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امام جمعه موقت تهران گفت: لشکرکشــی 
ترکیه به شمال سوریه تجاوز به یک کشور است، 
موضع نظام در مقابل این اتفــاق ناصحانه و توقف 

فوری حمالت و خروج فوری از خاک سوریه است.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل احمد خاتمی امام 
جمعه موقت تهران در خطبه های سیاســی نماز 
جمعه این هفته  تهران در واکنش به حمله نظامی 
ترکیه به شمال ســوریه گفت: مطلب روشن این 
اســت، این کار ترکیه تجاوز به یک کشــور است. 
موضع نظام در مقابل این اتفــاق ناصحانه و توقف 

فوری حمالت و خروج فوری از خاک سوریه است.
وی ادامه داد: یک نصیحت به دولت ترکیه دارم. 
نصیحتم این است که عربستان به عنوان نوکر آمریکا 
حرف آمریکا را شنید و در باتالق افتاده است. یک 
هفته ای می خواست کار یمن را تمام کند و االن پنج 
سال است رزمندگان یمنی پیروز هستند. ترکیه به 
این دام نیافتد. بالفاصله بعد از خروج آمریکا از سوریه 
نیروهای ترکیه ای جای آنان را پر می کنند، مراقب 

باشید باتالق جدید برای خودتان درست نکنید.
خاتمی در بخشی از ســخنرانی امروز خود به 
مسائل پیش آمده در کشور عراق اشاره کرد و گفت: 
یکی دو هفته پیش شنیدید که اغتشاشاتی در عراق 
صورت گرفت که متاسفانه بیش از صد نفر در این 
اغتشاشات کشته شدند. برای ما خیلی خبر تلخی 
بود که کشوری که دیر زمانی نیست از شر دیکتاتور 

خالص شده این بالها سرش بیاید.
وی تاکید کرد: خواســته ای کــه معترضین 
داشتند به تعبیر خود مسئولین خواسته به حقی 
بوده است. اصالح خدمات اداری، قطعی مکرر برق و 
آب غیر بهداشتی. مسئولین قول دادند این مشکالت 

را حل کنند. اصل این اعتراضات ریشــه به جایی 
داشته است، اما بی تردید دشمنان مردم عراق سوار 
این موج شدند. چرا االن این موج سواری را کردند؟ 
یکی اینکه مردم بترسند و واهمه بگیرند و به زیارت 
اربعین نروند. بیش از سه میلیون نفر امسال به زیارت 
اربعین می روند. تا کنون یک میلیون و نیم رفته اند و 

یک میلیون نیم دیگر هم می روند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: هدف بعدی 
دشمنان تفرقه بین دو ملت ایران و عراق بوده است.

وی سپس به فرمایشــات مقام معظم رهبری 
در راستای تالش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان 
دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و گفت: مردم عراق 
قاطعانه مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادند 

و آنان خواستند انتقام بگیرند.
خاتمی با بیان اینکه این اغتشاشات سه ضلع 
اساسی داشــت، گفت: ضلع اساســی اول امریکا 
انگلیس و رژیم صهیونیستی اســت؛ این معرکه 
گردانان شیطان اول. ضلع دوم رژیم های مرتجع 
عرب بخصوص عربستان است. 79 درصد پیام های 
توئیتری از عربستان بوده است؛ بنای آدم شدن ندارد 
می خواهد همه جا آدم کشی کند. ضلع سوم هم پس 
مانده های حزب  بعث و برخی از خبرگزاری ها مثل 
العربیه  هستند که باید بگوییم العریه، بی بی سی و 
سی  ان  ان و فضای مجازی آلوده بودند که این آتش 
را افروختند. وی در بخــش دیگری از خطبه های 
سیاسی این هفته نماز جمعه یادآور شد که هفته 
گذشته مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام 
را ابالغ کردند و ادامه داد: تحلیل این کلمات فرصت 

زیادی می خواهد.
خاتمی گفت: تحلیلی که در رابطه با مســائل 
داخلی دارم این است که 5 اسفند امسال یازدهمین 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و اولین انتخابات 
میان دوره ای پنجمیــن مجلس خبرگان رهبری 
ان شاءاهلل برگزار می شود؛ بنابراین طبیعی است که 
شور و نشاط انتخاباتی آغاز شده باشد. انتخابات در 
حقیقت جشن سیاسی است. جشنی که چهل سال 
قبل طاغوتی ها اجازه نمی دادند برگزار شود. قبل از 
آن ها هم اجازه نمی دادند. خودشان را همه کاره می 

دانستند. این حرف من نیست حرف خودشان است. 
ساواک لیســتی تهیه می کرد به نخست وزیر می 
داد و نخست وزیر به شاه لیست را می داد. شاه اسم 
هرکسی را که نمی خواست خط می کشید و بدون 
حضور مردم یا با حضور مردم آن ها نماینده بودند. 

انتخابات جشن سیاسی است و قدر بدانید.
وی گفت: هرکس که دلداده این انقالب است 
باید برای حضور باشــکوه مردم پای صندوق های 
رای تالش داشته باشد. اینجا جای اهداف سیاسی 
نیست جای عزت نظام است. برای برپایی انتخابات 
باشکوه همه باید قانون مدار باشیم. مجریان و مردم 
باید قانون مدار باشند. قانون شکنی تحقیر قانون در 

شان هیچ کس و در شان مسئوالن نیست.
امام جمعه این هفته تهــران گفت: ما نه اولین 
کشوری هستیم که انتخابات برگزار می کنیم و نه 
آخرین کشور. همه جای دنیا انتخابات هست. در 
دنیا هرکس که گفت می خواهم نامزد شوم اسمش 
را می نویسند یا قانونی برای کار هست؟ مردم به این 
قانون رای دادند و این قانون گفته شورای نگهبان 
ناظر به انتخابات اســت. اصل 98 هــم می گوید 
تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و 
شورای نگهبان هم گفته است که این نظارت نظارت 

استصوابی است.
وی افزود: ما هم قبول داریم که باید رای مردم 
را تمکین کرد اما این به این معنا اســت که نظارت 
نباشد؟ هر کسی از راه رســید بگوییم بفرما؟ این 
نظارت استصوابی چیز جدیدی نیست. می گویند 
شــورای نگهبان نبوده؛ خب شورای نگهبان نبود 
اما در زمان امام، هیئتی ایجاد شــد و آن ها نظارت 
استصوابی را انجام دادند. کدش را بگویم؟ مسعود 
رجبی خبیث را رد کردند؛ دستشان هم درد نکنند.

خاتمی یادآور شد: از رفتارهای ناپسند دو قطبی 
کردن جامعه اســت. من به وضوح دارم می بینم و 
میشنوم که برخی از ابالغ ها و اظهارات بوی دو قطبی 
کردن می دهد. همه می فهمند. ما هم می فهمیم و 
به جایش پاسخ می دهیم. اما نکنید این کار را. اگر 
مصلحت کشور را می خواهید این کار را نکنید به 

مصلحت اتحاد جامعه اسالمی نیست.

خبر

خطیب جمعه تهران:

موضع نظام خروج فوری نیروهای ترکیه  از سوریه است

حمله تروریستی به یک نفتکش ایرانی؛

موشکی که به سوی 
»بازار نفت« کمانه کرد

سياست 2

دریاها و آب ها طی چند ماه گذشته صحنه التهابات متعددی بوده 
اســت؛ تازه ترین این التهابات صبح دیروز بود که یک نفتکش ایرانی 
بر اثر اصابت موشــک در دو نقطه منفجر و دو مخزن نفتکش آن دچار 
آســیب شــد.این حادثه در ادامه ناآرامی های اخیر در خلیج فارس و 
دریای عمان روی می دهد که از یک سو ایران و از سوی دیگر آمریکا و 
عربستان را به شدت درگیر خود کرد. آخرین مورد از تنش ها، به حمله 
پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان باز می گردد 
که برغم برعهده گرفتن مسئولیت آن از سوی حوثی های یمن، ریاض 
و واشنگتن انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند. توقیف نفتکش 
بریتانیایی استنا ایمپرو از سوی ماموران سپاه که در واکنش به متوقف 
شدن نفتکش ایرانی آدریان دریا-۱ )گریس ۱ سابق( صورت گرفت به 
همراه سرنگونی پهپاد شناســایی آمریکا بر فراز آب های دریای عمان 
از دیگر موارد تنش های اخیر در این منطقه به شمار می رود. حمله به 
دو نفتکش نــروژی و ژاپنی در ماه ژوئن نیز آخریــن مورد از مجموعه 
حمالت به نفتکش ها و کشــتی های تجاری در آب های خلیج فارس 

و تنگه هرمز است.
حادثه در 60 مایلی جده

 روز گذشته، روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران، اعالم کرد که 
نفت کش ایرانی SABITY متعلق به شرکت ملی نفتکش صبح دیروز 
در دو انفجار جداگانه، احتماال بر اثر اصابت موشک در ساعت های 5 و 
5:۲۰ صبح در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار در 
بخش بدنه شده است. این گزارش، ضمن اینکه خبر می داد دو مخزن 
اصلی نفت در کشتی فوق آســیب دیده و نفت موجود در آن در حال 

خروج به دریای سرخ است، اعالم کرد...

خطیب جمعه تهران: 

موضع نظام خروج فوری نیروهای ترکیه  از سوریه است
همين صفحه 

آدرنالين 7

  آزادی و جشن متفاوتی که روی سکوها برپا شد  

خانه ای در غرب تهران!


