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درمکتب امام

 آقایان! از غرب نترسید
آنکه من زیاد به نظرم اهمیت دارد، این است که آقایان از غرب نرتسید. اینقدر 

ما را که ترســانده اند. در غرب هم خربی نیســت. نرتســید. عرض می کنم، خودتان 

مستقل ]باشید[. 

صحیفه امام؛ ج۸؛ ص۱۰۳ - قم؛ ۲۱خرداد۱۳۵۸

اخبار کوتاه

توقف تشکیل حزب رهروان 
ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد و دبیر فراکسیون اصولگرایان 
رهــروان والیت مجلس گفت: کار تشــکیل حزب رهــروان تا زمان 
مشــخص شدن نتیجه استانی شدن انتخابات متوقف شده و چنانچه 
امکان ائتالف گروه های سیاسی در انتخابات فراهم باشد کار تشکیل 

حزب به تعویق خواهد افتاد.

تالش برای ارائه لیست واحد
 از سوی احزاب اصولگرا

صادق محصولی عضو ارشــد جبهه پایداری از برگزاری همایش 
ایــن جبهه پس از ماه مبــارک رمضان خبر داد. وی با بیان اینکه در 
تهران عموماً چهره ها شــناخته  شده هستند یادآور شد: تالش نیز بر 
این است که حتی االمکان لیست واحدی از اصولگرایان بیرون بیاید و 
در این زمینه ما دست به عصا راه می رویم تا با هماهنگی سایر احزاب 

بتوانیم لیست واحدی ارائه کنیم.

ازدواج جوانان در گرو رفع تحریم ها !
حجت االسالم علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در جمع مردم 
بخش مرزی جرگالن بجنورد گفت: جوانان مشکل عدم استطاعت مالی 
برای ازدواج دارند و دولت وظیفه دارد این مشکالت را برطرف کند و 

امیدواریم با لغو تحریم ها این مشکالت برطرف شود.

اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی دهیم
منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی 
و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 

مجلس شورای اسالمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نمی دهد.

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد
آیت اهلل موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در حاشیه 
همایش ائمه جماعات اســتان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی درباره انتخاب قائم مقام جامعه روحانیت گفت: حجت االسالم 

سید رضا تقوی به عنوان قائم مقام این جامعه انتخاب شدند.

اصالحیات اساسنامه خانه احزاب
محمد حســن غفوری فرد نائب رئیس موقت خانه احزاب گفت: 
اصالحیه اساســنامه خانه احزاب نیازی به تصویب کمیســیون ماده 

۱۰ احزاب ندارد.

در گفت وگو با کیهان بررسی شد

ارزیابی نمایندگان از نقاط ضعف و قوت دولت

آیت اهلل موحــدی کرمانی در همایش 
ائمه جماعات، مبلغــان و روحانیت اظهار 
داشت: روحانیت مبارز در هر مقطعی یار امام 
و رهبری بوده است و ما از خدا می خواهیم 

که باز هم بازوی قوی برای رهبری باشید.
به گــزارش خبرگزاری ها دبیــر کل جامعه 
روحانیت مبارز در همایش ائمه جماعات، مبلغان 
و روحانیت که صبح دیروز در ســالن اجتماعات 
مصالی امام خمینی)ره( برگزار شد، با اشاره به 
نقــش روحانیت در انقالب و پــس از آن اظهار 
داشــت: روحانیــت در انقــالب و در زمان امام 
خمینی)ره( و پس از ایشــان قوی عمل کرد و 

توفیقات فراوانی داشته و خواهد داشت.
وی ادامــه داد: روحانیت کار کمی نکرد و در 
مقابل قدرت های بزرگ جهان ایستاد و پیروز شد 
و آنها را شکســت داد و توطئه های آنها را در هر 

مقطعی از زمان خنثی کرد
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه 
امام جواد)ع( می فرمایند که شــما می توانید با 
اعتماد به خداوند به مقامات بلند برسید، گفت: 
امام خمینی)ره( و رهبر عزیز ما با تمسک به این 
سرمایه یعنی اعتماد به خداوند کارهای بزرگی را 

انجام داده اند و انشاءاهلل با این سرمایه توفیقات 
دیگری نصیب مان شود.

 وی نقــش روحانیــت در حمایــت از نظام 
والیت را یادآور شــد و افزود: روحانیت مبارز در 
هر مقطعی یار امام و رهبری بوده اســت و ما از 
خــدا می خواهیم که باز هم بــازوی قوی برای 

رهبری باشید.
آیت اهلل موحدی کرمانی در بخش دیگری از 
سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد 
قاطعانه عمل کند و توقع از مسئوالن حکومتی 

غیراز آن توقعی است که از مردم داریم.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه 

اگر ما در این زمینه بی تفاوت باشــیم، مسئول 
هســتیم، یادآور شد: روحانیت باید ساده زیست 
باشــد و مبادا از ساده زیســتی دور شویم؛ امام 
بودند و می فرمودند  خمینی)ره( ساده زیســت 

زندگی طلبگی را از دست ندهید.
آیت اهلل موحدی کرمانی با طرح این پرسش 
که چرا روحانیت در طــول تاریخ ماندگار بوده 
است؟ گفت: چون روحانیت در طول تاریخ مرجع 
و پناهگاه مردم بود و دلجویی و خدمت می کرد.

اسناد منتشرنشده فتنه ۸۸ 
منتشر شود

رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
نیز در این مراســم گفت: اسنادی که تا به حال 
منتشر نشده منتشر شود تا متوجه شویم که چه 
دست هایی می خواســتند در فتنه ۸۸ به نظام 

آسیب بزنند.
حجت االسالم ســیدرضا تقوی با بیان اینکه 
دشمن دست از ســر ما برنمی دارد، گفت: یک 
روز از راه نیــروی نفــوذی، روز دیگر از راه ترور 
و جنایت و یــک روز از راه جنگ و تحریم با ما 
برخورد می کند ولی ملت ما با تکیه بر اندیشــه 

عاشورایی ایستادگی و مقاومت کرده است.

آیت اهلل موحدی کرمانی در همایش ائمه جماعات، مبلغان و روحانیت :

روحانیت مبارز همواره یار امام و رهبری بوده است

ذوالفقاری تشریح کرد
جزئیات نابودی ۴ تیم تروریستی 

در شرق کشور
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جزئیات نابودی چهار 
تیم وابسته به گروهک ها در مقاطع مختلف در  شرق کشور که 

متالشی شدند را تشریح کرد.
حســین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره 
آخرین نتایج تحقیقات درباره حادثه مســمومیت شــماری از اتباع 
عربستانی در مشــهد گفت: در پی بررسی هایی که صورت گرفت، از 
نظر آزمایشگاهی معلوم شد که علت مسمومیت زائران عربستانی در 

مشهد، انتشار گاز ناشی از قرص برنج بود.
وی افزود: با توجه به اعالم نظر وزارت بهداشت و درمان در ارتباط 
با اصل نوع مســمومیت، و همچنین بازجویی هایی که از مدیر هتل و 
کارکنان صورت گرفت، نتیجه گرفته شد که هیچ گونه عمدی از ناحیه 
هیچ فرد، گروه و جریانی در کار نبوده است؛ بلکه در این مورد صرفا 

مثل خیلی از موارد دیگر، از قرص برنج استفاده شده است. 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور در پاسخ به سوالی درباره 
تالش عربســتان برای سوء استفاده از این حادثه و بلند شدن برخی 
صداها برای ممانعت از سفر شیعیان عربستان به ایران اظهار داشت: من 
چنین برداشتی ندارم که تا این لحظه مقامات سعودی، سوء برداشتی 
از این حادثه داشته باشند؛ چون به هرحال ما هم شفاف سازی کرده ایم 
و پرونده هم مشــخص و شفاف است و هم بررسی های پزشکی و هم 
بررسی های قضایی نشان می دهد که هیچ دلیلی وجود ندارد که عمدی 
در کار باشد که خدای نخواسته بخواهد یک تعداد زائری که مورد احترام 
و تکریم مقامات کشور و استان و مردم ایران هستند، آسیبی ببینند. 
 وی در ادامه اظهار داشت: حدود چهار تیم وابسته به گروهک ها 
در مقاطع مختلف در  شرق کشور متالشی شدند. در اقدامی که قبل از 
پایان سال در سراوان صورت گرفت مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و 
سالح و مهمات از اینها به دست آمد و تعدادی از آنها دستگیر شدند. 
ذوالفقاری افزود: در منطقه عمومی چابهار و به طور مشــخص در 
منطقه نیکشهر به طرف جکیگور  گروهی که برای اقدامات ضد امنیتی 
آمده بودند توســط وزارت اطالعات ردیابی شدند و تعدادی از آنها به 
هالکت و تعداد دیگری نیز دســتگیر شدند. مجموعه تالش هایی که 
برای انجام اقدامات خاصی در منطقه صورت گرفت خوشــبختانه با 
اقــدام به موقع نیروهای اطالعاتی و عملیاتی و همچنین با همکاری 

مردم مواجه شد. 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور در پاسخ به این سؤال که 
آیا این نگرانی وجود ندارد که گروهک تروریستی جیش العدل بخواهد 
مانند گروهک های تروریستی در کشورهای مختلف با داعش بیعت کند، 
گفت: در بلوچستان و کردستان مردم گرایشی به پیوستن به اینگونه 
اقدامات تروریستی ندارند و قاعدتا مخالف با این گونه اقدامات هستند 
و بخشــی از توفیقات نیروهای اطالعاتــی و عملیاتی ما هم به دلیل 
همکاری و همراهی مردم و مخالفت مردم با هرگونه اقدام تروریستی 

و ناامن کنندگی در منطقه است. 
به گزارش ایســنا، ذوالفقاری در پاسخ به این سوال که آیا داعش 
تهدیدی برای ایران به شــمار می رود،  تاکید کرد: گروه های تکفیری 
در مناطقی که حضور پیدا می کنند بخشــی از آن به زمینه و شرایط 
آن مناطق بازمی گردد که البته خودشان آسیب می بینند. کسانی که 
به نوعی کم توجهی می کنند همان مناطق بیشترین آسیب را در این 
چند سال متحمل شدند. جمهوری اسالمی ایران از یک ثبات اجتماعی، 
سیاسی و دفاعی برخوردار است و آنها نمی توانند به هیچ وجه تهدیدی 

برای ایران به شمار بروند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه:

اجرای قانون اجرای دین است
معاون فرهنگی قــوه قضائیه با بیان این که تفکیک میان 
شریعت و قانون صحیح نیست، گفت: وقتی قانون اجرا می شود، 

در واقع هم قانون و هم دین اجرا شده است.
حجت االســالم والمسلمین هادی صادقی در پاسخ به شبهات در 
خصوص تفکیک میان شــریعت و قانون و این که باید قانون را اجرا 
کنیم یا شــریعت را، افزود: این حرف و شــبهه از اصل دچار نقیصه و 
اشتباه است زیرا قوانین ما برآمده از شرع مقدس است و اجرای قانون 

همان اجرای شریعت است.
وی ادامه داد: قوانین ما همه باید اسالمی باشد و به عبارت دیگر 
اگر قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به 
قانون و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تایید شورای نگهبان 

رسیده و دولت هم باید همه آن را اجرا کند.
صادقی افزود: در دستگاه قضایی و محاکم هم قانون را اجرا می کنیم، 

البته قانون ما اسالمی و برآمده از دین است.
معــاون رئیس قوه قضائیه با بیان این که مجموعه قوانین ما همه 
شرعی هستند، گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیرمستقیم به تایید ولی فقیه 

می رسند، همگی شرعی بوده و از شریعت جدا نیستند.
معاونت فرهنگی قوه قضائیه، برداشــت های شــخصی افراد از 
دین را خطرناک و نادرســت خواند و افزود: افرادی که متصدی هر 
مســئولیتی هستند نباید برخورد ســلیقه ای کنند و همچون یک 
مجتهد نظر داده و بگوید من می خواهم این جوری دین را فهمیده 
و اجرا کنم زیرا این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ 

روی سنگ بند نمی شود.
وی ادامه داد: آن بخشــی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثال 
بخش های خصوصی دین هســت و هر شخصی ملزم است برای خود 
آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارند، همچون احکام مربوط به 
ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا 

که تبدیل به قانون نشده اند.
صادقی با بیان این که تعزیر بر اساس گناهان در دست حاکم است 
و حاکم می تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطر نشان کرد: باید 
به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی می شود و جنبه عمومی و 
اجتماعی پیدا می کند، باید توســط حاکم برخورد شود و تعزیر شود، 
اما اگر کســی در نهان خانه خود تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده 
اســت، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود، زیرا پرسش و 

جستجوی آن جایز نبوده و شرعاً حرام است.
معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا 
حریم های خصوصی مردم صحیح نیســت، گفت: کسی حق ندارد به 

حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.
پلیس با تخلفات مشهود برخورد کند

صادقــی تبیین و تعریف صحیح حریــم خصوصی و عمومی در 
این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط 
می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که 
آن بخشــی از خودرو که نمایان اســت و در معابر دیده می شود جزء 
حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی 
است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود 
از این رو پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودروها 

دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند.

همدان - خبرنگار کیهان:
مردم همدان با تجمــع در باغ موزه دفاع 
مقدس همایش بزرگی تحت عنوان »مرگ بر 

آمریکا« برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار کیهان، مردم همدان دیروز 
حضوری پرشــور در این همایش داشــتند آنان با 
حمل پوسترهایی حاوی شعارهای استکبارستیزی 
نظیر »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« پرچم 
آمریکا و اســرائیل را به زیر پا انداختند و سپس آنها 

را به آتش کشیدند.
این مراســم در حالی بدون حضور مســئوالن 
اســتانی برگزار شد که مردم و خانواده های شهدا با 
در دست داشتن تمثال مبارک شهدای استان شعار 
»می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم« را سر 

می دادند.
مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در این مراسم به عنوان سخنران اصلی تاکید 
کرد: در اوج تحریم ها علیه ایران، توانستیم با تالش 
و همــت فرزندان این مرز و بــوم به تولید ۱۱ هزار 
سانتریفیوژ دست یابیم پس اگر واقعا با تدبیر عمل 
کنیــم االن هم می توانیم در برابر تحریم ها مقاومت 

کنیم.
وی یکی از عوامل ترور شهدای هسته ای را فروش 
اطالعات از ســوی عناصری از فتنه ۸۸ دانست که 
در داخــل با غرب همراهی کردند و رفت و آمدهای 

بســیاری به ســفارتخانه های برخی کشورها جهت 
تشدید تحریم ها داشتند.

وی اظهار داشت: آمریکا نمی خواهد ابزار تحریم ها 
را به این زودی از دســت بدهد و لذا آن ها به جای 
استفاده از واژه لغو تحریم ها، از واژه تعلیق استفاده 
می کنند و الزم اســت تا مراقب ترفندهای دشمن 

باشیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: حتی اگر تمام تحریم های نفتی برداشته شود با 

کاهش قیمت نفت که توطئه ای از سوی آمریکا علیه 
ایران است، باز هم در درآمدهای نفتی ایران تغییری 

ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به مذاکرات گروه ۱+5 گفت: طرف 
مقابل درخواســت بازرســی های فراپروتکلی دارد 
و برخــی از مذاکره کننــدگان ایرانی نیز می گویند 
»پروتکل الحاقی« چیزی نیســت حتما در جریان 
مذاکرات این طور گفته اند که غربی ها درخواست های 

فراپروتکلی و غیرمعمول را مطرح می کنند.

بدون حضور مسئوالن استانی!

مردم همدان همایش بزرگ »مرگ بر آمریکا« برگزار كردند

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه دولتی ها از اقتصاد مقاومتی می گویند 
اما در عمل اجرای آن را نمی بینیم، گفت: دولت 
درباره یارانه ها دست روی دست گذاشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و 
گــو با فارس درباره دو ســالگی دولت یازدهم اظهار 
داشــت:  شــاید پیش بینی آقای روحانی این بود که 

حل مشکالت کشور آسان است ولی افتاد مشکل ها.
وی با بیــان اینکه »عمده مشــکالت ما در 
مدیریت کشــور و مدیریت بخــش اقتصادی و 
صنعتی کشور است« ادامه داد: من معتقدم دولت 
باید برای حل مشکالت کشور توجه را بطور عمده 

به داخل می بُرد.
مصباحی مقدم اظهار داشت:  اگر اصالح مدیریت 

و اصالح ســاختار صورت می گرفت چه بســا بخش 
مهمی از مشــکالت تاکنون حل شــده بود ولی این 

اتفاق نیفتاده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی 
هزینه تولید باال رفت واردات با صرفه تر از تولید داخل 
می شود و به زیان تولیدکننده خواهد بود و نتیجه این 

می شود که می بینید.

دو سال گذشته را از دست داده ایم 
وی همچنین گفت: من معتقدم دولت هم و همت 
خود را بطور عمده بر روی حل مسائل بین المللی، حل 
مسئله انرژی هسته ای و برداشتن تحریم ها برده است 

امیدواریم موفق شوند.
مصباحی مقدم در عین حال گفت: دولت اگر در 
زمینه هسته ای موفق هم شود ما دو سال گذشته را 
از دست داده ایم. وی گفت: امیدواریم که این مذاکرات 
با حفظ خطوط قرمزی که توسط مقام معظم رهبری 
تعیین شده و نشان دهنده مصالح ملی ما است به نتیجه 
برسد چراکه طرف های خارجی هم به شدت نیازمند 

چنین توافقی هستند.
بانک ها در شرایط بدی به سر می برند 

ایــن نماینده مجلس اظهار داشــت: بانک ها در 
شــرایط بسیار بدی به سر می برند از نظر بنگاهداری 
منابع شان قفل است و از نظر نداشتن نقدینگی قدرت 
جذب نقدینگی شان پایین، همچنین کفایت الزم برای 

تسهیالت دهی را ندارند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود گفت: 
مسئوالن دولتی در اظهارات خود از اقتصاد مقاومتی 
می گوینــد اما در مقام عمل اســتفاده از راهکارهای 

اقتصاد مقاومتی را نمی بینیم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه » دولت در موضوع 
یارانه ها دست روی دست گذاشته است« ادامه داد: ما 
یک منبع بزرگ مالی به نام یارانه ها داریم که دولت  

از این منبع بزرگ مالی غفلت کرده است.
وی گفــت: اکنــون شــاهدیم که معــاون اول 
رئیس جمهور در پشــت تریبون می گوید، یارانه ها ما 
را بیچاره کرده، مگر راه حل در دســت دولت نیست؟ 

دولت دست به کار شود.
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: دولت 
قدرت توضیح و توجیه برای مردم ندارد و این ضعف 
دولت است، من اگر مسئولیت داشتم به مردم توضیح 
می دادم که اگر از بیکاری فرزندان خود رنج می برید، از 

45 هزار تومان یارانه نقدی انصراف دهید. 

مصباحی مقدم:

مسئوالن از اقتصاد مقاومتی می گویند اما در عمل کاری نمی کنند!

پیکر مطهر سردار سرتیپ شــهید هادی کجباف دیروز 
و امروز نگین دســتان مردم شهیدپرور و قدرشناس اهواز و 

شوشتر شد.
به گزارش ایرنا، در مراسم تشییع این شهید نه تنها حسینیه ثاراهلل 
اهواز بلکه خیابان های اطراف آن نیز میزبان پیکر مطهر مردی بودند 
که در جریان هجــوم تکفیری های داعش به حریم اهل البیت)ع( در 
سوریه به دل دشمن زد و به همراه چند تن از همرزمانش که آنها نیز 

به شهادت رسیدند ضربات سنگینی بر پیکر تروریست ها وارد کرد.
پیکر شهید کجباف از 3۰ فروردین سال جاری در دست داعش بود 
و در عملیات اخیر در منطقه »بصر الحریر« استان درعا بازپس گرفته 
شــد. در تشییع پیکر شهید کجباف، آیت  اهلل سیدمحمدعلی موسوی 
جزایری  نماینده ولی فقیه در خوزســتان، سردار احمد خادم الشهدا، 
فرمانده قرارگاه کربال جمعی از مسئوالن استانی و محلی، خانواده شهدا 
و جانبازان و جمعیت کثیری از مردم قدرشناس اهواز شرکت داشتند.
همچنیــن به گزارش مهر، در عملیــات »بصرالحریر« در جنوب 
سوریه به همراه شهید کجباف، »سردار شهید حاج روزبه هلسیایی« 
از رزمندگان دالور خوزستان، »سردار شهید حسین بادپا« از رزمندگان 
قدیمی استان کرمان، »شهید حجت االسالم مالمیر« از روحانیون لشکر 
فاطمیون نیز به شهادت رسیده اند. کجباف امروز در شوشتر در کنار 

دیگر یاران شهیدش به خاک سپرده می شود.
شمخانی:

توافق خوب را 
 فدای  زمان و ضرب االجل نمی کنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: محتوای توافق با ۱+۵ برای ما 
مهم است و توافق خوب را هرگز فدای زمان و ضرب االجل نمی کنیم.
به گزارش ایرنا، علی شــمخانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار 
مذاکرات هســته ای ایران و۱+5 را فرصتی برای طرف مقابل عنوان کرد و 
اظهارداشــت: با توجه به ســابقه آمریکا در دشمنی با ملت ایران و اعمال 
تحریم های غیرقانونی و ظالمانه این مســیر تــوأم با بی اعتمادی و حفظ 

هوشیاری کامل دنبال می شود.
نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت؛ 
البته با توجه به سابقه آمریکا در دشمنی با ملت ایران و اعمال تحریم های 
غیرقانونی و ظالمانه این مسیر توأم با بی اعتمادی و حفظ هوشیاری کامل 
دنبال می شود و به هیچ وجه موضوعات غیرهسته ای از جمله مسائل نظامی 

کشور محل مذاکره نیست.
شــمخانی تصریح کرد: ۱2 ســال همکاری کامل با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و بازرسی های فراوان برای کشورهای جهان از جمله ۱3۰ کشور 
عضو جنبش عدم تعهد اثبات کرد که هیچ موضوعی که بتواند فعالیت های 

هسته ای ایران را تهدید نشان دهد، وجود ندارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد:متاسفانه آژانس در طول سال های 
گذشته با اتخاذ رویکردهای غیرفنی در مسیر تحقق اهداف سیاسی قدرت ها 
عمل کرده که این رویکرد موجب تقلیل جایگاه حقوقی این ســازمان به 

عنوان یک نهاد بین المللی شده است.
شمخانی همچنین اعتراف سازمان های اطالعاتی برخی کشورهای غربی 
در مورد استفاده از اطالعات آژانس را تاییدی بر انحراف ماموریت و سوء نیت 
این نهاد در اصرار بر دسترسی به اماکن غیرهسته ای توصیف کرد و افزود: 
هیچ گونه ادعای نگرانی به ویژه از سوی کشورهایی که خود در استفاده از 
سالح های ممنوعه و هسته ای مجرم هستند پذیرفتنی و قابل اعتنا نیست.
وی، حضور ایران در عراق و سوریه را به درخواست رسمی دولت های 
این کشــورها و صرفا در چارچوب ماموریت مستشاری عنوان کرد و اظهار 
داشــت: تجارب موثر ایران در مبارزه واقعی با تروریسم و راهکارهای ارائه 
شده از سوی مستشاران ایرانی بیش از هر ائتالف ادعایی توانسته است به 

گروه های تکفیری ضربه وارد کند.
نماینــده رهبر معظم انقالب در شــورای عالی امنیت ملی با یادآوری 
تجربه حضور گروه های تکفیری در افغانســتان که موجب عقب ماندگی و 
قتل عام در این کشور شد، گفت: رهاورد مبارزه ادعایی آمریکا با تروریسم 
نیز موجب افزایش خشــونت ها، ناامنی و گسترش مواد مخدر و در نهایت 

رشد تروریسم در افغانستان شد.
شمخانی صرف درآمدهای نفتی کشــورهای اسالمی برای بمباران و 
کشــتار مردم یمن در طی بیش از 7۰ روز را مایه تاســف دانست و تاکید 
کرد:مدعیان خدمت به مسلمانان با قساوتی عجیب وبا جلوگیری از کمک 
رســانی به مردم مجروح و فقیــر در ماه های حرام مرتکب جنایت جنگی 
می شــوند و سازمان های جهانی نیز نســبت به نقض حقوق بشر سکوت 

کرده اند.

پیکر شهید »کجباف«
 نگین دستان مردم اهواز شد

سرویس سیاسی-
دولت یازدهم به میانه راه رسیده است. گروه ها 
و جناح های مختلف سیاسی نظرات متفاوت و گاه 
متضادی درباره عملکرد دوســاله دولت در ابعاد 
مختلف سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

و... دارند. 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو 
بــا کیهان به بررســی نقاط قوت و ضعــف دولت یازدهم 
پرداختنــد. »منصور حقیقت پور« نماینــده مردم اردبیل 
در مجلس شــورای اسالمی در مصاحبه با خبرنگار کیهان 
گفت: درخصوص نقاط قوت دولت یازدهم،آرامش در اقتصاد 
حاکم شده است ولیکن تحولی رخ نداده است. در حقیقت 
روند صعودی افزایش قیمت ها کمی مهار شــده است ولی 
هنوز تصمیم گیری های اساسی برای درمان اقتصاد کشور 

انجام نشده است.
 گره زدن اقتصاد به مذاکرات

اشتباه استراتژیک
حقیقت پور افزود: اگر دولت مسئله اقتصاد را به مذاکرات 

گره بزند یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داشت: عالوه بر این، مکانسیم تصمیم سازی 
در دولت، کند و معطل اســت که این نقص در هدفمندی 

یارانه ها و تقویت تولید داخلی کامال ملموس است.
نماینــده مردم اردبیل در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: ما هنوز یک ســامانه مشخص در حوزه 
مالیاتی نداریم و در حال حاضر هزاران میلیارد تومان فرار 
مالیاتی در کشــور داریم که سیستم سازی در این خصوص 

یک ضرورت است.
وی در ادامــه گفت: در رابطه با مســائل رفاهی، طرح 
سالمت با همراهی مجلس موفقیت آمیز بوده است و باید 
استمرار داشته باشد.از سوی دیگر در جهت گسترش عدالت 

اجتماعی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است.
حقیقت پور تصریح کرد: تامین اجتماعی در این دولت 
گرفتار است و باید یک سیاست گذاری منطقی و اصولی در 
این خصوص انجام گیرد زیرا غفلت از این مســئله موجب 
افزایش فاصله طبقاتی در کشور می شود که این اتفاق زیبنده 

نظام جمهوری اسالمی نیست.
کم کاری در ترویج فرهنگ انقالب اسالمی

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی افزود: در 
حوزه فرهنگ، متاسفانه در دولت، فضا برای ترویج فرهنگ 
دیگری به جز فرهنگ انقالب اســالمی فراهم شده است، 
برای نمونه، گرایش برای ترویج کنسرت موسیقی بیش از 

فرهنگ قرآنی است.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داشــت: در حوزه دفاعــی و امنیتی منتظر 
پشتیبانی جدی دولت در تقویت بنیه کشور هستیم. شرایط 
منطقه به گونه ای است که تقویت دفاعی و امنیتی از اهمیت 

مضاعفی برخوردار است. 
حقیقت پــور تصریح کرد: تدوین اســتراتژی تقویت 
بنیــه دفاعی و امنیتی باید توســط دولت انجام پذیرد که 
متاســفانه شاهد تصمیم گیری های جدی و اساسی در این 

خصوص نیستیم.
 اجرای طرح سالمت؛ عملکرد خوب وزیر بهداشت 

»محمد صالح جوکار« نماینده مردم یزد و اشــکذر در 
مجلس شورای اسالمی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: 
اجرای طرح سالمت، یکی از نقاط قوت دولت است و وزیر 
بهداشت و درمان نیز در این خصوص عملکرد خوبی داشته 
اســت. البته در بعضی از بخش ها از جمله تامین داروهای 

بیماران خاص همچنان مشکالتی وجود دارد.
جوکار افزود: در حوزه اقتصاد نگرانی های جدی وجود 
دارد. علیرغم اینکه آمار و ارقام منتشر شده از سوی دولت 
نشانه کاهش تورم است ولیکن آنچه مردم احساس می کنند 

این است که تورم و گرانی به قوت خود باقی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشــت: عالوه بر این، مسئله رکود 
موجب تعطیلــی و یا نیمه فعال شــدن برخی واحدهای 
تولیدی شــده اســت و در این خصوص توفیقات آنچنانی 

مشاهده نشده است.
 نگرانی جدی در مورد اشتغال فارغ التحصیالن 

دانشگاهی 
وی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیالن دانشگاهی طیف 
وسیعی از بیکاران را تشکیل می دهند و بخش عمده ای از این 
معضل به کم کاری در حمایت از تولید داخلی بر می گردد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه گفت: در حوزه مسائل بین الملل و سیاست خارجی 
باید به این مسئله توجه شود که جامعه بین الملل خالصه به 
چند کشور معدود نیست و غافل شدن از تعامل با کشورهای 

جهان صدمات زیادی برای کشور خواهد داشت.
جوکار تصریح کرد: متاسفانه دولت به مسائل منطقه ای 
کمتر توجه کرده اســت و این ناشی از عدم ارتباط دولت با 

این کشورها است.
 سیاست خارجی 

فقط متمرکز به هسته ای است
»اســماعیل کوثری« نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی نیز در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: 
نقطه قوت دولت،آرامش نسبی میان دولت و مجلس است. 
عالوه بر این، عملکرد وزارت بهداشت و درمان نیز جزو نقاط 

قوت دولت یازدهم است.
کوثری افزود: متاسفانه سیاست خارجی دولت یازدهم 
فقط متمرکز به مسئله هسته ای است که این روند خوشبینی 

به غرب عواقب خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز، 

نه تنها کاری انجام نشده است بلکه هنوز پیشنهاد مشخصی 
نیز از سوی دولت ارائه نشده است.

 عدم مدیریت 
در واردات خودرو و اقالم لوکس 

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشــان کرد: در 
حــال حاضر واردات خودرو و دیگــر اقالم لوکس  بیش از 
نیاز جامعه صورت می گیرد و این یکی دیگر از نقاط ضعف 

دولت یازدهم است.
 بی برنامگی در حوزه مسکن

»سید مهدی هاشمی« نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: شاید 
بتوانیم بگوییم مهم ترین کاری که دولت انجام داده است، 

اقدامات درمانی بوده است.
هاشــمی افزود: در بحث مســکن که یکی از نیازهای 
اساسی تمام خانواده ها است، ضعف جدی وجود دارد.عالوه 
بــر این در حمل و نقل هوایی و ریلی نیز هنوز اقدام جدی 
صورت نگرفته است و متاســفانه حوادث روندی افزایشی 

داشته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: با گذشت 2 سال از فعالیت دولت یازدهم، بی برنامگی 
مسئله اصلی مسکن است و دولت در این زمینه هیچ طرح 
مدون و مشخصی را ارائه نداده است.اگر برنامه باشد، منابع 
نیز تامین خواهد شــد ولیکن ایــن موضوع در اولویت کار 

دولت نیست.
وی تصریح کرد: مســکن اجتماعی از جمله طرح های 
دولــت یازدهم می باشــد ولیکــن تاکنــون چارچوب و 

سیاست گذاری های اجرای این طرح اعالم نشده است.
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتغال مهم ترین ضعف دولت 
است و برنامه منسجمی برای این مسئله از سوی دولت ارائه 

نشده است و نقشه راهی مشاهده نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با هیئت 
پارلمانی سنای مکزیک گفت: مجالس ایران و مکزیک 
نقش ممتازی در عمق بخشــی به روابط دوجانبه و 

همکاری های مشترک در سطوح مختلف دارند.
هیئــت پارلمانــی مجلس ســنای مکزیــک صبح 
دیروز)دوشــنبه( با علی الریجانی رئیس مجلس شورای 

اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
در ایــن دیدار، الریجانی روابط دو کشــور جمهوری 

اســالمی ایران و مکزیک را خوب و رو به رشــد توصیف 
کــرد و گفت: ایران و مکزیک از کشــورهای مهم مناطق 
جغرافیایی مختص خود هستند و ما عالقمندیم مناسبات 
و همکاری های خود را با مکزیک در زمینه های مختلف با 

توجه به ظرفیت های موجود گسترش دهیم.
وی با اشــاره به ظرفیت و اختیــارات پارلمان های دو 
کشور در این خصوص افزود: مجالس ایران و مکزیک نقش 
ممتازی در عمق بخشی به روابط و همکاری های مشترک 

در سطوح مختلف دارند.
به گزارش فارس، در ادامه این دیدار گابریال کوئباس 
بارون رئیس کمیســیون روابط خارجی مجلس ســنای 
مکزیک از جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشــوری 
بزرگ و مهم در منطقه با تمدن و تاریخی کهن یاد کرد 
و با ابراز عالقمندی کشــور متبوعش به توسعه روابط با 
ایران گفت: مکزیک عالقمند اســت با جمهوری اسالمی 
ایران در تمام زمینه های ممکن مناسبات و همکاری های 

خود را گسترش دهد.
وی افزود: مکزیک به عنوان یک عضو منطقه آمریکای 
التین که در مقاطع مختلف آسیب های زیادی را از خشونت 
و قاچاق مواد مخدر و تروریســم متحمل شــده است به 
خوبی مشکل تروریسم و افراطی گری در مناطق پیرامون 
ایران را درک می کند. وی تصریح کرد: تنها راه ریشه کنی 
تروریسم، مقابله واقعی و قاطع تمام اعضای جامعه بین الملل 

با آن می داند.

الریجانی در دیدار رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای مکزیک:

مجالس ایران و مکزیک نقش ممتازی در عمق بخشی به روابط دوجانبه دارند


