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حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) می فرمایند:
مؤ ِم َن ٍة ت ََری اُ ...یعصی ف َتط ِر ُف حتّی ُیغَ ِّی َر ُه.
ال ت َِح ُّل ِل َع ٍ
ین ُ
چشم هیچ مؤمنی روا نیست که ببیند نافرمانی خدا میشود و [مؤمن] چشم خود را فرو بندد؛ مگر این که آن وضع
بر
ِ
را [به شکلی نیکو] تغییر دهد.
(تنبیه الخواطر  :جلد  ،۲صفحه )۱۷۹
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تازههای مطبوعات
••ایــران -بررسی نرخ تورم از اسفند ماه سال گذشته تا
مرداد امسال نشان میدهد که طبقه متوسط بیشترین
فشارراازرشدسطحعمومیقیمتهامتحملمیشود.این
درحالی است که دربسیاری از ماهها تورمی که دهک دهم
بهعنوان ثروتمندترین قشر جامعه احساس میکند از تورم
دهک اول (فقیرترین) و دهکهای میانی یا همان طبقه
متوسط کمتر بوده است.
••فرهیختگان -بررسی آمــاری «فرهیختگان» نشان
میدهد مجموع صادرات کاال و خدمات ایران به عراق پنج
برابر بیشتر از صادرات ایران به  ۲۸کشور اروپایی است
و شاید این راز تالش برای تخریب رابطه دو کشور باشد.
••کیهان -محسن غــرویــان ،روحــانــی حامی دولــت در
اظهاراتی عجیب که توهین آشکار به شعور مردم محسوب
میشود ،مدعی شد« :اگر نامزد رقیب امروز رئیسجمهور
بود میتوان احتمال داد که قیمت دالر به دو تا سه برابر قیمت
کنونی یعنی حدود  40هزار تومان افزایش پیدا میکرد».
چنین ادعایی از سوی این چهره اصالحطلب در حالی مطرح
ح طلبان برای تداوم
میشود که یکی از شعارهای دروغ اصال 
دولت روحانی ،خروج بازار ارز از بحران بود.
••آرمان -موج افزایش اجاره بها و خرید مسکن بسیاری
از تهرانیها را رهسپار سفری بیبازگشت از پایتخت
کرد .بسیاری از پایتختنشینان امروز کرج و قزویننشین
شدهاند و پیشبینیها حاکی از ادامه افزایش مهاجرت از
کالن شهر تهران است.
••همشهری -مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری
هرمزگان گفت :بعد از اعالم طرح حمایت از لباس های
محلی و با مصوبه استانداری چندین دستگاه استفاده از
لباس محلی و بومی را در ادارهها بالمانع اعالم کردند و
بانوان کارمند نیز از این امکان استفاده کرده و میکنند.
نازنین شیبانی گفت :بعد از این مصوبه بانوان کارمند
تعدادی از ادارات مانند معاونت صنایعدستی و میراث
فرهنگی ،متصدیان اداری و پذیرش بیمارستانها و مراکز
درمانی ،اداره پست و اداره فناوری اطالعات و ارتباطات
استان و اداره کل امور بانوان استانداری با لبا سهای
سنتی و محلی در محل کار حاضر میشوند.
••صبح نو -این روزنامه در سرمقاله خود تأکید کرد :عمال
سعودی ،سرسپردگان اسرائیلی و غربزدگان ،یکصدا
خواستار عبور از روحانیاند و این نادیده گرفتن رأی
میلیونها ایرانی است .آنها پشت دولت را خالی کردهاند
اما نظام تا زمانی که دولت بر سر کار است ،به حمایت قاطع
از او که نماد مردمساالری است ،ادامه خواهد داد.
••ایران -یادداشتهای وزیر دفاع وقت الجزایر در 36
سال پیش ،نشان میدهد که هواپیمای حامل وزیر خارجه
وقت الجزایر که برای میانجی گری بین ایران و عراق در
راه تهران بود ،با موشکهای عراقی منهدم شد .محمد
الصدیق بن یحیی ،وزیر خارجه وقت الجزایر و همراهانش
در جریان سفر به جمهوری اسالمی ایران در ماه مه سال
 ۱۹۸۲میالدی برای میانجی گری بین بغداد و تهران در
جریان جنگ تحمیلی بودند .اما هواپیمای حامل آنان بر
فراز مرزهای عراق با ترکیه با یک فروند موشک هوا به هوا
هدف قرار گرفت.

...

انعکاس
••تابناک نوشت :رئیسمرکزپزشکیحجوزیارتجمعیت
هالل احمر گفت  :با ورود آخرین کاروان حجاج به کشور در
بامداد یک شنبه عملیات پزشکی حج  ۹۷به پایان رسیده
است ،در حج امسال  10تن جان خود را از دست دادند و
این آمار نسبت به  30فوتی در حج سال گذشته با کاهش
محسوس همراه بوده است.
••آی اسپورت مدعی شد  :فدراسیون فوتبال ایران در
تالش است تا راهی برای ورود زنان به ورزشگاهها پیدا کند.
گفته میشود این تالشها نتیجه پیگیری مداوم مدیران
فدراسیونبینالمللیفوتبال(فیفا)است.آنهاپیشازاین
از مسئوالن فدراسیون ایران خواسته بودند که در فرایندی
آرام و بدون تنش ،امکان ورود زنان به ورزشگاهها را فراهم
کنند .با شروع فصل جدید لیگبرتر ایران ،فیفا بهدنبال
نشانههایی بود که ثابت کند تحول تازهای در ماجرای ورود
زنان ایجاد شده است.
••اعتمادآنالین نوشت  :آیتا ...مجتهد شبستری عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه سابق تبریز ،به
تصاویرمنتشرشدهازجلسهاخیرمجمعتشخیصمصلحت
نظام و نحوه نشستن اش کنار احمدی نژاد واکنش نشان
داد و گفت  :درست نیست که من درباره این موضوع توضیح
بدهم .برخی از این سایتها مسائلی را مطرح میکنند
و مسائل کوچکی را بزرگ میکنند.شبستری همچنین
تصریح میکند :من از توضیح این موضوع عذرخواهم.
••انتخاب نوشت  :تتلو با انتشارپستهایی وقیحانه در
صفحه اینستاگرام خود ،اعمال شیعیان در ماه محرم،
روحانیت و اسالم را به باد توهین و الفاظیرکیک گرفت.
••اعتدال نوشت  :هفت معاون وزیــر صنعت ،معدن و
تــجــارت بــا اب ــاغ قــانــون «اصـــاح قــانــون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان» طی دو ماه آینده باید از سمت
خود کنارهگیری کنند.
••خبرآنالین نوشت  :حجت االسالم علی سرلک درباره
ریشه خبر «بهائیبودن ایده صرف هزینه برپایی هیئات
مذهبی در امــور خیریه» گفت :پیام من خبر نبود بلکه
پوستری را در فضای مجازی دیدم و روی آن متن نوشتم
چراکه مبلغان بهاییت از این نوع شیوه ها نیز قبال استفاده
کردهبودندبنابراینشیوهمتداولیمیانآنهاست.بهاییت
را انگلیسی ها درست کردند ،استراتژی اصلیشان هم این
است مثل آفتاب پرست با شیعیان همنوا و وارد جمع آن ها
شوند ،دل هایی را با خود همراه کنند اما بعد زمینه های
انحرافی به وجود آورند تا به اسالم ضربه بزنند .اساسا اسالم
با جریان ارتداد تند برخورد می کند.
••سایت 598نوشت:شهردارسابقتهرانبهدلیلاتهامات
وارد شده به مدیریت گذشته از میرلوحی عضو شورای شهر
تهران در دوره جدید شکایت کرد .سید محمود میرلوحی
ضمنتاییدشکایتقالیبافشهردارسابقتهرانازویاظهار
کرد :شهردار سابق تهران به دلیل برخی از مصاحبههای
بنده درباره فعالیت مدیریت گذشته شهری شکایت کرده
است .در هفتههای گذشته نیز بنده بر اساس شکایتی که از
سوی قالیباف شده بود به دادگاه احضار شدم که البته وکیل
شهردار سابق تهران (قهرمانی) در این جلسه حضور داشت.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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توضیحات والیتی درباره سیاست «نه شرقی نه غربی» و تحلیل های اصحاب کهفی
والیتی :رئیس جمهور ،مواضع مقام معظم رهبری را با قوت دنبال می کند

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل طی نشستی
که در موسسه انقالب اسالمی برگزار شد ،به پرسش هایی
درباره راهبرد نگاه به شرق پاسخ داد .به گزارش آنا ،علی
اکبر والیتی در پاسخ به سوالی درباره نسبت راهبرد نگاه به
شرقباشعار«نهشرقینهغربی» گفت:اگرمعنای «نه شرقی
نهغربی»بدبرداشتشودباقانوناساسینیزتعارضخواهد
داشت .این شعار و استراتژی ،یک راهبرد آرمانگرایانه به
معناینهلیبرالدموکراسیونهکمونیسماستواگراینطور
باشد پس معلوم است تحلیلی آرمانی است .دکتر والیتی
در ادامه تصریح کرد :شرقی که ما االن به آن توجه میکنیم
کرملین کمونیست
با آن شرق ایدئولوژیک تفاوت دارد،
ِ
فروریخته و به دموکراسی معمول در دنیا بازگشته و رؤسای
کشورروسیهازجملهخودآقایپوتینروزهایمقدسهمراه
اسقفها به کلیسا م ـیرود .مشاور رهبر انقالب در ادامه
تحلیل خود از سیاست نگاه به شرق گفت :البته این را هم
بدانید که اکنون همه دنیا نگاه به شرق دارند .آمریکاییها
بارها تصریح کردند که استراتژی آیندهشان این است که
ثقل سیاسی و اقتصادی خودشان را در شرق آسیا و حضور
درمنطقهژاپن،چینوکرهمتمرکزکنند،یعنیآیندهاقتصاد
دنیا و به تبع آن سیاست دنیا در این منطقه میچرخد.
▪بخش اعظم نفت ما را هند و چین خریداری می کنند

والیتی در ادامه افزود :همچنین منظور ما از نگاه به شرق،
هند هم هست .شما ژاپن را ببینید که هنوز هم  25هزار
نیروی آمریکایی در این کشور حضور دارنــد .در آلمان و
ایتالیا هم نیروهای آمریکایی هستند ،یعنی آثار اشغال
جنگ جهانی دوم که بیش از 70سال از آن میگذرد ،وجود
دارد و آمریکا ماجرا را رها نمیکند .من این را به ژاپنیها
گفتم که اگر سیاست مستقل خودتان را داشته باشید ناچار
به تبعیت از آمریکاییها نیستید .از سوی دیگر امروز بخش
اعظم نفت را هند و چین خریداری میکنند و میدانید که
هند کمونیست نبوده است و با ما هم رابطه خوبی دارد
و اولین کشوری است که  200میلیون دالر در چابهار



غالمرضابنی اسدی

▪رئیسجمهور کشورمان ،مواضع مقام معظم رهبری را
با قوت دنبال میکند

سرمایهگذاری کــرده اســت .ضمن این که تالش زیادی
برای کانال شمال  -جنوب که از چابهار تا سنپترزبورگ
هم ادامه دارد ،انجام میدهند .در این دیدگاه پاکستان
هم مدنظرمان است که یکی از مهمترین یا به تعبیری بعد از
اندونزی و بنگالدش پرجمعیتترین کشور اسالمی است.
▪عده ای مثل اصحاب کهف از حوادثی که رخ داده
بی خبرند !

عضومجمعتشخیصمصلحتتصریحکرد:االنعدهایمثل
اصحاب کهف یعنی 309سال عقب هستند و از حوادثی که
رخ داده بیخبرند! درباره نگاه به شرق میگویند :چون این
هاکمونیستهستندپسبرگردیمبهسمتآمریکایاتعادلرا
حفظکنیم!ویدرجمعبندیاینقسمتازسخنانشگفت:
نگاهبهشرقنگاهبهکشورهاییاستکهتحتسلطهغربدر
طمع بازگشت سلطهشان به ایران نیستند.

▪روسیه و چین اعالم کردند ما نفت را می خریم ولو
آمریکایی ها ما را تحریم کنند

مشاور رهبر انقالب در امــور بین الملل با تأکید براین

...

که فع ً
ال فروش نفت برای ما بسیار مهم است ،گفت :هم
اکنون بزرگترین مشتری خرید نفت ما چین است .این
کشور حدود  40میلیارد دالر در سال از ما نفت خریداری
میکند و بعد هم هند قرار دارد و روسیه و چین هم حضور
دارند تا روند خرید نفت از ایران ادامه یابد .درحالی که
توتال و برخی دیگر از شرکتها بر اثر تحریمهای آمریکا
رفتند اما چین و روسیه و برخی دیگر از کشورها در حال
مذاکره هستند تا ظرفیتها را فعال نگه دارند و روسیه
و چین اعالم کردند ما نفت را میخریم ولو آمریکاییها
ما را تحریم کنند .وی همچنین افــزود :ما برای این که
نیازمند یهای پیشرفته دفاعیمان را از روسیه فراهم
کنیم هیچ مشکلی نداریم.
▪پوتین یــک کلمه منفی دربـــاره روابـــط دوجانبه و
منطقه ای مطرح نکرد

والیتی در ادامه درخصوص سفر اخیرش به روسیه گفت:
آقای پوتین هم برای مقام معظم رهبری و دیدگا ههای
ایشان اهمیت فوقالعادهای قائل هستند .وی افزود :در
دیدار با آقای پوتین تقریب ًا درباره موضوعات مهم دوجانبه،

...



مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل درخصوص موضع
دولت درباره نگاه به شرق هم گفت :درباره موضع دولت
در خصوص نگاه به شرق هم بگویم که انصاف ًا مواضع
آقای روحانی که محکم مقابل آمریکا ایستاد ،بسیار
خوب بوده و درباره توسعه روابط با شرق ،رئیسجمهور
کشورمان ،مواضع مقام معظم رهبری را با قوت دنبال
میکند.

▪اگر روسیه قطعنامه ضدایرانی را وتو نمی کرد ذیل
فصل هفتم منشور می رفتیم

این کارشناس ارشد سیاست خارجه در ادامــه درباره
اولــویــت هــای ای ــران در سیاست نگاه بــه شــرق گفت:
هند یها بــا وجــود فــشــاری کــه روی آن هاست خرید
نفت را متوقف نمیکنند ولی تفاوت بین هند و چین،
تفاوت بین هند تا چین اســت .روسیه و چین هرکدام
ویژگیهایی دارنــد .در سازمان ملل متحد اول روسیه
است که قطعنامه ضد ایرانی درباره یمن را وتو میکند و
بعد چین تبعیت میکند .در صحنه بینالملل و در بحث
دفاعی ،روسیه جایگاه باالیی دارد .در مسائل اقتصادی
چین ظرفیت باالتری دارد .اگر روسیه آن قطعنامه را وتو
نمیکرد ما ذیل فصل هفتم منشور میرفتیم و تحریمها
و هر نوع حرکتی علیه ما توسط شورای امنیت مشروع
جلوه میکرد.

...



مجلس

امارات

جزئیات شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از
طلبه پالکارد به دست

صادقی :معاونت مجلس ،الیحه  FATFدولت را تغییر
داده است

پیگیری حمله امارات به لنج ایرانی از طریق مراجع
دیپلماسی

پایگاه اطالع رسانی دولت – محمدی مدیرکل حوزه معاونت حقوقی
رئیسجمهورگفت:معاونتحقوقیدرعنوانتهدیدیکهعلیهرئیسجمهور
در تجمع فیضیه مطرح شده ،به صورت کلی و بدون نام بردن از شخص یا
اشخاص معین ،در دادسرای ویژه روحانیت قم طرح شکایت کرده است.
پیشتر لعیا جنیدی درباره شکایت دولت از طلبه صاحب پالکارد جنجالی
گفته بود دولت شکایت خود را به طور کلی در دستگاه قضایی مطرح کرده و
از هیچ شخصیت حقوقی بابت اتفاقات فیضیه شکایت نکرده است.

ایرنا – محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید شنیده است که
معاونتقوانینمجلسدرالیحهایکهازسویدولتدرباره FATFفرستاده
شده تغییراتی ایجاد کرده ،اما مجلس آن را بررسی نکردهاست .وی افزود:
این ادعا از سوی نمایندگان و هیئت رئیسه بررسی نشده است .بر اساس
تصاویری که سخنگوی فراکسیون امید در صفحه توئیتر خود منتشر کرده
بود ،در یک جمله ،کلمه «درخواست شونده» در متنی که از سوی دولت
به مجلس فرستاده شده ،با کلمه «درخواست کننده» جابهجا شده است.

باشگاه خبرنگاران – حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از
بررسی موضوع حمله نیروهای امنیتی امارات به لنج ایرانی از طریق
مراجع دیپلماسی خبر داد .وی با بیان این که چند روز گذشته یک شناور
ایرانی به منظور صیادی در آبهای داخلی مشغول فعالیت بود که هدف
حمله نیروهای گارد ساحلی امارات قرار گرفت و طی آن دو ملوان کشته
و زخمی و هفت نفر دیگر نیز دستگیر شدند ،تأکید کرد :این موضوع از
طریق مراجع دیپلماسی در دست پیگیری است.

صالحی :اقدامات اروپا عملی و محکم تر شود

▪باوجود برجام ،ترامپ از ایران تضمین خواست!

همچنین رئیس جمهور آمریکا که خروجش از برجام به
شدت با انتقاد جامعه جهانی روبه رو شده ،به این اجالس
پیامی صادر کرد که «ریک پری» وزیر انرژی آمریکا این
پیام را قرائت کرد .ترامپ در پیام خود از ایران خواسته
که درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود و دایمی
بــودن محدودیت هــای ایــران ،تضمین بدهد! در پیام
رئیس جمهور آمریکا آمده است :ایران باید در خصوص

▪آمانو :ایران کماکان به برجام پایبند است

در مقابل آمانو مدیر کل آژانس در بیانیه آغازین خود در این
نشست اذعان کرد که ایران در حال اجرای تعهدات خود
طبق برجام است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود که «آژانس کماکان به راستیآزمایی عدم انحراف
در مواد هستهای اعالم شده از سوی ایران طبق موافقت نامه
پادمانیاش ادامه خواهد داد .ارزیابی درخصوص نبود مواد
هستهای و فعالیتهای اعالم نشده در ایران نیز ادامه خواهد
داشت ».به تازگی دومین گزارش فصلی آژانس بین المللی
انرژیاتمیدرتأییدپایبندیایرانبهبرجام،منتشرشدهبود.
▪دیدار صالحی با رئیس روس اتم

در این نشست کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دایم
ایران در آژانس از گروه خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان
معاون رئیس کنفرانس ساالنه آژانــس انتخاب شد.
صالحی در حاشیه این نشست با الکسی لیخاچف ،رئیس
انــرژی اتمی روسیه موسوم به شرکت روس اتم دیدار
و گفتوگو کرد .به گزارش تسنیم  ،دوطرف به بررسی
آخرین وضعیت واحدهای نیروگا ههای جدید در حال
ساخت پرداختند .این گفت و گو در شرایطی است که
پس از دو سال تمهیدات از قبیل طراحی ،خاکبرداری

و دیگر اقدامات؛ عملیات احداث واحد دوم نیروگاهی
در اواسط سال آینده میالدی آغاز می شود .رئیس روس
اتم هم در این مالقات بر آمادگی شرکت روس اتم برای

همکار یهای دوجانبه با سازمان انــرژی اتمی ایــران
برای تولید راکتورهای با توان متوسط ،به منظور تولید
الکتریسیته و آب شیرین تاکید کرد.

خبر مرتبط

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر کشورهای همکار با ایران را تهدید کرد
درحالی که روز گذشته آمانو مدیر کل آژانس در بیانیه آغازین خود در شصت و دومین کنفرانس عمومی ساالنه آژانس
اذعان کرد که ایران در حال اجرای تعهدات خود طبق برجام است ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر علیه
کشورمان سخن گفت و دیگر کشورها را تهدید به برخورد در صورت تداوم همکاریهای اقتصادی با تهران کرد .به
گزارش ایرنا ،وی در صفحه توئیتر خود نوشت :از چهارم نوامبر ،مقررات جدیدی برای آنهایی وضع میشود که
خواستار همکاریهای اقتصادی با حکومت ایران هستند .وی شنبه هم در توئیتر خود از دیدارهای ادعا شده «جان
کری» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان انتقاد کرده و آن را «اقدامی
ناشایست» و «خالف سیاست خارجه» این کشور دانسته بود .وی مدعی شد که از هم اکنون «کشورهای بسیاری»
اقدام به خروج از بازار ایران کردهاند.

تعرض به سفارتخانه ایران در اروپا؛ این بارآتن
در ادامه سناریوی حمله به سفارتخانه های
ایران در کشورهای اروپایی این بار سفارت
ایران در یونان هدف حمله اوباش قرار گرفت.
در فیلمی که مهاجمان منتشر کــرده اند،
حوالی ساعت  6بامداد دیــروز و در حالی
که هنوز آفتاب طلوع نکرده بــود 10 ،نفر
موتور سوار به سفارت ایــران در آتن نزدیک
شدند و پس از خــارج کــردن نگهبان مسلح
سفارت از اتاقک محل مأموریتش ،بطری
هایی به سمت شیشه هــای سفارت پرتاب
کردند .آن طور که پلیس یونان مدعی است

حسین(ع) نشان راه خداست .کعبه است برای حرکت تا راه
گم نشود و امام است و پیشوا و پیشرو تا راه را گم نکنیم .او
ترجمانهمانحدیثفاطمیاستکهامامراچونکعبهمی
داند که مردم باید به دورش بچرخند .نه این که او را طواف
کنند بلکه محوری بدانند و رفتار خود را با او تنظیم کنند.
تنظیمروابطاستکهضابطههارابهدستمیدهد.ضابطه
های پیروی است که ایمان را معنایی عملی می بخشد و به
عمل هم کارها برمی آید واال به ادعا و حتی احساس های
لطیف هم کارها راست نمی آید .تکرار محرم هم یادآوری
حسین ایمان
همین ظرافت هاست که باید رفتار خود را با
ِ
خویش تراز کنیم .برای سنجش این تراز هم ،ترازویی به
نام انصاف الزم است .همانی که گمشده امروزماست .این
همه مشکالت که هر روز پیش پای ما سنگ می شود هم به
همین دلیل است واال اگر انصاف ،منش زندگی ما بود این
همه مصائب نداشتیم .اگر انصاف داشتیم دست مان به
بازکردن گره زندگی دیگران قصد قربت می کرد و دست
دیگران در گشایش گره های زندگی ما توانا می شد .اما....
اجازه بدهید با یک مثال این همکالمی را ادامه بدهیم؛...
آمد محضر آیت ا ...میالنی.مرد در اطراف حرم امام رضا(ع)
مغازه داشت .عرض کرد :مغازه دارم در اطراف حرم ،در
ایامی که شهر شلوغ است و زائر زیــاد ،قیمت اجناس را
مقداریباالمیبرموبیشترازنرخمتعارفمیفروشم،حکم
این کار من چیست؟آیت ا ...میالنی فرمود :این کار«بی
انصافی» است.مغازه دار خوشحال از این پاسخ و اینکه آقا
نفرمود حرام است کفش هایش را زیر بغل گذاشت و دست
بر سینه عقب عقب خارج می شد .آقای میالنی با دست
اشــاره کرد به او که برگرد و برگشت!آقا دهان مبارکش
را گذاشت کنار گوش مغازه دار و گفت :داستان کربال را
شنیده ای؟گفت:بله!گفت :میدانی سیدالشهدا(ع)
تشنه بود و تقاضای آب کرد و عمر سعد آب را از او دریغ
کرد؟گفت:بله آقا ،شنیده ام.آقای میالنی فرمود :آن کار
عمر سعد هم "بی انصافی" بود!حال انصاف بدهیم ،ما را از
انصاف چقدر بهره است .حظی می بریم آیا؟ تعمد دارم در
نقل این ماجرا و تاکید دارم به خواندن چندین و چند باره آن
و بازگویی برای دیگران .تعمد دارم تا بگویم آی همه ما که به
نوعی درگیریم در این بازار و این شرایط سخت،حواس مان
باشد که انصاف را مرز باریکی است که آن سویش همسان
شدن با عمر سعد است و این سویش همراه شدن با یاران
اباعبدا . ...حــواس مان باشد که در این هیاهو ،گوشت
جان و آبروی هم را به دندان نکشیم مایی که داعیه ارادت
به اباعبدا ...داریم .امام حسین (ع) شاخص انصاف و پرچم
مروت بود .نه فقط سربازان که مرکب های لشکر ُحر را نیز
سیراب کرد اما امان از بی انصافی کوفیان که چند روز بعد
آب را به روی حسین(ع) و یارانش بستند و حتی شش ماهه
اش را هم تشنه شهید کردند...

...
اخبار

تحریم ها علیه ایران غیرمنصفانه است

دو مسئله تضمین ارائه دهد ،اول این که برنامه هسته ای
این کشور منحصرا صلحآمیز باقی خواهد ماند و همچنین
این مسئله که تهران «به صورت دایمی» هرگونه مسیر
دستیابی به تسلیحات هستهای را رد کرده است .این
بیانیه هیچ اشارهای به خروج آمریکا از برجام نداشت اما
تأکید میکرد ،برجام یک «توافق معیوب» است و آمریکا
صرفا به دنبال توافقی است که «به طور کامل به برنامه
هستهای ایران ،فعالیتهای مرتبط با اشاعه و همچنین
فعالیتهای بیثباتکننده این کشور میپردازد».

این افراد عضو گروهی به نام «رویوکینوس»
یا آن طور که برخی رسانه های دیگر نوشته
اند «روبیکون» هستند که هر از گاهی به
وزارتخانه های مختلف یا دفاتر و سفارتخانه
های خارجی با همین روش حمله می کنند.
به گزارش ایلنا ،تاکنون پلیس شهر آتن فرد
یا افــرادی را در ایــن رابطه دستگیر نکرده
اســت .به گــزارش یورونیوز ،سخنگوی این
افــراد در یادداشتی روی صفحه فیس بوک
این گروه اعالم کرد که این حمله در پاسخ به
حمله موشکی به گروهک تروریستی «دم»

بازار امروز و ضرورت انصاف ورزی

رئیس مجلس جدید عراق :در کنار ملت
ایران می مانیم

ترامپ :ایران باید تضمین بدهد که برنامه صلح آمیز خواهد داشت
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در شصت و دومین
کنفرانس عمومی ساالنه آژانس ،اقدامات اروپا برای جبران
خسارت خروج آمریکا از برجام را تدریجی ارزیابی کرد و
گفت :با وجود مثبت بودن این تحوالت ،ولی ضروری است
این گامها با اقدامات عملی و محکمتری تکمیل شود و
رهیافت «اقدامات تدریجی» مکانیسم مناسبی در پاسخ به
شرایطناشیازسیاستلجبازانهآمریکادرتضعیفقطعنامه
 2231شورایامنیتسازمانمللمتحدنیست.صالحیدر
نشستآژانسبینالمللیانرژیاتمیخروجآمریکاازبرجام
با وجود پایبندی ایران به توافق هسته ای را «بی مسئولیتی
این کشور ،نقض صریح قطعنامه  2231شــورای امنیت
سازمان ملل و ریشخند به اصول اساسی و شناخته شده
حقوق بین الملل» خواند .به گزارش فارس ،وی در ادامه
سخنرانی خود در افتتاحیه این نشست افــزود :نمیتوان
بی توجهی عمدی برخی از کشورها به تهدید واقعی ناشی
از امتناع لجبازانه رژیم اسرائیل از پیوستن به معاهده عدم
اشاعه هستهای و در اختیار گرفتن زرادخانه هسته ای قابل
توجه و رد هرگونه بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی
را شماتت نکرد .این در حالی است که در خصوص برنامه
هسته ای ایران ،همان طور که در گزارش مدیرکل نیز آمده
است ،سیستم راستی آزمایی در حال اجراست .این یکی از
نمونههای بارز تناقض در دنیای امروز است.

...

بدون موضوع

political@khorasannews.com

منطقهای و همچنین بینالمللی بحث و تبادلنظر کردیم
و باید بگویم که این دیدار طوالنیترین دیدار یک مسئول
از جمهوری اسالمی ایران با آقای پوتین بوده است که
حدود  2.5ساعت طول کشید .وی یک کلمه منفی در
خصوص روابط دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی مطرح
نکرد و تصریح کرد که روسیه در کنار همسایه قدرتمند
خود ایران ایستاده است.
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است .به گزارش رویترز ،گروه رویوکینوس
که در خالل بحران مالی یونان شکل گرفته
است ،حمالت متعددی علیه سیاستمداران،
تجار ،ساختمانهای دولتی و ساختمانهای
دیپلماتیک داشته است .گروه «روبیکون»
یـــک گـــروه آنــارشــیــســت ض ــددول ــت ــی در
یونان است که اقداماتی از جمله حمله به
شرکتها ،سفارتخانهها ،رسانهها و دیگر
ســازمــانهــا را در کارنامه خــود دارن ــد .این
گروه در اکتبر  ۲۰۱۱به سفارت اسپانیا در
آتن و در جوالی (تیر) امسال به ساختمان

وزارت خارجه یونان حمله کردند و رنگ قرمز
بر دیوارهای این وزارتخانه پاشیدند  .عصر
جمعه  23شهریور نیز تعدادی از معاندان
ضد ایرانی با تعرض به ساختمان سفارت
جمهوری اسالمی در پاریس اقدام به پرتاب

سنگ و اشیای مختلف از جمله لوازم رایانه،
کپسول آتش نشانی و  ...کردند و شیشههای
ساختمان ســفــارت را شکستند .ای ــران از
حضورنداشتن به موقع پلیس فرانسه در زمان
تعرض به این ساختمان انتقاد کرده است  .

محمد الحلبوسی که به تازگی به عنوان رئیس پارلمان عراق
انتخاب شده ،در اولین نشست تلویزیونی خود ،هر گونه
تحریمایرانرامحکوموتأکیدکردکهاجازهنمیدهدازخاک
عراق ،اقدامی علیه ایران صورت گیرد .به گزارش ایسنا،
الحلبوسی ضمن رد تحریمهای آمریکا علیه ایران اعالم کرد
کهاینتحریمهاغیرمنصفانهاستونمایندگانپارلمانعراق
درباره اعمال هرگونه فشارها و تحریمهای اقتصادی علیه
ایرانمخالفهستندودرکنارملتایرانقرارخواهندگرفت.
ویدرپاسخبهپیامتبریکالریجانیبهمناسبتتصدیسمت
ریاستپارلمانعراقازویتقدیروتشکرواعالمکردکهمردم
و نمایندگان پارلمان عراق از حمایتهای ایران از عراق به
خصوص در زمینه مبارزه با داعش و آزادسازی اراضی عراق،
کمال تقدیر و تشکر را دارند .به گزارش فارس ،در این تماس
که از جانب رئیس مجلس کشورمان گرفته شد ،الریجانی
تصریحکرد:امیدواریمباهمتجنابعالیودیگرنمایندگان
مجلس عراق ،به زودی شاهد تکمیل روند سیاسی موجود
و انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور عراق نیز باشیم تا در
پرتو آن شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی عراق به سمت
ثبات،امنیتورفاهاجتماعیهرچهبیشترمردمحرکتکند.
همچنین الحلبوسی رئیس جدید پارلمان عراق با ارسال
دعوتنامه برای علی الریجانی ،رسما همتای ایرانی خود را
به سفر به بغداد دعوت کرد.

تأکید بر هم افزایی دستگاه های اطالعاتی
و امنیتی
صد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اطالعات
کشور روز گذشته به ریاست وزیر اطالعات ،حجت االسالم
و المسلمین علوی و به میزبانی معاونت اطالعات راهبردی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،با حضور سردار سالمی
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
شرکت همه اعضای جامعه اطالعاتی برگزار شد .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما،رئیس شورای هماهنگی اطالعات،
آقای علوی با تسلیت و تعزیت ایام حزن و اندوه و سوگواری
حضرت اباعبدا ...الحسین (ع) و تجلیل از رشــادت ها و
ایثارگری های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس،
ضمن برشمردن برخی از اقدامات و موفقیت های اخیر
اطالعاتی و امنیتی جامعه اطالعاتی کشور ،به ویژه اقدام
افتخارآمیزسپاهپاسدارانانقالباسالمیدرحملهموشکی
به مقر گروهک های ضدانقالب که نشان از اقتدار باالی
اطالعاتی و نظامی کشور دارد ،بر اهمیت و ضرورت تعمیق
و گسترش تعامالت و هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه
های اطالعاتی  -امنیتی و نظامی و افزایش آمادگی ها در
مواجهه با تهدیدات و دسیسه های نظام سلطه و دشمنان
جمهوری اسالمی تاکید و اظهار کرد :هر جا با هم بودیم،
دست به دست هم دادیم ،با هم حرکت کردیم و توان های
مان را به هم گره زدیم ،نتایجی در حد اعجاز به وجود آوردیم.
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