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| سفیرکشورمان در انگلیس از رایزنی بامقامات سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( درلندن و تالش برای تسریع در روند اطفای حریق سياست

نفتکش سانچی خبر داد. سفیر کشورمان در لندن در پیامی توییتری نوشت: با بحث هایی که با مقامات سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( در لندن 
انجام شده آنها نیز تالش خود را جهت ترغیب کشورهای منطقه به تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی به کار گرفته اند.

هر مسئولی که موجب نارضایتی مردم 
شود در زمین دشمن بازی کرده است

| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه عقل حکم می کند برنامه ها و تالش های 
ما برخالف استراتژی دشمن باشد، گفت: وقتی 
دشــمن تمام برنامه های خود را طوری تنظیم 
کرده است که ملت ایران تحت فشار و نارضایتی 
باشد در نتیجه اگر هر مسئولی موجب نارضایتی 

مردم شود، حتما در زمین دشمن بازی کرده است.
سید حسین نقوی حسینی در سخنرانی پیش خطبه نماز جمعه تهران 
با موضوع تحلیلی بر رویدادهای اخیر کشور با بیان اینکه اگر طی حدود 
15 سال قبل دو هفته یک بار صنفی اعتراض می کرد و یا تجمعی صورت 
می گرفت در یک سال اخیر گاهی شاهد سه تا چهار گروه اعتراض بودیم، 
گفت: باید به این اعتراضات رســیدگی و توجه می شد و باید برای حل 
مشکالت تالش شود. به مجرد شروع این اعتراضات دشمن فرصت طلبانه 

وارد میدان شد.
وی عنوان کرد: دشــمن همه نیروها و همه امکانات خود را به صحنه 
آورد و بسیج شــد. همه معاندین دور هم جمع شدند،  از آمریکا تا رژیم 
صهیونیستی و کشــورهای هم پیمان آنها در منطقه تا سلطنت طلبان و 
منافقین آمدند تا از نمد اعتراض کالهی برای خود بدوزند، اغتشــاش و 
بی نظمی ایجاد کنند و امنیت کشور را به خطر بیندازند. فتنه اغتشاش 
حساس بود و برنامه ریزی شده و طراحی شده بود. این اغتشاشات کادر 
داشت و منافین محور این فعالیت بودند. بار دیگر ملت ایران به صحنه 
آمدند، همان ملتی که 40 سال است در صحنه هستند و در مقابل فتنه ها 
ایستاده اند، بله بیکاری وجود دارد، رکود وجود دارد، بیکاری مشکل است، 

گرانی لجام گسیخته است، تورم و واردات بی رویه وجود دارد.
نقوی حسینی افزود: اما هرگز حاضر نیســتیم از اصل نظام و انقالب 
عبور کنیم. این انقالب به جان ملت وابسته است و تا پای جان از آن دفاع 
خواهند کرد. مردم به صحنه آمدند، تفکیک بین اعتراض و اغتشــاش 

صورت گرفت، اعتراض منشاء داخلی دارد و فتنه منشاء خارجی دارد. 

 افتخار به گذشته غرورآفرین
 موجب حفظ اقتدار کنونی خواهد شد

|  مشاور عالی نظامی رهبر معظم انقالب 
گفت: افتخار به گذشته غرور آفرین موجب حفظ 
اقتدار کنونی و برنامه ریزی برای حرکت به سوی 
آینده ای روشن خواهد بود.سرتیپ ناصر آراسته 
در یادواره فتح میمک اظهار کرد: باید از اقدام ها 
و حتی کوچکترین آثار و یادگاری های بیاد مانده 
از جنگ، موزه ســاخت تا جوانان نسل جدید به 
گذشته خود و مردان سلحشور آن زمان افتخار کنند.وی افزود: مردم و به 
یژه جوانان که در زمان جنگ حضور نداشته اند باید با مطالعه آثار و اسناد و 
مدارک به جای مانده از زمان جنگ و هم صحبتی با رزمندگانی که در جنگ 
و جبهه ها بوده اند، بدانند و آگاه باشند که در روزگار جنگ بر ملت ایران چه 
گذشته است .آراســته با بیان اینکه دشمن در زمان جنگ از لحاظ نیرو و 
تجهیزات و حمایت جهانی بر ایران برتری داشت، اضافه کرد: غیرت ملی، 
باورملی، بصیرت سیاسی، اتحادجمعی، قدرت رزمی، پویایی برنامه ریزی 
جنگی از عوامل اصلی توانمندی ایران بود .وی در خصوص ویژگی های فتح 
میمک، گفت: ضربت ذوالفقار تنها عملیاتی بــود که از ابتدا تا انتها در آن 
فقط نیروهای نظامی و بومی سرزمینی شرکت داشتند و هیچ نیروی غیر 
سرزمینی مشارکت نداشت و با همکاری تیپ یک لشکر 81 زرهی ارتش و 
ایل خزل میمک از عراق بازپس گیری شد .مشاور عالی نظامی رهبر معظم 
انقالب یادآور شد: بعد از بازپس گیری میمک عراق هفت پاتک برای تصرف 
مجدد میمک انجام داد که با رشادت و مقاومت ارتش و نیروهای بومی خزل، 
ارکوازی و بولی مواجه شده و ناکام ماندند .بیان خاطره از برخی رزمندگان 
حاضر در عملیات میمک، رونمایی از تمبر یادبود این روز و تقدیر از شهدای 

فتح میمک از دیگر برنامه های این یادواره بود .

| خانواده های دریانوردان روزهای تلخی 
را سپری می کنند. همسر افســر اول تدارکات 
کشتی ســانچی از صدا و ســیما انتقاد می کند، 
این فاجعه خیلی بدتر از پالســکو است چرا این 
ها گفته نمی شود؟ صدا و سیما چکار می کند؟ 
چرا به زیرنویس اکتفا کرده؟دریانوردی شــغلی 
جهانی اســت، IMO مگر جهانی نیست؟ چرا 
تالش نمی کننــد؟ ما همه انســانیم، همه حق 
زندگی داریم باید کمک کنند. 31 نفر حبس شده 
اند، چرا کمک جهانی و بین المللی نمی رسد؟ به 
گزارش کائنات به نقل از ایلنا، همســر افسر دوم 
نفتکش ســانچی می گوید: قرار بود دو سه روز 
دیگر به کره برسد و حدود سه هفته بعد در خارگ 
باشد، آخرین تماسش یک ساعت قبل از حادثه 
بوده گفته بود خسته ام، لحظه شماری می کنم 
که برگردم. گفته بــود اگر برگردد قرار اســت 
اتفاقات خوبی بیفتد، همان اتفاقاتی که آرزوهای 

کوچکش بود.
باور نمی کند که چنین اتفاقی افتاده اســت 
مطمئن است که هست و جایی در نفتکش سانچی 
نفس می کشد. می گوید به وضوح این صحنه را 

می بینم که همگی 31 نفر بر می گردند...
می گوید: فقط یک ایرانــی دلش برای ایرانی 
می سوزد و حاال امیدش فقط خداست.می گوید: 
زبده و خونسرد است و در بدترین شرایط بهترین 
تصمیم را می گیرد.همسرش افسر دوم نفتکش 

سانچی است.
شکوفه عبداهلل زاده همسر احسان ابولی قاسم 
آبادی می گوید: ممکن اســت دود وارد محیط 
ایزوله ای شــود که احتماال دریانوردان در آنجا 
حضور دارند، پرســیده ایم چرا نجاتشان تا این 
حد طوالنی شده است؟ گفته می شود چینی ها 

کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی 
چینی تصادف کرد همه سرنشــینان آن ســالم 

هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
می گوید: امیدوارم که این اتفاق هیچوقت در 

هیچ جای دنیا برای کسی نیفتد.
از خاطراتــش می گوید و می گوید: احســان 
همیشه به من می گفت که من روی بمب ساعتی 
هستم و من همیشــه به او خندیده ام، مگر می 
شود برای یک کشتی با این عظمت اتفاقی بیفتد؟ 
باورم نمی شــود که اتفاقی که می گفت به این 

زودی افتاده باشد.
مطمئنم زنده است، خواهش می کنم هر چه 

زودتر کاری کنند، هر چه زودتر احسان برگردد.
همســر این دریانورد می گویــد: در ماموریت 
هایش روز و شــب را فراموش می کرد، وقتی که 
دریا بود روزهایش را در تقویــم ثبت می کرد تا 

زمان از دستش نرود.
می گوید: احســان به عنوان افسر دوم حدود 
33ماه ســی تایم داشــت، او یک نابغه بود، جزو 
اســتعدادهای درخشــان بوده و در دبیرستان 
تیزهوشان تحصیل کرده است، به زبان روسی و 
انگلیسی مسلط بود، او یک نخبه بود حیف است با 

دنیایی از آروزهای کوچک، حبس شود.
ما به سختی زندگی مان را شروع کرده بودیم از 
هیچی زندگی مان را ساختیم االن که باید نتیجه 
می گرفتیم حاال او ناپدید شده با همه آرزوهایش، 
و من نمی توانم کاری کنم، اگر او نباشد چه کسی 
پشتیبان من است؟ من چه کاری می توانم انجام 

دهم؟
او حاال خیلی خسته است، خستگی را در عکسی 

که برایم فرستاده می بینم.
می گوید : زمانی که من با او در کشــتی بودم 

به چشم خود میدیم که چقدر منضبط و به فکر 
کارش است، نسبت به کارش غیرت و وجدان دارد 
می گفت وقتی همه خوابند من باید مراقب کشتی 
باشم، حاال مراقبش باشید. کشتی او مقصر نبود 

کشتی چینی با آنها تصادف کرد.
از لحظه ای که خبر آتش ســوزی کشتی را به 
او دادند، می گوید اینکه دیــر به او خبر داده اند 
دل چرکین است و از صدا و سیما گله مند است، 
می گوید: همکار همسرم ساعت 10 صبح با من 
تماس گرفت و گفت احسان کجاست؟ گفتم چرا 
به من زنگ زده ای؟ گفت: می خواستم حالش را 
بپرسم، تعجب کردم، برادر همسرم با من تماس 
گرفت گفت که از یک شبکه خارجی شنیدم که 
کشتی احسان تصادف کرده، خودم را به شرکت 
ملی نفتکش رســاندم، شــرکت ملی نفتکش با 
ما همکاری و همدردی می کند ولی مســئولین 
باید زودتر به دادشــان می رســیدند اگر آنها در 
موتورخانه خفه شوند فقط مسئولین کشور باید 

پاسخگو باشند.
به ما گفتند کشور چین همکاری نمی کند گفتم: 
چه باید کرد؟ می گویند باید دعا کنیم، گفتم من 
دیگر نمی توانم دعا کنم مرا به آنجا ببرید خودم 

همسرم را نجات می دهم.
امیدوارم نیروی دریایی ارتش کاری کند... من 
نیروی دریایی ارتش را که دیدم امیدوار شــدم 
می دانم ترسو نیســتند هر خطری هم که باشد 
وارد کشتی می شــوند و دریانوردانمان را نجات 

می دهند.
گفته ام اگر چینی ها روی کشتی نمی روند من 
می روم، اگر احسان بیاید به او چه بگویم؟ بگویم 

فقط گریه کردم و کاری نکردم؟
خطاب به چینی ها می گوید: اگر کشتی چین 

در ایران بود آیا ما به دادتان نمی رسیدیم؟ شما 
هم به داد ما برسید، ایران کشتی چینی را از چنگ 
دزدان دریایی نجات داد، االن وقت این است که 

جبران کنید
می گوید: باید معجزه شود،همه اینها مظلومند، 

نباید در آتش بسوزند، باید نجات پیدا کنند.
می گوید: اگر او نباشد من هم نیستم.

خواهش می کنــم از همه جا کمک بخواهید، 
بیاوردیش او حاال در موتورخانه کشتی نمی داند 

روز است یا شب، حتما ترسیده است.
منصوره یحیایی محمد کاوســی همسر افسر 
اول تدارکات کشتی سانچی هم از کارن پسرش 

می گوید که دوری پدر را دیگر تاب نمی آورد.
می گوید:کارن 6 ساله نمی داند چه اتفاقی برای 
پدرش افتاده است، زمانی که پدرش در ماموریت 
است یک ماه زمان می برد نرمال شود تا یک ماه 

شــب بیداری دارد، در خواب می ترسد، ماه دوم 
حالش خوب می شــود از ماه ســوم دوباره بهم 
می ریزد، اعتماد به نفسش را از دست می دهد، 
حساس می شود، آن زمان من می فهمم که محمد 

باید برگردد انگار نبضش در دریا می تپد.
او از بی مهری های برخی رســانه ها می گوید 
که روز اول با احساساتش بازی کردند، می گوید 
یکبار در رسانه ها و شــبکه های مجازی گفتند 
پرسنل کشتی زنده اند و ما را امیدوار کردند اما 
خبرشان تکذیب شد.از صدا و سیما انتقاد می کند، 
این فاجعه خیلی بدتر از پالسکو است چرا این ها 
گفته نمی شود؟ صدا و سیما چکار می کند؟ چرا 
به زیرنویس اکتفا کرده؟سکوت شان چه معنایی 
دارد؟ مهمترین خبر این چند روز کشــور کدام 
است؟ در صدا و ســیما باید مرتب راجع به این 

موضوع صحبت شود تا توجه جهانی جلب شود.

دریانوردان با کمک بین المللی نباید در آتش بسوزند؛

| بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹0 در مجلس شورای اسالمی درباره تردید 
در کسب نتیجه دلخواه بابت فیلتر شــبکه های مجازی با توجه به استفاده از فیلترشکن 
توســط کاربران پس از اعتراضات اخیر گفت: دنیا، دنیای ارتباطات است و درصورتی که 
تالش داشته باشیم تا با برخوردهای این چنینی آن را به مدیریت درآوریم، موفق نخواهیم 
شــد. کما اینکه بی برنامگی در چنین تصمیم گیری هایی باعث خواهد شــد تا مشکالت 

دیگری هم بر آن اضافه شود.
وی دراین باره ابراز کرد: پیش از فیلتر فضای مجازی )تلگرام و اینســتاگرام( دسترسی 
به آن ها راحت بود و فردی به دنبال راه هایی مانند فیلترشکن نمی رفت ولی اکنون نه تنها 
دسترسی به فضای مورداشــاره با فیلترشکن امکان پذیر اســت بلکه به رشد آسیب های 

اجتماعی هم که تا به امروز دغدغه بسیاری بود، کمک می کند.
این عضو کمیســیون اصل ۹0 در این خصوص افزود: بدین معنــا که کانال ها یا بخش 
اینترنتی که دسترسی به آن ها امکان پذیر نبود و می توانست منجر به مشکالت اخالقی و 
آسیب هایی در این زمینه شود، اکنون که مردم به سمت فیلترشکن رفته اند مشکل آفرین 

خواهد بود. 
وی افزود: پیش از  فیلتر تلگرام شــاید معــدود افرادی به دنبال ورود به ســایت های 
غیراخالقی بودند، اما اکنون به واسطه فیلترشــکن که همه به دلیل محدود کردن فضای 
مجازی نســبت به آن دسترســی پیدا کرده اند، بدون شک کشــور را با تبعات اجتماعی 

سنگینی روبرو خواهد کرد.

پارسایی درباره عدم اســتقبال مردم از اپلکیشن های داخلی بیان کرد: اسم این مسئله 
را هم بی اعتمادی می توان گذاشــت و هم اینکه به وضوح روشن است اپلیشکن های فوق 
سالیق مردم را پاسخگو نیستند و این مسئله درهر دو حالت بسیار شبیه رسانه ملی است. 
باوجودآنکه دارای رسانه ملی هســتیم ولی بخش عظیمی از جامعه ماهواره و کانال های 
خارج از صداوسیما را مورد بهره برداری قرار می دهند و منبع اخبار یا حتی فیلم، مستند 

و... برای آنان است.
وی در ادامه اظهار داشت: به نظر می رســد، شبکه های مجازی یا برنامه های تلویزیونی 
داخلی توانایی پاســخگویی به مطالبات مردم را ندارد، بنابراین به ســمت آن سوق پیدا 

نمی کنند.

| خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران 
تاکید کرد: اگر امریکا دچار جهالت و سردرگمی - به 
خاطر سیلی هایی که از جبهه مقاومت خورده است – 
شود و هوس جسارت بکند، بازهم تودهنی می خورد 
و با مشت های گره خورده ملت عاشق شهادت مواجه 
خواهد شد. حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به ناآرامی های اخیر 
در شهرهای مختلف کشــور گفت: فتنه را آرزو کنید، 
زیرا چهره های منافق را روشن می کند. دوست و دشمن 

خود را در این بحران ها نشــان می دهند. در این فراز و 
نشیب ها، گوهر افراد جامعه نمود پیدا می کند. 

امریکا و ایادی اش طرح اغتشــاش را طراحی 
کردند

وی با بیــان اینکــه بهتریــن و جامع ترین تحلیل 
درخصــوص این مســائل را رهبــری ارائــه کردند، 
اظهارداشت: این اغتشاش توسط عامل بیرونی طراحی 
شده اســت و ماه ها شــیطان بزرگ و ایادی اش طرح 

توطئه را پختند و از قارون منطقه که عربستان سعودی 
است، خواســتند پولش را بدهد. بدبخت )عربستان( 
هرچــه دارد، برای خــود جهنم می خــرد، پول های 
سلطنتی اش را - که متعلق به مردمش است - باید در 
مسیر آتش افروزی، مسلمان کشی و آدم کشی خرج کند. 
مشاور رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امریکا و صهیونیزم 
اغتشــاش را طراحی کردند و پولش را عربستان داد و 
پادوهای آنان که در راسش منافقین آدمکش و بدبخت 
و آواره و از خود بریده و به بیگانه پناهنده شــده، اجرا 

کردند. 

دشمن ببیند شما مشکلی دارید برای آتش زدن 
شما اقدام می کند

صدیقی افزود: آنهایی که فکر می کنند انقالب تمام 
شــده، روحیه انقالبی را تضعیف می کنند و گفتمان 
انقالب را به حاشیه می رانند، مسائل جزیی و بی ارزش 
را حاشیه سازی کرده، ارضا می کنند و به دنبال ارضای 
بوالهوس ها هستند، دیدید دشمن شما بیکار نیست و 
منتظر غفلت شما است. دشــمن ببیند شما مشکلی 
دارید برای آتش زدن شــما اقدام می کند. وی با بیان 
اینکه همیشه دستان به ماشه باشد و همیشه بسیج، 
بیدار و هوشمند باشــید، تصریح کرد: دشمن خائن و 
قسم خورده ای که چشــم دین خدا را ندارد، استقالل 
هیچ کشوری را برنمی تابد و 40 سال از شما تودهنی 
خورده است. ملت ما در برابر هر توطئه ای مقاومت کرده 
و مشت محکمی بر دهان امریکا زده است و از این به 
بعد هم اگر امریکا دچار جهالت و سردرگمی - به خاطر 
سیلی هایی که از جبهه مقاومت خورده است – شود 
و هوس جســارت بکند، بازهم تودهنی می خورد و با 
مشــت های گره خورده ملت عاشق شــهادت مواجه 
خواهد شــد.  خطیب موقت نماز جمعــه این هفته 
تهران خطاب به مسئوالن خاطرنشان کرد: ما تا زمانی 
که دین داریم، ارزش های دینی مان را مهم می دانیم، 
شرف و استقالل حاصل شده از خون شهدایمان را پاس 
می داریم و زیر پرچم والیت هستیم، دشمن عنادش را 
روزافزون می کند و دســت از سر ما برنمی ندارد. پس 
انقالبی بمانید و گفتمان انقالب را حفظ کنید. صدیقی 
با بیان اینکه دولت نیروهای انقالبی را از گردونه های 
خدمت بیرون نکند زیرا ســیلی می خورد، ضعیف و 
گرفتار می شود و مملکت را نمی تواند اداره کند، ابراز 
داشــت: این مملکت با انقالب و روحیه انقالبی حفظ 
می شــود. روحیه لیبرالی و اشرافی برای جامعه مفید 
نبوده و با روحیه لیبرالی و اشرافی نمی توان خالهای 

جامعه را پر کرد. 

در جنگ دلبرتر شدیم
وی در تشریح علل ناآرامی های اخیر بیان کرد: علت 
اول، بی توجهی به فرهنگ و ایمان است. کشور در هشت 
سال دفاع مقدس تحریم بود و شرق و غرب مقابل ما بود 
ولی فرهنگ ایمان، شهادت، والیت و اطاعت از ولی فقیه 
به ما انسجام و نور داد و ما بر معمای جنگ معجزه آسا 

پیروز شدیم. مشــاور رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه 
در جنگ اقتصادی که دنیا بر ما تحمیل کرده، قوی تر 
شدیم، در جنگ دلبرتر شــده، تولید مقاومت کردیم، 
مرزهــا را در نوریدیم و انقالب مان را صــادر کردیم، 
یادآور شد: جنگ نرم فرهنگی و اقتصادی در دستورکار 
دشمن اســت لذا در بودجه ۹۷، مجلس باید نکاتی را 

رعایت کند. 

مجلس نرمش و عقب نشینی نکند
صدیقی یکی از بسترهایی که انتظار مردم برآورده 
نمی شــود، برخورد مجلس است، عنوان کرد: مجلس 
باید نظارت کند، اقتدارش را نشان دهد، رهرو راه مدرس 
باشد، بر اوضاع مملکت اشراف داشته باشد، بر فساد و 
کم کاری  ها نظارت کرده و پیگیری کند و نمایندگان 
نشــان دهند، نماینده مردم هستند، مدعی و طلبکار 
هســتند و نمی گذارند گرانی کمر مردم را خم کند و 
بیکاری بیش از این ایجاد عقده کند.  وی با بیان اینکه 
قانونگذاری یعنی تسهیل و نه قانون روی قانون گذاشته 
و کار را پیچیده تر کنیم، گفت: روان ســازی مســائل 
اجرایی و اقتصادی، کار مجلس است. مجلس موقعیت 
حساس را درک کند و آنقدر نرمش و عقب نشینی نکند 

زیرا به نفع خودشان و کشور نیست. 

بودجه  حوزه های علمیه درصد کمی در مقابل با 
دانشگاه است

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با تاکید 
بر اینکــه مقابله با شــورای نگهبان و احــکام دینی 
حاشیه سازی است و کار مجلس نیست، اظهار داشت: 
برای فرهنگ، بودجه قابل اعتنایی در نظر گرفته نشده 
است. در مســائل علمی کشور، پیشرفت مان منوط به 
بودجه است. رکود علمی عقب افتادگی از تمدن انسانی 
اســت. باید پیشرفت علمی داشــته باشیم.  صدیقی 
اضافه کرد: به حوزه های علمیه توجه نمی شود. بودجه  
پیش بینی شــده برای حوزه های علمیه درصد کمی 
در مقابل با دانشگاه اســت. برای رواج دین باید برای 
حوزه های علمیه و مراکز فرهنگی، باید برنامه ای مناسب 

پیش بینی کنیم. 

از اشراف و باالنشین ها در صحنه های خطر ندیدم 
کسی سینه ستبر کند

وی با بیان اینکه مسئله توجه به فقرا و زاغه نشینان 
است، تصریح کرد: فقرنشینان و زاغه نشینان، کسانی 

هستند که اگر جنگ باشــد، خودشان می روند، برای 
دفاع از حرم آنها می رود. از اشــراف و باالنشین ها در 
صحنه های خطر ندیدم کسی ســینه ستبر کند. در 
بودجه جهت حمایتی را به این سمت بدهید. انقالب 
ما، انقالب پابرهنگان، جنوب شــهری ها و روستاییان 
است. باید اینها به نوا برسند و نه اشراف مرفه بی درد.  
مشاور رئیس قوه قضاییه موضوع اشتغال را یکی دیگر 
از جهت گیری مجلس در بودجه برشمرد و خاطرنشان 
کرد: حرف و شعار کافی نیســت. مردم به اندازه کافی 
وعده شنیده اند. مردم امروز منتظر اقدام و عمل هستند. 
بیکاری بیماری و افســردگی است که خشونت ایجاد 
می  آورد. خشــونت، پرخاش ایجاد می کند و پرخاش 
اغتشــاش ایجاد می کند. پول را باید توام با مدیریت 
جهادی از کاخ های شیشــه ای بیــرون آورد و باید به 

جنوب شهر آمد.

شعارهای غربی خوشایند مردم نیست
صدیقی با اشاره به ضرورت احترام به مردم ابراز داشت: 
شعارهای غربی خوشایند مردم نیست. ممکن است برای 
عده ای رای بیاورد اما عمده مردم ما مومن، مســلمان و 
معتقد هســتند. باید آنها را تحویل گرفت و مطالبات  و 
اعتراض شان را شنید، نه شنیدنی که تمام شود. وی ادامه 
داد: اگر می توانید مشــکالت را حل کنیــد، به داد مردم 
برسید و اگر نمی توانید به مردم وعده نرسید و با صداقت 
به مردم بگویید و کاررا  به دست مردم بدهید. در جبهه 
شما نمی توانستید، مردم به میدان آمدند. اکنون نیز عرصه 

را به مردم بسپارید.

برخی از قضات مردم را تحویل نمی گیرند
خطیب موقت نمازجمعه ایــن هفته تهران با تاکید بر 
اینکه مردم را طریق رضای خدا می توان راضی کرد، بیان 
کرد: دین خدا را رواج دهید. دشمن خدا را شاد نکنید. به 

دین و اخالق بپردازید. 

مقابله باشورای نگهبان کار مجلس نیست
صدیقی در خطبه های نمازجمعه:

بــی  غر ی  ها ر شــعا
خوشایند مردم نیست. 
ممکن است برای عده ای 
رای بیــاورد اما عمده 
مردم ما مومن، مسلمان 
و معتقد هســتند. باید 
آنها را تحویل گرفت و مطالبات  و اعتراض شان 

را شنید، نه شنیدنی که تمام شود

ترغیب کشورهای منطقه برای تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی

خبرنامه

در انتظار معجزه

در گفت وگو با بهرام پارسایی، عضو کمیسیون 
اصل ۹۰ تشریح شد؛

فیلتر تلگرام و بروز 
مشکالت دیگر 

 موفق به بازنمایی مطلوب
 جلوه های دفاع مقدس نبوده ایم

| نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: با وجود اهمیت بزرگداشــت 
دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان، هنوز موفق نشده ایم به شکل مطلوبی جلوه 

های دفاع مقدس را در جامعه بازسازی نمائیم.
احمد امیرآبادی فراهانی شامگاه پنج شنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره 
ملی هشت نوشت که در تاالر مرکزی شهر قم برگزار شد عنوان کرد: شهیدان در 
مسیر انقالب و حفظ ارزش های نظام جمهوری اسالمی، جانفشانی های زیادی 

کردند.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: باید قدردان شــهیدان به واسطه ایثارگری 
های آن ها باشیم در این باره بهترین روش برای قدردانی، بزرگداشت یاد و خاطره 

آن ها و معرفی شهیدان به نسل جوان است.
وی تصریح کرد: جوانان غیور ایرانی در طول جنگ تحمیلی توانســتند با اراده 
ای پوالدین در برابر دشمنان ایســتادگی کنند و امنیت و آرامش را برای کشور 

به همراه آورند.
امیرآبــادی فراهانی اظهار داشــت: دوران دفاع مقدس سرشــار از جلوه های 
ارزشمند و عشق به خداوند و ایثار و فداکاری است و باید این موضوعات مهم در 
قالب هنر به مردم معرفی گردد.وی عنوان کرد: هنرمندان رسالت مهمی در معرفی 
شــهداء و ارزش های دفاع مقدس دارند و می توانند با آثار فاخر به این رســالت 
مهم جامه عمل بپوشانند.نماینده مردم قم در مجلس یادآور شد: با وجود اهمیت 
بزرگداشت دفاع مقدس و یاد و خاطره شــهیدان، هنوز موفق نشده ایم به شکل 

مطلوبی جلوه های دفاع مقدس را در جامعه بازسازی نمائیم.

قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا مصداق 
بارز دخالت در امور داخلی ایران است

| نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه 
مجلس نمایندگان آمریکا با ادعای حمایت از اعتراض ایران را مصداق بارز دخالت 
در امور داخلی کشــورمان دانست و تاکید کرد: آمریکایی ها به جای دخالت در 
امور کشورها از کشتار مردم بی گناه همچون یمن جلوگیری کنند.کمال دهقانی 
در واکنش به قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا با ادعای حمایت از اعتراضات 
ایران، گفت: آمریکا با اتخاذ سیاست های دوگانه در ایران تنها به دنبال حفظ منافع 
ملی خود است و هیچ موضوع دیگری یعنی صلح جهانی،  امنیت بین المللی و 
امنیت منطقه ای برای آمریکا اهمیتی ندارد. این موضوع باعث اتخاذ سیاست های 
متناقض در آمریکا شده است.وی افزود: بعد از اقدام مفتضحانه رییس جمهور 
آمریکا برای درخواست جهت برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای 
رسیدگی به اعتراضات ایران و مخالفت با اعضای این شورا در این جلسه،  مجلس 
نمایندگان آمریکا دست به صدور قطعنامه ای با ادعای حمایت از اعتراضات ایران 
زد آن هم در شــرایطی که همین چند ماه گذشته رییس جمهور این کشور در 
مقابل رسانه های جهانی مردم ایران را تروریست خواند.دهقانی ادامه داد: مردم 
ایران به خوبی شاهد اتخاذ مواضع آمریکا در برجام و نقض پیمان همه جانبه اش 
در اجرای این توافق بین المللی چندجانبه بودند. رییس جمهور آمریکا فردی است 
که از ابتدای ریاست جمهوری اش دست به اقداماتی زده است که باعث ناخشنودی 
مجامع بین المللی شده است، نمونه آن را می توان در خروج از پیمان پاریس دید، 
این موارد همه حاکی از عدم ثبات در آمریکا برای اجرای تعهدات بین المللی است.

 سعیدی: نمی توان مردم را مجبور 
به استفاده از پیام رسان داخلی کرد

| نایب رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس تاکید کرد: نمی توان 
مردم را مجبور به اســتفاده از یک پیام رسان کرد و اگر امروز می بینیم پیام های 

رسان های داخلی با اقبال مواجه نمی شوند علتش بی اطمینانی مردم است.
فاطمه ســعیدی دربــاره این که آیا قبول دارید مردم نســبت به اســتفاده از 
اپلیکیشن های داخلی بی اعتماد هستند، گفت: این حق مردم است که از کدام ابزار 
ارتباطی استفاده کنند و نمی توان این حق را از شهروندان سلب کرد. اینکه مردم 
را مجبور کنم از یک پیام رسان استفاده نکنند یا به عکس فقط حق داشته باشند 

از چند پیام رسان داخلی استفاده کنند با حقوق شهروندی آنها منافات دارد.
وی افزود: طبق قانون اساسی و مطابق فرمان هشت ماده ای حضرت امام بدون 
حکم قاضی و در موارد خاص هیچ کس اجازه شنود مکالمات مردم را ندارد. اینکه 
امروز می بینیم  پیام رســان های داخلی با اقبال جدی مواجه نمی شوند علتش 

بی اطمینانی مردم است.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کــرد: بنابراین،  به جای ایجاد 
انحصار برای پیام رسان های ایرانی باید اطمینان مردم را جلب کنیم، اگر عنصر 
اعتماد را از بین بردیم همان اتفاقی که برای صدا و سیما در این سال ها افتاد، برای 

پیام رسان های داخلی هم می افتد.
این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: امروز اگر می بینیم بخشی از مردم تحت 
تاثیر شبکه های فارسی زبان خارجی هستند به دلیل رفتار غلط  خود ما و صدا و 
سیمای ما است. وگرنه چطور یک شبکه تلویزیونی با 100 کارمند می تواند یک 

دستگاه عریض و طویل به نام صدا و سیما را به حاشیه براند؟

میز خبر
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