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روحانیسهشنبهبهمجلسمیرود
سخنگوی هیئت رئیس��ه مجلس از حضور حسن روحانی 

در مجلس در روز  سه شنبه خبر داد.

به گزارش تس��نیم، بهروز نعمتی اظهار داش��ت: براساس 
آئین نامه داخلی مجلس حس��ن روحانی، روز )سه ش��نبه 24 
مرداد ب��رای دفاع از وزرای پیش��نهادی کابین��ه دوازدهم در 
مجلس حضور می یابد. وی با بیان اینکه در این جلسه معاونین 

و وزرای پیش��نهادی دول��ت نیز حضور دارند، اف��زود: در این 
جلس��ه رئیس جمهور برنامه ها و خط مشی دولت دوازدهم را 

برای وکالی ملت تشریح می کند.
نعمتی تصریح کرد: براس��اس آیین نام��ه داخلی مجلس، 

رئیس جمهور دو ساعت و نیم فرصت دارد از برنامه های وزرای 
پیشنهادی خود دفاع کند و پس از آن، 5 نماینده مخالف و 5 
نماینده موافق هر کدام 15 دقیقه فرصت نطق دارند و پس از 

آن مجلس وارد بررسی صالحیت و رای اعتماد می شود.

والیتی:
امنیتکشورمدیونشجاعتمدافعانحرماست

 رئی��س مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک 
ه گا مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام، به نظــــر

مناسبت شهادت، ش��هید مدافع حرم 
محسن حججی یادداشتی ارائه کرده است.

در یادداش��ت علی اکبر والیتی آمده است: با هیچ قلمی 
نمی توان صالبت نگاه این سرباز رشید اسالم را توصیف کرد. 
صالبتی حسینی که نشأت گرفته از روح بلند این شهید غیور 
و قهرمان اس��ت. عکس محسن حججی در چنگال داعشیان 
کوردل و جنایت کار، روضه ای اس��ت مکش��وف برای نمایش 
ح��ق از باطل به همه جهانیان در عظمت ش��کوه مقاومت و 
ایستادگی ایران اسالمی، حق و باطلی که این روزها با خدعه 
دش��منان سخت درآمیخته اند. محس��ن حججی، نماینده ای 
است از ش��یرمردان ایرانی که اقتدار اسالم و ایران را در دل 
این مقطع تاریخی به نمایش می گذارد؛ اقتداری که حتی در 

سخت ترین لحظات هم پابرجاست. 
والیتی ش��هادت این ش��هید را به تم��ام ایرانیان تبریک 
و تس��لیت گفت و خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
سیاس��ت اصولی خ��ود را در مبارزه با تروریس��م و جریانات 
افراطی و تکفیری در طول این سال ها دنبال کرده و بی تردید 
ام��روز آرامش، ثبات و امنیت کش��ور را مدیون ش��جاعت و 
رشادت مدافعان حرم، ش��هدای بزرگی مانند شهید حججی 
و س��رداران بزرگ سپاه اسالم همچون سردار قاسم سلیمانی 
هستیم و بی تردید خدعه و توطئه شوم دشمنان برای تضعیف 
و تجزی��ه دولت های قانونی منطق��ه و برعلیه ملت مظلوم آن 

محقق نخواهد شد.

علوی:
بستریبرایاقداماتضدامنیتیفراهمنمیشود

وزیر پیشنهادی اطالعات دولت دوازدهم 
گفت: کوچک ترین بستری برای اقدامات سربازان گمنام

ضدامنیتی دشمنان فراهم نخواهد شد.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم سیدمحمود علوی دیروز 
در حاشیه نشست فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی، 
گفت: جلسات خوب و صمیمانه با نمایندگان مجلس داشتیم 
که تالش ش��د ب��ه دغدغه های آنها پاس��خ الزم داده ش��ود، 
احس��اس می شود پاس��خ ها متقاعد کننده بوده، زیرا سؤاالت 

تنها شبهاتی بود که با شفافیت کامل پاسخ داده شد.
وی ضمن تش��کر از نمایندگان و فراکس��یون های مختلف 
مجلس، گفت: امید است برادری و همدلی بین دولت و مجلس و 

سایر قوا به رفع مشکالت مردم و پیشرفت کشور منتهی شود.
وزیر پیش��نهادی اطالعات دولت دوازدهم افزود: برنامه 
پیشنهادی برای دولت دوازدهم ارائه شد و سؤاالتی از سوی 
نمایندگان که در موارد مختلف با آن مواجه می شوند، مطرح 
شد؛ برخی س��ؤاالت نیز پیرامون برنامه ارائه شده بود که به 

طور کامل پاسخ داده شد.
حجت االسالم علوی درباره اولویت های وزارت اطالعات 
دولت دوازدهم، گفت: برنامه پیشنهادی به تمامی نماینده ها 
ارائه ش��ده و اولویت ها بر مبنای آیه ش��ریفه قرآن است که 
می فرماید "أَِش��ّداُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحماُء بَیَنُهم". وی ادامه داد: 
وزارت اطالعات در دولت جدید، برای جامعه خود و نیروهای 
درون نظام و ش��هروندان آس��ایش، آرامش، امنیت و تعبیه 
بس��ترهای رش��د اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی، رسانه ای، 

علمی، انرژی و تربیتی را در اولویت کار قرار خواهد داد.

دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی گفت: ما 
ب ا حــــز اگر می خواهیم برای انتخابات سال 1۳۹۸ ا

موثر باش��یم، باید از امروز شروع کنیم تا 
دس��تمان پر باش��د، یعنی باید به تعداد کل نمایندگان مجلس 

کاندیدا برای انتخابات نامزد شناخته شده داشته باشیم.
ب��ه گزارش فارس، محمدنبی حبیب��ی با بیان اینکه ما در 
مجموع��ه حزب 2 وظیفه داریم ک��ه از باالترین درجه اهمیت 
برخ��وردار اس��ت، اظهار ک��رد: اولین وظیفه م��ا حفظ نظام و 

دومین آن حفظ کیان حزب موتلفه اسالمی است.
حبیبی با روایتی از یک جلس��ه خصوصی در حضور رهبر 
معظم انقالب، گفت: در سال 7۸ ایشان یک مجموعه ۳5 نفره 
را بص��ورت خصوص��ی دعوت کرده بودند و نگرانی هایش��ان را 
در دو موض��وع اعالم فرمودند. یک اینکه امروز دش��من خیلی 
پیچیده تر از گذش��ته رفتار می کند و همه باید مراقب باشند و 
دوم اینکه مبادا نیروهای انقالب به بهانه های مختلف در مقابل 
هم قرار بگیرند. ایشان در آن جلسه به ما توصیه کردند که به 
سراغ رقبایی که در اصول با شما اشتراک نظر دارند بروید؛ بعد 
از آن جلسه ما به سراغ خیلی از افراد رفتیم که نتیجه آن هم 

به تشکیل گروهی با نام »وفاق« انجامید.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با تاکید ب��ر اینکه امروز هم 
دش��من خیلی پیچیده تر و حساب شده تر از گذشته در مقابل ما 
قرار دارد، گفت: در حال حاضر برخی عقالی نظام حتی با تفاوت 
س��لیقه هایی که دارند، دراین مساله دارای اتفاق نظر هستند که 
رابطه و ظرفیت ما چگونه باید در خدمت تقویت نظام قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما در موتلفه اس��المی هم در این موضوع 
خ��ود را مس��ئول می دانی��م و معتقدیم زمان��ی می توانیم این 
مسئولیت ها را عملیاتی کنیم که یکپارچه بوده و مراقب باشیم 
تا برخی آفت ها به ما آس��یب نرساند. حبیبی با تاکید بر اینکه 
هر حرکت و حرفی که در موتلفه اسالمی بوی تفرق و انشقاق 
بدهد برای ما مضر اس��ت، اظهار ک��رد: بحمداهلل همه ما برای 

داشتن یک حزب مقتدر و یکپارچه توافق داریم.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینکه ما یک حزب 
دین��ی بوده و اعضای ما از نیروهای متدین و انقالبی هس��تند، 
تصریح ک��رد: در مجموعه ما یک فصل الخطاب و مرجع به نام 
هی��ات نظارت وجود دارد که مس��ئولیت اصلی آن حفظ کیان 

موتلفه اسالمی است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در ادامه با بیان اینکه امروز 
حزب موتلفه اس��المی به این س��طح از نظام مندی رسیده که 
مجموعه تش��کیالتش را ب��ه جای اتکا به اش��خاص، متکی به 
سیستم کرده اس��ت، گفت: مرحوم استاد عس��گراوالدی پایه 

گذار این تفکر در حزب موتلفه اسالمی است.
وی ب��ا بیان اینکه مرحوم عس��گراوالدی معتقد به نظام مند 
ش��دن تش��کیالت حزبی ب��ود، خاطرنش��ان کرد: ما ب��رای این 
نظام مندی کارهای فراوانی با هدایت آن مرحوم و شورای مرکزی 
حزب انجام دادیم. این نظام مند بودن و رش��د معنوی تشکیالت 
ش��رایط خوبی برای ما فراهم کرده اس��ت ک��ه باید این را حفظ 
کنیم؛ امروز موتلفه اسالمی باید در راستای اقتدار مشروع حرکت 

کند تا بتواند در حوادث سیاسی اثرات مهمی برجای بگذارد.

حبیبی:

برای انتخابات 98 باید دستمان پر باشد 

این روزها به نظر می رسد که 
دو گــزارش 

گروه سياست
خ��ط خزنده ای ب��ه آرامی در 
س��وی  ب��ه  حرک��ت  ح��ال 
حساسیت زدایی از اسرائیل است و این امر را با انتقاد 

از حرکت قهرمانانه مدافعین حرم پی می گیرد. 
هم��ه، روزهایی که برجام امضا ش��د را به یاد 
دارن��د در آن زمان کارشناس��ان بین الملل تحلیل 
می کردن��د ک��ه تئوریس��ین های سیاس��ی امریکا 
سیاس��ت مهار ایران را در پیش گرفته و قصد دارد 
تا سیاس��ت منطقه ای ایران بعد از برجام را تغییر 

دهد، انتظاری که دور از واقعیت بود. 
سیاس��ت تغییر حوزه های سیاس��ت خارجی 
ایران در منطق��ه، خروج ایران از همراهی با محور 
مقاومت و دش��منی با اس��رائیل موضوعی بود که 
دولتم��ردان امریکای��ی از مدت ه��ا پی��ش دنبال 
می کردن��د و بارها در مجام��ع بین المللی ایران را 
به دلیل سیاس��ت منطقه ای اش م��ورد انتقاد قرار 
داده ب��ود ام��ا به نظر می رس��د که ات��اق فکر آنها 
تصمیمی دیگ��ر گرفته و آن قبح زدای��ی از رابطه 

رژیم صهیونیستی در افکار عمومی است.
اوبام��ا رئی��س جمهور س��ابق امری��کا نیز در 
مصاحبه با وب سایت »میک« به این موضوع اشاره 
کرد و گف��ت: »در داخل ایران بای��د گذار صورت 
بگی��رد، حتی اگر تدریجی باش��د. گذاری که طی 
آن درک ش��ود که ش��عار مرگ بر آمری��کا و انکار 
هولوکاس��ت توسط رهبران ایران و تهدید اسرائیل 
به نابودی و دادن اسلحه به حزب اهلل و کارهایی از 
این دست، از ایران در چشم بخش اعظم جهانیان، 

کشوری طردشده می سازد.«
اینط��ور بود که بع��د از برجام آن��گال مرکل، 
صدراعظم آلمان، مدعی ش��د عادی سازی روابط با 
ایران در گروی به رس��میت ش��ناختن اسرائیل از 
س��وی تهران است و تا زمانی که تهران موجودیت 
اس��رائیل را به رس��میت نشناس��د، روابط کامل و 

عادی با ایران میسر نخواهد بود.
 در این فرایند حساسیت زدائی اجتماعی دنبال 
می ش��ود و تالش می ش��ود تا پذیرش عادی سازی 
روابط در فضای نخبگانی میسر لزوم آن برای جامعه 

تبیین شود. در این پروژه عادی سازی با بهره گیری 
از کلی��دواژه انسان دوس��تی و کم رنگ کردن هویت 
اصلی ماجرای فلسطین یعنی سیطره صهیونیستم 
ب��ر جهان اس��الم، به طور جدی دنبال می ش��ود و 
تالش می ش��ود تا جامعه درخصوص عادی س��ازی 

روابط با این رژیم توجیه شود.
همچنی��ن ای��ن روش با این ش��کل پیگیری 
می شود، اختالف میان ایران و اسرائیل را موضوعی 
»سیاس��ی« و »غیرمردمی« نامیه ونباید ملتها به 

این دلیل درگیر جنگ و تبعات آن شوند.

طراحی شعار
در همین زمینه در کشورمان در دوره التهابات 
و فتنه ۸۸ ش��اهد ابراز شعار نه غزه نه لبنان جانم 
فدای ایران از س��وی فتنه گران بودیم . در حقیقت 
این ش��عار تالش داشت تا اینگونه القا کند که چرا 
پول ایران باید در جای دیگری هزینه ش��ود، چرا 
فرزندان کش��ور ما باید در جبهه دیگری مجاهدت 

کنند و شهید شوند؟ 
آن��ان با اس��تفاده از ضرب المثل چراغی که به 
خانه رواس��ت به مس��جد حرام است، حمایت های 
کشورمان از محور مقاومت منطقه را تقبیح کردند 
و تاکید نمود که صرف این همه هزینه برای حمایت 

از مردم فلسطین کاری عبث و بیهوده است. 
همچنین این شعار به دنبال طرح این مسئله 
بود که مردم ایران نه تنها به دش��منی اس��راییل 
اعتقادی ندارد، بلکه حرکت های حماس و حزب اهلل 

را زیر سؤال می برند.
در حقیقت این شعار برای نادیده گرفتن فعالیت 

کش��ورمان در ح��وزه دفع خطر و گس��ترش عمق 
استراتژیک برای مقابله با خطرات احتمالی بیرون از 
مرزهای کشورمان در کوچه های فتنه سر داده شد.

ب��ا این حال وقوع حوادث تلخ منطقه به زودی 
نش��ان داد ک��ه زمانی می ت��وان از ای��ران حفظ و 

حراس��ت کرد که مقابل دش��من درجایی که 
ریش��ه دوانده است ایستاد تا هم امنیت ایران 
را حف��ظ و هم از آس��یب های جانی و مالی 
جلوگیری ش��ود ودر این میان توان دشمن 

نیز تخریب شود.
 

ادامه پروژه 
ب��ا این ح��ال ای��ن پروژه دش��منان 
همچنان ادام��ه دارد بطوری که در حال 
حاض��ر بارها از س��وی برخی طیف های 

جامع��ه از جمل��ه روش��نفکران و 
این سوال  نخبگان کش��ور 
مط��رح می ش��ود ک��ه چرا 

جمهوری اسالمی ایران وارد 
عرصه میدانی س��وریه و عراق 

ش��د و خ��ود را در ورط��ه این 
پرونده گرفتار کرد؟ درحالی که 

به ادعای اینان، ایران می توانست، 
خود را از این بحران کنار بکشد.

در هم��ان زم��ان معان��دان به 
شایعه سازی در این زمینه روی آوردند 

و موض��وع پرداخت حقوق میلیونی به 
مدافعین حرم را مطرح کردند؛ موضوعی 

که همان زمان توسط مسئوالن مربوطه 

به آن پاسخ قاطع و روشن داده شد.

تابو شکنی در ادامه طرح 
حاال نیز ادامه این سیاست را می توان دربازی 
دو فوتبالیس��ت کش��ورمان در تیم اس��رائیل دید، 
سیاس��تی که باعث واکنش گس��ترده در مقامات 
این رژیم ش��د و وزارت خارجه اسرائیل به این دو 

آفرین گفت . 
ای��ن موضوع در حالی رخ داد که برخی از افراد 

از اقدام این دو ورزشکار ایرانی که ادامه همان هدف 
گذشته بود دفاع و حتی وقیحانه به حضور مدافعین 

حرم در خط مبارزه با دشمن اعتراض کردند. 
در این میان این سوال مطرح می شود چگونه 
مدافع حرمی که به عراق و سوریه می رود تا تکلیف 
خود را بجا آورد و کشور در سایه امنیت و آرامشی 
که او و امثال او بپا کرده اند را می توان با کسی که 
تن به بازی با تیم رژیمی می دهد که تش��نه خون 

مردم ایران است مقایسه و محکوم کرد. 
در حقیق��ت می ت��وان گفت عقی��ده ای که از 
اقدام این دو فوتبالیست حمایت می کند به دنبال 
شکستن قبح سنگین و غیر قابل قبول عادی سازی 

روابط ایران و رژیم اسرائیل است.
به نظر می رسد کس��انی که چنین عقیده ای را 
دنبال می کنند هیچ تعهدی به آرمان های ملی ندارند 
و مهر تأیید بر اقدامات رژیمی می زنند که دانشمندان 
هسته ای ما را شهید و امثال آرمیتا و علیرضا و هزاران 
کودک  س��وری ، لبنانی و فلسطینی را در 

حسرت پدران خود گذاشتند. 
ای��ن گ��روه فرام��وش کرده اند که 
دیپلمات های ایرانی ۳۶ س��ال اس��ت که 
توسط اسرائیل ربوده شده اند و بسیاری از 
تکفیری هایی که امروز مدافعان حرم را در 
س��وریه و عراق به شهادت می رسانند مورد 

حمایت این رژیم نژاد پرست قرار دارند.
یادمان باش��د اگر ورزش��کاران ایرانی در 
کش��ورمان رش��د می کنند و به مدارج باالی 
ورزشی می رسند در سایه غیرت و جان برکفی 
همین مدافعین حرم فعالیت می کنند و فراموش 
نکنیم که کسانی که از شعارهایی چون نه غزه و 
نه لبنان جانم فدای ایران حمایت می کنند هرگز 
به این سوال پاسخ نداده اند که آیا بهتر است که 
ما در خارج ازمرزهای کشورمان با تروریست ها 
مواجه ش��ویم یا در داخل؟ و آنها چه برنامه ای 
ب��رای مقابله با تهدیدات داع��ش دارند؟ و چگونه 
است که درحالی که خاورمیانه در آتش تروریست 
می سوزد ایران به عنوان جزیره ثبات در این توفان 

وحشت زا شناخته می شود؟

کش��ور  پیش��نهادی  وزی��ر 
توضیحات��ی در م��ورد حضور میدان فاطمي

برادران همس��رش در وزارت 
کشور ارائه داد.

به گ��زارش خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی 
در مجم��ع نمایندگان خراس��ان پیرامون تش��ریح 
برنامه های خود اظهار داشت: ابعاد موضوعی مختلفی 
اعم از سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... در وزارت کشور 
وجود دارد عالوه بر این هماهنگی در استان ها نیز با 

استانداران و مجموعه وزارت کشور است.
وزیر پیش��نهادی کش��ور ادامه داد: بنده هیچ 
اس��تانداری را بدون هماهنگی انتخ��اب نکرده ام. 
همچنی��ن در دور قب��ل اع��الم کردی��م ک��ه ب��ا 

شاخص های مشخص استانداران تعیین می شوند.
وی اف��زود: در دور قبل به جز یک اس��تاندار 
که خود نماین��دگان گفتن��د نمی توانیم به توافق 
برس��یم در بقیه موارد متناس��ب با ش��اخص ها به 
توافق رسیدیم. رحمانی فضلی گفت: در دور جدید 
تعویض اس��تاندارها متناس��ب با عملکرد و شرایط 
تصمیماتی از س��ر ناچاری اتخاذ ش��د زیرا نزدیک 

به انتخابات مجلس بودیم، در حال حاضر نیز برای 
انتخاب اس��تانداران همانند دور قبل هماهنگی ها 
براساس اصول انجام می ش��ود زیرا از نظر عقلی و 

تجربی اثبات شده که این شیوه صحیح است.
وزیر پیشنهادی کشور درخصوص اینکه گفته 
می شود در انتخابات سال جاری 4 میلیون رأی از 
دست دادیم، گفت: واقعا اینگونه نبوده است، اگر 4 
میلیون نفر رأی نداده باش��ند و یک میلیون نفر از 
این تعداد در تهران باشد، باید همان شب انتخابات 

در تهران هزار کیلومتر صف تشکیل می شد.
وی افزود: اشکال انتخابات سال جاری این بود 
که از س��اعت 12 به بعد شورای نگهبان ایستاد و 
گفت بعد از 12 ش��ب رأی گی��ری نمی کنیم و به 
نیروی انتظامی دستور دادند تا اماکن رأی گیری را 

ببندند و محل اخذ رأی را ترک کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در این شرایط اگر 
ما یک رأی می گرفتیم در سیس��تم ثبت می ش��د 
و ام��کان داش��ت کل صندوق باطل ش��ود، اظهار 
داش��ت: من ب��رای اینکه کل صندوق ه��ا را نجات 
بدهم، مانع از ادامه رأی گیری ش��دم ضمنا قانون 
ه��م می گوید فقط در روز جمعه و تا س��اعت 12 

می توان انتخابات را برگزار کرد.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: یکبار در دوره قبل 
که انتخابات مجلس بود بنده انتخابات را بعد از ساعت 
12 نیز ادامه دادم که پس از آن خدمت مقام معظم 
رهبری رس��یدم و ایشان فرمودند این کار غیرقانونی 
اس��ت. وی ادامه داد: در آن جلسه به رهبری معظم 
انقالب عرض ک��ردم از اول انقالب این طور بوده که 
مقام معظم رهبری نی��ز در این زمینه فرمودند این 

شیوه خالف قانون است و نباید انجام شود.

رحمانی فضلی گفت: واقعا ارزیابی ما این نیست 
که 4 میلیون رأی گرفته نشد بلکه ارزیابی ما 7۰۰ 
هزار نفر بود و با در نظر گرفتن ۳۰۰ هزار نفر که از 
صبح آمدند و به علت شلوغی رأی ندادند جمع کل 
آرا حدود یک میلیون نفر می شود. وی با بیان اینکه 
2۰ درصد به تعداد صندوق ها اضافه کردیم، افزود: 
در این ش��رایط صداوسیما نیز ۳، 4 حوزه ای که در 
تهران شلوغ بودند را نشان می داد و این تصور ایجاد 

شد که 4 میلیون رأی از مردم گرفته نشده است .
رحمانی فضلی نسبت به شایعاتی که درخصوص 
اس��تخدام اطرافیان و اقوام وی مطرح ش��ده است، 
بی��ان کرد: وزارت کش��ور می تواند ۳۸ ه��زار مدیر 
داش��ته باشد شما بررسی کنید حتی اگر یک نفر از 
 اقوام خود را اس��تخدام کرده اند به من اطالع دهید. 
وی ادامه داد: انتقاد دیگر به من این است که چرا از 
بین خراسانی ها، فرماندار انتخاب می کنم؟ پاسخ من 
این اس��ت که خراسان بزرگ است و می توان تعداد 
زیادی فرماندار در آن پیدا کرد و واقعا اینگونه نیست 

که بخواهم هم والیتی های خودم را انتخاب کنم.
وی افزود: پس��ر بنده هی��چ ارتباطی با وزارت 

کشور ندارد، پس��ر من عضو هیات علمی دانشگاه 
عالم��ه طباطبایی اس��ت که در دانش��گاه ش��هید 

بهشتی نیز تدریس می کند.
رحمانی فضل��ی با بیان اینکه برادر همس��ر من 
اس��تاد دانش��گاه مش��هد اس��ت و در آنجا تدریس 
می کند، گفت: به دلیل اینکه رش��ته تحصیلی وی 
برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن 
جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داش��ته 
باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل های الزم را 
بر این سیستم داشته باشد. وزیر پیشنهادی کشور 
ادامه داد: دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای 
دیگر شهردار بوده است و آقای خندان دل ایشان را 
مامور کرده تا کمک کنند. استخدامی در کار نیست 

و این ها سال هاست که استخدام هستند.
وزیر پیش��نهادی کش��ور با بیان اینکه ش��ب 
شنبه به خاطر سیل نتوانسته ام بیش از دو ساعت 
بخوابم، گفت: منابع مالی مدیریت بحران در اختیار 
سازمان برنامه است و اکنون در موارد بحرانی باید 
از وزارت دف��اع و از وزارت راه و هالل احمرکم��ک 

بگیریم که همه این موارد نیاز به پیگیری دارد.

خط خزنده برای حساسیت زدایی در مقابل رژیم صهیونیستی

مدافعین حرم 
زیر تیغ انتقاد ناسپاس ها

رحمانی فضلی:

صندوق های رای را نجات دادم

اخبار

ننجون

ساختراکتورهایتحقیقاتیوظیفهانرژیاتمی
مع��اون اول رئیس جمه��ور اعالم کرد: ش��رکت مادر 
تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران موظف به طراحی، 

ساخت و بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی است.
به گزارش تس��نیم، اسحاق جهانگیری در نامه ای به 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مصوبه اخیر 
هیئت دولت در اصالح اساس��نامه شرکت مادر تخصصی 
تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را برای اجرا ابالغ کرد.

وزرایپیشنهادی"لیستاموال"خودرابه
مجلساعالمکنند

رئیس فراکس��یون شفاف س��ازی مجلس ش��ورای 
اس��المی از رئیس جمهور خواس��ت تا وزرای پیشنهادی 
صورت اموال خود را پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد 

به نمایندگان ارائه کنند.
ب��ه گزارش تس��نیم، محمود صادق��ی در نامه ای به 
حسن روحانی رئیس جمهور خواستار اعالم صورت اموال 
وزرای پیشنهادی به نمایندگان پیش از زمان رأی اعتماد 

به وزرا شد.

دبیرشوراینگهبانشهادتمحسنحججیرا
تسلیتگفت

دبیر ش��ورای نگهبان در پیامی ش��هادت محس��ن 
حججی رزمنده مدافع حرم اهل بیت)ع( را تسلیت گفت.

به گزارش فارس، در متن پیام آیت اهلل احمد جنتی 
آمده اس��ت: آرامش و اطمینان خاطر ملهم از اعتقاد به 
آرمان های اصیل اس��الم و انق��الب آنچنان در نگاه نافذ 
و مصّمم شهید محس��ن ُحججی رخ نمود که گواه مرز 

روشن حق و باطل گردید.
این پیام می افزاید: ملّت ایران به خوبی واقف اس��ت 
که این ش��هادت ها عامل اس��تمرار حرک��ت عزتمندانه 
انقالب و عامل ثبات و امنیت کش��ور بوده و بازتاب های 
گس��ترده و فراگیر حقیقی و مجازی تکریم این ش��هید 
عزیز و سایر ش��هدا گواه قدرشناسی و بصیرت این ملت 
فهیم و انقالبی است. امروز بر همگان روشن است که تنها 
راه رسیدن به فالح و رستگاری در دنیا و آخرت، حرکت 
در مسیر شهدا و آرمان های بلند امام راحل عظیم الشأن 
با پیروی از والیت فقیه اس��ت. داعشی ها و تکفیری های 
نامس��لمان نیز بدانند که با این جنایات و ددمنش��ی ها 
طرفی نبس��ته و نه تنها نمی توانند مانع شکس��تی های 
پی درپی خود در مواجهه با جبهه مقاومت ش��وند،  بلکه 
عزم و اراده پوالدین انس��ان های معتق��د به انقالب و راه 
مقاومت در ایران و اقصی نقاط عالم را برای قطع دس��ت 
ایشان و اربابان آمریکایی و صهیونیست شان مصمم تر و با 

انگیزه تر خواهد نمود.

نمایندگانوعدههایاحتمالی
برایرایاعتمادراافشاکنند

عضو فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس گفت: 
معتقدم اگر معاونین وزرا جهت اخذ رای اعتماد به سراغ 
نماین��دگان آمدند و به آن ها وعده دادند، نمایندگان این 
موارد را افشا کنند و درمجلس نسبت به آن تذکر دهند.
به گزارش می��زان، س��یدمحمدجواد ابطحی گفت: 
اینک��ه برخی ازمعاونی��ن وزرا بتوانند با نمایندگان جهت 
رأی اعتماد البی گری کنند بعید نیس��ت، اما این مسئله 

قطعا از روش های غیرمتعارفش جای انتقاد و بحث دارد.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با اشاره 
به وعده برخی از وزرا درباره رسیدگی به حوزه انتخابیه 
نمایندگان افزود: متاسفانه در زمینه وعده های شخصی 
ب��ه نماین��دگان در مجلس نهم مراس��م رأی اعتمادی 
دیدیم که ش��ایعاتی نیز مطرح ش��د ک��ه نهایتا متوجه 
نش��دیم این مس��ئله به کجا رس��ید لذا ما باید جلوی 

شایعه پردازی های اینگونه را بگیریم.
نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد: ما نمایندگان 
نبای��د کاری کنیم که به ش��ایعه پردازی هایی اینچنینی 
دامن زده ش��ود. وی اظهار داشت: معتقدم اگر معاونین 
وزرا جهت اخذ رای اعتماد به س��راغ نمایندگان آمدند و 
به آن ها وعده دادند، نمایندگان این موارد را افشا کنند و 

درمجلس نسبت به آن تذکر دهند.

چهارجوابی
حقوقننجونوعمهجانافشاشد

جراید: وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست 
ضرر و زیان کرد.

عبارت باال یادآور کدام یک از ضرب المثل های 
شيرین فارسی است؟

الف( تو قاچ زین را بچسب. اسب سواری پیشکش!
ب( یک��ی می مرد ز درد بی نوای��ی / یکی می گفت 

جانم زردک می خواهی؟
ج( دو قرون بده آش / به همین خیال باش

د( خورده یک لیوان هم آب روش!
دونالد ترامپ: گمان نمی کنم ایران به صورت 
کامل به توافق هس��ته ای پایبند بوده باشد پس 

ایران به روح برجام پایبند نيست.
ما از این انشا نتيجه می گيریم که ...

الف( دونالد ترامپ به روح اعتقاد دارد.
ب( سگ توی روح آدم دروغگو!

ج( کافر همه را به کیش خود پندارد.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ب��رادر کدخدای��ی: اعض��ای ش��ورای نگهبان 
احتم��اال کمت��ر از هف��ت ميلي��ون توم��ان حقوق 

می گيرند.
بنابر این نتيجه می گيریم که ...

الف( حداکثر بیش��تر از هفت میلیون تومان حقوق 
می گیرند.

ب( برادر کدخدایی روی فیثاغورث را در حس��اب 
احتماالت سفید کرده است.

ج( ننج��ون احتماال ماهی پانصد هزار تومان حقوق 
می گیرد که با حقوق ماهانه عمه رهبر کره ش��مالی سر 

جمع می شود همان هفت میلیون تومان
د( نتیجه می گیریم که بیش��تر از این وارد جزئیات 
حقوق اعضای ش��ورای نگهبان نشویم که آخر و عاقبت 

خوشی ندارد.

خاتمی:
نیروهایمسلحماخداباورومعتقدبهمعادهستند

امام جمعه موقت تهران نخستین وجه تمایز نیروهای مسلح ما 
را نس��بت به س��ایرین عقیدتی بودن آن دانس��ت و ادامه داد: دیـــــدگاه

نیروهای مسلح ما خدا باور و معتقد به معاد هستند.
به گزارش مهر، حجت االسالم س��یداحمد خاتمی گفت: الزمه حکومت اقتدار 
اس��ت و بدون نیروهای مس��لح نمی توان حکومت کرد. وی افزود: بیان مطالبی در 
نفی افزایش قدرت نظامی و موش��کی کش��ور به فرموده مقام معظم رهبری، اگر از 
روی آگاهی باشد خیانت به کشور است، چراکه در دنیایی که گرگ هایی همچون 

آمریکا بر آن حکومت می کنند بدون قدرت نظامی امکان بقا وجود ندارد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه به وجه تمایز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران نس��بت به سایر کش��ورها پرداخت و اظهار داش��ت: نیروهای مسلح ما دارای 
ویژگی هایی هس��تند که هر کدام از آنها به تنهایی موجب فخر و برتری نس��بت به 

نیروهای مسلح سایر کشورها است.
وی در خدمت دین بودن را از دیگر ویژگی نیروهای مس��لح کش��ور عنوان کرد و 
گفت: در سایر کشورها نیروهای مسلح در اختیار فرد، حزب یا گروه خاصی قرار دارند 

اما در کشور ما هدف نیروهای مسلح این است که کالم خدا برترین و باالترین باشد.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
برایارتقایبنیهدفاعیکشور
بهکسینگاهنمیکنیم

وزیر پیش��نهادی دفاع گفت: در 
زمین��ه برنامه موش��کی اقدامات امنیت و اقتدار

خوبی انجام ش��ده و تقویت این 
برنامه ادامه خواهد یافت.

به گزارش خان��ه ملت، امیر س��رتیپ امیر حاتمی 
روز گذشته در فراکسیون مس��تقلین والیی در تشریح 
برنامه ه��ای خود اظهار داش��ت: برنامه ای واقعی و کامال 
کارب��ردی از چن��د ماه قبل در حضور س��ردار دهقان و 
همکاری همه وزارت دفاع فارغ از اینکه چه کس��ی وزیر 
می ش��ود، تهیه شده اس��ت. وی دفاع بیان کرد: از همه 
مبانی، تدابیر رهبری معظم انقالب، سیاست های دولت، 
قان��ون برنامه شش��م و قوانین موض��وع در تهیه برنامه 
استفاده شده و کارهایی که باید انجام شود را در برنامه 

دیده ایم و پس از تأیید این برنامه می تواند اجرا شود.

وی افزود: بس��یاری از موضوعات مورد خواس��ت 
نمایندگان و نیروهای مس��لح در برنام��ه وزارت دفاع 
برای 4 س��ال آینده دیده ش��ده که برای اجرای آن به 
هماهنگی دولت، وزارت دفاع و نمایندگان نیاز داریم.

حاتمی متذکر شد: شرایط امروز ویژه است و حوزه 
نظامی کشور نیز مورد تحریم دشمنان قرار گرفته و آن ها 

تالش می کنند توان دفاعی کشور را تضعیف کنند.
وزیر پیش��نهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: دشمن در منطقه استقرار دارد و سالح به منطقه 
می آورند و در تالش هستند تا بنیه دفاعی کشور را مورد 
آسیب قرار دهند که ما در برنامه خود برای مقابله با این 

موضوع هدف گذاری کرده ایم.
وی ادام��ه داد: در ح��وزه موش��کی کارهای خوبی 
انجام ش��ده و از این پس نیز بای��د اقدامات الزم انجام 
شود، همچنین در صنایع دفاعی حرکت های خوبی آغاز 

شده ولی برای پیشرفت، این حرکت باید تداوم یابد.
وزیر پیشنهادی دفاع گفت: در زمینه های هوایی، 
دریایی، معیش��ت و حقوقی اهداف روشنی داریم که با 

اتکا به تجربه وزارت دف��اع از همه توانایی های موجود 
در کش��ور مانند دانش��گاه ها و نیروهای نظامی کمک 
می گیری��م ت��ا بازدارندگی و قدرت دفاعی همیش��گی 
برای کش��ور فراهم ش��ود و مردم در امنیت و آرامش 

کامل به زندگی خود ادامه دارد.
وی افزود: رئیس جمهور دستور محکمی به صورت 
مکتوب برای تقویت بنیه دفاعی کش��ور صادر کرده و 
مق��ام معظم رهبری نیز تدابیر روش��نی در این زمینه 
دارند و با توجه به این ش��رایط سرسوزنی برای تقویت 

بنیه دفاعی کشور به کسی نگاه نمی کنیم.
حاتمی در مورد ساخت هواپیماهای ایران 14۰ اظهار 
داشت: ساخت این هواپیما سابقه ای 25 ساله دارد و برای 
اتخاذ این تصمیم دقت فراوانی ش��ده و در آن زمان افراد 
شاخصی این تصمیم را گرفتند و به تأیید رئیس جمهور 
وقت نیز رس��ید. س��اخت این هواپیما با مشکلی مواجه 
ش��ده و در حال حاضر بهره برداری هواپیمای مسافربری 
آن صادر نشده ولی در حوزه های نظامی این اجازه وجود 

دارد که از این هواپیماها استفاده شود.


