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روحانی دو قانون جدید ابالغ کرد
رئیس جمهور، دو قانون مصوب مجلس ش��ورای 

اسالمی را برای اجرا ابالغ کرد.
حس��ن روحانی  در اجرای اصل یکصد و بیست و 
س��وم قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران، »قانون 
اصالح قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی« را ب��رای اجرا ب��ه وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی و »قان��ون تمدی��د مهل��ت ج��ذب اعتبارات 
تملک دارایی های س��رمایه ای و مالی سال 1396 کل 
 کشور« را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.

 پایگاه اطالع رسانی دولت 

وظیفه داریم واقعیت ها را بگوییم 
یادگار امام با اشاره به وجود جنگ روانی در فضای 
مج��ازی، گفت: امروز وظیفه داریم واقعیت را بگوییم، 
آن را به ط��ور کامل بگوییم و جز واقعیت نگوییم، اما 

طی کردن این مسیر نیازمند صبوری است.
  حجت االس��الم و المسلمین سید حسن خمینی 
در دی��دار جمع��ی از فع��االن فضای مج��ازی که در 
جماران برگزار ش��د، امام راح��ل را نماد حرکت ملت 
ایران در انقالب اسالمی دانست و اظهار کرد: اگر برای 
ام��ام جایگاهی با عظمت می س��ازیم و یاد ایش��ان را 
گرام��ی می داریم برای بر زمین نیفتادن یک پرچم و 
نماد است، زیرا امام نقطه تالقی آرمان های ملت ایران 

یعنی استقالل، آزادی و دین داری است. 
 سید حسن خمینی  با تأکید بر باقی ماندن هویت 
دینی جامعه، رویکرد برخی افراد در تضعیف دین برای 

تحقق دیگر آرمان ها را غلط دانست.
 یادگار امام س��پس به تالش برخی جریانات برای 
تخریب چهره امام اشاره کرد و گفت: گروهی که امام 
را ه��دف می گیرند، می دانند ک��ه کدام نقطه را هدف 

گرفته اند.  ایسنا

اصالح طلبان درباره مشکالت کشور 
آدرس غلط ندهند

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب 
اس��المی، با اش��اره به تغییر رئیس کل بانک مرکزی 
گفت : ش��رایط اقتصادی امروز کشور نتیجه مجموعه  
تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت در این پنج 
سال است و نمی توان ش��رایط کنونی را تنها با تغییر 

یک نفر  ساماندهی کرد. 
وی با اش��اره به برخی ایرادات سیاست اقتصادی 
دولت گف��ت: از جمله دالیل نارس��ایی های اقتصادی 
می توان به باورهای غلط تیم اقتصادی دولت نس��بت 
به اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد. همچنین دل بس��تن 
به س��رمایه گذاری خارجی ناش��ی از برجام باعث شد 
که دولت به پتانس��یل های داخلی بی توجهی کند. اگر 
تغییراتی که در دولت صورت می گیرد ش��امل اصالح 
این رویکرد نش��ود، نباید امیدی ب��ه اصالح معضالت 

اقتصادی کشور داشت. 
دبی��رکل جمعی��ت جانبازان انقالب اس��المی در 
واکن��ش ب��ه انتق��اد از رد صالحی��ت اصالح طلبان از 
سوی شورای نگهبان و اینکه تنها نخبگان اصالح طلب 
هس��تند که می توانند ش��رایط اقتصادی کش��ور را به 
حالت طبیعی بازگردانند، تصریح کرد: این اظهار نظر 
به نوعی آدرس غلط دادن به مردم است.  تسنیم

 گزینه فراکسیون والیی
سه شنبه معرفی می شود

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، گفت: با 
توجه به اینکه امکان دارد انتخاب عضو حقوقدان شورای 
نگهبان روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس 
ش��ورای اس��المی برگزار ش��ود رای گیری بین اعضای 

فراکسیون به صبح روز سه شنبه موکول شد.
 حمیدرض��ا حاجی بابایی اظهار داش��ت: با توجه 
ب��ه اینکه در هفته جاری انتخ��اب یکی از حقوقدانان 
اعضای ش��ورای نگهبان در دس��تور کار صحن علنی 
مجلس ش��ورای اس��المی ق��رار دارد، فراکس��یون در 
جلس��ه امروز بررس��ی نظرات حقوقدانان معرفی شده 

را در دستور کار داشت.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه دو تن از حقوقدان های کاندیدای 
تصدی عضویت در شورای نگهبان با حضور در نشست 
صحبت ها و دیدگاه ه��ای خود را مطرح کردند، گفت: 
اعضای فراکسیون نیز در این نشست سواالت و نظرات 

خود را اعالم کردند.  میزان

راه اندازی سامانه ای برای تعیین تکلیف 
»تذکرات نمایندگان به مسئوالن دولتی« 

س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: سامانه ای 
برای تعیین تکلیف تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان 
به وزرا و رئیس جمهور در مجلس راه اندازی می شود. 

بهروز نعمتی با اشاره به اینکه برخی  از مسئوالن 
دولتی انتق��ادات نمایندگان در قالب تذکرات کتبی و 
ش��فاهی را نادیده می گیرند، بیان داش��ت: مقرر ش��د 
مکانیس��می ب��رای این موض��وع تعبیه ش��ود تا روال 
تذکرات و پاس��خ ها مشخص ش��ود. سخنگوی هئیت 
رئیس��ه مجلس تاکید ک��رد: مکانیس��م مدنظر برای 
تذکرات ش��فاهی و کتبی نمایندگان به صورت سامانه 

راه اندازی خواهد شد.  فارس 

اخبار

 دشمن سال هاست که به سپاه حمله می کند
مش��اور رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح گفت: منطق دشمن این است که 

باید با تکراِر پدیده ها، مرتب برای آن حاشیه سازی کنیم تا به نتیجه برسیم.
س��ردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری با اش��اره به هجمه رسانه ها و 
سیاس��تمداران آمریکایی به س��پاه قدس و فرمانده آن، گفت: این موضوع چیز 
جدیدی نیس��ت. اگر سابقه تهاجمات آمریکا در عرصه های مختلف را رصد کنیم 
به نکات مهمی دست پیدا می کنیم. آمریکایی ها همواره تالش کردند به نقاط اصلی 
ق��وت نظ��ام ضربه وارد کنن��د و آن را در برنامه دائمی خودش��ان قرار داده اند و س��عی 

می کنند با عناصر عملیات روانی این استراتژی را ادامه دهند.
وی اف��زود: حمله به مدل حکوم��ت و والیت فقیه یک موضوع بدیع در جهان امروز 
اس��ت. همچنین س��ال های سال است که به سپاه و بس��یج حمله می کنند و خسته هم 

نمی شوند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

امنیت و اقتدار
هیچ موشکی در باب المندب و دریای سرخ به ایران تعلق ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:هیچ موشکی 
در باب المندب و دریای سرخ به ایران تعلق ندارد و موشک هایی که به ناوچه های 

عربستان شلیک می کنند، گروه های هم زبان عربستانی ها هستند.
حش��مت اهلل فالحت پیشه درباره علل پاس��خگویی سردار قاسم سلیمانی به 
تهدیدات رئیس جمهور آمریکا گفت: موضوع پاس��خ س��ردار قاس��م سلیمانی به 
ترامپ، اقدام واقعی بود که صورت گرفت؛ از ابتدا هم نباید رئیس جمهور وارد فضای 

جنگ لفظی با ترامپ می شد.
نماینده مردم اس��الم آباد غرب در مجلس ادامه داد: تحلیل غلط مش��اوران افراطی 
ترامپ در آمریکا این اس��ت که اگر اوضاع نظامی شود، آمریکایی ها می توانند حرف اول 
را بزنند، به همین دلیل ترامپ س��عی می کند با لفظ تهدید درباره اقدام نظامی صحبت 

کند.  مهر

پارلمان 
اگرایران اراده کند، دنیای سرمایه داری عزادار می شود

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: اگر ایران اراده کند و ترامپ به دیوانگی 
خود استمرار بخشد، دنیای سرمایه داری را به عزا می نشانیم.

محّمدنبی حبیبی اظهار کرد: آمریکایی ها در س��خنان خود علیه ملت ایران 
لح��ن منافقی��ن را انتخاب کرده ان��د و ملت در برخورد با نفاق و کفر و ش��رک 

هیچوقت تردید به خود راه نداده است.
وی افزود: آمریکا در حالی ادبیات تجاوزکارانه را در گفتمان خارجی خود به کار 

می برد که هیچوقت آمادگی یک برخورد نظامی را ندارد.
حبیب��ی گفت: امروز که ایران و بزرگترین قدرت نظام��ی منطقه را در اختیار دارد 

هیچکس نیست که در برخورد با آمریکا تردید به خود راه دهد.
وی گفت: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و عربس��تان اعالم کرده است صدور نفت از باب 

المندب را تعطیل کرده است.  پایگاه اطالع رسانی حزب موتلفه اسالمی 

احزاب 

مس��لح  نیروه��ای  فرهنگ��ی  غرف��ه  اسلالم جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ا هدف ارتش 
آش��نایی بیشتر نظامیان سایر کشورها و بازدیدکنندگان در 
حاش��یه مس��ابقات نظامیان جه��ان در پ��ارک پاترویت در 

حوالی مسکو، گشایش یافت.
ارتش جمهوری اس��المی ایران، غرفه ایران با مساحت 
60 متر مربع از جمله بزرگترین غرفه های دایر در نمایشگاه 

دوستی نظامیان جهان در روسیه است.
سیدحسن ابوترابی مسئول غرفه ایران گفت: این غرفه 
با تالش س��تاد کل نیروهای مسلح، ارتش و رایزن فرهنگی 
ایران در روس��یه دایر ش��ده و در آن صنایع دس��تی نفیس 
ایران ش��امل خاتم کاری، میناکاری، ظروف مس��ی، فرش، 

گلیم و کیف به نمایش درآمده است.
ابوترابی یادآور شد: کتاب های نفیس و ارزشمند ایرانی 
برای آشنایی بیشتر با ایران و هنر خطاطی و نقاشی ایرانیان 

نیز در غرفه ایران در معرض دید عموم قرار گرفته است.
غرفه فرهنگی نیروهای مس��لح کشورمان که در حاشیه 
مسابقات نظامیان جهان 2018 روسیه گشایش یافته است تا 

18 روز کاری در پارک پاتریوت در حوالی مسکو دایر است.
مس��ابقات بین المللی نظامیان جهان در س��ال 2018 
ش��نبه با رژه تیم های ش��رکت کننده در پارک پاترویت در 
حوالی مسکو پایتخت روسیه به طور رسمی گشایش یافت.

این مس��ابقات در 28 رش��ته و به میزبانی هفت کشور 
ایران، روس��یه، قزاقس��تان، چی��ن، آذربایج��ان، بالروس و 

ارمنستان برگزار می شود.
نظامیان نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران در 
16 رش��ته غواصی عمق، نب��رد تانک های تی 72، دس��ته 
هوابرد، کوهس��تان، نگهداری توپخانه، رقابت بین یگان های 
ش. م. ه، گش��ت جاده ای، حافظان نظم، نبرد نفربرهای بی 
ام پ��ی 2، ت��کاوران دریایی، رقابت پهپاده��ا، رقابت خدمه 
خمپاره اندازها، رقابت خدمه ناوهای جنگی، پنج گانه نظامی 
و تک تیراندازی از 28 رش��ته مس��ابقات بین المللی نظامی 

2018 شرکت می کنند.
براس��اس اعالم کمیته برگزاری مسابقات، 189 تیم از 

32 کشور در این رقابت ها حضور دارند.
در مسابقات بین المللی نظامی روسیه برخالف مسابقات 
بین المللی س��یزم که نظامیان در مس��ابقات ورزشی با هم 
رقاب��ت می کنند، رقابت بین تانک ها، توپ ها، خدمه توپخانه 
و سایر حوزه هایی است که مهمات واقعی در آن به  کار برده 
می شود و نظامیان توانمندی و سرعت عمل خود را در انجام 

عملیات نظامی در محیطی واقعی به نمایش می گذارند.

 تمرینات مقدماتی نیروهای مسلح
در رقابت جام خزر 

 از س��وی دیگر تمرینات مقدمات��ی ناوگان های ایران، 
روس��یه، جمهوری آذربایجان و قزاقس��تان در دریای خزر 

برگزار شد.
چهار کشور س��احلی از جمله ایران، روسیه، قزاقستان 
و جمهوری آذربایج��ان در قالب این برنامه مقدماتی، آتش 

توپخانه و نابودسازی مین را تمرین کردند.
در این برنامه مقدماتی مش��ترک، همچنین پهلو گیری 

ناوگان با روش های مختلف تمرین شد.
ناوگان های چهار کش��ور س��احلی همچنی��ن در قالب 
برنام��ه مقدماتی بع��دی آتش توپخانه به اه��داف هوایی و 
دریای��ی و نیز مهارت های زن��ده ماندن اعض��ای ناوگان را 

تمرین خواهند کرد.
رقابت ه��ای ج��ام خزر، از 9 مرداد به م��دت 10 روز با 
ش��رکت یگان های ش��ناور و ناوهای موش��ک انداز روسیه، 
جمهوری اسالمی ایران، قزاقس��تان و جمهوری آذربایجان 

برگزار خواهد شد.
ناوهای موش��ک انداز پیکان و جوش��ن نی��روی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، برای شرکت در »رقابت های 
جام خزر - 2018 میالدی« چهارشنبه گذشته در سواحل 

دریای خزر در باکو پهلو گرفتند.  خبرگزاری آنا 

همزمان با برگزاری مسابقات نظامیان جهان درروسیه
غرفه فرهنگی نیروهای مسلح ایران در روسیه گشایش یافت.

از سوی دانشجویان صورت گرفت  
 هشدار  به بازرسی های آژانس 

خود با تشکیل زنجیره انسانی در درحلللاشیه دانش��جویان دی��روز  در تجمع 
مقابل دانشکده هسته ای دانشگاه شهیدبهشتی نسبت 
به بازرس��ی آژانس از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 

هشدار دادند.
جمع��ی از دانش��جویان و اعض��ای تش��کل های 
دانش��جویی دی��روز در اعتراض به بازرس��ی ماموران 
آژانس از دانش��گاه ها و مراکزعلمی کشور و همچنین 
بازدید احتمالی این بازرسان از دانشگاه شهیدبهشتی 

در این دانشگاه تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع نسبت به حضور بازرسان 

آژانس در دانشگاه شهیدبهشتی هشدار دادند.
تجمع کنندگان  همچنین با در دس��ت داش��تن 
دست نوشته هایی بازرسی عوامل بیگانه از مراکز علمی 
کش��ور را محکوم کرده و از مس��ئوالن خواس��تند تا 

جلوی چنین بازرسی هایی سریعا گرفته شود.
دانش��جویان تصاویری از شهیدان علی محمدی، 
ش��هریاری، رضایی نژاد واحمدی روش��ن نیز با خود 

همراه داشتند.
دانشجویان در ادامه تجمع خود با امضای طوماری 
اعتراض خود را به بازرسی ماموران آژانس از دانشگاه ها 
اع��الم کردند. دانش��گاهیان دانش��گاه شهیدبهش��تی 
در پای��ان تجمع خود طی بیانیه ای اع��الم کردند: ما 
دانشجویان انقالبی و دانشگاهیان دیگر اجازه نخواهیم 
داد، بیگان��گان، دانش��مندان ما را بشناس��ند و تاوان 
گرایش های غرب پرس��تانه بعضی مسئولین مبهوت و 
مقهور نظام های لیبرال را، عزیزانی همچون شهیدان 

هسته ای با خون پاکشان دهند.
این بیانیه می افزاید:  دولت به اصطالح تدبیر و امید 
موضع مناسبی در قبال غربی ها نگرفته است بلکه باعث 
شده جمهوری اسالمی ایران، بدون هیچ قید و شرطی 

به تعهدات خود همچنان عمل کند.  فارس

واکنش سیاری به تهدیدات مجازی دشمن  
ین راهکار مقابله بصیرت مهمتر

رئیس س��تاد و معاون هماهنگ  کنن��ده ارتش گف��ت: مهمترین نظلللللرگاه
راه��کار مقابله با تهدیدات دش��من در فضای مجازی 

داشتن بصیرت است.
 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری رئیس ستاد و معاون 
هماهن��گ کننده ارتش، دیروز طی س��خنانی در جمع 
فرماندهان، مس��ئوالن و کارکنان س��تاد ارتش با تقدیر 
از تالش ه��ای صورت گرفته و عملکرد شایس��ته آحاد 
فرمانده��ان و کارکنان این س��تاد در ماه های اخیر که 
در راس��تای تدابیر و انتظارات فرماندهی معظم کل قوا 
در حوزه های چابک س��ازی، کارآمدی و پاسخگویی به 
رده های باال و پایین، حرکت های اثربخشی انجام داده اند، 
اظهار داشت: ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران دارای 
سوابق درخش��ان و جایگاه ویژه ای اس��ت و باید الگو و 

نمونه ای برای سایر ستادها و رده های آجا باشد.
وی ازخودگذشتگی، شهادت طلبی، والیتمداری، 
مس��ئولیت پذی��ری، تکلی��ف گرایی، وقت شناس��ی، 
انضباط، آراس��تگی، خالقیت، ابتکار، رعایت مس��ائل 
ایمنی و حفاظتی و توجه به امر ورزش را شاخص های 

یک ستاد الگو و نمونه عنوان کرد.
دریادار س��یاری همچنین در خصوص تهدیدات 
دشمن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: 
دشمنان ایران اسالمی امروز با عملیات روانی گسترده 
و هجمه های متنوع فرهنگی ن��ه تنها به دنبال تغییر 
فرهنگ، بلکه به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی و خدشه 
وارد کردن به وحدت و همدلی بین مردم و مسئوالن 

هستند.
وی در ادامه با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم 
رهب��ری مبنی ب��ر »بصیرت، قطب نم��ای صحیح در 
اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است«، گفت: مهمترین 
راه��کار مقابل��ه با تهدی��دات فضای مجازی داش��تن 

بصیرت است.  روابط عمومی ارتش 

سنا
ای

گروه رویداد  زمان��ی، علی الریجانی رئیس گلللزارش دو
مجل��س در مصاحبه ای در مورد مص��ادره خود و 
ناطق نوری از س��وی اصالح طلبان تاکید کرد که 
ما اموال نیستیم که ما را به نفع جناح خود مصادر 
کنن��د، اما گویا اصالح طلب��ان در برنامه های خود 
ب��رای انتخابات 1400، ت��الش می کنند تا رئیس 

مجلس را در زمره گزینه های خود قرار دهند.
اخیراً شاهد رویکردهایی از سوی اصالح طلبان 
هس��تیم که تالش می کنند نش��ان دهن��د که به 
سمت الریجانی نزدیکتر ش��ده اند و او  نیز به این 

موضوع تمایل دارد. 

آماده سازی شرایط
آنچ��ه چیزی که برای همه مش��خص اس��ت، 
آمادگی احزاب سیاس��ی ب��رای انتخابات  1400  
اس��ت. برخ��ی می گوین��د ک��ه اصالح طلب��ان بر 
خ��الف  نظر برخی ک��ه نامزد آتی آن��ان را عارف 
یا جهانگیری می شناس��ند، در حال مهیا س��ازی 
ش��رایط را برای ریاس��ت جمهوری علی الریجانی 
مهی��ا می کنند و حتی در ای��ن زمینه معامله هایی 

کرده و وعده هایی داده اند.

شخصیت الریجانی
عل��ی اردش��یر الریجان��ی در طول س��الهای 
فعالیت سیاس��ی اش نشان داده که به جهت فردی 

هم با هوش و هم محافظه کار است.
وی مس��ئولیت های خود را از س��پاه پاسداران 
شروع کرد، اما بعد از سپاه در سال 70 به وزارت ارشاد 
رفت و این ش��روع فعالیت های فرهنگی در ساختار 

نظام جمهوری اسالمی از طرف علی الریجانی بود. 
وی در س��ال 1373 با حکم رهبر انقالب به عنوان 
رئیس س��ازمان صدا و سیما منصوب شد و تا سال 
83 در عین چالش های فراوانی که مسئوالن دولت 
اصالحات ب��رای او و س��ازمان مطبوعش به وجود 
آوردن��د؛ ادامه یافت چالش هایی که منجر به خروج 

او از هئیت دولت اصالحات شد.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در س��ال 
84 الریجانی که به عنوان نماینده رهبری در شورای 

عال��ی امنیت ملی مش��غول فعالیت تا تلخی باخت 
انتخابات سال 84 را از یاد ببرد، اما در 28 مهر ماه 
سال 1386 به واسطه اختالف نظر با رئیس جمهور 
از این س��مت اس��تعفا داد که  این اس��تعفا شروع 
بهارستان نشینی علی الریجانی بود. او از 16 خرداد 

1387 تاکنون، رئیس مجلس شورای است.

نگاه اصالح طلبان
از ن��گاه اصالح طلب��ان او را برای چانه زنی در 

درون نظام از روحانی موثرتر بوده و برای مهندسی 
ذهنی با هدف حرکت به سمت یک حرکت بزرگ 

آماده است. 
الریجان��ی  اگرچه س��ابقه  نزدیک چند دهه  
اصولگرایی را در کارنامه خود دارد اما در انتخابات 
96 از تشکیل جمنا چندان راضی به نظر نمی رسید 

و با آن همراهی نکرد.
این درحالی اس��ت که وی ت��الش کرد که  به 
جریان اصالح طلب و اعتدال گرا نزدیک ش��ود که 
برخی نمونه بارز آن را  هم نشینی الریجانی با رئیس 

دولت اصالحات در حسینه جماران می دانند. 
عب��داهلل ناصری فعال سیاس��ی اصالح طلب و 
عضو سابق حزب مشارکت  امکان ائتالف الریجانی 
با اصالح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
را ب��اال می داند و در این مورد گف��ت : »تحرکات 
ناطق نوری و الریجانی برای انتخابات آینده شروع 
ش��ده اس��ت و البته ما این فعالیت را به فال نیک 
می گیریم و احتمالش است که این دوستان تحت 
یک جبهه جدا از اصولگرایان و اصالح طلبان وارد 

انتخابات شوند.
این فعال سیاسی اصالح طلب  در مورد اینکه 
الریجان��ی ب��ا چه برن��دی وارد انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 1400 خواه��د ش��د، اظهار داش��ت:  
»الریجانی یک سیاس��تمدار هوشمند و اهل تامل 
اس��ت و او با توجه به اقتضائات تصمیم مناسب را 

خواهد گرفت.
به گفته ناصری الریجان��ی مواضع تند برخی 
اصولگرای��ان را ن��دارد و همچنی��ن او القاب��ی که 
اصولگرایان تند به رئیس دولت اصالحات  می دهند 
را به کار نمی برد و از طرف دیگر همکاری و کمک 

او به دولت روحانی در این زمان قریب به پنج سال 
هم مثبت بوده اس��ت در واقع نگاه های الریجانی 

تعدیل شده است

درنهایت
 در نهایت هیچ امری بعیدی نیس��ت.  ممکن 
اس��ت  الریجان��ی با اص��الح طلبان ائت��الف کند 
همچنان که اصالح طلبان درس��ال های 92، 94، 

و 96 با روحانی و تیم او ائتالف کردند.
روحان��ی در بحث اصولگرا بودن دس��ت کمی 
از الریجانی نداش��ت پس وقتی با او ائتالف کردند 
برنامه ائتالف  با الریجانی را نیز می توانند در نظر 

داشته باشند.
ش��اید علی الریجان��ی هوش��مندانه در حال 
فاصله گذاری خود ب��ا جریانات اصولگرا و حرکت 
در بین اصالح طلبان و اصولگرایان اس��ت اما باید 
به یاد تجربه ائتالف  اصالح طلبان با روحانی باشد. 
الریجانی هم به خوبی از محدودیت اصالح طلبان  

و برنامه های اصالح طلبان آگاه است.
اگر چه او به بده بستان های سیاسی را می داند 
اما باید در نظر داشته باشد که به چاه اصالح طلبان 
نیافتد. اصالح طلبان وانمود می کنند که  او خیلی 
وقت اس��ت خط��ش را از اصولگرایان ج��دا کرده و 
قدم به قدم به س��ویی دیگر م��ی رود. گرچه برخی 
بداخالقی های جریان انقالبی با الریجانی، در سوق 
دادن او به سوی اعتدالیون و بعد اصالح طلبان موثر 
بوده اما او نباید به چرخ آنان بچرخد. در عین حال 
جریان اصولگرا نیز نبایستی با تخریب الریجانی ، به 
او همچون رانده شده ای از وطن، توجیهات بیشتری 

برای همراهی با اصالح طلبان  بدهد.

نگاهی به تالش اصالح طلبان برای مصادر الریجانی در انتخابات آتی 

آزموده را نباید آزمود 

گروه رویداد  خانه ملت دیروز در نشس��ت بهارستلللان
علنی خ��ود جزئیات الیحه حمای��ت از کودکان و 

نوجوانان را زیر ذره بین خود قرار داد.
روزگذش��ته جلس��ه علنی مجلس به ریاست 

علی الریجانی برگزار شد.

 تعیین مجازات
تشویق کنندگان فرار کودکان

نماین��دگان مجل��س همچنی��ن  در جری��ان 
بررس��ی جزئیات الیحه حمای��ت از کودکان، ماده 

8 این الیحه را به تصویب رساندند.
ب��ه موجب م��اده 8 ای��ن الیحه، ه��ر کس با 
تهدی��د، ترغی��ب یا تش��ویق موجب ف��رار طفل و 
نوج��وان از خانه یا مدرس��ه و یا ترک تحصیل وی 
ش��ود یا اطفال و نوجوان��ان را بدین منظور فریب 
ده��د و یا موجبات آن را تس��هیل ی��ا فراهم کند، 
در ص��ورت فرار یا ترک تحصیل، حس��ب مورد به 
یک یا چند مجازات درجه ش��ش محکوم می گردد 
و در غی��ر این صورت، برای بار اول با اخطار پلیس 
ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت 

تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.

مجازات سهل انگاری در نگهداری از کودکان 
در ادامه وکالی ملت در جریان بررسی الیحه 
حمایت از ک��ودکان و نوجوانان ب��ا ماده 9 الیحه 

مذکور موافقت کردند.

 مجازات آزار یا سوءاستفاده از کودکان
و نوجوانان

نمایندگان مجلس پس از بررسی الیحه حمایت 
از کودکان، م��اده 10 این الیحه را تصویب کردند. 
ب��ه موجب ماده 10 این الیحه، هرکس نس��بت به 
طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی 
ش��ود، در صورتی که مش��مول مجازات حد نباشد 
با درنظرگرفتن ش��رایطی مانند وضعیت بزه دیده، 

شرایط مرتکب و آثار جرم، مجازات می شود.

مجازات خرید، فروش کودکان تعیین شد
در ادام��ه، وکالی مل��ت ب��ا م��اده 11 الیحه 

حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
بر اس��اس ماده 11 الیحه حمایت از کودکان و 

نوجوانان، هرگونه معامل��ه راجع به طفل و نوجوان 
از جمل��ه خرید و فروش آنان ممن��وع و مرتکب به 
مجازات  حبس درجه پنج محکوم می شود، چنانچه 
این رفتار با هدف فحش��ا و هرزه نگاری، بهره کشی 
اقتصادی، برداش��ت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از 
طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب 

به مجازات حبس درجه چهار محکوم می شود. 

 قاچاقچیان اعضای بدن کودکان به حبس
و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند

نمایندگان همچنین ماده 13 الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان را تصویب کردند.

بر اس��اس این ماده، هرک��س مرتکب انتقال، 
خری��د، فروش ی��ا قاچاق اعضاء و ج��وارح طفل و 
نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم 
می ش��ود. از س��وی دیگر ماده مربوط ب��ه قاچاق 
اطفال و نوجوانان به کمیس��یون قضایی ارجاع شد 
و  نمایندگان ماده 12 این الیحه را به کمیس��یون 

حقوقی و قضایی مجلس ارجاع دادند.

محکومیت عامالن خودکشی کودکان
وکالی مل��ت همچنی��ن با بررس��ی جزئیات 
الیح��ه حمایت از ک��ودکان و نوجوانان با ماده 14 

این الیحه موافقت کردند.
بر اس��اس ماده 14 این الیحه، هرکس به هر 
نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان 
را فراهم آورد یا تس��هیل کند و مش��مول مقررات 
حد یا قصاص نش��ود، عالوه بر پرداخت دیه طبق 

مقررات، حسب مورد مجازات می شود.
همچنین »شاهدان خاموش« کودک آزاری به 

جزای نقدی و حبس محکوم می شوند.

مخالفت مجلس با تغییر ساختار وزارتخانه ها 
در بخ��ش دیگری از نشس��ت، علی الریجانی 
بع��د از مخالفت مجلس با دو فوریت و یک فوریت 
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
طرح و الیح��ه دولت درخص��وص تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده 
و مجلس با تغییر س��اختار و تفکیک وزارتخانه ها 

در شرایط فعلی مخالف است.
رئی��س مجلس گفت: دولت مس��یر دیگری را 

برای بهبود ساختار وزارتخانه ها پیش بگیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه امیدوار است قوای 
س��ه گانه تدابیر الزم  برای رفع مشکالت اقتصادی 
مردم  و نابس��امانی های اقتصادی اخیر بیندیشند، 
ادامه داد: به دولت محترم متذکر می ش��وم تا کی 
مردم باید تاوان سیاس��ت های غل��ط در مدیریت 
بازار ارز، س��که، مسکن، خودرو و کاالهای دیگر را 
بدهند و رانت خواران از فرصت به وجودآمده برای 
س��وداگری و کسب ثروت های بادآورده و نامشروع 

سوءاستفاده کنند.

 با دستورکارهای فعلی مجلس، مردم 
به ریش ما می خندند

بر اساس این گزارش ، عباس گودرزی نماینده 
مردم بروجرد در مجلس در نشست علنی طی تذکر 
شفاهی درباره قطع تریبونش که در ابتدای جلسه 
علنی امروز صورت گرفت، خطاب به علی الریجانی، 
اظهار داشت: شما که تریبون بنده را قطع می کنید 
و می گویید موضوع مطرح ش��ده خارج از دس��تور 
اس��ت. پس از آن هم محمدرضا بادامچی نماینده 
مردم تهران طی تذکر ش��فاهی اظهار داشت: ایران 

از پدیده فقر و بیکاری رنج می برد.

الیحه حمایت از کودکان زیر ذره بین مجلس 


