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مراسم عزاداری حسینی و گرامیداشت حماسه عظیم کربال در دهه اول 
محرم امسال در ایران اسللالمی با شاخص   هایی چون تعداد هیئت   ها و 
دسته های عزاداری، تعداد اماکن، کیفیت و تنوع پذیرایی و حتی نحوه 
سیاه پوش کردن و به کارگیری عالئم و نماد های محرمی از رونقی بسیار 
چشمگیر و ستایش برانگیز برخوردار بود. در حالی که قبل از این تصور   
می شد قرار گرفتن تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای پایانی هفته 
آخر شهریور ماه و فشار تحریم و گرانی این مراسم را تحت الشعاع قرار 
دهد، در عرصه عمل مردم نشللان دادند که در ارتباط با حماسه کربال 
که خود نماد ایثار و کرامت اسللت، هیچ چیز نمی تواند بر ارادت ورزی 
و همراهی مردم با کاروان عشللق و ایثار حسللینی اثر بگذارد و مانع و 
کاهش  دهنده به حساب آید. گرچه چرایی چنین رفتاری از سوی مردم 
محب شهیدان کربال نیازی به توضیح نداشته و در همان حب و عشق 
درونی به حماسلله سللازان کربال و اهل بیت پیامبر نهفته است که در 
شیفتگی به آن همه ایثار و شکوه این حماسه بزرگ، خود شوق به ایثار و 
گذشت پیدا کرده و زیبایی های آن حادثه را بازتاب و پژواک می دهد. 

اما می توان موارد ذیل را نیز در افزایش اهتمام مردم و تجلی یافتن این 
اهتمام در شکوهمندی مراسم عزاداری مؤثر دانست:

1- روند مثبت و افزایش نهادینه شدن آموزه   ها و ارزش های برآمده از 
حماسه عظیم کربال در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی. 

2- وجود عطش معنوی در جامعه امروز و تالش مردم برای توشه گرفتن 
از مراسم آیینی و مذهبی محرم و حماسه بزرگ کربال. 

3- پاسخ دادن یا واکنش به کنش های جنایتکارانه و خصمانه علیه اهل 
بیت به ویژه جنایات گروهک های تکفیری و تروریسللتی علیه حرم یا 
به عبارتی ابراز همراهی با مدافعان حرم در قالب مشارکت مردمی در 

برپایی مراسم عزاداری و تجلیل از شهیدان عاشورا. 
4- واکنش به ژست تهاجمی و رفتار شمرگونه دشمنان و در رأس آنان 
اقدامات خصمانه و ظالمانه امریکا در فشللارهای اقتصادی و تحریمی 

علیه کشورمان. 
مجموعه ای از واقعیت های مرتبط با رویکرد  ها و عملکردهای مردم در 
عزاداری های محرم امسال نشان می دهد که این مراسم آیینی و مذهبی 
در فرهنگ عمومی کشورمان ریشه دوانده و آموزه های نهضت حسینی 
و ارزش های حماسی قیام خونین و حماسللی کربال در باور  ها و عقاید 
مردم چنان استحکامی یافته است که متغیرهای عارضی چون تحریم 
اقتصادی نه تنها نمی تواند بر آن سایه اندازد، بلکه خصلت ظالمانه آن 
که در مغایرت با آزادگی و غیرت برآمده از آموزه  ها و ارزش های حماسه 
کربال قرار دارد، تنها مردم را به مقاومت و ایستادگی همراه با ایثار و از 
خودگذشتگی سوق می دهد که توسعه کیفی و کمی مراسم امسال و 
پس از فشارهای اقتصادی – تحریمی یک چشمه از تجلی این روحیه 

عاشورایی مردم شریف ایران به حساب می آید. 

رسول سنائی راد

محمدطاهاپسرایرانبود
سالمی: پاسخي نابودگر به تروریست ها خواهيم داد

پيكرهاي مطهر ش�هداي حادثه تروریس�تي 
اهواز صب�ح دی�روز با حض�ور خي�ل عظيمي 
از مردم والیتمدار خوزس�تان تش�ييع ش�د. 
به گزارش خبرگزاری ها، مردم دیللار دالورمردان 
هشت سللال دفاع مقدس با سللردادن شعارهاي 
»مرگ بر امریکا«، »مرگ بر منافق« و »حسللین 
حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست« خشم و 
انزجار خود را از مزدوران و تفاله هاي استکبار و برخي 
حکومت های دست نشانده در مراسم تشییع شهداي 

حادثه تروریستي اهواز ابراز کردند. 
     تشييع محمدطاها، پسر ایران

محمد طا هللا اقدامي کوچک ترین شللهید حمله 
تروریسللتي در اهواز کلله خبر شللهادت او بازتاب 
گسترده اي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشته، 
کودک چهار سللاله اي اسللت که بللراي دیدن رژه 
نیروهاي مسلللح در اولین روز هفته دفاع مقدس 
به محل برگزاري این مراسللم در اهللواز رفته بود 
که در حمله تروریسللت ها به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. پیکر پاک و معصومانه پسللر چهار ساله 
ایران دیروز روي دسللتان مردم شهید پرور استان 
خوزستان تشییع شللد. مادر محمد طاها که خود 
نیز از مجروحان حادثه تروریستي اهواز است دیروز 
در گفت وگو با خبرگزاري حوزه گفت: صدها بچه 
مثل محمدطاهاي من پرپر مي شوند، اما دشمنان 
بدانند که به هیچ کدام از اهدافشللان نمي رسند و 
فقط نفرت ما را بیشتر مي کنند و ضعیفي خودشان 

را مي رسانند.
 جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران در مراسم 

تشییع پیکر شهداي حادثه تروریسللتي اهواز در 
سخناني با بیان اینکه خوزسللتان کانون مقاومت 
و پایتخت دفاع مقدس ایران اسللت، اظهار داشت: 
امروز اهواز درخشان ترین شللهر عالم روي زمین 
است؛ بیرق ها همچنان در اهتزاز است و قلب هاي 
مردمان این سرزمین سرشللار از شوق و شور شده 
و دوباره به میللدان آمدند. هیچ کللس گمان نکند 
مردماني که در هشللت سللال دوران باشکوه دفاع 
مقدس از غرش بمب ها، موشک ها و انفجار توپ ها 
نترسللیدند و نلرزیدند، امروز از حرکت چهار پشه 
در بیشه شیران نگران شوند. سردار حسین سالمي 
گفت:  حضور پرشور مردم در تشللییع شهدا و این 
دریاي مواج اما بااطمینللان، آرام و باصالبت ، امروز 
آمده اند تا محاسبات دشمنان را به هم بزنند و این 
حضور معنادار نشان مي دهد که معجزه خون شهدا؛ 
وحدت، یکپارچگي و دمیدن روح عاشورا در جامعه 
است. وي با بیان اینکه »ما مي دانیم کانون طراحي 
این توطئه ها کجاست«، خاطرنشان کرد: آنان که 
مردان و زنان این سرزمین را بي گناه مي کشند هیچ 
حجتي ندارند؛ از آن ها سؤال مي کنیم؛ به کدامین 
گناه این افراد بي گناه را به خاک و خون کشیدید؟ آیا 

این مردمان موحد و خداپرست مگر کفار بودند؟
 جانشللین فرمانده کل سپاه با هشللدار به حامیان 
تروریسللت ها و تأکید بر  اینکه »انتقام سللختي از 
دشللمنان مي گیریم «، اضافه کرد: صهیونیست ها 
واکنش و انتقام ما را زماني که دانشمندان مان را در 
خیابان ها ترور کردند، شهید اهلل دادي را در جوالن به 

شهادت رساندند و در سایر صحنه ها، دیده اند. 

سردار سالمي با بیان اینکه امریکا و صهیونیست ها 
تنها شکست خوردن را یاد گرفته اند، گفت: امروز 
حزب اهلل مقتدرانه رژیم صهیونیستي را در مرز بین 
مرگ و بقا نگه داشته اسللت. دشمنان نتوانستند 
نقشه صلح و خاورمیانه جدید را به سرانجام رسانده 
یا سوریه را تجزیه و نظام بشار اسد را سرنگون کنند؛ 
آنها نتوانستند عراق را تجزیه و بر آن سیطره سیاسي 
پیدا کنند و این مهم به برکت گفتمان انقالب اسالمي 
و هواداران انقالب که آنجا بوده و خواهند بود، محقق 

شده است. 
وي تصریح  کرد: آنها که با شارژ اقتصادي و اعتقادي 
و تسلیحات، »تفرقه هاي خوني« را ایجاد مي کنند و 
به دنبال تجزیه عراق هستند و مردمان این سرزمین را 
از نعمت زندگي امن محروم مي کنند و در لبنان آتش 
تفرقه هاي خونین را برمي انگیزند، امروز به دنبال این 
هستند در این سرزمین نسخه هاي شکست خورده 
لبنان، سللوریه و عراق را پیاده ساز ي کنند اما همه 
آنان در طول 10 سال گذشته شکست هاي سنگیني 
از مسلمانان خوردند. سردار سالمي با تأکید بر  اینکه 
»به ملت ایران قول مي دهیم که واکنش ما به این 
حادثه پشیمان کننده، ویرانگر و نابودکننده باشد«، 
گفت: هیچ کس نمي تواند بر کودکان این سرزمین 
بتازد و به تمام کساني که پشت این ماجرا هستند، 

هشدار مي دهیم.
     حادثه اي طراحي شده از بيرون مرزها

رضایي، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طي 
سخناني در این مراسم، حادثه اهواز را یک حادثه 
کامالً طراحي شده از بیرون مرزها عنوان کرد و گفت: 

کاماًل پیدا و مشخص شد که تروریست ها از طرف 
چه کشورهایي حمایت مالي و تبلیغاتي مي شوند. 
اینکه تروریست ها کجا آموزش دیده   و از کجا آمد ند 

را مسئوالن اطالعاتي توضیح خواهند داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه 
خوزستان بدون ایران و ایران بدون خوزستان معنا 
ندارد و هویت خود را از دست مي دهند، افزود:  هیچ 
مادري را از فرزند و فرزندي را از مادر نمي شود گرفت؛ 
خوزستان فرزند ایران اسالمي است و از وفادارترین ها 
بوده و در حوادث مختلف دین خود را ادا کرده است؛ 
در این دیار مردم عرب و لر جان فدایي هاي بسیاري 
کردند. وي بیان کرد: این حادثه در زماني اتفاق افتاد 
که ترامپ و اسرائیلي ها و کشورهاي منطقه اعالم 
کردند تابستان بسیار گرمي در مقابل ایران است؛ 
در تیرماه و مردادماه تبلیغللات زیادي کردند که از 
مشکالت اقتصادي مردم سوءاستفاده کنند و مردم 
را علیه نظام، امنیت و اقتدار خود به صحنه بیاورند 
درحالي که شکست خوردند. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تأکید بر اینکه اقتللدار و امنیت را 
نمي توان در ایران شکست و از بین برد، گفت: این 
موضوع خوابي بیش نیست. امروز اقتدار و امنیت در 
ایران نهادینه شده و در واقع اقتدار و امنیت به سادگي 

در کشور از بین نمي رود.
      بازداشت  عوامل مرتبط  با   تروریست  ها

وزیر اطالعات نیز در مراسم تشییع پیکر شهداي 
حادثه تروریسللتي اهواز در سللخناني با تأکید بر 
اینکه دشللمن بداند این جنایت نه بر وحدت اقوام 
خوزسللتان و نه بر اراده آنان اثري نخواهد گذاشت 
بلکه سللبب وحدت آنان در برابر استکبار جهاني 
مي شود، خاطرنشان کرد: جنایتکاراني که دست 
به این جنایت هولناک زدند، بدانند فرزندان ایران 
اسالمي در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد. 
جنایت کشتن فرزند چهارساله و شلیک به سوي 
زنان، جنایتي نیست که دستگاه هاي امنیتي ایران از 
آن بگذرند. علوي ادامه داد: تروریست هایي که اقدام 
کردند به هالکت رسیدند و عقبه آنها به وسیله سایر 
نیروهاي امنیتي تا آخرین نفر شناسایي خواهند 
شد؛ همچنین بخشي عمده نیز شناسایي و دستگیر 
شدند. تا آخرین نفر آنها را به کیفر خواهیم رساند و 
به دنیا این پیام را خواهیم رساند تا بدانند ایران جاي 
چنین جنایت هاي ضد بشري نیست و انتقام خود را 

خواهیم گرفت.
در این مراسللم حجت االسللالم رحیمیان و مروي 
نمایندگان رهبر معظم انقالب، محسللن رضایي 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، امیر سرتیپ 
حاتمي وزیر دفاع و پشللتیباني نیروهاي مسلللح، 
حجت االسللالم علوي وزیر اطالعات، سید حسن 
قاضي زاده هاشمي وزیر بهداشت، شهیدي محالتي 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شللهید و امور 
ایثارگران، آیت اهلل موسوي جزایري نماینده ولي  فقیه 
در استان خوزستان، شریعتي استاندار خوزستان و 
جمع دیگري از مسئوالن کشوري و استاني حضور 

داشتند. 

در فرودگاه نيویورك 
روحاني:تخلفاتامریكارا
برايجهانیانتبیینميكنیم

هدف ما این است كه سياست هاي جمهوري اسالمي ایران نسبت 
به منطقه و جهان را در مجامعي كه پيش رو داریم، تبيين مي كنيم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاسللت جمهوري، دکتر روحاني 
عصر یک شللنبه به وقت محلي در فرودگاه جان اف کندي نیویورک و 
در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: سفر همچون سال هاي گذشته 
براي شرکت در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل و مالقات با برخي 
سران کشورها انجام مي شللود و همچنین جلسات و مصاحبه هایي در 
حاشیه مجمع عمومي خواهیم داشت. رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
حال و هواي امسال با سال هاي گذشته متفاوت است، ادامه داد: متأسفانه 
امریکایي ها از بسیاري از تعهدات خودشان در سراسر دنیا سر باز زدند که 
از جمله آنها تعهداتي بوده که در برجام داشتند و امسال فرصتي است تا 

تخلفات و نقض مقررات بین المللی آنها بهتر تبیین شود.
رئیس جمهور روز یک شنبه براي سخنراني و تبیین مواضع کشورمان 
در خصوص آخرین تحوالت منطقه اي و بین المللی در هفتاد و سومین 
اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، وارد نیویورک شد. روحاني 
در این سفر عالوه بر سللخنراني در مجمع عمومي، سخنراني دیگري 
نیز در اجالس صلح براي بزرگداشت نلسللون ماندال در صحن عمومي 
سازمان ملل خواهد داشت. جلسه با مدیران ارشد و نخبگان رسانه اي 
حاضر در نیویورک، نشست با جمعي از نخبگان سیاست خارجي و نیز 
دیدار با تعدادي از رهبران جوامع اسالمي در امریکا از دیگر برنامه هاي 
رئیس جمهور در این سفر است. دکتر روحاني طي سفر به مقر سازمان 
ملل با تعدادي از سران کشللورهاي حاضر در مجمع عمومي، دبیرکل 
سازمان ملل و نیز برخي رؤساي سازمان های بین المللی دیدار و گفت وگو 

خواهد داشت.
     ترامپ باید به عقب برگردد

رئیس جمهور در پاسخ به درخواست مسئوالن امریکایي براي مذاکره با 
مقامات ایراني اعالم کرد: ترامپ قبل از اینکه از گفت وگو سخن بگوید، 

باید به عقب برگردد.
به گزارش ایسللنا، روحاني در جلسه با مدیران رسللانه اي امریکا گفت: 
ترامپ حداقل چهار اقدام غلط انجام داد. خروج از برجام و نادیده گرفتن 
تعهدات بین المللی، فشار به کشللورها براي عدم همکاري با ما، تحریم 
مردم و دخالللت در امور داخلي ایران. قبل از اینکه از گفت وگو سللخن 
بگوید، باید به عقب برگردد. روحاني در واکنش به اصرار یک مدیر رسانه 
براي دیدار باترامپ گفت: شما با کسي مي نشینید و قهوه مي خورید که به 
تغییر رفتارش امید داشته باشید. ترامپ تاکنون هرچه کرده ویران کردن 
اعتماد به دولت امریکا بوده است. اگر احساس کنیم امریکا صادقانه در پي 

بهبود شرایط است، حتماً فضاي تازه اي خواهیم داشت.

رئيس قوه قضائيه:
امنیتمردمقابلتسامحنیست

رئي�س ق�وه قضائي�ه ب�ا بي�ان اینك�ه امني�ت م�ردم ب�ه هي�چ 
عن�وان قاب�ل مجامل�ه و تس�امح نيس�ت، ب�ه س�ازمان قضایي 
نيروهاي مس�لح دس�تور داد كه علل وق�وع حادثه تروریس�تي 
در اه�واز را ب�ه دقت بررس�ي كند و در عي�ن حال تأكي�د كرد كه 
این عمليات ب�ه لحاظ نظامي هيچ گونه ارزش�ي نداش�ته اس�ت.

به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل آملي الریجاني 
در جلسه مسللئوالن عالي قضایي با تسلللیت مجدد شهادت جمعي از 
هموطنانمان در جریان حمله تروریستي به رژه نیروهاي مسلح در اهواز، 
براي مجروحان این حادثه بهبودي و سالمت آرزو کرد و گفت: اجانب و 
فراعنه منطقه و همچنین مزدوراني که در کشورهاي غربي النه کرده اند 
به دنبال ایجاد بحران در کشور ما هستند و بر این اساس تروریست ها را 
به انجام چنین عملیاتي تحریک مي کنند اما عملیات اخیر فاقد هرگونه 
ارزش نظامي بللود و صرفاً مللردم بی گناه غیرنظامللي و برخي اعضاي 
نیروهاي مسلح را که در یک رژه نمادین شرکت کرده بودند، به خاک و 
خون کشیدند که این امر نزد همه وجدان هاي بیدار در جهان محکوم 
است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سرشاخه هاي تیم تروریست ها و 
همه کساني که تمهیداتي براي انجام این عملیات اندیشیده اند منتظر 
پاسخ قاطع جمهوري اسالمي و مجازات سنگین این اقدام باشند، افزود: 
از نیروهاي امنیتي و انتظامي به صورت قاطعانه و جدي مي خواهیم که 
در اسرع وقت کسللاني را که به انجام این عملیات کمک کردند یا به هر 
نحو در آن شرکت داشته اند شناسایي کنند و به دستگاه قضایي بسپارند. 
رئیس کل دادگستري استان خوزستان و مجموعه قضایي این استان 
نیز براي محاکمه ایللن عوامل آمادگي کامل دارند تا این افراد به اشللد 

مجازات برسند.
     نيروهاي امنيتي نباید غفلتي داشته باشند

آیت اهلل آملي الریجاني با بیان اینکه هیچ مجامله، تسامح و ترحمي نسبت 
به تروریست ها و حامیان آنها نخواهیم داشت، تأکید کرد: از نظر ما امنیت 
مردم به هیچ وجه قابل مسامحه نیست و بر این اساس به سازمان قضایي 
نیروهاي مسلح نیز دستور داده ام که علل وقوع این حادثه تروریستي را 
بررسللي کند. نیروهاي امنیتي به هیچ وجه نباید غفلتي داشته باشند 
گرچه مي دانیم که همه این عزیزان در گستره پهناور ایران اسالمي در 
حال تالش شللبانه روزی و اقدامات به موقع هستند تا با وجود مواجهه 
کشور با گروه هاي مختلف تروریستي در منطقه و توطئه هاي گوناگون 
براي آتش افروزی در داخل، امنیت را به بهترین نحو برقرار کنند. بر این 
مبنا انتظار این است که همانند همیشه مجال وقوع چنین حوادثي را به 

مزدوران و تروریست ها ندهند.
      قارون هاي منطقه رخنه در ایران را به گور مي برند

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کشورهاي قاروني و فرعوني منطقه نیز که با 
خیال واهي گمان مي کنند مي توانند در کشور ما رخنه اي ایجاد کرده و 
مزدوران خود را براي برهم زدن امنیت جمهوري اسالمي به کار گیرند 
بدانند که این آرزو را به گور خواهند برد. آنها باید امروز تصویر تمام قد 
خود را در آیینه اظهارات رئیس جمهوري امریکا ببینند که آنها را تحقیر 
مي کند و هیچ استقاللي برایشان قائل نیست؛ چنانکه به صراحت گفته 
بود ا گر حمایت خود را از شما برداریم دو هفته هم دوام نمي آورید. این 
سخن خطاب به مدعی ترین کشور منطقه گفته شده و آنها را در زمینه 
قیمت نفت نیز تهدید کرده و گفته است که بدون ما هیچ قدرتي ندارید 
و دوام نمي آورید. آیت اهلل آملي الریجاني گفت: این کشورها بدانند که 
پاسخ جمهوري اسللالمي به تحریکات آنها قاطع و شدید خواهد بود و 
ملت ما اجازه نمي دهد که با تهدید هاي مزورانه و موذیانه، امنیت کشور 
به چالش کشیده شود. امروز بحمداهلل جمهوري اسالمي مقتدرتر از هر 
زمان دیگري در صحنه داخلي و بین المللی حضور دارد و نگراني دشمن 
نیز از همین مسئله است که ایران به عنوان رکن رکین محور مقاومت در 

منطقه شناخته مي شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایاني سخنان خود با اشاره به رسیدگي هاي 
دستگاه قضایي در میانه برخي فضاسازی ها، تصریح کرد: این روزها عده اي 
تالش مي کنند که به نحوي از سوابق خود و تریبون هایی که در اختیار دارند 
و فرصت هاي به دست آمده از فضاي مجازي براي تخریب دستگاه قضایي 
استفاده کنند تا با این فضاسللازي ها دوستان خود را از محاکمه برهانند. 
آملي الریجاني ادامه داد: به صورت مکرر عرض کرده ام که گوش ما و قضات 
شریف دستگاه قضایي به این حرف ها بدهکار نیست و استقالل قوه قضائیه 
اقتضا مي کند که رسیدگي هاي عادالنه و قاطعانه داشته باشد. مجدداً به 
این افراد تأکید مي کنم که بی جهت موجبللات زحمت خود و دیگران را 
فراهم نکنند و گمان نبرند که مي توانند با برخي جنجال های رسانه اي و 

هیاهوهاي تبلیغاتي جلوي رسیدگي هاي قضایي را بگیرند.

جوادالریجاني:سازمانملل
بایدازملتایرانعذرخواهیكند

دبير س�تاد حقوق بش�ر كش�ورمان مي گوید در اس�ناد سازمان 
مل�ل از گروهك ه�اي تروریس�تي دف�اع ش�ده و دبي�ر كل این 
س�ازمان باید بالفاصله از ملت ایران به خاط�ر گزارش هاي جدید 
و قدیم�ش عذرخواه�ي كن�د و یك�ي از خب�ط و فضاحت ه�اي 
بزرگ س�ازمان مل�ل این اس�ت كه پوشش�ي ب�راي فعاليت هاي 
تروریس�تي با عنوان مدافعان حقوق بش�ر درس�ت كرده است. 
محمدجواد الریجاني در گفت وگو با خبرگزاري میزان، درباره ابعاد 
مختلف حادثه تروریسللتي اخیر در اهواز گفت: حادثه جنایتکارانه 
روز 31 شهریور امسللال در اهواز، در تاریخ جمهوري اسالمي ایران، 
اتفاق جدیدي نیست. ملت ما در طول 40 سال گذشته تنها توسط 
مزدوران منافق و سللایر گروهک هاي تروریستي، قریب به 20 هزار 
شهید را تقدیم کرده است. این حادثه اخیر، بخشي از زنجیره عملیات 
تروریستي علیه نظام ماسللت که با رهبري امریکا و موتور تحریکي 
صهیونیسللت ها و امکانات مالي مزدوران امریکا و صهیونیسللم در 
منطقه و با به کارگیری عناصر مردود و مطرودي که در جامعه وجود 

دارند، شکل گرفت. 
وي اضافه کرد: این عملیات نه اولین عملیات تروریسللتي علیه مردم 
و نظام ما بللود و نه آخریللِن آن. کفگیر امریکا در تهاجللم علیه ملت و 
حکومت ما به تِه دیگ خورده است، چون ورود به مقوله تروریستي، آخِر 
خط است. البته از لحاظ انساني، جنایتي که در اهواز رخ داد خسارت 
غم باري براي ملت ما به وجود آورد، اما این جنایت هیچ تأثیری در نظام 

جمهوري اسالمي ایران نخواهد داشت. 
الریجاني تصریح کرد: امریکایي ها خیلي خوب مي دانند که در این قضیه 
موفق نخواهند بود. جمهوري اسالمي ایران یکي از قوي ترین کشور هاي 
جهان در زمینه مقابله با تروریسم است. ما بودیم که نقش اصلي را در 
شکست داعش ایفا کردیم. سایر کشور ها در حال آموختن از تجربه هاي 
ما هستند. ما یک توان عظیم و بي مثال را در زمینه مقابله با توطئه هاي 
تروریستي در کشور توسللعه دادیم و این امر، یک ثروت بزرگ دفاعي 

براي ما محسوب مي شود. 
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: اگر امریکایي ها فکر مي کنند 
با ایجاد نارضایتي اقتصادي و سوار کردن موج ناامني روي آن مي توانند 
نظام جمهوري اسللالمي ایران را به اختالل و فروپاشي نزدیک کنند، 
اشتباه بسیار بزرگي مرتکب شده اند. زنجیره کار هاي تروریستي علیه 
ملت و نظام ما، کوچک تر از آن هسللتند که به نظام و ملت ما آسللیب 
بزنند. بدون شک، امریکا در پشللت پرده، طراح اصلي جنایت اخیر در 
اهواز است. آنها با موتور صهیونیسللتي و پول هاي ملت هاي مسلماني 
که در کشور هاي سللعودي و امثال آن دزدیده شللده، تروریست ها را 

به کارگیری کرده اند. 
الریجاني در پاسخ به این سؤال که رفتار دوگانه غرب و سازمان هاي 
بین المللي با تروریسللم گفت: یک مسللئله جالبي کلله وجود دارد 
اینکه در اسناد سللازمان ملل - چه قطعنامه ها و گزارش دبیر کل و 
چه گزارش گزارشگران کشللوري که براي ما انتخاب مي شود - دو 
تا سلله پاراگراف در دفاع از همین گروهک ها به اسللم وجود دارد و 
جمهوري اسللالمي را محکوم کرده اند که چرا به گروهک ها میدان 
عمل نمي دهید؟ و امروز یک رسللوایي عظیمي پیدا شده است. وي 
افزود: به نظر من دبیر کل سازمان ملل باید بالفاصله از ملت ایران به 
خاطر گزارش هاي جدید و قدیمش عذرخواهي کند. حاال معلوم شد 
حرف ما درست بوده است امروز یکي از خبط و فضاحت هاي بزرگ 
سازمان ملل این است که پوششللي براي فعالیت هاي تروریستي با 
عنوان مدافعان حقوق بشر درست کرده است. این گروهکي که مدعي 
شده اند این جنایت را در اهواز عزیز ما انجام داده اند اینها گروه بسیار 
سطحي اي هستند. این گروه به اسللم، مورد حمایت قطعنامه هاي 
سازمان ملل، گزارش دبیرکل و گزارش گزارشگر ویژه است حاال دنیا 
فهمید که چرا ما گزارشگر ویژه را به ایران راه نمي دهیم. این گزارشگر 
مدافع حقوق بشر نیسللت، مدافع حقوق تروریست هاست. حاال دنیا 
فهمیده که چللرا ما قطعنامه شللوراي امنیت را در امر حقوق بشللر 
قبول نداریم به خاطر اینکه قطعنامه حقوق بشر مدافع تروریست ها 
هستند. امروز باید سازمان ملل از ملت ما عذرخواهي کند، به خاطر 
این گزارش هاي بسللیار نامربوط، نادرست و در جهت خالف مقاصد 

حقوق بشري که تأیید کرده است. 

ژه
وی

اصالحطلباندلواپسمجرمان 
مصطفي کواکبیان که خود مدیرمسئول روزنامه مردم ساالری 
است، روز گذشته طي یادداشللتي در روزنامه اعتماد از طرح 
عفو عمومي نوشللت. کواکبیان این طرح را براي اقتدار نظام 
و براي افزایش اعتماد عمومي دانست. اصل طرح البته ربطي 
به آنچه کواکبیان نوشته ندارد. طرح عفو عمومي شامل همه 
مجرماني که شاکي خصوصي ندارند، مي شود و دادستان را 
از پیگیري جنبه عمومي جرم منع مي کند. به ایرانیان خارج 
از کشور که به هر دلیلي از ایران فرار کرده اند، بی قید و شرط 
اجازه بازگشت مي دهد و زندانیاني را که به دلیل جنبه عمومي 
جرم در زندان هستند، آزاد مي کند. البته این طرح شامل حال 
جاسوسان و براندازان نمي شود. اما همین قدري هم که شامل 
مي شود، رویدادي بر مبناي رأفت و رحمت نیست. البته براي 
مجرماني که عفو مي خورند، نشان رأفت است، اما نسبت به 
کل جامعه نشان نادیده گرفتن امنیت و آسایش رواني اجتماع 
است. در این طرح پیش بیني شده که مجرمان امنیتي عفو 
بخورند. یعني عماًل افراد مي توانند مرتکب جرم امنیتی شوند 
و مورد تعقیب قضایي قرار نگیرند و همچنان به نشر اکاذیب و 

تشویش اذهان عمومي مشغول باشند!
در مورد ایجاد مصونیت براي همه ایرانیان خارج از کشور هم 

بهانه اي که آورده مي شود جذب سرمایه هاي مالي آنان است. 
این در حالي است که اگر کسي نه به منظور فرار بلکه به شکل 
عادي از کشور خارج شده باشد، طبیعتاً براي سرمایه گذاری 
در کشور مشللکلي ندارد و اگر خود مایل به این کار نیست، 
بحث دیگري است. اگر هم از کشور گریخته که یعني مشکلي 
دارد و آیا سرمایه گذار بودن دلیل خوبي براي بخشش جرائم 
است؟ یعني پولدار بودن جرم را بي اثر و بي مجازات مي کند؟! 
از طرفي آیا همه ایرانیان خارج از کشوري که به دلیل ارتکاب 
جرم فراري هستند، سرمایه دار محسوب مي شوند؟ و در کل 
این عفو عمومي شامل چه تعداد از مردم خواهد شد؟ معموالً 
پس از انقالب یا کودتا و امثال آن در کشورها عفو عمومي صادر 

مي شود، نه کشوري در شرایط عادي و معمولي. 
اگر این قدری را که نمایندگان اصالح طلب مجلس دنبال راه 
انداختن کار افراد مسئله دار سیاسي و امنیتي هستند، خرج 
مشکالت مردم عادي کرده بودند، االن بسیاري از مشکالت 

وجود نداشت. 


تبعيضجناحيبرايیارانهاحزاب
روز اول مهر کمیسللیون ماده 10 احزاب اسللامي 51 حزب 
را که مشللمول دریافت یارانه احزاب در مرحله اول شده اند، 

به وزارت کشللور معرفي کرد. اما بیشتر احزاب معرفي شده 
اصالح طلب هسللتند و تعدادي احزاب معروف و ریشلله دار 
غیراصالح طلب در این لیسللت غایب هسللتند. مثاًل حزب 
جمعیت رهپویان انقالب اسالمي، جمعیت ایثارگران انقالب 
اسالمي، حزب پایداري و حزب مؤتلفه اسالمي از نظر وزارت 
کشور واجد شرایط براي دریافت یارانه احزاب قرار نگرفته اند! 
ولي در همین لیست اسامي احزاب اصالح طلب که بین آنها 
احزاب نه چندان شناخته شده هم وجود دارد، دیده مي شود. 
همچون حزب کارگزاران سللازندگي، حزب مردم ساالری، 
حزب اراده ملت ایران، حزب اعتماد ملي، حزب اتحاد ملت 
ایران، حزب اسللالمي کار، حزب همبسللتگي، حزب نداي 
ایرانیان، سللازمان عدالت و آزادي، مجمع فرهنگیان ایران 
اسالمي، انجمن اسالمي مدرسللین دانشگاه ها و ... مشمول 

یارانه احزاب شده اند. 
البته دبیر اجرایي خانه احزاب ایران توضیحاتي هم داده که 
به نظر موجه نمي آید. محمد تبرائي گفته که در مرحله بعد 
100 حزب دیگر براي دریافت یارانه به خانه احزاب معرفي 
خواهند شد اما او در عین حال گفته که 150 حزب نیز امکان 
دارد تا 14 آبان ماه پروانه شللان از سوي کمیسیون ماده 10 

احزاب تمدید نشود. 

      خبر

خط�ر تروریس�م و ریش�ه هاي آن از جمله اندیش�ه تكفيري 
ك�ه از جان�ب برخ�ي كش�ورهاي منطق�ه تروی�ج مي ش�ود 
تم�ام منطق�ه را ب�ا بح�ران مواج�ه ك�رده و مانع�ي ب�زرگ 
در مس�ير رش�د و پيش�رفت كش�ورهاي اس�المي اس�ت.

به گزارش دبیرخانه شللوراي عالي امنیت ملي، علي شمخاني دبیر 
شوراي عالي امنیت ملي روز گذشته در دیدار وزیر کشور جمهوري 
آذربایجان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات فرهنگي، تاریخي و 
تمدني میان جمهوري اسالمي ایران و جمهوري آذربایجان و وجود 
فرصت ها و منافع گسللترده که موجب نزدیکي دو کشللور مي شود 
اظهار داشللت: سللرمایه گذاری های صورت گرفته در مسیر توسعه 
روابط موجب پیشللرفت و امنیللت متقابل خواهد شللد. وي با بیان 
اینکه مرزهاي دو کشور، مرزهاي صلح و دوستي است، افزود: تمام 
بسترها و ظرفیت ها براي ایجاد جهش در روابط همه جانبه به ویژه 

در بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم است. شللمخاني با اشاره به 
غیرقانوني بودن تحریم هاي امریکا و تبدیل شدن آن به ابزار انتقام 
شخصي ترامپ از کشورهاي مخالف افزود: تجربیات گذشته نشان 
مي دهد که رفتارهایي از این دست نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه 
موجب انزواي بیش از پیش امریکا در جامعه بین الملل خواهد شد. 
وي با تصریح بر شناسللایي و پیگیري ریشلله هاي خارجي عملیات 
تروریستي اخیر در شهر اهواز گفت: خطر تروریسم و ریشه هاي آن 
از جمله اندیشه تکفیري که از جانب برخي کشورهاي منطقه ترویج 
مي شود تمام منطقه را با بحران مواجه کرده و مانعي بزرگ در مسیر 

رشد و پیشرفت کشورهاي اسالمي است. 
دبیر شللوراي عالي امنیت ملي با تقبیح سیاست هاي امریکا و رژیم 
صهیونیستي براي ایجاد اختالف میان کشورهاي همسایه خاطرنشان 
کرد: الزم است با حفظ هوشیاري و افزایش تعامالت و گفت وگوهاي 

سازنده، تالش هاي مخرب بدخواهان براي ایجاد بدبیني و اختالف 
میان کشورهاي منطقه خنثي شود. 

رامیل اسوب اف وزیر کشور جمهوري آذربایجان نیز در این دیدار با 
محکوم کردن اقدام تروریستي در اهواز و اظهار تأسف در خصوص 
شهادت جمعي از شهروندان ایراني در این واقعه با دولت و ملت ایران 
ابراز همدردي کرد. وي با اثربخش خوانللدن گفت وگوهاي صورت 
گرفته با مقامات کشورمان گفت: جمهوري آذربایجان مایل به افزایش 
تعامالت و همکاري هاي همه جانبه با ایران اسللت و در این مسیر از 
ابتکارات و پیشللنهادهاي ارائه شده اسللتقبال مي کند. وزیر کشور 
آذربایجان با اشاره به تهدیدات مشترک ناشللي از ظهور و اقدامات 
گروه هاي تروریستي و تکفیري تأکید کرد: جمهوري اسالمي ایران 
در این زمینه تجارب ارزنده اي دارد که باکو عالقه مند به استفاده از آن 

براي مقابله با تهدیدات احتمالي است.

 شمخانی:  تروريسم تكفيري ريشه در برخي كشورهاي منطقه دارد
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25 شهيد حادثه تروریستي از جمله محمدطاها
 پسر 4 ساله ایران  دیروز بر شانه هاي باشكوه  اهواز  تشييع شدند 


