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رئیس قوه قضائیه گفت: یقه کسی که زد و بند 
می کند را باید گرفت و از این موضوع نمی گذریم. 
با کســانی که زد و بند می کنند در هر مقامی که 
باشند برخورد می کنیم و این قضیه باید در جامعه 

جا بیفتد.
به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی با حضور در 
نشست فرماندهان ارشد نظامی استان هرمزگان با 
بیان اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور در واردات 
و صادرات اســت، گفت: چشــم گمرک همیشه 
باید مثل آن ماموری کــه در برج دیدبانی مرزبانی 
می کند، باز باشــد و به عنوان یک برج دیدبانی در 

حوزه اقتصادی عمل کند.
رئیس قوه قضائیه خطاب به فرماندهان ارشد 
نظامی اســتان هرمزگان با تاکید بــر اینکه دریا 

و محیطش را بــرای قاچاقچیان ناامــن و به قول 
همکارانتان قرمز کنید، اظهــار کرد: قاچاقچیان 
باید احساس کنند اینجا خطر از دست دادن همه 
منافعشان را دارند نه فقط خطر از دست دادن کاال 
 و کشتی، بلکه ممکن اســت حتی خودشان هم 

محاکمه شوند.

وی خاطرنشــان کرد: همکاران قضایی نیز در 
این استان  از اقدامات صورت گرفته در این زمینه 

حمایت می کنند.
وی با اشاره به اظهاراتش در ســمینار سپاه با 
بیان اینکه نباید به مفسدین میدان داد، ادامه داد: 
همانطور که در دریا همه کشــتی ها در کنترل و 
دیدبانی شما هستند و نمی توانند از چتر شما فرار 
کنند، در کشور نیز کســی نمی تواند از زیر چتر ما 

فرار کند.
رئیسی همچنین در حاشیه این جلسه ضمن 
بازدید از مرکز فرماندهی کنتــرل نیروی دریایی 
سپاه افزود: سطح اشراف اطالعاتی و اقتدار امنیتی 
نیروهای مسلح در تنگه هرمز و آبهای خلیج فارس 

افتخارآفرین و غرورانگیز است.

رئیس مجلس شورای اســالمی با تاکید بر 
این که ما از ایجاد نظام امنیتی جدید در منطقه 
استقبال می کنیم، گفت: هیچ ابتکاری در عرصه 
سیاست خارجی از آمریکایی ها ندیدیم و علت 

این است که افراطی عمل کردند.
به گــزارش خانه ملت، علــی الریجانی در 
مصاحبه ای که  با خبرنگار شــبکه تلویزیونی 
الجزیره داشــت، افزود: ترامپ هیچ دستاورد و 
توفیق خارجی نداشته است. آمریکایی  ها باید 
بپذیرند مسائل منطقه ای خصوصیاتی دارد که 

با توجه به آنها باید عمل کنند.
الریجانی تصریح کرد: مشکالت منطقه از 
طریق نظامی حل نمی شود،   مشی ایران کمک 

به کشورهای اسالمی است.
رئیس مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
ما  بارها گفته ایم که مســائل منطقه از جمله 
مســائل امنیتی و اختالفات سیاســی باید با 
کمک کشورهای منطقه حل و فصل شود و این 

موضوع در مورد عربســتان هم صدق می کند؛ 
از ابتدا که این مســائل در رابطه با جنگ یمن 
در عربســتان مطرح بود، گفتیم درهای ایران 
به سوی مذاکرات و حل مســاله باز است؛ آنها 
بودند که فحاشــی می کردنــد و حتی گاهی 
برخی مسئوالنشان گفتند ما جنگ را به تهران 
می کشــیم. ما از اینکه آنها متوجه شــدند که 
مسائل منطقه باید از طریق سیاسی و گفت و گو 

حل شود، استقبال می کنیم.
وی ادامــه داد: بــا کشــورهای منطقــه 

منازعه ای نداریم؛ ســایر کشورهای منطقه با 
ما روابط خوبی دارند. ما با عمان، قطر، کویت 
و سایر کشــورهای منطقه مذاکره داریم،   اما 
سعودی ها نخواستند و  مشکالت ایجاد شده 
در منطقه معلول اشتباهاتی بود که در منطقه 
رخ داد. البته دیگران و اســرائیلی ها تحریک 
کردند؛ اسرائیلی ها دوست کشورهای منطقه 
نیستند، بلکه دشــمن آنها هستند و بهر حال 
آنها سوء اســتفاده کردند. خوشحالم از اینکه 
توجه شــده و آن را قدر می نهیــم و می تواند 

مفید باشد.
الریجانی درخصوص برجام نیز گفت: نباید 
اجازه داد این توافق از بین برود اما دیگران دارند 
آن را از بین می برند و اگر اروپایی ها در این قضیه 
وزن بگذارند شاید متوقف شوند؛ تنها با بیانیه 
سیاسی این مســاله قابل حل نیســت. البته 
پیشــنهادهایی دادند و ما هم پیشنهادهایی 

دادیم و باید عمل کنند تا کار جلو برود.

خبر

خبر

رئیسی در جمع فرماندهان ارشد نظامی هرمزگان:

یقه کسی که زد و بند می کند را باید گرفت 

رئیس مجلس در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره:

هیچ ابتکاری در سیاست خارجی از آمریکایی ها ندیدیم

 عراق در آستانه اربعین، 
صحنه تظاهرات خونین است؛

آشوبی که 
مرزها را بست

سياست 2

شــهریور پارسال کنســولگری ایران در بصره ســوخت. جماعتی 
خشمگین از ضعف خدمات عمومی و اجتماعی در عراق به ساختمان 
کنسولگری ایران در بصره حمله کردند و اموال موجود در آن را شکستند 
و بعد هم ساختمان را به آتش کشــیدند.  کمی قبل ترش خبری از قول 
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی منتشر شده بود با عنوان ارائه 
خدمات جنسی شش هزار مسافرخانه در مشهد به زوار عراقی. خبر در 
فضای مجازی دست به دست می شد و خون ها بود که به جوش می آمد. 
خون خیلی ها به جوش آمد؛ هرچند کــه رئیس اتحادیه هتلداران این 
خبر را تکذیب کرد. خطر بمب گذاری هم که همیشه وجود دارد؛ آبان 
پارسال انفجار یک بمب کنارجاده ای که در مسیر عزادارانی که به سمت 
کربال می رفتند، رخ داد، دو کشــته و یک زخمی برجای گذاشت.   آبان 
سال 95 انفجارهای تروریستی در ســامرای عراق ده ها زائر را شهید و 
زخمی کرد که بیشتر آنها ایرانی بودند. دو هفته پیش هم ستاد عملیات 
مشترک عراق از کشف و انهدام یک شبکه تروریستی در سامرا که برای 
انجام عملیات در اربعین عراق آماده شده بود، خبر داد. خبرگزاری ایرنا 
در این باره به نقل از مرکز اطالع رسانی ستاد مشترک عراق گزارش داد: 
»این شبکه شامل شش نفر  بود که در حال برنامه ریزی و آمادگی برای 

انجام عملیات تروریستی در ایام زیارت اربعین بودند.«
مرزی که باز نشده، بسته شد!

با وجود تمام این کارشکنی ها، مراسم بزرگ اربعین که برای ایران 
هم ابعاد سیاسی و هم مذهبی دارد،...

گزارش اختصاصی »توسعه ایرانی« از یک دیدار در »بنیاد نوای مهر تاک«

»بهشت دسته جمعی« فرشتگان کوچک
آشنایی با نویسندگان کودک و نوجوان و معرفی کتابشان
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