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ارائه درخواست مجوز حزب رهروان در هفته آینده
دبیر فراکسیون رهروان والیت از انجام اقدامات الزم برای ثبت حزب رهروان خبر داد .ایرج عبدی،
نماینده خرمآباد در مجلس ،در توضیحاتی که درباره روند تش�کیل حزب رهروان داده است ،گفت:
«مقدمات کار برای ثبت حزب رهروان در وزارت کش�ور صورت گرفته و هفته آینده پیگیریها برای
ثبت آن انجام خواهد ش�د ».به گزارش فارس ،عضو هیاترئیس�ه فراکسیون اصولگرایان رهروان
والیت افزود« :اقدامات الزم برای جمعبندی و تدوین اساسنامه حزب در حال انجام است و کسانی
که ماموریت تدوین اساسنامه برعهده آنها گذاشته شده هفته آینده جمعبندی خود را به اعضا ارائه
خواهند کرد».

هشدار آیتاهلل هاشمی در سال :87

شخیص مصلحت

ت

کشور را به پول نفت معتا دکر دهاند

فرهیختگان| «خدای ناکرده اگر نفت به  50یا  60دالر برگردد ،هیچکس نمیتوان د
کش��ور را اداره کند»؛ این هشداری است که آیتاهلل هاشمیرفسنجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نه این روزها که سال  87بیان کرده بود؛ وقتی
از سیاس��تهای نفت��ی محمو د احم دینژاد ،رئیس دولت نه��م انتقاد میکرد و
میگفت« :احمدینژاد چنان کش��ور را به درآمدهای نفتی معتا د کرده است که
هیچ درمانی ندارد».
این اظهارت رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام را که پایگاه اطالعرس��انی
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی دیروز بازنشر کرده است در مهرماه سال  1387و در
دیدار اعضای ستاد اقامه نمازجمعه کشور بیان شده است.
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی که آن روزها بهعنوان یکی از ائمهجمعه موقت تهران
بهطور معم��ول هر چهار هفته یک بار خطبهه��ای نمازجمعه پایتخت را ایراد
میکرد ،در آن دیدار درآمدهای باال و بیس��ابقه نفتی دولت نهم را یادآور شده
و گفته بود« :من کار مثبتی در این دولت (دولت نهم) نمیبینم که در نمازجمعه
از آنه��ا دف��اع کنم .کارهایی را که اینقدر روی آنه��ا تکیه میکنند ،قبول ندارم.
ش��یرازه کشور را به هم ریختند .بعدا خواهید دید که چه اتفاقاتی میافتد .االن
ب��ا پولهای ف��راوان و بادآورده نفت کارهای معمولی میکنند؛ اما پایه کش��ور
واقعا دار د مضمحل میش��ود .فکر میکنم اگر بع د از ایشان یک دولت حسابی
بیای��د و بخواهد کش��ور را اداره کند ،مش��کالت عجیب و غریب��ی را به ارث
خواه د برد».
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنین خطاب به اعضای س��تاد اقامه
یدانم
نمازجمعه تاکید کرده بود« :نقد از عملکرد اینها آنقدر زیاد اس��ت که نم 
از کجا بگویم .ش��ما در یک س��طح خاص با مس��ائل برخورد میکنید ،ولی ما
میدانیم چه اتفاقاتی میافتد .سیاس��تهایی را که مجمع نوش��ته است و مقام
معظ��م رهبری تایید کردند ،به کلی مضمحل کردند .البته اس��مش را میبرند و
یدهند ،ولی واقعا االن اصل  44در کجا اجرا میش��ود؟
ش��عار  20س��اله هم م 
آی��تاهلل خامنهای خیلی جدی گفتند که میخواهی��م از نفت فاصله بگیریم و
آرزو میکنیم روزی را ببینیم که در آخرین چاههای نفت را ببندیم؛ اما در این
س��ه سال به جای اینکه از پول نفت جدا ش��ویم ،غرق شدیم .االن جدا کردن
کش��ور از پول نفت آس��ان نیس��ت .خدای ناکرده اگر نفت ب��ه  50یا  60دالر
برگردد ،هیچکس نمیتواند کش��ور را اداره کند؛ چون چنان کش��ور را به پول
نفت معتاد کردند که هیچ درمانی ندارد و این کار درس��ت برخالف سیاس��ت
مقام معظم رهبری است».
خبرهای کوتاه

تدارک  22هزار برنامه برای دهه فجر93

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر از آغاز برنامههای دهه فجر امسال از ساعت 9:33
روز دوازدهم بهمن ،همزمان با لحظه ورود تاریخی امام راحل به کش��ور خبر
داد و گفت که برای دهه فجر  22 ،93هزار برنامه تدارک دیده ش��ده اس��ت .به
گزارش مهر ،محمدحس��ین زارع همچنین در نشس��ت خبری اعالم برنامههای
بزرگداشت سیوششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد در بیش از
 700نقطه کشور برنامههای گرامیداشت لحظه تاریخی ورود حضرت امام(ره)
برگزار میشود .رژه موتورسواران در مسیر حرکت امام(ره) از فرودگاه مهرآباد
تا بهش��تزهرا(س) و گلباران این مس��یر از برنامههای ویژه در تهران در روز
 12بهمن است.
او تصریح کرد« :در نخس��تین پنجش��نبه دهه مبارک فجر ( 16بهمن) مراس��م
میهمانی اللهها برای تکریم ش��هدای انقالب اسالمی در گلزار شهدای سراسر
کش��ور برگزار میش��ود و در ساعت  21شامگاه  21بهمن هم ملت ایران بانگ
اهللاکبر س��ر خواهند داد و همزمان در صدها نقطه کش��ور برنامه نورافش��انی
انجام میشود ».رئیس س��تاد دهه فجر انقالب اسالمی همچنین از بهرهبرداری
طرحهای عمرانی ،صنعتی ،فرهنگی و درمانی در دهه فجر خبر داد.
جهانگیری مطرح کرد

شرکتهایدانشبنیان
تنها راه کاهش وابستگی به نفت

معاون اول رئیسجمهوری توجه به علم و فناوری را از مهمترین جهتگیریها
برای توس��عه کشور برش��مرد و بر لزوم تالش همه بخشها برای فراهم کردن
بستر مناسب توسعه علم و فناوری و ایجاد شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.
به گزارش ایس��نا ،اس��حاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات
و فناوری با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی اظهار کرد« :تنها
راهی که میتوانیم وابس��تگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم ،توس��عه
ش��رکتهای دانشبنیان ،گسترش علم و فناوری و اتکا به دانش و توان علمی
است».
وی صندوق توس��عه شکوفایی و سایر امکاناتی که در اختیار معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهوری است را فرصتی برای شکوفایی شرکتهای دانشبنیان
دانست و بر لزوم تالش همگانی برای توسعه علم و فناوری و ایجاد موسسات
دانشبنیان تاکید کرد.
جهانگیری با بیان اینکه اس��تانداران مسئول اصلی توسعه کشور هستند ،افزود:
«با توجه به ابالغ سیاس��تهای کلی توسعه علم و فناوری از سوی رهبر معظم
انقالب و همچنین جهتگیری دولت در این زمینه ،انتظار میرود اس��تانداران
کش��ور توجه ویژهای به توسعه علم و فناوری داش��ته باشند و از ظرفیتهای
موجود حداکثر استفاده را بکنند».

د بخش عمده حکم معاون اول دولت دهم
تایی 

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران با بیان اینکه پرونده معاون اول دولت
دهم از دیوان عالی کشور به این دادگاه ارجاع شده است ،اعالم کرد که بخش
عمدهای از حکم بدوی در دیوان عالی تایید شد.
ب��ه گزارش ایرنا ،محس��ن افتخاری از بی��ان جزئیات این حک��م خو دداری و
تاکید کرد که س��خنگوی دس��تگاه قضا در اولین نشست خبریاش در صورت
صالحدید اطالعرسانی میکند.
پرون��ده محمدرضا رحیمی ،معاون اول دولت دهم اواخر اس��فند پارس��ال با
صدور کیفرخواس��ت به دادگاه کیفری اس��تان تهران ارسال شد .این پرونده در
مرحله بدوی به ش��عبه  76دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک
مدیرخراس��انی ،ارج��اع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رس��یدگی
شد .غالمحسین محسنیاژهای ،سخنگوی دستگاه قضا نیز در شصتوهشتمین
نشس��ت خبری که در تاریخ دهم ش��هریور س��ال  93برگزار شد درباره حکم
صادرش��ده برای این پرونده گفت که حکم وی صادر ش��ده اس��ت؛ اما چون
قطعی نبود آن را اعالم نکرد و تنها به این جمله بسنده کرد که حبس و جزای
نقدی ازجمله مواردی است که در این حکم به چشم میخورد.
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چهرهگفته

مجلس به دنبال استانی کردن انتخابات ،مجمع پیگیر کوچککردن حوزههای انتخابیه

د ناوهواپیمابر
سپاه میتوان 
آمریکایی را غرق کند

احتمالتقسیمتهرانبه ۱۰منطقهانتخاباتی

فرهیخت��گان| پ��س از آنکه محمد هاش��می،
رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،از احتم��ال منطقهبندی حوزه انتخابیه
تهران برای انتخاب��ات آتی مجلس خبر داد،
دیروز غالمرضا مصباحیمقدم ،یکی دیگر از
اعضای این مجمع ،جزئیات بیشتری درباره
ای��ن ایده که در مجمع تش��خیص مصلحت
نظام در حال بررس��ی اس��ت ،بیان کرد و از
احتم��ال تقس��یمبندی تهران ب��ه  10منطقه
انتخابی س��خن گفت .این درحالی است که
اکنون س��اکنان تهران ،شهرری ،اسالمشهر و
ش��میرانات ،بهطور مش��ترک در یک حوزه
انتخابی��ه ق��رار میگیرن��د و  30کرس��ی در
مجلس شورای اسالمی دارند.
محمد هاش��می که خود سابقه عضویت در
مجمع تش��خیص مصلحت نظام را دارد ،به
تازگ��ی در گفتوگو با ف��ارس تاکید کرده
ب��ود در جلس��اتی که مجمع برای بررس��ی
سیاس��تهای کل��ی انتخابات برگ��زار کرده
اس��ت موضوعی ک��ه درب��اره آن بحثهای

زیادی میشد ،وضع تهران ،استانهای بزرگ
و کالنش��هرها بود تا بهگون��های حوزههای
انتخاب��ات تعریف ش��ود ک��ه رأیدهندگان
بتوانند ش��ناخت بهتری از نمایندگان داشته
باش��ند؛ از ای��ن رو تاکی��د بر این ب��وده که
حوزهه��ای انتخابیه در کالنش��هرها کوچک
شود .رئیس دفتر آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
در مجمع تشخیص با ذکر مثالی در این زمینه
توضیح داده بود« :بهطور مثال در کالنشهرها
و تهران بحث ای��ن بود که  30نماینده برای
تهران نباشد و گفته شد تهران از مرکز به ،8
 7یا  6منطقه تقس��یم شود و در هر منطقه 5
یا  4نامزد داش��ته باش د که مردم به جای 30
نفر ،از بین نامزدهای آن منطقه  4یا  5نفر را
انتخاب کنند».
مصباحیمق��دم نیز دی��روز در گفتوگو با
فارس بیان کرد پیش��نهاد کمیس��یون مربوط
این است که انتخابات در تهران منطقهبندی
و تهران اجماال به  ۱۰منطقه تقس��یم شود و
هر منطقه برای خود نمایندهای داشته باشد.

در حالی که اخبار منتشرشده از قول اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از آن
اس��ت که به دنبال در دستورکار قرار گرفتن
بررس��ی سیاس��تهای کلی انتخابات ،ایده
کوچک ک��ردن حوزههای انتخابیه بزرگ در
حال بررس��ی و پیگیری اس��ت ،شماری از
نمایندگان در مجل��س نهم تصویب طرحی
دیگر را دنب��ال میکنند که میتوان آن را در
مس��یری بر خالف جهت ایده مطرحشده در
مجمع تشخیص قلمداد کرد .اکثر نمایندگان
اخی��را به کلیات طرح��ی رای دادهاند که در
پی اس��تانی کردن انتخابات مجلس اس��ت.
این طرح که در مجالس پنجم ،شش��م ،هفتم
و هش��تم هم مطرح ش��ده ب��ود در صورت
تصوی��ب نهایی س��ازوکار انتخابات مجلس
را تغیی��ر میده��د و براس��اس آن داوطلبان
انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس�لامی برای
نشس��تن بر صندلیهای س��بز بهارستان باید
عالوهب��ر حوزه انتخابیه خود ،در اس��تان نیز
حدنصابی از آرا به دست آورند.

 8ماه بالتکلیفی در وزارت کشور پایان یافت

فرمان معاونت سیاسیدردست اعتدالگرایان

فرهیخت��گان| باالخ��ره
طلسم کرس��ی معاونت
سیاس��ی وزارت کشور
دولت روحانی شکست و وزیر کشور
بع د از نزدیک به هش��ت ماه به انتخاب
گزین��های نزدیک به دول��ت اعتدالگرا
رضای��ت دا د تا محمدحس��ین مقیمی
بهعن��وان دومی��ن معاون سیاس��ی این
دولت در س��اختمان فاطمی مشغول به
کار شود.
ط��ی هفت��ه گذش��ته اخب��اری مبنیبر
مقاوم��ت وزی��ر اصولگ��رای کابین��ه
یازدهم برای معرف��ی گزینههای مورد
نظ��ر رئیسجمه��وری همچ��ون رضا
صالحیامی��ری ،جمش��ی د انص��اری و
محمدحسین مقیمی منتشر شده بو د اما
سرانجام قرعه به نام یکی از آنها افتاد.
مقیم��ی پی��ش از این ،در س��متهای
معاون��ت عمران��ی وزارت کش��ور،
استاندار کرمانشاه ،استاندار خوزستان،
سرپرست ش��هرداری تهران ،سرپرست
ستا د بازسازی و نوسازی مناطق جنگی
و نماین��ده خمین فعالیت کرده اس��ت.
او در دولت یازدهم به عنوان اس��تاندار
استان مرکزی انتخاب شد.
پیشنها د عبدالرضا رحمانی برای وزارت
کش��ور دولت یازده��م از همان ابتدای
کار دولت س��بب ش�� د که این انتخاب
روحان��ی با انتقادهایی همراه ش��و د که
حضور چه��ره اصولگ��رای نزدیک به
علی الریجانی ،رئیس مجلس را سبب
ایجا د شائبههایی درباره سیاست داخلی
یدانستند .اگر در
مدنظر دولت یازدهم م 
ابتدا گمانهزنیهایی مبنیبر وجو د نوعی
ب دهبستان بر سر زبانها افتا د که براساس
آن احتم��ال داده میش��د ،روحان��ی با
پذیرش وزیری نزدی��ک به الریجانی،
ای��ن ق��ول رای اعتما د کامل ب��ه کابینه

را گرفت��ه اس��ت ،بازماندن س��ه گزینه
پیشنهادی از ورو د به کابینه ،صحت این
تحلیل را زیر سوال برد.
همین شایعه در زمان تغییر و تحوالت
اس��تانداران نی��ز مط��رح و ب��ر مبنای
آن از تواف��ق دول��ت و مجل��س در
انتخاب اس��تاندارانی نزدی��ک به تفکر
اصولگرای��ی خبر داده ش��د.اگرچه در
این مور د اخبار غیررس��می حکایت از
فشارهای بیسابقه به دولت برای ابقای
اس��تانداران قبل ی��ا انتصاب چهرههای
مور د نظر اصولگرایان داش��ت و همین
امر رون د انتخاب اس��تانداران را نزدیک
به شش ماه کش��دار کر د؛ با بسته شدن
پرونده اس��تانداران مش��خص ش�� د که
تاکی د روحان��ی انتخاب افرادی نزدیک
ب��ه دولت اعتدال اس��ت ح��ال چه از
می��ان اصالحطلب��ان و چ��ه در گ��روه
اصولگرایان.اما در این میان سرنوشت
معاونت سیاس��ی ،داستان دیگری را در
وزارت کشور رقم زد.
خداحافظی سیدکاظم میرولد ،نخستین
معاون��ت سیاس��ی وزارت کش��ور در
دول��ت یازدهم ک��ه در اوای��ل خرداد
صورت گرف��ت ،با اس��تعفایی معنادار

گره خور د که حکایت از اختالف او با
وزیر کشور بر سر اداره حوزه سیاست
داخلی بهخصوص بر س��ر موضوعاتی
چون تغییر مدیرکل سیاس��ی ،مدیرکل
انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری.
رایزنیه��ای مقامه��ای ارش�� د دولت
ازجمل��ه مع��اون اول رئیسجمهوری
هم نتوانس��ت مانع از این جدایی شود؛
ب��ا این ح��ال انتش��ار اخب��اری درباره
علت اس��تعفای میرول د در رس��انههای
اصالحطلب ،واکنش وزارت کش��ور را
به همراه داشت و این وزارتخانه کوشید
این استعفا را ناشی از بیماری و سختی
کار اعالم کن��د .رحمانیفضلی پس از
اس��تعفای معاون سیاسیاش ،در ابتدای
یدید
کار انتخاب جایگزین را آس��ان م 
تا جایی که در س��خنرانیهای مختلف
خ��و د از معرفی زودهنگام متصدی این
یداد ،اما در میانه راه این
معاونت خبر م 
انتخاب برایش دشوار ش د بهطوری که
بیش از هش��ت ماه طول کشید .در این
میان جس��ته و گریخته اعالم میش د که
اصرار دول��ت بر قرار گرفتن معاونی با
دی��دگاه اعتدالی اس��ت و این رویکرد
با پافش��اری برخی ب��ر انتصاب فردی

اصولگرا برای این سمت روبهرو است؛
اخب��اری ک ه آرامآرام رن��گ واقعیت به
خ��و د گرفت .در این مدت از یکس��و،
گزینههایی ک��ه دولت ب��رای معاونت
سیاس��ی معرف��ی میکر د ب��ا مقاومت
وزیر روبهرو میش�� د و از سوی دیگر،
چهرهه��ای م�� د نظ��ر رحمانیفضلی
چندان به مذاق اعضای بلندپایه دولت
خوش نمیآمد .شاخصترین چهرهای
که ش��ای د وزیر کش��ور دوست داشت
او را دس��ت راس��ت خو د ببیند ،کاظم
جالل��ی ب��و د که ب��ا منتفی ش��دن این
گزینه ،چهرههای بس��یاری در ماههای
اخیر مطرح ش��دن د از حسینعلی امیری
سرپرس��ت این معاونت و س��خنگوی
وزارت کشور گرفته تا مدیران وزارت
کش��ور در دول��ت اصالح��ات نظی��ر
محمدجوا د حقشناس ،اما سرانجام در
حکم انتصاب رحمانیفضلی نام مقیمی
درج شد.
کرس��ی معاون��ت سیاس��ی ک��ه حوزه
وظایف��ش با بخ��ش قاب��ل توجهی از
وع دهه��ای حس��ن روحان��ی در ای��ام
انتخابات ریاستجمهوری مرتبط است
دس��تورکارهایی چون ساماندهی وضع
تح��زب در قالب تدوی��ن پیشنویس
الیح��ه اح��زاب ،طراح��ی س��ازوکار
بازگش��ایی خان��ه اح��زاب ،برگزاری
انتخاب��ات و البت��ه برنامهری��زی برای
گشایش فضای سیاس��ی کشور را باید
پیگیری کند .حساس��یت و اهمیت این
فعالیت دلیلی ب��و د برای پیگیری علت
ب��دون تصدی ماندن معاونت سیاس��ی
وزارت کش��ور بهط��وری ک��ه از وزیر
کش��ور ت��ا س��خنگوی دول��ت در هر
نشستی اهالی رسانه با این سوال مواجه
بودن د که معاون سیاسی وزارت کشور
چه زمانی معرفی میشود؟

رئیس مجلس در همایش «غزه ،نما د مقاومت» تاکی د کرد

همایش

د گروههای تروریستی
رفتار غرب عامل تول 
رئی��س مجلس اقدامات رژیم صهیونیس��تی در مور د
مس��جداالقصی را ننگآور توصیف کر د و با توجه به
اینکه در غزه و کل فلسطین فشار بر مردم افزوده شده
اس��ت ،گفت« :شای د رژیم صهیونیستی تصور میکند
بای د از آشفتگی سرزمینهای اسالمی بیشترین بهره را
یدهد ،از جهات
ببر د و به همین دلیل فشار را افزایش م 
مختلف به مردم فلسطین و مقدسات مسلمانان توهین
یدار د و تالش میکن د همین مقدار مختصری را
روا م 
که تحت عنوان توافقات صلح باقی گذاشتهاست ،نیز
از دست فلسطین خارج کند».
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی که در همایش «غزه،
نما د مقاومت» که به مناسبت روز غزه (29دی) برگزار
ش��د ،س��خن میگفت ،افزود« :رفتار هماهنگ غرب
برای فشار به روحیه مسلمانان جهان از جمله همین
اقدام موهن و س��خیفی که نس��بت به ساحت پیامبر
اعظم(ص) انجام ش�� د م��ا را متوجه این نکته میکند
که به روشهای مختلف فش��ارها را افزایش دا دهاند
اما از یک نقطه غفلت میکنند ،در پس این فش��ارها

یک نصرت بزرگ برای مس��لمانها وجو د دار د و آن
یدهند .پیامی که خداوند
صبری اس��ت که به خرج م 
به مردم داده این اس��ت ک��ه اگر صبر کنن د نصرت با
آنهاست».
او ادامه داد« :ش��ای د غربیها توجه نمیکنن د که وقتی
امت بزرگی را تحقیر کردن د آنها را به سمت مقاومت
یدهند .تعجب میکنم چرا در آنالیز
بیش��تر س��وق م 
منطقه به این مساله توجه نمیکنن د و حتی در اقدامات
تروریستی هم به این پدیده برمیخوریم .یکی از دالیل
وجو د جریانهای تروریستی نوع رفتار غربیهاست اما
آنها به این موضوع توجه نمیکنن د که وقتی کشوری
را اشغال و تحقیر کردید ،عمال راهی برای مبارزه جز
مقابله به مثل باقی نگذاشتهاید».
الریجانی اضافه کرد« :کجاندیش��ی در غرب را نتیجه
یدانم و نوع مقابله
عدم اطالع آنها از ش��رایط منطقه م 
آنها با جمهوری اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب هم
نتیجه همین تفکر و رفتار نادرس��ت است .ملت ایران
در مقابل یک حکومت دیکتاتوری به پا خاست و آنها

به جای اینکه از حرکت ملت اس��تقبال کنن د شروع به
دسیسهچینی و جنگافروزی کردن د که باعث ش د ملت
سرسختتر شوند».

گسترش باور مقاومت

زه��را مصطف��وی ،دبی��رکل جمعیت دف��اع از ملت
فلسطین ،نیز در این همایش ،پیروزی انقالب اسالمی
به رهبری امام خمینی(ره) را موجب در اولویت قرار
گرفتن آزادس��ازی فلس��طین برای جامعه ایران ،امت
اسالمی و هر مسلمان آزاده جهان دانست ».فرزن د امام
خمینی (ره) با بیان اینکه ایس��تادگی مقاومت تاکنون
نش��ان دا دهاست که راهکار مناس��بی برای آزادسازی
سرزمین و حفظ آن به شمار میآید ،تاکی د کرد« :شکی
نیس��ت که عملیات اخیر مجاهدان فلسطینی بر ضد
دش��من صهیونیستی در کرانه باختری بهویژه در شهر
بیتالمقدس با امکانات د مدستی نشان از گسترش باور
مقاومت در میان مردم کرانه باختری دار د که خو د در
آینده ،معادله دیگری را رقم خواه د زد».

س��رتیپ عل��ی ف��دوی ،فرمانده
نی��روی دریای��ی س��پاه :مقامات
نظامی آمریکا در سخنانشان اذعان
کردن��د که  13میلی��ارد دالر صرف
س��اختن ناو هواپیماب��ر میکنند اما
س��پاه با قابلیتهای تندرو میتواند
آن را غ��رق کن��د .ت��وان نظامی و
دفاع سپاه پاسداران انقالب اسالمی
براساس مبانیای شکل گرفته است
ک��ه بتواند ب��ه مقابله ب��ا تهدیدات
آمریکای��ی برود ،ایس��تادگی کند و
پیروز عرصه نبرد باشد(.فارس)

کاهش قیمت نفت توفیق
اجباری است
محمدرضا ع��ارف ،عضو مجمع
تش��خیص مصلحت نظام :کاهش
قیمت نف��ت توفیق اجب��اری برای
دولت در رس��یدن به اقتصاد بدون
نفت بهعنوان بخشی از سیاستهای
کل��ی نظام اس��ت .اصالحطلبان در
زمانی که در قدرت حضور داشتند
پاکدستی خود را در مسائل مختلف
ازجمله مس��ائل اقتصادی در عمل
نشان دادند .افکار عمومی به خوبی
یادش��ان هس��ت اختالسهای سه
هزار میلیاردی و نظایر آن ،در زمان
حاکمیت چه جریان��ی اتفاق افتاده
است(.امید)

روحیه انحصارطلبی در
اصالحطلبان کمتر است
محس��ن غرویان ،اس��تاد حوزه و
دانش��گاه :زمینههای همگرایی بین
اصالحطلبان معتدل بیش��تر است،
چون روحی��ه انحصارطلبی در آنان
کمتر وجود دار د و روحیه مالیمت
و دوس��تی با یکدیگر را بهنس��بت
افراطیه��ای جن��اح دیگر بیش��تر
دارند( .آنا)

جریان اصالحطلبی را
مطلقا قبول نداریم
اس��داهلل بادامچیان ،عضو شورای
مرکزی ح��زب موتلفه اس�لامی:
جریان اصالحطلبی را قبول نداریم،
چون آن را فاصل هدار با خط انقالب
یدانی��م؛ اما اصالحطلب��ان غیر از
م
جری��ان اصالحطلبی هس��تند؛ آنان
شهروندان این کشور و دارای حقوق
شهروندی هستن د و مشاهده میکنیم
حقوق شهروندی آنها اجرا میشود
و حتی روزنامهه��ای زیادی دارند؛
بهطوری که روزنامههای آنها بیشتر
از اصولگرایان فعال است(.ایلنا)

سراسیمگی از سر و روی
اصولگرایان میبارد
محم�� د س�لامتی ،وزی��ر پیش��ین
کش��اورزی :اصولگرای��ان حاض��ر
نیستن د تاوان هزینههایی را که ع دهای
در هش��ت س��ال دولت قب��ل برای
جامع��ه به وجو د آوردن��د ،بپردازند
و میخواهن د بگوین�� د که ما مقصر
نبودیم .بخشی از اصولگرایان دنبال
جدا کردن س��فره خو د از کس��انی
هستن د که بیش��ترین تقصیرها را در
معضالت هشت سال گذشته دارند
و ب��ا جدا کردن این س��فره به دنبال
رای میگردن��د .ای��ن وضعیت یک
حالت سراسیمگی برای اصولگرایان
ایجا د کرده اس��ت که از سر و روی
فعالیتهایشان میبارد(.آنا)
سرخط خبرها

محسن کوهکن ،عضو شورای
مرک��زی جبهه پیروان خ��ط امام و
رهبری از تدوی��ن برنامه انتخاباتی
ای��ن تش��کل بهمنظ��ور حضور در
انتخاب��ات مجلس ده��م در کمیته
مطالعات��ی جبهه پی��روان خبر داد.
(میزان)
علی الریجانی ،رئیس مجلس،
بهمنظور حضور در دهمین اجالس
اتحادیه مجالس کشورهای اسالمی
در راس هیات��ی پارلمان��ی ،ف��ردا
(سهش��نبه) به ترکیه س��فر میکند.
(خانه ملت)

