پارلمان

دیدگاه

بررسی از دستور خارج شدن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی

امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین درس عاشوراست

عضو هیأت رئیس��ه مجلس با اعالم اینکه موضوع از دستور کار خارج شدن
طرح مبارزه با مفاس��د اقتصادی در هیأت رئیسه مجلس بررسی میشود ،گفت:
طرحه��ای مبارزه با مفاس��د اقتصادی گاهی به خاطر تش��کیل برخی پروندهها
درآمدزا هم هستند.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اس��دآباد و عضو هیأت رئیس��ه مجلس با اشاره به
خارج ش��دن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس ،اظهار داشت :کلیات
این طرح میتوانست در صحن علنی مطرح و تصویب شود و سپس در جزئیات ،ایرادات آن
برطرف شود.وی افزود :باالخره رئیس جلسه که آن روز آقای پزشکیان بود ،این طور تشخیص
داد که طرح مذکور از دستور کار پارلمان خارج شود و طبق آییننامه داخلی مجلس ،هر طور
س جلسه تشخیص دهد ،آن طور عمل میشود .عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد اینکه
رئی 
این موضوع مجددا ً در هیأت رئیسه مجلس بحث و بررسی میشود .فارس
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در حاشیه

نقطهیابی برای انتقال پایتخت سیاسی تا  ۶ماه آینده

ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس در ش��ورای ساماندهی مرکز سیاسی و
اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران ،گفت :وزارت راه و شهرسازی
مکلف ش��ده ت��ا  ۶ماه آینده نقطهیابی ب��رای انتقال پایتخت سیاس��ی را انجام
دهد.
ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس در ش��ورای س��اماندهی مرکز سیاسی و
اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران ،با اشاره به آخرین جلسه این شورا،
اظهار داش��ت :پس از بررس��یهای انجام شده مشخص ش��د که انتقال مرکز سیاسی و
اداری از تهران چندان هزینهبر نیست.
نماین��ده م��ردم نجفآباد در مجلس ب��ا اعالم اینک��ه وزارت راه و شهرس��ازی نیز
آییننامهای برای کل قانون به ش��ورا ارائه کرده است ،اضافه کرد:در این جلسه آییننامه
تسنیم
تدوین شده به اعضای شورا داده شد.

آی��تاهلل صافیگلپایگان��ی گفت :فریضه الهی امر به مع��روف و نهی از منکر
بزرگترین درس عاشوراس��ت که باید از س��وی مبلغان دینی م��ورد توجه قرار
گیرد.
حضرت آیتاهلل لطفاهلل صافیگلپایگانی در دیدار با نماینده ولی فقیه و رئیس
سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فرا رسیدت ماه محرم و ایام تبلیغی دهه اول
این ماه اظهار کرد :یکی از مهمترین درسهایی که از عاشورا میگیریم ،اهمیت مسئله
امر به معروف و نهی از منکر اس��ت .وی افزود :فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر
بزرگترین درس عاشورا است که باید از سوی مبلغان دینی مورد توجه قرار گیرد.
آیتاهلل صافیگلپایگانی با اشاره به اینکه مبلغان اعزامی سازمان اوقاف باید از فرصت
ارزشمند ماه محرم بهترین بهره را ببرند خاطرنشان کرد :الزم است از این فرصت به منظور
تبیین اخالق اسالمی ،احکام و مسائل شرعی برای مردم استفاده کنید .حوزه

رویـداد
پاسداران

فرمانده س��پاه حض��رت ابوالفضل(ع) لرس��تان از
برگزاری رزمایش اقتدار عاش��ورایی س��پاهیان محمد
رسولاهلل لرس��تان با حضور گردانهای بیتالمقدس،
امام علی(ع) و کوثر خبر داد.
س��ردار مرتضی کش��کولی در نشس��ت خبری با
اصحاب رس��انه با اش��اره به اینکه س��پاه و بس��یج به
صورت دوره ای در طول سال تمرینات و رزمایش های
مختلفی را برگزار می کند ،اظهار داشت :فردا یکشنبه
 ۱۸ش��هریورماه ،رزمایش اقتدار عاش��ورایی سپاهیان
محمد رسول اهلل در همه شهرهای لرستان برگزار می
شود .وی با بیان اینکه این رزمایش پاسخی به تهدید
های توخالی آمریکا اس��ت که فضا را با عملیات روانی
و کارهای رس��انه ای در فضای مج��ازی ،ملتهب می
کند ،تصریح کرد :رزمایش سپاه «محمد رسول اهلل»۲
ف��ردا صبح با حضور  ۳۴گردان بیت المقدس در همه
شهرستان ها و نواحی سپاه برگزار می شود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تاکید
بر اینکه بس��یجیان که از مردم هستند در این رزمایش
ش��رکت دارند و خود را آماده می کنند تا از مردم دفاع
کنن��د ،افزود ۶ :گردان امام علی(ع) و گردان های کوثر
خواهران نیز در این رزمایش شرکت دارند.
س��ردار کش��کولی در تش��ریح برنامه ه��ای این
رزمای��ش ادام��ه داد :یک تجمع و صبح��گاه با حضور
بس��یجیان در همه شهرها برگزار خواهد شد و سپس
نیروه��ای حاضر در رزمای��ش راهپیمای��ی در داخل
ش��هرها خواهند داش��ت که نمایش ق��درت و اقتدار
اس��ت ،این نیروها پس از طی یک مسیر در خیابان ها
به س��بک اعزام های دوران دفاع مقدس ،با اتوبوس به
سمت محل اصلی رزمایش حرکت می کنند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای بسیجی راهی اردوگاه
های قدس می ش��وند و در آنجا عملیات های مختلفی
که از قبل پیش بینی ش��ده را اج��را می کنند ،اظهار
داش��ت :نیروهای بسیجی به مدت  ۲۴ساعت با ستون
کش��ی خود در اردوگاه مس��تقر می شوند؛ راهپیمایی
ش��بانه ،تمرین های مقابله با آشوب ،آشنایی با اصول
رزم انفرادی و ش��ناخت آرای��ش های امنیتی از جمله
مواردی است که در این رزمایش پیگیری می شود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تاکید
بر اینکه هدف از برگزاری این رزمایش تقویت انس��جام
ملی اس��ت ،افزود :با اجرای این رزمایش ها نش��ان می
دهی��م که ما در مقابله با هر گونه تهدید دش��من آماده
هس��تیم ،این موضوع را در طول  ۴۰س��ال گذشته نیز
ثابت کرده ایم و هر زمان که دشمن خواسته تهدیدی را
متوجه ملت ایران کند ،بسیجیان با عملیات ها و رزمایش
های مختلف خود و مردم با حضور پرشور در راهپیمایی
نشان داده اند که آماده دفاع از کشور هستند.
وی با اش��اره به اینکه س�لاح اصلی و استراتژیک
ما مردم هس��تند ،چون نظام ما مردمی اس��ت ،اظهار
داش��ت :دشمن با عملیات های روانی خود سعی دارد
دل مردم را خالی کند ،هرچند وقت یک بار نیاز است
که سلسله رزمایش ها و فراخوان هایی برگزار شود تا
دشمنان متوجه قدرت ملت ایران شوند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان
اینک��ه فراخوان دیگری در مهرماه س��ال جاری داریم
که رزمایش عظیمی اس��ت ،تصریح کرد :این رزمایش
ها با هدف تقویت انسجام ملی ،تقویت نیروهای عمل
کنن��ده و اثبات وفاداری مردم و نیروهای بس��یجی به
انقالب و پشتیبانی آن ها از نظام برگزار می شود.

سرمقاله
تهدیدات آمریکا هم کارساز نبود
ادامه از صفحه اول

بی توجهی دولت عراق
این حمل��ه در حالی صورت گرفت که به نظر
می رس��د پلیس بصره نس��بت به محافظت از این
کنس��ولگری اقدامات الزم را انجام نداده است .این
موضوعی بود که در جریان احضار س��فیر عراق از
س��وی مدیر کل خلیج ف��ارس وزرات امور خارجه
به آن اش��اره ش��د .وی در این ب��اره گفت :به رغم
تحریکات روزهای گذشته توسط عوامل مشکوک
علی��ه سرکنس��ولگری جمهوری اس�لامی ایران،
دولت عراق به وعدهها و اطمینانهای داده ش��ده
از کانالهای دیپلماتیک ب��رای انجام وظیفه خود
عمل نکرد.
همچنین س��خنگوی وزارت خارجه عراق نیز
در بیانی��های اعالم کرد :این اقدام به منافع عراق و
روابطش با کشورهای جهان آسیب میزند.
احمد محجوب با تاکید بر این که باید امنیت
دیپلماتهای ایرانی در بصره تامین شود در ادامه
بیانیه خود آورده است :در حالی که مطالبات مردم
بصره را درک میکنیم ،از تعرض به س��فارت ایران
در بصره توس��ط معترضین بسیار متأسف هستیم.
این اقدام قابل قبول نیست و با اصل میزبانی ملی
از هیأتهای دیپلماتیک همخوانی ندارد.
وی تاکی��د کرد :مس��ئولیت جب��ران تمامی
خس��ارتهای مادی و معنوی وارده به کنسولگری
ایران در بصره بر عهده دولت عراق است.
ابراهی��م جعف��ری وزیر خارجه ع��راق نیز در
بیانی��های تعرض و به آتش کش��یدن س��اختمان
کنس��ولگری جمهوری اس�لامی ایران در بصره را
محکوم کرد.
عم��ار حکیم نیز یکی دیگر از ش��خصیتهای
عراقی ب��ود که با انتش��ار بیانیهای ای��ن حمله را
محک��وم کرد .رهبر جری��ان حکمت ملی عراق در
این بیانیه آورده اس��ت :اکنون کشور در سراشیبی
خطرناکی ق��رار دارد که نیازمند تأمل و دقت نظر
واقعگرایانه است.
وی تالشها برای به انحراف کش��یدن مس��یر
تظاه��رات و س��وق دادن آن به س��مت تخریب و

چانه زنیهای اروپا برای حفظ برجام
کافی نیست
ریی��س گروه پارلمانی ایران و اروپا گفت:
نظــــ�رگاه
چانهزنیه��ای اروپ��ا و بس��تههای
پیشنهادیش��ان برای حفظ برجام کافی نیست .اتحادیه اروپا
باید بفهمد عمال در عرصه اقتصادی جهان بیوزن است.
کاظ��م جاللی با بیان اینک��ه برجام بزرگترین دس��تاورد
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا است ،گفت :این سوال مطرح
میش��ود که آی��ا اتحادیه اروپا ب��رای حل و فص��ل منازعات
بینالمللی وزن سیاس��ی الزم را داراست یا خیر؟ اگر اتحادیه
اروپا نمیتواند تضمین دهد که بانکها و ش��رکتهای اروپایی
با ایران فعالیت داش��ته باشند ،اعتماد عملی به این اتحادیه از
دست میرود.

رئیس جمهور گفت :دوهفته
تر يبــــو ن
نمیگ��ذرد ک��ه آمریکاییها
برای ما پیغام میفرستند که بیایید مذاکره کنیم.
نرمش در پیام را ببینیم یا عمل ددمنشانه شما را
ببینیم؟
حسن روحانی رئیس جمهور در چهاردهمین
جش��نواره مل��ی ش��هید رجای��ی با گرامیداش��ت
ی��اد و خاطره ش��هدای جمهوری اس�لامی ایران،
اظهار داش��ت :در انقالب اس�لامی نیز سختیها و
تاریکیهای زیادی داشتیم .اما آیا ملت ما در برابر
ترورها ترسید و عقب نشینی کرد؟
روحان��ی با بی��ان اینکه با مقاوم��ت و روحیه
ایس��تادیم و از مش��کالت عبورکردیم ،خاطرنشان
کرد :مگر ملت ما ملتی است که در برابر فشار یک
گروه حاکم جدید در کاخ س��فید که خودشان هم
نمی دانند چه میگویند و چکار می کنند سر خم
کنن��د؟ این گروه با هم��ه در افتادهاند و نه تنها با
جمهوری اس�لامی ایران بلکه با دوستان قدیمی و
سنتی خود نیز روبرو شدهاند.
رئیس جمهورادامه داد :اگر راست میگویید و
دوس��تدار ملت ایران هستید چرا در زندگی مردم
ایران میخواهید فشار وارد کنید.
وی با بیان اینکه مردم ما هرگز تس��لیم فشار
آمریکا نخواهند ش��د ،تصریح کرد :دولت امروز در
صف مقدم جنگ اقتصادی ،روانی و تبلیغاتی قرار
دارد .از همه احزاب ،گروه ها و جناح ها میخواهم
ک��ه امروز روز گل��ه ،رقابت و انتقام نیس��ت ،بلکه
ام��روز که در می��دان نبرد هس��تیم روز وحدت و
انسجام است.

چرایی حمله به کنسولگری ایران در عراق

دام بصره

آت��ش زدن عامدان��ه اموال عموم��ی ،نمایندگیها
ی جمهوری
و کنس��ولگریها از جمله کنس��ولگر 
اسالمی ایران از س��وی افراد نفوذی ،تصریح کرد:
مرجعیت عالی عراق در خطبههای اخیر نماز جمعه
تخریب و آت��ش زدن اموال عمومی و خصوصی را
غیرشرعی و غیرقانونی دانستهاند.
نخس��توزیر ع��راق نیز ب��ا صدور دس��توری
خواس��تار تحقی��ق از یگانهای امنیتی مس��ئول
محافظ��ت از نهاده��ای عراق��ی و کنس��ولگری
جمهوری اسالمی ایران در بصره شده است.
همچنین نوری المالکی ،معاون رئیس جمهور
ع��راق در این باره گفت :نیروهای امنیتی در انجام
وظای��ف خود کند عم��ل کردند و ای��ن امر باعث
ش��د که گروههای تخریبی در آتش زدن مقرهای
احزاب و کنس��ولگری ایران در بصره آزادی کامل
داشته باشند.

پشتیبانی از تروریست
در همین زمینه بس��یاری از صاحب نظران بر
این عقیده هستند که این اقدام ،اقدامی جهت دار
بوده که اهداف متفاوتی را دنبال می کرده است.
از جمله ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س در این

نماین��ده م��ردم تهران ادام��ه داد :چانه زنیه��ای اروپا و
بس��تههای پیشنهادیش��ان را برای حفظ برجام کافی نیست.
این گامها بوته آزمایش��ی اس��ت برای اتحادیه تا اروپا بفهمد
ال در عرصه اقتصادی جهان بیوزن است.
عم ً
رئی��س گروه پارلمانی ایران و اروپا اظهار داش��ت :اعتماد
به آمریکا در مذاکرات به علت خارج ش��دن از برجام از دست
رفت��ه و از طرف دیگر اعتماد به اروپای��ی به صورت عملی در
حفظ برجام میتواند از دست برود و این به نفع جامعه جهانی
نیست.
جاللی تصریح کرد :آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری
برخی از کش��ورهای منطقه یک جن��گ روانی علیه ایران آغاز
کردند و عالوه بر این در عرصه جنگ دالر نیز وارد شدند.
رییس مرکز پژوهشه��ای مجلس درباره حضور ایران در
سوریه گفت :ایران به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور
پیدا کرد .حضور ایران ،حضور گستردهای نیست و طبعا تاریخ

زمینه گفت :حمله به کنس��ولگری ایران در بصره
با پش��تیبانی آمریکا و پولهای عربستان با هدف
تحتالش��عاع قرار دادن نشست س��ه جانبه ایران،
ترکیه و روس��یه انجام ش��د تا اذهان عمومی را از
این حرکت منحرف کند.
وی اف��زود :مرب��ع ش��وم عربس��تان  ،رژی��م
صهیونیستی ،انگلیس و آمریکا برای ضربه زدن به
ایران برنامه ریزیهای متعددی را انجام داده اند.
همچنین منص��ور حقیقتپور مش��اور رئیس
با بی��ان اینکه حوادث اخی��ر در بصره عراق کامال
مشکوک است ،گفت :به همان اندازه ،حرکتی هم
که همزمان در آبادان رخ داد ،مشکوک است.
وی افزود :قطعا اس��تکبار جهانی پش��ت این
قضای��ا ق��رار دارد ،به ویژه اینکه عراق در ش��رایط
خاصی ق��رار گرفته و مجل��س و دولت جدید این
کشور در حال شکلگیری هستند اما در این میان،
خیلی ها به دنبال منافع خود هستند.
حقیقت پور با اشاره به نقش برخی قدرتهای
فرامنطق��های در تح��والت عراق و ح��وادث اخیر
گفت :این کش��ورها ب��ه دنبال آن هس��تند که از
طری��ق ایجاد بح��ران و التهاب در س��طح جامعه،
ثبات کشور عراق را به هم بریزند و از سوی دیگر،
روابط ایران و عراق را بر هم بزنند.

انقضاء هم ندارد.
وی در خصوص آزادس��ازی ادلب گفت :در حمله به ادلب
و مبارزه با تروریس��م ،حتما باید برنامههایی پیاده شود که در
آن م��ردم کمترین آس��یب را ببینند .البته ب��ا توجه به اینکه
تروریس��تها از مردم به عنوان سپر اس��تفاده میکنند ،تصور
اینکه مردم آسیب نبینند ،غیرمنطقی است .در حاکمیت ایران
همیشه نگرانی نسبت به مردم در مبارزه با تروریستها وجود
دارد.
وی با بیان اینکه ایران با مبارزه با تروریسم هزینه امنیت
اروپا را میپردازد ،اظهار داشت :بیشترین تعداد ترویستهایی
که ب��ه منطقه رفتند از فرانس��ه و بلژیک و دیگر کش��ورهای
اروپایی هس��تند .باید این س��وال را از این کشورها پرسید که
چرا ش��ما اینقدر تروریس��ت پرورید؟ این تروریس��تهایی که
داخل منطقه هس��تند ،هر کدامشان یک بمب ساعتی تنظیم
ش��دهاند که اگر برگردند اروپاییها خواهند دید که چه اتفاقی

روحانی خطاب به امریکاییها:

نرمش در پیام را ببینیم یا عمل ددمنشانه شما را
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه امروز م��ا در میدان
مبارزه هس��تیم ،ممکن است بین س��پاه و ارتش
اختالف سلیقه وجود داش��ته باشد ،اظهار داشت:
این اختالفنظرها برای قبل از شروع جنگ است،
جنگ که ش��روع ش��د ،همه در کنار هم و متصل
هستند .وی اظهار داش��ت :ممکن است با عدهای
اختالفنظ��ر داش��ته باش��یم و در انتخابات با هم
رقابت کرده باشیم ،اما امروز با هم هستیم.
روحان��ی با اش��اره ب��ه اظهارات مق��ام معظم
رهبری ادام��ه داد :مردانگی ،اخالق ،اصول انقالب
و مناف��ع ملی ایجاب میکن��د که در کنار یکدیگر
باشیم.
رئیسجمهور تأکید ک��رد :دولت نمیتواند از
یکطرف ب��ا آمریکا مبارزه کند و از س��وی دیگر
حواسش به راس��ت و چپ باشد .وی تصریح کرد:
من میفهمم سال آینده انتخابات است ،ما اینکاره
هستیم؛ سالها در انتخابات بودیم.
وی با اشاره به اینکه کارمندان دولت با حقوق
ثابت در فشار معیشتی و اقتصادی هستند ،افزود:
بار س��نگینی بر دوش شما دولتیان است .منظورم
از دولت ۲ ،میلیون کارمند دولت است.
روحانی گفت :مسئوالن رده باالی اجرایی باید
به فکر کارمندان باش��ند و شرایط را برای خدمت
رسانی بهتر و بیشتر برای آنها فراهم آورند.

وی با بیان اینکه باید زمان خدمت رس��انی را
کوتاه و دقیق کنیم ،اظهار داش��ت :من نباید فکر
کنم که این مهری که امروز دس��ت من است یک
قدرت اس��ت و بخواهم بر س��ر آن مراجعه کننده
منتی بگذارم .اینهای��ی را که می گویم در زندگی
خود دیدهام.
رئی��س جمه��ور گفت :من به عن��وان رئیس
دولت اعالم میکنم بخش��ی از التهابات ما داخلی
است.

وی با اشاره این گروه رفتار با زائران عراقی در
مشهد زمینهس��ازی کرده اند ،افزود :با توجه به در
پیش بودن ماه محرم و پس از آن راهپیمایی عظیم
اربعین حس��ینی ،تالش میکنند با طرح مس��ائل
تفرقهانگی��ز میان دو ملت ای��ران و عراق ،زمینه از
بین بردن این نمایش اقتدار را فراهم کنند.
وی با تاکید بر اینکه روحانیت و علمای عراق
باید با تبیین شرایط به ایجاد آرامش کمک کنند،
اظهار داش��ت :دولت عراق نیز ع�لاوه بر آنکه باید
متخلفین و سوءاس��تفادهکنندگان را شناسایی و با
آنها برخورد کند ،باید زمینه خدمترس��انی بهتر
ب��ه ملت ع��راق را نیز فراهم کند؛ چ��را که ما نیز
مشابه این شرایط را در آبادان و خرمشهر داشتیم
اما س��پاه ما وارد شد و خدماتی که در طی  ۷الی
 ۸م��اه باید ارائه میش��د ،طی یک م��اه در زمینه
آبرسانی ارائه کرد.
مش��اور رئیس مجلس همچنین با اش��اره به
مطرح ش��دن مباحثی در خصوص نقش گروههای
مقاومت همچون عصائب اهلالحق و حشدالشعبی
در درگیریهای اخیر بص��ره تصریح کرد :با طرح
این مس��ائل ،به دنبال آن هس��تند ک��ه جریانات
مقاومت نتوانند دولت تش��کیل دهند ،چراکه این
جریان��ات ظرفیت باالیی برای کمک به اس��تقرار
دولت توانمند در عراق دارند.
حقیقتپور افزود :اینکه بخواهند حشدالشعبی
را یک جریان زورگوی اس��لحه به دس��ت معرفی
کنند ،تالشی برای شکستن حرمت جریان مقاومت
و جلوگی��ری از نقشآفرینی آنها در تحوالت آینده
عراق اس��ت .وی ادامه دادالبته نباید فراموش کرد
ک��ه بصره همواره مرکزی ب��رای گروههای تندورو
مانند بعثیه��ا و عناصری که عالق��هی زیادی به
ایران ندارند ،بوده است.
در نهایت
در نهایت باید توجه داشت که امروز آمریکا و
عربستان سعودی تالش دارند از اعتراضات صورت
گرفت��ه ب��رای مبارزه با فس��اد و تامی��ن مطالبات
معیش��تی مردم در راستای تش��کیل دولت مزدور
خود اس��تفاده کنند و از س��وی دیگ��ر بیثباتی و
ناآرامی را در عراق نهادینه سازند.
این درحالی اس��ت که دو کشور عراق و ایران
از همپیمان��ان منطقه ای هس��تند ک��ه منافع هر
دو ط��رف ایجاب می کند که مان��ع از بی ثباتی و
ناآرامی در منطقه شوند.

میافتاد .ما داریم هزینه امنیت اروپا را میدهیم.
جاللی در رابطه با احتمال رویارویی نظامی ایران با رژیم
صهیونیستی در سوریه گفت :فکر نمیکنم رژیم صهیونیستی
عرضه این را داشته باشند که رویارویی نظامی در داخل منطقه
با ما پیدا کند ،اس��تراتژی فعلی آنها این اس��ت که مسلمانها
به جان هم بیفتند.
رئی��س گروه پارلمانی ایران و اروپا ،روس��یه را «ش��ریک
اس��تراتژیک» ایران خواند و گفت :روسیه همگرایی خود را با
سیاس��تهای ایران در چند سال گذشته به خوبی نشان داده
اس��ت .ما در س��وریه با هم همکاری و همگرایی داشتهایم .از
لحاظ اقتصادی نیز ما اکنون همکاری خوبی داریم.
وی ادام��ه داد :البته باید توجه داش��ت که ایران خواهان
رواب��ط با همه کشورهاس��ت .ما خواهان روابط با همس��ایگان
خودمان نیز هس��تیم .ما اعتقاد داریم اداره منطقه باید توسط
مهر
کشورهای خود منطقه انجام شود.

مهر

با تصمیم قطعی و قاطعی که س��ران س��ه کشور
ای��ران ،روس��یه و ترکیه برای آغاز عملی��ات در ادلب
گرفتند ،آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه دیگر خود را وارد
این موض��وع نخواهند ک��رد که اگر هم وارد ش��وند،
تبعات سنگینی را باید متحمل گردند.
پس از عملیات ادلب باید نیروهای متخاصم خارجی
همچون آمریکا از س��وریه خارج ش��وند و مناطق تحت
اشغال خود را ترک کنند .شرایط به گونهای پیش میرود
که تمامیت ارضی سوریه حفظ شده و زمینه برای ایجاد
امنیت و روند بازگشت آوارگان سوریه نیز فراهم میشود
آنگاه میتوان درباره آینده سوریه نیز تصمیمگیری کرد
که این مهم نیز در دست مردم این کشور است.

گــ�زارش دو

گروه رویداد

درس��ت در زمانی ک��ه ایران،
روس��یه و ترکیه در حال گرفتن تصمیمات مهمی
ب��رای آرام ک��ردن منطقه و نابودی تروریس��تها
بودند ،دش��منان منطقهای ایران با نیابت از امریکا
و س��عودی ،برنامه حمله تروریستی به کنسولگری
ایران در بصره را راهاندازی کردند تا به این ترتیب
بار دیگر اتح��اد منطقهای میان ایران و عراق را به
ه��م ریخته و با ایجاد تفرقه به اهداف خود در این
منطقه دست یابند.
شنبه ش��ب تعدادی از معترضان در بصره در
اقدامی خرابکارانه و مشکوک به کنسولگری ایران
ب رساندن به
در بصره حمله کردند و ضمن آس��ی 
وس��ائل داخل این مکان دیپلماتیک اقدام به آتش
زدن کنسولگری ایران کردند.
خوش��بختانه پی��ش از حمل��ه و ب��ا توجه به
تهدیده��ای قبلی ،کارکنان کنس��ولگری ایران در
بص��ره این م��کان دیپلماتیک را ت��رک کرده و به
منطقهای امن منتقل شده بودند.
در پی این اقدام مشکوک که باعث وارد شدن
خسارات زیادی به کنسولگری ایران در بصره شد،
وزارت خارجه کش��ورمان با انتشار بیانیهای ضمن
محکوم کردن این حمله بر مسئولیت دولت عراق
در این زمینه تاکید کرد .همچنین ش��بانه سفیر
ع��راق در ایران احضار و مراتب اعتراض ایران را به
وی اعالم شد.
در همین چارچوب برخی از رسانههای عراقی
و منطقه مدعی ش��دند که داعش مسئولیت حمله
به کنس��ولگری ای��ران در ع��راق را برعهده گرفته
اس��ت .در همی��ن حال عل��ی نجفی ،س��خنگوی
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نیز از بررس��ی ابعاد این حادثه ،در اولین نشس��ت
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی خبر
داد.
این حمله در حالی صورت گرفت که تظاهرات
در استان بصره طی ماههای گذشته در نتیجه عدم
توجه مسئوالن دولتی عراق به مشکالت معیشتی
م��ردم به وی��ژه در خصوص قطعی مک��رر برق در
فصل گرم سال در جریان بود.
این در حالی بود که این کمبودها و نارساییها
در بصره به طرز مش��کوکی به ته��ران ارتباط داده
میشد ،برای مثال کمبود برق یا آب از سوی برخی
مخالفان کشورمان به گردن ایران انداخته می شد.
در همین راس��تا آیت اهلل سیستانی مرجعیت

عراق ضمن حمایت از مطالبات مردمی این کشور
و انتق��اد از ناکارآمدی دولت عراق  ،از معترضان و
همچنین نیروهای امنیتی عراقی خواس��ته بود که
آرامش و امنیت را حفظ کنند و حتی حمله برخی
از معترضان ب��ه اماکن دولتی و عمومی را محکوم
کرده بود.

خبر آنالین

سبرگزاری رزمایش اقتدار
سپاهیان محمد رسولاهلل در لرستان
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وی اظهار داش��ت ۴۰ :میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی داریم .با گذش��ت  ۶ماه از س��ال باید ۲۰
میلیارد از این مبلغ به بانک مرکزی واریز میشد،
اما چقدر از آن پول به بانک مرکزی برگشته است؟
اینج��ا قصد ندارم ای��ن رقم را بگویم .چه کس��ی
مس��ئول اس��ت؟ این موضوع را هم باید به گردن
آمریکا و رژیم صهیونیستی بیاندازیم.
وی گف��ت :م��ن از س��ازمان ام��ور اداری و
اس��تخدامی می خواهم یک معی��ار بزرگ از امروز

برای تمام وزارتخانهها و ش��رکتها ،زمان تحویل
دادن ارز صادراتی قرار دهد.
رئی��س جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک
اگ��ر کام��ل بود همه مش��کالت برطرف میش��د،
تصریح کرد :دولت الکترونیک دچار عقب افتادگی
اس��ت و همه تالش جهرم��ی و وزارتخانه ها باید
دولت الکترونیک باشد.
وی با اش��اره به س��رانه باالی مصرف دارو در
کشورمان ،افزود :اگر دولت الکترونیک کامل باشد،
معلوم می ش��ود که بیماران در طول س��ال چقدر
آنتی بیوتیک دریافت کردهاند.
روحانی با انتق��اد از دریافت بیش از حد کپی
مدارک در ادارات دولتی ،اظهار داشت :درحالی که
بای��د با کارت ملی همه چیز را ببینیم ،کپی همان
کارت را ه��م به ص��ورت دو طرف از مراجعه کنند
طلب میکنند!
رئیس جمهور با بیان اینکه باید زنان و جوانان
به پشت میز مدیریت بیایند ،گفت :اگر میخواهیم
از دخترخانمها اس��تفاده نکنیم ،آنها را از دانشگاه
هم مح��روم کنیم .فتیله مرد س��االری را باید در
ذهنمان پایین بکشیم.
وی اظهار داشت :تا پایان این دولت باید کاری
کنیم که س��ن مدیریت به طور متوس��ط  ۸س��ال
کاهش پی��دا کند و بر این مبنا باید حرکت کنیم.
اینکه  ۳۰درصد مدیریت کش��ور را در اختیار زنان
قرار دهیم ،کار درستی است  .روحانی تصریح کرد:
به همه وزرا تاکید کردهام که  ۲نفر جوان و  ۲نفر
از بانوان را باید بعنوان مش��اور و معاون کنار خود
پایگاه اطالع رسانی دولت
بیاورید.

