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اخبار
رهبر انقالب در دیدار «عبد ا ...عبد ا:»...
امنیت آرامش و پیشرفت افغانستان را
امنیت و پیشرفت خود می دانیم

دغدغههمسایه

حضرت آیــــتا ...خــامــنـهای ،رهبر
معظم انقالب اسالمی ،صبح دیروز
در دیــدار با آقــای عــبــدا ...عبدا،...
رئیس اجرایی دولت افغانستان ،اتحاد
اقــوام در افغانستان را مهمترین راه
عالج مشکالت این کشور خواندند
و با اشــاره به سوابق و ظرفیتهای
فــراوان همکاری ایــران و افغانستان
خاطرنشانکردند :جمهوری اسالمی
ایـــران امــنــیــت ،آرامـــش و پیشرفت
افغانستان را امنیت و پیشرفت خود
میداند.
حضرت آیـتا ...خامنهای با تحسین
ابتکار تشکیل دولــت وحــدت ملی
و اظهار امــیــدواری درخــصــوص حل
مــشــکــات افــغــانــســتــان افــزودنــد:
انشـــاءا ...دولــت وحــدت ملی شکل
حقیقی و واقعی پیدا کند ،زیرا راه عالج
مشکالت افغانستان ایجاد وحدت
واقعی در میان اقوام و مسئوالن است.
رهــبــر انــقــاب بــا اشــــاره بــه سابقه
همزیستی مسالمتآمیز شیعه و سنی
و اقوام مختلف افغانستان گفتند :ما
از قدیم مــردم افغانستان را بهعنوان
مردمی صبور ،قانع ،سختکوش،
دیـــندار و بــرخــوردار از ذوق ادبــی
میشناسیم ،امــا اختالفات اقــوام و
زمینههای دوگانگی هر ملتی را ضعیف
میکند.

فارغالتحصیالن افغانستانی حاضر
در ایران برای بازگشت تشویق شوند

ایشان با یــادآوری حمایتهای ایران
از ملت افغانستان ازجمله مخالفت
منحصر بهفرد جمهو ر ی ا سال می
بــا اشغالگری شـــوروی و حمایت از
مجاهدان افغانستانی ،افــزودنــد:
جمهوری اسالمی اکنون نیز در کنار
افغانستان و میزبان حدود ۳میلیوننفر
از اتباع آن است.
حضرت آیـــتا ...خامنهای حضور
۱۶هـــزار دانشجو و فار غالتحصیل
افغانستانی در ایـــران را فرصتی
ارزشمند برای افغانستان برشمردند و
خاطرنشا نکردند :دولت افغانستان
بــایــد بــا تعیین مــشــو قهــایــی ،این
دانشآموختگان را بــرای بازگشت
و خــدمــت بــه کــشــورشــان ترغیب
کند.
رهبر انقالب با اشــاره به ظرفیتها و
امکانات فــراوان ایــران در بخشهای
علمی ،فنی و اقتصادی و همچنین
وجود منابع طبیعی و انسانی غنی در
افغانستان افــزودنــد :افزایش سطح
همکار یها به نفع هر دو طرف است
و باید با صمیمیت و همکاری ،برخی
اختالفات نظیر مسئله آبهای مرزی
حل شود.

انتقاد از سیاست منزویکردن
مجاهدان افغانستان

ایشان با انتقاد از سیاست منزویکردن
مجاهدان افغانستان در سا لهای
گذشته ،تاکیدکردند :منزو یکردن
مـــجـــاهـــدان بـــا عــنــاویــنــی نظیر
«جــن ـگســاالران» ،سیاست غلطی
است و در کشوری که در معرض تهاجم
نظامی و فتنهای فراگیر قراردارد خود
مردم باید با روحیه مجاهدت آماده دفاع
از کشورشان باشند.
حضرت آیـــتا ...خامنهای قــدرت
نداشتن در دفاع از خود را زمینهساز
ورود و دخالت بیگانگان خواندند و
افــزودنــد :دیدیم که آمریکاییها در
افغانستان چقدر انسانها را کشتند و
ضررهای زیادی وارد کردند و هنوز نیز
دست برنمیدارند.
رهبر انقالب با تحسین روحیه مقاومت
مردم افغانستان در مقابل اشغالگری
و تــجــاوزات انگلیس ،شـــوروی و در
ســالهــای اخــیــر آمــریــکــا ،گفتند:
روحیه مقاومت و دیــنداری در مردم
افغانستان بسیار عمیق بــوده و در
تاریخ معروف است که هیچ اشغالگری
نتوانستهاست در افغانستان دوام
بیاورد.
در ایــن دیــدار که آقــای جهانگیری،
مــعــاو ناول رئیسجمهور نیز حضور
داشت ،آقای عبدا ...عبدا ،...رئیس
اجرایی دولــت افغانستان ،با تشکر
از حمایتهای ایــران از دولت و ملت
افغانستان ،گفت :تشکیل دولــت
وحدت ملی در افغانستان نسخه خوبی
بــود و از مشکالت زیــادی جلوگیری
کرد.

شهید سرتیپ خلبان حمید
انتخابیان
تولد ، 1332/1/1:مشهد
شهادت  ، 1382/4/4:رباط کریم

روی خط سیاست

رئیسجمهور با اشاره به اعدام شیخ نمر به دلیل انتقاد از دولت سعودی:

پاسخانتقادسربریدننیست

حجتاالسالم حسن روحانی در دیــدار وزیــر امور
خارجه دانمارک با اشــاره به اعــدام شیخ نمر ،رهبر
شیعیان عربستان ،به دلیل انتقاد از دولت ریاض،
اظهارداشت :پاسخ انتقاد نباید سربریدن باشد.
امیدواریم کشورهای اروپایی که همواره به مسئله
حقوق بشر واکنش نشان میدهند در این زمینه هم به
وظایف حقوقبشری خود عمل کنند.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی ریاستجمهوری،
رئیسجمهور با تاکید بر اراده جمهوری اسالمی ایران
برای روابط خوب با همسایگان گفت :طبیعی است که
جنایت علیه حقوق اسالمی و انسانی عکسالعمل
افکار عمومی را در پی خواهدداشت.
روحانی خاطرنشانکرد :البته دولت عربستان برای
اینکه بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی در
کشورخودسرپوشبگذارد،دستبهاقدامعجیبیزده
و رابطه سیاسی خود را با جمهوری اسالمی ایران قطع
کرد هاست ،درحالیکه بیتردید هیچگاه اینگونه
اقدامات نمیتواند آن جنایت بزرگ را بپوشاند.
وی تصریحکرد :ایــران بهترین را هحــل بــرای رفع
اختالف بین کشورها را مذاکره و دیپلماسی میداند.
شرایط امروز منطقه بهگونهای است که همه کشورها
باید برای مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری و رایزنی
داشتهباشند و معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد
میتوانندمنطقهراازخطراتتروریسمپاکسازیکنند.
رئیسجمهور مبارزه با تروریسم را یکی از محورهای
همکاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی
دانست و گفت :تهران آمادگی دارد برای مبارزه با
تروریسم با دیگر کشورها ازجمله کشورهای اتحادیه
اروپا همکاری داشتهباشد.روحانی تاکیدکرد :باید
برای مبارزه با تروریسم و عاریکردن جهان از افراط
و خشونت در چارچوب قطعنامه ( )waveمجمع
عمومی سازمان ملل ،اقدامات و برنامههای خود را
بهصورت هماهنگ ادامه دهیم.

مشخص است چه کشورهایی به تروریستها کمک
میکنند

وی همچنین در ادامــه با اشــاره به برخی اقدامات
ضــروری بــرای ریشهکنی تروریسم ،اظهارداشت:

طرف دولت ایران نیز برای توسعه روابط با کشورهای
شمال اروپا ازجمله دانمارک اراده جدی وجود دارد.
رئیسجمهور برخورداری از نیروی انسانی مستعد،
منابع غنی انرژی ،ثبات و امنیت منطقهای ،پروژههای
عظیم صنعتی و بندرگاهی و پیشرفتهای چشمگیر
در علوم و فناور یهای نو را ازجمله ظرفیتها و
زمینههای همکاری در ایران دانست و افزود :امروز
فضای کشور ما برای سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی
کامال آماده است.

دانمارک اقدام عربستان را محکومکرد

در مبارزه با تروریسم اول باید کشورهایی که به هر
نحو به تروریستها کمک می نند تحت فشار قرار
بگیرند .مخفی نیست که چه کشورهایی به گروههای
تروریستی کمکهای مالی میکنند ،چه کسانی از
تروریستها نفت میخرند و چه کشورهایی سالح
و تجهیزات در اختیار آنها قرار میدهند یا مرزهای
خود را برای عبور و مرور آنها از گوشه و کنار جهان باز
گذاشتهاند.
روحانی تصریحکرد :مسئله دیگر در مبارزه با تروریسم
ایــن اســت کــه باید در ایــن مــوضــوع کامال جدیت
داشتهباشیم و از همه امکانات تبلیغاتی ،اطالعاتی و
عملیاتی خود علیه تروریستها استفاده کنیم.
رئیسجمهور اضافهکرد :تفاوتی وجود ندارد که فردی
که مورد تهاجم تروریستها قرار گرفتهاست دارای
چه ملیت ،دین و مذهبی است .مهم این است که
موضعگیری واحدی نسبت به همه انسا نهایی که
بیگناه کشته میشوند اتخاذ شود.

غرب در دام تروریستها گرفتار نشود

روحانی همچنین تاکیدکرد :اسالم دینی است که
100درصد با ترور و تروریسم مخالف است و باید توجه
داشت که قضاوت نادرست برخی از رسانهها نسبت
به اسالم باعث میشود تروریستها بتوانند از بین

جوامع سربازگیری کنند .این مسئله دامی است که
خود تروریستها پهن کردهاند و نباید در آن گرفتار
شد.
وی با اشاره به آیهای از قرآن کریم مبنیبر اینکه کشتن
یک انسان بیگناه به معنای کشتن همه انسانیت
است ،اظهارداشت :مسیر دین از مسیر تروریستها
جداست و نباید اجازهداد که برنامههای تبلیغاتی در
این زمینه در مسیر انحرافی قرار گیرد.
رئیسجمهور همچنین کمک به آوارگـــان را مورد
تاکید قرارداد و گفت :جمهوری اسالمی ایران یکی
از کشورهایی است که بیشترین پناهنده و آواره را
پذیرایی میکند ،اما درعینحال آمادگی داریم در این
مورد با سایر کشورها ازجمله دانمارک همکاری کنیم.

اراده جدی کپنهاگ برای توسعه روابط اقتصادی

روحــانــی همچنین حرکت سریع و پرشتاب در
توسعه روابط تهران و کپنهاگ را مورد تاکید قرارداد
و اظهارداشت :تقویت روابط دوکشور به نفع منافع
دو ملت است و در تقویت صلح و ثبات بینالمللی نیز
تاثیرگذار است.
وی حضور هیئت اقتصادی همراه وزیرخارجه
دانمارک را نشانه اراده جدی کپنهاک برای توسعه
روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران دانست و گفت :از

نوبخت با اشاره به قطع روابط دیپلماتیک ایران با عربستان:

آیتا ...نوریهمدانی:

قدردانیازکشتیبانانقالبوظیفهماست

سعودی نقشیدرتوسعهملیمانداردکهنگرانباشیم

محمدباقر نوبخت روز سهشنبه در نشست خبری
درباره موضع رسمی دولت نسبت به اقدامات اخیر
کشور عربستان افزود :در گذشته دولت عربستان
در کنار دولت سابق ستمگر عراق قرار داشت .در
حال حاضر نیز در کنار گرو ههای تکفیری قرار
گرفتهاست و عربستان در این زمینه به فرجام
مناسبی نخواهدرسید.سخنگوی دولت ضمن
تقدیر از آزادیخواهان جهان و هموطنان به دلیل
واکنش به این حرکت ضدانسانی ،درعینحال
تاکیدکرد که البته باید نسبت به اقدام نکوهشبار
و مشکوک عدهای تردید کنیم.
نوبخت گفت :اتفاقات اخیر نسبت به سفارت
عربستان از نظر شرعی قابلتوجیه نیست و

کریستین ینسن ،وزیر امورخارجه دانمارک ،نیز در
این دیدار که روز سهشنبه انجام شد ،با بیان اینکه
دانمارک اهمیت زیادی برای توسعه روابط با ایران قائل
است ،اظهارداشت :کپنهاگ از تحوالت جدیدی که
در برنامههای اقتصادی دولت ایران به منظور تسهیل
همکار یهای اقتصادی ایجاد شد هاست استقبال
میکند.
وزیـــر امــورخــارجــه دانــمــارک خــاطــرنــشــانکــرد:
هیئت تجاری همراه من بسیار مشتاق هستند که
همکاریهای مشترک اقتصادی خود را با طرف ایرانی
هرچهزودتر آغاز کنند .به آنها تاکید شدهاست که
صرفا نگاه تجاری به ایران نداشتهباشند و باید در زمینه
انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری مشترک نیز فعالیت
داشتهباشند.
ینسن در ادامه درخصوص اقدام عربستان در اعدام
شیخ نمر نیز گفت :دانمارک اولین کشوری بود این
اقدام عربستان را محکومکرد.
وزیر امورخارجه دانمارک همچنین همکاری دو کشور
در زمینه مبارزه با تروریسمراموردتاکیدقراردادوگفت:
سیاست دانمارک مبارزه با تروریسم در جهان است .ما
به دنبال دنیایی امن برای پیشرفت و توسعه هستیم.
ینسن تصریحکرد :تروریسم خوب وجود ندارد .اسالم
مساوی تروریسم نیست و کامال با آن مخالف است،
اما متاسفانه عدهای از نام اسالم سوءاستفاده کرده و
اقدامات تروریستی انجام میدهند .بیتردید اینگونه
افراد گمراه هستند و این موضوعی است که ما بر آن
تاکید داریم.

از نظر قانونی نیز در شان ملت بزرگوار ایران
نیست؛ بنابراین باید بهدقت بررسی شود که چه
دستهایی پشت صحنه است که تالش میکنند
این موضوع را تحتالشعاع قرار دهند .دستگاه
قضایی باقدرت درحال پیگیری موضوع است
و با هرکس عمدی یا غیرعمدی خالفی انجام
دادهباشد برخورد میشود.
وی ادامــه داد :مسئله قطع روابــط که از سوی
عربستان مطرح شده قابلتذکر است ،چراکه
در طــول سیوچندسال اخیر بعد از پیروزی
انقالب اسالمی قدرتهای بزرگ این قطعرابطه
را تجربهکردند؛ بنابراین کشور عربستان که
سیاستی ناپخته و از روی کمتجربگی انجام
میدهد متضرر خواهد شد .البته دولت بزرگ
جیبوتی هم به این قطع ارتباط پیوسته است!
نوبخت همچنین در پاسخ به اقدام دولت نسبت
به قطع رابطه برخی کشورها با جمهوری اسالمی
ایــران به تبعیت از عربستان ،گفت :جمهوری
اسالمی ایران کشور بزرگی است و اتفاقا شاهد
استقبال انبوه کشورها بــرای توسعه روابــط
هستیم .عربستان چه سهمی از توسعه ملی ما را
تامین میکند که نگران آن باشیم؟!

آیــتا ...حسین نور یهمدانی روز گذشته در
همایش سراسری ائمهجمعه ،گفت :شما طلبهها
و علما باید در مقابل نفوذ دشمنان مراقبت
جــدی داشتهباشید.آیتا ...نور یهمدانی
خاطرنشانکرد :نقشههای دشمن و راهکارهای
دفع آن را باید شناخت ،چراکه شما دیروز افسران
جنگ سخت بودید و امروز باید افسران جنگ نرم
باشید .امروز قوای مسلح بسیار مجهز از مرزهای
جغرافیایی حراست میکنند ،اما یک مرزهایی
وجود دارد که به شما مربوط میشود که همان
مرزهای نفوذ سیاست و فرهنگ دشمن است.
این مرجع تقلید توجه به والیت و امامعصر(عج)
و اخبار آخرالزمان را از دیگر مسائل حائزاهمیت
دانست و گفت :وظیفه مهم این است که تحوالت
آخرالزمان به مردم گفتهشود .البته مردم ایران
بسیار متعهد و مومن هستند و هیچجایی و
هیچکشوری مردم ایران را ندارد.
آی ـتا ...نور یهمدانی خاطرنشا نکرد :امروز
جانشین اما معصر(عج) را باید تکریم و تبعیت
کنیم .در کل دنیا حوادثی در جریان است که به ما،
انقالب و والیت مربوط است؛ یعنی همواره باید در
کنار فقهای بزرگ باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه قــدردانـیکــردن از
کشتیبانی که کشتی متالطم انقالب را تا امروز
نگهداشتهاست ازجمله وظایف ما محسوب
میشود ،گفت :باید از خدا بخواهیم وجود رهبر
معظم انقالب را برای ما حفظ کند و بر عمر ایشان
بیفزاید .ما این انقالب را جزو برنامههای دین و جزو
زمینههای ظهور امامزمان(عج) میدانیم.
این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه خطبههای
شما باید بسیار پرمحتوا ،سنگین و پررنگ
باشد ،گفت :ساد هزیستی و زهد مسئله دیگر
ما و شماست که باید رعایت شود .علمای ما باید
امامگونه و پیامبرگونه با مردم رفتار داشتهباشند و
تشکیالت زیادی به خرج ندهند.

سایه روشن

«سیدحسن» امتحان نداد« ،رسـایی» ردصالحیت شد

سیدحسن خمینی ،داوطلب پنجمین دوره انتخابات
مجلس خبرگان رهبری ،در آزمــون علمی خبرگان
شرکت نکرد .به گفته سیدعلی خمینی ،دلیل
شرکت نکردن سیدحسن عدم دعوت رسمی از وی
برای این آزمون است .سیدحسن خمینی در زمان
برگزاری آزمــون علمی خبرگان سر کالس درس و
مشغول تدریس بودهاست .در همین حال ،نجاتا...
ابراهیمیان ،سخنگوی شورای نگهبان ،در گفتگو
با فارس با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنیبر عدم
وصــول دعوتنامه شرکت در آزمــون علمی خبرگان
رهبری توسط برخی کاندیداها اظهارداشت :تاکید
میکنم که شــورای نگهبان برای هیچیک از علما و
فضالی محترم کاندیدای پنجمین دوره انتخابات
مجلس خبرگان رهبری دعوتنامه شخصی و کتبی
ارسال نکرده و اطالعیه رسمی فقهای شورای نگهبان
به منزله دعوت رسمی از تمام داوطلبان انتخابات
مجلس خبرگان رهبری برای شرکت در آزمون علمی
بودهاست.

هیئت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار
تهران است در آخرین جلسه خود در ساعات پایانی
فرصت اظهارنظر هیئتهای اجرایی ،حمید رسایی
(نماینده تــهــران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و
پردیس) را ردصالحیت کرد .دلیل این ردصالحیت
مستندات ارائهشده از طرف هیئت بدوی تخلفات
اداری نهاد ریاستجمهوری بودهاست که ریاست آن
با اشرفیاصفهانی است .این درحالی است که به گفته
رسایی ،پاسخ استعالمات وی از مراکز چهارگانه مثبت
بودهاست .او همچنین گفتهاست که مستندات را طی
یک نامه پس از ثبتنام در انتخابات تحویل فرمانداری
تهران دادهاست.
عیسی فرهادی ،فرماندار تهران ،با اعالم خبر اتمام
بررسی پرونده داوطلبان کاندیداتوری انتخابات
مجلس در حوزه انتخابیه تهران ،اسالمشهر ،ری،
شمیرانات و پردیس گفت :پرونده ۲هزارو۴۶۲نفر

از داوطلبان در هیئتهای اجرایی بررسی شد و کار
احــراز صالحیت آنهــا به پایان رسید .وی با اشاره
به اینکه از این تعداد ۲۰نفر اقلیت دینی هستند،
گفت :صالحیت ۲هزارو۲۹۹نفر از داوطلبان احراز
شد .فرهادی ادامــهداد :به استناد قانون و سوابق
پروندهای موجود ،صالحیت ۱۱۵نفر در حوزه تهران،
اسالمشهر ،ری ،شمیرانات و پردیس محرز نشد.

روزنامه آرمان روز گذشته در تحلیلی نوشت که
استراتژی سعید جلیلی ریاست بر مجلس دهم است!
این روزنامه در بخشی از گزارش خود مینویسد« :به
نظر میرسد جلیلی اینبار میخواهد شانس خود
را در انتخابات مجلس امتحان کند و از شکست در
ریاستجمهوری پلی برای پیروزی در مجلس بسازد.
البته به نظر نمیرسد جلیلی تنها به ورود صرف به
مجلس دهم اکتفا کند .او احتماال هدفی جز تکیهزدن
بر جایگاه ریاست مجلس در سر نــدارد ،خواستی
که محقق نمیشود مگر با رقابت با علی الریجانی و

انداختن او از چشم اصولگرایان و تصاحب جایگاه
وی در ذهن و ضمیر آنها ،اما باید منتظر ماند و دید که
آیا جلیلی چنین استراتژی و کاریزمایی را حائز است؟
اینطور که به نظر میرسد ،ماههای آتی و روزهای
پس از انتخابات در اسفندماه آبستن حوادث بسیاری
خواهد بــود ».این در حالی است که سعید جلیلی
اساسا در انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبتنام
نکردهاست!

تسنیم نوشت  :بــراســاس مــصــاحــبـهای کــه روز
گذشته در روزنــامــه جمهوری اســامــی منتشر
شــد ،فاطمه هاشمیرفسنجانی ،دختر آیــتا...
هاشمیرفسنجانی در اظهارنظری تهدیدگونه
تاکید میکند :اگر ردصالحیتها گسترده باشد،
بهطورقطع مــردم نسبت به ایــن مسئله ناراحت
خواهندشد و عکسالعمل نشان خواهندداد .چنین
اظهاراتی در منظومه ادبیات سیاسی بهروشنی حاکی
از تهدید ساختارهای رسمی نظام تلقی میشود.

رئیس مجلس از خط تولید
موشکهای بالستیک بازدید کرد

رونماییاز دومین
شهرموشکیسپاه

ســپــاه پـــاســـداران بخشی از انبوه
موشکهایبالستیکعمادرادرجریان
بازدید رئیس مجلس از تونل زیرزمینی
موشکی خود به نمایش گذاشت .به
گــزارش فــارس ،در فیلم منتشرشده
از این بازدید ،انبوهی از موشکهای
جدید بالستیک عماد دیده میشود.
همچنین در تصاویر منتشرشده معلوم
است که رئیس مجلس از خط تولید
موشکهای بالستیک نیز بازدید
داشتهاست .موشک عماد نخستین
موشک دوربرد ایران با قابلیت هدایت
و کنترل تــا لحظه اصــابــت بــه هدف
است که میتواند اهدافی را تا فاصله
هزارو700کیلومتری با دقت باال مورد
اصابت قرار دهد.

آتشسوزیسفارت
قبلازحضورمعترضان
یک مقام امنیتی در گفتگو با راه دانا
در رابطه با اتفاقاتی که در سفارت
عربستان ر خداده اظــهــارداشــت:
دستگاههای امنیتی درحال بررسی
این موضوع هستند و تاکنون هم به
سرنخهای خوبی رسیدهاند .وی افزود:
براساس بررسیهای اولیه به این نتیجه
رسید هایم که آتــش در سفارت قبل
از حضور معترضان شعلهور شد هبود
و بر همین اســاس ،ایــن اتفاق برای
دستگا ههای امنیتی مشکوک است.
وی اضــافـهکــرد :تحقیقات اولیه از
شاهدان عینی و حاضران در صحنه،
آتشسوزی در ساختمان سفارت قبل
از حضور معترضان را هم تایید میکند.

عربستانفقط
دادوبیدادمیکند
سخنگوی وزارت امــورخــارجــه در
برنامه گفتگوی ویــژه خبری گفت:
عربستان نه بهعنوان کنشگر فعال
بلکه بهعنوان یــک کنشگر منفعل
است که داد و بیداد میکند و پیدرپی
بحرانآفرینی میکند .جابریانصاری
ادام ـهداد :ایران هیچ احساس نیازی
به برخوردهای انفعالی ،احساسی
و تعصبآمیز نــدارد و سیاست خود
را بر اســاس عقالنیت ،تدبیر و منابع
جمهوری اسالمی ایران و منابع امت
اسالمی تنظیم میکند.

روحانیسرقیمتنفت
بدشانسیآورد
سیدحسین قاضیزادههاشمی ،وزیر
بهداشت ،در بیستوسومین همایش
سراسری ائمهجمعه به کاهش قیمت
نفت اشاره وگفت  :روحانی بدشانسی
آورد که قیمت نفت از 110دالر در هر
بشکه به 30دالر در هر بشکه رسید و
درعینحال توقعات هم زیــاد است و
برخیها هم به مشکالت در حوزههای
مختلف دامــن میزنند که با وجود
مشکالت منطقهای منصفانه نیست.

اعدامنمرمقدمهیکفتح
وسقوطبزرگاست
عــمــاد افـــــروغ در گفتگو بــا نسیم
درخــصــوص اعــدام شیخ نمر گفت:
میتوانم خو شبینانه بگویم که این
مسئله مقدمه یک فتح بزرگ و سقوط
بزرگ برای عربستان است ،ولی ما باید
این مسئله را تسریع کنیم .این استاد
جامعهشناسی با بیان اینکه اگر شور
مردمی از بین برود ،باید فاتحه انقالب
اسالمی را خواند ،گفت :نگاه کنید
امامخمینی(ره) سال  66چه واکنشی
در برابر حج نشاندادند .ایشان گفت
اگــر از صــدام بگذریم ،از آ لسعود
نمیگذریم؛ ولی اآلن به جوانان ما را
هتک حرمت میکنند و فاجعهمنا رخ
میدهد ،ولی هیچ اتفاقی نمیافتد.
این درحالی است که باید به آلسعود
تودهنی محکمی زد ،نه اینکه باز
مصلحتاندیشیهای ناروا انجام شود
و باز هم ما آ نها را فعا لتر کنیم .این
تودهنی میتواند سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و مدنی باشد .

