
س��خنگوی دولت گفت: به هیچ عنوان نه بحث اس��تعفای 
رئیس جمهور در دولت مطرح اس��ت نه این موضوع طرفدار 

دارد.
علی ربیعی در نشس��ت خبری اظهار داش��ت: در چند روز 
گذش��ته وزیر خزانه داری آمریکا به تازگی اعتراف بس��یار 
مهمی را انجام داد. دولت متبوع او تحریم را جایگزین جنگ 
می داند، این یک اعتراف بزرگ تاریخی است که آمریکایی ها 
تحریم را جایگزین جنگ کردن��د زیرا تصور می کنند هیچ 
قانون��ی برای حمایت از قربانیان تحریم وجود ندارد. تحریم 
ن��ه تنها جایگزین جنگ بلکه جایگزینی مدرن برای نس��ل 
کش��ی اس��ت. آنها مردم جه��ان را نیز فری��ب می دهند و 

می گویند به دنبال جنگ نیستند.
وی عنوان کرد: اگر ما امروز دلس��وزانه به مردم می گفتیم 
تحری��م امنی��ت و آرامش ایرانیان را هدف قرار داده اس��ت 
شاید زحمت بیشتری را می طلبید؛ این یک اعتراف تاریخی 
بود. قطعا مردم آمریکا هم به این ادراک خواهند رس��ید که 
قطعا فش��ارهای اینچنینی صلح و امنی��ت جهانی را تحت 
تاثیر قرار می دهد که به نوعی تحمیل جنگ به انس��ان های 

بی پناه است.
وی درباره استیضاح برخی از وزرای دولت در مجلس تصریح 
ک��رد: به تعبیر امام خمینی)ره( ما به اینکه مجلس در راس 
امور است ایمان و اعتقاد داریم. سوال از وزیر وظیفه مجلس 

است اما باید در مساله استیضاح ها مصالح و منافع ملی را با 
دقت مدنظر قرار داد.

ربیعی افزود: در زمانی که به اعتراف خود مقامات آمریکایی 
ش��اهد جنگ اقتصادی علی��ه ایران هس��تیم حتما ماندن 
وزاری��ی مانن��د وزیر کش��ور و وزیر نفت که م��ی توانند به 
امور ایران کمک کنند موثر اس��ت بنابراین دولت قاطعانه از 

عملکرد وزرای خود دفاع می کند.
وی در رابط��ه ب��ا وزرای دیگر که  بحث اس��تیضاح آنها نیز 
مطرح شده اس��ت، گفت: آنها نیز عملکردهای قابل دفاعی 
داشتند. وزیر آموزش و پروش ما که به تازگی به این وزارت 
خان��ه رفته و در همین دوران کمی که در وزارت خانه بود، 
مساله رتبه بندی معلمان را با تجارب خود شروع کرد. دولت 
قاطعان��ه از همه عملکرد آنها دف��اع می کند و از منتخبین 
مردم می خواهد در کنار هم با درک شرایط به دولت کمک 

کنند که بتواند از این مسیر سخت عبور کند.
ربیع��ی به انتخابات مجلس در ۲ اس��فند ماه اش��اره کرد و 
افزود: از س��وی دیگر ما انتخاب��ات بزرگی را در پیش داریم 
که همیش��ه یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور به 
شمار می رفته اس��ت. ما معتقدیم در شرابط فعلی اهمیت 
این انتخابات بی بدیل اس��ت از این رو طرح مسائلی مانند 
اس��تیضاح وزیر کش��ور آن هم در چنین شرایطی می تواند 
مش��کالتی را در اج��رای این رویداد مهم به دنبال داش��ته 

باشد.
وی در پاس��خ به س��والی درباره اظهارات مطرح شده برای 
اس��تعفای رئیس جمهور و برگزاری زود هنگام انتخابات که 
ظاهرا در دولت هم طرف��دار دارد و جهانگیری یکی از آنها 
اس��ت؛ با این اوضاف دولت چطور می خواهد کشور را اداره 
کند، گفت: به هیچ عنوان نه بحث اس��تعفای رئیس جمهور 

در دولت مطرح است نه این موضوع طرفدار دارد. 
س��خنگوی دولت اف��زود: از آنج��ا که صمیمیت��ی با آقای 
جهانگیری دارم و پیرامون مسائل دولت و کشور با هم زیاد 
گفتگ��و می کنیم بای��د بگویم او نه چنین ای��ده ای دارد نه 
چنین چیزی شنیدم نه چنین حرفی از جانب او)جهانگیری(  
صح��ت دارد. در ارتباط با دیدگاه هایی که دولت زودهنگام 

کنار رود از دو منظر مطالبی دارم.  
ربیعی با بیان اینکه یک منظر اعتراضی در این زمینه وجود 
دارد که م��ی گویند حاال که نمی گذارند دولت کار خود را 
انجام دهد کنار بروید تا آنهایی که مدعی هس��تند سر کار 
بیایند، تصریح کرد: این منظری است که برخی به آن نگاه 
م��ی کنند تا دولت زودتر کنار ب��رود و عده ای که فکر می 

کنند کشور را بهتر اداره می کنند زودتر کشور را بگیرند.
وی اضافه کرد: برخی از مخالفین س��نتی و دیرین دولت از 
ابت��دای دولت یازدهم می گفتند این دولت ۶ ماه دیگر باید 
کنار برود و دولت نمی تواند موفق باش��د و معتقدند دولت 

زودت��ر ب��رود و آنها زودتر بیایند تا ناکامی های گذش��ته را 
جبران کنند و دولت را به دس��ت بیاورند. اما فکر می کنم 
متاسفانه اعتنایی به کارنامه دولت ندارند که در چه شرایط 

مدیریتی ای قرار دارد.  
سخنگوی دولت در پاس��خ به سوالی مبنی براینکه واکنش 
ش��ما به اظهارات پمپئو ک��ه ایران را پش��ت اتفاقات عراق 
می داند، چیس��ت؟ گفت: آمریکا برای اثب��ات مدعای خود 
هیچ مس��تندی ارائه نکرده اس��ت. آنها اگر چیزی داشتند 

همان لحظه اول مستندسازی می کردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاکید رحمانی فضلی بر اینکه 
مس��ئول اطالع رس��انی طرح اصالح قیمت سوخت، صدا و 
سیماس��ت و از طرفی هم واعظی مسئولیت را با دولت می 
داند، در نهایت دولت کدام نهاد را مس��ئول می داند؟ گفت: 

تناقضی در موضع وزیر کشور و آقای واعظی وجود ندارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مسئولیت اطالع رسانی توسط 
شورای امنیت کشور به صدا و سیما طی چند مصوبه واگذار 
ش��ده است. در این ش��رایط بدترین اتفاق این است که در 
زم��ان بح��ران و پس از بحران کس��ی نمی خواهد از زیر بار 
مسئولیت شانه خالی کند. احتماال منظور آقای واعظی هم 

این بوده که همه به نوعی مسئولیت داریم.
ربیع��ی درب��اره آخرین وضعیت  »پالرمو« بی��ان کرد: بعید 
اس��ت این موضوع در جلس��ه سران س��ه قوه بررسی شود. 
قبال این کار انجام شده و مشروح جلسه خدمت مقام معظم 
رهبری ارسال شده است. خوشبختانه بار دیگر بررسی لوایح 
CFT و پالرمو در دستور کار مجمع قرار گرفته است. وی با 
بیان اینکه تصمیمات امروز ما برای آینده کشور مهم است، 
گفت: از موافقین و مخالفین می خواهم در صدا و سیما این 
مس��اله را بیشتر تبیین کنند. همکاران ما در وزارت خارجه 
معتقدند بیرون رفتن از لیست، کار دشواری است و ما را با 

کشورهای دشمن روبرو می کند و مشکل ساز می شود.
ربیعی در رابطه با اظهارات رئیس سازمان بازرسی پیرامون 
معوقات مالیاتی، افزود: همه خبرن��گاران می توانند گروه- 
گروه پشت سایت بنش��ینند و واریز یارانه به ۶۰ میلیون را 
ببینند. ۶۶ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی ما است که 
۴۴ میلیارد معوقات مالیاتی و مابقی مربوط به اصل مالیات 
اس��ت. امس��ال هم مبالغ قابل توجه��ی از معوقات مالیاتی 

وصول شده است.  
وی همچنی��ن با بیان اینکه س��فر رئیس جمه��ور به ژاپن 
ارتباطی به مذاکره با آمریکا ندارد، اظهار داش��ت: دوستان 
ژاپنی، حامل پیام و یا ابتکار عمل هایی هستند که ما برای 
ش��نیدن آنها استقبال می کنیم و با جدیت هم بررسی می 
کنیم اما هیچ برنامه از پیش تعیین ش��ده ای در این زمینه 

وجود ندارد.  مهر

فرمانده کل سپاه: 

متعهد هستیم کشور را در همه زمینه ها 
از بیگانه بی نیاز کنیم

فرمانده کل سپاه گفت: متعهد هستیم 
کش��ور را در همه زمینه ه��ا از بیگانه 
بی نیاز کنیم و در این مس��یر دانشگاه 
بقیه اهلل باید نیروی پیش��ران و موتور 
مح��رک و لوکوموتی��و حرک��ت ما در 
مرز های دانش پزشکی و فناوری های 

وابسته به آن باشد.
س��ردار حس��ین س��المی در حاشیه 
بازدید از نمایش��گاه پیش��گامان گام دوم انقالب ک��ه صبح امروز 
دوش��نبه ۲۵ آذر در دانش��گاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم )عج( 
برگزار شد گفت: دانشگاه بقیه اهلل االعظم )عج( یکی از دانشگاه های 
ممتاز علوم پزش��کی کشور است که از اعضای هیئت علمی بسیار 
برجس��ته ای برخوردار اس��ت.  وی افزود: بعض��ی از اعضای هیئت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل )عج( در س��طح کشور یا 
منطقه و حتی جهان جزو برجس��تگان این ش��اخه از علوم بشری 
هس��تند. فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه این دانش��گاه با مسیر و 
چشم اندازی که برای خود طراحی کرده، در حال حرکت به سمت 
تبدیل ش��دن به یکی از برترین دانش��گاه های علوم پزشکی جهان 
هم در حوزه شکستن مرز های نوین دانش پزشکی و هم در سطح 
فناوری های پیشرفته علوم پزشکی است، گفت: ما حتما این مسیر 
را تقویت می کنیم و معتقدیم که همه گام های اولیه برای رسیدن 
به قله های بزرگ برای ما فراهم ش��ده است. سردار سالمی با بیان 
اینکه تحریم جهانی علیه کش��ور ما تنها در عرصه اقتصادی نیست 
بلکه تحریم های علم��ی، صنعتی و فناوری نیز علیه ما وجود دارد 
عنوان کرد: ما یک تجربه ارزش��مندی داریم و آن تجربه این است 
که در عرصه هایی که تحت فشار های جهانی قرار می گیریم بیشتر 
پیش��رفت می کنیم دلیل آن هم این اس��ت که ما مجبور ش��ویم 
به ظرفیت های داخلی خودمان رجوع کنیم و اس��تعداد های نهفته 
در ذهن جوانانمان را ش��کوفا کنیم و الگو ها و مدل های پیش��رفت 
را خودم��ان طراحی کنی��د. وی افزود: آنچه که م��ا امروز در این 
نمایش��گاه دیدیم قدم های بس��یار مثبت و درخشانی بود هرچند 
این ه��ا گام های اولیه ما هس��تند، ولی هیچ مس��یر طوالنی بدون 

برداشتن اولین گام ها تعیین می شود.  میزان

گزارش از جلسه علنی روز گذشته مجلس

درخواست نمایندگان برای حل مشکل 
آلودگی هوا

درخواس��ت دو نماینده برای حل مش��کل آلودگی هوا، قرائت گزارش 
کمیسیون کشاورزی درباره خس��ارات و پیامدهای سیالب های اخیر، 
روایت ۶ نماینده از مغایرت آیین نامه های نظام مهندسی ساختمان از 
مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی ب.د. جلسه 
علنی مجلس به ریاست علی الریجانی برگزار شد و ادامه رسیدگی به 
طرح س��اماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، بررسی گزارش 
کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی 
و کنترل س��اختمان بررس��ی گزارش کمیسیون کش��اورزی در مورد 
خسارات و پیامدهای سیالب های اخیر کشور و رسیدگی و... در دستور 
کار نمایندگان قرار گرفت. در این جلسه علیرضا رحیمی، عضو هیات 
رییسه مجلس درگذشت خبرنگار پارلمانی فارس را تسلیت گفت. دو 
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در اظهاراتی خواستار اتخاذ راهکاری 
برای مشکل الودگی هوا شدند. همچنین نماینده مردم سمنان خواستار 
ارائه  گزارشی از وقایع اخیر و تعداد کشته شدگان در صحن مجلس شد 
و گفت: باید گزارشی از وقایع اخیر، تعداد کشته شدگان، میزان خسارات 
و بررس��ی تقصیر و قصورها در صحن مجلس شورای اسالمی مطرح و 

ریشه ها و دالیل آن بررسی شود. 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حضور در صحن علنی مجلس تاکید 
کرد که سیالب های س��ال جاری بسیار گسترده بوده اما با سازوکارهای 
اندیشیده شده روند بازسازی در حال انجام است و پرداخت خسارت به سیل 
زدگان در حال انجام است. اسماعیل نجار تاکید کرد: تالش ما در سیالب ها 
به حداقل رساندن خسارات جانی بود. در ادامه این جلسه علی ابراهیمی 
گزارش کمیسیون کشاورزی را درباره خسارات و پیامدهای سیالب های 
اخیر کشور قرائت کرد. پس از استماع این گزارش گروهی از نمایندگان 
تاکید کردند که هزینه درمان بسیار بیشتر از پیشگیری بوده و باید اقدامات 
پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث به منظور به حداقل رساندن خسارات مالی 
و جانی انجام ش��ود. نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و سه 
رای ممتنع با تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور تغییر دستور جلسه 
و اولویت بررس��ی طرح بانکداری نظام جمهوری اسالمی موافقت کردند. 
همچنین نمایندگان، دانشگاه پیام نور را مکلف کردند که پست سازمانی 
متناس��ب برای کارکنان قراردادی تعیین کنند و همچنین برای تبدیل 

وضعیت برای نیروهای قراردادی اولویت هایی را در نظر گرفتند.

خبر

ارز دولتی به دالالن رسیده است
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: بازار دونرخی ارز فس��ادآور است و 
کاالهای ارزان قیمت با ارز دولتی بیش��تر از آنکه به مصرف کنندگان نهایی 

و واقعی کاالها یعنی مردم برسد، به دالالن رسیده است.
علی اکبر کریمی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی در 
الیحه بودجه س��ال ۹۹، گفت: بحث ما این اس��ت که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید 
تاثیر خود را روی قیمت نهایی کاالهای اساس��ی بگذارد و کاالهای اساس��ی نباید با 

قیمت باال به دست مردم برسد که تاکنون اینگونه نبوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: قیمت کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و ارزان وارد کش��ور می شود، زمانی که به دست مصرف کنندگان می رسند، بسیار 
زیاد است که این مسئله نشان دهنده آن است که روش اختصاص ارز دولتی صحیح 

نیست و باید اصالح شود.  مهر

مجلس آینده باید در مقوله نظارت قوی باشد
عضو هیئت علمی دانش��گاه امیرکبیر با اش��اره به اولویت های مجلس آینده 

گفت: مجلس آینده باید در مقوله نظارت قوی باشد.
اقبال ش��اکری، با اش��اره به اولویت های مجلس آینده با اش��اره به وضعیت 
فعلی کش��ور اظهار داش��ت: کوتاهی و ناکارآمدی دولتم��ردان در پیگیری  
خواس��ت  مردم و ناتوانی آنها در حل مش��کالت کش��ور ب��ه دلیل عدم توجه 
ب��ه ظرفیت داخلی، نادیده گرفت��ن توان نیروهای داخلی و ش��رطی کردن زندگی 
مردم به رفتارهای آمریکا و اروپا کامال مش��خص اس��ت. وی اف��زود: به دلیل اینکه 
برخی نمایندگان خود را وامدار دولت می دانند در مقابل این قضایا سکوت کرده و 
تماشاگر هستند؛ لذا در شرایط فعلی مجلسی کارآمد، متعهد و بازخواست کننده از 
وزرا دیده نمی شود. وی گفت: در حال حاضر جایگاه مجلس مهمتر از قانون گذاری، 

نظارت است. نظارت بر قانون های موجود مهمترین مسئله است.  تسنیم 

رحمانی فضلی در شب اجرای طرح بنزین در وزارت کشور بود
روابط عمومی وزارت کشور اعالم کرد: وزیر کشور در شب اجرای طرح بنزین 
در محل وزارت کشور بود. روابط عمومی وزارت کشور تأکید کرد: وزیر کشور 
در روزهای پایان هفته منتهی به اجرای طرح مدیریت سوخت، روز سه شنبه 
در محل وزارت کشور در نشست استانداران حاضر شدند، روز چهارشنبه در 
جلس��ه هیئت دولت ش��رکت کردند و روز پنج شنبه در محل وزارت کشور، با 
حضور تعدادی از اعضای شورای امنیت کشور، از جمله معاون دادستان کل کشور و 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح از طریق ویدئو کنفرانس با استانداران ۳۱ استان، که 
به همراه اعضای شورای تامین استان ها در محل استانداری ها مستقر بودند، مذاکره، 
گزارش گیری و وضعیت آمادگی ها در هر یک از استان ها برای آغاز اجرای طرح را 
دنبال کردند و متعاقبا در روزهای بعد نیز به صورت شبانه روزی، تا بازگشت آرامش 

کامل به میهن عزیز، در دفتر خویش حضور داشت. وزارت کشور

س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررس��ی ش��کایت وزارت اطالعات از محمود 
صادقی و ۱۰۰ دانشجو از علی مطهری در این هیئت خبر داد.

محمدجواد جمالی س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در تشریح جلسه( این هیئت، 
گفت: شکایت محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
تربت جام به دلیل نطقی که در جلسه علنی داشتند و اشاره ای به تابعیت وی شده بود، بررسی 
و مقرر ش��د تا رحیمی جهان آبادی در جلس��ه بعد هیئت نظارت جهت رس��یدگی به موضوع 

حضور یابد.
وی افزود: ش��کایت حدود ۱۰۰نفر از دانش��جویان سراسر کشور از علی مطهری نماینده مردم 
تهران در رابطه با اظهارات وی در سخنرانی ۱۳ آبان، نیز مورد نظر قرار گرفت لذا قرار شد تا 

علی مطهری در هیئت نظارت حضور پیدا کنند.
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: ش��کایت دانشگاه آزاد از بهروز بنیادی 
مبن��ی بر رانت فرزندان برخی از هیئت های علم��ی مطرح و هیئت نظارت اظهارات بنیادی را 

خالف وظیفه نمایندگانی تشخیص نداد از این رو پرونده مختومه اعالم شد.
جمالی با بیان اینکه در این جلس��ه شکایت وزارت ارتباطات از حمیده زرآبادی نماینده مردم 
قزوین مبنی بر افترا و تشویش اذهان عمومی در هیئت نظارت مطرح شد، و قرار شد از خانم 
زرآب��ادی دع��وت به عمل بیاید ک��ه توضیحاتی را ارائه دهند، گفت: ش��کایت ناجا از مصطفی 
ذوالقدر نماینده مردم میناب مبنی بر اظهاراتی که وی درباره عملکرد ناجا در مبارزه با قاچاق 
درمراسم عروسی در روستای کرگان از نواحی میناب داشته مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد 

از آقای ذوالقدر جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آورده شود.
وی ادامه داد: ش��کایت برخی از ائمه جمعه الرس��تان از جمشید جعفرپور نماینده این منطقه 
نیز در هیئت نظارت بررسی شد، اظهارات این نماینده خالف وظیفه نمایندگی تشخیص داده 
نشد. همچنین در این جلسه شکایت وزارت اطالعات از محمود صادقی نماینده مردم تهران در 
هیئت نظارت مطرح ش��د. وزارت اطالعات مدعی است علی رغم حضور وزیر در صحن مجلس 
و پاسخ به سوال این نماینده، آقای صادقی جلساتی با مظنون قبل را ادامه و وعده های خالف 
واقع در ارتباط با افش��ای برخی مسائل طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته ای داده 
است. نماینده فسا در مجلس تصریح کرد: شکایت ناجا از آقای خدری نماینده مردم بوشهر نیز 
در هیئت نظارت بررس��ی شد، با توجه به بررسی های میدانی اقدام آقای خدری خالف وظیفه 
نمایندگی تش��خیص داده نش��د. موضوع ش��کایت آقای زنگنه وزیر نفت از علی اکبر کریمی 
نماینده اراک هم بررس��ی شد، بنده گزارش طرح موضوع با وزیر نفت را به هیات نظارت ارایه 

دادم و قرار شد هیئت نظارت برای تصمیم نهایی با علی اکبر کریمی جلسه ای داشته باشد.
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یادآور ش��د: همچنین دو نماینده یعنی 
آقایان گلمرادی و جاسمی که اخیرا نطق همراه با تشنج در صحن داشتند، قرار شد به هیات 

نظارت دعوت شوند.  خانه ملت

سخنگوی هیئت خبر داد

بررسی شکایت از صادقی و مطهری در هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان

گزارش

سرمقاله

مستعمره ی کی بودی تو؟
وزی��ر ارتباط��ات: روز پنجش��نبه ب��رای مردم یک 

سورپرایز داریم.
با توجه به س��وابق درخشان برادر جهرمی کدام یک از 

گزینه های زیر را "سورپرایز" می دانید؟
الف( قطع کامل اینترنت

ب( جمع آوری گوش��ی های همراه مردم و آتش زدن 
آنها در میادین شهر

ج( افزایش سه برابری نرخ مکالمات تلفنی
د( اعالم کاندیداتوری ریاست جمهوری توسط وزیر جوان

رییس جمهور: یکی از خیرات دانشگاه ها این است 
که اقوام مختلف و دختران و پس��ران ما می توانند 
با هم گفتگو کنند و زبان ها و گویش های گوناگون 

وجود دارد.
ما از این اظهارنظر حکیمانه نتیجه می گیریم که ...

الف( حرف زدن دختر و پسر پیش از دانشگاه جرم است.
ب( آدم تا قبل از دانش��گاه اصال نمی تواند متوجه 
شود که در مملکت زبان ها و گویش های گوناگونی 

وجود دارد.
ج( مش��کالت مردم در همین گفتگوی دختر و پس��ر 

دانشجو خالصه می شود و بس!
د( توی دانشگاه "خیرات" پخش می کنند و ما خبر نداریم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: پیشنهاد 
داده ای��م که زبان چینی به فهرس��ت آموزش های ما 

افزوده شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( در حال حاضر مستعمره کشور دوست و برادر 
چین هستیم.

ب( قرار اس��ت در آینده مستعمره کشور دوست و 
برادر چین باشیم.

ج( چین یک کش��ور کمونیستی است ولی هر چه 
باشد کمونیسیم از استکبار جهانی و ایادی شرق و 

غرب آن بهتر است.
د( هر س��ه گزینه باال نادرست است و حرف حساب را 
فقط همین آقایان می زنند که پیشنهادهای عالمانه را 

مطرح می کنند.

ننجون

وحانی  استعفای ر
طرفدار ندارد
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ش�رایط جریان سیاسی اصالحات در 
آستانه انتخابات

ادامه از صفحه اول
کم��ی بیش از ۲ م��اه به برگ��زاری انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی باقی است، در این دو ماه باقی مانده 
هیچ اتفاقی نمی تواند باعث شود نظر مردم نسبت به 
اصالح طلبان تغییر کند و مثبت شود، آنها نیز دیگر در 
مشت خود ترفندی و جادویی برای تبلیغات انتخاباتی 
ندارند. اگر بخواهند همچون گذشته از سیاست تخریب 
رقی��ب و دروغ پراکنی هایی که در تبلیغات انتخابات 
دوره های گذشته بهره ببرند، در واقع خود را ضایع تر 
کرده اند. در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و 
دوازدهم رقیب خود را با سیاه نمایی نزد افکار عمومی، 
بد اقبال کردند. به گون��ه ای دروغ پراکنی کردند که 
مردم نیز باورشان ش��ده بود که اگر نامزد اصولگرا در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری پیروز شود، قرار است در 

خیابان ها دیوار کشیده شود و زن و مرد جدا شوند!
از این دست دروغ ها علیه اصولگرایان بسیار گفته شد، 

آنقدر که مردم نیز باورشان شده بود!
اما اکنون آیا حنای اصالح طلبان برای مردم رنگ دارد 
یا نه؟ دوم اس��فند ماه سال جاری برای تغییر در اوضاع 
اقتصادی و سیاسی کشور نیازمند مجلسی هستیم که 
بتواند در رفتار دولت نیز تغییرات مثبت ایجاد کند، پس 
خانه ملت نیازمند افرادی است که بتواند دست به این 
تغییرات مثبت بزند و این بستگی به انتخاب مردم دارد.

امضاهای استیضاح حاجی میرزایی از 
نصاب افتاد

عض��و هیات رئیس��ه مجلس گفت: تع��داد امضاهای 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش از حد نصاب پایین تر 
آمد و به همین خاطر طرح استیضاح وی بایگانی شد. 
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس 
شورای اسالمی گفت: طبق گزارش کمیسیون آموزش 
امضاهای اس��تیضاح محس��ن حاج��ی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش از حد نصاب افتاد و بر همین اساس 
گزارش استیضاح وی بایگانی و از دستورکار خارج شد. 
وی اف��زود:  در باره اس��تیضاح وزیر نف��ت هم با وجود 
گذشت یک هفته هنوز گزارش کمیسیون انرژی واصل 
نشده است. عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در 
مورد استیضاح وزیر کشور هم به همین ترتیب هنوز 
گزارشی را                                         از کمیسیون شوراها دریافت نکرده ایم. این 
در حالی است که استیضاح وزیر نفت و وزیر کشور نیز 

منتفی شده است.  فارس


