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اسرائيل، تنزل استراتژي و تاكتيك
س��عداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوش��ت: 
اس��رائيل با برگزاري مانور نظامي و گس��يل 
تجهي��زات نظامي زي��اد به مناطق ش��مالي 

فلسطين تالش كرد تا حزب اهلل را آرام كند.
 بر اس��اس آنچه »آحارونوت« نوشت، نخس��ت وزير در بخشنامه اي از 
يگان هاي شمالي ارتش اسرائيل خواست كه حتي در برابر حركت علني 
خودروهاي نظامي حزب اهلل در نزديكي مرزهاي لبنان و فلسطين هيچ 
واكنشي نداش��ته باش��ند و جز در زماني كه مورد حمله واقع شده اند، 

تيراندازي نكنند. 
اس��رائيل 2020 ناگزير به تغيير اس��تراتژي2000 شده و اين 
تغيير اس��تراتژي از قضا حيات آن را مورد تهديد قرار مي دهد. 
هم  اينك دولت اسرائيل در فضاي سياسي داخل سرزمين هاي 
اش��غالي به ناكارآمدي متهم است و نظام سياسي آن در بحران 
تصميم گيري به س��ر مي برد به  گونه اي كه ناگزير شده در يك 
سال سه بار انتخابات پارلماني برگزار كند، بدون آنكه به نقطه 

ثبات برسد. 
در صحنه بين المللي، امكان ادامه حيات اس��رائيل مورد ترديد 
قرار گرفته و حاصل آن شكاف  اروپا و امريكا بر سر سياست هاي 
اسرائيل است و در صحنه منطقه اي با جبهه  اي قدرتمند مواجه 

گرديده است. 
........................................................................................................................

 تحريف داخلي 
مكمل تحريم خارجي!

روزنام��ه وطن امروز با اش��اره به 
سخنان اخير رهبر معظم انقالب 
اس��المي در باب خطرات ناشي از 
جريان تحريف نوشت: همان طور كه بايد خط تحريف خارجي را 
بشكنيم، با جريان مرموز داخلي هم مواجه هستيم كه با عينك 
جناحي هر واقعيتي را وارونه جلوه مي دهد تا بتواند هميش��ه در 
موقعيت طلبكار باقي بماند و نكته جالب اين دو جريان هماهنگي 
دانسته و كاناليزه يا نادانسته و اتفاقي آنهاست! حال بايد در  مقابل 

اين دو جريان چه كرد؟!
قطعاً برخورد با اين دو جريان تحريف و هماهنگي شوم آن دو مي تواند 
هم خط تحريم ها را بشكند و هم فضاي كش��ور را از سياست زدگي به 
آگاهي سياسي و از دوقطبي سازي هاي بي مورد به همدلي عمومي براي 

رفع مشكالت برساند. 
درباره جريان تحريف داخلي به نظر مي رسد روشنگري فعاالن سياسي 
از هر جناح مي تواند اين اقليت پرس��ر و صدا و فعاليت مرموزش��ان را 

خنثي كند. 
اما درباره جريان تحريف خارجي اگر سلبي و قانوني برخورد نشود، آش 

همان آش و كاسه همان كاسه باقي خواهد ماند. 
جريان تحريف خارجي كه به راحت��ي دروغ مي گويد، ناگهان 
مدعي انتشار نامه ۵00نفره براي آزادي يك فاسد مي شود كه 
در تماس رسانه هاي داخلي بسياري از افراد در اين نامه جعلي 
روح ش��ان هم از اصل نامه خبر نداشته است! يا درباره وضعيت 
كرونا در ايران دروغ مي گويند. زماني كه معاون وزير بهداشت 
ايران كرونا مي گيرد، مي گويند جمهوري اسالمي در شكست 
كرونا ناموفق بود و وقتي نخست وزير انگلستان به كرونا مبتال 
مي شود و تا مرگ هم پيش مي رود، ساكت مي شوند. برخورد 
با جريان تحريف بايد به حدي قاطع باش��د ك��ه جرئت نكنند 

دروغ بگويند. 
........................................................................................................................

پايان تاريخ مصرف نتانياهو؟
روزنامه خراسان نوشت: هفته اي كه   
گذشت ش��اهد تظاهرات وسيعي در 
قدس اشغالي و تل آويو عليه نتانياهو 
بوديم. تظاهرات اين بار كمي متفاوت از برخي تجمعات طي دو 
س��ال اخير بود. اگر در تجمعات پيش��ين اعتراضات بيش��تر به 
پرونده هاي فس��اد نتانياهو بود، اما اين بار اعتراضات وس��يع تر، 
ادامه دار تر و در برگيرنده موضوعات بيشتري است. اين بار مخالفان 
نتانياهو صالحيت سكانداري دولت، احساس عدم راهبرد صحيح 
براي امنيت مرزهاي ش��مالي و مهار حزب اهلل، تشديد مشكالت 
اقتصادي و عدم مديريت در موضوع كرونا را دليل حضورشان در 
جلوي منزل نتانياهو مي دانند. اعتراضات حتي به خارج از اسرائيل 

هم كشيده شده است. 
برخي شواهد نشان مي دهد نتانياهو راه فرار از اين چالش ها را 
برگزاري دوباره انتخابات به اميد رهايي از دولت وحدت ملي با 
گانتز و رقيب چپ گراي خود مي داند؛ امي��دي كه به وضعيت 
اقتصادي، كرونا و نتايج انتخابات پيش روي امريكا بسيار وابسته 
است. مي توان گفت تا انتخابات امريكا و تعيين تكليف وضعيت 
ترامپ و حلقه صهيونيس��تي فعلي كاخ س��فيد به سركردگي 
كوش��نر داماد ترامپ، وضعيت بي ثباتي سياس��ي و اجتماعي 

امريكا ادامه خواهد داشت. 
اگر ترامپ كاخ س��فيد را ت��رك كند، اميد مخالف��ان وي براي 
زيركش��يدن صندلي قدرت نتانياهو پس از 12س��ال چندين 
برابر خواهد ش��د؛ اما اگر ترامپ بار ديگر در كاخ سفيد مستقر 
ش��ود مي توان پيش بيني كرد كه نتانياهو به س��مت برگزاري 
انتخاباتي جديد براي رهايي از ج��دال و تنش با گانتز و وزراي 

چپ كابينه اش برود. 
........................................................................................................................

پادسيگنال هاي سازش
روزنام��ه صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: 
اظهارات اخير بعضي مقامات امريكايي در مورد 
صبر ايران تا پايان آبان و رفع تحريم تسليحاتي 
ايران با پايان انتخابات رياست  جمهوري در امريكا را هرچند بايد به 
پاي اشتباه محاسباتي اتاق فكري صهيونيستي - امريكايي گذاشت 
اما س��وي ديگر اين موضوع، افراد يا جريان هاي��ي در داخل ايران 
هس��تند كه منبع صدور چنين س��يگنال هاي سازشي براي طرف 

امريكايي محسوب مي شوند. 
هرچند فاكتورهاي حاكم بر منافع ملي جمهوري اس��المي اجازه 
بس��تن چنين عهد اخوت هاي��ي آن هم با ش��رورترين حاكميت 
سياسي فعلي روي كره زمين را نمي دهند اما نبايد اين را هم از نظر 
دور داشت كه بعضي س��يگنال ها از بعضي چهره ها و جريان هاي 
داخلي در تقويت هدايت دشمن به چنين محاسباتي دور از انتظار 
نيست. اينكه چه افراد يا جريان هايي پالس هاي سازگاري با چنين 
تحليلي را روانه اتاق فكر دشمن امريكايي - صهيونيستي كرده اند،  
بحث بعدي است. دست يازيدن به بعضي اقدامات مي تواند دشمن 
را از اين اشتباه محاسباتي بيرون بكشد؛ دشمني ای كه به هر دليل 
درست يا نادرس��ت به اين گزاره رسيده كه در حال حاضر فرصت 
براي ضربه زدن به منافع جمهوري اس��المي مناسب است. از اين 
جهت است كه اهميت آنتي س��يگنال هاي سازش در زمانه فعلي، 
اهميت و ضرورت خود را بيش از هر زمان ديگري به رخ مي كشند؛ 
نشانه ها و پالس هايي كه نشان مي دهند هر چند جمهوري اسالمي 
به دنبال ماجراجويي نيست اما از منافع خود نيز كوتاه نخواهد آمد. 
اقداماتي از قبيل رزمايش اخير سپاه پاسداران در خليج فارس را 

بايد در اين راستا تحليل كرد. 

88498443سرويس  سياسي

قاليباف: كثرت طرح های ناپخته آسيب مجلس است

م�ا در مس�ير تح�ول در پن�ج س�ال پيش 
رو باي�د از مس�ائل حاش�يه اي بپرهيزي�م 
و به مت�ن وارد ش�ويم ت�ا بتوانيم ب�ه ثبات 
اقتصادي بدون وابس�تگي به نفت برس�يم. 
به گزارش مهر، آيين تكريم و معارفه قاسمي و 
زاكاني، رؤساي اسبق و كنوني مركز پژوهش های 
مجلس شوراي اسالمي ديروز در مجلس شوراي 

اسالمي برگزار شد. 
محمدباقر قاليب��اف در اين مراس��م گفت: هم 
اكنون بايد مجموعه اقتصادي كشور را از رانت و 
وابستگي به نفت كه باعث عقب ماندگي و بالي 
جان كشور شده اس��ت نجات داد كه تحقق اين 
مهم ني��ز از طريق فعاليت مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي به عنوان مغز متفكر 
مجلس امكانپذير اس��ت كه بستر الزم را در اين 
خصوص ايجاد كند و تا پايان برنامه 20ساله آن 

را محقق سازد. 
   بايد به ثبات بدون نفت برسيم 

قاليباف اظهار كرد: ما در مس��ير تحول در پنج 
سال پيش رو بايد از مسائل حاشيه اي بپرهيزيم و 
به متن وارد شويم و با چهار رويكرد شفاف سازي، 
مردمي سازي، هوشمند س��ازي و كارآمدسازي 
راه را دنبال و مردم را با تمام وجود درك و تالش 
كنيم تا فشار كنوني ايجاد شده بر دوش آنها را 
برداريم و در پنج س��ال آينده به ثبات اقتصادي 

بدون وابستگي به نفت برسيم. 
وي يادآور شد: اقتصاد كشور به دليل وابستگي 
به نفت مريض شده است كه اميدواريم با ايجاد 
فرصتي كه از طريق مركز پژوهش هاي مجلس 
به عنوان عضو جدي و اساسي نهاد قانونگذاري 
كشور فراهم شود، بتوانيم در فرآيند قانونگذاري، 
سياس��تگذاري و تعريف مس��ائل، اولويت ها و 
پيش نويس قوانين از طريق كارشناس��انش به 

كميسيون ها و تك تك نمايندگان كمك شود، 
به گونه اي كه در كميته هايي كه كميس��يون ها 
تش��كيل مي دهن��د، حضور پي��دا كنن��د و در 
تصميم س��ازي و تصميم گيري درس��ت نقش 

اثرگذاري داشته باشند. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي افزود: ارائه 
تعداد كثيري طرح هاي ناپخته كه بر اس��اس 
اولويت هاي مجلس نبوده، يكي از آسيب هايي 
اس��ت كه مجلس با آن مواجه اس��ت و مركز 
پژوهش ها در اين وقت مح��دود فعاليت هاي 
مجل��س مي تواند در اولويت بن��دي آنها نقش 
كليدي و اساس��ي داش��ته باش��د، همچنين 
معتقدم اي��ن مرك��ز در اجراي قواني��ن كه از 
شئونات قوه مقننه است مي تواند از آغاز تدوين 

قوانين نقش بي نظيري داشته باشد. 
قاليب��اف تصريح كرد: روش��ن مي گويم كه 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس مغ��ز تحول 
مجلس بوده كه نقشه راه در دستان مديران 
و كارشناس��انش قرار دارد و مي تواند هم در 
مباحث كالن، هم جزء و ه��م مينياتوري از 
ابتدا تا انتها به تعريف مسائل و اولويت بندي 
آنها بپردازد و قبل از اجرا از آنها شبيه سازي 
كن��د و در كن��ار ديوان محاس��بات مجلس 
به عنوان دو عضو مهم ق��وه مقننه در حوزه 
نظارت و ارزيابي قوانين به درس��تي فعاليت 

كند.
   ايجاد شبكه تعامل نخبگان؛ مهم ترين 

برنامه مركز پژوهش ها
عليرضا زاكاني هم در اين مراس��م با بيان اينكه 
افتخار دارم فصل جديدي از فعاليت هاي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي را آغاز كنم، 
ضمن قدرداني از رئيس مجلس شوراي اسالمي 
و هيئت امناي مركز پژوهش هاي مجلس گفت: 

آقاي قاسمي، فردي امين و دلسوز بوده كه براي 
مركز زحمات زيادي كشيده اس��ت. ايشان در 
دوره مخاطره آميز انتقاد به مجلس با هوشمندي 
توانسته اين شرايط سخت را پشت سر بگذارد و 
شرايطي را فراهم كند كه امروز بتوانيم با افتخار 

ادامه دهنده اين راه باشيم. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: هم اكنون انجام شش سطح كار در 
مجلس موضوعي��ت دارد كه بخ��ش اول آن به 
ايجاد زيرساخت ها و مديريت مجلس برمي گردد 
و نياز به مديريت، تنظيم و دقت دارد كه رسالت 
بزرگي است و هيئت رئيس��ه مجلس بايد آن را 
دنبال كند، همچنين تعام��ل در عرصه ملي از 
ديگر ويژگي هاي ممت��از اين جنس از مديريت 
اس��ت كه از طريق تعامل با كل كش��ور حاصل 

مي شود. 
وي افزود: مجل��س بايد با فكر و انديش��ه، ايده 
و طرح در كش��ور حركت كند و ب��ه تبع مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي مي تواند 
در اي��ن زمين��ه در خدمت مجموع��ه مديريت 
مجلس و تك تك نمايندگان باشد و به گونه اي 
برنامه ريزي كند كه شاهد تغيير و تحول از طريق 
اولويت بندي، برنامه ها و حركت با دقت در جهت 

تحقق آن باشيم. 
زاكاني اظهار كرد: تحقق ايده و برنامه مجلس از 
طريق حركت جمعي كميسيون ها و استفاده از 
ظرفيت مجموعه هاي بزرگ��ي همچون ديوان 
محاسبات امكانپذير اس��ت كه نقش مؤثري در 
تقويت حوزه نظارت داش��ته باشند. وي عنوان 
كرد: تقس��يم كار در س��طوح مختل��ف از ديگر 
ويژگي هاي مهمي است كه اين دوره از مجلس 
بايد از آن برخوردار باش��د تا از طريق آن بتوان 
گام به گام مسير تعالي را طي كرد، از سوي ديگر 

آنچه بر اين سطوح س��ايه مي اندازد استفاده از 
جوهر انقالبي مجلس مبتني بر مكتب امام)ره( 
اس��ت كه بتواند همه ظرفيت ها را بس��يج كند، 
همچنين تبعيت پذيري از ولي فقيه و نوكري و 
خدمتگزاري مردم از ديگر ويژگي هاي ممتاز اين 
دوره از مجلس خواهد بود كه ماحصل آن ايجاد 

مجلسي مستقل است. 
زاكاني يادآور ش��د: مجلس يازدهم از مديريتي 
خالق و پويا برخوردار اس��ت كه با رويكردهاي 
هوشمندسازي، مردمي س��ازي، كارآمدسازي 
و شفاف س��ازي در جهت تحق��ق خدمتگزاري 
شايسته حركت كرده و آن را از قبل در كارنامه 
خود ثبت كرده است. وي افزود: ما در اين دوره از 
فعاليت هاي مركز پژوهش هاي مجلس همكاري 
با جامعه نخب��گان را دنبال و با اس��تفاده از اين 
ظرفيت مسير صحيح اداره كشور را ريل گذاري 
مي كنيم ت��ا از اين طريق اين مرك��ز در جايگاه 

رفيعي قرار گيرد. 
زاكاني يادآور شد: ايجاد تغيير و تحول در مسير 
رش��د و تكامل از مهم ترين موضوعاتي است كه 
دنبال مي كنيم و تحقق اين مهم نيز در گرو ايجاد 
حلقه وصل نخبگان و حاكميت است به اين معنا 
كه بين حوزه و دانش��گاه پيوس��تگي عملياتي 
ايجاد و زمينه اي را فراهم كنيم كه از اين ظرفيت 
بتواني��م در پيش نويس قانون اس��تفاده كنيم، 
همچنين از بخش��ي از حاكميت اعم از عناصر 
باالدستي همچون شوراي نگهبان استفاده و با 
مجموعه هاي پژوهشي اين شورا ارتباط وسيع 
برقرار خواهيم ك��رد، به گونه اي ك��ه نظارت را 
به ماقبل از خروجي مجل��س منتقل كنيم تا با 
حداقل چالش ها مواجه ش��ويم و بتوانيم به يك 
تكامل يافتگي در حوزه تقنين دس��ت يابيم، از 
سوي ديگر از ظرفيت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام پيرامون اجراي سياست هاي سي و پنج گانه 
ابالغي رهبر معظم انقالب و نظرات بخش دولت 
و دستگاه قضايي اس��تفاده خواهيم كرد و يك 
مشاركت پذيري در اين زمينه ايجاد مي كنيم تا 
مسير قانونگذاري تسهيل شود. وي خاطرنشان 
كرد: ما تالش مي كنيم ش��بكه نخبگان را ذيل 
دفاتر اي��ن مركز قرار دهيم و آنه��ا را به گونه اي 
س��اماندهي كنيم تا بتوان از نظراتشان در رفع 
مسائل محلي 202حوزه انتخابيه استفاده كرد 
كه اين مهم مورد تأكيد رئيس مجلس ش��وراي 
اسالمي و يكي از دغدغه هاي نمايندگان مجلس 

است كه مانع نقش آفريني ملي آنها مي شود. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: اس��تفاده از افكار عمومي كه در پي 
يك نظرسنجي در دوره مديريت اسبق اين مركز 
انجام شده اس��ت، زمينه اي را فراهم مي كند تا 
قانونگذاري بر مبناي نياز جامعه صورت بگيرد 
و قانونمداري در كشور حاكم شود، ضمن اينكه 
هر چه مجلس بيشتر با مردم و ساير دستگاه ها 
تعامل داشته باشد به اتخاذ تصميمات پخته تري 

منتهي خواهد شد. 
زاكاني در پاي��ان از نظام داده پ��ردازي، ادبيات 
گفتاري و استفاده از شرايطي كه خروجي را به 
سمع جامعه برساند و از نقايص اين مركز ياد كرد 

كه بايد اصالح شود.

 پزشكيان با اشاره به تأثير احتمالي كرونا 
بر انتخابات:

دولت نواقص الكترونيكي شدن انتخابات را 
رفع كند

با توجه به احتمال تداوم شيوع كرونا، دولت بايد تا خرداد سال۱۴۰۰ 
نواقص الكترونيكي شدن انتخابات را رفع و زيرساخت ها را فراهم كند. 
مس��عود پزش��كيان، نماينده مردم تبريز در مجل��س در گفت وگو با 
خانه ملت، با اش��اره به اينكه دولت و ش��وراي نگهب��ان بايد وضعيت 
زيرساخت هاي برگزاري انتخابات الكترونيكي را بررسي كنند، گفت: 
در صورت تعبيه زيرساخت ها و اجراي كامل سيستم انتخابات بر اساس 

قانون، انتخابات با سرعت، اطمينان و بدون حاشيه برگزار مي شود. 
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به انتخابات مرحله دوم مجلس در برخي حوزه هاي انتخابيه و رياست 
جمهوري، افزود: در صورت برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي، 
نگراني از بابت تداوم شيوع كرونا و تحت تأثير قرار دادن انتخابات نيز 
از بين مي رود. وي با بيان اينكه افراد با كد ملي و شناس��ايي مي توانند 
در تمامي مناطق كش��ور نظر خود را ثبت كنند، يادآور شد: دولت در 
فرصت باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري بايد دولت خألها را رفع 

و نواقص موجود را اصالح كند. 
پزشكيان معتقد اس��ت: كرونا ضمن اينكه تهديدي محسوب مي شود، 
فرصتي براي سيس��تم هاي اداري و دولتي و حتي قانونگذاري اس��ت تا 
امكانات توسعه دولت الكترونيك را فراهم كنند، بنابراين مجلس بايد روش 
اجراي نشست هاي خود را به صورت مجازي و الكترونيكي به كار بگيرد تا 
دولت در ادامه به موضوع انتخابات الكترونيكي بپردازد. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: مجلس قوانين الزم 
را در اين زمينه تصويب كرده است اما در صورت عدم توجه به اين موضوع 

در فرصت پيش رو، تكاليف جديد براي دولت ايجاد مي كند. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

 تحريم  فلزات نظامي
 خشم امريكا از مزرعه موشكي ايران بود

ب�ه رغ�م تحريم ه�اي جدي�د در ح�وزه فل�زات مرتب�ط ب�ا 
س�اخت موش�ك و ادوات نظام�ي، جمهوري اس�امي ب�ه عقب 
بازنگش�ته و ب�از ه�م در ح�وزه دفاع�ي پيش�رفت مي كن�د. 
يعقوب رضازاده، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت و گو با خانه 
ملت، در واكنش به تحريم هاي جديدي كه شوراي امنيت ملي امريكا در 
پي آزمايش موشك بالستيك از اعماق زمين توسط ايران صورت داد، گفت: 
امريكايي ها به دنبال مذاكره با جمهوري اسالمي در ازاي شروطي هستند 
كه از مهم ترين آنها عدم فعاليت هاي نظامي، هسته اي و برخي اقدامات 
ديگر است. نماينده مردم س��لماس در مجلس شوراي اسالمي بر همين 
اساس تأكيد كرد: جمهوري اسالمي هيچ گاه بر سر فعاليت هاي نظامي و 
دفاعي خود، كاهش فعاليت هاي هسته اي و همچنين تغيير مواضع خود 
در جبهه مقاومت سر ميز مذاكره با هيچ كشوري نمي نشيند. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم با اشاره به آزمايش موفقيت آميز پرتاب موشك 
بالستيك از اعماق زمين كه براي نخستين بار در عرصه بين الملل صورت 
گرفت، گفت: تقويت حوزه دفاعي باعث ايجاد نوعي بازدارندگي در منطقه 
شده و دشمنان ما اكنون مي دانند كه نمي توانند دست به هيچ گونه اقدام 

نظامي، حتي در حد تهديد عليه ايران بزنند. 
وي افزود: ش��وراي امنيت ملي امريكا به دليل خش��م خود از آزمايش 
موش��كي اخير ايران، تحريم هاي جديدي را در حوزه فلزات مرتبط با 
ساخت موش��ك و ادوات نظامي وضع كرده كه به خاطر هراس آنها از 

تقويت بنيه نظامي جمهوري اسالمي است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در پايان خاطرنشان كرد: دستگاه هاي نظامي و دفاعي جمهوري اسالمي 
هيچ گاه در برابر فشارها كوتاه نمي آيند و با هر تحريم جديد يك گام در 

حوزه مورد تحريم واقع شده، پيشرفت خواهند كرد.
........................................................................................................................

محمدصالح جوكار:
 قوه قضائيه براي حمايت از سوت زن ها 

اليحه دهد
بايد در ش�رايطي كه كشور با فساد گس�ترده مواجه شده است از 
كساني كه فساد را با استناد به مدارك فاش مي كنند، حمايت كرد. 
محمدصالح جوكار رئيس كميس��يون امور داخلي كشور و شوراهاي 
مجل��س در گفت وگ��و با خان��ه ملت، با اش��اره ب��ه ط��رح حمايت از 
آشكاركنندگان فساد در كش��ور، گفت: از آنهايي كه در اصل8 قانون 
اساسي به موضوع حمايت از آمران و ناهيان از منكر تأكيد شده است، 
بايد در شرايطي كه كشور با فساد گسترده مواجه شده است از كساني 

كه فساد را با استناد به مدارك فاش مي كنند، حمايت كرد. 
نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس ادامه داد: با حمايت از سوت زنان 
فساد، در هر جايي از كشور فسادي شكل گرفته باشد يا جرمي در حال 
وقوع باشد، مي توان به سرعت به مسئله ورود كرد و كشور را از فساد و 
رانت نجات داد. وي بيان كرد: قطعاً بايد حمايت قانوني از اش��خاص و 
افراد آشكاركننده فساد كرد تا انگيزه الزم براي افشاي اطالعات و اسرار 

را داشته باشند. 
رئيس كميسيون امور داخلي كشور و ش��وراها در مجلس تأكيد كرد: 
مبارزه با فس��اد در قوه قضائيه كليد خورده اس��ت، از اي��ن رو انتظار 
مي رفت اين قوه اليحه اي در راستاي حمايت از سوت زنان فساد ارائه 
دهد تا جنبه قانوني پيدا كند، به هر ح��ال نمايندگان طرحي را آماده 
كرده اند كه با فوريت مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت تا مردم از افشاي 
فساد احساس آرامي كنند و گزارش هاي خود را به موقع به گوش قوه 

قضائيه برسانند. 
........................................................................................................................

 قدرداني طائب از وزارت اطالعات 
در دستگيري »شارمهد«

مقتدران�ه  اق�دام  از  س�پاه  اطاع�ات  س�ازمان  رئي�س 
ش�ارمهد،  جمش�يد  دس�تگيري  در  اطاع�ات  وزارت 
ك�رد.  قدردان�ي  تن�در  تروريس�تي  گروه�ك  س�ركرده 
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين »حسين طائب«، رئيس 
سازمان اطالعات سپاه صبح سه ش��نبه در حاشيه نشست مسئوالن 
اين سازمان از اقدام هوشمندانه و مقتدرانه وزارت اطالعات در ضربه 
به انجمن موس��وم به پادشاهي ايران و دس��تگيري سركرده گروهك 
تروريستي تندر تقدير و تشكر كرد و آن را نشانه اقتدار و صالبت جامعه 

اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران دانست.
وي با اش��اره به اهميت هماهنگي و هم افزايي جامع��ه اطالعاتي در 
صيانت از امنيت پايدار كشور، تأكيد كرد: تالش همه ما ايجاد امنيت 
همه جانب��ه براي م��ردم و ايران عزيز اس��ت و همواره خ��داي بزرگ 
را ش��اكريم كه در اين راه مقدس، پاس��داران و س��ربازان گمنام امام 

زمان)عج( را ياري كرده است. 
جمشيد شارمهد سركرده گروه تروريستي تندر كه از امريكا عمليات 
مس��لحانه و خرابكارانه در اي��ران را هدايت مي كرد، در س��ال1۳8۷ 
عمليات انفجار در حسينيه سيدالشهداي ش��يراز را كه در آن 1۴نفر 
شهيد و 21۵نفر از عزاداران حس��يني مجروح شدند طراحي كرده و 

مسئوليت آن را بر عهده گرفته بود.

   گزارش

طی مراسمی صورت گرفت
اهداي پرچم و نشان فداكاري به دانشگاه امام علي)ع(

به پاس رشادت هاي مجاهدانه دانش آموختگان 
دانشگاه هاي افسري ارتش در سال هاي دفاع 
مقدس، با تصويب فرمانده�ي معظم كل قوا، 
پرچم و نش�ان فداكاري به دانش�گاه افسري 
امام علي)ع( ارتش جمهوري اس�امي ايران 

اهدا مي شود. 
به گزارش فارس، با پيش��نهاد ارتش و س��تاد كل 
نيروهاي مسلح به محضر امام خامنه اي فرماندهي 
معظ��م كل قوا)مدظله العالي(، مبن��ي بر اهدای 
پرچم و نشان فداكاري هزار و 18۴شهيد دانشجو و 
دانش آموخته دانشگاه افسري امام علي)ع( نيروي 
زميني ارتش، پس از تصويب معظم له، اين دانشگاه 
به افتخار دريافت پرچم و نشان »فداكاري« نائل 
مي شود كه مراتب به امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موس��وي، فرمانده كل ارتش جمهوري اس��المي 

ايران ابالغ شد. 
نقش بي بديل دانش آموختگان دانش��گاه افسري 
امام علي)ع( ارتش در تثبيت و استحكام پايه هاي 
انقالب و ميدانداري فداكارانه و مجاهدانه در عرصه 

دفاع مقدس و صيانت از مرزهاي اعتقادي و حريم 
اهل بيت)ع( بر صفحات پرافتخار ارتش واليتمدار 

و تارك ايران اسالمي ثبت شده است. 
اين دانشگاه با تربيت افسران مؤمن، مطهر و مالكان 
اشتري چون صيادها، ستاري ها و نامجو ها و همچنين 
نقش آفريني مؤثر در ارتقای ت��وان رزمي و دفاعي، 
بارها از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي و فرمانده 
كل قوا )دامت بركاته( مورد تفقد قرار گرفته است و 
به القاب »فيضيه ارتش« و »كانون علم و جهاد« و 

»ذخيره هاي اميد« مفتخر شده بود.

رئيس كميسيون اصل۹۰ مجلس:

گزارش عملكرد ساالنه دولت بايد به مجلس ارائه شود
مطابق قان�ون، رئيس جمه�ور و وزرا بايد 
گ�زارش عملكرد س�االنه خ�ود را در ماه 
ج�اري ب�ه مجل�س ارائ�ه كنن�د و نبايد 
از اج�راي اين قان�ون اس�تنكاف نمايند. 
حجت االس��الم نص��راهلل پژمانف��ر، رئي��س 
كميسيون اصل۹0 مجلس در گفت وگو با مهر 
با بيان اينكه دولتمردان بايد هر چه سريع تر 
گزارش عملكرد ساالنه خود را به مجلس ارائه 
كنند، اظهار داش��ت: طبق آيين نامه داخلي 
مجلس، دولتي ها موظفند بر اساس برنامه اي 
كه در جلس��ه رأي اعتماد اع��الم كردند در 
مرداد هر سال عملكرد و برنامه هاي خود را به 
مجلس ارائه دهند و شوراي نگهبان هم اين 

موضوع را تأييد كرده است. 
وي افزود: آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي 
اسالمي درباره موضوع ارائه گزارش عملكرد 
س��االنه دول��ت به مجل��س صراح��ت دارد 
و اي��ن موض��وع كاري اختياري نيس��ت كه 
دولت بخواهد از آن اس��تنكاف كند. رئيس 

كميسيون اصل۹0 شوراي اسالمي تصريح 
كرد: مجلس بر اساس برنامه هاي ارائه شده 
به وزرا رأي اعتماد داده و بر اين اس��اس بايد 
دقيقاً مش��خص ش��ود كه آيا وعده هايي كه 
دولتمردان به مجلس داده اند، محقق ش��ده 

است يا خير. 
پژمانفر تأكيد ك��رد: نمايندگان مجلس بايد 
برنامه هاي دول��ت و وزرا را راس��تي آزمايي 
كنند چراكه نظارت يك��ي از كارهاي اصلي 
مجلس است و نمايندگان به اين مسئله توجه 

ويژه اي دارند. 
نماين��ده مردم مش��هد در مجلس ش��وراي 
اس��المي خاطرنش��ان ك��رد: در صورتي كه 
دولتمردان از اجراي اين قان��ون خودداري 
كنند و گزارش عملكرد و برنامه هاي خود را 
به مجلس ارائه ندهند، ما از ابزارهاي نظارتي 
خود اس��تفاده مي كنيم چراكه دولت مكلف 
به ارائه اين گزارش اس��ت و نمي تواند آن را 

ناديده بگيرد.

   خبر

نايب رئيس كميسيون آيين نامه داخلي مجلس:

كليات طرح شفافيت آرا در كميسيون آيين نامه داخلي مجلس تصويب شد
ناي�ب رئي�س كميس�يون آيين نام�ه داخل�ي مجل�س 
از تصوي�ب كلي�ات ط�رح ش�فافيت آرای نماين�دگان 
داد.  خب�ر  كميس�يون  اي�ن  دي�روز  نشس�ت  در 
به گزارش فارس، شهباز حسن پوربيگلري نماينده مردم سيرجان 
در مجلس شوراي اسالمی گفت: كليات طرح شفافيت در نشست 

ديروز كميسيون آيين نامه داخلي مجلس به تصويب رسيد. 
وي اف��زود: جزئي��ات اين طرح براي بررس��ي بيش��تر ب��ه مركز 
پژوهش هاي مجلس ارجاع ش��د ت��ا پس از بررس��ي هاي دقيق 

كارشناسي براي تصويب به صحن كميسيون ارائه شود. 
براساس اين گزارش، طرح شفافيت آراي نمايندگان روز 1۳خرداد 
م��اه در مجلس اعالم وصول ش��د. طراحان اين ط��رح در داليل 

تدوين آن تأكيد دارند: با توجه به مطالب��ه عمومي مردم و تعهد 
اكثر نمايندگان مجلس يازدهم به م��ردم براي پيگيري موضوع 
و به دليل نقش مهم ش��فافيت در مبارزه با فس��اد و ويژه خواري 
و نظر به اينكه پيش از اس��تفاده از سيس��تم الكترونيكي، آراي 
نمايندگان در جلسات علني ش��فاف بوده است، اين طرح تقديم 

مجلس مي شود. 
اين طرح ش��امل يك ماده واحده و چند تبصره است كه بر اساس 
آن نماينده رسانه ملي با رعايت شرايط مندرج در اين ماده اجازه 
حضور و تهيه گزارش از جلسات كميسيون هاي مجلس را خواهد 
داشت. همچنين هيئت رئيس��ه مجلس موظف است در پايان هر 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي آراي هريك از نمايندگان را 

به جز مصاديق بند۳ ماده118 به تفكيك موافق، مخالف، ممتنع 
و عدم مشاركت در سامانه اطالع رساني مجلس شوراي اسالمي به 
طور شفاف اعالم كند، به نحوي كه مشاهده و داده پردازي آن براي 

آحاد ملت امكانپذير باشد. 
گزارش حضور، غياب، تأخير و نيز مأموريت هاي داخلي و خارجي 
تمام نمايندگان نيز بايد هر ماه توسط هيئت رئيسه مجلس به طور 

شفاف در سامانه مذكور اطالع رساني شود. 
در مواردي كه حداقل 1۵نفر از نمايندگان درخواست رأي گيري 
مخفي ب��ا ورقه دهن��د، ابتدا بدون بحث نس��بت به درخواس��ت 
رأي گيري مي ش��ود و در صورت تصويب در اص��ل موضوع مورد 

درخواست رأي گيري مخفي با ورقه انجام خواهد شد.

   مجلس

خانه  ملت


