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 »ما اگر در آن ميدان الهي و در آن صراط مس��تقيم انساني پيروز باشيم، 
اگر تمام عالم هم به ضد ما قيام كنند و ما را هم نابود كنند، ما پيروزيم. « 

)صحيفه نور ج ۱۳ ص ۲۸۸(
سال ها پيش وقتي اين سخنان امام راحل از ذهنمان مي گذشت شايد تصور 
بر اين بود كه منظور آن عزيز سفر كرده پيروزي معنوي است اما اينك در 
آستانه برگزاري جشن  ٤۰ سالگي انقالب اسالمي كه خاطرات تلخ و شيرين 
و ٤۰ سال تقابل نظام سلطه به سركردگي شيطان بزرگ را بررسي و مرور 
مي كنيم به اين حقيقت بزرگ مي رسيم كه در تمامي صحنه هاي مقابله با 
مستكبران غربي، بی استثنا نظام اسالمي پيروز ميدان بوده و دشمن و جبهه 
متحد »امريكايي، انگليسي، اسرائيلي« مفتضحانه شكست خورده و مجبور 

به عقب نشيني شده است. 
۱ -هدف امريكا از نفوذ در كابينه دولت موقت بازرگان، بازگرداندن ايران به 
دامن امريكا بود اما با تسخير النه جاسوسي ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۲ -هدف امريكا از حمله مس��تقيم به ايران در صحراي طبس و كودتاي 
موسوم به ش��هيد نوژه مانند ۲۸ مرداد بازگرداندن ايران به دامن امريكا 
بود اما با شكست كودتا و افتضاح طبس ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۳ -هدف غرب از تحميل جنگ تحميلي به تسليم كشاندن انقالب اسالمي 

بود اما ما پيروز شديم و دشمن شكست خورد. 
٤ -هدف ثانوي دشمن از جنگ تحميلي تصرف بخشي از سرزمين ايران 
در چنگال خود و استمرار جنگ بي پايان و حالت نه جنگ، نه صلح مرگبار 
)مثل وضعيت سوريه، لبنان و اردن با رژيم صهيونيستي( و دخالت دائمي 
در امور ايران و امتيازگيري هاي پي  درپي بود اما ما دشمن را از تمام خاك 

خود بيرون رانده و پيروز شديم و دشمن ذليالنه شكست خورد. 
۵ -هدف نظام سلطه در طرح خاورميانه جديد تجزيه ايران و تقريباً تمام 
كشورهاي مؤثر در محور مقاومت بود اما ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۶ -هدف دشمن خصم و جبهه شرارت عبري، غربي، عربي، ايجاد ناتوي 
عربي عليه ايران و جايگزيني جنگ اعراب و ايران به جاي جنگ اعراب و 

اسرائيل بود اما شيطان بزرگ شكست خورد و ما پيروز شديم. 
۷ - هدف نظام س��لطه منزوي كردن ايران در جامع��ه جهاني از طريق 
»ايران هراسي«، »ايران ستيزي« و »ايران گريزي« بود اما ما پيروز شديم 

و دشمن احمق شكست خورد. 
۸ - هدف دشمن غربي از لشكركشی به افغانس��تان و عراق و... راه اندازي 
جنگ بين  تمدني بسترسازي براي بازگرداندن هژمون امريكايي در منطقه 

غرب آسيا بود اما شيطان بزرگ شكست خورد و ما پيروز شديم. 
۹ - هدف نظام س��لطه از راه اندازي جنگ درون تمدني اسالمي، نابودي 
تفكر بيداري اسالمي و انحراف در تفكر انقالبي و ظلم ستيز از طريق ايجاد 
و سازماندهي و تجهيز سازمان هاي تروريستي نظير داعش و القاعده و... 
به منظور »اسالم ستيزي«، »اسالم گريزي« و »اسالم هراسي« در سطح 

جهان بود اما ما پيروز شده و نظام سلطه شكست خورد. 
۱۰ - هدف دشمن غربي در جهان اسالم »شيعه ستيزي«، »شيعه هراسي« 
و »شيعه گريزي« در جهان اسالم بود اما ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۱۱ - هدف غرب نظام تك قطبي و ايجاد دهكده جهاني بر محوريت ليبرال 
سرمايه داری و انهدام خانواده و حذف خدا از زندگي بشر بود اما ما پيروز 

شديم و دشمن شكست خورد. 
۱۲ - هدف دشمن از تحريم علمي، عقب مانده نگه داشتن و توسري خور 
نگه داشتن ايران بود اما ما با تس��خير قله هاي علمي در عرصه هاي نانو، 
سلول هاي بنيادي، موشكي، سدسازي، تونل سازي، دارو، پزشكي، هسته اي 

و... پيروز شديم و دشمن شكست خورد. 
۱۳ - هدف دش��من از نفوذ در بدنه دس��تگاه اجرايي، دوقطبي سازي و 
چندپاره سازي سياس��ي و اجتماعي و راه اندازي جنگ هاي فرسايشي 

قوميتي و نژادي بود اما ما پيروز شديم و دشمن شكست خورد. 
۱٤ - هدف دشمن از تحريم هاي ظالمانه مأيوس كردن، نااميدسازي و به 
تسليم كشاندن مردم ايران و ايجاد دوقطبي »ملت/نظام« بود اما ما در مسير 

پيروزي و دشمن در آستانه سنگين ترين شكست تاريخي است. 
و امروز ش��يطان بزرگ كه در سراشيبي افول و فروپاش��ي قرار گرفته با 
راه اندازي خيمه شب بازي و نمايش تحريم هاي جامع و تنگ كردن حلقه 
محاصره از يك سو و استخدام و به ميدان آوردن امپراتوري رسانه اي و مانور 
منافقانه تبليغاتي سعي در فريب و رو در روي نظام قرار دادن مردم ايران و 
القاي اين دروغ به مردم ايران است كه: »هدف تحريم ملت ايران نيست!«، 
»در كنار مردم ايران اس��ت!«، »آماده ادامه مذاكرات است!«، »به دنبال 
توافق جامع است!« و »سپاه پاسداران علت اصلي مشكالت ايران است!« 
از سوي ديگر به دنبال كشاندن جنگ به داخل كشور و اجراي سناريوي 
خودتحريمي و تحقق استراتژي فروپاشي از درون و در نهايت جلوگيري از 

برپايي جشن هاي چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي است. 
و ما با اطمين��ان مي گوييم كه ملت قهرمان ايران اس��المي از اين گردنه 
صعب العبور نيز با سرفرازي و پيروزي پشت سر گذاشته و اين بار هم شيطان 
بزرگ سخت ترين شكست خود را تجربه كرده و مسير پيروزي نهايي ملت 

سربلند ايران و فروپاشي نظام سلطه هموارتر خواهد شد. 

 سيدعبداله متوليان

رئيس سازمان بس�يج مستضعفين كش�ور با اش�اره به اينكه 
دومينوي اضمحالل امريكا شروع ش�ده اس�ت، گف�ت: امريكا 
ببري كاغذي است كه فقط هيمنه پوشالي از آن باقي مانده است. 
به گزارش ايسنا، سردار غالمحسين غيب پرور در سومين اجالسيه 
كنگره ملي ۳ هزار ش��هيد اس��تان قزوي��ن عنوان ك��رد: از زمان 
شكل گيري انقالب اسالمي تاكنون دشمنان در تالشند ما سراغي 
از شهيدان نگيريم و اثري از ريشه هاي شگرف اسالم، قرآن كريم و 
اهل بيت)ع( باقي نماند؛ دشمن به دنبال گسترش اسالم امريكايي 

است نه اسالم ناب محمدي. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تأكيد كرد: دشمني دشمنان هر 
روز غليظ تر از قبل مي ش��ود اما به فضل الهي شاهد آن هستيم كه 
نكبت تمامي وجود آنها را فراگرفته اس��ت، امريكا امروز در ضعف 

شديد قرار دارد و به ببري كاغذي تبديل ش��ده كه تنها هيمنه ای 
پوش��الي از آن باقي مانده اس��ت. وي ادامه داد: امريكا انسان هاي 
حقير و پست را در عربستان به عنوان رژيم آل سعود به كار برده كه 
تفاوتي با رژيم منحوس صهيونيستي ندارد و هر دو اهرم هاي امريكا 
هستند اما به يمن پايداري ملت اسالم، امريكا مدام در حال شكست 
است. غيب پرور اظهار كرد: دومينوي اضمحالل امريكا شروع شده 
است و آينده جهان متعلق به امريكا نيست بلكه به اسالم تعلق دارد. 
وي خاطرنشان كرد: دشمنان كور خوانده اند چراكه ما از راه انقالب 
سست نمي شويم و اهل معامله دين خود با دنياي كثيف دشمنان و 

دنياي استكبار نيستيم. 
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين با بيان اينكه اگر نسبت به دين 
خدا، انقالب اسالمي، راه شهدا و اهداف بلند آن مؤمن و استوار باشيم 

اين انقالب با قوت ادامه خواهد داشت، عنوان كرد: بهترين راه پايبند 
بودن به انقالب اسالمي حركت در راه مستقيم شهداست. وي افزود: 
شهيدان فاتحه خوان نمي خواهند بلكه رهرواني مي خواهند كه پاي 
انقالب اسالمي بايستند و آن را با قوت ادامه دهند. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين كشور ابراز كرد: بعد از دوران دفاع مقدس برخي 
به شك افتاده و گفتند دوران ش��هيد و شهادت تمام شده است اما 
خداوند با بازكردن در هاي پيروزی به دست مدافعان حرم نشان داد 
كه اين ش��هدا، ادامه دهنده راه پررهرو شهيدان هستند. غيب پرور 
در پايان خاطرنش��ان كرد: امروز با وجود اوج مش��كالت معيشتي 
و اقتصادي ش��اهد پايبندي مل��ت به اه��داف و آرمان هاي انقالب 
اسالمي هستيم كه نمونه و س��ند بارز آن حضور گسترده مردم در 

راهپيمايي ۱۳ آبان بود. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:  

دومينوي اضمحالل امريكا شروع  شده است

 روحاني: مردم بعد از 13 آبان اميدوارتر شده اند

مردم بعد از 13 آبان     دولت 
نس�بت به قبل از 
آن، اميدواري بيشتري پيدا كرده اند، در حالي كه 
قبل از 13 آبان، عده اي تصور مي كردند كه اتفاقات 
خاصي رخ خواه�د داد و همه زندگي مردم به هم 
خواهد ريخ�ت، اما پس از آن روز همه مش�اهده 
كردند ك�ه اين تص�ورات واه�ي و غلط اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذشته در جلسه شوراي عالي 
اجتماعي كش��ور، اقدامات انجام ش��ده در حوزه 
پيش��گيري و مقابله با آس��يب هاي اجتماعي در 
س��ال هاي اخير را اميدواركننده دانست و اظهار 
داشت: همه دستگاه ها به ويژه وزارت كشور در پي 
تأكيدات مقام معظم رهبري در خصوص مسائل و 
آسيب هاي اجتماعي، با احساس وظيفه بيشتري 
وارد عرصه شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان 
مي دهد كه گام هاي بس��يار مه��م و خوبي در اين 
عرصه برداشته شده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
موضوع آس��يب هاي اجتماعي از مس��ائل بسيار 
حس��اس براي مردم اس��ت و چنانچه آمار بهبود 
شاخص ها در حوزه آسيب هاي اجتماعي به مردم 

منتقل شود، مي تواند براي دلگرم كننده باشد. 
    اميد به آينده را بايد تقويت كنيم

رئيس شوراي عالي اجتماعي كش��ور يادآور شد: 

فناوري ه��اي نوين و دس��تاوردهاي علمي جديد 
در كنار مصائبي كه مي تواند داش��ته باشد، براي 
مردم تس��هيالت، امنيت و آرام��ش خاطر ايجاد 
كرده و خانواده ها با استفاده از امكانات ديجيتالي 
و تلفن هم��راه مي توانن��د به راحت��ي از وضعيت 
فرزندان خود آگاهي يابند، ضم��ن اينكه مردم با 
استفاده از اين فناوري ها مي توانند بسياري از امور 
و كارهاي روزمره خود را انجام دهند. روحاني يكي 
از عوامل حاشيه نشيني را مهاجرت از روستا عنوان 
كرد و گفت: امروز س��اكنان روستاها با استفاده از 
فضاي اينترنت و موبايل، صنايع دستي و امكانات 
گردشگري خود را به گردشگران داخلي و خارجي 
معرفي مي كنند و اين فناوري ها ب��ه ابزاري براي 
تثبيت روستاها تبديل شده است و بي ترديد توسعه 
عالمانه و همه جانبه آن مي تواند در رفع مش��كل 
حاشيه نشيني مؤثر باش��د. وي به اهميت تقويت 
اميد به آينده در برخورد با مسائل اجتماعي اشاره 
كرد و اظهار داشت: بدون ترديد اگر اميد به آينده 
نباش��د، ناهنجاري ها و جرايم اجتماعي افزايش 
مي يابد، بنابراين همه به ويژه رسانه هاي اجتماعي 

بايد اميد به آينده را در بين مردم تقويت كنند. 
   مردم بعد از 13 آبان، اميدوارتر شده اند

روحاني خاطرنش��ان كرد: اگر چه امروز مردم به 
واس��طه تحريم با مش��كالتي در حوزه اقتصادي 

و معيشتي مواجه شده اند و مش��كل كساني كه 
حقوق ثاب��ت دارند، مضاعف اس��ت، اما مطمئن 
هستيم كه مشكالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
قابل حل و فصل ب��وده و به فض��ل الهي برطرف 
خواهد ش��د و چنين نيس��ت كه اين مش��كالت 
حل ناشدني باش��د، بنابراين بايد نسبت به رفع 
اينگونه مشكالت اميدوار باشند. رئيس جمهوري 
خاطرنش��ان كرد: مردم بعد از ۱۳ آبان نسبت به 
قبل از آن، اميدواري بيش��تري پيدا كرده اند، در 
حالي كه قبل از ۱۳ آبان، عده اي تصور مي كردند 
كه اتفاقات خاص��ي رخ خواهد داد و همه زندگي 
مردم به هم خواهد ريخت، اما پس از آن روز همه 
مشاهده كردند كه اين تصورات واهي و غلط است 
و هيچ كدام از ادعاهاي دش��من، ب��ه آن صورتي 
كه انتظار داش��تند، تحقق پيدا نك��رد، بنابراين 
چنين نيس��ت كه تصورات دشمن محقق شده و 

ما ناتوان باشيم. 
   مقابله با آسيب ها نيازمند اقدام اجرايي  
روحاني ب��ا بيان اينكه گاهي بعضي از رس��انه ها و 
روزنامه ها واقعي��ات تلخ را بيش از آنچه هس��ت، 
بزرگ جل��وه مي دهند، اظه��ار داش��ت: اينگونه 
بزرگنمايي  مش��كالت و نااميد كردن مردم، ظلم 
بزرگي به مردم اس��ت و همه باي��د در اين زمينه 
هوشيارانه عمل كنند. وي خاطرنشان كرد: مقابله و 

رفع برخي آسيب هاي اجتماعي از جمله فقرزدايي، 
نيازمند اقدامات عملي و اجرايي است كه بايد در 
اين حوزه ب��ا قوت تصميم گي��ري و عمل كرد، اما 
بخش��ي از اين مس��ائل جنبه رواني دارد و ناشي 
از بزرگنمايي برخي از مش��كالت دارد كه در اين 
زمينه اگر اميد و نش��اط در جامع��ه افزايش يابد، 
مي تواند در برطرف كردن و پيشگيري از آسيب ها 
تأثيرگذار باش��د به طور مثال چه ايرادي دارد كه 
بخشي از استاديوم ورزشي كه هيچ منافاتي با قانون 
و شرع و مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي ندارد 
به بانوان اختصاص يابد. وي افزود: مي توان با برخي 
اقدامات كم هزينه ميزان رضايتمندي و خشنودي 
اجتماعي مردم را در جامعه افزايش داد و بايد توجه 
داشت كه با سوء ظن نمي توان با آنها برخورد كرد. 
وي خاطر نش��ان كرد: بايد آمار مربوط به كاهش 
جرايم و آسيب هاي اجتماعي به درستي به مردم 
منتقل شود و چنين آمار دلگرم كننده اي مي تواند 
مردم و جوانان را نسبت به آينده اميدواركند و چه 
بسا انتش��ار آمار مربوط به كاهش طالق مي تواند 
جوانان و خانواده ها را به ازدواج آس��ان و س��ريع 
ترغيب كند. روحاني اضافه ك��رد: امروز بايد همه 
تالش كنيم تا آمار طالق هر چه بيشتر كاهش پيدا 
كند. اگر چه برخي موارد ادامه زندگي براي زوجين 
امكان ناپذير و وقوع طالق الزم به نظر مي رس��د، 
اما تا جايي كه امكان دارد، بايد با مش��اوره و رفع 
مشكالت خانواده ها را به ادامه زندگي تشويق كرد، 
چرا كه طالق نه تنها براي زن و مرد بلكه آثار سوئي 

نيز براي فرزندان و جامعه دارد. 
    امر ب�ه معروف و نه�ي از منكر وظيفه اي 

اجتماعي
رئيس جمهوري اقدامات فرهنگ��ي را اولين گام 
در مواجهه با مس��ائل اجتماعي دانس��ت و تأكيد 
كرد: معموالً در فعاليت ه��اي فرهنگي مردم بهتر 
از نهادهاي دولتي عمل مي كنند، بنابراين در اين 
حوزه بايد س��ازمان ها و جمعيت ه��اي مردم نهاد 
اصيل پيشتاز باشند. وي به نقش آموزش و پرورش 
در اصالح كش��ور اش��اره كرد و گف��ت: آموزش و 
پرورش يك��ي از مهم تري��ن نهادهايي اس��ت كه 
مي تواند در اصالح امور كشور بس��يار مؤثر باشد. 
روحاني، »امر به معروف« و »نه��ي از منكر« را به 
عنوان يكي از وظايف اجتماعي و تأثيرگذار براي 
اصالح جامعه مورد تأكيد قرار داد و يادآور شد: اگر 
»امر به معروف« و »نهي از منكر« به درستي سامان 
داده شود، مي تواند از بسياري از منكرات جلوگيري 
كرده و مردم را به انجام رفتارهاي درست تشويق 
كند و معتقدم »امر به معروف« و »نهي از منكر« 
يك وظيف��ه مهم همگاني اس��ت، منتها گاهي به 
درستي مورد استفاده قرار نگرفته و چه بسا نتيجه 

معكوس داشته است. 

عضو فراكسيون نمايندگان واليي: 
تجديدنظر امريكا در اعمال تحريم ها

 از روي ناچاري بود
اگر كش�ورهاي جه�ان از امريكا تبعي�ت نكنند، اقتص�اد امريكا 
در جهان شكس�ت مي خ�ورد، اما متأس�فانه چني�ن اراده اي در 
برخي كشورها نيس�ت و مش�كالتي را براي ما نيز ايجاد مي كند. 
محمدحسين فرهنگي، عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تحريم هاي ضدايراني كه 
امريكا عليه ايران وضع كرده اس��ت، اظهار داشت: امريكا نمي تواند در 
حوزه صادرات گاز ايران مانعي را ايجاد كند، زيرا گاز از طريق لوله كشي 
صادر مي ش��ود و امريكا امكاني براي جلوگيري از صادرات گاز ايران را 
در اختيار ندارد. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان اينكه 
نفت و ميعانات گازي با كشتي حمل مي ش��وند، بيان كرد: با توجه به 
اينكه امكان انتخاب جايگزيني براي ايران در دنيا وجود ندارد، بنابراين 
برخي كشورها امكان اين را ندارند كه از تحريم هاي امريكا عليه ايران 
تبعيت كنند، بنابراين امريكا براي اينكه مطمئن بود اين تحريم ها در 
مورد برخي كشورها قابل اجرا نيست، نسبت به برخي كشورها تجديد 
نظر و اعالم كرده كه الزامي به تبعيت از تحريم هاي ضدايراني ندارند. 
وي افزود: جهان كنوني، جهاني نيست كه يك كشور بتواند، عليه كشور 
ديگري همه راه ها را ببندد، هرچند انتظار م��ا از دولت ها اين نبود كه 
تا همين اندازه نيز تحت تاثير امريكا قرار گيرند. نماينده مردم تبريز، 
اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه عمده برگ 
برنده امريكايي ها در تحريم ايران اعمال فش��ارهايي اس��ت كه ساير 
دولت هاي جهان به ايران وارد مي كنند، گفت: اگر واكنش منفي جهاني 
به تحريم هاي ايراني وجود داشته باش��د امريكايي ها به شدت آسيب 
مي بينند و بس��ياري از امتيازات خود را در جهان از دس��ت مي دهند، 
همچنين در داخل امريكا نيز مش��كالت فراواني ايجاد مي ش��ود. وي 
افزود: اگر بتوانيم براي مقابله با هر موضوعي تدابير الزم خود را داشته 
باشيم، طبيعتاً مي توانيم در زمينه مقاومت برابر تحريم هاي ضدايراني 
موفق شويم. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص همكاري هاي ايران و اروپا، گفت: اروپا بايد به لوازم تعهدي 
كه با ايران داشته پايبند باشد، گذر زمان نشان مي دهد كه آيا اروپا قابل 

اتكا است يا خير؟ 
 

بررسی طرح استانی شدن انتخابات 
در کميسيون تدوين  آيين نامه داخلی مجلس

دومين جلس�ه بررس�ي طرح اصالح م�وادي از قان�ون انتخابات 
مجلس ش�وراي اس�المي با حضور يك�ي از حقوقدانان ش�وراي 
نگهبان و غالمرضا كاتب به عن�وان طراح اين ط�رح و تعدادي از 
نمايندگان مجلس در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي برگزار شد. 
غالمرضا كاتب در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص اين 
نشست اظهار داشت: از آنجايي كه نگاه طراحان و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي به بحث اصالح س��اختار انتخابات كش��ور است تا به 
كارآمدي بيشتر مجلس منجر شود، تالش بر اين است تا بتوانيم تفكر 
ملي را در مجلس حاكم كنيم. وي افزود: نمايندگان بايد به مأموريت 
اصلي خود كه بحث نظارت بر اجراي قانون و تقنين است بپردازند و از 
مسائل جزئي و منطقه اي كه رسالت شوراهاي شهر و روستا است پرهيز 
كنند زيرا پارلمان هاي محلي بايد امور محلي را انجام دهند. كاتب ادامه 
داد: اگر مجلس مسير خود را به خوبي طي كند، يقيناً دولت را در مسير 
صحيح قرار مي دهد كه اين شيوه موجب كارآمدتر شدن نظام سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي كشور مي شود. نماينده مردم گرمسار در مجلس 
با بيان اينكه استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي هزينه هاي 
سياسي انتخاب در بخش هاي نظارتي را كاهش مي دهد، گفت: شوراي 
نگهبان هزينه هاي سنگيني را به دليل وظيفه نظارتي خود مي پردازد، 
همچنين اين شورا در بخش اجرايي انتخابات مجلس نيز با چالش هاي 
جدي مواجه است. عضو فراكسيون مس��تقلين واليي مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: استاني شدن انتخابات مجلس منجر به انتخاب افراد 
برتر و شايسته گزيني مي ش��ود كه در نهايت سبب وحدت و همدلي 
در استان ها مي ش��ود. كاتب اظهار داش��ت: نمايندگان بايد بتوانند با 
همفكري و تعامل از نگاه صرفاً منطقه اي دور شوند و به مسائل ملي و 
استاني توجه بيشتري داشته باشند، اين شيوه امنيت استان ها را تأمين 
و منجر به فراموش نگاه بخشي مي ش��ود، نهايتاً منافع ملي در استاني 
شدن انتخابات مجلس تأمين مي شود، يقيناً با اين شيوه مي توانيم افراد 

شايسته و كارآمدي را در مجلس شوراي اسالمي داشته باشيم. 

وزارت اطالعات خبر داد
انهدام 5 باند بين المللی قاچاق مواد مخدر

س�ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطالعات آذربايجان 
غربي ب�ا اقدامات اطالعات�ي موفق ش�دند پنج بان�د بين المللی 
قاچ�اق م�واد مخ�در را متالش�ي و بيش از ش�ش تن پيش س�از 
هروئي�ن و 3۸۵ كيلوگرم هروئين فش�رده كش�ف و ضبط كنند. 
به گزارش ميزان، سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطالعات 
آذربايجان غربي با اقدامات اطالعاتي موفق شدند پنج باند بين المللی 
قاچاق مواد مخدر را متالشي و بيش از ش��ش تن پيش ساز هروئين و 
۳۸۵ كيلوگرم هروئين فشرده كشف و ضبط كنند. مقصد هروئين هاي 
مكشوفه اروپا بوده و پيش س��از هاي هروئين نيز از اروپا بارگيري و در 
پوش��ش ترانزيت از طريق مرز بازرگان وارد كشور ش��ده بود. در اين 
عمليات ه��ا، ۱۱ نفر از عناصر اصل��ي باند هاي قاچاق م��واد مخدر كه 
تعدادي از آن ها از اتباع كش��ور هاي اروپايي هستند، دستگير شدند. 
طي سال هاي اخير چندين باند بين المللی مواد مخدر كه محموله هاي 
كالن مواد پيش ساز مواد مخدر را از كشور هاي اروپايي به داخل كشور 
منتقل نموده اند توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( شناسايی و 

كشف شده است. 

توسط برخي نمايندگان كليد خورد
طرح سؤال از ظريف درباره ادعاي پولشويي

امض�ا  نماين�دگان مجل�س در ح�ال جم�ع آوري  برخ�ي 
ادع�اي  درب�اره  خارج�ه  ام�ور  وزي�ر  از  س�ؤال  ب�راي 
هس�تند.  گس�ترده  پولش�ويي  وج�ود  ب�ر  مبن�ي  وي 
به گزارش تس��نيم، برخي نمايندگان مجلس در واكنش به اظهارات 
اخير محمدجواد ظريف درباره آنچه » واقعيت بودن پولشويي گسترده 
در ايران« خوانده، در حال جمع آوري امضا براي سؤال از وي در صحن 

علني مجلس هستند. 
نمايندگاني كه اين خواهان سؤال از وزير امور خارجه هستند، خواهان 
توضيح ظريف درباره ادعاي خود شده اند. ظريف طي گفت وگويي، با 
بيان اينكه، »پولشويي گسترده در كش��ور يك واقعيت است«، گفته 
اس��ت: در ايران خيلي ها از پولش��ويي منفعت مي برند و آنجاهايي كه 
هزاران ميليارد پولشويي انجام مي دهند حتماً آنقدر توان مالي دارند كه 
دهها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي در كشور عليه قوانين 
ضدپولشويي ايجاد كنند. »آنهايي كه هزاران ميليارد تومان پولشويي 
مي كنند آن قدر ت��وان مالي دارند كه دهها ميليارد هزينه فضاس��ازي 
كنند. كل بودجه و حقوق و اجاره نمايندگي هاي وزارت خارجه ۱۱۰۰ 
ميليارد تومان اس��ت، كمتر از بودجه فرهنگي برخي دستگاه ها كه با 
بعض ارگان هاي قدرتمند ارتباط دارند. ما كه نمي توانيم با آن فضاسازي 

مقابله كنيم«.  
 

در شكوائيه اي در 10 بند تهيه شد
شكايت جمعي از نمايندگان

 از آخوندي  
جمعي از نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي ش�كوائيه  10 بندي 
علي�ه وزي�ر س�ابق راه و شهرس�ازي تهي�ه و تدوي�ن كرده ان�د. 
به گزارش خبرگزاري مهر، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
شكوائيه اي عليه عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي تهيه كرده اند 
كه قرار است هفته آينده به قوه قضائيه ارسال شود. در متن اين شكوائيه 

آمده است: 
۱- با توجه به اينكه عباس احمد آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي 
بارها قول داده بود و در پي آن رئيس جمهور هم وعده داده بود كه پرونده 
مسكن مهر تا پايان ۱۳۹۶ در دولت يازدهم بسته مي شود، اما آبان ۹۷ 
هم رسيد، هنوز ۳ ميليون واحد مسكن مهر نيمه تمام در سراسر كشور 
باقي مانده، م��ردم با وجود واريز ميليون ه��ا تومان همچنان بالتكليف 
هستند، در حالي كه آخوندي با خونسردي اعالم مي كند كه با افتخار 
حتي يك مسكن مهر را افتتاح نكردم. مسكن مهر به جاي تكميل طرح 

مزخرف خوانده شد. 
۲- مسئله و مش��كل بعدي مردم در برف تهران در سال ۹۶ پديد آمد 
كه طي آن شاهد بسته ش��دن اتوبان تهران-قم و سردگرداني دو روزه 
مس��افران در جاده بوديم، خيلي از م��ردم مي گفتند اگ��ر بحران يا 
حادثه اي اتفاق افتد، چگونه مديريت مي ش��ود وقتي يك برف ساده 
اتوبان تهران قم را تعطيل ك��رد.  ۳- حادثه قطار مش��هد-تبريز   ٤- 
حادثه هواپيماي تهران ياس��وج   ۵- حادثه كشتي سانچي  ۶- مشكل 
كاميون داران و عدم تهيه الس��تيك و قطعات يدك��ي كاميون داران   
۷- واگذاري احداث بندر چابهار ب��ه هندي ها    ۸- واگذاري كترينگ 
فرودگاه امام خميني ب��ه خارجي ها    ۹- مطرح كردن طرح مس��كن 
اجتماعي و ع��دم افتتاح حتي يك مس��كن اجتماع��ي و ۱۰- خريد 
هواپيماي دسته دوم و عدم نوسازي ناوگان هوايي و در نتيجه افزايش 
حوادث هوايي از ديگر محورهای شكايت نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی از آخوندی وزير سابق راه و شهرسازی است. 

در زمان جنگ س�ختي هايي براي دولت و 
مردم سوريه وجود داش�ت و امروز از لحاظ 
سياس�ي س�ختي هاي جديدي وجود دارد 
ام�ا همانطورك�ه مقاومت در زم�ان جنگ 
جواب داد، در اين مرحله نيز نتيجه مي دهد.

به گزارش خانه ملت، عل��ي الريجاني، رئيس 
مجلس شوراي اس��المي روز گذشته در ديدار 
هيئت پارلماني سوري گفت: اميدواريم تعداد 
اندك باقيمانده از تروريست ها نيز از بين بروند 

و بازسازي سوريه با سرعت آغاز شود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي در ادامه با بيان 
اينكه شما از مرحله سختي عبور كرديد، يادآور 
شد: دشمنان كه چند سال پيش مشكالتي را 
براي سوريه ايجاد كردند اين تصور را داشتند 
كه چند روزه كار س��وريه تمام مي شود. حتي 
ي��ك روز يك��ي از وزراي خارجه كش��ورهاي 
منطقه به تهران آم��د و گفت تا چند روز ديگر 
نماز را در مس��جد اموي مي خوانيم كه به آنها 
گفتيم برداش��ت ش��ما از ملت و ارتش سوريه 
اشتباه اس��ت، با اين حال شيطنت كردند. وي 
بر همين اس��اس تصريح كرد: كشورهايي كه 
زماني دنبال اين بودند ك��ه با عمليات نظامي 
اس��تقامت ش��ما را بش��كنند امروز از لحاظ 
سياس��ي فش��ار وارد مي كنند اما به طور كلي 
روال آستانه به خوبي جلو مي رود و اميدواريم 
آنچه به نفع ملت سوريه است تحقق پيدا كند. 
الريجاني ادامه داد: در بعد تدوين قانون اساسي 
اختالف نظرهاي��ی وجود دارد ك��ه بايد آنچه 
مصلحت ملت س��وريه اس��ت تحقق پيدا كند 

كه البته بايد در نظر داشت كار در زمان جنگ 
نظامي سختي هايي داشت و در حال حاضر نيز 
در بعد سياسي به نوع ديگري سختي دارد اما 
بايد دانس��ت كه همان قدر كه مقاومت در آن 
مرحله جواب دارد در اين مرحله نيز مقاومت 

نتيجه مي دهد. 
الريجان��ي همچنين با اش��اره ب��ه همكاري 
اقتصادي و بازسازي س��وريه، عنوان كرد: در 
اين زمينه نيز به دس��تگاه ها توصيه مي كنيم 
تا همكاري جدی تری داشته باشند كه در اين 
خصوص به دستگاه هاي دولتي و اتاق بازرگاني 
و بخش خصوصي ايران براي فعاليت بيش��تر 
توصيه هايي شده است. حسين راغب حسين 
نايب رئيس گروه دوس��تي پارلماني سوريه و 
ايران ضمن تش��كر از ميزباني و دعوت حضور 
در ايران با اش��اره به تحريم هايي كه از س��وي 
حاميان تروريس��م صورت گرفته است، اظهار 
داشت: ملت ايران و سوريه اثبات كردند منادي 
صل��ح و دوس��تي در جهان هس��تند و به رغم 
اينكه از كش��ورهاي خود دفاع كردند در واقع 
با تاريكي مبارزه كردند. وي در ادامه با تأكيد 
بر اينكه هيچ كدام از كشورهايي كه در جنگ 
عليه سوريه حضور داشتند در بازسازي حضور 
نخواهند داشت، يادآور ش��د: بشار اسد اعالم 
كرده است كساني در بازسازي سوريه مشاركت 
خواهند كرد كه در زم��ان جنگ در كنار ملت 
سوريه بودند همچنين معتقديم اگر مشاركت 
جمهوري اسالمي ايران در جنگ سوريه نبود، 

پيروزي هاي امروز حاصل نمي شد.

س�خنگوي س�ازمان انرژي اتمي ب�ا بيان 
اينك�ه تحريم ه�اي اخي�ر امري�كا نق�ض 
اص�ول و قواع�د بين المل�ل اس�ت، تأكيد 
كرد كه اي�ن تحريم ه�ا قرارموقت�ي را كه 
دادگاه الهه در رابط�ه با تحريم هاي امريكا 
عليه ايران ص�ادر كرد   نيز نق�ض مي كند.

بهروز كمالوندي در گفت وگو با ايس��نا درباره 
تحريم هاي اخير امريكا كه برخي شركت ها و 
افراد مرتبط با سازمان انرژي اتمي را نيز در بر 
مي گيرد گفت: اين تحريم ها از نظر ما و جامعه 
بين الملل غيرقانوني اس��ت و بن��اي اصولي و 

حقوقي بين المللي ندارد. 
اي��ن در حال��ي اس��ت كه ب��ر خ��الف قواعد 
بين الملل��ي امريك��ا ت��الش دارد آنه��ا را به 
كش��ورهاي ديگر نيز تحميل كن��د هر چند 
برخي كشورها گفته اند كه به اين تحريم ها و 

فشارها پايبند نيستند.
 س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي درباره سه 
پ��روژه نيروگ��اه بوش��هر، راديوايزوتوپ ها و 
بازطراحي اراك كه از س��وي امريكا مس��تثنا 
ش��ده اس��ت گفت: چند پروژه اي كه امريكا 
در اين تحريم ها مس��تثنا كرده اس��ت يعني 
نيروگ��اه بوش��هر، تولي��د راديوايزوتوپ هاي 
پايدار در س��ايت ف��ردو و بازطراح��ي راكتور 
اراك پروژه هايي هستند كه كشورهاي چين 
و روسيه مسئوليت آن را به عهده دارند و اين 
كشورها نيز بارها گفته اند كه تحريم هاي امريكا 
را قبول ندارند و اجرا نمي كنند بنا بر اين چه 
اين پروژه ها را استثنا مي كردند چه نمي كردند 

فرق چنداني نداش��ت؛ نه اي��ران و نه چين و 
روس��يه زير بار تحريم و فشار امريكا نخواهيم 
رفت. وي خاطرنش��ان كرد كه » تحريم هاي 
امريكا بيشتر از آنكه تأثير عملي داشته باشد 
جنبه رواني دارد اما با سازوكارهايي كه كشور 
اتخاذ كرده و نيز مكانيس��م هايي كه با اروپا و 
چين و روسيه طراحي مي كنيم با اين تحريم ها 
مقابله مي كنيم.  ما به لحاظ توليد و تكنولوژي 
مشكلي در بخش هسته اي نداريم و كارمان را 
طبق برنامه ريزي انجام شده پيش مي بريم.« 

كمالوندي در ادامه درباره س��ومين نشس��ت 
همكاري ه��اي ايران و اتحادي��ه اروپا كه قرار 
است ۵ و ۶ آذرماه در بروكس��ل برگزار شود، 
اين نشس��ت را »مهم« ارزيابي ك��رد و گفت: 
آقاي صالحي در رأس هيئتي بلندپايه در اين 
نشست شركت خواهند كرد همچنين تعدادي 
از نمايندگان مجلس هيئ��ت ايراني را در اين 

نشست همراهي مي كنند.
 از سوي اتحاديه اروپا نيز آقاي ميگل آرياس 
كانيته، كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا شركت 
خواهند كرد. اين مقام س��ازمان انرژي اتمي 
اضافه كرد: ايران و اتحاديه اروپا در چارچوب 
برجام همكاري هاي گسترده اي در حوزه هاي 
مختلف داشتند كه از آن جمله در حوزه ايمني 
هسته اي است و در همين چارچوب يك مركز 
ايمني هس��ته اي در ايران قرار اس��ت ساخته 
ش��ود. فكر مي كنم در دو س��ال آين��ده روند 
همكاري هاي اي��ران و اروپا هم چن��ان ادامه 

خواهد داشت.

الريجاني در ديدار هيئت پارلماني سوري:
دشمنان سوريه به فشار سياسي رو آورده اند

سخنگوي سازمان انرژي اتمي:
تداوم همكاري هاي هسته اي ايران با اروپا

      خبر


