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سازمان عتبات و عالیات
هیچ سهمی از بودجه دولتی ندارد
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حمايت آمريكا

دشمنان مشترك ملت ایران
و اهلبیت رسول خدا

دالئلقرآنیمفسدفیاالرضبودن
اخاللگران اقتصادی

در حمله به اتوبوس دانشآموزان  132كودك شهيد و زخمی شدند

بررسی یكی از شایعات
ِ
(ص)

یك استاد درس خارج حوزه قم تشریح كرد

از قتلعام دانشآموزان يمنی

تمام هزینههای صحن حضرت
زهرا(س) از نذورات مردمی است

یك سال از فراغ «نماد شهادت
مظلومانه و شجاعانه» گذشت
شهید حججی همچون موالیش سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی (ع)
بی سر شد و در ماه محرم با ورودش به کشور و تشییع كم نظیر او در تهران،
اصفهان و نجف آباد ،تمام ایران را حسینی کرد و امام خامنهای در وصف
او فرمودند :همهی شهیدانی که از ایران ،افغانستان ،عراق و مناطق دیگر

كسانیكه به اعتاب كمك میكنند،
به فقرا هم کمک میکنند

در مبارزه با اشرار تکفیری و دستنشاندهی آمریکا و انگلیس به شهادت
رسیدند ،در این جوان خالصه و دیده میشوند و خداوند او را «نماد شهادت
مظلومانه و شجاعانه» کرد.

اعتدال :درحالی برخی از دشمنان مشترك ملت ایران و اهلبیت رسول
ت صحن حضرت زهرا(س) را بهانه فریب مردم قرار دادهاند
خدا(ص) ساخ 

ادامه در صفحه 4

با آزاد شدن  7منطقه نظامی در جنوب عربستان توسط رزمندگان یمنی

و به شدت انتقاد وارد میکنند که نه تنها یک ریال از اعتبارات دولتی برای آن

به خاك مالیده شدن دماغ آ لسعود
نزدیكتر شد
صفحه 7

هزینه نشده ،بلکه ساخت این صحن موجب احیاء چند صنعت بحران زده
كشور شده است و هزاران کارگر ایرانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در این
پروژه مشغول به کار شدهاند و نیز چندین هنر فراموش شده ایرانی به برکت
ساخت این صحن احیا گردیده است.

* در هفته گذشته عکسنوشتهای در فضای مجازی درحال دست به دست
شدن بود كه یکی از رسانههای بیگانه بخشی از نقل قول رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالیات در گفتگو با خبرگزاری فارس را منتشر کرده و بالفاصله پس از
آن کمبودهای موجود در شهرهای جنوبی را با آن گره زده است.
* * گنبد امیرالمؤمنین(ع) را گنبد عراق!!
معرفی میكنند

اعتدال :بنا بر اعالم صلیب
سرخ ،در حمله روز پنجشنبه ،بیش
از  ۵۵نفر کشته و دستکم  ۷7تن

تیتر این مطلب مغرضانه «طالکاریهای گنبد عراق و زندگی هزاران چابهاری
در کپر» انتخاب شده تا احساسات بسیاری از کاربران را تحریک کند.
* این موضوع باعث شد تا حتی برخی سلبریتیها آن مطلب را در
صفحه شخصی شان بازنشر دادند .برخی افراد هم جمهوری اسالمی
را بخاطر صرف هزینه از جیب مردم برای ساخت و توسعه مکانهای
مذهبی از جمله ساخت صحن حضرت زهرا (س) در نجف زیر سوال
بردند .عده دیگری هم این شایعه را مطرح کردند که چرا ارزهای داخل
این گونه از کشور خارج میشود.
* در ادامه بررسی این شایعات را از خبرگزاری فارس میخوانید.
* * سازمان عتبات و عالیات هیچ سهمی از بودجه ندارد

* شایعه :ساخت صحن با هزینه جمهوری اسالمی
یکی از اولین شایعات راجع به هزینههای مربوطه ساخت و توسعه صحن
حضرت زهرا (س) بود ،عدهای مدعی شدند که این هزینهها از محل بودجه
جمهوری اسالمی و اعتبارات دولت ایران تأمین میشود.
هرچند که سازمان عتبات و عالیات در ردیف بودجه سهمی ندارد که بخواهد
در این خصوص هزینه کند ،با این حال ،خبرگزاری فارس به سراغ حسن
پالرک ،رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات رفته است و درباره این شبهه با
او گفتگو كرده است و او اعالن كرده است :هرگز چنین چیزی صحت ندارد
و تمام هزینههای ساخت و توسعه صحن حضرت زهرا (س) از نذورات
مردمی است که آنها را نذر ساحت مقدس اعتاب مقدسه کردهاند.
* * كسانیكه به اعتاب كمك می كنند،
به فقرا هم کمک میکنند

* شبهه :بجای ساخت صحن به مردم ایران کمک کنید
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در پاسخ به کسانی که پیشنهاد میکنند
که این پولها را هزینه مردم فقیر کشور خودمان کنید ،میگوید:
کدام حکم شرعی این اجازه را میدهد که حتی یک ریال از نذورات خاص
مردم را که از جان و دل برای ساخت و توسعه اماکن مقدسه پرداخت کردند
را جائی غیر از نیت آنان خرج کنیم .در ضمن بسیاری از مردمی که در این
مورد هزینه میکنند دست به خیر دارند و به فقرا هم کمک میکنند.
نکته قابل تامل دیگر آن است که استانهای محروم کشور سهم بیشتری در
پرداخت این نذورات داشتند .به طور مثال براساس مشارکتهای مردمی
نسبت به میانگین جمعیت ،استان خراسان جنوبی که جزو استانهای
محروم محسوب میشود ،بیشترین کمک را به عتبات داشته است و یا استان
ایالم از لحاظ اهدای کاال رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
ادامه در صفحه 8

زخمی شدند كه اغلب قربانیان
این جنایت ،کودکان زیر  ۱۵سال
بودهاند که از یک اردوی تابستانی
بازمیگشتهاند.
* ائتالف سعودی حمله به این
اتوبوس را «اقدامی مشروع»

سعودی -اماراتی در استان صعده

و در پاسخ به سواالت مکرر

درگیریهای تازه را اسرائیل شروع کرد

یمن ،از مجامع بینالمللی و حقوق

خبرنگاران که از خانم سخنگو

و حماس آغازگر نبود».

بشری خواست که مانع از استمرار

درباره جنایت تازه عربستان سوال

نوئرت گفت« :من نمیخواهم درباره

این جنایات شوند.

میکردند ،انصارالله را مقصر جنگ

اینکه درگیریهای اخیر چطور آغاز

* * آمریكا ،بدون
محکوم کردن قتلعام
کودکان یمنی ،عربستان
را «شریک راهبردی»
آمریکا خواند

در یمن خواند.

شد،صحبتکنمامانبایدفراموشکنید

نوئرت مدعی شد که در یمن شاهد

که حماس در نهایت مسئول وضعیت

ادامه حمالت «شورشیان حوثی»

ناگوار انسانی در غزه است».

و موشکهائی هستیم که ایران در
اختیار آنها قرار داده است.

توصیف کرده است

وی بدون اشاره به بیش از سه سال

* آمریکا هم که به گفته وزارت دفاع

حمالت ائتالف سعودی و اماراتی به

آمریکا مستقیما از عملیاتهای

زیرساختهای یمن و غیرنظامیان این

ائتالف سعودی در یمن پشتیبانی

کشور ،گفت که این یمنیها هستند که

نظامی میکند ،از محکومیت این
حمله خودداری کرده و تنها از

ت
به عربستان سعودی با سالح ،راک 

به حمالت به غیرنظامیان عربستان

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با

سعودی ادامه میدهند.

خودداری از محکوم کردن حمله

«مت لی» خبرنگار ارشد

ائتالف سعودی به اتوبوس حامل

آسوشیتدپرس در بخشی از این

روز(پنجشنبه)

دانش آموزان یمنی ،عربستان را

نشست از سخنگو سوال کرد« :اما

جنگندههای سعودی ،تحت

«شریکی راهبردی» برای آمریکا

شما مقادیر زیادی تسلیحات و

حمایت آمریكا به اتوبوس حامل

خواند و تنها از ریاض خواست

همچنین دادههای اطالعاتی برای

دانشآموزان در شهر «ضحیان»

درباره حمله امروز تحقیق کند.

هدف قرار دادن اهداف در یمن را در

استان صعده واقع در یمن حمله

«هیثر نوئرت» در کنفرانس خبری در

اختیار سعودیها قرار میدهید ،آیا

كردند و  ۵۵كودك دانشآموز را

وزارت خارجه آمریکا درباره کشتار

این حرف نادرست است؟».

كشته و  ۷۷نفر دیگر زخمی كرددن؛

جدید ائتالف عربستان سعودی در

نوئرت جواب داد« :برای دریافت

««سخنگویوزارتخارجهآمریکابا

یمن ،گفت« :ما هنوز جزئیات کامل

جواب این سوال شما را به وزارت

خودداری از محکوم کردن عربستان

درباره آنچه که اتفاق افتاده را نداریم.

دفاع آمریکا ارجاع میدهم اما

را «شریکی راهبردی» برای آمریکا

قطعا گزارشهای خبری در این باره را

همانطور که شما میدانید عربستان

خواند»» و تنها از ریاض خواست

دیدهایمامامننمیتوانمهمهجزئیات

سعودی ،شریک مهم و استراتژیک

درباره این حمله تحقیق کند.

مخابره شده را تایید کنم چرا که ما در

آمریکا در منطقه است».

این درحالیست كه سازمان صلیب

اینکشورحضورنداریم».

در این نشست درباره درگیریهای

سرخ جهانی ،این حمله را جنایتی

این مقام آمریکائی ادامه داد:

اخیر بین نوار غزه و رژیم صهیونیستی

هولناک توصیف کرد .دبیر کل

«ما میتوانیم بگوییم که ما درباره

هم سوال مطرح شد و نوئرت مانند

سازمان ملل «تحقیقات مستقل و

گزارشهای خبری مبنی بر کشته

دیگر مقامهای آمریکائی تمام قد از

فوری درباره این حادثه» را خواستار

شدن غیرنظامیان نگرانی داریم و

مواضعرژیمصهیونیستیحمایتکرد.

شد .سوئد ،بولیوی ،هلند ،پرو و

مقامات ائتالف به رهبری سعودی را

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

لهستان برگزاری نشست غیر علنی

فرا میخوانیم که یک تحقیق کامل و

گفت« :ما در حال رصد تحوالت

شورای امنیت را برای بررسی

مستقل درباره این حادثه انجام دهند».

بودهایم ،وضعیت جاری وضعیتی

تحوالت صعده خواستار شدند.

اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه

نگرانکنندهاست.ماشلیکموشکهاو

سخنگوی وزارت امور خارجه

آمریکا در حالی درخواست تحقیق

راکتهابهاسرائیلرامحکوممیکنیم

کشورمانهمحملههوائیسعودیها

کرده که او حتی زحمت محکوم

و ما کامال از حق اسرائیل برای دفاع از

به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی

کردن زبانی کشتار غیرنظامیان و

خودحمایتمیکنیم».

را محکوم کرد .بهرام قاسمی ضمن

کودکان یمنی را به خود نداد.

یکیازخبرنگارانخطاببهسخنگوی

محکومیت جنایت جدید ائتالف

او حتی پا را از این هم فراتر گذاشت

وزات خارجه آمریکا گفت« :اما این

ریاض خواسته درباره این حادثه
تحقیق کند.
*

درحالیكه

* * سازمان ملل حمله
سعودیها به اتوبوس
دانش آموزان در یمن را
«جنایت جنگی» خواند

حمله روز(پنجشنبه) جنگندههای
سعودیبهاتوبوسحاملدانشآموزان
در شهر «ضحیان» استان صعده واقع
در یمن به کشته شدن ۵۵نفر و زخمی
شدن ۷۷نفر دیگر منجر شد.

* * سندرز :آمریکا
در جنایت اخیر ائتالف
سعودی شریک است

سازمان ملل دیروز جمعه با صدور
بیانیهای در پی حمله هوائی ائتالف
سعودی به صعده اعالم کرد ،هرگون ه
حملهایکهمستقیماغیرنظامیانراهدف
قرارمیدهد«،جنایتجنگی»است.

در این بیانیه آمده است که «از
طرفهایدرگیردریمنمیخواهیمکه
بهقوانینبینالمللیاحترامبگذارند».
بهگزارشالجزیره،درادامهبیانیهتاکید
شدهکه«بیشترینقربانیانغیرنظامیان
یمنی کسانی هستند که در حمالت
هوائیائتالفعربیبهرهبریعربستان
هدفقرارگرفتهاند».
سازمان ملل همچنین از طرفهای
درگیر در یمن خواست که جوانب
احتیاط را برای هدف قرار نگرفتن
غیرنظامیان رعایت کنند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز
دیشببهنمایندگیازدبیرکلاینسازمان
بیانیهایمنتشروجنایتائتالفسعودی
درحملهبهاتوبوسدانشآموزاندرشهر
«ضحیان»یمنرامحکومکرد.

به گفته «فرحان حق» ،آقای «آنتونیو
گوترش» دبیرکل سازمان ملل
خواستار انجام «تحقیقات مستقل
و فوری درباره این حادثه» است.

«صعده» ،در صفحه فیسبوک خود
نوشت« :ایاالت متحده با پشتیبانی از
جنگ ائتالف سعودی در یمن از طریق
ارائه تسلیحات ،سوخترسانی هوائی
و کمک به هدفیابی ،در این قساوت
شریکاست».

نظامی واشنگتن در غرب آسیا مخالفت
کرده ،افزود« :هیچکس نمیتواند واقعا

اتوبوس حامل دانشآموزان در شهر

حمله را «جنایت جنگی» خواند.

سعودی در شهر «ضحیان» استان

آمریکائیاستوپیشازاینهمبامداخله

حمله دیروز جنگندههای سعودی به

ملل امروز با صدور بیانیهای این

یمنی در حمله روز گذشته ائتالف

وی که از معدود سناتورهای ضدجنگ

در ادامه واکنشهای بینالمللی به

«ضحیان» استان صعده ،سازمان

کشته و زخمی شدن دهها دانشآموز

ادعا کند که حمایت ما از این جنگ

سناتورضدجنگآمریکائیدرواکنش
به کشته و زخمی شدن دهها کودک در
حمله ائتالف سعودی به اتوبوس
حامل دانش آموزان در یمن گفت:
واشنگتن با پشتیبانی از این ائتالف،
در جنایت اخیر آنان شریک است.
«برنی سندرز» سناتور دموکرات
آمریکائی روز پنجشنبه در واکنش به

واقعا مایه امنیت بیشتر ماست .در واقع،
خالفش درست است .این جنگ نه تنها
دارد نفرت از ایاالت متحده را تحریک
میکند،بلکههمانطورکهازگزارشهای
جدید دریافتهایم ،ائتالف سعودی با
القاعدهیمن،یعنییکیازخطرناکترین
شاخهای این گروه تروریستی که هدفش
را حمله به ایاالت متحده اعالم کرده،
معامالتیداشتهاست».

حمله مرگبار ائتالف سعودی به یک

سندرز در پایان نوشت« :وقت آن
است که به حمایت از این جنگ

قتل عام كودكان ،بار دیگر از دولت

پایان داده و تالشهایمان را بر یک

آمریکا خواست حمایت از حمالت

آتشبس با وساطت سازمان ملل

به یمن را پایان دهد.

متحده و راهکاری دیپلماتیک،

سندرزبابهاشتراکگذاریمطلبیدرباره

متمرکز کنیم».

اتوبوس حامل دانشآموزان یمنی و

