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درمکتب امام

اساس بدبختی مسلمین
اینکه من مکرر عرض می کنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است 

برای این است که این ملی گرایی، ملت ایران را در مقابل سایر ملت های مسلمین 

قرار می دهد، و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها 

نقشه هایی است که مستعمرین کشیده اند که مسلمین با هم مجتمع نباشند.
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»همدلی « با رژیم صهیونیستی
در روز همبستگی با فلسطین!
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سرویس سیاسی - 
8 آذر ماه هر سال روز »اعالم همبستگی با ملت فلسطین« نامگذاری شده است، روزنامه زنجیره ای 
همدلی در شــماره دیروز خود به جای همبســتگی با ملت مظلوم فلســطین »همدلــی« خود را با 

رژیم صهیونیستی نشان داد!
روزنامه همدلی در گزارشــی به اقدام پهلوانانه علیرضا کریمی در مســابقات جهانی کشتی آزاد 
لهســتان که برای اینکه در مقابل بازیکنی از رژیم صهیونیســتی قرار نگیرد در مقابل کشــتی گیر 
روس تعمداً و علیرغم اقتدار، بازی را واگذار کرد پرداخته و این اقدام را باخت از ســر افســانه بافی 

سیاستمداران قلمداد کرد!
در بخشــی از این گزارش که برای همدلی با رژیم صهیونیستی نگارش شده آمده است: مگر یک 
جوان 23 ساله چقدر تاب تحمل نامالیماتی را دارد که سیاست یا ایدئولوژی یا هر چیز دیگر، به آدم 
تحمیل می کند؟ آن هم در شرایطی که هنوز هیچ کس در ایران نمی داند چه کسی دستور شرکت نکردن 
در مسابقاتی را که یک طرف آنها شرکت کننده یا شرکت کنندگانی از اسرائیل حضور دارند، داده است؟

روزنامه زنجیره ای همدلی در روز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین اوج همدلی و گرایش خود را 
به صهیونیست ها که از به رسمیت شناخته نشدن و بایکوت خود توسط کشورهای مسلمان در حوزه های 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و حتی ورزشی به شدت مستاصل شده اند نشان داده و این بازی نکردن 

و به رسمیت نشناختن اسرائیل به عنوان یک کشور را به نقد کشیده و آن را سیاسی خوانده است.
روزنامه های زنجیره ای و مدعیان اصالحات همواره حامی منافع اســرائیل در جهان اســالم و ایران 
بوده اند، از یادها نرفته اســت که در جریان فتنه 88 عده ای در خیابان های تهران با شــعار »نه غزه، نه 
لبنان« به رژیم صهیونیستی چراغ سبز نشان دادند و نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اعالم کرد اصالح طلبان 

بزرگ ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند.

وعده های روحانی تنها برای کسب رای بود
روزنامه زنجیره ای بهار در گزارشی به گزارش صد روزه روحانی پرداخته و این دوره را دوره ای خنثی 

نامیده و دالیل عدم رضایت مردم از دولت روحانی را بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است: مردم در خرداد۹۶ با غلبه بر ناامیدی ها و با امید به بهبود شرایط کشور 
نام حسن روحانی را »تَکرار« کردند. با نگاهی به نظرسنجی ها شاهد آن هستیم که محبوبیت روحانی 
به همان میزان که در همین چند ماه پیش و روزهای انتخابات ۹۶ اندک اندک افزایش می یافت حاال 

رو به افول می رود و نشانه هایی از نارضایتی در جامعه نمود پیدا می کند.
در ادامه این گزارش آمده است: شاید بتوان دلیل اصلی نارضایتی به وجود آمده در میان حامیان 
روحانی را با بی توجهی رئیس جمهور نسبت به محدودیت های موجود مرتبط دانست. روحانی به شکل 
بی محابایی در زمان انتخابات انتظارات را باال برد و پس از برگزیده شدن از جانب اکثریت و در هنگام 

عمل با موانع گوناگون و قابل پیش بینی مواجه شد.
روزنامه بهار می افزاید: آقای روحانی در هنگام انتخابات یا به طور عمدی و یا سهواً وعده هایی را به 
مردم داده است که تنها نتیجه آن جلب توجه رای دهندگان بوده است و ظاهرا هنوز فشارهای خارج 

از دولت اجازه اجرایی شدنش را نمی دهد.
این روزنامه زنجیره ای در پایان گزارش خود با این ادعا که دولت روحانی در سال 13۹۶، وضعیت 
بدتر دولت های سابق را به بد تبدیل کرده بود و امروز وظیفه دارد این وضعیت بد را به خوب بدل کند 
نوشته است: بسیاری از روحانی و تیم سیاست خارجی اش مطالبه رفع تحریم های باقی مانده را دارند. 
تحریم هایی که رفع آنها در قدم اول نیازمند ایجاد اجماعی در داخل کشور است. اجماعی که در پرونده 
هســته ای حداقل از تابستان۹2 به این سو به طور نســبی وجود داشت اما درخصوص سایر پرونده ها 

اثری از آن یافت نمی شود.
گفتنی است مدعیان اصالحات در دوره انتخابات به شدت از دولت حمایت می کردند و پس از انتخابات 
نیز مزد خود را با تصدی ســمت های مختلف از وزارت تا معاونت و مشاورت گرفتند ولی نیم نگاهی به 
1400 دارند تا حضور خود در قوه مجریه را تداوم ببخشند، انتقادهای اصالح طلبان از دولت روحانی را 
باید در این راســتا مورد ارزیابی قرار داد، ولی این ادعا که تحریم ها در دولت یازدهم با برجام برداشته 

شد و بایستی برای باقی تحریم ها نیز با برجام های دیگر فکری اندیشید گزاف به نظر می رسد.
در طول چهار سال گذشته نه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه بر میزان آنها افزوده نیز شده است 
و حال پیچیدن نسخه سازش و معامله برای تحریم های دیگر در حالی که تحریم های سابق جای خود 

باقی است عجیب به نظر می رسد!

توجیه نسخه پیچی معامله برای قدرت دفاعی کشور
مدیر مســئول روزنامه تازه تاســیس و زنجیره ای جامعه فردا در توجیه یادداشت روز سه شنبه این 
روزنامه در توجیه نسخه پیچی معامله برای قدرت دفاعی کشور گفت: موضع درج شده در گزارش روزنامه 
و سرمقاله آن، این است که اکنون با توجه به پیروزی هایی که در عراق و سوریه با همت نیروهای نظامی 
ایران به دست آمده است، فرصت مناسبی است که با هر کس که درباره موضع موشکی ایران مشکل 

دارد از موضع قدرت و طرف پیروز مذاکره صورت گیرد.
گفتنی اســت روزنامه تازه تاســیس »جامعه فردا« که توسط طیف اصالحات منتشر می شود، در 
ســرمقاله شماره  سه شنبه خود با عنوان »نوبت مذاکره « در نقش پیاده نظام آمریکا و اروپا و در ادامه 
خط تبلیغی انحرافی و خالف امنیت ملی جریان مدعی اصالحات در موضعی وقیحانه و بی شرمانه بر 

لزوم مذاکره و معامله بر سر موشک های دفاعی کشور تاکید کرده بود.
از ســوی دیگر طرف پیروز یک نزاع و جنگ هیچ گاه پای میز مذاکره نمی نشــیند تا دستاوردهای 
خود را به طرف شکست خورده بقبوالند، این پیروزی که به همت شجاعت و پایمردی دلیرمردان مدافع 
حرم و نیروهای نظامی کشــور اعم از ســپاه و ارتش به دست آمده است قابل مذاکره نیست چرا که به 

ثبوت و اثبات رسیده است.

تراز تجاری کشور؛ منفی 4 میلیارد دالر
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود گزارشی را با عنوان »تداوم تراز تجاري منفي براي هشتمین 

ماه سال / تراز تجاري کشور منفي 4 میلیارد دالر شد« منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: »موضوع منفي بودن تراز تجاري کشور به یک روال ثابت در ماه هاي 
گذشــته مبدل شده اســت و در حالي که آمارها از گمرک کشور حکایت از تراز تجاري منفي هفت 
ماهه کشــور مي داد تازه ترین گزارش از این مرکز مجددا تراز تجاري 4 میلیارد دالري منفي را براي 
هشــت ماهه سال جاري به ثبت رسانده اســت. بر اساس آمار گمرک ایران، در 8 ماهه نخست ۹۶، 
تراز تجاري کشــور منفي چهار میلیارد دالر بوده و ضمن افزایش صادرات به عراق و چین، صادرات 

به امارات کاهش یافته است.«
در ادامه این گزارش تصریح شده است: »مجموع صادرات غیرنفتي ایران در هشت ماهه سال جاري 
به 28 میلیارد و 488 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 1/21 درصد 

کاهش داشته است، اما سیر نزولي کاهش صادرات غیرنفتي در ماه گذشته 2/1٧ درصد بود.«
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع قابل توجه افزایش واردات اشاره شده است: » بر این اساس 
در این مدت تشــریفات گمرکي 102 میلیون و 381 هزار تن کاال در گمرکات کشــور تماما به صورت 
الکترونیکي و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 23 میلیون و ۵۶۹ هزار تن 
سهم واردات و ٧8 میلیون و 812 هزار تن سهم کاالهاي صادراتي غیرنفتي بود.  این گزارش مي افزاید، 
در هشــت ماهه ســال جاري به میزان 32 میلیارد و 41۹ میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1٧/۵2 درصد افزایش را نشان مي دهد. عمده ترین دالیل افزایش واردات 

به کاالهاي اساسي، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کاالهاي سرمایه اي مربوط مي شود.«

گفتاردرمانی بود نه گزارش عملکرد!
روزنامه آرمان در یادداشتی با  اشاره به گزارش روحانی از عملکرد صد روزه دولت نوشت: »یک ایرانی 
داریم که در ذهن رئیس جمهور قرار دارد و هیچ مشکل و چالشی نه در سیاست خارجی، نه سیاست 
داخلی نه اقتصاد و... ندارد. اما ایرانی دیگر که در عالم واقعیت وجود دارد که با ٧ میلیون بیکار و رکود 
اقتصادی سنگین و دولتی که ظرف ٧ ماه گذشته از قریب 1۹ هزار میلیارد تومانی که علی القاعده باید 
با گذشــت نیمی از ســال به عنوان نیمی از بودجه عمرانی هزینه می شده، فقط 8 هزار میلیارد تومان 

آن را هزینه کرده است«.
این روزنامه در ادامه نوشت: »رئیس جمهور ترجیح می دهد با دالیل محکمی که دارد از ایرانی که 
در عالم واقعیت وجود دارد کمترسخنی به میان آورد و از ایران ذهنی خود بیشترسخن بگوید. آن گونه 
که آقای روحانی از این ایران ذهنی سخن گفت کشور ما با همسایگانش به غیر از یکی دو استثنا )که 
وزارت خارجه در تالش برای بهبود روابط اســت( رابطه خوبی دارد و مشکل اقتصادی، بیکاری و... در 
آن دیده نمی شــود. معلوم نیســت هدف و مخاطب رئیس جمهور در این صحبت رودرروی تلویزیونی 

کدام اقشار جامعه است.«
آرمان در ادامه نوشــت: »معلوم نیســت هدف آقای روحانی از این گونه گفتار درمانی ها چیست اما 
آنچه مســلم اســت این است که اگر وی به این سیاق خود ادامه دهد و چشم بر مشکالت واقعی مردم 

ببندد، راه را برای پوپولیسم سهمگین هموار خواهد کرد.«
گفتنی است رئیس جمهور در گفت وگوی زنده تلویزیونی سه شنبه شب،گفت: »امیدواریم در 100 

روزی که گذشت توانسته باشیم خدمتی که به مردم وعده داده بودیم را ارائه کرده باشیم.«
پیش از این روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد نوشته بود: »برخورداری از نتیجه ملموس برای دولت دوم 
روحانی بســیار حیاتی اســت و دیگر نمی شود با مردم گفتار درمانی کرد و با بیان توجیهات و اینکه ما 

می خواستیم آنها نگذاشتند، اعتماد آنها را مجددا کسب کرد.«

فرماندهان کل ارتش و سپاه بر توسعه 
هم افزایی بین ارتش و سپاه برای ارتقای 
تولیــد قدرت در عرصه هــای زمینی، 

دریایی، هوایی و موشکی تاکید کردند.
همزمان با ایام گرامیداشت هفته بسیج و 
در پی پیروزی های جبهه مقاومت اســالمی، 
امیر سرلشــکر عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اســالمی ایران با حضور 
در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار سرلشکر 
پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار طرفین با ابراز خرســندی 
از پیروزی های شــکوهمند و راهبردی جبهه 
مقاومت اسالمی بر تروریسم تکفیری و برچیده 

شــدن بســاط خالفت خودخوانده داعش، 
پیرامون ارتقــای هم افزایی و هماهنگی های 
ارتش و ســپاه در راستای راهبردهای دفاعی 
کشــور تبادل نظــر و بر توســعه قدرت در 
عرصه های زمینی، دریایی، هوایی و موشکی 

تأکید کردند. 
سرلشکر موســوی با تبریک هفته بسیج 
و تجلیل از تالش های صادقانه بسیجیان در 
خدمت به انقالب اسالمی و ملت ایران گفت: 
گذر زمــان و نقش آفرینی هــای راهبردی و 
سرنوشت ساز بسیج و بسیجیان سلحشور در 
صحنه های نیاز انقالب و کشــور به ویژه در 
حوزه های فرهنگــی، اجتماعی و عرصه های 
مقابله با تهدیدات دشمن از جمله در هشت 

ســال دفاع مقدس، روز به روز حکمت ابتکار 
معجزگون حضرت امام)ره( در تأســیس این 

نهاد را آشکارتر ساخته است. 
فرمانــده کل ارتش با ابراز خرســندی 
از ســطح و عمق تعامــل و همکاری بین دو 
ســازمان، برکات همدلی بین فرماندهان در 
نیروهای ارتش و سپاه را پشتوانه بزرگی برای 

قدرت بازدارندگی کشور توصیف کرد. 
سرلشکر جعفری هم با  اشاره به همت و 
اراده مشترک ارتش و سپاه در توسعه قدرت 
مردمیاری خود گفت: نقش پذیری های ارتش 
و سپاه در حوزه مردمیاری و خدمت رسانی به 
مردم از جمله آنچه اخیراً در مناطق زلزله زده 
غرب کشور شاهد آن بودیم موضوعی الزم و 

ضروری اســت و به فضل الهی به طور جدی 
با هماهنگ ســازی ظرفیت هــا و همزمان با 
مأموریت های دفاعی، تداوم و توسعه می یابد. 
فرمانده کل ســپاه دور ساختن تهدیدات 
از کشــور را از مؤلفه هــای دکترین دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران خواند و تصریح کرد: 
گزاره »قدرت، تضمین امنیت است« به عنوان 
یکــی از اصول بنیادیــن در دکترین دفاعی 
جمهوری اسالمی، مبنای برنامه ریزی نیروهای 
مسلح کشور است و همچنان باید تالش کرد 
ظرفیت های خود را در راستای تحقق منویات 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کل قوا در زمینه »قدرت افزایی دفاعی« برای 

کشور فعال نگه داریم.

در دیدار فرماندهان سپاه و ارتش تاکید شد

هم افزایی بین ارتش و سپاه برای ارتقای قدرت موشکی

بــه دلیــل کوتاهــی در مقاوم ســازی 
ساختمان های مناطق زلزله زده استیضاح وزیر 

راه در مجلس شورای اسالمی کلید خورد.
نماینده تبریز در مجلس شــورای اســالمی با 
اعالم کلید خوردن اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی 
به علت کوتاهی در مقاوم ســازی ســاختمان ها در 
مناطق زلزله زده گفت: پس از تعطیالت یک هفته ای 
مجلس، جمع آوری امضاها برای این استیضاح ادامه 

خواهد یافت.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در گفت و گو با 
فارس با اعالم کلید خوردن استیضاح عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی به علت کوتاهی در مقاوم سازی 
بناها و ســاختمان های مناطق زلزله زده غرب کشور 
به ویژه کرمانشاه گفت: فضای خوبی در مجلس برای 

پیگیری استیضاح آقای آخوندی وجود دارد. 
به گزارش فارس این نماینده مجلس افزود: پس 
از تعطیالت یک هفته ای مجلس، جمع آوری امضاها 
برای این استیضاح ادامه خواهد یافت و سعی خواهیم 

داشت استیضاح پرقدرتی را دنبال کنیم.
مشکل اقتصاد

 دخالت های گسترده دولت است
علی الریجانی رئیس  مجلس شورای اسالمی صبح 
دیروز در صحن علنی و در نطق پیش از دستور طی 
سخنانی اظهار داشت: رفتار تحقیرآمیز و ماجراجویانه 
غرب باعث نفرت و انزجار ملت های مسلمان از آمریکا 

شده است.
الریجانی در ادامه خاطرنشــان کرد: برژینسکی 
که زمانی مشاور امنیت ملی آمریکا بود می گوید در 
کشــورهای مسلمان خاورمیانه انزجار حاد در مقابل 
دخالت های بی مورد آمریکا در خاورمیانه و پشتیبانی 
آنها از اســرائیل وجــود دارد و آمریکا را دلیل اصلی 

محرومیتی که احساس می کنند، می دانند.
رئیس  مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از اظهارات خود به مناســبت نزدیک شــدن به روز 
مجلس یادی از شــهید مدرس کرده و گفت: بیش 
از یکصد ســال از دوره مدرس می گذرد و همچنان 
مشکل اصلی کشور ما اقتصاد است و مشکل اقتصاد 
ما دخالت های گسترده دولت است،  که مرحوم مدرس 
می گوید نه تاجر خوبی است و نه مالک خوب. این امر 
نشان می دهد که با همه منابع زیرزمینی نفت و گاز و 
همه گونه ارتباطات ایران با غرب تفکر توسعه ای در 
ایران حرکتی رو به جلو نداشــته است. این در حالی 
اســت که از دیرباز ایرانیان باستان مردمانی با ذهن 

اقتصادی بودند. 
وی همچنین یادآور شد: امروز با حجم مشکالت 

کشور در ابعاد مختلف نیازمند هم گرایی و هم افزایی 
هستیم و حل مسائل کشور در گرو این راهبرد است. 
همچنین تمرکز بر مشکالت اقتصادی مردم از دیگر 

اولویت های کشور است.«
رئیس  مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت 
وظیفه مهم تر از حل مشکالت و چالش های اساسی 
کشور ندارند،  گفت: امسال بحث های مهمی در مجلس 
مطرح شد. کمیســیون ها و مرکز پژوهش ها درگیر 
ارائه طرح برای این مشــکالت شده اند که یک نمونه 
آن مشــکل سازمان تامین اجتماعی بود که ابعاد آن 
مشخص و پیشنهاد برای حل مشکالت آن نیز ارائه 
شــد که امیدواریم با سرعت بیشتری در کمیسیون 

مربوطه بررسی شود.
وی مســئله بانک هــا و مؤسســات اعتباری را 
موضوعی خواند که باعث نگرانی عده زیادی از مردم 
شده است و در ادامه عنوان کرد: مجلس با وقت گذاری 
زیاد و پیگیری مستمر مشکالت مردم را دنبال کرد و 

بانک مرکزی را در مسیر حل قرار داد.
الریجانی همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی 
باید با سرعت بیشتر در حل مشکالت سپرده گذاران 
اقدام کند در غیر این صورت رفتار مجلس نســبت 

به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.
توضیحات وزیر کشور 

در صحن علنی
 سید ناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان در 
نشســت علنی دیروز از پاسخ های عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور درخصوص بی برنامگی این وزارتخانه 

نسبت به توسعه و مدیریت روستاها قانع شد.
گفتنی است اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون 
شوراها و امورداخلی کشور درتوضیح سؤال موسوی 
الرگانی گفت: علت بی برنامگی وزارت کشور نسبت 
به توســعه و مدیریت روستاها چیست؟ چرا آقای 
وزیر نســبت به اجرای برنامه ارســالی به مجلس 
شورای اســالمی درزمان اخذ رای اعتماد اقدامی 

نکرده است؟
سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، 
افــزود: دراجرای ماده 20۹ آیین نامه داخلی مجلس 
مبنی بر بررسی سؤال ســید ناصر موسوی الرگانی 
موضوع در دســتور جلسه کمیســیون شوراها قرار 
گرفــت که به علت عدم حضــور وزیر و اتمام مهلت 
مقرر و درخواست نماینده متقاضی مستند به تبصره 
1 ماده 210 آیین نامه داخلی مجلس سؤال به صحن 

علنی ارجاع شد.
سید ناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان نیز 
در توضیح سؤال خود با انتقاد از برنامه های سختگیرانه 

دولت ها برای روستاییان، گفت: سنگ اندازی دولت ها 
در جریــان کار تولیــدی روســتاییان همچون اخذ 
مالیات ها سبب شده آنها عطای کار در روستاها را به 

لقایش بخشیده و به شهرها مهاجرت کنند.
وزیر کشــور نیز در پاسخ گفت: موضوع توسعه 
روستایی جزء مواردی است که در کشور دارای متولی 
خاصی نیست و توسعه روستایی به چند بخشی بودن 

فعالیت ها در روستاها تقسیم می شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشــت : بخشی 
از جابجایی جمعیت از روســتاها به شهرها به خاطر 
تبدیل شــدن روستاها به شهر است ما در این مدت 
تعداد زیادی از روســتاها را به شهر تبدیل کردیم و 
وقتی روستا به شهر تبدیل می شود جمعیت آن جزء 

جمعیت شهری محاسبه می شود.
مصوبات نمایندگان

نماینــدگان مجلس به کلیــات طرح 2 فوریتی 
اصالح قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات شوراها 
که اقلیت های دینی را مجاز به نامزد شــدن در این 

انتخابات می کنند، رأی دادند.
این طرح که 2 فوریت آن در نشست پیشین علنی 
مجلس به تصویب رسیده بود شامل 4 ماده است که 
ماده اول آن 2 تبصره به ماده 30 قانون تشــکیالت، 
وظایف و انتخابات شــورای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران مصوب اول خرداد ٧۵ الحاق می کند.
براســاس تبصره یک الحاقی، اقلیت های دینی 
شناخته شــده در قانون اساسی ساکن در شهرها و 
روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای 

اسالمی همان شهر و روستا شوند.
همچنین براساس تبصره 2 الحاقی، اقلیت های 
دینی شــناخته شده در قانون اساسی به جای اسالم 
بایــد به اصول دیــن خود اعتقــاد و التزامی عملی 

داشته باشند.
نماینــدگان مخالف کلیات طــرح اصالح قانون 
انتخابات شوراها بر این باور بودند که نمی توان پا در 
کفش مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد و شورای 
نگهبان درخصــوص عضویت اقلیت ها در شــوراها 
بر اســاس مالک های دینی و شــرعی به تشخیص 

رسیده است.
علی مطهری نماینده تهــران نیز در موافقت با 
کلیات این طــرح گفت: پیگیری طرح اصالح قانون 
شوراها در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست 

بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است.
نطق های میان دستور نمایندگان

حســن کامران نماینده اصفهان در نطق میان 
دستور خود گفت: پروژه ای مانند سد کوهرنگ از سال 

81 تاکنون مانند جسد افتاده و 14 شهر اصفهان برای 
تأمین آب شرب با مشکل مواجه می شوند.

محمدباقر ســعادت نماینده دشتســتان نیز در 
نطق خود از نحوه طراحی آزمون استخدامی وزارت 

نفت انتقاد کرد.
علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، نصرت آباد و 
کورین نیز از کمک همه ارکان نظام جمهوری اسالمی 

ایران به مردم زلزله زده قدردانی کرد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری نماینده قم نیز 
اظهارداشت: جناب آقای رئیس جمهور! دولت ما نباید 
با سعی و خطا عمل کند، کشور ما روی گسل زلزله 
اســت، ما تجربه زلزله ویرانگر رودبار، زلزله دلخراش 
بم را داریم. دولت با تأخیر در کرمانشــاه حضور پیدا 

کرد. هالل احمر عملکرد خوبی نداشت.
نماینده قم خطاب به روحانی اظهار داشت: محور 
اصلی امداد و نجات نیروهای قهرمان مسلح ما بودند، 
اما در گزارش شب گذشته شما محوریت با نیروهای 

مسلح نبود، نباید از کنار خدمات ساده عبور کرد.
درخواست 160 نماینده 

برای متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته
1۶0 نفــر از نماینــدگان مجلــس در نامه ای 
خطاب به رئیس  مجلس از وی خواســتند تا موضوع 
متناسب ســازی حقوق کارگران بازنشســته تامین 
اجتماعی را توسط سازمان تامین اجتماعی پیگیری 

کند.
در این نامه تصریح شــده است: وضعیت حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران )عموماً با دریافت کمتر 
از یک میلیون تومان( با توجه به شــرایط فرهنگی 
جامعــه و نقش و جایگاه اجتماعی پیشکســوتان و 
کهنساالن و شــرایط جسمانی و بیماری های خاص 
ایــن دوران نه تنها هیچ گونه تناســبی بین حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران با تورم وجود ندارد 
بلکــه با حداقــل هزینه های متعــارف نیز مطابقت 

نمی کند.
رئیس  فراکسیون ورزش مجلس نیز طی نامه ای 
به رئیــس  مجلس خواهان اتخاذ تدبیری مناســب 
جهت جبران شایسته سال ها زحمت و تالش علیرضا 
کریمی کشتی گیر کشورمان به واسطه واگذاری رقابت 
به حریف روس جهت روبرو نشــدن با ورزشکار رژیم 

صهیونیستی شد.
همچنین در جلســه علنی دیــروز تعدادی از 
نماینــدگان در تذکــری به وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواســتار اجرای قانون مدیریت خدمات 
کشــوری در مورد بازنشســتگان کشوری و لشکری 

شدند.

با امضای تعدادی از نماینده ها 

استیضاح وزیر راه به دلیل كوتاهی
در مقاوم سازی ساختمان ها كلید خورد

بسیج؛واسطهولیامرومردم
ایمان و اعتقاد به خداوند مهم ترین عامل براي تسکین و آرامش مردم 
در حوادث و بالیا اســت، در حالی که علوم دیگر مانند فیزیک، شــیمي، 
ریاضیات و سایر تکنولوژي ها نمي تواند چنین اثري داشته باشد؛ حداکثر 
چیزي که از این علوم می تواند مقداري کمک کند، علم روانشناسي است 
کــه آن هم نهایتا می تواند با نوعي تلقینات به آنها بقبوالند که باید خود 
را با زندگي همســو کرد؛ اما دین، نســخه اي دارد که بسیار باالتر از این 
سخنان است؛ همان گونه که رهبري فرمودند می توان این بال )زلزله اخیر 
کرمانشاه( را تبدیل به فرصت و نعمت کرد؛ این نسخه دین است؛ با کدام 

نسخه روانشناسي و یا علوم دیگر می توان بال را تبدیل به نعمت کرد؟
در اموري مانند زلزله و خشکســالي و نظایر آن کارفرهنگي کارسازتر 
از امور دیگر اســت، البته کارهاي مادي هم باید باشد و کمک به دیگران 
هم  برگرفته از فرهنگ دیني است، اما باید توجه داشت شناخت و عقیده 
است که می تواند باالترین نقش را در زندگي افراد – مخصوصا در مشکالت 

و بالها – ایفا کند.
لزوم پاسخگویی به سؤاالت و شبهات جوانان

گاه ســؤاالتي در ذهن جوانان و نوجوانان پیش می آید که مثال اینکه 
امام)ره( بسیج را تأسیس کرده، بر اساس اسالم است و یا ابداع خودشان 
بوده اســت؛ اگر برگرفته از اسالم اســت، چرا ائمه)ع( وسایر علما در این 

زمینه کاري نکرده و بسیج را تأسیس نکرده بودند؟
این گونه ســؤاالت به شکلی عمیق تر ممکن است در ذهن بسیاري از 
تحصیل کردگان نیز پیش بیاید، ســؤاالتی مانند اینکه آیا نظام اسالمي و 
مردم ساالري دیني از قبل در اسالم وجود داشته است و یا اسالم تنها به 
بیان یک سلسله ارزش ها پرداخته است؟ و آیا اسالم در مورد تشکیل نظام 

سیاسی نظر دارد و یا این ابداع علماست؟
این گونه سؤاالت از آنجا ناشی می شود که  برخي از امور مانند سیل و 
زلزله و قحطي و نظایر آن در سابق نیز وجود داشته و سیره اهل بیت)ع( و 
اولیاي الهي نیز در آنها تا حدی مشخص است؛ اما انتخاب رئیس جمهوري 
و وزراء که در اسالم سابقه نداشته است؛ پس چگونه این نظام و این امور 

را اسالمي نامیده اند؟
هر چند بعد از گذشــت نزدیک به40 سال از تشکیل نظام جمهوري 
اسالمي، بسیاري از مطالب گفته شده، مورد بحث قرار گرفته و حتي در 
قانون اساســي آمده است؛ اما هنوز بســیاري از سؤاالت در ذهن جوانان 
وجود دارد، یک سلســله مسائل اساسي در مورد اصل نظام اسالمي است 
که هنوز براي نسل جوان حل نشده و از همین رو زمینه آسیب جدي به 
نظام در آینده وجود دارد. اگر استادي سر کالس گفت این امور ربطي به 
دین ندارد و مسائل اجتماعي و حکومت، کار مردم است که خودشان باید 
انجام دهند و جوان نیز نتوانست پاسخ دهد، چگونه می شود او را آگاه کرد؟
این مسائل که می توان آن را در یک کالم، فرهنگي نامید یکي از مسائلي 
است که می تواند آینده نظام را تهدید کند، همان گونه که انحراف عقیدتي 

و فرهنگي بعد از رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله سبب انحراف شد.
فلسفه تاسیس نظام اسالمی

 در پاســخ به این ســؤال که آیا تأسیس بســیج و باالتر از آن، نظام 
اسالمي، بر اساس تعالیم اسالم است و یا ابداع شخص امام)ره( است، باید 
گفت اسالم، شــجره طیبه اي است که به دست پیامبر)ص( غرس شد و 
بارور شــدن نهایي آن به دست امام زمان)عج( رقم خواهد خورد، اما در 
بین این دو مرحله، مراحل زیادي وجود دارد که این شجره طیبه باید در 
این مراحل رشــد کند و ریشه اصلي یعني اعتقادات باید تقویت شود تا 

شاخه های مناسبي بروید و ثمره دهد و جامعه اسالمي بهبود یابد.
این رشد به دست اهل بیت)ع( و علما صورت می گیرد؛ لذا وقتي پیامبر 
در مدینه جامعه اسالمي را تشکیل داد، تقریبا خودش، عهده دار همه امور 
بود؛ از رهبري و قضاوت گرفته تا فرماندهي لشکر و بیان احکام دین؛ اما 
به مرور و در زمان حضرت علي)ع(، کارها تقسیم شد و فرماندار و خازن 
بیت المال و قاضي القضات و نظایر آنها مشخص شدند و حتي حضرت براي 
اسب های بارکش مالیات وضع کردند که در اسالم سابقه نداشت؛ به همین 
جهت نمي توان گفت این امور سابقه اي در اسالم ندارند؛ بلکه اسالم شجره 
طیبه اي است که در هر زمان متناسب با نیازها رشد کرده و ثمره مي دهد؛ 
و امروز نیز نظام اســالمي و تعیین رئیس جمهور، وزراء، تأسیس بسیج و 

نظایر آن از ثمرات همان شجره طیبه است  که ریشه آن اسالم است.
 جایگاه بسیج در نظام اسالمی

اگر اســالم را به صورت یک هرم یا منشــور تصور کنیم، در رأس آن 
پیامبــر)ص( و اهل بیت)ع( قرار دارند و در الیه پایین تر علما؛ همچنین 
الیه هاي متعددي وجود دارد تا به قاعده این هرم می رســد که مردم قرار 
دارنــد. طبیعتا ما مردم، ضعف هایي داریم، از ضعف های ایماني گرفته تا 
اخالقي؛ لذا نوري که از رأس هرم مي تابد باید به قاعده هم برســد؛ اما به 

واسطه ها می تابد و از طریق آنها به دیگران می رسد.
بسیج بین رأس هرم و قاعده قرار دارد؛ چرا که از طرفي خودش حاکم و 
مسئول نیست، هرچند با قوانین و قواعد آشناست و از طرف دیگر مستقیم 
با مردم سروکار دارد؛ لذا بسیج واسطه اي میان ولي امر و مردم است و باید 
شــعاع نور ولی امر را به مردم برساند. به عبارت بهتر بسیج مقطع میاني 

بین حاکمیت و توده مردم است.
باید اندیشــید که چگونه بسیج می تواند در ایفاي نقش خود موثرتر 
باشد،چنین نیست که هرجا پول بود، تأثیرگذاري نیز بیشتر شود؛ بلکه اگر 
ایمان و اعتقاد رشد کند، اثرش هم بیشتر می شود؛ اما اگر اعتقاد، رشد نکند 
گاهي نه تنها اثر مثبتي در جامعه نخواهد داشت، بلکه ضرر هم می رساند. 
در طول تاریخ دیده ایم و چه بسا در بین مسئولین هم وجود داشته اند که 
وقتي فاقد دارایي و اموال بودند، مخلصانه براي اســالم کار می کردند، اما 

وقتي ازنظر مالي تقویت شدند، اخالص در عملشان کمتر شد!
البتــه باید نیازهاي اولیه و ضروریات مــردم را تأمین کرد، تأمین 
نیازهاي ضروري از باب مقدمه الزم اســت و پس از آن باید شناخت و 
عقیده را اصالح کرد.باید بفهمیم براي چه انقالب کردیم؟ شاید عده اي 
بگویند اگر امام)ره( با شاه و صدام مذاکره کرده بود، بسیار بهتر بود؛ چرا 
که این همه کشته و ویراني و خرابي در شهر ها نداشتیم!  اگر استادی 
چنین مسائلي را با سخناني زیبا در کالس بیان کند، آیا در ذهن جوانان 

ما شبهه ایجاد نمي شود؟
امروز مذاکره کنندگان هســته اي نیز اذعان دارند که مذاکرات سودي 
نداشته اســت؛ اما اگر به ثمر رسیده بود، عده اي با تبلیغات، بساط تفکر 
انقالبي را بر می چیدنــد؛ اما خدا این مذاکرات را مایه عبرت قرار داد. لذا 
باید فکر و اندیشــه ها را اصالح کرد تا نظام اسالمي در معرض خطر قرار 
نگیرد؛ زیرا اگر فکر درســت نباشــد، پرداختن به امور دیگر، نمي تواند 

مشکالت را حل کند.
مهم ترین نقش بسیج، انتقال مفاهیم صحیح انقالب و اسالم  به مردم 
است، آن هم با عمل، صفا، اخالص، صمیمیت، صداقت، مهرباني و اطاعت 

از والیت؛ و اگر این امور درست شد، بقیه مشکالت قابل حل هستند.
 بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  
دردیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛ قم؛96/9/2

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

به  کشورمان  خارجه  وزارت  ســخنگوی 
مناســبت روز جهانی همبســتگی با مردم 
فلســطین با بیان اینکه ملت ایران هیچگاه از 
حمایت از آرمان های مردم فلســطین دست 
نمی کشد، تصریح کرد: توطئه های صهیونیسم 
برای به فراموشی سپردن آرمان این ملت ره به 

جایی نمی برد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه به 
مناسبت روز جهانی همبســتگی با مردم فلسطین 
عنــوان کرد: قطعــا توطئه های صهیونیســم برای 
به فراموشــی سپردن آرمان فلســطین ره به جایی 

نخواهد برد.

قاســمی در بیانیه ای به مناسبت این روز عنوان 
کرد: نزدیک به هفتاد سال از  اشغال سرزمین فلسطین 
و تأسیس رژیم ستمگر صهیونیستی می گذرد و در این 
مدت ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین جز ستم، تجاوز، 
 اشــغال، آوارگی، جنایت، کشتار، پاکسازی نژادی و 
آپارتاید ندیده است. طی این سال ها که ملت فلسطین 
از اساسی و اصولی ترین حقوق خود محروم بوده، کمتر 
کسانی در کنار آنان ایستاده و فریاد دادخواهی شان 
را شنیدند؛ تا جایی که رژیم  اشغالگر، با نقض تمامی 
اصول بدیهی انســانی و حقوقی، لحظه ای دســت از 
تجاوز، نسل کشــی، جنایت علیه بشریت و تروریسم 
دولتی نکشیده و آشکارا صلح و امنیت بین المللی را 

به سخره گرفته است.
وی اضافــه کــرد: تاریخ فلســطین طی هفت 
دهه گذشــته بــه خوبی نشــان داد کــه مقاومت 
و دفــاع مشــروع تنها راهــکار مقابله با ســیطره و 
زیاده خواهی های دشمن اشغالگر، پایان بخشیدن به 
تجاوزات صهیونیست ها، آزادی سرزمین های  اشغالی 

و بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: بر این باوریم که 
رجوع به اراده ملت فلسطین تنها راه حل این بحران 
مزمن است و همه پرسی تعیین سرنوشت با حضور 
تمامی فلسطینیان اعم از مســلمانان، مسیحیان و 
یهودیان بومی این کشور، پیشنهادی عادالنه، حقوقی، 

انســانی و مبتنی بر اصول پذیرفته شده بین المللی 
خصوصاً منشور سازمان ملل متحد است.

بــه گزارش فارس، قاســمی در پایان بیان کرد: 
ملت بزرگ ایران همواره و در تمامی روزهای سخت 
و پرآشوب این سرزمین، بر همبستگی خود با مردم 
فلسطین تأکید کرده و هیچگاه از حمایت از آرمان های 
این مردم مظلوم دست نکشیده است. بی شک حمایت 
دولت و ملت ایران از فلســطین و حقوق حقه آنان 
همچون گذشــته تا پیروزی مردم فلسطین و آزادی 
تمامی اراضی اشــغالی ادامه خواهد داشــت و قطعا 
توطئه های صهیونیســم برای به فراموشی سپردن 

آرمان فلسطین ره به جایی نخواهد برد.

قاسمی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین:

هیچ گاه از حمایت از آرمان های مردم فلسطین دست نمی کشیم

نیروی دریایی ارتش گفت: رانش  فرمانده 
هسته ای موضوعی اســت که همه دنیا دنبال 
آن است و در سطح و زیرسطح از آن استفاده 
می کنند و ما نیز ایــن حق را در آن می بینیم 
که با توجه به دانش هســته ای کشــور از آن 

استفاده کنیم.
امیر دریادار حســین خانــزادی فرمانده نیروی 
دریایــی ارتش در ارزیابی خود از حــوزه هوادریا با 
بیان اینکه برخی از نیروهای دریایی از هواپیماهای 
دریاپایه استفاده می کنند که روی ناوهای هواپیمابر 
مستقر هستند و این اقدام عموما برای اعمال قدرت 
حاکمیت کشورها صورت می گیرد گفت: اگر نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران از این 
ظرفیت بهره مند شــود، این رویکرد صرفا در جهت 

تحکیم امنیت در مناطق دریایی خواهد بود.
وی دربــاره حضور زیردریایی های کشــورهای 
بیگانه در اطراف کشــورمان افــزود: زیردریایی های 
کشــورهای بیگانه در منطقه ما و در آب های اطراف 
کشور ما حضور دارند و قطعا ما با تمامی تجهیزات در 
اختیارمان به دنبال شناسایی آنها هستیم. البته قدرت 
زیردریایی ایران در ســال های اخیر با تکیه بر دانش 

بومی، افزایش زیادی داشته است و می توان گفت که 
امروز هیچ دغدغه ای بابت شناسایی زیردریایی های 
بیگانه در منطقه نداریــم و اجازه نخواهیم داد هیچ 
شناور زیرسطحی به حریم و محدوده تعریف شده ما 
وارد شود. این حریم که می گویم، به معنای آب های 
ســرزمینی نیســت چرا که اصوال هیچ کسی اجازه 
ورود بــه آب های تحت حاکمیت مــا را ندارد و این 
زیردریایی ها هم عموما در دریاهای اطراف و آب های 
آزاد به صورت دورایستا پراکنده اند و البته همیشه از 
طرف نیروی دریایی ایران احساس نگرانی می کنند.

فرمانــده نیــروی دریایی ارتش بــا بیان اینکه 
جمهوری اســالمی ایران به لحاظ فناوری، سیاسی، 
نظامــی، جغرافیایــی دارای یــک وزن ژئوپلیتیک 
سنگین است تاکید کرد: همه اینها ایجاب می کند ما 
به سالح های روز مجهز شویم که از جمله مهم ترین 
آنها، زیردریایی اســت. فراموش نکنیم که دشمنان 
ما در اقیانوس ها پراکنده  شــده و ما هم به تجهیزات 
زیرسطحی و ضدزیرســطحی نیازمندیم که آنها را 

ساخته و به کار می گیریم.
دریادار خانزادی در ادامه با  اشــاره به این نکته 
که در حــوزه بومی ســازی و خودکفایی، جمهوری 

اســالمی ایران تنها کشوری است که پنجه در پنجه 
کشورهای استکباری انداخته تصریح کرد: در حوزه 
دریا، ما استراتژی خودکفایی کامل را دنبال می کنیم 
و در آینــده نزدیک هم، مــا با یک جهش بزرگ در 
حوزه ساخت تجهیزات و فناوری های دریایی مواجه 

خواهیم شد.
فرمانده نیروی دریایــی ارتش همچنین درباره 
ارتباط با نیروی دریایی کشــورهای دیگر نیز گفت: 
تا امروز ناوگروه های ایتالیایی چند بار از بندرعباس 
بازدید داشــته اند و االن روابط دوستانه ای با نیروی 
دریایی ایتالیا داریم و حتماً در آینده نزدیک ما نیز از 
بنادر آنها بازدید می کنیم. همچنین فرمانده نیروی 
دریایی ایتالیا بــه اجالس فرماندهان نیروی دریایی 
کشورهای اقیانوس هند که اردیبهشت ماه در ایران 
برگزار می شــود دعوت شده. در واقع هر کشوری که 
رابطه دوســتانه ای با مــا دارد ما نیز تالش می کنیم 
ارتباط معناداری بــا آنها برقرار کنیم و در همه این 
ارتباطات، ســه اصل عزت، حکمت و مصلحت پایدار 

را مد نظر داریم.
دریادار خانزادی در بخش دیگر گفت و گوی خود 
با فارس به اهمیت اســتفاده از فناوری هسته ای در 

سیستم رانش شناورها  اشاره کرد و گفت: بهره برداری 
از انرژی هسته ای جنبه های مختلفی دارد و همان طور 
که می دانید اولین سالح هسته ای و اولین کشوری که 
از آن با رویکرد خصمانه استفاده کرد آمریکا بود اما 
وقتی ما امروز از انرژی هسته ای به عنوان یک انرژی 
پاک صحبت می کنیم و رانش هســته ای موضوعی 
اســت که همه دنیا دنبال آن است و در سطح و زیر 
سطح از آن استفاده می کنند و ما نیز این حق را در 
آن می بینیم که با توجه به دانش هسته ای کشور از 

آن استفاده کنیم.
وی همچنین به اهمیت ســواحل مکران برای 
کشورمان  اشاره کرد و افزود: مکران شاید مهم ترین 
ساحل جمهوری اسالمی است که کشور ما را بالواسطه 
به دریاهای آزاد جهان وصل می کند و اگر می خواهیم 
تمدن دریایی شکل بگیرد، باید قدرت دریایی داشته 
باشیم تا این تمدن دریایی در کنار ساحل احیا شود. 
نیروی دریایــی ارتش به عنــوان پرچمدار حرکت 
توســعه ای ســواحل مکران در جمهوری اســالمی 
تالش می کند هسته های تمدنی را در نقاط مختلف 
ســواحل مکران ایجاد و یا اگر وجود دارد، به توسعه 

آن کمک کند.

دریادار خانزادی:

»رانش هسته ای« را حق خود می دانیم

گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سابق  رئیس 
هنگامی که جک استراو در سال 82 با ایران 
مذاکره می کرد، MI6 طرح ترور متخصصان 
هسته ای را آماده کرد و منافقین و موساد در 

این زمینه با آنها همکاری کردند.
فریــدون عباســی در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران درباره شــهید شــهریاری از شهدای 
هسته ای کشــور گفت : عملکرد شهریاری را باید 
با عملکرد سایرین سنجید.کار فناوری هسته ای به 
یک نفر مربوط نمی شود، اما یک نفرها در آن بسیار 

تأثیرگذارند. در سال های قبل شهید علی محمدی 
محاسبات اولیه ســانتریفیوژها را انجام داد. نسل 
بعــدی آمد و صنعت کشــور را با توجــه به این 
محاسبات پیش برد. شهید احمدی روشن در حوزه 
غنی سازی فعال بود. اگر این افراد و همراهان آنها در 
آن بازه زمانی دست به غنی سازی اورانیوم نمی زدند، 
ما بعدها با دستاوردهای هسته ای مواجه نبودیم. 

عباســی افــزود : ترورها از ســال 8۹ به بعد 
انجام گرفت، ما ســال 82 تخلیه تلفنی از ســوی 
سازمان های اطالعاتی خارجی داشتیم...دستگاه های 

امنیتــی مــا از همان زمان و قبل از ســال 80 از 
تخلیه هــای تلفنی متخصصان مطلــع بودند. در 
این دوران یکســری افراد به دنبال مذاکره بودند 
تا دندان هسته ای کشور را بکشند. کشیدن دندان 
علمی یک کشور یعنی متوقف کردن پیشرفت آن 
کشــور. جمهوری اسالمی می خواست یک الگو را 
بــه جهان معاصر معرفی کند کــه می توان از زیر 

سلطه بیرون آمد.
وی همچنین گفت : هنگامی که جک استراو 
در ســال 82 با ایران مذاکره می کرد، MI۶ طرح 

ترور متخصصان هسته ای را آماده کرد و منافقین 
و موســاد در این زمینه با آنهــا همکاری کردند. 
مــا می دانیم که MI۶ در خارج کشــور به دنبال 

جمع آوری اطالعات از افرادی بود که ترور شدند.
رئیس سابق ســازمان انرژی اتمی گفت : من 
به عنوان فردی که مدعی این ترورها هســتم این 
موضوع را دنبال خواهم کرد. مأموران MI۶  از افراد 
ما بازجویی کردند و منجر به شهادتشــان شدند. 
دولت و دستگاه های امنیتی مسئول پیگیری این 

موضوع هستند.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:

MI6 انگلیس مسئول ترور شهدای هسته ای است


