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   جنگ زرگري در امريكا

 فرش��اد مهدي پور در توئيتي نوش��ته: آنچه در 
امريكا مي گ��ذرد، جن��گ زرگري اس��ت. آنها 
مي خواهند با اين جو جنگي، مسئله تحريم هاي 
ظالمانه را به حاشيه ببرند. تا بعد چه شود؟ اروپا 
و دوستان ايران واس��طه ش��وند كه از خر خربازي پايين بيايند و اين 
بشود امتيازي به ملت ما. اسير طرح براندازها و ترامپيست ها نشويم، 

 جنگي نمي شود. 
........................................................................................................................

   تو فقط يك مفسد اقتصادي هستي و نه بيشتر!
كاربري در مورد هادي رضوي، متهم اقتصادي پرونده بانك سرمايه و 
سوءاستفاده او از اعتقادات ديني مردم نوشته: اين هادي رضوي خيلي 
باحاله، مثاًل بري بهش بگي آقا ش��غلت چيه؟ ميگه بسم اهلل الرحمن 
الرحيم، السالم عليك يا اهل بيت النبوه، آقا جان: باز هم در به در شب 
شده ام  اي نور سالم، باز هم زائرتان نيستم از دور سالم و با درود خدمت 

خانواده شهدا و ملت شهيدپرور ايران، مفسد اقتصادي هستم. 
نماينده دادستان هم در دادگاه به هادي رضوي گفت: »سخن از دين و 
تقوا مي گوييد، مشمئزكننده است!... شما آدم خاصي نيستيد بلكه يك 

مفسد اقتصادي هستيد.«
........................................................................................................................

   نظر شفاف رهبري قبل از برجام
كاربري به نام سيب سا نوشته: اين حرف كه چون برجام شكست خورده 
رهبري شانه خالي كرده و اگه پيروز مي شد افتخارش براي رهبري بود 
مزخرف محضه. نظر رهبر قبل برجام هم واضح بود: »من فكر نمي كنم 
از اين مذاكرات آن نتيجه اى را كه ملت ايران انتظار دارد به  دست بيايد، 

لكن تجربه اى است و پشتوانه تجربى ملت را افزايش خواهد داد.« 
........................................................................................................................ 

   پيگيري مطالعات مردم به سبك فراكسيون اميد
 كاربري به نام سيد اميرحسين نوش��ته: عارف گفته فراكسيون اميد تا 
جايى مطالبات مردم را پيگيرى مى كند كه موجب تضعيف دولت نشود. 
بزرگوار يه دفعه بگو مطالبات مردم به من ربطى نداره، ديگه دولت از اين 

ضعيف تر هم مگه ميشه؟!
........................................................................................................................

   مردمي كه فريب خوردند
 هاني هاش��مي نوش��ته: هرجور فكر مي كنم ولي به نظرم خوب شد 
روحاني رئيس جمهور ش��د. حداق��ل براي مردمي كه ي��ك بار ضربه 
 مديريت اصالحاتي رو چشيده بودن و باز به فريب تَكرار دچار شدن، 
اين دفعه تا۱۴۰۰ جاش يه جوري مي مونه كه حداقل هش��ت س��ال 

بعدش به عقب برنگرديم!
........................................................................................................................

   با آتش زدن برجام، رئيس جمهور هم مي سوخت
سيدياسر جبرائيلي در توئيتي نوشته: آقاي روحاني برجام را سخت 
در آغوش كشيده و همه هس��تي اش را به برجام گره زده است. اگر 
برجام آتش زده مي شد، بايد نظام فكر سوختن رئيس جمهور را هم 
مي كرد و اين، به هيچ وجه به صالح كش��ور نبوده و نيس��ت. وقتي 
خروج از برجام با تداوم دولت فعلي جمع شدني نيست، چاره اي جز 

تحمل اين هر دو وجود ندارد. 
........................................................................................................................ 

   مسئوليت رأي مردم اروپا
 كاربري به نام استيون هاون با انتش��ار تصويري از چادر يك خانواده 
مهاجر به اروپا در مورد جمله نوشته ش��ده روي چادر توئيت زده كه: 
نوش��ته اي زيبا روي چادر يكي از مهاجران به اروپا: اگر دوست نداريد 
مهاجران به كشورتان بيايند، به سياستمداراني رأي ندهيد كه دوست 

دارند بمب هايشان را روي سر ديگر كشورها بريزند.

بيانيه سپاه به مناسبت سوم خرداد
 حماسه خرمشهر

الگوي مقاومت و اقتدار است
سپاه پاس�داران در بيانيه اي با گراميداشت س�وم خرداد، الگوي 
حماسه آزاد سازي خرمشهر و نسخه مقاومت و تسليم ناپذيري برابر 
دشمن را ضامن پيروزي و غلبه ملت ايران بر قدرت هاي سلطه گر و 
رژيم منفور اياالت متحده امريكا در مقطع تاريخي حاضر دانست. 
به گزارش سپاه نيوز، در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: جنگ تحميلي 
اس��تكبار جهاني ضدملت ايران كه با حمايت ه��اي همه جانبه و بي دريغ 
ابرقدرت هاي شرق و غرب و متحدان منطقه اي و فرامنطقه اي آنان و با تصور 
غلط از وضعيت داخلي كشور و عدم انسجام نيروهاي مسلح با هدف نابودي 
انقالب، فروپاشي نظام و بازگشت سلطه گران به كشور، طراحي و عملياتي 
شده بود با سد مقاومت و ايستادگي مجاهدانه و فداكارانه ملت ايران برخورد 
و رزمندگان اسالم با حضور حماسي و شهادت طلبانه خود در جبهه هاي 
نبرد با دشمن، اين توطئه بزرگ را س��رانجام پس از هشت سال رويارويي 

نابرابر، خنثي و با شكست قطعي مواجه ساختند. 
اين بيانيه مي افزايد: با گذشت 37سال از عمليات بيت المقدس و حماسه 
آزاد سازي خرمشهر در سال ۱3۶۱ و شكس��ت توطئه بزرگ نظام سلطه 
بين الملل در پاي��ان جنگ تحميلي، در تداوم تقاب��ل بنيادين و راهبردي 
انقالب و نظام اسالمي با استكبار جهاني شاهد تالش امريكا و جبهه استكبار 
براي تهي كردن جامعه اسالمي از عناصر قدرت و مقاومت ملت ايران يعني 
همان ايمان و اراده راس��خ، اتكا به نفس، وحدت، اتح��اد و اميد به آينده و 
افق هاي افتخارآميز پيشرو هستيم. اين بيانيه تأكيد كرده است: به بركت 
رهبري شجاع، دورانديش و انقالبي و ملتي بيدار، بصير و هوشمند و آبديده 
شده در كوران توطئه هاي زنجيره اي دشمن در چهار دهه اخير، راهبردها 
و دستاوردهاي امروز امريكا و متحدان واشنگتن به ويژه رژيم صهيونيستي 
و ارتجاع سعودي در مصاف با ايران اسالمي نيز فرجامي جز شكست، خفت 
و رس��وايي نخواهد داش��ت و به عامل يكپارچگي و تقويت اراده و روحيه 

امريكاستيزي ايرانيان تبديل مي شود. 
اي��ن بيانيه الگ��وي حماس��ه آزادس��ازي خرمش��هر و نس��خه مقاومت 
و تس��ليم ناپذيري برابر دش��من را ضامن پي��روزي و غلبه مل��ت ايران بر 
زياده خواهي ه��اي قدرت ه��اي س��لطه گر و در رأس آن دول��ت منف��ور 
امريكا و رئيس جمهور خبيث و قمارباز آن قلمداد و يادآور ش��ده اس��ت: 
مصونيت آفريني براي كش��ور و موفقيت برابر آرايش جنگي امروز دشمن 
كه اشغال خرمش��هر هاي جديد انقالب و ايران اسالمي را در بستر جنگ 
اقتصادي و نبرد اراده ها دنبال مي كند، مستلزم وحدت و انسجام ملي و ترديد 
به خود راه ندادن در شناخت دقيق برنامه هاي دشمن و مقابله بي امان، قاطع 
و بدون تأخير با عوامل و زمينه هاي ايجاد خلل و سستي در بهره گيري از 
منظومه پيدا و نهان قدرت سازي هاي جديد براي نشان دادن واكنش ها و 

اقدامات قدرتمندانه برابر هر دشمن طمع كار و ماجراجويي است. 
حماسه آزادسازي خرمشهر همچنان به آحاد جامعه ايراني درس »مقاومت« 
مي دهد و در شرايط خطير امروز، ظرفيت هاي فرا راهبردي ايران كه بر قله 
آن رهبري حكيم، حازم و هوشمند قرار دارد - كه با شجاعت و درك درست 
تهديدها و فرصت ها و شناخت هوشمندانه واقعيت هاي ميدان و بهره گيري 
از تجربي��ات، حركت مقاومت حماس��ي ملت را به پيش مي ب��رد و با نگاه 
فرصت محور او همه تهديدها به فرصت هاي طاليي تبديل شده است- ملت 
ايران را بيش از هر زمان ديگر در مسير حفظ استقالل، آزادي، شرف و عزت 
خود مصمم تر از هميشه راست قامت استوار نگه داشته است و به فضل الهي 
با عمل به موقع و به اندازه در جنگ اقتصادي و رسانه اي جاري بر دشمن 
فائق و با تمام كردن كار بدخواهان انقالب و ايران اس��المي، ناقوس پايان 

تاريخ را براي آنان به صدا درخواهد آورد.

   چهره ها

دس�تيار وي�ژه رئي�س  مجل�س در دي�دار مديركل سياس�ي 
وزارت خارج�ه آلم�ان گف�ت: فق�دان اق�دام عمل�ي از 
س�وي طرف ه�اي اروپاي�ي در اج�راي تعه�دات برجام�ي 
خ�ود، بزرگ تري�ن مان�ع در مس�ير حف�ظ برج�ام اس�ت. 
به گزارش، باشگاه خبرنگاران جوان، ينس پلوتنر مديركل سياسي 
وزارت خارجه آلم��ان با دس��تيار ويژه رئيس مجل��س و مديركل 
بين الملل ديدار كرد. اميرعبداللهيان در اين ديدار با تأكيد بر روابط 
تاريخي دو كشور و اعالم آمادگي براي توسعه همه جانبه مناسبات 
تهران و برلين گفت: فقدان اقدام عملي از سوي طرف هاي اروپايي در 
اجراي تعهدات برجامي خود، بزرگ ترين مانع در مسير حفظ برجام 
است. وي با تأكيد بر اهميت رايزني هاي ديپلماتيك افزود: زمان رو 

به پايان است. تداوم خريد نفت ايران 
توسط اروپا و راه اندازي فوري كانال 
بانكي مؤثر، حداقل اقدام اروپا براي 
مقابله با رفتار نادرست كاخ سفيد و 
ترميم اعتماد در حال از دست رفتن 
با اروپا مي باشد. وي با انتقاد شديد از 
اقدامات تحريك آمي��ز امريكا يادآور 
ش��د: اروپا يا بايد اقدامي عملي و مؤثر به عمل آورد يا شاهد مسير 
جديد اتخاذ شده از سوي ايران باشد. پلوتنر نيز در همين ديدار ضمن 
تأكيد بر اهميت حفظ برجام، خواستار تداوم ديپلماسي و مذاكره به 

عنوان تنها راه حل سياسي براي برون رفت از مشكالت فعلي شد.

اميرعبداللهيان خطاب به مقام آلماني:

انفعال اروپا بزرگ ترین مانع حفظ برجام است
دبير ش�وراي نگهب�ان گفت: امري�كا آمادگي ب�االي دفاعي 
م�ا را مي شناس�د و دس�ت ب�ه حماق�ت جن�گ ب�ا اي�ران 
نمي زن�د چراك�ه مي دان�د در ص�ورت ب�روز جن�گ، چ�ه 
دردس�ري براي�ش در منطق�ه و جه�ان ايجاد خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان عصر 
پنج شنبه در جلس��ه اين ش��ورا و در نطق پيش از دستور خود در 
ادامه با توصيه به مسئوالن كش��ور براي حل مشكالت اقتصادي 
و معيشتي مردم، گفت: خداوند بر درجات امام راحل بيفزايد كه 
با تأسيس كميته امداد به فكر مس��تضعفان بود، البته اين نهاد به 
وظايف خود عمل مي كند اما انتظار از مسئوالن به ويژه مسئوالن 
اجرايي كش��ور اين است كه توجه هر چه بيش��تري به مشكالت 

اقتصادي مردم و طبقه محروم جامعه 
داشته باشند. دبير شوراي نگهبان در 
بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به تهديدات امريكايي ها درباره جنگ 
نظامي ب��ا ايران، خاطرنش��ان كرد: 
امريكا آمادگي ب��االي دفاعي ما را 
مي شناسد و دست به حماقت جنگ 
با ايران نمي زند چراكه مي داند در صورت بروز جنگ، چه دردسري 
برايش در منطقه و جهان ايجاد خواهد شد. آيت اهلل جنتي در خاتمه 
از مسئوالن كشور خواست بر تحقق اقتصاد مقاومتي و تكيه بر توان 

داخلي براي رفع مشكالت، تمركز و توجه ويژه داشته باشند.

آيت اهلل جنتي: 

امریكا دست به حماقت جنگ با ایران نمي زند

چهارمين دوره انتخاب رئيس و هيئت رئيس�ه 
مجلس ده�م در حال�ي برگزار مي ش�ود كه در 
اس�فندماه س�ال جاري ق�رار اس�ت انتخابات 
يازدهمي�ن دوره مجل�س ش�وراي اس�امي 
برگ�زار ش�ود و همي�ن مس�ئله حساس�يت 
را  فراكس�يون هاي مجل�س  و  نماين�دگان 
نس�بت به اي�ن دوره دوچن�دان كرده اس�ت. 
انتخاب رئي��س مجلس و هيئت رئيس��ه آن كه در 
مجالس نهم و دهم هر س��اله در خرداد ماه برگزار 
مي ش��ود، همواره زي��ر س��ايه اتفاق��ات مهم تر و 
تصميم سازي هاي جدي تر همچون انتخابات رياست 

جمهوري با تمام حواشي آن قرار داشته است. 
اگر چه رئيس مجلس از نظر تئوري داراي حق رأي 
يكسان با ساير رؤساي قوا در نهادهاي تصميم گير 
مهمي از جمله ش��وراي عالي امنيت ملي، شوراي 
عالي انقالب فرهنگي يا ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي است اما همچون رئيس جمهور و رئيس 
قوه قضائيه داراي اختيارات اجرايي مس��تقيم در 
اداره جامعه نيست و انتخاب وي نيز چندان مورد 

توجه افكار عمومي قرار ندارد. 
با اين وجود انتخاب ساالنه رئيس مجلس بازتابي 
از نح��وه تعام��ل مهم تري��ن اح��زاب و گروه هاي 
سياس��ي در مهم ترين نماد مردم س��االري ديني 
است؛ انتخابي كه نشان مي دهد توان تأثيرگذاري 
فراكسيون و گروه هاي سياسي حاضر بر مجلس بر 
جريانات جاري همچون تصويب قوانين تاثيرگذار 
و  طرح هاي استيضاح يا س��ؤال از وزرا تا چه اندازه 
است. بگذريم از اينكه تجربه سال هاي اخير نشان 
داده تا چه ان��دازه رئيس و هيئت رئيس��ه مجلس 
مي توانند در مس��ير تصوي��ب يك قان��ون يا يك 

استيضاح مؤثر باشند. 
   از اميدواري عارف تا فداكاري حاجي بابايي 

براي الريجاني 
نگاهي به سه دوره انتخابات هيئت رئيسه در مجلس 
دهم نشان مي دهد در نحوه تقسيم آراي نمايندگان 
در فراكس��يون هاي مختلف عماًل عل��ي الريجاني 
رئيس كهنه كار مجلس برنده بال منازع اين رقابت ها 

بوده است. 
در هشتم خرداد سال 95 زماني كه مجلس دهم با 
تركيبي جديد نسبت به مجلس نهم تشكيل شد اين 
تصور وجود داشت كه رقابت بر سر انتخاب رئيس 

جديد سنگين و پر از نتايج جديد باشد. 
در آن زمان مهم ترين رقيب علي الريجاني، محمد 
رضا عارف رئيس فراكسيون اميد بود. الريجاني از 
نمايندگان در ساختمان مشروطه پذيرايي كرد و 
عارف ميزبان نمايندگان متمايل به خود در مسجد 

نهاد رياست جمهوري بود. 
۱۰خرداد ماه هيئت رئيس��ه سني مجلس تشكيل 
شد و با شمرده ش��دن رأي ها مش��خص شد البي 
رئيس قديمي مجلس همچنان برنده تر از هر رقيب 
ديگري است. ۱۰5رأي هم به گلدان عارف ريخته 
ش��د؛ عددي كه تا همين اواخر ه��م معياري براي 

تخمين تعداد اعضاي فراكسيون اميد تلقي مي شد. 
در انتخابات هيئت رئيس��ه با وجود عدم تغيير در 
كرسي رياس��ت مجلس جايگاه نواب رئيس با يك 
تغيير جدي مواجه شد. مسعود پزشكيان نماينده 
تبريز و محم��د دهقان نماين��ده طرقبه به مصاف 
هم براي كرس��ي نايب رئيس��ي اول رفتند و علي 
مطهري و حميدرضا حاجي بابايي براي كرسي نايب 
رئيسي دوم ثبت نام كردند. در اينجا براي اولين بار 
نمايندگان اصالح طلب و مس��تقلين ب��ا يكديگر 
ائتالف كردند و پزشكيان به عنوان نايب رئيس اول 

مجلس انتخاب شد. 
دوره دوم رياست مجلس همزمان با انتخابات رياست 
جمهوري شد و برخي پيشنهادها درخصوص اينكه 
كرس��ي هاي هيئت رئيس��ه بين فراكس��يون هاى 

مختلف تقسيم شود، مطرح شد. 
بر اين اس��اس قرار ب��ود كه رياس��ت مجلس در 
اختيار الريجاني باقي مانده و بقيه كرسي ها بين 
فراكسيون هاي مختلف تقسيم شود؛ اتفاقي كه 
نياز به مذاكرات و توافقات جدي داش��ت. با اين 
وجود در روزهاي منتهي به انتخابات روشن شد 
كه هيچ كدام از اين پيش بيني ها رنگ واقعيت به 
خود نخواهد ديد. وقتي اسامي كانديداها معرفي 
ش��د تنها فراكس��يون اميد بود كه همچنان اين 
هدف را دنبال مي كرد، به طوري كه نه مستقلين 
به عهد خود وفا كردند و نه اصولگرايان آنها فارغ 

از توافقي كه با هم كرده بودن��د كانديدا معرفي 
كردند و نتيجه آن ش��د كه سهم اصالح طلبان از 
كرسي هاي هيئت رئيسه در سال دوم به كمترين 
ميزان خود رس��يد و همي��ن مس��ئله انتقادات 
فراوان��ي را متوجه عارف در خص��وص مديريت 
فراكسيون اميد و حواشي مربوط به آن كرد. دور 
سوم انتخابات مجلس به جرئت جدي ترين سالي 
بود كه رياست الريجاني با تهديد جدي روبه رو 
ش��د. عملكرد وي در طول س��ال هاي گذشته با 
انتقادات فراواني چه از سوي اصولگرايان و چه از 
سوي اصالح طلبان همراه بود و به نظر مي رسيد 

شايد تغييري در راه باشد. 
از س��وي ديگر جريانات س��ال هاي گذشته سبب 
شده بود تا اين بار هر س��ه فراكسيون كانديداهاي 
خود را معرفي كنند. عارف از س��وي اصالح طلبان 
و حاجي بابايي از س��وي اصولگرايان براي رقابت با 
علي الريجاني داوطلب ش��دند؛ رقابتي كه در عين 
ناباوري الريجاني را نفر دوم كرد و اگر حاجي بابايي 
در يك اقدام ناگهاني به نفع الريجاني كنار نمي رفت، 
احتماالً سال سوم به جاي الريجاني عارف بر كرسي 

رياست مي نشست. 
   همه با ليست مستقل مي آيند

حاال و در آستانه س��ال چهارم فعاليت مجلس قرار 
است كه بار ديگر در روز پنجم خردادماه نمايندگان 
ملت آخرين هيئت رئيس��ه مجلس دهم را انتخاب 

كنند. طبق پيش بيني ها قرار است هر سه فراكسيون 
ليست مورد نظر خود را براي رقابت بيرون بدهند. 

بر اين اساس فراكسيون نمايندگان واليي كه رياست 
آن را حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان 
بر عهده دارد، در حال تهيه ليستي اختصاصي براي 

انتخابات هيئت رئيسه است. 
برخي اطالعات منتشر شده در خبرگزاري ها نشان 
مي دهد حاجي باباي��ي رئيس فراكس��يون واليي 
به عنوان گزينه نهايي اعضا براي رياس��ت مجلس 
انتخاب شده است، البته تاكنون حاجي بابايي اين 
خبر را تأييد و رد نكرده اما برخي اعضاي فراكسيون 
بر ارائه ليس��ت مس��تقل و معرفي حاجي بابايي به 
عنوان گزين��ه نهايي و ل��زوم عدم ائتالف با س��اير 

فراكسيون ها تأكيد دارند. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني س��خنگوي اي��ن 
فراكس��يون در حاش��يه يكي از جلسات مجلس 
در اين ب��اره مي گوي��د: همان طور ك��ه تاكنون 
فراكس��يون نماين��دگان والي��ي ب��راي معرفي 
نامزده��اي هيئت رئيس��ه با هيچ فراكس��يوني 
ائتالف نكرده اس��ت، در اي��ن دوره از انتخابات 
هيئت رئيسه ائتالف نمي كند و فهرست مستقل 
خود را اعالم خواهد كرد. بر اين اساس اگر اعضاي 
فراكسيون مصاحبه اي در اين باره داشته اند، تنها 
نظر ش��خصي خود را اعالم كرده اند. فراكسيون 
واليي بعد از آخرين جلسه مجمع عمومي رسماً 

نامزدهاي خود را براي جايگاه هاي هيئت رئيسه 
آن هم به صورت مستقل اعالم مي كند كه قطعاً 

اين فهرست ائتالفي نيست. 
اعض��اي فراكس��يون امي��د ه��م از ورود رئي��س 
فراكسيون شان يعني محمدرضا عارف به انتخابات 

هيئت رئيسه مجلس خبر مي دهند. 
به گزارش فارس، بعضي از اعضاي اين فراكس��يون 
در روزهاي اخير طي مصاحبه هايي از حضور عارف 
براي كسب كرسي رياس��ت مجلس خبر داده اند، 
البته تاكنون عارف همانند حاجي بابايي، اظهار نظر 
قطعي درباره ورود يا عدم ورود خ��ود به انتخابات 
هيئت رئيس��ه پارلمان نكرده اس��ت اما اظهارات 
اعضاي اين فراكس��يون نش��ان مي دهد اميدي ها 
هم مانند واليي ها بر معرفي نامزدي براي رياس��ت 
مجلس و همچنين عدم ائتالف با ساير فراكسيون ها 
تأكيد دارند. فراكس��يون اميد هم قرار است ليست 
جداگانه اي براي هيئت رئيسه ارائه كند كه مذاكرات 

براي مشخص شدن جزئيات آن ادامه دارد. 
محمدرضا تابش هم در اين ب��اره از تصميم گيري 
اين فراكسيون در خصوص ليست نهايي در كميته 
مربوط��ه در اين فراكس��يون مي گوي��د و تصريح 
مي كند: قطعاً آنچه اهميت دارد تنها هيئت رئيسه 
سال چهارم مجلس نيست بلكه فضاي تهديدآميز 
خارجي و پرتنش��ي كه در كش��ور حاكم اس��ت، 
اولويت بندي نيازهاي مردم و در رأس آنها آرامش، 
امنيت و معيشت، انتخابات آينده مجلس و رياست 
جمهوري و حفظ جايگاه اصالح طلبان در مجموعه 
حاكميت و كش��ور و توجه به افكار عمومي ايجاب 
مي كند تصميم خردمندانه اي در اين باره بگيريم. 
فراكسيون مستقالن واليي ديگر فراكسيون مهم 
سياس��ي مجلس اس��ت كه اين روزها درگير تهيه 
ليستي است كه به گفته برخي اعضا علي الريجاني 
را براي رياست مجلس پيشنهاد كرده است، البته 
اعضاي اين فراكسيون مدت هاست اعالم كرده اند 
گزين��ه نهايي ش��ان براي رياس��ت مجل��س علي 
الريجاني اس��ت و برخي از اعضاي اين فراكسيون 
مانند مهرداد بائوج الهوتي از س��اير فراكسيون ها 
خواس��ته اند بر س��ر گزينه اين فراكس��يون يعني 
الريجاني ائتالف كنند؛ درخواستي كه تاكنون نه 
تنها نظر مثبتي نداشته بلكه ساير فراكسيون ها بر 

ارائه ليست جداگانه تأكيد كرده اند. 
در اسفند ماه س��ال جاري انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي برگزار خواهد شد 
و بدون ش��ك بس��ياري از نمايندگان اميدوارند 
با عملك��رد خود با ش��ركت مجدد ب��ار ديگر به 
نمايندگي از س��وي مردم انتخاب ش��وند، با اين 
حال روشن است كه براي داش��تن يك كارنامه 
قابل ط��رح در رقابت ه��اي انتخابات��ي و جبران 
كم كاري هاي گذش��ته همكاري رئيس و هيئت 
رئيس��ه براي تصويب برخي قوانين و طرح ها را 
الزامي مي كند و همين مسئله بر اهميت اين دوره 

نسبت به سال هاي قبل مي افزايد.

آيا نتايج سال های گذشته در انتخاب رئيس و هيئت رئيسه تكرار می شود 

انتخابات هیئت رئیسه سال آخر مجلس دهم، نفسگیر و غیرقابل پیش بینی
مهدی  پورصفا

   گزارش

به رغ�م تحريم ه�ای ش�ديد و مش�كات ف�راوان، صدای 
ذل�ت و تس�ليم از اي�ران و مل�ت بلن�د نخواه�د ش�د و 
با فداكاری، ايث�ار و اتحاد بر دش�من پيروز خواهيم ش�د. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حسن روحاني شامگاه پنج شنبه 
ش��ب در دوازدهمين كنگره ملي تجلي��ل از ايثارگران، اظهار 
داشت: ما تنها به سخن و شعار نمي گوييم كه در برابر دشمن با 

عزت ايستاده ايم بلكه شهدا گو اهان ما در اين مهم هستند. 
وي با تأكي��د بر اينكه امروز نيز جوانان كش��ور ب��ار ديگر براي 
فتح هايي همچون خرمشهر آماده اند، گفت: آنچه را كه اگر از ما 
بگيرند و روز سقوط ماست،  ايمان ملت است و تا ايمان و رابطه 
و عبادت با حق و پيروي از امام علي)ع( در دل جوانان و ايرانيان 

باشد، از دشمن شكست نخواهيم خورد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه در زمان هش��ت سال دفاع مقدس 
فشار و حمله نظامي و اشغال س��رزمين بود، اما امروز با جنگ 
اقتصادي و حمله به رفاه و شرايط زندگي مردم روبه رو هستيم، 
تصريح كرد: اين حمله از يك جهت پيچيده تر از حمله قبل است 
و امروز نياز به ايستادگي و مقاومت داريم و دشمنان بايد بفهمند 
يأس و نااميدي در دل ما راه ندارد و اگر سرزمين ما بمباران شود 
و باز هم شهيد، جانباز و اسير دهيم، دست از هدف استقالل و 

عزت كشور برنخواهيم داشت. 

روحاني افزود: اين پيامي اس��ت كه بعد از 3۰سال از جنگ به 
جهان مخابره مي شود و بسياري از نسل جوان ما جنگ و روزهاي 
دفاع مقدس را نديده اند اما در عين حال امروز شاهد مقاومت، 

ايستادگي و ايثار ديگري هستند. 
  دشمنان را در جنگ اقتصادي پشيمان خواهيم كرد

وي با اشاره به اينكه امروز همه توطئه و توان دشمن در اين است 
كه در برابر آنها سر فرود بياوريم و استقالل خود را زير پا بگذاريم، 
افزود: فرهنگ ايثار و ايستادگي بايد مسير ما را مشخص كند و 
امروز مشخص كرده است. دشمنان فشار مي آورند تا ما را از عزت 

و استقالل خود پشيمان كنند اما بار ديگر ملت نشان خواهد داد 
كه توطئه هاي آنان به ثمر نخواهد نشست و دشمنان را بار ديگر 

پشيمان مي كند. 
  صداي ذلت و تسليم از ايران و ملت بلند نخواهد شد

رئيس جمهور با بيان اينكه بيش از يك سال به رغم تحريم هاي 
شديد و مشكالت فراوان مردم سر فرود نياوردند و صداي ملت، 
 صداي ايس��تادگي و مقاومت بود، تصريح ك��رد: صداي ذلت و 
تسليم از ايران و ملت بلند نخواهد شد و با فداكاري، ايثار و اتحاد 

بر دشمن پيروز خواهيم شد. 
روحاني با اش��اره به اينكه آنچه دشمن در اختيار داشت قدرت 
مادي ب��ود و همه دنيا با تم��ام توان به آنها كم��ك كردند و در 
كنارشان بودند،  گفت: اما ما تنها بوديم و تنها با ايمان و اخالص 
حرك��ت كرديم و ملت وح��دت، انقالب و اس��تقالل را حفظ و 

فداكاري را به عنوان يك راه انتخاب كرد. 
  با ايس�تادگي، وحدت و مقاوم�ت مي توانيم امريكا و 

رژيم صهيونيستي را شكست دهيم
وي تصريح كرد: امروز روز ايس��تادگي و مقاومت اس��ت و 
به مل��ت ايران با صراح��ت مي گويم با ايس��تادگي، وحدت 
و مقاومت مي تواني��م امريكا، رژيم صهيونيس��تي و ارتجاع 
منطقه را شكس��ت دهيم. رئيس جمهور در ابتداي سخنان 

خود با اش��اره به اينكه »اساس تجاوز وحش��يانه به كشور و 
ايستادگي ملت در هشت سال دفاع مقدس در اين خالصه 
مي شود كه در آن شرايط حساس تاريخي و سال هاي اوليه 
انقالب شرايط خاص استقرار انقالب و عدم آمادگي نيروهاي 
مسلح بود« گفت: دشمن با حمله و تجاوز به دنبال اين بود تا 
روحيه ما را بشكند و اگر 3۱ شهريور 59 مردم در برابر هجوم 
و بمباران ساعات اوليه روحيه خود را از دست مي دادند، در 

جنگ ناموفق مي شديم. 
روحاني با اشاره به جمله امام راحل كه دشمني سنگي انداخته 
و مردم ما پاسخ آن را خواهند داد، اظهار داشت: مردم با قدرت 
ايستادند و 5صبح فرداي سخنان امام)ره(، ۱۴۰فروند هواپيما 
به رژيم صدام پاسخ دادند و اهدافي را در داخل عراق بمباران 
كردند. رئيس جمهور ادامه داد: جنگ در همان چند س��اعت 
خاتمه يافت و دشمن فهميد كه مردم، س��پاه، ارتش و بسيج 
با همه وجود براي دفاع از ش��رف،  عزت و اس��تقالل كش��ور، 
مي ايستد و آن 5صبح همان عالمت به دشمن بود كه مردم با 

همه توان در صحنه اند. 
پيش از سخنان رئيس جمهور، حجت االسالم سيدمحمدعلي 
ش��هيدي معاون رئيس جمهور و رئي��س بنياد ش��هيد و امور 

ايثارگران نيز به ايراد سخنراني پرداخت.

روحاني در كنگره ملي تجليل از ايثارگران: 

دشمنان را در جنگ اقتصادي پشیمان خواهیم كرد

دولت

حميدرضا راحل  |    خانه ملت


