسمی

مورد

تفسیر

قرار

ندادهاند.

وبسایت اسرائیلی همچنین خاطرنشان
کرده است :روسیه ترجیح داده درباره

آموزش تحلیل سیاسي /وظیفه رهبری چیست؟

در جواب باید گفت که اوالً «مهمترین وظیفهى رهبرى در قانون اساسى ،تنظیم
سیاستهاى کلّى است» ( )20/9/02و ثانیاً «وظیفهی رهبری آنجایی است که
احساس کند یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت ،مسیر نظام را دارد
منحرف میکند .اینجا وظیفهی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی
که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد )59/2/70(».انجام این

طرحهای خود سکوت کند و چنین

دو وظیفه در صحنهی عمل ،از سویی منجر به هدایت کلی و ریلگذاریهای

اقداماتی را با عدم تمایل برای به خطر

کالن به سمت تحقق اهداف نظام میشود و از سویی دیگر ،به رصد مسائل

انداختن کارشناسان روسی در صورت

کشور و ورود هوشمندانه به عرصههای الزم میانجامد بهنحویکه نه

حمله آمریکا و اسرائیل به سامانههای

سازوکارها مخدوش شود ،و نه کشور به بنبست برسد.

پدافند هوایی سوریه توضیح میدهد.
0

