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اخبار
آیتاهلل نوریهمدانی :روزانه صدها
خاشقجی در یمن کشته میشود

یک مرجع تقلید ب��ا بیان اینکه «روزانه
صده��ا خاش��قجی در یم��ن کش��ته
میش��ود» ،گفت :برای کشته شدن یک
خبرنگارعربس��تانی غوغایی در دنیا به پا
ش��د ولی در خصوص اتفاقات یمن هیچ
خبری منعکس نمیشود .آیت اهلل حسین
نوری همدان��ی ،در درس خارج فقه خود
در مس��جد اعظم قم عنوان کرد :یکی از
موضوع��ات مهم در حوادث تاریخی این
اس��ت که باید این حوادث ریش��ه یابی
ش��ود و علت آن مشخص ش��ود .علت
حادث��ه کربال این بود که مردم به وظیفه
خود عمل نکردند ،اگر مردم آن زمان به
وظای��ف خود عم��ل میکردند ،هیچگاه
حادثه کربال رخ نمیداد؛ امام حسین(ع)
برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر
به شهادت رسید و شهادت ایشان در این
راه نش��ان از اهمیت موضوع دارد .وی با
بیان اینکه «دیگر حس��نات در برابر امر
به معروف و نهی از منکر مانند آب دهان
در برابر آب پهناور دریا است» ،گفت :در
روایات آمده اس��ت هرکس سلطان ظالم
ببیند و در مقابل آن ساکت بنشیند همراه
او در آت��ش دوزخ میس��وزد .وی با بیان
اینکه «قیام امام حسین(ع) یک نهضت
و ی��ک درس برای تاریخ اس��ت» ،ادامه
داد :م��ردم باید از قیام امام حس��ین(ع)
درس بگیرند تا در برابر ظلم و اس��تبداد
هیچگاه س��اکت نمانند .البته در احادیث
آمده اس��ت که خداوند ابتدا عالمانی که
در براب��ر ظلم س��کوت کردن��د و درس
ایس��تادگی برابر ظلم را به مردم آموزش
ندادن��د را مواخذه میکن��د؛ بنابراین باید
اهل علم به تبیین پیام عاشورا و قیام امام
حسین(ع) بپردازند .این مرجع تقلید شیعه
گفت :حماس��ه اربعین در نتیجه بیداری
مسلمانان است ،مردم باید با شناخت در
مس��یر اربعین حرکت کنند و پیام عاشورا
را به ص��ورت عملی اجرا کنند و در برابر
ظالمان ساکت نمانند.
رویترز :مکانیسم اتحادیه اروپا برای
برجام عملیاتی نمیشود

س��ه دیپلمات غربی به رویت��رز گفتهاند
مکانیس��م اتحادی��ه اروپا برای تس��هیل
پرداخت وجوه صادرات به ایران تا تاریخ 4
نوامبر ( 13آبانماه) راهاندازی خواهد شد،
اما تا اوایل س��ال آینده میالدی عملیاتی
نخواهد ش��د .به گزارش تسنیم،هدف از
این مکانیسم که به «ساز و کار ویژه مالی
اروپا» برای حفظ برجام معروف شده دور
زدن تحریمهای یکجانب��ه آمریکا علیه
ایران است .این س��از و کار قرار است به
عن��وان مرکزی برای تهاتر عمل کند که
در آن نفت ایران ،بدون رد و بدل ش��دن
پول با کاالهای اروپایی معاوضه میشوند.
یک دیپلمات گفت« :تالش داریم ساز و
کار وی��ژه را قب��ل از  4نوامب��ر راهاندازی
کنیم و بس��یار امیدواریم ک��ه میتوانیم
این کار را انجام دهیم .این ساز و کار ،به
سرعت عملیاتی نخواهد شد ،بلکه زمانبر
خواه��د بود و زمانی که الزم اس��ت چند
ماه خواهد بود ».دومین بسته تحریمهای
یکجانبه آمری��کا علیه ایران بعد از خروج
این کش��ور از برجام قرار است از  4نوامبر
( 13آبانماه) اجرایی شوند .دولت آمریکا
اردیبهش��تماه س��ال ج��اری از تواف��ق
هس��تهای با ایران خارج شد و اعالم کرد
تحریمها در دو مرحله علیه ایران از س��ر
گرفته خواهند شد   .دیپلمات مورد استناد
رویترز گفته درباره مقر این مرکز و برخی
مسائل دیگر مواردی هستند که بایستی
حل شوند .یک دیپلمات دیگر گفت همه
چیز برای آغاز نمادین این مکانیسم است
تا به تهران نش��ان داده شود که اتحادیه
اروپ��ا به وعدههایش پایبند اس��ت .اولین
ب��ار ،راهان��دازی ای��ن مرک��ز را «فدریکا
موگرین��ی» ،مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپا س��پتامبر س��ال ج��اری در
حاشیه نشس��ت مجمع عمومی سازمان
ملل اعالم ک��رد .اتحادیه اروپا ادعا کرده
قصد دارد با حمایت روسیه و چین توافق
هس��تهای برجام را بعد از خروج آمریکا از
آن حفظ کند .بروکسل تا کنون در سطح
سیاس��ی از برجام حمایت کرده ،اما هنوز
اقدامات عمل��ی الزم را ب��رای برخوردار
کردن تهران از مزایای توافق ،انجام نداده
است .دیپلمات سوم به خبرگزاری رویترز
گفت« :الزم اس��ت برای اینکه ایرانیها
را در تواف��ق نگاه داریم و همچنین برای
اینکه بگوییم میتوانیم ظرف مدت کوتاه
پیش برویم ،به آنها (ایرانیها) نشان دهیم
که علیرغ��م تحریمه��ای آمریکا برای
حفظ توافق هس��تهای تالش میکنیم».
دیپلماتهای اروپایی گفتهاند این س��از و
کار ویژه برای حفظ تجارت با ایران کافی
نیس��ت .هدف این است که ایران متقاعد
ش��ود تعهداتش ب��ه توافق هس��تهای را
حفظ کند.

اگر مدافعان حرم نبودند ،حماسه راهپیمایی اربعین هم نبود
رهبر انقالب اس�لامی روز دوشنبه (30
مهرماه) در دیدار جمعی از خانوادههای
شهدای مدافع حرم ،با اشاره به شباهت
حرکت مدافعان ح��رم اهلبیت علیهم
الس�لام در س��الهای اخی��ر با حرکت
کس��انی که در دوران خلفای عباس��ی
ب��ا نثار جان خود نگذاش��تند قبر مطهر
سیدالش��هداء از بی��ن ب��رود ،فرمودند:
اگر آنجا کس��انی فداکاری نمیکردند،
محبت اباعبداهلل
امروز شوکت و هیمن ه ّ
الس�لام) اینجور دنیا را
الحسین (علیه ّ
اصلی
فرا نمیگرفت .این خشت ا ّول و
ِ
این کار را همان کس��انی گذاش��تند که
در واق��ع جانش��ان را ب��رای زیارت قبر
السالم) فدا کردند .این
اباعبداهلل (علیه ّ
بچههای شما هم همینجور ...اگر این
ّ
کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند
نبودند ،دش��من تا نزدیک��ی قبر مط ّهر
حضرت اباعبداهلل ،چندکیلومتری کربال،
جلو آمده بود».
به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ
و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای،متن
بیانات رهبر انقالب در این دیدار بهشرح
زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
ش آمدی��د ب��رادران عزیز،
خیل��ی خ��و 
مکرم و
ه��ای
ه
خانواد
عزیز،
خواه��ران
ّ
ّ
معظم ش��هدای عزیزم��ان! حرکت این
شهدای ش��ما که در این برهه در خارج
از کش��ور بهشهادت رس��یدند ،در واقع
جان
شبیه حرکت آنکسانی است که با ِ
خودشان توانستند قبر حضرت اباعبداهلل

را حفظ کنند.
عباس
ی
بن
خلف��ای
که
بود
ی��ک روزی
ّ
ه ّم��ت گماش��ته بودند که قب��ر مط ّهر
حض��رت اباعب��داهلل و الب��د بهتب ِع آن،
بقی ه قبور مط ّه��ره را از بین ببرند؛ یک
ّ
جان خودشان نگذاشتند؛ یعنی
ع ّدهای با ِ
[آنها] گفتند «اگر بیایید ،دستتان را قطع
میکنیم ،پایتان را قطع میکنیم ،شما را
بهقتل میرسانیم»؛ درعینحال [اینها]
رفتند .همان رفتنها بود که حاال رسیده
به بیس��ت میلیون زائر پیادهی اربعین.

اگر آنجا کس��انی فداکاری نمیکردند،
محبت اباعبداهلل
امروز شوکت و هیمن ه ّ
الس�لام) اینجور دنیا را
الحسین (علیه ّ
فرا نمیگرف��ت؛ که ش��ما میبینید در
راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف
ــ از فارس و ترک و اردو و کشورهای
اروپای��ی و ح ّتی از آمریکا -افرادی بلند
میش��وند میآین��د آنجا؛ ای��ن [کار] را
اصلی
چهکس��ی کرد؟ این خشت ا ّول و ِ
این کار را همان کس��انی گذاش��تند که
درواق��ع جانش��ان را برای زی��ارت قبر

السالم) فدا کردند.
اباعبداهلل (علیه ّ
بچههای ش��ما ه��م همینجور؛ اگر
این ّ
چنانچه این فرزندان عزیز شما ،شهدای
عزیز ش��ما ،این کس��انی که رفتند آنجا
مجاه��دت کردن��د نبودن��د ،دش��من تا
نزدیک��ی قبر مط ّهر حض��رت اباعبداهلل،
چندکیلومتری کربال ،جل��و آمده بود؛ با
خمپ��ار ه کوتا هبُرد ــ خمپ��ارهی  60ــ
کربال را میزدن��د؛ اینقدر نزدیک آمده
بودن��د! ب��ه کاظمین نزدی��ک بودند ،به
زینبیه نزدیک بودن��د ،در واقع [آنجا را]
ّ

محاصره ک��رده بودند .ای��ن جوانهای
ش��ما رفتند در خالل هزاران نف ِر دیگر،
رفتند این بال را از س ِر اسالم و مسلمین
در واقع رفع کردن��د؛ کار بزرگی که این
جوانهای شما انجام دادند ،این است ،و
این برای خدا بوده؛ َوالاّ ما که کس��ی را
تشویق نکردیم [برود]؛ مثل دور ه جنگ
ک��ه تش��ویق میکردیم و امام دس��تور
عملیات میزدند؛ این
میدادن��د و مارش ّ
خبرها نبود ،ا ّم��ا درعینحال این جوانها
با شوق ،با التماس ،با عالقهمندی ،بلند
شدند رفتند؛ این اخالص است دیگر؛ این
اخالص را خدای متعال برکت میدهد.
انشاءاهلل در آیند ه نهچندان دوری ،برکات
اینها را دنیای اسالم خواهد دید.
الب ّته برای ش��ماها ــ چه پدر ،چه مادر،
چه همسر ،چه فرزند ،چه برادر و خواهر
ــ سخت است[ ،این] معلوم است ،لکن
ی اس��ت که در مقابلش
خب این سخت 
چشمروشنی خدای متعال هست که به
صابرین وعده فرم��وده که ُ
«أولٰئ َِک
حمة»؛()1
َعلَی ِهم َصلَ ٌ
��وات مِن َرب ِّ ِهم َو َر َ
خدای متعال بر کسانی که صبر میکنند
در ای��ن مصائ��ب ،درود میفرس��تد و
صلوات می فرستد و رحمت میفرستد؛
این وعد ه الهی اس��ت ،آی ه قرآن است؛
انش��اءاهلل مش��مول این الط��اف الهی
خواهید بود .خداوند انش��اءاهلل ما را هم
به این جوانهای شما ملحق کند؛ ما هم
دنبال�� ه همانها ،در هم��ان راه حرکت
کنیم و به همان سرنوشت برسیم .خب
یک صلوات دیگر بفرستید.

«واعظی» پاسخ «جهانگیری» را داد :نفر دوم دولت است!

تالش اردوگاه اصالحات برای تطهیر خود در برابر شکست دولت ادامه دارد

گروه سیاسی :با گذشت  3روز از اظهارات
جنجالی و بیسابقه اسحاق جهانگیری
علی��ه دول��ت ،همچن��ان ترکشه��ای
این افش��اگریها به س��مت برخی افراد
«خ��اص» درون دول��ت در ح��ال روانه
ش��دن اس��ت و در جدیدترین واکنش،
واعظی رئیس دفت��ر رییس جمهور روز
گذشته(چهارش��نبه) در حاش��یه جلسه
هیئت دولت به شکلی «مصنوعی» سعی
کرد اختالفات درون دولت را بیاهمیت
جلوه بدهد .به گزارش «عصرایرانیان»،
البته بای��د این نکته را هم یادآوری کرد
که در روزهای گذشته برخی افراد درون
جریان اصالحات با عملکرد خود نشان
داده اند که از همین حاال به دنبال بیرون
کش��یدن پای خود از عملکرد نامناسب
دولت هس��تند و در عین حال این گمانه
را تقویت میکنند که نقشهای در جریان
است تا جریان اصالحات برای انتخابات
 1400بتواند عرض ان��دام کند؛ آن هم
بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود در
قبال این اتفاقات باشد!
واعظ�ی :جهانگیری نف�ر دوم دولت
است!

همچنین،نبای��د ای��ن مس��ئله را نادیده
گرفت که نوک پی��کان انتقادات اهالی
اردوگاه اصالحطلب��ان معط��وف ب��ه
محمود واعظی اس��ت و حاال او در مقام

پاس��خگویی برآمده اس��ت .رئیس دفتر درست کنند ،صحیح نیست.
رئیسجمه��ور روز گذشته(چهارش��نبه)
در حاشیه جلس��ه هیئت دولت در پاسخ حرف های جهانگیری توجیهی برای
به س��والی مبنی بر اینکه سخنان اخیر عملکرد دولت نیست
جهانگی��ری درب��اره این ک��ه وی توان در همی��ن رابطه،محمدکاظم انبارلویی،
عوض کردن منشی خود را هم نداشته ،عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه
چطور ارزیابی میکند ،تصریح کرد :من اس�لامی ،در خصوص اظه��ارات اخیر
نمیدانم شما با این دو سوال میخواهید جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهور
چه چیزی را اثبات کنید .شما اگر در آن که ادعا کرده اس��ت حتی توان جابجایی
مراسم بودید که گزارشش به ما داده شد ،منشی دفتر خود را هم ندارد ،اظهارداشت:
اینطور بوده که آقای شریعتمداری قبل آقای جهانگیری در ایام انتخابات ریاست
از س��خنرانی آقای جهانگیری صحبت جمهوری خ��ودش را در حد معاون اول
کرده بودند و مفص ً
ال خواس��تار افزایش و یا حتی شخص رئیس جمهور توانمند
اختیارات بس��یار باالی وزرا شده بودند و نشان می داد و نقدی بی رحمانه به دولت
آقای جهانگیری آنجا گفتند که شما که گذش��ته داشت و تالش داشت که تا حد
آنقدر از م��ا اختیارات میخواهید  -حاال ام��کان ،فضای س��یاهی را از آن دوران
چه به طن��ز چه غیر آن  -مطرح کردند ترس��یم کند .وی در گفت و گو با مهر،
که ما اختیار عزل منشی خود را
هم نداریم .اما ش��ما که میدانید
قدرت آق��ای جهانگیری چگونه
اس��ت ،مطبوع��ات از صحب��ت
آقای جهانگیری در این ش��رایط
اس��تفاده و به ایشان جفا کردند،
ما در سخنرانیهایمان از کالم
اینگونه که متکی ب��ر تواضع یا
نزدیک به طنز باشد زیاد استفاده
میکنیم اما اینک��ه این جمله را
بگیرن��د و براس��اس آن معرکه

خاطرنشان کرد :امروز می توان چند برابر
نقد هایی که آقای جهانگیری نسبت به
دولت قبل داش��تند را به دولت فعلی که
ایشان معاول اول آن هستند ،وارد آورد.
شما ببینید در خصوص حفظ ارزش پول
ملی ،قیمت دالر و مهار تورم ،مشکالت
زی��اد اس��ت و مس��ئولین دولت��ی باید
پاس��خگوی عملکرد خود باشند نه آنکه
فرار رو به جلو داش��ته باشند .کارشناس
مسائل سیاس��ی با اشاره به اینکه دولت
فعلی هی��چ فردی را در قالب س��خنگو
ندارد و این به معنای عدم پاس��خگویی
دولت به منتقدان خود است ،تصریح کرد:
کسی که این ادعا را داشت که اگر رئیس
جمهور کش��ور شود ،اقدامات زیربنایی و
گس��ترده ای را در کش��ور انج��ام م��ی
دهد ،ام��روز در قامت معاون اول رئیس
جمهور که ریاست نشست
های اکثر ش��وراهای عالی
کشور را هم در اختیار دارد،
این طور ادع��ا می کند که
حتی ق��ادر به عوض کردن
منشی دفتر خود هم نیست.
انبارلویی اظهار داشت :این
ط��رز ح��رف زدن توجی��ه
مناسبی برای عملکرد دولت
در دو س��الی که از آن می
گذرد نیس��ت و آنه��ا باید

فکری برای حل مشکالت جاری کشور
داشته باش��ند .کسی از آقای جهانگیری
نم��ی پذیرد که این طور حرفی را مطرح
کند .وی تصریح کرد :در  ۵س��ال اخیر،
مدیرانی که با آق��ای جهانگیری تفاوت
فکری دارند ،کنار گذاشته شدند و عمده
این تغییرات ه��م خود آقای جهانگیری
انجام داده است ،بنابراین می توان گفت
مع��اون اول رئیس جمهور نقش کلیدی
در تغییر مدیریت کش��ور داش��ته است.
عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه
اس�لامی ادامه داد :مراجع تقلید در دیدار
اخی��ر خود با مدی��رکل بانک مرکزی بر
این مطلب تأکید کردن��د که دولت باید
از ارزش پول کش��ور صیانت کند ،خُ ب
این به دلیل آن اس��ت که مردم نس��بت
به عدم مس��ئولیت دولت در ارزش پول
کش��ور اعتراض دارند و شاهد نوسانات
بازار ارز ،طال و افزایش قیمت ها هستند.
انبارلویی در پایان خاطرنشان کرد :آقای
جهانگیری باید پاس��خگوی گرانی ها و
مشکالت اقتصادی پیش آمده در کشور
باشد و کس��ی از ایشان نپرسیده که می
تواند منش��ی خود را عوض کند یا خیر؟
شما باید پاس��خگوی این مطلب باشید
که از امکانات گس��ترده ای که در دست
دارید چه استفاده ای برای حل مشکالت
کشور انجام داده اید.

دادستان تهران مطرح کرد

ی االرض است
اتهام ۴نفر از محیط زیستیها افساد ف 

گروه سیاس�ی :در ش��رایطی که پرونده متهمان
زیس��ت محیطی ابعاد تازهتری پیدا کرده اس��ت
و ب��ه مراح��ل نهایی خود نزدیک ش��ده اس��ت،
عباس جعف��ری دولت آبادی جزئیات بیش��تری
درب��اره آخرین وضعی��ت متهمان ارائ��ه کرد .به
گزارش «عصرایرانی��ان» ،در همین حال ،مجددا
دولتیها با تعری��ض وارد کردن به روند محاکمه
متهم��ان مطالب دیگری مط��رح کردند که البته
س��ابقه طوالنی دارد .عیس��ی کالنت��ری رئیس

سازمان حفاظت محیط زیس��ت در همان زمانی
ک��ه موضوع ای��ن ژرونده داغ ش��ده بود اساس��ا
مس��ئولیت قوه قضاییه را نفی ک��رده بود و حاال
دیروز ش��هیندخت موالوردی هم مطالبی مطرح
کرد که نشان می دهد دولتیها تاب آرای قضایی
را ندارند .در همین رابطه،دادستان تهران با اشاره
ب��ه پرونده متهمان محیط زیس��تی گفت :عنوان
اتهام��ی  ۴نفر از این متهمان از س��وی بازپرس
پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کس��انی
ک��ه در این باره انتقادات��ی کردند اعالم میکنیم
که تعیین نوع اتهام در اختیار بازپرس اس��ت .به
گزارش ایس��نا ،عباس جعفری دول��ت آبادی در
حاشیه نشست با مسئوالن ذیربط که در خصوص
موضوع طالق برگزار شد ،در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده موسوم
به محیط زیست هم گفت ۲۰ :روز پیش تحقیقات
در این خصوص به پایان رس��یده بود که نواقصی
داش��ت و پرونده به ش��عبه بازپرس��ی بازگشت و

بازپرس از مراجع نظامی اس��تعالماتی داشت که
جواب روش��نی داده شد و تعدادی از این متهمان
اطالعات نظامی را در قالب محیط زیست کسب
کرده بودند .دادس��تان عمومی و انقالب تهران،
اظهار کرد :بر همین اس��اس عنوان اتهامی  ۴نفر
از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد
که در همین ارتباط به کس��انی ک��ه در این باره
انتقاداتی کردند اعالم میکنیم در اختیار بازپرس
اس��ت که نوع اتهام را تعیی��ن کند .وی افزود۸ :
نفر در این پرونده تعقیب ش��دند و کیفرخواس��ت
آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی
 ۴نفر از آنها افس��اد فی االرض است .دادستان
تهران درباره جسد مرحوم هکی گفت :چهارشنبه
هفته گذشته دو حادثه فجیع رخ داده بود که یک
مورد مربوط به جسدی بود که در خودرو سوخته
ب��ود .وی اف��زود :اولیای دم حاض��ر به پذیرش
جس��د نبودن��د و ادعا میکردند جس��د متعلق به
آنها نیست ،اما پس از آزمایش دی انای امروز

معلوم شد که جسد متعلق به همان خانواده است.
جعف��ری دولت آبادی خاطرنش��ان ک��رد :در این
ارتباط دو نفر مظنون هستند که دستگیر شدند و
منتظر نتیجه سم شناسی پزشکی قانونی هستیم.
رایزنی میکنیم! اما در واکنش به اعالم این خبر
از سوی دادستان ،دس��تیار ویژه رئیس جمهوری
در امور حقوق شهروندی از پیگیری مساله طرح
اته��ام فیاالرض ب��رای فعاالن محیط زیس��ت
توسط مجموعه دولت خبر داد  .به گزارش ایسنا،
ش��هیندخت موالوردی در حاش��یه جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اتهام افساد
فیاالرض ب��رای فعاالن محیط زیس��ت ،اظهار
ک��رد :در این باره اتهام جدیدی مطرح ش��ده اما
هنوز حکم صادر نش��ده است ،اگر هم صادر شود
حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد و فعال
این مس��اله در حد اتهام است .در مجموعه دولت
آنها که مرتبط هس��تند در حال پیگیری هستند و
رایزنی میکنند.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مطرح کرد؛

قتل خاشقچی بدون حمایت آمریکا امکانپذیر نبود

حجتاالسالم حس��ن روحانی رئیسجمهور دیروز
چهارش��نبه( 2آبان) در جلس��ه هیئت دولت ،قتل
جمال خاش��قچی را واقعهای تکاندهنده توصیف
کرد و گفت :کس��ی تصور نمیک��رد که در دنیای
امروز و در قرن جدید شاهد این چنین قتل سازمان
یافتهای بوده و دس��تگاهی ب��رای انجام یک قتل
فجی��ع برنامهری��زی بکند و فک��ر نمیکنم بدون
حمای��ت آمریکا کش��وری جرأت ارت��کاب چنین
جنایتی را داش��ته باش��د .وی تصریح ک��رد :گویا
یک جمع قبیلهای که بر کش��وری حکومت دارد،
از حاش��یه امنیتی برخوردار اس��ت و ارتکاب چنین
جنایتی با اتکاء به ابرقدرتی است که از آنها حمایت
میکن��د و اجازه نمیدهد که دادگاه هایی که علیه
جنایت بش��ری در جهان وجود دارند ،علیه آنها هم
وارد عمل ش��ود .رئیسجمهور خاطر نش��ان کرد:

چگونه اس��ت که ملت بزرگ��ی مانند یمن چندین
سال است اس��یر بمباران شدید قرار دارند و جهان
در مقابل آن س��کوت کرده اس��ت؟ آیا اگر حمایت
آمریکا نبود ،باز هم مردم یمن اینگونه زیر بمباران
وحش��یانه قرار میگرفتند .روحانی ،دولت ترکیه را
به تحقیقات بیطرفان��ه و دقیق در خصوص قتل
فجیع خبرنگار منتقد س��عودی توصیه کرد و گفت:
از دولت برادر و دوس��ت ترکیه میخواهم که روند
تحقیقات در این موضوع را دقیق و بیطرفانه ادامه
دهد تا کام ً
ال تمام ابعاد و زوایای این جنایت که در
دهههای اخیر بیسابقه بوده و در قرنهای گذشته
انجام میشد ،برای جهانیان آشکار شود .وی گفت:
ارتکاب چنین جنایتی نشان میدهد که یک تفکر
غلط چطور میتواند انحراف ایجاد کند و این همان
تفکری است که گروههای تروریستی مانند داعش

را در منطق��ه بوج��ود آورده اس��ت .رئیسجمهور
تصری��ح کرد :بدون تردید محکومتر از این جنایت
و مرتکبین آن ،قدرتی است که جرأت این جنایت
را به آنها داده اس��ت .امروز برای همگان در جهان
آش��کار شده که شما طرفدار چه رژیمهایی هستید
و در  13آب��ان هم میخواهید جنای��ت دیگری را
مرتکب شده و بر ملتی آزاد ،استقالل خواه و بزرگ
که دست شما را قطع کرده و خواسته تا نوکر شما
نباش��د ،فش��ار وارد کنید .وی در بخش دیگری از
س��خنان خود روز  13آبان را مورد اشاره قرار داد و
گف��ت :دولت آمریکا به دنب��ال آن بود که  13آبان
را ب��ه روز تلخ و س��خت برای م��ردم ایران تبدیل
کند ،ام��ا در یک طرف روز  13آب��ان ،ایام اربعین
امام حس��ین(ع) ق��رار دارد و در آن طرف هم ایام
ش��هادت امام حسن مجتبی(ع) ،امام رضا(ع) و روز

رحلت پیامبر عظیم الش��أن اسالم(ص) قرار دارد و
همه این ایام ،روزهای شور و معنویت مردم بزرگ
ایران نسبت به خاندان رسالت است و در این زمینه
میتوان گف��ت که آمریکا بدبی��اری بزرگی آورده
اس��ت و روزی را برای فشار به مردم ایران انتخاب
ک��رده که م��ردم در آن ایام برای پیامبر اس�لام و
خاندان رس��الت در اوج معنویت و ف��داکاری قرار
دارند .بنابراین حربه آنها در اعمال فش��ار به ایران
در این ایام از همیشه کندتر است.

اخبار
علوی:ضریب امنیتی مرز مهران در
موقعیت عالی قرار دارد

وزیر اطالع��ات در بازدید از مرز مهران
گفت :مرزهای کشور از امنیت مطلوبی
برخ��وردار اس��ت .به گ��زارش ایس��نا،
حجتاالس�لام والمسلمین سیدمحمود
عل��وی در جریان بازدی��د از مرز مهران
اظهار ک��رد :مرزهای کش��ور از امنیت
مطلوب برخوردار است و در مرز مهران
هیچ مش��کل امنیتی وجود ن��دارد و به
فضل خ��دا و تالش همهی مجموعهها
و تمهیدات اندیشیدهشده ضریب امنیتی
مرز مهران و دیگ��ر مرزها در موقعیت
عالی قرار دارد .وی حضور ش��بانهروزی
و اج��رای طرحه��ای عملیاتی و امنیتی
توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان(عج)
با مشارکت سایر دس��تگاهها را یادآور و
خاطرنش��ان کرد :تاکنون  3تیم 15نفره
که از عوامل وابس��ته ب��ه داعش قصد
بره��م زدن امنی��ت زائ��ران را داش��ت ه
در خوزس��تان دس��تگیر ش��ده اس��ت .
وزی��ر اطالع��ات امنیت ت��ردد و حضور
زائ��ران اربعی��ن حس��ینی را هدف همه
دستگاههای امنیتی ،انتظامی و عملیاتی
دانست و افزود :دشمنان انقالب اسالمی
در مقابل اراده و همت مردم و مسئوالن
ایران خوار و زبون هستند و وحدت مردم
و مسئوالن ضامن پیروزی است .
سردار پاکپور :مقامات پاکستان برای
آزادی مرزبانان میرجاوه قول دادند

س��ردار محم��د
پاکپ��ور ،فرمان��ده
نیروی زمینی سپاه،
در پایان س��فر یک
روزه به پاکس��تان
در ف��رودگاه نظامی «نورخ��ان» گفت:
بعد از اتفاقی ک��ه در مرز میرجاوه افتاد،
رایزنیه��ای مختلفی از طریق وابس��ته
نظامی و سفیر جمهوری اسالمی ایران
در پاکستان با مسئوالن نظامی و امنیتی
این کشور داشتیم اما باحضور در پاکستان
با مقامات این کشور نیز رودر رو رایزنی
و مذاک��ره کردیم .به گزارش تس��نیم،
وی افزود :در جلس��های که با مسئوالن
و مقامات نظامی و امنیتی پاکس��تان به
ویژه فرمانده ارتش این کش��ور داشتیم
نگرانیه��ای خود را در مورد ناامنیهای
مرزی مطرح کردیم و درخصوص آزادی
گروگانه��ای ایرانی که در مرز میرجاوه
ربوده ش��دند با آنها صحب��ت کردیم و
آن��ان ق��ول دادند از تم��ام ظرفیتهای
خود برای آزادی و س�لامت گروگانها
اس��تفاده کنند .فرمان��ده نیروی زمینی
س��پاه خاطرنش��ان کرد :درباره موضوع
امنیت مرزی همچنین ب��ا ژنرال «قمر
جاوی��د باج��وا» فرمانده ارت��ش و دیگر
مقامات نظامی پاکس��تان گفتگو ش��د.
س��ردار پاکپور با تاکید بر نیاز بیش��تر به
حضور پاکستان در مرزها اظهار داشت:
تحرکات تروریس��تی ک��ه در مرز اتفاق
میافتد باید از طریق همکاری دوجانبه
دفع شود .وی در پاسخ به سئوالی درباره
اع�لام خبر خوب به ملت ایران در مورد
وضعیت گروگانها گفت :در حال حاضر
نمیتوانیم چیزی بگوییم اما این هم به
نوبه خود خبر خوبی اس��ت که این اراده
در مس��ئوالن نظامی و امنیتی پاکستان
وجود دارد که با تمام توان و با اس��تفاده
از تم��ام ظرفیتهای خ��ود برای آزادی
گروگانهای ایرانی تالش کنند.
امیرحاتمی :دستاوردهای دفاعی در
 ۴۰سالگی انقالب رونمایی میشود

امی��ر س��رتیپ امیر حاتم��ی ،وزیر دفاع
و پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح ،ظه��ر
دیروز(چهارش��نبه) در حاش��یه جلس��ه
هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره
برنامههای ای��ن وزارتخانه در رونمایی
از محصوالت دفاعی اظهار داش��ت :در
آستانه چهل سالگی و ورود به دهه پنجم
انقالب اس�لامی از دستاوردهای دفاعی
متعددی رونمایی میش��ود .به گزارش
تسنیم،وی افزود :یکی از این دستاوردها
در حوزه دریایی است.
پوشالی بودن حقوق بشر غربی با
قتل خاشقجی اثبات شد

آی��تاهلل العظمی ناصر مکارم ش��یرازی
دیروز( چهارشنبه) در جلسه درس خارج
فقه خود که در مس��جد اعظ��م برگزار
ش��د ،س��خنان خود را حدیثی از پیامبر
اک��رم(ص) آغ��از کرد و گف��ت :یکی از
اموری که باعث مغفرت الهی میش��ود
س�لام کردن به یکدیگر و روبهرو شدن
انس��انها با س��خنان خوب با یکدیگر
اس��ت .وی مسئله حقوق بشر را یکی از
امتحانات الهی دانست و گفت :راهی که
انبیاء الهی آوردهاند بش��ر امروز راه انبیا
اله��ی را بهتدری��ج در ح��ال طی کردن
اس��ت .آیتاهلل مکارم ش��یرازی کشته
شدن خبرنگار عربستانی را یکی از موارد
نقض حقوق بش��ر دانست و افزود :پس
از کشته ش��دن این خبرنگار ،معلوم شد
که همه این ش��عارها دروغ بود و ش��عار
اصلی آمریکا و همپیمانانش این اس��ت
که با ترساندن ،پول عربستان را از آنها
بگیرند ،در واقع منافعشان خط بطالن بر
حقوق بشر کشیده است.

