
 دیدار فرمانده کل سپاه 
با سرلشکر موسوی 

سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه با حضور 
در ستاد ارتش با امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل 

ارتش دیدار و گفتگو کرد.
در ادامه جلس��ات مش��ترک فرمانده��ان نیروهای 
مس��لح در راس��تای تعامل و هم افزایی بیش��تر در 
حوزه ه��ای مختلف، فرمانده کل س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی با حضور در ستاد ارتش با فرمانده 

کل ارتش دیدار کرد.
در این دیدار صمیمی، برنامه ها و راه کارهای تقویت 
تعام��ل و هم افزایی هرچ��ه بیش��تر در حوزه های 

مختلف مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

 مصوبه مجلس ضامن حقوق کودکان کار 
و بدسرپرست است

نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس گف��ت: مصوبه 
مجلس درباره حمایت از ک��ودکان ضامن و حافظ 
حقوق کودکان کار و همچنین کودکان و نوجوانان 
بدسرپرست اس��ت و حل مشکالت آموزشی آنها را 

نیز مدنظر قرار داده است.
س��یده فاطمه ذوالقدر با اش��اره به مصوبه مجلس 
درباره الیحه حمایت حقوقی از کودکان و نوجوانان 
گفت: این مصوبه از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت  
من امیدوارم تا رون��د تأیید آن هرچه زودتر طی و 

مصوبه برای اجرا ابالغ شود.
وی اف��زود: این مصوب��ه حافظ حق��وق کودکان و 
نوجوانان بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت و همچنین 
حاف��ظ حقوق کودکان کار اس��ت و می تواند ضمن 
حمایت حقوقی از آنها مشکالت آموزشی این قشر 
از جامع��ه را نیز ح��ل و نیازهای  آموزش��ی آنها را 

مرتفع سازد. فارس

آماده  باش ارتش برای کمک به روند 
تخلیه آب در خوزستان

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب  غرب ارتش گفت: 
در جلسه س��تاد بحران استان خوزستان، به ارتش 
اعالم ش��د که آماده باشد تا در صورت نیاز از توان 

آن استفاده شود.
امیر »حمزه بیدادی« افزود: در صورتی که مسئوالن 
استان خوزس��تان برای تخلیه آب انباشته شده در 
برخ��ی خیابان های اهواز، درخواس��ت نیاز داش��ته 

باشند نیرو های ارتش فورا وارد عمل خواهند شد.
فرمان��ده ق��رارگاه منطق��ه ای جنوب غ��رب ارتش 
همچنی��ن گف��ت: در نتیج��ه بارش ه��ای اخی��ر، 
مجتمع های سازمانی ارتش در خوزستان دچار آب 
گرفتگی شد و ما ۴ روز مشغول تخلیه آب های این 
مجتمع ها بودیم و هنوز هم که هنوز است با گذشت 
۴ روز از بارندگی هنوز آب های انباش��ته ش��ده در 

محوطه این منازل سازمانی تخلیه نشده است.
امیر بیدادی در پایان یادآور ش��د: نیاز عمده ستاد 
بح��ران خوزس��تان ب��رای تخلی��ه آب، بکارگیری 
پمپ های فش��ار قوی است که عمدتا این تجهیزات 
در اختیار اداره آب و فاضالب خوزس��تان، ش��رکت 

نفت و پتروشیمی است. میزان

اخبار

درخواست وزیر اطالعات از الریجانی 
س��خنگوی هیئت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان گفت: وزی��ر اطالعات از این 
هیئت خواس��ته اس��ت از حرکت های خ��الف منافع مل��ی محمود صادقی 

جلوگیری شود.
محمد جواد جمالی درباره ادعای محمود صادقی نماینده مردم تهران مبنی 
بر اینکه هیچ شکایتی از وزیر اطالعات در مورد وی به مجلس نرسیده است، 
گفت: این نماینده به خوبی می داند که همه شکایت ها به صورت مستقیم از سوی 
قوه قضاییه به مجلس ارس��ال نمی ش��ود. وی تأکید کرد: وزیر اطالعات طی نامه ای 
به آقای الریجانی از آقای محمود صادقی شکایت کرده است؛ این نامه  که در تاریخ 
بیس��تم آذر به دفتر رئیس مجلس واصل ش��ده، خواستار بررسی موضوع در هیئت 
نظارت شده است. جمالی تصریح کرد: وزیر اطالعات از هیئت نظارت بر نمایندگان 
خواس��ته تا روند بررسی فعالیت های آقای صادقی در موضوع مطروحه را پیگیری و 

از حرکت های خالف منافع ملی جلوگیری شود.  فارس

کمیته بررسی درآمد های بودجه و معیشت مردم تشکیل می شود
عضو کمیس��یون »تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹« با اشاره به جزئیات نخستین 
جلسه این کمیسیون گفت: در این جلسه پیشنهاد تشکیل دو کمیته  با عنوان 
»بررسی درآمد های بودجه« و »معیشت مردم« در کمیسیون تلفیق مطرح شد.

حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال ۹۹ گفت: در این جلسه دو پیشنهاد مطرح شد؛ یکی اینکه کمیته ای به 
عنوان کمیته »بررس��ی درآمد های بودجه« در این کمیس��یون تشکیل شود چراکه 
منابع درآمدی دولت در الیحه بودجه به درس��تی پیش بینی نش��ده و باید در این 
رابط��ه اقدامی انجام داد. دلیگانی بیان داش��ت: همچنین در پیش��نهاد دوم عنوان 
ش��د که باید کمیته ای ویژه  با عنوان »معیش��ت مردم« و رفع دغدغه های اقتصادی 
آن ها در این کمیسیون تشکیل شود. نماینده مجلس گفت:احتماال در اولین جلسه 
کمیسیون تلفیق، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در این جلسه حاضر 

شده و مباحث کلی بودجه را مطرح خواهد کرد.  میزان

طرح کمک معیشتی در بودجه ۹۹ با یارانه نقدی ادغام می شود
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: طرح کمک 

معیشتی در قانون بودجه سال ۹۹ با یارانه نقدی ادغام می شود.
احم��د علیرضا بیگی با انتق��اد از عملکرد دول��ت در افزایش قیمت بنزین، 
گفت: سئوال اساسی نمایندگان این است که چرا دولت صبر نکرد تا افزایش 
قیم��ت بنزین را در چارچوب قانون بودجه به تصویب رس��انده و برای هزینه 
درآمده��ای حاصل از افزایش قیمت بنزین در چارچوب قانون بودجه تصمیم گیری 
کند. وی افزود: دولت حاضر نیس��ت بپذیرد که طرح کمک معیش��ت، همان یارانه 
نقدی اس��ت و ت��الش دارد کمک معیش��ت را جدا از یارانه در نظ��ر بگیرد، همین 
موضوع موجب ش��ده اس��ت که مردم، ادعاهای دولت درمورد ادامه پرداخت کمک 

هزینه معیشتی را باور.
وی گفت: کارشناس��ان اقتصادی برای سال آینده کسری بودجه و وقوع تورم بیش 

از ۵۰ درصد را پیش بینی می کنند.  مهر

رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
عصر روز )یکش��نبه اول دی( گفت: سران قوا 
مصوب��ه ای ب��رای اخذ مالیات از س��پرده های 

بانکی نداشتند.
ن��ادر قاضی پ��ور نماینده ارومی��ه در مجلس 
ش��ورای اس��المی هن��گام بررس��ی الیح��ه 
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دول��ت جمه��وری هند به منظ��ور اجتناب 
از اخ��ذ مالیات مضاعف و جلوگی��ری از فرار 
مالیات��ی در م��ورد مالیات های ب��ر درآمد به 
انضم��ام پروت��کل الحاقی گفت: آیا ش��ما در 
جلسه سران قوا مصوبه ای داشتید که مالیات 

و عوارض از سپرده های بانکی اخذ شود؟
وی اف��زود: آق��ای همت��ی رئی��س کل بانک 

مرکزی مصاحبه ای در این باره کرده است.
قاضی پور مجددا یادآور ش��د: برای اینکه این 
موضوع در مجلس ثبت شود شما )الریجانی( 
گفتید در سران قوا هیچ گونه مصوبه ای مبنی 
بر اخذ مالیات از سپرده های بانکی نداشته اید.

عل��ی الریجانی خطاب ب��ه وی گفت: همین 
طور است که شما می فرمایید.

جلس��ه علنی صبح مجلس ش��ورای اسالمی 
به ریاس��ت علی الریجانی برگزار شد و طرح 
تقلی��ل مج��ازات حب��س تعزی��ری، گزارش 
کمیس��یون عمران مبنی بر تصویب تقاضای 
تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای 
تامین هواپیما و نوسازی سیستم های ناوبری 
هوایی توس��ط وزارت راه و شهرسازی و طرح 
تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در 

دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در این جلس��ه نمایندگان با ۱۳۴ رای موافق، 
از ۱۹۷  ۲۶ رای مخال��ف و ۶ رای ممتن��ع 
نماین��ده حاضر ب��ا دو فوریت بررس��ی طرح 
ش��فاف س��ازی منابع تامین مال��ی تبلیغات 

و فعالی��ت ه��ای انتخاباتی با اص��الح برخی 
مواد قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
موافقت کردن��د. گزارش کمیس��یون عمران 
مبن��ی بر تصویب تقاض��ای تحقیق و تفحص 
از قرارداده��ای منعقده ب��رای تامین هواپیما 
و نوسازی سیس��تم های ناوبری هوایی توسط 
وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس 
قرار گرفت و نماین��دگان با تحقیق و تفحص 
از قرارداده��ای تامی��ن هواپیم��ا و نوس��ازی 

سیستم های ناوبری هوایی مخالفت کردند.
همچنی��ن نمایندگان به منظ��ور تامین نظر 
ش��ورای نگهب��ان و اعم��ال اصالح��ات الزم 
در ط��رح تش��کیل وزارت بازرگان��ی آن را به 

کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
در جری��ان بررس��ی جزیی��ات ط��رح کاهش 

مج��ازات حب��س تعزی��ری، نماین��دگان در 
مصوب��ه ای مقرر کردند تم��ام حبس های ابد 
غیرحدی به حب��س درجه یک )حبس بیش 
از ۲۵ تا ۳۰ سال( جزای نقدی بیش از ۱۰۰ 
میلی��ون تومان، مص��ادره کل اموال و انحالل 
شخص حقوقی تبدیل شود. همچنین مجلس 
در مصوب��ه ای مقرر ک��رد در صورت همکاری 
موثر مرتکب جرائم علیه امنیت کشور تعلیق 

بخشی از مجازات بالمانع است.
درادامه بررس��ی ای��ن طرح، نماین��دگان در 
مصوب��ه ای دیگر دایره ش��مول جرائ��م قابل 

گذشت را افزایش دادند.
اس��المی در  نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
مصوبه ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر 
مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر 

برای بار اول به نصف کاهش می یابد.
در اولین جلس��ه کمیس��یون تلفی��ق الیحه 
بودجه س��ال ۹۹ غالمرضا تاجگ��ردون با ۳۷ 
رای به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 

انتخاب شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررس��ی ایرادات 
شورای نگهبان در طرح تنظیم برخی مقررات 
مال��ی، اداری و پش��تیبانی وزارت آم��وزش و 
پرورش ماده مربوط به تقس��یم مدارس به دو 
دسته دولتی و غیردولتی را برای بررسی بیشتر 
به کمیس��یون برنامه ارج��اع دادند. همچنین 
نماین��دگان اقلیت دینی در مجلس ش��ورای 
اسالمی با صدور بیانیه ای، قطعنامه اخیر حقوق 
بشری علیه ایران را به مسامحه استفاده افزاری 
از مفاهیم حقوق بش��ری دانستند و با محکوم 
کردن آن از دستگاه دیپلماسی خواستار شدند 
تا همگام با کش��ورهای دوست این دسیسه ها 
را علیه کش��ورمان در عرصه ه��ای بین المللی 

خنثی کند.  ایسنا

ریی��س قوه قضایی��ه گفت: کمیس��یون م��اده ۱۰۰ برای 
جلوگیری از تخلفات حوزه س��اخت و ساز ایجاد شده است 

و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود.
نشس��ت هم اندیش��ی با موض��وع احیای حق��وق عامه در 
برنامه ریزی ش��هری و منطقه ای »کمیس��یون های ماده ۵ 
و ۱۰۰«  به ریاس��ت آیت اهلل رئیس��ی رئی��س قوه قضاییه 

برگزار شد.
رئیس��ی در این نشست پس از اس��تماع دو ساعته نظرات 
صاحبنظ��ران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه های مطرح 
ش��ده، مفید واقع شد، گفت: مایل هس��تیم از دیدگاه های 

کسانی که وقت نشد صحبت کنند، نیز بهره مند شویم.
وی ادامه داد: در این چهل س��اله انقالب اس��المی ش��اهد 
اقداماتی در مدیریت ش��هری و گسترش شهرها بوده ایم و 
از سوی دیگر با یکسری آسیب ها و مشکالت جدی مواجه 

هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
رئیس��ی با بیان اینکه تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار 
مختل��ف که مربوط به دولت، مجلس و یا ش��هردار خاصی 
نیست، نش��ان می دهد که با واقعیت هایی در حوزه شهری 
مواجه هس��تیم، گفت: باید کس��انی که اص��الح مدیریت 
ش��هری و احیای حقوق عامه را در دس��تور کار دارند، نگاه 
واق��ع گرایانه و نقادانه با توجه به اصالح امور به آنچه که تا 

کنون انجام شده است، داشته باشند.
رئی��س قوه قضاییه ب��ا تاکید براینکه بای��د واقعیت ها را به 
خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصالح شود، به 
موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: 
اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست 
است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. 
شهرداری ها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند 
باش��ند و از س��وی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی 

موردنظارت قرار گیرند.

رئیس��ی با تاکید ب��ر اینکه باید تمام اف��راد و همه مدیران 
در حوزه ش��هری خ��ود را موظف به اج��رای قانون بدانند، 
قانون مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: 
تخل��ف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه ای ضد 
ارزش تلقی ش��ود و هزینه بر باش��د و کس��ی که تخلف از 

قانون می کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل 
ش��هری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساس��ی 
باش��د، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و 

سرمایه های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است 
و نباید آس��یب ببیند و لذا اگر چه توس��عه اقتصادی الزم 
اس��ت، اما نباید به قیم��ت از بین رفتن حقوق عمومی و از 

بین رفتن این سرمایه های عظیم باشد.
رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاه های سوداگرانه 
در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به 

نگاه های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که 
ب��ا ثروت و قدرت پیوند می خورد، امر بس��یار قابل توجهی 
برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه 

اتفاق بیفتد.
وی تاکی��د ک��رد: در اف��رادی ک��ه در حوزه های ش��هری 
مس��ئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران 
اج��ازه ندهند که ب��ا حقوق مردم و زمین و مس��کن بازی 

کنند.
رئیس دس��تگاه قضا در ادامه پیرامون کمیسیون های ماده 
۱۰۰ به فلس��فه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: 
کمیس��یون ماده ۱۰۰ ب��رای جلوگی��ری از تخلفات حوزه 
س��اخت و ساز ایجاد شده اس��ت و نباید به منبع درآمدی 

برای شهرداری ها تبدیل شود.
رئیس��ی بازنگری در م��اده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر 
عنوان کرد و بیان داش��ت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و 

نیازها در آن دیده شود.

رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به آمارهای��ی از پرونده های 
کمیسیون های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که 
ش��هروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی 

آن ها کامال پیش بینی شود.
وی یاد آور شد: ش��رایط کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید به 
گونه ای باش��د که اگر کس��ی تخلف ک��رد، امکان پرداخت 
جریم��ه در قبال ادامه تخلف برای او میس��ر نباش��د و اگر 

اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به اینکه باید تناس��ب اقلیمی 
در قانونگذاری رعایت ش��ود، تصریح کرد: به کس��ی که در 
ش��رایط خشکس��الی و عدم امکانات الزم برای زندگی در 

روستا مانده، باید بارک اهلل گفت و به او جایزه داد.
وی در رابط��ه با پرونده های هفت س��نگان، کالک و س��ایر 
پرونده هایی که مورد س��وال یکی از حاضرین در نشس��ت 
بود، گفت: این پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی می شود و 
وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار 
می دهی��م. تمامی پرونده های زمین خواری و تصرفات غیر 

قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئی��س قوه قضایی��ه با تأکید بر لزوم اس��تناد به طرح های 
جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح ها اس��تناد 
کنی��م؛ مگر اینکه بر اس��اس قانون، طرح ه��ای تفصیلی را 
تغیی��ر دهیم؛ در غیراینص��ورت این طرح ها باید مس��تند 
بس��یاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچ��ه نیاز به بازنگری 
دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد. وی با بیان اینکه 
ارائه آموزش های ش��هری برای عموم مردم، متخصصین و 
قضات حرف کامال درس��تی اس��ت، گف��ت: معتقدیم باید 
از حض��ور متخصصین مس��ائل ش��هری و شهرس��ازی در 
رس��یدگی ها استفاده شود و استفاده از نظرات آن ها را یک 
ض��رورت می دانیم و قبال نیز در این زمینه دس��تورالعملی 

صادر کرده ام.  مرکز رسانه قوه قضاییه

انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس��المی از آن جهت اهمیت 
باالیی پیدا کرده اس��ت که دشمنان در صدد ایجاد ناامنی 

و بی ثباتی در کشور هستند.
دش��من پس از توافق هسته ای و خروج از آن دست روی 

دست دست نگذاشته بود و بیکار ننشسته بود.
فتنه دی م��اه ۱۳۹۶ و آنگاه فتن��ه آذر ماه ۱۳۹8 بخش 
کوچکی از اقداماتی بود که دشمن توانست عملیاتی کند.

اما این پایان کار نیس��ت، دشمنان با بهره گیری از عوامل 
نف��وذی داخلی خود تالش هایی را انجام داده و می دهند 

تا فضای انتخاباتی کشور را نا امن کنند.
حض��ور مردم پای صن��دوق ردی برای دش��منان خار در 
چش��م بوده اس��ت. هر گاه م��ردم با حضور گس��تدره در 
انتخابات شرکت کرده اند که همواره همینگونه بوده است، 
چش��م دشمن کور شده و باعث کاهش دسیسه  توطئه ها 

دشمنان شده است.
ایجاد نارضایتی در میان افکار عمومی اصلی ترین راهکاری 
است که دشمنان برای رسیدن به هدف خود در این مسیر 

پیگیری می کنند.
نارضایتی اقتصادی و سیاسی مقوله ای است که دشمنان 

از آنها برای ایجاد بی ثباتی استفاده می کنند.
تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی به جمهوریاسالمی 
ایران از س��وی آمریکا با بهره گیری از همکاری و همراهی 
نفوذی های دشمن در داخل، تاکنون توانسته است به دو 

آشوب و فتنه منجر شود.
مطالب��ات م��ردم به خاط��ر ک��م توجهی و ب��ی توجهی 
دولتمردان به خواس��ته قانونی و به ح��ق آنها اعتراضاتی 
را باعث ش��د که عوامل دش��من در داخل با بهره گیری از 
فضای اعتراضی ایجاد ش��ده س��عی کردند تا فتنه بزرگی 

را بپا کنند.
ابع��اد فتنه آبان ماه بس��یار ب��زرگ و پر خط��ر بود، همه 
ظرفیت دش��منان در خارج خود را آم��اده کرده بود تا از 
فضای تصمیم بنزینی دولت برای فتنه بهره ببرد، نیروهای 
وابسته و سرسپرده داخلی نیز در آمادگی کامل به سر می 

بردند و تنها نیاز به جرقه داشتند.
اما برای آن که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
فرصت از دس��ت دشمن گرفته شود تا نتواند به بی ثباتی 

سیاسی و اقتصادی دامن بزند چه باید کرد؟
قطعاً در این راه دولت و دیگر قوای کشور نقش مهی دارند 
چرا که بس��یاری از امور سیاسی و اقتصای در دستان آنها 
است. احزاب و گروه های سیاسی نیز نقش دوم را در این 
بزرنگاه دارند، که البته جریان های سیاسی کشور خود در 
مقاطعی حتی با بد عمل کردن در فضای سیاس��ی کشور 
به بحران دامن زده اند. دولت به ویژه در این پیش آمد می 
تواند نقش یک سوپاپ اطمینان را بازی کند و از فضای دو 

قطبی سازی دوری جوید.
یکی از عواملی که باعث ش��کل گیری فضای دو قطبی در 
کش��ور می ش��ود نقش دولت اس��ت، چرا که د راین میان 
همواره یکی از جریان های سیاسی که از ابتدا حامی او بوده 
اس��ت مقابل جریان سیاس��ی منتقد قرار می گیرد و سعی 
دارد تا ناکامی های حاصل ش��ده در دوران ریاست جمهور 

همطیف خود را بر عهده دیگران و جریان مقابل بیندازد.
حتی س��عی می کند تا خود را از ضع��ف های دولتی که 
تاکنون از آن حمایت کرده و حتی بسیاری از برنامه های 
همان طیف سیاسی در دولت اجرا شده، اعالم برائت کند، 
چ��را که م��ی داند ناکامی ها به نام طیف سیاس��ی حامی 

دولت نیز نوشته می شود.
چندین وزیر از س��وی طیف سیاس��ی حام��ی روحانی در 
کابینه دول��ت حضور دارند که ضعف ه��ای زیادی دارند. 
همین افراد در به وجود آمدن شرایط سیاسی و اقتصادی 
موجود ب��ی تأثیر نب��وده اند. فضای بی ثبات سیاس��ی و 
اقتص��ادی در کش��ور نارضایتی مردم را ب��ه همراه خواهد 
داشت، نارضایتی هایی که قطعاً از سوی عوامل سر سپرده 

نفوذی با سوء استفاده همراه خواهد شد.
قصد دشمن از ایجاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران 
کش��اندن مردم به خیابان ها اس��ت تا از این فضا با حضور 

خشونت آمیز خود به آشوب، فتنه و اغتشاش برسند.
قطعاً دشمنان بدون حضور و وجود عوامل وابسته و نفوذی 
در داخل کش��ور نمی توانند به اهداف خود برس��ند. این 
عوامل در همه اقش��ار می توانند باش��ند، افرادی در میان 

اقش��ار مردم و حتی مس��ئولین در هر رده و هر جایگاهی 
احتمال آن که عامل نفوذی دشمن باشند وجود دارد.

برای آن که این توطئه دش��منان با بهره گیری از نفوذی 
ها ناکام ش��ود، تنها حضور حداکث��ری مردم پای صندوق 
های رأی کافی نیس��ت بلکه انتخاب درست مردم از میان 
نامزدهای تأیید صالحیت شده در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی می تواند راه نفوذ را بگیرد.
انتخابات دوم اس��فند ماه باید از س��ویمردم با هوشمندی 
و هوش��یاری بیشتری همراه باشد تا هم با انتخاب درست 
خود و هم با حضور گس��ترده، ناکامی را برای دشمنان به 
همراه داش��ته باشد. در این میان، نقش دولت، دیگر قوای 
کشور و نهادها و س��ازمان های حاکمیتی در این است تا 
عالوه بر ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، 
ش��رایط را نیز به گونه ای پیش ببرن��د تا مردم نیز تحت 

فشار اقتصادی نباشند.
دولت نباید اجازه دهد تا تحریم های اقتصادی آمریکا که 
تازگی هم ندارد، تأثیر خود را نش��ان دهد و این پیام را به 
دش��من بفرستد که تحریم تأثیر خود را گذاشته و باید نه 

تنها ادامه یابد بلکه تشدید هم شود.
مجلس آینده با حضور نمایندگان انقالبی، دلسوز و کارآمد 
می تواند بس��یاری از مش��کالتی که به واس��طه مدیریت 

ضعیف ایجاد شده بر طرف کند.
انقالب مراقبت نیاز دارد، اگر مراقبان خوبی انتخاب نکنیم، 
حال انقالب و کشور خراب می شود همانگونه که به خاطر 

همین اتفاق افتاده است.  اتاق خبر 24

یادداشت

مراقبت از انقالب 
با انتخاب خوب

کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود
آیت هللا رئیسی:
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خالصه ای از آنچه در مجلس گذشت
الریجانی: سران قوا مصوبه ای درباره اخذ مالیات از سپرده های بانکی نداشتند

اعتقاد و التزام عملی به مثابه کارآمدی!؟
ادامه از صفحه اول

قبول مسئولیت نمودند و با نهادهای نظارتی است 
که صالحی��ت های داوطلب��ان ناکارآمد نمایندگی 
مجلس ش��ورای اسالمی را تایید کردند. جای بسی 
تعجب اس��ت که خیل عظیم ناکارآمدان در عرصه 
قانونگذاری از جناح های مرس��وم اصولگرا، اصالح 
طلب و مس��تقلین هر دوره برای تکرار ناکارآمدی 
خود به میدان رقابت می آیند، صالحیت ناکارآمدی 
آنها هم بدون هر گونه مش��کلی تایید می ش��ود تا 
بار دیگر بیایند و بر کرس��ی های مجلس ش��ورای 
اس��المی تکیه زنن��د و باز همچون گذش��ته چهل 
س��اله خود نتوانند مش��کالت متعدد زندگی مردم 
را ح��ل کنن��د و برای چندمین بار اس��الم، قرآن و 
معصومین )ع( هزینه ناکارآم��دی آنها را بپردازند. 
اگر از قانونگذاری سنتی و ضرورت تحول آن سخن 
گفته می ش��ود بدون شک کشور نیازمند تحول در 
اندیشه و روش های تایید صالحیت های داوطلبان 
اس��ت. باید به برداشت های جامع و نوین از قانون 
انتخابات بویژه ماده بیس��ت و هش��تم دست یافت 
و از آن در راه کارآمدس��ازی قان��ون، قانونگذاری و 
قانونگذاران در راه حل مش��کالت زندگی مردم به 

نحو شایسته استفاده نمود.
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