
پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری: 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز در دیدار پر شــور هزاران نفر 
از مــردم آذربایجان، حضور منســجم، مقتدرانه و 
پرطراوت ملت در راهپیمایــی ۲۲ بهمن را »مایه 
آبروی انقالب و نظام و ایران« خواندند و با اشــاره 
به این که مســئوالن نباید این حضور را به معنای 
گله نداشــتن مردم تصور کننــد، افزودند: آمریکا 
می خواهد با تکرار ترفند تهدیــد و جنگ نظامی، 
توجه مسئوالن کشور را از صحنه جنگ واقعی یعنی 
جنگ اقتصادی منحرف کند، مســئوالن هوشیار 
باشــند و همه همت خود را صرف حل مشکالتی 

همچون بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند.
ایشــان حضور پرشــکوه ملــت در راهپیمایی 
۲۲ بهمن امســال را »مایه آبروی انقالب و نظام و 
ایران« خواندند و با تشــکر صمیمانه قلبی از مردم 
خاطرنشان کردند: امســال نه فقط منابع داخلی از 
افزایش حضور مردم در بســیاری از شهرها سخن 
گفتند بلکه دشمنان انقالب هم برخالف سال های 
قبل، با استفاده از تعابیر »میلیونی« به این حضور 
عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتاً از ادای 

تشکر از ملت قاصر است.
ایشــان با اشــاره به تالش بی وقفه سیا، موساد، 
دستگاه اطالعاتی و جاسوســی انگلیس و هزینه 
شــدن دالرهای نفتی قارون ها برای فضاسازی بر 
ضد انقالب و جمهوری اســالمی گفتند: در تمام 
طول سال، صدها شبکه ماهواره ای، فضای مجازی 
و ورشکستگان فراری از ایران، به تحقیر و تضعیف 
و متهم ســازی نظام مشــغولند اما حضور عظیم 
ملت همچون باران رحمت الهی، در روز ۲۲ بهمن 
این فضای غبارآلود را پاکیــزه می کند و همچون 

رودخانه ای زالل و مبارک، آلودگی ها را می زداید.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای تأمــل در ترکیب 
جمعیتی راهپیمایی ۲۲ بهمن را ضروری و بسیار 
مهم برشمردند و افزودند: اکثر این جمعیت عظیم، 
دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت، پیروزی انقالب، 
امام راحل و دفاع مقدس را ندیده اند اما با احساس 
و معرفت و روشنفکری و روشــن بینی به خیابانها 

می آیند.
ایشــان خاطرنشــان کردند: حضور امیدآفرین 
و ایستادگی نسل ســوم و چهام در میدان دفاع از 
انقالب و نظام، نشــان دهنده رویندگی و بالندگی 

انقالب و نکته ای بسیار مهم و درخور توجه است.
رهبر انقالب اسالمی، تالش دشــمنان را برای 
ناکارآمد نشــان دادن نظام، کوبیدن آب در هاون 
برشــمردند و افزودنــد: ما البته مثــل همه جای 
دنیا نابســامانی هایی داریم که به هیچ وجه از آنها 
نمی گذریم اما دشــمن در تالش است پیشرفتها و 
کارهای بسیار مهم ۳۸ سال اخیر را نادیده بگیرد و 

مردم را مأیوس کند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اســتناد به 
گزارش های واقعی، پیشــرفت های کشــور را در 
۴ دهه اخیر در برخی امور زیربنایی، شــگفت انگیز 
خواندند و یادآوری کردند: برخی از این پیشرفت ها 
و جهش هــا در دوره های صدســاله هــم معموالً 

امکان پذیر نیست.
ایشــان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایســه 
بــا دوران تحقیرآمیــز طاغوت، از دســتاوردهای 
پرافتخار انقالب برشمردند و افزودند: رژیِم تو سری 
خور از آمریکا و انگلیس، ملت را ذلیل و خوار کرده 
بود امــا امروز همه به عزت و اقتــدار ملت و حضور 
تعیین کننده ایران اذعان دارند و می دانند در تقریباً 
همه مسائل منطقه، اگر ایران حضور نداشته باشد و 

اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت.
رهبر انقالب ۲۲ بهمن را »نعمتی الهی و فرصتی 
گرانقدر« برای اعالم مواضع و خواســته های ملت 
دانستند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل 
دشمنان ایستاده اســت و به دنبال تحقق اسالم و 
پیشرفت نظام اسالمی برخاسته از مردم است و هر 
مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند ملت 

او را بدون تردید پس خواهد زد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به مســئوالن کشور 
تأکید کردند: حضور پرشور مردم در مقابل دشمن 
کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گالیه 
نداشــتن آنها از عملکرد مسئوالن نگذارید چرا که 
مردم از مسائل مختلف ازجمله تبعیض و کم کاری 
و بی اعتنایی به مشــکالت گالیه مندند و احساس 

ناراحتی و رنج می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند:  سال »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« درحال پایان یافتن است و مسئوالن 
دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این 
زمینه چه کرده اند؟ رهبر انقالب در همین زمینه 
افزودند: مســئوالن نباید به مــردم بگویند »باید 

چنین بشود«، بلکه باید بگویند »چنین شد«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »بیــکاری و رکود و 
گرانی« را از مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند: 
»البته مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیت های 
کشور بیش از اینهاست و راه خروج از مشکالِت چند 

بعدی هم مشخص است«.
ایشــان به سخنان ۶ ســال پیش خود در زمینه 
هدف گذاری دشــمن برای تشــدید فشــارهای 
اقتصادی و دلســرد شــدن مردم اشــاره کردند و 
افزودند: مســئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه 
کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم 
اســت اما در نگاه کوتاه مدت، مسائل اقتصادی در 

اولویت است.
رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت 
قبلی و فعلی آمریــکا در تکرار ترفند »تهدید ایران 
به جنگ« افزودند: امروز هم مثل قبل از گزینه های 
نظامی روی میز حرف می زنند و آن مسئول اروپایی 
هم به مسئوالن ما می گوید »اگر برجام نبود وقوع 
جنگ حتمی بود«، اما این حرف یک دروغ محض 
اســت و آنها می خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی 
یعنی نبرد اقتصــادی منحرف کننــد و به جنگ 
نظامی سوق دهند تا مسئوالن کشور از تمرکز در 
عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ فرهنگی 

غربی ها با ملت ایران باز بمانند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، نظــارت و پیگیری 
طرحها و برنامه ها را کاماًل ضروری خواندند و گفتند: 
از رئیس جمهوری محترم خواســته ام به مدیران 
اجرایی تذکر دهد که مدیریت باید با شــفافیت و 
نظارت و پیگیری همراه باشــد وگرنه صرف این که 
مدیران بگویند »بشــود« و طرف مقابل هم بگوید 
»چشم«، پیشرفتی صورت نمی گیرد و کار عینی 

انجام نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیه »واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوه« تأکید کردند: منظور این آیه 
فقط توجه به قوه نظامی نیست بلکه معنای آیه این 
است که هرچه می توانید درون خود را از همه نظر 
قوی کنید که این همان استحکام ساخت داخلی 

است که بارها گفته ام.
رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد ۸ درصدی را به 
استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده کامل از 
ظرفیتهای داخلی امکان پذیر دانستند و خاطرنشان 
کردند: معنای واقعی رشد، رشد تولید و استحکام 
داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد مقاومتی است 
نه فقط فروش بیشــتر نفت که البته آن هم مفید 

است.
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها 
و ضعف ها دســت می گذارند و آنهــا را بزرگنمایی 
می کنند، افزودند: نکته قابل تأمل این اســت که 
این عناصر همان کســانی هستند که خودشان به 

دشمن گرای تحریم ها را داده اند.
رهبر انقــالب اســالمی در بخش دیگــری از 
سخنانشان، حادثه ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز را درسی 
مهم و همچون موتــور پیش برنده ملت در پیروزی 
انقالب اسالمی دانستند و افزودند: مردم آذربایجان 
در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی ۱۳۰ سال 
گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت، انقالب اســالمی و دفاع 
مقدس از اصلی ترین محورهای مبــارزه بوده اند و 

این، شناسنامه و تاریخ پر افتخار آذربایجان است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به تحرکات 
تفرقه افکنانــه برخــی گروه ها در ســال های اول 
انقالب در تبریز، گفتند: امام بزرگــوار ما در مقابل 
آن حرکت ها که برخاســته از سیاست های قدیمی 
انگلیسی ها بود، فرمودند »هیچ کس نگران نباشد، 
چراکه خود مردم تبریز جــواب آنها را خواهند داد« 

و همین گونه نیز شد.
ایشان، هوشیاری قشرهای مختلف مردم ازجمله 
مردم و جوانــان و نخبگان آذربایجــان را در مقابل 
اختالف افکنی و وسوســه های دشــمنان ستودنی 
خواندند و گفتند: آذربایجان نقطــه قوت انقالب و 
نظام اسالمی اســت و مردم آن در راه دفاع از وحدت 
ملی از جانشان مایه گذاشته اند که همه باید قدردان 

این فداکاری باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تنوع قومیتهای مختلف 
همچون ترک، فارس، لُر، ُکرد، عرب و بلوچ را فرصتی 
ارزشــمند برای ایران دانستند و خاطرنشان کردند: 
دشمن همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشم طمع 
دوخته تا به خیال خود از هر گسلی در کشور استفاده 
و زلزله ایجاد کند، درحالی که هیچ گسلی در کشور 

وجود ندارد و مردم، یکپارچه و متحد هستند.
رهبرانقالب اسالمی با اشاره به سینه سپر کردن 
و ایســتادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر مردم 
آذربایجــان در مقابــل سیاســت های خباثت آلود 
دشمنان، مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی از علمای 
اهل سّنت بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم از علمای 
اهل سّنت کردســتان و همچنین ســردار جوان و 

عرب خوزستانی شــهید علی هاشمی را نمونه هایی 
از حرکت متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اســالم 
و انقالب دانســتند و افزودند: ملت ایــران متحد، 

منسجم، همراه و همدل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای از همین زاویه به تعبیر 
مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان »آشتی ملی« 
اشاره کردند و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از 
پر و بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: مگر مردم 
با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری 
وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در  سال ۸۸ 
به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و 
لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت 
کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم 

نمی کنند.
ایشــان افزودند: البته کســانی که با اصل انقالب 
مخالف بودنــد و می گفتند »انتخابات بهانه اســت 
و اصل نظام هدف ماســت«، عده ای معدودند و در 
مقابل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران، فقط 

یک قطره کوچک هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: مردم 
ایران در جایی که پای اســالم، ایران، اســتقالل و 
ایستادگی مقابل دشمن در میان است، با همه وجود 
ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته 
ممکن اســت در فالن قضیه سیاســی دو نفر با هم 
اختالف نظر داشته باشند، اما این چیز مهم و مؤثری 

نیست و مسأله ای عادی و طبیعی به شمار می رود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: اقیانوس 
خروشان، منسجم و متحد ملت باید روزبه روز تقویت شود.

رهبر انقالب با اشاره به شــعله های امید مقدس 
و الهی کــه همواره دل ملــت را گرم کرده اســت 
افزودند: با وجود همه پیشــرفت ها مــا تاکنون در 
تحقق آرمان های اسالم و انقالب، تنها قدمی کوتاه 
برداشــته ایم و باید به سوی جامعه اسالمِی عادالنه، 
پیشرفته، مقتدر و با عزت گام های بلندی برداریم که 
به فضل الهی با ادامه مسیر ملت و نظام، قطعاً پیروزی 

و آینده متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اســالمی، آیت اهلل 
مجتهد شبســتری نماینده ولی فقیه در اســتان 
آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز با تسلیت ایام 
فاطمیه، گفت: مردم غیرتمنــد آذربایجان در ۲۹ 
بهمن ۱۳۵۶ حماســه ای تاریخــی و به یادماندنی 
آفریدند و در ۲۲ بهمن امســال نیز بار دیگر بصیرت 
و آگاهی خویش را اثبات کرده و با رهبر خود تجدید 

میثاق کردند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی، با بیان 
این که ایرانیــان هیچ گاه فریب شــیطان بزرگ را 
نخورده و نخواهند خورد، تأکید کرد: ملت ایران با 
وحدت و یکپارچگی ثابت کرده انــد که در دفاع از 

منافع و امنیت ملی متحد هستند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان: تا انتخابات

تالش برای ناکارآمد نشان دادن نظام آب در هاون کوبیدن  است

شبکه اجتماعی
سیدحســن خمینی در یادداشتی تحت 
عنوان »اهواز و خاک« در اینستاگرام: خوزستان 
را به هر صفتی بشناســید، برای نســل ما بوی 
باروت و حماسه درآن صفت نهفته است. جنگ 
و دفاع مقدس و ســرزمینی که همه مردم ایران 
درکنار مــردم خونگرم آن ایســتادند تا ایران و 
اسالم مســتقر بمانند و نام این خطه زرخیز که 
سرمنشأ سرمایه ماست، بر تارک ایران بدرخشد. 
سال هاست که این روزهای سال، خوزستان به 
خاک می نشیند. سرزمینی که به خون نشست 
ولی بر خاک نیفتاد، خاک آلوده شــده اســت. 
راســتی نمی دانم برای حل این مشکل کدامین 
راه زودتر به ســرانجام می رسد، ولی می دانم که 
مسئولین درصدد حل این مشکل هستند و مثل 
هر ایرانی می دانم که باید همتی مضاعف بدرقه 
راه کرد تا این مشکل هرچه زودتر حل شود. خدا 

حافظ خوزستان است.

ژانر روز

  # دلواپس  _ خوزستانیم

علیرضا کیانپور
روزنامه نگار
@kianpourAlireza

حدود چهار ســال پیش که روحانی آمد و شــد 
رئیس جمهوری مملکــت، واژه ای به اصطالحات 
سیاسی اضافه شــد که اوایل درست توی زبان هم 
نمی چرخید اما بعد این قــدر گفتند برجام، برجام، 
برجام که حداقل در یک مورد، وســط برنامه زنده 
تلویزیون، آقای مجری که احتماالً چشم دیدن دولت 
تدبیر و امید و این فوفول بازی  ها را نداشت، به جای 
کلیشه خداحافظی تلویزیونی اش که »رسیدیم به 
فرجام کار« زل زد توی چشمان با یک  طور دلواپسی 
مجریانه گفت که »رســیدیم به برجام کار«! اتفاقاً 
همین »دلواپســی« هم از آن اصطالحاتی بود که 
همین سه، چهار  سال گذشته وارد سیاست شده و 
جالب آنکه سخت مربوط است به »برجام«؛ برجام 
که به فرجام رســید دو اتفاق مهم افتاد؛ اول اینکه 
آن قدر این تعبیر »به فرجام رسیدِن برجام« اینجا 
و آنجا به  کار رفت که همه جــا دفعتاً کهیر زد و دوم 
آنکه عده ای راه افتادند همه جا به دلواپســی برای 
چرخ های سانتریفیوژ و چرخ های زندگی که ای  امان 

نمی چرخد... ای  فغان قفلی که زد!
اینها را گفتــم چرا که دیروز داغ ترین هشــتگ 
توییتر فارســی »دلواپســی« بود اما نه برای چرخ 
و ســانتریفیوژ. دیروز کاربران توییتر از عمق جان 
دلواپس بودند، برای خوزستان. گرد و خاک که این 
سال ها چشــمان مردمان صبور خوزستان را بسیار 
خراشــیده و ســوزانده، کم بود؛ این روزها بی آبی 
و بی برقی هم به بیچارگی هایشــان اضافه شــده و 
فاجعه بارتر آنکه با قطع شدن گازشهری در این استان 
نفت خیز، آخرین کاشــی دومینوی درد خوزستان 
هم فروریخت و بغض توییتر فارســی ترکید تا آنجا 
که »AbbasTahmasebizadeh« توییت کرد: 
خوزســتان در خاک بی توجهی دفن شد. از غروب 
شامگاه سه شنبه دمای »دلواپسی برای خوزستان« 
باالتر و باالتر رفت و هنوز بامداد دیروز فرانرسیده بود 

که »دلواپس _ خوزستانیم« به نقطه جوش رسید! 
عده ای از سال های ایثار خوزستان برای ایران در 
جنگ نوشــتند و از اینکه حال نوبت فداکاری ایران 
است برای خوزستان. »میرهابیل« شبیه به »لیدی 
اِل« نوشت: »خوزستان نفس ندارد، خوزستان آب 
ندارد، خوزســتان برق ندارد، خوزستان کار ندارد؛ 
خوزســتان اما نفت دارد، خوزستان شلمچه دارد.« 
حال آنکه بیشتر توییت ها برخالف این کلیشه رایج 
بود. »خاکستری« نوشــت: ما مردم خوزستان از 
ملت ایران به خاطر ۸ ســال جنگ طلبکار نیستیم 
ما می خواهیم تمام استان های محروم از این وضع 
ننگین نجات یابند!« و »eghlima« توییت کرد: 
»نه چون ۸  سال جنگیدیم یا چون والیت مون نفت 
داره، چون آدمیم و حقمونه که همیشــه آب و برق 
و هوا داشته باشــیم؛ پس ما رو هم ببینید.« کمی 
بعدتر اما »جفرســون طیاره« نوشت: اگه یه سر 
برین خرمشهر فک می کنین جنگ پارسال تموم 
شده، درصورتی که اشــتباه می کنین جنگ هنوز 
تو خوزستان تموم نشــده!« و »tarrllan« هم در 
تشبیهی شیرین نوشت: »خوزســتان مثل مامان 
ایرانه! کمتر از همه مي خوره، مي پوشــه، استراحت 

مي کنه، همه نق و نوق هم تحمل مي کنه.«
بعضی کاربرها همچون »مهتاب محمودی« به 
دالیل این بحران عظمــا پرداختند اما »یه دختر« 
توییت کرد: حــاال الزم نیســت تک تکتون بگید 
راه حل مشــکل خوزســتان کوتاه مدت نیست. ما 
۱۰ساله صبوری کردیم، ۱۰ سال برنامه کوتاه مدت 
نیســت.« همزمان عده ای هم خوزســتان غنی را 
دیدند و به ثروت های طبیعی این استان پرداختند. 
»EmadMorshedi« از امــکان درآمدزایــی 
 »juristichms« از نیشکر خوزستان نوشــت و
ادامه داد: می دونستین خوزســتان درطول تاریخ 
اون قدر آباد بوده که نیشکرهاش کام دنیارو شیرین 
می کرده، همینه که شــکر در تمام زبان ها شکره!« 
»EhsanMehrabi« هــم به جنبــه دیگری از 
بحران پرداخت و توییت کــرد: »بخش عمده ای از 
جمعیت »شاهین شــهر« اصفهان از جنگ زده ها 
تشکیل شده است، با این اوضاع شاید »خاک زده ها« 

هم شهری دیگر تشکیل دهند.« 
همزمان با این همه دلواپســی برای خوزستان 
در حالــی  کــه »Fereshtetabani1« توییت 
کرده بــود کــه »هموطن تــو بــه دادم برس«، 
»Rezahoonejani« بدبینانه نوشت: با گالن های 
پر آب و پاوربانک های شــارژ شده و پول نقد کافی و 
ماسک به استقبال بارندگی روز پنجشنبه و جمعه 
خواهیم رفت!« و »میناب« بعد از اشاره به خاطرات 
سال های دانشــجویی در اهواز، توییت کرد: »من 
مي گم بس شه، به اندازه کافی کشیده« و هشتگ زد 

»دلواپس خوزستانیم«.

رئیس هیأت بازرسی انتخابات کشور: 

با هر اقدام خالف قانون در انتخابات 
۹۶ مقابله می کنیم

ایسنا|  رئیس هیأت بازرسی انتخابات کشور 
گفت: با هر اقدامی که خالف چارچوب قانون در 

انتخابات ۹۶ باشد، مقابله می کنیم.
وجه اهلل خدمتگزار روز گذشــته با بیان این که 
با هر اقدامی که خــارج از چارچوب های قانونی 
باشــد مقابله می کنیم، تصریح کرد: برای برخی 
اعتراضــات بالفاصلــه در همان موقــع و برای 
جلوگیری از تخلف برخورد انجام می شود و آثاری 
که خالف قانون باشد را برداشته و انتخابات همسو 
با قوانین ادامه پیدا می کند، همچنین برای برخی 
دیگر از اعتراضات بررسی ها انجام شده و ممکن 
اســت بعد از رأی گیری به این شکایت رسیدگی 
شــود، حتــی در زمان هایی ممکن اســت این 

شکایات به دستگاه قضائی نیز برسد.

بادامچپیان: 

حزب موتلفه معتقد است میرسلیم بر 
دیگر نامزدها ارجحیت دارد

مهر|  عضو شــورای مرکزی حــزب موتلفه 
اسالمی با اشاره به رویکرد حزب متبوعش در قبال 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی تصریح 
کرد: سیاست حزب موتلفه اسالمی، همراهی با 
هرگونه وحدت و همگرایی در میان اصولگرایان 
است. اســداهلل بادامچیان با اشاره به نامزد نهایی 
اصولگرایــان برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۹۶ اظهار داشت: به نظرمان از میان افراد مطرح، 
مصطفی میرسلیم نامزد حزب موتلفه اسالمی بر 

بقیه ارجح است.

احزاب

خبر

مدیرکل سیاسی وزارت کشور: 

خانۀ احزاب نماد رشد و عقالنیت 
جامعه است

ایسنا| مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: 
خانۀ احزاب نماد رشد، آگاهی و عقالنیت جامعه 
اســت.احزاب با حضــور فعال و موثــر در همۀ 
صحنه ها، از نزاع  پرهیز کنند. محمدامین رضازاده 
با بیان این که خانه احزاب فضایی برای پیگیری 
موضوعات صنفی و مسائل اجتماعی است، تصریح 
کرد: خانۀ احزاب نماد رشــد، آگاهی و عقالنیت 
جامعه است و احزاب نمونۀ بارز این نمادها هستند. 
اکنون امکان ندارد درخواستی مبنی بر تشکیل 
احزاب و مجوز ســخنرانی وجود داشته باشد که 
بدون پاسخگویی باشد. بسترسازی سیاسی کشور 
به گونه ای بوده که درخواست تشکیل هیچ حزب و 
سخنرانی سیاسی بی پاسخ  نمانده و تالش دولت 
تدبیر و امید نیز این بوده اســت که افراد بتوانند 

دیدگاه های خود را آزادانه بیان کنند.

رئیس خانه احزاب: 

خانه احزاب از این پس با سازوکار 
فراکسیونی اداره خواهد شد

مهر| قدرت اهلل حشــمتیان در تشریح ترکیب 
هســته مرکزی خانه احزاب کشــور، اظهار کرد: 
از این پس هســته مرکزی خانه احزاب از ۳۰نفر 
شــامل هفت نفر اصولگرا، هفت نفر اصالح طلب، 
هفت نفر مســتقل و ۹عضو غیررسمی شامل سه 
عضو علی البدل برای هر سه طیف تشکیل خواهد 
شــد و از این پس ســازوکار جدید خانه احزاب از 
طریق تأســیس دفاتر این خانه در مراکز استانی 
پیگیری و ابالغ می شود. او با بیان این که مشی خانه 
احزاب از این پس به دفاتر مراکز ۳۱گانه استان های 
کشور ارایه خواهد شد و دفاتر استانی نیز از مشی 
فراکسیونی شامل ۳۰نفر از هر سه طیف تشکیل 
خواهند شد، افزود: آیین نامه جدید خانه احزاب با 
حضور وزیر کشور، رئیس مجلس و مسئوالن ارشد 
تدوین شده و طبق این آیین نامه اقدامات مرتبط با 

خانه احزاب کشور ابالغ و اجرا می شود. 

بعدازظهر امروز در حرم بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و با حضور اقشار مختلف مردم 

مراسم چهلمین روز درگذشت 
آیت اهلل  هاشمی برگزار می شود

مراســم چهلمیــن روز درگذشــت آیت اهلل 
 هاشمی رفســنجانی)ره( رئیــس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام بعدازظهــر امروز 
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ الی ۱7 
در حرم بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران و در 
جوار آرامگاه آن مجاهد نستوه برگزار می شود. به 
همین مناسبت عصر روز دوشنبه نیز مراسمی 
با حضور مقامات کشوری و لشگری در مسجد 

امیرالمومنین)ع( تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ها براساس تصمیمات 
جلســه ســتاد هماهنگی جهــت چگونگی 
برگــزاری مراســم اربعیــن ارتحــال آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام خمینی)ره(، 
حجت االســالم جناب مجید انصــاری، معاون 
حقوقی رئیس جمهوری در این مراسم سخنرانی 
خواهد کرد. عصــر روز سه شــنبه نیز اعضای 
فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی با 
حضور در منزل آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی با 
همسر و فرزندان رئیس فقید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام دیدار کردند.
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عکس روز چهره روز

عباس آخوندی یکم اسفندماه در مجلس استیضاح می شود
جلسه هیات دولت روز گذشته درحالی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل 
شد که حسن روحانی رئیس جمهوری برای دیدار با پادشاه عمان راهی این کشور شده بود. همزمان با اتمام 
جلسه دیروز هیات دولت برخی از اعضای کابینه با حضور در حیاط ساختمان جلسات دولت به سواالت 
خبرنگاران پاسخ دادند و این درحالی بود که نایب رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از به صدا درآوردن 
زنگ پایان کار نشست علنی روز گذشته مجلس از استیضاح وزیر راه و شهرسازی به عنوان نخستین دستور 

کار جلسه علنی هفته آینده مجلس خبر داد.

ایســنا|  یک نماینده اصالح طلب مجلس 
پیشــنهاد کرد: بــا توجه بــه این کــه آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس مجلس نظام 
برآمده از انقالب بودند، مجلس نکوداشتی از سوی 
هیأت رئیســه جهت تجلیل از شخصیت ایشان 

تدارک دیده شود.
مصطفی کواکبیان طی نطق میان دستور روز 
گذشته خود در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: 
در آستانه چهلمین روز ارتحال عالم جلیل القدر، 
مجاهد نستوه و امیرکبیر دوران حضرت آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی قرار داریم، با تقدیم برترین 
ســالم ها و درودها به روح پر فتوح آن بزرگ مرد 
عرصه سیاست و عقالنیت پیشنهاد می کنم به 
دلیل آن که ایشــان اولین رئیس مجلس نظام 
برآمده از انقالب اســالمی بــود حتما مجلس 
نکوداشــتی جهت تجلیل از شخصیت ایشان از 
سوی هیأت رئیسه مجلس تدارک دیده شود، زیرا 
مردم در تشییع باشکوه و با عزت و عظمت جایگاه 

ایشان را بر همگان ثابت کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در آستانه 
انتخابات سرنوشت ساز اردیبهشت ۹۶ قرار داریم. 
برای چندمین بار تکرار می کنم نباید سیاست های 
کلی انتخاباتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 

که بیش از ۴ ماه است ابالغ شده بر زمین بماند.
کواکبیان همچنین گفته است: طرح گفت وگو 
و تفاهم ملــی که ما اصالح طلبــان آن را مطرح 
می کنیم، چنــد پایه اساســی دارد اوال پذیرش 
فصل الخطــاب بودن رهبری معظــم انقالب و 
قانون اساســی، ثانیا عدم مصادره امام و رهبری 
قانون اساسی، سپاه، بسیج و امثال آقای هاشمی 
رفسنجانی از سوی یک جناح خاص. در همین 
جا اینجانب از مقام معظم رهبری درخواســت 
می نمایم به دفتر خودشان دستور فرمایند زمینه 
ارتباطات را با اصالح طلبان شــناخته شــده به 
حضرت امام خمینی)ره( و رهبری و قانون اساسی 

را بیشتر از قبل فراهم کنند.

درخواست کواکبیان از مقام معظم رهبری  
دستور دهید زمینه ارتباط اصالح طلبان با شما بیشتر فراهم شود

 بهمن امسال مایه آبروی نظام و ایران شد        مسئوالن به مردم گزارش دهند درباره اقتصاد مقاومتی چه کرده اند
 مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/30- 19/00

رنا
/ ای

ور 
ی پ

در
ن نا

سا
 اح

س:
عک

  


