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مهــرداد بذرپــاش که بــه عنــوان وزیر پیشــنهادی 
راه وشهرســازی به مجلس معرفی شده، در صورت رای 
موافق مجلس کار بسیار سختی برای پیشبرد امور این 
وزارت خانــه دارد و اغراق نیســت که بگوییم حضور در 
این منصب نیازمند پوشیدن زره آهنین برای مواجهه با 

مشکالت و حل آنان است!
سرانجام تکلیف کرسی وزارت راه وشهرسازی مشخص و 
مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی 
از سوی دولت به مجلس معرفی شد؛ حوزه ای پرچالش، 
ســخت و طاقت فرســا که حل معضالت پیرامونی آن، 
عزمی راســخ و البته کمک همه جانبه مجموعه دولت و 
فراتر از آن را می طلبــد؛ آن هم با توجه به کم تجربگی 
وزیر پیشنهادی در این عرصه و در هم تنیدگی و تقاطع 
مشکالت و از همه مهمتر وعده های بسیار بزرگی که به 
مردم برای ســاخت مسکن داده شده است. وعده هایی 
که یقینا وزیر پیشــنهادی از آن خبر دارد و می داند که 
این حوزه شباهتی به صنعت خودرو، نمایندگی مجلس و 

دیوان محاسبات ندارد.
مهم ترین و اساســی ترین چالشی که مهرداد بذرپاش با 
آن روبروست، حوزه مسکن و سایه انداختن مصائبش بر 
دوش غاطبه جامعه به خصوص طبقات فرودست است. 
بر کســی پوشیده نیست که مسکن و قیمت سرسام آور 
آن در صدر مشکالت مردم قرار دارد و بر اساس برآوردها 
مدت زمان خانه دار شــدن یک فرد بــه حدود نیم قرن 
رسیده  است! در خصوص وضعیت اجاره نشین ها هم قابل 
کتمان نیســت که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها به 
اجاره خانه اختصاص می یابد و همین آمارهای غیرقابل 
انکار، دولت ســیزدهم را به سمت وسوی وعده خانه دار 
شدن و ساخت یک میلیون مسکن در سال هدایت کرد.

اما با وجــود الزامات قانونــی و وعده هایی که دولت در 
خصوص ســاخت یک میلیون مسکن در سال داده بود 
و با توجه به ســپری شــدن ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت 
ســیزدهم، این امر تحقق نیافته و شواهد حکایت از آن 
دارد که فاصله زیادی تا رسیدن به این آمار وجود دارد و 
وزیر جدید باید این عقب ماندگی را جبران کند؛ مسئله ای 
که با توجه به شرایط موجود و موانعی که بر سر راه وجود 

دارد، سخت و پیچیده به نظر می رسد. 
بر اســاس قانون جهش تولید مســکن، مصوب مجلس 
شورای اســالمی در ســال ۱۴۰۰، دولت مکلف بود به 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال شده بود اما بر 
سر تحقق آن مشکالت بسیاری از جمله عدم تخصیص 
منابع و همکاری نکردن بانک ها وجود دارد. چندی پیش 
خبرگزاری فارس در گزارشی به آمار تسهیالت پرداخت 
شده بانکی برای این طرح اشاره کرد و نوشت:»بر اساس 
آمار بانک مرکزی، سهم نهضت ملی مسکن از تسهیالت 
پرداخت شده در یک سال گذشته فقط ۱۸هزار میلیارد 
تومان اســت که معادل ۴/۲ درصد از تعهد قانونی نظام 
بانکی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن است. 
این در حالی اســت که نظام بانکی در ۶ ماه دوم ســال 
۱۴۰۰ و ۶ مــاه اول ســال ۱۴۰۱ مجموعا ۳۷۶۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به بخش های مختلف پرداخت 

کرده است.«
عالوه بر این محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون 
عمران مجلس با بیان تخلف بانک ها در این رابطه گفته 
بود: »بانک ها کمتر از ۲ درصد به تکلیف خود در پرداخت 
وام مسکن عمل کرده اند. در طرح نهضت ملی مسکن و 
با توجه به این که زمان زیادی از ابالغ قانون جهش تولید 
مسکن گذشته باید برای مردم توضیح دهیم که تاکنون 
چه کاری انجام شده اســت. بانک ها مکلفند ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان در ســال اول به حوزه مسکن تسهیالت 
پرداخت کنند که متاسفانه جز بانک مسکن سایر بانک ها 
کمتر از ۲ درصد به وظیفه خود در پرداخت تســهیالت 
عمل کردند و این به معنی نبود اراده جدی نظام بانکی 

در حوزه تسهیالت مسکن است«. 
اگرچه مسئله مسکن و هزینه سرسام آم آور آن در سبد 
خانوار مهم ترین مشکل کنونی مردم به شمار می رود و 
ضرورت دارد که وزیــر جدید اولین و مهم ترین اولویت 
خــود را بر این حوزه متمرکز کنــد اما ابرپروژه ای که با 
اقتصاد کالن کشور و ارتقای جایگاه منطقه ای کشورمان 
ارتباط دارد، تکمیل خط ریلی کریدور شــمال - جنوب 
اســت. در اهمیت این کریدور همین بس که با تکمیل 
آن، ایران به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل خواهد شــد و 
همین امر، قدرت اقتصادی و قدرت چانه زنی کشورمان 
در منطقه را افزایش خواهد شد و نکته قابل تامل اینکه 
تحقق این امر، ابداً به آسانی نخواهد بود. اوایل تابستان 
بود که رستم قاسمی، وزیر پیشــین راه وشهرسازی در 
اظهارنظری عجیب اما صادقانه اعالم کرده بود که برای 
تکمیل این پروژه،حتی اگر ساختمان وزارت خانه هم به 
فروش رود، پول کافی وجود ندارد! نکته ای که اظهارات 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور آن را تایید می کند. خیراهلل خادمی درباره وضعیت 
راه آهن رشــت - آســتارا و تکمیل آن به منظور اتصال 
به کریدور شــمال - جنوب گفت:»یکی از گره های این 
پروژه تملک اراضی مسیر است چرا که سرتاسر این پروژه 
زمین های کشاورزی ارزشــمند وجود دارد و به ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای تملک این اراضی نیاز اســت. 
عــالوه بر این ۲۰ هزار میلیــارد تومان هم برای احداث 
پروژه مورد نیاز اســت که بــرای تامین آن باید از منابع 
داخلی و خارجی استفاده کنیم و مجموع هزینه های این 

پروژه ۲۲ هزار میلیارد تومان می شود«.
این هــا گوشــه ای از چالش هایی اســت کــه مهرداد 
بذرپــاش به عنــوان وزیــر احتمالی راه وشهرســازی 
با آن روبروســت و قطعاً این کرســی با تمام مناصبی 
تاکنون در آن حضور داشــته متفاوت است. رویارویی 
با ابرپروژه هایــی که با زندگی مردم و قدرت منطقه ای 
ایران در ارتباط اســت مهم ترین موانع پیش روی وزیر 
پیشــنهادی راه وشهرسازی به شــمار می رود و گزافه 
نیست که بگوییم نشستن بر روی این کرسی نیازمند 
پوشــیدن زره آهنین برای جنگیدن با چالش هاست. 
همین بس که چهره پرنفوذی چون رســتم قاســمی 
»فارغ از بیماری اش« نتوانســت آن چنــان که باید، از 
پــس معضالت این وزارت خانه برآیــد و حال باید دید 
که مهرداد بذرپاش اگر موفق به کســب رای اعتماد از 

مجلس شود، در این منصب چگونه عمل خواهد کرد.

یادداشت

بـرای چندمیـن بـار اسـت کـه فراخـوان بـرای اعتصـاب 
می دهنـد، گمـان می کننـد که بـا ایـن فراخوان هـا، مردم 
بـا آنهـا همراهـی می کننـد، چنـد نفـر را اجیر کـرده تا از 
بـازار شـهرهای گوناگـون فیلم موبایلـی بگیرنـد و بگویند 
کـه همـه مغازه هـا بسـته اسـت غافـل از ایـن کـه همـه 
می داننـد فیلم هـای گرفتـه شـده بـرای سـاعات اولیه روز 
اسـت کـه هنوز صاحبـان مغـازه کرکره کسـب و کار خود 

را بـاال نزده انـد.
از همـان آغـاز فتنـه و آشـوب بر سـر درگشـذت مرحومه 
ظاهـر  بـه  کردارهـای  و  رفتارهـا  همـه  امینـی،  مهسـا 
معترضیـن که خیلـی زود ماهیت برانداز و اغتشاشـگر آنها 

اشـکار شـدف بـر دروغ و فریـب اسـتوار بـود.
دروغ هـای بـزرگ و پـر حجـم در دسـتور کار قرار داشـت 
مجـازی  فضـای  کانال هـای  و  ماهـواره ای  شـبکه های  و 
افـکار  در  دروغ  اخبـار  پمپـاژ  مـدام  آنهـا  بـه   متعلـق 

عمومی می کنند.
بهـره  گوناگـون  ترفندهـای  از  نیـز  روز  سـه  ایـن  بـرای 
بردنـد، از تهدیـد و ارعاب تا ریختن چسـب قطـره ای درون 

قفل هـای مغازه  هـا تـا نتواننـد بـاز کننـد!
فراخوان هـای  داده،  گـزارش  زمینـه  همیـن  در  فـارس 
ضدانقالب برای اغتشـاش و آشـوب در کشـور در شرایطی 
منتشـر شـده اسـت کـه طـی فراخوان هـای پیشـین ایـن 
جریـان، مـردم ایـران اعتنایـی بـه آنهـا نکردنـد و هرچـه 

زمـان بیشـتر گذشـت آتـش ایـن فتنـه انگیزی ها بیشـتر 
کرد. فروکـش 

بـا این حـال رسـانه های ضدانقالب بـرای ایجـاد یک موج 
اجتماعـی در ایـران تـالش زیـادی مـی کننـد و در ایـن 
خصـوص بـا افراد متعـددی تحت عنوان تحلیلگر سیاسـی 

و فعـال مدنـی و امثالهـم گفـت و گو مـی کنند.

هدفضدانقالبدقیقاچیست؟
رصـد رسـانه های ضـد انقـالب و تحلیـل اکثـر گفـت و 
گوهـای بـه اصطـالح کارشناسـی ایـن رسـانه ها حول یک 
مفهـوم اساسـی می چرخـد و آن مفهوم تسـری اعتصابات 

بـه عنـوان حلقـه آخـر بـه اصطالح انقالبشـان اسـت.
از طرفـی رسـانه سـعودی مدعـی اسـت در آخریـن حلقه 
تمـام انقالب هـای جهـان اعتصابات سراسـری سـبب قفل 
شـدن اقتصـاد آن کشـور شـده و حکومـت آن کشـور در 
مقابـل اعتصابات سراسـری تسـلیم شـده اسـت. بـا چنین 
تحلیلـی ایـن رسـانه تمـام بازاریـان و فعاالن اقتصـادی را 

دعـوت بـه اعتصـاب کرده اسـت.

چندنکتهدرباباینادعا
میـان  تحلیـل  خـوردن  ُسـر  تحلیـل  ایـن  اول  تناقـض 
همراهـی و ناهمراهـی مـردم اسـت. از یـک سـو مدعـی 
مـی شـوند اعتصابـات سراسـری تاکنـون شـکل گرفتـه 

اسـت و مـردم بـا ایـن اعتصابـات همراهـی کرده انـد و از 
یـک سـو مدعی می شـوند کـه هدف اصلـی ایـن نوبت از 

اسـت. اعتصابـات سراسـری  تسـری  فراخوان هـا 
تناقـص دوم کوتـاه بینـی در بـن بسـت کشـاندن اقتصـاد 
کشـور اسـت. واقعـا چگونه می تـوان قفل شـدن اقتصادی 

را در یـک اعتصـاب ۳ روزه مدعی شـد؟ 
تناقـض سـوم اینکـه در تمـام فراخوان هـای پیشـین هم، 
چنیـن ادعاهایـی را مطـرح کردنـد و اکنـون تـالش مـی 
کننـد ادعاهـای پیشـین خـود را که بـا بی اعتنایـی مردم 

مواجـه شـد بـا روکش جدیـد دوبـاره مطـرح کنند.

چرافراخوانهایضدانقالبمحدودشدهاست؟
فراخوان هـا از دو جهـت محدود شـده اسـت: اول به جهت 

زمانـی و دوم بـه جهت مکانی.
ضـد انقـالب در ابتـدای شـکل گیـری مـوج اعتراضـی در 
مـورد فـوت مهسـا امینـی فراخوان های سراسـری با مدت 
زمان هـای نامحـدود صـادر مـی کـرد و مـردم را بـه طـور 
مکـرر بـه خیابان هـا فـرا مـی خوانـد. خبرهـای اولیـه این 
در  محـدود  درگیری هـای  از  حاکـی  اغلـب  اغتشاشـات 
خیابان هـای اصلـی و میادیـن اصلـی شـهر بـود. بـا ایـن 
حـال هرچنـد زمـان گذشـت خیابان هـا و میادیـن اصلـی 
خلـوت شـد و ضد انقالب از امکان شـکل گیـری تجمعات 

گسـترده و مـداوم نـا امید شـد. 

همیـن نا امیدی سـبب شـد تا ضـد انقـالب فراخوان ها را 
متمرکـز بـه تجمعـات ۳ روزه و محـدود بـه محـالت کند 
تـا بتوانـد بـدون آن که تصویـر جدی و گسـترده از حضور 
مـردم نشـان دهـد مدعی شـود کـه مـردم بـه فراخوان ها 

پاسـخ مثبـت داده اند.

آخرینحربهضدانقالب
ترسـیدن  کننـد  مـی  تـالش  انقـالب  ضـد  رسـانه های 
تـا  کننـد  نهادینـه  افـکار عمومـی  در  را  اسـالمی  نظـام 
خرابکاری هـای محدود عوامل آشـوب توسـط مردم جدی 
تلقـی شـود. بـه همین جهت اسـت کـه ضدانقـالب برخی 
مطالبـات  تحقـق  در  اسـالمی  نظـام  صادقانـه  اقدامـات 
درسـت مـردم را بـاج دهی ناشـی از ترس عنـوان می کند. 
یـا حتـی در مـواردی تـالش می کنـد بـا تغییـر برخـی 
محتواهـای سـخنرانی مسـووالن نظـام، تلقی امتیـاز دادن 

نظـام را در اذهـان عمومـی ایجـاد کننـد.
آن  می شـود،  و  شـده  دیـده  عمـل  صحنـه  در  »آنچـه 
اسـت کـه مـردم بـا وجـود گالیـه و اعتـراض نسـبت بـه 
انقالب، خرابـکاران،  ضـد  بـا  کشـور،  اقتصـادی  وضعیـت 
همراهـی  اسـالمی  ایـران  طلبـان  تجزیـه  و  برانـدازان 
نکـرده و نخواهنـد کـرد. فتنـه دیگـری شکسـت خـورد 
بایـد جدی تـر بـه مطالبـات مـردم  اینبـار مسـوالن   امـا 

توجه کنند.«

شاهزاده! ۱۶ آذر سالروز جنایت پدرت در دانشگاه تهران است
رضا پهلوی در پیامی خواســت تا در آســتانه ۱۶ آذر که در ایران به عنوان روز دانشــجو شناخته می شود، اعتصاب و 
اعتراض صورت گیرد، اما او در این پیامش اسمی از روز دانشجو نیاورد، چرا که ۱۶ آذر یادآور جنایت پدرش در کشتار 

سه دانشجوی مخالف دولت کودتا بود.
به گزارش تســنیم چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به نقشی که آمریکایی ها 
در کودتا داشــتند و همچنین سفر ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس  جمهور آمریکا به ایران اعتراض کردند. اعتراض 
دانشــجویان در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ با خشــونت رژیم پهلوی روبرو شد و آن ها با حمله به دانشکده فنی دانشگاه تهران 
ســه دانشــجو به نام های شــریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا را به شهادت رساندند. از آن سال به بعد 
دانشجویان یاد آن شهدای دانشجو را گرامی می دارند. پس از پیروزی انقالب نیز روز ۱۶ آذر روز »دانشجو« نامیده شد 

و هرساله مراسم ها و اجتماعاتی در دانشگاه های کشور برگزار می شود.
اکنون که گروه ها و کانال های ضدانقالب تالش دارند به مناســبت این روز اعتصابات و تجمعاتی در دانشــگاه ها و بازار 
به وجود بیاوند، رضا پهلوی خواســته تا در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اعتراضات و اعتصابات شــکل بگیرد، پشــتیبان هم 
باشــند و یکدیگر را تنها نگذارند. این در حالی است که ۱۶ آذر یادآور جنایت پدرش محمدرضا پهلوی در کشتن سه 

دانشجوی دانشگاه تهران است.
رضا پهلوی همچنین در روزهای گذشــته از حقوق مردم بلوچ گفت و مدعی شــد که مدافع آن هاســت؛ در حالی که 

پدرش بارها اقدام به سرکوب مردم بلوچ کرد و رای آن ها را تغییر داد.
در هفته گذشته نیز انتشار لیسیده شدن »نور پهلوی« توسط یک سگ به عنوان خبر در روزنامه دیجیتالی ایندیپندنت 
فارسی که با بودجه یک شرکت بازاریابی سعودی اداره می شود، موجب تمسخر کاربران شبکه های اجتماعی شد. فرح 
از نور به عنوان ولیعهد پســرش یاد کرده، اما او یک مدل لباس کمپانی های خارجی اســت که تسلط کمی هم به زبان 

فارسی دارد.

اسماعیلی: باید مطالبات مردم را پیگیری کنیم
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حال که مردم فهیم ما به فراخوان دشمنان برای اعتصابات پاسخ منفی 

دادند، نوبت مسئوالن است که کم کاری نکنند و مطالبات به حق مردم را پیگیری کنند.
ولی اســماعیلی در گفتگو با مهر، با اشــاره به تالش معاندان نظام برای اعتصابات سراسری در ایران در روزهای ۱۴ تا 
۱۶ آذر، گفت: اســتکبار جهانی دشــمن اصلی جمهوری اسالمی ایران است و آنان از هیچ تالشی برای ایجاد آشوب و 
ناامنی در کشــور ما مضایقه نمی کنند. وی بیان کرد: این روزها اعتراضاتی در کشــور وجود دارد که مربوط به مسائل 
داخلی ماســت و مســائل داخلی ایران ارتباطی به کشــورهای دیگر ندارد. وی تصریح کرد: مردم ما علی رغم تالش 
رسانه ای گسترده دشمنان انقالب اسالمی برای اعتصاب، از این کار استقبال نکردند چرا که به خوبی می دانند اعتراض 

با اغتشاش تفاوت های اساسی دارد و راه حل رفع مشکالت کشور، اعتصاب نیست.
نماینده مردم گرمی در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: االن حدود ۳۰۰ رســانه علیه ما فعالیت می کنند، چرا که 
استکبار جهانی هزینه زیادی کرده است تا شرایط داخلی ما را تحت تأثیر قرار دهد اما باید بدانند که مردم ما حتی اگر 
اعتراضاتی به ویژه در حوزه اقتصادی داشته باشند، اما توجهی به برنامه های دشمنان که با هدف ضربه زدن به اقتصاد 
کشــورمان است، نمی کنند. اسماعیلی تاکید کرد: مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و نشان دادند که برای 
پیگیری مطالبات خود به کف خیابان ها نمی آیند. با وجود اینکه مردم مشــکالت معیشتی زیادی دارند، اما خیلی زود 
صف خود را از آشــوبگران جدا کردند. وی با اشــاره به اینکه فقط عوامل بیگانه همچنان دست به آشوب و خرابکاری 
در کشــور می زنند، اظهار داشــت: مردم مطالبات به حقی دارند و نسبت به برخی از مسائل معترض هستند، اما صف 
خودشــان را از اغتشاشگران جدا کردند. کسانی که اقدامات ساختارشکنانه می کنند، مشخص است که اهداف دیگری 
در ســر دارند و دردشان معیشت و اقتصاد نیست. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
حال که مردم فهیم ما به فراخوان دشمنان برای اعتصابات پاسخ منفی دادند، نوبت مسئوالن است که کم کاری نکنند 

و مطالبات به حق مردم را مدنظر داشته باشند و درصدد رفع مشکالت ملت باشند.

سعید ونکی
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گزارش

فراخوان های بی اثر صحنه  های دروغین اعتصاب

ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در بیانیه ای تاکید کرد: شناسایی و دستگیری 
شــبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس جاسوسی صهیونیستی جدیت دستگاه 

قضا در اجرای عدالت و صیانت از امنیت شهروندان را نشان داد.
سپاه پاسداران انقالب اســالمی در بیانیه ای ضمن قدردانی از اقدام قاطعانه قوه 
قضائیه در رسیدگی قانونی و قضائی پرونده مرتبطین با سرویس جاسوسی رژیم 
صهیونیســتی و اجرای حکم اعدام چهار تن از آنان، این اقدام را گامی امیدافزا و 
نویدبخش برای ایجاد بازدارندگی مؤثر و تقویت اطمینان مردم نسبت به برخورد 

عادالنه و جدی با عامالن جرم و جنایت دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: عملیات تحسین برانگیز شناسایی و دستگیری 
شبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطالعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی 
که با همکاری و اقدام مشــترک »ســازمان اطالعات ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی« و »وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران« در خرداد ماه سال جاری 
و متعاقباً در فرایند رســیدگی قانونی و قضائی پرونده به صدور حکم و ســپس 
فرجام خواهی و ارجاع به دیوان عالی کشور و ابالغ رأی نهایی، سرانجام به اجرای 
حکــم اعدام چهار تن از مجرمین و محکومیــت تعدادی دیگر انجامید؛ بار دیگر 
حساســیت و جدیت دستگاه قضا در اجرای عدالت و صیانت از امنیت و سالمت 

شهروندان را نشان داد.
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در این بیانیه با قدردانی از اقدام قاطعانه قوه 
قضائیــه آن را گامی امیدافزا و نویدبخش بــرای ایجاد بازدارندگی مؤثر و تقویت 
روح اعتماد و اطمینان مردم نســبت به برخــورد عادالنه و جدی با عامالن جرم 
و جنایت به ویژه مجرمینی که در همکاری با دشــمن، به ملت شریف و قهرمان 
ایران ظلم و خیانت کرده اند دانســت و تاکید کرد: ادامه رسیدگی قاطع و سریع 
پرونده های متهمین مربوط به اقدامات تخریبی، تروریستی و تجزیه طلبانه اخیر 
که علیه امنیت کشور و جان، مال و ناموس مردم مرتکب جرم شده و خسارت های 
ســنگین و جبران ناپذیری به ملت و مملکت اسالمی تحمیل کرده اند، انتظاری 
اســت که به مطالبه عمومی تبدیل و به فضل الهی مورد اهتمام قوه قضائیه قرار 

خواهد گرفت.

در بیانیه ســپاه ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشــتر دســتگاه ها بــه اعتراضات و 
مطالبات به حق مردمی تصریح شده است: نیروهای امنیتی، اطالعاتی، انتظامی 
و بسیجی کشــور، ضمن مواجهه خویشتن دارانه و هوشمندانه با تهدیدکنندگان 
امنیت و نظم اجتماعی و جداســازی صف فریب خوردگان، در برخورد قاطعانه و 
مقتدرانه با اغتشاشــگران، اراذل و اوباش مسلح و تروریست های اجاره ای دشمن 

درنگ و مماشات نخواهند کرد.
همچنیــن در پایــان این بیانیه تصریح شــده اســت: نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی و ملت عظیم الشــأن ایران به یاری پــروردگار متعال بــا غلبه قطعی 
بر فتنه جدید دشــمن در بســتر جنــگ ترکیبــی و عبور از شــرایط جاری، 
همچنــان متحــد و یکپارچه، با همت و صالبت بیشــتر به ســمت آرمان های 
بلنــد پیش رو که منتهی به عصر ظهور اســت به پیــش خواهند رفت و جبهه 
 متحد دشــمن را بــار دیگر مقهــور عظمت و شــکوه آگاهــی و بصیرت خود 

خواهند ساخت.
شناســایی و دستگیری شــبکه اراذل و اوباش مرتبط با ســرویس اطالعاتی و 
جاسوسی رژیم صهیونیستی حساسیت و جدیت دستگاه قضا در اجرای عدالت و 

صیانت از امنیت شهروندان را نشان داد.

هشدارسپاهپاسدارانبهاراذلواوباش
وتروریستهایاجارهای

وزیر اطالعــات با بیان اینکه تعامل بین مجلس و دولت 
برای خدمت به مردم و تأمین منافع ملت باید ادامه پیدا 
کند، گفت: خدمتگزاری به مردم و افزایش امید، دشمن 

را ناامید خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلیمن ســید اسماعیل خطیب، در 
پاسخ به پرسشــی در خصوص جلسه مشترک دولت و 
مجلس ۱۳ آذر ماه برگزار شــد گفت: تعامالت فی مابین 

برای خدمت به مردم و تأمین منافع ملت باید ادامه پیدا 
کند، ما )مسئولین( هرچه خدمتگزار مردم باشیم و امید 
در بین مردم ایجاد شــود، دشــمن ناامید خواهد شد و 
همیشه با شکست روبه رو می شود. وزیر اطالعات درباره 
شرایط حال حاضر کشور اظهار کرد: شرایط کشور خیلی 
بهتر شــده است و ایستادگی و اســتقامت مردم دربرابر 

دشمن تداوم پیدا می کند.

وزیراطالعات:

امیدواریممجلسودولتمشکالتاقتصادیمردمراحلکنند

وحیدی ضمن اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت، 
گفت: با همدلی و نزدیکی بین مجلس و دولت در شرایط 
بســیار خوبی قرار داریم و این می تواند دســتاوردهای 

بزرگی برای حرکت رو به جلو داشته باشد.
احمد وحیدی وزیر کشــور با اشاره به نشست مشترک 
مجلس و دولت، برگزاری این جلســات را بســیار موثر 
دانســت و گفت: در این نشست مشترک تعدادی از وزرا 
و نماینــدگان صحبت کردند و وضعیت عمومی کشــور 
بررسی شد.وی با اشــاره به نظرات مطرح شده طرفین 
در نشســت مشترک، اظهار کرد: رئیس جمهور و رئیس 

مجلــس نیز پس از بیان اظهــارات نمایندگان و وزرا به 
طرح نکاتی پرداختند. این نشست ها بسیار کمک کننده 
است زیرا موجب همدلی دو قوه می شود و همچنین در 

خصوص برخی مسائل بحث و گفتگو صورت می گیرد.
وزیر کشــور یادآور شــد: برگزاری چنین نشست هایی 
سبب می شــود تا دولت و مجلس بیشتر به هم نزدیک 
شــوند، امروز ما بــا همدلی و نزدیکی بیــن مجلس و 
دولت در شــرایط بسیار خوبی قرار داریم و این می تواند 
دســتاوردهای بزرگــی برای حرکت رو بــه جلو و بهتر 

داشته باشد.

وزیرکشور:

باهمدلیونزدیکیبینمجلسودولت
درشرایطبسیارخوبیقرارداریم

در روزهای آینده بســیاری از مسئوالن به مناسبت روز 
دانشجو در جمع دانشجویان سخنرانی خواهند کرد.

ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور احتماال در دانشگاه 
تهران سخنرانی خواهد کرد.

حجت االسالم محســنی اژه ای رئیس دستگاه قضا نیز 
امروز میزبان نمایندگان تشــکل های دانشجویی خواهد 
بود و به سواالت آنها پاســخ می دهد. همچنین محمد 

باقر قالیبــاف رئیس مجلس امروز در دانشــگاه تربیت 
مدرس تهران در جمع دانشــجویان حاضر خواهد شد. 
تهران، هــادی طحان نظیف  زاکانی شــهردار  علیرضــا 
ســخنگوی شــورای نگهبان و ســید محمد حســینی 
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور، محســن منصوری 
 معاون اجرایی رئیس جمهور در دیگر دانشگاه ها حضور 

خواهند یافت.

بهمناسبت16آذر

سرانسهقوهبهدانشگاههامیروند

عضو کمیســیون آموزش مجلس از رایزنی نمایندگان با 
شــورای انقالب فرهنگی برای لغو یا اصالح مصوبه این 

شورا درباره کنکور خبر داد.
احمدحســین فالحی عضو کمیسیون  حجت االســالم 
آموزش مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
سیاســی خبرگزاری فارس،  با اشاره به درخواست تعداد 
قابل توجهی از داوطلبین کنکور برای لغو مصوبه شورای 
عالی انقــالب فرهنگی درباره آزمون سراســری کنکور 
گفت: نمایندگان مجلس در قالــب کارگروهی در حال 
رایزنی با شورای عالی انقالب فرهنگی برای لغو یا اصالح 

مصوبه این شورا درباره کنکور هستند.
وی افزود: ما با مصوبه شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
دربــاره کنکور مخالفیم و در تالش هســتیم که مصوبه 

لغو یا اصالح شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت:  پیگیری ها 
و رایزنی های نمایندگان با شورای عالی انقالب فرهنگی 
در حال انجام اســت و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه 
برسد. شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب کرده که ۴۰ 
درصد نمره آزمون سراسری کنکور داوطلبان از میانگین 

نمرات دوره متوسطه خواهد بود.

عضوکمیسیونآموزشمجلس:
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