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مشکالت معیشتی مردم، ارزش کارهای  
انجام شده دولت را نیز از بین می برد

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
تمامی حوزه ها از مش��کالت اقتصادی تاثیر می  پذیرند 
و اگ��ر دولت اقدامی هم در حوزه فرهنگی یا اجتماعی 
انجام داده باش��د، وقتی مردم از وضعیت معیشت خود 
رضایت ندارند سایر اقدامات دولت نیز دیده نمی شود.

سیدقاسم جاسمی با اشاره به 2 ساله شدن دولت 
دوازده��م، اظهار داش��ت: درخص��وص عملکرد آقای 
روحانی و دولت ایشان با توجه به وضعیت تورم، گرانی 
و عدم تناسب دخل و خرج مردم، رضایتمندی وجود 
ندارد زیرا مردم احس��اس می کنن��د دولت کار را رها 
کرده و ما نیز انسجامی را در مجموعه دولت دوازدهم 
نمی بینیم و نیاز به بازنگری در رفتار دولت در این دو 

سال آینده جدی است.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اس��المی بیان کرد: به عنوان نماینده مجلس احس��اس 
نمی کنم که مس��یر فعلی دولت منجر به نتایج مناسبی 
ش��ود زیرا س��فره های مردم کوچکتر ش��ده و ش��رایط 
معیش��تی بدتر شده اس��ت. وی افزود: یکی از مشکالت 
دولت این اس��ت که تمام حوزه ها از مشکالت اقتصادی 
تاثی��ر می  پذیرند و اگر اقدامی ه��م در حوزه فرهنگی یا 
اجتماعی انجام شده باشد، وقتی مردم از وضعیت معیشت 

خود رضایت ندارند سایر اقدامات نیز دیده نمی شود.
جاس��می ادامه داد: در 2س��الی که از عمر دولت 
دوازدهم گذش��ته اس��ت، نه تنها آق��ای روحانی برای 
کس��ب رضایت م��ردم اقدام��ی را انجام ن��داده، بلکه 

نارضایتی های بیشتری را نیز شاهد بوده ایم.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اس��المی گفت: چندین سال است که 
دول��ت خ��ود را درگیر برجام ک��رده و خروجی توافق 
هس��ته ای و اعتماد به آمریکایی ها سبب شده است تا 
دول��ت ترامپ برجام را نقض کن��د و اتحادیه اروپا نیز 
تمایلی برای ادامه همکاری نداش��ته باشد. وی افزود: 
به لحاظ فرهنگی نیز از دهه 80 نیز عقب تر هستیم و 

الزم است، دولت تالش کند زیرا مدیون مردم است.
نماینده مردم کرمانش��اه در مجل��س با بیان اینکه 
راهکارهای��ی که برای برون رفت از این وضعیت باید در 
نظر گرفته شود، همکاری ایران با کشورهای همسایه و 
توجه به ظرفیت های داخلی کشور است، گفت: در این 2 
سال امیدواریم که دولت روحانی قدرتمندتر شده باشد 
و مش��کالت را رفع کند و برای تغییر ش��رایط و بهبود 

وضعیت تالش خود را به کار گیرد.  خانه ملت

 هفته آینده؛ نشست برجامی مجلس
 با سفرای اروپایی

س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی از برگزاری دومین 
نشس��ت این کمیسیون با س��فرای کشورهای اروپایی 

در هفته آینده خبر داد.
عل��ی نجفی س��خنگوی گفت: قرار اس��ت در این 
نشس��ت س��فرای کش��ورهای اروپایی نظی��ر آلمان، 
فرانس��ه، انگلیس و روسیه و نیز سفرای دیگر کشورها 

حضور داشته باشند.
وی افزود: قرار اس��ت در این نشس��ت که رئیس 
و تمامی اعضای کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس نیز 
حضور دارند، درباره موضوعات مرتبط با برجام، منطقه 
و تصمی��م اخیر ایران درب��اره ضرب االجل 60روزه به 
اروپایی ه��ا برای کاهش تعهدات��ش در برجام بحث و 
تبادل نظر ش��ود. س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد: زمان دقیق برگزاری 
نشس��ت این کمیسیون با س��فرای کشورهای اروپایی 
هنوز مش��خص نیس��ت و قطع��اً هفته آین��ده برگزار 

می شود.  تسنیم

 استیضاح »رضا رحمانی« 
در مجلس کلید خورد

نماینده مردم س��بزوار در مجلس از تدوین طرح 
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس خبر 

داد.
حسین مقصودی افزود: علیرغم این که این روزها 
بحث اس��تیضاح وزرایی همچون بطحائی، سلطانی فر، 
زنگن��ه و حجت��ی در مجل��س مطرح اس��ت، موضوع 
اس��تیضاح رحمانی نس��بت به این وزرا بس��یار داغ تر 

است و موافقان بسیار زیادی دارد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به محورهای 
این استیضاح، اظهار داشت: نمایندگان از شرایط بخش 
صنعت ناراضی هس��تند و معتقدند این بخش از کنترل 

رحمانی خارج است و وی هیچ کاره است.
مقصودی خاطرنشان کرد: مونسان و یکه زارع در 
بح��ث ایران خودرو می��دان داری می کنند و رحمانی 
حتی توان جابجایی این دو نفر را هم ندارد و وضعیت 
شرکت خودروسازی سایپا هم به همین صورت است.

وی ادام��ه داد: همچنین در بحث قطعه س��ازان 
خودرو و ن��وع پرداخت پول به آنان مفاس��دی وجود 
دارد که باید مش��خص ش��ود. نماینده مردم س��بزوار 
با اش��اره به عدم نظارت بر توزی��ع ارز ۴200 تومانی، 
گفت: مشکالتی که در زمینه تنظیم بازار وجود دارد، 
یکی از دالیل اصلی نمایندگان مجلس برای استیضاح 

وزیر صنعت، معدن و تجارت است.  مهر

اخبار

پیشنهاد مهم نمایندگان اصالح طلب به الریجانی 
تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس با حضور در دفتر رئیس 

مجلس پیشنهادی درباره انتخابات هیئت رئیسه پارلمان به وی ارائه کردند.
فراکسیون های امید، نمایندگان و مستقالن والیی با توجه به نزدیک شدن 
زمان انتخابات هیئت رئیسه، جلساتی درون فراکسیون برگزار می کنند و همچنین 
در حال رایزنی با س��ایر فراکسیون های سیاسی درباره معرفی کاندیدا های کرسی 

ریاست مجلس هستند.
اما مش��خص ش��ده که حدود 8 تن از نمایندگان عضو فراکس��یون امید و ۴ تن از 
نمایندگان عضو فراکس��یون مس��تقالن والیی در روزهای گذشته با حضور در دفتر علی 
الریجانی پیش��نهادهایی درباره ای��ن انتخابات به وی ارائه کرده ان��د. یکی از نمایندگان 
مجلس در اینباره گفت پیشنهادی که این نمایندگان به الریجانی ارائه کرده اند به نفع 2 

طرف است، اما این منبع آگاه از اعالم این پیشنهاد خودداری کرد. تسنیم

پارلمان
جبهه انقالب نظر مثبتی به ائتالف با الریجانی ندارد

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اس��المی گفت:  نظر شخصیت های جبهه 
انقالب نسبت به ائتالف با علی الریجانی برای انتخابات مجلس مثبت نیست.

محمدج��واد عامری درباره اظه��ارات اخیر محمدرض��ا باهنر)رئیس جبهه 
پیروان خط ام��ام و رهبری( که از ائتالف با نزدیکان الریجانی در انتخابات آتی 
مجلس اس��تقبال کرده بود، گفت: آقای باهنر نقطه نظرات خود را مطرح کرده  و 
خ��ود ایش��ان نیز باید در این ب��اره توضیح دهد ولی به هر حال برنامه  ما این اس��ت که 

مالک ها و شاخص های انقالبی در نظر گرفته شود.
وی افزود: متاس��فانه آقای الریجانی در این س��الها به عنوان رئیس مجلس عملکرد 
قابل دفاعی نداش��ته به طور مثال آقای الریجان��ی در بحث تصویب 20 دقیقه ای برجام 

نشان داد که معیارهایش با منافع ملی فاصله زیادی دارد.  تسنیم

احزاب
حقوق نفوذی ها به  ریال و هزینه خانواده آنها دالر است

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س گفت: نفوذی ها 
بدترین ش��رایط را در کشور دارند زیرا حقوق ش��ان به ریال است اما باید برای 

خانواده هایشان که در خارج از کشور هستند پول به دالر ارسال کنند.
ابوالفضل حس��ن بیگی با بیان اینکه زن و فرزندان برخی مسئوالن در غرب 
زندگی می کنند و به همین جهت این افراد مجبور هس��تند دالر ۱2 هزار تومانی 
برای فرزندان خود بفرس��تند، گفت: این افراد تالش می کنند دل مس��ئوالن را خالی 
کنند و تحت عنوان کارش��ناس و نظر کارشناس��ی، اطالعات غلط به خورد مس��ئوالن 

دهند. 
حسن بیگی تأکید کرد: آن ها برای مصلحت مردم کاری نمی کنند و دلسوز جمهوری 
اسالمی نیستند، فقط دلشان می خواهد درآمد و رانتی داشته باشند تا دالر ارزان بخرند و 

برای خانواده هایشان که در کانادا، آمریکا و استرالیا زندگی می کنند بفرستند.  مهر

نظرگاه

با دستور رئیس جمهور
 دستگاه های اجرایی موظف به انجام اقداماتی 

ونق تولید« شدند برای »ر
رئیس جمهور به وزارتخانه ها و سازمان ها دستور داد تا در  زمینه رونق تولید و رفع موانع س��رمایه گذاری در کشور و خیابان پاستور

آموزش مهارت های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کنند.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور به دس��تگاه های اجرایی 
دس��تور داد تا برای تسهیل فرآیند س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع 
موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زائد و دست و پاگیر و غیر ضرور و جذب 
سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی 

به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع کنند.
همچنین، س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه 
ب��ه وضعیت بارش ها در س��ال جاری و تأمین ش��رایط مناس��ب برای جذب 

گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.
وزارت جه��اد کش��اورزی در جه��ت حصول خودکفای��ی در محصوالت 
اساس��ی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از 

طریق کشورهای همسایه اقدام کند.
اف��زون بر ای��ن، وزارتخانه های آم��وزش و پرورش و عل��وم، تحقیقات و 
فناوری با کاهش ساعات آموزش های صرف نظری، برای آموزش مهارت های 

عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.
بر اس��اس این دستور، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله صدا و سیمای 
جمهوری اس��المی ای��ران در جهت رونق فعالیت های اقتصادی، آموزش��ی و 

فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات الزم را به عمل آورند.

منصوری:
عدم تعهدات برجامی ایران، 

یاد می کند وپا را ز ینه های ار هز
گفت: در ص��ورت عمل نکردن ديـــــدگاه یک کارشناس مسائل بین الملل 
ای��ران ب��ه تعه��دات بین المللی خ��ود در حوزه های 
مختلف مبارزه با تروریس��م، مواد مخدر و پناه دادن 

به مهاجران، اروپا هزینه های زیادی باید بپردازد.
عباس��علی منصوری آرانی کارش��ناس مس��ائل 
بین المل��ل در خصوص اقدام اخی��ر ایران در واکنش 
ب��ه بدعهدی های طرف اروپایی و تعلل بیش از اندازه 
آنها در یکسال گذشته، اظهار داشت: ایران علی رغم 
همه فش��ارهای رسانه ای که علیه آن از سوی آمریکا 
و برخ��ی کش��ورهای غربی و عرب��ی منطقه صورت 
می گیرد، تاکنون در س��طح بین الملل��ی هزینه های 
بس��یاری را ب��رای تأمی��ن صلح، ثب��ات و امنیت در 
حوزه ه��ای مبارزه با م��واد مخدر، تروریس��م و پناه 
دادن به مهاجران کش��ورهای همسایه که گرفتار در 

مصیبت های مختلفی بوده اند، پرداخت کرده است.
علی��ه  ناجوانمردان��ه  تحریم ه��ای  گف��ت:  وی 
ایران هم نتوانس��ت از تعهدات ما نس��بت به قوانین 
بین المللی بکاهد و جمهوری اسالمی ایران نشان داد 
که همواره پایبند به مق��ررات بین المللی و تعهداتی 

است که به دیگر کشورها داده است و مصداق آن هم 
موضوع برجام است که ۱۴ گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی صح��ت فعالیت های ایران را تأیید کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که آمریکا به عنوان عضو 
دائم شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 22۳۱ را با 

خروج از برجام در اقدامی نادر نقض کرد.
منصوری افزود: انتظار ما از اروپا در یکسال زمانی 
که از خ��روج آمریکا از برجام می گ��ذرد این بود که 
حمایت عملی و نه صرفاً در ش��عار و مواضع سیاسی 
از ایران و برجام داش��ته باشند. اقدام اخیر ایران که 
از س��وی ش��ورای عالی امنیت ملی ص��ورت گرفت، 
منطقی، اصولی و مبتنی ب��ر مقررات بین المللی بود 
چرا که قابل قبول نیس��ت یک کشور ضمن پذیرش 
محدودیت های��ی و عمل به تعهداتش، از هیچ مزیتی 

برخوردار نشود.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل تصریح کرد: 
خویش��تن داری ای��ران نبای��د باعث این ش��ود که 
اروپایی ها به اشتباه تصور کنند که ما نمی دانیم آنها 
چه هزینه های��ی را می توانند در صورت عمل نکردن 
ای��ران ب��ه تعه��دات بین المللی خ��ود در حوزه های 
مختلف مبارزه با تروریس��م، مواد مخدر و پناه دادن 

به مهاجران، متحمل شوند.
وی با بی��ان اینکه طرف اروپای��ی باید بداند که 

حمای��ت از برجام را در قال��ب اقدامات عملیاتی باید 
انجام دهد و نه صرفاً در مواضع سیاس��ی، ادامه داد: 
آنه��ا باید متوجه باش��ند که فرص��ت دو ماهه که از 
طرف ایران به آنها داده ش��ده بس��یار حیاتی است و 
اگر می خواهند اقدامی انجام دهند در این بازه زمانی 

باید انجام شود.
منصوری در خصوص اینکه اگر اروپا در مدت 2 
م��اه نتواند اقدام خاص��ی را پیش ببرد، بیان کرد: در 
این صورت واکنش های ایران در بیانیه ش��ورای عالی 
امنیت ملی به صراحت و قاطعیت قید ش��ده اس��ت 
که یکی نپذیرفتن محدودیت س��طح غنی س��ازی و 
دیگری مدرن س��ازی راکتور آب سنگین اراک است. 
بنابرای��ن ام��روز دیگر توپ در زمین ط��رف اروپایی 
اس��ت که با نوع اقدامات آتی خ��ود می تواند تصمیم 

ساز باشد.
عضو س��ابق کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در پایان خاطرنش��ان کرد: باید برای 
افکار عمومی منطقه و جهان روشن کنیم که ایران با 
پایبندی به کلیه تعهداتش تا به امروز خویشتن داری 
کرده اس��ت و از این مرحله به بعد این اروپا است که 
بای��د تصمیم بگیرد که می خواهد با آمریکا به عنوان 
ناق��ض قوانین بین المللی برخورد کند یا همچنان در 
مسیر اجرای سیاست های یکجانبه گرایانه آن کشور 

همراهی داشته باشد.  مهر

آیت اهلل ابراهیم رئیسی گفت:  ن ا افزایش اعتماد مردم به نظام میـــــز
جمه��وری اس��المی و اطمین��ان از کارآمدی آن 

موجب تقویت امنیت و اقتدار ملی خواهد شد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی 
قضایی با تبریک س��الروز میالد با سعادت حضرت 
ام��ام حس��ن مجتبی )ع(، ب��ه دو روای��ت که آن 
حض��رت را نماد عقل و صبر توصیف کرده اس��ت، 
اش��اره کرد و گفت: آنچه ام��روز بیش از هر زمان 
دیگ��ر به آن نیاز داریم، همین دو ویژگی بارز امام 

حسن مجتبی )ع( یعنی عقل و صبر است.

رئی��س قوه قضاییه در ادامه، اندیش��ه و عمل 
انقالب��ی را تنها راه برون رفت از مش��کالت فعلی 
دانست و با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار مسئوالن نظام، ادامه داد: با توجه 
به رهنمود های ایش��ان، آنچه امروز همه مسئوالن 
و کارگ��زاران نظ��ام باید به آن توجه ویژه داش��ته 

باشند، معیشت و رضایتمندی مردم است.
رئیس��ی با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به 
نظام جمهوری اسالمی و اطمینان از کارآمدی آن 
موج��ب تقویت امنیت و اقتدار ملی خواهد ش��د، 

این امر را در گرو خدمت رس��انی مطلوب دانست 
و خطاب به مس��ئوالن و مدیران دس��تگاه قضایی 
در سراس��ر کشور خاطرنش��ان کرد: این گفته که 
قطع��ا نیمی از میان مراجعان به دس��تگاه قضایی، 
ناراض��ی خواهند بود ش��اید خیلی دقیق نباش��د، 
چون اگر حکم براس��اس عدالت و حق صادر شود، 
حت��ی محکوم علیه هم در خل��وت و وجدان خود 
می داند که حکم حق علیه او صادر ش��ده اس��ت؛ 
لذا اگر س��مت و سوی ما به آنچه مقتضای عدل و 
حق است، گرایش داشته باشد و تمام زوایای یک 
موضوع را در رس��یدگی ها مدنظ��ر قرار دهیم، بی 

تردید رضایت همه اطراف دعوا فراهم خواهد شد.
رئی��س قوه قضاییه، جلب رضایت خدا و مردم 
را امری محوری دانس��ت و یادآور شد: در دستگاه 
قضایی همه هم و غم مسئوالن، قضات و کارکنان 
باید این باشد که بتوانیم امور را به موقع، به روز و 
به هنگام، دقیق، مس��تند به قانون، بر مبنای حق 
و ع��دل و بدون نفوذپذی��ری از هیچ فرد و نهادی 

انجام دهیم.
وی همچنین با تاکید ب��ر ضرورت جلوگیری 
از معوقه ش��دن پرونده های قضایی، اطاله دادرسی 
و مراجع��ات مکرر و بی اثر مردم به دس��تگاه ها را 

از مهمتری��ن عوامل نارضایتی دانس��ت و بر لزوم 
جلوگیری از آن تاکید کرد.

رئی��س ق��وه قضایی��ه در پای��ان با اش��اره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دستگاه 
قضایی، گفت: ایش��ان بر س��المت و کارآمدی قوه 
قضاییه تاکی��د کردند و بر همین مبنا باید این دو 
مقوله همواره در همه امور، نصب العین مس��ئوالن 
قضای��ی، قضات ش��ریف و کارکنان محترم باش��د 
ت��ا ان ش��اءاهلل رضایتمن��دی م��ردم و در پی آن، 
 رضایت خداوند متعال را به دنبال داش��ته باش��د.

 روابط عمومی قوه قضايیه

رئیس قوه قضائیه: 

افزایش اعتماد مردم به نظام موجب اقتدار ملی خواهد شد

بی تردی��د ه��ر چه ب��ه موعد  انتخاب��ات مجلس یازدهم در گـــزارش دو
دوم اس��فند ۹8 نزدیک تر می ش��ویم ب��ر تکاپوی 
انتخاباتی جریانات و احزاب سیاسی افزوده خواهد 

شد.
انتخابات مجلس یازدهم در تاریخ دوم اسفند 
س��ال جاری یعنی چیزی ح��دود 280 روز دیگر 
برگزار می شود؛ در این میان، احزاب و تشکل های 
سیاس��ی برای وارد ش��دن به ی��ک رقابت گرم در 
چارچ��وب گفتمان مردم س��االری دین��ی، آماده 

می شوند.

شورای وحدت اصولگرایان
اصولگرایان طی سال های اخیر در هر انتخاباتی 
اعم از ریاس��ت جمهوری و مجلس با سازوکار های 
مختلفی که عناوین متعددی هم داش��ته، شرکت 
کرده اند؛ در انتخابات قبلی یعنی انتخابات ریاست 
جمهوری ۹6، تشکل اجماعی آن ها »جبهه مردمی 

انقالب اسالمی« با نام اختصاری »جمنا« بود.
برای انتخابات مجلس یازدهم نیز اصولگرایان 
با یک تشکیالت جدید وارد میدان رقابت شده اند؛ 
تش��کیالتی به نام »ش��ورای وحدت اصولگرایان« 
که از مهر س��ال ۹۷ تاس��یس شده اس��ت. آنگونه 
که اعضای این تش��کیالت گفته اند، جامعیت آن، 
بیش��تر از جمنا اس��ت و نام و نش��انی آن دس��ته 

از ش��خصیت ها و گروه ه��ای اصولگرا ه��م که در 
ساختار جمنا حضور نداشتند در »شورای وحدت 

اصولگرایان« به چشم می خورد.
محمدرض��ا باهنر دبی��رکل جبهه پیروان خط 
ام��ام و رهبری در جریان نشس��ت خب��ری اخیر 
خود با اشاره به حرکت راهبردی »شورای وحدت 
اصولگرای��ان« و چتر فراگیر این ش��ورا برای کنار 
هم نش��اندن تمام طیف ه��ای اصولگرایی تصریح 
کرد: ریاس��ت ش��ورای وحدت اصولگرایان برعهده 
غالمعلی حدادعادل است و هدف این شورا اجماع 
و وح��دت صددرصدی در بی��ن اصولگرایان برای 

انتخابات مجلس یازدهم است.
آنط��ور ک��ه باهن��ر گفته اس��ت، در ش��ورای 
وحدت اصولگرایی، جری��ان آقای قالیباف و جبهه 
ایس��تادگی که ش��خصیت های نزدیک به محسن 

رضایی هستند هم حضور دارند.
اما عالوه بر ش��ورای وحدت اصولگرایی که در 
صدد ایجاد اجم��اع انتخاباتی در میان اصولگرایان 
اس��ت، هر ی��ک از تش��کل های جناح راس��ت نیز 
تحرکات و برنامه هایی را به صورت منفرد در پیش 
گرفته ان��د؛ تحرکاتی که البته همه آن ها انتخاباتی 

نیست.

جامعه روحانیت مبارز
جامع��ه روحانیت مب��ارز، یک��ی از اصیلترین 
تشکل های کشور است؛  اواخر آذرماه سال گذشته 
خبر رس��ید که نام این تشکل از جامعه روحانیت 
مبارز تهران به جامعه روحانیت مبارز کشور، تغییر 

رسمی پیدا کرده است.
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی دبیرکل 
جامعه روحانیت مبارز، اسفند سال گذشته در یک 
گفت وگوی تلویزیونی تصریح کرد که عمده تمرکز 
جامعه روحانیت مبارز بر روی بازسازی تشکیالتی 
قراردارد نه انتخابات. البته نشست های هم اندیشی 
تش��کل های اصولگرا با جامع��ه روحانیت مبارز، به 

صورت منظم برگزار می شود.
در آخرین نشس��ت هم اندیش��ی تش��کل های 
اصولگ��را با جامع��ه روحانیت مب��ارز، بر ضرورت 
انس��جام حداکثری می��ان تش��کل ها و گروه های 
اصولگرا تاکید ش��د و کلیات مبانی و شاخص های 
این انس��جام و وفاق حداکثری میان نیرو های این 

جریان سیاسی توسط اعضا تصویب شد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم نیز از دیگر 

تشکل های ریشه داِر کشور است که به نوعی نقش 
پدری و ریش سفیدی را در میان جریانات سیاسی 
و فک��ری ایفا می کن��د. در اوایل اردیبهش��ت ماه، 
انتخابات هیئت رئیسه جامعه مدرسین برگزار شد 
و آی��ت اهلل محمد یزدی برای یک دوره دو س��اله 
دیگر به س��مت ریاست ش��ورای عالی این تشکل 
فقاهتی – سیاس��ی منصوب ش��د. همچنین آیات 
سید هاشم حسینی بوشهری و سید احمد خاتمی 
نی��ز به عنوان ن��واب اول و دوم جامعه مدرس��ین 

انتخاب شدند.

گفت وگوی ملی
اما به م��وازات فعالی��ت اح��زاب و گروه های 
سیاسی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، طرحی 
بین الجریانی نیز در دس��تور کار شخصیت های دو 
جناح اصولگرا و جریان موسوم به اصالح طلب قرار 
دارد؛ طرحی موسوم به گفت وگوی ملی که هدفش 
تقریب هر چه بیشتر جریان های سیاسی کشور با 
تاکید بر مش��ترکات بارزی همچون اعتقاد و الترام 

به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
در همین رابطه گفته اس��ت: باید جریانات مختلف 
سیاسی جلساتی داشته باش��ند و مذاکراتی انجام 
دهند؛ این جلس��ات تاکنون مرتب برگزار نش��ده، 
ول��ی س��عی می کنیم ک��ه ه��ر از چندگاهی این 

جلسات را داشته باشیم.
آنطور که باهنر گفته اس��ت، جلسات جریانات 
مختل��ف سیاس��ی کش��ور ک��ه از آن ب��ا عن��وان 
»گفت وگوی ملی« یاد می شود، بیشتر حول محور 
شخصیت هایی نظیر عزت اهلل ضرغامی، محمدرضا 
عارف و برخی دیگر از چهره های حاضر در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام می چرخد.
به گفته باهنر اگر چه نشست های گفت وگوی 
ملی هنوز دارای یک س��اختار تعریف شده نیست، 
ام��ا این امکان وج��ود دارد که این نشس��ت ها به 
یکس��ری جلسات منس��جم تبدیل ش��ود که اگر 
چنین ش��ود، یک س��خنگو نیز ب��رای آن تعیین 

خواهد شد.
رئیس جبه��ه پیروان ام��ام و رهبری چندی 
پی��ش نیز در جری��ان آخرین نشس��ت خبری اش 
گف��ت: نشس��ت های گفت وگ��وی ملی، جلس��ات 
س��اختارمند، تشکیالتی و با اساسنامه نیست بلکه 
صرفا یک ایده اس��ت که به تدریج در حال ش��کل 

گیری است.
به هر ترتیب باید منتظر ماند و فعل و انفعاالت 
سپهر سیاسی کشور را طی روز های آینده به نظاره 
نشست بی تردید هر چه به موعد انتخابات مجلس 
یازدهم در دوم اس��فند ۹8 نزدیک تر می شویم بر 
تکاپوی انتخاباتی جریانات و احزاب سیاسی افزوده 

خواهد شد.  میزان

آرايش سیاسی در آستانه انتخابات ۹۸
 تنور انتخابات رفته رفته گرم می شود

رئی��س س��تاد مرک��زی بزرگداش��ت  رسانه سی وهفتمین سالروز حماسه آزادسازی گزارش 
خرمش��هر، گفت: به مناسبت س��الروز حماسه سوم خرداد، 
بیش از ۵00 برنامه اصلی و ۳2 برنامه ملی در سطح کشور 

پیش بینی کرده ایم.
س��ردار »بهمن کارگر« در نشست خبری که در ستاد 
مرکزی راهیان نور  کش��ور برگزار شد، اظهار کرد: روز سوم 
خ��رداد که خرمش��هر عزیز م��ا در این روز آزاد ش��د، روز 
مقاومت، ایثار و پیروزی اس��ت. وی با بیان اینکه در ساعت 
۱۱ صبح روز  س��وم خرداد پ��س از 2۴ روز  رزم بی امان در 
عملیات بیت المقدس، خرمشهر قهرمان آزاد شد، گفت: در 
نتیجه عملیات بیت المقدس، پنج هزار و ۷00 کیلومتر مربع 

از خاک  ایران اسالمی آزاد شد.
س��ردار کارگر با بی��ان اینکه ما در ای��ن عملیات بیش 
از ۱۹ هزار نفر اس��یر از ارتش بع��ث گرفتیم، گفت: بعد از 

عملی��ات بیت المقدس ت��وازن نظامی ای��ران و ارتش بعث، 
کامال به سود ما برگشت.

وی با بیان اینکه همه اقش��ار کشور از تمام استان ها در 
عملیات بیت المقدس حضور داشتند، عنوان کرد: دشمن در 

فتح الفتوح بیت المقدس کامال غافلگیر شد.
رئیس س��تاد مرکزی بزرگداشت سی وهفتمین سالروز 
حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر با بیان اینکه به مناس��بت 
س��الروز حماسه س��وم خرداد، بیش از ۵00 برنامه اصلی و 
۳2 برنامه ملی در س��طح کشور پیش بینی کرده ایم، افزود: 
صبحگاه مش��ترک نیروهای مسلح به میزبانی سپاه، مراسم 
ش��کرگزاری در ح��رم امام خمینی)ره( به میزبانی س��پاه و 
همچنی��ن برگ��زاری دوازدهمی��ن کنگره مل��ی تجلیل از 
ایثارگ��ران با حض��ور  رئیس جمه��ور در روز دوم خرداد، از 
جمله برنامه های مهم س��الروز حماسه آزادسازی خرمشهر 

در سال جاری است .

سردار کارگر:
 ۵۰۰ برنامه به مناسبت سالروز سوم خرداد پیش بینی شده است

تصوی��ب کلیات طرح تش��دید مجازات  اسیدپاشی و نظر مخالفان وموافقان این بهارستـــان
ط��رح، محکومی��ت قص��اص نفس ی��ا عضو ب��رای مجرمان 
اسیدپاش��ی، تعیی��ن مج��ازات ۵ تا 2۵ س��ال حب��س برای 
مرتکبین اس��ید پاش��ی، مخالفت مجلس با دو فوریت طرح 
تعوی��ق کنکور سراس��ری به مدت دو م��اه، اعالم وصول یک 
س��وال از وزیر دادگس��تری از مهمترین اخبار روز گذش��ته 
مجلس شورای اسالمی است. نمایندگان مجلس با 206 رأی 
موافق، ۴ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع 2۳0 نماینده 
حاضر در مجلس کلیات طرح تش��دید مجازات اسیدپاشی و 

حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.
در جریان بررس��ی این طرح مخالفان معتقد بودند که 
قانون مصوب سال ۱۳۳۷ به مراتب مجازات  شدیدتر از این 
طرح دارد و در ش��رایط فعلی کشور اولویت های مهمتری را 
داراست و موافقان نیز در پاسخ تاکید داشتند که این طرح 

ضمن تش��دید مجازات از قربانیان اسیدپاشی حمایت کرده 
اس��ت. همچنین نمایندگان ماده ۱ طرح تش��دید مجازات 
اسیدپاش��ی را به تصویب رساندند که براساس آن هر کس 
عمداً با پاش��یدن اس��ید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر 
میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت 
مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت 
ش��رایط مقرر در کت��اب قصاص، به قص��اص نفس یا عضو 
محکوم می ش��ود. مجلس در مصوبه ای مجازات حبس بیش 
از ۵ سال تا 2۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و 
مقرر کرد در صورتی که به هر دلیلی دسترس��ی به مرتکب 
ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت المال پرداخت شود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین درخواست 
دو فوری��ت عده ای از نماین��دگان در خصوص طرح تعویق 
کنکور سراس��ری به مدت حداقل دو ماه را بررس��ی کرده و 

در نهایت با آن مخالفت کردند. ايسنا

با مصوبه مجلس؛
مرتکبان اسیدپاشی به قصاص محکوم می شوند


