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بیش از ۹۱ درصد داوطلبان انتخابات مجلس تأیید شدند
وزیر کشور از تایید صالحیت بیش از ۹۱ درصد داوطلبان انتخابات مجلس 

شورای اسالمی از سوی هیات های اجرایی خبر داد.
عبدالرض��ا رحمانی فضلی با اع��الم پایان زمان فعالی��ت قانونی هیأت های 
اجرای��ی انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی در ۲۶ آذرماه 
گف��ت: از مجموع ۱۶۰۳۳ نفر داوطلبانی که ب��رای انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی ثبت نام اولیه کردند تا پایان زمان قانونی رس��یدگی به 
صالحیت ه��ا در هیأت های اجرایی، تعداد ۸۴۸ نفر اعالم انصراف نمودند. در نهایت 
پرونده ۱۵۱۸۵ نفر مورد بررس��ی قرار گرفت و در نتیجه صالحیت ۹۱.۲ درصد از 

افراد در هیأت های اجرایی مورد تأیید قرار گرفت.
وی گف��ت: در ای��ن دوره از انتخاب��ات با تغییر قانون در س��ال ۹۵، دادس��تان های 
مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیئت های اجرایی اضافه و نماینده ش��ورای اسالمی 

شهرستان از جمع معتمدین حذف شدند.  وزارت کشور

با طرح بانکداری مجلس مخالفم
یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه بارها گفته ام گرفتن دیرکرد حرام اس��ت، 
گفت: با این طرح موجود که از مجلس فرس��تادند و مطالعه کرده ام، با این 

کیفیت مخالفم.
آیت اهلل العظمی محمدحس��ین نوری همدان��ی در درس خارج فقه خود، با 
اش��اره به نامه ای از فضالی حوزه مبنی ب��ر نگرانی از تصویب قانون بانکداری 
در مجلس ش��ورای اسالمی، بیان داشت: بعضی ها گفته اند که این جریمه دریافت و 
درحساب خاص و برای فالن کار استفاده می شود، بحث بر مصرف آن نیست، بحث 

بر اصل دریافت آن است که این موضوع به هیچ طریق قابل حل نیست.
آیت اهلل نوری همدانی گفت: عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ۲ گناه را بزرگ ترین 
گناه ذکر کرده اند یکی زیر بار استکبار رفتن و دوم ربا است. در ۷ جای قرآن کریم 
موضوع ربا بیان ش��ده و امام خمینی )ره( نیز در بحث ربا فرمودند این قراردادها با 

حیله شرعی از بین نمی رود.  منبع گزارش  

 قدرت بازدارندگی ایران با تفکر بسیجی  به دست آمد
وزیر دفاع گفت: حفظ و ارتقا قدرت بازدارندگی خود را با تفکر بس��یجی در 

همه راهبردها و سیاست ها به دست آوردیم.
امیر س��رتیپ حاتمی در دومین نشس��ت تخصصی جهادگران علمی بسیج 
که به میزبانی موسس��ه تحقیق��ات و نوآوری دفاعی و با حضور بس��یجیان 
نخبه وزارت دفاع در سالن امام علی)ع( برگزار شد با اشاره به نقش ارزشمند 
بس��یج در طول دوران دفاع مقدس اظهار داشت: " بسیج " به دلیل حضور موثر در 
دوران دفاع مقدس و  حماس��ه آفرینی هایش در آن زمان بیش��تر با رویکرد نظامی 

شناخته شده است.
وی گفت: بس��یج با رویکرد نظامی و کمک به امنیت کش��ور وارد صحنه شد اما در 
ادامه رویکردهای دیگر بسیج نیز همسو با آمادگی رزمی رشد و این نهال ارزشمند 
تبدیل به شجره طیبه ای شد که خیر و برکات فراوانی را برای جموری اسالمی به 

ارمغان آورد.  وزارت دفاع

اگر چه طرفداران دولت طرح استیضاح اخیر وزرای  دولت 
روحانی را به نوعی اس��قاط دول��ت خواندند اما به نظر می 
رسد باز هم البی گری ها کار خود را کرده و مجلس بدون 
در نظ��ر گرفتن مصالح کش��ور، مردم و انق��الب مجدداً از 

تصمیم خود کناره گیری کرد. 
ط��رح اس��تیضاح بی��ژن زنگن��ه وزی��ر نف��ت، عبدالرض��ا 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور و محس��ن حاجی میرزایی وزیر 
آم��وزش و پ��رورش در حالی مطرح ش��د که بس��یاری از 
کارشناس��ان تاکید داش��تند که حوادث هفته پایانی آبان 

دامنگیر وزرای دولت روحانی خواهد شد.
ای��ن گروه معتق��د بودند که تنها ۲۰ ماه  ب��ه پایان دولت 
روحان��ی باق��ی مانده و همزم��ان با اس��تعفای وزیر جهاد 
کشاورزی، استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت و کشور 
موجب می ش��ود تا روحانی با مش��کالت بیشتری در اداره 
کش��ور مواجه شود و حتی موضوع حد نصاب کابینه مطرح 
شود.  اما اسداهلل عباسی س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس 
در حاش��یه جلسه علنی روز س��ه شنبه از منتفی شدن هر 

سه استیضاح خبر داد. 

دالیل استیضاح چه بود؟
نماین��دگان مجلس در اوایل آذرماه امس��ال و پس از آغاز 
س��همیه بندی بنزین، طرح اس��تیضاح وزی��ر نفت را کلید 
زدن��د. در آن زمان احمد امیرآب��ادی فراهانی عضو هیئت 
رئیس��ه مجلس، گفت: حذف کارت س��وخت و راه  اندازی 
مج��دد آن، افزایش قاچاق س��وخت، ارائ��ه اطالعات غلط 
درب��اره افزایش قیم��ت بنزین، عدم صداق��ت درباره علت 
گران ش��دن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت خوان در دفتر 
وزارت نف��ت، نا کارآم��دی در انعق��اد قرارداد های میادین 
مش��ترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرس��ت 
در واگذاری ها و همچنین عدم توجه به توسعه پاالیشگاه ها 
و پتروش��یمی ها و فرآورده های نفت��ی از جمله محور های 

استیضاح وزیر نفت است.
نماین��دگان همچنین بعد از افزایش قیمت بنزین نس��بت 
به عملکرد ش��ورای امنیت کش��ور درباره کنترل ناآرامی ها 
و همچنین نحوه اطالع رس��انی انتقادات زیادی داش��تند، 
به  طوری  که بیش��تر نماینده ها وزیر کشور را مقصر اصلی 
این داس��تان می دانس��تند. آنها عقیده داشتند وزیر کشور 
با وجود همه امکانات نتوانس��ت اغتشاش��ات را پیش بینی 
کند که این امر موجب ش��د تا  خس��ارات بسیار زیادی به 
کش��ور وارد ش��ود. بعالوه نوع مدیری��ت رحمانی فضلی بر 
وزارت کشور و انتصابات فامیلی در این وزارت خانه، عزل و 
نصب هایی که در اس��تانداری ها صورت گرفته نیز مورد نقد 
ج��دی نمایندگان قرار داش��ت.   به همین  منظور موضوع 
استیضاح رحمانی فضلی با بیش از پنجاه امضا مطرح شد. 
اما جنس اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش با جنس این ۲ 
استیضاح متفاوت بود و دالیلی دیگر داشت .ارائه  استیضاح 
وزیر آموزش وپرورش به هیئت رئیسه دالیلی چون عملکرد 

این وزارت خانه در اجرای رتبه بندی فرهنگیان، کالس های 
بدون معلم و عدم تأمین متون درس��ی از اول مهر تاکنون، 
عدم توزی��ع عادالنه نیروی انس��انی و امکانات آموزش��ی، 

انتصاب مسئولین ناکارآمد و... داشت.

واکنش های مختلف
 ب��ه دنبال این ماجرا علی ربیعی س��خنگوی دولت با بیان 
اینک��ه باید از زخم وارد ش��ده به جامعه عب��ور کنیم و رو 
به ترمیم برویم، گفت: اس��تیضاح زنگنه را هم به مصلحت 
نمی دانی��م. خبرها از مجلس نیز نش��ان می داد که هیات 
رئیسه اس��تیضاح وزیر کشور را اعالم وصول نمی کند. یک 
عضو کمیس��یون ش��ورا ها و امور داخلی کش��ور، با اش��اره 
به تالش رئیس کمیس��یون ش��ورا ها ب��رای منتفی کردن 
اس��تیضاح وزیر کش��ور گفت: عالوه بر حمای��ت الریجانی 
از رحمان��ی فضلی، ع��ارف هم برای پس گرفت��ن امضا از 
متقاضیان اس��تیضاح وزیر کش��ور تالش می کند. ش��هاب 
الدی��ن بی مقدار در این ب��اره  گفت: از همان ابتدای طرح 
استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شورا ها، کولیوند، رئیس 
این کمیسیون سعی می کرد با کار هایی مثل خریدن زمان 
اس��تیضاح را منتفی کند و در ای��ن راه برخی ها هم کمک 

می کردند تا متقاضیان امضا های خود را پس بگیرند.
جالل میرزایی عضو کمیس��یون انرژی مجلس نیز در باره 
درخواست اس��تیضاح زنگنه گفت: امضاکنندگان استیضاح 

زنگنه اعالم کردند که با توجه به ش��رایط کش��ور و مصالح 
موجود، موضوع استیضاح زنگنه وزیر نفت را پیگیری نمی 
کنند. عضو کمیس��یون انرژی خاطرنش��ان کرد: در شرایط 
فعلی کشور با وجود تحریم ها واهمیت نقش حساس وزارت 

نفت در درآمدزایی، استیضاح زنگنه درست نیست . 
این درحالی بود که زمانی که استیضاح این وزرا در مجلس 
کلید خورد،  استیضاح کنندگان هم قسم شدند تا آخر پای 

این استیضاح ها بمانند، وعده ای که محقق نشد.

نگاهی به خسارات وارد شده 
نگاه��ی به نحوه تصمیم گیری های زنگنه نش��ان می دهد 
ک��ه وی علیرغم تجرب��ه طوالن��ی در وزارت نفت عملکرد 
کارآمدی نداش��ته و تصمیمات وی خس��ارات زیادی را به 

کشور وارد کرده است . 
نمون��ه این تصمیمی گی��ری ها موضوع کارت س��وخت و 
سهمیه بندی بنزین است. زنگنه بعد از روی کارآمدن خود 
کارت سوخت را از چرخه سوخت گیری حذف کرد، اما بعد 
از ۵ س��ال با هزینه کرد دوباره، کارت سوخت را به چرخه 
برگرداند و در پاس��خ به دالیل این ن��وع تصمیم گیری به 
نمایندگان گفت که اکنون که بنزین س��همیه بندی ش��ده 

است، دوباره کارت سوخت دارای کارکرد است.
اما اغتشاش��ات و گران��ی هایی که در نتیج��ه این تصمیم 
روی داد ابعاد مختلفی داش��ت که ع��الوه بر موارد معنوی 

و س��وء استفاده دش��من، خس��ارت جانی و مالی به دنبال 
خود داشت.

چه کسی باید حق مردم را بگیرد 
همه می دانیم که مجلس در راس امور قرار دارد و ش��اید 
نمایندگان هم  می خواس��تند که با طرح این استیضاح ها 
نش��ان دهند که هنوز می توانند عملکرد دولت را نظارت و 

بررسی کنند، اما در عمل چنین چیزی روی نداد. 
رویکرد ط��رح و بازپس گیری امضاه��ا آنچنان در مجلس 
تکرار ش��ده که برخی از آن به عنوان مانورهای میکروفونی 

یاد می کنند. 
بی مقدار نماینده تبریز در این باره  گفته: مجلس و نماینده 
باید بتوانند آزادانه حرف هایشان را بزنند و طرف مقابل هم 
با منطق توضیح دهد نه اینکه البی بازی ها را شاهد باشیم 

که همین کارها پدر مملکت را درآورده است.
حاال م��ردم می گویند؛ وکالی ملت وانم��ود می کنند که 
نم��ی دانند تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در ش��ورای 
عالی اقتصادی گرفته ش��ده که تعبییر این نوع رویکرد این 
است که آنها به دنبال طرح این موضوع برای دریافت نتایج 
از انتخابات پیش رو هس��تند.  همه م��ی دانیم  روزی که 
زلزله بنزینی در کشور به راه افتاد، بسیار از نمایندگان می 
گفتند پای وزرای اقتصادی را نیز برای استیضاح به مجلس 
می کش��انند و از آنان خواهند پرس��ید که چرا بنزین گران 
شده اما چنین اقدامی نکردند.   مردم می پرسند در درجه 
اول آیا از دید نمایندگان که استیضاح وزرا در دوسال باقی 
مانده می توان��د دردی از دردهای جامعه دوا کند؟اگر وزیر 
جدیدی بیاید توانایی آن را دارد که تغییر استراتژی داده و 

راه حلی نجات بخش ارائه دهد؟
اگر نمایندگان واقعاً به دالیل اس��تیضاح خود عقیده دارند 
و م��ی خواهند از فرص��ت باقی مانده اس��تفاده کنند، چرا 
اس��تیضاح ه��ا در میان��ه راه منتفی می ش��ود؟ این به آن 
معناس��ت که برخ��ی »توصیه ها« و »التف��ات ویژه« برای 
نمایندگان اهمیت بیش��تری نسبت به حقوق وکالیشان و 

منافع ملی دارد. 
افکار عمومی بر این باور اس��ت که طبق قانون نظارت حق 
نمایندگان است و نماینده ای که نمی تواند از حقوق خود 

دفاع کند، چگونه می خواهد از حقوق مردم دفاع کند ؟
به این نکته نیز باید توجه داش��ت ک��ه رئیس قوه قضاییه 
ً  تاکید کرد که نه تنها با فس��اد اقتصادی بلکه باید با  اخیرا
حیف و میل مس��ئولین نیز برخورد شود. آیا تصمیمی که 
دولت برای حذف و ورود مجدد کارت س��وخت و س��همیه 
بندی گرفت و هزاران میلیاد تومان به کشور زیان وارد کرد 
نباید از س��وی دستگاه قضایی پیگیری شود و دولت و وزیر 

نفت پاسخگوی عملکرد خود باشند؟ 
در م��ورد اینکه  گفته می ش��ود اس��تیضاح مخالف مصالح 
کشور اس��ت باید گفت؛ چه مصالحی باالتر از مصالح مردم 

و انقالب وجود دارد؟

رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها ناچارند از این مسیری 
ک��ه در پیش گرفته اند بازگردند و م��ا هم با مقاومت و 

ایستادگی خود آنها را وادار به این کار خواهیم کرد.
حجت االس��الم حس��ن روحانی که به منظور شرکت در 
اجالس سران کشورهای اسالمی در کوآالالمپور به مالزی 
س��فر کرده اس��ت، در دیدار با ایرانیان مقیم این کشور، 
با ابراز خوش��حالی از حضور در جم��ع ایرانیان، گفت: با 
مقاومت و ایستادگی مردم در برابر تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی حداکثری دشمنان، شرایط کشور در همه زمینه 
ها به مراتب بهتر از سال گذشته است و تاب آوری ما در 
برایر فش��ار خارجی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی و دفاعی بسیار بیشتر از گذشته است.
رئی��س جمه��ور اف��زود: در موضوع مهم هس��ته ای به 
عنوان یک مسئله پیچیده بین المللی که شورای امنیت 
سازمان ملل هم وارد آن شده و منجر به صدور قطعنامه 

شده بود، ثابت کردیم که ایران اهل گفت و گو است.
رئیس جمهور تاکید کرد: برخالف تصور دشمنان، مردم 
ایران به رغم قرار داش��تن در ش��رایط س��خت معیشتی 
بخاطر تحریم های ناعادالنه که مواد غذایی و دارو را نیز 

در برگرفته است، مقاومت و ایستادگی کردند و حتی در 
برخی زمینه ها، فشارهای حداکثری دشمن را به فرصت 
تبدیل کردند. وی افزود: در بخش تاسیس��ات نفت و گاز 
و ساخت توربین ها و کمپرسورها دچار مشکل بودیم اما 
امروز خودمان می سازیم و تحریم و فشار دشمنان برغم 
ایجادمش��کل در زندگی مردم باعث شد در برخی زمینه 

ها به سمت خودکفایی حرکت کنیم.
رئی��س جمهور افزود: در موضوع هس��ته ای نیز با وجود 
تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی، پیش��رفت های زیادی 
بدس��ت آورده ایم و امروز سانتریفیوژهای جدید "آی آر 
۶ " ما کار می کنند و  س��انتریفیوژهای " آی آر ۹ "هم 

در مرحله آزمایش قرار دارند.
وی با بیان اینکه تحریم یک مسیر باخت باخت بوده و نمی 
توان��د بلند مدت ادامه یابد و باید در جایی متوقف ش��ود، 
اف��زود: از نظر من این تحری��م نمی تواند ادامه پیدا کند و 
یک حرکت غیر قانونی است. روحانی تاکید کرد: آمریکایی 
ها ناچارند از این مسیری که در پیش گرفته اند بازگردند 
و ما هم با مقاومت و ایستادگی خود آنها را وادار به این کار 

خواهیم کرد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی:
آمریکایی ها ناچارند بازگردند

اعضای هیئت وزیران، با بررس��ی وضعیت آلودگی هوای 
کالنش��هرها، مقرر کردند که اجرای قانون هوای پاک با 

جدیت بیشتری پیگیری شود.
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست اسحاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��ور، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران گزارشی از رشد اقتصاد غیرنفتی 
کش��ور در شش ماهه اول س��ال ۱۳۹۸ به هیات وزیران 
ارائ��ه نمود. براس��اس این گزارش، علیرغم رش��د منفی 
بخش نفت، در بخش غیرنفتی رشد مثبت و رونق تولید 

در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن مشهود است.
هیئت وزی��ران همچنین بر تالش بخ��ش های مختلف 
جهت پش��تیبانی از رون��ق هرچه بیش��تر فعالیت های 

اقتصادی در تولید کاال و خدمات تأکید کرد.
اعضای دولت در ادامه جلسه، به بررسی وضعیت آلودگی 
هوای کالنش��هرها پرداختند و مقرر ش��د اجرای قانون 

هوای پاک با جدیت بیشتری پیگیری شود.
ب��ر این اس��اس، دولت مق��رر ک��رد از ورود خودروهای 
آالینده بویژه خودروهای اسقاطی به محدوده کالنشهرها 

جلوگیری شود.

همچنین مقرر ش��د نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
با س��رعت بیش��تری صورت گیرد و نس��بت به گازسوز 
کردن هرچه سریع تر خودروهای حمل و نقل عمومی با 
هم��کاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت 
اقدام الزم انجام گیرد. بررس��ی مج��دد و تصمیم گیری 
درخص��وص طرح نوس��ازی ن��اوگان تاکس��یرانی، عدم 
اس��تفاده صنایع بزرگ حاشیه کالنش��هرها از مازوت در 
زم��ان وارونگی هوا، عدم فعالیت صنایع آالینده در فصل 
وارونگ��ی هوا، انجام هماهنگی های الزم توس��ط وزارت 
کش��ور با شهرداری های کالنش��هرها و پلیس راهور در 
اس��رع وقت برای جلوگیری از ورود خودروهای آالینده 
به داخل ش��هر و استانداردس��ازی موتوره��ای خودروها 
مطاب��ق قانون، از دیگر تصمیمات دولت در این جلس��ه 

برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرها بود.
با تصمیم دولت، دستگاه اجرایی طرح »احداث راه  آهن 
رشت-آس��تارا« از ش��رکت س��هامی راه آهن جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��ه ش��رکت مادرتخصصی س��اخت و 
 توس��عه زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور تغیی��ر یافت. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

در جلسه  هیئت دولت اتخاذ شد
۷ تصمیم برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرها

حجت اال س��الم حاجی صادقی، شأن و منزلت 
سپاه را فراتر از تمایل به احزاب و جریان های 
سیاسی و عدم ورود به مصادیق را بسیار مهم 
و م��ورد تاکید توصیف و تصری��ح کرد: برای 
حضور پرش��ور و انتخاب آگاهانه مردم تالش 
می کنی��م، اما ب��ه هیچ عن��وان وارد مصادیق 

نمی شویم.
حجت اال سالم و المسلمین عبداهلل حاجی صادقی 
در جم��ع مربیان عقیدتی-سیاس��ی س��پاه از 
جهاد کبیر به عنوان نس��خه اسالم برابر جنگ 
نرم دش��منان نام برد و اظهار کرد: جهاد کبیر 
مجاهدت پیوس��ته در مقابله با دشمنی است 
ک��ه درصدد تحمیل اراده و خواس��ت خود بر 
جامعه دینی ما اس��ت و این بسیار دشوارتر از 

جهاد اصغر که در مقابل تهاجم نظامی دشمن 
انجام می گیرد ، می باشد.

نماینده ول��ی فقیه در س��پاه جغرافیای تأثیر 
انقالب اس��المی را فراتر از مرزهای سرزمینی 
ایران و مربوط به کل جهان اس��الم توصیف و 
تصریح کرد: انقالب اسالمی جبهه ای در تقابل 
با جبهه استکبار است و این در واقعیت صحنه 
یک جنگ بزرگ اس��ت که در تمام جغرافیای 
عالم گسترده شده است ؛ نگرانی جبهه استکبار 
فتح س��نگرهای پی در پی توسط این انقالب 

الهام بخش و عقب راندن آنان اس��ت. وی رمز 
موفقیت نظام جمهوری اسالمی را اعتماد مردم 
دانس��ت و اظهار کرد: امروز متاس��فانه برخی 
پیاده  نظ��ام دش��من در اعتمادزدایی از مردم 
شده اند و تناقض بیان و عمل آنان زمینه های 
ایج��اد بی اعتمادی را فراهم م��ی کند؛ ما باید 
همواره تالش کنیم رفتار، اعمال و کردارمان به 
گونه ای نباش��د که مردم از ما چیزی بشنوند و 

در میدان عمل چیز دیگری ببینند.
حاجی صادقی در ادامه با اشاره به شاخصه های 

نماین��ده تراز انقالب اس��المی گفت: نماینده 
تراز انقالب باید دین دار به معنای تبلور دین 
در تمامی شئون و صحنه های زندگی و بصیر 
به معنای برخوردار از درک صحیح نسبت به 
واقعیت ها باشد، همچنین نماینده تراز انقالب 
اسالمی در شاخصه والیت مداری باید تبعیت 

محض از ولی فقیه داشته باشد.
وی اعتقاد به غلبه گفتمان مقاومت را از دیگر 
شاخصه های مهم نماینده تراز انقالب اسالمی 
توصی��ف و تصری��ح کرد: این مه��م در مقطع 

کنون��ی اهمی��ت بیش��تری دارد و در صورتی 
ک��ه نماینده به این گفتمان معتقد باش��د و از 
۴۰ سال گذش��ته درس بگیرد ، به طور قطع 
مجلس��ی در ت��راز انقالب اس��المی، پیش��رو، 

باالبرنده و رشددهنده تشکیل خواهد شد.
نماین��ده ولی فقی��ه در س��پاه مردمی بودن، 
اس��تقامت و ایستادگی برابر فش��ارها، وامدار 
نبودن و فرصت دانستن مسئولیت را از دیگر 
ش��اخصه های نماین��ده تراز انقالب دانس��ت 
و تاکی��د کرد: برخ��ورداری از این ش��اخصه 
های مهم واساس��ی مجلسی مردمی، با اقدام 
و عمل صحیح و به هنگام ، دش��من ش��ناس 
و برمالکنن��ده و ناکام گذارن��ده توطئه های 

دشمن را شکل می دهد.  سپاه نیوز

شمشیرهای زنگ زده سامورایی ها!
ادامه از صفحه اول

ژاپن یکی از کش��ورهایی اس��ت ک��ه از ایران نفت 
خری��داری می کند و نیاز الزمی به نفت ایران دارد 

تا بتواند چرخ اقتصادی کشورش را بچرخاند.
ژاپن نگران آن اس��ت که در صورت تشدید تنش ها 
می��ان ایران و آمریکا، س��وخت نیاز خ��ود را نتواند 
تهی��ه کند، به ه��م ریختگی اوض��اع خلیج فارس 
کش��ورهای صنعتی را نیز به ش��دت درگیر خواهد 
کرد. آمریکا نظر خود را درباره س��فر رئیس جمهور 
ای��ران ب��ه ژاپن اعالم ک��رده و به توکی��و گفته که 
مخالف س��فر آقای روحانی به ژاپن نیس��ت، حتی 
کاخ س��فید هنگامی که ش��ینزو آبه قصد س��فر به 
ایران را داشت، به نخست وزیر ژاپن اجازه داد تا به 

تهران سفر کند.
خبرگزاری کی��ودو اپن به نقل از منابع دیپلماتیک 
گزارش داده که آمریکا به دولت ژاپن اجازه داده تا 

پذیرای رئیس جمهور ایران باشد!
خبرگزاری ژاپنی خاطرنشان کرده آمریکا از طریق 
فعال بلن��د پایه دولت ای��االت متحده در خصوص 
موافقت خود به دولت ژاپن اطالع داده اس��ت. وی 
همچنین ش��رایطی را مش��خص کرد که واشنگتن 
بای��د در خص��وص نتایج مذاکرات بی��ن روحانی و 

نخست وزیر ژاپن شینزو آبه کاماًل مطلع شود.
دول��ت ژاپن باید محتوای مذاک��رات و توافقاتی که 
میان تهران و توکیو گرفته میشود به آمریکا اطالع 
دهد و این همان نداشتن استقالل سیاسی است که 

ژاپن از آن محروم است.
م��ردم ژاپ��ن از وجود چنین ش��رایطی ناخرس��ند 
هس��تند، وجود پایگاه های نظام��ی آمریکا در این 
کش��ور نیز باعث ش��ده تا رفتاره��ای غیر اخالقی 
س��ربازان آمریکای��ی ب��ا زن��ان و دخت��ران ژاپنی 
س��رافکندگی مردم این کش��ور را به همراه داشته 

باشد. 
مردمی که ش��اید دارای پیش��رفت ه��ای صنعتی 
بس��یاری باش��ند اما از عزت و اس��تقالل بی بهره 
هس��تند، مردم ژاپن اکن��ون کارگرانی برای آمریکا 
هستند که ساعات زیادی را برای تولید محصوالتی 
ک��ه نیاز آمریکایی ها اس��ت صرف م��ی کنند. اگر 
کشور و مردمی استقالل سیاسی نداشته باشد نمی 

تواند به استقالل اقتصادی نیز دست یابد.
س��امورایی ها از اسب افتاده اند، شمشیرهای خود را 
غ��الف کرده اند و نمی توانند از نی��ام بیرون بیاورند 
چ��را ک��ه زنگ زده اس��ت. باید صیق��ل بدهند، نه 
شمش��یرهای خود را بلکه فک��ر و مرامی که باعث 

شده به رژیمی ظالم و استعمار گر اقتدا کنند.

استرداد ۲۳۰ هکتار از اراضی
 منطقه اوشان

۲۳۰ هکتار از اراضی تصرف شده غیرقانونی منطقه 
اوشان با اقدامات به موقع سربازان گمنام امام زمان 

)عج( شناسایی و استرداد شد.
با اقدام��ات به موقع عملیاتی و اطالعاتی س��ربازان 
گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف( 
در ح��وزه مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی و همکاری 
مؤث��ر ادارات کل ثب��ت اس��ناد و ام��الک و راه و 
شهرس��ازی اس��تان تهران همچنین پیگیری های 
مستمر دادس��تانی محترم تهران، ضمن شناسایی 
تصرف ه��ای انجام ش��ده روی بخش هایی از اراضی 
ملی منطقه اوش��ان، سند ۲۳۰ هکتار از این اراضی 
به نام دولت صادر و با وقوع زمین خواری گس��ترده 
در حریم ش��هر اوشان، شمیرانات استان تهران )به 
مس��احت تقریبی ۲۳۰ هکتار و ارزش تقریبی ۶۰ 

هزار میلیارد ریال( مقابله شد.
در سالیان گذش��ته به علت اهمال و کوتاهی ها در 
عدم اخذ سند مالکیت دولت در اراضی ملی مذکور، 
افراد س��ودجو با سو اس��تفاده از فرصت پیش آمده 
اقدام به تصرف اراضی و حتی مبادرت به اخذ سند 
مالکیت ش��خصی ک��رده بودند که ب��ا ورود وزارت 
اطالعات به تخلفات و مس��اعدت دس��تگاه محترم 
قضائ��ی، ضمن برخ��ورد با تصرف ها، اس��ناد صادر 
ش��ده به نام افراد ابطال و نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت به نام دولت جمهوری اس��المی ایران روی 
کل ای��ن اراضی اقدام و از تضییع حقوق بیت المال 

جلوگیری شد.
این اقدام هماهنگ، گویای اراده جدی مس��ئوالن 
امنیتی و قضائی در برخورد با سودجویان و افرادی 
است که قصد تصاحب اراضی ملی و دولتی را دارند 

و به حول و قوه الهی استمرار خواهد داشت. 
 روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات

سرمقاله

مجلسی که در جای خود نیست!
نگاهی به بازپس گیری استیضاح سه وزیر 
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نماینده ولی فقیه در سپاه: 
شأن سپاه فراتر از تمایل به احزاب و جریان های سیاسی است


