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تشکیل ستاد انتخابات 96 در هفته آینده
باشــگاه خبرنگاران جوان: قائم مقام وزیر کشــور گفت: ستاد انتخابات 
کشــور، از اوایــل دی ماه و با صــدور احکام مرتبط با معاونان و ســازمان های 
وزارت کشــور از سوی مقام عالی وزارت، تشکیل می شود.محمدحسین مقیمی 
قائم مقام وزیربا اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسالمی 
شــهر و روســتا و میان دوره ای مجلس شورای اســالمی یادآور شد: براساس 
برنامه زمانبندی، هرجا که نیاز به هماهنگی با شــورای نگهبان یا مجلس بوده، 
اقدامات الزم انجام شــده است.مقیمی با اشــاره به نامگذاری امسال به عنوان 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: معاون اول رئیس جمهور، مدیریت ســتاد 
اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد و در اســتان ها این وظیفه، بر عهده استانداران 
گذاشــته شده است. در 31 استان کشور، جلســات ستادهای اقتصاد مقاومتی 
با دســتگاه های اجرایی به طور منظم تشکیل می شود و در راستای تحقق این 
راهبرد مهــم، حدود یکصد وظیفه وزیران به مدیران کل اســتانی تفویض می 
شــود.وی اقتصاد مقاومتــی را مقاومت در مقابل تکانه های عظیم و ســنگین 
توصیف و بیان کرد: باید فشــارها ، کمترین اثر را داشته باشد و اکنون شرایطی 
فراهم اســت که کار بزرگی در کشور انجام شــود اما تا رسیدن به اهدافی که 

دنبال می کنیم، فاصله داریم.

 وظیفه داریم ظرفیت های دفاعی خود را
 ارتقا دهیم

ایسنا: جانشین فرمانــده کل ارتش گفت: ما به عنوان بازوهای مسلح نظام،  
وظیفه داریــم ظرفیت های دفاعی و توانمندی های خودمان را ارتقاء دهیم.امیر 
احمدرضا پوردستان طی سخنانی در دومین دوره مشترک دانش پژوهان ارتش 
که در مرکز آموزشــی پادگان جواداالئمه )ع( برگزار شــد، با اشــاره به جایگاه 
مفهوم »سربازی« در فرهنگ ایران،  اظهار کرد: یکی از واژه هایی که در فرهنگ 
ما و ســایر فرهنگ ها از آن با قداست و احترام خاصی یاد می شود واژه سربازی 
اســت که در نزد همه ملل از جایگاه، ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار است.وی 
بــا بیان اینکه جایگاه و مفهوم ســربازی در دیدگاه ائمه معصومین )ع( نیز واال 
بوده است، اظهار کرد: اگر در کالم، سیره و روش ائمه نیز مروری داشته باشیم 
می بینیم که جایگاه و اعتبار سربازی آنقدر باال بوده است که امیرالمومنین )ع( 
در بخشــی از مرامنامه خود خطاب به مالک اشتر به موضوع سربازان و جایگاه 
آنان در دفاع از امنیت کشــور و بالد مســلمین می پردازد.وی ادامه داد: ارتش 
برای پاســخگویی به تهدیدات، ظرفیت ها و توانمندی های الزم را ایجاد کرده و 
هرگونه تحرکی را در زمین، آب ها و در آســمان رصد می کند و این رصدها نیز 
توســط کارشناسان ما تحلیل می شــود تا ظرفیت های دفاعی و در صورت نیاز 
ظرفیت های تهاجمی آماده و پردازش شود.پوردســتان با بیان اینکه ما امروز از 
تجهیزات دفاعی بومی استفاده می کنیم، اظهار کرد: هرچه حلقه تحریم ها علیه 
ما تنگ تر شود ما به تأسی از سخن رهبری که فرمودند »از درون می جوشیم«، 
تحت فرماندهی کل قوا این راه را  آغاز کرده ایم تا در مجموعه نیروهای مســلح 
عمــده توانمندی های نظامی مان را در عرصه زمینی، هوایی و دریایی توســط 

مهندسان خودمان ارائه دهیم.

مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک 
ایلنا: ســخنگوی وزارت کشــور گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیک 
درصدد هســتیم نظر شــورای نگهبان را جلب کنیم؛ زمانــی که آرا به صورت 
الکترونیــک اخد می شــود، ما دیگر شــاهد رأی هــای تکــراری و همچنین 
سوءاستفاده از شناسنامه افراد نخواهیم بود.سیدسلمان سامانی درباره ضرورت 
برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور با بیان اینکه برگزاری انتخابات به صورت 
الکترونیک می تواند از بســیاری از تخلفات پیشــگیری کند، گفت: استفاده از 
فناوری هــای نوین در بحث انتخابات می تواند تاثیر بســزایی در ارتقای صحت، 
ســرعت و دقت برگزاری آن داشــته باشد.ســخنگوی وزارت کشور با اشاره به 
اینکه در گذشته تجربه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در کشور وجود 
داشته است، اظهار کرد: اولین تجربه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در 
کشور به برگزاری انتخابات مجلس نهم بازمی گردد، در آن زمان در تعدادی از 
حوزه های اخذ رأی، آرا به صورت الکترونیکی اخذ شد که تجربه بسیار موفقی را 
به همراه داشت. همین امر مسئوالن را مجاب به برگزاری این نوع انتخابات کرد.

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
ظهر دیروز)چهارشنبه( در دیدار دبیرکل جنبش 
جهاد اســالمی فلســطین و هیأت همراه تأکید 
کردند: با وجود بحران آفرینی مســتمر حامیان 
رژیم صهیونیســتی برای به فراموشــی سپرده 
شدن مســئله فلسطین، این ســرزمین شریف 
به برکــت مقاومت و مجاهدت ملت و گروه های 

فلسطینی، آزاد خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از انگیزه های 
ایمانی و روحیه ایستادگی در میان فلسطینی ها 
افزودند: تنها راه نجات قدس شــریف، مبارزه و 
مقاومت است و دیگر راه ها، بی سرانجام و عقیم 

است.
ایشــان با ابراز خرسندی از طرح ده ماده ای 
جنبش جهاد اسالمی برای وحدت و مقاومت در 
مقابل صهیونیســت ها افزودند: تأکید بر مبارزه، 
نفی کامل قراردادهای ســازش، اصرار بر اتحاد 
گروه های فلســطینی و محکــوم کردن تالش 
برخی کشورهای مرتجع برای سازش با دشمن، 

از مفاد مهم این طرح است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه 
این طرح باید اجرایی شــود خاطر نشان کردند: 
بی تردید کســانی هســتند که مأموریت دارند 
مانع تحقق مفاد طرح ده ماده ای جنبش جهاد 
اسالمی شوند، بنابراین باید مراقب بود این طرح، 
برروی کاغذ نماند و در پس تحسین های اولیه و 

تاکتیکی، به تدریج فراموش نشود.
رهبــر انقالب عامل اصلی مشــکالت فراوان 
منطقه را »مستکبر اعظم و شیطان اکبر« یعنی 
آمریکا خواندند و با اشاره به دخالت شیطانهای 
کوچــک منطقــه در ایجاد بحرانهــای موجود 
افزودند: هدف همه آنها این اســت که مســئله 
فلسطین در افکار عمومی منطقه کمرنگ شود 

و از یاد ملتها برود.
رهبر انقالب اســالمی افزودنــد: جمهوری 
اســالمی با وجود درگیر بودن در برخی قضایای 
منطقه، همــواره و به طور صریــح اعالم کرده 
فلســطین مسئله اول دنیای اســالم است و به 

تکالیف خود در این زمینه عمل می کند.

ایشــان با اشــاره بــه وظایــف »گروههای 
فلسطینی، علما، روشنفکران و نویسندگان عرب« 
در زنده ماندن مسئله فلسطین در افکار عمومی 
ملتها خاطرنشان کردند: باید برای »ایجاد فضای 
فکری و گفتمان عمومی در جهان اسالم، درباره 
اولویت قضیه فلسطین« تالش مضاعفی شود به 
گونه ای که مسئوالن سازشکاِر برخی کشورها از 

عکس العمل ملتها در هراس باشند.
آیت اهلل خامنــه ای، با یادآوری تالش آمریکا 
و همراهــان منطقه ای آن بــرای ایجاد حوادث 
گوناگون و وارد کردن عامل مذهب در بحران ها 
افزودند: برخالف این تبلیغات، مردم ُسنی حلب، 
موصل و شــهرهای دیگر بدســت تکفیری های 
جنایتکار قتل عام شده و می شوند، بنابراین این 

بحران ها ربطی به شیعه و ُسنی ندارد.
رهبر انقالب ســران گروه هــای تکفیری را 

همچــون ائمه کفر خواندنــد و افزودند: یکی از 
مهمترین مســائل منطقه، مقابلــه همگانی با 
گروه های تکفیری نظیر داعش، جبهه النصره و 
دیگر گروه ها اســت، چرا که در غیر اینصورت، 
به علت بحران آفرینی مستمر تکفیریها، مسئله 

فلسطین در حاشیه خواهد ماند.
آیت اهلل خامنــه ای با ضروری خواندن مبارزه 
قاطع با نفوذ تکفیری ها در فلســطین اشــغالی 
افزودند: مأموریت این گروه ها، ایجاد فتنه است 
و باید با هوشیاری و قاطعیت کامل با آنها مقابله 

کرد.
ایشــان در بخــش دیگری از سخنانشــان، 
پیــروزی را »وعده تردید ناپذیر الهی در صورت 
اســتمرار مبارزه و تحمل سختی ها« خواندند و 
خاطرنشان کردند: دشمنی با جبهه حق، طبیعت 
مستکبران است بنابراین نباید از ادامه دشمنی ها 

دچار تعجب شــد. رهبر انقالب ادامه مبارزه را 
نیازمنــد باز بودن چشــمها و تحلیل صحیح از 
حوادث دانستند و  افزودند: این روش عقال است 

و باید با هوشیاری کامل به مبارزه ادامه داد.
رهبر انقالب اسالمی، با یادآوری توطئه های 
مســتمر ســلطه گران بر ضد جمهوری اسالمی 
ایران افزودند: ما با اطمینان قلبی به وعده یاری 
پروردگار، بــه تکالیفمان در همه زمینه ها عمل 
می کنیم و از مخالفت هیچ زورگویی نمی ترسیم.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، جــوان بودن 
جمعیت فلســطین را مهم برشمردند و با اشاره 
به اهمیت زنده بــودن و حرکت کرانه باختری 
رود اردن افزودند: رژیم صهیونیستی همچنانکه 
قباًل گفته ایم به شــرط مبارزه همگانی و متحد 
فلسطینی ها و مسلمانان با صهیونیستها در ۲۵ 

سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت.

ایشان مراقبت کامل از تالش دشمنان برای 
ایجاد انشقاق و مشکالت داخلی در درون جنبش 
جهاد اســالمی را ضروری خواندنــد و افزودند: 
اهمیت جنبش جهاد اســالمی اکنون از گذشته 

نیز بیشتر است.
در این دیــدار رمضان عبداهلل دبیرکل جهاد 
اسالمی فلسطین ضمن تشکر از مواضع شجاعانه 
و خردمندانه رهبر انقالب و جمهوری اسالمی و 
همچنین پشتیبانی و حمایتهای برادران حزب 
اهلل لبنان از آرمان و ملت مظلوم فلســطین، به 
اوضاع آشفته منطقه اشاره کرد و گفت: متأسفانه 
برخی دولتهای عرب از قضیه فلســطین دست 
کشــیده و برای هم پیمانی با رژیم صهیونیستی 

از یکدیگر سبقت می گیرند.
رمضــان عبــداهلل، افزایش ســرکوب ملت 
فلســطین و ادامــه اشــغال اراضی به دســت 
صهیونیســتها به ویژه در کرانــه غربی را نتیجه 
همین اوضاع نابســامان دانســت و بــا انتقاد از 
همکاری دولت خودگردان با رژیم صهیونیستی 
افزود: خوشبختانه جوانان فلسطینی امروز بیدار 
هستند و ابتکار عمل را به دست دارند و انتفاضه 

را دنبال می کنند.
دبیــرکل جهاد اســالمی فلســطین، ادامه 
محاصره بیش از دو میلیون فلســطینی در غزه 
و محروم کردن آنهــا از امکانات اولیه زندگی را 
از دیگر مشــکالت خواند و گفت: جنبش جهاد 
اســالمی بر اســاس طرح 1۰ ماده ای که اخیراً 
منتشــر کرد و مورد اســتقبال روشــنفکران و 
نویســندگان جهان عرب نیز قرار گرفت، معتقد 
اســت تنهــا راه پیــروزی، مقاومــت در غزه و 
حمایت از انتفاضه در کرانه غربی اســت و دولت 
خودگردان نیز باید موافقتنامه اسلو را لغو شده 

اعالم کند.
رمضان عبداهلل با اشــاره به افزایش چندین 
برابری توان رزمی گروه های مقاومت در مقایسه 
با جنگ ۵1 روزه با رژیم صهیونیســتی و ارتقاء 
برد و دقت موشکهای مقاومت، افزود: فلسطین، 
سرزمینی سرنوشت ساز است و تا حق صاحبان 

آن بازگردانده شود، منطقه آرام نخواهد گرفت.

گروه سیاسی: باالخره روز گذشته سخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس، گزارش این کمیسون 
درباره ســانحه ریلی ۵ آذرماه 13۹۵ در اســتان 
ســمنان را در صحن علنی مجلــس قرائت کرد. 
اما واکنش نمایندگان واکنش های متفاوتی بود. 
از تاکید بر اســتیضاح وزیر گرفته تا درخواست 
برای اصالح زیرســاخت های مسیر. از طرفی روز 
گذشته در مجلس تصویب شد که قیر رایگان در 
سال ۹۵ یک میلیون تُن افزایش یابد و همچنین 
منابع مالی ســازمان انرژی های تجدیدپذیر نیز 
مشخص شــد. نمایندگان در جلسه علنی منابع 
مالی ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی را مشخص کردند.  در جریان بررسی الیحه 
جزئیات اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی ماده 1۲ این الیحه پس از بحث 
و بررســی به تصویب رســید. بر این اساس ماده 
1۲ الیحه مذکور به شــرح زیر است: ماده 1۲- 
منابع مالی ســازمان عبارتند از: اعتبارات مصوب 
در قوانین بودجه کل کشور/ درآمدهای حاصل از 
ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمدهای 
اختصاصی محســوب می شــود و در چارچوب 
بودجه های مصوب برای جریان هزینه های مورد 
نیاز سازمان به ســازمان تخصیص داده می شود. 
وجوه حاصل از عوارض برق موضوع ماده ۵ قانون 
حمایت از صنعت برق کشور مصوب 13۹4/8/1۰ 
که به حســاب سازمان نزد خزانه داری کل کشور 
واریز می گردد تا صددرصد آن صرفا بابت کمک 

به اجرای طرح های موضوع ایــن ماده با اولویت 
خریــد تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از بخش 

غیردولتی هزینه شود.
قیر رایگان در سال ۹۵ یک میلیون تُن 

افزایش می یابد
بــا موافقت نمایندگان عبارت »ســه میلیون 
تن« جایگزین »دو میلیون تن« در بودجه ســال 
۹۵ شــد تا دولت قیر اضافی را در اختیار برخی 
دســتگاه ها قرار دهد. نمایندگان در صحن علنی 
روز گذشته مجلس با طرح اصالح بند )ه( تبصره 
1 قانون بودجه ســال 13۹۵ کل کشور موافقت 
و آن را تصویب کردند. براســاس ماده واحده این 
طــرح؛ در بند )ه( تبصره 1 قانون بودجه ســال 
13۹۵ کل کشور مصوب ۲7 اردیبهشت ماه سال 
13۹۵ عبارت »ســه میلیون تن« جایگزین »دو 
میلیون تن« می شود و عبارت زیر به انتهای این 
بند الحاق می گردد: »مانــده قیر تأمین و توزیع 
نشــده ســال 13۹4 در تعهد وزارت نفت بوده 
و به ســال مالی بعد منتقل می شود.« همچنین 
بند )ه( تصریح می کند: وزارت نفت موظف است 
از طریق شــرکت های دولتی تابعه ذیربط معادل 
ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲4 هزار 

میلیــارد ریال را به نســبت 6۲ درصد در اختیار 
وزارت راه و شهرســازی جهت روکش آسفالت و 
آسفالت راه های روستایی و ۲۰ درصد در اختیار 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر 
و بهســازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی 
با بهیاری ها و 1۵ درصد در اختیار وزارت کشــور 
جهت آسفالت معابر شهرهای باجمعیت زیر ۵۰ 
هــزار نفر و 3 درصد جهت نوســازی مدارس در 
اختیــار وزارت آموزش و پــرورش قرار دهد و در 
حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور 
اعمال و با آن تســویه کنند. وزارت نفت تا پایان 
سال مالی 13۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام 

می کند.
 بعد از کار کارشناسی، مجلس

 با مقصرهای این سانحه برخورد می کند
علــی گلمرادی نیــز در واکنش بــه گزارش 
مقدماتی کمیسیون عمران گفت: حادثه مذکور 
دلخراش و نگران کننده بــود اما اقدامات بعد از 
حادثه تا حدودی در قیاس با حوادث پیش آمده 
قبلی متفاوت بود. نماینده مردم ماهشهر، امیدیه 
و هندیجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
مهم ترین اقدام عاجل ورود مجلس و کمیسیون 

عمران برای بررسی دقیق آن بود، همچنین وزارت 
راه و شهرسازی از طریق استعفای مدیرعامل راه 

آهن تابوشکنی کرد.
سیستم راه آهن با مشکالت عدیده ای 

روبه رو است
علی اصغر یوســف نژاد نیز بــا تاکید بر اینکه 
نباید مجددا چنین حادثه ای تکرار شــود، گفت: 
کمیسیون عمران در حد بضاعت به موضوع ورود 
پیدا کرد البته الزم بود برای ارائه گزارش دقیق تر 
از نمایندگان استان آذربایجان نیز استفاده می شد. 
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای 
اسالمی بر همین اســاس تصریح کرد: عده ای از 
افراد حین حادثــه از بین رفتند اما عده ای دیگر 
به خاطر عدم رســیدگی و مدیریــت بحران که 
متاسفانه ضعیف عمل کرد جان خود را از دست 

دادند.
 گزارش وزارت راه پاشیدن نمک 

روی زخم مردم است
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه نطق ها 
گفت: من به گزارش ارائه شده اعتراض دارم، زیرا 
این گزارش بیشتر شبیه یک داستان و قصه است، 
زیرا در این حادثه حدود ۵۰ نفر از هموطنانمان 

زنده زنده در آتش سوختند و به نظر من مجلس 
نقش خود را به درستی ایفا نکرده است، از طرف 
دیگر من با اینکه خودم با استیضاح وزرا در عمر 
پایانی دولت مخالف هســتم، امــا معتقدم دادن 
چک ســفید به وزرا کار درســتی نیست. اینکه 
وزیری بگوید تحت هیچ عنــوان من در 6 ماهه 
پایانی دولت تغییر نخواهم کرد، مســئله درستی 
اســت؟ نماینده مردم رشــت در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
گزارشــاتی را درخصوص ابعاد حادثه داده اند که 
این بیشتر نمک پاشــیدن روی زخم مردم بود. 
به نظر من وزیر راه و شهرســازی در رابطه با این 
حادثه مقصر است، زیرا سیستم ATC  که روی 
لوکوموتیوها نصب شده، 3 خاصیت عمده دارد. ما 
در این رابطه یک اســتاندارد به نام SIM داریم 
که این استاندارد از یک تا چهار تعریف می شود. 
حال شرکت ســازنده این سیستم این استاندارد 
را برای ما نیاورده اســت، یعنی این سیستم فاقد 
ابتدایی ترین استانداردهای بین المللی است. وی 
افزود: آیا وقتی مردم می گویند که در این کشور 
کســی برای جان ما ارزش قائل نیســت، خالف 
می گویند؟ حال دو داستان در این موضوع وجود 
دارد؛ یکی از آنها قصور وزارت راه و شهرسازی است. 
البته من نمی گویم با آن اپراتور و کنترلر برخورد 
نشــود، اما در شــرایط کنونی با افرادی برخورد 
می کنند کــه حتی یک ســاعت آموزش ضمن 

خدمت ندیده اند. 

گروه سیاســی: وقتی رئیس جمهوری روز سه شنبه در 
جریان تمدید تحریم های داماتو دو فرمان جداگانه به وزیر امور 
خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمي  داد، تصورها بر این بود که 
قرار است اقدامي  تالفی جویانه صورت گیرد. اقدامي  که ممکن 
بود کلیت برجام را زیرسوال برد. اما حکم  او به ظریف این بود 
که ظرف مدت یک ماه از طریق دیپلماســی و حقوقی در این 
زمینــه ورود کند. در فرمان دوم به صالحی ماموریت داده بود 
برای طراحی و ســاخت پیشران های هسته ای در حوزه حمل 
و نقــل دریایی اقدام کند این فرمان هم مدت ســه ماه بود. 
بعد از اعالم این دو حکم، کاخ ســفید و وزارت خارجه آمریکا 
واکنش های جالبی داشــتند. جاش ارنســت سخنگوی کاخ 
سفید گفت که اعالمیه ایران برای طراحی و ساخت پیشران 
هسته ای دریایی تداخلی با برنامه  جامع اقدام مشترک ندارد! 
همچنین جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت 
که اعالمیه ایران در خصوص طراحی و ســاخت پیشران های 
هســته ای دریایی نقض برنامه جامع اقدام مشترک محسوب 
نمی شــود. این دو واکنش در واقع این پیام را مي رســاند که 
حتی آمریکایی ها هم به اثرات اتفاقی که رقم زده اند واقفند و 
دستی نمي ماند که بخواهند از پیش بگیرند! این نشان مي دهد 
قدرت ایران در منطقه افزایش پیدا مي کند؛ ایران االن به عنوان 
کشوری که گاهی کنشگر و گاهی کنش مند است، کشوری که 
مي تواند حتی برنامه های قدرت هایی را که خود را قدرت های 
برتر مي دانند بهم بریزد. این یعنی ایران در حال رشد است. از 
کشوری که در زمان تحریم ها به عنوان کشوری منفعل قلمداد 
می شد حاال به جایی رسیده است که حتی کاخ سفید و وزارت 
امور خارجه آمریکا را مي ترساند! »مردم ساالری« در گفت وگو 
با فعاالن سیاسی این اقدام حسن روحانی و جایگاه این روزهای 

ایران در منطقه را بررسی مي کند.

ما باید به مسائل ملی فکر کنیم
عبداهلل ناصری درباره تصمیم روحانی به ظریف و صالحی، 
به »مردم ســاالری« مي گوید: »برجام یک توافق جهانی است 
که نــه آمریکا نه اروپا و نه ایــران نمي توانند برهم زننده آن 
باشند. برجام امروز نماد ماندگاری ایران در عرصه بین المللی 
ست و باید با تدبیر مدیریت شود و معتقدم روحانی و ظریف 
آنقدر هوشمندی دارند که کارهایی دال بر نقض برجام را انجام 
ندهند.« این عضو بنیاد باران ادامه مي دهد: »مخالفان برجام 
هــم باید این واقعیت را بپذیرند که مصالح ملی در گروی چه 
تصمیماتی است. معتقدم هر تصمیمي درباره اش گرفته شود با 
تصمیم رهبری خواهد بود چون از ابتدا رهبری بود که نقشه راه 
را کشیده بودند. مسئوالن هم این را مي دانند که باید به خوبی 
برجــام را مدیریت کنند. خارجی ها هم مي دانند که موقعیت 
سوق الجیشــی ایران طوری اســت که اگر در تصمیماتشان 

تجدیدنظر نکنند مي تواند در منطقه خاورمیانه برای آنها گران 
تمام شود.« ناصری ادامه مي دهد: »آنها نیازمند حل بسیاری 
از مناقشاتشان در خاورمیانه به کمک ایران هستند.نباید بهانه 
به دست بدهیم تا بتوانیم به خوبی در جهان به حیات سیاسی 
خود ادامه دهیم.« او درباره موقعیت ایران در جهان امروز نیز 
مي گوید: »برداشت من این است که ایران در عرصه منطقه ای 
به وضعیتی رســیده اســت که دیگر قدرتها نمي توانند تاثیر 
او را ندیده بگیرند و بدون او بســیاری از کارهایشان را پیش 
ببرنــد. از طرفی جمهوری اســالمي هم این را درک کرده که 
باید روابطش را با جهان حســنه کند. در راستای این اتفاق، 
ایران باید کنشگری خود را افزایش دهد. مخصوصا باعربستان 
به عنوان دیگر قطب قدرتمند منطقه. ما فقط باید به مسائل 
ملی و منطقه ای خود فکر کنیم. ما در منطقه باید به این فکر 
کنیم که دو قطب قدرتمند ایران و عربستان باید همبستگی 

مذهبی داشته باشند.«
ایران به خوبی مي داند چه بازی ای انجام دهد

داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری 
نیــز در این زمینه به »مردم ســاالری« مي گویــد: »ایران 
مذاکرات هســته ای را با هدف خاصی ایجــاد کرد. هر دو 
طرف باید اهدافی را که تعیین شــد، انجام دهند. ایران به 
همه تعهداتش عمل کــرده ولی آمریکایی ها چندان موفق 
نبودنــد. کاری کردند که بی توجهی به برجام بوده اســت. 
اگر واکنش قاطعی ندهیم از این دست بی توجهی ها بیشتر 
مي شــود.« این فعال سیاسی ادامه مي دهد: »در این میان 
هرگونه اقدام طرفهای غربی که برخالف برجام باشــد قطعا 
با پاســخ تهران مواجه خواهد شد. کاری که روحانی انجام 
داد در واقع پیامش این بود که  ســردمداران کاخ سفید و 
طرفهــای اروپایی باید به برجام پایبند باشــند.« او معتقد 
اســت ایران در این زمینه به طرز دقیــق و مدبرانه ای از 
خود واکنش نشان داده است: »حرکت آقای روحانی کامال 
دیپلماتیک اســت و ما از طرفی پیام خود را هم مي رسانیم 
که اقدامي مبتنی بــر مقابله به مثل انجام خواهیم داد ولی 
نقض برجام نخواهیم کرد.« او درباره قدرت امروز ایران نیز 
مي گوید: »ایران به خوبــی مي داند چه بازی ای در منطقه 
داشــته باشــد. االن دیگر ایران به عنوان قــدرت منطقه 
محسوب مي شود. قطعا باید در این زمینه نقش آفرینی کند. 
طرف هــای غربی به تاثیر ایران در منطقــه نیاز دارند. آنها 
مي دانند که ایران به عنوان یک قدرت به خوبی در منطقه 
با تروریسم مقابله کرده است.« قنبری ادامه مي دهد: »ایران 
همواره گفته اســت که نمي خواهد به عنوان تنها بازیگر در 
منطقه باشــد و دنبال انحصارطلبی نیست ولی خود را در 

کنشگران قرار داده و دارد به خوبی فعالیت مي کند.«

رهبر انقالب در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین:

به شرط مبارزه همگانی
رژیم صهیونیستی در ۲۵ سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت

»مردم ساالری« در گفت وگو با فعاالن سیاسی بررسی مي کند

کنشگری ایران با افزایش قدرت منطقه ای

با رای نمایندگان در مجلس تصویب شد

تعیین منابع مالی سازمان انرژی های تجدید پذیر

نفوذ چیست؟ 
ادامه از صفحه1

استفاده ابزاری و جناحی از مفهوم نفوذ با انگیزه های سیاسی صرفاً بازی در 
زمین دشــمن است. بنیادی ترین بستر نفوذ بدخواهان و دشمنان کشور عدم 
درک مشترک از منافع و امنیت ملی میان جناح های گوناگون سیاسی است.

در یک رقابت منصفانه، سالم، پربار، کارآمد که صرفاً تحقق و توسعه منافع 
و امنیت ملی)و نه منافع فردی و گروهی( یگانه دغدغه سیاســت ورزان است، 
رهکارها، اندیشــه ها، طرح ها و راهبردهای عملــی، ممکن، کارآمد، منطقی و 
واقع بینانــه، اعتبار  خود را از نظرات شــهروندان در صندوق های رای دریافت 

می کنند.

انتخاب سفرای ایران درعمان و سوریه
ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد: سفرای ایران در 
دو کشور عمان و سوریه انتخاب شده اند . بهرام قاسمی گفت : سفرای ایران در 
دو کشــور مهم و تاثیرگذار عمان و ســوریه پس از انجام بررسی هایی انتخاب 
شــده اند و نام آنها پس از طی  پروســه های الزم اجرایی و دیپلماتیک اعالم 
خواهد شــد. این دیپلمات ارشد کشورمان  با ارائه توضیحاتی در مورد پروسه 
مورد اشــاره تصریح کرد : به طور معمول پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، 
ریاســت جمهوری نیز باید در این ارتباط  نظر دهد و پس از اعالم نظر مثبت 
رییس جمهور، روند دیپلماتیک  و اجرایی تایید ســفیر در کشــور مقصد آغاز 
می شــود  که این موضوع نیز روند خاص خود را دارد و مدتی طول می کشد 
.وی افزود : پس از پایان این پروســه ها به صورت رسمی نام افراد نهایی شده 
اعالم خواهد شــد . بر اســاس این گزارش در آخرین روز مهرماه  سال 13۹۵ 
 محمدرضا رئوف شــیبانی سفیر ایران در دمشــق بعد از پایان مأموریت پنج 
ســاله اش در سوریه به تهران بازگشت. در حال حاضر مسئولیت سفارت ایران 
تا زمان معرفی ســفیر جدید بر عهده کاردار ایران در دمشــق است . علی اکبر 
ســیبویه  آخرین سفیر ایران در عمان نیز در اوایل خردادماه  سال جاری  بعد 

از پایان دوران مسئولیتش در عمان  راهی تهران شد.

»مولود ربیع  و امام ششم«
ادامه از صفحه1

به من توجه بنما و گاهی می گوییم »یا ایها الذین آمنوا اتقواهلل و کونوا مع 
الصادقین، توبه 111« ای مومنان پارســا باشید و همراه با راست قامتان تاریخ 
همراه گردید و همزبان و همدل و همراه و همدســت باشید. این معیت مطاع 
اســت و مطیع مراد است و مرید، امام است و ماموم، جاذب است و مجذوب، 

آنی از امام غافل نیست.
7( باور کنیم امام حسین علیه الســالم فداکار و فدایی داشت و می گفتند 
»نمــوت معک« و از تو جدا نخواهیم شــد و امامان دیگــر اینگونه اصحاب و 
انصار نداشــتند و امامان ناگزیر بودند، با سپر تقیه سخن بگویند و امام حسن 
بــا معاویه صلح کند و امام هشــتم با مامون کنار آید و امام جواد همســری 
ام الفضل را بپذیرد و امام هادی و امام عســکری تبعیدی متوکل شــود. امام 
صادق علیه السالم به منصور بهانه گیر و لجباز بفرماید در جوانی به فکر ریاست 

نبودم، حال که به پیری رسیده ام.
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