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تفاهم نامه همکاری  نظامی کشورهای حوزه 
خزر امضا شد

نشس��ت ۵ جانبه فرماندهان نیروی دریایی کشورهای 
حاش��یه دریای خزر با امضای تفاهم نامه همکاری در 

حوزه های مختلف پایان یافت.
در آخرین روز حضور امیر دریادار حس��ین خانزادی، 
فرمانده نی��روی دریایی ارت��ش در چهارمین اجالس 
فرماندهان نیروی دریایی حوزه خزر، نشس��ت ۵جانبه 
ب��ا امضای تفاهم نامه هم��کاری بین نیروهای دریایی 

کشورهای شرکت کننده به کار خود پایان داد.
امیر خانزادی با اشاره به تصویب و امضای این تفاهمنامه، 
گفت: ابعاد این تفاهم نامه ۵ جانبه، در حوره آموزشی، 
عملیاتی، امداد و نجات و تبادل اطالعات است. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش افزود: در این نشست هر ۵ فرمانده 
نیروی دریایی به این نتیجه رسیدند که  نیازهای فنی، 
آموزشی و ساخت و تعمیر یگان های شناور سطحی و 
زیر سطحی در دریا و ساحل  را با اشتراک ظرفیت های 

یکدیگر مرتفع کنند.
این تفاهم نامه همکاری، پس از مصوبه روسای جمهور 
۵ کشور ساحلی مبنی بر عدم حضور سایر کشورها در 

دریای خزر صورت گرفت. روابط عمومی ارتش

 قرائت گزارش پرونده تحصیلی 
حسین فریدون در کمیسیون آموزش

عضو کمیس��یون آموزش از بررس��ی و قرائت گزارش 
پرونده تحصیلی حس��ین فریدون در این کمیس��یون 

خبر داد.
س��ید محمد جواد ابطحی عضو کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی، با اش��اره به روند 
بررس��ی پرون��ده تحصیلی حس��ین فری��دون در این 
کمیس��یون، اظهار داش��ت: بررس��ی و قرائ��ت پرونده 
تحصیلی حس��ین فریدون در دستورکار هفته گذشته 
کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار داشت، اما به دلیل 
به حد نس��اب نرسیدن جلس��ه کمیسیون، بررسی آن 
به جلس��ات آینده کمیسیون موکول شد. وی افزود: با 
توجه به اینکه جلس��ات صحن علنی مجلس در هفته 
آینده در 2 ش��فیت صبح و بعدظر برگزار می ش��ود و 
کمیس��یون های تخصص��ی مجلس تش��کیل جلس��ه 
نمی دهند؛ بنابراین در اولین جلس��ه پس از سرکش��ی 
نمایندگان به ح��وزه انتخابیه گزارش پرونده تحصیلی 
حسین فریدون در کمیسیون آموزش بررسی می شود.

عضو کمیس��یون آموزش مجلس تصریح کرد: پس از 
قرائت گزارش پرونده تحصیلی حس��ین فریدون، این 
گزارش برای بررس��ی در جلس��ه علنی تقدیم هیئت 

رئیسه مجلس می شود.
پس از موضوع پرونده تحصیلی »حسین فریدون« در 
تاریخ دهم بهمن س��ال 139۵، یعنی در اوایل آغاز به 
کار دوره دهم مجلس ش��ورای اسالمی در دستور کار 
کمیس��یون آموزش پارلمان ق��رار گرفت، در آن زمان 
ریاست این کمیسیون را محمدمهدی زاهدی به عهده 
داش��ت، بر همین اس��اس، زاهدی نیز به عنوان رئیس 
کمیس��یون و مسئول مستقیم پرونده، دستور تشکیل 
کمیته 3نفره ای را برای بررسی ابعاد و جزئیات بیشتر 
پرون��ده ص��ادر کرد. براس��اس این گ��زارش، 3 تن از 
اعضای کمیس��یون آموزش مجلس، شامل سیدجواد 
ابطح��ی، محمد قم��ی و کارن خانلری اعضای کمیته 
3نفره بررس��ی پرونده تحصیلی »حسین فریدون« در 
کمیس��یون آموزش بودند که ریاس��ت این کمیته، به 

محمد قمی سپرده شد.  تسنیم

اخبار

درخواست دانشجویان از رئیسی برای حل مشکل کارگران هفت تپه
بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی و شریف برای حل مشکالت 

کارگران نیشکر هفت تپه نامه ای به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند.
بس��یج دانشجویی دانش��گاه های تهران، شهیدبهشتی و ش��ریف طی نامه ای به 
آیت اهلل رئیس��ی رئیس ق��وه قضائیه به ضرورت حض��ور وی در میان کارگران 
نیش��کر هفت تپه برای حل مشکالت تاکید کردند. در این نامه نوشته شده؛ نظر 
به وضعیت شرکت صنایع نیشکر هفت تپه و اتفاقاتی که در پی واگذاری این شرکت 
به بخش خصوصی رخ داده اس��ت، بس��یج دانشجویی دانش��گاه های تهران با حضور در 
منطقه و بررس��ی میدانی ایضا جلساتی با مسئولین استانی من جمله امام جمعه محترم 
شهرستان اهواز، رییس دادگستری استان، فرمانده قرارگاه حضرت ابوالفضل علیه السالم 
و استماع بالواسطه مشکالت و مطالبات کارگران سعی بر امتثال امر مقام معظم رهبری 

مبنی بر پیگیری مطالبات مردمی توسط دانشجویان، داشته است.  فارس

گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را هم برمی داریم
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: با ادامه شرایط 
فعلی و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل، قطعاً ایران گام چهارم کاهش 

تعهدات برجامی را هم برمی دارد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به اظهارات مقامات آمریکا مبنی بر اینکه 
م��ا پیش از مذاک��ره با ایران تحریم ها را برنمی داریم و هیچ پیش ش��رطی را هم 
نمی پذیریم، اظهار داش��ت: آنها با عدم اجرای تعهداتشان، فریب کاری و دروغ خود را 

به دنیا ثابت کردند و امروز همه بر بی عهدی آمریکا صحه می گذارند.
وی با تاکید بر اینکه حفظ برجام در گرو هزینه دادن اروپا و عمل به تعهداتش��ان است، 
تصریح کرد: اروپا توان این کار را دارد اما کامال در راستای اهداف آمریکا گام برمی دارد 
و بر این اس��اس اراده الزم برای حفظ برجام را ندارد.وی درباره گزینه های بعدی ایران، 

اظهار داشت:  در گام چهارم هم گزینه های متعددی پیش رو ایران است. مهر

هرگونه مذاکره با آمریکا بر سر توان دفاعی مردود است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هرگونه مذاکره درباره مسائل دفاعی و 
منطقه ای را مردود دانست و گفت: جمهوری اسالمی ایران زیر بار مذاکره تحت 

هر شرایطی نخواهد رفت.
سیدحسین نقوی حس��ینی افزود: امروز دیگر هیچ کدام از مسئوالن کشور موضوع 
مذاکره بی قید و ش��رط با آمریکایی ها را پیگی��ری نمی کنند و حتی آنهایی هم که 
روزی دل در گ��روی غربی ها داش��تند، به بدعهدی آمریکایی ها پ��ی برده اند. وی اظهار 
داش��ت: همان طور که رهبر معظم انقالب اسالمی بارها تأکید کرده اند، باید از ظرفیت های 
داخلی و تکیه به نیروی  های داخلی برای پیشرفت و آبادانی کشور امید داشته باشیم و از این 
ظرفیت  ها استفاده کنیم. وی گفت: بنده شخصا از بعضی مسئوالن تعجب می کنم که با وجود 
نقض عهدهای مکرر آمریکایی ها و بازی هایی که اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام بر سر 

عمل به تعهدات شان درآوردند، همچنان به دنبال مذاکره با آمریکا هستند.  تسنیم

فرمانده کل س��پاه پاسداران گفت: سپاه جغرافیای مقاومت را 
گس��ترش خواهد داد و زمانی که دشمن مشاهده می کند که 
جغرافیای مقاومت و تفکر گفتمان انقالب اس��المی گسترش 

یافته است باید صحنه را ترک کند.
سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران در 
جمع پایوران س��پاه حضرت عباس)ع( اس��تان اردبیل با بیان 
اینکه س��پاه نهادی مردمی اس��ت و ما همیش��ه و در همه جا 
در کنار مردم خواهیم بود، گفت:  اولویت س��پاه کارجهادی و 
روحیه جهادی است و این را سرلوحه برنامه خود قرار داده ایم 
تا با حضور در عرصه های جهادی و اقتصاد مقاومتی و حمایت 

از رونق تولید چهره محرومیت از کشور زدوده شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه مقاومت ملت ایران در مقابل دش��منان 
حد و مرز ندارد، اظهار داش��ت: ما اجازه ورود دشمن به خاک 
میهن اس��المی عزیزمان را نخواهی��م داد و با حضور خود در 
کیلومترها دورتر از مرزهای کش��ور، راه دشمن را برای توطئه 

چینی ها و کارهای خصمانه شان سد خواهیم کرد.
فرمانده کل س��پاه با اشاره به اینکه استقامت و مقاومت سبب 
پیروزی اس��ت، ادامه داد: سپاه جغرافیای مقاومت را گسترش 
خواهد داد و زمانی که دش��من مشاهده می کند که جغرافیای 
مقاومت و تفکر گفتمان انقالب اس��المی گسترش یافته است 
باید صحنه را ترک کند و چاره ای جز این کار نخواهد داشت.

س��ردار سالمی با بیان اینکه ش��کوه، اقتدار و عظمت والیت و 
ایس��تادگی و روحیه انقالبی ملت ایران دشمن را ناامید کرده 
است ، گفت:  دشمن با مشاهده مقاومت ما مجبور به برگشت 
ش��ده اس��ت، چرا که راه مقاومت روشن است و همه توفیقات 

امروز ما در سایه ایمان و اعتقاد به خدای متعال رقم خورده و 
امروز وظیفه ما برای ادامه راه مقاومت بسیار سنگین است.

وی ب��ا اش��اره به پیروزی ه��ای اخیر ملت مظل��وم یمن برابر 
دش��منان، بیان کرد: یمنی ها ملت مظلوم و مقاومی هس��تند 

که به رغم سنگین ترین حمالت علیه آنها، اما با قدرت تمام و 
با اراده الهی بر دشمنان خود غلبه کردند.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: امروز آمریکا و انگلیسی ها برای 
آش��تی واس��طه گری می کنند و با خواه��ش از یمنی ها می 
خواهند  آتش بس کند و این ضعیف ترین قوم مس��لمانان در 
مقابل قوی ترین نظام ش��رور ایستادند و با اتکا بر اراده الهی و 

توکل بر خدا پیروز شدند.
سرلش��کر س��المی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن در مقابل 
قدرت ملت ایران ناتوان است و در طول 40 سال اخیر همواره 
رو به افول بوده اس��ت،گفت: اس��تقامت و وحدت غیور مردان 

ایران اسالمی امروز دشمنان را سردرگم ساخته است .
وی خاطرنش��ان کرد: امروز پیش��انی بند های مقاومت  بر سر 
جوانان ملت های مس��لمان نقش بسته و شوق شهادت روز به 
روز در حال گس��ترش است و اسالم نیز گسترش یافته است؛ 
ملت های مسلمان ایمان و شکوه خود را در عرصه های تقابل با 
دشمنان به نمایش گذاشته اند که این ها همان دستاوردهای 

بزرگ تاریخی رقم خورده در طول چهل سال است.
فرمانده کل سپاه در پایان تاکید کرد: پاسداران انقالب اسالمی 
همواره تابع فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه 
ای )م��د ظله العال��ی( بوده و همه ما ب��ا دل و جان در تحقق 

منویات معظم له تالش خواهیم کرد.  سپاه نیوز

جمعی از دانش��جویان بس��یجی دانش��گاه های 
تهران برای پیگیری مطالبات کارگران نیش��کر 
هف��ت تپه راهی اهواز ش��ده و با امام جمعه این 

شهر دیدار و گفت وگو کردند.
بنابراین گزارش، دانش��جویان بس��یجی در این 
سفر با حجت االسالم موس��وی فرد امام جمعه 

شهر اهواز دیدار و گفت وگو کردند.
دانش��جویان که در این دیدار پیگیر مطالبات و 
معوقات یکس��اله کارگران بودن��د و در این باره 
تاکید کردند که یک اس��تان درگیر این مسئله 
شده و این وضعیت باید باید با فوریت حل شود؛ 
از یک سال گذشته وعده هایی داده شد اما هنوز 

اتفاقی نیفتاده و مشکل حل نشده است.
مصطف��ی ص��ادق محم��دی مس��ئول بس��یج 
دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در این دیدار 
گفت: درب��اره مطالبات کارگری می ش��د تدابیر 
بهتری اتخاذ شود اما با سهل انگاری، سوءتدبیر 

و بدرفتاری مس��ئولین مربوطه، مطالبه کارگری 
تبدیل به مسئله امنیت ملی شد.

وی اظه��ار داش��ت: اینکه کارگ��ران در میانه  راه 
که برای دیدار با نماین��دگان خود در خانه ملت 
رفته بودند؛ دس��تگیر شوند روند نامتعارفی است 
و کارگ��ران را در تنگنا قرار می دهد. ضمن اینکه 
در این موضوع دادستان روی محور درستی پیش 
نم��ی رود و بجای اینکه طرف مردم باش��د عمال 
مقابل کارگ��ران قرار گرفته اس��ت. رضا میثمی 
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه 
با اشاره به برخی تاثیرگذاری ها بر روند دادرسی و 
احکام، گفت: تاثیرگذاری بر حکم قاضی از سوی 
برخی نیروها کاماًل مشهود بود و متاسفانه در این 
موضوع بین تهران و شهرس��تان ش��اهد تبعیض 
هستیم با این وجود برخی همچنان عالقه مند به 

کمونیست و مارکسیست سازی مسئله هستند.
وی با اش��اره به کسانی که به کارگران برچسب 
مارکسیستی می زنند، گفت: مارکسیست ها هم 
دس��ت کارگران را نمی بوسند اما بوسیدن دست 
کارگر س��یره نبوی اس��ت از ای��ن رو احترام به 
اعتراض��ات و مطالبات کارگران مطابق با س��یره 
نبوی است لذا امیدواریم سایر مسئوالن نیز این 

روند را ادامه دهند.
مسئول بسیج دانش��گاه تهران در ادامه صحبت 
های خود پیرامون مسئله خصوصی سازی اظهار 
داشت: در این باره خصوصی سازی صرف پاسخگو 
نیست چرا که ما با تعدد مالک مواجه نیستیم و 

مسئله اصلی شیوه خصوصی سازی است.
میثمی همچنین با بیان اینکه ما از عدم نظارت قوی 
و سازوکار جریمه رنج می بریم، خاطرنشان کرد: در 

چنین سیس��تمی اگر رئیس خصوصی سازی نیز 
بازداشت شود مش��کلی حل نمی شود چراکه باز 
هم کارخانه ها معادن و مایملک مردم دست دولت 
بوده و به صورت ویژه به برخی اشخاص داده شده 
است. مسئول بسیج دانشگاه تهران با بیان اینکه ما 
شاهد خصوصی خواری هستیم نه خصوصی سازی 
افزود: متاس��فانه در این روند کارخانه های ضررده 
متعلق ب��ه دولت اما کارخانه های س��وده با وام و 
مزایای اضافه برای ش��خصی است که ویژه خواری 
م��ی کند از این رو توقف ای��ن رویه و بازنگری در 

قوانین ضروری است.
حجت االس��الم موسوی فرد امام جمعه اهواز هم 
در نشست مشترک با دانشجویان بسیج دانشجویی 
سراسر کشور درباره مشکالت کارگران هفت تپه 
اظهار داش��ت: شما دانش��جویان درباره مشکالت 

خصوصی س��ازی نباید فقط پرون��ده هفت تپه را 
ببینید چرا که کارخانه های بسیاری از بین رفتند 
که در این زمینه می توان به کارخانه لوله س��ازی 
خوزس��تان که با پنج هزار کارگر فعالیت می کرد 
اشاره کنیم که تعطیلی آن حتی رسانه ای نیز نشد. 
ام��ام جمعه اهواز با بیان اینکه چنین نمونه هایی 
در کشور فراوان وجود دارد ادامه داد: متاسفانه در 
زمینه خصوصی س��ازی ما شاهد نوعی خصوصی 
خواری هستیم که این برای کشور ما یک مصیبت 
است و در این زمینه می توان به موضوع کارگران 
هفت تپه اش��اره ک��رد. وی با بی��ان اینکه امثال 
پرونده هفت تپه ها در کش��ور فراوان وجود دارد 
بیان داشت: بنده زمانی که به دیدار این کارگران 
رفت��م به آنها گفتم ش��ما برای ح��رف زدن آزاد 
هستید و حتی دست این کارگران را به تاسی از 
پیامبر اسالم بوسیدم و نمی دانستم که برخی از 

آنها محکوم قضایی بوده اند.  فارس

 حمله به نفتکش ایرانی
 بی پاسخ نخواهد ماند

ادامه از صفحه اول
س��عودی ها و صهیونیس��ت ها اکنون مقابل جمهوری 
اس��المی ایران قرار دارند، این دو رژیم سعی دارند تا با 
ایجاد یک ائتالف ضد ایرانی در منطقه، علیه ایران اقدام 
کنند، هر چند تاکنون به چنین ائتالفی دس��ت نیافته 
اند چرا که بس��یاری از کشورهای خلیج فارس و غرب 
آسیا با ائتالف ضد ایرانی مخالف هستند، هر یک از آنها 
نیز به تنهایی توان مقابله با جمهوری اس��المی ایران را 
ندارن��د و به خوبی می دانند ک��ه در صورت آغاز جنگ 
علیه ایران، نابودی، سرنوشت قطعی رژیم صهیونیستی 

و سعودی ها خواهد بود.
صهیونیس��ت ها و سعودی ها باید اکنون دعا کنند که 
اس��ناد و مدارک بررسی حمله به نفتکش ایرانی نقش 
آنه��ا را در ای��ن حمله اثبات نکند، چ��را که جمهوری 
اس��المی ایران به این حمالت پاسخ خواهد داد و دامنه 
حض��ور خود را در دریای س��رخ نیز می گس��تراند تا از 

منافع خود دفاع کند.
عربس��تان س��عودی اگر در پی گفت و گو با ایران برای 
پایان دادن به دش��منی ها علیه جمهوری اسالمی است 
و در این راه پیام می فرس��تد و از دیگر کش��ورها برای 
میانجیگری درخواست می کند، اگر در حمله به نفتکش 
ایرانی دس��ت داشته باشد نباید به سفر عمران خان به 

تهران برای میانجیگری دل خوش کند.

سرمقاله

سپاهجغرافیایمقاومتراگسترشمیدهد

حسینی شاهرودی:
 الکچری نشینان بیشترین بهره را 

از یارانه می گیرند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افراد پردرآمد جامعه و کسانی که چندین 

ماشین و خانه  الکچری دارند، بیشترین بهره را از یارانه پنهان می برند.
سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به حذف یارانه برخی از اقشار ضعیف جامعه، گفت: 

دولت برای حذف یارانه ها، باید از همه سامانه های شناسایی دهک ها استفاده کند.
وی با اش��اره به اینکه در بس��یاری از س��امانه ها چون س��امانه ثبت اس��ناد و امالک و 
س��امانه های بانک��ی اطالعات اقتصادی خانوارها موجود اس��ت، گف��ت: دولت از طریق 
این س��امانه ها می تواند ثروتمندان جامعه را شناس��ایی ک��رده و ضریب خطای خود در 

شناسایی دهک های باالی جامعه را به حداقل برساند.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت به خوب��ی از مکانیزم های 
شناس��ایی ثروتمندان جامعه بهره نمی گیرد، اظهار داشت: دولت باید همه دستگاه هایی 
را که به اطالعات اقتصادی خانوارها دسترسی دارند، موظف کند که اطالعات خود را در 
»س��امانه هدفمندی یارانه ها« تجمیع کنند تا از این طریق ثروتمندان جامعه شناسایی 

و یارانه آنان حذف شود.
حسینی ش��اهرودی با اش��اره به اینکه امکان این اقدام در شناسایی ثروتمندان جامعه 
همواره وجود داشته اما دولت اراده الزم برای این کار را ندارد، تصریح کرد: حذف یارانه 
نقدی از س��وی دولت باید به گونه ای باشد که صرفا یارانه پردرآمدها حذف شود و باید 
این اقدام آنقدر دقیق باش��د تا یارانه اقش��ار آس��یب پذیر جامعه حذف نشود چرا که در 
مقطعی یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم قطع شده بود اما 

در مقابل برخی از افراد پردرآمد کماکان یارانه دریافت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید پرداخت یارانه به ش��کل هدفمند باش��د، تصریح کرد: این در 
حالی است که پردرآمدهای جامعه و کسانی که چندین ماشین و خانه  الکچری دارند، 
بیش��ترین بهره را از یارانه پنهان می برند. س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: در واقع یارانه انرژی، سوخت، کاالهای اساسی و خدمات بیشتر به جیب ثروتمندان 
می رود و روس��تاییان دورافتاده که خانه، ویال و خودرو ندارند و کمترین اس��تفاده را از 

انرژی، سوخت و خدمات دولت می برند، بهره ای هم از یارانه پنهان نمی برند.
حس��ینی شاهرودی تصریح کرد: متأس��فانه پرداخت یارانه نقدی هم عادالنه نیست که 
البته عدالت به معنای مس��اوات نیس��ت بلکه به معنای آن اس��ت که کسی که کمترین 
بهره را از یارانه نقدی، غیرنقدی و خدمات دولت می برد، باید بیش��ترین یارانه نقدی به 
وی پرداخت ش��ود، درحالی که این گونه نیس��ت و این مسئله از روی خطای محاسباتی 

نیست بلکه اراده ای برای توزیع عادالنه یارانه در جامعه وجود ندارد.
ای��ن نماینده مجلس با تاکید بر اینک��ه هرگونه یارانه ای که دولت پرداخت می کند باید 
شفاف و هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: عالوه بر یارانه نقدی، ساالنه بالغ بر 900 هزار 
میلیارد تومان در کش��ورمان سوبسید یا یارنه پنهان پرداخت می شود که ضرورت دارد 

به صورت دقیق شفاف سازی شود.  مهر

خطی��ب نماز جمعه تهران گف��ت: برای برگزاری 
انتخابات باشکوه باید همه قانونمدار باشیم از این 
رو قانون شکنی و تحقیر قانون در شأن مسئوالن 

نیست.
حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی در 
خطبه های نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران 
برگزار ش��د به اهمیت راهپیمایی اربعین حسینی 
پرداخت و گفت: راهپیمایی اربعین در این روزها 
موجب شده است که جهان اسالم عطر اهل بیت 

را پیدا کند که از مصادیق شعائر الهی است.
وی افزود: کس��انی که در این راهپیمایی حضور 
پیدا کردند در دلشان عشق به خدای حسین)ع( 
را دارند و از رهگذر این راهپیمایی این عش��ق را 
دنبال می کنند؛ این راهپیمایی در کل جهان بی 

نظیر است.
خاتمی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین از مصادیق 
تعظی��م ش��عائر الهی اس��ت، اظهار داش��ت: این 
راهپیمایی باش��کوه عالوه بر تعظیم ش��عائر الهی 
چهار عن��وان قرآنی دیگر نیز دارد. اول آنکه، این 
راهپیمایی بیعت با امام حسین)ع( است.  بیعت با 
امام حسین)ع( بیعت با رسول خدا است. بیعت با 

رسول خدا طبق قرآن،  بیعت با خداوند است.
وی گف��ت: دوم آنک��ه ب��ا راهپیمای��ی اربعی��ن، 
گام هایی برای به خشم درآوردن دشمن برداشته 
می شود. در عراق انواع و اقسام شیطنت ها را به 
کار گرفتند تا راهپیمایی بزرگ برگزار نش��ود اما 
اگر از آس��مان تیر و سنگ هم ببارد عاشقان امام 

حسین به راهپیمایی می روند.
خطیب نماز جمعه تهران اظهارداشت: جلوه سوم 
این راهپیمایی در »تولّی و تبّری« است که تولّی 
به معنای دوست داشتن دوستان خدا و  تبّری به 

معنای دشمن داشتن دشمنان خداوند است.
آی��ت اهلل خاتمی گف��ت: ای��ن راهپیمای��ی تنها 
راهپیمایی ش��یعیان نیس��ت، بلک��ه راهپیمایی 
بین الملل��ی جهان اس��الم اس��ت؛ محب��ت امام 
حس��ین)ع( اختصاص به شیعیان ندارد بلکه یک 

هنجار بین المللی است.
خطیب نم��از جمعه تهران در خطب��ه دوم نماز 
جمع��ه این هفته تهران، با اش��اره دیدار نخبگان 
با مق��ام معظم رهبری، یادآور ش��د: رهبر معظم 
انقالب فرمایش��ات بسیار ارزش��مندی با نخبگان 
داش��تند، تحلیل این کلم��ات فرصت زیادی می 
خواهد. چون نگران هستم حق سخن را ادا نکنم 

فقط به سه موضوع مورد نیاز روز می پردازم.
خاتم��ی در مورد مس��ائل داخلی کش��ور، گفت: 
اسفند امسال یازدهمین انتخابات مجلس شورای 
اس��المی و اولین انتخابات می��ان دوره ای دوره 
پنجمی��ن مجلس خب��رگان رهب��ری برگزار می 
شود. مسئله مهمی است و طبیعی است که حال 
و هوای انتخاباتی و ش��ور و نشاط انتخاباتی آغاز 

شده باشد.
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: اما با برکت 
پیروزی انقالب این جش��ن اتف��اق افتاد و در 40 
س��ال اخیر نزدیک ب��ه 40 بار ملت ای��ران پای 

صندوق های رای حاضر شدند.
وی تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات باش��کوه 
باید همه قانونمدار باش��یم، مجریان کاندیداها و 
م��ردم باید قانونمداری باش��ند. قانون ش��کنی و 
تحقیر قانون در ش��أن  مسئوالن نیست. ما اولین 
کش��ور نیس��تیم که انتخابات برگ��زار می کنیم، 
آخرین کش��ور ه��م نیس��تیم. همه ج��ای دنیا 

انتخابات برگزار می شود.
خاتمی گفت: طبق اصل 9۸، تفسیر قانون اساسی 
بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم 

گفته است این نظارت، نظارت استصوابی است.
وی اظهار داشت: بنابراین، این سخن که بگوییم 
مردم خودش��ان خوب می فهمند و بگذارید رای 
بدهن��د و باید رای مردم را تمکین کرد به معنای 
آن نیس��ت که نظارتی وجود نداش��ته باشد و هر 
کس��ی از راه رس��ید، بتواند در انتخابات شرکت 

کند.
خطی��ب نم��از جمعه ته��ران با ی��ادآوری اینکه 

نظارت استصوابی چیز جدیدی نیست، گفت: در 
انتخابات اول شورای نگهبان نبود اما امام خمینی 
)ره( هیئت��ی را تعیین کرد که آن هیئت نظارت 
استصوابی را اعمال کرد که مسعود رجوی خبیث 
را رد کردن��د، بنابرای��ن اینک��ه می گویند نظارت 
استصوابی چیز جدیدی اس��ت، اشتباه است. در 
زمان امام نظارت اس��تصوابی ب��ه آن هیئت داده 
شد و قانون االن این نظارت را به شورای نگهبان 

داده است.
خاتم��ی تصریح ک��رد: از رفتارهای ناپس��ند در 
آس��تانه انتخابات دو قطبی کردن جامعه اس��ت، 
دو قطب��ی کردنی که ب��ا آن رای بیاورند را  من 
به وضوح می بینم و می ش��نوم که برخی اظهارات 
اقدامات و ابالغ��ات، بوی دو قطبی کردن جامعه 
را می دهد. هم��ه می فهمند، ما هم می فهمیم. 
این کار را انجام ندهید اگر واقعاً مصلحت کشور و 
جناح خود را می خواهید، بدانید دو قطبی کردن 

جامعه به مصلحت جامعه اسالمی نیست.
وی همچنین با اش��اره به اغتشاش��ات در عراق، 
گفت: دو هفته گذش��ته اغتشاشاتی در عراق رخ 
داد که 100 نفر در این اغتشاشات کشته و بیش 
از صدها نفر در این اغتشاش��ات مجروح ش��دند. 
بس��یار خبر تلخی برای ما بود چون کشوری که 
تازه از شر دیکتاتورها خالص شده است، این بال 

سرش می آید.
خاتم��ی تصریح ک��رد: بی تردید دش��منان مردم 
ع��راق  در این اتفاقات موج س��واری کردند و در 
این زمان این اعتراضات انجام ش��د و ادامه یافت 
ک��ه آنها چهار ه��دف را دنبال م��ی کردند. اول 
اینکه مردم را بترسانند که در راهپیمایی  اربعین 
حضور نیابن��د، که به فضل خدا ناکام ماندند و از 

همه جای دنیا به سمت کربال حرکت کردند.
ام��ام جمعه موق��ت تهران در بخ��ش دیگری از 
س��خنرانی خ��ود در خطبه های نم��از جمعه در 
مورد لش��کر کشی ترکیه به شمال سوریه، گفت: 
اق��دام ترکی��ه  به معن��ای تجاوز به یک کش��ور 
مس��تقل اس��ت. موضع نظام جمهوری اس��المی 
موضع نصیحت کردن اس��ت. جمهوری اس��المی 
خواس��تار توقف این عملیات و خروج نظامیان از 

خاک سوریه است.  مهر

سرلشکر سالمی:

سفر دانشجویان بسیجی به اهواز برای پیگیری مطالبات کارگران هفت تپه

سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران:
تحقیر قانون در شأن مسئوالن نیست


