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برخی برای تصویب لوایح  FATFدروغ میگویند

حجت االسالم کاظم صدیقی
در خطبههای نمازجمعه امروز
(۱۷آبان) تهران ،لزوم توجه به یاد

خدا را مورد تأکید قرار داد و گفت:
ً
این موضوع ،مخصوصا درباره
ّ
مسئوالن و حقوق بگیران ملت،

اهمیت ویژهای دارد .وی با بیان
ّ
اینکه مسئوالن و مزدبگیران ملت،
خود را ارباب نبینند ،تصریح کرد:
این حقوقها از سفره ملت و از
جیب همین مردم است .از سفره
همین مردم جنوب شهر و شهید
دادهها و مدافعان بزرگوار حرم
است .صدیقی ادامه داد :مسئوالن
اگر خدا را یاد کنند ،عائله خدا را
از یاد نخواهند برد؛ گرانی و فاصله
طبقاتی را تحمل نمیکنند؛ رنج
رنجورها را برنمیتابند ،برای رضای
خدا ،قسط و عدل و رعایت حقوق
مردم را نصبالعین خودشان قرار
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غرویان :تخریب روحانی برای کاهش محبوبیتش هست

میدهند .همچنین نوکری مردم
را برای خودشان افتخار میدانند.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر
لزوم عبرت گیری از برجام گفت:
تأسفآورتر این است که هنوز هم
عدهای پیگیر تصویب لوایح مرتبط
با FATFهستند و گاهی هم دروغ
میگویند.
گفتند در جلسه سران قوا توافق شده
و آن را به بیت رهبری مرتبط کردند
که بعد هم تکذیب شد .آیا برجام
کافی نبود که آقایان میخواهند
ّ
مضیقههای بیشتری را به ملت
تحمیل کنند؟

محسن غرویان استاد حوزه علمیه درباره شعار «ای مدعی بهشت برجام /استخر فرح تو را سرانجام» گفت :این
اقدامات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است .چراکه این افراد دیدهاند در دوره اخیر در جلب رضایت مردم
ناتوان هستند و کاندیداهای آنها در مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری ،شکست خوردهاند .او افزود :این افراد
برای اینکه رئیسجمهور آینده را از طیف خودشان که همان آقای احمدینژاد است روی کار بیاورند ،دست به چنین
اقداماتی میزنند؛ بنابراین تخریب روحانی به همین خاطر است تا محبوبیت او را در بین مردم کم کرده تا شاید بتوانند،
رئیس جمهور آینده را از طیف خودشان داشته باشند .غرویان با بیان اینکه در گذشته نیز این مدل برنامهها را شاهد بوده
ایم ،تصریح کرد :زمان هاشمی رفسنجانی نیز شاهد این مدل برنامهها بودهایم .این افراد میدانند که اقداماتشان بر
خالف نظر مقام معظم رهبری است ،اما «الغریق یتشبث بکل حشیش» کسی که درحال غرق شدن است به هر چیزی
دست میاندازد تا نجات پیدا کند .این مدرس حوزه اضافه کرد :حرکات این افراد نشانه شکست تفکرات افراطی در
بین مردم است .جریانات افراطی میخواهند که مردم از نظام روحانیت دل زده شوند البته این اتفاق نیز رخ داده است و
مردم دیدهاند ،شعارهای توخالی هیچ نتیجهای در زندگی آنها جز استمرار دعوا نداشته است.

حذف علی الریجانی از لیست انتخاباتی اصولگرایان در قم

تولیدکنندگانی که با جان مردم بازی میکنند
مدیرعامل اتحادیه سراسری
مرغداران تخمگذار کشور :درج
تاریخ تولید غیر واقعی روی
محصول به منظور افزایش مدت
زمان نگهداری محصول یک
تخلف است و با متخلفان برخورد
قانونی میشود .طبق نظر سازمان
دامپزشکی کشور مدت زمان
مصرف تازه خوری تخم مرغ یک
ماه است که روی محصول درج
میشود .البته اگر بتوانیم تخم مرغ

را در محیط مناسب سردخانهای با
دمای بین سه تا چهار درجه سانتی
گراد ،عاری از آلودگی و در ظروف
مخصوص نگهداری شود ،حتما
قابلیت نگهداری تا سه ماه را دارد.
برخی واحدهای تولیدی تاریخهای
آینده را به عنوان تاریخ تولید روی
محصوالت خود درج میکنند؛ به
عنوان نمونه اکنون در آبان ماه ۹۸
هستیم ،اما تاریخ تولید تخم مرغ،
آذرماه  ۹۸درج میشود/ .ایرنا

حمایت رئیسی از گزارش یک خبرنگار
حجت االسالم والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه از
گزارش آقای امین حسنی درباره خام
فروشی قیر در هرمزگان حمایت
کرد .او گفت :گزارش گران فساد
و یا افرادی که به هر دلیلی از فساد
مطلع شدند و آن را گزارش کردند،
باید مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس قوهی قضائیه افزود :یک آقای
خبرنگاری درباره قیر در هرمزگان
گزارش داد ،برخی میگویند چرا

همچین گزارشی داده است؟ این
کار باید مورد توجه و تشویق باشد
که فردی در جامعه نسبت به قانون
شکنی حساس شده و آن را گزارش
کرده است .سید ابراهیم رئیسی
گفت :افرادی که نارسایی اجتماعی،
فساد اقتصادی و آسیب فرهنگی را به
دادستان اعالم میکنند ،نباید توبیخ
شوند .حجت االسالم و المسلمین
رئیسی افزود :جامعه بداند گزارش
گر فساد در جامعه تشویق میشود.

پای یک مقام دیگر به رسوایی ترامپ
باز شد

الحشدالشعبی:پایبندبه
دستوراتمرجعیتهستیم
الحشد الشعبی در بیانیهای درواکنش به
قدردانی آیتالله سیدعلی سیستانی از نیروهای
مسلح و مقاومت عراق در جنگ با داعش ،بار دیگر
بر پایبندی خود به دستورات مرجعیت عالی عراق تاکید
کرد.سازمان بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) در بیانیهای که نسخهای از آن روز
شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت خطاب به مرجعیت عالی عراق تاکید کرد :فرزوندان
شما در سازمان الحشد الشعبی ،باالترین حد از پایبندی خود را به هر گونه اوامری
که از سوی مرجعیت دینی صادر شود و حمایت خود را از خواستههای مشروع
تظاهرکنندگان اعالم میکنند .دفتر آیت الله سیستانی در بیانیهای که دیروز جمعه
در خطبه دوم نماز جمعه شهر مقدس کربال معروف به خطبه مرجعیت قرائت شد،
در چارچوب توصیههای پنجگانه در خصوص جنبش اصالحی ملت عراق ،بر
ضرورت حفظ ماهیت مسالمت آمیز اعتراضهای مردم این کشور تاکید و خواستار
خودداری از اظهارات و اقداماتی شد که منزلت و جایگاه نیروهای مسلح و کسانی
را که داوطلبانه کنار آنها با تروریسم جنگیدند (الحشد الشعبی) ،مخدوش میکند.

در بحبوحه تحقیقات برای استیضاح ترامپ،
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت دو تن از
مشاوران وکیل شخصی رییس جمهور آمریکا ظاهرا
از رییس جمهور سابق اوکراین درخواست کرده بودند
در ازای یک سفر رسمی به واشنگتن ،تحقیقات از بایدن و پسرش را آغاز کند.
به گزارش ایسنا روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد :این درخواست چند ماه
قبل از علنی شدن تماس تلفنی  ۲۵ژوییه دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا با
ولودیمیر زلنسکی ،رییس جمهور کنونی اوکراین مطرح شد .لو پارناس و ایگور
فرومن ،دو تن از مشاوران جولیانی با پترو پوروشنکو ،رییس جمهور وقت اوکراین
اواخر فوریه سال جاری میالدی در دفتر یوری لوتسنکو ،دادستان کل اوکراین در
کییف دیدار کردند.گزارش شده که لوتسنکو در ماه مارس گفته بود که از جو
بایدن ،معاون رییس جمهور سابق آمریکا و هانتر بایدن ،پسرش تحقیق میکند،
اما در ماه مه اعالم کرد که هیچ سندی دال بر انجام این اقدامی اشتباه از سوی این
دو تن وجود ندارد.

بعد از دو بیانیه مرجعیت عالی دینی
در دو جمعه اخیر و مواضع عمومی
جریانهای سیاسی در مخالفت صریح
با استعفای «عادل عبدالمهدی» و
همزمان کاهش محسوس جمعیت
تظاهرکنندگان در میدان تحریر بغداد
عمال استعفای نخست وزیر عراق را
تا اطالع ثانونی منتفی کرده است .به
گزارش ایرنا دو بیانیه اخیر مرجعیت
عالی دینی عمال بدون ذکر مسئله
استعفای دولت عبدالمهدی بر ضرورت
پیشبرد اصالحات در سایه دولت و نظام
سیاسی فعلی تاکید کرده امری که باعث
شده است که موضع جریانهای سیاسی
حامی دولت را که از ابتدا با کنار رفتن
عبدالمهدی در شرایط کنونی مخالف
بودند و آن را مایه خالء قانونی و هرج و
مرج میدانستند ،تقویت کند .مرجعیت
عالی دینی عراق و در راس آن آیت
الله سید علی سیستانی در بیانیه دیروز
در خطبه جمعه از همه جریانهای
سیاسی و دولت عراق خواست که در
یک بازه زمانی مشخص برای پیشبرد
اصالحات ریشهای در کشور تالش
کنند.همزمان فروکش کردن التهاب

(رییس پارلمان)) و جریانهای کرد و
در راس آنها حزب دمکرات (مسعود
بارزانی) و اتحادیه میهنی کردستان
عراق هستند .اعالم مکرر بستههای
اصالحی که دولت عبدالمهدی در
سایه فشار اعتراضات اجتماعی در دو
هفته اخیر اعالم کرده باعث شده است
که بسیاری از افکار عمومی از روند
اصالحات جاری ابراز رضایت کرده و
همین امر کاهش محسوس جمعیت
تظاهرکنندگان را به دنبال داشته که
صاحب نظران ،این کاهش التهابات را
به نفع بقای دولت عبدالمهدی تحلیل
و تفسیر کنند .گرچه از حیث داخلی
همه شواهد و قرائن به نفع بقای دولت
عبدالمهدی رقم خورده ،اما همچنان
کارشناسان عامل خارجی را نیز یکی
از گزارههای مهم در تثبیت بیشتر دولت
عبدالمهدی میدانند .از حیث عامل
خارجی تاکنون جمهوری اسالمی ایران
همچون همیشه از دولت و پارلمان
منتخب و روند سیاسی و رای و نظر مردم
عراق حمایت کرده است ،اما موضع
کشورهای اثر گذار دیگر مانند آمریکا و
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در

عطوان :فروپاشی ناتو تقریباً
قطعی است
طی دو روز گذشته دو اظهار نظر خطرناک
مطرح شد که هرکدام آینده تاریکی را برای ناتو
پیشبینی میکنند ،دلیل این آینده تاریک ،مداخله
ترکیه در مناطق شمالی سوریه ،خروج آمریکا از برخی
مناطق سوریه و ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت است که طی چندین سال
میتواند جایگزین آمریکا شود " .به گزارش ایسنا ،عبدالباری عطوان ،نویسنده و
تحلیلگر سرشناس عرب در یک یادداشت درباره اظهارات اخیر امانوئل ماکرون،
رئیس جمهوری فرانسه پیرامون ناتو نوشت :اظهار نظر اول توسط امانوئل ماکرون
در مصاحبهای نادر با مجله با سابقه "اکونومیست" بیان شد .اظهار نظر دوم نیز که
آینده سیاهی را برای ناتو پیشبینی میکند ،توسط مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا
در جریان سیامین سالگرد فروریزی دیوار برلین و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
و بلوک سوسیالیستی آن مطرح شد و وی در این باره اظهار داشت :ناتو منسوخ شده
است و با خطر انقراض روبرو است و باید یک مشارکت اروپایی جدید سنگینی بار
تأمین مالی و هزینههای نظامی آن را بر دوش بکشد.

ایران

استیضاحیااستعفایعبداملهدیمنتفیشد
اعتراضات در بغداد و دیگر شهرهای
جنوب و مرکز عراق ،بیش از پیش
موضع این جریانهای سیاسی حامی
دولت عبدالمهدی را تقویت کرده
و به اعتقاد صاحب نظران در پایین
آمدن سطح غیر منطقی مطالبات
تظاهرکنندگان از براندازی نظام سیاسی و
استعفای دولت نقش موثر داشته است.
در حال حاضر تنها جریانهای موافق
استعفای دولت عبدالمهدی فراکسیون
«سائرون» مورد حمایت متقدا صدر و
برخی گروههای کوچکتر مانند «النصر»
مورد حمایت «حیدر العبادی» نخست
وزیر سابق و «جبهه نجات و توسعه»
به رهبر «اسامه النجیفی» رییس اسبق
پارلمان هستند .این در حالیست که
طیف حامیان دولت عبدالمهدی جبهه
گسترده و طیف وسیعی از جریانهای
سیاسی شیعه شامل دولت قانون (نوری
المالکی) ،جریان حکمت ملی (سید
عمار حکیم) ،الفتح (هادی العامری)
و جریانهای سیاسی اهل سنت و در
راس آنها «ائتالف محور» (احمد
الجبوری (ابومازن)) ،حزب الحل
(برادران کربولی و محمد الحلبوسی

احمد امیرآبادی مردم قم در مجلس در تشریح جزئیات مربوط به لیست سه نفره اصولگرایان در قم برای
انتخابات مجلس یازدهم ،گفت :شورای هماهنگی اصولگرایان قم که از احزاب و گروهها و تشکلهای
اصولگرا  ۲۶نفر عضو دارد ،کارنامه عملکرد بنده و آقای ذوالنور را مورد بررسی قرار دادند و به ما دو نفر
به عنوان کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در قم در لیست اصولگرایان رأی دادند .وی در گفتوگو
با فارس افزود :برای نفر سوم هم اعالم کردند که هر یک از اصولگرایان میخواهد در قم کاندیدا شود،
رزومهاش را بیاورد ۱۲ ،نفر رزومه خود را به شورای هماهنگی اصولگرایان قم ارائه کردند که هر یک از این
 ۱۲نفر جداگانه برای مصاحبه دعوت شدند و بعد از انجام مصاحبهها و رأیگیری  ۴نفر انتخاب شدند.
البته الزم به ذکر است که از این  ۱۲نفر قبل از رأیگیری دو نفر اعالم انصراف کردند .نماینده مردم قم در
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :بنا بر این شد که  ۴نفری که بیشترین رأی را از بین  ۱۰نفر آوردند ،در
مرحله آخر مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرند که این  ۴نفر عبارت بودند از؛ علیرضا زاکانی ،روانبخش،
محسن موحدی و آقامیری .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :نکت ه قابل ذکر در
اینجا این است که در این روند انتخاب لیست سه نفره ،شورای اصولگرایان قم هیچ رزومهای از علی
الریجانی نخواسته و آقای الریجانی هم رزومهای را به شورا ارائه نکرده است و نام وی در بین  ۱۲نفری که
از آنها صحبت به میان آمد وجود نداشت.

راس آن عربستان سعودی نسبت به دولت
عبدالمهدیابهامآلوداست.آمریکاییها
برخالف روزهای نخست و پر التهاب
اعتراضات که همه نگران ورود عراق به
دوره هرج و مرج و حتی احتمال بروز
جنگ داخلی بودند ،اظهارنظر چندانی
نمیکردند و تنها به ادامه همکاری با
دولت و حمایت از حق اعتراض مردم
تاکید داشتند ،اما در روزهای اخیر که
عراق شاهد کاهش محسوس التهابات
و اعتراضات اجتماعی بوده ،به طور
محسوسی فشار خود را بر دولت و
شخص عبدالمهدی افزایش داده و دایم
از سرکوب ،کشتار و حق تعیین سرنوشت
ملت عراق سخن میگویند و میکوشند
از او چهرهای خشن و قاتل ملت عراق
ترسیمکنند.کشورهایعربیحوزهخلیج
فارس گرچه از حیث رسمی همچنان
سکوتاختیارکرده،امارسانههایوابسته
به آنها به طور گستردهای همچنان برای
تحریک اعتراضات اجتماعی تالش
کرده و کامال موضع منفی علیه دولت
عبدالمهدی دارند و این مواضع همزمان
با فروکش اعتراضات ،تشدید هم شده
است.

واکنش رائفیپور به شائبه
کاندیداتوری در انتخابات مجلس
رائفی پور ،فعال اصولگرا در جمع شرکت
کنندگان در همایش «بیعت با امام عصر
(عج)» ،گفت :من در انتخابات شرکت
نمیکنم ،اما به مردم خواهیم گفت:
به چه معیارهایی در انتخابات رأی
بدهند .روز گذشته فرید مدرسی ،در
توئیتی با انتشار پوستر مراسم «بیعت
با امام عصر (عج)» با سخنرانی رائفی
پور ،نوشته بود؛ «رائفی پور با چراغ
خاموش در حال عرض اندام برای
انتخابات مجلس است و شبکه سازی
کرده است« ».علی اکبر رائفیپور» ،اما
عصر پنجشنبه در سخنانی در اجتماع
مردمی «بیعت با امام عصر (عج)»
که به مناسبت سالروز آغاز امامت امام
زمان (ع) در میدان امام حسین (ع)
تهران برگزار شد ،به این گمانهها پاسخ
داد و اظهار کرد :من در انتخابات شرکت
نمیکنم ،اما به مردم خواهیم گفت :به
چه معیارهایی در انتخابات رای بدهند.
کسانی باید از صندوق انتخابات بیرون
آیند که قوانین و قواعد عدالت محوری
و برابری را به تصویب برسانند .در این
کشور نباید طوری پیش برویم که چهل
نفر اول کنکور امسال در مدارسی غیر از
مدارس عادی و مردمی درس بخوانند.
بنا به گزارش ایرنا ،وی یادآور شد :به
کسی رای بدهید که از خصوصی شدن
بهداشت و آموزش جلوگیری کند.
برخی از پزشکان ما از َمحرم مردم به
یک کاسب و تاجر تبدیل شده اند تا
جایی که نظام ،دولت و مسئوالن ما
نگران کارت خوانهای مطب آنها شده
اند .اگر میخواهید حکومت مهدوی
بسازید اول این مملکت را درست کنید
که الگویی برای دنیا شود .این فعال
اصولگرا افزود :تا بحث قدرت و پول
در میان نباشد ،خیلیها مدعی سربازی
امام عصر (ع) هستند ،ولی وقتی
موضوع قدرت و پست در میان باشد
به سمت آن حمله میکنند .پنج سال
است مراسم عید بیعت برگزار میشود
و بعضیها در شبکههای اجتماعی این
تجمعات را معطوف به انتخابات قلمداد
میکنند ،در حالی که اگر چنین قصدی
داشتیم طی این پنج سال در انتخابات
شرکتمیکردیم.

معاون دانشگاه آزاد :حجاب نسبت
به واجبات دیگر درجه اهمیت
باالتری دارد
کالنتری ،معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به هجمه
سنگینی که علیه حجاب است ،این
دستورالعمل بر اساس اسناد باالدستی و
در راستای سند اسالمی شدن دانشگاهها
و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
تهیه شده و بیش از  ۱۵۰۰نفر ساعت
کار ،وقت صرف آن شده است و در
 ۱۲شهریور  ۹۷تصویب و در مهر
همان سال به همه واحدها جهت اجرا
ابالغ شده است .کالنتری با اشاره
به گستردگی و عظمت دانشگاه آزاد
اسالمی ،افزود :نزدیک یک میلیون و
 ۲۰۰هزار دانشجو ۲۵ ،هزار عضو
هیئتعلمی و  ۳۰هزار کارمند با بیش از
 ۶میلیونفارغالتحصیلوفضایفیزیکی
بسیار را نمیشود سلیقهای اداره کرد و
نیاز به دستورالعمل در حوزه پوشش و
شئون رفتاری دارد .معاون فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره
به اهمیت بحث حجاب و عفاف ،اظهار
کرد :وزن حجاب و عفاف معادل ۵۰
درصد کارهای فرهنگی بوده و جنبه نماد
و پرچم را دارد و واجبی است که نسبت
به واجبات دیگر از درجه اهمیت باالتری
برخوردار بوده و نمادهای دیگر پشت
سنگر آن است و اگر سیاستگذاری
در این حوزه به درستی انجام شود ،ما
در پیشگاه خداوند روسفید خواهیم بود.

