
اخبار كشور

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

افراد سفیه 
از پیامبران و صالحان اعراض می کنند!

»جز افراد سفیه و نادان، چه کسی از آیین ابراهیم 
)با آن پاکی و درخشــندگی( رویگردان خواهد 
شــد؟! ما او را در این جهــان برگزیدیم، و او در 

جهان دیگر از صالحان است.«
بقره- 130

صفحه 3
چهار شنبه ۴ مهر 13۹۷ 

1۶  محرم1۴۴0 - شماره ۲۲010

مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز می بایست به اداره خرید کاالهای اداری و عمومی، 

مدیریت خرید داخل شرکت پارس خودرو تحویل گردد:
- آدرس و شماره تلفن های فعلی شرکت/ تولیدی

- روزنامه رسمی شامل آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات )الزامی( 
و یا مجوز تولیدی

- گواهی نامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

- رونوشت صفحه اول قراردادهای جاری
محل  تاریخ،  شامل  گذشته  سال  سه  و  جاری  قراردادهای  لیست   -

اجرای کار، مدت اجرای کار و میزان تولید
- گواهی های حسن انجام کار

- گواهی نامه های مدیریت کیفیت و عضویت انجمن ها و...
- و کلیه اسناد و مدارکی که در ارزیابی موثر باشد.

روابط عمومی شرکت پارس خودرو

»آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده«
شماره ۹۷-1

شرکت پارس خودرو در نظر دارد جهت تامین:
- البسه ایمنی دوختنی و اقالم ایمنی وارداتی؛

- اقالم ایمنی آتش نشانی؛
- اقالم و تجهیزات برق صنعتی و خانگی )برندهای زیمنس، امرن، میتسوبیشی، زیک، بپ و...(،

- مصالح ساختمانی آهن آالت، لوله و اتصاالت،
- مواد غذایی )آب معدنی، نان، برنج، مواد پروتئینی، قند، شکر، روغن و...(

- انفورماتیک )سخت افزار، نرم افزار، شبکه، دامنه و هاست و...(
- ملزومات نظافت صنعتی

- تجهیزات آشپزخانه صنعتی
- لیبل و ریبون های حرارتی، شفاف و پرینترهای صنعتی

اقدام به شناسایی تامین کنندگان توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از کلیه شرکت ها و تولیدی های فعال با تجربه و حائز شرایط دعوت می گردد 
جهت معرفی و اعالم همکاری با مراجعه به سایت پارس خودرو به آدرس www.parskhodro.ir بخش تامین کنندگان )یا اخبار(، اسناد و 
ســوابق کاری مرتبط خود را براســاس فرم »مدارک رزومه« تهیه و تا تاریخ پنجشنبه 1397/7/19 به دفتر مدیریت خرید داخل، به آدرس: تهران، 
کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو ارسال و در صورت نیاز با شماره های 48914516- 48914515 )اداره خرید کاالی 

اداری و عمومی( تماس حاصل نمایند.
بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد، همچنین نمایندگان این شرکت در صورت نیاز به منظور 

بررسی و ارزیابی توان شرکت ها و تولیدی های داوطلب از امکانات آنان بازدید خواهند نمود.

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم
شــرکت تعاونی تولیدی توزیعی ایمن تردد تاپ درنظر دارد یک دســتگاه 
خودروی ســواری نیسان تیانا مدل 1392، مشکی رنگ خود را ازطریق مزایده عمومی 
و براســاس قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار 
ایــن آگهی حداکثر تا تاریخ 97/7/15 جهت هماهنگی بازدید و دریافت اســناد مزایده 
با شــماره تلفن های 88008378 - 88001749 تماس حاصل فرمایند. ضمنًا 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

»شب خاطره« دفاع مقدس 
در محضر رهبر معظم انقالب برگزار می شود

چهارمین ویژه برنامه شــب خاطره هفته دفــاع مقدس با حضور خانواده 
شــهدا، جانبازان، ایثارگران و راویان دفاع مقدس سراســر کشور در محضر 
رهبر معظم انقالب، امروز چهارشنبه چهار مهر در حسینیه امام خمینی)ره( 

برگزار می شود.
ویژه برنامه شب خاطره در هفته دفاع مقدس، برای چهارمین بار است که به 
همت حوزه هنری انقالب اسالمی در محضر رهبر معظم انقالب برگزار می شود. در 
سال های گذشته حضور پرشور جانبازان و راویان دفاع مقدس شب خاطره انگیزی 

را در کنار رهبر انقالب رقم زده است.
دست و پا زدن العربیه 

برای پاک کردن ردپای ریاض در جنایت اهواز
شبکه العربیه که به دلیل مواضع صهیونیستی، العبریه خوانده می شود، برای 

پاک کردن ردپای ریاض در فاجعه اهواز دست و پا می زند.
این شــبکه تالش کرد با پیش کشــیدن یک ویدئوی کوتاه، قاتلین مردم و 

مدافعان کشور را با بیان اینکه »آنها مشکل مالی داشتند« تبرئه کند!
این ادعا و شــرح و بســط دادن آن در حالی اســت که سخنگوی گروهک 
وهابی و تجزیه طلب احوازیه – تحت حمایت ریاض- به صراحت مسئولیت حمله 
تروریســتی به رژه نیروهای مســلح در اهواز را بر عهده گرفت و یک مقام وهابی 

اماراتی نیز با افتخار از »بردن تروریسم در داخل خاک ایران« سخن گفت.
موج انزجار مردمی در ایران علیه جانیان و بانیان فاجعه اهواز به حدی بزرگ 
بود که آمران و حامیان تروریسم تجزیه طلب منطقه، سعی در تبرئه  خود و عمله  

میدانی شان را دارند.
العربیه همواره از جدا شــدن استانهایی از ایران به اسم جنبش عرب حمایت 
کــرده و از اعضای وهابی گروهک احوازیه به عنوان مدافعان مدنی و فرهنگی نام 

می برد.
این شــبکه وهابی، ضد شــیعی و ضدایرانــی از بکار بــردن عنوان» حادثه  

تروریستی« برای جنایت اهواز خودداری کرده است.
کارشناس برنامه 

بی بی سی فارسی را سکه یک پول کرد
خودداری بی بی سی فارســی از تروریستی خواندن حادثه 31 شهریور اهواز، 
اعتراض یکی از کارشناسان این شبکه را نیز برانگیخت. اعتراضی که باعث عصبی 

شدن گوینده خبر این شبکه و تالش وی برای تغییر بحث شد. 
رفتار غیراخالقی و غیرحرفه ای بی بی ســی فارســی در انعکاس اخبار حادثه 
تروریســتی اهواز، طی روزهای اخیر با انتقادات فراوانی مواجه شــد. درحالی که 
حمله اخیر به اهواز از یک طرف توســط گروه های تروریستی و تجزیه طلب اتفاق 
افتاد و از ســوی دیگر، آتش این حمله روی غیرنظامیان و حتی زنان و کودکان 
نیز گشــوده شــد و در نتیجه چند شــهروند ازجمله یک کودک هم به شهادت 
رســیدند. با این حال، بی بی سی فارســی بدون در نظر گرفتن این واقعیت ها، در 
رفتــاری ریاکارانــه و جانبدارانه در حمایت از تروریســت ها، هیچ گاه در اخبار و 
گزارش های خود حاضر نشــد تا این واقعه را یک حرکت تروریستی و عامالن آن 

را تروریست بخواند. 
اقدام بی بی سی فارسی به حدی غیرحرفه ای بود که حتی یکی از کارشناسان، 
در حین مصاحبه زنده، به این رفتار اعتراض کرد. در پخش زنده اخبار بی بی سی 
فارســی که دوشنبه شــب روی آنتن رفت، وقتی گوینده خبر با دو کارشناس به 
گفت وگو پرداخت، یکی از آنها صحبت خود را با انتقاد از سانسور عبارت تروریسم 
در گزارش ها و اخبار بی بی ســی فارسی شروع کرد. این انتقاد، عصبانیت گوینده 
خبر بی بی ســی را در پی داشــت و وی با بیان اینکه این موضوع خارج از بحث 
ماست، ســعی کرد مانع طرح این انتقاد شود و در نهایت نیز نتوانست توضیحی 

دهد.
عوامل برنامه اعالم کردند

بررسی شبهات روز جامعه در »بدون توقف«
 بی هیچ سانسوری پخش می شود

ســری جدید برنامه »بدون توقف« با محور پاســخگویی به شبهات رایج در 
جامعه درباره عملکرد نظام و شبهات تاریخی روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد 

رفت.
به گزارش خبرنگار کیهان، نشســت خبری برنامه تلویزیونی »بدون توقف« 
با حضــور محمدرضا نجــارزاده کارگردان و تهیه کننده، خانعلی زاده ســردبیر و 

محمدعلی شفیعی مجری برنامه برگزار شد. 
مهدی خانعلی زاده ســردبیر برنامه گفت: قرار ما این بود تا حرف هایی را که 
مردم در تاکســی، دانشگاه و کافه با هم می زنند در قالب برنامه تلویزیونی »بدون 
توقف« منعکس کنیم و افراد متخصص نیز حرف خود را بیان کنند. سعی کردیم 
تــا بحث های برنامه بین حاضران و کارشناســان را تا بیش از ۹۵ درصد به گفت 

وگو های مردم شبیه سازی کنیم.
وی تصریــح کرد: به عنوان نماینده بخــش محتوایی برنامه تلویزیونی بدون 
توقف اعالم می کنم که هیچ بخش و حرف هایی که در برنامه مطرح شــده اند به 

دلیل خط قرمز ها حذف نشده است.
محمدرضا نجارزاده، کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی بدون توقف نیز 
گفت: هدف از تولید این برنامه بررسی شبهات روز جامعه است و چون شبکه سه 
ســیما شبکه جوان اســت هدف ما این بود که به خیلی از حرف هایی که در بین 
مردم مطرح می شود و رسانه های بیگانه به آنها می پردازند، اما رسانه ملی از کنار 

آن می گذرد، بپردازیم.
وی دربــاره موضوعات جدید »بدون توقف« نیــز توضیح داد: تا اینجای کار 
به شــبهات اندیشه ای جوانان پرداخته ایم و در فصل جدید برنامه قصد داریم دو 
موضوع جدید را محور قرار دهیم؛ قصد داریم به شبهات عملکردی نظام بپردازیم. 
برای پرداختن به این مســئله نیز سراغ مســئوالن قوه قضائیه، شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی رفتیم و قرار است در این 
برنامه چهره هایی چون حجت االسالم اژه ای، کدخدایی، محسن رضایی و پزشکیان 

به نمایندگی از این نهادها به پرسش های رایج بین مردم پاسخ دهند. 
تهیه کننده »بدون توقف« پاسخ به شبهات تاریخی را محور دوم فصل جدید 
این برنامه معرفی کرد و گفت: فتنه های 88 و 78 و وقایع سال 67 ازجمله مقاطع 

تاریخی هستند که موضوع قسمت های آینده این برنامه خواهند بود.
وی همچنیــن از پخــش روزانه این برنامه خبر داد و بیــان کرد: با توجه به 
اســتقبال باال، قرار است ســری جدید برنامه به جای روزهای زوج، هر روز روی 

آنتن برود.

نوجوانان دلداده انقالب اسالمی در نیجریه داغدار شهید 4 ساله اهواز

همه ما محمد طاها هستیم

»همه ما محمد طاها هســتیم، شهید 4 ساله ای که به دست تروریست ها در 
اهواز شــهید شد« اینجا نیجریه، در امتداد سایه و نسیم انقالب اسالمی است که 
نوجوانانش داغدار حمله تروریستی اهواز و شهادت محمد طاها اقدامی کوچکترین 
شــهید این حادثه جانکاه شده اند. همانند همدردی و اعالم همبستگی چند روز 
قبل دانش آموزان میانماری. محمد طاها توقف کوتاهی در این خاکدان داشــت و 
زود به حیات طیبه  رسید. شهید 4 ساله حکایتگر سیاهدلی و شقاوت دشمنان و 
نشــانه روشن و گویای اقتدار مثال زدنی جمهوری اسالمی ایران شد که در گذر 
ســال های انقالب سیل ها و طوفان های سهمگین را از ســر گذرانده و تبدیل به 
درختی تناور با ریشه های مستحکم شده. مظلومیت محمد طاها آنچنان است که 
باید ســاعت ها به خاطرش صحبت کرد و سال ها حکایتش را در سپهر رسانه ای 
جهان برجسته کرد و بر صورت مدعیان حقوق بشر کوبید که خون شهدای یمن 
و ســوریه و عراق و حادثه اهواز از دست شان می چکد. بچه های نیجریه ای  دلداده 
انقالب هم خوب واقف اند که دستیابی به فتح و فالح از مسیر مجاهدت و مقاومت 
مقابل مستکبران و زورگویان عالم می گذرد. دشمن از همین نوجوانان در سراسر 
جغرافیای اســالم می ترســد که اکنون خون مطهر محمد طاها در رگ هایشان 
جاری شده است. همین ها که قد برافراشته اند و پیش می روند تا تروریست ها را با 

اربابانشان، استکبار و صهیونیسم و سعودی به زباله دان تاریخ بفرستند.

تشییع پیکر یکی از شهدای اهواز در مشهد

افچنگی«،  پیکر شــهید »حجت االســالم محمد  مراسم تشییع 
 یکــی از شــهدای حادثــه تروریســتی اهــواز در بــارگاه منور 

امام علی بن موسی الرضا)ع( برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، ، مراســم تشــییع پیکر شــهید 
حجت االســالم محمد افچنگی رئیس عقیدتی سیاســی منطقه پدافند جنوب 
غرب کشــور که در حادثه تروریســتی اهواز به  مقام شامخ شهادت نائل شد، با 
حضور خانواده این شهید واالمقام، جمعی از مسئوالن استانی و لشکری، خدام 
 بارگاه رضــوی و جمعی از زائران مجاوران حریم قدس رضوی در بارگاه مطهر 

امام علی بن موسی الرضا)ع( برگزار شد.
همچنیــن،  پیکر حجت االســالم افچنگی پس از تشــییع در بارگاه منور 
رضوی برای خاکســپاری به روستای افچنگ ســبزوار انتقال و در جوار شهدای 

این روستای شهید پرور به خاک سپرده می شود.
گفتنی است، شهید افچنگی متولد سال 13۵6 روستای افچنگ در سبزوار 
بود و در یگان هــای مختلف قرارگاه پدافند هوایــی از جمله گروه های پدافند 
هوایی شــهرآباد، هاشم آباد، مرکز آموزش و میدان تیر شهدای وظیفه سمنان و 
مناطق پدافند هوایی اصفهان و امیدیه خوزستان خدمت کرده بود. این روحانی 
شهید در عملیات تروریستی 31 شهریور اهواز به جایگاه رفیع شهادت نائل شد.

انتقال پیکر شهید کوچک حادثه تروریستی اهواز
 به اصفهان

مدیر روابط عمومی قرارگاه ارتش در منطقه جنوب غرب کشور گفت : 
پیکر کودک شــهید حادثه تروریســتی اهواز دیروز به استان اصفهان 

منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، سرهنگ علیرضا قاسمی افزود: عصر روز 
سه شــنبه  با بدرقه مسئوالن لشکری و کشوری و امت حزب اهلل پیکر پاک شهید 

محمد طاها اقدامی برای خاکسپاری به اصفهان منتقل شد. 
وی اضافــه کــرد: فــردا پنج شــنبه پیکــر مطهــر شــهید محمد طاهــا 
اقدامــی بــا حضــور مــردم قدرشــناس در شهرســتان میمه تشــییع و در 
 امامــزاده ســیده صالحــه خاتون این شهرســتان به خاک ســپرده می شــود.

مجمع  در  کشورمان طی ســخنانی  رئیس جمهور 
عمومی ســازمان ملل متحد اظهار داشت: متأسفانه در 
جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر می کنند با 
تقویت ناسیونالیزِم افراطی، نژادپرستی و بیگانه ستیزی 
که یادآور تفکر نازی هاست و با زیر پا گذاشتن مقررات 
جهانی و تضعیف سازمان های بین المللی بهتر می توانند 
به منافع خود دست یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت، 
می توانند بر احساسات عمومی و جذب آرای مردم، تأثیر 
بگذارند و برای این منظور، به نمایش های مضحکی حتی 
در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست 

می زنند.
حجت االســالم حسن روحانی در سخنرانی خود ادامه داد:  
باید برای همیشه، این خیال پردازی را کنار بگذاریم که، می توان 
با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای 
خود، دســت و پا کرد. باید مجال رشــد به این تفکر را ندهیم 
که می توان با ایجاد ناامنِی ساختگی، از دیگران باج خواهی کرد.
دولت های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند

رئیس جمهور کشــورمان با بیان اینکه »در این شــرایط، 
بی تفاوتی و بی اثری نهادهای بین المللی می تواند خطری برای 
صلح جهانی باشد« گفت: دولت های اقتدارگرا دشمنان صلح و 

پدران جنگ هستند.
روحانــی گفت: دولت ایــاالت متحده آمریکا، دســت کم 
در صــورت هیئت حاکمۀ کنونی خود، عــزم آن دارد که کلیه 
نهادهای بین المللی را بی خاصیت ســازد. این دولت درحالی که 
برخالف قواعــد و حقوق بین الملل، از یــک توافق چندجانبۀ 
مّصوب شورای امنیت خارج شــده، جمهوری اسالمی ایران را 
به گفت و گوی دوجانبه می خواند. دولتی که هنوز به دولت بودن 
خود آگاه نیســت و عهد و پیمان َســلَف خود را نقض می کند 
و اصل حقوقِی مسئولیت دائمِی دولت ها را نمی شناسد. دولتی 
که به مشــورت نخبگان، بها نمی دهد؛ از ایران می خواهد با او 

گفت وگو کند!
با چه معیاری با دولت بدعهد آمریکا

 عهد جدیدی ببندیم؟!
وی ادامه داد: ما با چــه معیاری می توانیم با چنین دولِت 
بدعهدی، عهِد جدیدی ببندیــم! هرگونه گفت وگویی باید در 
تداوم برجام و قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت باشد، نه با اِعراض 
از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاِع 
بزرگ تر آن که دولت آمریکا پنهان نمی کند که در پی براندازی 

همان دولتی است که خواستار گفت وگو با آن است!
وی گفت: خرسندیم که جامعه بین المللی، خروج یک جانبه 
و غیرقانونــِی دولت آمریکا از برجام را برنتافــت و در برابر آن 

موضعی قاطع اتخاذ نمود. 
آمریکا از همان ابتدا به تعهداتش 

وفادار نمانده است 
رئیس جمهور گفت: بر پایــه دوازده گزارش متوالِی آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود 
پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش 
وفادار نماند. متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه های واهی با نقض 
تعهدات خود، از این توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نباید 
اجازه دهد که مصوباتش، گروگاِن بازی های انتخاباتی و تبلیغاتی 
برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل 

مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین المللی، شانه خالی کند.

وی افــزود: عــالوه بر این، آمریکا از ســایر کشــورها نیز 
می خواهد برجام را نقض کنند. خطرناک تر اینکه، آمریکا همه 
کشورها و ســازمان های بین المللی را تهدید می کند که اگر به 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت عمل کنند، مجازات خواهند شد. 
این دو، یعنی »دعوت عام برای ســرپیچی از قانون« و »تهدید 
قانون مداران به مجازات«، برای اولین بار است که در تاریخ این 
سازمان، اتفاق می افتد. این روش منحصر به برجام نیست، و در 
برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین المللی نیز حاکم است.

روحانــی گفت: ما از حمایت جامعــه جهانی و تالش های 
اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حمایت از اجرای برجام، قدردانی 
کرده و تحقق کامل تعهداِت مصرح در آن را، شــرط بقای این 

دست آورِد مهم دیپلماسی می دانیم.
تحریم های یک جانبه و نامشروع 
نوعی تروریسم اقتصادی است 

وی ادامه داد: تحریم های یک جانبه و نامشروع، خود نوعی 
تروریسِم اقتصادی و ناقض حِق توسعه است. جنگ اقتصادی که 
آمریکا تحت عنوان تحریم های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران 
را هدف قرار  داده، بلکه آثار زیان باری برای مردم کشورهای دیگر 

داشته و در روند تجارت جهانی، اِخالل کرده است.
رئیس جمهور کشــورمان در ادامه سخنان خود در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد اظهار داشت: ملت ایران در خالل 
چهل سال گذشته نشان داده که علیرغم سختی ها و تنگناهای 
ناشی از تحریم ها، همچنان مقاوم است و می تواند از این مرحله 

دشوار نیز به خوبی عبور کند.
وی ادامــه داد: در اینجــا به صراحت اعــالم می کنم که 
سیاســت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران از ابتدا غلط 
بــوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواســِت مردم ایران، که در 
انتخابات های متعدد بروز و ظهور یافته، یقیناً محکوم به شکست 

است. 
برای گفت و گو 

نیازی به گرفتن عکس های دونفره نیست
روحانــی گفــت: درک ایاالت متحــده آمریــکا از روابط 
بین الملل، اقتدارگرایانه است. آمریکا فکر می کند چون زور دارد 
حق هم دارد. درک آنها از قدرت، نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که 

زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی توان به زور به پاِی میز 
مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می شود، خوشه های 

خشم ملت هاست که نصیب زورگویان خواهد شد.
رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت: ما هم معتقدیم که در 
نهایت، راه بهتری جز گفت وگو وجود ندارد اما گفت وگو، دوسویه 
است، و براســاس برابری، عدالت و منزلت انسان ها و بر مبنای 
قواعد و حقوق بین الملل. قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، »ورق پاره« نیست. ما از شما دعوت می کنیم که به 
قطعنامه ۲۲31 بازگردید؛ ما از شما دعوت می کنیم که به میز 
مذاکره ای که آن را برهم زدید، بازگردید. اگر از برجام می ترسید 
و آن را کارنامه رقیبان سیاســی خود در آمریکا می دانید، ما از 

شما دعوت می کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. 
روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: برای 
گفت و گو نیازی به گرفتن عکس های دونفره نیست، می توان در 
همین جا و در این مجمع عمومی، سخِن یکدیگر را شنید. من 
گفت و گو را از همین جا آغاز می کنم و به صراحت اعالم می کنم: 
موضوع امنیت بین الملل، بازیچه سیاسِت داخلی آمریکا نیست. 
سازمان ملل، یکی از ادارات ِدولت ایاالت متحده آمریکا نیست. 
سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید...

رئیس جمهور گفت: ســخن ما روشن است: تعهد در برابر 
تعهــد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید. و گام در برابر 
گام، به جای حرف در برابر حرف. سیاســت ایران روشن است: 
نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد 
و عمــل به قانون. ما از صلح و دموکراســی در همه خاورمیانه، 
حمایت می کنیم. دانش هســته ای را واجب و سالح هسته ای 

را حرام می دانیم.
روحانی گفت: ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم 
همواره در صف مقدم مبارزه واقعی با تروریسم بوده ایم و خواهیم 
بود. مردم ما امروز عزادار شهادت ده ها انسان بی گناه اند که روز 
شنبه توسط تروریست هایی به خاک و خون کشیده شدند که 
با کمال وقاحت از برخی پایتخت هــای غربی و در مصاحبه با 
رسانه هایی که در غرب با دالرهای نفتی اداره می شوند مسئولیت 

این وحشیگری را پذیرفتند. 
وی ادامــه داد: ما در ایران تمامی اقدامات تروریســتی را 

بــدون مالحظه محکوم کرده و می کنیم. مــا از بیانیه محکم 
شــورای امنیت ملل متحد در این زمینه اســتقبال می کنیم. 
ولی چرا رؤسای سازمان های تروریستی منجمله سازمانی که 
مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفت در کشورهای 
غربی فعالیت می کنند و برنامه رســمی برای جمع آوری پول 
می گذارند؟ آیا این اقدامات مغایر مقررات بین المللی نیســت؟ 
چرا هیچ یــک از  کشــورهای تامین کننده مالــی گروه های 
تروریستی ضد مردم ایران که سابقه تامین مالی و تسلیحاتی 
داعــش و النصره و القاعده را نیز دارنــد نه تنها مورد مؤاخذه 
قرار نمی گیرند بلکه تشویق و تسلیح هم می شوند؟ برای اینکه 
دنیا ادعای مبارزه با تروریزم را جدی بگیرد، نیازمند یک اقدام 
مشــترک جهانی برای برخورد جدی با این پدیده شوم بدون 

توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم.
شاهد جنایت علیه بشریت 

و جنایت جنگی در یمن هستیم
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد گفت: حضور مشاورین نظامی ما در سوریه، 
به در خواســت دولت ســوریه انجام شــده و منطبق بر حقوق 

بین الملل، و برای مبارزه با تروریزم است. 
وی همچنین با  اشاره به جنگ یمن گفت: در طی بیش از 
سه سال گذشته، شاهد وضعیت وخیم انسانی در یمن هستیم 
که منجر به تخریِب زیرساخت ها، کشتار و مجروح شدن صدها 
هزار نفر از مردم بیگناه و آوارگی میلیون ها نفر و وقوع قحطی و 
بیماری های مزمن شده است. این اقدامات غیر انسانی، مصداق 
بارز جنایت علیه بشــریت و جنایت جنگی است. بحران یمن 
صرفــاً از طریق گفت وگوی های یمنی – یمنی و بدون مداخله 
خارجی، قابل حل اســت. و در این راستا، آماده هر نوع کمک 

هستیم.
رئیس  جمهور همچنین در دیدار با نخبگان و صاحب نظران 
سیاســت خارجی آمریکا گفــت: جمهوری اســالمی ایران تا 
ریشــه کن شدن کامل تروریسم در سوریه و کمک به ملت این 

کشور بر مبنای خواست دولت حضور خواهد داشت.
روحانی در پاسخ به سؤالی درباره برداشت ایران از مذاکرات 
کره شــمالی و ایاالت متحده آمریکا، گفــت: هنوز نتیجه این 
مذاکرات مشــخص نیســت و به نظر ما این اقدام بیشتر یک 
نمایــش بود. به گونه ای که امــروز آمریکا به تحریم خود ادامه 

می دهد و کره شمالی نیز کار خودش را می کند.
هیچ گروه تروریستی وجود ندارد 

که مورد حمایت آمریکایی ها نباشد 
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه به وقت 
محلی نیویــورک و در دیدار بــا »اوو مورالس« رئیس جمهور 
بولیوی، گفــت در منطقه هیچ گروه تروریســتی وجود ندارد 
که مورد حمایت آمریکایی ها نباشــد،  بســیاری از گروههای 
تروریستی منطقه توسط آمریکایی ها ایجاد یا حمایت شده اند 

و مورد حمایت مالی و تسلیحاتی آنان قرار دارند.
روحانی همچنین در دیدار مدیر اجرایی صندوق بین المللی 
پول گفت: ایران عالقه مند به گســترش روابط خود با نهادهای 

پولی جهان بویژه صندوق بین المللی پول است.
وی در ادامــه با تاکید بر ضــرورت حمایت نهادهای مالی 
بین المللی از تهران در برابر تحریم های غیرقانونی آمریکا گفت: 
مسئولیت اصلی صندوق، حمایت از اعضایش در برابر تحریم های 

بانکی و پولی است.

پاسخ روحانی به ترامپ:

تعهد در برابر تعهد ، نقض در برابر نقض
تهدید در برابر تهدید

وزارت اطالعات در اطالعیه ای از شناســایی هویت تیم پنج  نفره 
تروریستی حادثه اهواز وابسته به گروه های تجزیه طلب تکفیری تحت 
حمایت کشــورهای مرتجع عربی، کشف خانه تیمی آنها و دستگیری 
۲۲ نفر از عوامل پشــتیبانی کننده و دخیل در این حادثه تروریستی 

خبرداد.
در این اطالعیه آمده اســت: به اطالع ملت شــریف ایران می رساند در پی 
اقدامات اطالعاتی صورت گرفته در آغازین دقایق حادثه تروریستی 31 شهریور 
اهواز، هویت تیم پنج نفره تروریســتی وابسته به گروه های تجزیه طلب تکفیری 
تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی، شناسایی و خانه تیمی این تروریست ها 
کشــف و ۲۲ نفر از عوامل پشــتیبانی کننده و دخیل در این حادثه دســتگیر 
گردیدند. در همین راســتا حامیان و هادیان خارجی اقدام تروریســتی مذکور 

شناسایی که اطالعات تکمیلی آن متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
وزارت اطالعات خاطرنشــان کــرد: از خانه تیمی این تروریســت ها مواد 
منفجــره، وســایل نظامی و امکانات ارتباطی کشــف و ضبــط گردید. وزارت 
اطالعات همگام با ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، نیــروی انتظامی و قوه قضائیه ضمن تســلیت و تعزیت به خانواده های 
معظم شــهدا و ابراز همدردی با مردم انقالبی ایران، خاصه مردم شــهیدپرور 
خوزستان که در طول ســال های دفاع مقدس امتحان سخت خود را در دفاع 
از کیان انقالب و نظام جمهوری اســالمی، استقالل و تمامیت ارضی کشور با 
ســرافرازی ادا نمودند و در این راه بیش از 16 هزار شهید تقدیم کرده اند، در 
تبعیــت از فرامین فرماندهــی معظم کل قوا، به ملت شــریف ایران اطمینان 
می دهد که گروه های تروریست و عناصر وابسته به آن را در هر نقطه از منطقه 

و جهان تحت رصد و مورد مجازات قرار خواهد داد.

وزارت اطالعات: ۲۲ نفر از عوامل دخیل در حادثه اهواز 
بازداشت شدند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: روابط ایران و عراق 
در آن سطحی که به مردم، دولت و نخبگان عراق برمی گردد نه تنها کاهش 
نیافته بلکه پیشــرفت تدریجی هم داشته اســت، اما بازیگران خارجی با 

توطئه ها به دنبال ایجاد سردی در روابط تهران و بغداد هستند.
حســین امیر عبداللهیان درباره شائبه چرایی کمک به کشورهایی نظیر ایران و 
عراق گفت : در ابتدا کمکی که ایران به عراق می کند، در یک سطح در راستای مبارزه 
با تروریســم است. اگر وزارت دفاع تجهیزات و یا تسلیحاتی را در چارچوب مبارزه با 

تروریسم در اختیار عراق قرار داده، وجه آن را عینا دریافت کرده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: ســطح دوم کمک های ما به این کشــور صادرات برق 
به چند اســتان عراق است که صادرات برق را نیز به صورت ارزی مبلغش را دریافت 
می کنیم. اینطور نیســت که به عراق نفت خیز که دارای بنیه اقتصادی باالیی است، 
کمک بالعوض کنیم. این موضوعات کامال در چارچوب توافقاتی است که برای ما هم 
توجیه اقتصادی داشته و در حوزه صادرات برق و برخی اقالمی که به عراق می فروشیم 

سود هم دارد.
امیر عبداللهیان با بیان اینکه مهم ترین کاالیی که امروز منطقه عطش آن را دارد 
امنیت اســت، افزود : این امنیت پایداری که در جمهوری اسالمی وجود دارد رایگان 
به دست نیامده و شما باید هزینه این امنیت را بپردازید چه بسا ما بزرگترین ضربه ها 

را از عراق بعثی زمان صدام خوردیم. 
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل افزود : اگر در مقابل داعش جمهوری 
اســالمی به سرعت وارد سوریه و عراق نمی شــد، امروز باید در وسط میادین تهران، 

ایســتگاه های مترو و دانشــگاه ها با پدیده ای مانند بمب گــذاری، انفجار و اقدامات 
تروریســتی عوامل داعــش مواجه بودیم. اما اگر تصور کنیم به این کشــورها کمک 
بالعوض کرده ایم و برای امنیت ملی خودمان چیزی به دست نیاورده ایم این بزرگترین 

تبلیغات غلطی است که آمریکایی ها و صهیونیست ها انجام می دهند.
امیرعبداللهیان در گفت و گو با الف گفت: چطور می شود که برخی از مردم خطر 
ناامنی ها و تروریســم را در بیخ گوششان حس نکنند و بگویند که عراق و سوریه به 
مــا چه ارتباطــی دارد؟ اینکه لینک بین امنیت ما و امنیت منطقه از ســوی برخی 
القا می شــوند به این دلیل اســت که جوانان و افکار عمومی ما نتوانند این موضوع را 
درک کنند به خاطر این اســت که خروجی اش نا امنی در ایران شــود و آن شود که 
دشــمنان می خواهند. آن زمان همین افرادی کــه می گویند چرا هزینه برای امنیت 
کردیــد خواهند گفت که صد هزار برابر برای امنیت هزینه کنید ولی اجازه دهید در 

کشور ما با آرامش زندگی کنیم، اشتغال داشته باشیم و تحصیل کنیم.
 وی تاکید کرد : به نظرم از اشــکاالت اساســی اســت که چه در فضای مجازی 
و چه در فضای رســانه ای مدام به دنبال این هســتیم تا خودمــان را تخریب کنیم 
و دســتاوردهای بزرگ منطقه ای را که تولید قــدرت و تولید حداکثری امنیت برای 
ما کرده اســت را تحت تاثیر افراد ســبک مغزی مانند نتانیاهو و تبلیغات رسانه های 
صهیونیستی و آمریکایی قرار داده و بخواهیم با آنها هم صدا شویم و فراموش کنیم که 
شهدای مدافع حرم و افرادی که در اوج هیاهوی سیاسی جانشان را فدا کرده اند برای 
امنیت کشور امروز چه کرده اند و ما از آنها هیچ یادی نکنیم.اینجا مشکل از مردم ما 

نیست، مشکل از نخبگان و قلم به دستان و نویسندگان ماست.

امیر عبداللهیان : 

توطئه های خارجی به دنبال خدشه روابط میان ایران و عراق هستند

اهواز-خبرنگار کیهان:
 برای عیادت از مجروحان حادثه اهواز، قرارمان با 
جمعی از بانوان خادمیار آستان قدس رضوی و همسران 
شهدای مدافع حرم خوزســتان ساعت 9 و نیم صبح 

مقابل بیمارستان شهید منفرد نیاکی ارتش است. 
قرار اســت با دو تن از بانوان مجروح دیدار داشته باشیم. 
ابتدا به عیادت مادر »محمدطاها اقدامی« می رویم. چشم های 
مادر شهید 4 ساله حادثه تروریستی اهواز همچنان خیس اما 

صبر و شکیبایی زینب گونه ای در کردارش نمودار است.
مادر این شهید خردسال می گوید: هنگام تیراندازی خودم 
را روی محمد طاها انداخته بودم؛ او از من پرســید این صدای 
تیراندازی ها واقعی است که من گفتم نه! ترقه بازی و ساختگی 

است تا او نترسد.
خانــم اقدامی ادامه می دهد: ولی ناگهان تیر به ما اصابت 

کرد، یک تیر به پای من و تیر دیگری به پای محمد طاها.
و در حالی که  اشــک صورتش را پوشانده ادامه می دهد: 

فرزندم را به علی اصغر امام حسین)ع( سپردم.
گرم شــنیدن صحبت های مادر محمد طاها هستیم که 
حضور همسر شــهید مدافع حرم »حمیدرضا فاطمی اطهر« 
به همراه پســر خردســالش حال و هوای خانــواده اقدامی را 
متحول می کنــد، پدر محمد طاها فرزند شــهید مدافع حرم 
که تقریبا همســن و سال پسر شهیدش اســت را در آغوش 
می گیرد و در حالی که ســیل  اشــک از دیدگانش روان است 
می گوید: محمد طاها یک دست لباس دقیقا شبیه لباس هایی 
که »محمد حســین« به تن دارد، داشــت. بوسیدن و بوییدن 
و نگاه های پدرانه پدر به  فرزند شــهید مدافع حرم گویی یک 
روضه مصور تمام و کمال اســت کــه هیچ یک از حاضرین را 
یارای تحمل آن نیســت که بغضش را فرو ببرد و  اشک هایش 

را پنهان کند، شــانه ها به لرزه درمی آیــد و دیدگان همه  تر 
می شود...

همسر شهید فاطمی اطهر هم می گوید: امروز محمد حسین 
اجازه نداد من لباس هایش را انتخاب کنم و خودش این لباس ها 

را برداشت و به تن کرد.
خواهر محمد طاها هم در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: 
وقتی تیراندازی شــروع شــد گفتند روی زمین دراز بکشید، 
محمد طاها کــه تیر خورد فکر کردیم فقط پایش تیر خورده، 
با روسری من پایش را بستند تا جلوی خونریزی گرفته شود 
ولی یک تیر هم بعد از اینکه از پای مادرم رد می شود به شکم 

او می خورد که باعث شد خون زیادی از او برود. 
»مبینا اقدامی« افسوس لحظاتی را 
می خورد که در کنار برادر بوده و قدرش 
ندانسته و با بغضی در گلو می گوید: چه 
برنامه هایی برایش داشتم ، ای کاش هنوز 
بود و آن چیزهایی را که قول داده بودم 
وقتی بزرگ شــد به او بدهم االن به او 
می دادم. از خدا می خوام همین بال سر 
عامالن این حمله بیاید. بغض و  اشــک 

مانع ادامه حرف های مبینا می شود.
پدر محمد طاها نیــز ضمن تقدیر 

از حضور باشــکوه و پرشور مردم در تشــییع شهدای حادثه 
تروریســتی اهواز تاکید می کند: محمد طاها امروز پسر همه 
مردم ایران است و همانند علی اصغر امام حسین)ع( تیر خورد 
و بر دستان من با لبان تشنه شهید شد. خواست خدا نبود که 
زنده بماند ولی تا لحظه آخر چشمانش باز بود و با لبخند رفت.

وی گفت: تنها حســرت و دردم این اســت که من چرا 
همانند امام حســین)ع( بعد از فرزندم شهید نشدم و باید با 

این داغ بمانم.
اقدامی افزود: دشمنان اگر فکر می کنند مردم خوزستان 
چون مشکالت زیادی دارند خسته می شوند و از نظام و رهبری 
دل می برند تلویزیون هایتان روشن کنید و چشم کورتان را باز 
کنید و ببینید مادران این سرزمین برای محمد طاهای ما که 
مادرش به خاطر جراحت در تشییع  نبود چطور مادری کردند 

و چطور گریه می کردند.
همسر شهید مدافع حرم حجت االسالم محمد کیهانی نیز 
در این دیدار گفت: ما به تاســی از ائمه به لطف خدا این راه را 
ادامه می دهیم و ذره ای شک به خود راه نمی دهیم. با قاطعیت 
می خواهیم تا انتقام  اشک های این مادر گرفته شود زیرا ما به 
حکم مســلمانی هیچ وقت مهاجم نبوده ایم و همیشه مدافع 

بوده ایم. 
بانوان خادمیار آســتان قدس رضوی و همسران شهدای 

مدافع حرم خوزستان در ادامه به دیدار بانو »مریم بن طریف« 
دیگر مجروح حادثه تروریستی اهواز رفتند.

وی گفــت: روز حادثه با دو دختر 8 و 13 ســاله ام برای 
تماشای رژه به کنار جایگاه رفتیم هنوز ده دقیقه از آغاز مراسم 
نگذشته بود که با صدای شلیک گلوله و فریاد نیروهای نظامی 

همه بر روی زمین خوابیدند.
خانم »بن طریف« می افزاید: دقایقی بعد در حال فرار به 
آن سوی خیابان بودیم که با دختر 8 ساله ام که در آغوشم بود 

به زمین افتادیم و تیر به پایم اصابت کرد.
وی بیان داشــت: با ایــن حال دختر بزرگم »اســما« را 
نمی دیــدم و از هم جدا شــده بودیم و به همین خاطر خیلی 
نگران و مشــوش بودم نزدیــک یک کیلومتــر راه را با پای 
تیرخورده رفتم و از شدت اضطراب متوجه درد و زخمم نشدم 
تا اینکه یکی از خواهران انتظامات اطمینان داد که دخترم را به 

جای امنی برده است و او متوجه جراحتم شد.
بانویی که در تصاویر خبرگزاری ها از حادثه تروریســتی 
اهواز  در دو قاب دیده شــد، قاب اول در حالی که سراسیمه 
و افتان و خیزان به دنبال فرزندش اســت و قاب دوم در حالی 
که خودش را بر روی پسرش انداخته است نیز در جمع حضور 

دارد.
بانو »صدیقه مصلی نژاد« در تشــریح وقایع 31 شهریور و 
تصاویر منتشر شده گفت: با پسر کوچکم که 8 ساله است برای 
تماشای رژه رفتیم ، ابتدای تیراندازی کنار جایگاه روی زمین 
دراز کشیده بودیم که خانم اقدامی )مادر محمد طاها( پشت سر 

من تیر خورد و خانم بن طریف هم کنارمان تیرخورد.
وی ادامــه داد: بعد از مدتی گفتند به آن ســوی اتوبان 
بروید، از جایمان برخاستیم و به وسط اتوبان رسیدیم در میان 
درختچه ها پناه گرفتیم که یک لحظه گوشــی تلفن همراهم 
زنگ خورد، همســرم ارتشی است و می خواست به ما خطر را 
اطالع بدهد و بگوید که از خانه بیرون نیاییم ولی وقتی متوجه 

شد ما در قلب ماجراییم، شوکه شد.
بانــو مصلی نــژاد گفــت: در این هنگام حســام از ترس 
تیراندازی شروع به دویدن به آن سوی اتوبان کرد و یک آقایی 
سریع بغلش کرد و به کنار دیوار برد و روی زمین خواباندش تا 
اینکه من دوان دوان خودم را به او رســاندم و خودم را روی او 
انداختم که تیر نخورد که عکاسان وظیفه شناس این لحظات 
را ثبت کردند که ایــن روزها با دیدن آن تصاویر واقعا حال و 

هوایمان دگرگون می شود.

گفت وگوی کیهان با خانواده کوچک ترین شهید حادثه اهواز

مادر طاها: پسرم پرسید تیراندازی ها واقعی است؟
گفتم ساختگی است تا نترسد...

رهبر معظم انقالب: به نظر ما مقوله فرهنگ از نظر تاثیرش 
در آینده یک ملت و یک کشــور، با هیچ چیز دیگری قابل 

مقایسه نیست.


