
اظهارات تند الهام علی اف علیه رزمایش ایران 
و سفر پاشینیان به تهران: 

هیچ کس نمی تواند ما را بترساند 
رئیس جمهوری آذربایجان در اظهاراتی به مناسبت 
سالگرد آزادی شهر شوشا از دست ارمنستان و با اشاره به 
برگزاری رزمایش اقتدار از سوی ایران، گفت که باکو هراسی 
از این اقدامات ندارد. به گزارش تسنیم، الهام علی اف،  طی 
سخنانی با اشاره به اقدامات سیاسی و نظامی آذربایجان 
طی دو سال گذشته علیه ارمنستان در سطح منطقه ای و 
بین المللی و در لفاظی علیه ایران افزود: اینجا قدرت اصلی 
را داریم. ارتش ما قهرمانی، حرفه ای و فداکاری نشان داده 
است. اگر الزم باشد دوباره نشان می دهیم، به خواسته خود 
می رسیم، همه این را می دانند و کسانی که در مرز ما برای 
حمایت از ارمنستان رزمایش نظامی برگزار می کنند نیز 

باید این را بدانند. هیچ کس نمی تواند ما را بترساند. 
    

ازسوی اطالعات سپاه صورت می گیرد؛
رصد پهپادی و لحظه ای

برای شناسایی شعارنویس ها 
تسنیم نوشت: سازمان اطالعات سپاه افرادی را که 
در شهرستان کوه چنار با استفاده از شعارنویسی قصد 
برهم زدن نظم و آرامش عمومی جامعه را داشــتند، با 

رصد پهپادی و لحظه ای بازداشت کرد.
    

مکرون:
 باید روش مقابله با تهدیدهای ایران 

را در جهان تغییر دهیم
رئیس جمهوری فرانسه با بیان این که تهدیدهای 
ایران از منطقه فراتر رفته است، مدعی شد: »باید روش 
مقابله خود با تهدیدهای ایران در جهان را تغییر دهیم«.

امانوئل مکرون، در حاشیه اجالس جهانی تغییرات آب و 
هوایی در شرم الشیخ مصر در گفت وگو با »العربیه« افزود: 
»باید به طور سازماندهی شده ای برای مقابله با تهدیدهای 
ایران همکاری کنیم«.وی در ادامه اظهارات خود گفت: 
»باید عدم تاثیر پذیری مردم ایران از تحریم های اعمال 

شده علیه رژیم جمهوری اسالمی تضمین شود«.
    

روسیه:
آماده میانجی گری میان ایران و 

عربستان هستیم
معاون وزیر امور خارجه روسیه برای میانجیگری میان 
ایران و عربستان ابراز آمادگی کرد.به گزارش ایلنا به نقل 
از اردوپوینت، میخائیل بوگدانف، گفت: مسکو در صورت 
نیاز تهران و ریاض، آمــاده میانجی گری برای کاهش 
تنش هاست.وی افزود: ما با دوستان سعودی و ایرانی مان 
در تماســیم و از حل  اختالفات و سوءتفاهم ها پای میز 
مذاکره و در چارچوب گفتمانی سازنده حمایت می کنیم.

    
نخست وزیر بریتانیا: 

اقدامات ایران منطقه را بی  ثبات می کند
نخست وزیر بریتانیا در اظهاراتی ضدایرانی، ضمن 
انتقاد از رویکردهای جمهوری اســالمی اقدامات آن 
را عامل بی ثباتی در منطقه خاورمیانه دانست.ریشی 
سوناک که در حاشــیه اجالس جهانی تغییرات آب و 
هوایی»کوپ 27« در شرم الشیخ مصر سخن می گفت، 
با بیان این  ادعا که توافق هســته ای از قبل مورد قبول 
ایران نبوده و این کشــور از پذیرفتن طرح توافق روی 
میز خودداری کرده و فرصت دســت یابی به توافق را 
هدر دست داده اســت، اعالم کرد که اکنون با توجه به 
اعتراضات ایران، شــرایط برای ازسرگیری مذاکرات 

احیای برجام بسیار پیچیده و بغرنج شده است.
    

آمریکا: 
اعتراضات ایران به ما یا هیچ عامل 

خارجی ربط ندارد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توضیح اظهارات 
اخیر رئیس جمهور این کشــور مدعی شد که جمهوری 
اسالمی »با مشکالتی که اساسا خودش ساخته، مواجه 
است« و اعتراضات »بســیار قدرتمند« جاری در ایران 
اساســا به آمریکا یا هیچ عامل خارجی مربوط نیست.ند 
پرایس، ادامه داد که اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا درباره اعتراضات ایران، اشاره به »احساساتی« بود 
که مقام های آمریکایی از ابتدای این اعتراضات مطرح و 

همبستگی خود را با معترضان اعالم کردند. 
    

رئیس دانشگاه تهران:
 استقرار گیت های ورود و خروج 

برای صیانت از دانشگاه است
رئیس دانشگاه تهران در خصوص طراحی گیت های 
کنترل ورود و خروج دانشجویان، گفت: استقرار گیت  
ورود و خروج با هدف صیانت از دانشــگاه است. »سید 
محمد مقیمی« در گفت وگو با ایلنا توضیح داد: اهمیت 
کنترل ورود و خروج دانشجویان در ایام اخیر بیشتر خود 
را نشان داد و شاهد بودیم که افراد مختلفی وارد دانشگاه 
می شدند و به دنبال اخالل در نظم دانشگاه بودند و به 

همراه خود حتی اشیای برنده و مواد آتش زا داشتند.
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عضو مجمع محققین و مدرسین 
حوزه علمیــه قم گفــت: »االن این 
سوال به وجود می آید که آیا حکومت 
نمی خواهد بــه مطالبات مردم توجه 
کند؟ آیــا مدیریت درســتی برای 
برگشت امنیت و آرامش نیست؟ امروز 
شاهد شرایط اقتصادی بسیار سختی 
هستیم، تورم، بیکاری و رکود و دیگر 
مشکالت اقتصادی روی هم انباشته 
شده اســت همه اینها زمینه را برای 
اوج اعتراض ها فراهم کرده است، ولی 
دغدغه بخشی در حاکمیت رسیدگی 

به این مسائل نیست.«
 آیت اهلل سیدمحمدعلی ایازی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه 
تعجب می کنم برخی از مســئوالن 
چگونه می توانند به راحتی درباره آمار 
حرف نادرست بگویند؛ افزود: برخی 
به دروغ می گویند ما امــروز تورم را 
2۰ درصد پایین آوردیم. هرکس در 
این جامعه زندگــی می کند، می داند 
که تورم پایین نیامــده و افزایش پیدا 
کرده اســت. مــن تعجــب می کنم 
برخی مســئوالن چگونه با آمار غلط 
زمینه های بدبینی مردم را نسبت به 

خود فراهم می کنند.

مشکل با خشونت حل نمی شود
عضو مجمع محققین و مدرسین 
حوزه علمیــه قم  تصریح کــرد: اگر 
مســئوالن بخواهند بــه مطالبات 
رسیدگی کنند، حل مشکالت اولیه 
اقتصاد کشــور باید دغدغه ابتدایی 
آن ها باشد و با برنامه ریزی و استفاده 
از افــراد توانمند بــه وضعیت رکود، 
تورم و بیکاری رســیدگی شود. ثانیا 
مردم مطالبــات اجتماعی، فرهنگی 
 و سیاســی دارند کــه باید بــه آنها 

توجه کرد. 
امروز افرادی دستگیر و بازجویی 
می شوند و برخی از آن ها در بازجویی 
خود می گویند امروز در این حاکمیت 
هیچ نماینده ای در مجلس، شــورای 
شــهر و ریاســت جمهوری نداریم و 
افــراد موجود کاندیدای خودشــان 
هســتند و نــه کاندیــدای اکثریت 
مردم. بنابراین تــا وقتی به مطالبات 
به شــکل اساسی رســیدگی نشود، 

این وضعیــت ادامــه دارد و معتقدم 
مشکل با خشونت حل نمی شود و این 
 خشونت از سوی هر طرفی باشد به نفع 

هیچ کس نیست.
ایازی در پاســخ به این سوال که 
اگر قائل به برخــی از اصالحات برای 
بهبود فضای موجود باشــیم، اولویت 
در کدام بخش ها اســت و باید در کجا 
این اصالحات صــورت بگیرد، گفت: 
اولویت حــل مشــکالت اقتصادی 
اســت. این اولویت به این معناســت 
 که عوامل ســقوط و افول اقتصادی 

بررسی شود. 
باید مسائل و موضوعات ما با نظام 
بین المللــی حل شــود چراکه تمام 
تحریم ها فشــار را بر مردم بیشــتر 
کرده و مردم تنگ آمده اند. اولین کار 
این اســت که باید حکومت سیاست 
خود را در نظام بین الملل عوض کند 
و مدیریت درســتی در حــوزه نظام 
سیاسی و اقتصادی انجام شود. افراد 
کارآمد و مدیران مستقل را بگذارند. 

اینکه افراد ضعیف و دســته چندم را 
سرکار بگذارند و نتوانند کاری انجام 

دهند، مشکالت حل نخواهد شد.

چرخه خشونت را نمی توان
 با توصیه متوقف کرد

ایازی دربــاره نــوع اعتراضات و 
شــعارهایی که بعضا رادیکالی است، 
گفت: به نظر گاهی ایــن اعتراضات 
خطرناک و شــکننده است. ولی این 
کار بــا برخورد با افــرادی که در کف 
خیابان هســتند، حل نمی شود. باید 
به دالیلی کــه زمینــه اعتراضات را 
فراهم کرده است، رسیدگی کرد. بعد 
کسانی می توانند در میانه حاکمیت 
و افرادی که در کف خیابان هستند، 
نقش میانجی داشته باشند و فضای 
گفت وگــو را فراهم کننــد تا جلوی 
خشــونت گرفته شــود. وگرنه این 
خشونت را نمی توان را با توصیه حل 
کرد و هر کس هم بخواهد توصیه ای 
انجام دهد، به آن گوش داده نمی شود.

ترس از عواقب عقب نشینی
 غلط است

عضو مجمع محققین و مدرسین 

حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال 
که علت عمل نشدن به این صحبت ها 
چیست و چه تحلیلی وجود دارد که 
این اتفاقات رخ می دهــد، گفت: دو 
تحلیل وجود دارد؛ یــک اینکه اگر ما 
بخواهیم این مشکل را حل کنیم، به 
معنای عقب نشینی کردن است. وقتی 
که یکبار عقب نشــینی کردیم باید 
عقب نشینی های دیگر هم انجام دهیم 
در حالی که این حرف بســیار غلطی 
است. هنر یک مدیر انعطاف و پویائی 
است. مدیری توانمند است که قدرت 
مانور داشته باشد نه اینکه ایستا باشد. 
وقتی در جنگ نیرویی نتوانســت به 
هدف خود برسد، عقب نشینی می کند 
و ایــن موضوع شــجاعت و مدیریت 
آن فرد را نشــان می دهــد که وقتی 
در جایی از کار به مشــکل می خورد، 

عقب نشینی می کند.
وی افزود: در اینجا هــم اگر یک 
مدیر مشکالت کشــور را می بیند به 
جای آنکه بیاید عقب نشــینی کند، 

موضوعاتی مانند تورم، فقر و مشکالت 
اقتصادی را اصالح کند در این صورت 
مردم به جای آنکه به او طعنه بزنند، از 
او تمجید می کنند که حرف مردم را 
پذیرفته است. اما وقتی این کار را نکند 
و به فکر حل مشــکل نباشد در واقع 
این یک نوع عقب نشــینی است و اگر 
عقب نشینی کنیم، عقب نشینی بعدی 
در پیش خواهد بود پس به هیج عنوان 
نباید نشــان دهیم که ضعف داریم و 

عقب نشینی کنیم.

مدیریت کشور در برخی موارد 
معلول و دور از واقعیات جامعه است

ایازی تصریح کــرد: تحلیل دوم 
این است که آن ها می خواهند کاری 
انجام دهند اما در انجــام آن ناتوان و 
ناکارآمدند و مدیریت کشور در برخی 
موارد یک مدیریت معلول و فرسوده 
و دور از واقعیات جامعه اســت. یعنی 
افرادی که در سطوح مختلف کشور 
قرار دارنــد به دالیل شــخصیتی و 
روحی )مثل ضعــف و تملق( توانایی 
ایستادگی در برابر مسائل فرمایشی و 

توان حل مشکالت را ندارند.
وی در پاســخ به این ســوال که 
موضوعی وجــود دارد کــه جامعه 
احســاس می کند که در برخی موارد 
از ســوی مســئوالن دهن کجی رخ 
می دهد. به طور مثال وزیری به دلیل 
ناتوانی اســتعفا می دهد اما در جایی 
دیگر ســمت می گیرد یــا فردی که 
مخالف برجام بوده مســئول مذاکره 
درباره احیای برجام است به نظر شما 
این همه مقاومت و لج بــازی در برابر 
خواســته مردم چه دلیلی دارد و چرا 
حداقل در برخی مشکالت عذرخواهی 
از سوی مسئوالن وجود ندارد، گفت: 
جواب این سوال به همان پاسخ سوال 
قبل برمی گردد. چون درک کارآمدی 
از مشــکالت و تحلیل درستی ندارند 
می گویند اگر ما عقب نشــینی کنیم 
باید همیشه عقب نشــینی کنیم یا 
می گویند شــاه عقب نشــینی کرد 
ما نمی خواهیم مانند او باشــیم. در 
صورتی که شــاه دیر عقب نشــینی 
کرد، اگر زودتر عقب نشــینی کرده 

بود می توانست بر مشکالت فائق آید.

طرح یک پرسش کلیدی از سوی عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم: 

حکومت نمی خواهد به مطالبات مردم توجه کند؟
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روی موج کوتاه

نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه وقتی فردی را که 
تناسبی با موقعیت سیاسی و امنیتی سیستان و بلوچستان ندارد 
در رأس استان قرار می دهید، باید شاهد حوادث تلخ اینچنینی 
باشیم، گفت: تغییرات در رأس استان سیستان و بلوچستان باید 

در اولویت کاری وزارت کشور باشد.
به گزارش ایلنا، فداحســین مالکی در نشست علنی امروز 
)سه شنبه ۱7 آبان ماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
خود عنوان کرد: در حوادث اخیر زاهدان جمعی از هموطنان و 

همشهریان عزیزم جان خود را از دست دادند، بنده ضمن عرض 
تسلیت به آن دسته از خانواده کسانی که بیگناه عزیز خود را از 

دست دادند، چند نکته را خطاب به وزیر کشور متذکر می شوم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای 
وحیدی، این فکر در ذهن جنابعالی به عنوان رئیس شــورای 
امنیت کشور خطور نکند که ما استان را رها کرده و پیگیر مطالبات 
مردم نیستیم. در حالی که شما در جلسات مختلف قول دادید که 
بسیاری از این مسائل پیگیری شود. مالکی اضافه کرد: حوادث 

اخیر همچون حادثه زاهدان ریشــه در بی تدبیری ها و مسائل 
حســاس اســتان دارد، وقتی فردی را که تناسبی با موقعیت 
سیاسی و امنیتی استان ندارد در رأس استان قرار می دهید، باید 

شاهد حوادث تلخ اینچنینی باشیم.
وی با یادآوری اینکه بیش از ۶ ماه است که به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به وزیر کشور و معاونان ایشان هشدار دادیم که 
فکری به حال وضعیت مدیریتی استان کنید که اقدامی صورت 
نگرفت، گفت: تغییر مدیریت در رأس اقدامات وزارت کشــور 

باید قرار می گرفت، ولی فرمانده انتظامی تغییر کرد، مستحضر 
هستید که نیروی انتظامی مصوبات شورای تامین استان را اجرا 
می کند. با این اقدامات نسنجیده و خلق الساعه زمینه برای ترور 
ناجوانمردانه نیروهای مجاهد چون شهید شیخ سجاد شهرکی 

و بستر اختالفات قومی و مذهبی نیز فراهم می شود.

مالکی در تذکر شفاهی: 

تغییرات سیستان و بلوچستان باید در سطح استاندار باشد

خبر

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سابق بین خودش 
و مردم دیوار کشید، گفت: دولت سابق بین خودش و مردم 
دیوار کشید و حرف آن ها را نشنید و با آنها امنیتی برخورد 
کرد و صدای آنها را خفه کرد. دولت قبل اجازه نداد صدای 
مردم شنیده شود و همین مسئله باعث شده تا حجم زیادی 

از اعتراض تجمیع شود و حالت انفجار به خودش بگیرد.
علی بهادری جهرمی در نشســت پرسش و پاسخ با 
دانشجویان دانشگاه صداوسیما در محل فاطمیه بزرگ 
تهران افزود: پس مســائل قدیمی را نباید به پای دولت 
سیزدهم حساب کنیم چون این دولت از همان روزی که 
روی کار آمد وسط مردم رفته به گونه ای که رئیس جمهور 
طی یک سال 3۱ سفر استانی داشته و با احتساب سفرهای 

دیگر هر ماه سه سفر انجام شده است.
وی با بیان اینکه اغتشاشــگر و معترض را باید از هم 
تفکیک کنیم، گفت: ما پاسخ دشــمن خارجی را حتما 
می دهیم و شــک نکنید اگر یکی بخوریم دو تا می زنیم، 

فقط شاید بعضی ها را نتوانیم بگوییم. سخنگوی دولت 
افزود: سوال می شود که چرا با آشوبگران داخلی مماشات 
صورت می گیرد؟ باید بگویم من اصوال معترضین را دشمن 
نمی دانم و اصل بر این است که این جوانان که به خیابان 
می آیند فرزندان خطاکار ما هســتند. بهادری جهرمی 
گفت: استراتژی دشمن این اســت که دولت را به جان 
بچه های خودش و این بچه ها را بــه جان دولت بیندازد. 
اتفاقا دولت طی 45 روزی که از وقایع اخیر می گذرد تمام 
تالش خود را کرده که در تله دشمن نیفتد و دلیل اینکه هم 
گفته می شود با اغتشاشگران مماشات صورت می گیرد 

این است که در تله دشمن نیفتیم.
وی عنوان کرد: برای دولت مثــل آب خوردن بود که 
از همان روزهــای اول اجازه دهد تا نیــروی انتظامی از 
گلوله های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد 
بزنند و اینطور مردم بترسند و در خانه خارج نشوند؛ اما این 
دولت هرگز چنین کاری نمی کند؛ چون معترضین را بچه 
و خانواده خود می داند و اصال کلی سرمایه گذاری روی این 
افراد صورت گرفته تا آنها مشکالت کشور را برطرف کنند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: بخش زیادی از اعتراضات 
امروز نتیجه سیاســت های غلط اقتصادی، حکمرانی و 
سیاسی دولت قبل بوده است. بهادری جهرمی در پایان 
گفت: این دولت اهل شــنیدن حرف مــردم و رفتن به 
دانشگاه خواهد بود و تاکنون نیز حدود 55 دانشگاه فقط از 

بنده دعوت کرده اند.

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه موضع ما در مقابل آذربایجان نه سهل 
و مماشات است نه خیلی بیشتر از معمول سخت، گفت: 
در دیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه آذربایجان اخطار 
قرمز جمهوری اسالمی به این کشور درخصوص تغییر 
مرزها داده شد و وزیر خارجه ایران گفت که این را حتماً 

مکتوب هم خواهیم کرد. 
به گزارش ایلنا، وحید جالل زاده دیروز در جلســه ی 
پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشــگاه تهران با عنوان 
»صدای دانشجو، صدای حقیقت«، در پاسخ به پرسشی 
درباره نگاه ایران به مسأله قره باغ و درگیری های مرزی در 
منطقه قفقاز، تاکید کرد: در سفر اخیر که آقای رئیسی 
داشت در دیدار با پاشــینیان، با جدیت مسأله مخالفت 
با تغییر مرزهای بین المللی مطرح شــد؛ پاشــینیان 
می خواهد به هر قیمتی بماند و حتی در سفر پلوسی هم 
به وی گفته شد که تو بمان اما آنجا را به آذربایجان بده، اما 

رئیس جمهور به او گفت که اگر شما هم بخواهید ما اجازه 
نمی دهیم که این اتفاق رقم بخورد.

 وی در پاسخ به پرسش یک دانشجو پیرامون روابط 
ایران با آذربایجان و برگــزاری مانور نظامی در رودخانه 
ارس، عنوان کرد: در ارتباط با مانور اوالً در جریان باشید 
که مانور کشورها با اطالع به کشورهای همسایه است؛ 
یعنی از 3 تا ۶ ماه قبل ستادکل نیروهای مسلح مصوب 
می کند و وزارت خارجه به آن ها اطالع می دهد. بر همین 
اساس آذربایجان از مانور ما اطالع داشــت. این را برای 
اطالع شما عزیزان دانشجو عرض می کنم که ما آن مانور 
را برای آذربایجان انجام ندادیم، این مانور برای مخاطب 

اصلی انجام شد.
جالل زاده همچنین در پاسخ پرسش دیگری درباره 
رابطه با آذربایجان و دلیل سهل گیری نسبت به آذربایجان 
با توجه بــه نقش این کشــور در عملیات تروریســتی 
شاهچراغ، تصریح کرد: در مورد حضور تبعه آذربایجان 
در علمیات تروریســتی بگویم که مثاًل همین االن بین 
نیروهای داعش، اتباع ایرانی هم هستند؛ مثالً اگر یک تبعه 
ایرانی در داعش در عراق یا سودان یا افغانی عملیاتی انجام 
دهند، دولت این کشورها نمی گویند که این کار جمهوری 
اسالمی است؛ حضور تبعه یک کشور در نیروهای داعش 
به معنی اینکه آن دولت از این تبعه داعشی خود استفاده 
کرده، نیست، اما حتماً جمهوری اسالمی ایران اعتراض 

خود را به آذربایجان اعالم می کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد:

اخطار قرمز ایران به آذربایجان درخصوص تغییر مرزهای بین المللی
سخنگوی دولت: 

دولت قبل اجازه نداد صدای مردم شنیده شود

من تعجب می کنم برخی 
مسئوالن چگونه با ارائه 

آمار غلط زمینه های بدبینی 
مردم را نسبت به خود فراهم 
می کنند و به دروغ می گویند 

ما امروز تورم را ۲۰ درصد 
پایین آوردیم. هرکس در 

این جامعه زندگی می کند، 
می داند که تورم پایین نیامده 

و افزایش پیدا کرده است 


