
3
سياسي

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شنبه  3 تير   شماره 176

توزیع تصاویر توهین آمیز 
علیه روحانی در قم 

مهرداد آهن خواه 

دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش: 

خبر 

یادداشت 

ســاعت ۵:۰۰ صبح روز هفدهم خرداد ۹۶ با زنگ ســاعت از خواب بیدار شدم. 
لحظاتی پیش در حال دیدن خوابی عجیب بودم و با اضطراب از جایم برخاســتم. 
در بیداری کامل، ناگهان صحنه ای را دیدم که در آن خودرویمان در حالی که هر 
ســه نفر در آن بودیم، دچار سانحه می شــود... قرار بود به همراه همسر و فرزندم 
برای شرکت در یک مراسم به اراک برویم. هر چند نگران شدم، ولی نیرویی مانع 
از آن شــد که این رویای بیداری ام را با همســر و فرزندم در میان بگذارم، از سفر 
هم منصرف نشــدم، ولی تصمیم گرفتم عجله ای برای راه افتادن نداشته باشم... 
ساعت از ۷:۰۰ گذشــته بود که به راه افتادیم. سوار بر خودروی سورن شدیم که 
تا آن زمان کمتر از ۱۲.۰۰۰ کیلومتر راه رفته بود )که این نشــان از تازگی خودرو 
داشــت(. با احتیاط تمام و سرعت مطمئنه و با توجه کامل به تابلوهای محدودیت 
ســرعت می راندم. ســاعت حدود ۸:۳۰ به نزدیکی ایستگاه دریافت عوارض سوم 
بزرگراه تهران ســاوه رسیدیم. بر خالف ایســتگاه های عوارض پیشین، از تابلوی 
کاهش سرعت خبری نبود، شیب تند جاده هم سرعت خودروها را افزایش می داد. 
در مســیری که می رفتم، در جلوی من دو خــودروی دیگر در حال حرکت بودند. 
اما در مسیر سمت چپ تنها یک خودرو بود. با این که معمواًل در این گونه مواقع 
تغییر مسیر نمی دهم، ولی این بار نگاهی به آینه انداختم و با اطمینان از این که از 
خودروی پشت سر خیلی جلوتریم و مزاحمتی برای آن ایجاد نمی کنم، وارد مسیر 
سمت چپ شدم. بر خالف دو ایســتگاه دریافت عوارض قبلی، سرعت گیری هم 
در مســیر نبود. گویی همه چیز دست به دست هم داده بودند که زماِن تصمیم به 
کاهِش ســرعت را به عقب بیندازم. باآلخره پایم را بر روی پدال ترمز گذاشتم تا 
با نیش ترمز و به آهستگی سرعت را کاهش دهم. لحظاتی بعد، در حالی که پایم 
را روی پدال ترمز پایین و باال می بردم، با شــگفتی دریافتم که هیچ مقاومتی در 
آن دیده نمی شود، احســاس کردم دنیا بر سرم خراب می شود... ترمز در زیر پایم 
مانند اهرمی بی مصرف حرکت می کرد، انگار نه انگار که قرار اســت کاری انجام 
دهــد. یک بار، دو بار، ... نخیر! ترمز کوچکترین مقاومتی در مقابل من نمی کرد و 
خودرو هم با سرعتی که هر لحظه بیشتر می شد، من و همسر و فرزندم را به سوی 
سرنوشــت می برد. هرچند در همان لحظاِت طاقت فرســا و تلخ، رویایی را که در 
بیداری صبح دیدم به یاد آوردم، ولی خونسردی خود را از دست ندادم. می دانستم 
که کشــیدن ترمز دســتی در چنین مواقعی خطر انحراف و واژگونی خودرو را به 
همراه دارد، پس به سرعت کالج را گرفتم و دنده را از ۵ به ۲ تبدیل کردم. خودرو 
تکان محکمی خورد و ســرعت آن کاهش پیدا کرد، ولی هنوز تا ایســتادن کامل 
راه زیادی در پیش بود. خوشــبختانه خودروی جلوی ما دیگر در سر راهمان نبود. 
اکنون نوبت ترمزدستی بود که به کمکم بیاید. با گرفتن ترمزدستی خودرو با شتاب 
به صورت مورب به سمت گلدان سنگی سمِت راسِت عوارضی کشیده شد، دوباره 
ترمزدســتی را خواباندم و ... باآلخره پس از طی مسافتی پس از عوارضی متوقف 
شدم. پس از جان به در بردن از این حادثه ی وحشتناک، از آن جا که دیگر خودرو 
روشــن نمی شد، آن را با یدک کش به نزدیک ترین تعمیرگاه ایران خودرو در ساوه 
منتقل کردیم. در تعمیرگاه، هیچ مشــکلی در ترمز مشاهده نشد. همه ی بالهایی 
که بر سر خودرو آمده بود، به چگونگی متوقف کردن آن برمی گشت. طبق ادعای 
مســئول تعمیرگاه، ترمزهای این مدل ســورن )Soren EF7( به دلیل قطع 
شــدن برق خوردو از کار می افتند. قطع برق خودرو، در حالی که ســرعت آن در 
حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ســاعت اســت و از کار افتادن ترمز... جل الخالق!!! نکته ی 
تکان دهنده این بود که هیچ عالمتی از این ایراد ترمز دیگر دیده نمی شد. چه بسا، 
اگر هر سه بر اثر تصادم کشته شده بودیم، کارشناسان محترم تشخیص می دادند 
که: »خواب آلودگی راننده ســبب بروز حادثه ای دلخراش شد...« سه روز بعد که 
خودرو را تحویل گرفتم، تعمیرگاه پس از دریافت هزینه ی تعمیر و تعویض قطعات 
به دلیل »از کار افتادن تســمه تایمینگ )و نه بریدن آن(، کج شدن میل سوپاپ، 
بریدن پیچ های فالیول و ...« که همگی پی آمد توقف ناگهانی خودرو بودند، خروج 
خــودرو را بالمانع اعالم کرد، و هیچ یــادی از ترمز، مخزن های روغن ترمز، و ... 
نشــد. در راه برگشــت به تهران، به هر عوارضی که می رسیدم، صف خودروهای 
ســواری، وانت، اتوبوس و کامیون را در پشت باجه ی دریافت عوارض می دیدم و 
بیش از پیش باور می کردم که تنها یک معجزه می توانســت ما را از مهلکه ای که 
دچار آن شده بودیم نجات بدهد. همان روز چهارشنبه هفدهم خرداد، هنگامی که 
در تعمیرگاه نشســته بودیم تا معلوم شود ِکی می توانیم خودرو را تحویل بگیریم، 
خبر حمله ی انتحاری عوامل داعش )دولت اســالمی عراق و شام( را شنیدیم...و 
من در شــگفتم از کســانی که جان خود را می دهند تا جان دیگران را بگیرند، در 
حالی که هیچ شــناختی از آنان که هدف می گیرند ندارند...و در شگفتم از مدیرانی 
که جان انســان ها برایشان هیچ ارزشی ندارد و آلت های قتاله ای را به قیمت های 
کالن به آن ها می فروشــند و در برابر ناله و فریاد، نه گوش شــنوایی دارند و نه 

وجدانی پاسخ گو...

تصاویری علیه حسن روحانی در قم توزیع شد.
به گزارش ایلنا، پس از اظهارات آیت اهلل نوری همدانی در مورد رییس جمهور، تصاویری علیه حسن روحانی در قم توزیع می شود.

این اولین بار نیست که در قم به مسئوالن قوا توهین می شود پیش از این نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن از سوی عده ای قلیل به رییس مجلس 
توهین شده بود.

 

دولت اسالمی عراق و شام و
ملت ایران مسیری را که انتخاب کرده ادامه می دهد ایران... خودرو

رئیس جمهور گفت: ملت با حضــور قاطعانه در 
راهپیمایی روز قدس می خواهند به آمریکا بگویند که 
ملت جمهوری اســالمی ایران پاسخ قاطعی به آن ها 

داده و مسیری را که انتخاب کرده، ادامه می دهد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین دکتر 

حســن روحانی در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: 
امسال روز قدس ما حساب دیگری دارد، هم به خاطر 
حضور تروریست ها در منطقه که مورد حمایت اسرائیل 
هستند و مردم ما قاطعانه می خواهند آن ها را از منطقه 
برانند و هم به خاطر آمریکا که همواره به فکر تجاوز 

به حقوق مردم بوده و امسال هم طرح هایی در سنا و 
مجلس نمایندگان خود علیه ملت ایران دارند اما ملت 
ما به آمریکا می گوید که دولت جمهوری اسالمی ایران 

پاسخ قاطعی به آن ها می دهد.
وی در ادامــه افزود: از ملت بزرگ ایران به خاطر 

حضور پرشورتر در راهپیمایی روز قدس تشکر می کنم. 
پیام مــردم در این روز، پیام تنفــر از رژیم غاصب و 
اشغالگر و حمایت از یک ملت مظلوم و فرهنگی بزرگ 
در تاریخ است که ۷۰ ســال مورد ظلم و سمت قرار 

گرفته است.

                   رئیس جمهور: 

قطعنامه راهپیمایی سراسری روز قدس
شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس با قرائت قطعنامه ای مواضع خود 

را اعالم کردند.
به گزارش ایسنا، متن کامل قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس سال 

۱۳۹۶ بدین شرح است:
َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَی الَْمْسِجِد اأَلْقَصی الَِّذی  ُسْبَحاَن الَِّذی أَْســَری بَِعْبِدِه لَْیاًل مِّ

ِمیُع الَبِصیُر   )سوره اسرا آیه ۱( بَاَرْکَنا َحْولَُه لُِنِرَیُه ِمْن آَیاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
حمد و سپاس بی کران خداوند سبحان را که به ما توفیق داد با حضور حماسی و 
باشــکوه در آزمون سترگ و آوردگاه بزرگ روز جهانی قدس، بار دیگر زوال قطعی 
رژیم غاصب و اشــغالگر صهیونیستی و بیزاری از جبهه سلطه و استکبار و جاهلیت 

مدرن و قبیله ای روزگار را فریاد زنیم.
اکنون که با گذشت ۳۸ سال از ابتکار معجزگون و آینده نگرانه معمار کبیر انقالب 
اســالمی حضرت روح اهلل و ادامه راهبری حکیمانه و مدبّرانه حضرت امام خامنه ای 
آرمان آزادی بیت المقدس و رهایی ملت مظلوم فلســطین، فراتر از مرزهای جهان 
اسالم، جغرافیای تحت سیطرة قدرت های ســلطه گر را نیز تحت تأثیر قرار داده و 
رؤیای صهیونیست ها در تسلط از نیل تا فرات و تحقق خاورمیانه بزرگ را باطل کرده 
است، ما شرکت کنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمن شکن روز جهانی قدس که 
نماد حمایت از مردم مظلوم فلســطین است، مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی 

اهلل اکبر و خامنه ای رهبر به جهانیان اعالم می نماییم:
۱-  آزادی بیت المقــدس و رهایی ملت مظلوم و بی دفاع فلســطین از ســلطه 
اشغالگران صهیونیست را آرمان بلند انقالب اسالمی و راهبرد سرنوشت ساز حضرت 
امام راحل و مقام عظمای والیت و رهبری برای جهان اســالم دانســته و تمامی 
ظرفیت هــای مادی و معنوی خــود را در حمایت از انتفاضه فلســطین و مقاومت 

اسالمی به کار خواهیم گرفت.
۲-   آزادی قدس شریف و تالش برای زوال و نابودی قطعی اسرائیل و محو غده 

ســرطانی منطقه را همچنان اولویت اول جهان اسالم دانسته و هر اقدامی که امت 
اسالمی را از موضوع فلسطین منحرف سازد محکوم می نماییم.

۳-  تنها راه حل مسأله فلسطین را بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصی نقاط دنیا 
و برگزاری همه پرســی فراگیر و آزاد برای تعیین آینده این کشــور دانسته و هر راه 
حل دیگری را محکوم به شکســت و فرصت سازی برای ادامه حیات رژیم جعلی و 

اهریمنی صهیونیستی و تضییع حقوق مسلم مردم فلسطین می دانیم.
4- ضمن حمایت از خط مقاومت و انتفاضه و تأکید بر ضرورت وحدت، هم گرایی 
و یکپارچگی گروه های فلسطینی برابر رژیم کودک کش صهیونیستی، یهودی سازی 
ســرزمین های اشــغالی و تالش برای نابودی هویت ملی و تاریخی فلسطین را به 
شدت محکوم کرده و از سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای می خواهیم با 

اتخاذ مواضع قطعی و عملی مانع تداوم این توطئه خطرناک شوند.
۵- فتنه داعش و تروریست های تکفیری در عراق، سوریه، لیبی و جنایات وحشیانه 
رژیم متجاوز آل سعود علیه مردم مظلوم یمن و بحرین را نقشه مشترک آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و ارتجاع منطقه برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمین و امنیت سازی 
برای رژیم صهیونیستی اسرائیل دانسته و هر اقدامی که ظرفیت های انقالبی جهان 
اســالم را قربانی منافع صهیونیســت های خبیث و قدرت های استکباری نماید به 

شدت محکوم می نماییم.
۶-  تالش شــیطانی آل سعود و برخی از کشورهای منطقه در جهت امنیت سازی 
برای صهیونیســت از طریق حمایت از تروریسم و رواج خط سازش و عادی سازی 
روابط با رژیم اشــغالگر قدس را محکوم نموده و پشتیبانی خود را از دولت، ارتش و 
نیروهای مردمی و مقاوم کشورهای سوریه و عراق و همچنین ملت مظلوم یمن و 

بحرین اعالم می داریم.
۷- آمریکا را همچنان شــیطان بزرگ، غیر قابل اعتماد و دشمن شماره یک خود 
دانسته و با محکوم نمودن هرگونه مانع تراشی  در مسیر تأمین حقوق حقه ملت ایران 

در ســند برجام، اعمال تحریم های جدید را مصداق نقض آشکار برجام می دانیم و 
از دولت و مسئوالن مربوط به ویژه هیأت نظارت بر اجرای برجام انتظار داریم تا با 
تأســی به مالحظات و منویات راهبردی مقام معظم رهبری اقدام متقابل و جدی را 

قاطعانه در دستورکار قرار دهند.
۸-  با توجه به تالش صهیونیســت های خبیث برای استحاله فرهنگ و هویت 
جوامع اســالمی از طریق مجامع و نهادهای بین المللی و تحمیل برخی ســندهای 
به اصطالح جهانی مانند ســند ۲۰۳۰ یونسکو که اجرای آن در جمهوری اسالمی 
باهوشــمندی و قاطعیت متوقف گردید، از همه کشــورهای مسلمان می خواهیم با 
هوشــیاری و دقت نقشه ها و توطئه های شــبکه شیطانی سلطه در این عرصه را با 

شکست مواجه سازند.
۹- ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای مظلوم و تاریخ ساز حرم و حمایت از 
نقش آفرینی های راهبردی و مستشاری سپاه پاســداران انقالب اسالمی در جبهه 
مقاومت اسالمی به ویژه مقابله با تروریســت های تکفیری، اقدام این نهاد انقالبی 
در حمله موشــکی به مقر فرماندهی تروریست ها در شرق سوریه که برای مجازات 
و تنبیه عامالن و مســببان جنایت تروریســتی ۱۲ رمضان تهران صورت پذیرفت 
را از مصادیق اقتدار جمهوری اســالمی و ســیلی به دشمن و حامیان منطقه ای و 
فرامنطقه ای آنان دانسته و ضمن قدردانی و تشکر از همت و اراده انقالبی پاسداران 
انقالب که اسباب رضایت و غرور ملی ایرانیان و خانواده معظم شهدای ترور را فراهم 
آوردند، از آنان می خواهیم هرگونه تهدید و اقدام ضدامنیت ملی کشور را با پاسخ های 

قاطعانه، پشیمان کننده و درخور مواجه سازند.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

جمعه دوم تیرماه ۱۳۹۶
بیست و هشتم رمضان المبارک ۱4۳۸

بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۷ میالدی

از طریق قواعد بین المللی 
وظیفه داریم از مرزهای خود 

دفاع کنیم
عبدالرضا رحمانی فضلی فلســطین را جزو آرمان های انقالب 
و مردم دانســت و گفت: فلسطین و اســالم از هم جدا نیست 
برای تحقق این آرمان همه ساله در راهپیمایی روز قدس حضور 

می یابیم و با آرمانهایمان بیعت می کنیم.
به گزارش ایســنا، وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی روز جهانی 
قــدس در جمع خبرنگاران درباره پیام موشــک هایی که در این 
راهپیمایــی به نمایش درآمد اظهار کرد: از طریق حقوق و قواعد 
بین المللی وظیفه داریم از مرزهای کشــور و مرزهای اعتقادی 

خود دفاع کنیم.
رحمانی فضلی افزود: اگر کســی بخواهد ایران عزیز را تهدید 
کنــد، باید قدرت بازدارنده خور را حفظ کرده و در موقعیت های 
ضروری و الزم اقدام کنیم که نمونه ای از اقدامات ما را دنیا دید.

                 معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 در مباحث ملی و دفاع از ارزشهای خود در کنارهم یکپارچه هستیم

واکنش امین زاده و موالوردی به احتمال حضورشان در کابینه دوازدهم

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
با تاکید بر لزوم حضور مردم در راهپیمایی 
روز جهانی قــدس اظهار کرد: امروز مردم 
ایــران در کنار مردم کشــورهای دیگر با 
مردم فلســطین همراهی و اعالم می کنند 
که موضوع فلسطین کماکان موضوع مهم 

و مورد توجه جهانیان است.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکاردر حاشیه 
مراسم گرامیداشــت روز جهانی قدس در 
تهــران اظهار کرد: پیام حضــور مردم در 
راهپیمایی پرشــور روز جهانی قدس این 
است که اوال موضوع فلسطین زنده است و 
مظلومیت مردم فلسطین و ظلمی که امروز 
علیه آن ها می شــود کماکان برقرار است. 
 ثانیا دنیا خوب مدیریت نمی شود و مردمانی 
همچون مردم فلســطین،  ســوریه،  یمن،  

افغانســتان و عراق به دلیل سیاست های 
مداخله گرایانه و ســلطه گرایانه در منطقه 
به شدت مظلوم هستند و حقوقشان نادیده 

گرفته می شود.
وی بــا تاکید بر اینکه کماکان مســاله 
قــدس به عنــوان نمــادی از بی عدالتی، 
موضوع اصلی و مهم دنیای امروز محسوب 
می شود،گفت: مردم ایران همانطور که از 
ابتدای انقالب اســالمی کنــار مظلومان 
بوده اند، امــروز نیز در کنــار آنان حضور 
دارنــد و مانند مردم کشــورهای دیگر در 
مراســم راهپیمایــی روز جهانــی قدس، 
مردم فلسطین را همراهی و به آنان اعالم 
می کننــد که کماکان موضوع فلســطین 

موضوع مهم و مورد توجه جهانیان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 

پاسخ به پرسشــی مبنی بر ضرورت حفظ 
اتحاد و یکپارچگی از ســوی مســئوالن  
کشوری و لشــگری در داخل اظهار کرد: 
قطعا ما در مباحث ملی و مســائل مربوط 
به امنیت ملــی و تمامیت ارضی و دفاع از 
انقالب اسالمی و ارزش های خود همه در 

کنار هم یکپارچه هستیم.
ابتکار با اشاره به مشارکت ۷4 درصدی 
مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
حضور مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشــت 
نمــادی از همبســتگی عظیــم ملــی و 
نشان دهنده انســجام، یکپارچگی و اقتدار 
مردم بود. ان شــاءاهلل شاهد این انسجام و 

وحدت در ابعاد مختلف باشیم.
معاون رئیس جمهــور در پایان با بیان 
اینکــه یکــی از ابعاد وحدت و انســجام 

مردم و مســئوالن، کمک به دولت برای 
تحقق برنامه ها اســت، اظهارکرد: تحقق 
برنامه های ملی نیازمنــد کمک همگانی 
اســت. در همین راســتا نیز یکی از ابعاد 
اســتمرار وحدت و انسجام ملی،  کمک به 
دولت برای تحقــق برنامه های ملی بویژه 
برنامه های اقتصــادی و اجتماعی از جمله 
اشتغال ، بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ 

محیط زیست است.

به گزارش ایسنا،  دریابان علی شمخانی در جمع خبرنگاران در 
راهپیمایی روز قدس با اشــاره به پاسخ قاطع ایران به تحرکات 
کور و کم ارزش گروه های تروریســتی که به شهادت مظلومانه 
جمعی از هم وطنانمان منجر شد اظهار کرد: امنیت همه جانبه در 
کشور، خط قرمز غیرقابل تغییر جمهوری اسالمی بوده و هر گروه 
یا کشوری که بخواهد به هر نحو  به این مهم خدشه وارد کند با 

واکنش شدید و فوق تصور مواجه خواهد شد.
وی حضور گسترده و کم ســابقه مردم روزه دار کشورمان در 
راهپیمایی روز قدس امســال را مکمل پاسخ کوبنده موشکی به 
تحرکات تروریستی و حامیان آنها عنوان کرد و افزود: گویاترین 
بیانی که می شــود بــه طراحان برنامه هــای تهدیدآفرین علیه 
جمهوری اســالمی ایران عنوان کرد این اســت کــه آزموده را 

آزمودن خطاست.

شمخانی خطاب به تهدیدآفرینان علیه ایران: 

آزموده را آزمودن 
خطاست

وزیر آموزش و پرورش گفت: آن برداشتی که فکر کنند مساله همراه با خشونت 
و موارد مشابه است چنین چیزی مورد نظر مقام معظم رهبری نبوده بیشتر بحث 
هشدار دادن به همه مردم و گروه ها و روشنفکران را مدنظر داشته اند که مواظب 

توطئه های دشمنان باشند
به گزارش  ایلنا، وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به سوالی مبنی بر تغییرات 
احتمالی در کابینه دوازدهم و وزارتخانه ها گفت: هنوز چیز مشخصی وجود ندارد و 
این تشخیص رئیس جمهور است. ایشان دارند بررسی می کنند تا ببینند چه کاری 
انجام دهند. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی 
بر نگرانی عمومی از تفســیر و برداشت های نادرست از واژه آتش به اختیار گفت: 
همانطور که در مصاحبه ها و موارد دیگر مطرح شــده آن برداشتی که فکر کنند 
مســاله همراه با خشونت و موارد مشابه است چنین چیزی مورد نظر مقام معظم 
رهبری نبوده بیشــتر بحث هشــدار دادن به همه مردم و گروه ها و روشنفکران 
را مدنظر داشــته اند که مواظب توطئه های دشــمنان باشند و هر جا که احساس 
می کنند نفوذی دارد اتفاق می افتد سعی کنند مردم را نسبت به این مساله روشن 

کنند و آگاهی دهند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این سخن بیشتر بحث روشن کردن و ارتقای 
آگاهــی مردم را مدنظر دارند که معنای اصلی اش حضور پررنگ تر مردم در همه 
صحنه هاست. او همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی بر ادعای وزیر امور خارجه 
آمریکا، مبنی بر اینکه مدعی شده از یک جریان سیاسی در ایران برای براندازی 
حمایت خواهد کرد، گفت: من نمی دانم منظور ایشان دقیقا چه بوده اما تا آنجایی 
که می دانم در داخل کشــور همــه گروه ها با تمام تفکر ها هیچ کدام قصد ضربه 
زدن به جمهوری اسالمی ایران را ندارند. بیشتر همه دنبال اقتدار نظام هستند و 
وحدت بین نیروها را دنبال می کنند. البته احتمال دارد گروهک های خاصی که از 
ابتــدای انقالب حمایت می کردند از طریق آنها بخواهند کاری را انجام دهند اما  
اینها خیلی کوچکتر از اینها هستند که به این وحدت مردم و انسجام و هوشیاری 

مردم ضربه زده و توطئه ای علیه نظام داشته باشند.

تعبیر خشونت از 
واژه آتش به اختیار 

اشتباه است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور: 

با نزدیک شــدن به پایــان عمر دولت 
اعضای  دربــاره  زنی ها  یازدهم، گمانــه 
کابینه دولت آینده به اوج خود رســیده و 
اخباری هم مبنی بر حضور وزرای زن در 
دولت دوازدهم به گوش می رســد. اخیرا 
معاون زنان ریاســت جمهوری اعالم کرد 
تــالش می کند تا دو ـ ســه وزیر زن به 
مجلس معرفی شــوند. در ایــن میان نام 
الهام امین زاده و شــهیندخت موالوردی 
در فهرســت احتمالی کابینه نیز به چشم 

می خورد.

به گزارش ایســنا، الهــام امین زاده در 
پاســخ به اینکه احتمــال معرفی اش به 
مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش 
تا چه اندازه جدی اســت؟ اظهار کرد: نه 
کم، نه زیاد؛ این موضوع به طور تلویحی 

مطرح شده است.
وی افزود: رییــس جمهور اعالم کرده 
اســت چینش کابینه را بعد از ماه مبارک 
انجام می دهند. رســانه ها گمانه  رمضان 
زنی هایی درباره تغییر کابینه کرده اند ولی 
جایی برای هیچ کس مشــخص نشده و 

وزرای فعلی هم نمی دانند حضورشــان تا 
چند درصد حتمی است.

دســتیار ویژه رییس جمهــور در امور 
شــهروندی درباره حضور زنان در کابینه 
اظهــار کرد: در دولت یازدهــم به غیر از 
معاونت زنــان، مدیران بخــش حقوقی، 
محیــط زیســت و میــراث فرهنگی زن 
بودند، اما برای دولت دوازدهم این تصمیم 
وجــود دارد که گزینه هــای زن را برای 
وزارت خانه ها برای رای اعتماد به مجلس 
معرفی کنند کــه بــرای وزارتخانه های 

آمــوزش و پرورش، علوم و دادگســتری 
محتمل تر است.

همچنین شهیندخت موالوردی، معاون 
امور زنان رییس جمهور نیز درباره حضور 
زنان در کابینه و معرفی اش به عنوان وزیر 
آموزش و پــرورش گفت: اجــازه بدهید 
درباره حضــور زنــان در کابینه صحبت 
نکنیم زیرا حساسیت ایجاد می شود. درباره 
تعداد زنان کابینه دولت دوازدهم و حضور 
بنده در وزارت آموزش و پرورش هم هنوز 

چیزی معلوم نیست.

امکان شــعله ور شدن تنش ها وجود دارد 
رســانه های ایران روز هفدهــم ماه جاری 
گزارش دادند،  گارد ساحلی عربستان سعودی 
روز هفدهــم ماه جاری صیــاد ایرانی را در 
قایق ماهی گیری در ســواحل خلیج فارس 

به ضرب گلوله کشته است.
به گزارش انتخاب، ایران، کشور مسلمان 
با مذهب رســمی شــیعه، همانند عربستان 
ســعودی، کشوری مســلمان سنی مذهب، 
کشــور بزرگ منطقه به شــمار مــی آید. 
اختالفات میان عربســتان سعودی و ایران 
پیرامون جنگ داخلی ســوریه و یمن جدی 
و روابــط دیپلماتیک میان دو کشــور از ماه 
ژانویه سال گذشــته قطع شده است. ایران 
و عربستان سعودی به تازگی پیرامون قطع 
روابط دیپلماتیک با قطر و عملیات تروریستی 
تهران یکدیگر را سخت سرزنش کردند و هم 
اکنون این نگرانی وجود دارد که آتش جدید 

تنش میان دو کشور شعله ور شود. 
بر اســاس گزارش خبرگزاری های ایران، 
ســپیده دم روز هفدهم ماه جاری دو قایق 
ماهی گیری ایران در طول ماهی گیری در 
خلیج فارس واقع در جنوب ایران، بر اثر امواج 
بلنــد حاصل از وضعیت بــد آب و هوایی از 
آب های ایران دور شدند. در این زمان، گارد 
ساحلی عربستان ســعودی شلیک به سوی 
قایق ماهی گیری را شروع کرده و ماهی گیر 

چهل و دو ســاله ایرانی بر اثر شلیک گلوله 
که به پهلو و نزدیک کمر وی اصابت کرده، 

کشته شده است. 
مختصات جغرافیایی کــه به قایق ماهی 
گیری شــلیک شد، نامشــخص است، ولی 
با این حال بر اســاس گزارش رســانه های 
ایران، قایق ماهی گیری بــر اثر امواج بلند 
به سوی عربستان ســعودی واقع در جنوب 
خلیج فارس شــناور شده و ممکن هم است 
که قلمروی آب های عربســتان ســعودی 
ورود کرده باشــد. همچنین برخی از رسانه 
های ایــران گزارش دادند، قایق های ماهی 
گیری به سکوهای نفتی عربستان سعودی 
نزدیک شده بودند. آقابابایی، مدیر کل امور 
مرزی وزارت کشــور ایران، روز هفدهم ماه 
جاری با اشاره به این که: »نمی توانیم تأیید 
کنیم، گارد ساحلی عربستان سعودی پس از 
ورود قایق ماهی گیری به قلمروی آب های 
عربستان سعودی دست به شلیک گلوله زده 
اســت. رفتار عربستان سعودی بشر دوستانه 
نبوده و همچنین بــا قوانین بین المللی هم 
مطابقت نداشــته است. چنانچه قایق ماهی 
گیری ایران تحت تأثیر امواج بلند به قلمروی 
آب های عربستان سعودی ورود کرده باشد، 
عربستان سعودی حق نداشت به سوی قایق 
ماهی گیری شلیک کند.« عربستان سعودی 

را سخت سرزنش کرده است. 

از سوی دیگر، عربستان سعودی بیانیه ای 
منتشر نکرده است. اما با این حال گفته می 
شود که عربستان ســعودی همیشه مراقب 
کشــتی های ایرانی در خلیج فارس بوده و 
ممکن است همین امر منجر به شلیک این 
بار عربســتان سعودی به قایق ماهی گیری 

شده است. 
اختالف میان ایران و عربســتان سعودی 
پیرامون »تســلط بــر خاورمیانه« همچنان 
ادامه دارد. در جنگ داخلی ســوریه، ایران از 
دولت اسد و عربستان سعودی از گروه سنی 
جناح مخالف نظام ســوریه حمایت و بدین 
ترتیب در عمل جنگ نیابتی را در ســوریه 
دنبــال می کنند. همچنیــن حتی در جنگ 
داخلی یمن، عربســتان ســعودی از هادی، 
رئیس جمهور موقت یمن حمایت و حمالت 
هوایی علیه » حوثــی ها« را دنبال می کند. 
اوایل ماه جاری، عربستان سعودی به همراه 
مصر و دیگر کشورها قطع روابط دیپلماتیک 
با قطر را اعالم کردند. عربســتان سعودی و 
دیگر کشورها با اشــاره به این که: »قطر از 
سازمان تروریســتی که در یمن و عربستان 
ســعودی فعالیت می کنند و تحت حمایت 
ایران قرار دارند، حمایت کرده است«  کشور 

قطر را »تحریم« کردند. 
ایران با ارســال مواد غذایی تازه به قطر، 
از این کشور که با محاصره مرزی عربستان 

سعودی و دیگر کشورها منزوی شده، حمایت 
همه جانبه کرده و بدین ترتیب با عربستان 
سعودی مقابله به مثل کرده است. روز هفتم 
ماه جاری در تهران )پایتخت ایران(  عملیات 
تروریســتی که مجلس شــورای اسالمی 
و آرامگاه ]امام[ خمینــی ) ره(  را هدف قرار 
داده، به وقوع پیوسته است. گروه تروریستی 
داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت عملیات 
تروریستی تهران را بر عهده گرفته است. اما 
با ایــن حال،  در ایران صدای قوی به گوش 
می رســد دایر بر این که، عربستان سعودی 
در عملیات تروریســتی چنــد جانبه و هم 
زمان تهران مداخله داشــته اســت. فرمانده 
کل نیــروی زبده ســپاه پاســدران انقالب 
اســالمی ایران هم روز سیزدهم ماه جاری 
در همین راستا اعالم کرد: » اطالعات دقیقی 
در دسترس اســت که عربستان سعودی در 
عملیات تروریســتی تهران مداخله داشــته 
است.« از سوی دیگر، در عربستان سعودی 
هم احساس خصومت و دشمنی علیه ایران 
به شکل بی ســابقه ای افزایش یافته است. 
ایران نه تنها در حزب اهلل، ســازمان شیعیان 
لبنان و دولت عراق به رهبری شیعیان نفوذ 
کرده اســت، بلکه افزایش قــدرت نفوذ در 
نیروهای شیعیان مناطق مختلف خاورمیانه 
را مدنظر دارد و به همین جهت عربســتان 
سعودی سخت از این موضوع نگران است.

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( از انهدام یک تیم 
تروریستی بامداد روز جمعه در کردستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( 
نیروی زمینی ســپاه از درگیری رزمندگان اســالم با یک تیم 
تروریستی وابسته به استکبار جهانی خبر داد و اعالم کرد: یک 
تیم تروریستی که قصد انجام اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی 
در داخل کشور را داشت، بامداد جمعه  توسط رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا)ع( سپاه شناسایی و در یک درگیری که در 
منطقه ی کردســتان انجام شد، تعداد سه تن از تروریست ها به 

هالکت رسیده و یک نفر از آنان دستگیر شد.
همچنیــن  در این درگیــری تعدادی ســالح و مهمات از 
تروریست ها به دست رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( 

نیروی زمینی سپاه آفتاد.

یک تیم تروریستی 
روز قدس در کردستان 

منهدم شد

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا:

روایت روزنامه آساهی ژاپن از افزایش اختالفات میان ایران و عربستان 


