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 پیام جاودانه شهیدان
برحذر داشتن جامعه از ترس و اندوه است

بیانللات رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان 
کرمان که در تاریخ ۶ اسللفند ۹۷ برگزار شده بود، در 

مصای امام علی)ع(  در کرمان منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، بزرگداشت 
نام و یاد شللهیدان را تکریم جهللاد و مجاهدان در راه 
خدا، و تشویق به ادامه دادن راه پر افتخار آنان دانستند 
و گفتنللد: در دوران دفللاع مقدس، یاد کللردن توأم با 
احترام و افتخار از شللهیدان و رزمندگان موجب شللد 
میل به حضور در میدان دفاع از کشور گسترش یابد و 
امروز نیز هدف دشمنان از ضدیت با احیاء یاد شهیدان، 
مسللدود کردن جاده پرافتخار شهادت و جلوگیری از 

تشویق آحاد جامعه به حرکت مجاهدانه است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: تعظیم نام و یاد شهیدان 
حرکت مجاهدانه را در کشور تقویت می کند. ایشان راز 
اقتدار یک ملت را وجود جوانان دلیر، نترس و آماده سینه 
سپر کردن و ایستادگی در عرصه های گوناگون دانستند 
و گفتند: ملتی که از این سللرمایه برخوردار باشد، پیروز 
و مقتللدر اسللت و هرگز ذلیل نخواهد شللد، و احیاء نام 

شهیدان، سازنده چنین سرمایه و جوانانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیام جاودانه شللهیدان 
را برحذر داشللتن جامعه از ترس و انللدوه خواندند و 
خاطرنشللان کردند: تاش و هدف دشللمنان ایران از 
جنگ نللرم، »اندوهگین و ناامید کللردن ملت ایران و 
ترسللاندن آن از ورود در میدان« اسللت اما در مقابل، 
پیام و بشللارت شللهیدان برای ما این است که اگر بر 
خاف خواسللت دشللمنان وارد میدان مبارزه شوید، 
خللدای متعال همچللون دوران دفاع مقللدس، ترس و 

اندوه را دور خواهد کرد.
رهبر انقاب اسللامی همچنین با تجلیل از علما، 
جوانان و عموم مردم مؤمن و شریف و نجیب کرمان و 
یادآوری خدمات آنان به اسام و انقاب، افزودند: همه 
به ویللژه جوانان باید هرچه بیشللتر کار و تاش کنند 
تا بتوانند سللهم خود را در پیشللرفت کشور همچون 

گذشته ادا کنند.

شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت 
متالشی شد

با اقدامات اطاعاتی و عملیاتی پاسللداران گمنام 
امام زمان)عج( در سللازمان اطاعات سللپاه، شللبکه 

سازمان یافته قاچاق سوخت در کشور متاشی شد.
این شللبکه اقدام به جمع آوری کان سوخت اعم 
از گازوئیل و نفت سفید و قاچاق آن از مبادی رسمی 
کشور به خارج از مرز ها کرده و درآمد نامشروع کانی 
را به دست آورده اند. در اقدامات اطاعاتی انجام شده 
بیش از ده میلیون لیتر سللوخت دپوشللده در مخازن 
سللوخت در نقاط مختلف کشور شناسللایی و توقیف 
شللد. سازمان اطاعات سللپاه همچنین اعام کرد در 
روزهللای آینده اخبار بیشللتری را از ابعاد این پرونده 

اطاع رسانی خواهد کرد.

استعفای بنده صرفًا برای حفظ شأن

 

وزارت خارجه بود
وزیر امور خارجه گفت: اسللتعفای بنده صرفاً برای 
حفظ شأن و اعتبار وزارت امور خارجه به عنوان نماینده 

جمهوری اسامی ایران در صحنه بین المللی بود.
محمدجللواد ظریف در جمع کارکنان وزارت امور 
خارجه گفت: شللعار اول مردم ما در انقاب استقال 
بود که بیشللترین تبلور آن در سیاست خارجی است 
و وظیفه وزارت امور خارجه پاس داشللتن و حفظ آن 
اسللت. مسئول حفظ این استقال تک تک ما هستیم 
و بار آن بر دوش ماست. وی با بیان اینکه ابزار وزارت 
خارجه، اعتماد اسللت که موجب اقتدار آن می شللود، 
افزود: در دنیا باید احسللاس شللود کلله حرف وزارت 
امور خارجه حرف کل کشللور و حاکمیت است و این 
وزارتخانه مسللئول روابط خارجی کل کشللور است نه 
اینکلله هر دسللتگاهی در داخل و یا خللارج از دولت 
سیاسللت خارجی خودش را دارد و ما صرفاً مسللئول 

سیاست خارجی وزارت خارجه هستیم.
وزیللر امورخارجلله افزود: در آن صللورت به وزارت 
خارجه نیازی نیسللت. هر دستگاهی می تواند اداره کل 
بین الملل خودش را داشللته باشد. به همین دلیل مقام 
معظم رهبری بارها فرموده اند که وزارت خارجه نیمی از 
دولت است؛ ابزار وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی و 
حقوق مردم آن است که به عنوان سخنگوی کل کشور 

مقتدرانه در عرصه بین الملل حضور داشته باشیم.
ظریف گفت: استعفای بنده صرفاً برای حفظ شأن 
و اعتبار وزارت امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری 
اسامی ایران در صحنه بین المللی بود. من جا دارد از 
لطف و محبت همه مردم و نمایندگانشان در مجلس، 
همکاران عزیز، نخبگان، مقامات، سللردار سلللیمانی، 
ریاسللت محتللرم جمهوری و مقام معظللم رهبری که 
لطف کردند سپاسللگزاری کنم. وی با اشللاره به اینکه 
وزارتخانلله متبوعش نمی تواند بپذیللرد که در صحنه 
روابط خارجی غایب باشد، تاکیدکرد: دیگران نباید آن 
را مزاحم تلقی کنند و ما باید کاری کنیم که همه باور 
کنند که حضور وزارت امور خارجه به نفع آنها و دارای 

ارزش افزوده بصری کار هریک از دستگاه هاست.

اخبار

مردم نگران قیمت بنزین نباشند 
رئیس مرکللز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مللردم نگران قیمت بنزین 

نباشند، گفت: تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است.
کاظللم جالی ردرباره آخرین وضعیت تصمیم گیری برای بنزین گفت: هیچ 
اتفاقی برای بنزین در سال ۹۷ نخواهد افتاد. وی اضافه کرد: مجلس برای سال 
آینده هم درباره بنزین هیچ تصمیمی نگرفته و اگر قرار باشد تصمیمی هم گرفته 

شود باید دولت یا شورای عالی اقتصادی قوا آن را اتخاذ کنند.
جالی گفت: در برنامه ششم توسعه به دولت گفتیم باید قیمت بنزین و سوخت را 
به 8۰ درصد فوب خلیج فارس برسللاند لذا این مبنللای قانونی برای تصمیم گیری دولت 
است. وی در پایان تصریح کرد: در جمهوری اسامی اینگونه تصمیمات لحظه ای نیست 
و حتماً اگر قرار باشللد تصمیمی گرفته شللود مردم مطلع می شللوند، البته ما در مرکز 

پژوهش ها پیشنهادمان را اعام کردیم.  فارس

ول پتر
هیچ نیازی به وارد کردن قطعه از خارج نداریم

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: نهضت قطعه سازی در هوانیروز به صورت صد 
درصدی نهادینه شده و با افتخار اعام می کنیم امروز هیچ نیازی به وارد کردن 

قطعه از خارج نداریم.
امیر یوسللف قربانی با اشاره به شکوفایی نهضت قطعه سازی در هوانیروز گفت: 
نهضت قطعه سازی که فرمانده کل قوا تاکید زیادی بر آن داشته و دارند، در هوانیروز 
به صورت صد درصدی نهادینه شده است و با افتخار اعام می کنیم که امروز هیچ نیازی 
به وارد کردن قطعه از خارج نداریم. وی افزود: ۴۰ سال است که تمام امور مربوط به آموزش، 
پرواز و تعمیرات در هوانیروز ارتش، توسط خلبانان پیشکسوت و مهندسان پرواز انجام می شود 

و ما در طول این مدت حتی از یک مستشار یا نیروی خارجی هم استفاده نکردیم.
وی گفت: هوانیروز ارتش ایران آماده اسللت تا به کشللور های دوسللت، مسلللمان و 

همسایه، آموزش های خلبانی و فنی ارائه دهد.  میزان

ارتش اسالم
طرح همکاری مشترک سپاه و دولت برای بارورسازی ابرها 

وزیر نیرو از تدوین طرح "همکاری مشترک" سپاه و دولت برای بارورسازی 
ابرها خبر داد.

رضللا اردکانیان درباره همکاری این وزارتخانه با نیروی هوافضای سللپاه در 
حوزه بارورسازی ابرها گفت: بارورسازی ابرها یک پروژه سالیان دراز وزارت نیرو 
اسللت و مرکزی هم در این زمینه فعال اسللت و کشورهای خشک و نیمه خشک 
نیز از این تکنولوژی استفاده می کنند. درباره حوزه و میزان تاثیر این فرآیند، نیازمند 
سال های متمادی استفاده و محاسبات الزم و رسیدن به یک درصد قابل اعتماد برای اثر 

بخشی هستیم که این موضوع درحال انجام است.
وی تصریح کرد: امسال به دلیل شرایط بارش و نزوالت خوبی که داریم شاید این بحث در 
افکار عمومی خیلی جذاب نباشد ولی اصل موضوع این است که ما به عنوان یک کشور خشک 

و نیمه خشک راهکار و فناوری ها برای تامین آب را از نظر دور نمی کنیم.  تسنیم

زندگانی

توکلی: 
وحانی اظهاراتش درباره جایگاه مجمع را اصالح کند ر

رئیس سللازمان دیده بان شفافیت و عدالت اظهارات اخیر  رئیس جمهور در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام را نظ�����رگاه
خاف قانون اساسللی عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور باید صحبت های خود 

در این زمینه را اصاح کند.
احمللد توکلی د                ر گفت                                     و                                     گو                                        با برنامه »رویداد« رادیو گفت وگو، با                                                                                                                                                                                                                                            تاکید بر 
اینکلله اظهارات اخیر آقای روحانی در مورد مجمع تشللخیص مصلحت نظام 
مخالف "مردم سللاالری" و قانون اسللت، اظهار کرد: حکومت مردم سللاالری 
مبتنللی بر رأی مردم اسللت، مردم نماینللدگان خود را انتخللاب می                              کنند تا 

ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به پیش ببرند.
وی بللا بیان اینکلله رئیس جمهور نمی تواند تصمیمات مجمع تشللخیص 
مصلحت نظام را زیر سوال ببرد، ا                           دا                           مه                                                   داد: این مجمع براساس قانونی تشکیل 
شده است که رئیس جمهور به اجرای آن قسم یاد کرده است. بنا                 بر                   این زیبنده 
رئیس جمهور نیست که قانونی که به آن قسم خورده است را زیر سوال ببرد.

توکلی با اشللاره به اینکه متاسللفانه عدم توجه به اصول قانون اساسی را 
بعضاً در عملکرد روسللای جمهور پیشین نیز مشاهده کرده ایم، در این رابطه 
خا                                               طرنشان کرد: وقتی رئیس جمهور به قانون اساسی قسم می خورد باید تمام 
اصل آن را اجرا کند و نمی تواند به صورت گزینشی در این زمینه عمل کند.

وی همچنین در مورد مصوبلله اخیر مجلس در ارتباط با افزایش حقوق 
کارکنان دولت و مخالفت دولت در این زمینه، بیا               ن                  کرد: بسیار مهم است که 
مجلس در اتخاذ و تصویب سیاست ها، موضوعی را برای دولت الزم االجرا کند 
که قوه مجریه بتواند آن را اجرا کند و از دیگر سو اگر دولت هم با مصوبه ای 

مخالف است باید برای مخالفت خود دالیل قانع کننده ای را ارائه کند.
توکلی با بیان اینکه متاسللفانه در بودجه کشور عموما هزینه ها بیشتر از 
درآمدها اسللت، خا                                               طرنشللان کرد: در همین چارچوب مشاهده می کنیم که 
بسیاری از دستگاه ها در ابتدای سال براساس درآمد مصوب هزینه می                              کنند، 

و                                                                                                                                                                                                                                                           لی در ادامه سال با مشکات بودجه                         ای روبه رو می             شوند.الف

وحانی در سال ۹۸ ناامیدی اصالح طلبان از کارآمدی دولت ر
برخی اظهارنظرهای شللخصیت های اصاح طلب نشللان  می دهد، اختافات بر سر کابینه دولت تدبیر و امید باال درح���اشیه
گرفتلله و حامیان پروپللا قرص روحانی در انتخابات ۹۶ نسللبت به کارآمدی 

دولت ناامید شده اند.
در روزهللا و هفته  هللای اخیر برخللی چهره های اصاح طلب با اشللاره به 
نابسللامانی های اقتصادی و اذعان به ناکار  آمللدی دولت روحانی در مهار نرخ 

تورم، از احتمال استعفای رئیس جمهور سخن به میان آورده  اند.
سللعید لیاز کارشللناس مسائل اقتصادی و عضو شللورای مرکزی حزب 
کارگزاران اخیرا در مصاحبه ای با طرح مسئله حذف سمت ریاست جمهوری 
و بازگشللت به نظام پارلمانی گفته اسللت: "در بهار ۹8 و همزمان با تشللدید 
فشارها و مشکات، این احتمال وجود دارد که روحانی استعفا دهد یا ساختار 

دولت به کلی تغییر کند."
از سوی دیگر صادق خرازی از چهره های شناخته شده جریان اصاحات که 
هم اکنون دبیرکلی حزب ندای ایرانیللان را برعهده دارد، در مصاحبه ای با بیان 
اینکه دولت روحانی در کنار دولت احمدی نژاد فاجعه تاریخ مدیریت سیاسی و 
اقتصادی ایران بوده اند، گفته بود "اینکه دولتمردان امروز می گویند دولت یازدهم 
و دوازدهم میراث دار دو دولت احمدی نژاد است، به همین علت نتوانستند خوب 

عمل کنند، تنها می توان راهکار مناسبی برای فرار به جلو باشد."
طرح استعفای روحانی و اذعان به ناکا رآمدی دولت در شرایطی از سوی 
چهره های اصاح طلب بیان می شود که کامبیز مهدی زاده داماد رئیس جمهور 
طی یادداشتی در روزنامه شللرق با عنوان "تنهاترین رئیس جمهور" حمات 

تندی را متوجه برخی اعضای کابینه دولت کرده است.  تسنیم

ظریف:
به لطف انقالب در هیچ زمینه ای 

وابسته به دیگران نیستیم
تحللوالت  بررسللی  نشسللت  ن یب����و منطقه ای و تاثیللر آن بر امنیت تر
جمهوری اسللامی ایران با حضور محمدجواد ظریف، 
وزیر امورخارجه کشللورمان در دانشللگاه فرماندهی و 

ستاد ارتش جمهوری اسامی ایران برگزار شد.
در این مراسللم وزیر امور خارجه اقتدار کشور را 
مدیون مردم دانسللت و افللزود: به لطف خدا و برکت 
مردم سرافراز ایران و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، 
چهل سالگی انقاب را جشن گرفتیم. حضور پررنگ 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشللان داد که با وجود 
مشکات اقتصادی و معیشتی مردم ما همچنان پای 

انقاب و دستاوردهای آن ایستاده اند.
وی تصریح کرد: دشللمنان معتقللد بودند که ما 
چهل سللالگی انقاب را نخواهیللم دید این در حالی 
اسللت که از همان ابتدا نیز با برافروختن آتش جنگ 
سللعی در براندازی انقاب داشتند و معتقد بودند که 

انقاب دو سالگی خود را تجربه نخواهد کرد!
ظریف در ادامه افللزود: چیزی که این انقاب را 
با چنین اقتداری در دنیا نگه داشللته است استقال 
آن و پافشللاری مردم بر این اسللتقال بوده اسللت. 
دسللتاوردی که بعد از سللال ها اسللتعمار قدرت های 

جهانی در ایران به وجود آمد.
وزیر امور خارجه، امنیت کشور را درون زا توصیف 
کرد و افزود: ترامپ بارها کشورهای منطقه را تحقیر 
کرده و امنیت آن ها را به خاطر وجود آمریکا می داند 

این در حالی اسللت که کشللور ما بدون وابستگی به 
دیگران و با تکیه بر داخل کشور امنیت مثال زدنی را 
در منطقه به وجود آورده است. وی افزود: ما به لطف 
انقاب اسللامی در هیچ زمینه ای وابسته به دیگران 
نیسللتیم و به همیللن دلیل سلللطه گری را نخواهیم 

پذیرفت در حالیکه سلطه طلب نیز نمی باشیم.
ظریف بیان کرد: ما براسللاس آیات قرآن اصالتا 
نخواهیم پذیرفت که شللخص یا قدرت دیگری را به 

عنوان سرپرست و باال دست خود بپذیریم.
ظریللف تصریح کللرد: در دنیللا اتفاق نللادری رخ 
داده اسللت و جهان پساغربی شللکل گرفته و به نوعی 
سلطه گری در دنیا به پایان رسیده است. به عنوان مثال، 
رئیس جمهور آمریکا گفت مللا با هزینه هفت تریلیون 
دالر با چراغ خاموش به عراق سفر می کنیم و دلیل این 

چیزی جز پایان سلطه آمریکا بر جهان نیست.
وی در ادامه افزود: محل قدرت نیز در دنیا متکثر 
شللده و تصمیم گیری هللای مهم تنهللا در غرب اتفاق 
نمی افتد و ما امروزه شاهدیم که تحوالت دنیا در جای 
جای این جهان اتفاق می افتد. برای مثال در منطقه ما 
آمریکا به عنوان قدرت نظامی به ظاهر خواستار کاهش 
تنش در سوریه شد ولی نتوانست با تمام ابزاری که در 
اختیار دارد این مهم را به وقوع برساند و این سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه بودند که تنش ها را در سوریه به 
کمترین حد ممکن رساندند و این نشان دهنده به هم 

خوردن قدرت و متکثر شدن آن است.
 ظریللف بلله قللدرت ایللران در حللوزه نظامی و 
دیپلماسللی اشللاره و بیان کرد: در دنیا کسللی برای 
ما تصمیللم نمی گیرد و این خود ما هسللتیم که در 
منطقلله پرتاطم خاورمیانه برای سرنوشللت خود با 

بهره گیری از قدرت میدانی که شللامل توان مردمی، 
فرهنگ ایثار و شللهادت و اقتدار نیروهای مسلللح و 
قدرت موثر دیپلماسللی است تصمیم می گیریم و به 
نوعی بعد از انقاب به خودباوری رسللیده ایم طوری 
که در مقابل قدرت های جهانی در زمینه های مختلف 

مقتدرانه ایستاده ایم.
وزیللر امورخارجه در پایان گفت: دلیل عصبانیت 
آمریللکا و برخی از کشللورهای غربی این اسللت که 
ما موشللک را خودمان با اتللکا بر متخصصین داخلی 
می سللازیم و به آن ها وابسته نیستیم. البته زمانی که 
ما برای دفاع از حریم کشللورمان نیازمند به موشک 
برای دفاع بودیم هیچ کشوری به ما موشک نداد. باید 
گفت فقط در زمینه موشک نیست که ما به این حد 
از پیشرفت رسیده ایم، متخصصین ما هرجا در تنگنا 
قرار گرفتند آن را به فرصتی برای پیشللرفت تبدیل 
کرده اند و ساخت موشک تنها نمونه ای از آن است.

در ابتدای این مراسللم امیر سرتیپ دوم حسین 
ولیوند زمانی، فرمانده دانشللگاه فرماندهی و سللتاد 
ارتللش در سللخنانی به نقللش مهم دیپلماسللی در 
تحللوالت دنیا اشللاره کللرد و گفت: مسللیر ارتش و 
نیروهای مسلللح همان اسللام ناب است و هدف ما 
در ماموریت هللای اباغی، کمک به اعتای جمهوری 
اسللامی ایران می باشللد و در مسللیر سللربازی امام 
زمان)عج( به نوعی با شللما عزیللزان در وزارت امور 
خارجلله همکار هسللتیم و تنها تفاوت مللا در ابزاری 
اسللت که از آن بهره می گیریم. ما در نیروهای مسلح 
با تسلللیحات نظامی امنیت را تامین می کنیم و شما 
با ابللزار دیپلماسللی از اهداف و راهبردهای کشللور 

عزیزمان در برابر قدرت های جهانی دفاع می کنید.

ح اصالح موادی   ادامه بررسی طر
از قانون انتخابات مجلس

تشللریح جزییات افزایش حقوق  ۱۳۹8، بهارست���ان سللال  در  دسللتمزد  و 
ادامه بررسللی جزئیات طرح اصللاح موادی از قانون 
انتخابات مجلس شورای اسامیو... از جمله مهمترین 

اخبار جلسه دیروز مجلس شورای اسامی است.
جلسه علنی روز گذشته مجلس به ریاست علی 
الریجانی برگزار شللد و ادامه بررسللی جزئیات طرح 
اصاح مللوادی از قانللون انتخابات مجلس شللورای 

اسامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

ناطقین مجلس
نماینللده ماکو: دولتمردان باید خود را برای حل 

مشکات اقتصادی وارد گود کنند.
نقوی حسینی: ظرفیت های داخلی را با مدیریت 

جهادی و با هدف مقابله با رکود را فعال کنیم.
انتقاد شریعت نژاد از موضوع انتقال آب از دریای خزر.

نماینده دهلران: همه مشکات کشور وابسته به 
تحریم ها نیست.

در جلسه علنی و در جریان بررسی طرح اصاح 
مللوادی از قانون انتخابات مجلللس، معاون پارلمانی 

رئیس جمهللور تاکید کرد کلله علی رغم نبود موضوع 
اسللتانی شدن انتخابات مجلس شللورای اسامی در 
الیحه جامع انتخابات، ولی دولت با اسللتانی شللدن 

انتخابات موافق است.
همچنین حشمت اهلل فاحت پیشه در تذکری از 
تأخیر دولت در ارائه الیحه جامع انتخابات انتقاد کرد 
و گفللت: هر وقت وارد بحث اصللاح قانون انتخابات 
می شللویم، دوسللتان دولللت و برخللی از همکاران 
می گویند دولت الیحه جامع انتخابات را داده اسللت. 
از مجلللس هفتللم در زمان آقللای پورمحمدی وزیر 
کشللور، الیحه جامع انتخابللات در ۷۳ صفحه آماده 
شده بود، تأخیر در ارائه این الیحه در دو دولت وجود 
داشللته و هر دوره در مجلس شللورای اسامی بحث 

اصاح قانون انتخابات مطرح می شود.
در ادامه این جلسه الریجانی در پاسخ به اخطار 
حاجی دلیگانی، نماینده شللاهین شللهر درباره روند 
رای گیری نسللبت به این طرح، اظهار کرد: گفت  که 
مصوبللات مجلس درباره اصاح قانون انتخابات به دو 

سوم رای نمایندگان نیاز ندارد.
رئیللس مجلس همچنین در پاسللخ بلله اخطار 
حاجللی دلیگانی گفت که الیحه جامللع انتخابات با 
هدف تصویب قانون ثابت جامع انتخابات مورد توجه 

قرار گرفت.
در جلسلله یک عضو فراکسیون نمایندگان والیی 

مجلس جزییات افزایش حقوق و دسللتمزد در سللال 
۱۳۹8 را تشللریح کرد و به مللردم وعده داد: خیالتان 
راحت باشللد که با افزایش حدود ۱۰ درصد حقوق و 
دسللتمزد، حقوق های یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 
حللدود ۴۲ درصد، حقوق هللای کمتر از چهار میلیون 
تومللان ۲۰ درصد، حقوق های ۵ تللا 8 میلیون تومان 
حدود ۲۰ درصد، حقوق های بیش از ۱۰ میلیون تومان 
۱۰ درصللد و حقوق هیات های علمی با معافیت هایی 
کلله در الیحه بودجه ۹8 برای شللان پیش بینی شللد 
حدود ۱۵ درصد افزایش می یابد که البته با محاسللبه 
۴۰۰ هزار تومان افزایِش حقوِق ثابت پیش بینی شده، 

درصدهای افزایش حقوق بیشتر از اینها می شود.

تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس
انتقللاد »سلللیمی« از عدم ارائه گللزارش بودجه 

شرکت های دولتی.
تبریک طعنه آمیز پارسایی به پیوند خودروسازان 

و دالالن در خم کردن کمر مردم.
پزشللکیان در پاسللخ به صباغیان: کمیسللیون 
اقتصادی پیشللنهاد بررسی مشللکات اقتصادی در 

جلسه غیرعلنی مجلس را بررسی می کند.
تذکر نماینده لردگان به وزیر جهاد کشاورزی.

نماینده رودسللر: مردم شللمال از موضوع انتقال 
آب دریای خزر نگران و عصبانی هستند.  ایسنا

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  والی�ت تیرماه ۱۳۹۷ در دیدار هیئت ب���ا 
دولللت، با انتقللاد از گره  زدن مشللکات اقتصادی 
کشور به اموری که خارج از اختیار کشور خودمان 
اسللت مانند برجام و بسته اروپایی چنین کاری را 
خاف منافع کشللور دانسللتند و فرمودند: مردم را 

درباره ی بسته ی اروپایی شرطی نکنید.
ایشللان همچنیللن ضمن اشللاره به دشللمنی 
و خباثللت اروپا در مقابللله با ایران، رفتللار اروپا و 
معطل کردن کشللورمان در ارائه بسللته اروپایی را 
پیش بینی کرده بودند. از این رو، پایگاه اطاع رسانی 
KHAMENEI.IR بخش هایللی از بیانات رهبر 
انقاب را در نماهنگ »معطل اروپا نمانید« منتشر 

کرد. 
متن بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

»کار را در محدوده ی مقدورات کشور با جّدیّت 
دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشللید. ما یک روز 
مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، 
]اّما[ برجام نتوانسللت مشکل اقتصادی کشور ما را 

برطللرف کند و به ما کمک قابللل توّجهی بکند؛ و 
نتیجه این شللد که مردم نسللبت به برجام شرطی 
شللدند، که وقتی آن بابللا)۱( میخواهللد از برجام 
خارج بشللود، تا مّدتی که او میگوید خارج میشوم، 
مللا همین طور دچار تاطم در بازار خواهیم بود؛ ما 

شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم.
حاال هم »بسللته ی اروپایی«؛ مردم را درباره ی 
بسللته ی اروپایی شللرطی نکنید. البّتلله اروپایی ها 
مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! بایستی بگویند 
چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند -که 

اسمش همان بسته است- اّما این را جزو موضوعات 
اصلی کشور قرار ندهید؛ بسته ی اروپایی بیاید، نیاید. 
ما کارهایی در کشللور داریم، مقدوراتی در کشللور 
داریم، این مقدورات بایستی تحّقق پیدا کند؛ دنبال 
این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را 

به چیزی که از اختیار ما خارج است.
آنها هم البّته در همین زمینه دارند بدجنسی 
میکنند - البّته من نمیخواهم درباره ی این بسته ی 
اروپایی و اروپا و مانند اینها وارد بشوم، َوااّل آنجا هم 
حرف زیاد است - و من به آقای رئیس جمهور هم 

گفتم که اینها همان نوامبری را که از اّول گفتند، 
همللان را دارند دنبال میکنند - که تا نوامبر ادامه 
بدهند - بعد که همه چیز تثبیت شللد و تحریمها 
جللا افتاد، بعد یک چیزکی مثللًا بدهند یا ندهند. 

دنبال این هستند و این، خباثت اینها است.
در روزناملله خواندم که ترامللپ گفته که من 
میخواسللتم به تللرزا ِمی)۲( سللفارش کنم راجع 
به سللخت گیری نسللبت به ایران، ]اّمللا[ او به من 
سفارش کرد درباره ی سخت گیری راجع به ایران! 
اینها این ]جور[ هستند دیگر. آن وقت تلفن میزند 
به آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخاص هم 
به ایشللان میکند. اینها را بایسللتی این جوری و با 

این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها خیلی بدند.
بنللده یللک سللینه حللرف دارم در زمینه ی 
اروپایی ها نه به خاطر سیاسللتهای امروزشللان  به 
خاطللر ذات خبیثی کلله حکومتهللای اروپایی در 
طللول این چند قرن از خودشللان نشللان داده اند؛ 
خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد اسللت، نمیخواهیم 
حاال وارد آن مسللائل بشللویم. به هر حال، اقتصاد 

کشور را به بسللته ی اروپایی موکول نکنید. بیاییم 
کارهایی مللا داریم در داخل کشللور، اینها را باید 
انجام بدهیم. آنها هم البّته بایسللتی حتماً آن کار 
]خودشان[ را بکنند منتها ما مشکاتمان را به آن 

]بسته[ موکول نکنیم.
من البّته میگویم ارتباطات باید حفظ بشللود؛ 
دوسللتانی که با من مرتبط بوده اند در این سالهای 
متمللادی، میدانند کلله عقیده ی مللن در زمینه ی 
ارتباطات دیپلماسی این است که ارتباطات باید روز 
به  روز تقویت بشود و توسعه پیدا کند و فعلّیت پیدا 

کند و گسترش پیدا کند؛ عقیده ی من این است.
عقیللده ی من کنار رفتن و قطع کردن و مانند 
اینها نیست؛ جز در یک موارد معدودی مثل آمریکا، 
در غیر این موارد عقیده ام این نیست؛ رابطه با شرق 
تقویت بشود، با غرب تقویت بشود؛ هر چه میتوانیم 
تحللّرک عملّیاتی و هدفمند دیپلماسللی بایسللتی 
افزایش پیدا کند، یعنی تحّرک دیپلماسللی کشور 

باید افزایش پیدا کند؛ تحّرک هدفمند.« 
۱( رئیس جمهور آمریکا. ۲( نخست وزیر انگلیس

هشدار هشت ماه پیش رهبر انقالب به دولت

معطل اروپا نمانید
مردم را درباره  بسته ی اروپایی شرطی نکنید

رئیس شورای مرکزی جامعه  روحانیللت مبارز با بیان اینکه دست ب�ه نقد
انتظار نداشتیم روحانی تعبیر »۱۰، ۲۰ نفر« را در 
مورد مجمع تشللخیص بگوید، گفت: رئیس جمهور 

موظف است به قانون اساسی عمل کند.
آیت اهلل موحدی کرمانی در پاسللخ به سللوالی 
درخصوص هدف یک جریان سیاسللی در حمله به 
نیروهای انقابی، اظهار کرد: آنهایی که امروز علیه 
نیروهای انقابی فعالیت می کنند و مخالف سپردن 
سکان اداره کشور به جوانان انقابی هستند، بدانند 

که باید تابع ولی فقیه باشند.
وی افزود: کسانی که در به کارگیری نیروهای 
انقابی کارشللکنی می کنند، نسللبت به مشکات 

موجود در کشور مقصر هستند.
رئیس شللورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
در واکنش به کسللانی که ادعای پیروی از رهبری 
را دارند امللا نیروهای انقابی را تنللدرو و افراطی 
می نامند، تاکید کرد: خیلی ها هسللتند که ادعای 
پیللروی از والیت فقیه و رهبری را دارند، در طول 
تاریخ هم برخی افراد ادعاهای زیادی داشللتند، اما 

مساله دار بودند. نباید به این افراد اعتنا کرد.

هنوز برای فعال شدن در شورای وحدت 
اصولگرایان تصمیمی نگرفته ام

آیللت اهلل موحدی کرمانللی در ادامه در پاسللخ 
بلله این سللوال که آیا قرار اسللت شللما در سللال 
آینللده محور ائتاف و وحدت اصولگرایان باشللید؟ 
گفت: هنوز برای فعال شللدن در شللورای وحدت 
اصولگرایللان تصمیمللی نگرفته ام. وی افللزود: در 
جلسللات اصولگرایان فعًا بحللث انتخابات مجلس 

مطرح نشده اسللت، البته دیداری را با اصولگرایان 
داشته ایم اما اینکه من شخصاً بخواهم مثل گذشته 
در این زمینه فعال باشم، هنوز تصمیمی نگرفته ام.

رئیس شللورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
در پاسللخ به این سللوال که آیا سللازوکار ائتاف 
اصولگرایان بر محور جمنا باقی خواهد ماند یا قرار 
است مدل جدیدی طراحی شود، گفت: تصمیمی 

در این رابطه گرفته نشده است.
آیللت اهلل موحدی کرمانللی بللا بیللان اینکه در 
جلسللات وحدت فعًا مسللائل انتخاباتی به بحث 
گذاشللته نشده است، گفت: جلسللاتی را با برخی 
اصولگرایان برگزار کرده ایللم ولی هنوز برای ورود 

جدی به مساله انتخابات کمر نبسته ایم.

وی در ادامه در پاسللخ به سللوالی درخصوص 
اظهللارات اخیللر رئیس جمهللور دربللاره مجمللع 
تشللخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: من خیلی از 
سخنان آقای رئیس جمهور تعجب می کنم، ایشان 
بی لطفی کردنللد. رئیس جمهور قانون اساسللی را 

می شناسد و وظیفه دارد به قانون عمل کند.
عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکلله مجمع تشللخیص در قانون اساسللی آماده 
اسللت و جایگاه رفیعی دارد، گفت: انتظار نداشتیم 
رئیس جمهللور چنیللن تعبیری کلله »۱۰، ۲۰ نفر 
برای کشور تصمیم گیری می کنند« را بگوید. هنوز 
نمی دانیللم چرا رئیس جمهور در جلسللات مجمع 

تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی کند.مهر

آیت اهلل موحدی:

روحانی به مجمع تشخیص بی لطفی کرد


