توهین به مسئوالن به هیچ وجه مورد تایید نیست

احزاب

دیدگاه

نیازمند تیمی قویتر درمذاکرات اف .ای .تی .اف هستیم

عضو ش��ورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی گفت :توهین
به مس��ئوالن قطعا کار ناشایستی اس��ت اما باید توجه داشت که اینگونه ایجاد
حواش��ی ،موردی اس��ت و دلیل نمیش��ود که بگوییم جمعی پشت این ماجرا
هستند و از این افراد حمایت میکنند.
س��یدمحمد حسینی با اشاره به حواش��ی رخ داده در راهپیمایی روز قدس و
توهین به برخی مسئوالن اظهار کرد :قطعا این کار مورد تایید نیست .وقتی میتوان
نقد ناصحانه و آرامی را انجام داد ،پرخاشگری و حرفهای تندی زدن درست نیست.
وی افزود :باید توصیه همه مس��ئوالن و رس��انهها این باش��د که فضای کشور آرام
بماند .بهخصوص که دیدگاههای مختلفی درباره مس��ائل روز و برجام در کش��ور وجود
دارد که صاحبان آن باید بتوانند حرفش��ان را در فضای آرامی مطرح کنند و مردم آنچه
ایسنا
که میپسندند را برگزینند.
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سخنگو

لزوم ورود دستگاه دیپلماسی به همراهی اروپاییها با منافقین

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس ،گفت :رفت و آم��د منافقین و
برگزاری نشس��ت در کش��ورهای اروپایی با ش��عارهای مبارزه با تروریس��م این
کشورها در تناقض است لذا برخورد دوگانه اروپاییها با تروریسم خالف موازین
بینالمللی است.
سیدحس��ین نقویحسینی با اش��اره به برگزاری نشست گروهک تروریستی
منافقی��ن در اروپا ب��ا محوریت تقابل با ایران ،گفت :غربیها با موضوع تروریس��م به
ص��ورت یک بام و دو هوا برخورد میکنند و گروهایی که در راس��تای منافع خودش��ان
باشد را تروریسم تلقی نمیکنند.
وی تاکید کرد :دس��تگاه دیپلماسی چنین شرایطی باید وارد گفتوگو و مذاکرات با
همتایان اروپایی ش��ود زیرا در صورت ادامه معامله و تعامل اروپاییها با منافقین ،ایران
خانه ملت
باید تصمیماتی متفاوت و جدیدی اتخاذ کند.

ریی��س مرکز پژوهشه��ای مجلس گفت :نیازمند یک تی��م مذاکره کننده
در اف .ای .ت��ی .اف ب��ا حضور حقوقدانان کارآم��د و خبره و توانمندی باالتری
هستیم چراکه کش��ورهای مقابل با نیروهای کارآزموده در نشستهای ارزیابی
حضور پیدا میکنند.
کاظم جاللی در خصوص الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون بینالمللی مقابله
با تامین مالی تروریس��م و اتفاقات رخداده درباره این موضوع در کشور و در جلسات
علنی مجلس ،افزود :درباره این الیحه مباحث مختلفی در کش��ور ش��کل گرفته که الزم
است روشنگری در این زمینه انجام شود.
وی افزود :اینکه موافقین و مخالفین پیوستن ایران به این کنوانسیون ،منافع ملی را
در نظر نمیگیرند یا به دنبال خیانت به کشور یا وابسته به کشور بیگانه هستند ،عناوین
روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس
اشتباه و نادرستی است.

رویـداد

چهارشنبه  23خرداد  1397شماره 4765

اعالم کاندیداتوری زودهنگام عارف برای ریاست جمهوری سیزدهم

اخبار

عطش انتخاباتی اصالحطلبان برای رسیدن به قدرت

بازدید فرمانده کل ارتش
از «اجرای رزمایش تاکتیکی ذوالفقار »۹۷

فرمانده کل ارتش از نح��وه اجرای رزمایش روی
نقشه ذوالفقار  ۹۷در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش
بازدید کرد.
امی��ر سرلش��کر «س��ید عبدالرحیم موس��وی»
از آموزشه��ا و نح��وه طرحری��زی و اج��رای رزمایش
تاکتیکی ذوالفقار  ۹۷دافوس ارتش که به مدت  ۵روز
و ب��ه صورت آب خاکی بر روی نقش��هها و کالکهای
عملیاتی درحال برگزاری است ،بازدید کرد .میزان

توقیف  ۵فروند کشتی ماهیگیری چینی
و ایرانی

حزب موتلفه ذرهای انحراف
از خط امام (ره) نداشته است

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :حزب موتلفه
اس�لامی  ۵۵سال است که ذرهای انحراف از خط امام
خمینی(ره) نداشته است.
محمدنب��ی حبیبی در مراس��م پنجاه و س��ومین
س��الگرد شهدای موتلفه اس�لامی با بیان اینکه حزب
موتلفه اس�لامی تنها حزبی است که در داخل کشور
با تصمیم و اراده امام خمینی(ره) و در منزل ایش��ان
تشکیل ش��د ،اظهار کرد :سیدحسن نصراهلل چندسال
پیش در دیدار هیاتی از حزب موتلفه اس�لامی که به
بیروت سفر کرده بود گفت که حزب موتلفه اسالمی و
حزب اهلل لبنان یک امتیاز استثنایی و بی نظیر دارند و
آن اینکه هردو با دستور امام شکل گرفته است.
وی افزود :ما بعنوان حزب موتلفه اسالمی همواره
در همان مسیری که امام خمینی(ره) آغاز کردند راه
را ادامه دادیم و انشاهلل ادامه خواهیم داد.
باشگاه خبرنگاران جوان

جزئیاتی از جنایتهای رژیم صهیونیستی
در حوزه منابع آبی

رئیس فراکس��یون منابع آب مجلس  ،با اشاره به
پیام ویدیویی اخیر نتانیاهو درباره مس��ائل آبی ایران،
برخی جزئیات اقدامات ضدبش��ری این رژیم در حوزه
منابع آبی را تشریح کرد.
سیدجواد س��اداتی نژاد اظهار داشت :جالب است
که نخس��ت وزی��ر رژی��م کودککش در یک ش��وی
تبلیغاتی ،برای کودکان ایرانی و تش��نگی آنها اش��ک
تمساح میریزد.
وی با اش��اره به برخی جزئیات س��خنان نتانیاهو
گفت :باید به او یادآوری کرد که شما غزهای را که در
کنار گوش��تان ق��رار دارد محاصره و منابع آبی صدها
هزار نفر را عمال تصرف کردهاید.
وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات دیگر رژیم
صهیونیستی علیه محیط زیست منطقه گفت :در حال
حاضر رژیم صهیونیس��تی وارد همکاری با ترکیه شده
طرح «گاپ» را در منطقه در دست اجرا دارد.
این نماینده مجل��س تصریح کرد :در این طرح با
تاسیس  ۱۴س��د بر روی فرات و  ۸سد بر روی دجله
و با سوءاس��تفاده از وضعیت آش��فته کشورهای عراق
و س��وریه کل منطقه را با خطر خشکس��الی و تشدید
مهر
ریزگرد مواجه کردهاند.

سرمقاله
آیا تشخیص خسارت بار بودن
اف.ای.تی.اف دشوار است؟
ادامه از صفحه اول

مصوب��ه مجلس ب��رای پالرمو ب��رای تایید باید به
ش��ورای نگهبان برود مگر آن که مجلس اصرار داشته
باشد و پای مجمع تش��خیص مصلحت نظام به لوایح
چهارگانه باز شود .در هر صورت کار بسیاری سادهای
است تشخیص خسرانآور بودن چنین کنوانسیونهایی
که از س��وی سازمانهای بینالمللی با حمایت آمریکا
به کشوری همچون ایران ارائه میشود.

انتخابات هیات رئیسه مجلس
با نگاهی ب��ه انتخابات هیات رئیس��ه مجلس
ک��ه درآن عل��ی الریجانی با ائتالف با فراکس��یون
والیی توانس��ت دوباره بر صندلی ریاس��ت مجلس
تکیه بزن��د ،میتوان به راحتی این رفتار انتخاباتی
ن را بررسی کرد.
اصالحطلبا 
در طول این انتخابات رسانههای اصالحطلب با
توجه به اینکه محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون
امی��د در دور اول انتخاب��ات توانس��ت حائز آرای
بیش��تری از الریجانی شود و در دور دوم شکست
خورد ،تحلیلهای انتخاباتی جالبی ارائه دادند که

جهان نیوز

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اعالم خبر
توقیف  ۵فروند کش��تی ماهیگی��ری چینی و ایرانی با
دس��تور مقام قضایی گفت :این کش��تیها در مناطق
ساحلی اقدام به ماهیگیری میکردند که خالف قانون
بود.
احمد مرادی گفت :تعدادی از کشتیهای توقیف
ش��ده ایرانی و تعدادی دیگر چینی هستند که تخلف
آنها حضور در آبهای ساحلی و محل صیدگاه صیادان
سنتی است.
وی ادام��ه داد :در حال حاضر گزارش حضور بیش
از  30فروند کش��تی در مناطق غیرقانونی ماهیگیری
گزارش ش��ده که از نهادهای قضایی درخواست داریم
نسبت به تمامی آنها برخوردهای قانونی صورت گیرد.
مرادی درباره سرنوش��ت کشتی های توقیف شده
بیان داش��ت :این کشتیها محکوم به پرداخت جریمه
به دولت ایران میشوند و حتی ممکن است اموال آنها
خانه ملت
مصادره شود.

گــ�زارش دو

گروه رویداد

ب��ازی انتخاباتی اصالحطلبان
به گونهای است که بعد از انتخابات هیئت رئیسه با
بازنمایی آن در فضای سیاسی به انتخابات 1400
با کاندیداتوری عارف رسیدند.
بررس��ی رویکرد جریان اصالحطلبی در ایران
نش��ان دادهاس��ت که این جریان سیاسی به جای
آنکه قصد کار کردن برای مردم را داش��ته باش��د
بیش��تر به فکر اهداف قدرت طلبانه خود اس��ت و
میکوشد تا برای جبران گذشته در هر انتخاباتی
به گونهای عمل کند که به بیشترین منعفت دست
یابد.
نگاهی به تح��رکات اخیر ای��ن جریان بیانگر
آن اس��ت که این جریان سیاس��ی از انتخاباتی به
انتخابات دیگر م��ی پرد و به طور کامال زودهنگام
بر روی انتخابات آینده که قدرت سیاس��ی و وزن
کشی جناح هاست ،متمرکز میشود.
جالب آن است که عملکرد این گروه سیاسی
بارها نش��ان دادهاس��ت که این گروه به شعارهای
انتخابات��ی خود به هیچ عنوان متعهد نبوده و تنها
س��عی میکند با مدیریت انتخاباتی و تزریق شور
و ح��ال در افکارعموم��ی  ،م��ردم را از وعدهها و
عملکرد خود منحرف سازند.

تش��کیل یک حزب بزرگ ب��ا گرایش اصالحطلبی
اس��ت و در صورت تاس��یس این حزب ،تعدادی از
نماین��دگان مجلس که در جری��ان انتخابات اخیر
هیات رییس��ه مجلس در حمایت از عارف نقش��ی
جدی داش��تند در حزب آین��ده او حضور خواهند
داشت.

به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم مرتبط
میشود.
تیترهایی مانند «الریجانی سوخت» از جمله
ای��ن موارد اس��ت که به نوعی بازنمای��ی انتخابات
هئیت رئیس��ه مجلس دهم در انتخابات ریاس��ت
جمهوری سیزدهم است.
انتخابات هئیت رئیس��ه مجل��س تا آنجا برای
ع��ارف و تیم هم��راه وی اهمیت داش��ت که آنها
درست بعد از آن ،خبر تشکیل حزب وکاندیداتوری
زودهنگام وی را رسانهای کردند.
عارف بعد از انصراف از انتخابات  92توانس��ت
جایگاه مطلوبی در میان اصالحطلبان کس��ب کند
.س��خنان عارف باره��ا حاکی از آن ب��وده که وی
بیش از دیگران ترجی��ح میدهد که اصالحطلبان
به ش��کل مس��تقل وارد انتخابات  1400ش��وند.
ج��ای تعجب ندارد اگر ع��ارف در انتخابات بعدی
یک بار دیگر کاندیدا شود و انتظار داشته باشد که
اصالحطلبان به پ��اس کناره گیری او در انتخابات
 92تا لحظه آخر از او حمایت کنند.
اگرچه بس��یاری از سیاسیون تاکید می کنند

با صدور اطالعیهای؛

پیشنمازی خبر داد

بهارستـــان

گروه رویداد

نشس��ت علن��ی مجلس روز
گذشته به ریاست علی الریجانی برگزار شد .ادامه
بررس��ی طرح مربوط به تعیین تکلیف استخدامی
معلم��ان حقالتدریس اولین دس��تور کار جلس��ه
علنی پارلمان بود.
همچنی��ن مجلس طرح تحقیق و تفحص از 2
باشگاه استقالل و پرسپولیس را تصویب کرد.
ازس��وی دیگر علی الریجان��ی رئیس مجلس
در پاس��خ به تذکر نادر قاضی پ��ور نماینده مردم
ارومی��ه در مورد هجمه علی��ه کمیته امداد ،گفت:
هجمهها به کمیته امداد ناحق اس��ت کمیته امداد
از کمکهای مردم برای خود مردم ایران اس��تفاده
میکند .این ی��ک خط تخریبی علیه کمیته امداد
است تا خللی در اراده ملت ایران به وجود آید.
بازگشت مجدد
طرح تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس
طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریس در
نشس��ت علنی دیروز مجلس به کمیسیون آموزش
و تحقیقات ارجاع شد.
نمایندگان پس از بحث و تبادلنظر و همچنین
استماع نظرات موافقان و مخالفان ،طرح مذکور را
برای اصالح و بررس��ی بیشتر مجددا ً به کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع دادند.
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص
از استقالل و پرسپولیس
نمایندگان مجلس در جلس��ه دیروزخانه ملت
با تقاضای تحقیق و تفحص از دو باش��گاه استقالل
و پرسپولیس موافقت کردند.
نمایندگان با  178رأی موافق 26 ،رأی مخالف

حزبسازی
جالب اینجاس��ت که پس از این انتخابات بود
که محمدرضا عارف ،دست به حزبسازی با اهداف
انتخاباتی برای ریاست جمهوری  1400زد.
اگرچه علیرضا خامس��یان مش��اور محمدرضا
عارف و مدی��ر روابط عمومی بنی��اد امید ایرانیان
درباره اظهار داش��ت :مطرح ش��دن کاندیداتوری
ع��ارف در مقط��ع کنونی یک موضوع��ی انحرافی
است ،اما رسانههای اصالحطلبان هم تیتر زدند که
عارف حزب تاسیس میکند و وی را از همین حاال
که هنوز س��ه س��ال به انتخابات ریاست جمهوری
سیزدهم باقی ماندهاست ،به عنوان کاندیدای این
جریان معرفی کردند.
این رس��انه ها در تحلیل خ��ود اینگونه عنوان
کردند که عارف در ح��ال رایزنیهای جدی برای

سپاه شهادت تعدادی از رزمندگان در عملیات شمال غرب کشور راتکذیب کرد

برگزاری نماز عید فطر ب ه امامت رهبر معظم انقالب
نم��از عید س��عید فطر بهامام��ت رهبر معظ��م انقالب
گفتمــــا ن
اسالمی در مصالی امام خمینی(ره) اقامه خواهد شد.
محمدباقر پیش��نمازی رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر با ابراز
اینکه نماز عید س��عید فطر بهامامت رهبر معظم انقالب اس�لامی در مصالی
امام خمینی اقامه خواهد ش��د ،گفت :پس از تأیید و اعالم روز عید از س��وی
دفتر رهبر معظم انقالب ،درهای مصالی امام خمینی(ره) از س��اعت  5صبح
بهروی نمازگزاران باز میشود.
وی با اش��اره به اینکه ویژه برنامهه��ای متنوعی در مصالی امام خمینی
برای پذیرایی و استقبال از نمازگزاران تدارک دیده شده است ،افزود :مراسم
نماز روز عید س��عید فطر (احتماالً صبح جمعه) از ساعت  7صبح و با تالوت
تسنیم
آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز خواهد شد.

که فضای سیاست ایران متاثر از تصمیمات دقیقه
 90اس��ت و ع��ارف کاندیداهایی بالقوه اس��ت اما
عملکرد اصالحطلبان حکای��ت از آن دارد که آنها
ی خواهند هیچ فرصتی را از دست بدهند.
نم 

برنامه ریزی سازمانی برای عبور از روحانی
جالب اینجاس��ت که هنوز دو سال از مجلس
دهم که اصالحطلبان در آن حضور در خور توجهی
دارند و همچنین سه س��ال از عمر دولتی که این
جریان سیاسی حامی تمام قد آن در دو دوره بوده،
باقی ماندهاس��ت اما عطش انتخاباتی اصالحطلبان
برای س��ال  1400از مدتها پیش شروع شدهاست
و برای آن برنامه ریزی سازمانی میکنند.
چنین برنام��ه ریزیهای میتواند بخش��ی از
عبورجریان اصالح��ات از دولت روحانی هم تلقی
ش��ود .نارضایتی افکار عمومی از عملکرد روحانی
و ش��رایط نامطل��وب اقتص��ادی در کش��ور باعث
ش��ده که اصالحطلبان ب��ه خصوص بعد از دولت
دوازدهم بارها نش��ان دهند که نمیخواهند خیلی
پاسوز دولتی شوند که ممکن است آینده آنان را با
عملکرد خود به خطر بیندازد.
اگرچه پیش��تر اصالحطلبان بارها و بارها خود
را قی��م دولت اعت��دال معرفی کردهان��د؛ اما حاال
پروایی برای انتقاد از روحانی ندارند.
آنها همچنین از کم محلی روحانی به مطالبات
ای��ن جریان در چینش ترکی��ب کابینه دلخورند و
این نارضایتی موتور محرکه آنان برای چهار س��ال
آینده است و نشان میدهد که آنها یک آماده باش
تمام قد برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 1400
دادهاند.
حت��ی در این عرصه اصالحطلبان برای س��ال
 1400رقیب س��ازی هم کردهاند و علی الریجانی
را ب��ه عنوان رقیب خود در ای��ن انتخابات معرفی

رواب��ط عمومی ق��رارگاه حمزه
پا س�ـد ا ر ا ن
سیدالش��هدا(ع) در اطالعی��های
ک تروریس��تی مبنی بر به ش��هادت
ادعای یک گروه 
رس��اندن تع��دادی از رزمن��دگان ای��ن ق��رارگاه در
عملیاتهای اخیر شمال غرب کشور را موهوم خواند.
به دنب��ال برخی ادعاهای واهی مطرح ش��ده از
سوی یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقالب که
در روزهای اخیر متحمل ضربه س��ختی از رزمندگان
نیروی زمینی س��پاه در شمال غرب کشور و مناطق
عمومی س��روآباد و اشنویه شده اس��ت ،مبنی بر به
ش��هادت رساندن تعدادی از رزمندگان اسالم در این

درگیریها ،روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا
(ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای با رد این ادعا
و موهوم خواندن آن ،اعالم کرد :به نظر میرسد ضد
انقالب و مزدوران دس��ت نشانده استکبار جهانی در
پی ناکامی های اخیر در دس��تیابی به اهداف ش��وم
خود دچار توهم شده اند ،از این رو سعی در فرافکنی
و وارونه نمایی واقعیات از طریق انتش��ار گزارش��ات
دروغ از پیش تهیه ش��ده در فضای توهمی ،با هدف
دلخوشی اربابان و روحیه بخشی به نیروهای مفلوک
و جنایتکار خود هستند.
در این اطالعیه با تاکید بر اینکه بحمدهلل تمامی

طرح تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس به کمیسیون آموزش برگشت

واکنش الریجانی به هجمهها علیه کمیته امداد
و  5رأی ممتنع از مجموع  254نماینده حاضر در
جلسه با این تقاضا موافقت کردند.
موافقت با بررسی خارج از نوبت الیحه
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
وکالی مل��ت ب��ا  150رأی مثبت با بررس��ی
خ��ارج از نوبت و ب��ا اولویت الیحه اص�لاح قانون
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز در صحن علنی مجلس
موافقت کردند.
ارجاع الیحه الحاق ایران
به پیمان مودت به مجمع تشخیص
الیحه الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری
در جنوب شرقی آسیا اعاده شده از شورای نگهبان
با اص��رار نماین��دگان بر مصوبه قبل��ی خود برای
تعیین تکلیف نهایی به مجمع تش��خیص مصلحت
نظام ارجاع شد.

هستیم میگفت احساس مسئولیتمان در مبارزه
با قاچاق را از دست دادهایم.
محسن کوهکن با اس��تناد به اصل  72قانون
اساس��ی درد پاسخ به تذکر محبینیا اظهار داشت:
محبینیا گفت که ما همه قاچاقچی هستیم به نظر
من نباید اینگونه سخن گفته شود تا برخیها از آن
سوءاستفاده کنند.
وی تصری��ح کرد :هرچند محبینیا احس��اس
مس��ئولیت میکرد اما الزم بود ب��ه او بگوییم که
این سخنان نباید به گونهای بیان شود که موجب
سوءاستفاده ش��ود .بر این اس��اس علی الریجانی
رئیس مجلس در پاس��خ به تذک��ر کوهکن عنوان
کرد که بله درست است اما تذکر ایشان هم همین
منظور را میرساند.

قرائت گزارش اقدامات نظارتی مجلس
معاون نظارت مجلس گزارش اقدامات نظارتی
مجلس در اجالس��یه دوم دوره دهم پارلمان را در
نشست علنی دیروز خانه ملت قرائت کرد.
حس��ین مظف��ر مع��اون نظ��ارت مجلس این
گزارش را در صحن علنی قرائت کرد.

سوال کریمی قدوسی ار وزیر اطالعات
سوال کریمی قدوسی از وزیر اطالعات درباره
نفوذی ندانس��تن دری اصفهان��ی در صحن علنی
مجلس اعالم وصول شد.
اکبر رنجب��رزاده عضو هیأت رئیس��ه مجلس
سوال ملی سیدجواد کریمی قدوسی از سیدمحمود
عل��وی ،وزیر اطالع��ات درباره عل��ت اعالم موضع
درباره دو تابعیتی و نفوذی ندانس��تن عبدالرسول
دری اصفهانی را اعالم وصول کرد.

انتقاد کوهکن از اظهارات محبینیا
نماینده مردم لنجان در مجلس گفت :بهتر بود
محبینی��ا به جای اینکه بگوی��د ما همه قاچاقچی

تصمیم هیأت رئیسه برای بررسی پنج سوال
رئیس مجل��س در پاس��خ به تذک��ر نماینده
محالت ،از تصمیم هیأت رئیسه برای بررسی پنج

میکنن��د و حت��ی بعد از انتخابات هئیت رئیس��ه
مجلس به عنوان یک نامزد رقیب به وی نگریسته
و با همین نگاه تیتر زده و مطلب نوشتند.
اینک��ه اصالحطلب��ان چطور به ای��ن نتیجه
رس��یدهاند ،هن��ر این جریان سیاس��ی ب��رای بقا
در قدرت و برجس��ته ش��دن در انتخابات نش��ان
میدهد.
وجهه سیاس��ی اصالح��ات برای آین��ده این
جریان اهمیت ویژه ای داشته و آنها در کنشهای
سیاسی خود این موضوع را مد نظر دارند تا مبادا
اش��تباهات گذش��ته را تکرار کنن��د و در آینده با
تخریب وجهه این جریان سیاس��ی چند رای را از
دست بدهد.
آنگونه که بعضی اصالحطلبان نش��ان دادهاند،
آنها مایلند به صورت جریانی وارد کارزار شوند.
برنامه اصالحطلبان این است که در این دوره
از موفقیتهای نیم بند پرهیز کنند .
اس��تراتژی اصالحطلبان در گام اول انتخابات
ریاست جمهوری  92اتحاد با اعتدالیون و در گام
دوم تحکی��م این اتح��اد درانتخابات مجلس و در
گام س��وم پیروزی در انتخابات ش��ورای شهر بود
ت��ا بتوانند زمینه حضور جدی خود را در انتخابات
 1400ریاست جمهوری فراهم کنند.
تامین منافع مردم
اگرچ��ه به ج��ز ع��ارف گزینه ه��ای دیگری
چ��ون جهانگیری نیز برای این انتخابات از س��وی
اصالحطلبان مطرح هستند اما در نهایت باید گفت
که بازی انتخاباتی این جریان سیاسی تامین کننده
منافع مردم نیس��ت .این جریان فقط مردم را در
یک س��یکل انتخاباتی گیر انداخته و با وعدههای
متعدد آنان را امیدوار برای آینده میکند .آیندهای
که در آن عملکردی نیست و تنها انتخابات دیگری
وج��ود دارد که اصالح طلب��ان برای ارتقاء و حفظ
قدرت برای آن تالش میکنند.

رزمندگان ش��جاع قرارگاه حمزه که در عملیات های
اخیر علیه ضد انقالب ش��رکت داش��ته اند در صحت
و س�لامت در یگانهای مأموریتی خود حضور دارند،
تصریح شده اس��ت :غیورمردان مدافع امنیت نظام و
ملت ایران بدون توجه به فضاسازی رسانهای و روانی
دش��منان ،با رصد و اش��راف دقیق و همه جانبه ضد
انقالب همچنان آماده پاس��خگویی قاطع به هرگونه
تحرک و تالش آنان هستند.
گفتنی است؛ درپی درگیریهای اخیر رزمندگان
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با سه تیم تروریستی در
مناطق عمومی مرزی س��روآباد و اش��نویه در شمال
غ��رب کش��ور که منج��ر به انه��دام این تی��م های
تروریستی ش��د ۱۳ ،تن از تروریس��تها به هالکت
مهر
رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

س��وال نمایندگان در جلسات علنی هر هفته خبر
داد.
علیرضا سلیمی در اخطار و تذکری آییننامهای،
اظهار داش��ت :بر اس��اس گ��زارش نظارتی معاون
نظ��ارت ۲۴۳۶ ،تذکر کتبی در یکس��ال گذش��ته
مطرح ش��ده که نتیجه این تذکرات معلوم نیست،
همچنین  ۸۳۴سال مطرح شده که تنها  ۳۹سوال
در صحن مطرح ش��ده اس��ت ۴۷ ،مورد تحقیق و
تفح��ص در دس��تور کار قرار گرفته ک��ه تنها یک
مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است.
وی اف��زود :اگر قرار باش��د نمایندگان اینطور
ب��ه وظای��ف نمایندگیش��ان عمل کنن��د ،دیگر
نمیتوانند به وظایف نظارتیش��ان به خوبی عمل
کنند .درخواست ما این است که مجلس در بحث
نظارتی فعالتر باشد.
در ادامه این جلسه ،علی الریجانی در پاسخ به
اظهارات سلیمی توضیح داد :این موضوع در هیأت
رئیس��ه مجلس مطرح و قرار ش��د که چهار یا پنج
سوال در هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد.
خروج طرح بازنشستهشدن روستائیان
از دستور
ط��رح بازنشستهش��دن اف��رادی که در س��ن
بازنشس��تگی ب��وده و هن��وز حق بیم��ه اجتماعی
روس��تائیان و عش��ایر پرداخت میکنند ،از دستور
کار مجلس خارج شد.
ای��ن ط��رح ک��ه پی��ش از ای��ن در مجل��س
تصویب ش��ده و به ش��ورای نگهبان ارجاع ش��ده
ب��ود ،با ایرادات بار مالی و مش��خص نبودن س��ن
بازنشستگی برای روس��تاییان و عشایر مواجه شد
لذا مجلس برای تامین نظر ش��ورای نگهبان ،ماده
واحده و تبصرهه��ای این طرح را حذف و آن را از

دستور کار خارج کرد
تعیین نحوه پرداخت مزایای کارکنان
بنگاههای واگذارشده
نماین��دگان مجل��س ب��ه منظ��ور تأمین نظر
ش��ورای نگهبان قانون اجرای سیاس��تهای اصل
 44را اص�لاح و نح��وه پرداخت مزای��ای کارکنان
بنگاههای واگذارشده را تعیین تکلیف کردند.
نماین��دگان با بررس��ی ای��ن ط��رح و انجام
اصالحات��ی به منظور تأمین نظر ش��ورای نگهبان
این طرح را به تصویب رساندند.
اختص��اص  ۲۰ه��زار میلی��ارد ب��رای جبران
کوتاهی دستگاههای نظارتی
نماینده م��ردم قم در مجلس گفت :اختصاص
 ۲۰ه��زار میلیارد توم��ان از بان��ک مرکزی برای
جبران کوتاهیهای دس��تگاههای نظارتی در بحث
مؤسس��ات مالی گناهی است که با بک یا اهلل شب
قدر هم بخشیده نمیشود.
حجتاالس�لام مجتب��ی ذوالن��وری در نطق
میان دس��تور خ��ود گفت :این م��ردم پای انقالب
ایستادهاند ولی عملکرد بد دستگاهها باعث رنجش
آنها شده ،فقر و فساد تبعیض موضوعاتی است که
رهبر معظم انقالب بارها فریاد آن را س��ر دادند و
رؤسای  3قوه را مأمور به برخورد با آن کردند.
نماینده مردم قم در مجلس اظهارداشت :آقای
رئیس جمهور در مورد س��وال مربوط به موسسات
مال��ی حاض��ر نش��دید به قان��ون اساس��ی و نظر
نمایندگان مردم احترام بگذارید .با فش��ار و تهدید
با رودربایستی قراردادن و انواع ترفندها نمایندگان
را بعض��اً وادار به انص��راف کردید ،چرا نمیگذارید
نمایندگان مردم به وظیفهشان عمل کنند؟

