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اخبار كشور
با  111رای مثبت نمایندگان صورت گرفت

درمکتب امام

از ولینعمتمان قدردانی کنیم

این پایینشهریها و این پابرهنهها به اصطالح شام ،اینها ولینعمت ماها هستند.
[ ]...این طبقهاند که به ما االن منت دارند و از اول منت داشتند .همینها بودند
که هیچ توقعی هم ندارند ،هیچ وقت هم منیآیند توقع کنند .شام باید توجه به
این معنا بکنید که ما را اینها آوردهاند و وکیل کردهاند ،آوردهاند و وزیر کردهاند،
رئیسجمهور کردهاند .اینها ولینعمت ما هستند و ما باید ولینعمت خودمان را
از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او.
صحیفه امام؛ ج16؛ صص 24و  /25جماران؛  19بهمن 1360

رهبرانقالب در اجالس جهانی فلسطین تاکید کردند

گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی
با مقاومت معکوس شده است

بقیه از صفحه ۳
در جنگ  ۳۳روزه ،عم ًال همه راههای امدادرســانی به ملّت لبنان و مقاومان
سلحشور حزباهلل بسته شده بود ،ا ّما به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم
مقاوم لبنان ،رژیم صهیونیســتی و حامی اصلــی آن یعنی ایاالت متّحد ه آمریکا،
شکســت مفتضحانهای را متح ّمل شــدند که دیگر بهآســانی جرئت حمله به آن
دیار را نخواهند کرد .مقاومتهای پی در پی غ ّزه ،که اینک به قلع ه شکستناپذیر
مبدل شــده اســت ،در طی چند جنگ پیاپی نشــان داد که این رژیم،
مقاومت ّ
ضعیفتر از آن است که در مقابل اراده یک ملّت ،توان ایستادگی داشته باشد.

قهرمان اصلی جنگهای غزه

قهرمــان اصلی جنگهای غ ّزه ،ملّت سلحشــور و مقاومی اســت که با وجود
تح ّمل چندین ســال محاصر ه اقتصادی ،ا ّما با اتّــکاء به قدرت ایمان ،همچنان از
ایــن قلعه دفاع میکنــد .جای آن دارد که از همه گروههای مقاومت فلســطین،
قسام از حماس ،کتائب
ســرایاالقدس از جنبش جهاد اســامی ،کتائب ع ّز ّ
الدین ّ
شهداء االقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبه ه خلق برای آزادی فلسطین
که نقش ارزشمندی در این جنگها داشتند ،تقدیر به عمل آید.

میهمانان گرامی!

خطرات ناشــی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد
و لذا مقاومت باید از همه ابزارهای الزم برای اســتمرار کار خود برخوردار باشد و
در این مسیر ،همه ملّتها و دولتهای منطقه و همه آزادیخواهان جهان وظیفه
دارند نیازهای اساســی این ملّت مقاوم را تأمین کنند که بســتر اصلی مقاومت،
ایستادگی و پایداری ملّت فلسطین است که خود فرزندان غیور و مقاوم را پرورش
داده اســت .تأمین نیازهای مردم فلســطین و مقاومت فلسطین ،وظیفهای مهم
و حیاتی اســت که همه بایــد به آن عمل کنیم .در این رونــد ،نباید به نیازهای
توجه بود که اینک بار اصلی انتفاضه مظلوم
اساســی مقاومت در ِ
کرانه باختری بی ّ
را بردوش میکشد.

موضع اصولی جمهوری اسالمی
درباره مقاومت

مقاومت فلســطین نیز باید با عبرتگیری از گذشــته خود به این نکته مهم
توجه داشــته باشد که «مقاومت» و «فلســطین» ،ارزشمندتر و واالتر از آن است
ّ
که در اختالفات میان کشــورهای اسالمی و عربی و یا اختالفات داخلی کشورها
و یا اختالفات قومی و مذهبی درگیر شــود .فلســطینیان ،به خصوص گروههای
مقاومت باید قدر جایگاه ارزشــمند خود را بدانند و به این اختالفات ورود نکنند.
کشــورهای اسالمی و عربی و همه جریانهای اسالمی و ملّیّ ،
موظفند در خدمت
آرمان فلســطین قرار گیرند .حمایت از مقاومت ،وظیفه همه ما است و هیچکس
حق ندارد در برابر کمک ،از آنان انتظار ویژهای داشــته باشــد .آری ،تنها شــرط
کمک این اســت که این کمکها در جهت تقویت بُنی ه مردم فلسطین و ساختار
مقاومت هزینه شــود .پایبندی به اندیش ه ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در
همه ابعاد آن ،ضامن اســتمرار این کمکها است .موضع ما نسبت به مقاومت یک
خاصی ندارد .هر گروهی که در این مســیر
موضع اصولی اســت و ربطی به گروه ّ
اســتوار باشد ،با او همراه هســتیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود ،از ما
دور شده است .عمق رابطه ما با گروههای مقاومت اسالمی فقط به میزان پایبندی
آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
نکته دیگری که باید به آن اشــاره شــود ،اختالف میــان گروههای مختلف
فلســطینی است .تفاوت دیدگاه به دلیل تن ّوع ســلیقه در میان مجموعهها امری
طبیعی و قابل درک اســت و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند ،چه بســا
موجب همافزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود ،لیکن مشکل
از زمانی آغاز میشود که این اختالفات ،به نزاع و خدای ناکرده درگیری بینجامد؛
که در این صورت جریانهای مختلف ،با خنثی کردن قدرت و توان یکدیگر ،عم ًال
در مســیری گام برمیدارند که خواست دشمن مشترک همه آنها است .مدیریّتِ
اختالف و تفاوت نگرش و سلیقه ،هنری است که همه جریانهای اصلی باید آن را
به کار گیرند و به گونهای برنامههای مختلف مبارزاتی خود را برنامهریزی کنند که
فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود .اتّحاد ملّی بر اساس برنامه
جهادی ،ضرورتی ملّی برای فلســطین اســت که انتظار میرود همه جریانهای
مختلف در جهت عمل به خواست همه مردم فلسطین برای تحقّق آن بکوشند.

تالش دوستنمایان برای منحرف ساختن مقاومت
و انتفاضه فلسطین

مقاومت ،این روزها با توطئه دیگری نیز دســت بهگریبان اســت و آن تالش
دوستنمایانی اســت که میکوشند مقاومت و انتفاضه مردم فلسطین را از مسیر
سری خود با دشمنان ملّت فلسطین
خود منحرف ساخته و آن را هزین ه معامالت ّ
بنمایند .مقاومت هوشــمندتر از آن اســت که در این دام فرو افتد؛ به ویژه آنکه
ملّت فلســطین رهبر حقیقی مبارزات و مقاومت اســت و تجارب گذشــته نشان
میدهد که این ملّت با درک دقیق از شــرایط ،مانع از اینگونه انحرافات میشود
و اگر خدای ناکرده ،جریانی از جریانهای مقاومت در این دام فرو افتد ،این ملّت
همچون گذشــته میتواند نیاز خود را بازتولید کند .اگر گروهی پرچم مقاومت را
بر زمین بگذارد ،یقیناً گروهی دیگر از دل ملّت فلســطین برمیآید و آن پرچم را
در دست خواهد گرفت.
مطمئنــاً شــما حضّ ار محترم ،در این نشســت ،فقط به فلســطین خواهید
توجه الزم و ضروری
متأســفانه در چند سال اخیر ،کوتاهیهایی در ّ
پرداخت که ّ
نسبت به آن صورت پذیرفته است .یقیناً بحرانهای موجود در جای جای منطقه و
توجه است ،لیکن آنچه موجب این گردهمایی است ،مسئله
ا ّمت اسالمی شایست ه ّ
تأسی به آن ،رفتهرفته
فلسطین است .این اجالس میتواند خود الگویی باشد تا با ّ
همه مســلمانان و ملّتهای منطقه بتوانند با تکیه به اشــتراکات خود ،اختالفات
حل تکتک آنها ،موجبات تقویت هرچه بیشــتر ا ّمت مح ّمدی
را مهــار کرده و با ِّ
(صلواتاهللعلیه) را فراهم آورند.
در پایان الزم میدانم بار دیگر از حضور ارزشمند همه شما میهمانان عالیقدر
تشــ ّکر کنم .همچنین از رئیسمحترم مجلس شورای اسالمی و همکارانشان در
مجلس دهم به دلیل زحمتی که برای تشــکیل این کنفرانس انجام دادند ،تش ّکر
میکنم .توفیق همه شــما را در خدمت به مســئله فلسطین به عنوان اصلیترین
مسئله جهان اسالم و محور وحدت همه مسلمانان و آزادگان جهان از درگاه ایزد
م ّنان مسئلت دارم.
درود و رحمــت خداوند نثار روح پُرفتوح همه شــهدای اســام باد ،به ویژه
شــهدای واالمقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نیز همه رزمندگان صادق
جبهه مقاومت و نیز روح مط ّهر بنیانگذار جمهوری اســامی که بیشترین اهتمام
قضیه فلسطین مبذول داشت .مو ّفق و پیروز باشید.
را به ّ
والسالم علیکم و رحمهًْ اهلل و برکاته
ّ
 )۱سوره آلعمران ،آیه ۱۳۹
 )۲سوره مح ّمد ،آیه ۳۵
 )۳سوره اسراء ،بخشی از آیه ۸۱
 )۴سور ه انبیاء ،بخشی از آیه ۱۰۵

در نامه جهانگیری به  5وزارتخانه و سازمان مطرح شد

اختصاص  30میلیارد تومان برای تثبیت
کانونهای گردوغبار در خوزستان

معاون اول رئیسجمهور طی نامهای به  5وزارتخانه و سازمان
نسبت به اختصاص  30میلیارد تومان برای اجرای برنامه کوتاهمدت
تثبیت کانونهای بحرانی گردوغبار با منشــأ داخلی اســتان
خوزستان در سطح  30هزار هکتار تاکید کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور طی نامهای به  5وزارتخانه
و ســازمان نســبت به اختصاص  30میلیارد تومان برای اجرای برنامه
کوتاهمدت تثبیت کانونهای بحرانی گردوغبار با منشــأ داخلی استان
خوزستان در سطح  30هزار هکتار تاکید کرد.
به گزارش فارس ،این اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان
مســئول اجرای این طرح قرار میگیرد که بر این اساس این وزارتخانه
موظف است گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به
سازمانهای برنامه بودجه کشور ،حفاظت محیط زیست و وزارت کشور
(استانداری خوزستان) ارسال کند.

موافقت مجلس با کلیات الیحه بودجه 96

نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی بعد از ظهر دیروز خود
بررسی کلیات الیحه بودجه را ادامه داده
و پس از اظهارات موافقان و مخالفان آن
را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی که از
روز دوشنبه وارد بررسی کلیات الیحه بودجه
 ۹۶شده بودند پس از استماع نظرات مخالفین
و موافقان و همچنین اظهارات نوبخت رئیس
ســازمان برنامــه و بودجه در جلســه علنی
بعدازظهر دیروز بــا ۱۱۱رای موافق۷۰ ،رای
مخالــف و  ۵رای ممتنــع از مجمــوع ۲۰۲
نماینده حاضر کلیات الیحه بودجه  ۹۶را به
تصویب رساندند.
با تصویب کلیات بودجه  ،۹۶مجلس وارد
بررسی جزئیات الیحه بودجه  ۹۶در بخشهای
درآمدی و هزینهای خواهد شد.
الیحه بودجه  ۹۶که مشتمل بر یک ماده
واحده و  ۲۱تبصره است  ۱۴آذرماه از سوی
رئیسجمهور تقدیم مجلس شد و بررسی آن
در کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۲ ،۹۶
بهمن ماه به پایان رسید.

الهوتــی تصریح کــرد :امســال هم در
خوشبینانهترین حالت باید بگوییم 250هزار
میلیــارد تومان از بودجه محقق میشــود،
بنابراین چه اتفاق جدیدی قرار اســت بیفتد
که این رقم را افزایش دهیم؟
نماینده لنگرود با انتقاد از رقم هر بشکه
نفــت در بودجه  ،96گفــت :باید از خودمان
بپرسیم آیا اعضای اوپک حاضر هستند تولید
نفت خود را کاهش دهند که ما چنین رقمی
را برای هر بشکه نفت خام در نظر گرفتهایم؟
وی در پایان خاطرنشان کرد :نکته بعدی
در بودجه  96هزینههای جاری دولت است،
سیل هزینههای جاری دولت در بودجههای
سنواتی ،هر ساله در دولتها افزایش مییابد،
از طرفی ســال گذشــته بودجــهای بالغ بر
57هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی
پیشبینی کرده بودیم ،ولی امســال این رقم
به  72هزار میلیارد تومان افزایش یافته است،
باید پرسید آیا سال گذشته همان رقم 57هزار
میلیارد تومان محقق شــده بود که امســال
بودجه پروژههای عمرانی را به  72هزار میلیارد
تومان افزایش دادیم؟!

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بعد
از ظهر دیروز در جلسه علنی بررسی کلیات
الیحه بودجه را ادامه دادند  ،مهرداد الهوتی
نماینده لنگرود در مخالفت با این کلیات گفت
 :ارقام بودجههای سنواتی باید واقعی باشند نه
برای قانع کردن خودمان!
مهرداد الهوتی نماینده مردم لنگرود در
جلســه علنی دیروز طی سخنانی به عنوان
مخالف کلیات الیحه بودجه سال  1396کل
کشور ،اظهار داشت :بودجه تقدیمی دولت از
حیث منابع بالــغ بر هزار و  84هزار میلیارد
تومان بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به
هزار و  186هزار میلیارد تومان افزایش یافت
ولی ما در مجلس تنها روی  320هزار میلیارد
تومان از رقم بودجه بحث میکنیم و در نزدیک
بــه  800هزار میلیارد تومان از منابع بودجه
هیچ دخالتی نمیکنیم.
وی افزود :اعداد و ارقام بودجه باید واقعی
باشــند نه اینکه اعدادی را در نظر بگیریم که
فقــط خودمان را قانع کنیــم ،به عنوان مثال
سال گذشته بودجه  297هزار میلیارد تومان
بود ،از خودمان بپرسیم چه میزان از این رقم
تحقق یافته است ،اطمینان میدهم بیشتر از
220هزار میلیارد تومان تجاوز پیدا نخواهد کرد.

محمد محمودی شاهنشین نماینده شهریار
نیز به عنوان مخالف کلیات الیحه بودجه ۹۶
گفت  :روشهــای کهنه برای تدوین بودجه
دیگر پاســخگو نیست و نمیتوان به عملکرد
بودجه سالهای گذشته بیتوجه بود .متأسفانه
ما شاهد گسترش هزینههای جاری در بودجه
 ۹۶بودیم که با این شرایط نمیتوان به رشد
 ۸درصد رسید.
وی افزود :تسلط سیاستهای مالی بر پولی
باعث میشود دولت برای تأمین کسری بودجه
از طرق مختلف از جمله افزایش نرخ ارز اقدام
کند .سؤال این است که چرا دولت در سالهای
اخیر نیاز به متمم و اصالحیه بودجه نداشته
است .دلیلش این است که ضمن بودجه این
مجوزها را که خالف اصول بودجهریزی است
از مجلس میگیرد.
محمودی شاهنشــین با بیــان اینکه در
الیحه بودجــه  ۳۲ ،۹۶هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان منابع از فروش اوراق مالی پیشبینی
شده است ،اظهار کرد :بودجه دولت در حال
ورود به مســیری اســت که بدهی دولت را
افزایش میدهد.
وی بــا بیان اینکــه  ۳۰درصد بودجه در

ارقام بودجههای سنواتی باید واقعی باشد

روشهای کهنه
دیگر پاسخگو نیست

ردیفهای متفرقه است و باعث از بین رفتن
شــفافیت بودجه شــده اظهار کرد :هر قدر
اعتبارات ردیفهای متفرقه و سایر زیاد باشد
احتمــال بروز رفتار مبتنــی بر صالحدید به
جای رفتار مبتنی بر قواعد بیشتر خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد :کشــوری
که برنامه توسعه دارد تالش میکند از طریق
پسانداز یا مالیات ســرمایهگذاری کند .اما
متأسفانه در کشــور ما قانون هدفمندی به
انحراف رفته و باعث هدررفت منابع کشــور
شده اســت که همین روش غلط در بودجه
 ۹۶نیز تداوم یافته است.
محمودی شاهنشین در پایان با بیان اینکه
بودجه  ۹۶از وزن الزم برخوردار نیست،تأکید
کرد :میزان تحقق بودجه در دو سال گذشته
در این الیحه منظور نشده است .اگرچه ما از
تالشهای آقای تاجگردون ،رئیسکمیسیون
تلفیــق بودجه به خاطــر تجربه ،تخصص و
مدیریت ایشان تشکر میکنیم.

پیشبینی منطقی نرخ دالر و ارز
در بودجه سال آینده

عباســعلی پوربافرانی نماینده نائین نیز
طی سخنانی به عنوان نماینده موافق کلیات
الیحه بودجه پیشبینــی منطقی نرخ دالر
و ارز را از ویژگیهــای بودجه  96دانســت و
گفت :نباید نســبت به نظرات کارشناسان و
متخصصان بیتفاوت باشــیم ،توجه ویژه به
مدیریت منابع آب و طرحهای آبرســانی در
بودجه  96از ویژگیهــای حائز اهمیت این
الیحه اســت ،همه شما میدانید که مناطق
مختلف کشور با مشکل آبرسانی دست و پنجه
نرم میکنند و لذا توجه به این موضوع بسیار
دارای اهمیت است.
وی بر همین اساس حمایت از شرکتهای
دانشبنیان که دغدغه مقام معظم رهبری نیز
است و همچنین افزایش  25درصدی بودجه
دانشــگاهها را از دیگر نقاط قوت این الیحه
مطرح کرد.
پوربافرانــی اضافه کرد :افزایش ســقف
معافیتی مالیات کارمندان ،بازخرید کارکنان
از فروش مازاد داراییها ،توجه به حملونقل
ریلی و توســعه آن بــرای کاهش تصادفات
جادهای ،افزایش ســهم مالیات و نیز افزایش
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل
از فروش نفت را از نکات برجسته بودجه سال
آینده است.
پوربافرانی در پایان خاطرنشان کرد :اگر در

سالهای گذشته بودجهای که برای اشتغال
جوانان اختصاص داده شده بود ،درست هزینه
میشــد ،امروز با مشــکالت کمتری مواجه
بودیــم ،در الیحه بودجه  96توجه ویژهای به
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی مانند
کمیته امداد شده است و مستمری این افراد
طبق بودجه سال آینده حدود  3برابر خواهد
شــد؛ افزایش توان دفاعی کشور و کمک به
ساماندهی مناطق محروم از بخشهای مهم
دیگر بودجه  96است.

معافیت مالیاتی حقوقبگیران از دو
به سه میلیون تومان افزایش مییابد

محمدحسین قربانی نائب رئیسکمیسیون
بهداشــت و درمان مجلس نیز در موافقت با
کلیات الیحه بودجه گفت :کمیسیون تلفیق
معافیت مالیاتی حقوق بگیران را دو میلیون
تومان در ماه تصویب کرد ،اما خط فقر ســه
میلیون تومان است و مجلس تا این سقف را
از مالیات معاف میکند.
به گزارش ایسنا وی گفت :در الیحه بودجه
اشتغال روستایی با سقف یک و نیم میلیارد
دالر محقــق خواهد شــد .همچنین بودجه
 ۱۳۵۰میلیارد تومانی صندوق بیمه محصوالت
کشاورزی مرحمی برای کشاورزان خواهد بود.
نماینده مردم آســتانه اشــرفیه افزایش
اعتبارات استانی از  ۷هزار به  ۱۷هزار میلیارد
تومان را از دیگر ویژگیهای الیحه بودجه ۹۶
بر شــمرد و این اتفاق را موجب افزایش ۱۵
درصدی بودجه عمرانی استانها دانست.
وی ادامــه داد :با توجه به رویکرد الیحه
بودجه سال آینده به تولید و اشتغال مولد بستر
مانایی روستاییان در روستاها و خودکفایی در
محصوالت استراتژیکی چون گندم و برنج قابل
دستیابی است.
به گفته قربانی افزایش بنیه دفاعی کشور
از شــاخصهای امنیت پایدار و از دالیل دفع
تجاوزات احتمالی بیگانگان است که در الیحه
بودجه  ۹۶مورد توجه قرار دارد.
غالمرضا کاتب عضو هیئترئیسه مجلس
نیز در ابتدای جلسه علنی دیروز در سخنان
کوتاهی اظهار داشــت :در پــی تذکرات روز
گذشــته آقایان حاجیدلیگانی و حســنوند
در خصوص ابالغ قانون بخشــودگی سود و
جرایم وامهای زیر  100میلیون تومان ،بانک
کشاورزی رســماً اعالم کرد مردم میتوانند
به شــعبات این بانک مراجعه کنند و از این
بخشودگی استفاده کنند.

معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد

وزارت اقتصاد عدم اجرای مطلوب سیاستهای اصل  44را آسیب شناسی کند

معــاون اول رئیسجمهور تصریح
کرد :وزارت اقتصاد باید جلســاتی را با
صاحبنظران و کارشناســان برگزار و
عدم اجرای مطلوب سیاستهای اصل
 44را آسیبشناسی کند.
جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی عصر دوشنبه به
ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
در این جلسه با بیان اینکه سیاستهای کلی
اصــل  ۴۴قانون اساســی ارتبــاط زیادی با
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد ،گفت:

سیاســتهای کلی اصل  ۴۴جزو مهمترین
سیاستهای کمککننده به اقتصاد مقاومتی
است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به
عنوان متولی اصلی ،برای اجرای این سیاستها
بیش از پیش تالش کند.
جهانگیری همچنین با ابراز تاسف از اینکه
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی آن
طور که باید در کشور اجرا نشده است ،تصریح
کرد :زمانی که این سیاســتها از سوی مقام
معظم رهبری ابالغ شــد ،انتظار میرفت که
تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود ،اما
متاسفانه تاکنون نحوة اجرای این سیاستها

رضایت بخش نبوده است.
وی بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای
شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی تاکید
کرد و اظهار داشــت :وزارت امور اقتصادی و
دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای
سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی،
جلســاتی را با صاحب نظران و کارشناسان
برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.
معــاون اول رئیسجمهور ادامه داد :باید
مشــکالتی پیــش روی خصوصی ســازی،
توانمندســازی بخش خصوصی و موانع ورود

بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص
شود که چه مقررات و قوانینی باید اصالح شود
تا سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی به
نحو مطلوب در کشور اجرا شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،جهانگیری
همچنین بر ضرورت ســرعت بخشیدن به
روند واگذاریها در جهت تداوم رونق بخش
تولید تأکیــد کرد و گفت :هیئت واگذاری
برای نحوه واگــذاری بنگاهها اختیار کامل
دارد و شــورای عالی اجرای سیاستهای
کلــی اصل  ۴۴نیــز از اقدامات این هیئت
حمایت خواهد کرد.

وزير دفاع در واکنش به اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس مونیخ:

هيئت حاكمه جديد آمريكا بهجاي اتهامزني و فرافكني
به اوضاع نابسامان كشورشان بپردازند

ســردار دهقان گفت :هيئت حاكمه
جديد آمريكا به جاي اتهامزني و فرافكني،
به اوضاع نابسامان كشورشان بپردازند
و سياســتهايي را كه منجر به پيدايش
داعش و ايجاد ناامني و جنگ در منطقه
و جهان شده است متوقف كنند.
سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم
افتتاحيه اولين همايش ملي ســازمان دفاعي
دانشبنيان كه در دانشگاه صنعتي مالك اشتر
برگزار شد ،طي سخناني با اشاره به اظهارات
اخير معاون رئيسجمهور آمريكا و وزير جنگ
رژيم صهيونيستي در كنفرانس امنيتي مونيخ
گفت :به اذعان همه جهانيان امروز بزرگترين
خطر براي امنيت منطقه و جهان تروريسم و

گروههاي تكفيري -تروريستي داعش هستند
و بــه اعتراف آقاي ترامپ ،دولت قبلي آمريكا
بنيانگذار تروريســتهاي تكفيري بوده است،
حــال جهانيان قضاوت كنند ايران كه با همه
امكانات به جنگ تروريسم رفته و خود قرباني
تروريســم اســت تهديد ميباشــد؟ يا دولت
آمريكا كه خود معترف به بنيانگذاري داعش و
گروههاي تروريستي است؟
وزير دفاع با هشدار به رژيم تروريستپرور
صهيونيستي اظهار كرد :تالش مذبوحانه اين
رژيم براي ايجاد ائتالف عليه ايران نتيجهاي در
بر نخواهد داشت و موجب نميشود ايران دست
از آرمان فلسطين و رهايي قدس شريف بردارد.
وي افــزود :مردم جهــان و منطقه بويژه
ملت فلسطين هيچگاه جنايات وحشيانه و ضد

انساني اين رژيم در  60سال گذشته را فراموش
نميكنند و اين رژيــم را عامل اصلي جنگ،
ناامني ،ترور و جنايت در منطقه ميدانند.
وزير دفاع همچنين اظهار داشــت :هيئت
حاكمه جديــد آمريكا به جــاي اتهامزني و
فرافكني ،به اوضاع نابسامان كشورشان بپردازند
و سياستهايي را كه منجر به پيدايش داعش و
ايجاد ناامني و جنگ در منطقه و جهان شده
است متوقف كنند.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت
دفاع؛ سردار دهقان در این مراسم ضمن تبيين
عناصر قدرت ملي تصريح كرد :با سازمان دفاعي
دانش بنيان مي توانيم قدرت ملي و بازدارندگي
موثر را بصورت پايدار حفظ و تهديدات نظامي
 -امنيتي را با اقتدار دفع كنيم.

ســردار دهقان با اشــاره به تغيير مفهوم
تهديدات ،ظهور فناوري جديد فوق پيشرفته
و افزايــش هزينههاي نظامي گفــت :باید با
اتكا به ســازمان دفاعي دانشبنيان و حركت
شتابان به سمت نوآوري و ارتقا كيفيت ،نظام
دفاعــي ايجاد كنيم كه براي ما قدرتآفرين و
در صورت بروز تهديد ،طرف پيروز جمهوري
اسالمي ايران باشد.
وزیر دفاع افزود :بنا نداشــته و نداريم هر
آنچه كه نياز دفاعي كشــور است را در وزارت
دفــاع تهيه و توليد كنيم بلكه مديريتي را در
وزارت دفاع اعمال كرديم كه قادر باشــد همه
ظرفيتها و مجموعهها دانش و فناوري كشور
را در يك چرخه پيوسته و دامنه دار براي ارتقاء
توان دفاعي بكار گيرد.

گزارش خبری کیهان از نخستین روز کنفرانس بینالمللی فلسطین

مبارز فلسطینی به فتنهگران سال  88چه پاسخی داد؟

بقیه از صفحه ۲
«هدیه عباس» رئیسمجلس سوریه دیگر
سخنران این مراسم بود که گفت« :کسانی که
آماده باشند سالحشــان را به زمین بگذارند،
بدون هیچ مشــکلی میتوانند به آغوش ملت
سوریه بازگردند».

گنجاندن آرمان فلسطین در کتب درسی

«ربکا کاداگا» رئیسمجلس اوگاندا نیز در
این کنفرانس تاکید کرد« :مســئولیت دفاع از
مردم بیگناه فلســطین بــر دوش همه مردم
جهان است».
«فاروق قدومی» رئیساسبق بخش سیاسی
سازمان آزادیبخش فلسطین گفت« :انقالب
مردم فلســطین تا رســیدن به آرمانها ادامه
دارد».
«ناکاتو مانانا» رئیسمجلس ماداگاسکار نیز
در این کنفرانس تصریح کرد« :ایجاد صلح در
خاورمیانه و پایان دادن به بحران فلسطین برای
منطقه بسیار مفید است».
«ایساکا سیدیبه» رئیسمجلس مالی یکی
دیگر از میهمانان این کنفرانس بود که گفت:

«ما در کتابهای درسی خود آرمان فلسطین
را گنجاندهایم تا نسلهای مختلف با آن آشنا
شده و آن را درک کنند».
«چائو تائی بوک» رئیسمجمع عالی خلق
کرهشمالی نیز در این کنفرانس خواستار خروج
اسرائیل از سرزمین فلسطینیان بدون هیچ قید
و شرطی شد و گفت« :رژیمصهیونیستی باید
به شهرکسازیها در نوار غزه خاتمه دهد».
«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزباهلل
لبنــان با بیان اینکــه گروههای الحادی حتی
یک گلوله به سمت رژیمصهیونیستی شلیک
نکردهاند گفت« :فلســطین محور تکفیر را در
منطقه شناساند».
«الهرشــی» معاون پارلمان مغرب نیز در
این کنفرانس خواستار فعالتر شدن دیپلماسی
پارلمانی برای حل مسئله فلسطین شد.

میکند و بیتالمقدس باید پایتخت فلسطینیان
باشد».
«ماگوست هرمان» معاون پارلمان اندونزی
تاکید کرد« :اندونزی خود را متعهد به آموزش
فنی و تخصصی به ملت فلسطین میداند».
«سوله ایدی» معاون مجلس نیجر نیز در
این مراسم گفت « :از سال  ۱۹۵۶نیجر روابطش
را با رژیم صهیونیســتی کاهش داد و در سال
 ۲۰۰۲آن را قطع کرد».
«احمد الهادی» رئیسهیئت پارلمانی یمن
نیزتالش برای ایجاد صلح با رژیمصهیونیستی
را امری بیهوده دانست و «شیخ محمدحسین
قاسم» رئیسعلمای فلسطین نیز گفت« :ملت
فلســطین پس از شــکنجهها همچنان مانند
درخت زیتون سرشان باالست».

«سرگئی بابورین» معاون پارلمان روسیه
نیز از دیگر میهمانان این مراســم بود که طی
ســخنانی گفت « :روســیه همواره از مبارزه
فلســطینیان برای اعاده حقوقشــان حمایت

«احمد جبریل» مبارز فلسطینی در جلسه
نوبت عصر ششمین کنفرانس بینالمللی حمایت
از انتفاضه فلســطین ،گفت« :امامخمینی(ره)
باتانــک یا هواپیما به ایران نیامد که نظامی را

بیت المقدس ،پایتخت فلسطینیان

پاسخ یک مبارز فلسطینی
به فتنهگران 88

مستقر کرده و مسئولیت بگیرد ،بلکه ملت باعث
پیروزی انقالب شدند».
ایــن مبــارز فلســطینی اضافــه کــرد:
«امامخمینی(ره) در اولین روز پس از پیروزی
انقالب به روشنی گفتند که امروز در تهران و
فردا در فلسطین خواهیم بود؛ ایشان گفتند که
اسرائیل یک غده سرطانی است و باید ریشهکن
شــود و امروز نیز این اندیشــه در جمهوری
اسالمی ایران وجود و ادامه دارد».
جبریل با اشاره به فتنه سال  88و شعارهایی
که علیه محور مقاومت سر داده میشد ،گفت:
ی تفسیرها در خیابانهای تهران بود که
« برخ 
میگفت ما فلسطین و حزباهلل را نمیخواهیم
و باید به کشور خودمان برسیم ،بنده گفتم که
شما باید متوجه باشید که مقاومت فلسطین،
حزباهلل و ســوریه مدافع پیشگامی در دفاع
از جمهوری اســامی ایران اســت که اگر این
مواضع ســقوط کنند ،اعــراب آمریکایی علیه
ایران وارد جنگ دینی میشــوند و شــرایطی
بدتر از یوگسالوی برای آن ایجاد و تجزیهاش
میکنند».

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

نگرانی شدید از ناکارآمدی دولت
و نزدیکی انتخابات

سرویس سیاسی -
اعتماد در گزارشی پیرامون الیحه بودجه سال آینده به انتقادهای نمایندگان نسبت به الیحه تقدیمی دولت
به مجلس پرداخته است.
در ابتدای این گزارش آمده است« :افزايش سهم نفت ،بيتوجهي به اشتغال ،محتمل بودن كسري بودجه
و بيتوجهي دولت به بدهيهايش به صندوق فرهنگيان ،مهمترين انتقاداتي بود كه نمايندگان مجلس به اليحه
بودجه سال آينده وارد دانستند».
نکته جالب توجه در این گزارش آنجاســت که این روزنامه این انتقاد به دولت را سیاســی نمیخواند به آن
دلیل که «اين بررسي به صفبندي مهمي ميان موافقان و مخالفان اين اليحه تبديل شد .صفبندي كه البته
نميتوان آن را به يك رويارويي جناجي مرتبط دانست ،زيرا نمايندگاني كه در ليست حاميان دولت بودند نيز
در صف مخالفان و منتقدان اليحه بودجه سال  ١٣٩٦جا گرفتند».
این گزارش در ادامه از قول نماینده شاهین شهر نوشته است« :رشد دريافت مالياتها در بودجه سال آينده ٩
درصد ذكر شده ،اما رشد اقتصادي كشور نيمي از آن است كه با اين وضعيت شاهد استمرار ركود خواهيم بود...
در اليحه بودجه سال  ٩٦افزايش  ٣٤درصدي اعتبارات رياستجمهوري را شاهد هستيم و در بحث آسيبهاي
اجتماعي بودجه خاصي ديده نشده است».

رقیب روحانی عملکرد اوست

روزنامه آرمان در مصاحبه با «محمود صادقی» عضو فراکســیون امید نوشــت« :در حوزه معیشتی با اینکه
دولت درصدد تثبیت وضع اقتصادی بوده اما مردم در رنج و فشــار هســتند .این مطلب قبال نیز عنوان شده که
ی عملکرد وی اســت .بهويژه در حوزههای معیشتی ،اقتصادی و سیاست داخلی دولت
رقیب اصلی آقای روحان 
باید تحرکات بیشتری داشته باشد .بدنه دولت و بخش قابل توجهی از آن همراهی مناسبی با رویکرد و گفتمان
ی ندارند و دولت در این عرصه باید دست به یک پاالیش و خانه تکانی بزند که با اطمینان بیشتری
آقای روحان 
به عرصه انتخابات وارد شود».
ی در سال ۹۲
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده اســت« :بخش عمدهای از نیروهایی که از آقای روحان 
حمایت کردند و تاثیر گذار بودند نیروهای بدنه جنبش دانشجویی بودند ،اما اکنون در سطح جنبش دانشجویی
روحانی باید حرکت موثری در این زمینه انجام دهد تا موجب رضایت

یک سرخوردگی را مشاهده میکنیم .آقای
این قشــر باشــد .در حوزه اقتصادی نیز نیازمند تحرک در خروج از رکود هستیم .از این جهت دولت باید برای
آماده شدن در انتخابات پیش رو عملکرد موثرتری داشته باشد».

تعجیل کنید!

علی نصیریان بازیگر در یادداشتی که روزنامه شرق آن را منتشر کرد ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین در
بحران خوزستان نوشت« :آنچه اين روزها فکر من را بيش از هر موضوع ديگري مشغول کرده ،باليي است که
گريبانگير مردم عزيز و هموطنان مظلوم من در استان خوزستان شده .البته غير از آن هم از ساير نقاط ايران
پهناور ،مانند سيستانوبلوچســتان و ...خبرهايي را خواندهام و گزارشهاي تصويرياي تماشا کردهام؛ جملگي
تأملبرانگيز و درعينحال نگرانکننده .اينها همه عميقا غمگين و ناراحتم کرده است .سيطره گر دوغبار و هجوم
ريزگردها که سوار بر آسمان و زمين اين منطقه مهم از کشورمان شده و در واقع رگ حيات اين شهرها را نشانه
گرفته ،مسئلهاي مهم و حياتي است .اين جمالت هر چند بديهي به نظر ميرسند ،اما متأسفانه همين بديهیات
مورد توجه قرار نگرفتهاند! اما افسوس و درد ...دريغا که شخصا براي رفع اين بحران تخصص کافي و الزم ندارم
تا خودم دســت به کار شــوم و در حد توانم بتوانم خدمتي به مملکتم کنم .تنها ميتوانم عاجزانه و صادقانه از
اولياي امور و مسئوالن محترم درخواست کنم براي رفع اين معضل تعجيل کنيد».

نجومی بگیران در کدام دولت ستایش شدند؟!

روزنامه مردم ساالری در سرمقاله امروز خود بار دیگر رویه فرافکنی را با قدرت ادامه داده و پیرامون حقوقهای
نجومی نوشته است« :همگان نیک میدانند که اساس شکلگیری حقوقهای نجومی در دوران دولتهای اول و
دوم مهرورزان و پاکدستان و زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اختیار همفکران منتقدان
امروز آقای روحانی قرار داشت اتفاق افتاد .یعنی اساس شکلگیری حقوقهای نجومی از سال  1388شروع گردید».
تالش برای واژگونی حقیقت و تطهیر مجرمان در حالی در روزنامههای زنجیرهای دنبال میشود که پس از
افشای حقوقهای نجومی دولتمردان تدبیر و امید و حامیانشان در روزنامههای زنجیرهای حمایت از غارتگران
بیتالمال را دنبال کردند.
باید از روزنامه مردم ساالری پرسید آیا این که نجومی بگیران «امانتدار»« ،ذخیره نظام» خوانده شدند نیز
در دولتهای گذشته بوده است؟ آیا اینکه معاون نظارت و هماهنگی اسحاق جهانگیری برخورد با نجومی بگیران
را ظلم خوانده بود نیز در دولتهای گذشته رخ داده است؟!
نکته قابل توجه آن جاست که همین روزنامه مردم ساالری در فروردین ماه  1387در نقد مصاحبه صورت
نگرفته رئیسجمهور وقت نوشته بود که دولتمردان «باز هم تقصيرات را به گردن ديگران انداختند!» یعنی همین
کاری که روزنامه مردم ساالری و هم قطارانش در طول این چهار سال انجام دادهاند.

دولت درباره معوقات بانکی روشنگری کند

توگو با روزنامه شرق گفت:
عبدالرضا هاشــمزایی نماینده تهران و عضو اصالحطلب فراکسیون امید در گف 
«سر همین ماجرای بدهی بانکی برخی افراد باالی هفت ،هشت هزار میلیارد تومان بدهکارند .خب مردم میدانند
اگر اینها در سیستم اقتصاد دولتی دارای نفوذ نباشند ،نمیتوانند چنین پول مفتی از بانکها بگیرند .فرد عادی
اگر یک چک بیمحل داشــته باشــد تا مدتها ،نه وام به او میدهند و نه اعتباری .خب اگر اینآمارهای بدهی
میلیاردی برخی افراد به بانکها درســت نیســت ،مسئوالن بگویند و ما را روشن کنند و اگر نه چطور یک نفر
میتواند به بانک  ١٠هزارمیلیارد تومان بدهی داشته باشد .االن که شکر خدا سیستم بانکی هم هوشمند شده
است .چکیده بحثم این است که عالوه بر پیادهنظام ،به سیاستگذار و پشت صحنه پروندههای فساد بپردازیم.
متأسفانه فسادهایی تاریخی به وقوع پیوسته و جز شرمندگیاش چیزی برای ما نمیماند .دستکم با بانیان این
فسادسازی برخورد کنیم».

به مطالبات مردم پاسخ ندهید رای ندارید

توگو با روزنامه زنجیرهای قانون با هشدار به روحانی گفت« :به مطالبات مردم
یکی از محکومان فتنه در گف 
پاسخ ندهید رای ندارید».
وی با بیان این که «روحاني اگر راي باال ميخواهد بايد به مطالبات ملت پاسخ مثبت دهد» گفت« :بخشي
از کسانی كه در سال  92به روحانی راي دادند امروز معترض هستند و در اين سبد راي حضور ندارند زيرا یا در
انتخابات شركت نمیكنند يا به او رای نمیدهند ،كه اميدوارم آنها نيز به اين نتيجه برسند كه بيايند و در انتخابات
شركت كنند .زيرا روحاني هر چه با آراي باالتري انتخاب شود بهتر مي تواند با مشکالت دست و پنجه نرم کند».
این فرد در ادامه به اعتراضات اصالحطلبان به روحانی نیز پرداخت و گفت« :اصالحطلبان از بيشتر اقدامات
روحاني حمايت ميكنند ولی او نيز بايد بداند اگر متناسب با خواسته هاي ملت عمل نكند ،حتی اگر رييسدولت
اصالحات نيز تالش كند ،موفقيت زیادی در جلب آرای بیشــتر از دور اول بهدســت نمیآورد .روحاني اگر راي
باال مي خواهد بايد به مطالبات ملت پاســخ مثبت دهد .به عالوه ،كميت راي يك مســئله است و كيفيت راي
ل آنكه مرا دوست داريد به من راي مي دهيد و زماني ديگر
مســئلهاي ديگر .به ســخن دیگر ،زماني شما به دلي 
چون فرد ديگري نيســت ،من را انتخاب مي كنيد .سياســتمداران نه تنها براي باال رفتن و کسب رای ملت ،كه
براي پايين آمدن از نردبان قدرت نيز به مردم نياز دارند .بســياري با راي مردم به قدرت رســيدند ولی مردم را
كنار زدند و دچار سقوط شدند».
وی همچنین تاکید کرده است« :اگر روحانی يك رقيب جدي باعملكرد درخشان اقتصادي داشت ،به طور
حتم با مشکل مواجه میشد».

فراموشی بدعهدی های آمریکا

روزنامه ایران در سرمقاله دیروز با عنوان «آخرین گزینه روی میز کشورهای منطقه» با اشاره به مشکالت
به وجود آمده ناشی از اختالف ایران و آمریکا نوشت« :سؤال اینجاست که کدام سیاست در برابر آمریکا در عصر
کنونی بیشتر به نفع ایران است؟ شروع یک روند تنشزدایی با کلیت دستگاه سیاسی آمریکا به منظور رسیدن
به یک معامله بزرگ و نهایتاً برای دستیابی به یک تفوق منطقهای؛ یا تداوم روند رویارویی با واشنگتن با تمام
فواید و زیانهایی که دربردارد؟»
این در حالی اســت که بدعهدیهای مکرر آمریکا در برجام و غیرقابل اعتماد بودن دولت آمریکا بارها به
اثبات رسیده است اما همچنان از جانب این جماعت سخن از تنش زدایی به میان میآید .به واقع هر بار که با
هدف تنش زدایی برای مذاکرات قدم پیش نهاده ایم این آمریکا بوده که با نقض پیمان و بد عهدی نشان داده
که میان حرف و عملش فاصله بســیار اســت .ســؤال این است که با دولتی که حقوق مسلم یک ملت را زیر پا
میگذارد چگونه میتوان تنش زدایی کرد؟!

بزک نظام سیاسی آمریکا در روزنامه زنجیرهای شرق

روزنامه زنجیرهای شــرق در یادداشــتی ضمن تمجید از نظام سیاســی آمریکا به تحلیل رفتارهای ترامپ
رئیسجمهور آمریکا پرداخت و نوشت« :در جوامعي که صداي اعتراض عمومي به صورت رسا منعکسشود سهم
درخو ر توجهي در تغيير رفتار سياستگذاران خواهد داشت؛ بنابراين واکنش مردم آمريکا به آنچه دونالد ترامپ از
روز اول کاخسفيدنشيني خود نشان داده است ،روي برنامههاي رئيسجمهوري اياالت متحده اثر خواهد گذاشت.
نویسنده در ادامه به استناد لغو یکی از دستورهای ترامپ توسط دستگاه قضایی آمریکا نوشته است« :آنچه
ترامپ دستور داده بود ،هم با قانون اساسي آمريکا و هم با قرارداد جهاني حقوق بشر در تضاد بود .هر نوع رفتار
مدني در جوامع آزاد که مبتني بر حقوق بشر هستند ،بر رفتار و تصمي ِم سياستگذاران اثر ميگذارد».
بزک دستگاه قضایی آمریکا با این ادعا که رفتارها و تصمیمات آن منطبق بر قانون اساسی ایاالت متحده و
نیز حقوق بشر است در حالی است که در نزدیک به  40سال گذشته کلیت سیستم آمریکا که دستگاه قضایی
نیز بخشی از آن است در ظلم به کشورها و ملتهای دیگر از جمله مردم ایران کار نکردهای باقی نگذاشته است.
شــرق همچنین در یادداشت دیگری در رابطه با سیاست ایران در قبال تهدیدات ترامپ توصیه به سکوت
کرد و نوشت« :در مجموع میتوان پیشبینی کرد مانورهای آتی ترامپ در حوزه سیاست بینالملل درگیری با
خاورمیانه و رویارویی با ایران است .هنوز از نوع این رویارویی اطالعاتی در دست نیست ،ولی میتوان پیشبینی
کرد ناگهان دست به سیاستهای حسابنشده بزند و منطقه را دچار آشوب کند .بههمیندلیل میتوان سیاست
برخورد با ترامپ را به دو دسته تقسیم کرد؛ اول سیاستهای مقابله با ترامپ سرمست که به یک دوره یکساله
یا دوساله محدود میشود .سیاست عدم تحریک و وارد بازی ترامپنشدن از جمله سیاستهای مقابله با تحریکات
سیاســی اوســت و دوم ترامپی که در اثر مخالفتهای داخلی و شکست سیاستهای اقتصادی و سیاستهای
بینالمللی ضعیف میشود و طبیعی است در آن موقع میتوان فعاالنه با این سیاستها مقابله کرد».
توصیه به تحریک نکردن ترامپ با اذعان به این که رفتارهای او ربطی به عملکرد مســئولین ما ندارد و او
دیوانه است عجیب و در عین حال متناقض دیده میشود .طبیعی است که هر اندازه در برابر یک دیوانه عقب
نشینی کنید او جلو آمده و خطوط قرمز را رد خواهد کرد و صد البته مدعیان اصالحات تمایلی به حفظ خطوط
قرمز نیز ندارند!

