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است!علی الریجانی دیروز در
پاسخ به تذکر نصراهلل پژمانفر

در آستانه دهه فجر و سالروز ورود شکوهمند امام خمینی به ایران اسالمی ،حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین ساعات صبح امروز (چهارشنبه) در مرقد مطهر امام

جلوگیری از طرح سؤال از

راحل حضور یافتند و با اقامه نماز و قرائت فاتحه به مقام شامخ آن عزیز سفرکرده ادای احترام کردند.

نماینده

مردم

مشهد

درباره

رئیسجمهور در مورد موسسات
مالی گفت :کسی مانع این سؤال
نشده و گزارش مربوطه موسسات
مالی در صحن مجلس مطرح شده
است.نصراهلل پژمانفر در تذکری به
هیئترئیسه مجلس گفت :اگر
اجازه طرح سؤال  ۰۸۱نماینده از
رئیسجمهور درباره موسسات مالی
داده میشد ،مشکالت از خیابانها
سر در نمیآورد.وی افزود۰۸۱ :
نماینده ۶ ،ماه این مسئله را مطرح و
این موضوع را مطرح کردند اما
اجازه نمیدهیم از مسیر قانونی
حقوق مردم پیگیری و سؤال تحقیق
و تفحص مطرح شود .این
یکاشکال اساسی است .بهروز
نعمتی هم گفت :رئیس مجلس در
حال حاضر معتقد است باتوجه به

رهبر انقالب اسالمی سپس با حضور در مرقد شهدای هفتم تیر و دولت ،یاد شهیدان بهشتی ،رجایی ،باهنر
و دیگر شهیدان بزرگوار را گرامی داشتند .ایشان همچنین در گلزار شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
و شهیدان مدافع حرم و حریم اهلبیت علیهم السالم با قرائت دعا و فاتحه ،علوّ درجات مجاهدان در راه خدا
را از درگاه الهی مسألت کردند.

گزارش اندیشکده آمریکایی از پیشرفتهای نظامی ایران
 «I ssمؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک» ایران را در آستانه رهایی از تحریمهای تسلیحاتی و
دستیابی به فناوریهای پیشرفتهای مانند هوش مصنوعی و «یورش فوجی» توصیف میکند .این گزارش
ادامه میدهد « :مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک ،طی سال  ۷۱۰۲گروهی از کارشناسان را با هدف
اجرای یک سری کارگاههای آموزشی و بحث درباره آینده امنیت خلیج [ فارس] بعد از انقضای قطعنامه
 ۷۷۲۰گرد هم جمع کرد .شرکتکنندگان در این جلسات ،انواع سالحهایی را که ایران احتماالً بعد از این
تاریخ به دست خواهد آورد و پیامدهای بالقوه دستیابی تهران به این سالحها بر دکترین نظامی ،ساختار

اینکه دولت گرفتار موضوعات

نیروهای نظامی و ظرفیتهای نظامی این کشور را بررسی کردند .این گروه ،به طور کلی ،به این نتیجه

مختلفی است ،شاید بهتر باشد که

رسید که احتماالً دکترین نظامی ،شیوه جنگ ،و تمرکز ایران روی تاکتیکهای نامتقارن ،جز در موارد

این موضوع طرح سؤال فعالً معطل

استثنا ،همچنان به سبک گذشته ادامه خواهد یافت .با این حال ،ایران همچنین تالش خواهد کرد تا ارتش
خود را مدرنیزه و نقاط ضعف ظرفیت نظامی خود را از طریق دستیابی به سالحهای پیشرفته برطرف

بماند یا به نوعی تعدیل شود.

کند».
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سیا برای حوادث اخیر دو برنامه  2۲و  ۰۲روزه داشت
سردار جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از علل حوادث اخیر را مسأله دشمنی و تهدیدات آمریکا دانست و تصریح کرد :در دو سه
روز اول حادثه خیلیها سعی میکردند دشمن را حذف کنند و با گرایشهای مختلف سیاسی گردن هم میانداختند اما آقای مایک ( مایکل دی
آندریا به عنوان رئیس میز ایران در سازمان سیا منصوب شده است ،وی پیش از آن مدیریت مرکز ضدتروریستی سیآیای (سازمان سیا) در سالهای
 ۷۱۱۱میالدی را به عهده داشته است ،) .به عنوان فرمانده اقدامات براندازی ایران انتخاب شده بود .دو نقشه چهل و بیست روزه داشتند .در نقشه
چهلروزه مردم را باید به بهانه مشکالت اقتصادی بسیج میکردند و سازمانهای مخالف جمهوری اسالمی مثل منافقین باید سازماندهی میشدند و
نکته مهم این نقشه چهلروزه ،عدم استفاده از سالح بود.

دعوت رحیم پور ازغذی برای تحصن در مقابل فرودگاه !
«حسن رحیم پور ازغدی» عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،شب گذشته در جمع مسافران معترض به عدم پاسخگویی مسئولین در یکی از
فرودگاههای کشور اظهار داشت  :ناکارآمدی بخشی از مدیران و پاسخگو نبودن ایشان ،عملی ضد انقالبی است .انقالب ،یک میراث نیست ،ملک
شخصی یا گروهی نیست .عده خاصی مالک آن و بقیه مستاجر نیستند .کل ملت ،مالک این جمهوریاند .شرمنده ام که در چند کشور سکوالر،
مسئولیت پذیری مدیران در برابر حقوق شهروندی را تاحدّ خودکشی دیده ایم و اینجا هیچکس نه عزل و نه بازداشت نمی شود .خودکشی،
پیشکش.وی سپس به معترضان پیشنهاد کرد جلوی درب فرودگاه یا آژانس ها تحصن کنند و این یک روش قانونی و مشروع برای نهی از منکر و
پاسخگو کردن مدیرانِ بی ادب و متخلف است .این بی دردی ها همان زخم هایی است که گلّه های مگس را به سوی خود می خواند و هزینه اش را
نظام می دهد.

اهداف آمریکا از تقویت داعش در افغانستان
مشرق :حضرت آیتاهلل خامنهای مشغولسازی ملتهای منطقه به خود را سیاست درجه اول آمریکاییها دانستند و گفتند :آمریکا به دنبال آن است
که این منطقه روی خوش نبیند و دولتها و ملتهای منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند .بنا بر
یک گزارش امنیتی ،در ماه گذشته در مجموع درگیریها و حملههای تروریستی ۰۸۱ ،غیرنظامی نیز جان خود را از دست دادهاند و  ۷۲۰غیرنظامی
دیگر زخمی شدند.همچنین وزارت امور داخله افغانستان در گزارش خود مربوط به ماه گذشته تاکید می کند که در این ماه در تمامی رویدادها و
نبردها نظامیان افغانستان توانسته اند  ۱۲۲تن از عناصر مسلح تروریست را از پا در آورند .در این گزارش همچنین تاکید شده که  ۰۸۲تن دیگر از
مخالفان نیز زخمی شده اند و نیروهای امنیتی  ۰۲۲تن از مخالفان را به اسارت گرفته اند.

بازی سیاسی با هدفمندی
روزنامه تجارت:هر چقدر که دولت دوازدهم در تالش هست اقتصاد ریاضتی را اجرایی کند ،مجلس ساز مخالف زده و همه نقشههای دولت را پنبه
میکند ،این موضوع را میتوان در مخالفت مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی مشاهده کرد .دیروز هم مجلس پروسه مخالفت خوانی خود را با
نگاه پوپولیستی خود تکمیل کرد .منابع و مصارف یارانه نقدی  8۸هزار میلیارد توان در بودجه  8۲بسته شد .حاال می توان ردپای دولت های نهم و دهمم
احمدی نژاد را در مجلس دهم به راحتی یافت .ردپای احمدی نژادیسم یعنی پوپولیسم واقعی و دقیقا بر عکس دولتی که میخواهد نگاه ریاضمتی خمود
را بر جامعه تحمیل کند.بر این اساس ،طبق آخرین مصوبات این کمیسیون تبصره  ۰1هدفمندی یارانه ها با تغییراتی روبرو شده است؛ طبق این اطالعمات
منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها از محل افزایش حاملهای انرژی بالغ بر  8۸هزار و  ۸۲1میلیارد تومان در نظر گرفته و برای همین میزان نیمز مصمارف
پیشبینی شد .اصالح طلبان از رای منفی مجلس سردرگم شده اند و گاهی اینکار را تشویق و گاهی به اتهام زنی روی می آورند!
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برخی از اصالح طلبان به دنبال نبودن جمهوری اسالمی
بودند

دونالد ترامپ در بیانیهای که  ۰۷ژانویه برای تمدید

بهزاد نبوی فعال سیاسی اصالح طلب :من از زندان که بیرون آممدم مشماهده کمردم کمه

تعلیق تحریمهای هستهای ایران منتشر کرد ،رسما

خیلی ها خود را در صف جنبش سبز یا اصالحطلبان قمرار داده انمد؛ امما وقتمی بما آنهما

اعالم کرد برای آنکه به صورت رسمی از برجام

صحبت می کردم می دیدم که اندیشه هایشان با اصالح طلبی متفاوت بود .مما ممیگفتمیم

خارج نشود باید محدودیتهای هستهای ایران

اصالح طلب کسی است که اصل نظام را قبول دارد و میخواهد وضمع موجمود را تغییمر

مادامالعمر شده و همینطور سیاستهای منطقهای

دهد .اما برخی از این افراد مرادشان از تغییر وضع موجود نبودن جمهوری اسالمی بمود.

بویژه برنامه دفاع موشکی ایران محدود شود.بر

این یعنی اصل جمهوری اسالمی را نفی می کردند .در این ماجرای اخیر این صمفهما از

اساس این گزارش ،اظهارات ضد ایرانی هیلی در

هم جدا شد .همه اصالح طلبانی که از داخلی ها و خارجی هما فحمش خوردنمد ،کسمانی

حالی است که حاال سناریوی دولت آمریکا در

بودند که جزو دسته اول بودند که اصل نظام را قبول دارند واعتراف می کنم که ممن همم

قبال برجام کامال علنی شده است .بر اساس این

جزو همین افراد هستم .مطلوب ما اصالح وضمع موجمود اسمت نمه برانمدازی نظمام .ممن

گزارش ،در حالی که بر اساس مفاد برجام ،دولت

معتقدم از منافع مهم این رخداد اخیمر ایمن اسمت کمه ایمن صمف هما از همم جمدا شمد و

آمریکا باید به تعهدات خود در قبال برجام عمل

اصالحطلب های معتقد به اصل نظام و معتقد به براندازی از هم جمدا شمدند .نممی گمویم

کند ،اکنون آنها با پیش کشیدن برنامه دفاع

باید این افراد را که اصل نظام را قبول ندارند اعدام کمرد؛ صمحبتم ایمن اسمت کمه بایمد

موشکی ایران ،اجرای تعهدات خود را به دریافت

صف این افراد از کسانی که اصل نظام را قبول دارند و به اصالح در چارچوب معتقدند

امتیازات بیشتر از ایران بویژه در موضوع دفاع

جدا کنند.

موشکی مشروط کردهاند .دولت آمریکا این
سناریو را یک سناریوی دوسر برد میپندارد .آنها
معتقدند در صورتی که یک اجماع با حضور چند

مهدی دانشمند درکاشان ممنوع المنبر شد

کشور دوست خود ایجاد کنند ،این اقدام میتواند
منجر به عقبنشینی دولت حسن روحانی شده و
دولت ایران را وادار کند با تضعیف برنامه دفاعی
خود موافقت کند .از سوی دیگر آنها تصور
میکنند در صورت ایستادگی ایران مقابل
زیادهخواهی جدید دولت آمریکا ،آنها میتوانند به
بهانه برنامه موشکی ،تحریمها و فشارهای جدیدی
علیه ایران اعمال کنند؛ تحریمهایی که پیش از این
رسانههای آمریکایی گزارش دادند کارکرد آنها
بیاثر کردن تع لیق تحریمهای مندرج در برجام
است.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان کاشان از ممنوعالمنبر شدن حجت
االسالم مهدی دانشمند در شهرستان کاشان خبرداد .حجت االسالم عبدالصاحب
حسینی گفت :حجت االسالم مهدی دانشمند به دلیل توهین و جسارت به مداحان،
هیئات مذهبی و روحانیت سه عنصر موثر در ترویج دین اسالم در آخرین جلسه دهه
دوم محرم هیات حضرت ابوالفضل(ع) گذر نو مدرسه امام کاشان ،در شهرستان
کاشان ممنوع المنبر شد .به گفته وی ،پلیس امنیت نیز از دو هیات مذهبی کاشان که
از حجت االسالم دانشمند دعوت کرده بودند درخواست کرد تا دعوت خود را از
ایشان پس بگیرند در غیر این صورت مرکز هر دو هیات در کاشان پلمپ خواهد شد،
این دو هیات نیز دعوتهای خود را حجت االسالم مهدی دانشمند پس گرفتند که
جای تشکر دارد.
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