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خجسته :بسیاری از سفرهای نمایندگان
مجلس غیرضروری است

...

ویژه های خراسان
ذره بین دولت روی نقض دستور دیوان الهه
طبق ابالغیه روزهای اخیر یک نهاد مسئول به تعدادی از
فعاالن و تشکل های اقتصادی ،از آن ها خواسته شده با
توجه به حکم صادر شده از سوی دیوان بین المللی الهه
در خصوص ضرورت تامین دارو ،تجهیزات پزشکی و اقالم
غذایی توسط کشورهای جهان و تاکید بر تاثیر نداشتن
موضوع تحریم بر اقــام مذکور ،مخاطبان باید هرگونه
همکاری نداشتن شرکت ها یا کشورهای خارجی در
خصوص واردات این محصوالت به دالیل مرتبط با تحریم را
مستند و برای پیگیری از طریق وزارت خارجه ،ارسال کنند.

سرعت فقرزدایی از مناطق آزاد را باال ببرید
یک مقام مسئول اقتصادی در دولت با ارسال بخشنامه
ای خطاب به مدیران سازمان های مناطق آزاد ،به آن ها
متذکر شده با توجه به تکلیف قانونی مصرح در ماده 83
قانون برنامه ششم توسعه ،باید یک درصد از محل وصول
عوارض ورود کاال و خدمات را برای زدودن فقر از چهره آن
مناطق ،به حساب خزانه واریز کنند تا از طریق کمیته امداد
و سازمان بهزیستی به نیازمندان بومی اختصاص یابد.
این مقام مسئول همچنین اعالم کرده طبق تصمیمات
جدید و با هدف شفاف سازی عملیات مالی دولت ،حساب
جداگانه ای برای این موضوع اختصاص یافته تا میزان عمل
به تعهدات توسط مناطق آزاد ،قابل رصد بهتری باشد.

چهره ها و گفته ها

محمد نعیمی پور عضو شورای مرکزی حزب اتحاد
ملت گفت :باید کسانی که بیش از  60سال دارند از
مسئولیتهای مربوط به اصالحطلبی کنار بروند اما
نه این که غیرفعال شوند .بلکه باید به صورت مشاور و
استاد ،فعال شوند و از تجربیات
و دانــش آن ها استفاده شود
تا نسل جدیدی که میآیند
بتوانند ایــن تجربیات
را کــســب کــنــنــد/ .
اعتماد
سعید جلیلی عضو شــورای عالی امنیت ملی در
دیدار دبیرکل حزب نجبا با اشاره به
راهپیمایی عظیم زائــران اربعین
حسینی ،از مهمان نــوازی ملت
عراق قدردانی کرد و گفت :این
زیــــارت خـــاری در چشم
دشمنان اسالم است.
/مهر

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با
انتقاد از برنامه های صداوسیما نوشت :مذاکره و توافق
برجام اشتباه نبود بلکه اشتباه بعد از توافق انجام شد
که بخشی از نظام به خاطر
جــنــگ قـــدرت و احــیــانـ ًا
منافع اقتصادی مصمم
بــه اجـــرا نــشــدن بــرجــام
بود تا مبادا به نفع رقیب
ســـیـــاســـیاش تــمــام
شود/ .جماران
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات تأکید
کــرد :تنها نماد اصــاح طلبی در دولــت جهانگیری
اســـت ،خــروجــش از کابینه
مشخص می کند نسبت آقای
روحانی با اصالح طلبان به
کجا رسیده و چقدر ضعیف
ش ــده اســـت/ .نــامــه
نیوز

باشگاهخبرنگاران-امیرخجستهعضوکمیسیوناصل90مجلسبااشارهبهسفرهایخارجینمایندگانمجلس،گفت:درسفرهایخارجینمایندگانمجلسموضوعات
مختلفی همچون سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مطرح میشود و این سفرها باید به ضرورت و نه برای تفریح صورت گیرد .وی در عین حال تأکید کرد :معتقدم بسیاری از
سفرهاینمایندگانمجلسغیرضروریاستوخروجیخاصیندارد،بنابراینکمیتهناظربرسفرهایوکالیملتبایدنظارتخودراافزایشدهد.

واکاوی تحوالتی که به تسخیر النه جاسوسی آمریکا در  13آبان  1358منجر شد در گفت و گوی اختصاصی با «خواهر مری»

ابتکار:نمیخواستیمتجربهکودتای 28مردادبرایانقالباسالمیتکرارشود
هیچ کدام از دانشجویان خط امام(ره) تحلیل شان این نیست که اشتباه کردند

فائقه انوار -چرا باید از دیوار سفارت یک کشور باال رفت
و آن ساختمان را که براساس مراودات دیپلماتیک خاک
آن کشور محسوب می شود ،تسخیر کرد؟ این سوالی
است که خیلی ها مطرح می کنند .واقعیت این است که
هر اتفاقی را باید در ظرف زمانی خود تحلیل و بررسی
کــرد .به عنوان نمونه دربــاره  13آبــان  58که سفارت
آمریکا در تهران به تسخیر دانشجویان ایرانی در آمد،
باید تحوالت را از هفته ها و روزهای قبل از آن دنبال کرد.
یکی از مهم ترین اتفاقاتی که بر تصمیم دانشجویان خط
امام (ره) تاثیر داشت مجوز دولت کارتر برای ورود شاه
مخلوع به آمریکا در  30مهر  1358یعنی دو هفته قبل
از  13آبان بود .مجوزی که برای دانشجویان و ملت ایران
بوی کودتا می داد ،کودتایی از جنس کودتای  28مرداد
 1332که آمریکا و انگلیس بار دیگر محمدرضا پهلوی را
به سلطنت بازگرداندند و دوره ای جدید از دیکتاتوری
علیه مردم ایران آغاز شد .برای رصد اتفاقات آن روزها و
تحلیل تحوالت  13آبان  58با دکتر معصومه ابتکار که در
ماجرای تسخیر النه جاسوسی آمریکا مترجم دانشجویان
بود گفت و گو کرده ایم ،کسی که در آن دوره به «سیستر
مری» یا «خواهر مری» معروف شد .گفت و گوی روزنامه
خراسان با معصومه ابتکار را می خوانید که امروز معاون
امور زنان و خانواده رئیسجمهور است.
* شما در ماجرای تسخیر النــه جاسوسی آمریکا
مترجم بودید به نظر شما چرا النه جاسوسی آمریکا
توسط دانشجویان تسخیر شد ؟
ابتدای انقالب بود و شرایط کشور به گونه ای دانشجویان
را نگران کرده بود .تحرک آمریکایی ها و پالس هایی که
از آن دیده می شد بر نگرانی دانشجویان افزوده بود .به
هرحال آمریکا پایگاه مهمی را از دست داده بود و نمی
خواست که انقالب اسالمی را به رسمیت بشناسد .
دانشجویان نگران بودند که تالش هایی توسط آمریکایی
ها انجام شود و آن ها بخواهند انقالب اسالمی را از اساس
برگردانند .نمونه هایش را هم دیده بودند برای پدران
مان اتفاق افتاده بود .پدر خودم از کودتای  28مرداد
 1332تجربه تلخی داشت و با رنج و درد برای ما از آن
دوران تعریف می کرد؛ این که با کودتای آمریکا  28مرداد
 ،32شاه برگشت و چگونه دولت مردمی مصدق سرنگون
شد ،چگونه با کودتای آمریکایی ها مردم هرچه داشتند
از دست دادند؛ کودتایی که بارها و بارها آمریکایی ها در
سال های بعد و به تازگی هم به دست داشتن در آن اقرار
کردند اسنادش را منتشر کردند و عذرخواهی کردند.
خانم آلبرایت این کار را کرد .بنابراین دانشجویان خیلی
نگران بودند که چنان اتفاقی تکرار شود .به همین دلیل
 400دانشجوی نخبه که عمدتا از دانشگاه تهران بودند
تصمیم گرفتند کاری کنند تا کودتای دومی در ایران
تکرار نشود تصمیم شان مبتنی بر درک شان از شرایط
روز بود .دانشجویان احساس می کردند که انقالب آن ها
از سوی آمریکا تهدید می شود باید اقدامی انجام دهند
که مانع بحران های احتمالی که می توانست انقالب
را تضعیف کند شوند .بنابراین دانشجویان براساس یک
تحلیل منطقی و درست این کار را کردند .ورود شاه به
آمریکا سیگنالی بود که دانشجویان را در این کار مصمم
کرد از این رو به این حرکت انقالبی دست زدند .
* شما از ابتدا با دانشجویان بودید ؟
خیر؛ من نه در طراحی و نه در تسخیر سفارت دخالت

خطیب جمعه تهران :نخستین بار است که
اروپا سازوکاری علیه تحریم های آمریکا
ایجاد می کند
تکلیف نسبت هایی که در فضای مجازی به
مسئوالن داده می شود ،روشن شود

نداشتم سه روز بعد از تسخیر دانشجویان وقتی دیدند
که نیاز به مترجم دارنــد دعوتم کردند من هم برای
کمک دعــوت آن ها را پذیرفتم در وهله اول در روابط
عمومی برای ترجمه همزمان کمک می کردم .بعد هم
در مقاطعی برای بیان اخبار و برنامه های دانشجویان
نقش سخنگویی داشتم .آن زمان ما ترجمه اسناد سفارت
آمریکا را انجام می دادیم.
* موضع مقامات وقت چه بود؟
نکته جالب این است که در آن شرایط امام خیلی سریع
این کار را تایید کردند و تحلیل امام این بود که تهدید
جدی است و آن چیزی که موضوع را کامال از حالت صرف
دانشجویی درآورد حمایت امام بود .بعد از آن موجی از
حمایت میلیونی مردم شکل گرفت که این کار را تایید می
کردند و دانشجویان می خواستند که در سفارت باشیم تا
حق مردم گرفته شود و تثبیت انقالب اسالمی تضمین
شود و پایدار بماند .این باعث شد که امام از تسخیر النه
جاسوسی آمریکا به عنوان «انقالب دوم»  ،یاد کردند.
حوادث بعد از تسخیر النه جاسوسی و طوالنی شدن آن
خیلی در دست دانشجویان نبود می دانید زمانی که النه
جاسوسی تسخیر شد کشور نه رئیس جمهور داشت نه
قانون اساسی تدوین شده بود نه مجلس تشکیل شده بود
نه نیروی امنیتی و انتظامی درست و حسابی بود یعنی در
شرایط متزلزل این اتفاق افتاد به همین دلیل دانشجویان
احساس کردند که خودشان وارد عمل شوند.
* شما گفتید ماجرا بعد از تسخیر النه جاسوسی در
اختیار دانشجویان نبود پس در اختیار چه کسانی
بود؟
گروگان ها در اختیار دانشجویان بودند اما کنترل آن
ماجرا در اختیار مجلس قرار گرفت و تصمیم های بعدی
را مجلس می گرفت تا توافق الجزیره .
* شما تا آخرین روز ماجرا حضور داشتید؟
خیر ؛ تا جایی که حضورم ضــروری و الزم بود در کنار
دانشجویان بودم و پس از پنج  ،شش ماه از دانشجویان
جدا شدم و دانشجویانی که وجودشان ضروری بود حضور
شان ادامه یافت .
* اکنون که به ماجرا نگاه می کنید ،ارزیابی تان از
تسخیر النه جاسوسی چیست؟
ببینید تسخیر النه جاسوسی در نتیجه رفتار آمریکا رخ
داد ،بعد از آن آمریکا تصمیم گرفت که ارتباطش با ایران
را قطع کند ولی قبل از آن خیلی از اتفاقات داشت می
افتاد  ،یعنی سه ماه قبل از تسخیر النه جاسوسی ،عراق

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد:

«هیهاتمناالذله»؛شعارمحوریتظاهراتضداستکباری 13آبان
تظاهراتضداستکبارییوما...سیزدهمآبانباشعارمحوری
«هیهات منا الذله» و فریاد رسای «مرگ بر آمریکا»  ،یکشنبه
صبح (فردا) در سراسر کشور ،برگزار خواهد شد .براساس
گزارشمیزانوبنابراعالمشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی
این مراسم در تهران به صورت ویژه از ساعت  ۹:۳۰صبح،
در مقابل النه جاسوسی سابق آمریکا (واقع در خیـابـان آیت
ا ...طالقانی ،تقاطع خیابان شهید مفتح) برگزار میشود.
شـورای هماهنگی تبلیـغات اسالمی در اطالعیه خود ضمن
دعوت از ملت بزرگ وعاشورایی ایران اسالمی ،درخواست

...

نمازجمعه

کرد ،با حضور عاشورایی ،حماسی و انقالبی خود در مـراسـم
تظاهراتروزملیمبـارزهبااسـتکبارجـهانی،یوما...سـیزدهم
آبانوسـردادنشعارهمیشگیخود،یعنی«،مرگبرآمریکاو
مرگبراسرائیل»،فریادرسای«هیهاتمناالذله»حسینیرابار
دیگربهگـوشوجدانهایآگاهوحقیقتطلبجهانبرسانند.
▪ دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با رهبر
معظمانقالب

همچنینبراساسگزارشباشگاهخبرنگاران،هزاراننفراز

یک سری از التهابات مرزی را شروع کرده بود .البته این
حرکت تبعاتی داشت که هیچ کس هم نمی خواهد آن
را انکار کند .از طرف دیگر معلوم نیست که اگر سفارت
آمریکا تسخیر نمی شد بــرای انقالب چه اتفاقی می
افتاد .ما باید سبک سنگین کنیم ببینیم که هزینه هایی
که تسخیر سفارت آمریکا برای کشور داشت ارزشمند بود
یا نه .ما باید بپذیریم این هزینه ها مانع از کودتایی شد که
انقالب ما را تهدید می کرد.
* پــس ،از تسخیر النــه جاسوسی آمریکا پشیمان
نیستند؟
خیر هیچ کدام از دانشجویان و تحلیل شان این نیست
که اشتباه کردند .چراکه معلوم نیست اگر سفارت آمریکا
تسخیر نمی شد بعد چه اتفاقی می افتاد .به ویژه حال که
به گذشته نگاه می کنیم و می بینیم که چه اتفاقاتی در
منطقه افتاد در پنج دهه گذشته آمریکا در از بین رفتن
حداقل  30میلیون نفر در  70کشور نقش داشت .در این
شرایط کشور ما به مشکالتی که بسیاری از کشورهای
منطقه دچــار هستند مبتال نشد .البته بــرای تبیین و
روشن شدن اهداف و نتیجه تسخیر النه جاسوسی کتاب
خاطراتم «تسخیر» را به زبان انگلیسی نوشتم و در کانادا
چاپ شد.
* چرا کانادا ؟
برخالف ادعای دموکراتیک بودن و آزادی آمریکایی ها
با وجود این که در ابتدا از آن استقبال می کردند اما زیر
بار چاپ آن نرفتند و من مجبور شدم در کانادا توسط یک
ناشر بسیار شجاع کتابم را به چاپ برسانم و البته بعد در
لبنان به زبان عربی چاپ شد  .خیلی جالب است که مکرر
در این سال ها از سوی خبرنگاران ،مقامات کشورهای
مختلف و فعاالن بین المللی درباره چگونگی ماجرا سوال
می شد و می شود و جالب تر این که وزیران کشورهای
مختلف راجع به این موضوع صحبت و بیان می کردند که
این کتاب باعث شده که متوجه شویم چرا این اتفاق افتاد،
آن ها می گفتند که ممکن است تسخیر النه جاسوسی
را تأیید نکنیم اما ریشه ها و دالیل آن را متوجه شده ایم.
آن ها علنی و رسمی می گویند با توجه به رفتارهایی که
آمریکا در قبال کشورهای مختلف داشته و دارد ،ملت ها
باید یک جایی مقابلش بایستند و اگر بخواهند در مقابل
آمریکا و رفتار آن بایستند تسخیرالنه جاسوسی نمونه بارز
و نقطه عطف مقاومت در مقابل آمریکا و رفتارش است.به
نظر من امروز تسخیر النه جاسوسی نقطه عطفی برای
مبارزه با آمریکا تلقی می شود .

تسخیر سفارت آمریکا موضوعی اســت که بر روابــط
آمریکا و ایران سایه افکند و اتفاقا این واقعه نشان داد
که متأسفانه حمله به سفارت عربستان و انگلیس چقدر
کاریکاتوری ،نابخردانه و بدون توجه به زمان و شرایط
بود ،چراکه این رفتار با وجود دولت مستقر و با وجود
جایگاه کشورمان دربین دیگر کشورهای دنیا رخ داد.
به عبارت دیگر ،هیچ توجیهی بــرای حمله به سفارت
عربستان و انگلیس نبود .توجیه تسخیر النه جاسوسی
در آبان  58تزلزل ،تشتت و از هم گسیختگی نظامی بود
که  22بهمن سال قبلش فرو پاشیده بود ،هنوز مناسبات
داخلی و خارجی شکل نگرفته بود .در این شرایط بود که
دانشجویان تصمیم به اقدام گرفتند .حرکت دانشجویان
در آن زمان معنی داشت ،نه در شرایطی که دولت مستقر
باشد.
افزون بر این در مناسبات بین المللی جمهوری اسالمی
ایــران با کشورهای مختلف با توافق مهم برجام که با
حفظ منافع و با تأیید مقام معظم رهبری ،مجلس و تأیید
باالترین شخصیت های اجرایی و سیاسی انجام شد نقطه
عطف ایجاد شد و نشان داد که ایــران اگر الزم باشد و
شرایط ایجاب کند ،برای حفظ منافع کشور ،مردم و نظام
مذاکره می کند .مذاکره ای که پای تعهداتش است اما
در مقابل کشوری که ادعای دموکراتیک و پایبندی به
تعهد دارد ،زیر همه تعهدات امضا شده می زند و پیمان
شکنی می کند .
بنابراین باید هر اتفاق را در قالب خودش تعریف کنیم و
ببینیم و مراقب جنگ روانی باشیم ،مراقب نفرت پراکنی
و تخریب شدیدی که از طرف عوامل ضد ایرانی شکل
می گیرد ،باشیم .مراقب باشیم که خود را تحقیر نکنیم،
باالخره تسخیر سفارت آمریکا در سال  58توسط 400
دانشجوی نخبه و متفکر اقدام بزرگ و وزینی بود.
* از  400دانشجوی دیگر خبر دارید؟
بله ،از خیلی های شان خبر دارم.
* گردهمایی دارید یا از طرق دیگر؟
خیر ،گردهمایی نداریم ،اما از طرق دیگر از آن ها مطلع
هستم .بچه ها سرنوشت های متفاوتی داشتند .تعداد
زیادی از آن ها با حضور درجبهه های دفاع مقدس شهید
شدند ،تعدادی جانباز شدند ،برخی آزاده هستند ،عده
ای ادامه تحصیل دادند ،عده ای رفتند خارج از کشور و
ادامه تحصیل دادند ،عده ای در داخل مسئولیت گرفتند.
برخی در عرصه سیاسی کشور حضور دارنــد ،اغلب
سرنوشت های متفاوت با فراز و نشیب فراوان داشتند.

دانشآموزان و دانشجویان و اعضای ستاد یوما ۱۳...آبان،
روز شنبه  ۱۲آبانماه (امــروز) ،در آستانه روز ملی مبارزه
با استکبار جهانی با حضور در حسینیه امام خمینی (ره)،
با حضرت آیتا ...خامنهای؛ رهبر معظم انقالب اسالمی
دیدارمیکنند.

بیانیه ای به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
تأکید کرد :امسال یوم ا 13 ...آبان را در حالی برگزار
میکنیم که دولت متجاوز آمریکا با زیرپا گذاشتن تعهدات
خودبامردمایرانومردمجهانبهسمتیاغیگریوسلطه
طلبیبیشترپیشمیرودوحتیحقوقهمپیمانانخوددر
آسیا و اروپا و آفریقا را نادیده میگیرد .در بخش دیگری از
اینبیانیهتصریحشدهاست:حزبموتلفهاسالمیبهویژهبا
نسل بالنده جوان و نوجوان خویش امسال نیز در کنار ملت
ایران با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ
بر انگلیس در سراسر کشور به خیابان خواهد آمد و در کنار
ملت ایران برای استکبار جهانی آرزوی نابودی میکند.
سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل
هم در سخنان پیش از خطبه نمازجمعه تهران گفت13 :
آبان به عنوان روز مقابله با آمریکا که مظهر تروریسم است،
باید گرامی داشته شود؛ زیرا در جهان امروز همواره نام
تروریسم با نام آمریکا گره خورده است .حسین کنعانی
مقدم ،دبیرکل حزب سبز هم با اشاره به این که امسال
نیز شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم ا۱۳ ...
آبان خواهیم بود ،گفت :ملت ما همواره ثابت کردند که
همیشه در صحنه حاضرند و مبارزه با آمریکا را سرلوحه
کارهای خود قرار دادنــد چرا که مردم به پای انقالب و
اسالم ایستادهاند.

▪دعوتنهادهاوچهرههایسیاسیازمردمبرایحضور
درتظاهرات13آبان

مرکزمدیریتحوزههایعلمیههمدربیانیهایبهمناسبت
روز ملی استکبارستیزی تأکید کرد :حوزههای علمیه،
استادان و طالب ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام
خمینی(ره)وبیعتمجددبارهبریمعظمانقالبحضرت
آیت ا ...العظمی خامنهای «مد ظله العالی» ،مردم مومن و
انقالبی را به حضور پر شور در راهپیمایی ضد استکباری
یوم ا 13 ...آبــان دعــوت میکنند 13 ،آبانی که رئیس
جمهور کنونی آمریکا بر آن است تا با حربه تحریمهای
اقتصادی آزموده را بار دیگر بیازماید و ملتی را به مبارزه
طلبی فرا بخواند که طی چهار دهه از انقالب در کورههای
امتحانات بزرگ الهی همواره سربلند بیرون آمده است،
ملتی که فرزند عاشوراست و با نگاه به صبح ظهور تصمیم
دارد تا آرمانهای امام و شهدا را تا رسیدن به تمدن نوین
اسالمی محقق سازد .حزب مؤتلفه اسالمی هم با صدور

محمداکبری -خطیب جمعه تهران گفت :امکان این که
آمریکا بتواند به اهداف اقتصادی اش برسد بسیار ضعیف
اســت ،اما به اهــداف سیاسی خود از این تحریم ها قطعا
نخواهد رسید.به گــزارش خراسان آیت ا...محمد علی
موحدی کرمانی در خطبه دوم نماز جمعه با بیان این مطلب
اظهار کرد :هیچ کشوری به جز چند رژیم منطقه ای از اقدام
آمریکاحمایتنمیکنند،ایناولینباریاستکهاروپاییها
عالوه بر انتشار بیانیه علیه سیاست های آمریکا ،سازوکاری
هم برای اجتناب از تحریم ها و جبران تبعات آن ایجاد می
کنند.وی افزود :آمریکا می خواهد کشور هایی را هم که
پایبند قانون هستند ،مجازات کند.این روش دارای تبعات
بدی بر نظم جهانی است .آمریکا روز به روز منفور تر و منزوی
تر می شود.
▪اربعین همایش عظیم عدالت خواهی

امامجمعهموقتتهرانهمچنیندربخشدیگریازسخنان
خود با اشاره به راهپیمایی اربعین اظهارکرد :این جمعیت
عظیم نشان داد هیچ مستبدی قادر نخواهد بود مبارزه
برای عدالت را پایان دهد و این مبارزه تا ریشهکن کردن
کفر ادامه خواهد یافت .سرنوشت ستمگران ،آمریکا ،رژیم
صهیونیستی و وهابیت به طور قطع سقوط و ناامیدی و
سرنگونی است.
موحدی کرمانی با بیان این که هرچه از عمر نظام کثیف
عربستان سعودی میگذرد ،این حکومت و وهابیت رسواتر
میشود ،گفت :قتل خاشقچی این رژیم سفاک را به کلی
منفور کرده و آمریکا نیز سردرگم شده که چه غلطی کند؛
از این گاو شیرده میلیاردها دالر بگیرد و حمایت کند که بر
منفوریت آن افزوده میشود یا یک بار برای همیشه این رژیم
کودککش را محکوم کند و دست از حمایت او بردارد و این
سالحها را در اختیارش قرار ندهد.
▪تماشای گرسنگی و مرگ در یمن؛ تا به کی؟

وی همچنین با اشاره به وضعیت مردم جنگ زده در یمن
گفت :تا کی بشنویم که  ۱۴میلیون یمنی از گرسنگی در
خطر مرگ هستند و دنیا تماشا کند و آمریکا هم جنایت
کند و از جنایتکار حمایت کند و رژیمی که به دروغ خود
را خادم حرمین می داند و در راس خائنین حرمین است
ایــن طــور بی پــروا به کشتار زنــان و کودکان ادامــه دهد.
موحدی کرمانی درباره حمله به عزاداران اربعین در نیجریه
نیز گفت :گفته میشود که ارتش نیجریه وارد موضوع شده
است در حالی که کار ،کار پلیس است .دلیلی ندارد مراسم
مذهبی مسالمت آمیز شیعه مــورد حمله قــرار گیرد.وی
یادآورشد :پیشنهادمیدهیمکهشیعیانباحکومتمذاکره
کنند و قطعا با مذاکره تفاهم به دست می آید و این اتفاق ها
رخ نخواهد داد .همچنین علما و مراجع می توانند با ارشاد
مانع بروز این حوادث شوند.
▪هشدار به دولت پاکستان درخصوص مرزبانان ربوده
شده

وی در ادامه با اخطار به دولت پاکستان دربــاره مرزبانان
ربــوده شده تصریح کــرد :به دولــت پاکستان هشدار می
دهم درباره آزادی مرزبانان کشورمان که به تازگی توسط
گروهک های تروریستی در مرز دو کشور ربوده شدند اقدام
عاجل انجام دهند.

▪تکلیف نسبت هایی که در فضای مجازی به مسئوالن
داده می شود ،روشن شود

موحدی کرمانی همچنین با اشاره به این که در رسانه ها و
فضای مجازی در این روز ها نسبت هایی به مسئوالن داده
میشود که اذهــان عمومی را خدشه دار و رابطه دولت و
مردمراسستمیکند،تصریحکرد:مننمیگویمهرچهدر
فضایمجازیگفتهمیشودنظامپاسخشرادهداماگاهی
ازمقامیشناختهشدهدرجایگاهیازنظامچنیننسبتیبه
افراد داده می شود .این ها باید روشن شود اگر دروغ است
کهبایدتکلیفدروغگومشخصشوداگردرستاستتکلیف
مردم چه میشود و نظام باید از شر این افراد آزاد شود و اگر
الزم است باید با این افراد برخورد قانونی شود.
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