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سیاسی

دیدار مسئوالن و اقشار مختلف
مردم با رئیسمجمع تشخیص
مصلحت نظام

شخصیتها و جمعی از مسئوالن نظام ،علما ،روحانیون و اقشار مختلف مردم با حضور در دفتر آیتاهلل هاشمی شاهرودی برای تبریک عید غدیر خم با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار
کردند .به گزارش ایلنا ،روز سه شنبه  ۲۱شهریور  ۹۶جمعی از مسئوالن نظام ،علما ،روحانیون و اقشار مختلف مردم با حضور در دفتر آیتاهلل هاشمی شاهرودی برای تبریک عید غدیر خم با رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند و فرارسیدن عید والیت را به ایشان تبریک گفتند .در این دیدار همچنین میهمانان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بازگشت آیتاهلل هاشمی شاهرودی از
سفر زیارتی به عتبات عالیات را خیرمقدم گفتند و سالمت و توفیق ایشان را در انجام مسؤولیت های محوله از سوی مقام معظم رهبری در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شدند.

انتقاد شدید رهبر انقالب از بیعملی مجامع جهانی در قبال فجایع میانمار

رهبر انقالب از بیعملــی مجامع جهانی و مدعیان
حقوقبشر در قبال فجایع میانمار شدیدا انتقاد کردند.

به گزارش ایســنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی روز سهشــنبه در ابتدای جلسه درس خارج
فقه با اشاره به حوادث فاجعهآمیز میانمار ،از سکوت و بیعملی
مجامــع جهانی و مدعیان حقوق بشــر در قبال این فجایع
بهشدت انتقاد کردند و با تأکید بر اینکه راه حل این قضیه اقدام
عملی کشورهای مسلمان و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت
بیرحم میانمار است ،خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی
باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،صریح و شجاعانه ،اعالم
موضع کند.
حضرت آیت اهلل خامنــهای ،تقلیل فاجعه میانمار به یک
درگیری مذهبی بین مسلمانان و بوداییها را نادرست خواندند
و افزودند :البته ممکن اســت در این حادثه تعصب مذهبی

رای منفی نمایندگان پارلمان عراق
به همهپرسی استقالل کردستان
نمایندگان پارلمان عراق به برگزاری همهپرسی استقالل
اقلیم کردستان عراق رای منفی دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریه ،نمایندگان پارلمان عراق روز
سهشنبه به همهپرسی اســتقالل اقلیم کردستان عراق رای منفی
دادند.
نمایندگان پارلمان همچنین حیدر العبادی نخستوزیر و فرمانده
کل نیروهای مســلح عــراق را ملزم کردند تــا از تمامی امکانات
خود بــرای جلوگیری از این اقدام و حفظ وحدت عراق اســتفاده
کند.
سید حسن نصراهلل:

تاریخ منطقه را میسازیم
دبیرکل حزباهلل لبنان تاکید کرد :ما به خوبی به کار خود
در جنگ سوریه واقفیم و شهدا ،زخمیها ،اسیران و مردم
ما معادالت را تغییر میدهند و تاریخ منطقه را میسازند نه
صرفا تاریخ لبنان را.
به گزارش ایســنا ،سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان در
ســخنرانی در جمع مبلغان دینی و مداحان در آســتانه ماه محرم
تصریح کرد :ما در جنگ ســوریه پیروز شــدیم و آنچه باقی مانده
درگیریهای پراکنده است.
وی خاطرنشــان کرد :طرح طرف مقابل شکســت خورده و آنها
میخواهند برای به دست آوردن برخی دستاوردها مذاکره کنند.
ســید حســن نصراهلل گفت :جنگ بــا داعش و جبهــه النصره
بزرگترین محنتی بود که از ســال  ۲۰۱۰بــا آن مواجه بودهایم و
خطرناکتر از جنگ ژوئیه  ۲۰۰۶بود .از ســال  ۲۰۱۱ما اطمینان
داشــتیم که آنچه اتفــاق میافتد فتنه بزرگی اســت و یک طرح
آمریکایی-اسرائیلی-قطری-عربســتانی وجود دارد که هدف آن از
بین بردن مقاومت و مساله فلسطین است.
وی گفت که اوایل بحران سوریه به ایران سفر کرده و با (آیتاهلل)
سید علی خامنهای ،رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار کرده است.
سید حســن نصراهلل درباره این دیدار افزود :در آن زمان همگان
میگفتنــد که نظام بعد از دو یا ســه ماه ســقوط خواهد کرد .ما
دیدگاهمان را درباره طرح خصمانه برای ایشــان روشــن کردیم و
گفتیــم :ما اگر در دمشــق نجنگیم در الهرمــل ،بعلبک ،ضاحیه،
الغازیه ،البقاع غربی و جنوبی خواهیم جنگید .رهبر انقالب اسالمی
ایــران نیز در تایید حرفهای من فرمودند ،نه فقط در این مناطق
بلکه در کرمان ،خوزستان و تهران نیز باید با آن بجنگیم .این جبهه
چند محــور دارد :محور ایران ،لبنان و ســوریه .باید تالش کنیم
فرمانده این محور یعنی بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه پیروز شود
و پیروز نیز خواهد شــد .دبیرکل حزباهلل لبنان گفت :ما از همان
آغاز به برادران عراقیمان هشــدار دادیم که اگر با داعش نجنگید
و آن بر دیرالزور ســیطره یابد هدف بعــدیاش عراق خواهد بود.
پیشبینیهای ما درســت بود و داعش بر دو ســوم عراق سیطره
یافــت و بــه  ۲۰کیلومتری کربال و  ۴۰کیلومتــری بغداد و ۲۰۰
متری بارگاه امام حســن عسگری (ع) در ســامرا رسید .اگر ما از
مبارزه دست میکشــیدیم چه بالیی بر ســر لبنان میآمد و اگر
مردم عراق از اســتجابت فتوای مرجعیت دســت میکشیدند چه
بر ســر عراق میآمد؟ وی افزود :این جنگ مبارک اســت .ما برای
ادای وظایف خود به ســوریه رفتیم و اال چه چیزی یک جوان را به
حلب یا دیرالزور میکشاند .برخی در لبنان از کار ما راضی نیستند
خودتان را اذیت نکنید .شکســت خورده احتماال کمی صدایش را
بلند میکند .سید حسن نصراهلل بر اهمیت احیای عاشورا به عنوان
یک مناســبت انقالبی و لزوم حضــور در مجالس با رعایت ضوابط
تأکید کرد.
طرح جدید شورای شهر تهران

الزام نجفی به ارائه گزارش عملکرد
 12ساله قالیباف
اعضای شورای شهر تهران با رای به دوفوریت طرح ارایه
گزارش  100روزه و گزارش بر ســند تحول و تغییر مدیریت
شهر تهران ،نجفی را ملزم به ارائه کارنامه عملکرد قالیباف
کردند.
به گزارش انتخاب ،دو فوریت این طرح با  18رای به هیات رئیسه
ارسال شد که با اکثریت آرا به تصویب شد.
محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت :شهردار تهران
ملزوم است ظرف  100روز عملکرد قالیباف را بهعنوان شهردار 12
ساله تهران در بخشهای مختلف تهیه و به شورا و مردم ارائه کند.
سید حسن رسولی عضو شورای شهر تهران نیز در ابن باره گفت:
ما به مردم قول دادهایم که ظرف  3ماه گزارشــی از وضعیت شهر
تهران در بخشهای مختلف تهیه کنیم اما متاســفانه در این مدت
با اطالعات متناقض و غیراستناد مواجه شدیم.
وی ادامه داد :طی  12ســال  113هزار میلیارد تومان برای شهر
هزینه شــده اســت و برخی این عملکرد را ســیاه و برخی سفید
میدانند.

تأثیر داشته باشد اما این قضیه ،یک قضیه سیاسی است ،زیرا
مجری آن ،دولت میانمار اســت و در راس آن دولت نیز زنی
بیرحــم قرار دارد که برنده جایزه صلــح نوبل بوده و با این
اتفاقات ،در واقع ،مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.
ایشــان افزودند :این فجایع در مقابل چشــم کشورها و
دولتهای اســامی و مجامع جهانی و دولتهای ریاکار و
دروغگوی مدعی حقوق بشر از سوی دولت بیرحم میانمار،
در حال رخ دادن است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از اکتفا کردن دبیرکل سازمان
ملل به محکوم کردن جنایــات در میانمار افزودند :مدعیان
حقوق بشر که گاهی برای مجازات یک مجرم در یک کشور،
جنجال و هیاهو میکنند ،در مقابل کشتار و آواره شدن دهها

هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ عکسالعملی نشان نمیدهند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بــر لزوم ورود و اقدام
عملی دولتهای اسالمی ،گفتند :البته منظور از اقدام عملی،
لشکرکشی نیست بلکه باید فشار سیاسی ،اقتصادی و تجاری
خــود را بر دولت میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات در
مجامع جهانی فریاد بکشند .ایشان تشکیل کنفرانس سازمان
همکاری اســامی بــا موضوع فجایع میانمــار را ضروری
خواندند و خاطرنشــان کردند :دنیای امروز ،دنیای ظلم است
و جمهوری اسالمی باید این افتخار را برای خود حفظ کند که
علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،چه در مناطق اشغالی توسط
صهیونیستها ،چه در یمن و بحرین و چه در میانمار ،موضع
صریح و شجاعانه خود را اعالم کند.

جعفری دولتآبادی دادستان تهران:

ادعای تداوم اعتصاب غذای خزعلی کذب است
دادستان تهران اظهار داشت :با مدیریت
صورت گرفتــه و بر خالف ادعاهای برخی
کانالها و شبکههای معاند ،روز عید غدیر
همسر و فرزند مهدی خزعلی با وی مالقات
کرده و ضمن اطالع از وضعیت زندانی ،محل
مناسب نگهداری او را مشاهده کردند.
به گزارش انتخاب ،دادســتان تهران با اشاره
به وظایف دادسرای ناحیه  31مربوط به جرایم
رایانهای ،اظهار داشت :در حال حاضر آزادیهای
نامحــدود و گســترده فضای مجــازی ،تنوع
اطالعات و دادههــا بر رغبت نوجوانان و جوانان
برای اســتفاده از آن افزوده اســت؛ اما جهانی
بودن ،جذابیت ،گستره کاربران ،تنوع اطالعات
و دسترســی آســان به این فضا آسیبهایی را
در پی داشته اســت .وی از جمله این آسیبها
را ســوء اســتفاده از فضای مجازی برای ترویج
فرهنگ و ســبک زندگی غربی ،نقض گسترده
حریــ م خصوصی افراد ،نقض ارزشهای دینی و
اخالقی ،ترویج امور مبتذل و مستهجن دانست
و اظهار داشــت :در حال حاضر فضای مجازی
همچنین به ابزاری برای کسب درآمد نامشروع
تبدیل شده است.
دادستان تهران به تهدیدهای راجع به ترویج
فساد ،فحشا ،تشــکیل خانههای فساد و تبلیغ
روســپیگری در فضای مجازی اشــاره کرد و
اظهار داشت :آسیبها و تهدیدهای ناشی از آن،
متوجه تمام اقشــار جامعه است و اختصاص به
طیف و قشر سنی خاصی ندارد.
دادســتان تهران بر ضرورت راه اندازی شبکه
ملی تاکید کرد و گفت :چندین ســال است که

مقام معظم رهبری این موضوع را مطالبه کرده
و جزء وظایف جدی شورای عالی فضای مجازی
بوده که کشور یک شــبکه ملی داشته باشد تا
بتواند مانند برخی کشورها ،محتوای سالم را ارائه
کند ،ولی هنوز دولت نتوانسته است زمینه ارائه
اینترنت پاکیزه و سالم به مردم را فراهم نماید تا
بسیاری از آسیبهای کنونی رفع شود.
جعفــری دولتآبادی راهاندازی شــبکه ملی،
توجــه بــه هویت افــراد در فضــای مجازی و
فیلترینگ ســایتها و کانالهای ضد اخالقی و
ضــد دین را عوامل موثــر در کاهش جرایم در
فضای مجازی میداند.
دادســتان تهران اظهار داشــت :بــا مدیریت
صورت گرفته و بر خالف ادعاهای برخی کانالها
و شبکههای معاند ،روز عید غدیر همسر و فرزند
مهدی خزعلی با وی مالقات کرده و ضمن اطالع
از وضعیت زندانی ،محل مناســب نگهداری او را
مشاهده کردند.
وی ترفندها و تالشهای رســانههای معاند و
ضد انقالب را محکوم به شکست خواند و ادعای
تداوم اعتصاب غذای وی را کذب دانست.
دادســتان تهران با اشاره به پرونده توهین به
رییس جمهور در روز قدس ،اظهار داشت :دو نفر
از متهمان این پرونده شناســایی شده و نسبت

به آنان تفهیم اتهــام صورت گرفته و تحقیقات
پرونده در مورد فرد ســوم رو به اتمام است و به
زودی قرار نهایی پرونده صادر خواهد شد.
جعفــری دولتآبــادی اعالم کــرد :یکی از
پروندههــای مهــم دادســرای تهــران پرونده
پتروشیمی است که در ناحیه  36دادسرا تحت
رسیدگی میباشد.
وی افزود :در این پرونــده ارزهای کالنی که
ناشی از صادرات محصوالت پتروشیمی میباشد
توسط متهمان مورد سوء استفاده شخصی قرار
گرفتــه و ارزهای حاصــل از آن طبق مقررات
تحویل وزارت نفت نشــده اســت ،به نحوی که
متهمــان میلیونها دالر ارز ناشــی از صادرات
محصوالت پتروشــیمی را بــدون اخذ مجوز از
مراجع ذیربط به ریال تبدیل کرده و یا در بازار
آزاد به فروش رساندهاند .قرار نهایی این پرونده
در  800صفحه صادر شــده و پرونده با  98جلد
در مرحله صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه
است.
دادستان تهران با اشاره به یکی از پروندههای
راجع به حوزه نفوذ ،اظهار داشت :اخیرا ً در این
پرونده ،علیرضا الــف به اتهام همکاری با دولت
متخاصم آمریکا به دو سال حبس محکوم شده
و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تایید شــده
است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تداوم محاکمه
گروه ریختهگران توســط قاضی صلواتی گفت
محاکمه غیابی خاوری در دســتور کار یکی از
شعب محاکم انقالب اسالمی تهران قرار گرفته
است.

سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات محدود کننده فضای مجازی:

دولت از هیچ اقدامی که فضای آزادی مردم را محدود کند
حمایت نمیکند
به گزارش ایســنا ،محمدباقر نوبخت
روز سهشنبه در نشست خبری هفتگی
خود با رسانهها درباره تغییرات احتمالی
اســتانداران عنوان کرد :همانطور که
حداقــل  50درصد کابینــه تغییر کرد
در ســطح مدیران عالی اســتانها هم
تغییراتی در حال انجام اســت و ممکن
است از عدهای تقدیر کنیم و برخی هم
در استانهای دیگر شروع به کار کنند.
وزیر کشــور با تامل و سرعت الزم این
موضوع را دنبال میکند.
ســخنگوی دولت با اظهار تاسف از اتفاقات
میانمار تاکید کرد :درباره این رخداد غمانگیز
و ضد انســانی ما دولت و ارتــش میانمار را
مسئول کشتارها و قتلعامها میدانیم .فراتر
از آنچه که در توانمان باشــد انجام میدهیم
و آقای روحانی هم در ســفر اخیر خود برای
کمک به آسیبدیدگان فعالیتهایی داشت.
ما از همه اهرمهای دیپلماتیک فراتر از اظهار
تالــم و محکومیت برای کمــک به حل این
اتفاق غیرانسانی استفاده خواهیم کرد.
نوبخت در واکنش به صحبتهای اخیر علی
اکبر صالحی یادآور شــد :برجام یک قرارداد
بینالمللی بین ایران و 6کشــور دیگر اســت
کــه آمریکا یکــی از آنها اســت .االن فضای
بینالمللــی و حقوقــی تغییر کــرده و ما از
سوی سازمان ملل وشورای امنیت شاهد لغو
تحریمها هســتیم .غیر از آمریــکا اراده بقیه
را برای همکاری کامال مشــاهده میکنیم و
کشوری که بخواهد از این قرارداد بینالمللی
خارج شود خودش ایزوله خواهد شد.
وی ادامه داد :ما در راســتای تامین منافع
ملیمــان بهترین تصمیم را میگیریم و فقط
از یک مرجع تصمیم گرفته نمیشــود بلکه
نهادهای مختلف نقش خواهند داشت .بازنده
اقدام احتمالی آمریکا خود آمریکا خواهد بود.
آقای صالحی هم یک مسئول باتجربه و مطلع
هســتند و مطالبی که میگویند قابل اعتنا و
دقیق است.

وی درباره خروجی هیئت نظارت بر اجرای
برجام گفت :این هیئت خارج از دولت است و
همه ارکان اصلی نظام در آن موثر هستند و
بهتر است به آنها اعتماد کنید که کارشان را
درست انجام میدهند.
نوبخت در پاسخ به ســوالی درباره اتفاقات
فوتبــال ایــران و ســوریه و مســئله حقوق
شهروندی تصریح کرد :در این زمینه اقداماتی
در سالهای گذشته صورت گرفته منتها چون
هنجارهای ارزشــی از طرف عدهای حساب
میشود نیاز به بردباری و صبر بیشتری دارد.
آقای روحانی واقعا پایبند اســت که حقوق
شهروندی رعایت شود و امیدواریم در آینده
شاهد رفع این مشکالت باشیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره
رعایت حقــوق احزاب در دولــت بیان کرد:
دولت در چارچوب منشــور حقوق شهروندی
نه تنها نسبت به حقوق همه شهروندان بلکه
نســبت به حقوق احزاب که ابزارهای اعمال
مردم ســاالری هســتند پایبند است .تعداد
احــزاب در دولت یازدهم افزایش داشــته و
احزاب چــه موافق و چه مخالف و چه منتقد
دولت بر مبنای حقوق شهروندیشــان رسما
فعالیت میکنند و دولت هم همه امکانات را
برایشان فراهم خواهد کرد.
وی درباره احتمــال ایجاد محدودیت برای
شبکههای اجتماعی از سوی برخی نهادها و
رویکرد دولت در این مورد اظهار کرد :اینکه
با چه نیاتی افراد در پارهای از موراد مطالبی
را میگویند شــاید وجهه خیرخواهانه دارد.
دولت اســتفاده از این فضاها را در راســتای
حقوق شــهروندی میداند و از هیچ اقدامی
که فضای آزادی مردم را محدود کند حمایت
نمیکند .مــا نمیتوانیم اســتقالل را فدای
آزادی و آزادی را فدای اســتقالل کنیم پس
دولت از حقوق واقعی مردم در دسترســی به
این فضاها حمایت می کند.
نوبخت درباره موضعگیریهای اخیر رئیس
ط زیســت و اینکه
ســازمان حفاظت از محی 

گفته میشــود رئیسجمهور از او مکدر است
و ممکن اســت به عنوان وزیــر نیرو معرفی
شــود ،بیان کرد :به جهت شــناخت حداقل
ســی ساله ایشــان را واقعا فردی دانشمند و
مســلط در حوزه کشاورزی میدانم .هرکسی
یــک صراحت لهجهای هم دارد و شــما هم
به خاطر دانش عمیق و تجارب وافر ایشــان
مدارا کنید .چیزی از تکدر آقای رئیسجمهور
نشنیدم و اینکه گزینه وزیر نیرو باشد هم از
شما میشنوم و بسیار بعید میدانم کسی که
تازه این مسئولیت را گرفته عوض شود.
وی درباره پیشــنهاد رئیــس کمیته امداد
برای انتقال یارانهها از دولت به کمتیه امداد
و بهزیستی عنوان کرد :جناب آقای فتاح فرد
سلیم النفســی است که این مسئله را به من
هم منعکس کرده .در مــورد هدفمندی ما
بر مبنای تبصــره  14بودجه عمل میکنیم.
پیشــنهاد ما هم این اســت که آنچه درباره
مددجویان است به خود این نهادها بدهیم.
نوبخت با اشــاره به جلسه دیروز (دوشنبه)
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اظهارات
جهانگیری درباره اختیارات این ســتاد تاکید
کرد :چــون محدوده فعالیت اجرایی ســتاد
فرماندهی اقتصــاد مقاومتی فقط قوه مجریه
نیست و سایر قوا هم هستند انتظارات ستاد
این است از اختیاراتی استفاده کند که فراتر
از قوه مجریه نافذ باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره کسری بودجه
تاکیــد کرد :عدم تحقق درآمدها می تواند به
کسری بودجه منجر شود .ما االن عدم تحقق
درآمدها را داریم ولی قول میدهیم با کسری
بودجه مواجه نشویم.
نوبخت در پایان در پاســخ به این سوال که
چرا برچسب قیمت از برخی کاالها حذف شده
اســت ،گفت :این راجع به همه کاالها نیست
و عمدتا کاالهای بهداشــتی رقابتی است اما
باز هم از آقای شــریعتمداری به عنوان وزیر
صنعت خواهــش میکنم توضیحات کافی را
به رسانهها بدهند.
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یادداشت

چگونه دین بهانه نزاع میشود
حميد اوليائى-پزشک

آشــین ویرات و راهب بودایی افراطگرا و نژادپرســت اهل میانمار در یک ســخنرانی کینهتوزانه نسبت به
مســلمانان ،گفت:وقتی مسلمانی کسب و کاری راه میاندازد ،این کار را برای جامعه مسلمانان میکند .به
همین دلیل است که دارند در همهجا ملک و زمین میخرند .از قدرت پولیشان استفاده میکنند .دشمن ما
دارد قویتر و خطرناکتر میشود .روزی میرسد که مسلمانان بر همه منابع ما چنگ میاندازند ...اجازه ندهید
پولتان به دست دشمن برسد .اگر پول شما به دستشان برسد ،ازدواج میکنند و شما را مجبور میکنند به
آئين آنها درآیید .بچههایشان هم تهدیدی برای کشورمان هستند .مذهبمان را از بین میبرند.
حاال عین متن فوق با یک جابهجایی:
وقتی یهودیی کسب و کاری راه میاندازد ،این کار را برای جامعه یهودیان میکند .به همین دلیل است
که دارند در همهجا ملک و زمین میخرند .از قدرت پولیشــان اســتفاده میکنند .دشمن ما دارد قویتر و
خطرناکتر میشــود .روزی میرسد که یهودیان بر همه منابع ما چنگ میاندازند ...اجازه ندهید پولتان به
دست دشمن برسد .اگر پول شما به دستشان برسد ،ازدواج میکنند و شما را مجبور میکنند به آئين آنها
درآیید .بچههایشان هم تهدیدی برای کشورمان هستند .مذهبمان را از بین میبرند.
یک جابهجایی دیگر:
وقتی یک بهائی کســب و کاری راه میاندازد ،این کار را بــرای جامعه بهائیان میکند .به همین دلیل
است که دارند در همهجا ملک و زمین میخرند .از قدرت پولیشان استفاده میکنند .دشمن ما دارد قویتر
و خطرناکتر میشود .روزی میرسد که بهائیان بر همه منابع ما چنگ میاندازند ...اجازه ندهید پولتان به
دست دشمن برسد .اگر پول شما به دستشان برسد ،ازدواج میکنند و شما را مجبور میکنند به آئين آنها
درآیید .بچههایشان هم تهدیدی برای کشورمان هستند .مذهبمان را از بین میبرند.
و نیز یک جابهجایی فرقهای در جوامع شیعی:
وقتی یک سنی کسب و کاری راه میاندازد ،این کار را برای جامعه سنیان میکند .به همین دلیل است
که دارند در همهجا ملک و زمین میخرند .از قدرت پولیشــان اســتفاده میکنند .دشمن ما دارد قویتر و
خطرناکتر میشود .روزی میرسد که سنیان بر همه منابع ما چنگ میاندازند ...اجازه ندهید پولتان به دست
دشمن برسد .اگر پول شما به دستشان برسد ،ازدواج میکنند و شما را مجبور میکنند به آئين آنها درآیید.
بچههایشان هم تهدیدی برای کشورمان هستند .مذهبمان را از بین میبرند.
همان جابهجایی در جوامع سنی:
وقتی یک شــیعه کســب و کاری راه میاندازد ،این کار را برای جامعه شــیعیان میکند .به همین دلیل
است که دارند در همهجا ملک و زمین میخرند .از قدرت پولیشان استفاده میکنند .دشمن ما دارد قویتر
و خطرناکتر میشود .روزی میرسد که شیعیان بر همه منابع ما چنگ میاندازند ...اجازه ندهید پولتان به
دست دشمن برسد .اگر پول شما به دستشان برسد ،ازدواج میکنند و شما را مجبور میکنند به آئين آنها
درآیید .بچههایشان هم تهدیدی برای کشورمان هستند .مذهبمان را از بین میبرند.
قصه یکی است درد و رنج بشر به وسيله برخى متولیان دین به نام دینداری.
خبر

دیدگاه اصالحطلبان و خاتمی چندان

تاثیری در انتخاب افراد کابینه نداشت

عضومجمع روحانیون مبارز گفت :مسیر دولت باید در زمینه تغییر مدیران استانی
با نگاهی که آقای روحانی را انتخاب کرد جدیتر هماهنگ باشد.
به گزارش ایلنا ،ســیدمحمدعلی ابطحی با تاکید بر حمایت اصالحطلبان از دولت دوازدهم ،گفت:
دولت برای ادامه کار خود در ابتدای کار با مشــکالت زیادی روبهرو اســت و طبیعی است که باید از
دولت حمایت و به آن کمک کنیم.
وی با بیان اینکه دولت مورد تایید اصالحطلبان بوده و باید در ادامه کار هم مورد حمایت قرار گیرد،
اظهار داشت :اما اگر یک حمایت عمومیتری در جامعه مورد نیاز دولت باشد ،نباید تصور کند به دلیل
اینکه دور دوم است دیگر کار تمام شده است بلکه دولت باید به اصولی که روحانی در زمان انتخابات
به آن اشاره کرد پایبند و نزدیک باشد.
این فعال سیاســی اصالحطلب ،افزود :با توجه به انتخاب افراد و شیوههای موجود ،بین اصولی که
روحانی در انتخابات بیان کرد و واقعیت دولت ،فاصله میبینم ،بنابراین فاصلهها به نفع دولت و آقای
روحانی نیست.
عضو مجمع روحانیون مبارز ،اظهار داشــت :دولــت نمیخواهد تحت تاثیر هیچ جریانی قرار گیرد،
اما حداقل توقع جامعه این است تحت تاثیر خواستههای مردم و همچنین شعارها و دیدگاههای خود
آقای روحانی باشد ،این تصور که شعارها برای دوران انتخابات است و بعد از آن پایان مییابد ،تصور
بحرانسازی برای آینده کشور است .ابطحی با بیان اینکه برای تحقق شعارهای دولت ،باید در انتخاب
افراد دقت بیشتری میشد ،ادامه داد :مسیر دولت باید در زمینه تغییر مدیران استانی با نگاهی که آقای
روحانی را انتخاب کرد جدیتر هماهنگ باشد و خیلی مقبول نیست که در استانها همچنان هواداران
رقبای آقای روحانی قدرتمندتر باشــند؛ باید تالش شود مدیریتهای اجرایی منطبقتر با شعارهای
رییسجمهور باشد .
وی در زمینــه رابطه اصالحطلبان با دولت ،اظهار داشــت :مدیریت مدنظر اصالحطلبی که آقای
خاتمی و دیگر دوستان که دیدگاهشان را هم ارائه کردند ،چندان تاثیری در انتخاب افراد کابینه نداشت،
اما امیدواریم در آینده همکاریها بهتر و بیشتر شود.

علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی:

برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان
وجاهت قانونی ندارد

علی شمخانی آزادسازی دیرالزور که در ادامه سلسله عملیات والفجر انجام شد را ضربه
نهایی بر بقایای گروهک تروریستی تکفیری داعش در سوریه دانست.
به گزارش ایسنا ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با روزنامه الوفاق،
بــا تاکید بر تاثیر راهبردی موفقیت در این عملیاتها و بهویژه موقعیت ویژه دیرالزور به لحاظ ژئوپلتیکی و
اقتصادی که موجب تقویت محور مقاومت و جبهه واقعی مقابله با تروریســم شده است خاطر نشان کرد :با
پاکسازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه عرصه بر گروههای تروریستی تنگتر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پیام آزادسازی شهرهای مهم موصل و تلعفر توسط ارتش و نیروهای
مردمی(الحشد الشعبی) عراق گفت :این دستاوردهانشان داد عراق نیازی به دخالت نیروهای فرامنطقهای و
خارجی برای پیشبرد راهبردهای دفاعی و امنیتی خود ندارد و با اتکا به نیروهای بومی قادر است از تهدیدها
عبور کند .وی در پاســخ به سوالی درباره مواضع اخیر مسئوالن اقلیم کردستان عراق در خصوص برگزاری
رفراندوم گفت :در شرایطی که عراق به مرحله پایانی رهاسازی خاک خود از دست تروریستهای تکفیری
نزدیک میشود ،این اقدامات که وجاهت و اعتبار قانونی نیز ندارند به طور قطع اثرات غیر امنیتی بر منطقه،
عراق و به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت .شمخانی خاطر نشان کرد :مشکل مردم عراق با تجزیه مبتنی
بر گرایشات قومی و مذهبی حل نشده و این گونه اقدامات به واسطه تضعیف ژئوپلتیک و انسجام داخلی می
تواند معظالت جدیدی را نیز به دنبال داشته باشد و موجب سوء استفاده قدرتهای فرامنطقهای و سیطره
اقتصادی و سیاسی آنان در منطقه گردد .شمخانی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال نیروهای داعش و
خانواده های آنها به منطقه البادیه ســوریه گفت :اجازه دادن حزب اهلل به جابهجایی تعدادی از عناصر تحت
محاصره از یک محور عملیاتی در خاک ســوریه به محور دیگر در آن کشور یک تاکتیک عملیاتی است و
تغییری در راهبرد جنگ با تروریست ها ندارد.
وی افزود :جمهوری اســامی ایران و ســوریه از اقدام حزب اهلل لبنان در پاکسازی لبنان از وجود عناصر
تروریستی داعش حمایت می کند و اگر این قدرت و توانایی در حزب اهلل وجود نداشت ،لبنان نیز امروز میزبان
تروریست های داعشی از سراسر جهان بود.
امیر دریابان شــمخانی گفت :این اتفاق در منطقه قلمون در مرز لبنان و سوریه ،قبال در منطقه حلب هم
صورت گرفت و اجازه داده شد تا عناصر مسلح پس از خلع سالح سنگین به ادلب منتقل شوند و این مسئله
تغییری در عزم و اراده مبارزه با تروریست ها ایجاد نمی کند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :به کرات گزارش های مستندی در اختیار ما قرار گرفته که
ائتالف به رهبری آمریکا به جای جنگ با داعش ،به دنبال مدیریت داعش بوده است و در مواردی که امکان
سرکوب وجود داشته نه تنها اقدام نکرده بلکه برای فرار آنها از معرکه به آنها کمک کرده است.

