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*نسیبه پیرایش 
پرونده  به  رسیدگی  آغاز  از  هفته  دو  حدود 
در  اخیر  حوادث  بازداشت شدگان  و  متهمان 
کشور می گذرد. هر چند گفته می شود بسیاری 
از بازداشت شدگان در همان ساعت های اولیه با 
که  اما هستند کسانی  آزاد می شوند،  تعهد  قرار 
با تشکیل پرونده، دادگاهی، مجازات و حتی به 
اعدام محکوم می شوند. هفته گذشته رئیس کل 
حدود  صدور  از  فقط  تهران  استان  دادگستری 
هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان 
اغتشاشگران               و  آشوبگران  با  رابطه  در  تهران 

خبر داد.   
آبان  نهم  قضاییه  قوه  رئیس  ایرنا  گزارش  به 
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: »نظام 
مدت  این  طول  در  نیز  مسئول  دستگاه های  و 
نهایت خویشتنداری را به خرج دادند تا صفوف 
از  متمایز شود؛ یک سری  و  از هم جدا  کاماًل 
افراد به هر دلیلی ناراضی هستند و حتی ممکن 
هیچ  به  افراد  این  اما  باشند؛  نیز  معترض  است 
امنیت  و  کنند  مقابله  نظام  با  نمی خواهند  وجه 
مردم را به خطر بیندازند؛ بنابراین آنها باید صف 
خود را جدا کنند؛ نظام نیز فرصت کامل به آنها 
میان  در  کنند. حتی  را جدا  تا صف خود  داده 
کدامیک  که  شود  روشن  باید  هم  اغتشاشگران 

قصد مقابله با نظام و براندازی را داشتند. 
وی ادامه داد: قطعًا آن کسانی که قصد مقابله 
با نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه 
مجازات   به  قانونی  موازین  با  منطبق  هستند، 

خواهند رسید.«  
نوشت:  اطالعات  روزنامه  در  کدیور  جمیله 
رسانه های  تبلیغاتی  بین سیاست های  »نمی توان 

سیاسی  فشارهای  کشور،  از  خارج  فارسی زبان 
که  اقداماتی  و  ایران  علیه  اقتصادی  جنگ  و 
مردم  عمدی  ناراضی سازی  برای  داخل  در 
هدف  شد.  قائل  تفکیک  می گیرد،  صورت 
مشترک، خشمگین کردن فزاینده مردم خسته و 
با  را  خود  فاصله  روزبه روز  که  است  ناراضی 
استانداردهای جهانی در زمینه معیشت و زندگی 

معمولی بیشتر می بیند.«
سازندگی  روزنامه  در  هم  باقی  عمادالدین 
نوشت: »مقام و شان قضاوت واالتر از آن است 
در  یا  و  احساسات، خشم  تاثیر جو،  تحت  که 
واکنش به توپخانه های رسانه های برون مرزی یا 
به منظور ارعاب دست به کاری بزند. الگوی ما 
در قضاوت، امام علی)ع( است. ابن ملجم، امام 
مسلمین را ترور کرد ولی امام)ع( نه تنها دشنام 
نداد بلکه اجازه نداد هیچکس علیه او خشمگین 
شود و رفتاری کینه توزانه داشته باشد. مشهور 
است که امام از شیری که خود می نوشید برای 
این ملجم می فرستاد و نهایت رفتار انسانی را 
خودم  ماندم  زنده  اگر  فرمود  و  داشت  وی  با 
عفو                  زیادی  قرائن  به  )که  گیرم  می  تصمیم 
می کرد( و اگر شهید شدم او یک ضربت زده 
منجر  بزنید)چه   دارید یک ضربت  فقط حق  و 
درباره  بنابراین  بماند(.  زنده  چه  شود  مرگ  به 
صرف  به  توان  نمی  محاکمه  تحت  متهمان 
اعدام  حکم  خشونت،  و  تخریب  در  مشارکت 
باید  زده  آتش  را  جایی  فردی  اگر  کرد.   صادر 
دیدگاه  من  را.  او  نه جان  گرفت  را  خسارتش 
خود را درباره مجازات سلب حیات در ۴ جلد 
با  اینجا  اما  ام  داده  کتاب »حق حیات« توضیح 
فرض همان دیدگاه فقهی سنتی درباره محاربه، 

فقط در صورتی که محاربه منجر به قتل شخص 
مجازات                                                               باشد  شده  محارب  توسط  معینی 
سلب حیات دارد و در غیر آن، مجازات تبعید 

و حبس است.
شدگان  بازداشت  اروپایی  کشورهای  در 
یک  فاصله  در  را  درگیری  به  منجر  اعتراضات 
روز تا یک هفته آزاد می کنند و آنان که دست 
به تخریب و خشونت زده اند به مجازات حبس 
به  شوند  می  محکوم  جریمه  و  مدت  کوتاه 
اعتراض                  سکوی  به  اعتراضی  هر  دلیل  همین 
اینها اموری  رادیکال تر بعدی تبدیل نمی شود. 
مدنی هستند نه حدی و شرعی لذا با تدبیر، حلم، 
مدارا و رعایت حداکثری حقوق شهروندان باید 

حل و فصل شوند.
باید  خطیر  شرایط  این  در  قضایی  استراتژی 
مبتنی بر این راهبرد نبوی باشد: اْدَرُءوا الُحدوَد 
له مخرج،  کان  فإن  استطعتم،  ما  المسلمین  عن 
فخلوا سبیله. فإن اإلمام أن یخطئ فی العفو، خیر 
شبهه ای  کمترین  با  العقوبه.  فی  یخطئ  أن  من 
راهی  توانید  تا می  و  متوقف می شوند  حدود 
برای دور کردن مردم از مجازات پیدا کنید و در 
نهایت اگر راهی یافته نشد اگر حکومت در عفو 
کردن مرتکب خطا شود بهتر از این است که در 

مجازات کردن مرتکب خطا شود.
نظر  از  هم  شد  اتخاذ  راهبردی  چنین  اگر 
دفاع  قابل  دینی  نظر  از  هم  و  بشری  حقوق 
انتقام  است. نباید تسلیم جو فشار و شعارهای 
اینکه عدم حضور  جویانه شد. نکته مهم دیگر 
دادگاه،  و  تحقیقات  مراحل  در  تعیینی  وکیل 
می تواند نتایج دادرسی را در افکار عمومی با 
با توجه به باخت مطلق  مقاومت روبرو کند و 
رسانه ای حکومت، بخاطر رفتار انحصارطلبانه 
و فرقه ای صدا و سیما، احکام صادره به جای 
کمک به آرامش، می تواند وضعیت حادتری را 

رقم بزند.«
مسووالن  که  آنجا  از  گفت  باید  نهایت  در 
این روزها بارها از »انتظار مردم از دستگاه های 
به  دادن  پایان  برای  قضایی  و  امنیتی  انتظامی، 
اغتشاشات« سخن می گویند و با توجه به اینکه 
و  نابرابری  و  تبعیض  و  فساد  می کنند  اذعان 
عوامل حضور  مهم ترین  از  اقتصادی  مشکالت 
شدن  کشیده  آشوب  به  و  خیابان ها  در  مردم 
اجرای  با  امیدواریم  هستند،  آنها  اعتراضات 
و  تبعیض  و  فساد  عامالن  با  قانون،  صحیح 

نابرابری برخورد الزم صورت گیرد. 

آصفری:
قرار نیست ایران تا ابد پشت دِر مذاکرات بایستد

عامالن اعتراضات و دادگاه معترضان
یکشنبه 15 آبان1401      شماره  6405       سال  بیست و پنجم

و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  رئیس  نایب 
طرف  است  بهتر  گفت:  مجلس  در  شوراها 
های غربی یکبار برای همیشه دبه کردن را کنار 
مسیر حصول  در  فنی  در چهارچوب  و  گذاشته 

توافق برد - برد گام بردارند.
محمدحسن آصفری با اشاره به اظهارات طرف 
های غربی در خصوص برجام، بیان کرد: هرگاه 
در آستانه شکل گیری یک توافق هستیم یکسری 
حرکات حساب شده ای توسط برخی از عناصر 
گیرد  می  درونی صورت  های  نفوذی  و  بیرونی 
و پالس هایی را به طرف مقابل می دهد تا آنها 
فکر کنند ملت ایران به ستوه آمده و طرف مقابل 
توانسته با فشار تحریم برای کشور مشکل ایجاد 
در  مرحله  یک  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  کند.وی 
وقت  جمهور  رئیس  که  بودیم  شاهد   ۸۸ سال 
حتی  و  پذیرفت  را  توافق  تعهدات  تمام  آمریکا 
غنی سازی ۲۰ درصد ما را قبول کرد. حتی انرژی 
هسته ای را حق مسلم ایران تلقی کرد و حاضر 
شدند تحریم ها را بردارند اما آن فتنه ها و آشوب 
مجددا   ها  آمریکایی  تا  شد  سبب  خیابانی  های 
عقب نشینی کرده و فکر کنند که همه ملت ایران 
نسبت به نظام معترض هستند. آمریکایی ها فکر 
کردند که با فشار بیشتر می توانند به اهداف خود 

برسند.
 نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: این دوره نیز مذاکرات در حال رسیدن 
که  شده  متوجه  غربی  طرف  و  است  نتیجه  به 
این  به  خود  های  نیازمندی  رفع  برای  حداقل 
توافق نیاز دارند. در صورت عدم توافق، هم ایران 
ضرر خواهد کرد و هم طرف های غربی متضرر 
خواهند شد و اینگونه نیست که فقط ایران ضرر 
از  از جریاناتی که  متاسفانه شاهدیم برخی  کند. 
های  شبکه  کمک  با  شوند  می  مدیریت  بیرون 
توافق  مانع حصول  تا  خارجی در تالش هستند 

شوند.

و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شوراها در ادامه تاکید کرد: طرف های غربی باید 
در  را  تکلیف خود  ایران  ملت  که  باشند  متوجه 
ایران کامال روشن  مذاکرات روشن کرده و نظر 
و مبین است. به نفع طرف های غربی است که 
هرچه سریع تر نسبت به یک توافق  برد _ برد که 
به نفع دو طرف است اقدام کنند. قرار نیست که 
ایران تا ابد پشت در مذاکرات بایستد و تحریم ها 
را نیز بپذیرد. در صورت اینکه توافق نتیجه بخش 
نباشد قطعا جمهوری اسالمی ایران نیز تصمیمات 
متناسبی اتخاذ خواهد کرد که به سادگی بازگشت 

به عقب امکان پذیر نخواهد بود.
طرف  که  است  بهتر  گفت:  پایان  در  آصفری 
شده  که  هم  یکبار  برای  غربی  و  اروپایی  های 
دبه کردن را کنار بگذارند و از خر شیطان پایین 
نه  و  فنی  چهارچوب  در  را  مذاکرات  و  آمده 
سیاسی  مباحث  کنند.  دنبال  سیاسی  چهارچوب 
باید از مذاکرات کنار گذاشته شود و از نگاه فنی 
مذاکرات دنبال شود. قطعا این توافق به نفع دو 

طرف خواهد بود.

امیرعبداللهیان: 
تعدادی پهپاد پیش از جنگ اوکراین به روسیه دادیم

نمی دانیم کی و کجا، 
اما جواب اقدامات مداخله جویانه دشمنان را می دهیم

امیرعبداللهیان: بورل ۴ روز پیش گفت پیام شما 
در خصوص مذاکرات را به آمریکا منتقل کردیم؛ 
ما منتظر پاسخ واشنگتن هستیم / اظهارات بایدن 
نسنجیده بود؛ مقامات آمریکایی از طریق مجاری 
چنین  آمریکا  که  کردند  اعالم  ما  به  دیپلماتیک 

موضعی را ندارد
به  ایران  پیام  انتقال  از   وزیر خارجه کشورمان 
اتحادیه  خارجی  سیاست  رییس  توسط  آمریکا 

اروپا خبر داد.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
کشورمان در حاشیه نشست هماهنگ کنندگان ملی 
گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: آقای بورل در گفت وگویی 
پیام شما  با من داشت گفت  که چهار روز پیش 
به  را  تحریم ها  لغو  برای  مذاکرات  در خصوص 
آمریکایی  و طرف  کردیم  منتقل  آمریکایی  طرف 
اعالم کرده که پیام ایران را با دقت بررسی می کند 
ما  آینده می دهد.  ایران را طی چند روز  پاسخ  و 

منتظر پاسخ آن ها هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال 
این  بر  مبنی  بایدن  اظهارات  مورد  در  دیگری 
آقای  گفت:  می کنیم،  آزاد  زودی  به  را  ایران  که 
رییسی دیروز پاسخ اظهارات آقای بایدن را دادند. 
اظهارات  از  بعد  بالفاصله  نیز  آمریکایی  مقامات 
و  کردند  اصالح  را  موضع  این  ایشان،  نسنجیده 
اعالم  ما  به  دیپلماتیک  مجاری  طریق  از  آن ها 
البته  ندارد.  را  موضعی  چنین  آمریکا  که  کردند 
برای ما پوشیده نیست که نیت کاخ سفید همواره 
در ۴۳ سال گذشته این بوده که برای تغییر نظام 

در ایران تالش کند.
این  هسته ای  مذاکرات  در  بار ها  داد:  ادامه  وی 
موضع به صراحت به طرف آمریکایی گفته شده 
مشکل  حل  بر  مبتنی  و  صادقانه  شما  رفتار  که 
نیست و شما همواره اهداف پنهانی را برای منافع 
خود در منطقه دنبال می کنید و به فکر ملت های 

منطقه نیستید.
وزیر خارجه ایران در ادامه صحبت های خود در 
پاسخ به این سوال که با اشاره به اقدامات آمریکا 
در طی دو دهه گذشته در کشورهایی، چون عراق 
مدت ها  از  آمریکایی ها  کرد:  اظهار  افغانستان  و 
پیش گفته بودند که پلن B در مورد ایران دارند و 

این موضوع را در مورد ایران دنبال می کنند. همه 
آن چیزی که ملت ایران در این ۴۰ روز مشاهده 
کرد همه پلن B بود که آمریکایی ها می خواستند 
دنبال کنند و خدا را شکر با حمایت مقام معظم 

رهبری و بصیرت مردم ایران شکست خوردند.
از  دیگری  بخش  در  همچنین  خارجه  وزیر 
ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در  صحبت های خود 
برخی  و  روسیه  و  ایران  دفاعی  همکاری های  با 
اخیر  روز های  زمینه طی  این  در  که  اظهاراتی  از 
نشست  امروز  کرد:  اظهار  است،  شده  برگزار 
دوستان منشور سازمان ملل با حضور نمایندگان 
هدف  و  است  شده  برگزار  تهران  در  کشور   ۱۸
تحریم های  و  گرایی  یکجانبه  با  مقابله  آن  اصلی 
غیر عادالنه و ارسال پیام در این زمینه به جامعه 

جهانی است.
وی ادامه داد: مناسبات ایران و روسیه بر اساس 

اصول همسایگی و منافع دو جانبه است.
از  شده  منتشر  اخبار  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
سوی مقامات و رسانه های غربی در مورد ارسال 
پهپاد و موشک از سوی ایران به روسیه و اینکه 
داده  قرار  روسیه  اختیار  در  را  ابزار ها  این  ایران 
است، تصریح کرد: اظهارات آن ها در مورد بخش 
درست  پهپاد  بخش  و  است  غلط  کامال  موشکی 
است. ما تعداد محدودی پهپاد ماه های قبل و پیش 

از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.

وی با اشاره به موضع ایران در ارتباط با جنگ 
یک  ما  اینکه  بر  تاکید  با  و  اوکراین  و  روسیه 
موضوع  این  و  نیستیم  اوکراین  در  جنگ  طرف 
را به مقامات اوکراین نیز اعالم کرده ایم، افزود: به 
تاکید کرده ایم که اگر مستنداتی  مقامات اوکراین 
جنگ  در  ایرانی  پهپاد های  از  استفاده  مورد  در 
ما  اختیار  در  دارد  وجود  روسیه  توسط  اوکراین 
پیش  هفته  دو  چارچوب  همین  در  بدهند.  قرار 
و  موضوع  این  بررسی  برای  ما  دفاعی  هیات 
در  اوکراینی ها  با  مشترک  نشست  یک  برگزاری 
در  ولی  رفت،  اروپایی  کشور  یک  به  زمینه  این 
دقیقه ۹۰ طرف اوکراینی ها در جلسه حضور پیدا 
از  برخی  و  آمریکا  فشار  نیز  آن  علت  و  نکردند 
آن ها  بود.  آلمان  به خصوص  اروپایی  کشور های 
می خواهیم  ما  که  بودند  گفته  اوکراینی  طرف  به 
ایران را به خاطر موضوع پهپاد ها تحریم کنیم و 
با  مشترک  نشست  یک  در  می خواهید  حاال شما 
ایرانی ها حضور پیدا کنید و با آن ها قهوه بخورید.
وزیر  با  نیز  پیش  روز  چند  اینکه  بیان  با  وی 
کردیم  گفتگو  تلفنی  به صورت  اوکراین  خارجه 
تاکید  تلفنی  این گفت وگوی  در  دیگر  بار  افزود: 
مبنی  مستنداتی  اوکراینی  طرف  اگر  که  کردیم 
اوکراین  ایرانی در جنگ  پهپاد های  از  استفاده  بر 
در  و  کند  ارائه  ما  به  دارد  وجود  روسیه  توسط 
را  مستنداتشان  آن ها  که  کردیم  توافق  زمینه  این 
در اختیار ما بگذارند و قرار است چنانچه طرف 
اوکراینی بر عهدش پایبند بماند طی روز های آینده 
مستندات  و  کنیم  بررسی  را  موضوع  این  بتوانیم 

آن ها مورد توجه ماست.
این دیپلمات عالی رتبه ایرانی گفت: اگر برای ما 
ثابت شود که روسیه از پهپاد های ایرانی در جنگ 
اوکراین استفاده کرده است ما نسبت به این مسئله 

بی تفاوت نخواهیم بود.
امیر عبداللهیان بار دیگر با اشاره به موضع ایران 
اوکراین تصریح کرد: موضع  در خصوص جنگ 
و  مذاکره  به  طرفین  بازگشت  جنگ،  توقف  ما 
این  در  و  است  منازلشان  به  آوارگان  بازگشت 
زیادی  تالش های  ایران  اسالمی  جمهوری  مسیر 
به  همچنان  و  داشته  اوکراین  جنگ  ابتدای  از  را 
ادامه  اوکراین  در  جنگ  توقف  برای  تالش ها 

خواهیم داد.

فرمانده کل سپاه گفت: امروز همین دشمنان به 
نیرو های خود آماده باش دادند و نگران هستند که 
جمهوری اسالمی اقدامی علیه آن ها نشان ندهد و 
بر همین اساس اکنون از بیم اقدام ایران علیه آن ها 
این موضوع  در الک دفاعی فرو رفتند. در واقع 

نشان دهنده واقعیت ما است.
در  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین  سرلشکر 
حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان تهران و در جمع 
در  مردم  گسترده  به حضور  اشاره  با  خبرنگاران 
راهپیمایی ۱۳ آبان و روز استکبار ستیزی، اظهار 
می کنند،  مشاهده  دنیا  همه  امروز  آنچه  داشت: 
حضور گسترده و پرشور ملت شریف ایران است 
منصف  آنقدر  خارجی  رسانه های  امیدواریم  که 
و  شکوه  همه  این  بتوانند  که  باشند  جوانمرد  و 
حقیقت حضور گسترده مردم کشورمان را بازتاب 
جمعیت  این  کنید  نگاه  اگر  داد:  ادامه  دهند.وی 
همه جوان هستند و این نشان می دهد که جوانان 
خودشان  انقالب  پای  همچنان  اسالمی  ایران 
و  مصمم  استکبار  جبهه  مقابل  در  و  اند  ایستاده 

قوی هستند.
در  خود  حضور  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده 
راهپیمایی امروز و مطالبات مردم برای پاسخ دادن 
رساندن  شهادت  به  در  تروریست ها  جنایات  به 
تعدادی از هموطنانمان در حرم شاهچراغ و دیگر 
مناطق کشور، گفت: در طول این مسیری که در 
سر  انتقام  ندای  فقط  مردم  می آمدم،  راهپیمایی 
می دادند. هم دشمنان و هم ما به خوبی می دانیم 

عزیز  ما  مردم  شد.  خواهد  گرفته  انتقام  این  که 
قله های  ما  است.  باشکوه  انقالبشان  و  هستند 
و  پیشرفت  حال  در  و  ایم  کرده  فتح  را  بزرگی 
درخشش هستیم و اتفاقاتی که اخیراً شاهد بودید، 
ما داشته  انقالب  تاثیری در روند  نمی تواند هیچ 

باشد.
نیرو های  به  دشمنان  همین  امروز  افزود:  وی 
که  هستند  نگران  و  دادند  باش  آماده  خود 
جمهوری اسالمی اقدامی علیه آن ها نشان ندهد و 
بر همین اساس اکنون از بیم اقدام ایران علیه آن ها 
این موضوع  در الک دفاعی فرو رفتند. در واقع 

نشان دهنده واقعیت ما است.
فرمانده کل سپاه در خصوص مطالبات مردم در 
برخورد با اغتشاشگران هم عنوان کرد: ما تمرکز 
خود را روی ریشه های چنین جریان هایی گذاشته 
نیز  حوادثی  چنین  شاخه های  سر  به  البته  ایم، 
هشدار می دهیم که از مسیر خطرناک فعلی جدا 
برای  دشمنان  که  است  مسیری  این  زیرا  شوند، 
برخی فریب خوردگان این جامعه تدارک دیدند.

می دانند  دشمنان  کرد:  تاکید  سالمی  سرلشکر 
جویانه  مداخله  اقدامات  این  نتیجه  حتمًا  ما  که 
اما  داد،  پاسخ خواهیم  را  آن ها  افروز  و شرارت 
االن نمی توانیم بگوییم کجا و چگونه این اقدام را 
انجام خواهیم داد البته این ها موضوعاتی است که 
برای ما می ماند و بعد ها در روز حادثه دشمنان 
آرامش  که  کسی  هر  می شوند.  متوجه  خودشان 

مردم ما را بگیرد، آرامش نخواهد داشت.

دفتر امام جمعه شادگان
 به رگبار بسته شد

به گفته یک شاهد عینی تیر های شلیک شده 
به درب و تجهیزات دفتر برخورد کرده است.

یک  توسط  شادگان  جمعه  امام  دفتر  دیشب 
موتور سوار ناشناس به رگبار بسته شد.

یک  شلیک  صدای  صحنه  در  حاضرین 
خشاب را شنیده اند همزمان جلسه ای با حضور 
برگزاری  دفتر در حال  امام جمعه شادگان در 

بود.
به گفته یک شاهد عینی تیر های شلیک شده 

به درب و تجهیزات دفتر برخورد کرده است.
می شود  گفته  که  است  نوشته  فارس 
شادگان  جمعه  امام  منصوری  حجت االسالم 
از  جلوگیری  و  مبارزه  دلیل  به  پیش  چندی 
پیام های  شهرستان  این  استخدام های  در  فساد 

تهدیدآمیز دریافت کرده بود.
بهادری جهرمی: 

علی کریمی مشکلی برای 
بازگشت به کشور ندارد

بهادری جهرومی، سخنگوی دولت سیزدهم 
کریمی  علی  به  مربوط  حواشی  به  واکنش  در 
در گفت: »درباره آقای کریمی جمله ای که در 
دانشگاه گفتم دقیقا همین است. گفتم مشکلی 
حرف هایی  ببینیم  برگردد  کریمی  علی  نداریم 
که زده بر حق بوده یا نبوده، برویم درب منزل 
کسانی که ادعا کردند کشته شدند، بریم تحقیق 

کنیم ببینیم چه کسی راست می گوید.«
بایدن:  اظهارات  به  امیرعبداللهیان  واکنش 

رفتار ریاکارانه را متوقف کنید
حسین امیر عبداللهیان در صفحه توییتر خود 
رفتار  بایدن،  آقای   « نوشت:  ارتباط  این  در 

ریاکارانه و حمایت از داعش را متوقف کنید!
مجلس مخالف انحصار 
واردات خودرو است

معادن مجلس  و  سخنگوی کمیسیون صنایع 
شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس در خصوص 
قائل  انحصاری  هیچ  وارداتی  نوع خودروهای 
واردات خودرو  رود  می  انتظار  و  است  نشده 

متناسب با مطالبات مردم صورت گیرد.
روح اهلل عباسپور با اشاره به گام مجلس در 
اجرای  روند  درباره  خودرو  واردات  راستای 
قانون بیان کرد: مجلس قانون واردات خودرو 
را تصویب کرد که ساز و کار واردات خودرو 
دولت  و  است  شده  دیده  قانون  این  در  نیز 
وظیفه دارد واردات خودرو را انجام دهد و با 
افکار مردم در زمینه واردات خودرو بازی نکند.
ادامه  در  مجلس  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
با بیان اینکه آئین نامه اجرایی نوشته شده برای 
کرد:  اظهار  دارد،  اشکاالتی  خودرو  واردات 
رئیس مجلس سه ایراد را به این آیین نامه وارد 
ما  کرد.  ابالغ  دولت  به  ای  نامه  در  و  دانست 
تر  سریع  هرچه  صمت  وزارت  داریم  انتظار 
برای  سرعت  به  و  کرده  برطرف  را  اشکاالت 

واردات خودرو اقدام کند.
واردات  در  انحصار  و  محدودیت  ایجاد 
باشد  بنا  اگر  نیست. قطعا  نظر مجلس  خودرو 
در واردات نیز انحصار ایجاد شود قطعا مجلس 
ورود خواهد کرد و از قانون خود دفاع می کند، 
خودروهای  نوع  خصوص  در  دیگر  سوی  از 
واردات  به  قائل  قانون  در  نیز مجلس  وارداتی 
واردات  و  نشده  از کشورهای خاصی  خودرو 
خودرو باید متناسب با مطالبات مردم صورت 

گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان:
 معترضان را به چشم 

اغتشاشگر نمی بینیم
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
اینگونه پرسیده است: »در جریان اعتراضاتی که 
روبرو  چالشی  با  گرفته،  شکل  کشور  در  اخیرا 
صورت  به  را  فضایی  معترضان،  که  هستیم 
قانونی برای بیان اعتراض شان ندارند. از طرفی، 
صحبت از گفتگو می شود، اما شبکه های پرطرفدار 
اجتماعی، هفته هاست که به صورت وسیع فیلتر 
هستند. در سال ۸۸، آقای کروبی اعالم کردند اگر 
کویر لوت را هم برای بیان اعتراض در اختیار ما 
قرار دهید، باز هم راضی هستیم، اما از آن قضایا، 
نیستیم.  اتفاق خاصی  شاهد  و  می گذرد  سال ها 
حال، نگاه و نظر شورای نگهبان در این خصوص 
چیست و آیا همچنان باید همه معترضان را به 

چشم اغتشاشگر دید؟«
او پاسخ داده »نه تصور ما بر این نیست و فکر 
هم نمی کنیم کسی این طوری فکر کند. دو، سه 
روز قبل بود که مقام معظم رهبری، به این موضوع 
تاکید داشتند. نسبت به ایده ی در اختیار قرار دادن 
مکان هایی به معترضان یا ایده های از این قبیل، 
ما تصمیم گیرنده نیستیم. اگر در قالب یک طرح 
یا الیحه در مجلس تصویب شود، طبیعتا ما هم 
مثل هر طرح و الیحه ای، آن را بررسی می کنیم.«

انقالب  پاسداران  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
و  رسانه ای  ظرفیت  از  دشمن  گفت:  اسالمی 
دیپلماسی خود استفاده کرده که نباید درگیر جنگ 

رسانه ای بشویم.
ایران قوی  سردار محمدرضا نقدی در همایش 
که به همت بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد، 
با اشاره به وقایع اخیر کشور اظهار داشت: جهان 
استکبار یک جتگ تمام عیار را علیه کشور ایران به 
راه انداخته است و از تمام نیروهای آموزش دیده 
خرابکاری  و  گروه های جاسوسی  از جمله  خود 

بهره گرفته است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر از ظرفیت رسانه ای 
رسانه ها  که  کردند  استفاده  خود  دیپلماسی  و 
رسوایی  باعث  البته  و  تبدیل  جنگی  قرارگاه  به 

خودشان شدند.
انقالب  پاسداران  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
به  که  دارند  آنها سعی  کرد:  نشان  اسالمی خاطر 
وسیله رهبران کشورهای غربی جوانان و نوجوانان 
را گمراه و از تریبون های رسمی اعالم جنگ کنند 
مراکز  زنندگان  آتش  از  حمایت  اعالم  حتی  که 
عزاخانه  باعث  عمومی  مراکز  و  بانک ها  تجاری، 

جهان شده است.
سردار نقدی با بیان اینکه حتی همراهی مسئوالن 
آنها با شکست در مقابل جمهوری اسالمی مواجه 
شده است، گفت: این شکست جهان استکبار را 

مدیون بسیجیان هستیم.

وجود  با  ایران  که  دیدند  آنها  داد:  ادامه  وی 
تحریم ها و محاصره در حال اوج گرفتن است و 
به دنبال متزلزل کردن بنیادهای اقتصادی هستند که 
مسیرها را ببندند اما در این دولت مسیرها در حال 

باز شدن است.
ایران در اقتصاد به رده بیستم جهان رسید در حالی 
که حتی امروزه بالگردهای موجود در اصفهان برای 
ما را  اما  امریکا نمی رود  به کشورهای  تعمیر هم 
متهم می کنند به روسیه که از قدرت های تسلیحاتی 

دنیا است پهپاد فروخته ایم.
و  نان  برای  مردم  تجمع  آنها  گمان  گفت:  وی 
از  بعد  را  خودشان  وضعیت  اما  است  گرسنگی 
در  فقط  روسیه  که  کنید  مقایسه  روسیه  تحریم 
بخش انرژی آنها را تحریم کرده است و مردم در 

خیابان های لندن اعالم می کنند که فقیر شده اند.
سردار نقدی خاطر نشان کرد: نباید درگیر جنگ 
از  را  مردم  تصورات  که  بشویم  دشمن  رسانه ای 
دستگاه  که  زمانی  زیرا  کنند،  دار  خدشه  ایران 
قضا پسر دومین فرد کشور را محاکمه می کند و 
به زندان می برد، چه چیز را نشان می دهد و این 

چیزی جز سالم بودن دستگاه قضایی نیست.
با فساد  مبارزه  ما در  نظام  وی معتقد است که 
سربلند بیرون آمده و در صدد مبارزه با فساد است 
از  آزادی  تصور  یک  که  است  حالی  در  این  و 
جایی که بیشترین تعداد زندانی را دارد، در ذهن ها 

ساخته اند.

دستگاه قضا، پسر دومین فرد کشور را 
محاکمه و به زندان می برد

این، یعنی دستگاه قضایی سالم است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده 
ملی گفت:  امنیت  عالی  انقالب در شورای  رهبر 
پیروزی  نرم مزیت نسبی و عامل حقیقی  قدرت 
ملت ایران در برابر توطئه ها و تهدیدات دشمنان 

است.سعید جلیلی در سخنرانی پیش از خطبه های 
رضوی  مطهر  حرم  در  مشهد  امروز  جمعه  نماز 
همزمان با روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار 
با بیان این مطلب افزود: دشمنان درکی و فهمی از 

این موضوع  ندارند، در حالیکه  ایران  نرم  قدرت 
عامل شکست دشمنانی مانند آمریکا در کشور های 
آمریکایی  مقامات  طوریکه  به  هست،  هم  منطقه 
اما  کردند،  هزینه  عراق  در  دالر  میلیارد  هزار   ۷

چیزی به دست نیاوردند.وی بیان کرد: تمام تالش 
به دلیل  نرم  از جنگ  استفاده  امروز دشمن روی 
این است که نتوانسته ملت ایران را در عرصه های 
دهد.جلیلی  شکست  افزاری  سخت  و  اقتصادی 
ایران را امروز در نقطه ای توصیف کرد که  ملت 
در مسیر پیشرفت قرار دارد و موانع گذشته دیگر 

قادر به صف آرایی و فشار در برابرش نیست.

دشمنان درکی از قدرت نرم ایران ندارند


