
عبارت روحانی در دانشگاه تهران 
که »40 سال بحث می کنیم و به 
نتیجه نمی رسیم« اگر با سنجیدن 
هم��ه جوان��ب و برداش��ت های 
محتمل از آن عنوان شده باشد، 
بسیار تأمل برانگیز است و می توان 
متناسب با تکثر برداشت ها، تنوعی 
از پاس��خ ها را ب��ه آن داد. اولین 
برداشت این است که ایشان از عدد 
چهل سال یعنی کل دوران انقالب 
شکایت دارد، نه 10 سال، 20 سال یا مثاًل بعد از دوم خرداد 76 یا 
بعد از رحلت حضرت امام. پس معنای اول حرف ایشان این است 
که اصالً چرا انقالب کردیم چون بحث ها محصول کل عمر انقالب 
اسالمی است و خدا رحمت کند حضرت امام را که رفراندومی را 
برگزار کرد -12فروردین 58- که می توانست برگزار نکند اما اگر 

نمی کرد امروز مشکالت بیشتری داشتیم.
دومین برداشت این که اصل 59 در حیطه مجلس است و ربطی 
به دولت ندارد، روحانی با طرح آن می خواهد خود را مجری قانون 
اساسی اعالم  کند که طبق اصل 113 به جز اموری که مستقیماً 
به رهبری مربوط می شود با ایشان است که البته حرف درستی 
اس��ت. روحانی در این مدل فقط می خواهد از جایگاه خود دفاع 
کند نه برگزاری رفراندوم، زی��را رفراندوم، اصل 59 در صالحیت 

قوه دیگری است.
سومین برداشت این است که هرچه به سمت انتخابات می رویم 
نارضایتی از دولت در درون جریان حامی دولت رش��د می کند و 
روحانی رگ خواب و راه سرکار گذاشتن اصالح طلبان را )مبنی 
بر کلیشه های آنان( خوب می داند و اینگونه پیشکش خوشایند 
تولید می کند و اصالح طلبان را دو، سه  هفته ای در رسانه  و محافل 

مشغول می کند.
چهارمین برداشت که امیدوارم بدفهمی نگارنده باشد اینکه: 
در وس��ط معرکه جنگ تمام عیار اقتصادی و روانی، به امریکا 
پیام می دهد که م��ن و ملتم هرآنچه ش��ما بخواهید موافقیم 
اما موانع��ی وج��ود دارد. با عرض پ��وزش این همان س��یره 
عبیداهلل  ابن عباس در سال چهلم هجری است که سپاه آماده 
امام حسن)ع( را رها کرد و به دامان معاویه رفت و آن سرنوشت 
برای امام مس��لمین رقم خورد و همین جماع��ت بعداً امام را 
»مذل المؤمنین« نامیدند و به جای س��رزنش خود رهبرشان 

را سرزنش می کردند.
پنجمین برداش��ت: روحانی از اول انقالب پنج دوره در مجلس، 
چهار دوره در خبرگان و 20 سال در س��ری ترین مرکز امنیتی 
کشور بوده. چرا 34سال س��ال منتهی به 1392 از این عبارات و 
مطالبات نداشته اند؟ مگر آن 34سال بحث نداشته ایم؟ مگر ایشان 
بحث را 40 سال نمی داند؟ چرا حتی یک بار چنین مطلبی را حتی 

در یک مصاحبه نگفته اند؟
علت اینکه چرا روحانی صریحاً مصداق را عنوان نمی کند، چیست؟ 
شاید می داند وسط جنگ نباید چنین کند و می کند، شاید اگر 
مصداق را بگوید خروارها مطلب از خودش علیه خودش منتشر 

می شود و متهم به تناقض و تضاد و  ابن الوقتی می شود. 
ششمین برداشت اینکه هر موقع فشاری روی روحانی بوده، مثل 
دستگیری فریدون، دادگاه اول، دادگاه تجدیدنظر، صدور حکم، 
رفتن زندان و...  ایشان به میدان آمده و نیشگونی گرفته و کالً نباید 

مسئله را عمیق برداشت کرد.
اما چاره کار چیست. 

چاره اول این اس��ت که روحانی اگر می تواند دو سوم نمایندگان 
مجلس را قانع کند و این مسیر را طی کند. چرا موضوع را مشخص 
نمی کند یا با مجلس وارد گفت وگو نمی ش��ود؟ مگر مکانیس��م 
قانون اساسی برای اجرای رفراندوم اصل 59 روشن نیست؟ چرا 

طی نمی کنید؟
چاره دوم اینکه بدانیم س��ازهای ناهمس��و با نظ��ام از درون 
حاکمیت یا روشنفکران امروز )سیاست ورزان دیروز( سرجمع 
به صد نفر نمی رسند اما سروصدای آنان بلند است و روحانی 
معموالً خود را با آن��ان تنظیم می کند. نمی توان کش��ور 83 
میلیونی را برای 80 نفر که 30 نفرشان هم جالی وطن کرده اند 
به سمت ذلت برد اما این ذلت را پشت مردم مخفی کرد. این 
80 نفر هم اختالف ش��ان ماهیتی/ هویتی اس��ت؛ آنان به نوع 
نظام دیگری رسیده اند و بار  ها فریاد زده اند و اصل 59 مشکل 

آنان را حل نمی کند. 
بقیه در صفحه 2

اربعین؛ اسم رمز ظهور
 امسال در راهپیمایی اربعین حس حضور 

سیدعبداهلل متولیان 
  یادداشت

و ظهور، همواره موج می زد. در یادداشت 
سال گذشته نوش��ته بودم که اربعین، 
نشانه ای از ظهور و ظرفیت سازی برای تمدن بزرگ اسالمی در کل جهان 
است، امسال با مشاهده خیل عظیم عاشقان می نویسم که »اربعین؛ اسم 
رمز ظهور اس��ت«. مگر نه این اس��ت که موالی م��ا؛ حضرت حجت 
ارواحنافداه به هنگام ظهور، با پنج ندا خود را با جد بزرگوارش حضرت 
حسین علیه السالم معرفی می کند و از عطشان و عریان و...  بودن آن 
حضرت می گوید، پس بای��د همه مردم جه��ان، قبل از ظه��ور امام 
حسین)ع( را شناخته باش��ند و ش��ناخت آن امام همام، به ویژه طی 
س��ال های اخیر از طریق راهپیمایی اربعین حاصل شده است. اینک 
شناخت مردم جهان از امام حسین علیه السالم در عصر جاهلیت مدرن 

یک مسیر 40 ساله را طی کرده است:
1 - راهپیمایی اربعین که ریش��ه در سنت و حمایت ائمه معصومین 
علیهم السالم داشته و با حرکت جابربن عبداهلل انصاری آغاز شده است، 
یک پشتوانه 1380 ساله دارد و دش��منان نهضت عاشورا طی قرون 
متمادی »نه توانسته اند جلوی این حرکت را بگیرند«، »نه توانسته اند 
هیچ جایگزینی برای آن خلق کنند«، »نه توانسته اند از حرارت آن کم 
کنند« و »نه توانسته اند آن را از مسیر اصلی اش منحرف کنند«. اربعین؛ 
آثار مشهود حرارتی است که از محبت حضرت سیدالشهدا علیه السالم 
در قلوب مؤمنین که در طول تاریخ توسط علمای شیعه نظیر شیخ 
مرتضی انصاری و میرزای شیرازی احیا ش��ده است و اینک در عصر 
جاهلیت مدرن و عصر نظام قانونی! سلطه، با تدبیر و هوشمندی امام 
و پیشوای انقالب اسالمی به بزرگ ترین اجتماع بشری و خاکریز حق 
علیه باطل تبدیل شده است. اربعین نقطه اوج و کمال نهضت حسینی 

و قطب نمای صراط الهی و شاخص تشخیص حق و باطل است. 
2 - امام راحل، انقالب اس��المی را با اس��م رمز محرم و صف��ر و با نام 
اباعبداهلل الحسین علیه الس��الم آغاز کرده و تداوم بخشید و در دنیای 
امروز، به سبک و سیاق نهضت حسینی، انقالب اسالمی ایران را با »فریاد 
برائت از مشرکین«، »عدم سازش با مستکبران«، »عدم تمکین از قواعد 
نظام سلطه«، »دفاع از مظلومان«، »تاختن به ظالمین« و...  می شناسند 
و حضرت امام، حج ابراهیمی را فرصتی بزرگ برای تمرکز بر اسالم ناب 
محمدی و اجتماع عظیم مسلمانان علیه نظام سلطه و تحقق شعارهای 
عاشورائیان دانستند. هنگامی که حضرت امام )ره( برائت از مشرکین را 
مهم  ترین شاخصه حج ابراهیمی معرفی کردند، تبهکاران و مستکبران 
عالم سراسیمه به وحشت افتاده و با برنامه ریزی و کمک وهابیون حاکم 
بر س��رزمین وحی، موفق به کمرنگ کردن و کم اثرکردن آن شدند و 
سرمست از باده پیروزی، که موفق به مهار انقالب اسالمی و جلوگیری از 

اجتماع حجاج و طنین برائت از مشرکین در جهان شده اند. 
3- پس از فروپاش��ی حکومت بعثی و س��لطه امریکایی  ها بر عراق، 
حضرت امام خامنه ای با هوش��مندی وصف ناش��دنی و با اغتنام از 
فرصت آزاد شدن مردم عراق از یوغ رژیم بعثی، ضمن توسعه عمق 
استراتژیکی انقالب اسالمی و استفاده از حداکثر ظرفیت های دینی 
و فرهنگی فی مابین دو کشور، با تمرکز بر عالئق مذهبی دو کشور، بر 
استفاده از ظرفیت شگرف راهپیمایی اربعین برای وحدت بخشی به 
جهان اسالم و حرکت به سمت تمدن بزرگ اسالمی تأکید نموده و با 
استفاده از همین ظرفیت موفق به اضمحالل تروریست های داعشی و 
خارج کردن نظام سلطه از عراق شدند. امام خامنه ای در واقع از اجتماع 
بزرگ و اعجازگونه  اربعین به عنوان جایگزین مراسم برائت از مشرکین 
در مقیاسی چند ده میلیونی، برای معرفی الگوی تمدنی جهان اسالم 
و خاکریز جبهه حق در برابر نظام س��لطه نیز استفاده نموده و همه 
نقشه های لیبرال سرمایه داری غربی برای ساخت دین واحد زمینی 

مبتنی بر تحمیل الگو و سبک زندگی فاسد، ضداخالق، ضد خانواده، 
ضد خدای غربی را یکجا نابود ساخته است. نظام لیبرال سرمایه داری 
غربی که با هزاران نقشه و دسیسه و چاپ و انتشار صد  ها کتاب نظیر 
»دهکده جهانی«، »پایان تاریخ«، »نبرد تمدن ها« و...  و در س��ایه 
امپراتوری عظیم رسانه ای خود به دنبال نظم نوین جهانی و حاکمیت 
مطلق خود بر جهان از طریق نابودی اسالم انقالبی بود، با حقد و کینه 
و چشمان از حدقه درآمده، سقوط و نابودی و اضمحالل تفرعن خود 

را در حرکت عظیم سالکان اربعین نظاره می کند. 
4- اینک در آغاز گام دوم انقالب در سایه بزرگ  ترین حماسه باشکوه 
اربعین و مانور عاشقان امام حسین علیه السالم شاهد حرکت به سوی 
تمدن بزرگ اسالمی و حکومت الگوی جهانی هستیم. جمعیت زائران؛ 
حیرت آور، خیره کننده، اعجازگونه و بی نظیر اس��ت و گویی حضرت 
حجت ارواحنافداه، در مانور س��االنه از س��پاه خود س��ان می بینند و 
جهان یاغی و س��لطه گر را به مباهله و قدرت نمای��ی فرا می خوانند. 
اربعین خاکریز حق و باطل و مرزبندی با دشمنان است. وقتی کمتر 
از 30 میلیون انسان مستقیماً در سرزمین نینوا و صد  ها برابر به صورت 
غیر مستقیم در سراسر جهان، »لبیک یا حسین« می گویند، پشت 
مستکبران عالم می شکند، اربعین به کابوس نظام سلطه تبدیل شده و 
آنان با رعب و وحشت می بینند که سپاه حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف در حال حرکت و رسیدن به مقصد و مقصود هستند. 
5 - اربعین؛ مأموریت دارد زمینه را برای ظهور پرچمدار عدالت هموار 
کند: راه پیمایی اربعین در  ظرفیت سازی، غیرقابل باور و غیرقابل تصور 
است و منطبق با گام دوم انقالب اسالمی، رشد معنویت و گسترش 

فضائل اخالقی را نوید می دهد. 
گویی اولین مأموری��ت اربعین، هموار کردن و کوتاه کردن مس��یر 
خودسازی یاران و سربازان امام زمان)عج( است و از این حیث مانند 
دفاع مقدس هشت ساله، سالک اربعین را صد ساله را یک شبه طی 
کرده و از زالل کوثر اربعین سیراب و نورانی می شود. اربعین؛ در پیوند 
دادن دل های مؤمنان و مسلمانان جهان و پاشیدن بذر وحدت و اخوت 
ایمانی یک کارگاه و اردوگاه و بلکه دانشگاهی بی نظیر است و مسلمانان 

را به جامعه  با اخالق تراز اسالمی رهنمون می شود. 
دومین مأموریت اربعین توسعه محور مقاومت به اقصی نقاط جهان از 
طریق ایجاد سپاه متخلق به فضائل و ملکات انسانی و الهی است و این 
امر یک مقدمه است برای تشکیل جامعه بزرگ جهان اسالم و اجتماع 
و همبستگی مسلمانان جهان حول محور والیت، به وسیله  عبور از 
قومیت، رنگ، زبان، ملیت و تقویت هویت مش��ترک و هضم خرده 
فرهنگ   ها در دریای فرهنگ اسالم ناب محمدی و این تفسیر عینی 
فرمایش نورانی حضرت حجت ارواحنافداه به شیخ مفید است که باید 

دل های شما به هم برسد. 
6 - مؤلفه ه��ای اربعین دقیقاً منطبق با گفتمان انقالب اس��المی و 
فرایند تحقق حکوم��ت جهانی حضرت مهدی ارواحنافداه اس��ت. 
اربعین با پشتوانه 1380 ساله، شیرینی امت سازی را به ما می چشاند 
و تمدن نوین اسالمی در پناه ظرفیت های عظیم اربعین: »مهرورزی« 
»عدالت خواهی« »باور به پیروزی و نترسیدن « »از خود گذشتن و 
ایثارگری« و...  را به جهانیان نوید می دهد و از این رو است که با قوت 

می توان گفت: »اربعین؛ اسم رمز ظهور است.«
چون در دفاع از حرم عش��ق بی سریم/ در س��ر به جز حریم حرم را 

نپروریم
فارغ ز رنگ و مرز و زبان م��ا برادریم/ پیوند می ده��د همه را پرچم 

حسین
شاه رئوف غافله ساالر مان شده/ سلطان توس میر و علمدار مان شده

حاال که لطف اهل رضا یارمان ش��ده/ پیوند می ده��د همه را پرچم 
حسین

دش��من بدان قرار دل ماست این مسیر/ از خش��م این محبت و این 
عاشقی بمیر

صبح ظهور لشکر ما می زند صفیر/ پیوند می دهد همه را پرچم حسین

 گفت وگوی »جوان« با امراهلل احمدجو 

عبداهلل گنجی
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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 الهام بخش تر از تعزيه 
در هنر نمايش نمی شناسم

  غربی ها زیاد از تعزیه ما الهام گرفته اند و استفاده کرده اند. 
تعزیه یک نمایش بزرگ و از هر جهت پر و پیمان اس��ت که 
هر چه شما به لحاظ قابلیت های نمایشی تصور کنید در این 

مراسم  وجود دارد |  صفحه 6

امريکا از طرف 
کردهای سوريه   بین الملل

با دولت ترکیه ب�ه يک توافق آتش بس 120 
ساعته )پنج روزه( رس�یده که با احتساب 
امروز، تاکنون س�ه روز آن گذش�ته است. 
رئیس جمه�ور ترکیه هش�دار داده که اگر 
واش�نگتن به وعده های خ�ود عمل نکند، 
عملیات نظامی»چش�مه صلح « در شمال 
شرق س�وريه قاطعانه ادامه خواهد يافت. 
نیروهای کرد ش�مال شرقی سوريه)قسد( 
ترکیه را به نق�ض آتش بس مته�م کرده و 
گفته اند آنکارا مان�ع خروج غیرنظامیان از 
منطقه شده اس�ت. گزارش    هايی جدی هم 
درباره اس�تفاده آنکارا از سالح شیمیايی 
علی�ه کرد    ه�ا منتش�ر ش�ده اس�ت. 

کردهای شمال سوریه یک بار دیگر اعتمادشان 
ب��ه امریکا را آزمای��ش کردن��د. مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور امریکا پنج  ش��نبه شب 
چهار س��اعت تمام با رجب طی��ب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه مذاک��ره کرد که حاصل 
آن یک توافق 120 س��اعته آتش بس موقت 
بین طرفین در ش��مال س��وریه ب��ود. امریکا 
این بار هم به عنوان نای��ب از طرف کردهای 
سوریه با دولت ترکیه مذاکره کرد. این توافق 
13 بند دارد که در آن ترکیه و امریکا بار دیگر 
بر روابط خود به عنوان اعضای مش��ترک ناتو 
تأکید می کنند و امریکا نی��ز اذعان کرده که 
ب��ه نگرانی های امنیت��ی مش��روع ترکیه در 

مرزهای جنوبی این کشور واقف است. امریکا 
تأکید کرده که همچنان به حراس��ت از خاک 
و جمعی��ت کش��ورهای ناتو ک��ه ترکیه یکی 
از آنها اس��ت متعهد ش��ده و دو کشور »تعهد 
خود برای حفظ جان انس��ان ها، حقوق بش��ر 
و حراس��ت از اجتماعات مذهب��ی و قومی« 
 را یادآور می ش��وند. ترکیه و امری��کا متعهد 
به » داعش زدایی« ش��ده اند و همزمان تأیید 
می کنند که عملیات های مبارزه با تروریس��م 
باید فقط تروریست     ها و پناه گاه  ها، جایگاه ها، 
سالح ها، خودروها، تجهیزات و محل اختفای 
آنها را هدف قرار دهد. هر دو طرف بار دیگر بر 
تعهد خود به حفظ وحدت سیاسی و تمامیت 
ارضی س��وریه اعالم تعهد کرده اند و دو طرف 
توافق کردند وجود یک منطقه امن همچنان 
برای رفع نگرانی های امنیتی ترکیه، ش��امل 
جمع   آوری مجدد سالح های سنگین ی.پ.گ 
و از کاران��دازی اس��تحکامات و دیگر مواضع 
رزمی آنه��ا حائز اهمیت و کارکرد اس��ت. در 
جریان مذاکرات قرار شده طی این آتش بس 
پنج روزه نیروهای کرد به میزان 30 کیلومتر 
از م��رز س��وریه و ترکیه عقب نش��ینی کنند. 
ترکیه متعهد ش��ده که برای امکانپذیر کردن 
عقب نش��ینی ی.پ.گ از منطق��ه امن ظرف 
مدت 120 س��اعت، عملیات » چشمه صلح « 
را موقتاً متوقف خواهد کرد و در مقابل، امریکا 
قبول می کند در زمان توقف عملیات چشمه 
صلح دنب��ال اعمال تحریم های بیش��تر ذیِل 

فرمان اجرایی مورخ 14 اکتبر 2019 نباشد. 
کرد های س��وریه با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم 
کرده اند که به توافق آتش بس��ی که امریکا از 
طرف آنها با ترکیه به آن دست یافته رضایت 
دارند. در بیانیه شبه نظامیان کرد آمده است: 
»نیروهای دموکراتیک س��وریه روز 17 اکتبر 
)25 مهر( با عملیات آتش بس بین ما و کشور 
ترکیه که با میانجیگری ایاالت متحده امریکا 

حاصل شد، موافقت کردند.«
 ناراحتی اردوغان از نامه ترامپ

منابع آگاه گفته اند که آن��کارا برای تن دادن 
به آتش بس تمایلی نداش��ته ولی در نهایت به 
آتش بس موقتی تن داده است. ظاهراً در طول 
مذاکرات، اردوغان به ش��دت از نامه خارج از 
عرف ترامپ به خودش ناراح��ت بوده که در 
مقابل پنس به اردوغان اطمینان داد که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا به رهبر ترکیه ارج 
نهاده و به او احترام می گذارد. در این نامه که 
لحن غیرمحترمانه ترامپ به اردوغان مشخص 
است و خبرنگار فاکس نیوز آن را منتشر کرده، 
ترامپ نوش��ته اس��ت: » آقای رئیس جمهور 
گرامی:بیا با هم یک معامله خ��وب کنیم! تو 
نمی خواهی مسئول کشتار هزاران نفر باشی و 
من هم نمی خواهم مسئول نابود کردن اقتصاد 
ترکیه باشم. ]الزم باش��د[ این کار را می کنم. 
قباًل قدری از طعمش را در ارتباط با کشیش 

]اندرو[ برانسون چشیده ای. 
بقیه در صفحه 15

 دهها هزار نفر از 
 م�ردم بريتانیا   بین الملل

لن���دن  خیابان ه�ای  در  حض�ور   ب�ا 
خواس�تار برگ�زاری همه پرس�ی دوم در 
خص�وص ت�رک اتحادي�ه اروپ�ا ش�دند. 
در ش��رایطی که تنها 11 روز به ضرب االجل 
نخس��ت وزیر انگلیس برای خروج این کشور 
از اتحادیه اروپا باقی مانده اس��ت، انگلیسی  ها 
خواهان باق��ی ماندن در اروپا هس��تند. دهها 
هزار نفر از مخالفان اج��رای برگزیت )خروج 
بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپ��ا( روز   ش��نبه وارد 
خیابان های لندن ش��دند. به گزارش ش��بکه 
»بی بی س��ی«،  ای��ن تظاه��رات همزم��ان با 
جلس��ه ویژه پارلمان انگلیس برای رأی گیری 
درخصوص توافق دولت این کشور با اتحادیه 
اروپا جهت اجرای برگزیت انجام ش��ده است 
 و مس��یر حرکت معترضان به میدان پارلمان 

منتهی می شود. 
تظاهر ات کنن��دگان ک��ه نام کمپی��ن خود را 
»رأی مردم« گذاش��ته اند، خواهان برگزاری 
همه پرسی دوم برای خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا هستند. پارلمان انگلیس برای اولین بار از 

سال 1982 جلسه خود را در روز   شنبه برگزار 
کرده است که نش��ان دهنده اهمیت و فوریت 
تصمیم گیری درخصوص توافق برگزیت است. 
ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس دیروز در 
جلسه پارلمان در پاس��خ به نمایندگان حامی 
همه پرس��ی دوم گفت:»برگزاری همه پرسی 
دوم، بی احترامی به دموکراسی و رأی مردم به 
خروج از اتحادیه اروپا است«. بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس اصرار دارد حاضر به اجرای 
مصوبه ای که روز    ش��نبه با اکثریت آرا درباره 
تأخیر اجرای برگزی��ت در پارلمان به تصویب 
رسید، نیست و در موعد مقرر اتحادیه اروپا را 
ترک خواهد کرد. به گزارش رویترز، جانسون 
تا ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی فرصت 
داشت درخواست تمدید مهلت برگزیت را به 

اتحادیه اروپا ارسال کند.
 او می گوید:»حاض��ر ب��ه مذاکره ب��ا اتحادیه 
اروپا درباره تأخیر برگزیت نیس��ت و برنامه او 
برای خ��روج از اتحادیه اروپ��ا تغییری نکرده 
است«. جانسون دیروز قصد داشت در نشست 
فوق العاده پارلمان توافق جدیدی را که هفته 
گذش��ته با اتحادیه اروپا بر س��ر نحوه اجرای 

برگزیت به دست آورده بود، به رأی بگذارد. با 
این حال نمایندگان مجلس عوام در واپسین 
لحظات، به الیح��ه ای رأی دادن��د که نتیجه 
رأی گیری دولت را بی اثر کرد. »الیحه لتوین « 
که به نام ارائه دهنده آن نامگذاری شده با کسب 
322 رأی موافق در مقابل 306 مخالف، دولت 
را ملزم می کند که حت��ی در صورت تصویب 
توافق، همچنان خواس��تار تأخیر در برگزیت 
ش��ود. الیور لتوین، معاون اسبق نخست وزیر 
انگلیس در این باره می گوید حتی در صورت 
تصویب تواف��ق همچنان ای��ن احتمال وجود 
دارد که روند اداری برای تبدیل ش��دن توافق 
برگزیت به قانون تا روز 31 اکتبر طی نش��ود. 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر دیروز پس 
از نشس��ت پارلمان گفت:»توافق جانس��ون 
شکست خورده است و او باید از قانون تبعیت 
کند«. ما باید تصمیم نهایی را به دست مردم 
بدهیم تا درباره سرنوشت برگزیت نظر بدهند«. 
مخالفان برگزیت اصرار دارند رفراندوم دومی 
برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزار شود 
 اما دولت تاکنون با این درخواس��ت مخالفت 

کرده است. 

تظاهرات دهها هزار مخالف اجرای برگزیت در انگلیس

توافق لغزنده امریکایی بین کرد    ها و ترکیه 

  میلیون ها زائر و عاش��ق حسیني روزگذش��ته در اربعین حسیني 
پس از کیلومترها طي طریق عاش��قانه با پاي پیاده به کربال رسیدند 
تا حماسه بزرگ ترین اجتماع شیعیان دنیا را در کربالي معلي و گرد 
حرم امام حسین)ع( رقم بزنند. اما مغناطیس عشق حسین کیلومترها 

دورتر از کربال، هزاران نفر را هم گرد هم آورد تا  با پاي پیاده مس��یر 
میدان امام حسین )ع( تا حرم حضرت عبدالعظیم حسني )ع( را طي 
کنند. جمعیت امس��ال ش��رکت کنندگان در راهپیمایی 3برابر سال 
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 حضور 3 برابري 
در راهپيمايي داخلي اربعين

رهبر انقالب در جمع هیئت هاي دانشجويي:  

ثبات قدم در مسیر حق کشور و دنیا را اصالح مي کند

نصر  اهلل: بمانيد 
و پاسخگوی 
فساد 30 ساله  باشيد
دبیر کل حزب اهلل در واکنش به شايعه  استعفای حريری و حضور مردم در خیابان ها : 
برخی در دولت می خواهند از مسئولیت شانه خالی کنند .
 شرايط امروز  در 30 سال گذشته به وجود آمده است. بمانید و پاسخ دهید


