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سرکرده داعش دستگیر شد
رســانه های روسی از دستگیری ابوبکر البغدادی ســرکرده گروه تروریستی داعش در
هنگام فرار از عراق خبر دادند در حالی که تائید یا تکذیبی رسمی در این باره ...
سرمقاله

سرمقاله

محمد      عسلی

آقای رئیس جمهور به داد
بازار وکیل برسید
جناب رئیس جمهور!

با سالم و خیرمقدم و بدون مقدمه ،نظرتان را
به این نوشتار جلب می کنم.
از ّ
خطه ی چند هزار ســاله فارس آنچه مانده
است ،سرزمینی است به وسعت کنونی 122608
کیلومتر مربع و آثاری گرانقدر که توریست پذیر
اســت و می تواند برای ملت امروز و فردای ما
منبع درآمد گردشگری باشد و یا همچون بازار و
مساجد و مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
اما افسوس که بر سر هر بنای تاریخی خانی
نشســته و حاصل آن خوانــی و نانی که صرف
نگهداری آنها نمی شود .حال و روز صاحبان آثار
و بناها نیز در این بیت متجلی است:
از هنر حال خرابم نشد اصالح پذیر
همچو ویرانه که از گنج خود آباد نشد
ایــن هنرهایی که بــه بهای عمــر و وقت
هنرمندانــی بنــام و هزینه هایــی گــزاف در
دوران های فقر و فاقه به جای مانده اند و اینک
یکی پس از دیگری فرو می ریزند و سقف های
آنان ناامن می شوند مظلومیت هنر و هنرمند را با
زبان نقش و رنگ و معماری کهن فریاد می زنند
اما گوش شنوایی نیست.
نمونه  ای از آن بازار وکیل شــیراز است.
بازاری که در زمان حکومت رضاشاه بیرحمانه
به دو نیم تقسیم شــد تا خیابانی از وسط آن
عبور کند .در صورتی که می  شــد برای گذر
اتومبیل  ها از زیرگذر استفاده کرد ،یا فهمشان
نرسید و یا قدر و بهای اصالت آن را نشناختند.
هم اینک نیــز مدتی اســت بازاریان فریاد
می زنند به داد بازار وکیل برســید که سقف آن
شــکاف دارد و جاهایی از بدنه و دیوارهای آن
ترک برداشته است.
می  گویند بارها شــهرداری برای بازسازی
آن اراده کرده اما میــراث فرهنگی به هر
بهانه  ای که فرع را بر اصل ترجیح داده اجازه
بازسازی نمی  دهد!
سؤال:
آیا وظیفه میراث فرهنگــی حفظ بناها و
میراث  های فرهنگی نیست؟
اگر هست یا خود باید دست باال بزند و کاری
انجام دهد و یا نظارت کند تا دیگر نهادها که
توان مالی دارند آنها را ترمیم و بازسازی نمایند.
همه می دانیم که بــه هر بارانی و باد و آفتابی
فرســایش و فرســودگی این بناهــا را تهدید
می کند اگر سالم مانده باشند که متأسفانه برای
پیشگیری طرح و برنامه ای نداریم چه رسد به
عمل اصالح و بازسازی.
وای از آن روز که این بناها با شکاف های عمیق
مواجه شوند و آب به دیوارها و شالوده های آنها
رخنه کند و یا از ســقف آنها آب باران به پایین
روانه گردد.
آیا ما با این همه امکانات مهندسی و فنی
و مصالح متنوع و مدرن توانسته ایم بازاری و
یا مسجد و بنایی بسازیم که قرن  ها بماند و از
آسیب دهر در امان باشد؟
امروز عمر ساختمان های ما را حداکثر  30سال
تخمین زده اند اگر با اصول مهندســی ساخته
شده باشند.
بجاست از کشــورهای اروپایی یاد بگیریم
که چگونه ســاختمان های قدیمی را که در اثر
بمباران به کلی آســیب دیده و تخریب شده اند
همانند روز اول ترمیم کرده و بازسازی کرده اند
و روزانه مبالغ هنگفتی از بازدیدکنندگان داخلی و
خارجی پول دریافت می کنند.
موزه های آنان پر است از آثار باستانی ما که
گردشگران برای دیدن آنها در صف های طویل
می ایستند.
اغراق نیســت اگر بگوییم بسیاری از مردم
دنیا لندن و پاریس را بــه خاطر موزه  های
بی  نظیرشــان «بریتیش میوزیــم و لوور»
می  شناسند و گردشگاه  ها و ساختمان  های به
جا مانده از چند قرن ناقابل که هر آنچه دارند
آن دیگران است و
و به نمایش گذاشــته اند از ِ
ما چه ســاده و راحت و بی توجه آثار چند هزار
ساله مان را به دســت باد و باران رها کرده ایم
و فقط منتظریم چند توریســت بلیطی دریافت
کنند و از آنچه باقی مانده بازدید نمایند و بگویند
افســوس که این همه آثار بی نظیر به دست ما
افتاده که قدر و بهای آنها را نمی دانیم.
متأسفانه تاریخ گویای جهل بعضی شاهان
اد امه د ر ستون روبرو
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مصر میتواند رهبری کشورهای منطقه را بر عهده گیرد
رئیس ائتالف ملی عراق دیروز تاکید کرد که مصر قادر است رهبری کشورهای منطقه
را برای تحقق صلح و ثبات برعهده بگیرد...

دستور الریجانی برای رعایت قانون در      باره حضور پیروان ادیان الهی
در انتخابات شوراها
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی از دستور رئیس مجلس برای رعایت قانون ...

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان ارتش:

انتخابات باید گسترده ،سالم ،پر شور و با امنیت برگزار شود
رهبر معظم انقالب اســامی با اشــاره به نقش
اقتــدار ،تواناییها و انگیزه بــاالی ارتش در تأمین
امنیت کشور ،نیروهای نظامی را یکی از مؤلفه های
تأمین امنیت برشمردند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیتا ...خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در دیدار
فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه
ارتش بــه مناســبت روز ارتش و نیــروی زمینی
همچنین بــا تأکید بر تأثیر عملکرد دســتگاههای
اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی ،و آموزشی و فرهنگی
در جلوگیری از به نتیجه رســیدن اهداف دشــمن،
اولویت درجه یک کشور را مسائل اقتصادی دانستند
و گفتنــد :اصلیترین وظیفه مســئوالن ،پیگیری
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بویژه در بخش اشتغال
و تولید و تالش جدی برای حل مشکالت معیشتی
مردم و همچنین ایســتادگی در مقابل ابرقدرتها و
نترسیدن از تشر آنهاست.
رهبــر انقالب اســامی همچنین با اشــاره به
انتخابات  ۲۹اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری
اسالمی را نماد مردم ساالری اسالمی و مایه عزت و
افتخار و قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند:
باید مردم ،مســئوالن و نامزدهــا ،انتخابات را قدر
بدانند و زمینه یک انتخابات پرشــور و شــوق و با
نشاط ،سالم ،با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
حضرت آیــت ا ...خامنــهای در ایــن دیدار با
گرامیداشــت روز ارتــش و تجلیــل از خانوادهها و
همسران و فرزندان ارتشیان به عنوان همسنگران و
همرزمان واقعی آنها ،تعیین روز ارتش بوســیله امام
(ره) را یکی از بهترین و هوشــمندانهترین اقدامات
امام راحل برشــمردند و گفتند :این اقدام عالوه بر
مستحکم کردن پایههای ارتش جمهوری اسالمی،
موجب یأس و ناامیدی بســیاری از توطئه گران ،در
آن زمان شد.
ایشــان با تأکید بر اینکه «تعیین روز ارتش از
جانــب امام خمینی (ره) بــه معنای پذیرش هویت
ارتش با همــه مختصات و شــرایط آن در ابتدای
پیــروزی انقالب بــود» ،افزودند :حفــظ و تقویت
ارتش ،اعتقــاد قلبی و عمیق امــام(ره) بود و این
تصمیــم صحیح امام موجب شــد ارتــش در همه
قضایای بعد از انقالب ،خوش بدرخشد.
رهبــر انقالب اســامی ،ایســتادگی در مقابل
توطئههــای درونی را یکــی از نمونه های کارنامه
درخشــان ارتش برشــمردند و گفتند :نقشآفرینی
ارتــش در دوران دفــاع مقدس و ارائــه جلوه های
عملی از ســطوح باالی اخــاق و معنویت در کنار
قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات آن است.
حضرت آیــتا ...خامنــه ای ،شــهیدان صیاد
شــیرازی و بابایی و بسیاری از شــهدای ارتش را
الگوهــای عملــی از اخالق و معنویــت خواندند و
تأکید کردند :ارتش جمهوری اســامی امروز یک
نیــروی فکری و معنوی و دارای انگیزه های پاک و
مقدس است که این یکی از آثار مهم اقدام امام در
تعیین این روز اســت و باید این ارزشها قدر دانسته
نماینده ولی فقیــه در امور حج و زیارت گفت:
اگر ذرهای ناامنی در عربســتان علیه زائران ایرانی
احســاس کنم ،اولین شخصی هســتم که اجازه
نخواهــم داد مردم به حج برونــد ،چون از جانب
ولیفقیه نماینده حفظ جان و شأن مردم هستم.
به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم والمسلمین
سیدعلی قاضی عســکر در پاسخ به نگرانی مردم
در      باره تعهد عربســتان نسبت به تامین امنیت و
حفظ شأن زائران ایرانی ،اطمینان داد که مسئوالن
سازمان حج همه مطالبات مسؤوالن نظام و مردم
را در مذاکــرات مطرح کردنــد و روی آنها توافق
شــد .در متن توافقنامه نیز این موارد ذکر شــده
اســت .وزیر حج عربستان به صراحت اعالم کرده
تمام امکانات انســانی و مادی را به کار میگیرد
تا ضمن خوشــامدگویی به زائــران ایرانی ،عزت،
امنیت ،سالمتی و حرمت آن ها را زمان حضور در
عربستان رعایت و تامین کنند.
وی اضافــه کرد :در بند دیگر ایــن توافقنامه
اشاره شــده ،آن تبلیغات ســوء در گذشته اتفاق
نخواهد افتــاد و به مبادی مرتبط در اینباره تذکر
داده میشود.
سرپرســت حجاج ایرانی تاکید کرد :احساس
میکنم نظر مردم در      باره حج تامین شده است.
قاضی عســکر یادآور شد :نکته مثبت این بود

و تقویت شوند.
ایشــان با تأکید بر لزوم افزایــش آمادگی های
روحی و معنوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مسلح
در تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند :امنیت برای
یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح
مقتدرتــر و پرانگیزه تر باشــند ،این اقتدار حتی اگر
با تحرک نظامی هم همراه نباشــد ،زمینه ساز ایجاد
امنیت خواهد بود.
فرمانــده کل قــوا ،فرماندهــان ارتــش را به
تربیت انســانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و
خاطرنشان کردند :روز به روز باید الگوهای اخالقی
همچون شــهید صیاد و شــهید بابایی در سازمان
بزرگ و دارای شوکت ارتش افزایش یابد.
رهبــر انقــاب اســامی با تأکید بــر اینکه
«نیروهای مســلح از مهمتریــن حصارهای تأمین
امنیــت برای مردم به   شــمار میرونــد» ،افزودند:
عالوه بر نیروهای مسلح ،مجموعهها و دستگاههای
اقتصادی ،آموزشی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز
اگــر در جهت مقابله با اهداف دشــمن و به عنوان
بخش های تکمیــل کننده یکدیگــر ،عمل کنند،
قطع ًا هماهنگ با نیروهای مســلح ،زمینه ساز حفظ
و تقویت امنیت ملی و توســعه و پیشــرفت کشور
خواهند شد.
حضرت آیتا ...خامنــهای یکی از طراحیهای
اصلی دشمن را ،استفاده از نقاط ضعف و مشکالت
اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران ،دانستند و
خاطرنشان کردند :به همین علت در سالهای اخیر
شعارهای اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.
ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساسترین
و کلیدی ترین موضوع برشمردند و گفتند :بر همین
اساس بر اجرای سیاســتهای اقتصادی مقاومتی
بــه عنوان یک مجموعــه «کار و حرکت و اقدام»
بویژه بر موضوع اشتغال و تولید و همچنین مسائل
معیشــتی مردم و کارکنان دستگاههای مختلف از
جمله نیروهای مسلح تأکید دارم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز بدخواهان
نظام اسالمی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی
بــه منظور ایجاد اخالل ،خاطرنشــان کردند :وقتی
انگیزه و هدف دشــمن مشخص است ،قاعدت ًا باید
انگیزه مســئوالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد

مقاومتی افزایش یابد و من همه این مســائل را که
دیدگاه کارشناســان زبده اقتصادی اســت ،به طور
مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان کردهام.
حضرت آیتا ...خامنــهای افزودند :توقع من از
مسئوالن این است که وقتی انگیزه دشمن را برای
اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند ،درصدد
برطرف کــردن نقــاط ضعف اقتصادی و بســتن
منافذ برآیند.
ایشــان تأکید کردنــد :البته نظــام جمهوری
اســامی و ملت ایران ،نقاط قــوت فراوانی دارند و
علت سربلندی ملت در مقابل توطئه های گوناگون،
از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون همین نقاط قوت
عجیب اســت که از لحاظ کمیت و کیفیت ،از نقاط
ضعف بیشتر هستند.
رهبر انقالب اســامی یکی از ایــن نقاط قوت
برجســته را روحیه شجاعت و ایستادگی ملت ایران
در برابر تشــرها و اخم های ابرقدرتها دانســتند و
افزودند :یکی از شگردهای قدرتهای متجاوز ،برای
ترساندن ملتها و دولتها و وادار کردن آنها به تأمین
منافع نامشروع خود ،تشر زدن و از خود بزرگنمایی
نشان دادن است.
حضرت آیــت ا ...خامنــه ای گفتند :برای یک
کشــور بدترین حالت آن اســت که مسئوالن آن
کشور ،از تشر دشمن بترسند زیرا این کار در را برای
ورود ،تجاوز و تعرض او باز می کند.
ایشان خاطرنشــان کردند :در اینکه امور کشور
را بایــد با عقل و تدبیر و حکمــت انجام داد ،هیچ
تردیــدی وجود ندارد اما این تدبیــر و حکمت باید
همراه با شجاعت باشد.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :ترسیدن و
دلهره از تشر دشــمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان
اول بدبختی است.
قرار گرفتن ِ
حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :اگر کسی هم
می خواهد بترســد ،اشکالی ندارد اما از طرف ملت و
به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایشــان با اشــاره به انواع توطئه هــا از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ،خاطرنشان کردند:
اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرتها
بترسد و در مقابل آنها عقب نشینی کند ،اکنون دیگر
هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند.

رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :دشمن اعم
از امریکا و بزرگتر از امریکا ،در مقابل نظامی که به
مردم خود متصل است و مردم و ملت خود را دوست
دارد و ملت نیز آن نظام را دوست دارند و در مقابل
دشمن مقاوم هستند ،هیچ غلطی نمی تواند بکند.
حضــرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به اینکه
«در دشــمنی قدرتهای زورگو بویژه امریکا ،با ملت
ایران هیچ تردیدی نیســت» افزودند :اینکه بگویند
با فالن فرد موافق هســتند و با او مالحظه خواهند
کرد ،حرف نادرستی است زیرا دشمنی آنها از زمان
امام (ره) و بعد از امام و در زمان دولتهای گوناگون
که با سالیق مختلف ،بر سر کار بودند ،همواره ادامه
داشته است.
ایشــان با تأکیــد بر اینکــه «بایــد اقتدار و
ایســتادگی ملت ایران و تأثیرناپذیری ملت از تشر
امریکا و برخی کشورهای اروپایی ادامه پیدا کند»،
خاطرنشــان کردند :بخش مهمی از ادامه ایستادگی
و نهراســیدن از دشــمن ،بعهده نیروهای مسلح ،و
بخش عمده آن بر عهده اقتصادیون و مجموعههای
فرهنگی ،آموزشی ،بخصوص متصدیان بخش های
علمی و تحقیقاتی است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان
پیــش رو ،انتخابــات را از
با اشــاره بــه انتخابات
ِ
افتخارات ملت ایران و مایه عزت ،قدرت ،روسفیدی
و ســربلندی ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند:
بدخواهان بهدنبال نشــان دادن اســام و معنویت
در نقطه مقابل مردم   ســاالری بودند ،اما جمهوری
اســامی ،با مردمســاالری اســامی و انتخابات،
غلط بودن این حرف را نشان داد.
حضرت آیــت ا ...خامنهای گفتند :همه ملت در
انتخابات احســاس میکنند که کلید کارهای کشور
در دست خودشان اســت و آنان هستند که عناصر
اصلی کشور را معین میکنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه «همه مردم ،نامزدها،
دولت و دســتاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند
و آن را گرامی بدارنــد» ،افزودنــد :بایــد انتخاباتی
گســترده ،با شور و شوق و نشاط  ،سالم و همراه با
امنیت برگزار شود و چنین انتخابات و ذخیرهای ،به
کشور مصونیت بسیاری خواهد داد.
رهبــر انقالب اســامی با اشــاره بــه مطالب
وسوسهانگیز رسانههای دشمن و تالش خصمانه آنان
برای خراب کردن انتخابات ،خاطرنشان کردند :ملت
ایران با همین بیداری و هوشیاری که همواره نشان
داده اســت ،در مقابل این حرکت عمل خواهد کرد.
پیــش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،امیر
سرلشــکر صالحــی فرمانده کل ارتــش با تبریک
اعیاد ماه رجب و گرامیداشــت روز ارتش و نیروی
زمینی ،گفت :امروز ارتش مفتخر اســت که در همه
عرصههــای زمینی ،دریایی ،پدافنــدی و هوایی با
اقتدار ،اعتماد به نفــس و توکل به خدا از مرزهای
خاکــی و اعتقادی انقالب اســامی دفاع میکند و
فراتر از همه مؤلفههــای آمادگی رزمی ،به دریای
بیکران انسانهای مؤمن و متخصص خود میبالد.

میخواهند عظمت حج را بشکنند

که شــرایط مذاکرات مثل دور قبــل یک طرفه
پیش نرفت و حج بر اساس نظر مردم و مسؤوالن
برنامهریزی شــده و هماکنون هم کارشناســان
ایرانی برای پیگیری جزییات در عربســتان حضور
دارند .بیشــتر مســکن مورد نیاز زائران ایرانی در
مدینه اجاره شــده و نزدیک به  ۵۰درصد مسکن
مورد نیاز در مکه نیز تامین شده و امیدوارم در چند
روز آینده سایر امور انجام شود تا مردم در آرامش
حج خود را انجام دهند.
وی بیان کرد :احســاس ما بر این است وقتی
دو طرف توافق کردهاند و طبق تجربه گذشــته به
همه تعهدات خود عمل کردهاند ،اینبار نیز قرارداد
را اجرا خواهند کرد.
هشدار نسبت به اخبار خائنانه منسوب
به حج
او ســپس از مردم درخواســت کــرد به اخبار
شــبکههای مجازی توجه نکنند و در ادامه گفت:
تمام اخبــاری که از حج در شــبکههای مجازی
منتشر شده ،دروغ اســت؛ مثال فیلمی منتسب به
خطیبان مسجدالحرام منتشر شده که در آن خون

استقبال از آقای محمدی ـ سرپرست سازمان حج
ـ شخصا به فرودگاه میآید؟
وی اظهار کرد :آنهایی که اخبار نادرست منتشر
میکنند ،میخواهند عظمت حج را بشــکنند .این
که عــدهای میگویند پول حج را باید به فقرا داد،
باید بداننــد حج واجب اســت و روایات متعددی
در      باره عدم تعطیلی و ترک آن وجود دارد.
او در پاســخ به نگرانیها گفت :درســت است
که روابط سیاســی دو کشور قطع شده ،اما حج از
سیاست جداســت و باید از ظرفیت دیپلماسی آن
استفاده کرد ،شــاید در آینده به تقویت روابط دو
کشور کمک کرد.

اختیاری خبر داد،

دستور الریجانی برای رعایت قانون در      باره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها
نماینده زرتشــتیان در مجلس شورای اسالمی از
دســتور رئیس مجلس برای رعایت قانون در مورد
حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها خبر داد.
اســفندیار اختیــاری در گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :پیــرو نامهای که صبح دیروز در خصوص عدم
جلوگیــری از ورود پیروان ادیــان الهی به انتخابات
شــورای شــهر طبق نظریه اخیر فقهای شــورای

نگهبان نوشــتم ،آقای الریجانی مستقیما به هیات
نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون
اقدام کنند.
اختیــاری یادآور شــد :پــس از دســتور آقای
الریجانی ،با اعضای هیات های نظارت بر انتخابات
شوراها که از نمایندگان مجلس هستند ،نیز گفتوگو
شــد و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی

موافق بودند و قرار شد دقیقا مر قانون در این زمینه
اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد :بر اساس قانون
فقــط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و شــورای
نگهبــان میتواند نظر فقهی خود را در مورد طرحها
و لوایح مصــوب مجلس ،آن هــم در موعد زمانی
قانونــی اعالم کنــد .مجلس نیز در صــورت ایراد

رسانه های روسی:

سرکرده داعش دستگیر شد

رسانه های روسی از دســتگیری ابوبکر البغدادی سرکرده
گروه تروریســتی داعش در هنگام فرار از عراق خبر دادند در
حالی که تائید یا تکذیبی رسمی در این باره انتشار نیافته است.
بــه گزارش ایرنا ،تعدادی از رســانه های روســی از جمله
روزنامه رسمی راسیســکایا گازتا و شبکه تلویزیونی الیف نیوز
روز سه شنبه اعالم کردند :ابوبکر البغدادی هنگام تالش برای
عبور از مرز عراق و سوریه دستگیر شد.
در گزارش این رسانه ها به نقل از رسانه های عربی و حیتم
ابوسعید رئیس اداره اطالعات کمیته امنیت و اطالعات سازمان
ملل گفته شــد :سرکرده داعش در حالی که تالش می کرد از
محاصره خارج شده و به سوریه بگریزد ،دستگیر شده است.
رسانه های روسی خاطرنشــان کردند :البغدادی اکنون در
حبس به سر می برد.
در همین حال پایگاه اینترنتی روسی «قفقاز امروز» به نقل
از منابع آگاه نوشــت :البغدادی توسط نیروهای روسی و ارتش
سوریه دستگیر شده است.
هنــوز وزارت خارجه روســیه در باره دســتگیری ابوبکر
البغدادی سرکرده گروه داعش اظهار نظری نکرده است.

عمار حکیم:

مصر میتواند رهبری کشورهای منطقه را
بر عهده گیرد

رئیــس ائتالف ملی عراق دیــروز تاکید کرد که مصر قادر
است رهبری کشــورهای منطقه را برای تحقق صلح و ثبات
برعهده بگیرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از الیوم السابع ،عمار حکیم ،رئیس
ائتالف ملی عراق در کنفرانسی خبری در مقر سفارت عراق در
قاهره گفت :مصر میتواند رهبری کشــورهای منطقه را برای
تحقــق صلح و ثبات بر عهده بگیرد .مــا نیازمند گفتوگویی
عمیق میان کشورهای عربی و اسالمی هستیم.
وی گفت :عــراق تمایل دارد تمامیــت و حاکمیت خود و
هویت عربیاش را حفظ کند.

حمله شیمیایی داعش به آمریکایی ها و
استرالیایی ها در موصل

یک رســانه عراقی دیروز به نقل از رسانه های آمریکایی،
اعــام کرد کــه گروه تروریســتی داعش به مقر مشــاوران
نظامی آمریکایی و اســترالیایی در موصل  ،با سالح شیمیایی
حمله کرده است.
به گزارش ایرنــا ،منهج نیوز به نقل از شــبکه تلویزیونی
 CBS NEWSآمریکا نوشت ،این حمله با گاز خردل در
روز دوشنبه این هفته انجام شده است.
ایــن منابع همچنین گفته اند که به هیچیک از ســربازان
آمریکایی و اســترالیایی در جریان این حمله شیمیایی داعش
 ،به دلیل مجهز بودن به تجهیزات و ماســک ،آسیبی نرسیده
است ،اما خبرها از مصدومیت تعدادی از سربازان عراقی حاضر
در این مقر حکایت دارد و برای حدود  25تن از مصدومان این
حمله درخواست کمک های طبی شده است.
ســرهنگ یحیی رســول ســخنگوی عملیات مشــترک
عراق نیز اعالم کــرده که  6نظامی عراقــی دچار اختالالت
شــدید تنفسی شــده و به بیمارســتان های صحرایی انتقال
یافتــه انــد و تحقیقــات و آزمایش بــرای تعییــن و میزان
مواد ســمی بکار گرفته شده در این حمله شــیمیایی در حال
انجام است.
اد امه از ستون روبرو

حجتاالسالم «قاضی عسکر» مطرح کرد

شیعیان را حالل اعالم کرده ،درحالی که این فیلم
متعلق به دو ســال پیش اســت و آن خطیب هم
به هیچ وجه عربســتانی نیســت ،بلکه به کشور
دیگری تعلق دارد که نام آن را نمیگویم .خطیبان
مسجدالحرام و مسجدالنبی این حرفها را نزدهاند.
سرپرست حجاج ایرانی افزود :فیلم دیگری از
فردی که ســفیر ایران در عربســتان معرفی شده
پخش شــده که دروغ خائنانــهای را مطرح کرده
اســت .پس از بررسیها مشخص شد این شخص
نه تنها ســفیر نبوده ،بلکه از کشــور متواری شده
اســت .در برخی شــبکههای مجازی هم پخش
شــده بود که تعدادی از زائــران یزدی و تبریزی
از حج منصرف شــدهاند و به حرکت آنها تبریک
گفتهانــد! درحالی که آن خبــر خائنانه بود ،چطور
ممکن اســت این اتفاق افتاده باشــد وقتی هنوز
ثبتنام آغاز نشده است؟ برخی هم گفتهاند هنگام
مذاکرهی حج ،پرچم ایران حذف شده بود ،درحالی
که عکسهای آن دیدار گویا است ،پرچم ایران در
مذاکرات استفاده شده بود .این اتفاق چطور ممکن
اســت رخ داده باشــد وقتی وزیر عربستان برای
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شــورای نگهبان یا قانــون را اصالح میکند و یا بر
مصوبه خود اصرار میورزد و تعیین تکلیف به مجمع
تشخیص واگذار میشود ،لذا قانونی که  ۲۰سال قبل
تصویب شــده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده،
نیازی به تفســیر ندارد و در صــورت نیاز به اصالح
این قانون باید از طریــق ارائه الیحه یا طرح جدید
اقدام شود.

ما مانند ناصرالدین شــاه است که وقتی قرار
شد فرانسوی  ها تخت جمشید را خاکبرداری
کنند توافق کرد که هر چه آثار طالیی اســت
از آن وی باشــد و هر آنچه طال نیست از آن
فرانسوی  ها و او نمی  دانست که گاه یک لوح
گلی به جای مانده از آن دوران چه بسا ارزش
صدها برابر وزنش با طال دارد.
و اما بعد:
بازاریان شیراز یک حرف حسابی دارند که
قطع ًا باید به آن توجه شود« :به داد بازار وکیل
برسید»
بازاری که رو به ویرانی نهاده و عنقریب سقف
آن بر سر خریدار و فروشنده و بازدیدکننده فرود
می آید و فاجعه ای به بــار می آورد که بیش از
پیش ما را در برابر افکار عمومی جهانیان و ملت
ایران شرمنده می کند.
بافت قدیم هم که خــراب کرده ایم و آن را
بــه بیغوله ای برای معتــادان و ولگردان تبدیل
نموده ایم و در میانه آن کاخی ســاخته ایم و بر
سردر آن نوشته ایم شورای اسالمی شهر شیراز
که هر روز اعضای محترم آن از میانه خرابی ها
عبور می کنند و راه همواری برای عابران احداث
نکــرده و دیوارهای آویزان همســایگی محل
کارشان را هم ترمیم نتوانند کرد.
راســتی این همه نهاد انقالبی و متولیان
میــراث فرهنگی که فقط چــوب الی چرخ
مجریان می  گذارند و با اما و اگرها بهانه  تراشی
می  کنند فلســفه وجودی شــان و وظایف و
رسالتشان چیست؟ کافی است کارنامه  ای ارائه
کنند از آنچه کرده  اند تا ما نیز سیاهه  ای ارائه
کنیم از آنچه نکرده  اند.
والسالم

