
اخبار كشور

انتشار کتابی از رهبر معظم انقالب 
در تایلند

جلد دوم کتاب »انسان ۲۵۰ ساله« تألیف مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
با همت رایزنی فرهنگی ایران در تایلند به زبان تایی ترجمه و منتشر شد.

کتاب »انســان ۲۵۰ ساله« شامل ســخنرانی ها و مطالب دستنویس مقام 
معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه)ع( است که با همکاری رایزنی 

فرهنگی ایران در تایلند به زبان تایی  ترجمه و منتشر شد.
این اثر ارزشمند در دو مجلد توسط عبداهلل مناجیت از اندیشمندان و مؤلفان 
با ســابقه تایلند  ترجمه و در شــمارگان یک هزار نسخه توسط مؤسسه چاپ و 
انتشارات ویکایای بانکوک در این کشور منتشر و در دسترس عالقه مندان قرار 

گرفت.
بنابر اعالم این خبر، جلد نخســت این کتاب مهرماه سال گذشته )۱۳۹۸( 
توسط همین مترجم و ناشر به چاپ رسیده بود. مناجیت قباًلً نیز کتاب چهل 
حدیث امام خمینی)ره( را  ترجمه کرده بود که توســط همین ناشر روانه بازار 

اندیشه تایلند شد.
گفتنی است؛ بیشــترین آثار ترجمه شده در این فهرست متعلق به رایزنی 
فرهنگی کشــورمان با ۱۵۰ عنوان و بعد از آن مرکز مطالعات اســالمی و دفتر 
نمایندگی جامعهًْ المصطفی)ص( العالمیه به  ترتیب با ۸۵ و ۶۵ عنوان کتاب ترجمه 

شده به تایی قرار دارد.
تدارک سینمایی »عمار« 

برای سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(
دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، به مناسبت فرارسیدن سالگرد رحلت 
امام خمینی)ره(، بسته ویژه ای شامل ۱۶ اثر را برای تماشای خانوادگی معرفی 

کرد.
مستند ۹۵ دقیقه ای »روایت رهبری« به کارگردانی مهدی نقویان اولین 
اثر از بسته پیشنهادی جشنواره عمار برای تماشا است. این مستند با استفاده 
از تصاویر آرشــیوی بکر و دیده نشــده ای، ماجرای انتخــاب حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به عنوان رهبر انقالب را روایت می کند.
مســتند ۵۷ دقیقه ای »والیت فقیه در دو روایت« به کارگردانی حسین 
فرقدان، دیگر اثر این مجموعه فیلم است که به موضوع نظرات مختلف درباره 
مسئله والیت فقیه می پردازد. این مستند، راوی لحظه هایی از زندگی مراجع 

و کارشناسان مختلف می شود، لحظه هایی که با والیت فقیه گره خورده اند.
مستند ۱۴ دقیقه ای »عبد صالح خدا؛ امام خمینی«، به کارگردانی احمد 
عبدالرحیمی، اثر بعدی جشــنواره عمار به مناسبت فرارسیدن سالگرد رحلت 
امام خمینی)ره( است. این مستند بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب تدوین 

شده و برخی از مطالب آن، تاکنون سابقه نشر نداشته اند.
مســتند ۱۹ دقیقه ای »اســالم در برابر اســالم« بــه کارگردانی محمد 
صمصامی، دیگر اثر این بسته ویژه تماشای خانوادگی است. در این مستند، با 
تکیه بر دیدگاه های حضرت امام خمینی)ره(، تفاوت های اســالم ناب و اسالم 
آمریکایی بررسی و به تبیین رویکرد ایشان در جایگزینی دوگانه »اسالم ناب - 

اسالم آمریکایی« به جای دوگانه »شیعه - سنی« پرداخته می شود.
مســتند ۱۵ دقیقه ای »خاطــرات پرواز« به کارگردانی الهام مدرســی و 
تهیه کنندگی حمیدرضا تینای تهرانی، اثر بعدی این مجموعه فیلم، گزارشی 
اجمالی از رحلت امام خمینی)ره( و اتفاقات تشــییع پیکر مطهر ایشان را به 

تصویر کشیده است.
مستند ۸ قســمتی »خامنئی« به کارگردانی ایمن زغیب دیگر اثر بسته 
پیشنهادی جشنواره عمار برای تماشای خانوادگی است، این مجموعه مستند 
که هر قســمت آن ۷۴ دقیقه زمان دارد، توسط گروه مستندسازی تلویزیون 
المنار ســاخته شده است و به سیر زندگی مقام معظم رهبری از بدو تولد در 

سال ۱۳۱۸ تا انتصاب ایشان به رهبری در سال ۱۳۶۸ می پردازد.
مســتند ۳۳ دقیقه ای »شــاگرد امام« از مجموعه مســتند »کوچه های 
خورشــید« به کارگردانی محمدحجت احمدی زر، اثر بعدی این بســته ویژه 
تماشای خانوادگی است. در این مجموعه، وقایع انقالب که مربوط به سال های 
قبل یا بعد از آن اســت، بررسی می شود؛ این قسمت، روایت یاران و نزدیکان 

رهبر معظم انقالب از دوران مبارزاتی ایشان است.
مستند ۴۳ دقیقه ای »عیسی خمینی« به کارگردانی محسن سلیمانی اثر 
دیگری از بسته پیشنهادی جشنواره عمار برای تماشای خانوادگی است. این 
فیلم، روایتگر داستان زندگی حاج »عیسی جعفری« خادم روزهای حیات امام 

خمینی)ره( و ارتباط او با رهبر انقالب اسالمی است.
گفتنــی اســت، در این مجموعه آثار در کنار مســتندهای ذکر شــده، 
پویانمایی هــای »ســالمی برای روح اهلل« بــه کارگردانی بهــروز خندان دل، 
»خاطرات و مخاطرات« به کارگردانی میثم حسینی، »هنر امام« به کارگردانی 
ســعید خلیلی و »رفتار امام با بچه ها« به کارگردانی نوروز عباســی به همراه 
نماهنگ های »والیت و عاشــقی« و »برخیزید« برای تماشــای خانوادگی در 

نظر گرفته شده است.
عالقه مندان برای دریافت، تماشــا و اکران این فیلم ها می توانند به سامانه 
اکران مردمی جشــنواره عمار به نشانی Ekran.AmmarFilm.ir مراجعه 

کنند.
هم افزایی شبکه های تلویزیونی رسانه ملی

 در طرح ملی و قرآنی 1454
جلسه آغاز طرح ملی قرآنی ۱۴۵۴ باحضور نمایندگان شبکه های مختلف 

تلویزیون برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار کیهان , حجت االســالم والمسلمین رضایی دبیر علمی  
محتوایی طرح ۱۴۵۴ در این جلســه گفت: امسال با تصویب ستاد مرکزی این 
طــرح قرآنی ۵۴ موضوع قرآنی با رویکرد مفهومی  و تدبر در قرآن کریم تدارک 

دیده شده است. 
رضایی افزود: هســته اصلی این طرح در شبکه قرآن ومعارف سیما، روزانه 
به مدت ۷۵ دقیقه بصورت زنده بر روی آنتن  می رود و قرار است هر هفته یک 
موضوع کلی مانند انسان شناسی، آرامش ورضایتمندی، بهداشت و سالمت همراه 
با آیات مربوطه بیان شود. همچنین قسمتی از برنامه هم به حفظ آیات موضوعی 

اختصاص داده می شود. 
قابل ذکر اســت که امسال شــروع طرح از ۳۰ خردادماه با محوریت آیات 
کاربردی و موضوعی قرآن کریم با محوریت خانواده و سبک زندگی با هماَهنگی 
تمام شبکه های سراسری  سیما، صداوسیمای مراکز استان ها ونهادهای قرآنی 

کشور در۳۲ استان کشور برگزار خواهد شد.

برش هایی از کتاب »روایت رهبری«

امام گفتند وقتی مثل آقای خامنه ای دارید  
تردید نکنید

 اشاره: کتاب »روایت رهبری: 
مناسبات جمهوریت و اسالمیت«، 
که  جبرائیلی  سیدیاســر  نوشته 
سال گذشته از سوی دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای  منتشر شد، به موضوع 
تبیین الگوی تعیین رهبر در نظام 
شده  پرداخته  اسالمی  جمهوری 
اســت. در این کتاب، سه رویداد 
خمینی)ره(  امام  حضرت  تعیین 
به رهبری نظام اســالمی، تعیین 
آیت اهلل منتظری به رهبری آینده 
و سپس برکناری ایشان، و نهایتا 
تعیین حضــرت آیت اهلل العظمی  
خامنه ای به رهبری مورد واکاوی 
قرار گرفته است. در این کتاب عالوه  بر خاطرات اختصاصی و منتشرنشده از رهبر انقالب، برای نخستین بار 
از برخی اســناد مهم تاریخی نظیر مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساســی و مذاکرات شــورای انقالب 
اســتفاده شده است. متن زیر، مربوط اســت به بخش هایی از فصل سوم این کتاب، با موضوع »عصر ۱۴ 

خرداد«.
یکی از رخدادهای مهّم ســال پایانی حیات مبارک امام خمینی)قّدس سّره(، تصمیمی  بود که ایشان 
درباره آیت اهلل منتظری گرفتند. این تصمیم، همان طوری که در فصل دّوم شــرحش رفت، محصول یک 
فرایند طوالنی بود. شخصّیتهای مهّم کشــور و نزدیکان امام)قّدس سّره(، ماه ها پیش از قضایای فروردین 
۶۸، چندین بار از زبان ایشان اظهاراتی مبنی بر عدم صالحّیت آقای منتظری برای رهبری شنیده بودند 
و این نگرانی در میان آنها وجود داشت که در صورت کنار گذاشته شدن آقای منتظری،  سرنوشت رهبری 

چه خواهد شد. 
امام)قّدس ســّره( در طول حیات مبارکشان، همواره محّل رجوع مسئوالن کشور برای رفع ابهامات و 
دفع سردرگمی ها و خروج از بن بست ها و روشن شدن تکلیف در مسائل حساس بودند و حّل مسئله ای به 
اهّمّیت رهبری آینده، نمی توانست در افق نگاه امام)قّدس سّره( جایگاهی نداشته باشد. لذا یکی از مهم ترین 
اقدامات حضرت امام خمینی)قّدس ســّره( در ســال پایانی عمر مبارکشــان، نام بردن از حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به عنوان رهبر آینده بود که نه تنها حرکت انقالب اســالمی در مسیر اصلی خود را تضمین کرد،  

بلکه مسیر را برای خبرگان درباره تعیین رهبر آینده انقالب هموار نمود. 
در مهرماه ســال ۱۳۶۷، یعنی نزدیک به شــش ماه پیش از برکناری آیت اهلل منتظری، جلسه ای در 

محضر امام)قّدس سّره( با حضور سران قوا، نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی برگزار شد. 
آقای  هاشــمی  رفسنجانی - رئیس وقت مجلس شورای اسالمی - در اجالسّیه  رسمی  چهارده خرداد 
۱۳۶۸ خبرگان، با شــاهد گرفتن آقای موســوی اردبیلی - رئیس وقت شــورای عالی قضایی - جلسه را 
این گونه روایت می کند: »ما یک جلســه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان 
موقعي که مسئله  آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام 
این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل مي شویم.... امام هم شورایی 
را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت. فرد هم ما مي گفتیم ما فردی را نداریم االن که مطرح بکنیم در جامعه. 

چون ما فرضمان بر مرجعّیت بود و با همان مسائل بود. امام فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنه ای«.۱
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره  این جلســه می گویند: »معلوم بود که امــام جّداً بنا دارند که آقای 
منتظری را از رهبری آینده کنار بگذارند. چه  جوری کنار گذاشــتن را شاید حدس نمی زدیم. ممکن بود 
ایشــان خطاب به خود آقای منتظری بگویند استعفا بده، اّما این شکلی را که پیش آمد ما نمی دانستیم. 
ناراحتی ما از این بود که خأل به وجود می آید و همین را هم در یکی از جلسات گفتیم و ایشان جوابی دادند. 
در یک جلســه باز ایشــان ]عدم صالحّیت آیت اهلل منتظری برای رهبری آینده[ را مطرح کردند. من 
به ایشــان گفتم: »آقا! ما در این مجموعه  دوستان کس دیگری غیراز ایشان نداریم.«؛ ایشان گفتند: »نه، 
این جور نیست! شما رهبر بشوید.«؛ همین جور؛ »شما رهبر بشوید.«؛ من اصاًل این حرف را جّدی نگرفتم؛ 
واقعاًً جّدی نگرفتم، هیچ؛ ســکوت کردم. جلسه هم سکوت شد، چند لحظه ای گذشت. من رو به روی امام 
نشســته بودم، حاج احمد آقا این  طرف من نشسته بود. ایشــان ]خطاب به من[ گفت: »بله، چطور شما 
می گویید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست.«؛ دوباره امام گفت: »نخیر، ایشان رهبر 
بشــوند.«؛ شاید هم اسم آوردند و مشــّخص کردند آقای خامنه ای. در جلسه حالت خاّصی هم تاحدودی 
پیش آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن امام باشد واقعاًً جّدی نگرفتم. ]با خود[ گفتم حاال 
به عنوان مثال گفتند شما رهبر باشید. اصاًل یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه رفقا در دفتر من جمع 
بشوند. آقای  هاشمی  چند دقیقه ای زودتر آمده بود. به من گفت: »فالنی! نظر شما راجع به آن مطلبی که 
امام گفتند چیســت؟«؛ من اصاًل یادم نیامد که ایشان چه می گوید. گفتم: »کدام مطلب؟«؛ گفت: »اینکه 
گفتند شما رهبر باشید.«؛ گفتم: »هیّچی!«؛ گفت: »نه، امام بی فکر قبلی این حرف را نمی زند. این حرف 
همین طــوری از دهان امــام نپرید. این را با فکر قبلی می گوید.«؛ گفتم: »مــن نمی دانم. من نمی دانم.«؛ 
چند ماه بعد  در اتاق آقای  هاشــمی  جلسه ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت پیش آمد. گفتم: »آقای 
 هاشمی! بدان اگر چنین چیزی برای من پیش بیاید قطعاً و یقیناً آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن 
باشید.«؛ واقعاًً هم بنایم بر همین بود و اصاًل احتمال هم نمی دادم که قضّیه به این شکل مطرح بشود. البّته 
اندکی قبل از فوت امام - همان روز و شب - صحبت شورای رهبری جّدی شد. افرادی هم که جمع شده 
بودند، اســم من را به عنوان یک فرد می آوردند اّما به این شکلی که بعداً پیش آمد اصاًل به ذهن ما خطور 
نمی کرد.«۲؛ آقای  هاشــمی  می گوید ما می توانستیم فرمایش امام در رابطه با آیت اهلل خامنه ای را حمل بر 
این کنیم که هدف ایشــان این بوده که ما را قانع کنند و بگویند در بن بست نیستید. این بود که تصمیم 
می گیرد درباره  همین مســئله یک بار دیگر خصوصی خدمت امام)قّدس ســّره( رفته و در این باره با ایشان 
صحبت کند. در این دیدار حضرت امام)قّدس سّره( مجّدداً می فرمایند:  »که شما وقتی مثل آقای خامنه ای 

را دارید، چرا  تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟«۳
امام)قّدس ســّره( پس از این ماجرا نیز بارها و بارها خطاب به نزدیکان خود، از آیت اهلل خامنه ای برای 
رهبری آینده نظام نام بردند. خانم زهرا مصطفوی دختر حضرت امام)قّدس سّره( در این باره نقل می کنند:  
»من مّدت ها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شــخصاً از محضر امام درباره رهبری پرســیدم و ایشان از 
آیت اهلل خامنه ای نام بردند. پرسیدم که آیا شرط مرجعّیت و اعلمّیت در رهبری الزم نیست و ایشان نفی 
کردند و از مراتب علمی  ایشان پرسیدم و صریحاً فرمودند که ایشان اجتهادی که برای ولیّ فقیه الزم است 

را دارد«.۴
حضرت امام خمینی)قّدس ســّره( پیرو نخستین جلســه ای که در مهرماه ۱۳۶۷ بر شایستگی 
آیت اهلل خامنه ای برای رهبری تصریح کردند، در مهم ترین مکتوبات ماه های پایانی عمر مبارکشــان، 
یعنی منشــور برادری و منشور روحانّیت، به تبیین ویژگی های الزم برای زمامداری حکومت اسالمی 
پرداختند. طبیعتاًً تقّدم زمانی پیشــنهاد حضرت آیت اهلل خامنه ای برای رهبری آینده بر دو منشــور 
برادری و روحانّیت، نشــان دهنده  این است که حضرت امام)قّدس سّره( این ویژگی ها را در شخصّیت 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای یافته بودند و ایشــان مصداق زمامدار حکومت اســالمی در نگاه حضرت 

امام)قّدس سّره( محسوب می شدند.
بخشــی از منشور برادری، شامل نگاه ســلبی امام درباره زمامدار جامعه اسالمی و پاسخ این پرسش 
است که »چه کسی نمی تواند و نباید در نظام جمهوری اسالمی رهبر باشد؟«. ایشان می فرمایند: »مهم، 
شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی 
کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد 
بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشــد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشــخیص دهد و 
یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشــخیص دهد و به طور کلّی در زمینه  اجتماعی و سیاســی 
فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و 

نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.«۵
اّما نگاه ایجابی امام به زمامدار،  در آخرین مکتوب مبســوط ایشــان یعنی منشور روحانّیت قابل 
مشاهده اســت که ویژگی های یک »مجتهد جامع الّشرایط« را که شایستگی رهبری اّمت اسالمی را 
دارد، برمی شمارند:  »روحانّیت تا در همه  مسائل و مشکالت حضور فّعال نداشته باشد، نمی تواند درک 
کند که اجتهاد مصطلح برای اداره  جامعه کافی نیست. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته 
باشــد. برای مردم و جوانان و حّتی عوام هم قابل قبول نیســت که مرجع و مجتهدش بگوید من در 
مســائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر 
جهان، داشــتن بصیرت و دید اقتصادی، اّطالع از کیفّیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت 
سیاســت ها و حّتی سیاســیون و فرمول های دیکته شــده آنان و درک موقعّیت و نقاط قّوت و ضعف 
دو قطب ســرمایه داری و کمونیزم که درحقیقت اســتراتژی حکومت بر جهان را  ترسیم می کنند، از 
ویژگی های یک مجتهد جامع اســت. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراســت هدایت یک جامعه 
بزرگ اســالمی و حّتی غیراســالمی را داشته باشد و عالوه  بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن 
مجتهد است واقعاًً مدیر و مدبّر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه  عملی تمامی فقه در تمامی 
زوایای زندگی بشــریّت است. حکومت نشــان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت 
اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور 
است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده 

کنیم و بتوانیم برای معضالت جواب داشته باشیم.«۶
____________________________________

۱. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره   اّول، اجالسّیه  هفتم، صص  ۱۵۲- ۱۵۱
۲. مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل  العظمی  خامنه ای)مّدظلّه العالی(

۳. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره  اّول، اجالسّیه هفتم، صص ۱۵۲- ۱۵۱
۴. روزنامه جمهوری اسالمی، ۱۳۷۶/۹/۲

۵. صحیفه  امام خمینی، ج ۲۱، صص ۱۷۹- ۱۷۶، ۱۳۶۷/۸/۱۰
۶. همان، صص ۲۹۳- ۲۷۳، ۱۳۶۷/۱۲/۳

حضرت امام خمینی)ره(: مخالفین انقالب، افرادی را که 
بیشتر متعهدند و موثرتر در انقالبند،  آنها را بیشتر مورد 

هدف قرار می دهند.

هدیه به خوانندگان

راه رسیدن به آب و سراب
امام علی)ع( »ای مردم! آن کسی که از راه آشکار )راست( برود، به آب 
می رسد، و هر کس که از راه راست منحرف شود، سرگردان می ماند )سراب(«
نهج البالغه- خطبه 201

صفحه 3
سه شنبه 13 خرداد 13۹۹
10 شوال 1441 - شماره 224۸0

اخبار ادبی و هنری

گمرک جمهوری اســامی ایران در اجرای ماده 23 قانون امور 
گمرکی در نظر دارد انجام کلیه خدمات باربری و تخلیه- نقل و انتقال- 
بارشماری- صفافی- جابجایی کاال برای ارزیابی وانوانتر و بارگیری و 
انبارداری)تحویل و تحول کاال، صدور قبض رســید و نگهداری کاال و 
سیســتم مربوطه- حفاظت و بیمه کاال( اعم از مســافری- صادراتی- 

وارداتی و امور مرتبط و... در گمرکات:
گلستان)اینچه  آستارا،  همدان،  اصفهان،  زنجان، سمنان، 
برون(، شهرکرد، اردبیل، بیله سوار، خراسان رضوی)مشهد، 
ارومیه،  غربی)بازرگان،  آذربایجان  لطف آباد(،  ســرخس، 
ســرو و خوی(، آذربایجان شرقی)تبریز، جلفا و نوردوز( را 
که قیمت خدمات ارایه شــده توسط مراجع قانونی تعیین شده است به 

اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط متقاضی:

1- موضوع فعالیت متقاضی در اساســنامه)با لحــاظ آخرین تغییرات 
در روزنامه رســمی( امور مرتبط با انبارداری بــوده و تجارت)صادرات 

و واردات( نباشد.
2- واجدین شــرایط فاقــد پرونده قضایی قطعــی و بدهی مالیاتی و 

گمرکی باشند.
3- توانایــی مالی و انجام کار، تهیه امکانــات و تجهیزات مورد نیاز، 

نیروی انسانی کارآمد و مجرب در این امور را داشته باشند.
4- ســپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و قبول شرایط مورد نظر 

گمرک را داشته باشند.
5- آشنایی با مقررات و قوانین گمرکی و فرآیند کار

لــذا با درج این آگهی مراتب به کلیه متقاضیان که تمایل به انجام 
این امور را دارند اعالم می گردد تا تقاضا و پیشــنهادات خود را به 
همراه مدارک مربوط به تجربیات حداقل 5 سال سابقه مورد قبول 
در این امور، لیســت تجهیزات و ماشین آالت، تعداد نیروی انسانی 
و یک نســخه از اساســنامه خود را حداکثر تا 10 روز پس از درج 
آگهی به اداره نظارت بر قراردادها به نشانی تهران باالتر از میدان 
ولی عصر ســاختمان مرکزی گمرک ایران طبقه ســوم اتاق 336 
با پســت سفارشی ارســال دارند. ضمنا متقاضیان می توانند جهت 
اطالع بیشــتر با شماره تلفن 82992384 و همچنین قبل 
 از ارایه تقاضای خــود از محل مورد نظر با هماهنگی قبلی بازدید

به عمل آورند.

اطالعیه
گمرک جمهوری اسالمی ایران

نوبت دوم

م الف674

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک ایران

پای درس علی)ع(

سرویس سیاسی- 
فردا، 14 خــرداد هزار و ســیصد و نود و نه 
مصادف اســت با ســالگرد عروج ملکوتی امام 
خمینی. 31 ســال از فراق امام خمینی)ره( معمار 
بزرگ انقالب اسالمی و پرچمدار مبارزه با ظلم و 
جور رژیم ستمشاهی و طاغوتیان زمان می گذرد. 
انقالب اسالمی ایران امروزه بعد از 4 دهه از حیات 
پربرکت خود، هنوز هم بر ریلی است که امام راحل 

آن را از سال 42 بنیان نهاد.
حضرت روح اهلل، با دمیدن روح خدایی خود در کالبد 
زمان توانست حرکت مردمی ایران در مقابله با مستکبران 
داخلــی و خارجی زمان را هدایــت و مدیریت کند و در 
نهایت با درهم پیچیدن تومار شاهنشاهی و فریاد کردن 
صدای حق طلبی، انقالب اسالمی را به سرمنزل مقصود 
برســاند؛ انقالبی که رهاورد آن، احیــای روحیه غرور و 
خودبــاوری در ملت ایران، تحقــق اصل عملی و ممکن 
»نه شــرقی و نه غربی«، ازاله طاغــوت، اعاده روح عزت 
به مسلمین و فتح قلوب جهانیان و ایجاد نهضت اسالمی 

در عالم بود.
بدون شک، حضرت امام خمینی)ره( در ابعاد مختلف 
فقهی و سیاســی و همچنین در ابواب مختلف کالمی، 
فلســفی و عرفانی صاحب نظر و اجتهاد بودند و همین 
واقعیت، از ایشــان شــخصیتی بی نظیر در جهان اسالم 
ساخته است؛ شخصیتی استثنایی، ممتاز و بی نظیر که 
متناســب با هر دوره از حیات امــام)ره( به ویژه در آثار و 

سیره عملی ایشان متبلور بوده است.
یکی از ویژگی های شــخصیت سیاســی حضرت 
امام)ره( که او را از ســایر رهبــران عالم ممتاز می کرد، 
دوراندیشــی، آینده نگری و اساساًً داشتن شناخت دقیق 
از گذشــته، حال و آینده بود؛ شناخت و آگاهی که طی 
۳ دهه گذشــته از حیات نظام اســالمی، ظهور و بروز 
آنها حتی بعد از رحلت امام)ره(، یک واقعیت مســلم و 

انکارناپذیر بوده است.
شخصیت امام)ره( از منظر رهبری؛

انسانی حکیم، دوراندیش و آینده نگر
رهبر معظم انقالب که معتقدند »تنها راه شــناخت 
صحیح و دقیق شــخصیت امام)ره(، شناخت و بازخوانی 
اصول و مبانی مکتب فکری ایشــان اســت« در بیاناتی 
درخصوص شــخصیت امام)ره( فرموده اند: »این امام)ره( 
انســانی بســیار عاقل، دوراندیش، حکیم، آدم شــناس، 
تیزبیــن، حلیم، متین و آینده نگر بود؛ که هرکدام از این 
صفات، کافی بود که شــخصی را در مرتبه ای واال جای 

دهد.«
مقــام معظم رهبری در جــای دیگری می فرمایند: 
»امام خصوصیات ممتاز فردی خیلی داشت اما توفیقات 
او باالتر از آن بود که به خصوصیات فردی یک انســان- 
هرچه هم باال- متکی باشــد. شجاعت و آگاهی و عقل و 
تدبیر و دوراندیشی امام بسیار ممتاز بود- در این ها هیچ 
شکی نیست- اما توفیقاتی که آن بزرگوار به دست آورد، 
خیلی باالتر از این است که به شجاعت و عقل و تدبیر و 

آینده نگری زیاد یک انسان متکی باشد.«
همچنین تأکید کرده اند: »امام دو خصوصیت دیگر 
هم داشــت، که این هم جز با نورانیت الهی ممکن نبود 
و آن عبارت بود از: دشمن شناســی و دوست شناســی. 
در شــناخت دشمن ها و دوست ها اشــتباه نکرد. از اول 
دشــمن ها را شناخت و آنها را اعالم کرد و تا آخر هم در 
مقابلشان ایستاد؛ و نیز از اول دوست ها را شناخت و آنها 

را اعالم کرد و تا آخر هم از دوستی آنها منتفع شد.«
نامه امام)ره( به گورباچف
و فروپاشی بلوک شرق

بر اساس همین اندیشه فرامکانی و فرازمانی و همین 
شــناخت، آگاهی و دوراندیشــی منحصر به فرد بود که 
معمار انقالب اســالمی در نامه تاریخی به گورباچف )در 
دی ماه ۶۷(، فروپاشی شوروی سابق و کمونیسم را هشدار 
داد؛ »جناب آقای گورباچف، برای همه روشــن است که 
از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی 

جهان جست وجو کرد.«
امام خمینی در شــرایطی از صدای شکسته شدن 
استخوان های مارکسیسم سخن به میان آورد که اتحاد 
جماهیر شــوروی هنوز به عنوان یک مجموعه و یکی از 
قدرت های برتر جهان برقرار بود، جنگ سرد خاتمه نیافته 
بود، دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شرق و غرب، فرو 
نریخته و حاکمیت کمونیسم بر قانون اساسی شوروی و 
مقدرات مردم در جمهوری های این کشــور، هنوز برقرار 

بود.
هنوز مــدت زمان کوتاهــی از نامــه تاریخی امام 
راحل)ره( نگذشــته بود کــه در میان بهــت و حیرت 

جهانیان، رژیم شوروی فروپاشید!
گورباچــف بعــد از آن در مصاحبــه ای از اینکه به 
هشــدارهای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران سه سال 
قبل از فروپاشی شوروی بی اعتنایی کرده بود، اظهار تأسف 
کرد و گفت: »مخاطب پیام آیت اهلل خمینی از نظر من، 
همه اعصار در طول تاریخ بود.« و »اگر ما پیشگویی های 
آیت اهلل خمینی را در آن پیــام جدی می گرفتیم امروز 

قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم.«
وی همچنین تأکید کرده بــود: »امام خمینی)ره( 
فراتر از زمان می اندیشید و در بعد مکان نمی گنجید. او 

توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان به جای بگذارد.«
امام خمینی)ره( و پیش بینی فروپاشی آمریکا از درون؛
»در خود آمریکا هم ملت آمریکا کم کم بیدار می شوند«

عالوه  بر پیش بینی نابودی کمونیســم و سقوط 
شوروی و پیش بینی هایی مانند »عاقبت رژیم پهلوی 
و فرار شــاه«، »تشکیل حکومت اســالمی در ایران«، 
»حمله عراق به کویت«، »حرکت مردم مصر و عاقبت 
حسنی مبارک«، »عاقبت ذلت بار برای سران مزدور«، 
»وقوع بیداری اســالمی در منطقه« که در جای  جای 
صحیفه نور مشهود است، »فروپاشی آمریکا از درون« 
اســت که حضرت امــام در فرازهایی بــه آن تصریح 

کرده اند.
گرچه نظریه پردازان، اندیشکده ها و مراکز تحلیلی و 
رســانه ای زیادی در حال حاضر معتقــد به افول و زوال 
روزافزون آمریکا هستند اما یکی از منحصر به فردترین و 
اولین پیش بینی ها درخصوص نابودی امپراطوری آمریکا 
از سوی امام راحل مطرح شده است. الزم به تأکید است 
پیش بینی ها و مژده امام راحل درخصوص نابودی آمریکا 
در آینده در شــرایطی مطرح شــد که ایاالت متحده در 
رقابت با بلوک شــرق، ظاهراً به یــک هژمونی و قدرتی 
بالمنازع در جهان تبدیل شــده بــود و در اوج قدرت و 

هیمنه خود قرار داشت.
امــام خمینی)ره( ۲۵ آبــان ۶۱ در پیامی  به مردم 
اصفهان )در تجلیل از شهدا و خانواده های آنها( می فرمایند: 
»اطمینان دارم که این فداکاری ها و جانبازی ها در آینده 

نزدیک شجره طیبه اسالم را بیش از پیش بارور می نماید، 
و دشمنان قسم خورده اســالم را به نابودی و اضمحالل 

محکوم خواهد ساخت.« )صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۹۵(
یا در پیامی  به زائران حج در ۶ مرداد ۶۶ می فرمایند: 
»ده ها خبرنگار و فیلمبردار را به منطقه گسیل داشته اند 
تا خبر موفقیت نقشه های آمریکا را مخابره کنند. خداوند 
زمینه رســوایی و زبونی آمریکا را به دســت غیب خود 
فراهــم می آورد و اقتدار معنوی پرچــم الاله اال اهلل را بر 
پرچــم کفر به نمایــش می گذارد و دل بندگان خالص 
خویــش را شادمان می سازد.« یا آن که در ۱۲ آبان ۶۰ 
در بیاناتی می فرمایند: »انقالب اسالمی با تأیید خداوند 
منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شاءاهلل 
با گسترش آن قدرت های شیطانی به انزوا کشیده خواهند 

شد...«
همچنیــن در ۱۱ مهــر ۶۷ تصریــح می کننــد: 
»ان شاءاهلل مردم سلحشور ایران کینــه و خشم انقالبی 
و مقدس خویش را در سینه ها نگه داشتـه و شعله های 
ستم ســوز آن را علیه شــوروی جنایتــکار و آمریکای 
جهانخــوار و اذناب آنان به کار خواهد گرفت تا به لطف 
خداونــد بزرگ آمریکای جهانخوار و اذناب آنان به کنار 

خواهند رفت...«
یکی از تحلیل هــای امام راحل درخصوص وضعیت 
آمریکا که گویا برای این روزها گفته شده است این بخش 
از بیانات ایشان اســت که می فرمایند: »مظلوم ها دیگر 
نمی توانند تحت ظلم ابرقدرت ها باشــند. االن در آمریکا 
هم خود ملت آمریکا قبول ندارد این کارهایی را که دارد 
رئیسشــان می کند. االن مردم آمریکا هم عاصی شده اند 
از دســت اینها. دنیا اصاًل به عصیان کشیده شده است.« 

)صحیفه امام؛ ج ۱۸؛ ص ۳۲۳(
یا این بخش از بیانات ایشان که می فرمایند: »در خود 
آمریکا هم ملت آمریکا کم کم بیدار می شــوند. و خواهد 
شناخت این ابرقدرت هایی که تحمیل می کنند خودشان 

را بر ملت ها.« )صحیفه امام؛ ج ۱۱؛ ص ۳۵۷(
امام خمینی)ره( در جای دیگری می فرمایند: »دولت 
آمریکا همان طور که به ما ظلم کرده اســت و بد ]کرده 
اســت[ به ملت ]آمریکا[ هم ظلم کرده است. به ما ظلم 
کرده از باب اینکه همه چیز کشور ما را به وسیله عاملش 
که عبارت از محمدرضاست از بین برده، به آنها ظلم کرده 
از باب اینکه شــرافت آنها را در معرض خطر انداخته.« 

)صحیفه امام؛ ج ۱۱؛ ص ۲۴۱(
معمــار کبیر انقالب درخصوص انقالب اســالمی و 
صدور انقالب در بلوک های غرب و شرق هم می فرمایند: 
»و چه بســا که این تحول و دگرگونی، در مشرق زمین و 
سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد. »َو لَیَس ِمَن اهلَل 
بُِمْســتنکٍر« که دهر را در ساعتی بگنجاند و جهان را به 
مســتضعفان، این وارثان ارض بسپارد، و آفاق را به جلوه 

الهی ولــی اهلَل االعظم صاحب العصر-  اْرواُحنا لَُه الِْفداء-  
روشن فرماید و پرچم توحید و عدالت الهی را در عالم بر 
فراز کاخ های سپید و سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک به 
اهتــزاز درآورد. َو ما ذلِک َعلَی اهللِ بَِعزیْز.« )صحیفه امام؛ 

ج ۱۷؛ ص ۴۸۱(
تأکید رهبر انقالب بر فروپاشی آمریکا

بر اساس همین رویکرد امام)ره( است که ولی فقیه 
زمــان، حضرت آیت اهلل خامنه ای نیــز در چند مورد به 
فروپاشی آمریکا  اشاره کرده و مژده نابودی رژیم استکباری 
را داده اند. معظم له در بیاناتی در تاریخ ۸۳/۲/۱۲ فرمودند: 
»آمریکا روند نابودی رژیم استکبارِی خودش را آغاز کرده، 
خیلی هم پیش رفته و مردم دنیا شاهد این خواهند بود؛ 

هرچند با استفاده از قدرت، سروصدایی می کند.«
رهبر معظــم انقالب همچنیــن در تاریخ ۸۱/۹/۱ 
در بیاناتی در خطبه هــای نماز جمعه فرمودند: »آمریکا 
به خاطر مســتی قدرت، اشتباه می کند و این اشتباه هم 
زیــر پای او حفره و گودال بســیار خطرناکی را به وجود 

می آورد.«
آمریکا و »اضمحالل از درون«؛
اعتراضات گسترده در 140 شهر

تحلیل و آینده نگری امــام خمینی)ره( درخصوص 
فروپاشــی و نابودی امپراطوری آمریــکا، در حال وقوع 
است. اکنون ۳۲ سال پس از ابالغ  نامه امام خمینی)ره( 
به گورباچف، یکی از رهبران جهان دوقطبی، آمریکا قطب 

دیگر نیز با اضمحالل از درون مواجه شده است.
عالوه  بر بحران در حکمرانــی، اقتصاد بحران زده و 
قدرت دفاعی ضعیف شده که  گریبان گیر ایاالت متحده 
است، این کشور با بحران های پیچیده سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی نیز دست و پنجه نرم می کند و به اذعان خود 
غربی ها در حال دســت و پا زدن است. تحوالت اخیر در 

ایاالت متحده مدلول همین ادعاست.
از روز چهارشنبه و با اوج گیری اعتراضات به قتل یک 
شهروند سیاه پوست به دست پلیس آمریکا، تاکنون ۱۴۰ 
شهر این کشور شاهد اعتراضات ضدنژادپرستی بوده و در 
حداقل ۲۱ منطقه حکومت نظامی اعالم و »گارد ملی« 
در آنها مستقر شده است. دامنه اعتراضات به حدی است 
که  ترامپ، رئیس جمهور این کشور که به پناهگاه مخفی 
کاخ سفید منتقل شده است، معترضان را تهدید کرده و 
گفته است با »سگ های وحشی« و »سالح های شوم« به 

آنان حمله خواهد کرد!
کارشناسان آمریکایی اعتراضات اخیر را در نیم قرن 
گذشته بی ســابقه می دانند و سرانجام آن روشن نیست. 
اما آنچه مسلم است، وضعیت بحرانی کشتی طوفان زده 
آمریکاســت. اما وخیم تر از اوضــاع آمریکا، وضعیت آن 
کسانی است که به این کشتی طوفان زده و در حال غرق 

دل بسته اند و از آن امید گشایش دارند!

امام خمینی)ره(: ملت آمریکا هم
کم کم بیدار می شوند

رهبر انقالب: آمریکا روند نابودی خود را آغاز كرده است

دبیر شورای نگهبان با اشاره به تشکیل مجلس 
یازدهم ضمن تبریک به منتخبان مردم، سخنان و 
توصیه های مهمی را خطاب به نمایندگان خانه ملت، 

ایراد کرد.
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان صبح روز 
گذشــته در جلسه شــورا که با حضور فقها و حقوقدانان 
برگزار شد، سالگرد ایام رحلت حضرت امام خمینی)ره( را 

تسلیت گفت و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای نگهبان، این 
یار قدیمی بنیانگذار انقالب با اشاره به فرارسیدن سالگرد 
قیام ۴۲ و به شهادت رسیدن جمعی از مردم توسط رژیم 
منحوس پهلوی، خاطرنشان کرد: ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ عده ای 
از مردم بی دفاع توسط عمال رژیم شاه به شهادت رسیدند 
کــه همین امر آثــار و برکات فراوانی داشــت و از جمله 

سرمنشأ پیروزی انقالب شد.
آیت اهلل جنتی در ادامه با اشــاره به تشکیل مجلس 

یازدهــم ضمن تبریک بــه منتخبان مردم، ســخنان و 
توصیه های مهمی را خطاب به نمایندگان خانه ملت، ایراد 

کرد.
اولین توصیه دبیر شــورای نگهبان بــه نمایندگان 

مجلس یازدهم »خودمراقبتی« بود.
وی در تشریح این موضوع متذکر شد: در انتخابات ۲ 
اسفند ۱۱۷ نماینده مجلس دهم از مردم رأی نگرفتند و 
حدود ۷۰ نفر نیز صالحیت شــان از سوی شورای نگهبان 
تائید نشد؛ خوب است هم نمایندگان قبلی توجه کنند که 
چه کردند که چنین اتفاقی برایشان افتاد و هم نمایندگان 

فعلی از این موضوع درس بگیرند.
»توجه به پیام رهبر انقــالب در افتتاحیه مجلس و 
عملیاتــی کردن آن« دیگر توصیه دبیر شــورای نگهبان 
به نمایندگان ملت بود. آیت اهلل جنتی بیان داشــت: همه 
بند های پیام حکیمانه رهبر انقالب خطاب به نمایندگان، 
راه گشا و نقشه راه آنان است که امیدواریم هرچه سریع تر 

اجرایی شود.
وی در توصیــه ســوم خود بــه نماینــدگان ملت، 
سیاست های کلی قانون گذاری را سند جامعی از آسیب ها 
و راهکار های نظام تقنینی کشور عنوان کرد و از نمایندگان 
مجلــس یازدهم خواســت بــرای تصویــب قوانین، این 

سیاست ها را مورد توجه قرار دهند.
دبیر شورای نگهبان در توصیه چهارم، اولویت گذاری 
در تصویب قوانین را برای مجلس در امر قانون گذاری مهم 
و ضروری دانســت و بر اصــالح قانون انتخابات مبتنی بر 

سیاست های کلی انتخابات تأکید کرد.
آیت اهلل جنتی افزود: از جمله اصالحات اساســی در 
قانون انتخابــات، ضابطه مند کردن ثبت نــام بی محابای 
داوطلبان است که با اصالح این موضوع بخشی از مشکالت 

عدیده نظام انتخاباتی نیز حل خواهد شد.
وی در پنجمین توصیــه خود، از نمایندگان مجلس 
یازدهم خواست با قانون گذاری خوب، موجب ریل گذاری 

صحیح برای دولت و دستگاه های مختلف شوند که از جمله 
این ریل گذاری ها توجه بــه رونق تولید، مبارزه با قاچاق، 
کمــک به باالرفتــن ارزش پول ملی، نظــارت بر کنترل 

نقدینگی کشور و کاهش تورم است.
دبیر شــورای نگهبــان در آخرین توصیــه خود به 
نمایندگان، آنان را به پرهیز از اقدامات سطحی و حاشیه ای 
فراخواند و تاکید کرد: در میان نمایندگان مجلس یازدهم، 
متخصصین زیادی به ویژه جوانان حضور دارند که ان شاءاهلل 

بتوانند در جهت رفع مشکالت اساسی مردم گام بردارند.
آیــت اهلل جنتی در خاتمه با اشــاره به همکاری های 
کارشناســی و حقوقی اعضا و کارشناسان شورای نگهبان 
با ادوار مختلف مجلس، گفت: شورای نگهبان آمادگی دارد 
ظرفیت های کارشناســی و حقوقی خود را برای اصالح و 
تصویب قوانیــن در اختیار نمایندگان قرار دهد و مجلس 
جدید با اقدامات خود مایه خشــنودی خداوند، رهبری و 

مردم شریف ایران شود.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
گفت: نیروهای مســلح ایران لحظه ای از 
نوین علیه  فتنه سازی ها و حیله گری های 
این سرزمین غفلت نکرده و هر نوع خطای 
را قاطعانه و بی درنگ  آنان  محاســباتی 

پاسخ خواهند داد.
در آســتانه فرا رســیدن ســی و یکمین 
ســالگرد ارتحــال ملکوتی بنیانگــذار انقالب 
اســالمی، حضرت امام خمینی)ره(، سرلشکر 
محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
با صدور پیامی  تأکید کرد: با گذشــت ۳۱ سال 
از عروج آســمانی آن رهبر الهی و زعامت خلف 
صالح و جانشــین شایسته، بصیر و ژرف اندیش 
آن حضرت، امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( 
انقالب و نظام اســالمی به رغم تمامی توطئه ها 
و فتنه آفرینی های اردوگاه سلطه و صهیونیسم 
و ارتجــاع پلید منطقــه ای، از جنگ تمام عیار 
رســانه ای و تهاجم فرهنگی و نرم تا تحریم و 

جنگ اقتصادی و تهدیدهای نظامی و عملیات 
روانی بی وقفه و پیوســته، بــا اتکال به خداوند 
متعال و راهبــری حکیمانه ولــی فقیه زمان 
و تکیــه بر ظرفیت هــا و توانمندی های ملی و 
بومــی  و راهبردهای هوشــمندانه و قدرتمند 
توانسته اســت بر عمق نفوذ راهبردی و اقتدار 
فکری و معنوی و وسعت عمل تأثیرگذار برای 
توانمندســازی بیداری و مقاومت اســالمی و 
رویارویی ضداستکباری و ضد سلطه ملت ها در 
جغرافیای جهان اسالم و فراتر از آن بیفزاید و در 
این راستا نقش آفرینی قدرت عملیات گفتمانی 
خود برای بازیگری مثبــت و تعیین کننده در 
عرصه بین المللی و سنگرهای کلیدی جهان را 
به واقعیتی ملموس و غیرقابل انکار تبدیل نماید.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از پیام 
آمده اســت: بی شک در تداوم این راه مبارک 
و مسیر تمدن ســاز، فرزندان غیرتمند ملت 
شریف ایران در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، 

وزارت دفاع و بســیج مستضعفین با تجدید 
عهد دیرین خود با امامین انقالب اســالمی و 
شهیدان عالیقدر پرچم پر افتخاری که خمینی 
کبیر)ره( و خامنه ای عزیز )مدظله العالی( برای 
صیانت از استقالل و تمامیت ارضی و امنیت 
ملی و پیش روندگی این کشور برافراشته اند، 
همچنان در اهتزاز نگه داشته و با نصب العین 
قرار دادن منویات و فرامین فرماندهی معظم 
کل قــوا )مدظله العالی( راهبرد ارتقای قدرت 
بازدارندگی، ظرفیت افزایی دفاعی حداکثری و 
روزآمد سازی تاکتیک های تهاجمی  متناسب 
بــا تهدیدهــای متصور از جبهه دشــمنان، 
از فتنه ســازی ها و حیله گری های  لحظه ای 
نوین علیه این سرزمین مقدس غفلت نکرده 
و همان گونه کــه بارها اعالم کرده ایم هر نوع 
خطای محاسباتی آنان در هر زمان و هر مکان 
را قاطعانه و بی درنگ با پاسخ متقابل مواجه 

خواهیم ساخت.

سرلشکر باقری:

خطای محاسباتی دشمن را
 قاطعانه و بی درنگ پاسخ می دهیم

6 توصیه مهم آیت اهلل جنتی به نمایندگان مجلس یازدهم
از حل مشکالت معیشتی مردم تا اصالح قانون انتخابات

در جلسه شورای نگهبان صورت گرفت


