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اخبار
فالحتپیشه :اعزام به حج خالف
حقوق ملت ایران است

حـــــــشمت اهلل فالحت پیشه عضو
کمیســیون امنیــت ملــی مجلس در
خصوص منتفی شــدن دیه شهدای منا
که از سوی عربســتان بیان شده گفت:
دلیلی نمی بینم که مسئولین جمهوری
اســامی ایران در قبال عربستان دست
پائین بگیرند و در شرایطی که عربستانی
هــا اعالم کردنــد دیه شــهدای منا را
پرداخت نمی کنند مســئوالن ساز و کار
اعزام حجاج کشــورمان را به عربستان
بچینند و این موضوع را از نظر سیاســی
درک نمــی کنم .به گــزارش مهر ،وی
افزود :اگر چنین اتفاقی مجدداً رخ دهد،
عربســتان تعهدی نمی پذیرد و دلیلش
این است که آنها نمی خواهند رویه ایجاد
شــود .به گفته وی در گذشته نیز برای
قربانیان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام،
عربســتان دیه را مطــرح نکرد بلکه آن
را به شــکل هبه یعنی بخشش مطرح
کرده است .بنابراین با عنوان کردن هبه
آنها می خواهنــد تعهدی در مورد جان،
مال و ناموس مردم ایجاد نشــود .عضو
کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی افزود :در چنین شرایطی اعزام
ایرانیان به حج خالف مقررات بینالمللی،
خالف حقوق بشر و خالف حقوق ملت
ایران و خالف مسئولیت دولت ایران در
قبال شــهروندان است و بنابراین قبل از
اینکه موعد حج برسد ،باید دیه ایرانی ها
پرداخت شود.
بسیجدانشجوییخطابب هآیتاهلل
الریجانی:بااغتشاشگرانبرخوردکنید

بسیج دانشــجویی دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی در نامهای به آیت اهلل آملی
الریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به
حوادث اخیر در خیابان پاسداران تهران
گفت :این حادثه وحشتناک که به نوبه
خود در ایران اســامی نظیری نداشته
نشان از ترس نداشتن مفسدان و یاغیان
از مراکز قضایــی و انتظامی دارد و این
گونــه میپندارند که در صورت هرگونه
جنایت و فساد در خیابانهای کشور در
پوشش اعتراض و تجمع برخورد قاطع
و جدی با آنها نخواهد شد .در بخشی
از این نامه آمده اســت :خواهشمندیم
ضمن تفکیک یاغیان از فریب خوردگان
 ،برخوردی قاطع و سخت با جنایتکاران
حادثه اخیر داشته باشــید و آنها را به
اشد مجازات رسانید تا زهر چشمی باشد
برای تمــام جنایتکاران و اخاللگران در
نظم و امنیت کشور.
روحانی :محیط دانشگاه
باید آزادتر باشد

حجت االسالم حســن روحانی رییس
جمهــور در جشــنواره خوارزمــی ،با
بیان اینکه پیشــرفت مــا در برخی از
فناوریهــای نو قابل مالحظه اســت،
تصریح کرد :در علوم فضایی ،هســته
ای و نانو پیشرفتهای ما قابل مالحظه
اســت .وی افزود :جوانان ما انگیزه و
اســتعدادهای الزم را دارند و دولت هم
باید زمینهسازی کند .باید محیط دانشگاه
را آزادتر کنیم و استاد هم بتواند آزادتر در
علم و دانش نظرش را بگوید .ما باید در
پژوهش آزاد باشیم .بنابراین باید محیط
مناسب را در دانشگاهها درست کنیم که
این وظیفــه دولت ،مجلس و وزارتخانه
اســت؛ اگر این چنین شد ،پیشرفت ما
میتواند سرعت ایجاد کند.
برای عامالن حادثه خیابان پاسداران
از عبارت «دواعیش» استفاده کنیم

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی
مهندسین عصر دیروز (شنبه) در نشست
ماهانه این تشکل سیاسی با اشاره به برخی
مواضع رئیس جمهور سابق در ماه های
اخیر اظهار داشت :حرکات آقای احمدی
نــژاد دارد یک مقدار تند می شــود .این
حرکات ابتدا به بهانه نقد عملکرد برخی
قوا بود ،اما االن دارد به سمت ایرادگرفتن
از کلیت نظام مــی رود .به گزارش مهر،
وی درباره این سوال در محافل عمومی
که چرا با حرکات احمــدی نژاد برخورد
نمی شــود ،گفت :مقامات قضایی گفته
اند که برای برخورد آمادگی وجود دارد و
به اندازه کافی هم جرم مرتکب شده ،اما
شرایط برخورد باید فراهم شود .دبیرکل
جامعه اســامی مهندســین افزود :فقط
می توانیم بگوییم که در آخر مسیر ،پرت
نشویم و ان شــااهلل عاقبت همه ما ختم
به خیر شود .باهنر همچنین درباره ناامنی
اخیر در خیابان پاســداران تهران گفت:
برخی رســانه ها از واژه دراویش استفاده
کردند؛ دراویش شعب زیادی دارند و با هم
اختالف دارند ،بهتر است به جای استفاده
از واژه دراویــش ،از واژه «دواعیــش»
استفاده کنیم.

آيتاهلل نوريهمداني :اوباش جنایت پاسداران نه عاقل هستند نه معتدل

گروه سياســي :آيتا ...حســين نوري همداني با
تسليت شهادت شهداي ناجا و بسيجي در پاسداران
تهران ،خواستار رسيدگي فوري به جرائم مجرمان را
خواستار شد و گفت :نيروي انتظاميبستر امنيت در
جامعه را ايجاد کرده و اين امنيت را حفظ ميکند.
به گزارش فارس ،وي از شهداي گرانقدر بسيج نيز
تجليل کرده و ضمن عرض تسليت به خانواده اين
شهدا گفت :مســؤوالن بايد به جرايم مجرمان هر
چه زودتر رســيدگي کرده و عامالن اين جنايات را
قصاص کنند .آيتا ...نوري همداني يادآور شد :بنده
در سال گذشته در بحث وقف به مناسبت وقف بر
اديان عرض کــردم که صوفيه يک فرقه انحرافي
است و هر  72فرقه که مدعي هستند منحرف بوده
و دشمن اهلبيت عليهم السالم هستند .وي بيان
کرد :اينها چهره ســازي و چهره آرايي ميکنند و
کرامات و سخنان اهلبيت را سرقت کرده و به نام
خود چاپ ميکنند تا چهره آرايي کنند و عمده اينها
ريشــه در زمان دوران ائمــه و اقدامات بني اميه و
بني عباس دارد که تالش ميکنند اهلبيت عليهم
السالم را تحت الشعاع قرار دهند که هيچ گاه هم
موفق نشدند .اين مرجع تقليد بر ضرورت رسيدگي
هرچه زودتر به اين جنايت را مورد تاکيد قرار داد و
بيان کرد :بعضي از تعابير مسؤوالن که گفتهاند اينها
عاقل و معتدل هستند درست نيست ،اينها باطل و
منحرف هستند و دروغ ميگويند؛ اينها نه با انقالب
بودند و نه در دوران دفاع مقدس حضور داشــتهاند.
وي خطــر عرفانهاي کاذب را يــادآوري کرد و
گفت :عرفان حقيقــي در کالم و بيان اهلبيت(ع)
عليهم الســام است و راه سعادت بشر هم تبعيت
اهلبيت(ع) است.
آیتاهلل مکارم شیرازی :حوادث تهران دردناک
بود

آيتا ...مکارم شــيرازي نيز با بيــان اينکه بارها
گفتهايم عرفانهاى کاذب سر از مسائل خطرناک
دينى و اجتماعى و اخالقــى در مىآورند که يک
نمونهاش همين حادثــه دردناک تهران بود ،اظهار
داشت :حادثه ناگوارى که اخيراً در تهران اتفاق افتاد
و منجر به شــهادت چند نفر از مأموران انتظامى و
بســيجى و موجب تخريب و سوزانده شدن اموال
مردم شد ،موجب تأسف شديد گرديد .وي تصريح
کرد :بارها گفتهايم عرفانهاى کاذب سر از مسائل
خطرناک دينــى و اجتماعى و اخالقى در مىآورند
که يک نمونهاش همين حادثه دردناک تهران بود.
اين جنايت تا کنون در کشــور ما سابقه نداشت که
شخص تبهکارى سوار ماشين شود و مردم بيگناه
و افراد مدافع امنيت را زير بگيرد و به قتل برساند.
آرى اين عارفان کاذب اين بدعت را به نام خود ثبت
کردند .اين مرجع تقليد در بخش ديگرى از سخنان
خود در مورد عرفانهاي کاذب تاکيد کرد :در واقع
آنها کار داعشىها را انجام دادند ،داعشىها همان
وهابيون طرفدار توحيد کاذب هستند که همه را غير
از خود کافر مىپندارند و خونشان را مباح مىدانند،
ايــن گروه هم طرفدار عرفان کاذب هســتند و از
جهاتى به هم شــبيه هستند .وي خاطرنشان کرد:
اميدواريم مســؤوالن وقتى مىخواهند درباره آنها
سخن بگويند مراقب تعبيرات خود باشند و چيزى
برخالف آموزههاى دينى که نتيجه معکوس خواهد

عوامل اصلی آشوب خیابان پاسداران محاکمه میشوند
گروه سیاسی :عباس جعفری دولتآبادی در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت
رســیدگی به پرونده اغتشاشگران خیابان پاســداران تهران اظهار کرد :بالفاصله روز پس از
حادثه تیم قضایی گســتردهای تعیین و از تمام متهمان تحقیق شد .به گزارش تسنیم ،وی با
تأکید بر اینکه جدی ،ســریع و دقیق بودن در تحقیقات مورد توجه همه قضات اســت ،افزود:
اولین نتیجه این اقدامات صدور کیفرخواست عامل شهادت سه نفر از مأموران ناجا ظرف چند
روز گذشته بود .دادستان تهران تصریح کرد :شب گذشته نیز با رییس کل دادگستری استان
تهران صحبت شد تا تالش شود در اولین فرصت ممکن و با توجه به قوانین و مقررات موجود،
محاکمه انجام شــود .در مورد برخی متهمان دیگر که بعدازظهر و شب آن حادثه با ماشین به
مقرهای نظامی و کالنتری حمله کردند نیز شناســایی و تحقیقات شروع شده است .جعفری
دولتآبادی ابراز کرد :امیدواریم ظرف یک هفته تا  10روز آینده متهمان اصلی و کســانی را که
ممکن اســت دالیل کمی علیه آنها باشد بتوانیم تعیین تکلیف کنیم .وی به همه کسانی که در
این حادثه ورود کرده امنیت کشور را بههم ریختند هشدار داد که اینبار با آنها مدارا نخواهد
شــد .عوامل اصلی و پنهان را که ممکن اســت در این دستگیری عوامل اخیر شناسایی نشده
باشــند نیز به نهادهای امنیتی اعالم کردیم .دادســتان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری
سایر دستگاههای انتظامی و امنیتی این پرونده زودتر به نتیجه برسد و متهمان اصلی به سزای
اعمال خودشان برسانند .وی ادامه داد :ایجاد آشوب و بر هم زدن امنیت کشور و خسارت زدن
به اموال عمومی و اماکن مردم جرمهایی اســت که مجازات سنگینی دارد و مطمئن باشند به
مجازات سنگینی محکوم خواهند شــد .جعفری دولتآبادی با بیان اینکه «یکی از معاونان را
مأمور کردهایم با حضور در محل با مردمی که آسیب دیدند مالقات کند» ،گفت :تعدادی از مردم
اتومبیلها و خانههایشــان آسیب دیده که شکایت از آنها اخذ شده است و به این پرونده نیز
جداگانه رســیدگی خواهد شد .وی در بیان جزییات دیگر پرونده تصریح کرد :برای کسانی که
در اتوبوس و قبل از حادثه حضور داشــتند دستور قضایی صادر شده که تحقیقات انجام شود
ولی راننده فردی بوده که به شهادت مأموران نیروی انتظامی اعتراف کرده است ،اما تحقیقات
قضایی ما در رابطه با ســایر افرادی که احتماالً حضور داشتند ادامه دارد .وی ادامه داد :مردم
بدانند اگر در گذشته یکی دو مورد با اینها مدارا شده از باب ضعف نبوده بلکه از این باب بوده
که جمهوری اسالمی میخواسته تالش کند و حجت را بر تمام جنایتکارها تمام کند ،اما امروز
دیگر جایی برای مدارا نیست و با تمام عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد شد.

داشت نگويند و نيز اميدواريم همه آن تبهکاران به
زودى به جزاى کار خود برســند .خداوند همه را از
شر اشرار محفوظ دارد.
ماجرای خیابان پاسداران چه بود؟

گلســتان هفتم در منطقه پاسداران تهران لحظات
تنشآمیزی را هفته گذشــته سپری کرد .داستان
از زمانی آغاز شــد که عصر روز دوشنبه  30بهمن
ماموران نیــروی انتظامی در حال گشــتزنی در
خیابانهای منطقه پاســداران بودند که دو نفر را
که تالش داشتند ،خودوری را سرقت کنند دستگیر
میکنند .پس از این اقدام برخی از اعضای خانواده
یکی از دستگیرشدگان با حضور در مقابل کالنتری

 102پاســداران ،خواستار آزادی بیقید و شرط وی
شــدند اما این خواســته آنها به دلیل تالش افراد
دستگیر شده برای ســرقت یک خودرو ،بینتیجه
ماند .پــس از اینکه جنجالهــای خانواده یکی از
دستگیرشــدگان راه به جای نبرد ،عدهای اخالگر
بــا این عنوان که یکی از افراد دســتگیر شــده از
دراویش است ،به ســاختمان کالنتری و خودروی
نیــروی انتظامی حمله میکنند تا افراد دســتگیر
شــده را فراری دهند .پس از اینکه با هوشــیاری
نیروی انتظامی این اقدام اخالگران بینتیجه ماند،
آشوبگران با مسدودکردن خیابانها و ایجاد ترافیک
و با سردادن شعارهایی ،سعی میکنند ضمن فراری

دادن افراد دستگیر شده ،مانع از اجرای قانون شوند
که نیروی انتظامی ورود میکند و بساط آشوبگران
را جمع میکند .آشوبگران با گذشت دقایقی بار دیگر
به سوی ماموران نیروی انتظامی حملهور میشوند
اما این بار با ســاح ســرد و قمه و بدون توجه به
هشدارهای نیروی انتظامی .حمله به ماموران ناجا
که ناکام میماند ،این آشــوبگران که تحت عنوان
دراویش گنابادی خود را معرفی میکردند ،اینبار به
خانههای اطراف کالنتری حمله میکنند و ضمن
تخریب اموال عمومی ،اموال ســاکنان خانههای
مردم را نیز تخریب میکنند که طبق گزارشهای
اولیه در جریان این حمله ،دهها خودروی شخصی
در پارکینگهــای مســکونی و در خیابان ،مورد
حمله واقع شده و تخریب میشود .این اوباش ،در
جریان حمالتی که به ســوی ماموران داشتند ،از
کپســولهای گاز  11کیلویی استفاده کرده و قصد
داشتند که این کپسولها را در محل منفجر کنند تا
با انفجار کپسول ،آسیب جدی و زیادی به ماموران
وارد شود که با هوشیاری ماموران امنیتی ،این اقدام
آنها ناکام میماند .همزمان با اقدامات اخالگران ،در
خیابانهای اطراف کالنتری  102پاسداران فردی
ســوار بر یک خودرو اتوبوس به ســمت نیروهای
انتظامی حرکت میکند و وارد اجتماع آنها شــده
و دقیقا به شــیوه عملیاتهای داعش در شهرهای
اروپایی ،اقدام به زیر گرفتن ماموران ناجا میکند که
در جریان این اقدام تروریستی  2تن از ماموران ناجا
به نامهای گروهبــان امامی و گروهبان بایرامی از
نیروهای کادر یگان امداد و همچنین سرباز وظیفه
رضا مرادی علمدار در دم به شــهادت میرســند.
شدت برخورد خودرو با نیروهای ناجا به حدی بوده
که متاسفانه سر شهید مرادی متالشی شده است.
نیروی انتظامی به محض وقوع این حمله به شیوه
داعش توســط آشوبگران ،منطقه را حضور اراذل و
اوباش را تحت کنترل گرفته و تعدادی از این افراد
از جمله راننــده اتوبوس که  3تن از ماموران حفظ
امنیت را به شهادت رسانده بود ،بازداشت میکند.
با بازداشت تعدادی از آشوبگران ،پلیس ضمن اینکه
از آشوبگران میخواهد منطقه را ترک کرده و بیش
از این دست به تخریب اموال عمومی نزند ،به آنها
تا ســاعت  4صبح فرصت میدهــد که از منطقه
پراکنده شوند اما آشوبگران دست از تخریب برنمی
دارنــد و بنابر گفته برخی از ســاکنان منطقه ،وارد
خانههای مردم شده و اقدام به ضرب و شتم مردم
و تخریب منازل مردم میکنند .متاســفانه قبل از
پایان یافتن فرصت ناجا به آشوبگران ،یک خودرو
دیگر به همان سبک عملیاتهای داعش در اروپا،
به میان نیروهای امنیتی آمده و تعداد زیادی را زیر
میگیرد که در این ماجرا یکی از بســیجیان حاضر
در منطقه به نام محمد حســین حدادیان در دم به
شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز مجروح میشوند.
در سوی دیگر نیز ،آشوبگران ،یک بسیجی دیگر را
نیــز گرفته و با ضربات متعدد چاقو و قمه مضروب
کرده و او را نیز نهایتا به شهادت میرسانند .با وقوع
ایــن اتفاقات و پایان یافتــن مهلت پلیس ،نیروی
انتظامی با همکاری نیروهای بســیج وارد میدان
شده و با بازداشــت کردن حدود  300تن از اراذل
و اوباش ،کارا ین غائله را پایان میدهند.

آیتاهللهاشمیشاهرودی:

کسانی که خیال جدایی مردم از نظام را دارند چشم باز کنند

گرو سیاسی :آیتاهلل هاشمی شاهرودی رییس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز
(شــنبه) مجمع ،ضمن ابراز تاســف از ســقوط
هواپیمای تهران -یاسوج  ،از دست دادن  66نفر
از هموطنان عزیز در این سانحه را تسلیت گفت
و از مسووالن خواست با رسیدگی جدی و تمهید
اقدامات الزم مانع از تکرار وقوع چنین ســوانح
ناگواری شوند .به گزارش فارس ،وی ،همچنین
ضمن محکوم کردن اقدامات آشــوبگرانه اخیر
در یکــی از خیابان های تهــران که عالوه بر
اخالل در نظم و امنیت عمومی موجب شهادت
تعدادی از نیروهای خــدوم انتظامی و حافظان
امنیت جامعه شــد گفت :این نــوع اقدامات که
امنیت عمومی جامعه را خدشــه دار کند به هیچ
محمدجواد ظریــف وزیر امــور خارجه
کشورمان دیروز (شنبه) در همایش ایثار،
زبــان صلح جهانی در دانشــکده زبان و
ادبیات خارجی دانشــگاه تهــران ،طی
سخنانی عنوان کرد :کشــورهای دور و
بر ایران را نگاه کنید شاهدید کشورهایی
زیر چتر حمایتی هســتهای هســتند و
کشورهایی را شاهدید که خودشان دارای
سالح هستهای هســتند ،کشورهایی را
میبینید که سالیانه دهها یا صدها میلیارد
دالر هزینه تسلیحات میکنند ،کشورهایی
را شاهدید که چون امنیتشــان را وامدار
کشورهای خارج از منطقه هستند ،با یک
قهر کشــورهای بزرگ لرزه بر اندامشان
میافتد و با یک لبخند آنها احساس شعف
و امنیت میکنند .به گزارش فارس ،وی
ادامه داد:برخی کشورهای منطقه ما بعد
از برجام سراسیمه به کمپ دوید رفتند و
اعالم کردنــد که چرا ما را رها کردید ،ما
بدون شما امنیت و استقالل نداریم و وقتی
طــرف (ترامپ) به منطقه ما آمد و رقص
شمشــیر با امرای این کشــورها داشت،
از خود بیخود شــدند و احســاس کردند
امنیت جدیدی را پیدا کردهاند .ما در چنین
منطقهای زندگی میکنیم.
برنامه موشــکی ایران قابل مذاکره
نیست

رئیس دســتگاه دیپلماســی پرسید :این
امنیت ،ســربلندی و عزت از کجا آمده؟
البته حتما تسلیحات و آمادگی دفاعی مهم

وجه قابل قبول نیست و الزم است مسئوالن با
جدیت و قاطعیت برخورد های قانونی الزم را به
عمل آورند و از نعمت ارزشــمند امنیت صیانت
کنند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در
بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور
حماسی مردم عزیز کشورمان در راهپیمایی 22
بهمن ماه گفت :ایــن حضور بی نظیر حاکی از
وحدت و ایمان عمیق ملت به انقالب اســت و
نشــان می دهد که به رغم همه فضاسازی ها
و تبلیغات دشــمنان نظام و رسانه های بیگانه ،
انقالب و والیت جزو هویت و اعتقادات مبنایی
مردم عزیز ماست و آنهایی که خیال خام جدایی
مــردم از انقالب و نظام را در ســر می پرورند
باید چشــمهای خود را بر واقعیت های برآمده

از اعتقاد این ملت همیشــه در صحنه  ،بگشایند
و بدانند که مردم غیور ایران اســامی حتی اگر
از برخی نارساییها گله و شکایت بحقی داشته
باشــند هیچ گاه دست از گوهر بی بدیل انقالب
و آرمان های امام راحل عظیم الشان و رهبری
معظم نخواهند کشید .محسن رضایی دبیر مجمع
تشــخیص مصلحت نظام نیز با انتقاد از رفتارها
و سخنانی که از سوی برخی مسئوالن و چهره
های سیاســی در فضای جامعه ابراز می شــود
گفت :متاســفانه برخی مواقع شاهد رفتارهایی
خارج از چارچوب دین و قانون از کسانی هستیم
که در کشور مســئولیت و اختیارات داشته و یا
دارند .کسانی که می بایست پاسخگوی عملکرد
و تصمیمات خود در قبال مردم و کشور و نظام

باشــند ،مطالبی را مطرح می کنند که خوراک
تبلیغی دشــمنان و رســانه های معاند بیگانه را
فراهم مــی کند .وی همچنیــن طرح موضوع
رفراندوم را آن هم در روزی که ســیل خروشان
ملت  ،سالروز پیروزی انقالب را جشن گرفتهاند،
موردانتقاد قــرار داد و از مســئوالن و مدیران
کشور خواست به جای طرح موضوعات فرعی،
به فکر رفع مشــکالت مردم و عمل به وظایف
قانونی و انقالبی خویش باشند .بنابر این گزارش
در ادامه تعیین اولویت های دوره جدید  ،اعضای
مجمع از میان پیشــنهادهای کمیسیون خاص ،
عناویــن «سیاســت های کلی ســبک زندگی
ایرانی  ،اســامی» و «سیاست های کلی ایران
منطقهای» را تصویب کردند.

ظریف:

برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست
است .حتما داشــتن بهترین ابزارها برای
اینکه بار دیگر جنایتکاری همچون صدام
نتواند شهرهای ما را موشک باران کند و
ما امکان دفاع از شهروندانمان را نداشته
باشــیم و حتما برنامه موشکی ایران هم
مهم است و هم قابل مذاکره نیست .وی
ادامه داد :اما مگر این ابزارها را همسایگان
مــا ندارند؟ مگــر میزان تســلیحات و
هواپیماهای جنگنده فــوق مدرن ،حتی
موشکها را ندارند .،بعضیها وقتی راجع
به موشــکهای ایران صحبت میکنند
ما میگوییم مگر عربســتان موشک برد
 2هــزار و  ٥٠٠کیلومتری نــدارد ،مگر
موشکهای آن از نسل موشکهای قاره
پیما و از نســل موشکهایی که قابلیت
حمل سالحهای هستهای را دارند ،نیستند.
وی گفت :مگر عالوه بر این موشــکها
این میزان از تسلیحات و  ٦٧میلیارد دالر
تسلیحات به زبان آسان است.
به گزارش فــارس ،وزیر خارجه بیان
کرد :ایران با این وســعت و جمعیت
 ٨٠میلیونــی کل هزینه نظامی اش
بیــن  ١٢تا  ١٦میلیارد دالر اســت،
عربســتان با این جمعیت و با داشتن
چتر حمایتی آمریکا  ٦٧میلیارد دالر
پول ســاح داده اســت .چه چیزی
توانسته این میزان از امنیت و آرامش

را به کشور (ایران) بدهد آیا چیزی غیر از
مردم و حضور آنها بوده است؟ کدام مردم؟
رئیس دســتگاه دیپلماسی ادامه داد :ایثار
مردم ما در لحظه لحظه حیات جمهوری
اسالمی متبلور شده و نه فقط در جنگ.
فرهنگ ایثار در کشور ما در جنگ تحمیلی
برجسته ترین و زیباترین تبلور را داشت.
اما مگر همین فرهنگ در تحمل مردم در
برابر همه فشارها متبلور نشد؟ مگر همین
فرهنگ ایثار باعث نشد تمام کسانی که
به خیال خودشان تحریمهای فلج کننده را
اجرا کردند ،ناامید کند.
ایران همیشه پای میز مذاکره بود

وی گفت :چرا بعد از اینکه همه روشها
را امتحان کردند به پای میز مذاکره آمدند.
معلوم است که آنها باید بگویند ایران را
به پــای میز مذاکره آوردیم ،اما ایران که
همیشه پای میز مذاکره بود و هیچ وقت از
پای میز مذاکره کنار نرفت .این آنها بودند

که بعــد از اینکه دیدند تمام تحریمهای
فلج کننده شــان به جای اینکه مردم را
از حاکمیت جــدا و دور کند ،مردم را به
حاکمیــت نزدیک تر کــرد و  ٧٣درصد
مــردم در انتخابات  ٩٢شــرکت کردند.
به این نتیجه رســیدند که تحریم نتیجه
بخش نیست و نمیتواند این مردم را به
زانو دربیاورد .وی ادامه داد :اعتقاد دارم
به لطف خدا توانستهایم فرهنگ ایثار را در
بین ملت نهادینه کنیم .به برخی زوایای
نازیبایی که میبینید توجه نکنید .فرهنگ
ایثار مردم ما ریشه در عشقی دارد که این
مردم از ابتدای حضورشان به امام حسین
مظهر ایثار به مظاهر ایثار به ائمه داشتند،
این فرهنگ در جان مردم ما شکل گرفته
و از اول زندگی (بدو تولد) تا لحظات آخر
زندگی با تربت امام حسین دفن میکنند،
اینگونه درون ما و ملت جا گرفته است.
برای همین اســت که مــی توانیم ،این
اراده معطوف به عشق به جای اراده
معطوف به قدرت ،اراده معطوف به
ایثار را به یک زبان برای صلح تبدیل
کنیم این ســرمایه را داریم اگر باور
کنیــم .وزیر خارجه گفــت :ما باور
نمیکنیم چه سرمایه بزرگی را خدا
به ما داده است ،فراموش نکنیم چه
چیزی ما را در جنگ نگهداشت .آن

سرمایه ضامن اقتدار ماست ،اگر بگویند
یک کشور قدرتمند در منطقه است ،از چه
کســی نام می برند؟ آنها ایران را بعنوان
قدرتمندترین کشور منطقه میشناسند،
نیامدند توپ و تانــک و هواپیمای ما را
با عربســتان مقایسه کنند .ظریف افزود:
ضمن اینکه هر چه بتوانیم وظیفه ماست
که برای نیروهای سرافراز ایران امکانات
دفاعی فراهم کنیم .یادمان نرود که اینها
نیســت که به آن نــگاه میکنند ،وقتی
میخواهند بگویند ایــران قدرتمندترین
کشور منطقه است .به آنچه نگاه میکنند
فرهنگ ایثار مردم ماست که در مردم ما
نهادینه شده است.

به جای اینکه از اخم اوباما بترسند و
از لبخند ترامپ مشعوف شوند ،به مردم
خودشان نگاه کنند

ظریف افزود :بزرگترین یادگار امام راحل
خودباوری است ،اگر بتوانیم اینها را در یک
حرکت بینالمللی به دنیا به درستی معرفی
کنیم آن وقت میبینیــد که برای حفظ
استقاللشــان به  ٦٧میلیارد دالر سالح
نیاز ندارند .فقط باید نگاهشان را برگردانند
به جای اینکه نگاه به بیرون برای امنیت
داشــته باشند .به جای اینکه از اخم اوباما
بترسند و از لبخند ترامپ مشعوف شوند،
به مردم خودشان نگاه کنند .آن وقت است
که کسی نمیتواند اعالم کند که من به
این منطقه میروم که مــردم منطقه را
بدوشم.

اخبار
هیلی :ایران قطعنامه شورای امنیت
را نقض کرد

در ادامه اظهارات ضد ایرانی مقامهای
واشــنگتن ،نیکی هیلی نماینده آمریکا
در ســازمان ملل که دوســت دارد در
تمام جلسات شــورای امنیت سازمان
ملل فقــط علیه ایــران صحبت کند،
در نشســت «بنیاد سیاست در دانشگاه
شیکاگو» مواضع خود را تکرار کرد .به
گزارش فارس ،نماینده دولت ترامپ در
ســازمان ملل مدعی شــد :در موضوع
توافق هستهای ایران آن چیزی که ما
میگوییم آن است که این توافق ناقص
و معیــوب اســت و در آن ما میلیاردها
دالر به آنها دادیــدم و قرار بر این بود
که آنها فعالیتهای هســتهای خود را
متوقف کنند که البتــه آنها این کار را
در راستای اجرای تعهداتشان در برجام
انجــام دادند اما با تداوم آزمایشــهای
موشک بالستیکشان ،قطعنامه شورای
امنیت ســازمان ملــل را نقض کردند
و همچنیــن با فروش تســلیحات به
حوثیهــا در یمن و تــداوم حمایت از
تروریســم قطعنامههای شورای امنیت
را نقض میکنند .وی ادامه داد :آنچه
که ما میگوییم این اســت که جامعه
بینالمللی نمیتوانــد آن چنان به این
توافق بچســبد که به دیگر اقدامات بد
ایران در دیگر حوزهها بی اعتنایی و بی
توجهــی کند .ما باید آنهــا را به خاطر
این اقداماتشان بازخواست کنیم و آنها
را پاســخگو کنیم .ما همچنان در حال
فشار بر آنها هستیم.
بحث «رجل سیاسی» تا آخر سال
جمعبندی میشود

عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای
نگهبان ،اظهارداشــت :تاکنون شــورا
تا اواســط تبصره  ۵الیحــه بودجه را
رســیدگی کرده که به طــور معمول
ایراداتی هم نســبت بــه بودجه گرفته
شــده اســت .به گزارش مهــر ،وی
افزود :با توجه به اینکه تاکنون بررسی
بودجه در شــورای نگهبان به صورت
غیررســمی صورت گرفته ،منتظریم تا
گزارش مجلس از مصوبه بودجه  ۹۷به
صورت رســمی به شورا برسد تا ضمن
بررسی بخش های باقی مانده نظرمان
را به طور رسمی اعالم کنیم .کدخدایی
همچنین درباره سرانجام بررسی جزء ۵
بند  ۱۰سیاست های کلی انتخابات در
موضوع رجل سیاســی-مذهبی و مدیر
و مدبــر به عنوان شــاخص نامزدهای
ریاســت جمهوری ،گفــت :عالوه بر
آنچه که به طور اجمالی به آن رســیده
ایم و اعالم هم شــده اســت ،مشغول
جمع بندی شــرایط احراز عنوان رجل
سیاسی-مذهبی هســتیم و تالشمان
این اســت که تا آخر سال پرونده این
مسئله را تمام کنیم.
تاراج اموال و سرمایه های مردم
توسط کالهبرداران دو تابعیتی

جمعی از ســرمایه گــذاران در برخی
مجتمع های گردشگری موارد مهمی
را در خصوص شیوه جدید کالهبرداری
توسط افراد دو تابعیتی مطرح کرده اند.
در بخشی از این نامه آمده است ۲ :برادر
به نامهای ابوالقاســم  .پ و منوچهر.
پ تحت عنوان ســرمایه گذاری اقدام
بــه احداث مجتمع های گردشــگری
نموده و پس از دریافت مبالغ هنگفتی
تحت عنوان سرمایه گذاری از مردم و
صدور چکهای بالمحل از کشور خارج
شده اند.پس از روند رسیدگی طوالنی
به پرونده نامبردگان در دســتگاه قضا،
حال که نوبت اجرای حکم فرا رسیده
عمال به دلیل فرار متهمین به کشــور
آمریــکا اجرای حکم تاکنون میســر
نگردیده اســت .به گــزارش راه دانا،
یکی از شــگردهای کالهبرداران دو
تابعیتی اینگونه است که اداره امالک
و دارایــی هایی را که با اســتفاده از
مال مردم به نــام خود کرده اند ،پس
از خروج از کشور توسط وکیل انجام
می دهند ،به این شــکل که برادر اول
ابوالقاسم.پ علی رقم ممنوع الخروجی
از کشور خارج گردیده و وکالت دارایی
های خــود را به برادر خود منوچهر.پ
داده و وی بــا وکالــت ،فروش اموال
غیر را که قبال توســط بــرادر نامبرده
مبایعه نامه رســمی گردیــده بود به
افــرادی آگاه به مســئله (طبق حکم
قضایی)انتقال داده است .فرار مالیاتی
به مبلغ بســیار هنگفت نیز یکی دیگر
از اتهامات این افراد بوده اســت  .در
پایان این نامه آمده است :از مسئولین
قضایی و نظارتی انتظار می رود برای
جلوگیــری از تضییــع حــق مردم و
همچنین جلوگیری از ادامه فعالیتهایی
از این دســت با اقدامی قاطع موجبات
افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای
حاکمیتی را فراهم کنند.

