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جهان

رئی��س دموکرات مجل��س نمایندگان آمریکا ،نامه
خش��مآلود دونالد ترامپ را که از او خواس��ته بود تا
فرایندهای اس��تیضاح را متوقف کند “مضحک” و
“بسیار منزجرکننده” خواند .به گزارش ایسنا ،به نقل
از پایگاه خبری هیل ،نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نماین��دگان آمریکا به خبرن��گاران در کنگره گفت
هن��وز فرصت��ی نیافته تا نامه جنجالی دونالد ترامپ
را به طور کامل بخواند؛ نامهای که دموکراتها را به
"سوء استفاده از قدرت مغایر با قانون اساسی” متهم
میکند .پلوسی گفت« :من ماهیت آن را دیدم ،به
هر حال بس��یار منزجرکننده بود ».دونالد ترامپ در
نامهای خشمآلود به نانسی پلوسی رای قریبالوقوع
اس��تیضاح علیه خود را محکوم کرده و پلوس��ی را به
“اعالن جنگ علنی علیه دموکراس��ی در آمریکا”
متهم کرده اس��ت .رئیس جمهوری آمریکا در این
نامه که سهش��نبه ارسال شد ،نوشت“ :شما اهمیت
این واژه زشت یعنی استیضاح را کم کردهاید!"

کاهش اقبال عمومی به حزب اردوغان

همزمان با افزایش تنشهای آنکارا با واش��نگتن و
تاسیس حزب جدید نخستوزیر پیشین این کشور،
یک تحقیق افکارسنجی در ترکیه نشان میدهد که
حزب «عدالت و توسعه» (حزب حاکم) فعال حدود 25
درصد از آراء خود را از دست داده است .به نوشته وبگاه
«احوالنی��وز» نزدیک به اپوزیس��یون دولت ترکیه،
موسس��ه تحقیقاتی «ا ِم .ا ِی .کِی» اخیرا پیمایشی را
در سراسر این کشور انجام داده و به این نتیجه رسیده
که حدود یک چهارم درصد از کسانی که در انتخابات
سراسری  24جوالی  2018به حزب عدالت و توسعه
ب��ه رهبری «رجب طی��ب اردوغان» رئیسجمهور
ترکیهرایدادند،اکنوننظرشانبرگشتهاست.براین
اساس« ،محمت علی کوالت» رئیس این موسسه
در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت« :بیستوپنج
درصد از کسانی که به یک حزب (عدالت و توسعه) در
تاریخ بیستوچهارم جوالی رای دادند ،اکنون مردد
هستند .این یک ریزش چشمگیر است!»

اجالس ویژه با حضور «عمرانخان» با
موضوع اعدام «مشرف»

نخس��ت وزیر پاکس��تان برای بررسی صدور حکم
اع��دام پروی��ز مش��رف اجالس ویژه برگ��زار کرد.
عمرانخان نخس��توزیر پاکس��تان برای بررسی
ص��دور حک��م اع��دام پرویز مش��رف اجالس ویژه
تش��کیل داد .در این اجالس سروزیران ایالتهای
مختلف پاکستان در آن شرکت خواهند کرد .تمدید
مأموریت فرمانده ارتش و بررسی صدور حکم اعدام
پرویز مشرف محور این اجالس مهم است.

تداوم تحرکات مشکوک در بلوک
نفتی در آبهای لبنان

شبکه «المیادین» به نقل از پایگاه «مارینا ترافیک»
وی��ژه رصد تح��رکات دریایی در جهان اعالم کرد،
یک کشتی حفاری دیروز (چهارشنبه) حدود هفت
ساعت در نزدیکی شهر «الناقوره» در جنوب لبنان
و نزدیک به بلوک نفتی شماره توقف کرده است .بر
اساس این گزارش ،کشتی مذکور که «استینا دریل
مکس» نام داشته و متعلق به انگلیس میباشد در
فاصله  ۴۲مایلی غرب شهر الناقوره دیده شده است.
بلوکهای شماره هشت ،نه و ده که چاههای نفت
و گاز در آن ق��رار دارد م��ورد منازع��ه لبن��ان و رژیم
صهیونیس��تی است؛ تلآویو مدعی در مالکیت این
بلوکهای نفتی بویژه بلوک شماره نه شریک است
و لبنان قاطعانه این موضوع را رد میکند.

خــبرویـژه

پلوسی :نامه ترامپ مضحک و
منزجرکنندهبود

واکنش ظریف به
استفاده از مکانیزم
ماشه

محمد جواد ظریف روز گذشته در مورد استفاده از مکانیزم ماشه توسط آمریکا در توییتر خود نوشت :انجام اقدامات بیسابقه برای تنبیه کسانی که به دنبال تبعیت از شورای امنیت سازمان
ملل هستند ،برای وزارت خارجه آمریکا کافی نیست .اکنون وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده که آمریکا به دلیل آنکه یکی از اعضای برجام بوده ،میتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند.
به گزارش اس��کناس،وزیر خارجه ایران در ادامه به خروج آمریکا از برجام اش��اره کرد و نوش��ت :خبر فوری؛ دونالد ترامپ به وضوح خیلی وقت پیش ،حضور آمریکا در برجام را متوقف کرده
است .بی شرمانه است.

رئیس جمهور در دیدار با ماهاتیر محمد تاکید کرد:

همکاریکشورهایمسلمانبرایمقابلهبافشارقدرتهایبزرگ
گ�روه سیاس�ی :رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه
مس��لمانان هم��ه از ی��ک خانواده هس��تند و
باید نس��بت به هم احس��اس مسئولیت داشته
باش��ند ،گفت :همکاری کش��ورهای مسلمان
برای مقابله با فش��ار قدرتهای بزرگ ضروری
اس��ت .به گزارش ایلنا ،حجت االسالم حسن
روحانی که برای ش��رکت در اجالس س��ران
کواالالمپور به مالزی س��فر کرده اس��ت ،روز
چهارش��نبهدردیدارباماهاتیرمحمدنخس��ت
وزیر این کشورتاکید کرد :بسیاری از مشکالت
مس��لمانان بدلیل دخالت ه��ای آمریکا ،نظیر
تحریم علیه ایران است .روحانی با بیان اینکه
جمهوری اس�لامی ایران در دو س��ال گذشته
زیر فشار تحریم های یکجانبه و ظالمانه بوده
است ،گفت :تحریم آمریکا علیه ایران با وجود
قطعنامه ۲۲۳۱س��ازمان ملل اجرا ش��ده است
و آمری��کا ب��دون دلیل و بهان��ه از توافق برجام
خ��ارج ش��د .رئیس جمهور با تاکی��د بر اینکه
آمری��کا در تحری��م علیه ایران بدلیل مقاومت
مردم ناموفق بوده است ،گفت :در  ۵ماه گذشته
برغم فش��ارهای حداکثری آمریکا ،ما توانسته
ایم وضع اقتصادی خود را بهتر کنیم .همچنین
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز
چهارش��نبه در دیدار صمیمی با ایرانیان مقیم
این کشور ،با ابراز خوشحالی از حضور در جمع
ایرانی��ان ،گفت :جمهوری اس�لامی ایران در
دولت یازدهم خواس��ت برای جهانیان روشن
سازد که ابهامات و مشکالت با دیگر کشورها
را از راه مذاک��ره قاب��ل ح��ل و فصل می دانیم.

روحانی افزود :هدف آمریکا و صهیونیست ها
از اعمال تحریم و فشار حداکثری به ایران این
بود که ما را در شرایط انزوا قرار دهند و فشارهای
حداکثری باعث ش��ود که صبر و تحمل مردم
ایرانبهسرآمدهوبالبریزشدنکاسهصبرشان،
در برابر نظام قرار بگیرند .رئیس جمهور تاکید
کرد :برخالف تصور دشمنان ،مردم ایران برغم
قرار داشتن در شرایط سخت معیشتی بخاطر
تحری��م ه��ای ناعادالنه که مواد غذایی و دارو
را نیز در برگرفته اس��ت ،مقاومت و ایس��تادگی
کردن��د و حتی در برخی زمینه ها ،فش��ارهای
حداکثری دش��من را به فرصت تبدیل کردند.
دکتر روحانی در ادامه به حادثه سیل گسترده در
ابتدایسالجاریدر 25استانکشوروخسارت
های گس��ترده آن اش��اره کرد و افزود :سیل در

اس��تان های مختلف خس��ارت های زیادی به
ب��ار آورد ک��ه با تالش دولت و کمک مردم این
خس��ارت ها جبران ش��د اما همین بارندگی ها
موجب شد تولید محصوالت کشاورزی نسبت
به سال قبل افزایش یابد و در استان خوزستان
محصوالت کش��اورزی تولید ش��ده همچون
ذرت ،کلزا ،برنج و گندم دو برابر سال قبل بوده
که بی س��ابقه است .رئیس جمهور تاکید کرد:
برخی کشورها فکر نمی کردند که وقتی ما در
دریا با فشار نظامی مواجه شویم بتوانیم پاسخ
دهیم اما ما با تخلف کشتی آنها در خلیج فارس
برخورد کردیم و زمانی که پهپاد پیشرفته آنها
به حریم ایران تجاوز کرد ،با موش��ک س��اخت
ایران و سیس��تم پدافندی خودمان آن پهپاد
را در ارتفاع  55هزار پایی س��رنگون نمودیم.

رئیس جمهور اغفزود :در موضوع هس��ته ای
نیز با وجود تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی ،
پیشرفت های زیادی بدست آورده ایم و امروز
س��انتریفیوژهای جدید "آی آر  “ 6ما کار می
کنن��د و س��انتریفیوژهای “ آی آر “ 9ه��م در
مرحله آزمایش قرار دارند .روحانی با بیان اینکه
تحریم مشکالت ایجاد می کند اما اگر مقاومت
کنی��م م��ی توان آن را ب��ه فرصت تبدیل کرد،
افزود :امروز همه می دانند که خروج آمریکا از
برجامبهنفعهیچکسحتیآمریکاودوستانش
نی��زنبودهاس��ت.رئیسجمه��وربابیاناینکه
تحری��م یک مس��یر باخت باخ��ت بوده و نمی
تواند بلند مدت ادامه یابد و باید در جایی متوقف
ش��ود ،افزود :از نظر من این تحریم نمی تواند
ادامه پیدا کند و یک حرکت غیر قانونی است.
روحانی تاکید کرد :آمریکایی ها ناچارند از این
مسیری که در پیش گرفته اند بازگردند و ما هم
با مقاومت و ایستادگی خود آنها را وادار به این
کارخواهیمکرد.رئیسجمهوردرادامهسخنان
خود ایرانیان خارج از کشور از جمله هموطنان
مقیم در کشور مالزی را سفیران فرهنگی ایران
و حامل فرهنگ ،آداب و رسوم ایرانی و اسالم
اعتدالی و رحمانی در خارج از کشور معرفی کرد
و افزود :به طور طبیعی ایرانیان مقیم خارج نیز از
مشکالت ناشی از تحریم ها و فشار حداکثری
اقتصادیدش��منان دچارس��ختیشده اندو با
مش��کالتی مواجه هس��تند اما شما هم باید با
س��عی و تالش و مقاومت این مش��کالت را به
فرصت تبدیل کنید.

شمخانیدردومیننشستگفتوگویامنیتمنطقهایتصریحکرد؛

گامهایبعدیبرجامیپیامدبدعهدیآمریکا

گروه سیاسی:دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در سخنانی
با بیان اهداف برگزاری نشس��ت گفتوگوی امنیت منطقهای ،
مواضع کش��ورمان در قبال ترویس��م و افراطی گری را تش��ریح
کرد .در بخش��ی از س��خنان شمخانی آمده است:در منطقه ی ما،
تروریسم و افراط گرایی بالیی است که هنوز ادامه دارد و صلح،
امنیت و رفاه همه ما را در کنار عوامل دیگر ،تحت تاثیر قرار داده و
ما نیز چاره ای نداریم که با همکاری و همراهی و شناخت درست
از ریشه های پیدایش و ترویج این تهدید ،در مقابل آن بایستیم.
در کنار تروریسم ،شاهد تداوم حضور زیان بار برخی طرف های
فرامنطقه ای هستیم که هم بخشی مهم از دالیل ایجاد تروریسم
و افراطی گری در این منطقه است و هم بر شدت آن افزوده است.
اجالس امس��ال ما ،روی موضوع افغانس��تان تمرکز دارد .بیش
از  40س��ال اس��ت که افغانس��تان درگیر اش��غال خارجی ،جنگ
داخلی و جنگ با تروریزم اس��ت .بعد از شکس��ت داعش در عراق
و افغانستان ،یکی از دغدغه های امنیتی ،انتقال عناصر شکست
خورده داعش از عراق و س��وریه به افغانس��تان اس��ت تا از این
سرزمین ،برای طراحی ،سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی
خود در داخل افغانس��تان و همس��ایگان این کشور استفاده نماید.
غلبه بر این چالش های مهم امنیتی ،وظیفه اصلی ما می باشد.

مفقودی برگ سبز پراید وانت تیپ  151مدل  1393به رنگ سورمه ای
به شماره شهربانی ایران 289 -36ط  56به شماره موتور 5253407
و شماره شاسی  NAS451100E4927364به نام اینجانب عباسعلی
اقاییان خشتی فرزند جهانگیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
مفقودی برگ سبز موتور سیکلت پرند تیپ  CDI 125مدل 1389
به رنگ مشکی به شماره شهربانی  762/18746به شماره موتور
 156FMI32630376و شماره تنه  NB3***125A8973950به نام
اینجانب علی اصغر سعیدی فرزند علی اکبر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

ما تالش می کنیم در این نشس��ت ضمن تبادل نظر و تبیین و
تحلیل ابعاد مختلف بحران در افغانس��تان،به راهکارهای عملی
ب��رای تقوی��ت همکاری های امنیتی دس��ته جمع��ی و مقابله با
ای��ن چال��ش ها که تاثیر مس��تقیمی بر تقوی��ت ثبات و امنیت در
داخ��ل افغانس��تان و همچنی��ن امنیت تمامی همس��ایگان آن و
کشورهای منطقه دارد ،برسیم .در عین حال،نیکالی پاتروشف،
دبیر ش��ورای امنیت ملی فدارس��یون روس��یه دیروز چهارش��نبه
ب��ا دریاب��ان علی ش��مخانی نماینده مقام معظ��م رهبری و دبیر
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دیدار وگفتوگو
کرد .به گزارش ایس��نا ،در این دیدار دریابان ش��مخانی با توجه
ب��ه س��ابقه موف��ق هم��کاری راهب��ردی دو کش��ور در مبارزه با
تروریس��م بر ضرورت تقویت بیش از پیش اش��تراک مس��اعی
دو کش��ور در ایج��اد ثب��ات و امنیت پای��دار در منطقه تاکید کرد.
وی ،تشکیل دومین نشست گفتوگوی امنیت منطقه ای و حضور
فعالروسیهودیگرکشورهایحاضردر ایننشست را نشان ازتوجه
وثیق و اراده قاطع این کشورها برای بهره گیری از ظرفیتهای بومی
به منظور حفظ و گسترش صلح و امنیت در منطقه توصیف کرد.
ش��مخانی ،ب��روز هر گون��ه ناامنی در منطقه را خواس��ت و اراده
کش��ورهای ف��را منطق��ه ای بویژه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی
دانس��ت و تصریح کرد :هوش��یاری مس��تمر و تداوم همکاری

آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه خانم فرانک وثوقی طی تقاضای
به وارده شماره  ۷۱۹۱مورخ  ۹۸،۹،۱۸و برابر وکالتنامه شماره
 ۳۲۰۴۷مورخ  ۹۴،۲،۲۸دفتر  ۲۲رباط کریم به وکالت اقای رضا علی
پور ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر
اسناد رسمی  ۲۲رباط کریم مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک
دستگاه اپارتمان واقع در بلوک سوم طبقه همکف بمساحت ۹۳،۵٠
متر مربع قطعه دوم تفکیکی پالک  ۸۴۶۸فرعی از  ۱۶۵اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  ۸۳۳فرعی از اصلی مذکور واقع در رباط کریم
به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ غیر مسقف بمساحت  ۱۱متر
مربع قطعه  ۶تفکیکی واقع در طبقه همکف ذیل ثبت  ۱۳۵۸۸۱صفحه

ه��ای دس��ته جمع��ی منطق��ه ای می تواند ضمن دفع ش��رارت
ه��ای دش��منان ،تضمی��ن کنن��ده آرام��ش و ثب��ات باش��د.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان با قدردانی از مواضع
اصولی روسیه در مواجهه با اقدامات غیر قانونی آمریکا در قبال
برجام و حمایت از فرآیند کاهش تعهدات هسته ای ایران دربرجام
که بدلیل بد عهدی آمریکا و بی عملی اروپا صورت گرفته است؛
گفت :اگر مسیر عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا تدوام یابد ناگریز
هستیم برای ایجاد موازنه در تعهدات ،گام های بعدی را برداریم.
نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز
در این مالقات تداوم اجالس گفتگوهای امنیتی منطقه ای را که
به ابتکار ایران شکل گرفته ،نشان روشنی از احساس مسئولیت
کشورهایمنطقهبرایهمکاریدرزمینهاستقرارصلحوثباتاست.
وی ض��رورت هم��کاری هم��ه طرفه��ا ب��رای اس��تقرار امنیت
و ثب��ات در س��وریه را م��ورد تاکی��د ق��رارد داد و اف��زود :ب��رای
جلوگیری از رش��د مجدد تروریس��م در سوریه ،تداوم ابتکارهای
سیاس��ی در چارچوب روند آس��تانه بس��یار تعیین کننده اس��ت.
پاتروشف ،برجام را موافقتنامه ای بین المللی و الزم االجرا عنوان
کرد و اظهار داشت :بهره مندی ایران از حق قانونی خود در برجام
و اجرای دقیق تعهدات سایر کشورها ،ضرورتی غیر قابل اجتناب
برای حفاظت از برجام است.

 ۹۶دفتر امالک جلد  ۶۲۷بشماره چاپی  ۰۷۷۶۲۷۶الف  ۸۷بنام اقای
رضا علی پور فرزند بهرام خان ثبت و صادر و تسلیم که وکیل مالک
مدعی است سند مالکیت فوق لذا به علت جابحایی مفقود گردیده است
و درخواست صدور المثنی نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ماده
 ۱۲۰قانون ثبت یک نوبت اگهی روزنامه منتشر تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد ااز تاریخ انتشار به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به
ضمیمه سند معامله به این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید،در غیر
اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدان خواهد شد.
رییس اداره ثبت و اسناد رباط کریم_احمد رحیمی

e s k e n a s n e w s p a p e r. c o m
نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را
درپاي��گاهاينترنت��يبخواني��د

ایران

تایید صالحیت بیش از  ۹۱درصد از
داوطلبانانتخابات

وزی��ر کش��ور از تایید صالحی��ت بیش از  91درصد
از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر
داد .ب��ه گ��زارش ایس��نا ،عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کش��ور ب��ا اعالم پایان زم��ان فعالیت قانونی
هیاته��ای اجرای��ی انتخاب��ات یازدهمی��ن دوره
مجلس ش��ورای اس�لامی در  ۲۶آذرم��اه گفت :از
مجم��وع  ۱۶۰۳۳نفر داوطلبانی که برای انتخابات
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی ثبت نام
اولی��ه کردن��د تا پای��ان زمان قانونی رس��یدگی به
صالحیته��ا در هیاتهای اجرایی ،تعداد  ۸۴۸نفر
اع�لام انصراف کردن��د .در نهایت پرونده ۱۵۱۸۵
نفر مورد بررس��ی قرار گرفت و در نتیجه صالحیت
 ۹۱.۲درصد از افراد در هیاتهای اجرایی مورد تایید
قرار گرفت و نتیجه به هیاتهای نظارت اعالم شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در ای��ن دوره از انتخابات،
با تغییر قانون در س��ال  ،۹۵دادس��تانهای مراکز
حوزه انتخابیه به ترکیب هیاتهای اجرایی اضافه
و نماین��ده ش��ورای اس�لامی شهرس��تان از جمع
معتمدی��ن حذف ش��دند ،تصریح ک��رد :هیاتهای
اجرایی در  ۱۰روز زمان قانونی فعالیت خود بر اساس
اس��تعالم از مراج��ع چهارگان��ه و مبتنی بر موازین
قانونی ماموریت بررس��ی صالحیت داوطلبان را به
انجام می رساندند.

فاصله گرفتن بابک زنجانی
ب دار
از طنا 

وکیلمدافعبابکزنجانیگفت:بعضااظهارنظرهایی
ک��ه در خص��وص پرونده موکلم از س��وی برخی از
رجل سیاسی صورت می گیرد؛ در حالی است که از
محتویات صدهزار صفحهای این پرونده شاید یک
برگ را هم مطالعه نکردهاند .رسول کوهپایه زاده در
گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به صحبت های سخنگوی
قوه قضاییه در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت:
صحبت های آقای اس��ماعیلی در خصوص پرونده
موکل ناظر بر دو بخش بود .اوال در خصوص اینکه
برخی از رجال سیاسی تمایل دارند این پرونده را در
اذه��ان عموم��ی زنده و این پرچم را برافراش��ته نگه
دارند؛ باید بگویم که از بدو تشکیل پرونده موکل از
شش سال پیش که بنده در پرونده بودم و همه فراز و
فرودهای آن را در جریانم؛ نه به عنوان وکیلش بلکه
به عنوان مطلع؛ از بدو تشکیل پرونده تا امروز برخی از
افراد و سیاسیون بیشتر از اینکه دنبال کشف حقیقت
و احراز واقعیت باشند ،به عنوان پیراهن عثمان هر
از گاهی آنرا علم می کنند و در بزنگاه های سیاسی
اغراض سیاسی خود را مطرح می کنند ؛ فارغ از توجه
به اصل واقعیت و مطالبی که در پرونده وجود دارد.
وی افزود :بعضا اظهارنظرهایی که در این خصوص
از سوی برخی از رجل سیاسی صورت می گیرد؛ در
حالی است که از محتویات صدهزار صفحه ای این
پرون��ده ش��اید یک برگ را ه��م مطالعه نکرده اند و
آنقدر این قضیه تکرار می شود که دیروز سخنگوی
محت��رم ق��وه قضاییه هم گالیه مند بودند .فرضا اگر
کسی منتقد وزارت نفت باشد بالفاصله آنرا منصوب
به موکل و پرونده بابک زنجانی می کنند.

از پیگیری مسئله شیخ زکزاکی کوتاه
نخواهیمآمد

جمعی از تش��کل های دانش��جویی در اعتراض به
نهادهای مس��ئول در رابطه با شیخ زکزاکی نوشتند:
برای ما دانشجویان آزادی حقگویان و دفاع از عدالت
خواهان در سایر نقاط جهان واجب است ،بنابراین از
مس��ئله شیخ زکزاکی کوتاه نخواهیم آمد .عالم می
دارد در این دیدار مسئله ی شیخ زکزاکی نیز مطرح
ش��ده اس��ت .آیا اهمیت شیخ زکزاکی این حد پایین
است که بعد از فشار رسانه ها و دانشجویان صرفا بیان
ش��ود که از خمینی نیجریه نیز س��خن به میان آمده؟
و حال آنکه تاثیر این سخن چه بوده که چند روز بعد
از مالقات شیخ دستگیر می شود؟و در نهایت آنچه
منعکسش��دهمکاریبرس��رمبارزهباتروریسمبود
در حالی که دولت نیجریه جنبش اس�لامی در این
کش��ور به رهبری ش��یخ زکزاکی را گروه تروریستی
می خواند .آیا پیگیری های مس��ئولین از این تلخ تر
هم می توانس��ت بش��ود که انتظار دارند دانشجویان
مسلمان و حق جو آرام بنشینند؟ خطر شهادت چنین
عالم مجاهد و بزرگی مس��ئله ای نیس��ت که بتوان از
کنار آن به آرامی گذش��ت .بویژه هنگامی که ش��نیده
شده است برخی حضرات به مسئولین نیجریه گفته
اند قصد حمایت از ش��یخ را ندارند .اگر حمایت ما از
جنبشاسالمینیجریهکهدرعقیدهسیاسیومذهبی
کامال منطبق بر انقالب اسالمی می باشد نتیجه اش
چنین است ،پس حمایت ما از سایر گروه های آزادی
خواه که چه بسا در نظر و عمل تفاوت هایی با نگاه
انقالب دارند چگونه میباشد؟

