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""تیپ سلطان" و "جرات" در منطقه یکم نداجا 
پهلو گرفتند 

ناوگروه کشور پاکس��تان متشکل از ناوشکن "تیپ سلطان" 
و ناوموش��ک انداز "جرات" در منطقه یک��م نیروی دریایی ارتش 

پهلو گرفت.
در آیین اس��تقبال از این ناو گروه، فرمانده منطقه یکم نداجا 

امیر دریادار حسین آزاد گفت: در راستای حفظ و ارتقای روابط بین 
دو کشور اسالمی ایران و پاکستان، نیروی دریایی راهبردی ارتش 
ایران در منطقه یکم امامت نداجا، میزبان ناوش��کن تیپ سلطان و 
ناو موشک انداز جرات می باشد. کارکنان این ناوگروه، به مدت 3 روز 

در استان هرمزگان حضور دارند و ضمن انجام دیدار با مقامات عالی 
استان و بازدید از اماکن گردشگری سطح شهر بندرعباس و جزایر 
زیبای استان هرمزگان، تمرین مشترکی را در هنگام ترک با نیروی 

دریایی ارتش ایران در آب های آزاد و بین المللی خواهد داشت.

دشمن می خواهد اسالم امریکایی در کشور باشد
مع��اون پارلمانی و حقوقی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی گفت: امروز دشمنان کش��ور می خواهند اسالم 
امریکایی در کش��ور رواج یابد و جوان��ان و نوجوانان را از 

اسالم ناب محمدی جدا کنند.
سردار یزدی در مراسم یادواره شهدای بسیج مسجد 
امام حس��ین)ع( افزود: تفکر شهدا انقالب اسالمی، اسالم 
ناب محمدی بوده اس��ت و امروز دش��من می خواهد این 
تفکر را به اس��الم آمریکایی تبدیل کند. وی افزود: امر به 
معروف و نهی از منکر تفکر ش��هدا بوده اس��ت ولی امروز 
این تفک��ر بعنوان گی��ر دادن در جامعه تلقی می ش��ود. 
دشمن می خواهد ما حزب اللهی ها بدنبال اسالم آمریکایی 
برویم ولی اگر رفتیم دیگر با ما کاری ندارند؛ آنها با اسالم 

ناب محمدی کار دارند.
وی با اشاره به اینکه در زمان حضرت امام خمینی)ره( 
اگر امام فرمایشاتی می کردند همه بدنبال عمل بودند گفت: 
امروز مقام معظم رهبری فریاد می زنند ولی کس��ی گوش 
بحرف ایش��ان نیس��ت و عملی وجود ندارد. وی افزود: در 
زمان جنگ اگرکسی از اموال بیت المال استفاده می کرد او 
مورد سرزنش قرار می گرفت اما امروز این تفکر خوب دیگر 

در کشور وجود ندارد و مربوط به دوران جنگ است.
مع��اون پارلمانی و حقوقی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی خطاب به جوانان و نوجوانان بسیجی گفت: شما 
مواظب باشید تفکر ش��هدا را از شما جدا نکنند و اگر این 
اتفاق رخ دهد، دشمن به هدف خود رسیده است. شما باید 

تفکر شهدا را ادامه دهید و آن تفکر باید زنده نگهدارید.

 مهمترین و به  یاد ماندنی ترین جمله
رهبر معظم انقالب در سال ۹۵ کدام است؟

نظرخواهی درب��اره مهمترین و به  ی��اد ماندنی ترین 
جمل��ه  حض��رت آیت اهلل خامنه ای در س��ال ۹۵ توس��ط 

khamenei.ir منتشر شد.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، در آستانه سال نو به نظر شما مهمترین و به  یاد 
ماندنی ترین جمله  حضرت آیت اهلل خامنه ای در س��ال ۹۵ 

کدام جمله است؟
لطفاً نظرات خود را از طریق همین صفحه ارسال یا آن 
را به شماره  20110 پیامک کنید. برای سهولت در انتخاب 
می توانی��د از صفحات »بیانات«، »پیام ها« و جس��ت وجو، 
عبارت مورد نظر خود را بیابید. این نظرسنجی تا بیست و 

هفتم اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

نه اصالح طلبم و نه اصولگرا؛ اصل گرا هستم
نماینده ولی فقیه در اس��تان خراس��ان رضوی با بیان 
اینکه باید زیرساخت های هنر را به سمت آثار ارزشی تغییر 
داد، گف��ت: نه ضد هنر و نه ضد موس��یقی هس��تیم، بلکه 

ضد ابتذالیم.
به گزارش ف��ارس، آیت اهلل س��یداحمد علم الهدی در 
دیدار صمیمی با نخبگان علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی 
مش��هد، اظهار داش��ت: تقس��یم بندی جریان های سیاسی 
به اصالح طلب و اصولگرا درس��ت نیس��ت زی��را در مقابل 
اصالح طل��ب، اصولگرا قرار نمی گی��رد. وی با بیان اینکه نه 
اصالح طلبم و نه اصولگرا، اصل گرا هستم، تصریح کرد: تنها 

دندانه مشروع بودن این نظام، اصل والیت است.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان خراس��ان رضوی 
خاطرنشان کرد: جریان سیاسی باید در مردم نفوذ داشته 
باشد و الزمه آن، نفوذ در افکار و اندیشه های مردم است. 
وی تأکید کرد: حضور هر جریان در جامعه به قدرت نفوذ 

خود و سنخیت با جامعه بستگی دارد.
امام جمعه مشهد مقدس در ادامه این دیدار با اشاره 
به هنجاره��ای جامعه، تصریح ک��رد: جامعه هنجارهایی 
دارد، جریان��ی ک��ه بخواهد این هنجارها را بکش��ند، هم 
ب��ا مردم و هم ب��ا حاکمیت مواجه می ش��ود. وی تصریح 
کرد: مصرف کنندگان کاالی هنری در کشور، سنخیتی با 
دانش��گاه و با علم هنر ندارند و تنها به دنبال کاالی آماده 

هستند تا به پول برسند.

 دامنه تجاوز به اموال ایران 
به اروپا کشیده شده است

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: دامنه تجاوز به 
اموال ایران از آمریکا به اروپا کشیده شده است. آمریکایی ها 

به بهانه های واهی اموال ملت ایران را غارت می کنند.
به گزارش مهر، محمدنبی حبیبی اظهار داشت: قرار 
بود با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، صادرات رونق 
بگیرد، تولید داخل تقویت شود و در نتیجه اشتغال ایجاد 
و فضای کس��ب و کار هم رونق پیدا کند. وی افزود: البته 
انتظار نیست که تا پایان سال13۹۵ همه تاثیرات اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مشهود ش��ود ولی در هر 

صورت گزارش مستند مستدل به مردم ضرورت دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: اگر اقدامات 
فوق به طور کامل انجام ش��ود قطعاً وابس��تگی به واردات 
کاهش می یاب��د و جلوی قاچاق کاال گرفته می ش��ود اما 
گزارشات فعاالن اقتصادی و نیز اقتصاددانان کشور حاکی 

است که ما هنوز در رکود به سر می بریم.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور که در گذشته گفته 
بود حتی آب خوردن ما هم به برجام مربوط است اظهار کرد: 
امروز یکی از اعضای تیم دیپلماسی کشور صریحا می گوید 

که برجام قرار نبود اقتصاد ایران را شکوفا کند.
حبیبی به بلوکه ش��دن 1.۶ میلیارد دالر از دارایی های 
بانک مرکزی در لوکزامبورگ خاطرنشان کرد: دامنه تجاوز به 
اموال ایران از آمریکا به اروپا کشیده شده است. آمریکایی ها 

به بهانه های واهی اموال ملت ایران را غارت می کنند.
دبی��رکل ح��زب موتلفه اس��المی گفت: م��ا اگر در 
دیپلماسی خارجی به ویژه جنایات جنگی غرب و آمریکا 
و موضوع تجاوز به دارایی های ملت ایران موضع تهاجمی 

نداشته باشیم راه به جایی نمی بریم.
حبیبی با اش��اره به س��خنان مقام معظ��م رهبری در 
دی��دار با اعضای مجل��س خبرگان تصریح ک��رد: ما نباید 
تردید کنیم که آمریکا در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ یورش 
بی رحمانه ای به ملت و دولت ما آورده است و برای فریب ما 

در این دو حوزه مرتب از گزینه نظامی سخن می گوید.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود: مسئوالن دولتی 
باید خودشان را در حوزه فرهنگ، اقتصاد و معیشت مردم 
مس��ئول بدانند. اگر آن ها سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
سیاست های اصل ۴۴ را اجرا می کردند ما امروز مشکالت 
معیشتی نداشتیم. وی در مورد اجرای سیاست های اصل 
۴۴ خاطرنش��ان کرد: دولت باید در ای��ن زمینه به مردم 
گزارش دهد. طی ۴ س��ال گذشته فقط 12 بنگاه واگذار 
شده است و دولت همچنان اصرار دارد حجم فعالیت های 

اقتصادی در حوزه تصدی گری را حفظ کند.

دوره  دوازدهمی��ن  موع��د  تا 
دو گــزارش 

گروه سياست
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
زمان زیادی باقی نمانده است 
و کم کم جریان های مختلف فعال در انتخابات خود 

را نشان می دهند.
در این میان اگرچه اصالح طلبان دوس��ت دارند 
به طور مستقل وارد عرصه شوند و این را در مواضع 
و اظهارنظره��ای چهره ه��ای اصلی آن ه��ا می توان 
دریافت اما به راحتی می توان دریافت که این امکان 
برای آن ها میسر نیست. اگرچه از نامزدهای پوششی 
س��خن به میان می آورند اما تاکنون چهره ای خاص 
را برای رقابت با روحانی معرفی نکرده اند و بسیاری 
از صاحب نظ��ران اینط��ور عقیده دارن��د که اکثریت 

اصالح طلبان از حسن روحانی حمایت می کنند. 
اینک به نظر می رسد که بحث حضور کاندیدای 
پوششی که در کنار حسن روحانی وارد میدان شود 
مورد وفاق همه  آن ها نیست و حامیان دولت به ویژه 

با این طرح مخالف هستند.
اخیرا محمدرضا عارف اظهار کرد: ما باید مسیر 
س��ال ۹2 را ادامه دهیم و راهی جز این نداریم. باید 
ببینیم که دولت برآمده از حماس��ه سال ۹2 با چه 
مش��کالتی روبه روست و بعد با نگاه به دستاوردهای 
دول��ت کمک کنیم مس��یر تداوم یابد و تالش��مان 
این باش��د که نتیجه انتخابات اردیبهش��ت ماه آینده 

استمرار مسیر سال ۹2 باشد.
رئی��س ش��ورای سیاس��ت گذاری اصالح طلبان 
همچنین گفت: در مورد انتخابات ریاست جمهوری 
ما برنامه مشارکت و حضورمان را تا پایان سال ارائه 

خواهیم کرد تا انش��ااهلل کاندیدای ما با قاطعیت در 
دور دوم در پاستور حضور یابد.

لذا به نظر می رس��د در نهای��ت جریان دولت و 
جریان اصالحات به طور یکدست در انتخابات حاضر 
ش��وند چراکه وجود این انشقاق رای های آنان را به 

صندوق رقبا وارد خواهد کرد. 
با این حال به نظر می رس��د ک��ه اصالح طلبان 
نتوانس��تند هن��وز در این باره به نتیجه ای درس��ت 
برس��ند چراکه برخ��ی از جریان ه��ای اصالح طلبی 

سخن از معرفی کاندیدای مستقل می کنند. 
پی��ش از ای��ن اصالح طلبان اعالم ک��رده بودند 
که 22 اس��فندماه نامزد رس��می اصالح طلبان برای 

انتخابات ریاست  جمهوری اعالم می شود
و در عی��ن ح��ال جبه��ه اصالح طلب��ان ایران 
ط��ی بیانی��ه ای اع��الم کرده اس��ت که ای��ن جبهه 
پ��س از مطالعه و بررس��ی فضای موجود کش��ور و 
س��طح انتظارات جامعه و گفت وگو با ش��خصیت ها 
و جریان های همس��و کاندی��دای اختصاصی خود را 
برای حضور در مناظرات و مبارزات انتخاباتی معرفی 

خواهد کرد.
ای��ن جبه��ه در این بیانیه با اش��اره ب��ه اینکه 
اصالح طلب��ان در انتخاب��ات س��ال ۹2 پ��س از رد 
صالحیت آیت اهلل هاش��می توسط ش��ورای نگهبان 
از حس��ن روحانی به عنوان کاندیدای ائتالفی دوره 
یازدهم ریاست جمهوری حمایت کرد می افزاید: در 
نتیجه با تشکیل ستادهای انتخاباتی همسو و دعوت 
بزرگان و احزاب اصالح طلب و مش��ارکت حداکثری 

مردم دولت تدبیر و امید در کشور استقرار یافت.

در این بیانیه تصریح ش��ده جبهه اصالح طلبان، 
ضمن ارج نهادن به عظمت و دوراندیشی مردم فهیم 
ای��ران زمین، با س��پاس و حمای��ت از موفقیت های 
دولت یازدهم به ویژه در حوزه دیپلماس��ی و کاهش 
رش��د تورم، افزایش رشد اقتصادی و بازگشت موفق 
به جرگه تولید و صادرات نفت، همواره نقدهای خود 
را نی��ز به عملک��رد دولت درخص��وص رکود تورمی 
گسترده، موانع اشتغال و کم توجهی به حوزه جوانان 
و زنان، محیط زیس��ت، معض��الت اجتماعی، حقوق 
مدنی و برخی وعده های فراموش شده آقای روحانی 
به مردم را به اس��تحضار مردم و مس��ئوالن ارجمند 

رسانده است.
در این بیانیه آمده است: برهمین اساس، جبهه 
اصالح طلبان ایران ضمن تداوم حمایت خود از آقای 
روحان��ی و همراه��ی با بزرگان اصالح��ات، بصورت 
مستقل و در تعامل با دیگر جریانات اصالح طلب در 
انتخابات دوره دوازدهم ریاس��ت جمهوری حضوری 
فع��ال خواهد داش��ت. این جبهه پ��س از مطالعه و 
بررس��ی فض��ای موجود کش��ور و س��طح انتظارات 
جامع��ه و گفت وگ��و ب��ا ش��خصیت ها و جریان های 
همس��و کاندیدای اختصاصی خود را برای حضور در 

مناظرات و مبارزات انتخاباتی معرفی خواهد کرد.

دیدار با روحانی
در همین حال قرار اس��ت که اعضای فراکسیون 
امید این هفته به دیدار حسن روحانی بروند که این امر 

نیز بیانگر البی و مشاوره با وی درباره انتخابات است. 
محمد فیضی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید 
مجلس اظهار داشت: در آستانه سال نو و اعضای این 
فراکس��یون به دیدار حجت االسالم روحانی می روند. 
وی ادامه داد: این جلس��ه پس از جلس��ه علنی روز 

یکشنبه مجلس شورای اسالمی خواهد بود.
عض��و هیئت رئیس��ه فراکس��یون امید مجلس 
تصریح کرد: در این دیدار نمایندگان درباره مس��ائل 

جاری کشور بحث های را مطرح می کنند
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران و عضو 
فراکس��یون امید مجلس شورای نیز در این باره اظهار 
داشت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی امروز 
دوش��نبه )23 اس��فندماه ۹۵( صحن علنی نخواهد 
داش��ت، لذا اعضای فراکس��یون امید صب��ح امروز با 

رئیس جمهور دیدار و گفت وگو خواهند داشت.
وی افزود: در این دیدار که پس از درخواس��ت 
ش��ش یا هفت ماهه اعضای فراکسیون محقق شده 
اس��ت مباح��ث روز و موضوع��ات کالن ملی مورد 
بح��ث و گفت وگو قرار  گیرد. همچنی��ن با توجه به 

اینکه در آس��تانه انتخابات شهر و روستا و همچنین 
دوازدهمین دوره ریاس��ت جمه��وری قرار داریم لذا 

درخصوص انتخابات نیز مباحثی صورت می گیرد.
عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اسالمی 
همچنی��ن تصری��ح ک��رد: براس��اس دی��دار ام��روز 
رئیس جمهور مباحثی را درخصوص موضوعات مذکور 
عنوان ک��رده و برخ��ی اعضای فراکس��یون امید نیز 
سواالت و موارد مورد نظر را مطرح می کنند. همچنین 
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم به 

ارائه سخن می پردازد.
ذوالقدر ادامه داد: برای هماهنگی و تقسیم بندی 
درباره مس��ائل فراکسیون امید جلس��ه فوق العاده ای 
برگزار می کند تا بر این اساس برنامه ها اعضا به افرادی 
که می خواهند به ایراد سخن بپردازند برگزار می شود. 
نماین��دگان در حضور رئیس جمهور، مس��ائل مهم و 
کالن کشوری و همچنین موضوعات عرصه بین المللی 
و داخل��ی را مط��رح می کنند و در پای��ان هم برخی 

نمایندگان مباحث مطروحه را جمع بندی خواهند. 

در نهایت
در نهای��ت باید گفت که به طور کلی ش��رایط 
حاک��م ب��ر جریان های سیاس��ی و عملک��رد دولت 
یازدهم در چهار سال گذشته، موجب شده تا فضای 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا حدی از ابهام 
برخ��وردار باش��د و نمی توان به راحت��ی در رابطه با 
نتیجه انتخابات آینده تحلیل جامعی ارائه داد. با این 
همه با نزدیک ش��دن به موع��د انتخابات واقعیت ها 

بیش از پیش خود را نمایان خواهد کرد.

80 تن از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار 
توجه بیش��تر وی به فرامین رهب��ر معظم انقالب 

طبق قانون اساسی شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: 

مس��تحضرید در مقدمه قانون اساس��ی آمده 
است براس��اس والیت امر و امامت مستمر، قانون 
اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را 
آماده می کند تا ضامن عدم انحراف س��ازمان های 
مختلف از وظایف اصیل اس��المی خود باش��د. به 
همی��ن جه��ت طبق اص��ل پنج��م، در جمهوری 
اس��المی ایران، والیت امر و امام��ت برعهده فقیه 
عادل و باتقوا و آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر، 
قرار گرفته اس��ت تا مطابق قانون اساسی از جمله 
اصول ۵7 و 110، قوای سه گانه را زیرنظر داشته 
و ب��ه تنظی��م روابط آنها بپردازد ت��ا اهداف واالی 
انقالب اس��المی محقق گردد و این امر مهم میسر 

نمی شود اال به عمل همگان به قانون.
ای��ن نامه می افزای��د: جنابعالی نیک می دانید 
چارچ��وب روش حکومت��ی در نظ��ام جمه��وری 
اس��المی ایران که در قانون اساسی متبلور است، 
عینیت بخشی زمینه های اعتقادی نهضت خونبار 
اسالمی مردم به پاخاسته است که همه مسئولین 
به ویژه روس��ای قوای سه گانه مس��ئولیت بسیار 
واالیی در این زمینه دارند و مستحضرید که طبق 
اصل 122 قانون اساس��ی در برابر رهبری مسئول 
هس��تید و وفق س��وگندی که طب��ق اصل 121 
ی��اد کرده اید باید پاس��دار مذهب، نظام جمهوری 
اس��المی و قانون اساسی باش��ید و با علم کامل به 
این امور منصب ریاست جمهوری را پذیرفته اید و 

البته به تأیید و تنفیض رهبری رسیده است.
در این نامه تصریح ش��ده اس��ت : از آنجا که 
مالحظه می ش��ود از چندی پیش ب��ه کرات و به 
عناوی��ن مختلف و ب��ا صراحت تم��ام، در مجامع 
عموم��ی ب��ه تقاب��ل لفظ��ی و عملی ب��ا تدابیر و 
سیاس��ت ها و دیدگاه ه��ا و رهنموده��ای رهبری 
پرداخته ای��د که نمونه ای از عناوین آنها به ش��رح 

پیوست به اطالع می رسد؛
با استعانت از اصول 8 و 8۴ قانون اساسی در 
اجرای وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر 
و تکلیف قانونی خود و با درنظرگرفتن مس��ئولیت 
ش��ما در برابر مجلس ش��ورای اسالمی و تأکید بر 
ضرورت عمل به س��وگند و یادآوری قسمت اخیر 
بند 10 اصل 110 برتکلیف شرعی و قانونی جناب 
عالی در ضرورت پایبندی به رکن والیت و نگرش 
ب��ه فرمایش بنیانگ��ذار فقید جمهوری اس��المی 
حضرت امام خمینی)ره( که فرمودند:»پش��تیبان 
والیت فقیه باشد تا به مملکت شما آسیبی نرسد« 
و تمکین و همراهی با مردم انقالب و والیی تحت 
رهبری ولی ام��ر و اطاعت از تدابیر و رهنمودها و 

سیاست های معظم له تأکید و توصیه می نماییم.

دولت باید بر مبنای تأکیدات رهبری تالش 
خود را در مسیر اقتصاد مقاومتی مضاعف کند

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد 
مجلس مس��یر اقتصاد مقاومتی را مس��یر صالح و 
رس��تگاری می داند و دول��ت و وزرا باید بر مبنای 
تأکیدات مقام معظم رهبری در این باره تالش های 

خود را مضاعف کنند.
عل��ی الریجانی در نطق پیش از دس��تور خود 
در آغاز جلس��ه دی��روز مجلس )22 اس��فند ۹۵( 
گفت: رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس 
خبرگان مطالب مهمی در مس��ائل اساس��ی کشور 
بیان داشتند. به خصوص درباره تالش جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتی که پایه اصلی رش��د کشور خواهد 

بود و همچنین توجه جدی به مسائل فرهنگی.
وی افزود: مجلس ش��ورای اسالمی این مسیر 
را مس��یر صالح و رستگاری ملی می داند. گزارشی 
از تالش ه��ای مجلس در ماه های گذش��ته در این 
قلمرو ارائه خواهد شد و دولت و وزرا باید بر مبنای 
تاکیدات مقام معظم رهبری تالش های خود را در 

این زمینه ها مضاعف کنند. 
الریجان��ی اظهار داش��ت: در روزه��ای اخیر 
رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس جمهور 
روس��یه حرف های بس��یار عجیب و غریبی مطرح 

کرده که الزم است به 2 نکته آن اشاره شود. 
وی خاطرنشان کرد: ابتدا اینکه این فرد تاریخ 
قبل از اس��الم ایرانیان را تحری��ف کرد و حوادث 
را وارون��ه جل��وه داد. ظاهرا ایش��ان نه ب��ا تاریخ 
آشناس��ت و نه تورات خوانده اس��ت. البته از یک 
صهیونیس��ت ناب��کار جز این انتظاری نیس��ت که 

اینگونه دروغ پردازی ها را ارائه کند. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی افزود: دیگر 
اینکه رئیس رژیم صهیونیس��تی به روش��نی بیان 
کرد که پشت جنگ در سوریه رژیم صهیونیستی 
اس��ت. او برای ایجاد صلح در سوریه شرط تعیین 
کرد و آش��کار ساخت جنگ در سوریه جنگ علیه 

مقاومت ضدصهیونیستی است.
الریجانی اظهار داش��ت: اگر برخی از رهبران 
کش��ورهای منطق��ه تاکنون تردید داش��ته اند که 
جنگ در سوریه در راستای منافع مسلمانان است 
با این س��خنان رژی��م صهیونیس��تی موضوع باید 
برایش��ان از ابهام درآمده باش��د که مسئله اصلی 
ماجراجویی های منطقه از پای درآوردن مقاومت و 
کشورهای حامی آن است تا راه برای سلطه کامل 

رژیم صهیونیستی بر منطقه هموار شود.
وی افزود: مجلس شورای اسالمی کشورهای 
اس��المی را ب��ه مطال��ب اخی��ر س��رکرده رژی��م 
صهیونیستی توجه می دهد تا حقیقت بحران های 
س��ال های اخی��ر در منطق��ه را دریابن��د و برخی 
کش��ورها از مس��یر غلطی که درپی��ش گرفته اند 
بازگردند و با دسته بندی های غلط راه را برای این 

رژیم سلطه طلب هموار نکنند.

عدم انتشار گزارش دولت مانع نظارت مجلس 
در حوزه اقتصاد مقاومتی است

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس اعالم ک��رد: عدم 
انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت 
و عدم توافق بر سر ش��اخصه های نظارت در سطح 
فرابخشی و بخش��ی و زمان بندی آنها یکی از موانع 

مهم در مسیر نظارت مجلس محسوب می شود.
گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی درباره عملکرد یکساله پارلمان در راستای 
اجرای سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی در 
نشس��ت علنی صبح دیروز از س��وی کاظم جاللی 

رئیس این مرکز قرائت شد.

الریجان��ی پس از ارائه گ��زارش کاظم جاللی 
رئیس مرکز پژوهش ه��ای مجلس درباره عملکرد 
خانه ملت پیرامون اقتصاد مقاومتی طی سخنانی 
گفت: این گزارش نش��ان داد مجلس هم در زمان 
تصوی��ب اح��کام دائ��م برنامه توس��عه و هم طی 
بررس��ی برنامه ششم و بودجه ۹۶ به سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی توجه داش��ته اس��ت. وی اضافه 
کرد: در گزارش مرکز پژوهش ها به صورت روشن 
به این موضوع که چه قوانینی در راس��تای اقتصاد 

مقاومتی تصویب شده، پرداخته شده است. 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی در همین 
زمینه خاطرنش��ان کرد: چون مقام معظم رهبری 
گفتند ق��وا گزارش های خود را ارائه کنند مجلس 

پیشقدم شده و گزارشش را ارائه کرد.

 طرح بیمه بیکاری و حمایت
از بیکاران متقاضی کار مجدداً

 

به کمیسیون اجتماعی بازگشت
نماین��دگان مجلس طرح با پیش��نهاد رئیس 
مجلس و به دلیل عدم تأمین بار مالی و ایراد اصل 
7۵ قانون اساسی، طرح بیمه بیکاری و حمایت از 
بیکاران متقاضی کار را مراعا گذاش��ته و مجدداً به 

کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی طرح 
یک فوریت��ی بیمه بی��کاری و حمای��ت از بیکاران 
متقاضی کار اعاده شده از شورای نگهبان را مورد 
بحث و بررسی قرار داده و برای رسیدگی بیشتر و 

تأمین بار مالی مراعا گذاشتند.
الریجانی در جریان بررس��ی این طرح اظهار 
داشت: مجلس پیش از این طرح مذکور را بررسی 
ک��رده بود اما ش��ورای نگهبان به ای��ن طرح ایراد 
اصل 7۵ )عدم تأمین بار مالی( گرفت و به مجلس 
ارجاع داد، مجلس نی��ز روی نظر خود اصرار کرد 
فل��ذا طرح مذک��ور برای تعیین تکلی��ف نهایی به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی افزود: مجمع نیز نظر ش��ورای نگهبان را 
تأیید ک��رد و گفت که این ط��رح دارای بار مالی 

است و ایراد اصل 7۵ قانون اساسی دارد.
الریجانی سپس از اعضای کمیسیون اجتماعی 
سوال کرد که آیا با دولت برای تأمین بار مالی این 
طرح تفاهم کرده اید یا خیر؟ که اعضای کمیسیون 
اجتماع��ی گفتند که تفاهم نکرده اند.ئیس مجلس 
در ادامه یادآور ش��د: اگر ما مجدداً این طرح را با 
همین ش��رایط و وضعیت به تصویب برس��انیم باز 
هم شورای نگهبان ایراد اصل 7۵ قانون اساسی را 
به آن می گیرد، ما یکبار این مس��یر را طی کردیم 
و ش��ورای نگهبان این طرح را رد کرده است، فلذا 
بهتر اس��ت سر منابع و بار مالی این طرح با دولت 

به تفاهم برسید، سپس آن را بررسی کنیم.

مصوبه ایجاد محدودیت در نظارت استصوابی 
شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت

نمایندگان مجلس با اصرار روی مصوبه ایجاد 
محدودیت در نظارت اس��تصوابی شورای نگهبان، 
این مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در نشس��ت علنی پارلمان طرح استفس��اریه 
تبصره ۴ ماده ۵2 قانون انتخابات مجلس ش��ورای 

اسالمی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث 
و بررسی قرار دادند.

نمایندگان مجلس در این مصوبه بدون اصالح 
ایراد شورای نگهبان، روی مصوبه قبلی خود با 137 
رأی مواف��ق، 30 رأی مخال��ف و 8 رأی ممتن��ع از 
22۵ نماینده حاض��ر در صحن علنی، اصرار کردند 
ک��ه بدین ترتیب مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف 
نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ش��ورای نگهبان به دلیل عدم تناس��ب سوال 
و پاس��خ استفس��اریه و همچنین مح��دود کردن 
اظهارنظ��ر ش��ورای نگهبان، به ای��ن مصوبه ایراد 

گرفته و آن را رد کرده بود.
طب��ق مصوبه مجلس در این استفس��اریه که 
مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان است، 
پس از اعالم نظر قطعی و نهایی ش��ورای نگهبان 
در مهل��ت 20 روزه ذکر ش��ده در تبصره ۴ ماده 
۵2 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی درباره 
صالحیت ی��ک نامزد انتخابات ب��ا رعایت »قانون 
ل��زوم رس��یدگی دقیق به ش��کایات داوطلبین رّد 
صالحیت ش��ده در انتخاب��ات مختلف، این ش��ورا 
نمی توان��د اظهارنظر مجددی درباره صالحیت آن 
نامزد یا منتخب داش��ته باش��د و چنانچه مدارک 
جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک 
طب��ق ماده 30 قان��ون آیین نام��ه داخلی مجلس 
ش��ورای اسالمی در زمان بررس��ی اعتبارنامه های 

منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.«

سوال نمایندگان از طیب نیا اعالم وصول شد
س��وال ملی ۵ نفر از نماین��دگان از وزیر امور 
اقتص��ادی و دارای��ی درباره عدم بازگش��ت منابع 
حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن مهر توسط 
بانک مس��کن به بانک مرکزی در نشست پارلمان 

اعالم وصول شد.
 غالمرض��ا کاتب عضو هیات رئیس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی در نشس��ت علنی دیروز، موارد 

اعالم وصولی را قرائت کرد:
 طرح عادی درآمد پایدار شهرداری های کشور

 الیحه عادی معاهده بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری اندونزی برای استرداد مجرمان

 س��وال مل��ی ۵ نفر از نماین��دگان از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی درباره عدم بازگشت منابع 
حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن مهر توسط 

بانک مسکن به بانک مرکزی

 رئیس جمهور یک معذرت خواهی
به استان خوزستان بدهکار است

نماین��ده م��ردم هوی��زه در مجل��س خطاب 
ب��ه رئیس جمه��ور گفت: ب��ا آمدن تان به اس��تان 
خوزس��تان به جز ی��أس و ناامی��دی چیزی عاید 
مردم خوزستان نش��د و یک عذرخواهی به مردم 

این استان بدهکار هستید.
قاسم س��عیدی در نطق میان دستور خود در 
صحن علنی مجلس اظهار داش��ت: خوزستانی که 
دیروز به جنگ س��خت افزاری تمام عیار دشمنان 
بی رحم مجبور به دفاع بوده متأس��فانه امروز وارد 
یک جنگ همه جانبه خش��م طبیعت ش��ده است، 
خش��م طبیعتی ناش��ی از بی تدبیری و بی اعتنایی 
برخی مس��ئوالن اجرایی کش��ور که طبیعتش را 
به هم زده اند و جلگه حاصلخیز و همیش��ه س��بز 
خوزستان را به کانون ریزگردهای نفس گیر مبدل 

کرده اند.
وی همچنی��ن خط��اب ب��ه رئیس جمه��ور، 
خاطرنشان کرد: در س��فر اخیر شما به خوزستان 
اش��اره داش��تید که هیچکس نمی تواند با طبیعت 
بجنگ��د ول��ی آی��ا واقع��ا خش��کاندن تاالب ها و 
رودخانه ه��ا جن��گ با طبیعت نیس��ت؟ آیا انتقال 
آب از سرش��اخه های کارون و کرخ��ه جن��گ ب��ا 
طبیعت حساب نمی شود؟ آقای رئیس جمهور! در 
س��فر اخیرتان به خوزستان اشاره داشتید که این 
ریزگردهای نفس گیر یک غضب الهی اس��ت چرا 
هم��ه چیز را به خدا نس��بت می دهید و از ظلم و 

بی تدبیری انسان بر انسان صحبت نمی کنید؟ 
س��اعدی ادامه داد: آقای رئیس جمهور ش��ما 
دیگر چرا؟ ش��ما که ش��خصیت مذهبی دارید این 
چه نوع همدردی با مردم محروم خوزستان است. 
آیا می دانید با آمدن تان به خوزستان به جز یأس و 
ناامیدی چیزی عاید مردم خوزستان نشد و بدانید 
که ش��ما یک معذرت خواهی به مردم خوزس��تان 

بدهکار هستید.

درخواست نمایندگان از وزیر کشور
تعدادی از نمایندگان در تذکری به وزیر کشور 
خواس��تار برکناری و عزل فوری اس��تاندار خراسان 
جنوب��ی به علت ع��دم پایبندی به موازین ش��رعی 
شدند. تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی 
کشور در جلسه علنی مجلس از سوی هیأت رئیسه 

قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
رضا شیران، محمدحسین حسین زاده بحرینی،  
علی اصغر یوس��ف نژاد و اکبر رنجبرزاده نمایندگان 
مشهد، ساری و اسدآباد به وزیر نفت در مورد افزایش 
قیمت گاز مصرفی خانگی علی رغم ممنوعیت افزایش 

قیمت حامل های انرژی )گاز( تذکر دادند.
محمدرض��ا امیرحس��ن خانی نماین��ده مردم 
طبس ب��ه وزیر کش��ور ضرورت توج��ه جدی به 
دغدغه های نماینده ولی فقیه در اس��تان خراسان 
جنوبی و ائمه محترم جمعه و جماعات و روحانیت 

استان را متذکر شد.
محمدج��واد ابطحی، فره��اد فالحتی و نظر 
افضلی،  احمد س��الک و سید جواد ساداتی نژاد در 
تذکری به وزیر کش��ور خواس��تار برکناری و عزل 
ف��وری اس��تاندار خراس��ان جنوبی ب��ه علت عدم 

پایبندی به موازین شرعی شدند.
یحی��ی کمالی پور نماینده م��ردم جیرفت در 
تذک��ری به وزی��ر صنعت عنوان ک��رد ضعف توان 
مدیریتی و نظارتی باعث فلج شدن بخش صنعت، 

معدن و تجارت شده است.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: 
احکام جدید اعضاء به س��ال آینده موکول مصلـــحت

ش��ده و رهبر معظم انق��الب هنوز در مورد 
احکام اعضاء تصمیمی نگرفتند.

به گزارش تس��نیم، محسن رضایی در نشست  خبری با اشاره 
به آغاز دوره جدید مجمع تش��خیص مصلحت نظام، اظهار داشت: 
تاریخ تشکیل دوره های مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مسئله 
قطعی و قید ش��ده در قانون نیس��ت و هیچ محدودیت قانونی در 

این باره وجود ندارد.
وی افزود: به طور عرف 2۴ اسفندماه احکام دوره های ۵ ساله 
از س��وی مقام معظم رهبری صادر می ش��ود، اما این دفعه صدور 
احکام به س��ال آینده موکول شده، ش��ایعاتی که در مورد اعضای 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام مطرح می ش��ود، صحت ندارد و 

هنوز مقام معظم رهبری در این باره تصمیمی نگرفتند.
دبی��ر مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام خاطرنش��ان کرد: 
هم اکنون ریاست مجمع برعهده آیت اهلل موحدی کرمانی است و با 

کمک دبیرخانه در حل و فصل امور کارها انجام می شود.
وی در ادامه این نشس��ت  خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر 

اینکه آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ 
را دارد، تصریح کرد: دعا کنید با لباس س��بز به شهدا متصل شوم 
و در همان مس��یر بتوانم خدمت کنم. بنده بارها گفته ام برنامه ای 

برای این کار ندارم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری 
درب��اره گزارش اقتصاد مقاومتی و نقش دول��ت، گفت: بنا نداریم 
تا پایان امس��ال و قب��ل از ارائه این گزارش ب��ه رهبر انقالب، آن 
را منتش��ر کنیم. رضایی در پاسخ به س��وال دیگری درباره سقف 
پرداخت��ی مدیران خاطرنش��ان کرد: تصمیم بر آن ش��د که فعال 
تصمیمات ش��ورای نگهبان اجرایی شود و دولت نیز ظرف دو ماه 

آینده این الیحه را به مجلس شورای اسالمی ارسال کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما از اعضای 
موثر جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی محسوب می شوید یا 
خیر؟ گفت: بنده در این جبهه هیچ عضویت و دخالت تشکیالتی 

ندارم و از هر نوع وحدت نیروهای انقالبی حمایت می کنم.
رضایی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره علت حضورش در 
اولین مجم��ع ملی جبهه مردمی نیروهای انق��الب، تصریح کرد: 
بنده، آی��ت اهلل موحدی کرمانی و چند نفر دیگر به عنوان میهمان 
در این مجمع شرکت کردیم. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
نام��ه اخیرش به رئیس جمه��ور درباره عملک��رد اقتصادی دولت 
یازدهم، گفت: در طول دوره آقای روحانی حدود ۴0 یا ۵0 درصد 
از ارزش پ��ول مل��ی کاه��ش یافته و ۴۵ درصد از پ��ول مردم در 

بانک ها فریز شده و قدرت حضور در بازار را ندارد.
 رضایی در بخش دیگری از نشست خبری به موضوع جلسات 
اخیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام اش��اره کرد و گفت: در سه 
جلس��ه اخیر موضوع بودجه س��ال ۹۶ و برنامه ششم توسعه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت که در رابطه با برنامه ششم توسعه 1۴ 
نوع مغایرت با سیاست های کلی نظام دیده شد و این 1۴ مغایرت 

به ش��ورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان نیز آنها را برای اصالح 
به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.

وی افزود: در همین رابطه مجلس ش��ورای اسالمی 7 مورد از 
ای��ن 1۴ مغای��رت را اصالح کرد و 7 م��ورد مغایرت باقی ماند که 
شورای نگهبان این 7 مورد مغایرت مجددا برای اصالح به مجلس 
ارسال کرد، اما در این بین اختالفاتی بین مجلس شورای اسالمی 
و ش��ورای نگهبان ایجاد شد که ش��ورای نگهبان جهت اصالح به 
مجلس ارس��ال کرد و مجل��س به نظر خود اص��رار و برای اولین 
بار اختالفیه ای با عنوان اختالفیه های مغایرت های اصراری شکل 
گرف��ت و از این پس واژه جدی��دی در بحث حل اختالفات ایجاد 

شد که آیین نامه اصالح آنها فرق دارد. 
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در همین راس��تا ادامه 
داد: ای��ن بار رئی��س مجلس این 7 مورد بند مغایر برنامه شش��م 
توس��عه را به ما ارجاع کرد و طی دو جلس��ه ای که در روز گذشته 
برگزار ش��د، از این هفت مورد دو مورد که مربوط به بازنشستگان 
بود به توافق رس��یدیم که متناسب س��ازی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران را مجلس در برنامه ششم توسعه جدی بگیرند و 

این دو مورد اینگونه اصالح شد.

نگاهی به آرایش انتخاباتی اصالح طلبان

بر سر دو راهی انتخاب

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
احکام جدید اعضای مجمع به سال آینده موکول شد

نامه ۸۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور:
تکلیف شرعی و قانونی رئیس جمهور تبعیت از والیت فقیه است


