پذیریش پالرمو معیشت مردم را سختتر میکند

دیدگاه

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :از آنجایی که پیوستن ایران به
پالرمو مهم اس��ت و به معیشت مردم ارتباط دارد به نظرم با پذیرش این الیحه
وضع معیش��ت مردم سختتر میشود و من سعی میکنم از موافقت با قوانینی
که وضع مردم را سخت کند ،اجتناب کنم.
احمد توکلی درباره جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت :جلسه
هیچ مصوبهای نداشت و از آنجا که فرصت برای اظهارنظر اعضا کافی نبود ،بررسی دستور
جلسه که پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی پالرمو است به جلسه دیگر موکول شد.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا عدم حضور رئیسجمهور در جلسه مورد اعتراض
دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت یا نه؟ گفت :رئیسجمهور هم مانند
س��ایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در این دوره در هیچکدام از جلسات
مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نداشته است .مهر
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پارلمان

بودجه نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد

عضو کیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعالم مخالفت بسیاری از نمایندگان
با الیحه بودجه  ،۹۸گفت که بودجه نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد.
محمد دهقان با اش��اره به بررسی کلیات بودجه سال  ۹۸در مجلس گفت:
دول��ت در تنظیم بودجه به الزامات مربوط به وضعیت و اقتضائات کش��ور توجه
نکرده اس��ت .وی گفت :ایجاد سازوکار بودجهای برای مقابله با تحریمها ضرورت
دارد؛ در ش��رایط فعلی به جای خامفروش��ی نفت باید به دنبال فرآوری آن باشیم اما
گویا دولت به این مسائل توجهی نکرده است.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز افزود :مقام معظم رهبری تأکید داشتند که اصالحات
جدی درباره بودجه انجام ش��ود اما تدابیر رهبری در تنظیم بودجه لحاظ نش��ده است.
دولت کار سطحی کرده و کمیسیون تلفیق نیز به دلیل کمبود زمان توان الزم را نداشت
فارس
که بخواهد اصالحات جدی انجام دهد.

رویـداد
اخبار

تصویب نشدن اف.ای.تی.اف واردات
و مبادالت ارزی کشور را سختتر میکند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :برخی کشورهای
دوست اعالم کردهاند که اگر ایران از اف.ای.تی.اف خارج
شود ،نمیتوانند مبادالت ارزی با ایران انجام دهند.
محمدباقر نوبخت گفت :در ش��رایط کنونی ،کشور
برای جابهجایی پول با مشکالتی روبهرو است و جز برخی
کشورها ،مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشتهاند
و حتی برخی کش��ورهای دوست نیز اعالم کردهاند که
اگر ایران از اف.ای.تی.اف خارج شود ،نمیتوانند مبادالت
ارزی با ایران انجام دهند .خانه ملت

جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری
برگزار شد

نشست هیات رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری برای
تنظیم برنامههای اجالس اسفند ماه این مجلس برگزار شد.
در این جلسه ،اعضای هیات رئیسه درباره ششمین
اجالس رس��می این مجلس ک��ه در روزهای  ۲۱و ۲۲
اس��فندماه س��الجاری برگزار خواهد شد و همچنین
دستور کار آن تبادل نظر و تصمیمگیری کردند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در آغاز نشست هیات
رئیسه با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن بر خدماترس��انی بیشتر مسئوالن کشور به
مردم به پاس این فداکاری آنان تاکید کرد.

نگاه
پاکستان یا سوراخ موش؟!
مهدی نورمحمدزاده

چند سالی هست که گروهکهای تروریستی چون
«جیشالع��دل» ،برای طراحی و انج��ام جنایات کثیف
خود ،از مرزها و ش��هرهای پاکستان بهره میبرند و در
مواقع تعقیب نیز به عمق مرزهای این کشور متواری و
پناهنده میشوند .واقعا محل سوال است که چرا تاکنون
شاهد هیچ اقدام قاطعی از طرف جمهوری اسالمی ایران
بر علیه دولت مس��ئولیتناپذیر پاکس��تان نبوده ایم؟!
مگر نه اینکه گروگانهای ما در خاک پاکس��تان زندانی
هس��تند و مراکز استقرار و آموزش تروریستهای شرق
کشور در شهرها و روستاهای پاکستان قرار دارد؟!
م��ا که مقر فرماندهی داعش را در خاک س��وریه
هدف میگیریم و موش��ک میزنی��م ،آیا از ردگیری و
نابودی چند تروریس��ت ناجوانمرد در پنجاه ش��صت
کیلومتری مرزهایمان عاجز هستیم؟.
چرا دستگاه دیپلماس��ی ما جرات برخورد شدید
سیاسی با پاکستان را ندارد و به چند تلفن بیخاصیت
و پیام تسلیت طرف پاکستانی راضی میشود؟!
چه مصالح پشت پردهای وجود دارد که ما به راحتی
بر خونریزی مشتی سفاک و تروریست شناسنامهدار
چش��م بس��تهایم و منتظر جس��ارتها و جنایتهای
بزرگتر آنها نشس��تهایم؟! مبادا که مصلحتاندیش��ی
مفرط در حفظ روابط بین کش��ورهای اسالمی ،اتهام
احتی��اطکاری و غافلگی��ری را ب��ه سیاس��تمداران و
نظامیان ما بچس��باند! مبادا س��کوت و تحمل طوالنی
ما ،دشمنان پست و قسم خورده ملت ایران را جریتر
کند ،آنقدر که فرصت و جرات به شهادت رساندن ۲۵
سپاهی جانبرکف را در یک روز پیدا کنند ،ضایعهای
بزرگتر و تلختر از «خانطومان»!
مس��ئوالن سیاسی و نظامی کش��ور باید پاسخی
قانعکننده به این سواالت مهم و فراگیر بدهند تا بازار
حدس و گمانهای تلخ گرم نش��ود .فعاالن رس��انهای
و صاحب��ان منبر و قلم نیز کاش در کنار تس��لیتها و
پیامهای بغضآلود ،پاس��خ این سواالت را از مسئوالن
سیاس��ی و نظامی مطالبه کنند .پاکس��تان اگر کشور
دوس��ت و برادر اس��ت که انشااهلل هس��ت ،باید خوب
بفهمد و بداند که هرگز نباید سوراخ موش جنایتکاران
الف
خرابکار و تروریستهای فراری باشد!

سرمقاله
طهارت اقتصادی مقامات؛ حکم رهبری
ادامه از صفحه اول

از س��وی دیگر حتی افرادی ک��ه طهارت اقتصادی
دارند و در مقام و مسئولیتی هستند ،باید با نظارت دقیق
از سوی سازمانها و نهادهای نظارتی روبهرو باشند تا از
فرو افتادن آنها در کانال فساد جلوگیری کند.
به ه��ر حال باید از این پس ای��ن بخش از بیانیه
حضرت آی��تاهلل خامنهای درباره طه��ارت اقتصادی
همه مقامات حکومت اس�لامی ،یک حکم حکومتی از
س��وی ولی فقیه تلقی ش��ود و در همه ارکان نظام به
اجرا گذاشته شود.

جزئیات جلس ه غیرعلنی مجلس درباره بودجه ۹۸

سخنگو

س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی نمایندگان که با
حضور وزرای صمت ،کشاورزی ،نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد،
طی سخنانی اظهار داشت :وزرای دولت در این جلسه که سه ساعت و ربع به طول
انجامید ،گزارشات خوبی درباره وزارتخانههای خود به نمایندگان ارائه دادند.
بهروز نعمتی گفت :تمرکز بودجه سال  98باید بر روی بحث تولید ،اشتغال،
صادرات و توجه به اقش��ار محروم باش��د و  300هزار میلیارد تومان آن نیز به بحث
پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص دارد.
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه رقمی معادل  11میلیارد دالر برای تامین کاالهای
اساس��ی و دارو در اختیار دولت اس��ت این انتظار میرود ،ش��رایط اصالح ش��ود .رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه نیز قول داد بحث رفع مشکالت معیشت مردم با جدیت دنبال
تسنیم
شود وزرای مختلف این موضوع را مورد تاکید و توجه قرار دهند.
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رئی��س مجم��ع تش��خیص
مصلـــحت
مصلح��ت نظ��ام گف��ت :این
بصی��رت عظیم��ی اس��ت که مل��ت م��ا حتی در
روستاها توانستهاند بین کمکاری برخی مدیران با
آرمانهای انقالب اسالمی ،تفکیک قائل شوند.
آیتاهلل صادق آملیالریجان��ی رئیس مجمع،
در ابتدای نشس��ت روز شنبه  ۲۷مجمع تشخیص
مصلح��ت نظلم بر تالش مس��ئوالن در جهت رفع
مشکالت معیشتی و اشتغال مردم و رعایت مصالح
و عزت کشور ،تاکید کرد.
رئی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام  ،با
تجلیل از حضور حماس��ی م��ردم در راهپیمایی و
جشن چهلمین س��الگرد انقالب اسالمی ،گفت :ما
مطمئن هس��تیم این همت و عزم و حرکت الهی،
حتما مورد عنایات خاص حق تعالی بوده و خواهد
بود ،این راهپیمایی با شکوه خنثیکننده توطئههای
آمریکا و اذنابش در منطقه است .وی افزود :هفتهها
و ماهها و س��الها بود که اینها ب��ا میلیونها دالر،
تالش کرده بودند همه رس��انههایی که در اختیار
دارند بس��یج کنند برای اینکه ی��أس و ناامیدی را
ب��ه مردم تزریق کنند ،ب��ا حرکت عظیم مردم این
تالشهای فریبکارانه و موذیانه ،خنثی شد.
آی��تاهلل آملیالریجانی گفت :این لطف عظیم
الهی اس��ت ک��ه ش��کرگزار آن باش��یم و از طرف
دیگر باید توجه داش��ته باشیم آمریکا و اذنابش در
دش��منی با جمهوری اس�لامی و این ملت عظیم
همواره در کمیناند ،بنابراین باید هوشیاری بیشتر
داشته باشیم و حرکات دشمن را رصد و توطئهها
را با درایت و تدبیر خنثی کنیم.
وی ت�لاش برای حل مش��کالت مردم را وظیفه
مسئوالن در نظام اسالمی خواند و گفت :مطلبی که
بر ما مس��ئولین فرض اس��ت این است که این ملت
شایسته هر نوع تالشی است ،مسئولینی که حاال نوبت
خدمت آنهاست که با کار جهادی و تالش ،با حضور
در صحنه ،به فکر حل مشکالت این ملت باشند.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
این بصیرت عظیمی اس��ت که مل��ت ما حتی در
روستاها توانستهاند بین کم کاری برخی از مدیران
و آرمانهای انقالب اسالمی ،تفکیک قائل شوند.
وی ادام��ه داد :اگر نبود ای��ن تفکیک ،در این
اجتماع��ات عظیم ،حض��ور پی��دا نمیکردند .این
بصی��رت مردم که در این س��طوح تجلی میکند،
واقعاً باید مورد قدردانی باش��د .مس��ئولین باید به
برطرف کردن مش��کالت مردم از قبیل مش��کالت
معیش��تی ،اش��تغال و دیگر مس��ائل توجه کنند و

آیتاهلل آملیالریجانی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام:

آیا مصلحت است با رفتارهای قلدرمآبانه غربیها
در اموری همچون اف.ای.تی.اف همراهی کنیم؟
نمای نزدیک
جلسه مجمع تشخیص که با دستور کار
بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
برگزار شد ،بدون رایگیری نهایی و برای
چهارمینبار به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای
بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم
به "پالرمو" دیروز برگزار شد.
سومین نشست اعضای مجمع برای بررسی
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بود که این
بار نیز به دلیل کمبود وقت ،به برخی اعضا که
از قبل برای اظهار نظرات درباره این الیحه
ثبت نام کرده بودند ،فرصت ایراد سخنرانی
نرسید و به همین جهت تصمیم نهایی درباره
پیوستن ایران به پالرمو به جلسه آینده
موکول شد.
آیتاهلل محمدیعراقی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام درباره فضای جلسه مجمع که
بدون حضور روحانی و الریجانی برگزاری شد،
گفت ،نشست سه ساعته اعضای مجمع ،تحت
تاثیر اقدامات اخیر اتحادیه اروپا قرار داشته و
به نسبت جلسات گذشته ،دیدگاههای مخالفان
کنوانسیون پالرمو تقویت شده بود.
مصطفی میرسلیم دیگر عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در روایتی دیگر از

انشااهلل امیدوارم این مسائل حل شود.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
نکت��ه دوم ،تس��لیت و تعزیت اس��ت به مناس��بت
شهادت جمعی از پاس��داران عزیز وطنمان ،که در
حفظ امنیت مرزها ،به ش��هادت رسیدهاند .مقامات
این عزیزان عالی است و رزق الهی نصیب آنها هست.
از خداوند میخواهیم مقامشان را عالیتر بگرداند .به

مدیرمسئول سایت الف با اشاره به تبیین
نظــــ�رگاه
دس��تاوردها و بی��ان ضعفه��ا در بیانیه
راهبردی مق��ام معظم رهبری گفت :کس��انی که رهبر معظم
انقالب را میشناس��ند میدانند که ایشان یکی از واقعگراترین
ش��خصیتهای طول تاریخ انقالب هس��تند ،اما با این اوصاف
معتقدند که نباید هدف اصلی انقالب ،که همان آرمانهای آن
است ،گم شود و در این بیانیه هم بر هر دو تاکید شده است.
بیژن مقدم درباره ویژگیها و نکات مهم این بیانیه گفت:
آنچه در متن بیانیه رهبر معظم انقالب به ش��دت پررنگ است
نگاه امیدوارنه نسبت به آینده است؛ این نگاه پاسخ به جریانی
در داخل و خارج کش��ور اس��ت که تص��ور میکنند جمهوری
اس�لامی ایران به پایان راه رسیده است .به عبارت دیگر رهبر
معظ��م انقالب با این بیانیه مس��یر آینده انقالب را براس��اس
آرمانهای اولیه دوباره یادآوری و ترسیم کردند.
وی ادامه داد :نکت ه مهم دیگر در این بیانیه تاکید ایش��ان
بر حضور جوانان و نس��ل س��وم و چهارم انقالب اسالمی است
ک��ه تقریبا در بخش زیادی از ای��ن متن آنها را مورد خطاب
خودشان قرار میدهند و از آنها انتظار دارند که این مسئولیت
را برعهده بگیرند.
مق��دم اظه��ار کرد :البته ایش��ان در این مت��ن به صورت
اجمالی به دستاوردهای انقالب اسالمی اشاره میکنند و بیان
میدارند که این ظلم بزرگی اس��ت که جریانات ضد انقالب و

راهکاره��ای دول��ت و مجلس
بهارستـــان
ب��رای نظارت ب��ر قیمتها در
ش��ب عید ،بررس��ی بودجه  ،۹۸تاکی��د مجلس به
دولت برای حل مشکل گرانیها ،تجمع معترضان به
آزم��ون وکالت مقابل مجلس و ...از جمله مهمترین
اخبار دیروز مجلس شورای اسالمی است.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست
علی مطهری برگزار شد و بررسی طرح تمدید قانون
ش��وراهای حل اختالف ،الیحه بودجه سال  ۹۸کل
کشور و ...در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
مجلس از س��اعت  ۸صبح به مدت سه ساعت
و نی��م ب��ا وزرای نفت ،صنعت و جهاد کش��اورزی
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه جلسه غیرعلنی
داش��ت .در ابتدای جلسه علنی ،مطهری گفت که
بودجه  ۹۸و مس��ائل اقتصادی کشور محور جلسه
غیر علنی مجلس بوده است.
به��روز نعمتی هم در توضیح جزئیات جلس��ه
غیرعلنی از تاکید مجلس به دولت برای حل مشکل
گرانیها خبر داد و با اش��اره ب��ه اینکه وفاق خوبی
بی��ن دولت و مجلس برای موض��وع تنظیم بودجه
متناس��ب با جنگ اقتصادی به وجود آمده اس��ت،
گفت :قرار شد دولت در مورد گرانیها پیگیریهای
الزم را انجام دهد چون  ۱۱میلیارد دالر در اختیار

گزارش جلسه  ۳ساعته مجمع

چه کسانی موافق پالرمو
صحبت کردند؟

جلسه مجمع گفت ،هر دو طیف مخالف و موافق،
استداللهای خود درباره لزوم تصویب یا عدم
تصویب الیحه را مطرح کردند ولی تا زمانی
که نتیجه رایگیری درباره این الیحه مشخص
نشود ،نمیتوان به صراحت درباره فضای حاکم
بر جلسات نظر داد.
احمد توکلی نیز گفت :به علت اینکه کسانی
که برای اظهار نظر درباره پالرمو ثبتنام کرده
بودند تعدادشان زیاد بود و در این جلسه
سه ساعته تنها به  12نفر از  21نفر فرصت
اظهارنظر رسید و به همین دلیل بررسی نهایی
به جلسه بعدی که به احتمال زیاد دو هفته
دیگر برگزار میشود ،موکول شده است.
حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس که از موافقان تصویب
پالرمو در مجمع به شمار میآید ،درباره
جلسه گفته است :اگر این الیحه در مجمع
به رای گذاشته میشد قطعا رای نمیآورد و
اعضا آن را رد میکردند ،چراکه آرای منفی
به این الیحه در جلسه نسبت به جلسه قبل
حتی بیشتر هم شده بود .به گفته وی تعلل

بازماندگان آنها صبر عنای��ت کند و مجروحان این
حادثه هر چه زودتر بهبودی پیدا کنند.
وی خاطرنش��ان کرد :از مس��ئولین و مقامات
نظامی و انتظامی و امنیتی کش��ور میخواهیم که
پاسخ دندانش��کنی به تروریس��تهای جنایتکار
بدهند ،جنایتکارانی که مورد حمایت سازمانهای
امنیت��ی کش��ورهای منطقه و برخی کش��ورهای

کشورهای اروپایی در عملیاتی شدن سازوکار
اس.پی.وی و همچنین کماثر بودن اقدامات
اروپاییها و خصوصا بسته پیشنهادی آنها
موجب افزایش ابهامات درخصوص تصویب
الیحه الحاق به پالرمو شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین
خاطرنشان کرده است :ابهام مهم دیگری که
قبال در جلسات مطرح نبود و روز گذشته به
شکل جدی طرح شد این مساله بود که وقتی
دولت نمیتواند ضمانت دهد که با پذیرش
شروط اف.ای.تی.اف اوضاع بهتر خواهد شد،
ضرورتی برای پذیرش کنوانسیونهای پالرمو
و سی.اف.تی وجود ندارد.
آیتاهلل مجتهد شبستری نیز ضمن رد
شایعات برخی رسانهها که وی را به عنوان
موافق تصویب پالرمو معرفی کرده بودند،
گفت :بنده از ابتدا مخالف پالرمو بوده و
هستم و به هیچ عنوان موافق پالرمو نبودهام
و حتی در جلسه روز گذشته به عنوان مخالف
پالرمو صحبت کردم.
همچنین یکی از اعضای مجمع خبر
داد ،سیدمحمد صدر و مجید انصاری تنها
اشخاصی بودند که در جلسه روز گذشته به
عنوان موافقان تصویب پالرمو در صحن مجمع
سخنرانی کردند.

فرامنطقهای هستند.
وی در ادامه افزود :نکته س��وم ،پیام مهم مقام
معظم رهبری اس��ت که به مناس��بت چهل سالگی
نظام جمهوری اس�لامی منتشر شد .این پیام واقعا
پیام خاصی بود که انسان از متن این پیام احساس
میکند ک��ه از متن صمیم وج��ود رهبری تراوش
کرده و ایش��ان در کس��وت پیر راه رفتهای که تمام

بیژن مقدم:

«بیانیه گام دوم انقالب» برخاسته از شخصیت واقعگرا و آرمانخواه رهبر انقالب است
دش��منان انق�لاب به گونهای عمل میکنند ک��ه گویی با یک
انقالب بدون دس��تاورد مواجه هس��تیم .خطر این نوع نگرش
بیش��تر جایی خود را نشان میدهد که نسل جدید از گذشته
پی��ش از انقالب اطالعات درس��تی ندارند یا به خوبی به آنها
منتقل نشده است که در هر صورت ضروری است فاصلهای که
انقالب اسالمی با گذشته تاریخی این کشور ایجاد کرده مورد
مطالعه قرار گیرد و تبیین ش��ود و قطعاً نس��ل جوان قدردان
چنین شرایطی خواهند بود.
این کارش��ناس مسائل سیاسی و رس��انهای بیان کرد :از
طرفی بیان این مس��ائل مانع از آن نیس��ت که عقبماندگیها
و فاصله میان وضعیت موجود با آرمانها مطرح نش��ود و رهبر
معظم انقالب ه��م در این بیانیه به طرح آن میپردازند و این
فاصلهها را مطرح میکنند .این نگاه بدان معناست که انقالب
در دوران پساچهل سالگی یک نگاه خودانتقادی دارد که نقاط
ضعف را شناس��ایی و با نگاه به آرمانهای اولیه این ضعفها و
کاس��تیها را ترمیم میکند .به اعتقاد من این موارد مجموعه
مهمتری��ن پیامهایی اس��ت که میتوان از آنچ��ه رهبر معظم
انقالب در این بیانیه ترسیم کردند استنباط کرد.
مقدم درباره واقعگرایی به دور از سیاهنمایی و آرمانخواهی

دولت برای تامین کاالهای اساسی است.
حسن نوروزی س��خنگوی کمیسیون قضائی و
حقوقی نیز در جریان ارائه گزارش کمیسیون قضائی
در مورد طرح تمدید قانون ش��وراهای حل اختالف
گفت :با توجه به اینکه آقای رئیس��ی قرار اس��ت به
جای آقای آملیالریجانی سکاندار قوه قضاییه شود
و ما متوجه ش��دیم که ایشان نظر خاصی در مورد
قانون شوراهای حل اختالف دارد ،لذا مجبور شدیم
این قانون را یکس��ال تمدید کنیم که موقتاً اجرایی
ش��ود .وی افزود :قول میدهیم قبل از  ۶ماه قانون
دائمی را به صحن مجلس بیاوریم.
در همین راس��تا نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی با  ۱۶۵رأی موافق ۲۰ ،رأی مخالف و ۷
ممتن��ع از مجموع  ۲۲۱نماینده حاضر در مجلس
ش��ورای اس�لامی مصوب کردند که مهلت اجرای
آزمایشی قانون شورای حل اختالف به مدت شش
ماه تمدید شود .طبق ماده واحده این طرح مهلت
اجرای آزمایش��ی قانون ش��وراهای ح��ل اختالف
مصوب  ۹۴/۹/۱۶از تاریخ انقضای آن ()۹۷/۱۱/۲۲
به مدت یک سال تمدید میشود.
همچنین جمعی از معترضان به آزمون وکالت
مقابل مجلس ش��ورای اس�لامی تجم��ع کردند و
خواس��تار رس��یدگی مجلس به اعتراضات شرکت

مب��را از خیالپردازی موجود در این بیانیه به منزله یک درس
در نح��وه تحلیل مس��ائل خ��رد و کالن کش��ور در حوزههای
مختلف گفت :کس��انی که رهبر معظم انقالب را میشناس��ند
میدانند که ایش��ان یکی از واقعگراترین شخصیتهای طول
تاریخ انقالب هس��تند و دلیل آن هم روش��ن است؛ ایشان در
تم��ام مناصب اجرای��ی ،قانونگذاری و حت��ی در تدوین قانون
اساسی حضور داشتهاند و به مسائل ریز و درشت کشور اشراف
دارند و اینگونه نیس��ت که از یک حوزه بیاطالع باش��ند و یا
هیچ اطالعاتی نداشته باشند.
مدیر مس��ئول س��ایت الف تصریح کرد :ایشان بر سختی
رسیدن به چنین جامعهای تاکید دارند و حتی در زمینه فساد
این تذکر را میدهند که تصور نکنید در بهترین حکومتهای
جهانی که حکومت امیرالمومنی��ن علی(ع) و حکومت پیامبر
اکرم(ص) باش��د ،فس��اد وج��ود نداش��ته بلکه مظاه��ر آن و
انحراف��ات یاران و خواص قابل مش��اهده اس��ت .پ��س نباید
تعجب کرد که چرا فردی به نام انقالب آمد و در ادامه مس��یر
منحرف ش��د .البته ایشان این مباحث را پیش از این در قالب
ریزشها و رویشهای انقالب مطرح کرده بودند و این بخش��ی
از واقعگرایی ایشان است.

بررسی بودجه ۹۸
در جلسه علنی و غیرعلنی
کنندگان در این آزمون شدند.
رئیس کمیس��یون تدوین آیی��ن نامه داخلی
مجلس هم در تذکر ش��فاهی گفت که با توجه به

این مس��یر و پیچ و خمها را طی کرده ،مشکالت را
دیده و تحلیلهای روش��ن دارد و برای آینده مردم
کشور خویش ترسیم روشنی میکند ،با مردم سخن
میگوید ،مخصوصا مخصوصا جوانان و استعداد آنها
و توان داخلی را مورد توجه قرار میدهد.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
ما امیدواریم که این پیام در مجامع مختلف ،مورد
بررس��ی قرار گیرد ،تحلیل ش��ود و خصوصا برای
نس��ل جوان ،تبیین ش��ود اگر چه الحمداهلل نسل
انقالب م��ا ،فهیم هس��تند و خودش��ان به خوبی
تحلیل میکنند و پیام را دریافت میکنند.
وی در ادام��ه اف��زود :نکته آخ��ری که عرض
میکنم مربوط به بحث الیحه پالرمو است .نکتهای
که وجود دارد این است که ما در عین حال که باید
مصالح کشور را رعایت کنیم ،به نکاتی که از هر دو
طرف مطرح میش��ود توجه کنیم .باید به موضوع
عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم.
آملیالریجانی گفت :انس��ان احساس میکند
ک��ه اروپاییها ب��ا وجود این تعوی��ق و تعلیقی که
در انجام کارهایش��ان تا االن داش��تهاند در جریان
اینستکس ،نش��ان دادند چیزی که طلب میکنند
فراتر از این حرفها است.
وی ادامه داد :ما باید به این مطلب توجه داشته
باش��یم که در تایی��د و تصویب پالرم��و اگر نظری
بدهیم آیا واقعا آن چیزی اس��ت که اروپاییها از ما
خواستهاند یا امر فراتری همچون اف.ای.تی.اف را از
ما توقع دارند؟ و جمهوری اسالمی ،مجمع تشخیص
مصلحت ،مجلس و نهادهای دیگر آیا واقعا مصلحت
است که با این طلبهای قلدرمابانه کشورهای غربی
همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم مردم نشان داد که
مردم برای عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند.
ما نباید ارزشهای انقالب را فراموش کنیم.
براس��اس این گ��زارش در این جلس��ه ادامه
بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران
به کنوانس��یون س��ازمان ملل متحد ب��رای مبارزه
با جرایم س��ازمان یافته مالی موس��وم ب��ه پالرمو
اختالفی بین مجلس ش��ورای اس�لامی و شورای
نگهبان در دستور قرار گرفت.
در نشس��ت روز گذش��ته ،وزیر امور اقتصادی
و دارای��ی ،معاون حقوق��ی رئیسجمهور و رئیس
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نیز حضور داشتند و اظهارنظرهای مبسوط تعدادی
از اعضا مطرح شد و با توجه به پایان وقت جلسه و
ضرورت بحث و بررسی بیشتر در اطراف موضوع ،
ادامه مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

مقدم درباره باور عمیق رهبر معظم انقالب به جوانان برای
ادامه این مس��یر به ویژه در وضعیتی که دشمنان به استحاله
فرهنگی این نسل دلبس��تهاند و برخی نیز در داخل با نگاهی
بدبینانه نس��ل ج��وان را دور از ارزشها و جداش��ده از انقالب
تص��ور میکنند ،گفت :اگر مقاطع انقالب به دورههای مختلف
تقس��یم شود ش��اید بتوان گفت نسل جوان ما امروز نسبت به
ده��ه اول انق�لاب و دوران دفاع مقدس از نظر ش��رایطی که
بتواند حق و حقیقت را تش��خیص دهد در سختترین شرایط
قرار دارد .تکثر رسانهها و دیدگاهها ،حجم انبوه شبههافکنیها
و ش��دت تهاجم فرهنگی ،در واق��ع جوانان را مورد هدف قرار
داده اس��ت و جبهه جنگی اس��ت که خیلی از افراد مهیای آن
نیستند و متاسفانه در معرض آن قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه این حجم گس��ترده از رویشها در نسل
ج��وان نیاز به موتورهای مح��رک دارد ،گفت :به نظر من این
موتور محرک و پیشران الزاماً در دستگاههای دولتی و رسمی
نیس��ت و بای��د از آنها فاصله گرفت تا بت��وان این حجم را به
چندین برابر افزایش داد .لذا امید رهبر معظم انقالب به جوانان
کاملاً واقعی اس��ت زیرا ارتباطات گستردهای با جوانان دارند و
مجموعه کنشه��ای جوانان کش��ور را در عرصههای مختلف
میبینن��د و اتفاق��ا چندان هم ب��ه س��اختارهای بوروکراتیک
اعتق��ادی ندارند و معتقدند جوانان باید از مس��یرهای دیگری
ایکنا
راه خودشان پیدا کنند.

اینکه قانون انتخابات در دس��تور کار مجلس بوده
نمیتوان آن را متوقف و از دستور کار خارج کرد.
 ۲۲۱نف��ر از نماین��دگان مجلس نی��ز با صدور
بیانیهای حادثه تروریستی زاهدان را محکوم کردند.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از بررسی
ابعاد حادثه تروریستی در زاهدان در این کمیسیون
و سفر به استان سیستانوبلوچستان خبر داد.
براس��اس این گزارش مجلس شورای اسالمی
در جلس��ه نوبت صبح وارد بررس��ی کلیات بودجه
 ۹۸شد که ادامه رس��یدگی به آن به جلسه نوبت
بعد از ظهر موکول و قرار شد.
محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون
تلفیق بودجه درباره الیحه بودجه سال  ۹۸با اشاره به
بررسی  ۱۲۰ساعته الیحه بودجه در این کمیسیون،
گفت که براس��اس گزارش این کمیس��یون بودجه
سال آینده با سقف هزار و  ۷۳۹هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده است.
نظرات موافقان و مخالفان کلیات الیحه بودجه
جواد کریمیقدوس��ی نماینده مردم مشهد در
مجل��س در مخالفت با کلیات الیحه بودجه س��ال
 ،۱۳۹۸گفت :انتقاد من از این الیحه درخصوص عدم

تطابق بودجه با برنامه ششم است .وی افزود :برجام و
مذاکرات میتواند بر بودجه  ۹۸سایه بیندازد.
همچنین علی اس��دیکرم نماینده مردم ش��هر
بابک در موافقت با کلیات الیحه بودجه  ،۹۸هدفمند
کردن یارانهها ،همسانس��ازی حقوق بازنشستگان،
عدم افزایش قیمت بنزین و ...را از نکات مثبت بودجه
 ۹۸عنوان کرد و گفت :باید با واقعنگری و پرهیز از زیر
سوال بردن یکدیگر ،مجلس و دولت به گونهای عمل
کنند که از منابع موجود حداکثر استفاده را ببرند.
محم��ود صادقی نماینده م��ردم تهران هم به
عنوان مخالف با کلیات بودجه گفت :هیچ اثری از
صرفهجوییهای ارزی در الیحه بودجه و همچنین
رفتار دستگاههای حاکمیتی دیده نمیشود.
در موافق��ت با کلیات این الیح��ه نیز عیناهلل
شریفپور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با بیان اینکه دولت در بودجه  ۹۸مالحظات رهبری
در  ۵محور را نصبالعین خود قرار داده است ،گفت
که مخالفت با کلیات بودجه در شرایط فعلی منطقی
نیست .همچنین محمد حس��ننژاد نماینده مردم
مرن��د و جلفا به عنوان مخالف ب��ه یارانه پرداختی
دولت بابت هر لیتر بنزین اشاره کرد و گفت که در
صورت واقعی ک��ردن قیمت بنزین میتوان حقوق
کارمندان را سه برابر کرد .ایسنا

