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روحانی به رئیس جمهور صربستان تبریک گفت
رئیس جمهور با ارسال پیامی فرا رسیدن روز ملی صربستان 

را به تومیسالو نیکولیچ رئیس جمهور این کشور تبریک گفت.

حسن روحانی با ارسال پیامی فرا رسیدن روز ملی جمهوری 
صربس��تان را به رئیس جمهور، دولت و ملت این کش��ور تبریک 
گف��ت و ابراز امیدواری کرد با توجه به وجود ظرفیت های متنوع 
همکاری میان جمهوری اس��المی ایران و جمهوری صربس��تان، 

مناسبات دوجانبه در تمامی زمینه ها بیش از پیش توسعه یابد.
در ای��ن پیام خطاب به تومیس��الو نیکولیچ رئیس جمهوری 
صربستان آمده است: فرا رسیدن روز ملی جمهوری صربستان را 
به جنابعالی، دولت و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

این پیام می افزای��د: امیدوارم با توجه به وجود ظرفیت های 
متن��وع همکاری می��ان جمهوری اس��المی ای��ران و جمهوری 
صربس��تان، مناسبات فی مابین در تمامی زمینه ها بیش از پیش 

توسعه یابد.

حضور پرشور مردم در مقابل 
دشمن کمین کرده برای بلعیدن 
ایران را به حساب گالیه نداشتن 
آنها از عملکرد مسئوالن نگذارید 

چراکه مردم از مسائل مختلف 
از جمله تبعیض و کم کاری 
و بی اعتنایی به مشکالت 

گالیه مندند و احساس ناراحتی و 
رنج می کنند. مسئوالن نباید به 

مردم بگویند »باید چنین بشود«، 
بلکه باید بگویند »چنین شد«

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
اس��المی صبح ب���ا والی�ت انقالب  معظم 

دیروز در دیدار پر شور هزاران 
نفر از مردم آذربایجان، حضور منس��جم، مقتدارنه و 
پرط��راوت ملت در راهپیمای��ی 22 بهمن را »مایه ی 
آبروی انقالب و نظام و ایران« خواندند و با اش��اره به 
اینک��ه مس��ئوالن نباید این حضور را ب��ه معنای گله 
نداشتن مردم تصور کنند، افزودند: آمریکا می خواهد 
با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئوالن 
کشور را از صحنه جنگ واقعی یعنی جنگ اقتصادی 
منحرف کند، مس��ئوالن هوشیار باشند و همه همت 
خود را صرف حل مشکالتی همچون بیکاری، رکود، 

گرانی و تبعیض کنند.
رهبر انقالب اس��المی، حضور پرشکوه ملت در 
راهپیمایی 22 بهمن امسال را »مایه آبروی انقالب و 
نظام و ایران« خواندند و با تشکر صمیمانه ی قلبی از 
مردم خاطرنشان کردند: امسال نه فقط منابع داخلی 
از افزایش حضور مردم در بس��یاری از شهرها سخن 
گفتند بلکه دش��منان انقالب هم بر خالف سالهای 
قبل، با اس��تفاده از تعابیر »میلیونی« به این حضور 
عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتاً از ادای 

تشکر از ملت قاصر است.
ایش��ان با اش��اره به تالش بی وقفه سیا، موساد، 
دس��تگاه اطالعاتی و جاسوس��ی انگلی��س و هزینه 
ش��دن دالرهای نفتی قارونها برای فضاسازی بر ضد 
انقالب و جمهوری اس��المی گفتن��د: در تمام طول 
س��ال، صدها ش��بکه ماهواره ای، فض��ای مجازی و 
ورشکس��تگان فراری از ایران، ب��ه تحقیر و تضعیف 
و متهم س��ازی نظام مشغولند اما حضور عظیم ملت 
همچ��ون ب��اران رحم��ت اله��ی، در روز 22 بهمن 
ای��ن فضای غبارآل��ود را پاکی��زه می کند و همچون 

رودخانه ای زالل و مبارک، آلودگی ها را می زداید.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأم��ل در ترکیب 
جمعیتی راهپیمایی 22 بهمن را ضروری و بسیار مهم 
برشمردند و افزودند: اکثر این جمعیت عظیم، دوران 
تلخ و سیاه اختناق طاغوت، پیروزی انقالب، امام راحل 
و دفاع مق��دس را ندیده اند اما با احس��اس و معرفت و 

روشنفکری و روشن بینی به خیابانها می آیند.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: حضور امیدآفرین 
و ایس��تادگی نسل س��وم و چهام در میدان دفاع از 
انقالب و نظام، نش��ان دهنده رویندگ��ی و بالندگی 

انقالب و نکته ای بسیار مهم و درخور توجه است.
رهبر انقالب اس��المی، تالش دش��منان را برای 
ناکارآمد نش��ان دادن نظام، کوبی��دن آب در هاون 
برش��مردند و افزودن��د: م��ا البته مث��ل همه جای 
دنیا نابس��امانی هایی داریم که ب��ه هیچ وجه از آنها 
نمی گذریم اما دش��من در تالش اس��ت پیشرفتها و 
کارهای بسیار مهم 38 سال اخیر را نادیده بگیرد و 

مردم را مأیوس کند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا اس��تناد ب��ه 
گزارش��های واقعی، پیش��رفتهای کشور را در 4 دهه 

اخیر در برخی امور زیربنایی، ش��گفت انگیز خواندند 
و یادآوری کردند: برخی از این پیشرفتها و جهش ها 
در دوره های صدساله هم معموالً امکان پذیر نیست.

ایشان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با 
دوران تحقیرآمیز طاغوت، از دستاوردهای پرافتخار 
انق��الب برش��مردند و افزودند: رژیِم تو س��ری خور 
از امری��کا و انگلی��س، مل��ت را ذلیل و خ��وار کرده 
بود ام��ا امروز همه به عزت و اقت��دار ملت و حضور 
تعیین کننده ایران اذعان دارند و می دانند در تقریباً 
همه مسائل منطقه، اگر ایران حضور نداشته باشد و 

اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت.
رهب��ر انق��الب 22 بهم��ن را »نعمت��ی الهی و 
فرصتی گرانقدر« برای اعالم مواضع و خواس��ته های 
ملت دانس��تند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در 
مقابل دش��منان ایس��تاده اس��ت و به دنبال تحقق 
اس��الم و پیشرفت نظام اس��المی برخاسته از مردم 
است و هر مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی 

نکند ملت او را بدون تردید پس خواهد زد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مس��ئوالن کش��ور 
تأکید کردند: حضور پرش��ور مردم در مقابل دشمن 
کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حس��اب گالیه 
نداش��تن آنها از عملکرد مس��ئوالن نگذارید چراکه 
مردم از مس��ائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری 
و بی اعتنایی به مش��کالت گالیه مندند و احس��اس 

ناراحتی و رنج می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: سال »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« در حال پایان یافتن است و مسئوالن 
دول��ت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این 
زمین��ه چه کرده اند؟ رهبر انق��الب در همین زمینه 
افزودند: مسئوالن نباید به مردم بگویند »باید چنین 

بشود«، بلکه باید بگویند »چنین شد«.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، »بیکاری و رکود و 
گرانی« را از مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند: 
البته مس��ئوالن در تالش هس��تند اما ظرفیت های 
کش��ور بیش از اینهاس��ت و راه خروج از مش��کالِت 

چند بعدی هم مشخص است.
ایشان به سخنان 6 س��ال پیش خود در زمینه 
هدف گذاری دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی 
و دلس��رد ش��دن م��ردم اش��اره کردن��د و افزودند: 
مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه کامل کنند، 
البته مس��ائل فرهنگی و علمی نیز مهم است اما در 

نگاه کوتاه مدت، مسائل اقتصادی در اولویت است.

رهبر انقالب اس��المی در تحلی��ل هدف واقعی 
دولت قبلی و فعلی امری��کا در تکرار ترفند »تهدید 
ای��ران به جنگ« افزودن��د: امروز هم مث��ل قبل از 
گزینه ه��ای نظام��ی روی میز ح��رف می زنند و آن 
مس��ئول اروپایی هم به مس��ئوالن ما می گوید »اگر 
برجام نبود وق��وع جنگ حتمی بود«، اما این حرف 
یک دروغ محض اس��ت و آنها می خواهند ذهن ما را 
از جنگ واقعی یعنی نب��رد اقتصادی منحرف کنند 
و به جنگ نظامی س��وق دهند تا مسئوالن کشور از 
تمرکز در عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ 

فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز بمانند.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، نظ��ارت و پیگیری 
طرحها و برنامه ها را کاماًل ضروری خواندند و گفتند: 
از رئیس جمهور محترم خواسته ام به مدیران اجرایی 
تذک��ر دهد که مدیریت باید با ش��فافیت و نظارت و 
پیگیری همراه باشد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند 
»بشود« و طرف مقابل هم بگوید »چشم«، پیشرفتی 

صورت نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با اس��تناد به آیه »واعدوا 
لهم ما اس��تطعتم من قوه« تأکید کردند: منظور این 
آی��ه فقط توج��ه به قوه نظامی نیس��ت بلکه معنای 
آیه این اس��ت که هرچه می توانی��د درون خود را از 
همه نظر قوی کنید که این همان استحکام ساخت 

داخلی است که بارها گفته ام.
رهبر انقالب اس��المی، تحقق رش��د 8 درصدی 
را به اس��تناد نظر متخصصان و به ش��رط اس��تفاده 

کام��ل از ظرفیتهای داخلی امکان پذیر دانس��تند و 
خاطرنش��ان کردند: معنای واقعی رشد، رشد تولید 
و اس��تحکام داخلی اقتصادی یعن��ی همان اقتصاد 
مقاومتی اس��ت نه فقط فروش بیشتر نفت که البته 

آن هم مفید است.
ایش��ان ب��ا انتق��اد از عناصری ک��ه فقط روی 
کمبوده��ا و ضعفه��ا دس��ت می گذارن��د و آنه��ا را 
بزرگنمای��ی می کنن��د، افزودن��د: نکت��ه قابل تأمل 
این اس��ت که این عناصر همان کس��انی هستند که 

خودشان به دشمن گرای تحریم ها را داده اند.
رهب��ر انق��الب اس��المی در بخش دیگ��ری از 
سخنانش��ان، حادثه 29 بهمن 1356 تبریز را درسی 
مه��م و همچون موتور پیش برن��ده ملت در پیروزی 
انقالب اس��المی دانستند و افزودند: مردم آذربایجان 
در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی 130 سال 
گذش��ته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، نهضت 
ملی شدن صنعت نفت، انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
از اصلی تری��ن محوره��ای مب��ارزه بوده ان��د و این، 

شناسنامه و تاریخ پرافتخار آذربایجان است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به تحرکات 
تفرقه افکنانه برخی گروهها در سالهای اول انقالب در 
تبریز، گفتند: امام بزرگوار ما در مقابل آن حرکتها که 
برخاسته از سیاستهای قدیمی انگلیسی ها بود، فرمودند 
»هیچ کس نگران نباشد، چراکه خود مردم تبریز جواب 

آنها را خواهند داد« و همین گونه نیز شد.
ایش��ان، هوش��یاری قش��رهای مختل��ف مردم 
از جمل��ه مردم و جوان��ان و نخب��گان آذربایجان را 
در مقاب��ل اختالف افکنی و وسوس��ه های دش��منان 
س��تودنی خواندند و گفتن��د: آذربایجان نقطه قوت 
انقالب و نظام اس��المی است و مردم آن در راه دفاع 
از وحدت ملی از جانش��ان مایه گذاشته اند که همه 

باید قدردان این فداکاری باشند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، تن��وع قومیتهای 
مختلف همچون ت��رک، فارس، لُر، ُکرد، عرب و بلوچ 
را فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان 
کردند: دشمن همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشم 
طمع دوخته تا به خیال خود از هر گس��لی در کشور 
استفاده و زلزله ایجاد کند، در حالی که هیچ گسلی در 
کشور وجود ندارد و مردم، یکپارچه و متحد هستند.

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به س��ینه سپر 
کردن و ایستادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر 
م��ردم آذربایجان در مقابل سیاس��تهای خباثت آلود 

دشمنان، مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی از علمای 
اهل سّنت بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم از علمای 
اهل سّنت کردستان و همچنین سردار جوان و عرب 
خوزس��تانی ش��هید علی هاش��می را نمونه هایی از 
حرکت متح��د و هماهنگ اقوام در دفاع از اس��الم 
و انق��الب دانس��تند و افزودند: ملت ای��ران متحد، 

منسجم، همراه و همدل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای از همین زاویه به تعبیر 
مطرح ش��ده در روزهای اخیر با عنوان »آشتی ملی« 
اشاره کردند و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد 
از پ��ر و بال دادن ب��ه آن در روزنامه ها، گفتند: مگر 
مردم با هم قهر هس��تند که بخواهند آشتی کنند؟ 
قه��ری وجود ندارد، البته مردم ما با کس��انی که در 
سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با 
قس��اوت و لودگی و بی حیایی، جوان بس��یجی را در 
خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هس��تند و با 

آنها آشتی هم نمی کنند.
ایش��ان افزودند: البته کسانی که با اصل انقالب 
مخال��ف بودند و می گفتند »انتخابات بهانه اس��ت و 
اص��ل نظام هدف ماس��ت«، ع��ده ای معدودند و در 
مقاب��ل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران، فقط 

یک قطره کوچک هستند.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنشان کردند: مردم 
ای��ران در جایی که پای اس��الم، ایران، اس��تقالل و 
ایستادگی مقابل دشمن در میان است، با همه وجود 
ایس��تاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته 
ممکن اس��ت در فالن قضیه سیاس��ی دو نفر با هم 
اختالف نظر داشته باشند، اما این چیز مهم و مؤثری 

نیست و مسئله ای عادی و طبیعی به شمار می رود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اقیانوس 
خروش��ان، منس��جم و متحد ملت بای��د روز به روز 
تقویت شود. رهبر انقالب با اشاره به شعله های امید 
مقدس و الهی که همواره دل ملت را گرم کرده است 
افزودند: با وجود همه پیشرفتها ما تاکنون در تحقق 
آرمانهای اسالم و انقالب، تنها قدمی کوتاه برداشته ایم 
و باید به س��وی جامعه ی اسالمِی عادالنه، پیشرفته، 
مقت��در و با عزت گامهای بلندی برداریم که به فضل 
الهی با ادامه مسیر ملت و نظام، قطعاً پیروزی و آینده 

متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، آیت اهلل 
مجته��د شبس��تری نماینده ول��ی فقیه در اس��تان 
آذربایجان ش��رقی و امام جمعه تبریز با تس��لیت ایام 
فاطمیه، گفت: مردم غیرتمند آذربایجان در 29 بهمن 
1356 حماسه ای تاریخی و به یادماندنی آفریدند و در 
22 بهمن امسال نیز بار دیگر بصیرت و آگاهی خویش 

را اثبات کرده و با رهبر خود تجدید میثاق کردند.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در آذربایجان ش��رقی، با 
بیان اینکه ایرانیان هیچ گاه فریب ش��یطان بزرگ را 
نخورده و نخواهند خ��ورد، تأکید کرد: ملت ایران با 
وح��دت و یکپارچگی ثابت کرده ان��د که در دفاع از 

منافع و امنیت ملی متحد هستند.

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت مشکالت بیکاری، رکود و گرانی:

مردمگلهمندندمسئوالنبگویندچهکردهاند؟
تعبیر آشتی ملی معنی ندارد

رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام گفت: آشتی ملی درح���اشیه

بین کس��انی اس��ت که با یکدیگ��ر منافع 
مختل��ف دارن��د و با ه��م در تضاد هس��تند. همه م��ا زیر پرچم 

جمهوری اسالمی و لوای رهبر انقالب هستیم.
به گزارش مهر، علی اکبر والیتی عصر دیروز در حاش��یه دیدار 
با دبیرکل اتحاد اس��المی کردس��تان عراق در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر حمایت ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا 
از فتنه گران س��ال 88 اظهار داش��ت: باید به آقای ترامپ گفت که 
مراقب باش��د این دولت تازه تاسیسش از هم نپاشد. وی ادامه داد: 
چراکه این دولت تشکیل نشده دو نفر از اعضایش را از دست داد بر 

این اساس یا برکنار شدند یا به عناوین مختلف استعفا دادند.
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام، تصریح کرد: دولت آقای ترامپ کوچک تر از آن اس��ت که 
برای دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین تکلیف کند. جمهوری 
اس��المی ایران در طول 38 س��ال گذشته نشان داده که کشوری 
مس��تقل و مبتنی بر آرای مردم اس��ت و در 22 بهمن ماه امسال 
دیدی��م که به ادعای رس��انه های غربی و آمری��کا مردم حضوری 
پرشور بیشتر از سال گذشته داشتند که این تودهنی محکمی به 

اظهارات و اقدامات ترامپ است.
والیتی تاکید کرد: بهتر اس��ت آقای ترامپ از دولت های قبلی 
آمریکا درس عبرت بگیرد. جمهوری اس��المی ایران به آرای مردم 

متکی است و با انقالب خود حکومت رضاشاهی را 
پایان داد. جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر، 
قدرت اول منطقه اس��ت و با این یاوه گویی ها از 

مواضع حقه خود دست بر نمی دارد.
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره سفر 
حسن روحانی رئیس جمهور به کشورهای منطقه 
گفت: اصول سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران، توسعه روابط با کشورهای همسایه است و 
این سفر ارزشمند و ملی است که در جهت توسعه 
روابط با همسایگان صورت می گیرد و مشترکات 

زیادی بین ایران، کویت و عمان وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در پاس��خ به س��ؤال 

دیگری درباره مذاکرات آس��تانه گفت: تا زمانی که این مذاکرات 
در چارچوب اصول مورد قبول دولت و ملت س��وریه اس��ت، مورد 
قبول جمهوری اس��المی خواهد بود. این مذاکرات باید در جهت 

تامین صلح عادالنه صورت گیرد.

والیتی اف��زود: تمامیت ارضی س��وریه باید 
حفظ و به مشروعیت دولت این کشور نیز احترام 
گذاشته شود و معارضینی مثل ترکیه و عربستان 
که علیه دولت و ملت این کش��ور سالح به دست 
گرفته ان��د، دس��ت از این کار بردارن��د و اگر این 
ش��رایط حاصل ش��ود ادامه مذاکرات آستانه در 

جهت برقراری صلح در سوریه مفید است.
وی همچنین با اش��اره به برگزاری همایش 
فلسطین نیز تصریح کرد: یکی از اصول سیاست 
خارج��ی جمهوری اس��المی ای��ران، حمایت از 
اصول مبارزاتی فلسطین و حمایت از گروه های 
جهادی این کشور اس��ت. برگزاری این اجالس 
دو ساالنه یک اقدام سیاسی، منطقه ای و جهانی 
و اقدام ارزشمند است. والیتی با اشاره به مطرح شدن طرح آشتی 
ملی در کش��ور خاطرنشان کرد: آشتی ملی بین کسانی است که 
با یکدیگر منافع مختلف دارند و با هم در تضاد هس��تند. همه ما 
زیر پرچم جمهوری اسالمی و لوای مقام معظم رهبری هستیم و 

قهری وجود ندارد که بخواهیم آشتی کنیم.

 تقسیم بندی شیعه، سنی و کرد
خالف سیاست های ملت عراق است

از س��وی دیگ��ر رئیس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در دیدار صالح الدین بهاءالدین دبیرکل 
اتحاد اسالمی کردستان عراق گفت: تقسیم بندی عراق به 3 قسمت 

سنی، شیعه و کرد، خالف سیاست های ملت و دولت عراق است.
در این دیدار پیرامون تفرقه و تجزیه و تعصباتی که بین مسلمانان 
ایجاد شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف تاکید کردند 

که باید در جهت معالجه و درمان این موضوع اقدام کنند.
والیتی گفت: آق��ای بهاءالدین در صحنه عراق و در مبارزات 
ضد طاغوت نقش فعال و موثری داشتند و از وحدت امت اسالمی 
و یکپارچگی امت اسالمی دفاع می کنند. وی افزود: در دیدارهای 
مختلفی که با ایش��ان داشتم در رابطه با عراق و آینده این کشور 
بحث و تبادل نظر ش��د و جمهوری اس��المی ایران از یکپارچگی 

این کشور حمایت می کند.
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، تقس��یم بندی عراق به 3 قسمت سنی، شیعه و کرد را خالف 
سیاست های ملت و دولت عراق عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین 
دموکراس��ی ها در بین کش��ورهای عربی و مسلمان در عراق است و 

آن ها توانسته اند بر تروریست های عراقی و ضد عراقی پیروز شوند.

اصرار اصالح طلبان 
برای اجرای یک طرح 

خانه ملت دیروز ش��اهد اظهارات یک نماینده 
اصالح طلب درپی طرح 2فوریتی ارائه شده برخی 

نمایندگان مجلس بود.
 جلس��ه علنی دیروز مجلس به ریاس��ت علی 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی برگزار 
شد. نمایندگان در جلسه خود رسیدگی به گزارش 
کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در رابطه 
با اصالح م��وادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس 

شورای اسالمی را در دستور کار خود داشتند.

 کواکبیان مخالفت با طرح برخورد
با سوال کنندگان در سخنرانی ها را 

»تفسیر بد رسانه های ضدآزادی« خواند
مصطف��ی کواکبی��ان نماین��ده م��ردم تهران 
در مجلس ش��ورای اس��المی طی تذکری شفاهی 
مس��تند به م��اده 165 آئین نام��ه داخلی مجلس 
خطاب به علی الریجانی رئیس مجلس گفت: شما 
دس��تور مجلس را قرائت کردید اما طرح 2فوریتی 

برای تأمین امنیت اجتماعات در آن نبود.
وی با اشاره به آنچه که آن را »تفسیر بد برخی 
رس��انه های ضدآزادی« از این ط��رح خواند، گفت: 
آیا این رس��انه ها طرفدار آزادی بی��ان و اجتماعات 
ش��ده اند؟ در حال��ی که مفهوم این ط��رح این  طور 
نیست. کواکبیان گفت: رهبری بارها فرمودند که باید 
اجتماعات قانونی باید بدون منع برگزار شود و برخی 

عناصر خودسر نیز نباید اجتماعات را برهم بزنند.
رئیس مجلس به میان سخنان کواکبیان آمد 
و اظهار داش��ت: تذکر ش��ما دقیقا چیست؟ آیا به 

بنده است؟

براساس این گزارش، نماینده مردم تهران در 
مجلس پاسخ داد: این طرح 2فوریتی اصالح طلبان 
درب��اره اجتماعات باید طبق م��اده 165 آئین نامه 

قانون اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.
رئی��س مجلس در پاس��خ این تذک��ر، گفت: 
اگر ش��ما خیلی عالقه دارید ک��ه زودتر این طرح 
2فوریتی در دستور قرار گیرد ایرادی ندارد و آن را 
در دستور می گذاریم. اما ما به دوستان گفتیم که 
چون هفته بعد بودجه س��ال 96 و استیضاح وزیر 
راه را در دس��تور داریم، باید دستور کار مجلس را 
اولویت بن��دی کنیم. اما این طرح 2فوریتی نیز در 

زمان خود مطرح خواهد شد.
گفتنی اس��ت در طرح 2فوریتی ارائه شده از 
سوی جمعی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای 
فراکس��یون امید و فراکسیون مستقالن به نیروی 
انتظام��ی و قوه قضائیه اجازه داده می ش��ود که با 
س��وال کنندگان در مراسمات رسمی و غیررسمی 

برخورد کنند.

الیحه موافقتنامه بین دولت ایران و ترکیه 
در زمینه تامین اجتماعی تصویب شد

در ادامه، نمایندگان، در جریان بررسی الیحه 
موافقتنام��ه بین دولت ای��ران و ترکیه درخصوص 
تامی��ن اجتماعی ب��ا 161 رأی مواف��ق، 34 رأی 
مخالف و 6 رأی ممتن��ع از مجموع 232 نماینده 

حاضر در جلسه با این الیحه موافقت کردند.
براساس مصوبه مجلس، موافقتنامه بین ایران 
و ترکی��ه درخصوص تامین اجتماعی مش��تمل بر 
ی��ک مقدمه و 32 م��اده تصویب و اج��ازه مبادله 

اسناد آن داده می شود.

مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام 
نیروی انتظامی 2 سال تمدید شد

وکالی مل��ت در ادامه نشس��ت، ب��ه کلیات و 

جزئیات الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون 
اس��تخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

رای مثبت دادند.
وکالی ملت مصوب کردن��د که مدت اجرای 
آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری 
اس��المی ایران - مص��وب 1382.12.20 از تاریخ 
انقضای مدت اجرای آزمایش��ی مذکور به مدت 2 

سال تمدید کردند.

لحاظ سابقه تدریس معلمان حق التدریسی 
استخدامی در وزارت آموزش و پرورش

ط��رح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف 
اس��تخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به 

تصویب نمایندگان مجلس رسید. 
در ای��ن طرح که کلیات و م��اده واحده آن در 
جلس��ه علنی به رأی گذاش��ته و مصوب شد مقرر 
شده اس��ت معلمان حق التدریسی که به استخدام 
آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان االجرا ش��دن 
این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند 
می توانند به منظور احتس��اب س��ابقه خدمت ایام 
حق التدری��س که به تأیید وزارت آموزش و پرورش 
می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود 
و دولت را به صورت نقد )یکجا( یا اقس��اط به طور 
کامل پرداخت کنند و صندوق های بازنشستگی نیز 
پس از دریافت اقس��اط موظف به احتساب سوابق 

مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط هستند.

سه فقیه شورای نگهبان بر اجرای 
استانداردهای حالل نظارت می کنند

نمایندگان همچنین ایرادات ش��ورای نگهبان 
به طرح تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد را مورد 
بحث و بررس��ی قرار داده و با اصالحاتی به منظور 

تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

وکالی ملت در ماده 3 اصالحی این طرح مقرر 
کردند س��ازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور 
است که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و 
هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت 
کااله��ا و خدماتی می باش��د که در داخل کش��ور 
تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر 
می ش��ود. رعایت سیاس��ت های کلی نظام از قبیل 
سیاس��ت های کلی سالمت و بند 24 سیاست های 

اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
همچنین براس��اس تبصره یک اصالحی ماده 
3 طرح مذکور، مصوب ش��د به منظور تس��ریع در 
فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاه های اجرایی 
تابع��ه قوه مجریه به اس��تثنای دس��تگاه هایی که 
وظایف خاصی در قانون اساس��ی برای آنها تعیین 
شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را 
با رعایت اس��تانداردهای ملی و بین المللی تدوین، 
اجرا بر آن نظارت کنند. س��ازمان موظف است بر 
فرآیند تدوین و ُحس��ن اجرای استانداردها در این 

دستگاه ها نظارت نماید.
طبق مصوبه مجلس در ماده 4 اصالحی، تمامی 
دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یک ماده 3 این 
قانون، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف 
شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط 
با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با 

دستگاه های مذکور تعیین می شود.

 بیشترین فسادهای مالی
در بانک ها رخ می دهد

امیر خجس��ته نماینده مردم هم��دان نیز در 
تذکری ش��فاهی با تش��کر از رونمایی تقریظ مقام 
معظ��م رهبری ب��ر 4 کتاب و نگاه وی��ژه معظم له 
ب��ه م��ردم هم��دان و ایثارگ��ران، اظهار داش��ت: 
رهبر انقالب با اش��اره به گذش��ته پرشکوه مدنی 
و علم��ی مردم همدان، هم��دان را دارالمؤمنین و 

دارالمجاهدین خواندند، لذا به عنوان رئیس مجمع 
اس��تان همدان از امام خامنه ای ولی امر مسلمین 
نهایت تش��کر را دارم. وی در ادامه با تذکر به وزیر 
راه و شهرس��ازی، افزود: امیدوارم وعده های داده 
ش��ده درخصوص راه آهن استان همدان طبق قرار 
تا پایان سال عملیاتی شود، هر چند کار ساخت و 

ساز کاماًل تعطیل شده است.
این عضو کمیس��یون امور شوراهای مجلس در 
بخش دیگری از س��خنانش در تذک��ری به وزیر راه 
و شهرس��ازی، رئیس بانک مرکزی و دس��تگاه های 
نظارتی درخصوص بانک ها، تصریح کرد: متأس��فانه 
بیشترین فس��ادهای مالی در بانک ها رخ می دهند 
و البته بانک ها خصوصاً بانک های خصوصی متصور 
بر عدم نظارت پذیری هس��تند و نمی خواهند تحت 
نظارت قرار گیرند، اما سوال اینجاست آیا بالتکلیفی 
50 هزار میلیارد سرمایه مردم توسط بانک دی، بانک 

سرمایه و بانک های دیگر مشاهده نشده است؟
وی اضافه کرد: بانک ها سرمایه مردم را جمع 
و به صورت غیرقانونی در برج سازی و تجاری سازی 
استفاده می کنند، سپس می گویند ما نظارت پذیر 
نیس��تیم، در حال��ی ک��ه مطابق اص��ل 86 قانون 
اساسی مجلس می تواند همه بانک ها را در تیررس 
نظارت خود قرار دهد. خجس��ته خاطرنشان کرد: 
دستگاه های نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
و امور دارایی باید نظارت ویژه ای به فعل و انفعاالت 
مالی بانک ها داشته باشند، چراکه بیشترین فساد 

در بانک ها رخ می دهد.

 نشست بعدی؛ اول اسفند
با دستور کار بررسی استیضاح »آخوندی«

جلس��ه علنی بعدی پارلمان رأس س��اعت 8 
صبح یکشنبه هفته آینده اول اسفند با دستور کار 
بررس��ی طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و 

شهرسازی تشکیل می شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ترامپ مراقب باشد دولتش از هم نپاشد

کسی فکر تجاوز به کشورمان را داشته باشد 
آن چنان جوابی می گیرد که پشیمان می شود

فرمانده نی��روی دریایی راهبردی ارت��ش گفت: اگر 
کسی فکر تعرض و تجاوز به کشورمان را داشته باشد، آن 

چنان جوابی می گیرد که پشیمان می شود.
دری��ادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نی��روی دریایی 
راهب��ردی ارتش با بیان اینکه راهبرد و دکترین ما، ارتقای 
ت��وان دفاعی مبتن��ی بر بازدارندگی اس��ت، گف��ت: ما به 
هیچ وجه در اندیش��ه تعرض به دیگ��ران نبوده و نخواهیم 
بود؛ اما اگر کسی فکر تعرض و تجاوز به کشورمان را داشته 
باشد، آن چنان جوابی می گیرد که پشیمان می شود. وی با 
تاکید بر اینکه یکی از نتایج و اهداف ارتقای قدرت دفاعی 
ما، تامین امنیت منطقه است، افزود: قطعا با سرلوحه قرار 
دادن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( و تکیه 
بر توان و دانش شما فرماندهان جوان، روز به روز بر قدرت 

دفاعی و بازدارندگیمان خواهیم افزود.
دریادار س��یاری در ادامه روحی��ه، آموزش و مهارت 
را از اص��ول اولیه اجرای عملیات در صحنه رزم دانس��ت 
و گفت: ب��ه تعبیر فرماندهی معظ��م کل قوا "مدیریت و 
نیروی انسانی خوب، معجزه می کند" که در همین راستا 
اگر ما روحیه سلحش��وری داشته باش��یم و با عشق وارد 
عرصه کارزار و صحنه رزم ش��ویم، یقین��ا موفق خواهیم 
بود، البته آموزش و مهارت ما نیز باید در جایگاهی باش��د 

که بتوان به آن تکیه کرد.
فرمانده نی��روی دریایی راهبردی ارتش ایجاد فضای 
معن��وی در حین اج��رای ماموریت ها را اس��اس و الزمه 
دس��تیابی به توفیقات برشمرد و اظهار داشت: تمام عشق 
و عالقه ما این اس��ت که در فضای دین و والیت خدمت 
می کنیم و همه ما موظف و ملزم هستیم که اجازه ندهیم 
این فضای معنوی حاکم بر یگان ها کمرنگ ش��ود؛ چراکه 
این جو معنوی به ما روحیه می دهد، عزم مان را راس��خ تر 

می کند و توان رزم ما را باال می برد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم رعایت مس��ائل ایمنی و 
امنیتی در اجرای ماموریت های پیش بینی شده خاطرنشان 
ک��رد: یک فرمان��ده و مدیر موفق بای��د در همه صحنه ها 
حضور داشته و زیرمجموعه خود را با اصول ایمنی و امنیتی 
آشنا سازد؛ چراکه کوچکترین سهل انگاری در این زمینه ها 
موجب بروز خسارت های جبران ناپذیر شده و پشیمانی های 

تلخ و بی حاصلی را درپی خواهد داشت.
دریادار س��یاری در پایان اذعان داش��ت: خوشبختانه 
اگ��ر امروز به لطف خداوند متعال نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جایگاه مطلوبی را به خود اختصاص داده و موجبات 
رضایت نس��بی فرماندهی معظم کل ق��وا را فراهم آورده 
اس��ت، فقط و فقط به خاطر تالش و کوش��ش همه شما 
عزیزان از پایین ترین رده تا رده های باالست و این برای ما 

موجب سربلندی و بالندگی خواهد بود.

ملت ایران نیازی به طرح آشتی ملی ندارد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ملت ایران 
در همه مقاطع پش��تیبان نظام و رهبری بوده و نیازی به 

طرح آشتی ملی ندارد.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت و گو با میزان با اشاره 
به بیانات دیروز مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان 
شرقی اظهار کرد: مقام معظم رهبری امروز به صورت شفاف 
و جامع درباره موضوعات متخلف کشور و مسائلی که مطرح 
می شود صحبت کردند که بدون شک باید تمامی جریانات 

و شخصیت های سیاسی به آن توجه کنند.
وی افزود: بیاناتی که مقام معظم رهبری درباره طرح 
آش��تی ملی که از س��وی برخی از افراد مطرح شده است 
موضع گی��ری صریح و قاطع��ی را به کار بردند زیرا فضای 
سیاس��ی کشور ما در مقطع فعلی به هیچ وحدت و آشتی 
نیاز ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: 
مردم ایران با وحدت و انس��جام درونی در راستای تمامی 
رویکردهای��ی که در کش��ور صورت می گی��رد اتفاق نظر 
دارند به گونه ای که ما حضور منسجم و پررنگ آنها را در 

22 بهمن مشاهده کردیم.
فالحت پیش��ه با اش��اره ب��ه اینکه ملت ای��ران که به 
فرمایش��ات رهبری به آش��تی ملی احتیاجی ندارد تاکید 
کرد: ملت ایران همواره تحت لوای فرمایشات مقام معظم 
رهبری متحد و منس��جم در تمامی مقاطع و به خصوص 
دف��اع از انقالب و نظام وارد عمل ش��دند از این رو نیازی 
ندارند تا جریان و چهره های خاصی به آنها پیشنهاد طرح 
ملی یا آشتی ملی دهند. وی تاکید کرد: امروز ملت ایران 
یکی از قدرتهای مهم منطقه و جهان محسوب می شود از 
این رو جریانات سیاسی باید بدانند که طرح اینگونه شعارها 
تنها در راستای بیان عقاید و افکار برخی از جریانات است 

و هیچگونه فایده و سودی برای ملت ندارد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس در پایان تصریح 
کرد: ملت ما هیچ گاه در طول 38 س��ال گذش��ته به نظام 
اسالمی پشت نکرده و نمی کنند و همراه و همدل در جهت 

پیشرفت کشور تمامی اقدامات الزم را انجام می دهند.

رفتارهای ترامپ خیلی سریع تر از گمانه زنی ها 
"شکاف حکومتی" در آمریکا را نشان داد

رئیس کمیته هس��ته ای مجلس با بیان اینکه شکاف 
حکومتی در آمریکا با رفتارهای ترامپ خیلی س��ریع تر از 
گمانه زنی ها خود را نشان داده است خاطرنشان کرد: امروز 
رفتار ترامپ موجب اخالل کارکرد ایاالت متحده ش��ده و 

فکر می کنم این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.
حجت االس��الم مجتب��ی ذوالنور اظهار ک��رد: دونالد 
ترامپ رئیس جمهور تازه کاری است که در کارنامه کاری 
خ��ود تاکنون تنها ب��ه تجارت پرداخته و س��ابقه فعالیت 
سیاس��ی نداش��ته اس��ت این روزها زیر هجمه س��نگین 
فش��ارها و انتقادات گرفتار شده اس��ت. وی با بیان اینکه 
اگرچه ترامپ تا حدودی مورد تطمیع سیستم قرار گرفته 
است اما طبیعتا نمی تواند خصلت های رفتاری دیکتاتوری 
تجاری خود را ادامه دهد عنوان کرد: ساختار نظام سیاسی 
آمریکا، حدود اختیارات رئیس جمهوری را مشخص کرده 
و باید اذعان کنیم که این البی های سیاس��ی و اقتصادی 

هستند که رفتار ترامپ را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
ذوالنور با بیان اینکه نگرانی نخبگان و سیستم حکومتی 
ای��االت متحده به ویژه سیس��تم قضایی آمری��کا منجر به 
تشدید برخوردها با کاخ س��فید خواهد شد تاکید کرد: در 
مقابل ترامپ قطعا تالش خواهد کرد که مهره های نزدیک 

به خودش را در ارکان مختلف حکومت به کار بگیرد.
رئیس کمیته هس��ته ای مجلس ش��ورای اسالمی در 
پایان با بیان اینکه شکاف حکومتی در آمریکا با رفتارهای 
ترامپ خیلی س��ریع تر از گمانه زنی ها خود را نش��ان داده 
اس��ت خاطرنش��ان کرد: امروز رفتار ترامپ موجب اخالل 
کارکرد ایاالت متحده ش��ده و فک��ر می کنم این وضعیت 

همچنان ادامه داشته باشد.


