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استعفای فتحی از نمایندگی مجلس 
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نهم 
خرداد ماه استعفای خود از نمایندگی را تحویل هیات 
رییسه مجلس داده است، برخی ایرادات وارده به نظام 

قانونگذاری را از دالیل این استعفا عنوان کرد.
محمدجوادفتح��ی اظه��ار کرد: اس��تعفای من از 
نمایندگی ربطی به قانون آیین دادرسی نداشته است 
بلک��ه  برخی ایرادات به س��اختار قانون گ��ذاری را از 

دالیل این امر است.  ایسنا 

مذاکره مجدد به صالح کشور نیست
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: آمریکایی ها به 
هیچ قاعده،قانون و اخالقی پایبند نیستند و مذاکره با 

آنها خالف عقالنیت است.
حجت االسالم سید رضا اکرمی اظهار داشت: زمان 
شناسی نکته ای است که باید هر فرد سیاسی باهوش 
به آن توجه کند، مذاکره مجدد با آمریکا به هیچ وجه 
به صالح کشور نیست.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

افراد زیادی در لباس انقالب رفتار طاغوتی دارند
عضو ش��ورای عالی فضای مج��ازی گفت: خیلی ها ممکن اس��ت در لباس 
انقالب باش��ند و جایگاه هایی هم داشته باشند اما خوی و رفتار طاغوتی داشته 

باشند و از این دست افراد خیلی هم زیاد داریم.
عزت اهلل ضرغامی عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در شش��مین مراسم 
س��الگرد ارتحال س��ردار احمد قدیریان، اظهار داش��ت: امروز شکاف اقتصادی و 
تبعیض های زیاد یکی از مش��کالت کش��ور ما شده، چرا امروز اینقدر اعتراضات زیاد 
ش��ده و مردم کم تحمل ش��دند؟ چون می بینند که عده ای چه زندگی برای خود بهم 

زدند و تحمل نمی کنند.
وی اظهار کرد: خیلی ها ممکن اس��ت در لباس انقالب باش��ند و جایگاه هایی هم 
داشته باشند اما خوی و رفتار طاغوتی داشته باشند و از این دست افراد خیلی هم زیاد 

داریم.    مهر

دیدگاه
نویسندگان نامه مذاکره با آمریکا به وادادگی دچار شده اند

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی گفت: افرادی که برای مذاکره با 
آمریکا به مس��ئوالن نظام نامه نوش��ته اند به وادادگی دچار و مرعوب دشمنان 

شده اند و مذاکره نکبت بار با آمریکا را بهتر از مذاکره نکردن تلقی می کنند.
پرویز س��روری دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی اظهار کرد: باعث 
تاس��ف اس��ت که برخی از تجربه تلخ گذش��ته درس نمی گیرند، چرا که آمریکا 
بارها دشمنی خود را با ملت ایران نشان داده و اکنون خروج ایاالت متحده از برجام 

برخالف قواعد بین المللی هنوز بحث داغ رسانه های بین المللی است.
وی افزود: بسیار جای تعجب دارد که طرح مذاکره با کشوری از سوی برخی از افراد 

صورت گرفته که دغدغه ای جز نابودی ملت ایران در سر ندارد.
س��روری تصریح کرد: امروز عده ای  مدعی ایران دوس��تی هس��تند و با دش��منان و 

اپوزیسیون هم آوا شده اند.   باشگاه خبرنگاران جوان 

احزاب
ارائه دو فوریت طرح »تبیین شروط مذاکره با اروپا« به مجلس 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س گفت: دو فوریت 
طرح »تبیین شروط مذاکره با اروپا« پیرو اظهارات مقام معظم رهبری در حال 

حاضر به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
ابوالفضل حسن بیکی افزود: به دلیل افزایش طرح های دوفوریتی در مجلس، 

این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح تا هفته آینده قطعا در دس��تور کار مجلس قرار خواهد 
گرفت. حس��ن بیکی با اشاره با افزایش تعداد امضاهای متفاضی طرح گفت: این طرح در 
ح��ال حاضر بیش از صد امضا دارد. وی پیش��تر به میزان گفته بود: پیرو ش��روط رهبر 
انق��الب درباره مذاکره برجامی با اروپا، ۵۰ نماینده مجلس طرحی را تهیه کردند که در 
ماده واحده این طرح دولت مکلف ش��ده اس��ت در ادامه مذاکرات خود در جهت تدوام 

برجام ت تضمین هایی رابه صورت قطعی از طرف های اروپایی اخذ کنند.  میزان

پارلمان 

فرمانده کل س��پاه با تاکی��د بر اینکه  ن ا ر ا ســد ایران توان افزایش برد موش��کهایش را پا
دارد اظهار داش��ت: با این حال این امر فعاًل در سیاست های 

ما نیست .
سرلش��کر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه اظهار 
داش��ت: عرصه جهاد برای اس��اتید بسیجی در داخل کشور 
اس��ت ه��م برای س��اختن جامعه ک��ه به ش��دت به تالش 
و  مجاه��دت علم��ی اس��اتید بس��یجی نی��از دارد و هم در 
عرصه های علمی و اجتماعی که این موضوع هم  خواس��ته 

رهبر معظم انقالب اسالمی است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ، ما در عرصه علوم انس��انی - 
اس��المی ضعف داریم افزود: اس��اتید بس��یجی باید در این 

عرصه نیز اقدام کنند. 
فرمانده کل سپاه خاطرنش��ان کرد: انقالب اسالمی در 
چهلمین س��ال خ��ودش قرار دارد که چهل س��ال مقاومت 
دستاورد کمی نیس��ت و حفظ انقالب به یک معجزه شبیه 

است.
از س��وی دیگر سرلش��کر جعفری در بخش دیگری از 
س��خنان خود با اش��اره به مش��کالت داخلی کش��ور گفت: 

امروز مش��کالت اقتص��ادی با س��وءمدیریت های داخلی بر 
دشمنی های دشمنان خارجی به معضل بزرگی تبدیل شده 

که به عزم راسخی برای حل آن نیاز است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
برخی به اش��تباه س��پاه را تنها یک نه��اد نظامی می دانند، 
تصریح کرد: س��پاه از اول هم یک نهاد صرفا نظامی نبود اما 
پ��س از پایان جنگ و با تدبی��ر رهبرانقالب ماهیتی نظامی 
پیدا کرد و امروز عملک��رد آن فرهنگی، اجتماعی و نظامی 

است.
سرلشکر جعفری مش��کل اصلی کشور در مراحل سوم 
و چهارم انقالب را س��بک مدیری��ت اجرایی و مبانی فکری 
و دیدگاه ه��ای برخ��ی مدیران دانس��ت و تأکی��د کرد: در 
زم��ان جنگ هم ما با همین مش��کل روبرو بودیم. بنی صدر 
دیدگاهی مادی داش��ت در صورتی که جنگ ما یک جنگ 

اعتقادی بود
وی تصری��ح کرد: ما امروز هم دچار چنین مش��کالتی 
هس��تیم و مدیریت صحنه کش��ور می بایست یک مدیریت 
بومی باش��د که اولین ش��رطش رعایت اسالمی بودن نظام 

است.  تسنیم

فرمانده سپاه: 
توان افزایش برد موشک ها را داریم ولی سیاست مان نیست

هماهنگ��ی  عال��ی  ش��ورای  جلس��ه  اقتصادی به ریاس��ت رئیس جمهور و با درحـــاشیه
حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد.

در ای��ن جلس��ه که در راس��تای منوی��ات رهبر معظم 
انقالب و با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسئوالن در زمینه 
ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکالت 
اقتصادی کش��ور تشکیل شد؛ مس��ائل اصلی اقتصاد کشور 
به وی��ژه موضوع اش��تغال، ایجاد امنی��ت و انگیزه های الزم 
برای س��رمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی 
از اش��کاالتی که در اجرای سیاس��ت های اص��ل 44 قانون 
اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به 
نظام بانکی کش��ور و ش��رایط اقتصادی کشور پس از خروج 

یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه 
با اش��اره به اینکه عزم قوای سه گانه کشور بر حل مشکالت 
مردم اس��ت، بر ضرورت هماهنگی همه جانبه سه قوه برای 
استفاده از همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیم گیری 

و پیشبرد مسائل اقتصادی کشور تأکید کردند.
در این جلسه سران قوا با اشاره به اینکه دغدغه هایی که 

مردم در شرایط فعلی بازار دارند،  باید مورد توجه قرار گیرد 
و مطمئناً مورد توجه دولت و س��ایر مسئوالن کشور خواهد 
بود؛ مقرر کردند جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
به طور منظم تشکیل و مسائل مرتبطی که در سطح سه قوه 

است بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری شود.
همچنین با توجه به تالش و اعمال فش��ار آمریکا برای 
پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نس��بت به 
آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه 
قوه و با همکاری رسانه ها و صدا و سیما برای اطالع رسانی و 
تبلیغات تشکیل شود که مهم ترین وظیفه اش اطالع رسانی 
صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور 

توسط رسانه های معاند است.
ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتص��ادی ضم��ن تأکید بر 
اطمین��ان مردم نس��بت به تأمی��ن کاالهای ض��روری آنها 
و نیز کااله��ای مورد نیاز واحدهای تولی��دی، مقرر کرد تا 
دستگاه های مس��ئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام 
دهند. در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق 
از س��وی س��تاد اقتصادی دولت با همفکری صاحب نظران 

اقتصادی کشور تأکید شد.  تسنیم

در جلسه شورای هاهنگی اقتصادی اتخاذ شد 
تشکیل ستاد مشترک برای مقابله با جنگ روانی دشمن

وج
م

پاس گل ائتالف سعودی به انصاراهلل! 
ادامه از صفحه اول

بنابرای��ن، س��بعیت ای��ن روزهای عربس��تان و 
متحدان��ش در بندر اس��تراتژیک الحدی��ده با توهم 
حذف مسئله فلسطین از اولویت جهان اسالم، جبران 
شکست تروریست های اجاره ای و تنگ تر کردن حلقه 
محاصره ایران اس��المی کلید خورده اما گزارش های 
متعدد نش��ان می دهد که این حمله نیز بنا به دالیل 
مختلف محکوم به شکست است و پاس گل زیبایی را 

تقدیم انصاراهلل و نیروهای مردمی کرده است. 
1- ائت��الف س��عودی - اماراتی عزم خود را جزم 
کرده بودند تا عید فطر با اشغال فرودگاه الحدیده کار 
اس��تان الحدیده را تمام کنن��د و قریب به یک هفته 
نوید تصرف فرودگاه الحدیده را در بوق و کرنا کردند. 
صبح روز ش��نبه این هفته شبکه خبری العربیه طی 
پیامی توییت��ری خبر داد »ف��رودگاه الحدیده تحت 
کنترل درآمد و کار مین روبی آن آغاز ش��ده است«! 
اما طولی نکش��ید که العربیه این دروغ آشکار خود را 
ش��ش س��اعت بعد پس گرفت و توییت کرد: »منابع 
نظام��ی می گوین��د دیر ی��ا زود بر فرودگاه مس��لط 
می ش��ویم«!! از طرفی، حضور »محم��د البخیتی« از 
رهب��ران انصاراهلل یمن در برابر س��اختمان فرودگاه و 
گفت وگو با ش��بکه المسیره، آب سردی بود بر شانتاژ 
رسانه ای درباره سقوط این فرودگاه به دست مزدوران 

ائتالف عربستان.
2- آمار تلفات نیروهای مزدور ائتالف سعودی در 
هفته گذشته نسبت به استعداد نظامی آن ها باال بوده 
و تاکنون نزدیک به 7۰۰ نفر از نیروهای عربستان به 
درک واصل شده اند. استان الحدیده، مسطح و هموار 
بوده و مثل اس��تان های دیگر کوهس��تانی نیس��ت، 
بنابرای��ن، انصاراهلل و ارتش یم��ن اجازه دادند ائتالف 
س��عودی ابتدا پیش��روی کند تا به کمین آن ها وارد 
ش��ود، س��پس آن ها را در کمین های موفق، غافلگیر 
کردن��د. مزدوران ائتالف در حال حاضر در محورهای 
»الفازه«، »الجاح« و »الدریهمی« محاصره ش��ده اند 
و باقی نیروهای آنان به س��مت س��احل عقب نشینی 
کرده اند. ائتالف س��عودی دچار نوعی س��رخوردگی 
ش��ده و درخواس��ت کمک و اعزام نیرو از سه جبهه 
تعز، جوف و مأرب کرده است. به گفته رهبر انصاراهلل، 
»متجاوزان می توانند وارد شوند، اما عمق جغرافیایی 
تحت کنترل ماس��ت و دچار جنگ فرسایشی شده و 
هرگ��ز نخواهند توانس��ت از این جبه��ه کار جنگ را 

یکسره کنند.«
3- هزاران نف��ر از نیروهای ارت��ش، کمیته های 
مردمی یم��ن و نیروه��ای قبایلی و عش��ایری برای 
دف��اع از الحدیده عازم این ش��هر ش��ده اند و آمادگی 
روحی مردم برای مقابله با این تهدید جدید، بس��یار 

اعجاب برانگیز است. 
م��ردم این ش��هر، نه  تنها از هجمه آل س��عود و 
ام��ارات خ��ود را نباخته ان��د، بلکه براس��اس روایت 
»ابتس��ام المتوکل« رئیس جبه��ه فرهنگی مقابله با 
تجاوز ائتالف س��عودی، وضعیت امنیتی و اجتماعی 
شهر با ثبات است، برخالف اعالم رسانه های سعودی 
کسی در ش��هر نگرانی امنیتی ندارد، زندگی طبیعی 
در جریان است و مردم حتی اخبار جام جهانی را نیز 

دنبال می کنند!
براساس حقایق پیش گفته، سناریوی بدخواهان 
و دش��منان مردم یمن در بندر الحدیده، ویرایش��ی 
از توطئه عربس��تان و اذنابش در چهار س��ال گذشته 
اس��ت و چیز جدیدی نیس��ت. یمنی ها نشان داده اند 
ک��ه مردمانی برای تمام فصول هس��تند و همان گونه 
ک��ه پی��ش  از این پ��وزه متج��اوزان را در جبهه های 
مختلف به خاک مالیده ان��د، این بار نیز این تهدید را 
به فرصتی برای حمالت بیش��تر موش��کی به مناطق 
راهبردی عربس��تان و گامی به  س��وی پیروزی نهایی 

تبدیل خواهند کرد.  

سرمقاله

گروه رویداد  اخی��راً ج��ان بولتون مش��اور گـــزارش دو
امنی��ت ملی ترامپ که دش��منی خود ب��ا ایران را 
بارها اشکارا اعالم کرده است خبر از یک سورپرایز 

جدی برای ایران قبل از سال 2۰19 داده است. 
وی درب��اره اینک��ه این س��ورپرایز چیس��ت 
توضیحی ن��داده اما برخ��ی از تحلیگ��ران بر این 
باورند که این خبرشامل یک جنگ کوتاه اما مؤثر 

علیه ایران است.
ج��ان بولتون، که در دولت ترامپ  به س��مت 
مش��اور امنیت ملی  آمریکا منصوب ش��ده است ، 
قبال نیز تالش های بس��یاری ب��رای نابودی توافق 

هسته ای کرده بود.
وی همچنی��ن بارها گزینه هایی را برای تغییر 
حکومت در ایران مطرح کرده و آش��کارا خصومت 

خود را با نظام ایران اعالم کرده است. 
بولتون تنها در س��طح لفظی بلکه  بولتون به 
طور فعال در دوران ریاست جمهوری بوش، نیز به 
عنوان یکی از اعضای سیاست گذار در دولت وی، 
از س��ال 2۰۰2 تا 2۰۰4 به منظور ایجاد ش��رایط 
سیاس��ی الزم برای اقدام نظامی علیه ایران تالش 

کرده است.
بس��یاری از تحلیلگران سیاس��ی عقیده دارند 
که ترامپ با انتخاب جان بولتون به عنوان مش��اور 
امنیت ملی آمریکا از یک سو و تغییر وزیر خارجه 
امریکا و انتخاب  مایک بمپئو به عنوان وزیر خارجه  
که او نیز از طرفداران حمله به ایران اس��ت،  نشان 
داده است که در حال چیدن کابینه جنگ خود در 

مقابل ایران است. 

شانتاژ خبری 
در همین حال رسانه های غربی و صهیونیستی 
با خبر س��ازی تالش کردند که ش��رایط تهاجمی 
را ب��رای ای��ران به تصویر بکش��ند و ب��ه ادعاهای 
بولتون رنگ واقعی��ت دهند. در این زمینه »ایهود 

اشنرس��ون«  یکی از مقامات س��ابق واحد 82۰۰ 
ارتش اسرائیل که معروف به NSA اسرائیل است، 
در این باره گفت : اولین هدف سایبری که اسرائیل 
بای��د در صورت بروز یک جنگ با ایران و حزب اهلل 
مورد زیرس��اخت های انرژی ای��ران و حزب اهلل در 

منطقه و در داخل ایران باشد.
پیش ازاین نیز نشریه جروزالم پست در تحلیلی 
به قلم یکی از س��تون نویس های خود بیان کرده 
بود که تنگه هرمز و شریان صدور نفت ایران یکی 
از دو هدف اصلی اسرائیل در جنگ محتمل آینده 

با ایران خواهد بود.
همچنین رس��انه های غرب��ی اعالم کردند که 
پنتاگون نیروهای سایبری خود را در حالتی کاماًل 
تهاجم��ی قرار داده که این موضوع می تواند از یک 

اتفاق محتمل در آینده نزدیک خبر داشته باشد.
همچنی��ن برخ��ی تحلیلگران غرب��ی نیز ابراز 
عقیده کردند که سمت وس��وی جدی این تحوالت 

متوجه ایران است. 

امریکا توان جنگ با ایران را ندارد 
ب��ا این حال تحلیگران نظامی عقیده دارند که 

جنگی علیه ایران بوقوع نمیپوندد!
در حقیق��ت هر گونه اقدامی از س��وی آمریکا 
مبنی بر آغاز جنگ علی��ه ایران، به معنای تبدیل 
دوباره ایران به یک دولت هسته ای تمام عیار است 

و این تهدیدی بزرگ  برای اسرائیل خواهد بود.
عالوه بر این، کارشناسان غربی تاکید می کنند 
درصورت��ی که جنگ��ی علیه ایران اتف��اق بیافتد ، 

ایران به شکل قانونی مشروعیت خواهد یافت تا از 
توان موشکی خود در منطقه استفاده کندو معلوم 
نیست چقدر از منافع امریکا در این منطقه تهدید 
ش��ود.  امریکا در حال حاضر با مشکالت بسیاری 
در داخل کشور روبرو اس��ت و توان جنگی جدید 
را ندارد و بویژه آنکه در کاخ س��فید و جامعه بین 
الملل هیچ کس جز اس��رائیل مواف��ق تهدیدهای 

ترامپ علیه ایران نیست.
در عین حال جنگ با جمهوری اس��المی ایران 
در طول مرزهای دو کشور نخواهد بود بلکه آمریکا 
باید نظامیان خود در فاصله چند هزار کیلومتری از 
مرزهای آمریکا به جنگ ایران بفرستند و مسیرهای 
امنی را برای س��وخت گیری هواپیماها ایجاد کنند 
و دولت ایاالت متحده در زمان حاضر توان ورود به 

جنگی مستقیم در منطقه خاورمیانه را ندارد.
دو عامل اساس��ی وجود دارد که عوامل اصلی 
تردید آمری��کا در ورود به ماجراجوی��ی نظامی با 
ایران به ش��مار می ورد، اول اینکه منحصر ش��دن 
ای��ن جنگ در مرزهایی که آمریکا می خواهد باقی 
بماند، سخت اس��ت. نکته دوم اینکه جنگ بر ضد 
ای��ران اولین جنگی خواهد بود که ارتش آمریکا بر 
اس��اس شرایط جنگ های نوین باید وارد آن شود، 
چ��را که ایران ارتش��ی متعلق به ی��ک قرن پیش 
ندارد، بلک��ه ایران به خوبی نقاط ق��وت آمریکا را 
شناخته و تجهیزات الزم برای از بین بردن کارآیی 
آن ها را فراهم کرده اس��ت. با این اوصاف، ترامپ  
ت��الش می کنند ت��ا با طنین آغ��از جنگی بر ضد 
ایران شرایط خود را در جهان تثبیت کند. شرایط 
درگیریها آمریکا را از اینکه برای یک حمله محدود 

یا کنترل شده وارد عمل شود، منع می کند. 
نظامیان آمریکایی می دانند که منحصر کردن 
جنگ بر ضد ایران مانند عراق در سال 1991غیر 
ممکن اس��ت، ب��دون ایجاد پایگاه ه��ای هوایی در 
منطق��ه نمی توان تاسیس��ات هس��ته ای ایران را 

موشک باران کرد.

در این ص��ورت آمریکا باید س��کوهای پرتاب 
موش��ک را نیز منهدم کند. اج��رای این طرح نیز 
ممکن نیس��ت، چرا که منطقه خلیج فارس مملو 
از موش��ک های ضد کشتی اس��ت. به این ترتیب 
اهداف آمریکا لحظه به لحظه گسترده تر می شود 
تا اینکه تمام سواحل ایران را در بر گیرد و آمریکا 
برای انجام این حمله باید بس��یاری از تاسیس��ات 

نظامی ایران را هدف قرار دهد.
ب��ه این ترتی��ب طرح جنگی مح��دود آمریکا 
تبدی��ل به یک جنگ فراگیر می ش��ود که صدها و 
ش��اید هزاران هدف دارد. ب��ه این ترتیب حمله به 

ایران قمار خطرناکی است. 

در نهایت 
دیگر، این برای اولین بار نیس��ت که دشمنان 
ای��ران از جمل��ه  مقام��ات اس��رائیلی از حمله به 

زیرساخت های انرژی ایران سخن میگویند. 
اس��رائیلی ها برای حمله آمریکا به ایران عجله 
دارن��د، آن ها اینگون��ه اس��تدالل می کنند که هر 
تاخیری در حمله به ایران باعث افزایش سختی های 
آن می ش��ود و کار را به جایی می رساند که دیگر 

حمله به ایران غیرممکن خواهد بود. 
با این ح��ال آمریکا عادت کرده که ارتش های 
جهان را تهدید کند و به این ترتیب قدرتی پوشالی 
برای خود درس��ت کند، قدرتی که بیشتر ناشی از 
رویکردهای تبلیغاتی است و از فعالیت های نظامی 
جدی دور اس��ت، این در حالی اس��ت که عملکرد 
ایران ونیروهای مقاومت در  در لبنان و غزه و عراق  
و مب��ارزه با داعش مرز بین واقعی��ت و تبلیغات را 
روشن کرد. ایرانی ها ساختار دفاعی خود را در دوری 
از رقابت با آمریکایی ها بنا کرده اندئ به همین علت 
مبان��ی جنگ های نامتق��ارن را در نزد خود تقویت 
کرده ان��د که می توان��د از ش��کاف های موجود در 
ارتش دشمن استفاده کند و آنها را با ابزارهای غیر 

کالسیک از جمله موشک ها هدف قرار دهد.

»سورپرایز« بولتون برای ایران چیست ؟

امریکادستبهقمارنمیزند

گروه رویداد  وکالی ملت در نشست علنی بهارستـــان
دیروز خانه ملت به کلیات طرح حقوق و دس��تمزد 
مدیران و مقامات رای منفی دادند. نشس��ت علنی 
مجلس دیروز به ریاست علی الریجانی برگزار شد. 

اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در ابتدای 
نشس��ت طرح اص��الح موادی از قان��ون آیین نامه 
داخل��ی مجل��س ارجاع��ی از ش��ورای نگهبان  را 

بررسی کردند.

 قرائت گزارش
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

س��پس، گزارش کمیس��یون ان��رژی مجلس 
قرائت ش��د؛ این گ��زارش درباره »قان��ون اصالح 

الگوی مصرف انرژی« تهیه شده است.

مخالفت مجلس با درخواست اولویت الیحه 
اصالح ساختار دولت 

به دنبال آن، وکالی ملت درخواس��ت اولویت 
الیحه اصالح س��اختار دولت را مورد بررس��ی قرار 
دادند. نهایتا پس از اس��تماع نظ��رات نمایندگان، 
ای��ن الیحه با 1۰3 رای مواف��ق، 9۰ رای مخالف، 
6رای ممتن��ع از مجم��وع 23۰ نماینده حاضر در 

جلسه رد شد.

ارسال طرح مهلت جذب اعتبارات عمرانی 
به مجمع تشخیص مصلحت 

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون برنامه 

و بودج��ه در مورد ایراد ش��ورای نگهبان به طرح دو 
فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی 
های س��رمایه ای و مالی س��ال 96 را مورد بررسی 
قرار دادند. ش��ورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته 
و اعالم کرده ب��ود طبق قانون، تمدید مهلت جذب 
اعتبارات عمرانی س��ال 96 در سال 97 امکان پذیر 
نیست. نمایندگان مجلس نهایتا با اصرار بر نظر خود 
علیرغم ایراد شورای نگهبان، طرح دو فوریتی تمدید 
مهلت جذب دارایی های سرمایه ای و مالی سال 96 

را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

 انتقاد راه اندازی نشدن
سامانه ثبت حقوق مدیران 

در ادام��ه حج��ت االس��الم علیرضا س��لیمی 
نماینده م��ردم محالت و دلیج��ان در مجلس در 
جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره 
ط��رح یک فوریت��ی حقوق و دس��تمزد مدیران و 
مقامات کش��ور با اس��تناد به ماده 24 قانون آیین 
نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده شأن و 
اقتدار مجلس باید حفظ شود، از این رو به مصوبات 
گذش��ته یعنی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
درخصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران و 

مقامات باید توجهات الزم صورت گیرد.

 رای منفی نمایندگان
به کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران 

 بر اس��اس این گزارش، نماین��دگان با کلیات 

طرح حقوق و دس��تمزد مدیران و مقامات کش��ور 
مخالفت کردند.

 اعالم وصول طرح انتقال آب
از دریای عمان به سیستان وبلوچستان 

س��پس احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیس��ه 
مجلس پارلمان موارد اعالم وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، طرح انتقال آب از دریای عمان 
به استان سیس��تان و بلوچستان و همچنین طرح 
اص��الح م��اده 39 قانون جامع خدمات رس��انی به 

ایثارگران اعالم وصول شدند.

اگر احمدی نژاد نبود مشکالت کشور را به 
گردن چه کسی می انداختیم

در بخش نطق های میان دس��تور صحن علنی 
پارلم��ان محمد عزیزی گف��ت: نباید فراموش کنیم 
روزی را ک��ه رهب��ر معظم انق��الب در بحث برجام 
چ��ه گفتند. نکته قابل توجه ایش��ان عدم اعتماد به 
کشورهای طرف مقابل در برجام بود و االن هم تاکید 
دارند که در بحث اروپا باید تضامین الزم ایجاد شود. 
نماینده مردم ابهر اظهار داش��ت: بازی عرصه 
بین الملل هم اکنون حکایت پلیس خوب و پلیس 
ب��د را دارد. آنچه اکنون چاره جمهوری اس��المی 
اس��ت اتکا به درون و حف��ظ وحدت تحت رهبری 

عمود خیمه نظام، مقام معظم رهبری است. 
از س��وی دیگر س��یدتقی کبیری هم در نطق 
میان دستور خود گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی 

و معیش��تی م��ردم  و از طرفی دش��منی تمام قد 
دشمنان اسالمی ایران به ویژه آمریکای جنایت کار 
و رژیم صهیونیس��تی و ازناب منطقه ای آنها امروز 
اولوی��ت اول کش��ور و همدلی همه مس��ئوالن و 
مردم به ویژه ارکان قوای سه گانه کشور برای حل 

معضالت بیکاری و معیشتی مردم است.
نماینده مردم خوی در مجلس اظهار داش��ت: 
اکنون که دشمن مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی 
را در خزانه داری آمریکا مستقر کرده است جا دارد 
ک��ه دولت نیز مق��ر فرماندهی عملیات��ی مقابله با 
جنگ اقتصادی را در بخش اقتصادی مستقر کند و 
هم��ه ارکان اقتصادی دولت ضمن پرهیز از مواضع 
چند گانه تحت فرماندهی واحد اقتصادی و علمیاتی 

فکر کردن سیاست های اقتصادی بپردازد.
همچنین س��یدصادق طباطبایی نژاد در نطق 
میان دس��تور خود خطاب به رئیس جمهور گفت: 
م��ردم از نظ��ر اقتصادی دچار مش��کل هس��تند، 
سیاس��ت های اقتصادی دولت راهگش��ا نیس��ت، 
نوس��انات ش��دید در بازار ارز، سکه، خودرو و عدم 
امنی��ت در حوزه اقتص��اد مردم را خصوصا قش��ر 
ضعیف را تحت فش��ار قرار داده اس��ت. راه عالج و 

درمان این وضعیت تکیه بر بیگانگان نیست.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس تاکید کرد: 
هم��ان طور که رهبری فرم��وده اند اینکه به جای 
ایس��تادن روی پای خود بر عصای بیگانگان تکیه 
کنیم خطا است، انعقاد قراردادهایی مانند پالرمو و 
FATF، مبارزه با تامین مالی تروریس��م و مبارزه 
با پولشویی شاید مانند برجام اثر مختصری داشته 
باشد اما نسخه شفابخش اقتصاد ما راهبرد رهبری 

معظم به عنوان اقتصاد مقاومتی است.

موافقت مجلس با کلیات طرح افزایش 
سهمیه پذیرش ایثارگران در کنکور

نمایندگان همچنین کلیات طرح یک فوریتی 
اصالح بند الف ماده 9۰ قانون برنامه ششم توسعه 
جمهوری اس��المی ایران را مورد بحث و بررس��ی 

قرار داده و به تصویب رساندند.

توضیحات وکیلی درباره دیدار نمایندگان 
مجلس با رهبر معظم انقالب

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو 
هیات رئیسه مجلس درباره دیدار امروز نمایندگان 
مجل��س با رهب��ر معظم انق��الب و اعتراض برخی 
نمایندگان مبنی بر چرایی دیدار کارکنان مجلس 
با رهبری اظهار داش��ت: در واقع��ا این دیدار ادامه 
روند دی��دار س��االنه نمایندگان مجل��س با رهبر 

معظم انقالب است. 
وی افزود: بنا است کارمندان در کنار نمایندگان 
در این دیدار حضور داش��ته باشند. بنابراین دیدار 
در حقیقت دیدار س��الیانه مق��ام معظم رهبری با 
نمایندگان اس��ت که امسال کارمندان مجلس نیز 

همراهی خواهند کرد. 

وصول سؤال ملی 2 نماینده
محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیس��ه مجلس 
اس��المی پیش از پایان نشس��ت علنی سؤال ملی 
محمدرض��ا صباغی��ان نماین��ده باف��ق و مهریز و 
س��یدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی ش��هر از 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه 
وزارت راه در زمینه رفع تأخیر هواپیماهای داخلی 

را اعالم وصول کرد.

فراز و نشیب حقوق و دستمزد مدیران و مقامات


