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وزیر اطالعات :

حاکمیت ها مانع شکل گیری تروریسم در کشورها شوند

وزیر اطالعات تصریح کرد: حاکمیت ها باید با اشراف اطالعاتی طوری عمل 
کنند که زمینه ای برای شکل گیری تروریسم در کشورها به وجود نیاید.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی در حاشیه دومین 
کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم ، در پاسخ به این 
پرسش که آمریکا می خواهد داعش را به کجا منتقل کند، گفت: هرجا که بتواند 
منتقل می کند، هرجا که حاکمیتی باشد را برای انتقال جریان های تروریستی 

مناسب می داند.
وی افزود: حاکمیت ها باید با اشراف اطالعاتی طوری عمل کنند که زمینه ای برای 

شکل گیری تروریسم در کشورها به وجود نیاید.
وزیر اطالعات در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که مسبب گروه های تروریستی 
در اهواز و چابهار چه کشورهایی هستند، ادامه داد: جریان های سرویس های امنیتی 
در منطقه و سیاست ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی حضور دارند و آمریکا هم 

متاسفانه از این جریان تروریستی حمایت می کند.
علوی در پایان گفت: از نظر آنها تروریسمی که در جهت اهداف آنها باشد تروریسم 

مطلوب به شمار می آید.

نمایشگاه توانمندی های نیروی دریایی گشایش یافت
نیروی دریایی  توانمندی ها و دستاوردهای فنی و تخصصی  نمایشگاه 

راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران گشایش یافت.
به گزارش  ایرنا، این نمایشگاه صبح امروز - شنبه - با حضور امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر دریادار حسین  خانزادی 

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ستاد فرماندهی این نیرو آغاز به کار کرد.
در این  نمایشگاه عالوه بر نمایش بخش هایی از سیستم های دفاعی به کار گرفته 
شده در ناوشکن ها، بخشی از تجهیزات زیردریایی های کالس غدیر نیز به نمایش 

در آمده اند.
سیستم های جنگ الکترونیک نیروی دریایی ارتش، سیستم های رادیویی و 
تجهیزات بی سیمی نداجا از دیگر تجهیزات به نمایش در آمده در نمایشگاه توانمندی 

ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نیروی دریایی راهبردی ارتش است.
همچنین  نمایشگاه  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 

دستاوردهای دفاعی از جمله توانمندی پهپادی خود را به نمایش گذاشته بود.
سازمان جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش بخش هایی از ماکت های شناورها 

و ناوشکن های نسل آینده نداجا را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.
نمایش بخشی از امکانات و تجهیزات امداد و نجات نیز بخش دیگری از توانمندی 

های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
در حاشیه این نمایشگاه دریادار سیاری ازطریق سیستم های ارتباطی جدید به 
نمایش درآمده با ناوگروه پنجاه و هشتم ارتش که اکنون درخلیج عدن در ماموریت 

است به صورت زنده گفت و گو کرد.

حبیبی:

جامعتین بیشتر از گذشته محوریت نیروهای انقالب را بر 
عهده گیرند

از جمع  احدی  عنوان  به  ما  توقع  گفت:  اسالمی  موتلفه  دبیرکل حزب 
اصولگرایان این است که روحانیت، مشخصاً جامعتین حتماً آن شرایط 
قبلی را که برای نیروهای انقالب محوریت می کردند، بیشتر از گذشته و در 

شرایط حاضر حتی روی دوش بگیرند.
به گزارش ایسنا، محمد نبی حبیبی در گفت وگویی در پاسخ به پرسشی در 
خصوص تاثیر فقدان آیت اهلل مهدوی کنی بر فعالیت سیاسی اصولگرایان، اظهارکرد:  
در دوره مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی، ایشان به صراحت در میدان کار سیاسی 
می آمدند اما در حال حاضر به نظرم می رسد که مخصوصاً فقدان مرحوم آیت اهلل 
مهدوی کنی به طور کامل جبران نشده است، نه اینکه بگوییم اصالً جبران نشده 

است.
وی در ادامه بیان کرد: شخصیت های بسیار بزرگی االن هم داریم. توقع ما به 
عنوان احدی از جمع اصولگرایان این است که روحانیت، مشخصاً جامعتین حتماً آن 
شرایط قبلی را که برای نیروهای انقالب محوریت می کردند، بیشتر از گذشته و در 
شرایط حاضر حتی روی دوش بگیرند. این توقع را از روحانیت داریم و امیدواریم که 

این توقع ما برآورده شود.
دبیرکل حزب موتلفه همچنین درباره فعالیت جمنا نیز تصریح کرد: نفس این 
که عده ای دور هم جمع شدند و خواستند حتی المقدور نیروهای خاصی که آنها 
به آن اصولگرا می گفتند یا کسانی که انقالبی هستند را جمع کنند، کار خوبی بود. 
در کار سیاسی این ضرورت بسیار بسیار بیشتر است و امیدوارم این کار تشکیالتی  
جمنا در این رابطه خاص کار مفیدی انجام دهد ضمن این که محصول کار جمنا 
هم قابل دفاع بود. در سال 76 طیف دوستان همفکر ما دور هم جمع شده و متفق 
شدند و از آقای ناطق نوری حمایت کردند ولی رای مجموعه این طیف 26 درصد 

از مجموع آرا شد.
حبیبی ادامه داد: سال 76 رقابت بین کسانی بود که تازه می خواهند رئیس جمهور 
شوند. در سال 1396 کسانی که آمدند رقابت کنند با دولت 4 سال استقرار یافته 
آمدند رقابت کنند و در مجموع رای آنها به جای 26 درصد سال 76 به 41 درصد 
افزایش یافت. اما آیا هیچ ایرادی به جمنا وارد نیست؟ اصوالً وقتی کار دست بشر 

می افتد باید منتظر باشیم و توقع داشته باشیم و غیر این نمی توان انتظار داشت.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که برای 98 
می خواهید چه کنید؟ گفت: در واقع آنها)جمنا( چیزی اعالم نکردند تا جایی که من 
اطالع دارم. اما ما جلسات خود را برای انتخابات شوراها از 6 ماه پیش شروع کردیم. 
منتهی در این 6 ماه بیشتر به سیاست گذاری انتخاباتی پرداختیم اما باز ما هم که از 
6 ماه پیش به موضوعات انتخاباتی سال 98 پرداختیم در این 6 ماه بحثی درباره این 

که نامزدها چه کسانی هستند مطلقاً نداشتیم.
حبیبی در ادامه در پاسخ به این پرسش که ممکن است برای انتخابات 98 برای 
مجلس لیست مستقل بدهید اظهار کرد: ما باید وارد میدان شویم. این لیست را در 
دوره های مختلف انتخابات تا به االن نه برای این دوره ای که در پیش داریم، بلکه 
در دوره های قبل هم همین بود این لیست را فراهم می کنیم و کردیم. در بزنگاه 
انتخابات ممکن است دو اتفاق رخ دهد. یک این که اصولگرایان و همفکران ما در 
تشکل های گوناگون تصمیم به ائتالف می گیرند و موتلفه هم خود را جزو این ائتالف 
قرار می دهد. دوم این که اصالً ائتالفی در کار نباشد و هر حزبی می تواند وارد شود. 
سیاست ما قبالً این بود و االن هم همین است. گفتیم در هر دو صورت باید با دست 

پر به میدان برویم.

اخبار
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 الیحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز  شنبه - کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم به خبرنگار سیاسی 

ایرنا گفت: در این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری بعنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.وی با بیان این که این الیحه در سال 86 به تصویب 
رسیده بود، توضیح داد: دولت اصالحاتی را برای این الیحه در نظر گرفته بود که پس از تصویب آن در مجلس، با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

هشدار رییس جمهور به تحریم کنندگان ایران

نباید توانایی  ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند

عارف: 

حل مشکالت کشور در گرو همدلی و پرهیز از غوغاساالری است

رییس جمهوری به تحریم کنندگان ایران نسبت به آوار 
مواد مخدر، بمب ، تروریسم و مهاجرت در صورت آسیب 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه   در  ایران  توانایی  دیدن 

تروریسم هشدار داد.
روحانی،  والمسلمین حسن  گزارش  ایسنا، حجت االسالم  به  
صبح امروز )شنبه( طی سخنانی در کنفرانس روسای مجالس 
شش کشور در تهران برای مقابله با تروریسم با اشاره به این که 
جهان شاهد چالش های سخت و پیچیده ای اعم از تغییر آب و 
هوا، بحران های اقتصادی، توسعه نیافتگی، تجاوز و جنگ، فقر و 
گرسنگی، یک جانبه گرایی وافراط گرایی و تروریسم است، اظهار 
کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم 

تاکنون متحمل خسارات جانی و مالی سنگینی شده است. 
وی همچنین با اشاره به حوادث تروریستی از جمله انفجار 
دفتر نخست وزیری، شهادت 72 تن از نمایندگان مجلس  و 
از مردم عادی  نفر  ، شهادت 17 هزار  دولتمردان در سال 60 
طی 40 سال گذشته توسط تروریست هایی که در حال  حاضر 
در اروپا و آمریکا تحت حمایت دولت های غربی هستند، گفت : در 
سال های اخیر دانشمندان هسته ای ایران توسط عوامل تروریستی 
دولت های بیگانه به شهادت رسیده اند. حمله داعش به مجلس 
شورای اسالمی و حوادث تروریستی اخیر اهواز و چابهار نمونه 
دیگری از اقدامات تروریستی علیه کشورمان است، اما این حوادث 
کوچکترین خللی در عزم دولت ایران و مردم برای مبارزه با اشکال 

تروریسم وارد نکرده و نمی کند.
رییس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: امنیت ابعاد گسترده 
تری نسبت به گذشته دارد و شامل امنیت اقتصادی ، فرهنگی، 

سیاسی، اجتماعی و روانی جامعه می شود.
روحانی با بیان این که تحریم های اقتصادی ظالمانه و غیر قانونی 
آمریکا علیه ایران شکل بارز از تروریسم است که ملت ما را هدف 
قرار داده است تصریح کرد: تروریسم اقتصادی به معنای وحشت 
آفرینی در اقتصاد یک کشور و ایجاد ترس در دیگر کشورها جهت 
ممانعت از تجارت و سرمایه گذاری در کشور هدف است. خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها بی تردید نمونه بارزی از تروریسم 

اقتصادی است.
وی ادامه داد: منطقه ما در مقطع حساس تاریخی قرار گرفته 
است مقطعی که تررویست ها ، خشوت طلبان و قانون شکنان 
به دنبال راه انداختن گردابی از خشونت، فقر ، تحریم و کودتا 
هستند. آنها نمی خواهند ما دور هم جمع شده و گفت وگو کنیم. 
آنها نمی خواهند ما همدل و همزبان باشیم. اما باید بدانند این اراده 
ما است که دست در دست هم بر دشمن مشترک فائق شده ایم. اما 
این پیروزی مستلزم آن است که همگی مسئولیت خود را تا ریشه 
کنی ریشه های خشونت ادامه دهیم. فقر ، فساد، نابرابری و تبعیض 
از مهمترین ریشه های خشونت های تروریستی در منطقه است. 
در فضای توسعه نایافتگی اشکال بزهکاری ، قاچاق ، پولشویی 
و تروریسم به هم ملحق می شوند و امنیت جوامع انسانی را نابود 

می کنند.
رئیس جمهور همچنین گفت: صدای مردم منطقه شنیده 
می شوند که می گویند ازجنگ و خشوت و آوارگی بی خانمانی 
و فقر و گرسنگی ، همسایه کشی ، نفرت و کینه تبعیض و تحقیر 
خسته شده اند. زنان تحمل بردگی و محکومیت از تحصیل را 
ندارند. کودکان از برهنگی خسته شده اند و شهرها و روستاها دیگر 

انفجار و ویرانی را بر نمی تابند.

اجازه  این که دخالت های سیاسی و نظامی  بیان  با  روحانی 
نمی دهد ،جوامع رشد طبیعی خود و راه حل های مناسب در 
مواجهه با مشکالت را بیابند، بیان کرد: باید بیاندیشیم که چگونه 
می توانیم آنهایی که آگاهانه میلیاردها دالر از درآمدهای نفتی خود 
را برای تعمیق اختالف ها صرف می کنند،  متوقف کنیم و چگونه 
در مقابل زورگویان بایستیم. من معقدم همکاری و هماهنگی 
است که امنیت می آفریند. ما باید حاکمیت های منعطف تری 
داشته باشیم که با تقسیم عادالنه مسئولیت در مقابل تهدیدهای 
مشترک سازگار باشد. باید به جنگ و خشونت افسار بزنیم. به 
پیکار با پول های ناپاک بشتابیم و از کارآمدی حکمرانی یکدیگر 

حمایت کنیم تا دیگر جایی برای پلیدی  ها نباشد.
وی ادامه داد: ملت ها و دولت های ما با یکدیگر هستند. از دورانی 
دور و از تاریخ کهن ما با هم بوده ایم. فرهنگ های ما در داد و 
ستدهای پویا تمدن های مشترک آفریده اند که از چین تا آناتولی 
و از روسیه تا فالت ایران ادامه داشته است. ما فرزندان تمدن های 
بزرگی هستیم. با این حال در معرض یورشی همه جانبه هستیم 
که نه تنها هویت و استقالل ما را تهدید می کند، بلکه مصمم است 
پیوست های دیرپای ما را از هم بگسلد. کشوری که جنگ تجاری 
با چین راه انداخته است، به پاکستان طعنه می زند ، افغانستان را 
تحقیر می کند، ترکیه را تنبیه می کند و روسیه را تهدید و ایران را 

تحریم می کند، متهم ردیف اول در شکستن پیوندهای ما است.
روحانی با اشاره به این که آمریکا سخت در خطاست که گمان 
می کند می تواند ما را از هم جدا می کند گفت: جنگ تجاری با 
چین به ضرر همه ما است ، تحقیر افغانستان خوار شمردن همه 
ما است، با تنیبه ترکیه همه ما مجازات می شویم، هر بار که روسیه 

تهدید می شود همه ما امنیت خود را مخاطره می بینیم و وقتی 
ایران تحریم می شود همه از توسعه پایدار بی بهره شده و در واقع 
همه تحریم می شوند، اما ما بنا نداریم گستاخی ها را تحمل کنیم 
و در برابر آنها می ایستیم و این راه را از مسیر تقویت و تعمیق  

همکاری دنبال می کنیم.
رئیس جمهور همچنین با بیان این که ایران با حکم رسالت خود 
سدی بزرگ در برابر سوداگران خشونت بوده و بهای سنگینی را 
هزاران نفر از دالوران ما با پرداخت جانشان داده اند، گفت: ساالنه 
800 میلیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر صرف می کنیم، برای 
لحظه ای تصور کنید که اگر رخنه ای در این سد ایجاد شود چه 
فاجعه ای رخ خواهد داد. ما همچنین در راه مبارزه با تروریسم 
ساالنه میلیون ها دالر هزینه  کرده ایم و صدها نفر از نیروهای ما 
در این راه جان خود را فدا کرده اند. ما از غرب انتظار نداریم که 
سهمشان را از ازای امنیت و ثبات خود که برای آنها تامین کرده 
ایم  بپردازند، اما بدانند با تحریم ایران توانایی های ما برای مبارزه با 

مواد مخدر و تروریسم آسیب می بیند.
وی افزود :به تحریم کنندگان هشدار می دهیم که اگر توانایی ها 
ما در مبارزه با مواد مخدر وتروریسم در خاستگاه آنها ضربه ببیند ، 
نخواهید توانست از آوار مواد مخدر، بمب ها و تروریسم و مهاجرت 

به سالمت خارج شوید.
روحانی در ادامه گفت: آن ها که حرف ما را باور ندارند، خوب 

است نگاهی به نقشه جغرافیایی بیاندازند.
وی سپس خاطرنشان کرد که همه کشورها باید در راستای 

استمرار پیروزی ، احساس مسئولیت کنند.
رئیس جمهور همچنین گفت: ما باید بدانیم که تهدیدهای امروز 

بین مرزی است. از همین رو است که باید به دنبال منطقه ای 
قوی تر که رها از سلطه دیگران است باشیم، منطقه ای که از خود 
نیرو بگیرد و از نیروی جمعی همه ملت ها استفاده کند. منطقه ای 
قدرتمند برای دنیای پسا آمریکایی و این ملت ها هستند که در 
همپیمانی با هم آرزوی مشترکشان را پیش می گیرند؛ همه باید 

در راه منطقه قوی تر بکوشیم.
وی در همین راستا به تشریح ضرورت های ایجاد یک منطقه 
قدرتمند پرداخت و گفت: باید ایجاد امنیت شبکه ای، حس احترام 
به حاکمیت ملی، تقویت چند جانبه گرایی ، مشارکت های جدی 
ایجاد کنیم. در عین داشتن قدرت دفاعی،  را  در  صلح سازی 
نظامی گری را در منطقه کاهش دهیم، زیر ساخت الزم را برای 

ترانزیت با همسایگان فراهم کنیم.
روحانی ادامه داد: باید از تجارت کاال و خدمات مخصوصا کاالی 
فرهنگی در منطقه حمایت کنیم. به توازن قوای پایدار مبتنی بر 

هوش استراتژیک دست یابیم.
وی با بیان اینکه آمریکا کشوری مداخله جو است که نمی تواند 
هیچ کشوری را در حوزه های ذکر شده یاری کندگفت: از کسی 
که به دیوارها تعظیم می کند انتظار نداریم به پل ها احترام بگذارد؛ 
از کسی که تمدن ها را تحقیر می کند نمی توان خواست نگه 
دارنده تمدن های مشترک باشد. و ما هرجا آمریکا در انهدام جوامع 
سهم دارد اجازه نخواهیم داد از هزینه و مسئولیت ویرانی ها بگریزد.

رئیس جمهور در پایان گفت:جمهوری اسالمی مانند همیشه 
آماده یاری رساندن به شما است. هر روز پیش از پیش به یقین می 
رسم با همت صادقانه چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و 

ایران می شود این وظیفه را به انجام رساند.

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه تصمیم سازان باید در مدیریت 
و رفع مشکالت به مردم و نخبگان دلسوز اعتماد کنند، گفت: حل 
مشکالت کشور در گرو همدلی مردم و مسئوالن و گروه های مختلف 
سیاسی و اجتماعی، حاکمیت عقالنیت و پرهیز از غوغا ساالری و 

حرکتهای نمایشی است
به گزارش ایسنا به نقل از امیدنامه، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای 
هیات مدیره سازمان مردم نهاد شمیم )مجمع یزدی تباران (با تقدیر از اقدامات 
انجام شده در این نهاد مردمی گفت: به باور من تنها راه برون رفت از مسایل 
و معضالت کشور و استان یزد حضور جدی و موثر مردم و تشکلهای مردمی 

است.
وی افزود: حل مشکالت کشور در گرو همدلی مردم و مسئوالن و گروه های 
مختلف سیاسی و اجتماعی، عقالنیت و پرهیز از غوغا ساالری و حرکتهای 
نمایشی است و  علی رغم فشارهای زیاد با توجه به اشراف بر عمق و ریشه 
گرفتاری ها سعی در ادامه همین رویه و پرهیز از روشهای پوپولیستی و عوام 
فریبانه و ایجاد اعتماد و همگرایی در سطح نخبگان و دلسوزان از میان همه 

سالیق موجود و عالقه مند کشور و نظام انتظار است.  

رئیس فراکسیون امید تاکید کرد: تصمیم سازان باید در مدیریت و رفع 
مشکالت به مردم و نخبگان دلسوز اعتماد کنند و در تصمیمات به نظرات 

صاحبنظران مستقل و دلسوز رجوع کنند. 
عارف در خصوص سازمان مردم نهاد شمیم نیز گفت: فعالیتهای این موسسه 
مردم نهاد را رصد می کنم و در برخی جلسات در فرصتهای موجود شرکت 
کرده ام، خدا را شکر در مدت کمی که از تاسیس این تشکل مردمی می گذرد 
شاهد تالشهای ارزشمند و هدفمند و تشکیالتی آن هستم که الزم است برای 
بهره مندی موثرتر نمایندگان مرتبط شمیم در شوراهای کالن تصمیم سازی 

استان نمایندگان حضور داشته باشند.  
وی با بیان اینکه یزد از مشکالت فراوانی از جمله بحران آب رنج می برد، 
خاطرنشان کرد: مشکل آب استان یزد تنها با تدبیر و همت و تالش همه 
یزدی ها بخصوص نخبگان و خبرگان یزدی، تفاهم و تعامل با نهادهای ذی 

ربط و استان های همجوار می تواند حل شود.
رییس بنیاد امید ایرانیان ضمن اعالم آمادگی همکاری این بنیاد با مجمع 
یزدی تباران)شمیم(، افزود: عالقه مندم در جلسات ماهانه این موسسه حاضر 

شده و از نقطه نظرات مشورتی فرزندان نخبه و دلسوز بهره مند گردم.

دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران

الریجانی: رفتار ترامپ نظامات حقوق بشر را له کرده است
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که شورای امنیت وظیفه اش را 
انجام نمی دهد، گفت که رفتار ترامپ نظامات حقوق بشر را له کرده و باعث 
شده که کشورها از مدیریتی که از آن به عنوان مدیریت جهانی نام می برند، 

ناامید شوند.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، 
پاکستان، ترکیه، چین و روسیه )چالش های تروریسم و ارتباطات درون  منطقه ای( از 
رییس مجلس پاکستان به عنوان رییس اولین دوره این کنفرانس قدردانی کرد و گفت: 
دومین اجالس برای همکاری های منطقه ای در مبارزه با تروریسم و مساله ی توسعه 

روابط بین کشورهای عضو تشکیل شده است.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: این اجالس های منطقه ای که در روزها و 
ماه های اخیر مدل های مختلفی از آن را شاهد هستیم اهمیت دارد. چند عامل باعث 
شده رویکرد منطقه ای برای حل مساله افزایش پیدا کند. اولین دلیل آن است که 

شورای امنیت به وظایف خود عمل نمی کند.
و  لیبی  افغانستان،  عراق،  همچون  منطقه ای  داد: جنگ های  توضیح  الریجانی 
کشورهای مختلف مصوبه شورای امنیت را نداشته اند. همچنین تحریم های یک جانبه 
آمریکا در مورد ایران یا سایر کشورها تصویب شورای امنیت نبود این نشان می دهد که 

این نهاد بین المللی وظیفه اش را انجام نمی دهد.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دلیل دوم یک جانبه گرایی رییس جمهور 
آمریکاست که امری خطرناک برای نظام حقوق بشری است که سال ها برای آن 
مبارزه شده است. در عمل رفتار ترامپ نظامات حقوق بشر را له کرده است. رفتارش 

باعث شده کشورها از اینگونه مدیریت که از آن به عنوان مدیریت جهانی نام می برند، 
ناامید شوند.

وی در توضیح عامل سوم نیز گفت: کشورهایی همچون آمریکا و برخی از اطرافیانش 
عامل گسترش تروریسم شده است می گویند مبارزه می کنند، اما در عمل از ابزار 

تروریسم استفاده می کنند. این وضعیت در سوریه، عراق و افغانستان دیده شد.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این سه عامل باعث شد کشورهای منطقه 
برای ساماندهی امنیت در منطقه خود نظام های منطقه ای را طراحی کنند که یکی 
از مدل های آن همکاری ایران، سوریه و ترکیه در مساله ی سوریه در آستانه بود. این 

مدلی برای حل موضوع به کار رفت که معتقدم تا حد زیادی موفق بود.
الریجانی افزود: این مدل که کشورهای بیشتری در منطقه روی مساله تروریسم 
تمرکز کنند و به همراه آن توسعه اقتصادی دنبال شود، به این دلیل پیاده شده است 

که نارسایی در ساختار بین المللی وجود دارد.
وی با ابراز امیدواری از این که این اجالس بتواند در ساماندهی وضعیت امنیت 
منطقه ای تاثیرگذار باشد، ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران در مساله ی سوریه و عراق 
با درخواست دولت های این دو کشور کمک کرد و تا زمانی که مساله تروریسم از بین 

رود، این وظیفه اش را انجام می دهد.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که ما از اینگونه ساختارهای منطقه ای 
استقبال می کنیم، اظهار کرد: امیدواریم شاهد گام های عملی برای مبارزه با مساله 
باشیم. تالش می شود که در یک سال پیش رو سازمان های  تروریسم در منطقه 
و  کرده  پیدا  وسیع تری  اطالعات  اجالس  عضو  کشورهای  امنیتی  اطالعاتی، 

همکاری های اقتصادی نیز گسترش پیدا کند، چون این دو عامل می تواند همبستگی 
منطقه ای را افزایش داده و صحنه جدیدی برای مبارزه با تروریسم ایجاد کند.

الریجانی در پایان با قدردانی از حضور رییس جمهور در افتتاحیه این اجالس و 
همچنین حضور روسای مجالس افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه و نایب رییس 
مجلس چین از حضور صالح زواوی سفیر فلسطین و برخی از سفرای کشورهای 

مختلف و همچنین حضور وزرای خارجه و اطالعات در این اجالس تشکر کرد.


