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 رژیم صهیونیستی
در ذلیل ترین شرایط قرار دارد

سللخنگوی سللپاه پاسللداران انقاب اسللامی با 
بیان اینکه به اعتراف دوسللت و دشللمن، امروز رژیم 
صهیونیسللتی در ذلیل ترین شللرایط قرار دارد، گفت: 
رزمنللدگان فلسللطین و لبنللان در اوج آمادگی برای 

مقابله با هرگونه تهاجم صهیونیست ها قرار دارند.
سردار رمضان شریف اظهار داشت: به اعتراف دوست 
و دشمن، امروز اسرائیل در ذلیل ترین شرایط قرار دارد و 
رزمندگان فلسطین و لبنان در اوج آمادگی برای مقابله 
با هرگونه تهاجم صهیونیست ها و پایان دادن به حیات 
ننگین این رژیم جعلی و جنایتکار هسللتند و این شعار 
نیسللت، بلکه یک واقعیت تمام عیار اسللت که حتی در 

جبهه حامیان صهیونیست ها مورد اذعان است.
وی افزود: رژیم صهیونیسللتی روزگاری می گفت 
که اگر همه ارتش های کشللورهای عربی جمع شوند، 
نمی توانند اسللرائیل را در نبرد نظامی شکست دهند، 
امللا الهام بخشللی خون شللهدا و گفتمللان مقاومت و 
ظلم سللتیزی و پایبندی به آن، شرایط را طوری پیش 
برد که نه تنها کشللورهای عربی، بلکلله مردم مظلوم 
غللزه در زمانی کمتر از 48 سللاعت رژیم کودک کش 

صهیونیستی را وادار به التماس کرد.
وی اظهار داشت: به برکت فرهنگ شهادت و خون 
الهام بخش شهدا و درایت و ژرف اندیشی رهبری معظم 
و عزیز انقاب اسللامی، امروز دشمن هر چقدر هزینه 
می کند، به نتیجه نمی رسد. بعد از تصرف کابل، "رایس" 
وزیللر امور خارجه وقت آمریکا گفته بللود که ما دائم از 
خود سللؤال می کنیم که چه رمز و رازی وجود دارد که 
ما در کاخ سللفید با حضور افراد آموزش داده یک سال 
علیه ایران طراحی می کنیم و همه ابعاد و جوانب آن را 
از زوایای مختلف می سنجیم، ولی بعد از همه این تاش، 
همه با یک سخنرانی رهبر ایران پنبه می شود. حال باید 

گفت که آیا ما نباید به داشتن چنین رهبری ببالیم؟
سللخنگوی سللپاه تصریح کرد: سللقوط نظامیان 
آمریکایی زمانی بود که تفنگداران آنان در خلیج فارس 
پیش فرزندان نیروی دریایی سللپاه زانو زدند و همان 
روز مشللخص بود که آمریکایی هللا در هر عرصه ای که 
مقابل ایران باشللند، بازنده هسللتند. وی با بیان اینکه 
آمریکایی هللا در سللوریه و عللراق با صللرف میلیاردها 
دالر هزینلله هیچ دسللتاوردی نداشللتند، گفت: امروز 
این یک واقعیت اسللت که در منطقه، هر کشوری که 
مورد حمایت آمریکاسللت، در برابر مقاومت و بیداری 
ملت های استکبارسللتیز، حرفی بللرای گفتن ندارد و 
نمونه آن، رژیم آل سللعود اسللت کلله در جنگ یمن، 
واقعیت به رغم حمایت های آمریکا، روشن شده است.

پاسداران

واعظی به دنبال بی خاصیت کردن 
جهانگیری است

عضو شللورای عالی سیاسللت گذاری اصاح طلبان 
گفللت: ما اطاع موثق داریم آقللای واعظی می خواهد 
آقللای جهانگیری را در دولللت از خاصیت بیندازد در 
حالی که مهمترین جایگاه و نقش پس از رئیس جمهور 

بر عهده معاون اول است.
علی صوفللی به مواضع و اظهارات محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور واکنش نشللان داد و اظهار 
داشللت که بله اظهارات آقای واعظی درسللت اسللت. 
اصاح طلبان در سللال 92 و 96 هیچ ائتافی با حزب 
توسللعه نداشتند چون اساسللا حزب اعتدال و توسعه 

اصا برای اصاح طلبان موضوعیتی نداشته است.
صوفی تاکید کرد: حزب اعتدال و توسعه در حال 
حاضر از جایگاه ممتاز حزبی برخوردار نیست که اصا 

عده ای بنشینند و با آنها ائتافی بکنند.
وی خاطرنشللان کرد:  اینکه آقللای واعظی گفته 
با قشللر تندروی اصاحات ائتاف نمی کنند نشللان از 
این اسللت که ایشان در جایگاه حزب اعتدال و توسعه 
برخاف آن ادعای خود مبنی بر اینکه رای سللال 92 
و96 آقای روحانی متعلق به حزب آنان بوده است و از 

آن اعتماد به نفس الزم برخوردار نیست.
دبیرکل حزب پیشللروی اصاحات بللا بیان اینکه 
واعظللی باید توضیللح دهد منظورش از قشللر تندروی 
اصاحات چه کسانی اسللت، گفت: رئیس دفتر روحانی 
خوب می داند هر چه دارند از اصاح طلبان است و از این 
به بعد نیز بدون اصاح طلبان در رقابت های سیاسی کاری 
از پیللش نمی برد. وی به کناره گیللری واعظی از وزارت 
ارتباطات و حضور در ریاست دفتری رئیس جمهور اشاره 
و تصریللح کرد: آقایان به دفتللر رئیس جمهور آمدند تا 

ارتباطات آقای روحانی را کانالیزه کنند.
وی معتقد اسللت که واعظی در قامت رئیس دفتر 
روحانللی ارتباطات آقای جهانگیری با کابینه را قطع و 
یک نقش تشللریفاتی و بی اثر برای جهانگیری تعریف 
کرده عضو شللورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان 
دربللاره کمیتلله تعامللل بیللن دولت و شللورای عالی 
اصاح طلبان 11 مهر سللال جاری صللورت گرفته بود 
گفللت: هیچ اقدامی از سللوی دولت بللرای ایجاد این 

کمیته صورت نگرفته  است.  فارس

نظرگاه

عدم شفافیت در الیحه بودجه 
سللخنگوی شورای نگهبان یکی از اشللکاالت موجود در الیحه بودجه را در 
بحث شللفافیت دانست و گفت: اشللکال به گونه ای است که دقت الزم در بیان 

اعداد و ارقام وجود ندارد.
عباسللعلی کدخدایی درباره چگونگی بررسی الیحه بودجه سال 98 در این 
شللورا گفت: ما در شورای نگهبان اشکاالت کلی نسبت به الیحه بودجه داریم که 
همیشلله شورای نگهبان از جهت زمان بررسی الیحه بودجه در مضیقه قرار می گیرد 

و نمی تواند از فرصت 20 روزه برای بررسی الیحه بودجه استفاده کند.
وی یکی از اشللکاالت موجود در الیحه بودجه را در بحث شللفافیت دانست و افزود: 
اشکال به گونه ای است که دقت الزم در بیان اعداد و ارقام وجود ندارد، این موضوع هم 
اخیرا در رسللانه ها مطرح شده؛ بنابراین، این وظیفه دولت و مجلس است که شفافیت را 

در بودجه ایجاد کنند.  تسنیم

سخنگو
پرهیز از ساده انگاری در قبال دشمن

دبیر مجمع تشللخیص مصلحت نظام بر ضرورت عدم اعتماد به دشللمن و 
پرهیز از ساده اندیشی و ساده انگاری تأکید کرد.

محسن رضایی اظهار کرد: برخی ارکان یک جامعه مانند تابلوهایی هستند که 
اگر بازآفرینی و بازنمایی نشوند منجر به ایجاد شبهه، تردید و گم کردن راه و مسیر 
خواهند شد و دوران باشکوه و عزت آفرین دفاع مقدس، انقاب اسامی و موضوع والیت 
فقیه از جمله این ارکان به شمار می روند. نسل پرشور و جدید که از ذهنیت تاریخی نسل 
قبل برخوردار نیسللت به این هدایتگری نیاز داشته و چهل سالگی انقاب اسامی بهترین 

فرصت برای تبیین و بازنمایی دستاوردهای این انقاب شکوهمند و الهام بخش است.
وی افزود: در چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی تقابل انقاب اسامی و امریکا به 
یکی از مهمترین مقاطع خود رسیده و 22 بهمن امسال فرصت مناسبی است تا پاسخی 

محکم به همه کینه توزی های امریکا و سردمداران آن داده شود. تسنیم

یبون تر
امیدوارم با توفیق الهی در انجام وظیفه موفق باشم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از مقام معظم رهبری برای 
اعتماد به وی به منظور حضور در شورای نگهبان، اظهار امیدواری کرد: با توفیق 

الهی و عمل خالص بتواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جریان جلسلله دیروز شللورای نگهبان بعد 
از خوش آمدگویی دبیر شللورای نگهبان به حضور مجدد وی در این شللورا گفت: 

خداوند متعال را شاکرم که می توانم در این نهاد مقدس، مؤثر و مهم خدمت کنم.
وی با بیان اینکه از زمان آغاز خدمت وی در شللورای نگهبان، 17 سللال می گذرد 
گفللت: در مدت خدمتم در این شللورا در محضر فقهللا و حقوقدان های عزیزی بودم که 
متأسللفانه اکنون حاضر نیستند و امیدوارم خداوند متعال آنان را با پیامبر و اولیای خود 
محشور کند و مشمول رحمت الهی قرار گیرند و ما هم با توفیق الهی وظیفه کاری خود 

را مخلصانه انجام دهیم.  میزان

شورای نگهبان

خامنه ای  آیللت اهلل  حضللرت  والی�ت رهبر معظم انقاب اسللامی ب���ا 
صبح دیروز در سللالروز قیام تاریخ ساز مردم قم در 
19 دی 1۳۵6 در دیللدار هزاران نفر از مردم قم، با 
از سللهل انگاری و  بلله ضللرورت پرهیللز  اشللاره 
سهل اندیشللی دربللاره ریشلله دشللمنی امریکا و 
اسللتکبار بللا ایران اسللامی، »ماهیللت و حقیقت 
انقاب و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف 
و مبانی انقاب« را علت اصلی این خصومت عمیق 
و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم »مسئوالن 
و مردم« در این مقطع تأکید کردند: رسللیدگی به 
مشکات معیشللتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف 
مهمترین وظیفه امروز دولتمردان اسللت و ملت و 
مسللئوالن باید با هوشللیاری، تحریم های امریکا را 
همانند دوران دفاع مقدس به شکسللتی بی سللابقه 

برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای با تجلیللل از قیام 
سرنوشت سللاز مللردم قللم در 19 دی سللال ۵6 
به عنوان نقطه عطف انقاب اسامی، قم را »شهر، 
مرکللز و مادر انقللاب« خواندنللد و افزودند: البته 
انگیزه هایی برای تغییر فضای انقابِی قم و کمرنگ 
کللردن روحیه انقابی و دینی در آن وجود دارد و 

نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایشللان با تأکیللد بر هوشللیاری در مقابل این 
انگیزه هللا، تأکیللد کردنللد: قم سرچشللم اصلی و 
پشللتوانه معنوی انقابی اسللت که دنیا را متحول 
کرد، بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند 
دست های خائن، قم را از مرکزیت انقاب، خارج و 

این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقاب اسللامی سللپس بلله بیان چند 
درس مهللم و ماندگار از قیللام 19 دی پرداختند 
و خاطرنشان کردند: رئیس جمهور وقت آمریکا در 
10 دی ۵6 بلله تهران آمد و بللا تمجید اغراق آمیز 
و دروغیللن از محمدرضا پهلللوی، ایران را »جزیره 
ثبات« یعنللی مایه آرامش خیال آمریللکا از ایراِن 

وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن، خواند.
ایشللان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته 
و فاسللد پهلوی در فاصللله ای کمتر از ده روز از این 
سخنان را نشللانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی 
آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از ده روز پس 
از سللفر رئیس جمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به 
جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به 
دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقاب اسامی 

و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضللرت آیللت اهلل خامنه ای، اسللتمرار ضعف 
دسللتگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت 
برشللمردند و افزودند: با وجود آنکه عده ای غربزده 
و آمریللکازده، پُِز قدرت محاسللباتی و آینده نگری 
آمریکایی هللا را می دهند اما آمریکا همچنان دچار 

ضعف محاسباتی است.
ایشان با اشاره به سخنان سال گذشته ی یک 
دولتمللرد آمریکایی در جمع اوباِش تروریسللت و 
وعللده او به آنها که جشللن سللال 2019 میادی 
را در تهللران خواهیم گرفت، خاطرنشللان کردند: 
توانایی محاسللباتی دشللمنان ایران در همین حد 
اسللت، همان طور که آن زمان صللدام امیدوار بود 

یللک هفته ای به تهللران برسللد و منافقین مزدور 
نیللز خیال می کردند در حمله مرصاد سلله روزه از 

کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقاب اسامی افزودند: برخی دولتمردان 
آمریکایللی این طور وانمود می کننللد که دیوانه اند، 
البتلله بنده ایللن را قبول نللدارم اما آنهللا حقیقتاً 
»احمق های درجه یک« هستند. ایشان قیام مردم 
قم را نشانه صف بندی دو دستگاه محاسباتی یعنی 
صف بندِی »لیبرال دموکراسللِی دروغین و پای در 
ِگل غربی« در مقابل »نظام توحیدی و اسللامی« 
برشللمردند و گفتنللد: پللس از انقاب نیللز آنها با 
تحریم جمهوری اسامی تصور می کردند کار نظام 
در کمتر از شللش ماه تمام خواهد شد در حالی که 

انقاب اکنون به چهل سالگی رسیده است. 
حضرت آیت اهلل خامنلله ای افزودند: در مقابل 
این محاسبات غلط اسللتکبار، دستگاه محاسباتِی 
دقیق نظام اسللامی وجود دارد کلله امام بزرگوار 
مللا فرمود »صدای شکسته شللدن اسللتخوان های 
مارکسیسللم را می شنوم« و یکی دو سال بعد همه 

دنیا آن صدا را شنیدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دشللمنِی استکبار 
با پدیده تمدنِی انقاب اسللامی را دشمنِی عمیق 
دانستند و خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی 
یا مسائل دیگر، علت دشمنی مستکبران را سخنان 
امللام یا فان مسللئول علیه آمریللکا می دانند، در 
حالی کلله زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، رو 
به رشد، پرتاش و پرانگیزه دشمن هستند که این 
قدرت معنوی 40 سللال است در مقابل چشم آنها 
روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و تََرک ها و 

شکاف های استکبار را عمیق تر کرده است.
رهبر انقاب اسللامی، ایللران را قلّه موقعیت 
راهبللردی در منطقلله خواندنللد و افزودنللد: علت 
عصبانیت امریکایی هللا در اول انقاب این بود که 
لقمه چرب و نرم ایران را به عنوان مهمترین کشور 
منطقه و سللرزمینی سرشللار از ثروت های مادی و 
منابع طبیعی از دسللت دادند. ایشللان با اشاره به 
اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه غربی افزودند: 
خود آنها می گویند ایللران با توجه به ظرفیت های 
فللوق العللاده اش پنجمین کشللور ثروتمند جهان 
اسللت، بنابراین طبیعی است که به خاطر از دست 

دادن چنین ثروتی، عمیقاً عصبانی باشند.
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای افزودنللد: این 
عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسللئله اصلی و 
ریشلله تقابل امریکا و ملت ایران، تقابل تاریخی و 
ذاتی حق و باطل است، چراکه استکبار و استعمار 
از خون ملت ها تغذیه می کنند و انقاب اسللامی 
در مقابل این ظلم آشللکار ایسللتاده و برای بیدار 

کردن ملت ها نیز تاش کرده است.
رهبر انقاب اسامی، شنیده شدن فریاد »مرگ 
بر امریکا« در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای 
از موفقیت ایران برشللمردند و خاطرنشللان کردند: 
استکبار تاش می کند ملت ها را با »ایران هراسی«، 
»اسام هراسللی« یا »شیعه هراسی« گمراه کند، اما 
ملت ها ذاتاً با ایران اسامی دشمنی ندارند و هر جا 

حقیقت روشن بشود، از آن حمایت می کنند.
ایشللان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا 
و امریکا را نشللانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک 
حفره های معنوی در تمدن غرب خواندند و افزودند: 
در طرف مقابل، مردمسللاالری دینللی و حرکت به 
سمت تمدن اسامی با استفاده از امکانات و ابزارهای 
روز دنیللا ادامه دارد و این واقعیت برای مسللتکبران 
رعب آور است. رهبر انقاب اسامی با تأکید بر پرهیز 
از سهل انگاری و سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و 
اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند: علت 
اصلی این دشمنی، »ماهیت و حقیقت حرکت عظیم 
انقاب اسللامی، شجاعت، فداکاری و وفاداری ملت 
و پایبندی مسللتمر و کامل نظام بلله مبانی انقاب 
اسامی« اسللت که اگر به توفیق الهی، این حرکت 
به نتایج مورد نظر خود دست یابد، بساط استکبار و 

استعمار غرب را بر می چیند.
حضللرت آیت اهلل خامنه ای با اسللتناد به آیات 
قرآن مجید افزودند: فرعون می دانست موسی حق 
اسللت اما دشمنی می کرد و خدا به حضرت موسی 
گفت »نترسللید، حرکت کنید من با شما هستم« 
که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که در 

مقابل دشمنِی آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.
رهبر انقاب اسامی در تبیین نتیجه صف آرایی 
استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبهه ای 
کلله در راه خدا حرکت کند، وعللده قطعی و بدون 
تردید پروردگار دربللاره نصرت و پیروزی او محقق 
خواهد شللد، همچنانکه در طول 40 سللال هر جا 
درست حرکت کردیم، پیروز شدیم و هر جا کوتاهی 

داشتیم، پیروزی حاصل نشد.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای رسللیدن به چهل 
سللالگی را در روند شکل گیری تمدنها، آغاز بلوغ و 
شکوفایی خواندند و افزودند: در این مسیر تمدنی، 
چهل سللالگی نلله دوران پیری بلکلله دوران عمق 
یافتن حرکت ها اسللت و به فضل الهی و به برکت 
»ایمان دینی، عزم راسخ، حضور و آمادگی و کار و 
تللاش ملت به ویژه انبوه جوانان خوش فکر، مبتکر 
و امیدوار به آینده«، حرکت تاریخی ملت ایران به 

نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ایشللان پیروزی انقاب و تشللکیل جمهوری 
اسللامی را مقدماتللی برای شللکل گیری »تمدن 

اسللامی متناسللب بللا دوران فعلی« دانسللتند و 
خاطرنشللان کردند: اگر خللدا اراده نکرده بود، این 

مقدمات فراهم نمی شد.
رهبللر انقاب اسللامی سخنانشللان در جمع 
هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب 

به مسئوالن و مردم ادامه دادند.
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای در مهمتریللن 
توصیه خود به مسللئوالن به خصللوص دولتمردان 
تأکید کردند: اولویت کاری خود را حل مشللکات 
معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، 

چراکه این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
رهبر انقاب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل 
معیشتی مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا 
با وجود تذکللرات مکرر، جریانها و افرادی، ظالمانه 
این منابع را می بلعند و با دالل بازی و انحصارطلبی 
در تجارت، مانع پیشللرفت کشللور می شللوند و در 

تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
رهبللر انقاب بللار دیگر مهمتریللن کار امروز 
مسللئوالن را رسللیدگی به مشللکات معیشللتی 
خواندنللد و افزودنللد: البتلله این کار فقللط با پول 
پخش کردن حاصل نمی شود، باید مراقب جریانها 
و دسللت های خطرناک و مضر بود، همچنانکه این 
مسللائل را بارهللا با جزئیات در جلسللات کاری به 

مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشللان، کار و تاش و خدمت به انقاب ایران 
عزیللز و ملت بزرگ را نعمتی الهللی خواندند و به 
مسللئوالن و دولتمردان تأکیللد کردند: قدر نعمت 
مسللئولیت در نظام اسللامی را بدانیللد و به لوازم 
قدرشناسللی از آن یعنللی »مراقبللت در حللرف و 
رفتار، پرهیز از گرایش به اشللرافی گری و اسللراف 
و رفتارهای طاغوتی« پایبند باشللید و تاش کنید 
مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری 

و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
»شجاعت« و »عقانیت« دو نکته مهم و تذکر 

دیگر رهبر انقاب خطاب به مسئوالن بود.
ایشللان افزودند: در مقابل توپ و تشللر و یاوه 
گویی هللای امریکا و اروپا پس نزنید و بایسللتید و 
بدانیللد که اینها نلله تهدید، نه »وعللده و قول« و 
نه حتی امضایشللان اعتبار ندارد. حضرت آیت اهلل 
خامنلله ای حرف های بی ربط برخللی غربی ها را به 
حرفهای دلقک ها تشللبیه کردند و افزودند: آنها به 
ایران توصیه می کنند حقوق بشللر را از سعودی ها 

یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشللان کردند: 
رفتللار صحیح و عقانی وظیفه مسللئوالن اسللت، 
چراکه با احساساِت صرف، نمی شود کشور را اداره 
کرد البته احساسات به عنوان پشتوانه عملی شدن 

تصمیمات عقانی الزم است.
»شللناخت، قدردانی و اسللتفاده از ظرفیتهای 
درونللی به ویژه جوانان« دیگللر توصیه مؤکد رهبر 

انقاب اسامی به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشللان افزودنللد: جوانان می تواننللد گره های 
دستگاهها را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید 
و قدرشللان را بدانید چراکه حتی بلندپروازی های 

آنها خوب است و کشور را به جلو می برد.
حضللرت آیت اهلل خامنلله ای در بخللش پایانی 
سخنانشان، مردم را نیز به کمک به مسئوالن توصیه 
کردنللد و افزودند: بخش مهللم تقویت تولید داخلی 
در زمینه هللای کیفی و توزیعی، بلله تولید کننده و 
فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط می شود. ایشان 
گفتند: امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی بوده 
است، اما االن در آخر سال باید ببینیم چقدر در این 

زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور در صحنه های 
انقاب را بهترین کمک مردم به کشور دانستند و 
افزودند: دشللمن در تاش اسللت با شایعه سازی و 
تهمللت پراکنی مردم را مضطللرب کند و به جان 
یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند، اما مردم باید با 

این شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشللان خاطرنشللان کردند: انقاب و نظام با 
خواسللت و حمایت مردم شللکل گرفته و استمرار 
یافتلله اما مسللتکبران با وقاحت تمللام مردم را به 
مقابللله با همیللن نظام فللرا می خواننللد که الزم 
اسللت مردم در مقابل این تبلیغات ایسللتادگی و 
علیلله آن حرکللت کنند و جوانان با هوشللمندی، 
فضللای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به 

دشمنان تبدیل کنند.
حضللرت آیت اهلل خامنلله ای تحریم ها را باعث 
فشللار و بروز مشللکاتی برای کشللور دانستند و 
افزودند: امریکایی ها با خوشحالی می گویند تحریم 
کنونللی ملت ایران در تاریخ سللابقه ندارد اما ملت 
ایللران ان شللاءاهلل در این زمینه شکسللتی به آنها 

می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشللاره به تحریم 
کامللل ملت ایللران در دوران دفاع مقدس افزودند: 
دشللمنان حتی به ما سللیم خاردار نمی دادند اما 
ملللت و مسللئوالن، آن تحریم ها را بلله زمینه ای 
برای تکیه بر درون و شللکوفایی استعدادها تبدیل 
کردند، به گونه ای که همان مسیر، امروز ایران را به 

قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقاب تأکید کردند: باید با درس گیری 
از ایللن تجربه درخشللان و تکیه بر جوانان، تحریم 
کنونی را به وسیله ای برای کار و تاش و شکوفایی 
تبدیللل کنیم و بللا بی نیازی از دیگللران به جایی 

برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای تأکیللد کردند: به 
فضللل الهی و در پرتو مقاومت و هوشللیاری مردم 
و مسللئوالن و کار و تللاش بی وقفه، از تحریم ها و 
مشکات عبور خواهیم کرد و همچنانکه در جنگ 
تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک 
اسللفل رفت، جمهوری اسللامی هر روز موفق تر و 
زنده تللر خواهد بود و دشللمنان ملللت در امریکا و 

غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسئوالن تأکید کردند:

به معیشت مردم به صورت ویژه توجه کنید
دولتمردان آمریکایی احمق های درجه یک هستند

تصویب کلیات طرح 
استانی شدن انتخابات

تصویب کلیات طرح اسللتانی  مجلللس، بهارست���ان انتخابللات  شللدن 
تکذیللب احضار »علللی ضیاء« به مجلللس، اعام 
وصول طرح اصاح قانون شللوراهای حل اختاف، 
تشریح اهداف تشللکیل فراکسیون مدیریت منابع 
انسللانی و... از جمله مهمترین اخبار دیروز مجلس 

شورای اسامی است. 
در جلسلله علنی بررسللی طرح اصاح موادی 
از قانون انتخابات مجلس شورای اسامی، بررسی 
طرح اصللاح تبصره یک و حللذف تبصره های دو 
تللا چهار بند "الف" و اصللاح بند "ب" ماده "1۳" 
قانون خدمات جامعه ایثارگران و... در دسللتور کار 

مجلس شورای اسامی قرار دارد.
در ابتدای این جلسلله علللی الریجانی ضمن 
گرامیداشت 19 دی سالروز قیام مردم قم در سال 
1۳۵6، گفللت: درِس بزرگی اسللت که اصاحات 
واقعی در ایران اگر از ماده اصلی تفکر دینی فاصله 
بگیللرد، نمی توانللد جریانی موفق باشللد. در ایران 
عرفی کردِن همه حقایق چه در عرصه سیاسللی و 
چلله عرصه معرفتی، نه وجه عقلی دارد و نه تجربه 

توفیقی برای آن ثبت کرده است.
در ایللن جلسلله نمایندگان مجلس شللورای 
اسللامی با مسللکوت ماندن طرح اصللاح موادی 
از قانللون انتخابات مجلس درباره اسللتانی شللدن 

انتخابات به مدت سه ماه مخالفت کردند.
در اداملله نمایندگان بللا 1۵۵ رای موافق، 64 
رای مخالللف و دو رای ممتنللع از مجمللوع 2۳1 
نماینده حاضر در مجلس شللورای اسامی کلیات 

طللرح اصاح قانللون انتخابللات مجلس شللورای 
اسامی درباره استانی شللدن انتخابات مجلس را 

تصویب کردند.
در همین ارتباط سخنگوی وزارت کشور گفت 
که در جلسلله صبح چهارشللنبه هیات وزیران مقرر 
شللد که دولت موافقت خود را با کلیات طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس اعام کند منوط به این که در 
بررسی کمیسیون ملزومات اجرایی طرح دیده شود.

در حاشیه جلسه علنی، بهروز نعمتی با تاکید 
بر اینکه »احضار یکی از مجریان صداوسیما )علی 
ضیاء( و یا درخواسللت برای ممنوع التصویر شدن 
کارشناسان تلویزیون صحت ندارد« در واکنش به 
انتقادات و هزینه های دیوارکشللی اطراف مجلس، 
گفللت: اسللناد و مللدارک مالللی این موضللوع در 

دسترس است و نهادهای امنیتی پیگیر هستند.
نماینللدگان مجلللس همچنیللن در مصوبه ای 

سازمان تأمین اجتماعی را موظف کردند حق بیمه 
قراردادها و پیمان های غیرعمرانی را برمبنای صورت 

مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه کند.
فاطمه سللعیدی از بررسی ادعاهای»اسماعیل 
بخشی« کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در جلسه 
صبح امروز فراکسللیون امید مجلس با حضور وزیر 
اطاعات خبر داد و گفت: روز سه شللنبه نیزهیات 
رئیسلله فراکسللیون جلسلله ای با آقای بخشی و 
وکیلللش برگزار کرد. وی افزود: پیگیری های ما در 
مورد ادعاهای آقای بخشللی ادامه دارد که نتیجه 
بررسللی هایمان را بعد از بررسللی قللوه قضاییه و 

کمیسیون امنیت اعام خواهیم کرد.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی 
نیللز از اعام وصول طرح اصاح قانون شللوراهای 

حل اختاف خبر داد.
نماینللدگان طرح اصاح ماده 1۳ قانون جامع 

خدمات رسانی به ایثارگران را مورد بحث و بررسی 
قرار دادند و در نهایت با تصویب مجلس مقرر شد، 
تامین 100 درصدی هزینه های درمانی جانبازان و 

ایثارگران برعهده بنیاد شهید خواهد بود.
در همیللن ارتبللاط یللک عضو هیات رئیسلله 
مجلس بیانیه 1۵0 نفر از نمایندگان را درخصوص 

ایثارگران خطاب به رئیس جمهور قرائت کرد.
در حاشیه جلسه علی گل مرادی ضمن تشریح 
اهداف تشکیل فراکسللیون مدیریت منابع انسانی 
گفت: ضعف در مدیریت منابع انسانی و مادی عامل 
اساسللی و ریشه ای ناکارآمدی ها و عقب ماندگی ها 

در حوزه اقتصاد و معیشت و اشتغال کشور است.
241 نفللر از نماینللدگان نیللز بیانیلله ای را در 
گرامیداشللت زحمات سیدحسن قاضی زاده هاشمی 
وزیر پیشین بهداشت نوشللتند که یک عضو هیات 
رئیسه مجلس شورای اسامی قرائت شد.  ایسنا

رئیس دیده بان سازمان شفافیت و عدالت  گفت: عده ای برای گرفتن کرسی مجلس دست ب�ه نقد
میلیاردی خرج می کنند! وقتی چنین پول هایی خرج  شود که 
ازطللرف افللراد یا گروه هایی پشللتیبان باشللد، بلله دنبال آن 
توقعاتی در میان اسللت که برای برآورده کردن آن، نماینده به 

کارهای خاف کشیده می شود.
احمللد توکلی بیان کرد: در سللوالی که پرسللیدید هم از 
اسللتعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان یاد کردید و هم از 
فحاشللی یک نماینده به شهروندان و کارمندان دولت. لذا باید 
رفتارهای نمایندگان را دسللته بندی کرد، رفتاری که متفاوت 
از هم هسللتند. رفتاری مانند اسللتعفای نماینللدگان در واقع 
اعتراضی به بی نتیجه بودن گفت وگو به نظر آنهاست و در حد 
شللرکت نکردن در قدرت نیز بایستند و در واقع یک نوع مانور 
سیاسی اسللت که البته در این شرایط استعفای نمایندگان را 
نمی پسللندم. به هر حال جدیت دیگری در پشت آنان است و 
می خواهد به مردم وفاداری خودشان را نشان دهند و حاکی از 

آن است که در کشور گفت وگو بی نتیجه است.
نماینللده ادوار مجلس ادامه داد: اما دلیل رفتار نامناسللب 

یک نماینده با مردم می تواند برای این باشللد که در کشور ما 
حزب به معنللای کلمه وجود ندارد، لذا افللرادی که به عنوان 

نماینده وارد مجلس می شللوند، خودشللان رای ها را 
گللردآوری می کننللد و چون عمللر نماینده کمتر 
از عمللر احزاب اسللت، وعده هایللی که می دهند 
کوتاه مدت و دم دسللتی اسللت. لذا یک نماینده 

مجلللس نمی توانللد بگوید اگللر به مجلس 
بروم نرخ تورم را سه درصد 
کللم می کنللم. چللون این 
کارجمعللی و دقیق اسللت 

و یک نفللر نمی تواند از طرف 
همه وعده بدهد. 

توکلی عنللوان کرد: اما 

وقتللی حزب فعال و به معنای واقعی کلمه در کار باشللد، تاش 
می کند که وعده های نمایندگان محقق شللود، زیرا آبروی حزب 
در گرو عملی کردن وعده های نمایندگانش به مردم اسللت. لذا 
یک نماینده حزبی وقتی وارد مجلس بشود، در نخستین گام 
سراغ عملی کردن وعده های می رود که به مردم داده است و 
تاش می کند که در این راه 
با کمللک دیگر نمایندگان 
موفق شللود. اما اگر حزبی 
در کار نباشد، می تواند بگوید 
اکثریللت با من نبللود و حزب 

مقابل نیز به من رای نداد.
نماینده ادوار مجلس ادامه 
داد: بنابراین سطح نماینده پایین 

می آید، وقتی سطح نماینده تنزل پیدا کرد، افراد بسیاری وارد 
کار می شوند، متاسفانه عاوه بر آن در سمت های سیاسی افراد 
سوء استفادگر نیز وجود دارند و پول جمع آوری و ثروت اندوزی 
می کنند، عده ای نیز به این سللمت متمایل می شللوند و به این 
طمع در انتخابات شرکت می کنند. این سخن به دلیل آن است 
که عده ای برای رای آوردن و گرفتن کرسی مجلس میلیاردی 
خللرج می کنند! وقتی چنین پول هایی خرج می شللود، ممکن 
اسللت که از جیب خودش نباشللد و از طرف افراد یا گروه هایی 
پشللتیبانی شود، وقتی چنین پشتیبانی صورت گیرد، به دنبال 
آن توقعاتی در میان اسللت و زمانللی که فرد به عنوان نماینده 
وارد مجلس می شللود، باید توقعات پشتیبان را برآورده کند و 
برای برآورده کردن توقعات به کارهای خاف کشیده می شود. 
توکلی گفت: لذا داللی و کارچاق کنی اتفاق می افتد و به نظرم 
افرادی که نباید وارد مجلس شوند از این طریق به سمت نماینده 
دست پیدا می کنند، اگرچه برخی از افراد مستقل که وارد مجلس 
می شوند، کارآیی خوبی داشتند و به خوبی از پس مسئولیت خود 
برآمده اند، اما معموال وقتی با کارچاق کنی و داللی افراد به مجلس 

راه می یابند سطح پایین می آید و کار خراب می شود.  الف

توکلی:

نماینده کارچاق کن؛ نماینده مردم نیست!


