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 پناه بردن به استادیوم برای فرار
از مشکالت زندگی

بررسی فرهنگ هواداری در ورزشگاه ها
صفحه 2

واژه »لیست سیاه« در بررسی الیحه 
CFT محل ایراد بود

 سخنگوی شورای نگهبان:

روسیه بیشترین سود را از تحریم ایران می برد!
وال استریت ژورنال:

سرویس بین الملل- از توصیه به ترامپ تا سودی که روسیه از تحریم 
نفتی ایران خواهد برد؛ موضوعاتی هستند که روزنامه های امریکایی در 
روزهای آغازین دور تازه تحریم نفتی ایران از سوی امریکا به آن پرداخته اند. 
روزنامه امریکایی »واشنگتن پست« در گزارشی اشاره می کند که یک 
مورد برای تحریم شدیدتر ایران وجود داشته که ترامپ طبق آن دست به 
این کار زده است. با خروج آمریکا از توافق هسته ای، ترامپ با از سرگیری 

تحریم ها علیه ایران می خواهد آن کشور را مجبور به پذیرش خواسته های 
امریکا کند. 

این روزنامه در ادامه می نویسد: »با این حال، علیرغم اعمال فشار بعید 
به نظر می رسد که ایران به خواسته های امریکا تن دهد. واقعیت آن است 
که تحریم ها احتماال به میزان یک سوم از صادرات روزانه نفت ایران خواهد 
کاست. با این حال، تحریم فعلی بعید است که به همان اندازه تحریم های 

سابق موثر باشد و ایران را به پای میز مذاکرات هسته ای باز گرداند. اکنون 
چین، هند، روسیه و ترکیه به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ایران 
بعید است که از عراق یا سوریه عقب نشینی کند حتی اگر هزینه های آن 
زیاد باشد. برخی از مقام های دولت ترامپ و اطرافیان او به وضوح امیدوارند 

که فشار اقتصادی تازه باعث تغییر در ایران شود.

کدام یک از این دو وارد بهشت می شوند
تقوی نژاد یا کشت پور
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دو معضل بودجه ای برای تولید داروچه سرنوشتی در انتظار نفت ایران است؟
مشاور سازمان برنامه و بودجه اعالم کردپس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید

 شهردار تهران
در دو آیینه نامتقارن

قول می دهم هر چه در توانم است 
انجام دهم

۱۰خواسته 
آخوندی از 

مدیریت شهری

درخواست 
سیدجالل از 

هواداران پرسپولیس
صفحه 8 صفحه 3

داریم  توقع  ما  اینکه  بیان  با  تهران  جمعه  امام 
نکنند  تعقیب  را  بار  ذلت  قوانین  ما  مسئولین 
کاپیتوالسیون  ادامه  آن  امثال  و   FATF گفت: 

است.
کاظم  والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
جمعه  نماز  هفته  این  سیاسی  خطبه های  در  صدیقی، 
تهران اظهار کرد: این چه وضعی است؟ آیا خون شهدا، 
حضور امام زمان )عج( که خلوت و جلوت شما را می بیند 

را فراموش کردید؟
وی در ارتباط با مراسم راهپیمایی اربعین ۹۷ نیز گفت: 
خود  اجتماع  یک  عاشقانه ای.  دربه دری  و  عظمت  چه 
جوش که رنگ معجزه دارد ایجاد شده است؛ عشق است 
که چنین معجزه ای را درست می کند. این دلدادگی عشق 
حسین)ع( است. ببینید چه عظمتی مقابل مادی گرایی و 

جلوه های شیطانی ایجاد شد.
صدیقی با اشاره به ارتباط عظمت راهپیمایی اربعین و 
شکست اندیشه های سیاسی غربی گفت: این حضور مردم 
مادی گرایی  و هم  لیبرالیستی  افکار  باعث شکست  هم 
است. برکاتی دارد اربعین که مقابله با افکار مادی گرایانه 

از جمله آن است.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه اربعین 
مانور وحدت است گفت: اربعین مایه وحدت بین ایران و 
عراق است که همیشه دنیای سلطه تخم نفاق میان آنان 
می پاشند. اگر ایمان ما کامل شود دل ها به هم نزدیک 
می شود. دل بردن از غیر شیعیان و غیر مسلمانان هم از 
برکات این مراسم بود. ببینید چه قدر از غیر مسلمانان 
وارد این مراسم شدند، مسیحیانی که آمده بودند و اسقفی 
که در این مراسم شرکت کرده بودند از معجزه این مراسم 

است.
وی سپس گفت: این مراسم مقابله با جنگ نرم و شبکه 
های جهنمی اجتماعی که این همه جوانان را به الحاد و 

فساد و فحشا دعوت می کنند بوده است.
صدیقی ابراز عقیده کرد: عشق حسین است که همه 
دخالت  و  بخشنامه  بدون  جمع  این  کرد.  جمع  را  ما 
حکومت ها نشان داد که حکومت ها با همه تشکل هایشان 
در مقابل  حرکت خالص دینی  شکست خورده هستند و 

از بین خواهند رفت.
عظیم،  اجتماع  این  برکات  از  گفت:  همچنین  وی 
است.  داده  وعده  اسالم  که  است  آرمانی  جامعه  ترسیم 
در این مراسم هیچ کس طلبکار نیست. همه بدهکار امام 

حسین)ع( هستند.
از  ما  گفت:  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  خطیب 
دولتمردان کشور همسایه، از مردم عاشق امام حسین)ع( 
این مرتبه شاخص هستند،  و  عراق که سالیان سال در 
نسبت به زائرین کم نگذاشتند، تشکر می کنیم. از عزیزان 
و بزرگوارانی که موکب ها را فراهم کردند تقدیر می کنیم.
وی گفت: نیروی انتظامی در اینجا جزو برندگان این 
میدان است. در صدور گذرنامه ها، در سامان دادن به امور 

مرزی حرکت جهادی و برجسته انجام دادند.
صدیقی سپس تصریح کرد: از مسئولین هم توقع داریم، 
پارسال که گذشت باید برای امسال حاضر می شدند، حاال 
از االن برای  سال بعد حاضر شوند. آنچه که در مرز برای 

زائرین عاشق ما بر سر مسئله ارز پیش آوردند جالب و زیبا 
نبود، باید فکری می کردند.

وی اظهار کرد: این دولت از اول وعده داده بود ارزش 
رنجش  مایه  که  نقطه ای  تنها  اما  ببرد.  باال  را  ملی  پول 
زائرین شد موضوع ارز بود. اصل مسئله ارز هم به صورت 
امر نا پسند باقی مانده است و برای مردم و تجار ما مایه 
ناراحتی است. باید نسبت به زائرین تالش می شد تا آنجا 
اسالمی  جمهوری  پرچم  زیر  که  شما  نمی شدند.  اذیت 
هستید و هرچه دارید از محرم و صفر است از االن برای 

سال های آینده برنامه ریزی کنید.
صدیقی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز 
آبان  روز ۱۳  در  که  تاریخی  اتفاقات  به  اشاره  با  جمعه 
اتفاق افتاده است، گفت:این روز تجدید خاطره دو اتفاق 
اول  خاطره  است.  انگیز  افتخار  واقعه  یک  و  تاسف آمیز 
سالروز تبعید امام خمینی بر سر موضوع کاپیتوالسیون 
است. ما توقع داریم مسئولین ما قوانین ذلت بار را تعقیب 
از  است.  کاپیتوالسیون  ادامه  آن  امثال  و    fatf نکنند. 
بگیرند  و عبرت  بیاموزند  انقالب  فرمایشات رهبر معظم 
استعمار  فکر  اتاق  در  که  این طرح هایی  از  فرمودند  که 
پخته می شود، بپرهیزید. از شورای محترم نگهبان که در 
این رابطه هم توقع مردم، انقالبیون و استقالل مردم را در 
نظر گرفتند، تشکر می کنیم. عوض اینکه دیگران را راضی 

کنیم،  از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم.
وی افزود: در سال ۵۷ شهات دانش آموزان ما هم خاطره 
تلخ دیگری است که در روز ۱۳ آبان رقم خورده؛ اما تسخیر 
النه جاسوسی اتفاق افتخار آمیز این روز بوده است. امام 
)ره( از طریق حاج احمدآقا پیام دادند، کار خوبی کرید؛ 
بود. هیمنه  این کار مهم تر  انقالب هم  از اصل  فرمودند 
امریکا شکست. لذا اسیرکردن این دیپلمات های امریکایی 
یک ضربه شستی بود از جوانان ما. انقالب ما بود که به 

ملت ما عظمت و اقتدار داد.
ابعاد  ما  برای  آبان همیشه  صدیقی گفت: مسئله ۱۳ 
تحریم  با  امریکا  که  امسال  اما  دارد.  اجتماعی  سیاسی 

کاله بر سر ملت خود و دنیا گذاشته یک موضوع دیگر 
اما  است  لولو  تحریم  می کنید  فکر  )آمریکا(  شما  است. 
شرکت های دانش بنیان پهبادها، پیشرفت پزشکی و امثال 

آن از برکات تحریم بوده است.
که  امریکا،  گذشته  مسائل  از  آقا  حضرت   افزود:  وی 
امریکا از کی با ما در جنگ بوده است و از هیچ خیانتی در 

این چهل ساله دست بردار نبوده است، صحبت کرده اند.
تبلیغاتی  و  نظامی  حمالت  تبیین  به  سپس  صدیقی 
و  پرداخت  اسالمی  انقالب  عمر  سال  چهل  طی  امریکا 
گفت: اینها همیشه مقابل ما بودند اما در این رویارویی 
برنده اصلی مردم ایران و انقالب اسالمی ما بوده اند. امروز 
اقتدار نظامی دفاعی و نفوذ منطقه ای ما با چهل سال قبل 
قابل مقایسه نیست؛ اما امریکا در همه این ابعاد در حال 
افول است. امریکا در دیپلماسی عمومی در حال شکست 
خوردن است. ملت خودشان و ملت ایران نفرتشان نسبت 

به دولت آنان روز افروز است.
وی خاطرنشان کرد: حضرت  آقا به جوانان دو پیام دادند 

یکی بصیرت مقابل دشمن و یکی تقوا بوده است.
صدیقی در مورد محکومیت شیخ سلمان در بحرین نیز 
گفت: این اتفاق یک برگ محکومیت در پرونده بحرین 

است.
به آیات  با اشاره  این هفته تهران  خطیب نماز جمعه 
قرآن کریم با اشاره به گناهانی که بنده را از نعمت های 
الهی دور می کند،  اظهار کرد: اولین آن ظلم است؛ ظلم به 
مردم گسست از خدا است. دومین گناهی که باعث زوال 
نعمت می شود این است که مردم فرهنگ خیر، عبادت، 
ترک  را  والیی  و  علمی-عبادی  پایگاه های  در  حضور 
کنند. افرادی که دستشان به خیر بوده و حاال دستشان 
به خیر نمی رود هم شامل همین موضوع می شوند. آدم 
باید نسبت به این همه نعمت، امنیت و فضای قرآنیالهی 

قدرشناس باشد.
 وی همچنین خاطرنشان کرد که فرد مسلمان باید در 

کنار افکار دنیوی به فکر آخرت خویش باشد.


