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موافقت رهبر انقالب با عفو تعدادی ازمحکومان
به  مناس��بت اعیاد س��عید قربان و غدیرخم، رهبر معظم 
انقاب اس��امی با پیش��نهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 

۱۱۶۶ نفر از محکومان موافقت کردند.
به  مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقاب 
اس��امی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۱۶۶ نفر 
از محکوماِن محاکم عمومی و انقاب، سازمان قضایی نیروهای 

مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی رئیس ق��وه  قضائیه در نامه ای به 
رهبر معظم انقاب اس��امی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات ۱۱۶۶ نفر از محکومانی را که در کمیس��یون مرکزی 

عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده 
ش��ده اند، ارائه کرد که این پیش��نهاد در اجرای بند ۱۱ اصل 
۱۱۰ قانون اساس��ی، مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقاب اسامی قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی س��پاه، گفت: 
به همت سازمان بس��یج برای هر استان پاســداران

یک دهکده مقاومت پیش بینی ش��ده که 
هدف آن تفریحات و س��رگرمی های تعالی بخش و مجاهدپرور 

است.
به گزارش مهر، س��ردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و 
اجتماعی سپاه پاسداران اظهار داشت: در دین اسام پسندیده 

است که سرگرمی و تفریح، تعالی بخش و انسان ساز باشد.

وی با بیان اینکه اگر طالب جامعه ای اس��امی هس��تیم، 
باید در تمام ابعاد زندگی خود، اندیشه اسامی را بسط دهیم، 
افزود: در این شرایط الزم است که همه عرصه های زندگی مان 
اع��م از اقتصاد، سیاس��ت، فرهن��گ و همچنی��ن تفریحاتمان 

تفریحاتی تعالی بخش و سازنده باشد.
نقدی افزود: در دنیا چیزی که به عنوان تفریح و سرگرمی 
مطرح می ش��ود برای غفلت و از خود بی خود ش��دن است که 
این به عنوان لهو و لعب در اس��ام مردود اس��ت. س��رگرمی و 
تفریحی در اس��ام مورد پسند است که عاوه بر اینکه موجب 
فرح و شادی می شود انس��ان را به سمت غفلت و بی خبری از 

خود سوق ندهد.
وی با تقدیر از برپایی ش��هربازی س��رزمین بازی و دانایی 
گفت: این حرکت خوبی که آس��تان ق��دس رضوی انجام داده 
است، سال ها پیش باید عملی می شد و باالخره توسط جوانان 

خوب و ارزشمند کشورمان رقم خورد.
مع��اون فرهنگی اجتماعی س��پاه با اش��اره ب��ه پیش بینی 
دهکده مقاومت در هر اس��تان گفت: به همت س��ازمان بسیج 
برای هر اس��تان یک دهکده مقاومت پیش بینی شده که هدف 
آن تفریحات و س��رگرمی های تعالی بخش و مجاهدپرور است. 
یعن��ی به ج��ای اینکه یک عنص��ر بی حس و خنث��ی از درون 
تفریحات خارج ش��ود، تاش بر این است تا مخاطب به جهاد و 
مقاومت و حرکت در مسیر حق نزدیک تر شود و به نظر من این 

مجموعه ها در کنار آن دهکده ها می تواند بسیار کارساز باشد.
وی تصریح کرد: این گونه مسائل را اگر بخواهید به صورت 
پایدار و مداوم داشته باشید الزم است به شکل اقتصادی اداره 
ش��ود. یعنی اگر کس��ی هزینه می کند تا این مجموعه بازی را 
اجرا کند، با اقساطی که به بانک می پردازد باید درآمدی داشته 
باشد تا بتواند در مدت منطقی و معقولی سرمایه گذاری خود را 

پاسخ دهد و به سودآوری برسد. 

سردار نقدی خبر داد؛

راه اندازی دهکده های مقاومت در سراسر کشور
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر 

اینکه س��ازمان ملل و علمای اس��ام در خبــــرگان
برابر نسل کشی مسلمانان میانمار سکوت 
نکنن��د، گفت: می توان برای جلوگیری از ادامه نسل کش��ی در 

میانمار با دولت این کشور مذاکره کرد.
به گزارش فارس،آی��ت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی عضو 
مجلس خبرگان رهبری ، با اش��اره به نسل کش��ی مس��لمانان 
میانمار تاکید کرد: نسل کش��ی از هر ملت و هر نژادی و از نظر 

همه ادیان و مکاتب آسمانی محکوم است.
آیت اهلل دری نجف آبادی با بیان اینکه جنایتکاران میانمار 
بای��د در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات ش��وند به لزوم 
مقابله با آنها اش��اره کرد و افزود: نهادهای بین المللی، سازمان 
ملل و علمای جهان اس��ام نباید در برابر این جنایت س��کوت 

کنند و باید با قاطعیت با این نسل کشی برخورد شود.
عض��و مجلس خب��رگان رهبری تصریح کرد: این مس��اله 
به همین کش��تار مس��لمانان در فلس��طین به یمن نیز وجود 
دارد و ای��ن موض��وع جنای��ت علیه بش��ریت اس��ت که هیچ 
توجیه، سیاس��ی، اعتقادی و اخاق��ی برای آن وج��ود ندارد و 

چیزی جز جنایت و آدم کشی نیست.

وی ب��ا تاکید بر اینکه گرفتن حق حیات از انس��ان ها جرم 
بین المللی است یادآور شد: جمهوری اسامی باید با قاطعیت این 
نسل کش��ی را محکوم کند و اقدامات الزم برای حمایت از مردم 
مظل��وم میانمار را انجام دهد و حتی می توان برای جلوگیری از 

ادامه این جنایات با دولت میانمار نیز مذاکره کرد.
از سوی دیگر آیت اهلل محمد حسن فاضل گلپایگانی عضو 
مجل��س خبرگان رهبری گفت: اکنون که دنیا چش��م خود را 
بر روی جنایات میانمار بس��ته باید کشورهای مسلمان جلوی 
ای��ن جنایات را بگیرند و برای توقف بحران به حکومت میانمار 

فشار بیاورند.
وی با اش��اره به نسل کش��ی مس��لمانان در میانمار اظهار 
داش��ت: در اینکه یک ظلم آشکار علیه مس��لمانان میانمار در 
حال اتفاق اس��ت جای هیچ ش��ک و ش��بهه ای وجود ندارد و 
مس��لمانانی ک��ه آبا و اج��داد آنه��ا در این س��رزمین زندگی 
می کردند حق حیات و حق س��کونت دارند و هیچ دلیلی ندارد 

یک حکومت آنها را با ذلت بکشد و آواره کند.
آیت اهلل فاضل گلپایگانی گفت: اگ��ر دنیا بخواهد صادقانه 
عمل کند و برای حقوق بش��ر حرمت قائل باشد باید به مسئله 

مسلمانان میانمار رسیدگی شود.

دری نجف آبادی 

لزوم مذاکره با دولت میانمار برای جلوگیری از ادامه جنایت ها

وحانی فرا رسیدن سالگرد استقالل تاجیکستان  ر
یک گفت را تبر

رئی��س جمه��ور در پیامی فرا رس��یدن بیس��ت و 
شش��مین س��الگرد اس��تقال جمهوری تاجیکستان را 

تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری 
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور در پیامی ب��ه امامعلی 
رحم��ان رییس جمه��وری تاجیکس��تان تاکی��د کرد: 
پیونده��ای دیرینه و ناگسس��تنی فرهنگی-تمدنی بین 
دو ملت ایران و تاجیکس��تان، پشتوانه بی بدیل و پایان 
ناپذیری اس��ت که روابط فیمابین ب��ر پایه آن ایجاد و 

استقرار یافته است.
وی اف��زود : امی��دوارم در پرت��و ای��ن پیونده��ا و 
اش��تراکات همه جانبه بین دو ملت، مناسبات فیمابین 
در جهت تأمین منافع مشترک و تحکیم امنیت و ثبات 

منطقه ای توسعه و تداوم یابد.

برگزاری سالگرد ارتحال آیت الله طالقانی
مراس��م س��الگرد ارتحال آی��ت اهلل طالقان��ی امروز 

)یکشنبه ۱9 شهریور( برگزار می شود.
به گ��زارش میزان، مراس��م س��الگرد ارتحال ابوذر 
انقاب آیت اهلل سیدمحمود طالقانی در مسجد هدایت، 

پایگاه مبارزاتی آیت اهلل طالقانی برگزار می شود.
در این مراس��م که بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار 
می ش��ود، حجت االس��ام س��عید مهدوی کن��ی رئیس 

دانشگاه امام صادق)ع( سخنرانی می کند.

وحانی به آستانه برای کمک  سفر ر
 به مسلمانان میانمار است

مش��اور فرهنگی رئیس جمهور با اش��اره به س��فر 
رئیس جمهور به قزاقس��تان، نوش��ت: این سفر نه فقط 
برای همکاری های علمی میان کش��ورهای اسامی بلکه 

برای کمک به مسلمانان میانمار نیز هست.
ب��ه گ��زارش مه��ر، حس��ام الدین آش��نا مش��اور 
فرهنگی رئیس جمهور در توییتر خود با اش��اره به سفر 

رئیس جمهور به استانه قزاقستان نوشت:
»سفر روحانی به آس��تانه نه فقط برای همکارهای 
علمی و فنی میان کشورهای اسامی، بلکه برای اتحاد 

امت برای کمک به مسلمانان میانمار هم هست.«

 راهپیمایی نمازگزاران
 در محکومیت جنایات میانمار

نمازگ��زاران در ته��ران و دیگر ش��هرهای کش��ور 
همزمان با س��الگرد قیام ۱۷ شهریور پس از اقامه نماز 
جمع��ه در راهپیمای��ی مردمی، ضم��ن محکوم کردن 
جنایات و کش��تار مس��لمانان در میانمار، حمایت خود 

را از آنها فریاد کردند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری صدا و س��یما، راهپیمایی 
تهرانی ه��ا بعد از نماز جمعه از محل دانش��گاه تهران تا 

میدان انقاب برگزار شد.
نمازگ��زاران در ای��ن حرکت س��کوت مجامع بین 
المللی و کش��ورهای مدعی حقوق بشر در قبال کشتار 

مسلمانان در میانمار را محکوم کردند.

»دستجردی« درگذشت مرحومه حبیبی را 
تسلیت گفت

دبی��رکل جبهه متحد زن��ان اصولگ��را و کارآمد با 
صدور اطاعیه ای درگذشت شها حبیبی اولین مشاور 

امور زنان ریاست جمهوری را تسلیت گفت.
ب��ه گزارش ف��ارس، مرضیه وحید دس��تجردی در 
ای��ن اطاعیه افزود : ش��ها حبیبی اولین مش��اور امور 
زنان ریاس��ت جمهوری بود و کیس��ت که نداند در راه 
ناهم��وار و صعب امور زن��ان در دهه هفتاد چون او زنی 
باش��هامت, اس��توار و ثابت قدم می توانست آغاز کننده 
ای توانمند باش��د بگونه ای که اس��باب و زمینه تحقق 
دکترین انقاب اسامی را در مورد زن  مسلمان انقابی 

در عصر جدید فراهم آورد.
خاطر نشان ساخت : ضایعه فقدان این بانوی بزرگ 
را ب��ه محضر مقام معظم رهبری ، خانواده ، دوس��تان ، 
زنان انقابی مس��لمان تس��لیت عرض نموده و از درگاه 
حضرت حق رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشان 

از خداوند متعال خواستاریم.

نقوی حسینی: گسترش تعامالت با کشورهای 
مختلف توطئه دشمنان را خنثی می کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی تاکید کرد که گسترش تعامات 
ایران با تمامی کشورهای دنیا می تواند توطئه دشمنان 
ما در ایران هراس��ی و انزوای جمهوری اسامی را خنثی 

کند.
به گزارش ایسنا ، سیدحسین نقوی حسینی اظهار 
داش��ت: ظری��ف دو ابربرنامه را برای چهار س��ال آینده 
وزارت خارجه مطرح کردن��د که یکی از آن ها برقراری 
ارتباط خوب و مساعد با کش��ورهای منطقه است. این 
موضوع نش��ان می دهد ک��ه افزایش ارتباط��ات برنامه 
مهمی در دس��تگاه دیپلماس��ی محسوب می شود که از 

آن به عنوان ابربرنامه یاد شده است.
وی اف��زود: با وجودی ک��ه وزارت خارجه در چهار 
سال گذشته نتوانسته به نحو احسن با کشورهای منطقه 
ارتباط داشته باشد ولی به نظر می رسد که وزارت خارجه 
افزای��ش روابط را با کش��ورهای منطقه و ب��ه دنبال آن 
گس��ترش تعامات دیپلماسی را در نظر دارد، موضوعی 

که نتیجه آن خنثی شدن توطئه دشمنان است.

 دانشجویان در اعتراض به کشتار مسلمانان
 در میانمار تجمع می کنند

دانش��جویان در اعتراض به کش��تار مس��لمانان در 
میانمار یکشنبه۱9 شهریور در مقابل دفتر سازمان ملل 

تجمع می کنند.
ب��ه گزارش ف��ارس، این تجمع با حضور اس��اتید و 
دانشجویان دانشگاه های مختلف در مقابل دفتر سازمان 
ملل برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است برگزارکنندگان 
تجمع از دانش��جویان و اقش��ار مختلف دانش��گاهیان و 

مردم برای شرکت در این تجمع دعوت کردند.

این روزها کش��تار مسلمانان 
دو گــزارش 

گروه سياست
بی گن��اه با حمای��ت دولت 
میانم��ار از س��وی افراطیون 
این کش��ور در س��رزمین بانوی صلح آنگ س��ان 

سوچی – ادامه دارد. 
این درحالی اس��ت که نه تنها خانم سوچی به 
عن��وان برنده جایزه نوبل در صل��ح و وزیر خارجه 
این کشور در کمال سکوت و بی تفاوتی شاهد این 
قتل عام اس��ت بلکه بطور کل مجامع بین المللی 
و مدعیان حقوق بش��ر نیز نسبت به این سرکوب و 
نسل کشی اعتراضی نکرده و هیچ کس نمی پرسد 

که علت این اقدام چیست ؟
در می��ان ای��ن س��کوت معنا دار ک��ه به نظر 
می رس��د به شکلی هدفمند نیز دنبال می شود نیاز 
است که کشور و نهاد های اسامی ازجمله "سازمان 
هم��کاری اس��امی" به طور جدی ب��ه این فاجعه 
انس��انی ورود نمایند و با فش��ار موث��ر دیپلماتیک 

مانع از ادامه این روند غیر انسانی شوند.
در این میان نقش ایران به عنوان کشوری که 
سیاس��ت خود چه در زمینه داخلی و چه خارجی 
به مبانی انس��انی و اسامی گره زده است بیش از 

پیش احساس می شود.
ام��ا ش��واهد امر نش��ان می دهد ک��ه علیرغم 
تاکیدات بس��یاری از مقامات مسئول در کشورمان 
بر این امر و حمایت مردم از این اقدام ، مس��والن 
سیاست خارجی کشورمان در این ماجرا نتوانسته 

است نقش موثر و قویی اتخاذ نماید. 
کارشناس��ان معتقدند ایران نتوانسته است به 
لح��اظ دیپلماتی��ک و در حد قابل قب��ول نفوذی 
که باید را در آن کش��ور داش��ته باش��د و از آن در 
راس��تای پیش��برد منافع و حمایت از مس��لمانان 

منطقه روهینگیا بهره ببرد

این در حالی می طلبد که ایران به عنوان کشور 
انقابی ، مس��لمان و قدرتمند منطقه ای می طلبد 

که در این میان نقش جلودار را ایفا نماید.

همسایگان پیشرو 
مقایس��ه رفتارهای ایران با کش��ورهای دیگر 
در منطقه در قبال میانمار نش��ان می دهد که این 
کش��ورها در این زمینه گوی سبقت را ربوده و به 
چ��ه لحاظ تبلیغات بی��ن المللی و چ��ه به لحاظ 
انس��انی پیش��روتر از مقام��ات سیاس��ت خارجی 
کش��ورمان بوده اند. اخیراً امینه اردوغان ، همسر 
رج��ب طی��ب اردوغان رئی��س جمه��وری ترکیه 
درسفری به بنگادش با مس��لمانان میانماری که 
ازاین کش��ورگریخته و به بن��گادش پناه برده اند 

دیدار کرد. 
در این دیدار که از اردوگاه کوتوبالونگ صورت 
گرفت به ش��کلی وس��یع پوشش رس��انه ای داده 
ش��د علیرغم وجود مش��کات امنیتی و حفاظتی 
همس��راردوغان به همراه پس��رش بال اردوغان و 
هیات هم��راه یعنی مولود چاووش اوغلو وزیر امور 
خارجه، فاطمه بتول سایان کایا وزیر امور خانواده 
و سیاست های اجتماعی و برخی دیگر از مسئوالن 
این کشوربا پناهجویان میانماری مستقیما صحبت 
کرد و از آنچه که بر آنها رفته اس��ت اطاع حاصل 
کردند. همچنین ترکیه کمک های هزار تنی حاوی 
پوش��اک و مواد غذای��ی را از طری��ق هوایی برای 

مس��لمانان روهینگیا ارسال کرده که این کمک ها 
نیازه��ای ض��روری ۱۰۰ هزار خان��واده را برطرف 

می کند.
همزم��ان با این اقدامات اردوغان نیز کش��تار 
مس��لمانان میانمار را نسل کش��ی خوانده و گفته 
است که جهان نسبت به اعمال خشونت  علیه این 

مسلمانان بی تفاوت باقی مانده است.
این اقدامات صرفه نظر از جنبه عالی اسامی 
و انس��انی می تواند بیانگر نقش مهم و موثر ترکیه 
در منطقه باش��د موضوعی که دس��تگاه سیاس��ت 

خارجی ما نسبت به آن غفلت کرده است 
در ای��ن زمین��ه عل��ی مطهری نای��ب رئیس 
مجل��س ب��ا تاکید ب��ر اینکه خش��ونت های دولت 
میانمار علیه مس��لمانان روهینگیا در این کش��ور 
جز با نیروی نظامی متوقف نمی ش��ود، از عملکرد 
دستگاه سیاست خارجی کش��ورمان انتقاد کرد و 
گف��ت که ترکیه در این م��ورد از ایران بهتر عمل 
کرده اس��ت. مطهری افزود : قدام ترکیه بهتر از ما 
ب��ود که به بنگادش اعام کرد مس��لمانان اخراج 
شده از میانمار را بپذیرد و ترکیه هزینه اقامت آنها 

در بنگادش را خواهد پرداخت.
وی با اش��اره به اینکه عکس العمل مسلمانان 
ب��ه اتفاقات رخ داده کمترین ب��وده، حداکثر چند 
تظاه��رات در این باره انجام ش��ده اس��ت تصریح 
کرد : خبری از تش��کیل جلس��ه سازمان همکاری 
اسامی نیس��ت. وی اضافه کرد: معلوم نیست چرا 

ما مس��لمانان به فکر تشکیل یک نیروی مشترک 
نظامی ش��بیه ناتو نیس��تیم که در این گونه موارد 
وارد عمل شود. مطهری تاکید کرد: در این باره از 

ایران اسامی انتظار بیشتری می رود.
از س��وی دیگر حجت االس��ام احم��د مازنی 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسامی، 
در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر امور خارجه، 
در خصوص وقوع نس��ل کش��ی علیه مس��لمانان 
روهینگیا در میانمار هش��دار داد و گفت : به مردم 
بگویید در سال های گذش��ته مسلمانان روهینگیا 

در کجای سیاست خارجی ما قرار داشتند؟
وی افزود : همچنین به مردم بگویید که دولت 
و مس��ئوالن جمهوری اس��امی ایران برای کمک 
به مردم تحت س��تم روهینگیا چه اقداماتی کرده 

است؟
مازنی اظهار داش��ت : مقتضی اس��ت هرگونه 
تماس با دول��ت میانمار، همس��ایگان، دولت های 
نی��ز  و  الملل��ی  بی��ن  س��ازمان های  اس��امی، 
هماهنگی های داخلی برای یاری مردم تحت ستم 

روهینگیا را به اطاع مردم ایران برسانید.

سو استفاده دشمنان 
در همی��ن ح��ال این ب��ی توجهی دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی موجب سوء استفاده دشمنان از 

این مسئله نیز شده است. 
آنها با اش��اره به س��کوت و واکنش دیرهنگام 
دولت ایران نس��بت به سرکوب معترضان مسلمان 
چینی آن را نش��انه عملکرد سیاسی ایران در این 
باره دانس��تد و این گون��ه تبلیغ می کنند که ایران 
نه برای منافع جهان اس��ام بلکه برای حمایت از 
منافع خود داعیه حمایت از جهان اسام را دارد. 

 دستگاه های تبلیغاتی غرب با مقایسه واکنش 

ایران نس��بت ب��ه مس��لمان بوس��نایی ، بحرینی، 
ش��عیان عربس��تان و... با مس��لمان میانمار تاکید 
می کنند که دس��تگاه سیاس��ت خارجی ایران در 
دفاع از مس��لمانان گزینشی عمل کرده و صرفاً  با 
چند اعتراض س��اده در این زمینه چشم خود را به 

این مسئله بسته است.
این رسانه ها با اشاره به این که ایران هیچگونه 
سخاوتمندی برای کمک به این مسلمانان از خود 
نش��ان نداده اس��ت و این تنها مس��لمانان حامی 
اهداف سیاس��ی ایران و ش��یعیان هس��تند که از 

سوی ایران حمایت می شوند. 

از حرف تا عمل 
متأس��فانه مقامات سیاست خارجی کشورمان 
تا کنون به جز چند تماس تلفنی برخی مقاماتش 
و اع��ام محکومیت هایی خش��ک و خالی اقدامی 

عملی دیده در این زمینه انجام نداده اند 
ای��ن در حالی اس��ت که اگرچ��ه از نهادهای 
تزئینی بین المللی، دولت های اس��تعمارگرغربی و 
دیکتاتورهای وابسته عربی طبیعتاً انتظاری نیست، 
اما از جمهوری اس��امی ایران به عنوان نظامی که 
از ابتدای تأسیس��ش داعیه پرچم داری دادخواهی 
و رس��یدگی نس��بت به مظلومان و مستضعفان را 
داشته و مدعی حمایت و طرفداری همه مسلمانان 
عالم بوده اس��ت انتظار می رود ک��ه تنها به حرف 
بس��نده نکند و دست به اقدامی عملی و مؤثرتری 
درجهت توقف فوری و محاکمه و مقابله با عامان 

چنین توحش و نسل کشی بزند.
در این زمینه فراکس��یون نماین��دگان والیی 
مجلس نیز در بیانیه ای از دولت خواست تا از همه 
فرصت های مل��ی و بین المللی برای توقف جنایات 

میانمار استفاده کند.

عملکرد غیر موثر سیاست خارجی در کشتار مسلمانان میانمار 

پیشتازی همسایگان 

خطی��ب موقت نم��از جمعه 
رم��ز عظمت تریبــــون ته��ران گفت: 

غدیر مس��اله والی��ت فقیه و 
والیت امر اس��ت؛ مراقب باشید که از اطاعت ولی 

امر منحرف نشوید.
به گزارش مهر، آی��ت اهلل محمدعلی موحدی 
کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران با اش��اره 
به مس��اله والیت و با طرح این سوال که در زمان 
غیب��ت برای تحق��ق والیت باید دس��ت به دامان 
چه کس��ی بزنیم اظه��ار کرد: تمس��ک به والیت 
ای��ن بزرگوار)رهب��ر انقاب( تمس��ک ب��ه والیت 

امیراامومنین)ع( و رسول اهلل)ص( است. 
موحدی کرمانی ب��ا بیان اینکه مبادا آمریکا به 
کشور نفوذ کند گفت: مبادا حکومت دینی از دست 
ش��ما برود؛ آنچنان که از دس��ت م��ردم در جریان 
آندلس رفت و حکومت اس��امی س��اقط ش��د؛ به 
موجب اینکه شهوات مردم بر دین شان غالب شد. 

موحدی کرمانی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به مراسم های تحلیف رئیس جمهور، وزرا و اعضای 
شوراهای شهر گفت: من دلس��وزانه و ارادتمندانه 
به همه این عزیزانی که تحلیف داش��ته اند توصیه 

می کنم به خودتان رح��م کنید؛ اگر به وعده هایی 
ک��ه گفتی��د عمل نکنی��د، در قیامت ب��ا منافقین 

محشور خواهید شد.
وی با اش��اره ب��ه فجایع میانم��ار گفت: بدن 
آدم از ای��ن جنایات می لرزد. بچه ها را زنده و زنده 
می س��وزانند و کمک های بشردوس��تانه را مسدود 
می کنند. رسانه های جهانی را هم سانسور می کنند 

تا دنیا از این فجایع مطلع نشود.
موح��دی کرمانی ادامه داد: س��کوت مرگ بار 
مجامع جهانی مدعی حقوق بشر بهت آورد است؛ 
می گویند ما محکوم می کنیم اما آیا همه مسائل با 

این حرف ها تمام می شود؟
وی درباره وظیفه مردم مسلمان در کشورهای 
اس��امی اظه��ار کرد: امی��دی به مجام��ع جهانی 
نیست؛ القل مردم کشورهای اسامی تظاهر کنند 

و مرگ بر این جانیان و حامیان آن ها بگویند.
موحدی کرمانی در بخش دیگری از اظهارات 

خود با اش��اره به شهادت محس��ن حججی تاکید 
کرد: در مبارزه حق علیه باطل سرهای بریده زیاد 
داش��تیم و خیلی ها شکنجه شدند اما عجیب است 
که این عزیز)شهید حججی( این طور نامور شده و 

مورد عشق مردم قرار گرفته است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: جنایاتی 
که داعش درباره این شهید انجام داده کم نیست. 
رمز اینکه این ش��هید این چنی��ن در میان مردم 

مطرح شده، اخاص وی بوده است. 
موحدی کرمانی در ادامه اظهارات خود درباره 
مواضع اخی��ر مقامات آمریکای��ی پیرامون بازدید 
از مراکز نظامی کش��ورمان گف��ت: آمریکا نه تنها 
ظالم بلکه بس��یار پررو اس��ت. آمریکا می گوید که 
باید اماکن نظامی ایران را بازدید کنیم؛ شما غلط 
می کنید. مگر شما چه کاره اید؟ چه کسی به شما 

این اجازه را می دهد؟
وی ادام��ه داد: آمری��کا ای��ن آرزو را ب��ه گور 

خواهد برد. راه های نظارتی بر مراکز هس��ته ای که 
در برجام نیز تعهد کرده ایم، کاما روش��ن است و 
بازرس��ان آژانس هم بازدیدهایی از مراکز هسته ای 
داش��ته اند و صریحا اعام کرده اند که ایران هیچ 

تخلفی مرتکب نشده است.
موح��دی کرمان��ی اضافه کرد: آمان��و هم این 
حرف را زد که او هم اش��تباه ک��رد؛ ما در ارتباط 
با ساح هایمان هیچ تعهدی نداده ایم که کشوری 

بتواند درباره اطاع از آن ها گامی بردارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود آزادسازی 
ش��هر دیرالزور در س��وریه و موص��ل در عراق را به 

دولت و ملت این دو کشور تبریک گفت.
موحدی کرمانی همچنین درباره فاجعه انسانی 
در یم��ن اظهار کرد: در یمن تعداد مبتایان به وبا 
به ۲ هزار و ۴۳ نفر رس��یده اس��ت که دارند جان 
می دهن��د و می میرند. من نمی دانم این عربس��تان 
سعودی احس��اس مس��ئولیت نمی کند و به آیات 

قرآن در رابطه با کشتار مسلمانان اعتقادی ندارد؟
خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: اگر 
ایم��ان ندارد، بگوید اما اگر ایمان دارد، چرا پایبند 

نیست؟
موح��دی کرمان��ی در ادامه اظه��ارات خود با 
اش��اره به نقل قول ها در فضای مجازی خطاب به 
مسئولین گفت: در فضای مجازی هر فردی به طور 
بی نام و نشان، هر حرفی می خواهد بزند، می گوید؛ 
مثا می گویند فان مس��ئول هزاران میلیارد دالر 
دزدی و فرار کرده است. این حرف ها ذهن مردم را 

خراب و آن ها را نسبت به نظام بدبین می کند.
وی ادامه داد: من به مس��ئولین کشور توصیه 
می کنم که چش��مان خود را به روی این حرف ها 
ب��از کنن��د و ببینند ک��ه در فضای مج��ازی چه 
نسبت هایی به افراد داده می شود؛ چون اگر جواب 

ندهید، مردم می گویند البد درست است.
موح��دی کرمانی عن��وان کرد: از مس��ئولین 
خواه��ش می کنم ک��ه ببینند در فض��ای مجازی 
چه گفته می ش��ود و اگر دروغ اس��ت در تلویزیون 
آش��کارا به مردم بگویند و اگر هم راست است که 

وامصیبتا.

آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به فجایع میانمار:

آیا همه مسائل با محکوم کردن تمام می شود؟

 مقیمی: 
تاکنون هیچ استانداری تغییر نکرده است 

قائم مقام وزیر کش��ور گفت: 
از میدان فاطمي ک��دام  هی��چ  تاکن��ون 

نکرده  اند،  تغییر  اس��تانداران 
زمان��ی که اس��تانداران به دولت معرفی ش��وند و 
دولت تصمیم الزم را بگی��رد، ما اخبارش را اعام 

می کنیم.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان محمدحسین 
مقیمیمحمدحس��ین مقیمی قائم مقام وزیرکشور 
درباره برخی اخبار که حاکی از برکناری اس��تاندار 
فارس و اداره این اس��تانداری با سرپرس��ت دارند، 
اظهار داش��ت: تاکن��ون هیچ کدام از اس��تانداران 
تغییر نکرده اند و اس��تاندار ف��ارس هم به فعالیت 

خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: زمانی که اس��تانداران به دولت 
معرفی ش��وند و دولت تصمی��م الزم را بگیرد، ما 

اخبارش را اعام می کنی��م. مقیمی درباره احیای 
معاونت اقتصادی در استانداری ها، تاکید کرد: این 
موضوع جزو مواردی نیس��ت که وزارت کش��ور به 
تنهایی تصمیم بگیرید باید در سازمان امور اداری 

استخدامی مطرح و راهکار مناسبی تدوین شود.
وی خاطر نشان کرد: در جهت تقویت مدیریت 
اقتصادی اس��تانداری ها با س��ازمان ام��ور اداری و 
اس��تخدامی در حال مذاکره و رایزنی هس��تیم اما 

تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

 تغییر شش استاندار قطعی شده 
از سوی دیگر معاون سیاسی وزیر کشور گفت: 
تغییرات اس��تانداران در دس��تور کار وزارت کشور 
اس��ت، اما اینکه کدام اس��تانداران تغییر می کند، 
مشخص نیست. به گزارش جهان نیوز، علی اصغر 
احم��دی معاون سیاس��ی وزیر کش��ور در واکنش 
به اینکه گفته می ش��ود تغییر ۶ اس��تاندار قطعی 
شده اس��ت، اظهار کرد: قطعا تغییراتی در انتصاب 

استانداران رخ خواهد داد.

وی افزود: تا زمانی که حکمی از س��وی وزیر 
کش��ور صادر نش��ود، نمی ت��وان درباره اس��تان و 
انتصاب استانداران اظهار نظر کرد. احمدی گفت: 
در جلس��ه اخیر هیئ��ت دولت قرار ب��ود ۲ تن از 
اس��تانداران معرفی شوند، اما زمینه این امر فراهم 
نشد. معاون سیاس��ی وزیر کشور خاطرنشان کرد: 
تغییرات اس��تانداران در دس��تور کار وزارت کشور 
اس��ت، اما اینکه چند اس��تاندار در چه استانهایی 

تغییر خواهند کرد، هنوز مشخص نیست.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
از حضور رئیس کل دیوان محاس��بات در پارلمــــان

این کمیس��یون برای چگونگی بررس��ی 
پرونده حقوق های نجومی در این دیوان خبر داد.

ب��ه گ��زارش تس��نیم ، حس��ینعلی حاجی دلیگانی عضو 
کمیس��یون برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجل��س ش��ورای 
اس��امی با انتقاد از عملکرد دیوان محاس��بات کل کش��ور در 
بررس��ی پرونده حقوق های نجومی، گفت: رهبر معظم انقاب 
اس��امی در سخنرانی های مکرری خواس��تار برخورد جدی با 
نجومی بگیران شده اند و خواسته اند که این پول ها به بیت المال 
بازگردانده ش��ود. وی افزود: چندی پیش دیوان محاس��بات به 
طور غیرقانونی اعام کرده که نجومی بگیران تبرئه شده اند، در 
صورتی که این مس��ئله خاف قانون است و این دیوان وظیفه 
دارد تا پرونده  ها را پس از بررس��ی در اختیار دس��تگاه قضایی 

قرار دهد. عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: 
رئیس، دادس��تان و مستش��اران دیوان محاس��بات باید نسبت 
ب��ه اینکه چرا برخی نجومی بگیران را تبرئه کرده اند، پاس��خگو 
باشند؛ مردم انتظار دارند با نجومی بگیران به طور قاطع برخورد 

شده و پول ها به بیت المال بازگردانده شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: طرح س��ؤالی را از آقای عادل 
آذر رئی��س دیوان محاس��بات پیرامون چگونگی رس��یدگی به 
پرون��ده حقوق های نجومی در این دی��وان طراحی کرده ام که 
قرار اس��ت وی بعد از تعطیات تابستانی مجلس در کمیسیون 

برنامه و بودجه حضور یابد.
وی درباره زمان تقریبی حضور رئیس کل دیوان محاسبات 
در کمیس��یون برنامه و بودجه برای توضیح پیرامون بررس��ی 
حقوق های نجومی، خاطرنشان کرد: پیش بینی بنده این است 

که وی اوایل مهر در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

رئیس دیوان محاسبات در مجلس
رئی��س جمهوردیروزب��ه دعوت رس��می 

رئیس جمهور قزاقس��تان و برای شرکت خیابان پاستور
در اج��اس س��ران س��ازمان هم��کاری 
اس��امی در حوزه عل��م و فناوری، تهران را به مقصد آس��تانه 

ترک کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، در مراسم 
بدرقه رئیس جمهوردر فرودگاه مهرآباد، علی اکبر والیتی مشاور 
رهبر معظم انقاب در امور بین الملل، اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور و جمعی از وزرا حضور داشتند.
حس��ن روحان��ی در این س��فر ۲ روزه عاوه ب��ر حضور و 
س��خنرانی در اجاس سران سازمان همکاری اسامی در حوزه 
علم و فناوری، ماقات هایی نیز با سران کشورهای اسامی، از 
جمله رئیس جمهور قزاقس��تان خواهد داشت و عاوه بر روابط 
دوجانبه، در خصوص مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی 

گفت وگو خواهد کرد.
روحانی پیش از عزیمت به قزاقستان در جمع خبرنگاران، 
با بیان اینکه فاجعه بزرگ انسانی و پاکسازی قومی در میانمار 
در حال وقوع اس��ت و دنیای اس��ام نمی تواند س��کوت کند، 
نس��بت به سکوت و کوتاهی سازمان ها و مجامع بین المللی در 

برابر جنایت علیه مسلمانان میانمار انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در حاشیه این اجاس جلسه ای در رابطه 
با بررسی اوضاع میانمار میان سران برگزار می شود، تأکید کرد: 
صدها هزار مسلمان در این منطقه آواره شده اند و دنیای اسام 

نمی تواند در مقابل این اقدامات سکوت کند.
روحانی با انتقاد از س��کوت و کوتاهی سازمان ها و مجامع 
بین الملل��ی در برابر این جنایات در میانمار خاطرنش��ان کرد: 
باید فش��ارها علی��ه دولت و ارتش این کش��ور افزایش یافته و 

سازمان های بین المللی تحرک داشته باشند.

برای شرکت در اجالس سران سازمان همکاری اسالمی 

روحانی به قزاقستان رفت 


