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درمکتب امام

ما هیچیم و هرچه هست تویی
خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم 

و هرچه هســت تویی. ما اگر چنانچه خالف می کنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. تو 

ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم در او. 

خدایا! تو ما را لیاقت بده که در این مهامنی که از ما کردی به طور شایســته وارد 

بشــویم. خدایا! این ایران که از همه اطراف به او هجوم شــده است، برای اسالم، 

این ایران را تو تقویت کن.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

شورشیاِنِ دیروز علیه آرای ملت
امروز پیگیری قانونی تخلفات را برنمی تابند!

صفحه10
شنبه۶خرداد1۳۹۶

اولرمضان1۴۳۸-شماره۲1۶۳۳

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در یادداشتی به پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت 
و نوشت: »نتیجه انتخابات ۱۳۹۶ ایجاب می کند که از جدال های فرسایشی و مباحث تکراری درباره »برجام« 
عبور کنیم و با نمایش همدلی و همسویی داخلی، فضا را برای حفظ این توافق و بهره برداری حداکثری از این 
سند ملی مستعد کنیم. به بیان دیگر، قبول کنیم که رأی مجدد به حسن روحانی به مثابه رد سه سال اتهامات 
سنگین به کارگزاران توافق هسته ای و رویکرد آنها بوده و تیم او اینک مزین به مهر تأیید، مشروعیت و اعتماد 

از جانب مردم ایران شده است«.
گفتنی است در انتخابات اخیر با وجود تخلفات فراوان عوامل اجرایی انتخابات نزدیک ۱۶ میلیون نفر به 
سیاست های اقتصادی و خارجی دولت یازدهم رای منفی داده اند و انتظار از این ۱۶ میلیون نفر که سکوت 

کرده و حرفی نزنند از مدعیان آزادی بیان عجیب به نظر می رسد.
نکته دیگر آن که تفسیر همه آرای روحانی در انتخابات به پذیرش برجام از سوی مردم نیز منطبق با واقع 
نیست، بخشی از آرای روحانی به وعده های بی شمار رئیس جمهور مستقر مربوط می شود که وی در تبلیغات 

و مناظره های انتخاباتی از آنها سخن گفت.
دولت بلندگو نمی خواهد، کابینه کارآمد و پرتالش می خواهد

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان »این دولت بلندگو می خواهد« نوشت:»متاسفانه به دلیل ضعف تیم 
رسانه ای آقای روحانی، برخی تصور می کنند که دولت تدبیر و امید در طول ۳ سال گذشته هیچ دستاوردی 

نداشته است«.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:»تیم اطالع رسانی آقای روحانی نه تنها ضعیف عمل کرده که 
در واقع هیچ کاری انجام نداده است. این اتفاق باعث شد تا جریان رقیب آقای روحانی یک رای دور از انتظار 
به دست بیاورد. اگر تیم اطالع رسانی دولت خوب عمل می کرد و تمام بار آن بر دوش آقای دکتر روحانی نبود، 

تیم رقیب که دارای امکانات گسترده بود همین 40 درصد آرا را هم نمی توانست به دست آورد«.
کارنامه پر از خالی دولت یازدهم و وعده های بر زمین مانده موجب شد تا افکار عمومی نگاه مثبتی به ادامه 
روند فعلی نداشــته باشــد. اما دولت با استفاده از رسانه های متعدد- بیش از 40 روزنامه و هفته نامه و تعداد 
زیادی ســایت و کانال تلگرامی- با رقیب هراســی و تهدید و ترساندن و تطمیع مردم و وعده درمانی توانست 

راهی پاستور شود.
کارشناسان بر این باورند که واقعیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به سرعت، تصویر القایی دولت را 
به چالش خواهد کشید. از سوی دیگر رای جبهه مقابل، رای ریشه دار است و احتماال افزایش می یابد؛ به ویژه 

اینکه در موقعیت انتقادی و مطالبه گری است. 
بنابراین مســئله اصلی نه تیم اطالع رســانی بلکه عملکرد دولت است. دولت در حال حاضر به اندازه کافی 

بلندگو دارد، آنچه نیاز است تشکیل کابینه کارآمد و پرتالش است.
قطع یارانه مردم برای جبران ریخت و پاش دولت!

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: »مردم مي دانند افزایش یارانه ها نه تنها دردي از آنها درمان نمي کند بلکه 
بر مشکالت معیشت مي افزاید. تجربه شش سال یارانه داري این واقعیت را اثبات کرده است. بر همین اساس به 
جاي راي به افزایش یارانه ها تا ٢٥0 هزار تومان پاي صندوق ها به یارانه نقدي »نه« گفتند. با این حال دولت 

دوازدهم بر اساس تکلیف برنامه ششم خیال افزایش یارانه نیازمندان را دارد«.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت:»نتایج اجراي قانون در این ســال ها نشان مي دهد آثاري که 
پرداخت یارانه ها بر افزایش رفاه اجتماعي و قدرت خرید مردم داشــته بسیار اندك بوده است. بنابراین اگرچه 
دولت همه ساله مبالغ زیادي از بودجه عمومي را صرف پرداخت یارانه نقدي و همچنین یارانه کاالهاي اساسي 
کرده اما به دلیل فراگیر بودن اینگونه پرداخت ها تاثیر قابل توجهي در بهبود وضع معیشــتي اقشار کم درآمد 

جامعه نداشته است«.
روزنامه های زنجیره ای و برخی دولتمردان پیش از این نیز بارها به پرداخت یارانه حمله کرده و آن را مصیبت 
عظمی دولت نامیدند. این در حالی اســت که هزینه های جاری ) نه عمرانی( دولت یازدهم ظرف 4 ســال ، 
بیش از ۳ برابر شــد و با رشــد بیش از ۳00 درصدی، از ۱04 هزار میلیارد به ۳40 هزار میلیارد تومان رسید. 
حجم نقدینگی نیز از 4۳0 هزار میلیارد به ۱٢70 هزار میلیارد تومان رســیده است. از سوی دیگر بدهی های 
دولت از ٢00 هزار میلیارد به رقم سرسام آور  700 هزار میلیارد تومان رسیده است . دولت یکی از راه های 
جبران ریخت و پاش ها و ولخرجی های خود را افزایش مالیات از مردم عادی، گران کردن حامل های انرژی 

و قطع یارانه ها می بیند.
یارانه خانوار های بســیاری که ماه ها بلکه از ۳ ســال پیش قطع شــده بود، در ماه های اخیر از صدقه سر 
انتخابات برقرار شد. اما با عنایت به پرخرجی دولت و تدارك نکردن درآمدهای جدید ، الجرم یارانه این خانواده ها 

و حتی خانوارهای دیگری که تا امروز یارانه می گرفتند، قطع خواهد شد.
اعتراض نجیبانه، شورش وقیحانه!

روزنامــه زنجیــره ای بهار که در جریان فتنه 88 در کنار ســایر روزنامه های زنجیــره ای در آتش فتنه 
می دمید و از جریان فتنه و آشوبگران خیابانی به بهانه اعتراض به نتایج انتخابات سال 88  حمایت می کرد، 
در یادداشتی با عنوان »دمکراسی خوب، دمکراسی بد« در ادعای مضحک و البته وقیحانه، ویژگی انحصاری و 
مختص مدعیان اصالحات در عدم پذیرش نتیجه انتخابات در صورت شکست را به جریان رقیب نسبت داده و 
نوشته است:»سال هاست که تندروها دموکراسی را بر نمی تابند، آنها ابایی ندارند که این تفکرشان را در عیان 
و نهان بر لب آورند، این جماعت تنها در صورتی دموکراســی را خوب می دانند که کســی از تبار یا جناح شان 
حائز اکثریت آراء شود. آن گاه از سِر شور و شعف ثناگوی مردم می شوند و از ذوق زدگِی این دموکراسِی خوب، 
فرد برگزیده را »معجزه هزاره سوم« می نامند، ولی اگر فردی با رأی مردم انتخاب شود که همسو با تفکر این 
افراد نباشد، از دید تندروها این انتخاب ثمره دموکراسی بد است و این جماعت ابایی ندارند که اکثریت »نه« 

گفته به تفکرشان را مصداق: »اکثرهم ال یعقلون. . .« بدانند..«.
ظاهرا رفتار متمدنانه و اخالقمدارانه جریان مقابل در مواجه با نتیجه انتخابات برای این روزنامه ی زنجیره ای 
که ســال 88 بر طبل آشــوب، شورش، جنگ خیابانی و ابطال انتخابات می کوبید چنان گران و سنگین آمده 

که به هذیان گویی دچار شده اند! 
سرایت ناکارآمدی دولت در حل مشکالت کشور به برگزاری انتخابات

روزنامه ایران در گزارشــی به موضوع عدم رأی گیری از تعــداد زیادی از مردم در انتخابات اخیر پرداخت 
و نوشــت: »رئیس جمهوری در نخســتین نشست خبری پس از انتخابات به »4 میلیونی که در صف بودند و 
می توانســتند رأی بدهند« اشــاره کرد، 4 میلیونی که اگر فرآیند طوالنی اخذ رأی نبود، می توانستند نتیجه 
دیگری را برای انتخابات رقم بزنند. اما دشواری های فرآیند اخذ رأی سبب شد که تعدادی از ایرانیان نتوانند 

آرای خود را به صندوق های رأی بیندازند«.
در این گزارش از قول رحمانی فضلی، وزیر کشــور خاطرنشــان شده اســت: »برآورد و تخمین ما در کل 
کشور این است که حدود یک میلیون نفر نتوانستند رأی بدهند. ما از این بابت از مردم پوزش خواستیم چون 
از ســاعت ۱٢ شب به بعد نمی توانستیم از مردم رأی بگیریم. قانون می گوید روز جمعه رأی گیری شود یعنی 

تا ساعت ۱٢ شب«.
در بخش دیگری از این گزارش یادشده آمده است: »حسینعلی امیری، عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات 
ریاست جمهوری نیز حضور مردم در انتخابات را بسیار پرشور و پرشکوه دانست و تصریح کرد: مردم به فرمایش 
مقام معظم رهبری که فرموده بودند مشــارکت حداکثری باشــد، لبیک گفته بودند و کسانی بودند که در ٢۹ 

اردیبهشت ۶ تا 7 ساعت برای رأی دادن در صف بودند. 
وی در حاشــیه جلســه هیأت دولت یادآور شد: تعداد قابل توجهی هم ساعت ها در صف منتظر بودند اما 
متأســفانه بعد از ۱٢ شب نشد که از آنان رأی گیری کنند. من همان موقع از بعضی کارشناسان وزارت کشور 
پرسیدم در عین حال از طریق فضای مجازی نیز صف های جمعیت را در استان های مختلف برای من می فرستادند 
که جمعیت قابل توجهی بود و طبق اعالم کارشناسان وزارت کشور در همان شب، ایشان عدد حدود ۳ ملیون 
نفر را به من گفتند ... من به عنوان یک عضو هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری از کسانی که ساعت ها 

در صف منتظر شدند و نشد از آنها رأی گیری به عمل بیاید، عذرخواهی می کنم«.
همانطور که در باال آمده است، رئیس جمهور تعداد افرادی که از آنها رأی گیری نشده را 4 میلیون، وزیر 
کشور حدود یک میلیون و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور حدود ۳ ملیون نفر اعالم کرده اند. 
ضمن اینکه تناقض آشکار در اعالم این آمار، آن هم از سوی مقامات بلندپایه دولتی مایه تعجب و سؤال برانگیز 
است، عدم رأی گیری از این تعداد از مردم یک افتضاح اجرایی است و عالوه بر اینکه از ناتوانی دولت یازدهم 
در برگزاری کامل و جامع انتخابات حکایت می کند، نشان دهنده آن است که خستگی دولت در حل مشکالت 

کشور، به برگزاری انتخابات هم سرایت کرده است.
در این گزارش همچنین از قول محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت در حاشــیه جلسه هیأت دولت آمده 
است: »در سال های گذشته اگر کسانی تا ساعت ۱٢ شب باقی می ماندند در های شعبه بسته می شد و از آنهایی 
که حضور داشتند رأی گیری به عمل می آمد اما در این انتخابات نظر شورای نگهبان این بود که اگر حتی به 

ساعت ۱٢ و ۱ دقیقه رسیدیم، رأی گیری انجام نشود«.
گرچه بعد از ساعت ۱٢ شب روند رأی گیری متوقف شد، اما نوبخت به این موضوع اشاره نمی کند که عدم 
ارسال تعرفه به شعب رأی، سپس تأخیر چند ساعته در ارسال تعرفه و عدم اخذ رأی از شمار زیادی از مردم 

نتیجه عملکرد خاص و شائبه برانگیز دولت در انتخابات بوده است.
خوزستان وضع مطلوبی ندارد دولت به فکر باشد 

روزنامه شــرق در یادداشتی به وضعیت نامطلوب خوزســتان از نظر اقتصادی پرداخت و نوشت: »امروزه 
شاخص های توسعه در استان خوزستان وضعیت مطلوبی را نمایش نمی دهند«.

در این یادداشــت آمده اســت: »خوزستان یکی از استان های با اهمیت کشــورمان است که در جنوب و 
جنوب غربی کشــور قرار گرفته است. بخش بزرگی از مردم استان عرب و بخش بزرگ دیگری لر هستند. این 
مردمان صدها سال است که با همزیستی برادرانه و مسالمت آمیز با یکدیگر زندگی می کنند. بخش مهمی از 
ذخایر نفت و گاز کشــور نیز در این اســتان مستقر شده و افزون بر آن، این استان از نظر منابع آبی و تولیدات 
کشاورزی جایگاهی شایسته  در اقتصاد کشور دارد. ضمن آنکه مجاورت این استان با آبراه اروندرود و خلیج فارس 
نیز می تواند فرصت های توسعه ای شایان توجهی در اختیار استان قرار دهد؛ اما متأسفانه و با وجود تالش های 
فراوان صورت گرفته در ســال های گذشته، استان خوزســتان هنوز نتوانسته نسبت به استعداد ها و ظرفیتش 
به جایگاه شایســته خود در اقتصاد ملی دســت یابد. امروزه شاخص های توسعه در استان خوزستان وضعیت 
مطلوبی را نمایش نمی دهند و از نظر مسائل زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوای ناشی از ریزگردها، وضعیت 
استان در شرایط ناسالمی قرار دارد. شاخص های اشتغال و... را هم باید بر سیاهه مشکالت این استان افزود«.

نویسنده با استناد به رای مردم خوزستان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افزوده است: »رأی بیش از 
٥٥ درصد از مردم استان به آقای دکتر روحانی نیز نشانی از استقبال گسترده مردم استان از برنامه های آقای 
روحانی است. این آمار بیش از پیش بر مسئولیت های دولت آقای روحانی در خوزستان می افزاید. امید است در 

دولت دوم جناب دکتر روحانی، توجه به استان خوزستان بیش از گذشته در اولویت قرار گیرد«.
فارغ از این که بر اساس این نوشتار و آمار اعالم شده در آن 4٥ درصد رای دهندگان خوزستان به دولت 
یازدهم رای منفی داده اند ســوال این جا اســت که آیا وظیفه دولت در رسیدگی به مناطق محروم باید منوط 

به رای باالی آنان به رئیس جمهور مستقر باشد؟!

سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 
اظهارات روحانی گفت: دوستان اجرایی بهتر 
بود به جناب آقای روحانی توضیح می دادند 
چرا بسیاری از حوزه ها با تاخیر زیاد شروع 
به کار کردند و یا چرا دستگاه ها مرتب دچار 
نقص فنی می شدند؟ و تاثیر آن در اخذ آرا تا 

چه میزان بوده است!
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوشت: جناب آقای روحانی اخیراً گفته اند: »ای کاش 
می شــد این شورای عزیز نگهبان ما که در ساعت 
ده و نیم شب پیشنهاد هیئت اجرایی را قبول کرد، 
همان زمانی که هیئت اجرایی در صبح پیشــنهاد 
کــرد که برای تســریع در کار فقط کد ملی افراد 
نوشــته شــود موافقت می کرد و دیگر از ده و نیم 
صبح تا ده و نیم شب طول نمی کشید. البد دقت 

کافی نمودند«.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اولین 
تماس وزیر محترم کشــور در این خصوص هنگام 
غروب بود که موضوع با توجه به صراحت آیین نامه 
نیازمند تأمل بود. با توجه به پیگیری ایشان موضوع 
با اعضای محترم هیئت مرکزی مشورت شد و پس 
از موافقت این اعضا موافقت نیز اعالم شد، اما فاصله 
حدود دو ســاعت بود و نه بیشتر. فکر می کنم به 

جناب روحانی گزارش غلط داده اند یا اینکه؟!
کدخدایی تاکید کرد : اما دوستان اجرایی بهتر 
بود به جای این گــزارش، به جناب آقای روحانی 
توضیح می دادند چرا بســیاری از حوزه ها با تأخیر 
زیاد شروع به کار کردند. و یا چرا دستگاه ها مرتب 
دچار نقص فنی می شــدند؟ و تأثیر آن در اخذ آرا 

تا چه  میزان بوده است؟!

کدخدایی در واکنش به اظهارات روحانی:

به شما گزارش غلط داده اند!
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
در سند 2030 نیز حمایت از خانواده گنجانده 
شــده اســت که البته همه می گویند این 
نیز خوب اســت اما آنها تعریف متفاوتی از 
خانواده دارند و می گویند که خانواده می تواند 
همجنس یا غیرهمجنس باشــد. طبق این 
سند یعنی اینکه به فساد یا انحراف جنسی 

مشروعیت بدهیم و از آن حمایت کنیم.
به گزارش تسنیم، حسن رحیم پور ازغدی در 
نشست »مرامنامه ارباب-رعیتی و سبک زندگی« 
در نقد قرارداد ٢0۳0 گفت: طبق روش و ســیره 
حکومت امیرمومنان، حکومت دینی باید به مردم 
در قبال کارهایی که انجام می دهد، پاسخگو باشد.
وی افزود: نباید این طور باشد که بگوییم یک 
چیزهایی هســت و به شما مردم مربوط نیست و 
ما خودمان با غربی ها چیزهایی را امضا کرده ایم و 

محرمانه است،  مسئوالن چنین حقی ندارند.
رحیم پور ازغدی نامحرم دانســتن مردم در 
قبال قراردادهای خارجی را خالف مبانی اسالم و 
تشیع، فقه سیاسی شیعه و قانون اساسی و مبانی 
انقالب دانست و گفت: این موضوع همچنین خالف 
مبانی امام و رهبری است. باید همه چیز را شفاف 

به مردم بگوییم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 
در حکومت اسالمی هر تصمیمی که گرفته می شود، 
باید به مردم گفته شود و مسئوالن باید بگویند که 
چرا این تصمیم را گرفته اند. کتمان و مخفی کردن 

تصمیمات از ملت معنا ندارد.
وی با تاکید بر اینکه غربی ها و نظام ســلطه 
تعریف خودشــان از مفاهیمی کــه در قراردادها 
منعقد می کنند را دارند، اظهار داشــت: در همین 

قانون بین المللی٢0۳0 می گویند هدفشان حمایت 
از اقشار آسیب پذیر و تهدیدشونده است که ما هم 
می گوییم این خیلی خوب است و حتما باید انجام 
شــود اما این درحالیست که منظورشان از اقشار 

آسیب پذیر جریانات فاسد جنسی است.
رحیم پور ازغدی گفت: البته در ســند ٢0۳0 
نیز حمایت از خانواده گنجانده شده است که البته 
همه می گویند این نیز خوب است اما آنها تعریف 
متفاوتــی از خانواده دارند و می گویند که خانواده 
می توانــد همجنس یا غیرهمجنس باشــد. طبق 
این ســند یعنی اینکه به فساد یا انحراف جنسی 

مشروعیت بدهیم و از آن حمایت کنیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 
بعد می گویند که اینها مختص عصر جدید است و 
این حرف ها برای قدیم است، خیر اتفاقا این کارها 
مربوط به قدیم است و هزاران سال پیش نیز طبق 
قرآن قوم لوط این کاره بوده اند. این کارهای شما 
خیلی قدیمی است، شما از اسالم خیلی قدیمی تر 
هســتید.وی خطاب به نسل جوان و مردم انقالبی 
گفــت: در هر قــراردادی کــه در داخل حکومت 
جمهوری اســالمی در هر دوره ای با بیگانگان و به 
خصوص مستکبران امضا می شود، ذره بین بیندازید 
و هر که گفت محرمانه است و به شما مربوط نیست 
بگویید همه چیز به ما مربوط است و باید بگویند 
که چه چیزی را و برای چه امضا کرده اند؟ و اینکه 

آیا بستر قانونی آن طی شده یا خیر؟
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی خاطر نشان 
کرد: حقوق کارگران معدن را حدود یک سال ونیم 
اســت که پرداخت نکرده اند اما دستورات حقوق 
بشــری ســازمان ملل را اجرا می کنند؛ آیا حقوق 

کارگران معدن حقوق بشر نیست؟

رحیم پور ازغدی:

طبق سند 2030 می خواهند به فساد
 و انحراف جنسی مشروعیت بدهیم

ظریف طی یادداشتی در نیویورک تایمز 
نوشــت:  در حالی که عربستان  میلیون ها 
بصورت بی حساب هزینه ترویج ایران هراسی 
می کند تا اذهان را از صادرات جهانی خود 
یعنی ایدئولوژی افراطــی القاعده، داعش 
و هر گروه تروریســتی ویرانگر دیگری از 
کراچی تا منچستر است منحرف سازد، ایران 
به قربانیان افراط گرایی در عراق و ســوریه 

کمک می کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در مقاله ای در روزنامه نیویورك 
تایمز با عنوان: »تجهیــزات نظامی زیبا )به قول 
ترامپ( خاورمیانه را نجات نخواهد داد«، به اتفاقات 
چند روز گذشــته در حاشیه جنوبی خلیج فارس 
اشاره کرد و نوشــت : اگر کارایی روش های قبلی 
مالکی برای موفقیت در آینده باشد، ۱۱0 میلیارد 
دالر دیگر برای ســالح، نه »بار هزینه های اضافی 
را از دوش واشــنگتن برخواهد داشت« و نه »به 
امنیت دراز مدت عربستان« - آنگونه که وزارت امور 
خارجــه آمریکا ادعا می کند- کمکی خواهد کرد.  

آخرین باری که سعودی ها چنین مبلغ هنگفتی 
را هزینه کردند، بیش از 70 میلیارد دالر به صدام 
حسین برای تسلیح وی در تجاوز به ایران در دهه 
هشتاد میالدی پرداخت کردند: ولی ببینید نتیجه 

این کار برای دنیا و خود آنها چه بود.
ظریف در این مقاله تصریح کرد : بنابراین در 
خوشبینانه ترین حالت، آقای ترامپ مشغول اخاذی 
و دوشیدن همسایگان سعودی ماست، آن هم از 
پولی که در واقع قادر به پرداخت آن نیستند. در 
بدبینانه ترین حالت هــم، وی آمریکا را به مزدور 
سعودی ها در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد؛ زشتی 
این حالت زمانی مشخص تر می شود که بدانیم ۱٥ 
نفر از هواپیماربایان یازده سپتامبر از اتباع سعودی 
بوده اند. آنگونه که از ســرکوب مردم در عربستان 
درست قبل از سفر آقای ترامپ و همینطور حمله 
مرگبار رژیم بحرین به اعتــراض مردمی در این 
کشور بالفاصله بعد از این سفر مشخص می شود، 
حکام مستبد منطقه این حس را پیدا کرده اند که 
یک چک سفید امضا گرفته اند تا تمامی اعتراضات 

مسالمت آمیز باقیمانده را سرکوب کنند.

وزیر امور خارجه  ایران در این مقاله  با اشاره به 
اینکه  اتفاقات بسیاری بدی در این بخش از جهان 
در حال رخ دادن است ، نوشت: برای جلوگیری از 
گسترش بیشتر مصیبت تروریسم و افراطی گری 
خشونت بار، رهبران مسئول در پایتخت های منطقه 
و سایر کشورهای جهان باید به فوریت اقدام کنند 
و گام هــای جدی برای مقابله بــا این خطرهای 
فوری بردارند. صرف نظر از رقص های شمشــیر 
و مهمانی های تشریفاتی، تضادهای بنیادینی در 

منطقه وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کرد.
ظریــف همچنیــن تصریح کــرد : در یمن، 
عربستان ســعودی به شبه نظامیان حوثی حمله 
می کنــد که خــود را بعنــوان تواناترین نیروی 
 ،)AQAP(مقابله با القاعده شبه جزیره عربستان
مرگبارترین گروه شبکه جهانی تروریسم در حال 
حاضر، به اثبات رســانده است. پشتیبانان غربی 
ائتالف تحت رهبری سعودی، انگیزه خود را حمایت 
از »دموکراســی« می خواننــد، در حالیکه همین 
مفهوم هم در ریاض و هم در نزد ســایر متحدان 

عرب آمریکا طرفداران اندکی دارد.

وزیــر امور خارجه کشــورمان در مقاله خود 
برای ایــن روزنامه آمریکا یی افزود : تراژدی یمن 
متأســفانه در ســوریه نیز تکرار می شود. در آنجا 
هم نیروهایی که در خطوط مقدم مبارزه با افراط 
گرایان وهابی هســتند، همزمان با سیاست ضد 
تروریسم کشــورهای غربی هم تهدید می شوند؛ 
سیاســتی که اغلب بصورت سلیقه ای دوستان و 

دشمنانش را انتخاب می کند.
به گزارش تسنیم وی نوشت : بگذارید واضح تر 
بگویم: آنچه آقای ترامپ »انبوه تجهیزات نظامی 
زیبــا« خواند، مردابی را که گنداب تروریســم و 
افراطی گری ســتیزه جویانه ایجاد کرده ، تخلیه 
نخواهد کرد. نه »زنجیرهای طال« و نه »گوی های 
درخشان« یک راه حل جادویی برای چالش های 
اجتماعی- اقتصادی و سیاسی که منشا افراط گرایی 
هســتند، ارائه نمی کنند. چیزی که موثر خواهد 
بود تالشی واقعی برای ایجاد تعاملی فراگیر میان 
قدرت هــای منطقه ای مبتنی بر یک سیاســت 
همزیســتی و پذیرش بی ثمر بودن راه حل های 

نظامی است.

ظریف در نیویورک تایمز:

انبوه »تجهیزات نظامی زیبا«  گنداب تروریسم و افراطی گری را تخلیه نخواهد كرد

نمازگزاران جمعه سراســر کشــور در 
محکومیــت و اعتراض به جنایت آل خلیفه 
قاسم  آیت اهلل شــیخ عیسی  به  تعرض  در 
و  رهبری  کردند. مجلس خبرگان  تظاهرات 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور 
بیانیه هایی اقدام هتاکانه این رژیم منحوس 

را محکوم کردند.
نمازگزاران جمعه تهران در محکومیت جنایت 
رژیم آل خلیفه در تعرض به آیت اهلل شیخ عیسی 
قاسم به سمت میدان فلسطین راهپیمایی کردند.

به گزارش تســنیم، نمازگزاران جمعه مشهد 
مقدس نیز پس از پایان نماز جمعه در جوار بارگاه 
منور رضوی راهپیمایی باشکوهی را بر ضد جنایت 
آل خلیفه و همچنین حمایت از شیخ عیسی قاسم 
رقم زدند. نمازگزاران با سر دادن شعار و همچنین 
حمل پالکارد، جنایات آل خلیفه و آل ســعود را 
محکوم کرده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت 

شیخ عیسی قاسم شدند. 
همچنین مردم والیت مدار بوشهر پس از اقامه 
نماز جمعه با شــرکت در راهپیمایی با شــکوه با 
شعارهای کوبنده، جنایات آل خلیفه در بحرین را 
محکوم کردند. این تظاهرات در شهرهای دیگری 

نیز برگزار شد.
به گزارش رســا، نمازگــزاران جمعه و مردم 
والیتمدار و بصیر شــهر مقــدس قم پس از اقامه 
نمــاز جمعه، در محکومیت اقدامات ظالمانه رژیم 
آل خلیفه علیه مردم بحرین و شیخ عیسی قاسم 

رهبر شیعیان این کشور راهپیمایی کردند.
راهپیمایان با در دســت داشتن تصاویر آیت 
اهلل شــیخ عیسی قاسم و با سر دادن شعارهایی از 
این روحانی برجسته بحرینی و رهبر شیعیان این 
کشور حمایت کردند و خواستار آزادی کامل این 

عالم برجسته و عدم تعرض به وی شدند.
هشدار مجلس خبرگان رهبری نسبت به 
هتک حرمت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم

مجلس خبرگان رهبري در پي اهانت به ساحت 
رهبر شیعیان بحرین آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، 
در بیانیه اي، ضمن محکومیت این اقدام، نسبت به 

عواقب آن هشدار داد.
به گزارش رســا، در این بیانیه آمده است: این 
عالم جلیل القدر و این مجاهد نستوه، عمر خویش 
را با تحمل مرارت های فراوان و فشار حکام مستبد 
بحرین در راه عزت و شــرف اســالمی و انسانی و 
تعالی کلمه طیبه توحید و اقامه قسط و عدل صرف 
کــرده و صفحه زرین و افتخار آفرین دیگری را بر 
تاریخ مشعشــع جهادی شیعه جعفری به نمایش 

گذارده است.
مجلس خبرگان رهبري در بیانیه خود تأکید 
کرد: رفتار دور از انســانیت آل خلیفه با پشتیبانی 
آل ســعود با این انسان شریف و عالم بیدار گرچه 

دلهای همه مســلمانان، بلکه همه انسانهای آزاده 
جهان را در غم و اندوه فرو برد، لکن به حول و قوه 
الهی، بشــارتی بزرگ را نوید می دهد و موجی را 
برخواهد افراشــت و طوفانی را بپا خواهد کرد که 
جز با سرنگونی دستگاه جور و عصیان آل خلیفه، 

آرام نخواهد گرفت.
در بخش دیگری از بیانیه مذکور آمده است: 
مجلس خبرگان رهبری، ضمن محکوم نمودن 
این اقدام توهین آمیز، به حاکمان دست نشانده 
بحرین در مورد عواقب بازداشــت آیت اهلل شیخ 
عیسی قاسم و توهین به ساحت علمای ربانی و 
تعرض به مردم بی دفاع، هشــدار داده و تأکید 
می کنــد که ایــن مجلس، همــواره حمایت از 
ملت های مظلوم و دفاع از حقوق انسانی آنان را 
وظیفه خویش دانسته، انسجام، وحدت و بیداری 
اســالمی را یک راهبرد اساسی در مقابل هجوم 
بی رحمانه دشمنان به مقدسات اسالمی و اقدامات 

تفرقه افکنانه می  داند.

مردم بحرین تابعیت آل خلیفه را 
لغو خواهند کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور 
اطالعیه ای اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه آیت 

اهلل شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد.
در این اطالعیه آمده است: امروز که رژیم جبار 
و سرســپرده آل خلیفه بدون توجه به اعتراضات 
گسترده مراجع عظام تقلید، علما، مردم و نهادهای 
بین المللــی در اقدامی نا بخردانه و با برپایی یک 
دادگاه نمایشی، حکمی فرمایشی و بی پایه و اساس 
علیه آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم »زعیم شیعیان 
بحرین« صادر می کند و بر اساس اخبار واصله با 
شلیک گلوله و گاز اشک آور به منزل این عالم بزرگ 
یورش می برند، باید بداند دیری نخواهد پائید که 
مــردم بحرین تابعیت آل خلیفه را لغو می کنند و 
تک تک آنها را به سزای اعمالشان خواهند رساند.
در این اطالعیه همچنین تأکید شــده است: 
بی شک دست پیدا و پنهان سران آل سعود در این 
فتنه انگیزی ها مشــهود است، حکامی که به مردم 
بی گناه خود نیز رحم نمی کنند و عوامیه و قطیف 
را بــه خاك و خون کشــیدند امروز در حمایت از 
جهالت ها و خودخواهی های آل خلیفه نقشی پررنگ 
دارند.در بخش دیگری از اطالعیه مذکور آمده است: 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این بدعت آشکار 
در هتک حرمت علمای دین و حریم مســلمین را 
به شــدت محکوم  نموده، و از تمام اندیشمندان و 
مسلمانان جهان می خواهد مراتب اعتراض شدید 
خود را نســبت به این ظلم مشــهود نشان دهند، 
همچنین از پایداری و اســتقامت مردم بحرین در 
حمایت از آیت اهلل شیخ عیسی قاسم تقدیر و تشکر 
می نماید، که ان شــاء اهلل نصرت خداوند در گرو 

پایداری و استقامت آنان است.

تظاهرات سراسری نمازگزاران جمعه
 در محکومیت تعرض به آیت اهلل شیخ عیسی قاسم

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از تاسیس 
سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در 

ایران توسط سپاه پاسداران خبر داد.
به گزارش فارس، سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران به 
مناســبت چهــارم خرداد مــاه روز پایــداری و 
مقاومت مردم دزفول طی سخنرانی در این شهر 
اظهار داشــت: با تجربه 8 ســال جنگ تحمیلی 
همه فهمیدند که باید روی پای خود بایســتیم 
و نمی تــوان با اتکا به شــرق و غرب توان دفاعی 

تولید کرد.
وی با اشاره به نقش فرماندهان شهیدی مانند 
شهید طهرانی مقدم و کاظمی در مسیر خودکفایی 
اظهار داشــت: این مسیر تا به امروز ادامه دارد و 
ما توانستیم تهدید دشــمن را به فرصت تبدیل 

کنیم و از همان روزهای جنگ تحقیقات موشکی 
شروع شد.

وی گفت: ســپاه و بســیج وقتی وارد جنگ 
شدند هیچ چیزی نداشتند اما وقتی جنگ تمام 
شد تیپ ها و لشــکرهای زرهی، تیپ موشکی و 
یگان های منسجم داشتیم و این روند باید امروز 

هم در همه زمینه ها یک الگو باشد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان 
اینکه ما امروز در حوزه های موشکی و هواپیماهای 
بدون سرنشین در سطح کشورهای تراز اول جهان 
قرار داشــته و در حوزه هــای دیگر مانند پدافند 
هوایی، راداری، جنــگ  الکترونیک، دریایی و ... 
خودکفا هستیم اظهار داشــت: امروز همه مواد 
اولیه موشــکی برای ساخت بدنه و تولید سوخت 
و موارد دیگر کامال در داخل و توسط متخصصان 

ایرانی تهیه، طراحی و تولید می شود.
سردار حاجی زاده گفت: امروز دشمن می گوید 
باید توسعه صنعت موشکی ایران متوقف شود چرا 
که می داند ایــن توان تبدیل به یک قدرت موثر 

شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه امنیت ملت ایران خط 
قرمز نیروهای مسلح چه در ارتش و چه در سپاه 
است، گفت: ما قدرت موشکی را افزایش می دهیم 
و این طبیعی است که دشمنان ما یعنی آمریکا و 
اسرائیل از تولید موشک، آزمایش های موشکی و 
نشان دادن شهرهای موشکی ما ناراحت و عصبی 
باشند چرا که می خواهند ملت ایران همیشه در 

موضع ضعف باشد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه دشمن اصلی 
ملت و نظام ایران را آمریکا معرفی کرد و افزود: ما 

به عنوان نیروهای مسلح هیچگاه اجازه نمی دهیم 
حوادث دلخراشی مثل حمله ارتش رژیم بعث به 
ایران مجدد تکرار شود. ما توان دفاعی را قدم به 
قــدم و پله به پله جلو می بریم باز همینجا اعالم 
می کنم که طی سال های اخیر سومین کارخانجات 
زیر زمینی تولید موشــک در ایران توسط سپاه 

تاسیس شده است.
وی گفت: ما در کنــار صنایع دفاعی وزارت 
دفاع به توسعه توان موشکی ادامه خواهیم داد و 
حرفهای تجار آمریکایی برای ما هیچ ارزشی ندارد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اضافه 
کرد: اولین موشک بالستیک زمین به زمین بعدی 
که ساخته شود به نام »دزفول« نامگذاری خواهد 
شــد و ما ســعی می کنیم موضع این شهر را از 

تجهیزات موشکی غنی کنیم.

سردار حاجی زاده در دزفول:

سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در سپاه تاسیس شد

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر یکی 
دیگر از شهدای لشکر فاطمیون در تهران 

برگزار شد.
به گزارش تسنیم، مراسم تشییع پیکر مطهر 
شهید »عبدالعظیم سخی داد« از شهدای مدافع 
حرم لشــکر فاطمیون روز پنجشــنبه با حضور 
جمعی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، 

همرزمان وی و عموم مردم تهران برگزار شد.
پیکــر مطهر این شــهید مدافــع حرم پس 
از تشــییع بــر دوش مــردم از مقابل مســجد 
صاحب الزمان)عج( در خیابان شــهید غالمرضا 

رضایی )زمــزم( واقــع در پاســگاه نعمت آباد به 
بهشــت زهرا)س( منتقــل و در قطعه ٥0 گلزار 
شهدای تهران در کنار دیگر همرزمانش به خاك 

سپرده شد.
شهید »عبدالعظیم ســخی داد« از شهدای 
افغانســتانی مدافع حرم لشکر فاطمیون بود که 
چندی پیش داوطلبانه عازم ســوریه شــد و در 
هشــتمین روز از فروردیــن ۹۶ در دفاع از حرم 
حضرت زینب )س( توسط تروریست های تکفیری 
به فیض شهادت نائل شد و پیکر مطهرش پس از 

مدتی به ایران انتقال پیدا کرد.

تشییع پیکر شهید لشکر »فاطمیون«
 در تهران

پیام سرلشکر سلیمانی به اسماعیل هنیه
همهبایددرخدمتآرمانفلسطینباشند

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی 
انتخاب اســماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس 
را تبریک گفت و نســبت به ادامه تالش های این جنبش برای 
ریشه دواندن و نهادینه کردن مقاومت در امتداد خط جهادی اش 

ابراز امیدواری کرد.
به گزارش مهر، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پیامی انتخاب »اسماعیل هنیه« به ریاست 

دفتر سیاسی حماس را به وی تبریک گفت.
در این پیام خطاب به هنیه آمده اســت: امیدوار به تالش های شما 
برای ریشــه دواندن و نهادینه کردن مقاومــت در امتداد خط جهادی 
جنبش حماس هستیم.وی افزود: امیدواریم به دستان شما خیری که 
به سود ملت فلسطین است رقم بخورد؛ استکبار و ابزار صهیونیستی اش 

به دنبال ضربه زدن به امت هستند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سپس تأکید کرد: استکبار جهانی 
و مزدور صهیونیستی آن دنبال منحرف کردن جهاد امت از مسیر اسالمی 
آن هستند، اینها به دنبال ربودن قدس هستند آنهم در لحظه ای سخت 
که حامیان این شهر دچار ضعف اراده شده اند و از آن دست کشیده اند.
سرلشگر ســلیمانی تصریح کرد: جز مردان بزرگ، دست به انجام 
دســتاوردهای بزرگ در شرایط دشــوار نمی زنند؛ به دوراندیشی شما 
-همانگونه که با شما عهد بسته ایم- برای رسیدن به آینده ای بهتر که 
در آن بحران های داخلی با زیرکی حل می شــود، چشم دوخته ایم؛ ما 
منتظر تقویت یکپارچگی با دوســتان حماس، متحدان محور مقاومت 
هستیم تا توجهات مانند گذشته دوباره به سمت آرمان فلسطین برگردد.

وی در ادامه ابراز داشت: به تالش های شما برای بازگشت دوباره آرمان 
فلســطین در صدر مبارزه جهانی مسلمانان و آزادگان چشم دوخته ایم. بر 
این نکته تأکید می کنیم که همگان باید در خدمت آرمان فلسطین باشند و 
اجازه ندهیم که این مسئله قربانی منافع دیگران و برخی صف بندی ها شود.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران  تصریح کرد: امیدواریم سعی و 
تالش شما تا آزادسازی مسجداالقصی و تمام خاك فلسطین به دست 
قهرمانان فلسطینی ادامه یابد و قدس مانند گذشته دوباره به مکان دیدار 

تمامی مسلمانان و مسیحیان تبدیل شود.
در همایش جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی مطرح شد

برایکسبرای
بهفروشدین٬انقالبوارزشهامتوسلنشدیم

اولین همایش اعضای جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی  پس از 
انتخابات ریاست جمهوری، روز پنج شنبه چهارم خردادماه برگزار شد.

محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب در همایش اعضای جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با اشاره 
به فراز و نشیب های انقالب اسالمی اظهار داشت: بسیاری از حوادث در 
جریان نهضت انقالب اسالمی اتفاق افتاد که فکر می کردیم ناخوشایند 
است، ولی بعد متوجه شدیم که بهترین چیزی بود که خداوند محقق 

کرده و به مصلحت جریان حق بوده است.
وی به فتنه 88 و اتفاقات آن خاطرنشان کرد: اگر در انتخابات سال 88 
موسوی ثبت نام نمی کرد و با رئیس جمهور مستقر به رقابت نمی پرداخت، 
ممکن بود در دور بعدی انتخابات با رأی باالیی رئیس جمهور شود که 
قطعاً زیانبار می شد. فتنه 88 تلخ بود و خداوند شر بزرگی را از سر انقالب 

کنار زد و این دستاورد بزرگ و سرنوشت سازی بود.
رحیمیان با بیان اینکه برخی از دوستان که تجربه کمی دارند فکر 
می کنند در این انتخابات فاجعه ای رخ داده است، اظهار داشت: شکستی 
اتفاق نیفتاده است، رسوایی که تخلفات و دین فروشی هایی که برای به 
دست آوردن رأی و خرید رأی به قیمت فروش دین و انقالب و ارزش ها 
انجام شد، طرف مقابل به هر وسیله ای متوسل شد تا حتی آرای سیاه را 
به خود جذب کند، ولی این طرف روی اصول و ارزش ها پافشاری کرده 

است و ۱۶ میلیون رأی مؤمنانه خالص به دست آورده است.
رحیمیان با بیان اینکه ۱۶ میلیون رأی در برابر طرف مقابلی به دست 
آمد که حتی در صدد به دست آوردن آرای سیاه بود،  خاطرنشان کرد: 
البته آن ٢۳ میلیون رأیی که طرف مقابل به دست آورد، متعلق به انقالب 
و نظام اســت و آنها این طور تشــخیص و رأی دادند و مرزبندی ما بین 
انقالبی و ضدانقالب است و آنهایی که غیرانقالبی هستند و یا در مصداق 

تشخیص اشتباه داده اند را از خودمان می دانیم و باید جذبشان کنیم.
شورای نگهبان وظیفه دارد که تخلفات را بررسی

 و نتیجه آن را به مردم اعالم کند
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز 
نیز در سخنانی در این همایش اظهار داشت: ما اصاًل احساس شکست 
نمی کنیــم بلکه آمادگی خود را جهت حضور در عرصه های مختلف در 
آینده اعالم می کنیم.دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به رسیدگی 
شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: من از شورای نگهبان 
انتظار دارم که این شورا قضاوت درستی در مورد وقایع انتخابات داشته 
باشد و تخلفات و گزارشاتی  را که به این شورا رسیده احراز و بررسی کند.

وی تصریح کرد:  معتقدیم تخلفات در حدی نیســت که در نتیجه 
کل انتخابات اثرگذار باشد ولی ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد 
گزارشــات و تخلفات رأی آقای رئیســی از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون 
افزایــش و رأی روحانی نیز از حدود ٢۳ میلیون به ٢۱ میلیون کاهش 
پیدا کند اما در هر صورت معتقدیم که آقای روحانی رئیس جمهور است 
ولی شورای نگهبان وظیفه دارد که تخلفات را بررسی و نتیجه آن را به 
مــردم اعالم کند.دبیرکل جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: بنده با آیت 
اهلل جنتی مالقات داشتم و به ایشان تأکید کردم مردم انتظار دارند که 

ببینند شورای نگهبان چه قضاوتی می کند.
آیت اهلل موحدی کرمانی تأکید کرد: شورای نگهبان باید موارد تخلف 

انتخاباتی را بشناسد و به مردم معرفی کند.
در مراسم »سی شب با شهدا« برگزار می شود
آیینشبزندهداریماهرمضان

درجوارشهدایگمنام»کهفالشهدا«
مراسم شب زنده داری شب های ماه مبارک رمضان هر شب 

در جوار شهدای گمنام کهف الشهدای تهران برگزار می شود.
به گزارش تســنیم، همزمان با فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، مراسم 
شب زنده داری شب های ماه مبارك رمضان با عنوان »سی شب با شهدا« 
هر شــب با حضور عموم مردم روزه دار و شب زنده دار از ساعت ٢۳ الی 
یک بامداد در جوار شهدای گمنام کهف الشهدا واقع در ولنجک، انتهای 

بلوار دانشجو برگزار می شود.
همچنین مراسم احیای شب های قدر با حضور عموم مردم از ساعت 

٢۳ الی ۳ بامداد در جوار این شهدای گمنام برگزار خواهد شد.
کهف الشــهدای تهران میزبان چهار شــهید گمنام و شــهید تازه 
شناســایی شده، مجید ابوطالبی است. سال ۱۳8۶ بعد از تدفین پیکر 
مطهر پنج شهید گمنام در این مکان، رهبر معظم انقالب همزمان با شب 
لیله الرغائب در جوار این شــهیدان حضور پیدا کرده و مزار مطهرشان 

را زیارت کردند.


