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 در شــرایطی کــه درحال حاضــر 

موشــک باران پایگا ه های گروه های گزارش
تروریستی و تجزیه طلب در منطقه 
اقلیم کردســتان عراق متوقف شــده، اما منابع آگاه 
امنیتی معتقدند ادامه این حمالت به رفتار مسئوالن 
ایــن اقلیم بســتگی دارد و درصــورت جلوگیری از 
شرارت های این گروهک ها، آتش بس کنونی همچنان 

ادامه خواهد یافت.
به گزارش همشهری، حمالت توپخانه ای نیروی زمینی 
سپاه پاســداران به اماکن استقرار و مقر گروهک های 
تروریستی در اقلیم کردســتان عراق از 2مهرماه آغاز 
شد و یگان های قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( این نیرو 
برای انهدام مواضع گروهک های تروریستی و ضد ایرانی 
وابســته به اســتکبار جهانی در این منطقه حمالت 
گسترده ای را آغاز کردند که تا روزهای اخیر نیز ادامه 
داشت و خساراتی را متوجه پایگاه های گروهک های 

ضدانقالب کرد.
حمالت گسترده سپاه پاســداران صدمات فراوانی را 
به مراکز فرماندهی، آمــوزش و تجمع گروهک های 
تروریستی وارد کرده است. بررســی ها حکایت از آن 
دارد که مقر فرماندهی گروهک تروریســتی »پاک« 
که در سال های اخیر بیشترین فعالیت نظامی را علیه 
کشورمان داشــته اســت، به طورکلی نابود و یکی از 
معاونان ارشد آن »حســین یزدان پناه« سرکرده این 

گروهک از ناحیه سر به شدت مجروح شده است.
گفته می شود در حمالت اخیر سپاه، مقر گروهک های 
تروریســتی »کومله«، »پژاک« و »پــاک« زیرآتش 
سنگین قرار گرفته و نیروی زمینی سپاه پاسداران در 
چند مرحله، با آتش سنگین یگان های رزمی خود، مقر 
این گروهک های تروریستی را هدف قرار داده اند که 
موجب وارد آمدن خسارات جانی و مالی فراوانی به این 

گروهک ها شده است.

حمالتویرانگربهالنهتروریستها
شدت آتش توپخانه ای قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
درحالی بود که طرح ریــزی عملیات به گونه ای انجام 
شد که آســیبی به مردم اقلیم کردستان وارد نشود و 
سپاه پاسداران بارها به مردم این منطقه اعالم کرده بود 
که از مقرهای گروهک های تروریستی فاصله بگیرند تا 

آسیبی به آنها وارد نشود.
در این میــان برآوردها حکایــت از آن دارد با وجود 
اینکه گروهک های تجزیه طلــب پایگاه های خود را 
در نزدیکی محل زندگی مردم عــادی برپا کرده اند، 
بهره گیری از تجهیزات پیشــرفته و نقطه زن ازسوی 
نیروهای عمل کننده سپاه پاسداران به گونه ای است 
که هدف های از پیش تعیین شــده بــا دقت باالیی 
مورد اصابــت قرار گیــرد. به گفته مقام های ارشــد 
سپاه پاســداران، حدود 40هدف در چندین نقطه از 
منطقه اقلیم کردســتان عراق با بیش از 70موشک و 
ده ها پهپاد انتحاری مورد اصابت قرار گرفته؛ عملیاتی 

گسترده که با دقت 99درصدی همراه بوده است.
درچنین شرایطی اگرچه پاســخ ویران کننده سپاه 
 پاسداران به شــرارت های گروه های تجزیه طلب به 
مذاق برخی کشورهای غربی مانند آمریکا و آلمان و 
همچنین عربستان سعودی خوش نیامد و تالش کردند 
اقدام جمهوری اسالمی را خطری برای امنیت و ثبات 
عراق جلوه دهند، اما برخــی گزارش ها حکایت از آن 
دارد که مقام های جمهوری اسالمی به مسئوالن اقلیم 
کردستان عراق هشــدار داده اند درصورت جلوگیری 
نکردن از حضــور گروهک های تروریســتی در این 
منطقه، حمالت ادامه می یابد؛ حمالتی که ایران حق 

تعیین نحوه آن را برای خود محفوظ می داند.
همچنین به گفته برخی منابــع، »به مقام های اقلیم 
کردســتان عراق هشــدار داده  شــده  که درصورت 
حضور هر یک از مســئوالن اقلیم یا هر یک از اعضای 
کنســولگری های مســتقر در اقلیــم در مقرهــای 
گروهک های تروریستیـ  به هر منظوری که باشدـ  

درصورت صدمه دیدن این افراد، مســئولیت بر عهده 
خود آنها خواهد بود.«

اتخاذتصمیمجدیازسویمقامهایاقلیم
در چنین شرایطی اما به نظر می رسد هشدار قاطع و 
صریح جمهوری اســالمی درباره تبعات ادامه حضور 
گروهک های تجزیه طلب در اقلیم کردســتان عراق، 
با تصمیم گیری عاقالنه ازسوی مقام های این منطقه 
همراه خواهد شــد؛ چراکــه دیروز نماینــده اقلیم 
کردستان عراق در ایران در گفت وگو با  ایرنا تأکید کرد 
که حکومت اقلیم درباره گروه هــای کرد ضدانقالب 
تصمیم جدی گرفته و قرار است پایگاه ها و مقرهای 

آنان تخلیه شود.
ناظم دباغ با اشاره به توقف حمالت سپاه به مقرهای 
گروهک های ضد انقالب پس از هشــدار به مقام های 
اقلیم کردســتان عراق برای جلوگیری از اقدام های 
شــرارت بار آنان، عنوان کرد که برای مسئوالن این 
منطقه قابل قبول نیســت که »گروه های اپوزیسیون 
کردی برای ایران و اقلیم نگرانی ایجاد کنند و درصورت 
ادامه فعالیت مسلحانه، این بار برخورد جدی خواهیم 

کرد.«
وی همچنیــن بــا اذعان به هشــدارهای گذشــته 
جمهوری اســالمی درباره فعالیت هــای مخرب این 
گروهک ها، به جلســه های کمیته مشترک امنیتی 
ایران و کردستان عراق دراین زمینه اشاره کرد که با 
اتخاذ برخی تصمیم های راهبردی در این زمینه نیز 
همراه بوده  است؛ »جمهوری اسالمی همواره از طریق 
وزارت امورخارجه و برخــی مقام ها، نگرانی خود را از 

فعالیت های گروه های کرد ایرانی در اقلیم کردستان 
اعالم کرده اســت. 3ماه قبل و یک بار دیگر نیز حدود 
20روز پیش کمیته امنیتی مشترک در اربیل و تهران 
جلســاتی را برگزار کرده اند که تصمیم هایی درباره 
تقویت امنیت مرزها گرفته شــد.« دباغ به این نکته 
هم اشــاره کرد که »در این جلسه ها تأکید شد نباید 
گروه های اپوزیسیون کرد ایرانی فعالیت مسلحانه یا 
آموزشی در خاک اقلیم کردســتان داشته باشند و تا 
مدتی هم شاهد توقف فعالیت های این گروه ها بودیم تا 
روزهای اخیر که حوادثی در داخل ایران به وجود آمد.«

تخلیهمقرهایگروهکها
وی همچنین افزود که »در نشست هیأت های مشترک 
کنسولگری جمهوری اسالمی و ریاست حکومت اقلیم 
کردستان هم بحث های خوبی صورت گرفت و تأکید 
شد باید مقرهای گروه های کردی در خاک اقلیم تخلیه 
شــود که منتظر اجرای این تصمیم هستیم، اما این 
موضوع درحال بررسی است که فقط مقرهای مرزی 
باید تخلیه شوند یا شامل مقرهایی هم می شود که از 

زمان صدام تا امروز وجود داشته اند.«
نماینده حکومت اقلیم کردســتان در ایران در ادامه 
گفت: حکومت اقلیم کردســتان همواره اعالم کرده 
اجازه نمی دهد از خاک این منطقه اقدامی علیه امنیت 
کشــورهای همســایه صورت گیرد و این موضوع را 
به عنوان سیاســت راهبردی خود به گروه های کرد 

اپوزیسیون ایرانی هم متذکر شده ایم.
دباغ با بیان اینکه خود را متعهد می دانیم اجازه ندهیم 
گروه هایی باعــث نگرانی ایران یا شــهروندان اقلیم 
کردســتان شــوند، افزود: حکومت اقلیم کردستان 
نگران اســت گروه هایی با تحرکات مســلحانه خود، 
سبب شوند حریم اقلیم هرازگاه بمباران شود و جان 
و مال مردم به خطر بیفتد و آسیب ببینند. وی ادامه 
داد: گروه های اپوزیسیون کرد ایرانی ده ها سال است 
که در اقلیم کردســتان حضور دارند و توانســته ایم 
تا حدی فعالیت های آنها علیه ایــران را کنترل و به 
توافقات پایبند کنیم، اما متأسفانه برخی گروه ها و افراد 
گاهی از شرایطی که پیش می آید سوءاستفاه می کنند 
که وقتی با تذکر ما یا واکنش ایران مواجه می شوند، 

تحرکات شان متوقف می شود. 

آخرینهشداربرایمیزبانیازتروریستها
 نماینده حکومت اقلیم کردستان در ایران: اجازه نمی دهیم از خاک این منطقه اقدامی علیه امنیت ایران صورت گیرد

اتمام حجت با اغتشاشگران
 معاون امنیتی وزیر کشور: دستگیرشدگان اغتشاش ها از این به بعد تا زمان محاکمه آزاد نخواهند شد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه برخورد 

امنیت
قاطع پلیس با آشوبگران و ناامن کنندگان جامعه مطالبه 
جدی مردم از پلیس اســت، خطاب به اغتشاشگران 
تأکید کرد که از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان 
محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه های آنها به سرعت 
برگزار می شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده ای برایشان صادر خواهد 

شد.
سیدمجید میراحمدی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه در اغتشاشات 
اخیر، اتاق جنگ و فرماندهی صحنه در دست آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و متحدان آنها بوده  است، گفت: دشــمنان می خواهند امنیت و ثبات 
داخل کشور را مورد هدف قرار دهند و نقاط مختلف کشور را ناامن کنند؛ 
برای آنها مهم نیست که این ناامنی برای فرد با حجاب است یا برای فرد 

کم حجاب یا اینکه برای شیعه است یا سنی.
وی افزود: از نگاه دشمنان این ناامنی باید در هر محله و نقطه ای، توسعه 
پیدا کند. مهم ترین مسئله جنگ روانی است که دشمنان با استفاده از 
رسانه های خودشان و با توجه به سرمایه گذاری های هنگفتی که برای 
این رسانه های ماهواره ای فارسی زبان انجام داده اند، آن را پیش می برند.

پروژهایبرایکشتهسازی
معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور با بیان اینکه دشمنان در اغتشاشات 
اخیر به صورت ویژه پروژه کشته سازی را پیش می برند، گفت: دشمنان 
به شکل بی ســابقه با همه ظرفیت های خودشــان به صورت آشکار و 
غیرآشکار به میدان آمدند؛ دشمنان ما امروز هیچ ابایی ندارند که اعالم 
کنند همه ظرفیت های مالی و رسانه ای خودشان را برای بی ثبات سازی 

ایران به کار گرفته اند.
میراحمدی با بیان اینکه با هوشیاری مردم توطئه های دشمنان خنثی 
شده  است، ادامه داد: روز شــنبه )۱۶مهرماه( جز در شهرهای تهران و 
سنندج که شاهد ناآرامی های مختصری بودیم، در تمام کشور آرامش 
و امنیت کامل برقرار بود و حقیقتاً دشــمن در این توطئه جدید نیز با 

شکست مواجه شده  است.
وی با اشاره به مطالبه مردم از دستگاه انتظامی و امنیتی برای ازبین بردن 
ناامنی های اخیر، تصریح کرد: در روزهای گذشته برای دانش آموزان و 
دانشجویان مشکل به وجود آمده و برای کسب وکار مردم نیز نگرانی هایی 
ایجاد شده و این اغتشاشات تأثیرات منفی بر فعالیت های اقتصادی مردم 
گذاشته است؛ مردم مکرراً درخواست دارند که هرچه زودتر ریشه این 

ناامنی ها که به طور مختصر در کشور ایجاد شده، خشکانده شود.
معاون وزیر کشــور با بیان اینکه روز شنبه اغتشاشــگران برای برخی 
از کســبه تهران ایجاد مزاحمــت کردند، عنوان کــرد: به طور قاطع با 
این اغتشاشگران برخورد خواهد شــد؛ از این به بعد دستگیرشدگان 
صحنه اغتشاشــات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند 
شد و دادگاه های آنها به ســرعت برگزار می شود و احکام بسیار قاطع و 

بازدارنده ای برایشان صادر خواهد شد.
میراحمدی ادامه داد: به طورقاطع با عوامل ایجادکننده ناامنی  که تالش 
می کنند آن چیزی که دشــمنان ملت ایران به خصوص آمریکا و رژیم 
صهیونیستی طراحی می کنند را در کف خیابان های ایران پیاده کنند، 

برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشــمنان برای تحریک احساســات مردم دست به 
کشته سازی می زنند، تأکید کرد: به این دلیل که اغتشاشگران به دنبال 

کشته سازی هستند، حتماً مردم از جمع اغتشاشگران فاصله بگیرند تا 
خدایی نکرده آسیبی از طرف اغتشاشگران متوجه آنها نشود.

آشوبگرانراهفراریندارند
معاون امنیتــی و انتظامی وزیر کشــور تصریح کــرد: تمامی عناصر 
اغتشاشگر باید بدانند که وقتی آشوبی را در کشور ایجاد می کنند و دست 
به فرار می زنند، حتماً دستگاه های اطالعاتی و امنیتی دیر یا زود سراغ 
آنها می روند و امکان ندارد فرد اغتشاشــگری اقدامی انجام داده و فرار 

کند و دیگر دستگیر نشود.
وی ادامه داد: حتماً دستگاه های اطالعاتی و امنیتی با توجه به شیوه و 
شگردهای شناسایی ای که دارند، این افراد را پیدا می کنند و به طورقطع 

با آنها برخورد خواهد شد.
میراحمدی بیان کرد: خانواده های محترم به ویــژه عزیزانی که دارای 
فرزند دانش آموز یا دانشجو هستند، باید مراقبت های الزم را انجام دهند 
تا فرزندان شــان در دام اغتشاشگران و کســانی که پیاده نظام اجرای 

طرح های رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند، قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه مردم با هوشــیاری کامل صف خودشــان را کاماًل از 
اغتشاشگران جدا کردند، گفت: امروز یکی از مطالبات جدی مردم این 
است که فراجا قوی تر، سریع تر و قاطع تر با عناصر مخل امنیت برخورد 
کند. میراحمدی با تأکید بر اینکه فراجــا با قاطعیت و به خوبی درحال 
مقابله با اغتشاشگران است، گفت: فراجا درعین قاطعیت، درحال مدارا 
کردن است تا با توجه به سناریوهای کشته سازی که دشمنان در تعقیب 
آن هستند، در اغتشاشی که ناگهان یک جمعی انجام می دهند و ظرف 

چند دقیقه نیز دست به فرار می زنند، فرد بی گناهی قربانی نشود.  

واکنشچینبهحمایتآمریکا
ازاغتشاشگران

سخنگوی وزارت امورخارجه چین تاکید کرد پکن مخالف 
مداخله در امور داخلی کشورها به هر بهانه ای است.

 به گزارش همشهری، مائو نینگ در نشست خبری دیروز خود 
در پاسخ به سؤالی درباره اعمال تحریم های ضد ایرانی و تهدید 
به تحریم های بیشتر ازسوی آمریکا به بهانه اغتشاشات اخیر 
در ایران، گفت: چین مخالف تحریم های یکجانبه غیرقانونی 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی است. 
وی تأکید کرد: مخالف مداخله در امور داخلی کشورها تحت هر 
بهانه ای هستیم و با برانگیختن انقالب های رنگی در کشورها به 

نام دمکراسی و حقوق بشر مخالفیم.
این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا اخیرا در بیانیه ای 
در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران، گفت که ایاالت متحده 
تحریم های جدیدی علیــه مقام های ایران که بــه ادعای او 
واشنگتن آنها را در »خشونت علیه معترضان« دخیل می داند، 
اعمال می کند. اینها درحالی است که دیروز وزیر امورخارجه 
آلمان نیز که پیش تر اظهاراتی مداخله جویانه علیه ایران مطرح 
کرده بود، در واکنش دوباره به ناآرامی های اخیر در ایران، ابراز 
اطمینان کرد که اتحادیه اروپــا تحریم هایی را علیه ایران در 
ارتباط با این ناآرامی ها اعمال می کند؛ تحریم هایی که به گفته 

او، با حمایت آلمان نیز همراه خواهد بود.
آنالنا بائربوک ضمن تشریح جزئیات این طرح تحریمی احتمالی 
اتحادیه اروپا علیه ایران، بر مسدود شــدن دارایی مقام های 
ایرانی در اتحادیه اروپا تأکیــد و ادعا کرد که مقام های ایرانی 
با ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا نیز روبه رو خواهند شد. در 
چنین شــرایطی، در روزهای اخیر یک منبع آگاه در وزارت 
امورخارجه آلمان خبر داده بود که آلمان، فرانسه، دانمارک، 
اســپانیا، ایتالیا و جمهوری  چک ۱۶پیشــنهاد برای اعمال 
تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل حوادث اخیر 
این کشور ارائه داده اند؛ اقدامی که اقدام های مداخله جویانه 
مقام های اروپایی را در امور داخلی جمهوری اسالمی وارد فاز 

تازه ای می کند. 
گفته می شود قرار است تصمیم گیری درباره این پیشنهادهای 
تحریمی در نشست وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا که روز 
۱7اکتبر)25مهرماه( برگزار می شــود، اتخاذ شود؛ اقدامی 
که برخی کارشناســان معتقدند انتظار مــی رود هیچ گونه 
مقاومتی ازسوی اعضای اتحادیه نسبت به آن مطرح نشود. 
عالوه  بر موضع گیری های اخیر مقام های آمریکایی و اروپایی 
درباره حوادث اخیر در ایران، مسئوالن رژیم صهیونیستی نیز 
اغتشاشات در ایران را به نفع این رژیم توصیف و تأکید کردند 
که تل آویو، اغتشاشگران را دوســت خود می داند. برهمین 
اســاس هم بود که در روزهای اخیر وزارت امور خارجه رژیم 
صهیونیســتی با انتشــار ویدئویی درباره اغتشاشات اخیر 
در ایران، خطاب به اغتشاشگران نوشــت: »اسرائیل شما را 

دوست دارد.«

توصیههایپنجگانه
بهنهادهایامنیتیغرب!

»زن«، »زندگی« و »آزادی« هر سه مفاهیم  ادامهاز
قابل احترامی هســتند که غرب آنها را با صفحهاول

پیوست ها و مصادیق مدنظر خود بازتعریف می کند اما در نگاه اکثر 
زنان و نوجوانان ایرانی مصادیق غربی و اهداف شوم نهفته در پس 
این واژگان، مذموم و نکوهیده هستند. جامعه ایرانی ارزش زن را 
حول مفهوم »حیا« تعریف می کند، نه »برهنگی«. از سوی دیگر، 
»آزادی« در نگاه تاریخی و فرهنگی ایرانیان به معنای »رهایی از 
قید و بندهای ضد انســانی« اســت، نه »خروج از انســانیت«. 
»زندگی« نیز مفهومی اســت که مصداق آن »حیات طیبه« و 
»حیات انسانی و انسان ساز« است، نه حیات »انسان ستیز«. فهم 
این موضوع که دین در جامعه ایران امری ظاهری و سطحی نبوده 
و نیست و زیست حسینی و مهدوی ریشه در باورهای ایرانی دارد، 

نهادهای اطالعاتی غرب را دچار خطاهای پرتکرار می کند.
امنیتی غرب دچار خطا شده اند. شاید آنها تصور کرده اند 4 درخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دستگاه های 
که خروج یک ایرانی از ســرزمین مادری به معنــای وداع او با 
فرهنگ، تاریخ، مذهب و ارزش های ذاتی و اکتسابی او در طول 
زندگی در کشــورمان بوده اســت. واقعیت امر این اســت که 
دستگاه های امنیتی غرب الینه شــدن جامعه ایرانیان خارج از 
کشور و از خودبیگانگی فرهنگی آن را امری محتوم می دانند و 
برهمین مبنا، آنها را در محاسبات خود به مثابه »مهره های بازی« 

و نه »انسان های هوشمند« یاد می کنند.
به عنوان یکی از کنشگران حوزه بین الملل و براساس رصد جامعی 
که از جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم، عمیقا براین باورم 
که غرب حتی ماهیت و باورهای ذهنی هم وطنان ایرانی در خارج 
از کشــور را نیز به خوبی نشناخته است. برخالف آنچه دشمنان 
می پندارند، ذات اکثر شــهروندان ایرانی، فارغ از آنکه در کدام 
نقطه از جهان زندگی می کننــد، »دین باور« و »حقیقت مدار« 
است؛ خصوصا زمانی که مولفه های هیجانی زودگذر رخت بسته 
و جای خود را به تامل و ژرف نگری دهند. ارتباطات گســترده 
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با جامعه ایران طی سال های 
گذشته و اخیر و باورها و تجمعات مذهبی آنان در آن سوی مرزها، 
جملگی منجر به پیوند جامعه ایرانیان خارج از کشور با مفاهیم و 
ارزش هایی شده که نمادی از »هویت ایرانی« محسوب می شود. 
جامعه ایرانی خارج از کشــور همان هایی هستند که در جریان 
شهادت سردار دل ها، یکپارچه به سوگ نشستند. کم کارهای های 
ما و نهادهای مسئول، نباید پای موفقیت های دشمنان مردم ایران 

نوشته شود.
انتقام گیری از اســالم و انقالب اســالمی و ارزش های 5 دراین میــان، معدود ایرانیانی هســتند کــه با هدف 
فرهنگی، هویت خود را فدای باید و نبایدهای دســتوری و القایی 
ازســوی غرب کرده انــد. درخصوص ایــن افراد نیز بهتر اســت 
دستگاه های امنیتی غرب کاله خود را باالتر بگذارند. آنچه در جریان 
زد و خورد گروه های ســلطنت طلب و منافقین با یکدیگر و حتی 
جدال فیزیکی آنها با پلیس فرانسه و انگلیس رخ داد، نشان می دهد 
این افراد به اندازه ای از »خویشتن« عبور کرده اند که حتی حاضر 
هستند انتقام آشفتگی درونی و طغیان پرهزینه خود را از صاحبان 
امروز خود بگیرند. مرز فرهنگی و اعتقادی میان اکثریت قریب به 
اتفاق جامعه ایرانی داخل و خارج از کشور با این افراد و گروه ها به 
اندازه ای پررنگ است که امکان ادغام این دو در یکدیگر وجود ندارد.

محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس

هفتــه وحــدت نمــادی از تبلــور عینــی 
همدلــی و حرکــت دوشــادوش میــان 
تشیع و اهل سنت اســت. کسانی که 
میان مسلمانان تفرقه ایجاد می کنند، 
آب در آســیاب رژیــم صهیونیســتی و 
آمریــکا می ریزنــد، درحالی کــه آنهــا 
دشمنان قسم خورده ما هستند. / مهر

محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور

امنیت کشــور مرهــون چشــمان بیدار 
نیروی انتظامی است. اینکه دشمنان 
و بدخواهــان هرازگاهــی نیروهــای 
امنیتی، اطالعاتــی و انتظامی را هدف 
هجمه هــای ناجوانمردانــه خــود قــرار 
می دهنــد، نشــان دهنده تأثیرگــذاری 
آنــان در حراســت از نظــام مقــدس 

جمهوری اسالمی است. / میزان

فداحسین مالکی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

کانادایی هــا تــالش دارنــد بــا یــک فــرار 
روبه جلــو بعــد از فوت ملکــه، بــا افزایش 
همکاری ها با آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
از زیرچتــر یک قرنــی انگلیســی ها بیرون 
آینــد. آنــان تصمیم هایــی می گیرنــد کــه 
حتــی مصــرف داخلــی هــم نــدارد. ایــن 
اقدام ها ناشــی از ناپختگی نخســت وزیر 

کاناداست./ خانه ملت

عیادترئیسدفتررهبرانقالبورئیسجمهور
ازآیتاهللنوریهمدانی

رئیس دفتر مقام معظــم رهبری و  رئیــس جمهور  دیروز 
)یکشنبه ۱7مهر( و رئیس جمهور  از آیت اهلل نوری همدانی، 
از مراجع تقلید عیادت کردند. به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین محمدی گلپایگانی و ســیدابراهیم رئیسی در 
جریان آخرین وضعیت درمانــی آیت اهلل نوری همدانی قرار 

گرفتند و برای ایشان آرزوی بهبود و سالمتی کردند.

بررسیتحوالتاخیرکشوردرمجلس
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس گفت: مجمع 
عمومی فراکســیون اکثریت مجلس سه شنبه هفته جاری 
)فردا( با دعوت از مقام های امنیتی کشــور، اتفاق های اخیر 
کشور را بررسی می کند. به گزارش مهر، ابوالفضل عمویی با 
اشاره به تحوالت اخیر کشور، افزود: نمایندگان نیز نظرات و 

دیدگاه های خود را در این جلسه مطرح می کنند.

گامتــازهبــرایرونقفعالیتکرســیهای
آزاداندیشی

شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه دیروز خود به ریاست 
رئیس جمهور، 9مســئله مهم و دارای اولویــت فرهنگی و 
اجتماعی را بررســی و بر مبنای آن راهبردها و برنامه های 
اقدامی را تنظیم و تصویــب کرد که یکی از این مســائل، 
ایجاد فضایی آزاد برای دانش آموزان و دانشجویان به دور از 
هرگونه محذوریت علمی است. به گزارش ایرنا، این برنامه ها 
با هدف افزایش کارآمدی آموزش و پرورش، نشاط و پویایی 
اجتماعی در دانشگاه ها، تقویت  نحوه گذراندن اوقات فراغت، 
تقویت فضای گفت وگو و فعلیت بخشــیدن به مصوبه قبلی 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی تحت عنــوان »خانه ملی 

گفت وگوی آزاد« تنظیم و تصویب شده اند.

۹۸درصددانشجویان
بازداشتیآزادشدند

رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته، 
9۸درصد از دانشجویان بازداشتی آزاد شده اند، 
گفت: از روز نخست آغاز ناآرامی  ها، پیگیری هایی 
در زمینه مسائل دانشــجویان داشتیم، اما به این 
دلیل که رسانه های معاند سوءاستفاده می کنند، 

از رسانه ای کردن آن  اجتناب کردیم.
علیرضا منادی سفیدان در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی در 
جریان ناآرامی های اخیر گفت: در ســطح هیأت 
دولت و پایین تر تــالش کردیــم در حمایت از 
دانشجویان پیگیری هایی داشــته باشیم که جا 
دارد از قوه قضاییه که صدای ما را شــنید و باالی 
9۸درصد دانشجویان بازداشــتی را آزاد کردند، 
قدردانی کنیم. همه تالش ما بر این بود که حتی 
یک دانشجو از کالس درس بازنماند و سر کالس 
درس حاضر شود. وی با بیان اینکه باید به دانشجو 
اجازه داده شود تا حرف او شــنیده شود، افزود: 
امیدواریم شرایط به سمتی حرکت کند که فضا 

آرام باشد تا خروجی دانشگاه ها مطلوب باشد.
رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس در عین حال بیان کرد: از دانشــجویان 
انتظار می رود که نخستین دغدغه شان تحصیل 
باشد، چراکه همه مسئوالن منتظرند دانشجویان 
کشــور را تحویل گرفته و اداره کنند؛ اداره آینده 

کشور  برعهده دانشجویان است.

نقل قول خبر

اخبار کوتاه

مجلس

سیاست خارجی

زماناتخاذتصمیمجدیفرارسیدهاست
نمایندهحکومتاقلیمکردستاندرایرانبابیاناینکهنمیشوددرداخلاقلیمکردستانحکومت
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حکومتقطعاًاینبارتصمیمجدیدربارهآنهامیگیرد.دباغافزود:مابارهابهاینگروههادرمقاطع
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فعالیتهایآنهاستکهبرایایرانوحکومتاقلیمنگرانیایجادمیکند.
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