
واکنش محسن رضایی به خبر سیلی 
زدن نماینده مجلس به یک سرباز

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی 
که  تقابلی  به  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه  در 
بین یک سرباز راهور و یک نماینده مجلس پیش 
آمد، واکنش نشان داد. محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در صفحه 
شخصی خود در توییتر به تقابلی که بین یک سرباز 
واکنش  آمد،  پیش  مجلس  نماینده  یک  و  راهور 
نشان داد. رضایی نوشت: »سرباز، قلب میهن است. 
سرباز راهور یا سرباز مرزبانی که از راننده یک مقام  
مملکت، کارت شناسایی یا مجوز تردد بخواهد، نه 
تنها کار بدی نکرده بلکه به وظیفه خود عمل نموده 

و شایسته تقدیر است. سرباز باشیم نه سربار.«

اندونزی یک نفتکش با پرچم ایران را 
توقیف کرد

به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات اندونزیایی اعالم 
نفتکش  یک  و  ایران  پرچم  با  نفتکش  یک  کردند 
دیگر با پرچم پاناما را به ظن انتقال غیرقانونی نفت 
اندونزی  های  آب  در  یکشنبه  روز  کشورهایشان 
توقف کرده اند. »ویسنو پرامادیتا« سخنگوی سازمان 
نفتکش  گفت  باره  این  در  اندونزی  دریایی  امنیت 
نفتکش  و   MT Horse نام  با  ایران  پرچم  تحت 
های  آب  در   MT Frea نام  با  پاناما  پرچم  تحت 
نزدیک استان »کالیمانتان غربی«  در ساحل شهر 

»پونتیانک« توقیف شده اند.  

اخبار

رئیس جمهــور گفت: من مطمئنم کــه فعاالن اقتصادی 
کشــور و مردم با اطمینان، آرامش و امید به افق روشــن 
اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند.

حســن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد 

هماهنگی اقتصادی دولت، بــا تاکید بر این نکته که همه 
باید تالش کنند به نحو مؤثــر از ثمره مقاومت و مقابله با 
جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشــور 
و جبران لطمات تحریم ها بهــره ببرند، افزود: برای دولت 
مسجل و اثبات شده اســت که هدف کارگردانان شکست 
خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور 
اســت و امروز تــالش می کنند پیروزی ملــت در جنگ 

اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.
روحانی افزود: من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کشــور و 
مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و 
اعتنا نمی کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشــن 
اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند.

رئیس جمهور بــا بیان اینکه با فروکــش کردن انتظارات 
تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط 
اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند، اظهار 
داشــت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می کند آرامش 

الزم در این بازارها برقرار باشد.
وی تاکید کرد: دشمنان عصبانی تالش می کنند روند مثبت 
را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه های معاند 
و جنگ روانی، عمدتاً بدنبال این هســتند که روند کاهش 

نرخ ارز و قیمت کاالها را شرطی نمایند.
رئیس جمهــور با بیان اینکه با شکســت جنگ اقتصادی 
ترامپ، نگاه طرف های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات 
اقتصادی کشــور درحال ورود به مرحله جدیدی اســت، 

تصریــح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای حســاس 
نظیر ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک مرکزی اعمال 

می کند مدیریت و به تعادل برسد.
در ادامه این جلســه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند 
بررســی و تغییراتی که کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی در منابــع و مصارف الیحه بودجــه ۱۴۰۰ داده 

است،گزارشی ارائه کرد.
براســاس گزارش ارائه شــده در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت، تبعــات و عــوارض ناشــی از تصمیم 
کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی 
و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی 

شد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس قوه قضاییه در دومین جلســه ستاد راهبری اجرای 
ســند تحول قضایی گفت: اجرای بخش عمده ای از سند 
تحــول قضایی، نیازمند اصالح قوانین و مقررات اســت و 
الزم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت های 
قانونی فراهم شــود تا بر مبنای قوانین اصالح شده، سند 

قابلیت اجرایی پیدا کند.
دومین جلســه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با 

حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
رئیسی در جریان این جلسه با اشاره به ابالغ عمومی سند 
تحول قضایی گفت: هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای 
این سند شــکل گرفته است و همه بخش های قوه قضایه 
بایــد با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای ســند را 

پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: برای ایجاد تحول قضایی و کسب 
رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیند ها 
در دســتور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی الزم برای 
ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی 

قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
وی گفت: اجرای بخش عمده ای از ســند تحول قضایی، 
نیازمنــد اصالح قوانین و مقررات اســت و الزم اســت با 
همکاری قــوای مقننه و مجریه، زیرســاخت های قانونی 
فراهم شــود تا بر مبنای قوانین اصالح شده، سند قابلیت 

اجرایی پیدا کند.
رئیس ســتاد راهبری اجرای ســند تحول قضایی با اشاره 
به زمان بندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای 
اجرای راهکار ها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات 
در قوه قضاییه، مقننه و مجریه و تمهید زیرســاخت های 

حقوقی و مالی الزم انجام شود.

رئیس قــوه قضاییه افزود: به منظور رصــد دقیق اجرای 
راهکار ها و برنامه های عملیاتی، در ســاختار ســتادی قوه 
قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل 
شــده اســت و همه بخش هــای قوه قضاییــه موظف به 
همکاری با این مرکز هســتند. رئیســی با اشاره به لزوم 
همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای 
ســند تحول قضایی گفت: در آینده نشست های تخصصی 
بــا موضوع محور های اولویت دار ســند تحول قضایی و با 
حضور صاحبنظران برگزار خواهد شــد و از نظرات آن ها 

برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اهمیت مفاد ســند تحول قضایی گفت: 
این ســند برنامه چند ســال آتی قوه قضاییه است و همه 
دســتورالعمل ها و مقررات و مصوبات در قوه قضاییه باید 
با این سند انطباق داشته باشــد و معاونت راهبردی باید 
جلسات منظمی با بخش های قوه قضاییه برای هماهنگی 

امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم ســتاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، 
گــزارش معاونت حقوقی و امور مجلــس و معاونت مالی، 
پشــتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند 
تحول قضایی مطرح شــد و رئیس قوه قضاییه، دستورات 

الزم را برای پیگیری سریعتر راهکار ها صادر نمود.
در این جلســه، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی 
کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، 
معاون مالی، پشــتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، 
رئیــس مرکز پیگیری اجرای ســند تحول قضایی، رئیس 
مرکز آمار و فناوری اطالعات و دکتر جمشــیدی، نظرات 
خود را برای تســریع در اجرای ســند تحول قضایی بیان 

کردند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اســالمی گفت: ادبیات بودجه ای که 
دولت بــه مجلس ارائه کــرد، کامال 
سیاســی و برای به زمین زدن دولت 

بعدی است.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی در 
واکنــش بــه اظهارات اخیــر رئیس 
جمهور مبنــی بر اینکــه در الیحه 
بودجه جــای اظهارات غیر اقتصادی 
و غیــر کارشناســی نیســت، گفت: 
کســانی که به رئیس جمهور درباره 

الیحه بودجه گزارش می دهند، از ادبیات غیر اقتصادی 
برخوردار هستند، نه نمایندگان مجلس.

وی با اشــاره به اینکه در الیحه بودجه برای اجرای سند 
۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته شــده بود، افزود: ســوال ما 
از رئیس جمهور آن اســت که آیا از این موضوع اطالع 
داشــت یا نه؟ آیا رئیس جمهــور می داند که در الیحه 
ارائه شــده بودجه به مجلس از ســوی دولــت، میزان 
رشــد بودجه کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 

بهزیستی نسبت به سال قبل صفر است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ادبیات نمایندگان سیاسی نیست، بلکه ادبیات بودجه ای 
کــه دولت به مجلس ارائه کرده کاماًل سیاســی و برای 
به زمین زدن دولت بعدی اســت. رئیس جمهور با این 
بودجه به دنبال آن اســت که دولــت بعدی را از همان 
ابتدا دچار فروپاشــی کند اما مجلس مراقبت می کند تا 

این اتفاق نیفتد.
سلیمی با بیان اینکه دولت بودجه را برای افرادی خاص 
نوشته اســت، گفت: در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ همه 
منافع برای ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر جمع شــده است و حرف 

مجلس آن اســت که چرا منافع بودجه 
باید برای عده ای خاص باشد در صورتی 
که همه مردم باید از آن برخوردار شوند.

وی ادامــه داد: رئیس جمهور، کل ملت 
را حذف کــرد و فقط به چندصد نفر ارز 
۴۲۰۰ تومانــی داد و مجلــس می گوید 
که چرا مردم نبایــد از منافع ارز دولتی 

برخوردار باشند؟
نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر اینکــه دولت باید 
منافع بودجه ای را بین همه مردم تقسیم 
کند، گفت: این دولت فقط بلد است که پست ها، منافع 
و حقوق هــای نجومی را بین عده ای خاص و چند حزب 

سیاسی تقسیم کند.
سلیمی گفت: دولت جمع و تفریق نمی داند نه مجلس؛ 
اگر دولت بــه معادالت ریاضی واقف بــود و تورم را به 
صورت دقیق رصد می کــرد، میزان حقوق مردم را باید 
متناســب با میزان تورم افزایــش می داد. حرف مجلس 
آن اســت که مردم با این تورم ۶۰ درصدی نمی توانند 
زندگی کنند. وی تاکید کرد: دولت اشــتباهات بســیار 
زیادی در تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ داشــته و 
مجلس این اشتباهات را گرفته است. سوال ما این است 
که چرا از اینکه مجلس به عنوان یک ناظر، غلط دیکته 
دولت را گرفته اســت، ناراحت می شوید؟ قانون این حق 
را به مجلس داده است و ما باید اقدامات اشتباه را اصالح 
کنیم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: این روزها شاهد توهین دولتی ها به مجلس هستیم 
و بایــد بگوییم دولتمردان به جــای این توهین ها، بهتر 
اســت که در این مدت باقیمانده از عمر خود برای مردم 
کاری کنند و گره ای از مشکالت آنان بگشایند.  مهر

فرمانده کل سپاه:  

اجرای طرح شهید سلیمانی 
موجب کاهش آمار فوتی های 

کرونا شد
سرلشــکر ســالمی گفــت: طرح 
در  است  توانسته  سلیمانی  شهید 
مدتــی کوتاه اعجازگونه عمل و از 
این طریق آمار فوتی های ناشی از 
ابتال به بیماری کرونا را دو رقمی 

کند.
سرلشکر حسین ســالمی فرمانده 
کل سپاه روز) یکشنبه( در جلســه قرارگاه امام رضا )ع( 
و پس از آنکه با فرمانده ســپاه برخی اســتان های کشور 
ارتباط مســتقیم تصویری برقرار کرد و از آخرین اقدامات 
آنان در زمینه مقابله با کرونا و اجرای طرح سپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی آگاه شــد؛ افزود: این طرح توانسته 
اســت در مدتی کوتــاه اعجازگونه عمــل و از این طریق 
آمار فوتی های ناشــی از ابتال به بیماری کرونا را دورقمی 
کند. فرمانده کل سپاه ابراز امیدواری کرد این تالش ها و 
مجاهدت ها با همان جدیت و انگیزه تا ریشــه کنی کامل 

بیماری کرونا در کشور ادامه یابد. سرلشکر سالمی اضافه 
کرد: کاهش آمار هــای مربوط به ابتال و مرگ و میر کرونا 
نباید انگیزه ها را برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 

نیز تالش ها را برای مقابله با آن کاهش دهد. 
وی افزود: تجربه نشــان داده است کرونا هرگز به خودی 
خود از بیــن نمی رود بلکه کاهش آمار های ابتال و مرگ و 
میر آن در نتیجه رعایت دستورالعمل ها و افزایش تالش ها 

برای مقابله با آن است.
فرمانده کل ســپاه گفت: کار جلســه امروز ما این بود که 
احســاس مســئولیت و انگیزه را برای شتاب دهی هر چه 
بیشــتر به حرکتمان در مقابله با بیمــاری کرونا افزایش 

دهیم و در این مسیر انگیزه هایمان سست نشود.
وی به همه فرماندهان ســپاه در استان های سراسر کشور 
دستور داد: همچنان خانواده هایی را که نیاز به کمک دارند 
هدف قرار دهنــد و کمک های مومنانــه الزم را به آن ها 
برســانند. سرلشکر ســالمی گفت: امیدواریم با تداوم این 
تالش ها و رعایت دســتورالعمل ها سال جدید پیش رو به 
طلیعه آرامش و شادی برای مردم عزیز کشور مبدل شود. 
فرمانده کل سپاه همچنین از فرماندهان سپاه استان های 
سراســر کشور خواســت با هماهنگی روابط عمومی سپاه 
گزارش هــای عملکرد خود را به گونــه ای انتقال دهند تا 
رســانه ملی بتواند به خوبی این زحمات را منعکس کند 
و برای رعایت هر چه بیشــتر دستورالعمل های بهداشتی، 

انگیزه ها بیشتر شود.  سپاه نیوز

سردار سلیمانی:

۶۱ میلیون نفر در طرح 
شهید سلیمانی غربالگری 

شده اند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
گفــت: تاکنــون در قالــب طرح 
مقابلــه با کرونا موســوم به طرح 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
۶۱ میلیون نفر از جمعیت کشور 

غربالگری شده اند.
ســردار غالمرضا سلیمانی رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در جلسه قرارگاه امام رضا )ع( 
که با حضور فرمانده کل ســپاه برگزار شد، گفت: تاکنون 
در قالب طرح مقابله با کرونا موسوم به طرح شهید سپهبد 
حاج قاســم ۶۱ میلیون نفر از جمعیت کشــور غربالگری 
شــده اند و در این چارچوب بیش از ۲۶۰ هزار بســیجی 
به کار گرفته شده اند که هنوز با توجه به ظرفیت موجود 
۵۰۰ هزار نفری بســیجیان در این طــرح، ظرفیت های 

بیشتری برای بکارگیری داریم.
وی افزود: بیش از ۴ میلیون سفیر سالمت در طرح شهید 
ســلیمانی همکاری می کنند که نقش موثری در پیشبرد 

موفق این طرح داشته اند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: اجرای این 
طرح یک تجربه درخشــان دیگر با همکاری و مشــارکت 
نیروهــای فداکار بســیجی و وزارت بهداشــت به یادگار 

گذاشت.
سردار ســلیمانی گفت: البته هر قدر فعالیت ها در جامعه 
عادی و رعایت ها کمتر شود، ابتالها به بیماری کرونا بیشتر 
خواهد شــد و قطعاً رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل ها و 
پیشگیری های الزم؛ آمارهای ابتال و فوتی را کمتر خواهد 
کرد به ویژه اینکه باید توجه داشــت هنوز در کشــور ما 

واکسیناسیون آغاز نشده است.
وی افــزود: از طرفی مواردی هم از ابتال به ویروس جهش 
یافته کرونا در کشــور مشاهده شده است و به پایان سال 
و افزایش دید و بازدیدها هم نزدیک می شــویم، بنابراین 
جدی گرفتن هر چه بیشتر دســتورالعمل های بهداشتی 
برای جلوگیری از افزایش آمارهای کرونایی ضروری است.

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین تاکید کرد: در ادامه 
اجرای طرح شهید سلیمانی، برای بهمن و اسفند اقدامات 

بیشتری را پیش بینی کرده ایم.
ســردار ســلیمانی گفت: در این چارچوب عالوه بر تداوم 
این طرح یک مرحله ریشه کنی را هم با همکاری وزارت 
بهداشــت و درمان برنامه ریزی خواهیم کرد و امیدواریم 
بتوانیم این مرحله را در فروردین و اردیبهشت سال آینده 
عملیاتی کنیم و از این طریق بیماری کرونا را در کشــور 

کاماًل ریشه کن کنیم.

گزارش

حقوق سربازان حداقل یک  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود
نایب رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیســیون در 
قالــب کمیته تبصره ۱۴ برای تعیین حقوق ســربازان خبر داد و گفت: با 
این مصوبه، حقوق سربازان در سال آینده یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
خواهد بود. سید محســن دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نشست کمیســیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب 
کمیته تبصره ۱۴ گفت: با مصوبه امروز حاضران در این جلسه، حقوق سربازان 
در ســال آینده ۷۵ درصد حقوق پایور تعیین شد. وی ادامه داد: حقوق پایور، کمترین 

حقوق پایه در نیروهای مسلح است. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در موارد مختلف، مزایای 
ســربازان از جمله حق مناطق مرزی، حق منطقه بد آب و هوا و... به آن افزوده خواهد 

شد.  فارس

نیروی دریایی ارتش یک رکن تمدن ساز است
فرمانده کل ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش فقط یک نیروی مســلح 
نیســت، بلکه یک رکن تمدن ساز است، این نیرو نسبت به سایر نیرو ها 
یک شــاخصه بارزتــر دارد، یعنی هر حرکت رو بــه جلویی که نیروی 
دریایی دارد، یک قدم به تحقق بیانیه گام دوم انقالب نزدیک تر می شود.

ســید عبدالرحیم موســوی در مراسم معرفی جانشــین جدید فرمانده 
نیــروی دریایی ارتش،  عالقه، انگیزه، بی ادعا بــودن و جدیت در کار ها را 
از خصوصیات و ویژگی های برجســته امیر دریادار کاویانی برشمرد و اظهار داشت: یکی 
از شــاخصه های برتر امیر دریادار کاویانی این اســت که همواره دغدغه های نیرو از همه 
چیز برای او مهم تر و با ارزش تر اســت. به پیشــنهاد امیر دریادار خانزادی و تصویب امیر 
سرلشــکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش، امیر دریادار حمزه علی کاویانی 

به عنوان جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش منصوب شد.  روابط عمومی ارتش

افزایش یارانه نقدی در سال آینده
عضو کمیســیون تلفیق، جزئیات افزایش یارانه نقدی در ســال آینده را 
تشــریح کرد. مجتبی یوسفی در تشریح مصوبات کارگروه بررسی تبصره 
۱۴ الیحه بودجه سال آینده گفت: در این جلسه افزایش یارانه نقدی در 
سال آینده تعیین تکلیف شد. وی افزود: بر این اساس، یارانه نقدی افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی که ۱۰ 
میلیون نفر هستند، ۲۶8 هزار تومان تعیین شد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
گفت: همچنین یارانه دهک های بعدی که حدود ۲۵ میلیون نفر می باشند ۱8۳ هزار تومان 
تعیین و به حــدود ۳۵ میلیون نفر مبلغ ۱۳۱ هزار تومان و به دهک های باال نیز 9۱ هزار 
تومان داده خواهد شــد. وی تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون، یارانه های نقدی و یارانه 
معیشــتی باهم ادغام می شود. مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در جلسه علنی و 
تأیید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و از سوی دولت برای ابالغ می شود.  تسنیم

روحانی:  

مردم نسبت به افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

آقای آشنا اگر دلسوز مردم و کشور و انقالب است، 
بجای اینگونه فرافکنی ها دست به کار شود و دردی 
دوا کند. نه اینکه زخم بر زخم بزند. اصولگرایان خود 
نخستین جریانی بودند که اقدام یک نماینده مجلس 
که وابستگی سیاسی او به این جریان است، محکوم 
رئیس  شدند.  او  با  قانونی  برخورد  خواهان  و  کرده 
مجلس شورای اسالمی هنگامی که از اتفاق با خبر 
شد دستور رسیدگی دقیق و برخورد قانونی را داد، 
چگونه است که اینگونه واکنش ها در چشم افرادی 

چون آقای آشنا دیده نمی شود؟!
آیا اینگونه افراد زمانی که وزیر مسکن دولت تدبیر 
و امید با خبرنگار زن صدا و سیما اهانت می کند و 
میکروفن او را با ضرب دست پرت می کند، اصالح 
و  دولتمردان  آنها،  به  وابسته  رسانه های  طلبان، 
چاک  سینه  اکنون  که  اینگونه  آشنا  آقای  شخص 

کردند، واکنش نشان دادند؟
اصالح طلب  از طیف  زیادی  و شخصیت های  افراد 
قانون  برای  و  گرفته اند  معرکه  و  شده  میدان  وارد 
اما زمانی که  سینه چاک می کنند و یقه می درند، 
درازهی نماینده مجلس در دوره پیشین، در گمرک 
آن رفتار ناشایست را مرتکب شد، رسانه های اصالح 
طلب تیتر زدند درازهی بهانه است اصل مجلس نشانه 
است! و البته اینگونه اتفاقات فرصتی است برای جدا 
کردن سره از ناسره، هرجا چنین اتفاقاتی دیده شد، 
باید از آن بهره برد و چنین افرادی را از بدنه نظام 

حذف کرد.
مجلس انقالبی باید انقالبی هم رفتار کند، تفاوتی هم 
میان طرز فکری نمایندگان نباید وجود داشته باشد. 
قانون  و  مسئولیتی  باشد،  بی  پایین  که  ظرفیت ها 
گریزی باب می شود، سوء استفاده از قدرت در هر 
نهاد و سازمانی خواه مجلس  یا قوه قضاییه و دولت 

مذموم و منفور است.
گویند که »ایاز« غالم سلطان محمد غزنوی در آغاز 
چوپان بود و با گذشت زمان، در دربار پادشاه صاحب 
منصب شد. او اتاقی داشت که هر روز صبح به آن 
سر می زد و وقت خروج بر در اتاق قفلی محکم می 
زد تا این که درباری ها گمان کردند ایاز گنجی در 
اتاق پنهان کرده است و موضوع را از سر حسادت به 
گوش شاه رساندند. پادشاه دستور داد وقتی ایاز در 
اتاقش نیست در را باز کنند و گنج نهان را به محضر 
شاه بیاورند. به این ترتیب ۳۰ نفر از بدخواهان به 
اتاق ایاز ریختند و قفل را شکستند و هرچه گشتند 
چیزی نیافتند جز یک چارق کهنه و یک دست لباس 
مندرس که به دیوار آویخته شده بود. به این ترتیب 
سلطان  آنوقت  و  برگشتند  شاه  پیش  خالی  دست 
آن  است  درستکار  مردی  ایاز  که  افتاد  خنده  به 
لباس های مندرس مربوط به دوره چوپانی اوست و 
آنها را در اتاقش آویخته است تا روزگار فقر و سختی 
اش را به یاد داشته باشد و به رفاه امروزش غره نشود.
که  است  این  نیز  او  و هدف  موالنا  از  بود  داستانی 
بفهماند  هست  که  جایگاهی  هر  در  مخاطب اش 
برای  را  سختی  روزگار  کهنه  پوستین  همیشه 
خودشان نگه دارد تا قدرت، او را مغرور و غافل نکند.

آیت هللا رئیسی: 

همکاری قوای مجریه و مقننه برای 
اجرای سند تحول قضایی الزم است

سلیمی:

بودجه دولت کامال سیاسی است
 می خواهند دولت بعدی را به زمین بزنند


