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پیام تسلیت رهبر انقالب برای 
درگذشت همسر آیت اهلل استادی

رهبر معظم انقالب با صدور پیامی درگذشــت همســر 
گرامی آیت اهلل حاج شیخ رضا استادی را تسلیت گفتند.

به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح ذیل است: آیت اهلل 
آقای حاج شیخ رضا اســتادی دامت برکاته، درگذشت 
همســر گرامی آن جناب را تســلیت عرض می کنم به 
جنابعالی و فرزندان مکّرم و دیگر بازماندگان. خداوند آن 
بانوی مؤمن و صالح را با اولیائش محشور نماید و مشمول 

مغفرت و رحمت فرماید.

 دستگیری عوامل موساد 
در سیستان و بلوچستان

دادســتان عمومی و انقالب زاهدان با اشاره به جزییات 
چگونگی دستگیری عوامل موساد در سیستان و بلوچستان 
گفت: همکاران اداره اطالعات با حدود هشت ماه اشراف 
اطالعاتی به صورت دقیق موارد را رصد می کردند و به این 
نتیجه رسیدند که ترور دانشمندان هسته ای نیز در دستور 
کار تعدادی از این افراد بوده است.به گزارش ایسنا، مهدی 
شــمس آبادی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
داشت: با اشــراف اطالعاتی قوی که وجود داشت، اعضا 
در هر کدام از اســتان های مختلف شناسایی و دستگیر 
شــدند؛ آن قدر مســتندات علیه این افراد وجود داشت 
به گونه ای که وقتی قرار بازداشت متهمان صادر شد اصاًل 
اعتراض نکردند.وی بیان کرد: هم اینک پرونده در مرحله 
تحقیقات مقدماتی است و به زودی کیفرخواست صادر 
و به دادگاه ارســال می شود. به گزارش ایسنا- اداره کل 
اطالعات سیستان و بلوچستان ۳۱فروردین سال جاری 
در اطالعیه ای اعالم کرد: سه جاسوس وابسته به موساد با 
حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند. در این اطالعیه آمده 
بود: این افراد در انتشار اطالعات و اسناد طبقه بندی شده 

دست داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه:
 مردم از اطاله دادرسی

 نگران و ناراحت اند
به گزارش ایســنا، مسعود ستایشــی، سخنگوی قوه 
قضاییه در نشســت خبری دیروز در پاســخ به سؤالی 
درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی و ریحانه 
یاسینی -خبرنگاران ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی 
اتوبوس خبرنگاران محیط زیســت جــان باختند- در 
یک ســالگی وقوع این حادثه، گفت: دوم تیرماه ســال 
گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان 
غربی همه را متأثر کرد و عده ای مصدوم و دو نفر فوت 
شــدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می پذیرد 
قابل بحث اســت.وی افزود: در دادسرای عمومی استان 
مربوطه، پرونده ای تشــکیل و به عنــوان دو فقره قتل 
غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. 
اظهارنظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با 
اعتراض به آن به هیأت پنج نفره کارشناسی ارجاع شد 
و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقباً با جلب 
دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو 
ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می شود.ستایشی 
در خصوص مسئولیت مسئوالن محیط زیستی گفت: 
در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادرشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین 
وضعیت اعالم اموال مسئوالن گفت: قانون اساسی فصل 
الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در 
راســتای تحقق اصل مربوط به اعالم اموال مسئوالن، 
دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته 
است. آنچه ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰درصد اموال 
اعالم شــده اســت و روند مثبت ارزیابی می شود اما در 
حــوزه اجرا، مطالبه ما جدی تر اســت. آقایان مخبر و 
اســماعیلی از دولت با ابالغ بخشنامه ای در این رابطه، 
خواستار تسریع این روند هستند.ستایشی در پاسخ به 
سؤالی درباره اینکه چه میزان از سند تحول تحقق یافته 
اســت؟ گفت: آنچه مطلوب ما در ســند تحول است 
حاصل نشده است و مطلوب ما در تحول زمانی است که 
هیچ فسادی نداشته باشیم و مبارزه با فساد زمانی ظهور 
و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم چیزی به 
نام فساد در جامعه نداریم و قابل طرح نیست.وی افزود: 
امیدواریم روزی برسد که اقدامات تحولی ما به نتیجه 
حذف فساد برسد. آنچه در قوه قضائیه به عنوان تحول 
وجود دارد کافی نیست و دکترین تحول در قوه قضائیه 
برچیدن ساختارهای فساد است و تمام اهتمام رئیس 
دستگاه قضا و دست اندرکاران این حوزه برچیدن بستر 
فساد از جامعه است.وی ادامه داد: مردم از اطاله دادرسی 
نگران و ناراحت اند و ما باید به سمت اجتماعی شدن قوه 
قضائیه پیش برویم.سخنگوی قوه قضائیه درباره صلح و 
سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳درصد از بار پرونده هایی 
که عموماً به دلیل مســائل مالی به قوه قضائیه می آید، 
توسط شوراهای حل اختالف رسیدگی می شود. در سال 
۱۴۰۰ در حــوزه قصاص، از اجــرای حکم ۷۶۳پرونده 
جلوگیری شده است. در رابطه با صیانت از حقوق عامه 
هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و عالوه بر این 
مالقات مردمی های متعددی هم برگزارشــده که جای 
تشــکر دارد. در بحث عفو زندانیــان هم اقدامات قابل 
قبولی انجام شده داده است. همچنین برخورد قاطعانه 
همــکاران قضائی با اشــرار هم از دیگــر اقدامات قوه 
قضائیه است چراکه امنیت مردم، خط قرمز ماست.وی 
در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر سید محمدمهدی 
هادوی از تشکیل پرونده ۱۵متخلف در رابطه با قانون 
اســتفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد 
مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می کند و برای 
بررســی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان های 
مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می کنند. این 
پرونده ها تشــکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع 
شده است. طبق قانون بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و 
رسیدگی های متعددی در دادسرا انجام می شود که همه 

آن ها قابل بررسی نیست.

خبر

همدلی|  اعضای جبهه پایداری همیشه در 
میان اصولگرایان ســاز مخالف می نواخته اند. 
گروهی کــه معموالً بــدون هیچ هماهنگی 
سیاسی مســیر خود را رفته است. به گفته 
اصولگرایــان حتــی در مواقع حســاس هم 
برای این جریان سیاسی دردسرساز شده اند. 
بسیاری معتقدند که پایداری ها بازوی تندروی 
اصولگرایی هستند. کسانی که بدون توجه به 
شــرایط زمان و مکان اهداف خاص خود را 
دنبال می کنند و معموالً به وجه جمهوریت 
و نظر مردم هــم خیلی توجهی ندارد. دیروز 
مرتضی آقا تهرانی از اعضای ارشد این جریان 
سیاســی در مجلس نطقی کرد که نشان داد 
همچنان تفســیرها از جبهه پایداری صحیح 
است. آقا تهرانی برخالف اظهارات نمایندگان 
در این روزها وضعیت کشور را خیلی خوب و 
بهتر از جان توصیف کرد. آقا تهرانی به عنوان 
یکی از اعضای مهم جبهــه پایداری تعریف 
جدیدی برای مجلس و خانه ملت ارائه کرد و 
سعی داشت که اعالم کند در بهارستان این 
مطالبات مردمی نیســت که اولویت دارد. او 
به کلی ســخن گفتن از مطالبات مردمی را 
نادیده گرفت. این در حالی است که طی این 
روزها بخشــی از نمایندگان تالش می کنند 
تا صدای مردم باشــند و اعتراضات مردم را 
به رســمیت بشناســند و درباره آنچه باعث 

عصبانیت مردم شده به دولت تذکر بدهند.
حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی در نطق میان 
دستور خود در جلسه علنی دیروز )سه شنبه( 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: »باید بدانیم 
رابطه مقام معظم رهبری با ما مجلسی ها چه 
ارتباطی اســت، به اعتقاد بنده مجلس محل 
تحقق مطالبات مقام والیت است. حاکمیت 
ما حاکمیت والیتی اســت و باید ببینیم که 
آن بزرگوار از ما چه می خواهند، پس باید به 
ابالغیه های حضرت آقا توجه شــود و باید به 
منشور مجلس انقالبی که حضرت آقا درباره 
آن صحبت کردند و نیاز مجلس ما بود، توجه 

بیشتری شود.«
این در حالی اســت که اصل شــصت و دوم 
قانون اساســی درباره جایگاه مجلس شورای 
اسالمی می گوید: »مجلس  شورای  اسالمی  از 
نمایندگان  ملت  که  به طور مستقیم  و با رأی  
انتخاب  می شوند تشکیل  می گردد.«  مخفی  
در متــن قانون اساســی به صراحت مجلس 
شورای اسالمی را نماینده ملت معرفی کرده 
اســت. موضوعی که در سخنان امام خمینی 
و رهبری انقالب اســالمی هم به وضوح دیده 

می شود. 
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبری انقالب 
اســالمی در یکی از دیدارهــای نمایندگان 
دربــاره جایــگاه مجلــس به صراحت گفته 
اســت: »مجلس، مظهر حضور و اراده مردم 
در صحنه های گوناگون سیاســی و اقتصادی 
اســت.« با اینکه رهبری هــم به طور صریح 
مجلــس را مظهر اراده ملت توصیف کرده اند 
اما همچنان نمایندگان جبهه پایداری تالش 
می کنند که مردم را نادیده بگیرند. همین هم 

باعث شده که در سخنرانی آقا تهرانی خبری 
از انعکاس اعتراض مردم نباشــد. او برخالف 
سایر نمایندگان وضعیت کنونی را خیلی بهتر 

از جهان توصیف می کند.
آقا تهرانی دیروز گفت: »بیگانگانی مثل اوباما 
خاورمیانــه را قطــب عالم و ایــران را قطب 
خاورمیانه می دانند، توجه داشته باشید گاهی 
از اوقات فقط نقاط ضعف را می بینیم و بنا را 
به سیاه نمایی می گذاریم، االن وضع ایران ما 
نسبت به کل دنیا بهتر است، همه دنیا مشکل 
دارند و ناراحت هســتند، بحــث اقتصادی 
همه جایی است، منتهی االن در حال جراحی 
هستیم و امیدواریم این جراحی جواب دهد. 
البتــه جراحــی درد دارد اما بعــدازآن باید 
شادی و سالمت به جامعه برگردد و امیدوارم 

به زودی دیده شود.«
این در حالی اســت که از ابتدای سال جاری 
نمایندگان سعی کرده اند در نطق های خود در 
صحن علی به اعتراضات مردمی توجه کنند. 
مثاًل دیروز ســید جواد حسینی کیا نماینده 
مردم ســنقر در تذکری شــفاهی در جریان 
جلسه علنی مجلس، اظهار کرد: »رتبه بندی 
معلمان حق قانونی آن ها اســت، متأســفانه 
کوتاهی ها باعث می شود شأن معلمین رعایت 
نشود، باید هرچه سریع تر رتبه بندی معلمان 
اجرایی شود تا مشکالت معلمان مرتفع گردد. 
اصالح شیوه  محاسبه مالیات امری جدی است 
و صدای کسبه و بازاریان درآمدهاست. الزم 
است وزارت اقتصاد هرچه سریع تر این رویه 
را اصالح کند. افزایش حقوق بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی حق این افراد اســت، دولت 
ورود کند و اجازه ندهد بازنشســتگان بیش 
از این با مشــکل موجه شــوند، چشم امید 

بازنشستگان به این افزایش حقوق است.«
بااینکه بیشتر نمایندگان اصولگرا هستند اما 
بااین حال سعی می کنند که مطالبات مردمی 
را در اولویــت قرار دهند. دیــروز رمضانعلی 

سنگدوینی در تذکری شفاهی خطاب به علی 
نیکزاد که اداره مجلس را بر عهده داشــت، 
بیان کرد: »مردم به خصوص دهک های پایین 
جامعــه در بخش اجاره بها و ودیعه مســکن 
دچار مشکل شده اند، بنابراین الزم است قبل 
از اینکه مردم ناچار به چادرنشــینی شوند، 

تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.«
 دفاع از دولت

اما در این میان گویا مثل همیشه پایداری ها 
مســیر جدیدی در پیش گرفته اند و با اینکه 
این روزها بیشتر چهره های سیاسی اصولگرا 
درصدد فشار بر دولت برای تغییرات در کابینه 
هستند، اما پایداری ها حاال به دنبال حمایت 
از دولت افتاده اند. آقاتهرانی گفت: »دولت ادعا 
می کند دولت تحول اســت و باید همین طور 
باشد. سفرهای اســتانی دولت بسیار خوب 
اســت و کار اجرایی قبل و بعد از سفر خوب 
اســت اما باید کارها اســتراتژیک شود، مثاًل 
مرکز اســتراتژیک دولت باید بیشتر در این 
جهت فعال شود؛ مانند اصفهان و خوزستان 
که رفت وآمد می شــود و بحــث آب دنبال 
می شود باید گفت این مسئله بحث منطقه ای 
نیست و جدی تر از این حرف هاست، بنابراین 
با یک سفر رئیس جمهور مسئله حل نمی شود 
و باید قبل و بعد سفر بیشتر روی آن کار شود 

که جا بیفتد.«
همین خــط را هم ســیدمحمدرضا میرتاج 
الدینی نماینده تبریز ادامــه داد. او در نطق 
خود گفت: »خوشبختانه امروز آقای رئیسی، 
رئیس جمهــور مردمی و والیی با همتی بلند 
پا به میدان گذاشــته و به قلب مشــکالت 
زده اســت. استان به اســتان و شهر به شهر 
با شــهامت و شــجاعت و با برنامه، موانع و 
ســنگ های بزرگ ســد راه اقتصاد سالم را 
برمی دارد. آقای رئیسی، ما تو را در این میدان 
و کارزار سخت با رانت خواران و فسادگران و 
تضعیف کنندگان حقوق مردم، تنها نخواهیم 

گذاشــت، چراکه شــما را یار و یاور مخلص 
رهبری و افسر فداکار جبهه انقالب می دانیم. 
اگرچــه عده ای در فضای مجازی و در فضای 
بیرونــی غیرمنصفانه و بعضــاً هتاکانه علیه 
شــما می تازند، ولی وقتی گردوغبار بنشیند، 
نتیجه اقدامات بزرگ شما معلوم خواهد شد. 
برخی چشمانشــان را بر همه موفقیت های 
نظام می بندند و با ســیاه نمایی فریادشــان 
را بلند می کنند که پس از ۴۰ســال مشکل 
نان پیدا کرده ایم، نخیر آقا! مشــکل نان پیدا 
نکرده اید، بلکه جلــوی دو میلیون تن رانت 
گندم و حیف ومیل و قاچاق آن را گرفته ایم. 
البته هیچ کس منکر مشکالت موجود نیست، 
لکن به ریشه های عوامل آن باید توجه کرد. 
مشکالت یک شبه به وجود نمی آید، بله گرانی 
وجــود دارد و دولت باید برای رفع آن همت 
مضاعف کند، اما به جبران قدرت خرید مردم 
بــا ۲۰۰ و ۳۰۰درصد افزایش یارانه هم باید 

توجه کرد.«
 توصیف خوبی مردم

بااین حــال آقاتهرانی هم در یک بخش کوتاه 
از سخنانش مجبور شد اشاره ای به اعتراضات 
مردمی کند. او با اشــاره به اینکه مردم ایران 
بسیار مردم خوبی هســتند، گفت: »برخی 
خیال می کنند چهار اعتراضی که گوشه کنار 
کشــور می شــود نظام را زیــرورو می کند، 
این طور نیســت، مردم حــق دارند اعتراض 
کنند و حرفشــان را به گوش ما برســانند. 
یکی از حســن هایی که ما نمایندگان نسبت 
به قــوه مجریه داریم این اســت که معموالً 
وزرا در ارتبــاط با مردم قــرار نمی گیرند، اما 
ما به شــهرمان می رویم و مردم با ما درگیر 
می شــوند که خیلی خوب اســت؛ بنابراین 
توصیه می شود صادقانه به دولت انتقاد کنید، 
حرفتان را برسانید و رئیس دولت و دوستان 
توجه بیشتری به گفته های نمایندگان داشته 

باشند.«

آقاتهرانی منویات تشکل متبوع خود را درباره دولت و ملت تشریح کرد

غیبت »مردم« در میان دغدغه های جبهه پایداری

همدلی| تصمیــم نماینــدگان مبنی بر مســتثنی کردن 
شورای عالی انقالب فرهنگی و شــورای عالی فضای مجازی 
از صالحیت رســیدگی دیوان عدالت اداری باعث نگرانی های 
زیای شده است. حقوقدانان و فعاالن سیاسی وارد میدان شده 
و می گویند مجلس یازدهم عمــاًل برخالف مصالح عمومی و 
قانون اساسی قوانینی را تصویب می کند که حتی با مخالفت 
شدید شورای نگهبان هم مواجه می شود. مصوباتی که برخالف 
نظر منفی شــورای نگهبان همچنان بــر آن اصرار می کنند. 
طی این روزها فعاالن سیاســی و حقوقدانان وارد عمل شده 
و دراین باره روشــنگری کرده اند.  مجیــد انصاری از نیروهای 
باسابقه سیاســی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز دراین باره صحبت کرده است. او می گوید: »مستثنی کردن 
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از 

صالحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکاالت متعددی از حیث 
مغایرت با قانون اساســی، سیاست های کلی و مصالح عمومی 
مردم دارد. در حقیقت این مصوبه عالوه بر اینکه خالف قانون 
اساســی هســت، برخالف منافع و مصالح موکلینی است که 
نمایندگان را به مجلس فرستاده اند. چون بر اساس این مصوبه 
مردم نمی توانند از عملکرد و مصوبات این دو شــورا به دیوان 
عدالت شــکایت کنند.« انصاری تصریح می کند: »این مسئله 
با اصل ۳۴ قانون اساســی مغایــرت دارد. ازاین جهت که این 
اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل 
هرکس می تواند به منظــور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع 
کند.  به هرحال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه است و 
شعب و واحدهایی برای دادخواهی مردم دارد. مستثنی کردن 
این دو شورا از صالحیت دیوان به این معنا خواهد بود که اگر 

به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شورا ظلم شود، عماًل حق 
دادخواهی از آن ها ســلب شده اســت. ما مرجع دیگری برای 
رســیدگی به تظلمات مردم از شورای عالی انقالب فرهنگی و 
شورای عالی فضای مجازی نداریم.« این فعال سیاسی متذکر 
می شود: »مستثنی کردن دیوان از صالحیت رسیدگی به این 
دو شــورا خالف اصل ۱۷۳ هم هست؛ اما شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شــورای عالی فضای مجازی برای خودشان شأن 
قانون گذاری هم قائل هستند و در موارد متعدد شاهد بوده ایم 
که وقتی این دو شورا قانون گذاری می کردند دیوان عدالت وارد 
می شــد و این مصوبه را لغو می کرد. ولی بر اساس این مصوبه 
می توانند قانون گذاری کنند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد. بر 
این اساس می توان گفت مجلس قانون گذاری در این موارد را از 

خودش سلب کرده و به این دو شورا داده است؟«

ادامه نگرانی عمومی از یک مصوبه خالف قانون مجلس

همدلی| دیروز ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری به 
پیشــنهاد وزیر ورزش و جوانان، وحید یامین پور را به عنوان 

»دبیر شورای عالی جوانان« منصوب کرد.
 وحید یامیــن پور از جمله چهره های حامی طرح صیانت از 
فضای مجازی است که با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه 
شده است؛ اما یامین پور معتقد است که این اعتراض ها فقط 

به خاطر این است که مسئوالن با مردم حرف نمی زنند.
در حکم رئیســی برای یامین پور آمده: »امید است با اتکال 
به خداونــد متعال و اهتمام بــه »عدالت محوری«، »روحیه 
انقالبــی«، »مردم داری«، »پا کدســتی و فسادســتیزی«، 
»قانون مــداری«، »مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی« و با 
هدف فراهم نمودن زمینه های رشد و مشارکت مؤثر جوانان 
در عرصه های مختلف کشــور؛ ضمــن بهره گیری مطلوب از 
کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در تحقق اهداف دولت و 

حل مسائل و مشکالت جوانان مجدانه کوشا باشید. 

موارد زیر از اهم انتظارات این جانب است: - احیای دبیرخانه 
شــورای عالی جوانان و فعال کردن ظرفیت دســتگاه های 
اجرایی عضو این شــورا - تنظیم و برگزاری جلسات شورای 
عالی جوانان و پیگیری و نظارت بر حســن اجرای مصوبات 

آن - ایفای نقش نمایندگی شــورا در مراکز و مجامع مربوط 
به جوانان - ارتقای نقش و جایگاه ستاد ملی ساماندهی امور 
جوانان - نظارت بر عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان 
در اســتان ها - ارتباط مؤثر با اقشــار مختلف جوانان سراسر 
کشــور در راستای کشــف ظرفیت ها و استعدادهای جوانان 
در حل مســائل کشور کلیه دســتگاه ها موظف به همکاری 
بــا جناب عالی در چارچــوب مأموریت های محولــه و ارائه 

گزارش های مربوطه می باشند.«
یامین پور از فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق است که در 

صداوسیما نیز برنامه های مختلفی را اجرا کرده است.
 او در زمان دولت روحانی از منتقدان سرسخت حسن روحانی 
بود و همواره در توییتر بی پروا و با آزادی علیه رئیس جمهوری 

مطلب می نوشد. 
برخی انتصاب او را نشان دیگری از تک جناحی بودن دولت 

رئیسی می دانند.

یامین پور هم در دولت پست گرفت

فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق )ع( هر روز بیشتر از دیروز

فرمانده سپاه: ایران منطق خود را 
در سراسر جهان گسترش داد

فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: 
امروز دشمن افسرده، پژمرده، سرگردان و بی رمق 
اســت تا راهی برای نجات پیدا کنــد، اما ایران با 
دست های خالی توانست منطق خود را در سراسر 
جهان گســترش دهد و صف آرایی کند، شمشیر 
خــود را بلند کرد و حرف خود را در جهان جاری 

کرد.
سردار حسین ســالمی ۳۱خردادماه در اجالسیه 
کنگره ۱۱هزار شــهید جامعه عشــایری کشور به 
میزبانی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
مقام معظم رهبری بیش از ۳۰ســال سفیر نجات 
انقالب اسالمی اســت، اظهار کرد: ایشان انقالب 
اسالمی را از میان طوفان های سهمگین به ساحل 
آرامــش، امنیت، عزت و پیشــرفت هدایت کرده 

است.
فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اســالمی افزود: 
معتقدم هــر جامعــه ای، قومی و ملتــی بازتاب 
طبیعتی اســت که در آن زندگــی می کند، امروز 
چهارمحال و بختیاری میزبان جامعه عشــایری از 
۲۶اســتان کشور است که از دل طبیعت رنگارنگ 

گرد هم آمده اند.
وی افزود: عشــایر از اقوام لر، قشقایی، عرب، کرد، 
بلوچ، ترکمن و ... از بخش های مختلف ســرزمین، 
انســان را به یاد آیه قرآن می اندازد، این عشــایر 
با لباس های رنگارنگ و سنت های مختلف همگی 
نمادی از وحدت هســتند، عشایر رنگ طبیعت به 
خــود گرفته اند و قله های بزرگ را طی می کنند و 

پرافتخار و باشکوه هستند.
ســالمی تأکید کرد: عشــایر صالبت را از کوه ها و 
سخره ها آموخته اند و ســینه های ستبرشان برای 
دفــاع از نظام جمهــوری اســالمی و آرمان های 
اسالم آماده است، آن ها همانند چشمه های زالل 
طبیعت، پاک، باصفا و خالص هســتند و نگاهشان 
همواره به آسمان اســت و رزق خود را از خداوند 
می طلبند، اما بــر روی زمین تالش می کنند تا از 

نعمت های الهی ارتزاق کنند.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه عشــایر همانند طبیعت سخاوتمند هستند، 
افــزود: این صفــای باطن و زیبایــی در لباس و 
پوشــش، غیرتمندی در جهاد و مبارزه و مقاومت 
آن ها موجب محبوبیتشــان در نزد خداوند شــده 

است.
وی افزود: عشــق عشــایر و مــردم چهارمحال و 
بختیــاری به قمر بنی هاشــم )ع( هویدا اســت و 
نام گذاری تیپ قمر بنی هاشم در این ارادت هویدا 
است، شهدای واالمقام اقوام مختلف عشایر الگویی 
از غیرت و وفاداری اســت و عطر دل انگیز شهادت 
را در جای جای کشــور منتشــر کردند، عشــایر 
کوهی از ایمان و وفاداری هستند و بر آن ها درود 

می فرستیم.
ســالمی با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ایران 
اســالمی در نبرد بــزرگ جهانی به ســود جهان 
اســالم و کشــور بود، تصریح کرد: هیچ کشوری 
به خودی خــود باقی نمی ماند و همچنین به حیات 
و ممــات نمی رســد، بدون مجاهــدت، مقاومت، 
ایســتادگی، اهدای شــهید و جانبــاز نمی توان 

جامعه ای قوی داشت.

درخواست برای جدایی قالیباف از 
ریاست فراکسیون انقالب اسالمی

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: برای بهبود فعالیت های تشــکل نمایندگان 
پیشنهاد می کنم که فراکســیون انقالب اسالمی 
در انتخابات جدید رئیس فراکســیون را از رئیس 
مجلس جدا کند تا از ناکارآمدی که فراکســیون 

انقالب اسالمی دچار شده جلوگیری کنیم.
به گزارش ایســنا، اقبال شــاکری در نطق میان 
دســتور خود در جلســه علنی دیروز )سه شنبه( 
مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: دو ســال از 
عمــر مجلــس انقالبی و یک ســال از عمر دولت 
انقالبــی گذشــت و محضر حضرت آقا رســیدیم 
و مجــدداً مجلس را انقالبــی خواندند و دو تذکر 
فــردی و جمعی به ما دادند کــه انقالبی بمانید و 
انقالبی عمل کنید. ویژگی هایی که ایشــان برای 
انقالبی ماندن و انقالبی عمل کردن فرمودند باید 
نصب العین مــا در فعالیت های تقنینی، نظارتی و 
اجرایی در کمیسیون ها و فراکسیون ها و حوزه های 

نمایندگی باشد.
وی افــزود: از هیات رئیســه می خواهــم که این 
منشور را به عنوان منشــور دو سال آینده مجلس 
شورای اسالمی تدوین کرده و نحوه استفاده از آن 
را در لوایح و طرح ها و اقدامات مجلس ارائه دهند.

شــاکری با اشــاره به اینکه هیات رئیســه جدید 
انتخــاب شــد خطاب بــه هیات رئیســه جدید 
خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد اقداماتی باید 
انجام دهید که اولین آن هماهنگی بیشتر در بین 
هیات رئیسه اســت. بهبود امور مجلس در حوزه 
تقنینی و نظارتی و اســتفاده از سامانه، رسیدگی 
به امور کارکنان و موضوعاتی مثل تبدیل وضعیت 

ایثارگران همکار مجلس از دیگر اقدامات است.
نماینده مردم تهران خاطرنشــان کرد: برای بهبود 
فعالیت های تشکل نمایندگان پیشنهاد می کنم که 
فراکسیون انقالب اســالمی در انتخابات جدیدی 
که می گذارد رئیس فراکسیون را از رئیس مجلس 
جدا کند و فراکســیون به عنوان مشاور امین برای 
ریاســت مجلس و هیات رئیســه عمــل کند و از 
ناکارآمدی که فراکســیون انقالب اســالمی دچار 

شده جلوگیری کنیم.

خبر


