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دولت های اسالمی علیه جنایات 
دولت میانمار اقدام عملی کنند

رهبر معظم انقالب  در ابتدای جلسه درس خارج فقه:

بخشی از »آزادی« برای 
بانوان مسقف می شود
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شفاف سازی در 100روز!
گزارش خبری

| علی شمخانی آزادسازی دیرالزور که در ادامه سلسله عملیات والفجر 
انجام شد را ضربه نهایی بر بقایای گروهک تروریستی تکفیری داعش در سوریه 
دانست.نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت وگو 
با روزنامه الوفــاق، با تاکید بر تاثیر راهبردی موفقیــت در این عملیات ها و به 
ویژه موقعیت ویژه دیرالزور به لحــاظ ژئوپلتیکی و اقتصادی که موجب تقویت 
محور مقاومت و جبهه واقعی مقابله با تروریسم شده است خاطر نشان کرد: با 
پاکسازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه عرصه بر گروه های تروریستی تنگ 

تر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پیام آزادسازی شهرهای مهم موصل و تلعفر 
توسط ارتش و نیروهای مردمی)الحشد الشعبی( عراق گفت: این دستاوردهانشان 
داد عــراق نیازی به دخالت نیروهــای فرامنطقه ای و خارجی برای پیشــبرد 
راهبردهای دفاعی و امنیتی خود ندارد و با اتکا به نیروهای بومی قادر اســت از 

تهدیدها عبور کند.
شمخانی افزود: مردم عراق با وحدت خود و پاسخ به ندای مرجعیت و بسیج 
ارتش و نیروهای مردمی توانستند تروریسم تفکیری را در هم بشکنند و امروز 
پس از آزادســازی موصل و ســاقط کردن خالفت خرافی آنان در این شهر، با 
پیروزی نهایی و پاکســازی تمام عراق فاصله کمی دارند، که به زودی محقق 

خواهد شد.
نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: نبرد با 
داعش در عرصه امنیتی، فرهنگی و اعتقــادی همچنان ادامه دارد و باید برای 
نابودی ریشــه های تفکر داعش ساز که مورد حمایت برخی کشورهای منطقه 

است  مقابله ی مستمری را دنبال نمود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مواضع اخیر مســئوالن اقلیم کردستان عراق 
در خصوص برگزاری رفراندوم گفت: در شرایطی که عراق به مرحله پایانی رها 
سازی خاک خود از دست تروریست های تکفیری نزدیک می شود، این اقدامات 
که وجاهت و اعتبار قانونی نیز ندارند به طور قطع اثرات غیر امنیتی بر منطقه، 

عراق و به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت.
شمخانی خاطر نشان کرد: مشــکل مردم عراق با تجزیه مبتنی بر گرایشات 
قومی و مذهبی حل نشــده و این گونه اقدامات به واسطه تضعیف ژئوپلتیک و 
انسجام داخلی می تواند معظالت جدیدی را نیز به دنبال داشته باشد و  موجب 
سوء استفاده قدرت های فرامنطقه ای و ســیطره اقتصادی و سیاسی آنان در 
منطقه  گردد.شــمخانی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال نیروهای داعش 
و خانواده های آنها به منطقه البادیه سوریه گفت: اجازه دادن حزب اهلل به جابه 
جایی تعدادی از عناصر تحت محاصره از یک محور عملیاتی در خاک سوریه به 
محور دیگر در آن کشور یک تاکتیک عملیاتی است و تغییری در راهبرد جنگ 
با تروریست ها ندارد.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران و سوریه از اقدام حزب اهلل 
لبنان در پاکسازی لبنان از وجود عناصر تروریستی داعش حمایت می کند و اگر 
این قدرت و توانایی در حزب اهلل وجود نداشت، لبنان نیز امروز میزبان تروریست 
های داعشی از سراسر جهان بود.شمخانی تاکید کرد: امروز دولت، ارتش و ملت 
لبنان مدیون این جانفشانی حزب اهلل هستند.امیر دریابان شمخانی گفت: این 
اتفاق در منطقه قلمون در مرز لبنان و سوریه، قبال در منطقه حلب هم صورت 
گرفت و اجازه داده شد تا عناصر مسلح پس از خلع سالح سنگین به ادلب منتقل 

شــوند و این مســئله تغییری در عزم و اراده مبارزه با تروریست ها ایجاد نمی 
کند.دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: ما همانطور که در جنگ با 
تروریست ها جدی و محکم هستیم در پیشگیری از وقوع جنایت انسانی نسبت 
به خانواده، زنان و کودکان تروریســت ها هم مصمم هستیم و این تفاوت نبرد 
جبهه مقاومت با داعش نسبت به ائتالف آمریکایی است که طی آن با بمباران 
های بی هدف غیرنظامیان بسیاری را قربانی کرده است.وی برخی از کشورهایی 
که مدعی مبارزه با تروریســم هستند را فاقد صداقت و جدیت  دانست و گفت 
این کشــورها و در راس ائتالف ادعایی آنها که آمریکا  قــرار دارد، تاکنون چه 
اقدامی موثری را در مبارزه با تروریست ها و یا آزادسازی مناطق اشغالی توسط 
داعش و دیگر گروه های تکفیری انجام داده اند؟عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: به کرات گزارش های مستندی در اختیار ما قرار گرفته که ائتالف 
به رهبری آمریکا به جای جنگ با داعش، به دنبال مدیریت داعش بوده اســت 
و در مواردی که امکان سرکوب وجود داشته نه تنها اقدام نکرده بلکه برای فرار 
آنها از معرکه به آنها کمک کرده است.مقام عالی امنیتی جمهوری اسالمی ایران 
اضافه کرد: آمریکا امروز برای سرپوش گذاشتن بر حمایت هایی که از داعش در 
این سال  ها داشته، ژست مقابله با داعش و جلوگیری از اجرای توافق حزب اهلل 
برای خروج خانواده تروریست ها را در سوریه گرفته است.شمخانی افزود: آنچه 
که ما تا کنون از آمریکا و همپیمانانش دیده ایم بمباران مناطق مسکونی و قتل 
عام زنان و کودکان و هدف قرار دادن مواضع ارتش ســوریه و نیروهای مردمی 
عراق و برخی عملیات های محدود غیر موثر و در لوای آن ارســال کمک های 

لجستیکی به تروریست ها بوده است.

ســرمقاله
وظایف مسلمانان

| عبداهلل جاویدی - حادثه 
میانمار در کنار وقایعــی که در عراق 
و ســوریه و افغانســتان در حــال رخ 
دادن اســت بار دیگر مــا را بر آن می 
دارد که نگاه تیزهوشــانه ای به روابط 
بین مسلمین داشــته باشیم. در منابع 
روایی ما سر فصل هایی با عنوان »حق 
مؤمن بر برادر مؤمــن« وجود دارد که 
در آن حقوق برادران دینی نســبت به 
یک دیگر بیان شده است:برطرف کردن 
مشــکالت، برآوردن حوائــج زندگی، 
پوشــاندن عیوب، پرداخت بدهکاری، 
عیادت هنگام بیماری، پرهیز از خشم 
نسبت به مسلمان، و حضور درتشییع 
جنــازه، برخــی از مهم تریــن حقوق 
برادران مسلمان نســبت به یک دیگر 
می باشــد. امام باقــر)ع( می فرماید از 
حقوق مؤمــن بر بــرادر مؤمنش این 
است که گرسنگی اش را بر طرف کند؛ 
مشکالتش را برطرف کند، بدهکاریش 
را بپردازد، و اگر برادر مسلمانش از دنیا 
رفت جانشین او در خانواده و فرزندانش 
باشد؛ یعنی از حوائج زندگی شان سؤال 
کند و خواسته هایشان را برطرف کند، 
اعم از لباس، خوراک و ... .مقام معظم 
رهبری در پیام به کنگره ی عظیم حج 
مصداق بزرگ تقوا در این دوره را چنین 
بیان می کند: امروز همه ی امت اسالمی 
و بویژه ملتهای به پاخاســته، نیازمند 
دو عنصر اساســی اند: نخســت: تداوم 
ایستادگی و پرهیز شدید از سست شدن 
عزم راسخ. فرمان الهی به پیامبر اعظم 
م( در قــرآن  )صلّی اهللَّ علیه وءاله وســلّ
چنین است »فاستقم کما امرت و من 
تاب معک و التطغوا« :و »فلذلک فادع و 
استقم کما امرت«، و نیز از زبان حضرت 
موسی )علیه الّســالم(:  «و قال موسی 
لقومه استعینوا باهللَّ و اصبروا اّن االرض 
هللَّ یورثها من یشاء من عباده و العاقبه 
للمتقین»مصداق بــزرگ تقوا در این 
دوره برای ملتهای به پاخاسته آن است 
که حرکت مبارک خود را متوقف نسازند 
و خود را ســرگرم دســتاوردهای این 
مقطع نکنند. این اســت بخش مهم از 
تقوائــی که دارنــدگان آن، به وعده ی 
»عاقبِت نیک« سرافراز گشته اند.دوم: 
هشیاری در برابر حیله های مستکبران 
بین المللی و قدرتهائی که از این قیامها 
و انقالبهــا لطمه دیده انــد. آنها بیکار 
نمیمانند و با همه ی توان سیاســی و 
امنیتی و مالی، برای برقرارِی دوباره ی 
نفوذ و قدرت خود در این کشورها، به 
میدان می آیند. ابزار آنــان، تطمیع و 
تهدید و فریب است. تجربه ها نشان داده 
است که درمیان خواص، هستند کسانی 
که این ابزارها در آنان کارگر میشود و 
ترس و طمع و غفلت، آنان را دانسته یا 
ندانسته به خدمت دشمن درمی آورد. 
چشــم بیدار جوانان و روشــنفکران و 

عالمان دینی باید بدقت مراقبت کند.

رئیس جمهور در انتصاب 
استانداران از نیروهای 
اهل سنت استفاده کند

| یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور توصیه کرد در انتصاب استانداران و مدیران کل از نیروهای اهل سنت استفاده کند. به گزارش 
کائنات به نقل از ایسنا، حجت االسالم احمد مازنی با اشاره به نامه نگاری صورت گرفته بین مولوی عبدالحمید و مقام معظم رهبری درباره ضرورت پرهیز از تبعیض بین 
مذاهب و قومیت ها، اظهار داشت: مقام معظم رهبری همیشه نگاه بسیار وسیع و روشنی در ارتباط با اقوام، ادیان و مذاهب ایرانی دارند و در سطح جهان اسالم هم همواره 
بر وحدت امت اسالم تاکید داشته و دارند و هرگونه حرکتی که منجر به تفرقه بین برادران مسلمان شیعه و سنی شود از سوی ایشان منع شده است. همچنین تالش های 

جدی زیر نظر ایشان در سطح کشورهای اسالمی و جامعه بین الملل برای وحدت مسلمانان و مبارزه با عناصر وحدت شکن و تفرقه افکن جهان اسالم انجام می شود.
وی افزود: طبعا در ایران اسالمی که محل استقرار حکومت والیت فقیه است زمینه تحقق عملی مواضع روشن و صریح رهبری بیش از نقاط دیگر فراهم می شود و می تواند 
الگوی سایر ملت ها باشد. در گذشته شائبه هایی در مورد برخی رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به مذاهب و قومیت ها وجود داشت که آن را به رهبری نسبت می دادند در حالیکه 
ما می دانستیم اینطور نیست و اینک با نامه هوشمندانه مولوی عبدالحمید و پاسخ روشن و صریح رهبری که به تعبیر مولوی فصل الخطابی برای مقامات جمهوری اسالمی 
است ثابت می شود که اگر چنین رفتاری هم در جایی اتفاق افتاده با نگاه رهبری همسو نبوده است.نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: توصیه من این است حاال که 
این مکاتبه انجام شده آقای روحانی در فرصت هایی مثل انتخاب استانداران و مدیران کل نشان دهد که این نگاه تبعیض آمیز وجود ندارد. اگر از اهل سنت در مدیریت ها 
استفاده شود و آنها در کشورمان احساس تبعیض نکنند ایران می تواند الگویی برای کشــورهای دیگر باشد. توصیه من به دولتمردان و مسئوالن دستگاه ها این است که 
در حدود تعیین شده در قانون اساسی و با عنایت به صراحت کالم رهبری از ظرفیت اقوام و مذاهب در اداره کشور، سازمان ها و مدیریت بخش های مختلف استفاده کند.

 رویترز خبر داد: پیشنهاد راهبردی جدید
به ترامپ برای مقابله با ایران با حفظ برجام

| خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام پیشــین و فعلی آمریکا گزارش داد: رئیس جمهور ترامپ در 
حال بررسی راهبردی است که خواســتار رویکرد خصمانه تر در قبال ایران، به ویژه به دلیل فعالیت های این 

کشور در منطقه است.
چند مقام پیشــین و فعلی آمریکا گفته اند که این راهبرد را جیمز ماتیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر 
امور خارجه، ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات ارشد آمریکایی تهیه کرده اند که روز جمعه در 

نشست شورای امنیت ملی در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت.
این مقامات آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گفته اند که این راهبرد ممکن است مورد توافق قرار گیرد 

و پیش از پایان سپتامبر ) ماه جاری میالدی( علنی شود.
به گفته این منابع آگاه هدف این طرح افزایش فشار بر تهران برای توقف برنامه موشکی بالستیک این کشور 

و آنچه واشنگتن حمایت ایران از گروه های شبه نظامی در منطقه به ویژه عراق و سوریه می خواند، است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد: من این طرح را یک راهبرد گسترده برای مقابله با یکسری رفتارهای 
مخرب ایران شامل حمایت مالی،  پشتیبانی از تروریسم، بی ثبات کردن منطقه به ویژه سوریه، عراق و یمن 

می دانم.
وی همچنین گفت که این طرح دیگر ادعاهای آمریکا علیه ایران از جمله جاسوسی سایبری و فعالیت های 

دیگر به عالوه احتمال اشاعه هسته ای را هدف قرار می دهد.
به گزارش رویترز، دولت آمریکا همچنان در حال بحث و گفت وگو درباره اتخاذ موضعی جدید در قبال توافق 
هسته ای و گروه 1+5  است که در سال 2015 حاصل و منجر به محدودیت برنامه هسته ای ایران در ازاء رفع 
تحریم های این کشور شد.یک مقام پیشین و یک مقام کنونی آمریکایی گفته اند که این راهبرد همچنین شامل 
رویکرد خصمانه تر آمریکا در قبال ادعای واشنگتن مبنی بر این است که تهران به حوثی ها در یمن و گروه های 

فلسطینی در غزه و مصر سالح ارسال  می کند.

جهان
ماموریت ناممکن به محمدعلی نجفی:

شفاف سازی در 100روز!
| اعضای شورای شــهر تهران دیروز با رای به دوفوریت 
طرح ارایه گــزارش 100 روزه و گزارش بر ســند تحول و تغییر 
مدیریت شــهر تهران، نجفی را ملزم به ارائــه کارنامه عملکرد 
قالیباف کردند.دو فوریت طرح با 18 رای به هیات رئیسه ارسال 

شد که با اکثریت آرا حداکثری تصویب شد.
 محسن هاشــمی رییس شورای شــهر تهران گفت: شهردار 
تهران ملزوم اســت ظرف 100 روز عملکرد قالیباف را به عنوان 
شهردار 12 ســاله تهران در بخش های مختلف تهیه و به شورا و 

مردم ارائه کند.
 سید حسن رسولی عضو شورای شــهر تهران نیز در ابن باره 
گفت: ما به مردم قول داده ایم که ظرف 3 ماه گزارشی از وضعیت 
شهر تهران در بخش های مختلف تهیه کنیم اما متاسفانه در این 

مدت با اطالعات متناقض و غیراستناد مواجه شدیم.
وی ادامه داد: طی 12 سال 113 هزار میلیارد تومان برای شهر 
هزینه شده اســت و برخی این عملکرد را ســیاه و برخی سفید 

می دانند.
گفتنی است رییس شورای شــهر تهران همچنین اعالم کرد 
که اسناد و مدارک واگذاری امالک در اختیار کمیسیون نظارت 
گذاشته شــود. محسن هاشمی رفســنجانی در واکنش به تذکر 
افشــین حبیب زاده به واگذاری های خاص در شهرداری تهران 
گفت: من نیز سخنانی دارم اما در حال حاضر از بیان آن خودداری 

می کنم.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه اسناد و مدارکی در این 
خصوص وجود دارد، گفت: از رییس کمیته عمران درخواســت 
می شود که اســناد و مدارک خود را به امینی رییس کمیسیون 
نظارت و حقوقی بدهد تا کمیسیون حقوقی نیز در این امر مهم 
تحقیقاتی داشته باشد.اظهارات محســن هاشمی در واکنش به 
تذکر افشین حبیب زاده عنوان شد. رییس کمیته عمران شورای 
شهر تهران از ارائه اســناد و مدارکی خبر داد که نشان می دهد 
امالک به افراد خاص واگذار شــده است.حبیب زاده با بیان اینکه 
براساس بند 6 ماده 55 ، شهرداری می تواند اراضی خود را با حفظ 
مالکیت به طور رایگان در اختیار سازمان ها و... قرار دهد، گفت: 
متاسفانه شاهد هستیم در سازمان امالک واگذاری هایی بر خالف 

قانون و بدون مصوبه شورا انجام می شود.

پایتخت
 دادستان کل کشور:

جرایم رانندگی بازدارندگی مناسبی ندارند
| در پی دستور رییس قوه قضاییه به دادستان 
کل کشور در خصوص پیگیری حادثه رانندگی اتوبوس 
دانش آموزان در داراب استان فارس جلسه ویژه ای با 
حضور وزرای آموزش و پرورش راه و شهرسازی و جمعی 
از معاونان این دو وزارتخانه و سردار مهری رییس راهور 
ناجا به ریاست دادستان کل کشور تشکیل و مقرر شد 
کارگروه تخصصی و ویپژه ای با ضرب االجل یک ماهه 
به بررسی مشکالت موانع و راهکارهای کاهش و کنترل 
حوادث جاده ای تشــکیل شود. حجت االسالم منتظری در این جلســه که صبح روز گذشته در محل 
دادستانی کل کشور برگزار شــد با تاکید بر ضرورت کاهش و کنترل حوادث رانندگی در سطح کشور 
خواهان اتخاذ تصمیمات بازدارنده تر در این زمینه شد و گفت: با توجه به کثرت وسایل نقلیه و افزایش 
ساالنه مسافرت ها ضرورت دارد که تمام دســتگاه های متولی با تعامل و همفکری درخصوص کاهش 
هرچه بیشتر حوادث رانندگی تالش کنند و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نیز بر حسب وظیفه خود 
از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. وی افزود:در بحث جرایم رانندگی متاســفانه احساس 
می شود که بازدارندگی مناســب وجود ندارد و بعضا برخی افراد به راحتی مقررات را زیر پا می گذارند 
و عنوان می کنند که جریمه اش را می پردازیــم در حالی که برای چنین افرادی نباید به جریمه کردن 
اکتفا کنیم و راه های دیگری برای بازدارندگی یا به عبارتــی نقره داغ کردن افرادی که با بی توجهی به 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موجب خسارت های جانی و مالی برای خود و دیگران می شوند 

باید در نظر گرفته شود.

خبر

برگزاری 
رفراندوم در 
اقلیم کردستان 
وجاهت و اعتبار 
قانونی ندارد

شمخانی:

اعضای شورای شهر تهران دیروز با رای ماموریت ناممکن به محمدعلی نجفی:
به دوفوریت طرح ارایه گزارش 100 روزه 
و گزارش بر سند تحول و تغییر مدیریت 

شهر تهران، نجفی را ملزم به ارائه 
کارنامه عملکرد قالیباف کردند


