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کریمی قدوسی مطرح کرد؛
ضرورتکاهشسطحارتباطباانگلیسیها

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
تاکید کرد: کاهش س��طح ارتباطات با انگلیس پاس��خی است 
که باید بالفاصله پس از تعرض به س��فارتخانه ایران در لندن 

انجام شود.

به گزارش خانه ملت، جواد کریمی قدوس��ی در خصوص 
واکن��ش دیپلماتیک وزارت امورخارجه کش��ورمان در مواجه 
با تعرض به س��فارتخانه ای��ران در لندن، گفت: دولت انگلیس 
امروزه از ناحیه دس��تگاه دیپلماسی کشورمان نرمش می بیند 

که به خودش اجاره می دهد چنین اقداماتی ازانجام دهد.
در شرایط کنونی رییس جمهوری باید بعیدی نژاد، سفیر 
کش��ورمان در انگلس��تان را به ایران برگردان��د و به جای وی 

کاردار قرار دهد.

موافقترهبریبااستعفایآیتاللهجنتیاز
امامتجمعهتهران

رهبرمعظم انق��الب با کناره گیری آیت اهلل جنتی از 
امامت جمعه تهران موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی مقام معظم رهبری 
آی��ت  اهلل احمد جنتی در نام��ه ای به رهبر معظم انقالب 
اس��المی با اشاره به ۲۵ س��ال توفیق خدمت در سنگر 
امام��ت جمعه ته��ران و با تش��کر از اعتم��اد و عنایات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در طول این مدت، درخواست 
کناره گیری از امامت جمعه تهران را مطرح کرد که رهبر 

معظم انقالب اسالمی با این درخواست موافقت کردند.

رئیسدفترمقاممعظمرهبری
ازآیتاللهیزدیعیادتکرد

حجت االس��الم محمدی گلپایگانی به نمایندگی از 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی از آی��ت اهلل یزدی رئیس 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عیادت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری ، رئی��س دفتر مقام معظم رهبری پیش از ظهر 
دی��روز  با حض��ور در یکی از بیمارس��تان های تهران از 
آیت اهلل محمد یزدی عیادت و با ابالغ سالم رهبر معظم 
انقالب اسالمی، برای ایشان دعا و آرزوی سالمتی کرد.

واکنششوراینگهبانبهاظهارنظرها
درموردعملکردایننهاد

در پی انتش��ار برخ��ی اخبار ح��اوی گمانه زنی ها 
درباره عملکرد شورای نگهبان، روابط عمومی این شورا 

اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، دراطالعیه اداره کل روابط عمومی 
شورای نگهبان آمده است:  به اطالع مردم شریف ایران 
اسالمی می رسد که مواضع نهاد شورای نگهبان صرفا از 
طریق سخنگوی این شورا و یا اطالعیه های رسمی اداره 

کل روابط عمومی اعالم می شود.

برنامهریزیمجلسبرایاستیضاح
ربیعی،آخوندیوحجتی

عض��و هیئ��ت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
برنامه ری��زی مجل��س برای بررس��ی اس��تیضاح وزرای 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، راه و جهاد کش��اورزی را 

تشریح کرد.
به گزارش مهر، بهروزنعمتی گفت: بررسی استیضاح 
عل��ی ربیعی وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دو نوبت صبح و عصر 

در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: روز چهارشنبه نیز استیضاح محمود حجتی وزیر 

کشاورزی در دستور کار مجلس قرار دارد.

اعتراضدانشجویاندانشگاهامیرکبیر
بههنجارشکنیها

دانشجویان انقالبی دانش��گاه امیرکبیر در پاسخ به 
هنجار شکنی های صبح دیروز تجمع کردند.

به گزارش فارس، صبح دیروز تعدادی از دانشجویان 
دانشگاه امیرکبیر با حضور در صحن دانشگاه و سر دادن 
ش��عارهایی علیه قوه قضائیه مبنی بر اینکه دانشجویان 
حت��ی در صورتی که تخلفی انجام داده باش��ند مصون 
هس��تند و نباید بازداش��ت شوند، س��عی کردند فضای 

دانشگاه را بهم بریزند.
در ادامه نیز دانش��جویان انقالبی با ایس��تادگی در 
مقاب��ل تجم��ع آن ها با اقدام��ات هنجارش��کنانه آن ها 
مخالفت کردند، این دانش��جویان معتقدند دانشجویانی 
که علیه قوه قضائیه ش��عار می دهند از بیرون دانش��گاه 

خط دهی می شوند.

حضورسههزارو605زن
درپستهایمدیریتیوزارتکشور

دستیار ویژه رئیس جمهور در امورحقوق شهروندی 
با اش��اره به وجود س��ه هزار و 60۵ زن در پس��ت های 
مدیریتی وزارت کشور، گفت: حقوق شهروندی زنان در 
دولت دوازدهم با حساسیت بیشتری پیگیری می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، شهیندخت 
موالوردی دس��تیار ویژه رئیس جمهوری در امورحقوق 
ش��هروندی در مراسم بزرگداش��ت مقام زن و روز مادر 
در کانون س��ردفتران و دفتریاران بیان داشت: اخیرا با 
ابالغیه اختصاص 30 درصد پست به زنان، هفت معاون 

وزیر و 49 مدیرکل زن منصوب شده اند.

ننجون

همهچیزشایعهبود
خوش��بختانه معلوم ش��د کس��ی که خان��ه پیرزن 
ارومیه ای را روی سر خودش و دو تا پسر معلولش خراب 
کرد هیچ کس نبود. تعجب ندارد که! گاهی مقصر اصلی 
"هیچ کس" اس��ت. این هیچ کس هم هواپیمای فرسوده 
وارد می کن��د و جان م��ردم را می گیرد هم توی نفتکش 
خواب��ش نمی برد تا چهل، پنجاه هموط��ن ما زنده زنده 
بسوزند و هم اتوبوس های ما را چپ می کند و هم در یک 
اقدام ددمشینانه... ددمناشی... ددمنشانه خانه یک پیرزن 

را روی سر و بچه های معصومش خراب می کند.
باور نمی کنید؟ به فرض که به روح معتقد نیس��تید 
یعنی به فتوش��اپ هم اعتقاد ندارید؟ ای��ن خانه خرابه را 
فتوشاپ کرده اند که دل من و تو را بسوزانند. اصال خانه ای 
وجود نداشت. آن پیرزن و بچه هایش هم در هتل هیلتون 
بودن��د که یک بولدوز آمد ت��وی یک قطعه زمین صاف و 
یک گشتی زد و رفت. بعد عوامل استکبار جهانی و شرق 
و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار آمدند و آنها را از 
هتل هیلتون به خرابه ها کشاندند و از آنها عکس گرفتند تا 
برای ایادی اسرائیل و انگلیس، خوراک خبری تهیه کنند.

جانم؟ چی فرمودید؟ توی عکس خرابه دیدید؟ یعنی 
می گویید ما دروغ گفتی��م و بولدوزرها در زمین صاف و 
صوف گشت نزدند؟ تهمت می زنید؟ برویم شکایت کنیم 
تا خ��ارج از نوبت رس��یدگی کنند؟ لطف��ا دیگر چیزی 

نگویید. اعصاب نداریم ها!

ای��ن روزه��ا در کن��ار انواع 
دو گــزارش 

گروه سياست
فش��ارها، رس��انه های بیگانه 
تالش می کنند تا با بحران و 
روان��ی سیاس��ت های  و جن��گ  تشکیک س��ازی 
کش��ورمان را زیر س��وال ب��رده و ابع��اد داخلی و 

خارجی نسبت به آن ایجاد تردید کنند. 
یک��ی ازاین مس��ائل هزینه ای��ران در نبرد با 

تروریسم در عراق و سوریه است.
شاهد هستیم که اخیراً رسانه غربی در این باره 
گزارش های متعددی را منتشر کرده و این سوال را 
طرح می کنند که چرا با وجود فشارهای اقتصادی 
س��نگین بر مردم ایران و وضعیت سخت معیشتی 

آنها، ایران در کشورهای دیگر هزینه می کند. 
از جمله این رس��انه ها بی بی سی است که  با 
انتشار برآوردی از هزینه ساالنه ایران در سوریه  به 
نقل از نماینده سازمان ملل در امور سوریه، در این 
باره می گوید : ایران س��الی 6 میلیارد دالر)معادل 
۲۲ ه��زار میلیارد تومان با نرخ دالر بانک مرکزی(  
و مجموع��ا 36 میلی��ارد دالر برای جنگ س��وریه 
هزین��ه ک��رده و این رق��م، پول نص��ف یارانه های 

پرداختی به مردم بوده است.
این رسانه می افزاید: این رقم، حدود سه برابر 

بودجه دفاعی ساالنه ایران است.
 این اولین بار نیس��ت که بی بی سی با چنین 
رویکردی به تحریک افکار عمومی ایران می پردازد . 
این رس��انه همواره در جنگ تبلیغاتی که بر علیه 
ملت ایران راه انداخته از هزینه های جنگی ایران و 
کمک جمهوری اسالمی به مردم و دولت سوریه و 
لبن��ان گفته و ادعا دارد که این هزینه ها به صورت 
بیه��وده به این کش��ورها داده می ش��ود و این در 
حالی اس��ت که مردم ای��ران در رنج و بدبختی به 

سر می برند.
ب��ا  منف��ی  تبلیغ��ات  ای��ن  البت��ه  اگرچ��ه 
روشنگری هایی که در س��ال های اخیر انجام شده 
به تدریج دیگر اثری در افکار عمومی نداش��ته ولی 
از آنجا ک��ه هنوز برخی از افراد ن��اآگاه در جامعه 

فریب این گونه تبلیغ��ات منفی را می خورند الزم 
است یک بار دیگر این موضوع روشن شود.

دلسوزی یا آتش افروزی 
ش��اید گردانن��دگان ش��بکه دولت��ی انگلیس 
فراموش کرده اند که 37 س��ال پیش کشورشان به 
همراهی امریکا و اسرائیل به منظور مقابله با انقالب 
مردمی ایران و با حمایت از صدام جنگی را به ملت 
کشورمان  تحمیل کرد که شهیدان بسیار و دست کم 

هزار میلیارد دالر خسارت برجای گذاشت.
در آن زم��ان اگر مردم ای��ران غیرتمندان در 
مقابل این جنگ نمی ایس��تادند ش��اید دیگر ایران 
جایی برای زندگی نبود. حاال نیز برای مردم ایران 
روشن است که آنها در پی ادامه ماموریت صدام از 
سوی داعش هس��تند و به همراهی چندین دولت 
مرتجع منطق��ه ای وغربی از این گروه ترویس��تی 
حمایت مالی، تس��لیحاتی، اطالعاتی و آموزش��ی 

کرده و می کنند. 
بنابرای��ن ب��از ه��م ب��ه واس��طه دخالت های 
منطق��ه ای آنه��ا هزینه ب��ه مردم ای��ران و منطقه 
تحمیل ش��ده و مردم ایران می دانند که اگر ریشه 
داعش را در عراق و س��وریه خش��ک نمی کردند ، 
باید یک جن��گ خانمان برانداز دیگ��ر را در خاک 
خ��ود تحم��ل  می کردند و عالوه ب��ر اینکه ویرانی 
و ناب��ودی کشورش��ان را به چش��م می دیدند، باید 
خس��ارت چندهزار میلیاردی حاصل از این نبرد را 
هم به جان می خریدند. بی تردید خواست آمریکا و 
انگلیس آن اس��ت که  ایران به منطقه جنگ زده  و 
ویرانه تر از سوریه و عراق و افغانستان تبدیل شود.

 در حقیق��ت درباره ایران می توان گفت عراق 

و سوریه خاکریز جلوی ما هستند و ایران با انتقال 
خط مق��دم جن��گ از  خط مرزه��ای خودش به 
مرزهای کش��ورهای دیگر، امنی��ت ملی و آرامش 

سرمینی خود را حفظ کرد.

رویکردی ساده انگارانه 
ش��اید از نگاه برخی از افراد ای��ن رویکرد که 
درحالی که اکثریت مردم کش��ور با فقر، تورم باال، 
ناامنی شغلی و بیکاری روبه رویند چرا دولت  باید 
هزینه های کالنی را صرف حضورش در کشورهای 

همسایه کند؟ منطقی به نظر برسد. 
 در اولی��ن نگاه باید در نظر داش��ت که ایران 
از نظ��ر ژئوپلتی��ک در نقطه ای بحران��ی  از جهان 
قرار گرفته است و نمی تواند نسبت به آنچه که در 
اطراف کش��ورش روی می هد بیطرف باشد. شاید 
اعالم بی طرفی ایران توس��ط رضا ش��اه در جنگ 
جهانی دوم را بتوان نمونه ای از ش��رایط جغرافیای 
سیاس��ی ایران دانس��ت. همه می دانن��د حتی در 

همان شرایط چه اتفاقاتی برای ایران پیش آمد. 
 از سوی دیگر شاید این گروه فراموش کرده اند 
که ایران با حضور در سوریه و عراق می تواند محور 
مقاومت را زنده نگه داش��ته و س��وریه نیز مکانی 
است که ایران می تواند، با همراهی محور مقاومت، 
با بزرگ ترین دشمن خود یعنی رژیم صهیونیستی 

مقابله کند.
 از س��وی دیگ��ر ایران نه تنها ب��ا کمک خود 
به عراق توانس��ت همراهی همس��ایه ای که زمانی 
دش��من ایران به شمار می رفت را جلب  کند بلکه 
تهدید نظامی داعش و دیگر گروه های تروریس��تی 
علیه کشورمان را نیز مرتفع کرد و مانع از فعالیت 

این گروه ها در خاک کشورمان شد.
در عی��ن حال نبای��د از نظر دور داش��ت که 
تی��م جدید حاکم بر س��عودی ای��ران را به عنوان 
اصلی تری��ن حریف امنیت ملی خود شناس��ایی و 
همه عناصر قدرت ملی خود را برای مقابله با ایران 
بس��یج کرده اس��ت.  درحقیقت می توان گفت که 
در س��وریه و عراق  یک جنگ نیابتی میان ایران و 
سعودی در جریان بودکه می توانست - و هنوز هم 

می تواند - بدل به یک جنگ مستقیم شود.

بودجه دفاعی 
از س��وی دیگر نبای��د از نظر دور داش��ت که 
هر کش��وری برای امور مختلف خودبرنامه ریزی و 
بودجه های��ی را در نظردارد و ه��ر بخش از جمله 
بخش های نظامی امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و...؛ 

بودجه خاصی را خود دارا هستند.
نگاهی به ش��رایط امنیتی ایران نشان می دهد 
که ایران توانسته در بخش نظامی امنیتی موفق تر 
از بخش��ای دیگر عمل کند و این امر نشان دهنده 
اس��تفاده بهینه از بودجه این بخش است. در عین 
حال هریک از بخشهای کشور جداگانه اداره شده 
و نمی توان بودجه بخش��ی را ب��ه دیگر انتقال داد 
و تمام��ی تصمیم گی��ری ها در م��ورد بودجه هر 
بخش از س��وی دولت و با تایی��د نمایندگان مردم 

در مجلس اتخاذ می شود. 

سیاست کشورهای دیگر 
از س��وی دیگر باید در نظر داشت که بسیاری 
از کش��ورها مدتهاست که با تقویت متحدین خود 
تالش می کنند تا به اهداف امنیتی و نظامی خود 
دست یابند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. 
در دهه های گذشته حضور نظامی کشورهایی 
نظیر آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه در جنگ های 
گوناگون فرامرزی منجر به تحمیل هزینه های مالی 
گزافی به مالیات دهندگان این کشورها شده است 
و در بسیاری از موارد دولتمردان این کشورها این 

هزینه ها را به عنوان دفاع پیش دس��تانه از کشور 
خود عنوان کرده اند.

اما در همین بحران اخیر س��وریه نیز ش��اهد 
چنین رویکردی از سوی کشورهای منطقه هستیم. 
به عن��وان مثال یک��ی از دالیل حضور مس��تقیم 
نظامی  روس��یه و هزینه کرد این کشور در سوریه 
– عالوه بر موضوعات سیاس��ی و استراتژیکی – به 
این خاطر بود که روس ها به خوبی می دانس��تند، 
بس��یاری از داعشی ها، از افراطیون چچنی هستند 
که با دولت روس��یه مخالفن��د از این روز، مقامات 
این کش��ور ترجیح دادند به جای مبارزه با آنها در 

روسیه، در سوریه به مبارزه با آنها بپردازد.
از س��وی دیگر شاهد سرمایه گذاری میلیاردی 
س��عودی و قطری در بحران س��وریه  هستیم  به 
طوری ک��ه اقتصاددانان یکی از دالیل افت اقتصاد 
عربستان را این امر می دانند، آیا سرمایه گذاری های 
ایران به این حد و اندازه بوده اس��ت.  ترکیه نیز از 
سوی ترویستهای تکفیری،  پل ارتباطی محسوب 
می ش��ود و از انفجارهای انتحاری این گروه ها رنج 
می ب��رد تالش می کند تا با هزین��ه کرد در بحران 

سوریه شرایط امنتی خود را سامان دهد. 

در نهایت 
در نهای��ت باید در نظر داش��ت ک��ه اگر ایران 
اجازه دهد که کشورهای همسایه ایران در اختیار 
کش��ورها و گروههای متخاصم با ایران قرار گیرند، 
ش��رایط را برای حمله دش��منان اصل��ی ایران به 

کشور فراهم کرده است.
در حقیقت هزینه های ایران در دیگر کشورها 
ه��ر چه قدر که باش��د باز هم بس��یار کمتر از آن 
است که دشمنان ایران برای مقابله با ایران هزینه 
می کنند و  ایران مجبور اس��ت برای حفظ امنیت 

خود  به این هزینه ها  تن بدهد.
 در نهای��ت اگر ام��روزه ایرانی ها می توانند در 
آرامش زندگی کنند و با خیال راحت در خیابان ها 

رفت و آمد کنند به دلیل این هزینه ها است.

تالش رسانه های معاند برای ایجاد بحران روانی 

دایه های مهربان تر از مادر

نشس��ت علنی مجلس دیروز به ریاست علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
نماین��دگان در ای��ن جلس��ه خ��ود گزارش 
کمیسیون تلفیق در مورد الیحه بودجه سال 97 
اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.
همچنین قرار اس��ت کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس در جلس��ه ویژه خود 
در هفته جاری تعرض به س��فارت کش��ورمان در 
لندن را مورد بررسی قرار دهد. اعضای کمیسیون 
امنیت  ملی در جلسه چهارشنبه هفته جاری )۲3 
اسفند 96( موضوع تعرض به سفارت کشورمان در 

لندن را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

تشخیص مصلحت درباره اراضی واگذار 
تصمیم می گیرد

ب��ا اص��رار مجلس ب��ر مصوبه قبل��ی خود، 
مجمع تشخیص مصلحت درباره استرداد اراضی 
مستحدثه واگذار ش��ده که در غیر موارد تعیین 

شده استفاده شده اند تصمیم می گیرد.
بن��د الحاق��ی ۲ تبص��ره 11 بودجه 97 کل 
کش��ور که با ایراد ش��ورای نگهبان مواجه شده 
و به مجلس بازگش��ت داده ش��ده ب��ود با اصرار 
نماین��دگان بر نظر خود جهت بررس��ی و تعیین 

تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

 تعیین تکلیف مجلس
برای صندوق توسعه ملی

14 هزار و 37۵ میلیارد تومان از ورودی س��ال 
97 صندوق توسعه ملی به صدا و سیما، بنیه دفاعی، 
بافت های فرس��وده، آبیاری تحت فش��ار، آبرسانی، 
آبخی��زداری، مقابله ب��ا ریزگردها و تولید واکس��ن 
اختصاص می یابد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در نشس��ت علنی در جریان بررسی ایرادات شورای 
نگهبان به الیحه بودجه سال 97 کل کشور بند »و« 

تبصره 4 را جهت تامین نظر شورا اصالح کردند.

دولت بریتانیا با ُدم شیر بازی نکند
رئیس گروه دوس��تی ایران و انگلیس گفت: 

مقامات دولت بریتانیا با ُدم ش��یر بازی نکنند و 
موضوع حمله فرقه تفرقه افکن ش��یعه انگلیسی 

شیرازی به سفارت ایران محکوم است.
مصطف��ی کواکبی��ان نماینده م��ردم تهران 
و رئی��س گ��روه دوس��تی ایران و انگلس��تان در 
نشس��ت علنی مجلس در اخطار قانون اساس��ی 
اظهارداش��ت: بنا به قرائنی، مشخص شده است 
پلیس انگلستان از قبل از این حمله اطالع داشته 

است و نسبت به آن پیشگیری نکرده است.
وی بر همین اس��اس اضافه کرد: حتی پلیس 
انگلس��تان پس از 3 ساعت از وقوع این حمله در 
محل حاضر می ش��ود و حتی این باعث می ش��ود 
تا حمله کنندگان فرصتی برای حضور در پش��ت 
بام س��فارت خانه داشته باش��ند تا بتوانند پرچم 
جمهوری اسالمی ایران را به آتش بکشند و بعد از 

آن هم دیدیم که عامالن این حادثه آزاد شدند.
کواکبیان با بیان اینکه ما حتماً در کمیسیون 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس این 

موضوع را پیگیری و بررسی می کنیم.

سود تسهیالت به خسارت دیدگان حوادث 
غیرمترقبه برعهده دولت است

نمایندگان مجلس، سود تسهیالت بانکی به 
خس��ارت دیدگاه ح��وادث غیرمترقبه را در طول 

دوره امهال برعهده دولت دانستند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی طرح 
استفس��اریه چگونگ��ی امهال وام را ک��ه با ایراد 
ش��ورای نگهبان مواجه ش��ده بود، بررس��ی و با 
تغییراتی جهت تأمین شورا به تصویب رساندند. 

حذف مجازات شهرداران برای عدم صدور 
پروانه ساختمان های معلوالن

مجازات شهرداران و رؤسای نظام مهندسی 
برای عدم صدور پروانه احداث و بازس��ازی برای 
تمامی ساختمان ها برای افراد دارای معلولیت با 

مصوبه نمایندگان مجلس حذف شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه 
حمایت از حقوق معلوالن اعاده ش��ده از شورای 

نگهبان اصالحات وارده را برطرف کردند.
نمایندگان همچنین م��اده 4 الیحه مذکور 

را حذف کردند.

 نفوذ افراد فاسد
در سیستم مدیریتی کشور

نماین��ده مردم مالی��ر در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: دشمنان قسم خورده نظام اسالمی 
با هدف نفوذ و توقف حرکت رو به جلوی انقالب، 
قلیل افراد فاس��دی را تحت عنوان مس��ئول به 

سیس��تم مدیریتی این کش��ور وارد کرده اند، آن 
مزدوران مستبدی که همه اهتمامشان بی اعتماد 

کردن مردم نسبت به انقالب است.
حجت االس��الم اح��د آزادی خ��واه در نطق 
میان دستور خود در نشست علنی افزود: اقدامات 
مش��مئزکننده ای مانند اختالس، رانت، رش��وه، 
حی��ف و میل بیت الم��ال که هرازگاه��ی اتفاق 
می افت��د، از جمله اقدامات خائنان��ه این قماش 
افراد اس��ت، در چنین شرایطی وظیفه نهادهای 
نظارتی از بابت اشداء علی الکفار، برخورد قاطعانه 

است. 

 بررسی دوفوریت طرح
»اعاده اموال نامشروع« در مجلس 

نماین��ده مردم ارومیه در مجلس نس��بت به 
ع��دم بررس��ی دو فوریت طرح »اع��اده اموال نا 
مشروع مس��ئوالن« در نشس��ت علنی  پارلمان 

اعتراض کرد.
ن��ادر قاض��ی پ��ور نماین��ده م��ردم ارومیه 
ط��ی اخطاری، اظهار داش��ت: بیش از دو س��وم 
نمایندگان مجلس ط��رح دوفوریتی اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن را امضاء کرده اند. اجازه دهید 
دوفوری��ت این ط��رح امروز در مجلس بررس��ی 

شود.
در ادامه امیرحس��ین قاضی زاده عضو هیئت 
رئیس��ه مجلس در توضیح دلیل مطرح نش��دن 
این طرح گفت: این طرح چاپ و توزیع ش��د اما 
یکسری از نمایندگان همچون دهمرده، دلخوش 
و فرید موس��وی که طرح های یک و دو فوریتی 
دیگری را به مجلس قبل از این طرح ارائه کرده 
بودند، به ش��دت معترض بودند چرا در شرایطی 
که هنوز طرح های آنها مطرح نشده، این طرح دو 

فوریتی توزیع شده است.
وی اف��زود: از طرف دیگر مجلس سه ش��نبه 
و چهارش��نبه هفته جاری بررسی استیضاح سه 

وزیر را در دستور کار دارد.
قاض��ی پور در جمع بندی گفت: اگر س��ایر 
نماین��دگان که طرح ه��ای فوریتی دیگ��ر را به 
مجلس ارائه کردند دس��ت از اص��رار خود برای 

طرح در مجلس بردارند دیگر بحثی وجود ندارد 
که بتوانیم طرح اعاده اموال نامش��روع مسئوالن 

را مطرح کنیم.

انتظار از هیأت رئیسه مجلس 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: 
ای��ن انتظار از هیأت رئیس��ه مجلس وجود دارد 
ک��ه طرح دو فوریتی بازگش��ت اموال نامش��روع 

مسئوالن، در این جلسه مجلس مطرح شود.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی در نطق با اشاره 
به مشکالت حوزه انتخابیه خود اظهار داشت: آیا 
آقای رئیس جمهور! آی��ا می دانید که با نبود آب 
و کشت برای کش��اورزان و همچنین نبود شغل 

دیگر، هیچ درآمدی وجود ندارد؟ 
وی افزود: ای��ن انتظار از آقای رئیس جمهور 
وجود دارد که به جای مس��ائل حاش��یه ای که با 
هدف انحراف افکار عمومی از مطالبات اساس��ی 
مردم صورت می گیرد، به سواالتی که مردم از ما 

می پرسند پاسخ دهد.

البی گری در وزارت کشاورزی بیداد می کند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: 
البی گ��ری در بخ��ش ا مور اراض��ی وزارت جهاد 

کشاورزی بیداد می کند و این باعث تاسف است.
حس��ن نوروزی نماینده مردم رباط  کریم و 
سخنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس 
ط��ی تذک��ر ش��فاهی خطاب ب��ه وزی��ر جهان 
کش��اورزی اظهار داشت: تخریب دیوار باغات در 
این ایام امری ناپسند اس��ت. این امر کشاورزان 
و باغداران را نس��بت به نظام بدبین می کند. لذا 
مسئوالن ذی ربط و آحاد افراد هرچه سریعتر این 

موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
وی تصریح کرد: آقای حجتی! مشکالت حاد 
وزارتخانه ش��ما در حد معاونان ش��ما به شدتی 

است که به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.
وی ب��ا بیان اینکه البی گ��ری در بخش امور 
اراض��ی وزارت جهاد کش��اورزی بی��داد می کند 
اف��زود: باید ای��ن موضوع هرچه س��ریعتر مورد 

بررسی قرار گیرد.

از سوی کمیسیون امنیت ملی صورت می گیرد

بررسی تعرض به سفارت ایران در لندن

فرمانده کل س��پاه گفت: قدرت و صالبت 
س��پاه در عرصه ه��ای مختل��ف مدیون پاســداران

روحیه معنوی در کنار تجهیزات است.
به گ��زارش فارس، س��ردار سرلش��کر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی طی سخنانی در 
مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: 
بدون تردید یکی از عوامل س��المت و اقتدار سپاه و وضعی که 
امروز س��پاه دارد که یک وضعیت خوب به س��مت باالست، به 
دلیل عملکرد دو سازمان حفاظت و نمایندگی ولی فقیه است.

جعفری افزود: اعتقاد حوزه فرماندهی به نقش آفرینی این 
دو س��ازمان در کنار فرماندهی، برای رش��د و کیفیت بخش��ی 

مستمر به وضعیت سپاه است.
سرلش��کر جعفری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حجت 
االسالم سعیدی در نمایندگی ولی فقیه برای وی در مسئولیت 

جدید نیز آرزوی موفقیت کرد.
فرمانده سپاه، حجت االسالم حاج صادقی را گزینه مطلوب 
برای مس��ئولیت نمایندگی ولی فقیه در سپاه دانست و گفت: 
امیدواریم با این تحول مدیریتی که س��رآغاز برنامه های جدید 
اس��ت، بتوانیم برنامه های گذش��ته را با قدرت و عمق بخش��ی 
بیش��تر ادامه دهیم.سردار جعفری افزود: وضعیت درونی سپاه 
یک��ی از دغدغه ه��ای رهبری اس��ت که نیازمند عمق بیش��تر 

معنویت و روحیه جهادی است.
وی تاکی��د ک��رد: قدرت و صالب��ت س��پاه در عرصه های 
مختلف نیز مدیون روحیه معنوی در کنار تجهیزات است و ما 
امیدواریم در مدیریت جدید با هماهنگی و کمک و هم فکری 

بیشتر، برنامه ها را با قدرت و کیفیت ادامه دهیم.

ماندگاری انقالب به ماندگاری سپاه است
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه فرهنگ  پاسداری، 
فرهنگ خدمت و دفاع از انقالب است، گفت: ماندگاری انقالب 
به ماندگاری سپاه و ماندگاری سپاه به تحقق مطالبات رهبری 
اس��ت. حجت االس��الم عبداهلل حاج صادقی نماینده ولی فقیه 
 در س��پاه، طی س��خنانی در مراس��م تودیع و معارفه نماینده 
ولی فقیه اظهار داشت: از خداوند می خواهم و با رهبری پیمان 
می بندم که با تم��ام توان فکری و عملی در راه والیت حرکت 

کرده و مطالبات رهبری را محقق کنم.
ح��اج صادقی تصریح کرد: والیت عامل انس��جام ماس��ت 
و اص��ل اخ��وت و یکپارچگی و اولویت دادن ب��ه هدایتگری و 
راهبردهای دینی و قرانی س��ه اصل ما برای انجام مسولیت ها 

و تدابیر رهبری است.
نمایندگی ولی فقیه در سپاه یک  وظیفه تخصصی است

رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرمانده کل قوا با بیان اینکه 
کار نمایندگی ولی فقیه یک  کار تخصصی اس��ت، گفت: وقتی 
س��ردار جعفری پرچم تحول و تعالی سپاه را بلند کرد همه ما 
هم در این راس��تا حرکت کردیم و اقدامات بسیار خوبی انجام 
شد. علی س��عیدی رئیس عقیدتی- سیاسی دفتر فرمانده کل 
قوا، طی س��خنانی در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه 

فرماندهی را به مثابه ستون فقرات دانست: 
فرماندهی سپاه ده  معاونت دارد که هشت معاونت زیر نشر 
فرمانده کل قرار دارد اما دو معاونت یعنی نمایندگی و حفاظت 
زیر نظر فرمانده نیس��ت و حس��ن انجام وظیفه آن است که با 

فرماندهی هماهنگ و همراه باشیم.

سرلشکر جعفری:

قدرت سپاه مدیون روحیه معنوی در کنار تجهیزات است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در واکنش 

ب ا حــــز به س��خنان رئی��س جمهور ک��ه خود را ا
س��خنگوی ملت نامیده بود، گفت: مردم 

سخنگو نمی خواهند خدمتگزار می خواهند.
ب��ه گ��زارش فارس ، محم��د نبی حبیب��ی دبیرکل حزب 
موتلف��ه اس��المی در پایان نشس��ت دبیران ح��زب متبوعش 
اظهار داش��ت: کم عقل خواندن مخالفین دولت از طرف آقای 
رئیس جمهور جز حاشیه س��ازی برای دولت هیچ فایده ای برای 

دولت و شخص وی ندارد.
وی حاشیه س��ازی های دولتم��ردان را مورد نقد قرار داد و 
گفت: آقای روحانی نباید تجربیات تلخ دیگران را دوباره تجربه 
کند. دمیدن در ش��یپور حاکمیت دوگانه و فرار از پاسخگویی 
و توهین و تمس��خر منتقدین رویکرد درستی نیست. او باید به 
وعده هایی که به مردم داده عمل کند و در مورد رکود، گرانی، 

تورم، وضعیت بانکها و بیکاری، صادقانه پاسخگو باشد.
حبیبی افزود: اتکا به غرب برای گشایش در امور بی فایده 
اس��ت. تجربه گذشته در این رابطه واقعا عبرت آمیز است. اروپا 
و آمری��کا یک قدم ب��رای آنچه که توافق کردن��د بر نمی دارند 
آق��ای روحانی باید تصمیم تاریخی خ��ود را در مورد بدعهدی 

آمریکا و اروپا بگیرد.
وی با اش��اره به س��فر وزیر خارجه فرانسه به تهران گفت: 
وزیر خارجه گستاخ فرانسه قبل از ورود مطالب سخفیفی گفت 
و پس از آمدن و رفتن هم زبان به تهدید گش��ود که الزم بود 

پاسخ مناسب آن گفتار و رفتار به او داده شود.
دبی��رکل ح��زب موتلف��ه اس��المی گس��تاخی آلمان ها و 
انگلیس��ی ها را کمتر از فرانسه ندانست و گفت: همانطور که به 

آمریکا نمی شود دل بست به اروپا هم دل بستن نارواست.
وی حمله جریان شیعه انگلیسی به سفارت ایران در لندن 
را یک نمونه از تداوم خصومت انگلیس نامید و گفت: انگلیسی ها 
می توانس��تند از این حمله جلوگیری کنند. نمایندگان مجلس 

باید موضوع حمله به سفارت ما در لندن را پیگیری کنند.
حبیبی در مورد گفت وگوها با اروپا درباره مسایل موشکی 
و منطق��ه ای اظه��ار کرد: پس از برجام و بدعهدی دش��من بر 
س��ر موضوعاتی ک��ه آن را امضا کرده ان��د، بی اعتمادی به آنها 
باید قاع��ده ارتباط باش��د. البته در موضوع��ات دفاعی اعم از 
موشکی و غیرموشکی مردم و نظام اجازه مذاکره با هیچکسی 

را نمی دهند.
دبی��رکل ح��زب موتلفه اس��المی گفت: حض��ور ایران در 
منطقه مربوط به تقاضای دولت های منطقه صورت گرفته او به 

آمریکا و اروپا مربوط نیست.
وی در مورد وجود مدیران دوتابعیتی در دستگاه های دولتی 
گفت: شنیدیم اخیرا وزارت اطالعات لیست ۲10 نفره از عناصر 
دوتابعیتی را به مجلس داده است. سخنگوی کمیسیون امنیت 

ملی مجلس با اشاره به این لیست اظهارنگرانی کرده است.
حبیبی خاطرنش��ان کرد: ما در قان��ون دوتابعیتی ها داریم 
که به هیچ وجه اینها نمی توانند کارمند دولت باش��ند! چگونه 
اس��ت برخی از آنها در مقامات باالی کشور جا خوش کرده اند. 
در قانون دوتابعیتی گفته ش��ده امول آنها باید مصادره ش��ود 
و حق ندارند مالک چیزی باش��ند. چرا برخی از دس��تگاه های 
امنیتی و قضایی مسئله دوتابعیتی ها را شوخی گرفته اند. حتما 
باید حادثه ای مثل هفتم تیر یا هش��تم شهریور اتفاق بیفتد و 

خطر آنها معلوم شود؟

حبیبی خطاب به رئیس جمهور:

مردم سخنگو نمی خواهند  خدمتگزار می خواهند


