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 فرمانده ناوگروه ارتش ایران
با فرمانده ناوگان خزر روسیه دیدار کرد

فرمانده ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی ارتش اعزامی 
به ماخاچ قلعه روس��یه ب��ا فرمانده ناوگان خ��زر نیروی دریایی 

روسیه دیدار کرد.
به گزارش میزان، در دی��دار و گفت و گوی دوطرف فرمانده 

ناوگروه صلح و دوس��تی ایران ناخدایکم شیدایی ضمن تقدیر از 
فرمانده این ناوگان، گفت: بس��یار خوشحالیم که به اینجا آمدیم 
و افتخ��ار می کنیم که در مدت تحریم توانس��تیم تهدیدها را به 
فرص��ت تبدیل کنیم و با تخصص و دان��ش جوانان ایران زمین 

محتاج دیگران نباشیم.
در ادامه فرمانده ناوگان خزر روس��یه ضمن خوش آمدگویی به 
پیشرفت های قابل مالحظه ایران در زمینه دریایی اشاره کرد و اظهار 

داشت: با اتکا به نیرو و دانش داخلی می توان افق ها را ترسیم کرد.

نشست مشترک کمیسیون امنیت با وزیر دفاع 
سه شنبه برگزار می شود

س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: نشست مش��ترک اعضای این کمیسیون با 

وزیر دفاع روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.
به گ��زارش میزان، سیدحس��ین نقوی حس��ینی از 
برگزاری نشس��ت مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس با حسین دهقان وزیر دفاع و 
پشتیبانی خبر داد و گفت: این نشست روز )سه شنبه 24 

اسفندماه( در محال وزارتخانه تشکیل می شود.
نماین��ده مردم ورامین در مجلس ش��ورای اس��المی 
ادامه داد: طبق سنوات گذشته، هر سال نشست مشترک 
کمیس��یون امنیت و وزارت دفاع برگزار می شود و در این 
نشس��ت، وزیر دفاع گزارش��ی از اقدامات، دس��تاوردهای 

نظامی، عملکرد و برنامه های پیش روی ارائه می کند.
نقوی حس��ینی عملکرد وزارت دف��اع را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: یکی از مباحثی که در نشست آتی مورد بحث 
و بررس��ی قرار می گیرد، موض��وع بودجه و اعتبارات حوزه 

دفاعی و نظامی است.

 با ۳۰ امضا؛ استیضاح وزیر کار در مجلس
کلید خورد

طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 30 
امضا در مجلس شورای اسالمی کلید خورد.

به گزارس، طرح استیضاح علی ربیعی با امضای بیش 
از 30 نفر از نمایندگان در مجلس ش��ورای اس��المی کلید 
خورد.  قرار است، این طرح طی روزهای آتی تقدیم هیأت 
رئیس��ه مجلس شود. اس��تیضاح کنندگان عدم توجه وزیر 
ب��ه وضعیت کارگران و مش��کالت آنه��ا را علت اصلی این 

استیضاح عنوان می  کنند.

 دیدار رؤسای کمیسیون های مجلس
با آیت اهلل آملی الریجانی

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: جلسه رؤسای 
کمیس��یون های تخصصی مجلس با رئی��س قوه قضاییه 
برگزار ش��د که طرفین بر تعامل و همکاری بیشتر بین 2 

قوه مقننه و قضاییه تاکید کردند.
به گزارش ف��ارس، اللهیار ملکش��اهی نماینده مردم 
کوهدشت در مجلس گفت: جلسه رؤسای کمیسیون های 
تخصص��ی مجلس با آی��ت اهلل آملی الریجان��ی رئیس قوه 
قضاییه هفته گذشته برگزار شد. وی افزود: در این جلسه 
ش��یوه ارتباط و هماهنگی دس��تگاه قضایی و قوه مقننه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در همین راستا اخیرا 
رئیس قوه قضاییه فردی را به عنوان رابط )امین حس��ین 

رحیمی( انتخاب کرده است.
رئیس کمیس��یون قضایی مجلس ش��ورای اس��المی 
اظهار داشت: همچنین در این جلسه بر تعامل و همکاری 
دادگستری استان ها با مجمع نمایندگان تاکید و بنا شد تا 
جلسه رؤسای کمیس��یون های تخصصی مجلس با رئیس 
دس��تگاه قضا در هر سال 2 یا 3 بار برگزار شود. ملکشاهی 
در پایان خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه در این جلسه 
بر هماهنگی و ارتباط بیش��تر قوای مقننه و قضاییه تاکید 
و نکاتی را درخصوص مشکالت موجود در دستگاه قضا به 

ویژه در حوزه مالی مطرح کرد. 

 تدوین دومین گزارش برجام
به سال آینده موکول شد

نایب  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از موکول شدن تدوین و ارائه دومین 

گزارش ۶ماهه اجرای برجام به سال آینده خبر داد.
ابوالفضل حس��ن بیگی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به زمان ارائه دومین گزارش ۶ماهه اجرای توافق هسته ای 
ایران و 1+5 از س��وی این کمیسیون، اظهار داشت: کمیته 
هس��ته ای کمیسیون امنیت ملی مش��غول تهیه مقدمات 
گزارش است. وی با بیان اینکه پس از بررسی الیحه برنامه 
ششم توسعه در صحن علنی مجلس، کمیسیون جلسه ای 
فوق الع��اده با حضور آق��ای عباس عراقچی برای بررس��ی 
گزارش ارائه شده از سوی دستگاه دیپلماسی تشکیل داد، 
افزود: این یک جلس��ه قطعاً کافی نیس��ت و قرار شد این 
جلسات با محوریت کمیته هسته ای کمیسیون ادامه یابد.

نماینده م��ردم دامغان در مجلس ب��ا بیان اینکه در 
فرصت باقی مانده تا عید نوروز قطعاً این گزارش تا انتهای 
سال تهیه نمی شود، تصریح کرد: برای تدوین این گزارش 
نیازمند وقت بیش��تری هستیم و بر این اساس قطعاً ارائه 

گزارش به بعد از عید نوروز موکول می شود.
نایب  رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به 
بازید اعضای این کمیسیون از تأسیسات هسته ای کشور، 
گفت: هنوز برنامه ای برای بازدید از تأسیس��ات هسته ای 
در نظر گرفته نش��ده، البته در جلس��ه امروز یکشنبه 22 
اسفند کمیسیون درباره تدوین این گزارش بحث  و تبادل 
نظر می ش��ود و در صورت لزوم درباره بازدید از تأسیسات 

هسته ای نیز تصمیماتی اتخاذ می شود.

ناوگروه ارتش پاکستان امروز در بندرعباس 
پهلو می گیرد

ناوگروه ارتش پاکس��تان ام��روز در بندرعباس پهلو 
می گیرد و به مدت سه روز میهمان نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
ب��ه گزارش تس��نیم، ی��ک ناوگروه ارتش پاکس��تان 
حامل پیام ُحسن نیت، صلح و دوستی در بندرعباس پهلو 
می گیرد و به مدت سه روز میهمان نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
این دومین ناوگروه پاکستانی است که در سال جاری و 

با پیام حسن نیت و صلح، در بندر عباس پهلو می گیرد.
خبرگزاری رس��می پاکس��تان )APP( گزارش داد 
که این ناگروه پاکس��تانی ش��امل دو ناو به نام های »تیپو 
س��لطان« و »جرأت« است و هدف از پهلو گرفتن آن در 
بندرعب��اس، تقویت هرچه بیش��تر روابط گرم و صمیمی 
میان دو کش��ور همسایه و گس��ترش همکارها در حوزه 

نیروی دریایی است.
کاپیتان میرزا فؤاد امین بیگ فرماندهی این ناوگروه 

پاکستانی را برعهده خواهد داشت.
ایران و پاکستان از همکاری های گسترده و منظمی در 
حوزه دریایی برخوردارند و ناوگروه های دو کش��ور به طور 
منظم و هر س��ال چند بار، در بنادر یگدیگر با پیام حسن 
نیت پهلو می گیرند. پاکستان ماه گذشته میزبان رزمایش 
ب��زرگ دریایی چن��د ملیتی با عنوان »ام��ان 17« بود که 
هیاتی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز 

به عنوان هیات ناظر در این رزمایش حضور داشت.

انقالب اس��المی  رهبر معظم 
دو گــزارش 

گروه سياست
در دی��دار با اعض��ای مجلس 
خب��رگان باز هم ب��ه اهمیت 
اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و فرمودند: اگر 
هم��ه  کارهای ضروری در موض��وع اقتصاد مقاومتی 
انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع 

اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم.
این اظهارات نش��ان می دهد که علی رغم تاکید 
مکرر ایش��ان به موضوع اقتصاد مقاومتی و تبلیغات 
دولتمردان در عمل به ای��ن فرموده، باز هم چندان 
که ش��اید و باید در عمل دولت نتوانس��ته اس��ت به 

نتیجه مطلوبی در این زمینه دست یابد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: به رئیس جمهور 
محترم هم گفته ام که بیان شاخص های کالن خوب 
است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هرحال 
این ها در زندگی و معیش��ت م��ردم در کوتاه مدت و 

میان مدت اثر نمی گذارد.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه راه هایی 
برای اثرگذاری عین��ی در زندگی مردم وجود دارد، 
افزودند: ش��کایات مردم و دیدگاه های صاحب نظران 
به دس��ت ما می رسد و باید در مس��ائلی نظیر تولید، 
اش��تغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، 
قاچ��اق و واردات و صادرات به گونه ای عمل کرد که 
م��ردم تأثی��ر آن را در زندگی خود کاماًل احس��اس 

کنند اما اکنون این گونه نیست.
این درحالی بود ک��ه دولت در ابتدای روی کار 
آمدن خ��ود وعده داده بود ک��ه در عرض 100 روز 
مشکالت اقتصادی کش��ور را حل می کند و تحولی 

شگفت در اقتصاد کشور به وجود می آورد . 
رئیس جمه��ور در ای��ن زمین��ه گفت��ه بود که 
»راه حل ه��ای کوتاه مدت یک م��اه و 100روزه برای 

حل مش��کالت و معض��الت اقتص��ادی، اجتماعی و 
سیاس��ت داخلی و خارجی در دول��ت تدبیر و امید 
پیش بینی شده اس��ت که با این برنامه ما می توانیم 
در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم«.

ام��ا از این قول چندی نگذش��ته بود که مواضع 
رئیس جمه��ور و تیم اجرایی اش درب��اره وعده حل 
مش��کالت اقتصادی در 100 روز برگش��ت و به مرور 
اظهارات دولتمردان و یاران روحانی این گونه عوض 
شد که روحانی نگفت مشکالت را حل می کند بلکه 
قص��د دارد برنامه های خود را برای حل مش��کالت 

اعالم کند.
با این حال این مس��ئله در م��دت زمان کوتاهی 
به فراموشی س��پرده شد. روحانی تنها پس از گذشت 
نزدیک به 18 روز از پیروزی اش در انتخابات در دیدار 
روحانیون که در تاالر وزارت کشور برگزار می شد، گفت: 
مردم می دانند مش��کالت چندین ساله در چند روز و 
در چند ماه حل نمی ش��ود، مردم صداقت می خواهند، 
مردم از دولت قول سدید می خواهند، کالم دولت، کالم 
روحانیت و کالم همه باید قول سدید باشد، قول سدید 

کالم محکم، استوار، راست و درستی است.
این در حالی است که مقام معظم رهبری پیش 
از انتخابات 24 خرداد 92 در اجتماع مردم در حرم 
مطه��ر امام خمینی)ره( در بخش��ی از سخنانش��ان 
درب��اره انتخابات خط��اب به نامزده��ای انتخاباتی، 
توصیه هایی کردند که بخش��ی از آن تاکید بر عمل 

به وعده های نامزدهای انتخاباتی بود. 
ایش��ان فرمودن��د: وعده های نش��دنی به مردم 

ندهی��د و به گون��ه ای صحب��ت کنی��د که اگ��ر نوار 
حرف هایتان پخش شد "شرمنده" نشوید.

 
فرافکنی

از س��وی دیگ��ر در مدتی پ��س از انتخابات نیز 
ش��اهد بودیم که دول��ت کمی ها و کاس��تی ها را به 
گردن دولت قبل می انداخت و با انتقاد از دولت قبل 
عدم حص��ول خود به اقتصاد مقاومتی را اش��کاالت 

باقی مانده از گذشته می خواند. 
ب��ه ط��وری ک��ه رئیس جمه��ور در ف��رازی از 
صبحت های خود در مورد دولت قبل گفت در دولت 
قبل به قرن 19 باز گشته بودیم یا اینکه هیچ دولتی 
بعد از جنگ تحمیلی نبوده که در آغاز دولت کش��ور 
با تورم بیش از 23 درصد روبه رو باشد، در حالیکه در 

آغاز این دولت کشور با تورم 40 درصد روبه رو شد.
رئیس دولت همچنین در بخ��ش دیگری افزود: 
هیچ دولتی نبوده که شروع آغاز کارش با عدم اشتغال 
خالص چند سال مداوم روبه رو باشد، اشتغال خالصی 
که تقریبا در طول چند س��ال نزدی��ک به صفر بوده 
اس��ت. هیچ دولتی نب��وده که در آغ��از کارش بعد از 
انقالب اسالمی با تحریم های شدید سازمان ملل متحد 
و قطعنامه های شورای امنیت تحت ذیل بند 7 مواجه 

باشد و دولت یازدهم با این مشکالت مواجه بود.
اگر چه نمی توان منکر وجود برخی مش��کالت 
در ابتدای کار دولت یازدهم بود اما دولت در س��ال 
پایان��ی نی��ز از این مش��کالت س��خن می گوید این 
امر نش��ان می دهد که اقدام خاص��ی برای حل این 

مش��کالت انجام نش��ده اس��ت یعنی این که نه تنها 
همچنان مشکالت معیش��تی، اقتصادی، ادامه دارد 
حتی بخش��ی از آن نیز حل نش��ده است و اگر چه 
دول��ت آماره��ای متفاوتی در م��ورد کاهش رکود و 
تورم می دهد اما مردم آن را بر س��ر سفره های خود 
نمی بینند. گزارش��های اقتصادی بیانگرگرانتر شدن 
کاالهای مورد نیاز مردم، تش��دید مش��کل بیکاری، 
عدم س��رمایه گذاری خارج��ی، تعطیلی کارخانجات 
داخل��ی و... و حتی اخیراً صن��دوق بین المللی پول 
نیز به ایران هش��دار داده اس��ت که رشد اقتصادی 
ایران در سال 9۶ نصف خواهد شد. مدیران صندوق 
بین الملل��ی پول در جدیدترین گزارش خود، رش��د 
اقتصادی امسال ایران را ۶.۶ درصد عنوان کرده اند، 
اما پیش بینی آنها بر این اس��ت که این رشد به 3.3 

درصد در سال 9۶ برسد.
 

دنبال کردن سیاست حل مسائل از کانال برجام
به نظر می رس��ید ک��ه دولت عالق��ه خاصی به 
اجرای اقتصاد مقاومتی نداش��ت و بیش��تر به دنبال 
زد و بندهای سیاس��ی و دنبال کردن مس��ئله برجام 
بود چراکه هر مش��کلی را از زوایه ح��ل برجام نگاه 
می کرد و بر این عقیده بود که با امضا ش��دن برجام 
مشکالت اقتصادی کش��ورمان از بین خواهد رفت و 
نه تنها تحریم ها از س��ر ملت ایران رفع می شود بلکه 
سیل سرمایه گذاران خارجی نیز برای سرمایه گذاری 
به کش��ور سرازیر خواهد شد اما چنین اتفاقی نیفتاد 
ن��ه تنها تحریم های تازه ای وضع ش��د بلکه دولتهای 

غرب��ی بخش های زیادی از اموال ملت ایران را نیز به 
س��رقت بردند و در عین حال سرمایه گذاران خارجی 
هم در ایران به بهانه های مختلف از س��رمایه گذاری 
س��ر باز زدند. شاهد هس��تیم که هیات های خارجی 
بس��یاری به ایران آمدند اما حاصل هیچ یک از این ها 
سرمایه گذاری برای تولید و احیای اقتصاد کشور نبود 
و تنها مایل به سوء استفاده از بازار بکر ایران بودند.

 
نبود اراده در دولت

در مجم��وع باید بگوییم در دوره س��ه س��ال و 
ان��دی دولت یازده��م اراده همه جانب��ه و کاملي از 
سوي دولت یازدهم براي اجراي سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي مشاهده نش��د و شواهد امر نشان می دهد 
که در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور تناسبی با 

اقتصاد مقاومتی ندارد. 
در س��ال پایان��ي دول��ت یازدهم ق��رار داریم و 
متأسفانه به نظر نمي رسد در این سال نیز دولت بتواند 
در عرصه اقتصاد مقاومتي کاري از پیش ببرد. این در 
حالی اس��ت که اگر دولتمردان به جای پرداختن به 
ش��عار اقتصاد مقاومتي، بندهاي سیاست هاي ابالغي 
مق��ام معظم رهبري را در این زمینه به طور کامل و 
به درس��تي مورد اجرا قرار می دادند می توانستیم به 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حل مشکالت 

مردم امیدوار باشیم.
در ای��ن میان کس��انی که به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری فکر می کنند باید در نظر داشته باشند که 
مردم دیگر نمی توانند تحمل کنند که دولتی به جای 
عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی شعار دهد و یا 
اینکه تمام کم کاری های خود را به گردن دولت قبل 
بیندازد، سیاس��ت هایی که دیگ��ر در دولت دوازدهم 

جایی ندارد و وعده های بدون عمل رای نمی آورد. 

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان 
گف��ت: صحبت ه��ای رئی��س سخنــــگو

مجلس دلیل بر این اس��ت که 
کسی از شورای نگهبان نمی ترسد.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی دیروز در 
نشس��تی خبری به ارائه گزارش��ی از مصوبات اخیر 
این ش��ورا پرداخت و از تأیید الیح��ه احکام دائمی 
برنامه های توس��عه ای کش��ور خب��ر داد. وی افزود: 
همچنین طرح اصالح بن��د »الف« ماده 103 قانون 
مدیریت خدمات کشوری، الیحه اساسنامه سازمان 
فرهنگی هنری فارس��ی زبان��ان، الیحه تمدید مدت 
اجرای آزمایش��ی قانون اس��تخدام نیروی انتظامی 
جمهوری اس��المی ای��ران مغایر با موازین ش��رع و 

قانون اساسی شناخته نشدند.
کدخدایی همچنین گفت: طرح الحاق یک ماده به 
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی 
و آموزش یاران نهضت س��وادآموزی در وزارت کشور، 
الیحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه درخصوص تأمین 

اجتماعی نیز مغایر قانون شناخته نشدند.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه یادآور شد: 
همچنین طرح استفس��اریه تبصره 4 ماده 52 قانون 
انتخابات مجلس نیز مورد ایراد شورای نگهبان واقع 
شد و این شورا نظرش این بود که صرف نظر از عدم 
تطابق سوال و پاس��خ استفساریه، اشکال سابق این 
شورا کماکان به قوت خود باقیست و مغایر اصل 99 

قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می باشد.
وی ب��ه ارائ��ه گزارش��ی از عملکرد یک س��اله 
گذش��ته ش��ورای نگهبان پرداخت و اضافه کرد: از 
اول فروردین س��ال 95 تا 21 اسفند سال جاری 93 
مصوب��ه از س��وی مجلس به ش��ورای نگهبان واصل 
ش��ده که از این تعداد ۶1 م��ورد الیحه و 32 مورد 
طرح بوده اس��ت؛ از این تع��داد 48 مورد در مرحله 
اول عدم مغایرت با قانون اساس��ی و موازین ش��رع 
آنها اعالم ش��د، 24 مورد ایراداتی داش��ت که بعد از 
چند مرحله رفت و برگش��ت بین مجلس و ش��ورای 
نگهبان، ایرادات آنها اصالح ش��د و به تأیید شورای 
نگهبان رس��ید، 20 مورد هم هنوز در دست بررسی 
است و یک مورد هم الیحه بودجه سال 9۶ است که 

به شورای نگهبان واصل شده و جلسات بررسی این 
الیحه برگزار می شود.

کدخدای��ی با بی��ان اینکه ت��الش می کنیم این 
هفت��ه درباره الیح��ه بودجه 9۶ اع��الم نظر کنیم، 
گفت: امسال 58 مورد نامه های دیوان عدالت اداری 
به ش��ورای نگهبان واصل ش��ده اما با توجه به اینکه 
چند مورد هم از قبل وجود داشته لذا فقهای شورای 
نگهبان در ۶2 مورد از نامه های دیوان عدالت اداری 
اعالم نظر کردند، دو مورد هم استفس��اریه ش��رعی 

داشتیم که اعالم نظر شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشستی 
خبری در پاس��خ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
در جریان بررسی ماده 38 برنامه ششم درباره سقف 
حق��وق مدیران الریجان��ی گفت ک��ه مخالفان این 
مصوبه چون از ت��رس رد صالحیت جرأت ندارند به 
ش��ورای نگهبان ایرادی وارد کنند، ناس��زایش را به 
مجلس می گویند، آیا این گزاره از نظر ش��ما درست 
است؟ توضیح داد: شورای نگهبان ترس ندارد، االن 
که شما اینجا هستید آیا از ما می ترسید؟! وی افزود: 
بنده قبال پاسخ دادم که شورای نگهبان ترس ندارد 

و هر چه می خواهد دل تنگتان بگویید.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: قطعا اینطور 
نیست که رئیس مجلس گفتند، اگر اینگونه بود بقیه 
صحبت هایی که خطاب به ش��ورای نگهبان می زنند 
چیس��ت؟ صحبت های رئیس مجل��س دلیل بر این 

است که کسی از شورای نگهبان نمی ترسد. 
این عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان در پاسخ به 
سوالی درباره اظهار نظر آیت اهلل جنتی دبیر شورای 
نگهبان در اجالس��یه اخیر مجلس خبرگان مبنی بر 
مصیبت خواندن ش��رکت ک��ردن 400 هزار نفر در 
انتخابات شورای شهر خاطرنشان کرد: قطعا شورای 

نگهب��ان در بحث انتخاب��ات ش��وراها ورود نخواهد 
داشت چراکه اصل 99 قانون اساسی چنین اختیاری 
را به شورای نگهبان نداده است و اظهارنظر آیت اهلل 
جنتی به عنوان دبیر ش��ورای نگهبان نبوده بلکه به 
عنوان رئیس مجلس خبرگان بوده اس��ت که نگرانی 
از ای��ن وضعیتی اس��ت که در انتخابات ش��وراها در 

کشور ما وجود دارد.
وی تصریح کرد: مجلس ش��ورای اسالمی که به 
عن��وان نظر بر انتخابات اس��ت نهایت تالش خود را 
برای نظارت بهتر بر انتخابات داش��ته باشد و شورای 
نگهبان نه ادعایی در این باره و نه فرصت و امکانات 

الزم بر نظارت انتخابات شوراها دارد.
کدخدای��ی در پاس��خ به س��وال یک��ی دیگر از 
خبرن��گاران درب��اره فعالی��ت زودهن��گام انتخاباتی 
برخی افراد گفت: ش��ورای نگهبان در هنگام بررسی 

صالحیت ها نظر خود را اعالم خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری راجع به گفت وگوی 
اخی��رش با روزنامه ایران و اینکه گفته بود  ا ی کاش از 
وزیر اطالعات برای ش��رکت در جلسه شورای نگهبان 
درباره بررسی صالحیت های انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال 92 دعوت نمی کردیم، اظهار داشت: من از این 
جهت آن مطلب را گفتم که شما دیگر سوال نپرسید؛ 
گفتم و ای کاش این اتفاق نمی افتاد که رسانه ها اینقدر 
به آن نمی پرداختند و اال ما هنگام انجام وظایف خود 
باید طب��ق قانون از همه مراجع اس��تعالم کنیم و به 

انجام وظایف قانونی خود خواهیم پرداخت.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبن��ی ب��ر اینک��ه بقایی اع��الم کرده اس��ت که رد 
صالحیت نخواهم ش��د، گفت: خود شورای نگهبان 
ه��م این مقدار مطمئن نیس��ت و هرگونه اظهارنظر 
پیش از موعد فاقد اعتبار قانونی است و ما نمی توانیم 

اکنون اظهارنظر در این باره داشته باشیم. 
وی در پاس��خ به س��والی درب��اره کاندیداتوری 
داوطلبان��ی ک��ه در انتخاب��ات مجلس گذش��ته رد 
صالحیت شده اند و اینکه با اتکا به چه پالسی مجددا 
کاندیدا می ش��وند، عنوان داش��ت: باید از خودشان 
بپرس��ید که چه پالسی دریافت کرده اند که داوطلب 
ش��دند اما از سوی شورای نگهبان هیچگونه پالس و 
خبری ارسال نش��ده و اعالم نظر شورای نگهبان در 

مهلت بررسی صالحیت ها اعالم خواهد شد.
کدخدای��ی در ج��واب خبرنگاری درب��اره آنچه 
وی مجادل��ه میان کدخدای��ی و علی مطهری خواند 
پرس��یده بود، گفت: مجادله ای میان ما نبوده است، 
اصالح بفرمایید؛ ما مجادله ای نداشتیم و با هیچکس 
نی��ز مجادله ای نداری��م و فقط نظر قانون��ی را اعالم 
کردیم و از گذش��ته نیز همین روال بوده اس��ت اگر 
کسی نظری دارد باید به مراجع قانونی مراجعه کند.

وی ادامه داد: صرف گفتن یک نفر مسئله ای را 
ح��ل نمی کند و قوانین موجود با بیان یک فرد قابل 
تغییر نخواهد بود و من خواهش می کنم که دوستان 
توج��ه کنند آنجایی که قانون داریم به کس��انی که 

قان��ون را نادیده می گیرند تذک��ر دهند که قانون را 
مورد توجه داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری 
که از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس به علت 
مغایرت با سیاست های کلی برای اولین بار پرسیده 
بود، گفت: این اعالم مغایرت با سیاست های کلی از 
س��وی شورای نگهبان برای اولین بار نبوده است و از 
گذشته و از سال 78 شورای نگهبان به علت مغایرت 
با سیاست های کلی به مصوبات مجلس ایراد گرفته 
بود و مجلس نیز براساس نظر شورای نگهبان مصوبه 
خود را اصالح می کرد و پس از آن نیز در س��ال های 
92 ب��ه بعد آیین نامه نظارت بر سیاس��ت ها تصویب 
شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و در برنامه 

پنجم هم چنین موضوعی رخ داد.
این عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان در پاس��خ 
به س��والی مبنی بر اینکه آیا نظری که از ش��ما درباره 
اس��تعالم از وزیر س��ابق اطالعات در جریان بررس��ی 
صالحیت آیت اهلل هاش��می منعکس ش��د همان نظر 
خودتان بوده اس��ت یا نه،  بیان داش��ت: ما از دوستان 
رسانه ای که نمی توانیم گله کنیم؛ آنها هر جور بخواهند 
به ش��ورای نگهب��ان حمله می کنند و م��ا هم حرفی 
نمی زنیم و شکایتی نمی کنیم اما از دوستان خواهش 
داریم که در س��ال 9۶ اخالق م��داری و امانت داری را 
رعایت کنند و اگر سه ساعت وقت ما را برای مصاحبه 
می گیرند دست کم مطلب ما را صحیح منعکس کنند.

وی با تأکید بر اینکه ش��ورای نگهبان به هنگام 
بررس��ی صالحی��ت  نامزده��ای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری قطعا به همه وظای��ف قانونی خود عمل 
خواهد کرد در پاس��خ به س��والی در مورد تبلیغات 
تمام عی��ار انتخاباتی در فضای مجازی پاس��خ داد: 
ش��ورای نگهبان تا آنجا که امکانات اجازه دهد رصد 
خود را ب��ر تبلیغات در فضای مجازی انجام می دهد 
اما نیازمند قانون جامعی هس��تیم که به ویژه درباره 

تبلیغات انتخاباتی اختیارات الزم را به شورا بدهد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان از مجلس ش��ورای 
اسالمی خواس��ت تدوین قانون جامع انتخابات را به 
اتمام برساند تا امکانات و اختیارات نهادهای نظارتی 
متناسب با روش  های جدید تبلیغات انتخاباتی باشد.

وعده های بدون عمل رای نمی آورد 

الریجانی:
 در مقابل مقاومت

صفی از استکبار ایجاد شده است 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 

منطق��ه به صحن��ه مقاوم��ت و غیرمقاومت تریبــــون
تبدیل ش��ده اس��ت، گفت: در ح��ال حاضر 

صفی از مقاومت در منطقه ایجاد شده است.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی دیروز در کنگره بین المللی 
ش��کوه ایثار )تجلیل از مادران و همس��ران شهدا( با اشاره به اینکه 

مفهومی باالتر از ش��هادت در زندگی واقع��ی وجود ندارد، گفت: از 
رسول گرامی اس��الم)ص( نقل است تا زمانی که انسان در راه خدا 
به شهادت نرسیده باشد نمی تواند ارزش این عملکرد نیک را درک 
کند؛ بنابراین ش��هادت کاری فوق نیک اس��ت و خانواده ش��هدا از 

احترام بسیاری برخوردار هستند.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با ابراز تشکر از برگزاری چنین 
نشس��تی از س��وی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران افزود: شهادت از 
عملیات خاص الهی است و خداوند به خانواده شهدا تفضل بسیاری 
داشته است البته هر انسانی در زندگی متعارف روزانه اقدامات نیکی 
مانند مسجدسازی انجام می دهد که همه این موارد بر و نیکی است 
اما رسول گرامی اس��الم)ص( در این رابطه می فرماید شهادت فوق 

همه اقدامات نیک در دنیا است.

وی با بیان اینکه اگر همه نیکی ها در یک کفه ترازو و ش��هادت 
در کفه دیگر قرار گیرد، میزان نامتوازن می شود، تصریح کرد: حضرت 
عل��ی)ع( می فرماید وقتی انس��ان در مقابل مرگ قرار می گیرد بیدار 

شده و تا پیش از مرگ به اسرار آن آگاهی ندارد.
الریجان��ی با اش��اره به اینک��ه اولیای خدا مبنای ایث��ار را به ما 
نش��ان داده اند، گفت: مفهوم کلیدی ایثار، شهادت است هر چند که 
متاس��فانه در دنیای امروز انسان ها از این مفهوم کلیدی دور شده اند 
اما ما مسلمانان مفتخریم به اینکه اولیای دین مفهوم ایثار و شهادت 

را در زندگی امروز ما تعبیه کرده اند.
وی با بیان اینکه جوانان بسیاری در سال های اول جنگ صحنه 
مب��ارزات را آفریده اند، گفت: مردم در کش��ور ما پ��س از پیروزی 
انقالب گرفتاری های زیادی داشته اند اما این مفهوم شهادت بود که 

صحنه را در میادین جنگ و نبرد تغییر داد.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه ام��روز صفی از 
مقاوم��ت در منطق��ه ایجاد ش��ده اس��ت، تصریح ک��رد: در مقابل 
مقاومت صفی از اس��تکبار نیز ایجاد شده است که صهیونیست ها و 
همپیمان��ان آن ها در این صف قرار گرفته اند بنابراین دنیا به صحنه 

مقاومت و غیرمقاومت تبدیل شده است.
الریجان��ی با اش��اره به اینکه بحران در عراق و س��وریه حکایت 
از نزاع مقاومت و غیرمقاومت اس��ت، گفت: مادران شهید و خانواده 
ش��هدا در میراثی که آن ها از خود باقی گذاش��ته اند، سهیم هستند 
زیرا انسان ها در خانواده شکل می گیرند و مادران شهدا نقش بزرگی 
در تربیت این افراد داش��ته اند بنابراین اگر در محیط خانواده روحیه 
جهادی و مجاهدت وجود نداشته باشد این صحنه شکل نمی گیرد.

کدخدایی:

 صحبت های رئیس مجلس
دلیل نترسیدن افراد از شورای نگهبان است

جانشین سازمان بس��یج مستضعفین گفت: 
مردم ما تحمل دش��منی دشمنان را ندارند و بسیـــجي ها

هرکسی دشمنی کند در برابر آن ها می ایستند.
به گزارش تس��نیم، س��ردار علی فضل��ی در گردهمایی ملی 
انقالبیون جوان گفت: ش��اخصه های انقالب اس��المی سه موضوع 
است. اصل والیت اولین شاخصه است؛ امامت در میان امت همین 
موضوع است که امروز با مجاهدت امام راحل و دیگر شهدا و مراجع 
حاصل ش��ده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دومین 
ش��اخصه اس��ت که باید قوانین از منظر فقهای ش��ورای نگهبان، 
کارشناس��ان قرآن و عترت مورد صحه قرار گیرد و دیگر شاخصه 
روحیه دشمن س��تیزی است. مردم ما تحمل دشمنی دشمنان را 

ندارند و هرکسی دشمنی کند در برابر آن ها می ایستند.
س��ردار فضلی با بیان اینکه باید انقالبیون را در هرکجای این 
نظام مقدس اسالمی تکریم کنیم، گفت: اگر روحیه اسالم خواهی 
و انقالبی گری و اطاعت از امامت و والیت نبود نمی دانیم سرنوشت 
این انقالب چه می شد. وی با بیان خاطره ای از عملیات کربالی 4 
و 5، گفت:  شش ماه برای انجام عملیات کربالی 4 آموزش،  تمرین، 
شناسایی و طراحی انجام شده بود تا به جنوب بصره عراق برسیم. 

یک عملیات پشتیبانی هم در این جغرافیا باید انجام می شد.
سردار فضلی ادامه داد: تصور فرماندهان بر این بود که با کار ۶ 
ماهه از رودخانه اروند عبور و جزیره ام الرصاص را تصرف می کنیم. 
دغدغه اصلی ما منطقه اصلی عملیات بود. در کمتر از ۶ ساعت از 
آغاز عملیات کربالی 4 ما به اهداف خود نرسیدیم و دشمن مانع از 

عملیات ما شد، اما در شلمچه اقدامات موفقیت آمیزی رخ داد.
وی گف��ت: چه��ارم دی ۶5 بدون هیچ حاصل��ی رزمندگان 
اس��الم به جایگاه خود برگشتند. سه ش��بانه روز جلسه بود و در 
حضور جانشین فرمانده کل قوا این جلسه ادامه یافت. در جلسه 
قرارگاه علت شکس��ت ارزیابی و دلیل شکس��ت م��ا در عملیات 

کربالی چهار مشخص شد.
جانش��ین سازمان بسیج مس��تضعفین خاطرنشان کرد: برای 
عملیات بعد باید خود را آماده می کردیم. لش��کری که شکس��ت 
خورده، چگونه می تواند عملیات دیگری را انجام دهد؟ امام فرمود: 
»ما از ب��اب ادای دین و وظیفه و تکلیف به جبهه آمدیم، برای ما 
شکست و پیروزی معنا ندارد« و رزمندگان این را آویزه گوش کرده 

بودند. رزمندگان برای عملیات بعد همه اعالم آمادگی کردند.
وی گف��ت:  کس��ی که به تکلیف عمل می کند چه شکس��ت 
بخورد چه پیروز شود در هر دو صورت پیروز است. انتخاب نقطه 
عملیات دشوار بود، چون جاده را عراقی ها از سهد تا 10 کیلومتر 

به جاده شلمچه به باتالق و میدان مین تبدیل کرده بوند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد:  پس از عبور 
از باتالق ها به کمین بهم پیوس��ته دش��من می رسیم و بعد از آن 
دژ مس��تحکم تاریخی شلمچه در مقابل س��پاه اسالم قرار گرفته 
اس��ت که ارتفاع این دژ به 9 متر می رسید و عراقی ها هر 15 متر 
یک س��نگر حفر کرده بودند و در دامنه آن 250متر سیم خاردار 
حلقوی بهم پیوس��ته بود و پس از آن س��ه هالل قرار داش��ت که 

ارتفاع آن بلندتر از دژ شلمچه بود.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین:
باید انقالبیون را در هر کجای نظام تکریم کنیم

معاون اول قوه قضاییه از تش��کیل پرونده 
تخلف یک شعبه بانکی با گشایش 3 هزار میـــــزان

میلیارد تومان ال س��ی غیر واقعی خبرداد 
و گفت: پرونده های تخلفات اقتصادی گروهی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت االسالم والمسلمین 
غالمحس��ین محسنی اژه ای گفت:  در برخی موارد مدیرعامل یک 
بانک به صورت دستوری و بدون تخصص کافی منصوب می شود 
و در آینده مجبور اس��ت بس��یاری از خدمات و تس��هیالت را به 
صورت دس��توری پرداخت کند که در نتیجه منجر به تش��کیل 

پرونده  اقتصادی کالن و بحران اجتماعی در جامعه می شود.
وی افزود:  پرونده ای وجود دارد که ش��عبه یک بانک 3 هزار 
میلیارد تومان ال سی غیرواقعی داشته است که منجر به تشکیل 
پرونده تخلف اقتصادی بزرگی ش��ده است؛ در این میان بسیاری 
از افرادی که درحال حاضر پرونده های تخلف اقتصادی بزرگی در 
قوه قضاییه دارند نتیجه اقدامات و تخلف های یک گروه و عوامل 
متعدد اس��ت که تمام مش��کالت در نهایت بر سر یک نفر آوار و 

اسم یک نفر به عنوان متخلف اعالم می شود.
محس��نی اژه ای عنوان ک��رد: قوه قضاییه قب��ول دارد که این 
شخص خاصی است و باید به اندازه تخلف خود مجازات شود اما ما 
از بخش خصوصی می خواهیم که در جهت حل اینگونه مشکالت 

و حل و فصل مشکالت افراد خاطی اقتصادی کمک کنند.
وی بیان کرد: من دو سوال از بخش خصوصی دارم و سوال اول 
این است که در شرایط خاص فعلی چگونه می توان از منظر قضایی 

به بخش خصوصی کمک کرد و همچنین از طرف اتاق بازرگانی و 
فعاالن اقتصادی چه کمکی به پرونده ای قضائی می تواند بشود؟

اژه ای افزود: رشد و توسعه اقتصادی کشور می تواند بر مسائل 
اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور تاثیر گذار باشد، زیرا دشمن به 
دنبال این است که به جای جنگ نظامی، برای تاثیرگذاری بیشتر 
بر روابط نظام، انقالب و مردم و مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد و با 
این ابزار قصد جدایی مردم از نظام و انقالب را دارد؛ از نگاه اسالم 
ت��الش و فعالیت اقتصادی، حرمت دارد و اگ��ر محدودیتی برای 
فعالیت اقتصادی وجود دارد، س��قفی برای آن تعیین نشده است. 
از نظر قانون اساسی و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین نظام 

نیز جایگاه فعالیت اقتصادی مشخص و شفاف است.
مع��اون اول قوه قضایی��ه ادامه داد: سیاس��ت های اصل 44 
اجرایی و از جانب مجلس قوانین آن ابالغ شد و پس از آن مقام 
معظم رهبری سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند 

که این نشان از اهمیت به بحث اقتصادی در کشور است.
س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: آیا این پاسخ که بگوییم 
اجازه ندادند و یا مربوط به گذشتگان است، کافی است؟ آیا اینگونه 

پاسخگویی قانع کننده است؟
اژه ای ادام��ه داد: آی��ا اینکه می گویی��م اقتصاد دولتی خوب 
نیس��ت و باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود، بخش خصوصی 
متولی خاص و اتاق فکر جهت هدایت، کنترل و مش��ورت دادن 
دارد؟ اتاق بازرگانی برای اینگونه مباحث وجود دارد اما اینکه در 

تمام این مسائل موفق بوده یا خیر ابهام وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه خبر داد
تشکیل پرونده تخلف ۳ هزار میلیاردی یک شعبه بانکی


