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درمکتب امام

عدم تزکیه ریشه پذیرش ظلم
اگر همین ماه مبارک رمضان مســلمین خودشان را به طورجمعی به ضیافت 

خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن 

نبــود زیــر بار ظلم بروند. زیربار ظلم رفنت مثــل - ظامل - ظلم کردن، هر دواش از 

ناحیه عدم تزکیه است؛ َقْداْفَلَح َمْن َتَزّکی ، در مناز عید، این سوره را مستحب است 

بخوانند. امر به تزکیه و ذکرالله،]...[ اگر ما به این رســیده بودیم، نه حال انفعالی 

پیدا می کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظامل بودیم. همه از این است که تزکیه نشدیم.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روحانی با رانت خواری های 
زیرمجموعه خودش برخورد کند

سرویس سیاسی -
همانگونه که انتظار می رفت حواشــی روز قدس و اقدام اشتباه عده ای اندک مدعیان پوچ اندیش را در جایگاه 

طلبکار نشانده و آتش توپخانه رسانه ای آنها برای برجسته سازی این مسئله حاشیه ای همچنان ادامه دارد.
روزنامه زنجیره ای بهار در شماره روز یکشنبه، تیتر یک، چند یادداشت و گزارش صفحه اول خود را به حواشی 
روز قدس اختصاص داد. این روزنامه در گزارشی با عنوان »قله کوه یخ را رها کنید«، تالش کرد تا به زعم خود شعار 
عده ای علیه رئیس جمهور را به اقدامی برنامه ریزی شده از سوی منتقدان دولت نسبت دهد. بهار نوشت: »به نظر 
می آید که رفتار هتاکانه رخ داده عده ای در حاشیه راهپیمایی روز قدس تنها »قله ای از کوه یخ« است و می بایست 
آن را در ابعادی کالن تر مورد بررسی قرار داد... ظاهرا این نوع اعتراضات آن قدرها هم که عده ای مدعی هستند به 
طور »خودجوش« و از سوی افرادی »خودسر« نیست و اتفاقا افراد شناخته شده ای هم پشت این قبیل مسائلند.« 
ادعای مضحک این روزنامه زنجیره ای در حالی است که رسوایی ترند شدن هشتگ حامی روحانی ام و حذف 
آن از توئیتر به خاطر استفاده از ربات های از قبل آماده شده، آمادگی همه جانبه جریان زنجیره ای رسانه ای مدعیان 
اصالحات و حامیان دولت برای انتشار و بازتاب حواشی روز قدس و همچنین سابقه جریان مورد اشاره در سناریو 
ســازی و خود زنی سیاســی برای رســیدن به اهداف باندی و جناحی خود، بیش از پیش گرد رسوایی را به چهره 

این جریان می پاشد.
واگذاري بدون مناقصه طرح هاي کالن به مؤسسه ای که نوبخت، طیب نیا و حجتی عضو 

مجمع آن هستند!
روزنامه شرق روز یکشنبه در مصاحبه با عیسي کالنتري، وزیر پیشین کشاورزی درباره واگذاري بدون مناقصه 
طرح هاي کالن کشــاورزي به مؤسسه ای که نوبخت معاون رئیس جمهور و طیب نیا وزیر اقتصاد از اعضای مجمع 
آن هستند و حجتی وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجمع این مؤسسه است، نوشت: »دولت و وزارت جهاد کشاورزی 
چه لزومی داشــت که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری دشــت های ایالم و خوزســتان را به جهاد نصر واگذار کند؟ ... چرا 
طرح ها بدون مناقصه به این نهاد واگذار شده و بخش خصوصی به راحتی دور زده می شود؟ البته چنین رانت هایی 
در وزارتخانه های دیگر نیز وجود دارد و دولت دوازدهم باید برای این مشکل فکری بکند. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ 
چون تصمیم گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود 
شــوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشــان نیز در آنجا هستند برسد؟ این نامش رانت خواری و 
به نوعی... اســت. البته چنین رانت هایی فقط در بخش پیمانکاری و اجرا نیســت و در بخش تصمیمات دولتی نیز 

چنین مشکالتی وجود دارد.«
روحانی با رانت خواری های دستگاه های زیرمجموعه خودش برخورد کند

وزیر پیشین کشاورزی گفت: »شخص رئیس جمهور باید در دولت دوازدهم با این رانت خواری ها مبارزه کند تا 
خصوصی سازی به صورت واقعی انجام شود و صندوق های بازنشستگی که همان رانت خواری از دستگاه های دولتی 

است، جمع شوند.«
در بخش دیگری از این گفت وگو آمده اســت:  »دولت باید با این مســئله به صورت جدی مبارزه کند، چراکه 
رانت خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزایده اموال دولتی 
]دولت[ باید با چنین دستگاه های اجرائی زیرمجموعه  را به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن...ـ 

خودش نیز برخورد کند.«
دیروز: امضای کری تضمین است، امروز: اروپای آقا اجازه با ماست!

روزنامه آرمان روز یکشنبه در گزارشی با عنوان »اروپا پشت ایران؛ آمریکا ناکام« نوشت: »هر روز ابعاد جدید از 
دستاوردهای مهم دولت در چهار سال گذشته خود را نشان می دهد. اگرچه منتقدان داخلی دولت در زمینه برجام 
و مخالفان بین المللی ایران در عرصه جهانی در تالش برای کوچک ســازی، بی اهمیت جلوه دادن این دستاوردها و 
انتقاد از آن هستند اما جامعه جهانی و نهادهای بین المللی در این زمینه، ساز دیگری موافق با ساز ایران می زنند... 
تصمیم این نهاد مالی بین المللی)FATF(- درخصوص تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران- نشان داد ایران متعهد 
به اجرای برجام است و تالش های آمریکا و برخی از کشورهای عربی نیز توسط اکثریت کشورهای جهان و به ویژه 

کشورهای اروپایی رد شده و مورد استقبال قرار نخواهد گرفت«.
اکنون با اینکه حدود 2 سال از آغاز اجرای تعهدات 1+۵ ذیل برجام می گذرد، همچنان دو گروه »سهل اندیش« 
و »ماموریت دار برای بزک غرب« به مردم وعده می دهند که هنوز هم برای شروع تعهدات طرف مقابل دیر هم نشده 
است! آمریکائی ها پس از برجام تا به امروز با نقض توافق بیش از 8۰ طرح و بیانیه علیه ایران تصویب کرده اند. غارت 
2 میلیارد دالری اموال ایران، اجرای سفت و سخت قانون محدودیت ویزا، استمرار تحریم سوئیفت و سنگ اندازی 
و ایجاد هراس در ارتباط ایران با بانک های خارجی، تصویب تحریم های جدید ضد ایرانی و تمدید قانون آیسا تنها 
بخشی از این عهدشکنی است. با وجود این عهدشکنی آشکار، مقامات آمریکا مدعی شدند که نه تنها تعهدات خود 

را کامل انجام داده اند بلکه به مواردی فراتر از آن نیز عمل کرده اند.
علی رغم کارنامه سیاه آمریکا در اجرای تعهدات بین المللی و نقض عهدهای مکرر در تعهدات مختلف، روزنامه های 
زنجیره ای در سال های گذشته تاکید می کردند که باید به قول آمریکایی ها در اجرای برجام اعتماد کرد. برای نمونه، 
روزنامه زنجیره ای شــرق- دی ماه 94- در تیتر یک خود نوشــت: »اطمینان تهران از اجرای برجام، امضای کری 

تضمین است.« 
اما وقتی تشت رسوایی برجام از بام افتاد، مقامات دولت یازدهم و روزنامه های زنجیره ای تاکید کردند: »آمریکا 
بدعهــدی می کنــد اما ما با جامعه جهانی توافق کرده ایم و آمریکا نمی تواند آن را نقض کند.« در روزهای اخیر نیز 
دولتمردان و رسانه های به ظاهر حامی دولت از تضمین اروپای »آقا اجازه«- به تعبیر مقامات ارشد دولت یازدهم- 

سخن می گویند. این در حالی است که اتحادیه اروپا مدعی است که آمریکا تاکنون برجام را نقض نکرده است.
فصل مشــترک این رویکرد روزنامه های زنجیره ای ها و مدعیان اصالحات، بی توجهی به ظرفیت های داخلی و 

چشم دوختن به نقطه های خیالی است.
تالش دولت برای پیوستن به FATF و ذوق زدگی روزنامه های زنجیره ای نسبت به این موضوع در حالی است 
که بسیاری از توصیه های این تشکل با منافع جمهوری اسالمی در تضاد کامل است. برای نمونه بر اساس توصیه 
شماره FATF 4۰، در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بالفاصله اطالعات مالی خود را در 
اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه ای هم پذیرفته شده نیست! با این حساب مسیر جاسوسی اقتصادی و مالی 
را با اراده خود فراهم کرده ایم. در همین حال نمی توان مجریان و امضا کنندگان این تعهد را نسبت به این موضوع 
جاهل دانست. دولتی که تأکید می کند با سرک کشیدن به حساب های مردم مخالف است، چگونه است که قصد 

همراهی با سازمانی را دارد که می بایست اطالعات تمام مبادالت مالی خود را در اختیارش قرار دهد؟
لیست سیاه این سازمان شامل کشورهایی است که در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری 
نمی کنند. البته این در حالی اســت که آنها تعریف دیگری از تروریســم دارند و گرو ه هایی مانند نیروی قدس و 

حزب اهلل را تروریست می دانند!
روحانی با مردم خوش مشرب تر باشد

حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: »دولت یازدهم یکپارچگی و 
یکنواختی برای اثربخشــی و هم افزایی الزم را نداشت و گاهی مشاهده می شد اعضای دولت علیه یکدیگر اعالمیه 

می دادند یا مصاحبه می کردند.«
در بخش دیگری از این یادداشــت با اشــاره به اینکه تماس بدنه دولت با رئیس جمهور در دولت یازدهم بسیار 
ناچیز بود، آمده است: »مدیران ستاد دولت اغلب بین رئیس جمهوری و مدیران میانی در صف و ستاد نقش دیوار 
حائل را داشــتند. برای حل این موضوع، جناب دکتر روحانی با مشــرب بازتر می توانند مالقات  با همه اقشار مردم 
حتی در حد توجه به مشکالت افراد مراجعه کننده را افزایش دهند. در دسترس نبودن رئیس جمهور و مدیران کالن، 

زمینه ساز فساد و سوءاستفاده افراد سودجو و کارچاق کن خواهد شد.«
عارف: آن آقایی که شرط 2 میلیاردی گذاشته بود

 از وابستگان یکی از احزاب بود
شــرق همچنین گفت وگویی که ایسنا با عارف انجام داده بود را منتشر کرد. این روزنامه اینطور نوشت: عارف 
در پاســخ به اینکه گفته مي شــود از افراد فهرست دو میلیارد تومان دریافت شده یا فرزند شما در بستن فهرست 
نقش داشــته، منشأ این اخبار از کجاســت؟ گفت: »درباره هزینه هاي تبلیغاتي، در برآوردي که دوستان در ستاد 
تهران داشتند، اعالم کردند و البته خیلي مربوط به شوراي عالي سیاست گذاري نیست. ستاد تهران برآورد کرده و 
به این نتیجه رســیده اســت که هرکدام از کاندیداهایي که در فهرست قرار دارند، تا سقف صد میلیون تومان براي 

هزینه تبلیغاتشان بپردازند.« 
او افزود: »این موضوع در شوراي عالي سیاست گذاري و هیئت رئیسه مطرح شد و مبلغ ۵۰ میلیون تومان براي 
هزینه هاي تبلیغاتي تعیین شد و مقرر شد ستاد سایر هزینه ها را از تشکل ها و خیرین بگیرد. در جلسه اي که ستاد 
تهران با 21 نفر از اعضاي لیست امید تشکیل داد، مجددا بر دریافت سقف هزینه تبلیغاتي یعني صد میلیون تومان 
تأکید شد. در واقع سقفي که ستاد تهران از کاندیداها خواسته، صد میلیون تومان بود و تا جایي که من اطالع دارم، 

خیلي ها هنوز هزینه تبلیغاتي شان را پرداخت نکرده اند.«
عارف اظهار داشت: »درباره دو میلیارد تومان هم قبل از اینکه وارد بستن فهرست شویم، گزارشي دریافت شد 
مبني بر اینکه حدود پنج، شــش ماه قبل، فردي به یک فرد دیگر گفته براي اینکه در فهرســت قرار بگیري، باید 
دو میلیارد تومان بپردازي. آن فرد هیچ ارتباطي با شوراي عالي سیاست گذاري نداشت. در آن زمان آقاي محمود 
صادقي، نایب رئیس هیئت رئیســه شــوراي عالي بود. او را مأمور پیگیري کردیم و ایشان بحثی جدي با هر دو نفر 
داشــت؛ هم آن خانمي که مدعي شــده بود و هم آقایي که قرار بود پول را بگیرد«. او ادامه داد: »اوال مشخص شد 
هیچ ربطي به شوراي عالي سیاست گذاري نداشته و این موضوع از سوی وابستگان یکي از احزاب مطرح شده است. 

بنابراین هیچ ربطي به شوراي عالي سیاست گذاري اصالح طلبان نداشت.«
عارف ضمن تأیید درخواست دو میلیارد تومانی از متقاضیان حضور در لیست امید شورای شهر، گرچه می گوید 
که مطرح کننده چنین درخواستی هیچ ارتباطي با شوراي عالي سیاست گذاري اصالح طلبان ندارد اما نکته بدیهی 
ماجرا آن است که این فرد نفوذ باالیی در بستن این لیست داشته است و طرح غیر مرتبط بودن وی با شورای عالی 

نمی تواند نقش مهم این شخص در بستن لیست را نفی کند.
الزم به یادآوری است که روزنامه آفتاب یزد چندی پیش باجگیری بزرگ برخی چهره های شاخص اصالح طلب 
و اقدام به داللی آنها برای بستن لیست امید شورای شهر تهران را افشا کرد. این روزنامه در کانال تلگرامی خود در 
مطلبی با عنوان»چه کســی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟!« نوشت: »یک 
منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت 
حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناش اصالح طلب مطرح 
شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید 
به آنان پیشنهاد می داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده 

آقای غ-ک با چه سازوکاری چنین وعده ای به کاندیداها می داده است.«

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن 
اعالم آمادگی ایران برای میزبانی اجالس 
اوراسیا در تهران گفت: در یمن تجاوزات 
نظامی به این کشور یک تراژدی انسانی و 

کشتار جمعی را رقم زده است.
به گزارش فــارس، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اســالمی در دومین نشست 
روسای مجالس اوراســیا، به ایراد سخنرانی 

پرداخت.
الریجانی در بخشــی از ســخنان خود 
گفت: جمهوری اســالمی ایران با توجه به 
موقعیت مهــم ژئوپلیتیک خود و دارا بودن 
ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این 
آمادگــی را دارد تا بیش از پیش نقش مهم 
خود را در توســعه همه جانبه، رفاه و کمک 
بــه ایجاد یک نظم امنیتی پایدار در منطقه 

اوراسیا ایفا نماید.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: متأســفانه امروزه پدیده 
تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز به یک 
تهدید ویرانگر جهانی تبدیل شــده و صلح و 
امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است. 
کشــته و زخمی شدن هزاران انسان بی گناه 
و آوارگی میلیون ها نفر دیگر در کشــورهایی 
مانند ســوریه، لیبی، عراق، افغانستان و یمن 
از جمله پیامدهای شوم این پدیده می باشد. 
طی سال های اخیر شــاهد جنایات شرم آور 

الریجانی در نشست رؤسای مجالس کشورهای حوزه اوراسیا:

استراتژی آمریکا بازی با تروریسم است نه مبارزه با آن 

گروه هایی مانند داعش در ســوریه و عراق و 
نیز در دیگر کشــورها در آسیا و اروپا بوده ایم 
که نمونه اخیر آن اقدام جنایتکارانه تروریستی 
در تهران بود که منجر به شــهادت و مجروح 

شدن تعدادی از هموطنانم گردید.
وی ادامه داد: بی تردیــد، مبارزه اصولی 
با این گروه ها مســتلزم شناسایی و مقابله با 
بسترها و خاســتگاه ایدئولوژیک کشورهای 
دردسرســاز حامی آنهاســت. در این رابطه، 
ایدئولوژی تکفیری- وهابی به عنوان جریان 
منحرفی که مبتنی بر نفرت پراکنی و نفی و 
حذف دیگران اســت، کماکان به مثابه موتور 
محرکه و مشــوق اصلی جریانات تروریستی 
در نقاط مختلف دنیــا به ویژه در خاورمیانه 

اقدام می کنــد و از طرفی آمریــکا و برخی 
کشــورهای منطقه صدای بلند در مبارزه با 
تروریســم سر می دهند اما امروز روشن شده 
است که به روش های مختلف از تروریست ها 

حمایت می کند.
رئیس مجلس گفت : در واقع اســتراتژی 
آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن، 
لذا کشورهای عضو اوراسیا باید به گونه ای عمل 
کنند که هزینه صاحبان ایدئولوژی تروریسم و 
حامیان آن چه از نظر تبلیغاتی، چه سیاسی و 

چه امنیتی افزایش یابد.
وی همچنیــن گفــت : در یمن تجاوزات 
نظامی به این کشــور یک تراژدی انسانی و 
کشــتار جمعی را رقم زده اســت. در همین 

حال حمایت های سیاسی و تسلیحاتی برخی 
از قدرت های بزرگ از کشــورهای متجاوز به 
یمن عمال به طوالنی شدن منازعه و افزایش 
آمار تلفات غیرنظامیــان به خصوص زنان و 
کودکان انجامیده اســت. جمهوری اسالمی 
ایــران ضمن تأکید بر بی نتیجه بودن راهکار 
نظامی و ضرورت پایان یافتن جنگ در یمن 
خواســتار توقف درگیری ها و از ســرگیری 
مذاکــرات یمنی – یمنی با مشــارکت کلیه 
طرف ها و به دور از مداخله خارجی می باشد.

الریجانــی در بخش دیگری از ســخنان 
خود اظهار داشت : اقدامات آمریکا در تصویب 
و اجــرای تحریم های اقتصــادی یک جانبه 
علیه کشورهای مستقل نقض فاحش حقوق 
بین الملل و منشور ملل متحد و نظام تجاری 

چند جانبه می باشد.
وی افزود : جمهوری اسالمی ایران ضمن 
مردود دانستن تصمیمات اخیر سنای آمریکا 
در تحریم نهادها و اتباع ایرانی و روسی، معتقد 
است که این اقدامات مخالف تعهدات آمریکا 
در حقوق بین الملل مبنی بر عدم مداخله در 
امور داخلی و بین المللی سایر کشورها می باشد 
و الزم است تدابیر و ســاز و کارهای الزم از 
سوی دولت ها و مجالس کشورهای این منطقه 
به منظور جلوگیــری از این گونه رفتارهای 
خودسرانه و زورگویانه و خنثی نمودن اثرات 

این تحریم ها اتخاد گردد.

گفت  در  کشورمان  رئیس جمهور 
وگوی تلفنی امیر قطر، با تاکید بر اینکه 
دولت و ملت ایران در کنار دولت و ملت 
سیاست  اظهارداشت:   ، هستند  قطر 
تهران توســعه بیش از پیش روابط با 

دوحه است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، حسن روحانی عصر یکشنبه در 
تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر با وی، با تبریک متقابل عید سعید 
فطر، گفت: کمک به اقتصاد قطر و توسعه 
روابط به ویژه میان بخش های خصوصی دو 
کشور می تواند از اهداف مشترک ما باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه »تهران در 
کنار ملت و دولت قطر می باشــد«، افزود: 
ما معتقدیم اگر اختالفی میان کشورهای 
منطقه باشــد، فشار، تهدید و یا تحریم راه 

درستی برای حل آن اختالفات نیست.
روحانی روابط برادرانه و دوستانه میان 
دو ملت ایران و قطر را به نفع مردم منطقه 
دانست و گفت: نگاه ما به همکاری با دولت 
قطر یک همکاری مستمر است و معتقدیم 
ظرفیت هــای فراوانی برای تقویت بیش از 
پیش روابط دو کشور وجود دارد که باید از 

این ظرفیت ها بهره گرفت.
رئیس جمهور خواست جمهوری اسالمی 

ایــران را حاکمیت اعتــدال، میانه روی و 
عقالنیت در روابط میان کشورهای منطقه 
برشــمرد و با ابراز امیدواری نسبت به حل 
و فصل مشــکالت منطقه از طریق گفت 
وگو، اظهارداشت: دولت جمهوری اسالمی 
ایران برای انجام هر کاری که جهت آرامش 
منطقه مورد نیاز باشــد، آمــاده کمک و 

همکاری است.
روحانــی همچنین با تاکیــد براینکه 
محاصره قطر برای ما قابل قبول نیســت، 
گفت: فضــای هوایی، زمینــی و دریایی 
کشــورمان همواره به روی قطر به عنوان 
کشور برادر و همسایه گشوده خواهد بود.

امیر قطر در این تماس تلفنی با تبریک 
عید سعید فطر به روحانی گفت: آغوش قطر 

برای تعامل و همکاری باز است.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با قدردانی 
از حمایت های دولت و ملت ایران از دولت 
و ملت قطر اظهارداشت: روابط ایران و قطر 
پیوسته روابطی رو به توسعه و نیرومند بوده 
و ما ضمن آمادگی برای گسترش همه جانبه 
روابط دو کشور ، برای همکاری جهت حل 

مشکالت جهان اسالم نیز آماده ایم.
وی افزود: جهان اســالم در شــرایط 
دشــواری قرار دارد و رفع مشــکالت آن 
نیازمند حاکمیت حکمت و گفت وگو است.

روحانی در گفت و گوی تلفنی امیر قطر:

محاصره قطر برای ما قابل قبول نیست
سیاست تهران توسعه بیش از پیش روابط با دوحه است

مجلس  پژوهش های  رئیس مرکــز 
جزئیات بیشتری از طرح دارای فوریتی و 
20 ماده ای مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
و تروریستی آمریکا در منطقه را تشریح 

کرد.
کاظم جاللــی رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی درباره آخرین جزئیات 
مربوط به طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
و تروریستی آمریکا در منطقه که با همکاری 
مشترک این مرکز و کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
حال تدوین است،  گفت: شالوده اصلی طرح 
در این روزها که نماینــدگان در حوزه های 
انتخابیه خود به سر می برند تهیه و در حال 

نهایی شدن است.

وی با ابراز امیدواری نســبت به تکمیل 
و ارائــه آن در هفتــه اول کاری مجلــس،  
خاطرنشــان کرد: طرح مقابله بــا اقدامات 
ماجراجویانه و اقدامات تروریستی در منطقه 
جامع بــوده و ابعاد گوناگــون در آن لحاظ 

شده است.
جاللی در ادامه گفت: طرح یاد شــده به 
احتمــال زیاد به علت فوریتــی بودن ابتدائا 
در صحن علنی مطرح شــده و پس از آن به 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

خواهد رفت.
وی این طرح را دارای 1۰ بخش شــامل 
مقدمه، تعاریف، تدوین راهبرد، حمایت آمریکا 
از تروریسم، نقض حقوق بشر توسط آمریکا 
و مجازات هــای در نظر گرفته شــده خواند 

و اظهار داشــت: بخش  حمایت از نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران، بخش مقابله 
با تحریم های اقتصادی آمریکا، بخش حمایت 
از اتباع جمهوری اســالمی ایران و بخشی با 
عنوان هماهنگی نیز در طرح مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا تدوین شده 

است. 
به گزارش فارس رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی با ذکر این نکته 
کــه طرح مقابله با اقدامــات ماجراجویانه و 
تروریســتی آمریکا تا به امروز 2۰ ماده دارد، 
گفــت: یک فوریتی یــا دوفوریتی بودن آن 
هنوز مشخص نیست هر چند که طبق قاعده 
دســت کم به صورت یک فوریتی به مجلس 

ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد

طرح 20 ماده ای نمایندگان برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا

وزیر اطالعات از کشف انبار بسیار 
بزرگ اسلحه و مهمات تروریست ها 
در اقــدام دیروز ســربازان گمنام 

امام زمان)عج( خبر داد.
به گزارش فارس، محمود علوی وزیر 
اطالعات در حاشیه نماز روز عید فطر که 
در مصلی تهران برگزار شــد ضمن اعالم 
خبر دســتگیری یک تیم تروریســتی، 
گفت: اخیرا به یک تیم تروریستی ضربه 
زدیم که دارای یک انبار اسلحه و مهمات 
بسیار بزرگ بود که ان شاءاهلل اطالعات این  
عملیات را که روز گذشته سربازان گمنام 
امام زمان )عج( موفق به انجام شده  اند به 
موقع برای مردم عزیز بیان خواهیم کرد.

وی خاطر نشــان کرد: امکان اقدامات 
تروریستی برای سازمان ها و گروهک های 
تروریســتی به حداقل رســیده اســت. 
عمده گروهک های تروریستی و تیم های 

تروریستی ضربه خورده  اند.

وزیر اطالعات خبر داد

کشف انبار بزرگ 
اسلحه و مهمات 

و انهدام تیم 
تروریست ها

نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
متحد روز سه شنبه گفت » هدف بیانیه 
علیه سوریه،  کاخ سفید  تهدیدآمیز 
اخطار به ایران و روسیه هم هست.« 
وی همچنین اظهار داشــت : عاشق 

تحریم ایران هستیم!
به گــزارش فارس، »نیکــی هیلی«، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز 
سه شــنبه درباره تهدید جدید کاخ سفید 

علیه سوریه توضیح داد. 
وی که در نشســت کمیتــه اعتبارات 
مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشــت 
گفــت: » هدف ما نه تنها ارســال پیام به 
)بشار( اسد، )رئیس جمهور سوریه(، بلکه 
ارســال پیام به ایران و روسیه نیز هست 
که اگر این اتفاق دوباره بیفتد، ما به شــما 

اخطار می دهیم«
»نیکی هیلی« در ادامه این نشست در 
پاسخ به سوالی درباره اینکه واشنگتن چه 
اقداماتی برای جلوگیری از نقض قطعنامه 
شورای امنیت توسط ایران در دستور کار 
دارد گفت: »عاشق تحریم ایران هستیم«

وی در ادامه گفــت: »بله. ما این را با 
صدای بلند خواهیم گفت؛ و بله، روســیه 
آن را وتو خواهــد کرد. این همان نگرانی 

است که ما درباره شورای امنیت داریم«

نماینده آمریکا در سازمان ملل :

عاشق تحریم 
ایران هستیم!

و  ملی  امنیت  رئیس کمیســیون 
سیاست خارجی مجلس معتقد است 
حمله  مثل  برانگیزی  حساسیت  خبر 
به خانه خدا به زعم سعودی ها بهترین 
راهکار بــرای انحراف افکارعمومی از 

مسئله تغییر ولیعهد است.
به گــزارش خانــه ملــت،  عالءالدین 
بروجردی رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به خبر حمله انتحاری اخیر به مکه 
مکرمه، اظهار داشت: بازداشت سه ایرانی و 
ارتباط دادن آن به حادثه تروریســتی مکه 
یک خبرسازی شــیطانی و بدون واقعیت 

است.
وی در ادامه، حادثه تروریستی مکه را در 
راستای بحران اخیر عربستان در پی تصمیم 
پادشــاه ســعودی مبنی بر تغییر ولیعهد 
دانســت و افزود: تغییر ولیعهد عربستان با 
مخالفت های داخلی آل سعود مواجه شده 
لذا الزم داشتند مسیر افکارعمومی داخلی 

را تغییر دهند.
نماینده بروجرد و اشترینان افزود: خبر 
حساســیت برانگیزی مثل حمله به خانه 
خدا به زعم سعودی ها بهترین راهکار برای 
انحراف افکارعمومی از مسئله تغییر ولیعهد 
بود که به لحاظ سیاست داخلی عربستان 

بسیار مهم است.
بروجردی در ادامه دستگیری سه ایرانی 
در این خصوص را فاقد هرگونه ارزش واقعی 
دانست و گفت: ارتباط حادثه تروریستی مکه 
به ایران و دســتگیری سه ایرانی بخشی از 

طراحی شیطانی سعودی ها است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: آنچه امروز در عربستان به 
لحاظ وضعیت داخلی این کشور می گذرد 
یک بحران پنهان حاکمیتی اســت که به 
دنبال تغییر ولیعهد صورت گرفته و تعداد 
قابــل توجهی از خاندان آل ســعود نیز به 

مخالفت با این تصمیم برخاسته اند.

رئیس  موساد در گفت وگویی محرمانه 
ایجاد  مشــغول  ایران  اینکه  ادعای  با 
حزب اهلل دوم در جوالن ســوریه است، 
اذعان کرد اسرائیل نمی تواند به تنهایی 

با تهدیدات ایران مقابله کند.
به گزارش فارس، »یوسی کوهن« رئیس  
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی »موساد« 
مدعی شد ایران در حال ایجاد »حزب اهلل دوم« 

در بلندی های جوالن سوریه است.
کوهن هفته گذشــته طی یک جلســه 
محرمانه با هیئــت آمریکایی ادعا کرده بود: 
»ایران مشغول گسترش )منطقه نفوذ خود( 
است و جامعه جهانی نیز بی تفاوت است، فقط 

آمریکا می تواند جلوی آن را بگیرد.«
به نوشــته پایگاه عبری زبان »کان« وی 
ضمن هشــدار درباره قــدرت رو به افزایش 
ایران و گســترش نفوذش در سوریه، مدعی 
شد: »ایران مشــغول ایجاد حزب اهلل دوم در 

بلندی های جوالن است.«
رئیس  موساد همچنین افزود: »ما تغییر 
سطح زیرســاخت ها در جوالن را تحت نظر 
داریم اما جامعه جهانی بی تفاوت است. )زیرا( 
آنها زندانی توافق هسته ای هستند که با ایران 

امضا کردند.«
کوهن با درخواست کمک از آمریکا برای 
مقابله با ایران، اذعان کرد اسرائیل نمی تواند 
به تنهایی در برابر تهدیدات ایران عمل کند: 
»فقط ایاالت متحده می تواند با گسترش ایران 
مقابله کند، زیرا آنها خطر را درک می کنند.«
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که 
رژیم صهیونیســتی طی 3 روز اخیر، به بهانه 
برخورد چندین خمپاره و راکت به بلندی های 
جوالن اشغالی از خاک سوریه، مواضع ارتش 
این کشور را هدف حمالت هوایی و توپخانه ای 

قرار داده است.

وزیر خارجه قزاقســتان از اعالم حضور ایران، روسیه و ترکیه در دور بعدی 
مذاکرات صلح سوریه در آستانه خبر داد.

به گزارش فارس، »غیرت عبدالرحمانوف« وزیر خارجه قزاقستان روز دوشنبه از قطعی 
شدن حضور ایران، روسیه و ترکیه در دور بعدی مذاکرات صلح سوریه که روزهای 13 و 14 

تیر در »آستانه« برگزار می شود، خبر داد.
به نوشــته پایگاه خبری »کازتاگ« عبدالرحمانوف گفت: »درباره مشارکت در مذاکرات 

آتی صلح سوریه در آستانه، تاییدیه حضور تمام دولت های ضامن را دریافت کرده ایم.«
بنا به گفته وی، نماینده ویژه رئیس جمهور روســیه، نماینده ویژه وزیر خارجه روسیه، 
معاونین وزیران خارجه ایران و ترکیه، »اســتفان دی میستورا« نماینده ویژه سازمان ملل و 

هیئتی از اردن در این نشست حضور خواهند داشت.
عبدالرحمانوف با بیان اینکه منتظر خبر حضور نماینده عالی آمریکا به عنوان ناظر در این 
مذاکرات اســت، افزود: »از دولت های ضامن انتظار داریم تاییدیه ای درباره مشارکت هیئت 

دولت سوریه و گروه های معارض ارسال کند.«

بروجردی:

حمله به بیت اهلل الحرام خبرسازی شیطانی
برای انحراف افکار عمومی از مسئله تغییر ولیعهد است

گفت وگوی محرمانه رئیس  موساد:

اسرائیل به تنهایی 
نمی تواند با 

تهدیدات ایران 
مقابله کند

وزیر خارجه قزاقستان خبر داد

حضور ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه 
قطعی شد

یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گرامی باد

امام خمینی)ره(: امروز، هم حادثه هفتم تیر زنده است
هم بهشتی زنده است

»نفاق« پدیده امروز و دیروز ما نیســت. همان روزی که در 
حجاز تازه مسلمان شده، عده ای کژ اندیش و دنیاپرست، شمشیر 
آخته به روی جانشــین گرامی پیامبر اسالم کشیدند، »نفاق« 
عینیت یافت و شــد واقعیت روشــن و تلخی که تا به امروز زیر 
لوای نامها و رنگ ها، جلوه کرده؛ خونها ریخته و به باطل دامن 

زده و مشق فتنه کرده است! 
نفاق امروزه، پیچیده تر از دیروز و دیروزهاست؛حاال شعارهایش 
جذاب تر است، رسانه دارد و ترفندهای جذب و اقناع را می شناسد. 
اما شیوه جنایاتش مانند گذشته ناجوانمردانه و ددمنشانه است! 
همان دست یاغی که در محراب عشق، فرق قرآن ناطق را شکافت 
و به جرم حب امام علی)ع( و والیت آسمانی، جنین زن مسلمان 
را درید، چهارده قرن بعد، در دهه 6۰ پدران و مادران را تنها به 
جرم دیانت، در برابر چشمان وحشت زده کودکانشان به گلوله و 
نارنجک جان گرفت و در دهه 8۰ بر سر مردمان بی گناه، آتش 
خمپــاره ریخت. فالن کارگزار مملکــت را چون کمر همت به 
خدمت مردم بســته بود؛ به نام »خلق قهرمان« تکه تکه کرد و 
برای دو روز دنیا، عمله متجاوز بعثی شــد و سربازان و مدافعان 

دین و کشور را به مسلخ کین و عناد خود کشاند!
17 هزار شهید ترور، کارنامه یک گروهک به نام »مجاهدین 
)ضد(خلق« نیســت بلکه؛ گواه راستین رذالت و دنائت جریانی 
به نام نفاق اســت که برای دستیابی به مطامع نامشروعش، هر 
وسیله ای و هر راهی را مباح می داند؛ از سالخی کودک و جوان و 
پیر گرفته تا خبرچینی و گرا دادن به دشمن متجاوز بیگانه!... در 
همان کارنامه یاد شده، فاجعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 

هم، در هفتم تیر 136۰ نیز دل و خاطر را آشفته می سازد.
تعدادی از فعاالن سیاسی و کارگزاران صدیق نظام دینی برای 
نشستی حزبی گرد هم می آیند. منافقین که برای نابودی انقالب 
و از پای انداختن نظام دینی؛ »حذف خدمتگزاران، ایجاد رعب و 
وحشت عمومی و بی ثبات سازی داخلی« را در نظر گرفته بودند، 
با استفاده از عنصری خودفروخته و نفوذی، ناجوانمردانه بمبی 
قوی را در محل دفتر حزب واقع در میدان سرچشــمه تهران، 
منفجر می کنند. در این جنایت شــوم، 72 تن و از جمله شهید 
آیت اهلل دکتر بهشتی مظلومانه به مقام واالی شهادت می رسند.

شــرایط جنگی کشور، مشکالت ناشی از تحرک ضد انقالب 
تجزیه طلب در برخی نقاط ســرزمین مــان، این گمان را برای 
بدخواهــان کور دل به وجود آورده بود که حذف دســته جمعی 
مســئوالن و تصمیم گیرندگان، جامعه و کشورمان را با تزلزلی 
بــزرگ مواجه می کند. بله! اگر در ســرزمینی جز ایران چنین 
فجایعی رخ می داد؛ قطعا سامان آن سرزمین دچار زلزله و تالشی 
می شــد. اما اینجا ایرانی بود که 4۰ سال است به باطل السحری 
شگرف مســلح اســت! »دین و والیت و غیرت ملی« به مردم 
این کشــور صالبت و شجاعت مثال زدنی بخشیده است، امید و 
اراده ای راســخ عطا کرده است، بصیرت و هدایت را ملکه دلها و 

ذهن ها نموده است!
فاجعه تروریستی هفتم تیر و شهادت جمعی بزرگ از یاران 
امام )ره( نه تنها سکون و سکوت و نومیدی و حس شکست را 
به همراه نداشــت که به تعبیری؛ »دمیدن روح بیداری« را در 
میان مردم ایران تجدید کرد و ماهیت پلید و شــوم دشمنان را 
آشکارتر و عزم الهی دشمن شکنانه را قوی تر نمود. و اگر جز این 
بود؛ در همان دهه 6۰ نه از انقالب و نظام دینی نشانی می ماند 

و نه از استقالل و عزت ایران عزیز!
کارنامه عفــن نفاق را می توان هر لحظه مــرور کرد، مرور 
کرد تا به یاد آورد یا دانســت که این انقالب و نظام و سرزمین، 
به چه بهایی امروز، عزیز و بالنده اســت، به یاد آورد یا دانســت 
کــه ماهیت نفــاق چیزی جز دروغ و مکــر و فتنه و جنایت و 
ناجوانمردی و دنائت نیست، به یاد آورد یا دانست که نفوذ نفاق 
خطری همیشــگی است که در کمین انقالب و نظام و کشور و 
ملت است، به یاد آورد یا دانست که بصیرت و هشیاری در برابر 

نفاق و نفوذ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است!
به یاد آورد یا دانست که نفاق چه در ایران و در فرامرزها تحت 
نام مجاهد )ضد(خلق و فدایی )ضد( خلق و تکفیری و سلفی و 
غیره، مصداق بارز تروریسم اند و اگر دنیا امروز با تروریسم کور و 
دنی مواجه است ایران ما نزدیک 4۰ سال است که با تروریسم 

داخلی و خارجی در جهاد به سر می برد!
در پایان و در ســالگرد فاجعــه انفجار دفتر حزب جمهوری 
اســالمی، درودی می فرستیم بر شهدای ترور و به ویژه شهدای 
هفتم تیر که شــهادت آنان نیز، پرتوی بر بقای ارزشهای الهی 
و دستاورد های سترگ انقالب و نظام اسالمی معنا می شود. در 
تپندگی آن ارزشــها و دستاوردهاست که جمله روشن حضرت 

امام روح اهلل)ره( تداعی به دلها و نقش نگاههای ماست:
»امروز هم حادثه هفتم تیر زنده است هم بهشتی زنده است.«


