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عارف: روحانی اصالح طلب نیست 
معاون اول دولت اصالحات اعالم کرد چون حس�ن روحانی 
در چند مصاحبه اعالم کرده اصولگراست، نمی تواند مورد اجماع 

اصالح طلبان باشد.
محمدرض��ا عارف نامزد احتمالی جری��ان اصالحات در یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تحصن نمایندگان مجلس 
شش��م از تندروی های آن زمان بود، گفت: من آن زمان مخالف جدی 
این گونه رفتارها بودم و نتیجه این مخالفت ها این ش��د که سایت های 

خارجی گفتند عارف اصالح طلب نما است.
از سوی دیگر، بابک دربیکی مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی 
حسن روحانی در واکنش به سخنان محمدرضا عارف که گفته روحانی 
اصالح طلب نیست که به نفعش کنار بروم، گفت: روحانی اصالح طلب 

نیست، اما از حمایت گروه های سیاسی از وی استقبال می کنیم.

درخواست وزیر کشور از کاندیداها
وزیر کش�ور از همه نامزدهای انتخابات ریاس�ت جمهوری 
و هواداران آنها خواس�ت تا  آغاز رس�می و قانون�ی تبلیغات از 
انجام هر گونه اقدامی که می تواند شائبه تبلیغات را متبادر کند، 

خودداری کنند.
مصطفی محمد نجار وزیر کشور پس از  نخستین جلسه کمیسیون 
بررسی تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری  با اشاره به 
حساس��یت و اهمیت بحث تبلیغات و اینکه نامزدهای انتخابات بتوانند 
به صورت عادالنه و بطور یکسان از امکانات دولتی استفاده کنند، اظهار 
داش��ت: در این جلسه کلیات طرح پیشنهادی سازمان صداوسیما برای 
استفاده برابر کاندیداها از رسانه ملی مطرح و با تغییراتی به تصویب رسید.
بر اساس مواد 62 و 63 قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصالحیه 
آن، دادس��تان کل کشور، رئیس س��ازمان صدا و سیما، رئیس شورای 
نظارت بر س��ازمان صدا و س��یما، نماینده شورای نگهبان و دبیر هیئت 
اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون بررسی تبلیغات 

انتخابات شرکت کردند.

 فتنه و انحراف دو لبه یک قیچی 
عضو ائتالف پیشرفت تاکید کرد امروز جریان فتنه و انحراف 

دو لبه یک قیچی هستند که ریشه انقالب را می زنند.
محمدباق��ر قالیباف با اش��اره به اینکه دو جری��ان فتنه و انحراف 
شعارهای متفاوتی می دهند اما در باطن ریشه انقالب را می زنند تصریح 
ک��رد: این دو جریان امروز به خواس��ته امام و رهبری و دس��تاوردهای 

انقالب آسیب می زنند.
نامزد احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری بر این نکته تاکید کرد 
که امروز جریان فتنه و انحراف دو لبه یک قیچی هس��تند که ریش��ه 

انقالب را می زنند.
 هاشمي به میدان نمي آید

کاندی�دای احتمال�ي یازدهمی�ن دوره انتخاب�ات ریاس�ت 
جمهوری با بیان اینکه کساني که مسئول در سطح کالن کشور 
بودن�د و یک دوره کار خود را انجام داده اند نباید خودش�ان به 
صحنه وارد شوند،گفت: تحلیلم این است که هاشمي به میدان 

نمي آید .
محمد سعیدی کیا درپاسخ به این سوال که نام شما در رده باالی 
نظرس��نجی ها نیست و این چالشی برای شما محسوب می شود، اظهار 
داشت: نظرسنجی ها در حال حاضر موضوعیتی ندارد و فضای کشور هنوز 
انتخاباتی نشده است. نظرسنجی زمانی مفید است که فضای انتخاباتی 

شکل گرفته باشد و افراد مشخص شوند.
وی اف��زود: قائل به ائتالف با کس��ی نیس��تم و ج��زو هیچ حزب و 

گروهی نبوده ام.
ائتالف اجباری اصالح طلبان

دبیر کل جبهه مردمي اصالحات اعالم کرد ما به هیچ ائتالف 
اجباري که برخي گروه های اصالح طلب براي ما دیکته کنند، تن 

نخواهیم داد.
حجت االسالم محمد زارع فومني با اشاره به اینکه برخي گروه هاي 
اصالح طلب مي خواهند نظرات و دیدگاه هاي خود را به دیگر اصالح طلبان 
نیز بقبوالند، گفت: باید مشورت بین همه گروه هاي اصالح طلب وجود 

داشته باشد.
افشاگری راه پیروزی نیست

کاندی�دای احتمال�ی یازدهمی�ن دوره انتخاب�ات ریاس�ت 
جمهوری با بیان اینکه افش�اگری را راه درس�تی برای پیروزی 
نمی دانم، گف�ت: نباید زحماتی که تمام دولت ها کش�یده اند را 

نادیده گرفت و البته نباید به نقص ها هم بی توجه باشیم.
علیرضا زاکانی با تاکید بر اینکه »بگم بگم ها« زیبنده رقابت انتخاباتی 

نیست، اظهار داشت: اینگونه رفتارها مورد پسند مردم هم نیست.
 ائتالف پابرجاست 

 غالمعلی حداد عادل اعالم کرد ائتالف پیش�رفت همچنان 
برقرار اس�ت و هر سه نفر اعتقاد خودشان را به ائتالف سه گانه 

اصولگرایان  به صورت مکرر بیان کرده اند.
عضو ائتالف پیشرفت با اشاره به اینکه کسانی که دائم خبر شکست 
ائتالف را تبلیغ می کنند مستند به واقعیات صحبت نمی کنند بلکه بیشتر 
تمایالت خودشان را مطرح می کنند، اظهار کرد: در این چند ماهی که 
بحث ائتالف مطرح بوده، هر روز از اطراف و جوانب، ش��ایعاتی از سمت 

همین گروه های مختلف ناراضی ساخته شده است.
تشکیل ستاد انتخابات 

جمعیت ایثارگران 
مس�ئول روابط عمومی جمعیت ایثارگران از تشکیل ستاد 

انتخابات ریاست جمهوری این جمعیت خبر داد.
مجتب��ی توانگر با اعالم این خبر افزود: س��تاد انتخابات ریاس��ت 
جمهوری جمعیت تش��کیل شده و این ستاد کمیته هایی چون رسانه، 

تولید محتوا و استان ها دارد. 
وی همچنین اظهار ک��رد: اولویت اول جمعیت ایثارگران دربحث 

کاندیداها آقای ذاکانی و پس از آن آقای حداد و جلیلی است. 
مس��ئول روابط عمومی جمعیت ایثارگران خاطر نشان کرد: ستاد 
انتخابات جمعیت ایثارگران با ستاد انتخابات جمعیت رهپویان همکاری 
می کند و جلسات منظم و مشترکی نیز در همین راستا تشکیل می شود.

پاسخگویی به دو هزار 
شکایت انتخاباتی

 رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
کش�ور تاکید کرد این هیئت به بیش از دو هزار ش�کایت مطرح 

شده در موضوع انتخابات شوراها رسیدگی کرده است.
محمد جواد کولیوند با اش��اره به اینکه ش��کایت های مطرح شده 
عموما در استان ها و بخش ها رخ داده و بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام 
و تبلیغات زودهنگام داوطلبان بوده است، اظهار داشت: اعضای شوراهای 
اسالمی کشور دقت داشته باشند از تریبونی که در اختیار دارند با توجه 
به مقررات مندرج در فصل پنجم آیین نامه انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور، در جهت پیشبرد اهداف تبلیغی خود بهره نبرند.
به گزارش روابط عمومی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی، وی با اشاره به اینکه در حدود 2 هزار نفر از بازرسان ویژه هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور برای انجام امور محوله 
آموزش می بینند، خاطرنش��ان کرد: اعتمادسازی و ایجاد امید در میان 
مردم مهمترین گزینه ای است که با حضور بازرسان و اعضای هیئت های 
عالی و مرکزی نظارت در سطح کشور می توان به آن دست یافت تا شاهد 

حماسه آفرینی دیگری در نظام اسالمی باشیم.

هتک حرمت حرم مطهر جناب حجربن عدی و جناب جعفر طیار 
دو یار باوفای پیامبر عظیم الشان اسالم، توسط مزدوران وهابی موجی از 
اندوه و غم را در دل های مؤمنان و دل دادگان اسالم عزیز برانگیخت و 
بار دیگر پرده از ماهیت پلید و غیرانسانی این دست پروردگان آمریکای 
جنایت کار برانداخت و آش��کار کرد که آنان که داعیه شریعت اسالم 
دارند و خودشان را از همه مسلمان تر می دانند، به هیچ یک از اصول 
اسالمی پایبند نیستند و در شرایطی که باید همه توان خود را علیه 
رژیم غاصب و کودک کش اس��رائیل این اصلی ترین دش��من اسالم و 
بش��ریت که از هیچ جنایتی علیه مس��لمین فروگذار نیس��ت، به کار 
گیرند، به برادرکش��ی و هتک حرمت مقدسات مسلمین می پردازند. 
اما در این ماجرا  باید به چند نکته توجه داش��ت و  از زاویه دیگری 

به موضوع نگریست:
1 - فراموش نکنیم که این رفتار تازگی ندارد. چند س��ال قبل، 
وهابیون حرم مطهر عسگریین)ع( در سامرا را منفجر کردند. چندین 
س��ال قبل تر، آرامگاه چهار امام همام توسط پدران همینان با خاک 
یکس��ان شد و به سندی تاریخی در غربت و مظلومیت امامان شیعه 

تبدیل شد.
2 - چند صدسال قبل بنی عباس بر حرم مطهر امام حسین)ع( آب 
بستند و بر آن اسب تاختند و البته چند سال قبل تر از آن آل مروان 
به س��رکردگی یزید، فرزند معاویه پلید، امام حس��ین)ع( و 72تن از 
یاران باوفایش را در نیمروز عاشورای 61 هجری سبوعانه و وحشیانه 

به خاک و خون کشیدند و بر پیکر مطهرشان اسب کین تازاندند.
3 - ش��اید به همین علت بود که م��والی مظلوم امیرالمؤمنین 
علی)ع( پیک��ر نحیف و مجروح دختر دردان��ه پیامبر، حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها را شبانه به خاک سپرد. چون آن روز هم پدران همین 
جنایت پیشه گان قصد چنین جنایتی را داشتند و امروز باید با چشم 

اشک بار و دل  دردمند گفت »چه خوب شد که مادر حرم ندارد«.
4 - همه این جنایات از یک جنس اس��ت. وقتی پس��ر پیغمبر، 
مظلومانه قطعه قطعه می ش��ود، تخریب قبر یار باوفای پیامبر)ص( و 
علی)ع( نباید مایه تعجب باش��د، گرچه مایه تأثر و تأسف عمیق هر 

ضمیر روشنی می شود.
5 - اما وجه دیگر این ماجرا آن اس��ت که ببینیم، آنان که از آن 
روزها تا امروز بی رحمانه ترین جنایات را در حق آل رس��ول)ص( روا 
داشته اند، کجایند؟ چه کسی در تاریخ نام ننگین و منحوس آنان را 
می آورد؟ کجا کس��ی شمعی به یاد آنها روشن می کند و گوشه ای از 
راز دل و حاجت قلبش را با آنان درمیان می گذارد؟ آیا جز این است 
ک��ه اح��رار و آزادگان جهان، نام و یاد آن��ان را با لعن و نفرین ابدی 

همراه و قرین می کنند؟
6 - ام��ا در نقطه مقابل، ائمه هدی و فرزندان و اصحاب ایش��ان 

کجایند؟ 
در هر شهر و دیار دور افتاده ای مردم با تکریم و عزت از آنان یاد 
می کنند و آیا در جهان مثل و مانندی برای این عرض ادب هست؟ 
اکنون روح مطهر و آس��مانی حجربن ع��دی و جعفر طیار، در اعلی 
علیین و در جوار رحمت الهی به ساحل آرامش و تنعم رسیده است 

و کالبد زمینی آنها، سندی بر حقانیت آنان است. چرا؟!
7- حتی این کار خبیثانه تروریس��ت ها هم به ضرر آنها و دلیل 
حقانیت اسالم عزیز است. چرا؟ پیکرهای مطهری که به ترتیب حدود 
1430 و 1380 سال از شهادتشان به دست اسالف همین تروریست ها 
یعنی کفار و یاران معاویه گذش��ته است، سالم و مطهر در زیر خاک 
بی��رون می آید! و خود جنایتکاران مدعی تدفین آنها در محلی دیگر 
ش��ده اند و حتی ادعای انتقال آنها به لن��دن را دارند! آیا این معجزه 
نیست؟ این دلیل پاکی و حقانیت یاران پیامبر و ائمه هدی نیست؟ 
گرچه دل مومنان از توهین می س��وزد اما بیداردالن بر حقانیت این 
عقی��ده و مرام بیش از پیش صحه می گذارند. از همین روس��ت که 
موج گرایش به مکتب اهل بیت و اسالم عزیز در جهان روزبه روز در 

حال گسترش است. 
    مه نشاند نور و سگ عوعو کند

                            هر کسی بر طینت خود می تند
فرزندان خمینی)ره( خش��م و کینه خود را از آمریکا و اسرائیل 
و نوکران پست و فرومایه اشان وهابیت و آل سعود در سینه انباشته 
می کنند تا روز حادثه فرا رس��د و صاعقه خش��م ذوالفقار حیدر را بر 

سرشان فرود آورد.  و صبح نزدیک است...

کوتاه از انتخابات درمکتب امام

نگاه

خارج از دستور

دانشگاهیان تربیت مدرس در محکومیت هتک حرمت به صحابه پیامبر )ص( تجمع اعتراض آمیز 
برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش��گاهیان تربیت مدرس، روز گذش��ته بعد از نماز ظهر و عصر در محکومیت 
هتک حرمت به صحابه پیامبر اسالم )ص( به دست تروریست های تکفیری تجمعی اعتراض آمیز برگزار کردند.

این تجمع با حضور گس��ترده دانش��جویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به تخریب 
آرامگاه حجر بن عدی، صحابه بزرگ رس��ول خدا)ص( و یار و یاور حضرت علی )ع(در جوار مزار مطهر ش��هدای 

گمنام دانشگاه برگزار شد.

اسداهلل عباسی با 200 رأی موافق نمایندگان مجلس 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی شد.

جلس��ه علنی دیروز مجلس با دس��تور کار بررس��ی رأی 
اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی آغاز شد.
رئیس جمهور که برای دفاع از اسداهلل عباسی وارد مجلس 
شده بود طی سخنان کوتاهی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با 
همت نمایندگان این وزارتخانه سامان بیشتری پیدا کند، افزود: 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه مهم و کلیدی 

است که از ادغام 3 وزارتخانه ایجاد شده است.
احمدی نژاد صیانت از کار و کارگر و تنظیم روابط این دو 
را یک امر پایه ای برای پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: در 
سال های اخیر فعالیت های بسیار خوبی در این زمینه انجام شد و 
فضای کارفرمایی و کارگری به فضایی برای همکاری و پیشرفت 
نزدیک شد و اکنون تقریباً با نزدیک شدن کشمکش های طوالنی 

به صفر، تقریباً در حل و فصل مسائل کارگری بروز هستیم.
وی افزود: همچنین در این دوره چند ماهه که در وزارتخانه 
بودند عملکرد قابل توجهی داش��تند. ام��روز هم می بینیم که 

وزارتخانه سرپاست و مکثی در کار وزارتخانه دیده نمی شود.
احمدی نژاد پس از دفاع از اسداهلل عباسی جلسه علنی را 

ترک کرده و به همراه هیئت دولت عازم آذربایجان غربی شد.
عباسی تجربه ندارد

مه��دی دواتگری نماینده مردم مراغه طی س��خنانی در 
مخالفت با وزیر پیش��نهادی کار، رف��اه و امور اجتماعی گفت: 
عباسی تجربه یک روز کار در یک مرکز تولیدی را هم نداشته 

است.
دواتگری ادامه داد:  آقای عباسی پس از اخذ مدرک دیپلم 
در مرکز تربیت معلم ورامین برای اخذ فوق دیپلم مش��غول به 
تحصیل ش��د و در ط��ول فعالیت خود در م��دارس آموزش و 
پرورش مشغول تدریس بود و او حتی تجربه یک روز کار در یک 
مرکز تولیدی یا کارخانه را نداشته است و ما امروز می خواهیم 
مس��ئولیت وزارتخانه ای را به برادری بس��پاریم که تجربه یک 

روز کار در مراکز تولیدی را نداشته است.
نماینده مراغه در مجلس یادآور شد: آقای رئیس جمهور 
شایسته بود که آقای عباسی را به عنوان وزیر آموزش وپرورش 
معرفی می کرد، جایگاه و توانمندی و پتانس��یل هایی که آقای 
عباس��ی دارد، قطعاً در وزارت آموزش و پرورش می تواند مؤثر 

باشد.
وی خاطرنشان کرد: عباسی در رزومه کاری که در اختیار 
نماین��دگان مجلس قرار داده، خودش را به عنوان عضو هیئت 
علمی دانش��گاه ها معرفی کرده اما طبق بررسی هایی که انجام 
ش��ده، آقای عباسی عضو هیئت علمی نیس��ت، بنابراین باید 
پرسید چرا آقای عباسی خودش را به عنوان عضو هیئت علمی 

معرفی کرده است؟
محمدرض��ا پورابراهیمی نماینده م��ردم کرمان نیز طی 
سخنانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی گفت: افرادی که در این 
مدت مسئولیت مجموعه هایی مثل شستا را در دست گرفته اند 

مشکالتی را به وجود آورده اند.
وی با بیان اینکه بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور امروز 
در دست افراد غیرکارشناس قرار گرفته است اضافه کرد: ظرف 
ش��ش ماه گذشته س��ه مدیرعامل در یکی از زیرمجموعه های 

تأمین اجتماعی عوض شده است.
این نماینده مجلس گفت: ما در همین صحن علنی چندین 
بار تذکراتی را ارائه داده ایم و خواس��تار برخی مسائل شده ایم؛ 

ولی کسی پاسخگو نبود.
ع��وض حیدرپور نماینده ش��هرضا نیز طی س��خنانی در 
مخالفت با اسداهلل عباسی با بیان اینکه برنامه ارائه شده توسط 
عباسی خارج از قانون برنامه پنجم است، گفت: ما که خارج از 
قاع��ده نمی توانیم صحبت کنیم، دغدغه ما به صورت کلی این 
اس��ت که اگر آقای عباسی نمی تواند طبق قانون برنامه پنجم 
عمل کند و علقه ها و عالقمندی هایش به حلقه انحرافی موجود 
در دولت به گونه ای است که در چند وقت گذشته شاهد بودیم، 
از همکاران می خواهم به او رأی ندهند چون دغدغه و نگرانی 
از حلقه انحرافی و عدم کارآمدی خود آقای عباس��ی، برای ما 

بسیار جدی است ولو برای یک روز وزارت.
زیرمجموعه های وزارتخانه 

عباسی را از خودشان می دانند
در ادام��ه یوناتن ب��ت کلیا طی س��خنانی در موافقت با 
وزیر پیش��نهادی تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داش��ت: 

بیانیه 234 نماینده در محکومیت 
هتک حرمت به مقدسات

234 نماینده مجلس با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت 
هتک حرمت مقبره حجربن عدی صحابی گرامی نبی اعظم)ص( 
و امیرالمومنی��ن)ع( اع��الم کردند: هدف طراح��ان اینگونه 
اعمال، نش��ان دادن چراغ س��بز به رژیم صهیونیس��تی برای 
تخریب مسجد االقصی و از بین بردن وحدت مسلمانان پس 

از بیداری اسالمی است.
در بخش��ی از ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت هتک حرمت 
زنجیره ای مراقد و بقاع متبرکه و اماکن مقدسه مسلمانان و 
تجاوز و توهین به عزت و کرامت صالحان صحابه و اهل بیت 
رس��ول اکرم)ص( فتنه ای اس��ت قدیمی ک��ه از زمان اعالم 
موجودیت تفکر وهابی صهیونیستی در آغاز قرن نوزدهم در 
عربس��تان آغاز شد و در ادامه به صورت زنجیره ای در عراق، 
مصر، لیبی، الجزایر، سومالی و اخیرا در سوریه استقرار یافت.
در ادامه این بیانیه تأکید ش��ده اس��ت: امروز  بر همه 
مس��لمانان آگاه، واضح و مبرهن اس��ت ک��ه هدف طراحان 
اینگون��ه اعمال س��فیهانه که توس��ط گروه ه��ای تکفیری و 
تروریس��ت های وهابی انجام می شود نشان دادن چراغ سبز 
به رژیم صهیونیس��تی برای تخریب مسجداالقصی و از بین 
بردن وحدت مسلمانان، به ویژه پس از جنبش عظیم بیداری 
اسالمی است لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن 
ابراز همدردی با تمامی مسلمانان جهان به ویژه علما و مراجع 

این جنایت ددمنشانه را به شدت محکوم کرده و از کشورهایی 
که با حمایت های عملیاتی، مالی، تسلیحاتی، تبلیغاتی و در 
اختیار قرار دادن پایگاه برای تروریست ها امکان اینگونه اعمال 
جنایتکارانه و ضدانس��انی را فراهم  می کنند می خواهیم که 

پاسخگوی افکار عمومی مسلمانان باشند.
فراکس��یون اهل س��نت مجلس نیز انزج��ار خود را از 
اهان��ت به مقبره حجربن عدی صحابه ب��زرگ پیامبر گرامی 

اسالم اعالم کرد.
فراکس��یون بیداری اس��المی مجلس نیز طی بیانیه ای 

تعرض به ساحت صحابه نبی اسالم را محکوم کرد.
پرونده اختالس در کیش 

در حال بررسی است
سخنگوی کمیسیون اصل90 گفت: پرونده رحیم مشایی 

به هیئت نظارت و شورای نگهبان ارجاع می شود.
مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: 
این پرونده باقیمانده از مجلس هش��تم و شکایت تعدادی از 
نمایندگان از مشایی بوده که در خصوص مسائل مختلف  به 
ویژه قضیه سوءاستفاده ها در منطقه آزاد کیش مورد بررسی 
قرار گرفته و نتیجه آن همراه با مس��تندات به هیئت نظارت 
و ش��ورای نگهبان ارسال می ش��ود تا در بررسی پرونده وی 
در صورت کاندیداتوری احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری 

مدنظر قرار گیرد.
وی درخصوص پرونده مطرح شده درخصوص اختالس 
در منطق��ه آزاد کی��ش خاطر نش��ان کرد: ای��ن پرونده در 
کمیس��یون درحال بررس��ی بوده و کارهای کارشناس��ی در 
ح��ال انجام اس��ت و نتیجه آن را بعد از بررس��ی های دقیق 

اعالم می کنیم.

با 200 رای موافق نمایندگان

آخرین وزیر احمدی نژاد از مجلس رای اعتماد گرفت

زیرمجموعه های وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی عباسی 
را از خودشان می دانند.

وی ادامه داد: برنامه آقای عباسی برای وزارتخانه مبتنی 
بر یک استراتژی کالن است که نشان از دیدگاه وی برای اداره 

وزارتخانه دارد.
مهرداد الهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با اس��داهلل 
عباسی با بیان اینکه تحصیالت و تجربه کاری، دو مالک مهم 
در ارزیابی یک وزیر است، گفت: آقای عباسی هم تجربه خوبی 
دارند هم دارای مدرک دکتری برنامه ریزی اس��ت بنابراین باید 

به این موضوعات بسایر حائز اهمیت توجه کنیم.
نماینده لنگرود در مجلس خاطرنشان کرد: عباسی 8 سال 
نماینده مجلس بوده و در فراکس��یون تعاون مجلس عضویت 
داشته است، ریاست فراکسیون گردشگری نیز از دیگر سوابق 

وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی است.
قاسم احمدی الش��کی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی 
گفت: عباسی به دنبال کسب رضایت آحاد جامعه از پوشش های 
بیمه ای است، وی دارای دکترای برنامه ریزی است که این دکترا 

عباسی را در عهده داری این سمت کمک می کند.
علی مطهری دیگر نماینده ای بود که این بار در مخالفت 
با وزیر پیشنهادی کار سخن گفت. وی اظهار داشت: کسی که 
می خواهد برای 3 ماه یک وزارتخانه را به دس��ت بگیرد چگونه 
می گوید تحقق عدالت اجتماعی از برنامه هایش است مسئله ای 

که در 30 سال پس از انقالب ما به دنبال آن هستیم.
مطهری با بیان اینکه برنامه های اعالم شده از سوی عباسی 
نشان می دهد که این برنامه ها قابل اجرا نیست، خاطر نشان کرد: 
وی بایستی به جای این برنامه ها چند کار مشخص و قابل اجرا 
را ارائه می کرد و بایستی قول قابل باور می داد؛ عباسی بایستی 

وعده های قابل تحقق را مطرح می کرد.
وی دلیل بعدی مخالفت خود با وزیر پیشنهادی را حمایت 
بی منطق عباسی از دولت دانست و در همین زمینه گفت: آقای 
عباس��ی در طول مجلس هش��تم یک حامی بی منطق دولت 
بود، البته حامی دولت بودن هیچ اشکالی ندارد اما باید حامی 

منطقی دولت باشیم.
بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف اسداهلل عباسی 
در دف��اع از خود گفت: پایبندی و التزام به قانون در طراحی و 

تدوین برنامه ها، سرمایه کار اینجانب است.
عباسی تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت های کمیسیون های 
مجلس ب��ه ویژه کمیس��یون اجتماعی و بهداش��ت و درمان، 
فراکسیون های فعال مجلس و همچنین مجامع استانی می توانیم 
مسیری را در پیش روی خود قرار دهیم که بسیار روشن، شفاف 
و امیدبخش است و این جزو اصلی ترین برنامه هایم خواهد بود.

وزیر پیش��نهادی کار رفاه و تأمین اجتماعی با اش��اره به 
برخ��ی از برنامه ه��ای خ��ود در وزارت کار تصریح کرد: وزارت 
کار و س��ایر نهادها از جمله صندوق توسعه ملی می تواند برای 

گس��ترش مهارت آم��وزی و کارآفرینی و ایجاد اش��تغال برای 
جوانان، تقویت منابع صندوق های در اختیار و کاهش وابستگی 
ب��ه دولت و تنظیم و ایجاد ثبات و تعادل بین مصارف و منابع 

صندوق ها حائز اهمیت باشد.
عباس��ی بسترسازی برای اشتغال بیشتر، کاهش بیکاری 
براس��اس برنامه پنج��م، صیان��ت از نیروی کار، تقویت س��ه 
جانبه گرایی تش��کل های کارگری، کارفرمایی و ارتباط نزدیک 
منطقی و قانونی با دولت، کاهش حوادث ناشی از کار، افزایش 
سطح ایمنی بهداشت کار، توجه بیشتر به بخش تعاون، حمایت 
از تعاونی ها در زمینه های دانش بنیان را از جمله برنامه های خود 

در وزارت کار عنوان کرد.
عباس��ی ادام��ه داد: رف��ع مش��کالت تعاونی ها ب��ه ویژه 
تعاونی های صیادان، مرزنشینان و تعاونی های چند منظوره از 
دیگر برنامه های من خواهد بود که تالش می کنیم سهم تعاون 
در اقتصاد کشور را تا پایان برنامه پنجم به 25 درصد برسانیم.
وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: 8 سال 
به عنوان خدمتگزار مردم در کنار ش��ما تالش کردم و خود را 
فرزند مجلس می دانم. از این رو موظفم براساس مر قانون عمل 
کنم چرا که تجربیاتی که در مجلس به دس��ت آورده ام با هیچ 
چیز قابل مقایسه نیست و ما مردمی تر از مجلس نهاد دیگری 

را سراغ نداریم.
وی تأکید کرد: بنده تالش خواهم کرد با تعامل و همکاری 
تمام این مسائل مطروح را پیگیری کرده و به سرانجام برسانم 
از این رو از هیئت رئیس��ه مجلس تقاض��ا کردم برای پارلمان 
وزارت کار، تع��اون و رفاه اجتماع��ی اتاقی را در نظر بگیرند تا 
همه دستگاه های ذیربط به صورت هماهنگ شده متمرکز باشند.
200 رأی موافق برای وزیر پیشنهادی 

براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی دیروز پارلمان، پس از استماع اظهارات نمایندگان 
مخالف و موافق و همچنین سخنان رئیس جمهور، با 200 رأی 
موافق، 40 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 252 آرای 
مأخوذه، اسداهلل عباسی را برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی برگزیدند.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

نماین��دگان مجلس ب��رای تأمین نظر ش��ورای نگهبان 
مصوب کردند که داش��تن بیش از یک ش��غل در دستگاه های 

اجرایی ممنوع است.
به موج��ب مصوبه مجلس، ماده 1 ای��ن طرح به منظور 
تأمین نظر شورای نگهبان اصالح و یک تبصره به آن الحاق شد.
نمایندگان مصوب کردند داش��تن بیش از یک شغل در 
دس��تگاه های اجرایی موضوع م��اده 5 قانون مدیریت خدمات 
کش��وری مصوب 1386 و مؤسس��ات و شرکت های وابسته به 
آنها ممنوع است. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی 
و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع ش��رکتهای 
خصوصی به جز ش��رکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای 
مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه های فوق ممنوع است و دریافت 
هر گونه وجهی و تحت هر عنوان بابت عضویت یا ش��رکت در 
جلس��ه هیئت مدیره ها و ش��وراهای ش��هر ممنوع و مشمول 

مجازات های مصرح می باشد.
وکالی ملت مقرر کردند منتخبین اصلی شوراهای اسالمی 
شهرهای بیش از 100 هزار نفر چنانچه شاغل در دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، 
می توانند به صورت مأمور به خدمت در طول دوره عضویت در 

شورای شهر خدمت کنند.
نماین��دگان در ادامه مصوب کردند تدریس و پژوهش در 
دانش��گاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از شمول قانون 

ممنوعیت دوشغله بودن مستثنی است.
در ادام��ه طرح ممنوعیت دو ش��غله ب��ودن با 170 رأی 
موافق نمایندگان برای بررس��ی بیش��تر مجدداً به کمیسیون 
اجتماعی ارجاع ش��د تا این کمیسیون مواد 5 تا 17 این طرح 
را دوباره مورد رس��یدگی بیشتر قرار دهد و گزارش خود را به 

صحن علنی ارجاع کند.
جلسه غیرعلنی سه شنبه برای بررسی 

افزایش قیمت ها
نائ��ب رئیس مجلس در پایان جلس��ه علنی دیروز گفت: 
مجلس ش��ورای اس��المی روز سه ش��نبه برای بررسی افزایش 

قیمت ها جلسه غیر علنی خواهد داشت.

هر مسلمانی که:
- موازین و اصول اسالم را پذیرفته است

- و در اعمال و رفتار از انظباط دقیق شیعی برخوردار است یک 
عضو از اعضاء حزب اهلل می باشد.

و )بدانید که( تمامی دستورات این حزب و خط ومشی آن را قرآن 
و اسالم بیان کرده است.
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معرفی »حزب اهلل«

وهابیت، قبیله دور از انسانیت
حسین راد

تجمع دانشگاهیان تربیت مدرس 
در محکومیت هتک حرمت به صحابه پیامبر)ص(

ساندی تایمز از تالش تل آویو برای پیوستن 
به ائتالفی عربی و ضدایرانی در منطقه خبر داد.
هفته نامه »ساندی تایمز« گزارش داد، اسرائیل در 
تالش است به ائتالفی ضدایرانی تعدادی از کشورهای 
عربی بپیوندد که این طرح شامل به اشتراک گذاشتن 
فناورهای ضدموشکی پیشرفته اسرائیل نیز خواهد بود.
براساس این گزارش، یک مقام اسرائیلی که نامش 
فاش نشده، گفته، قرار است پیوستن اسرائیل به ائتالف 
غیررس��می ترکیه، اردن، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی بررس��ی شود. قرار اس��ت این کشورها 
»هالل  میانه رو خاورمیانه« را ایجاد کنند. البته اسرائیل 
روابط رسمی با ریاض یا ابوظبی ندارد و ارتباط آن با 

آنکارا نیز از سال 2009، کاهش یافته است.
به نوش��ته این روزنامه، طبق این طرح، اسرائیل 
به ایستگاه های راداری در عربستان سعودی و امارات 
دسترسی می یابد و در ازای آن اطالعات راداری خود 
و سیستم های دفاع موشکی بالستیک را با این کشورها 
به اشتراک می گذارد. البته مشخص نیست این کار به 

چه صورت انجام می شود.
طب��ق این گ��زارش، توپخانه های ضدموش��کی 
اسرائیل نیز از اردن حفاظت خواهند کرد. طرح 1+4 
که با هدایت و واس��طه گری واشنگتن انجام می شود، 
باعث تغییر اساسی در سیاست کاخ سفید علیه ایران 

خواهد شد.
به گزارش فارس، در این گزارش آمده: عربستان، 
امارات و اردن همگی از مخالفان تبدیل ش��دن ایران 
به قدرت منطقه ای هس��تند. ترکیه نیز هرچند دارای 
روابط اقتصادی قوی با ایران اس��ت، در مسئله سوریه 

با تهران اختالف نظر دارد.
تکذیب آنکارا

در همی��ن ح��ال وزارت خارج��ه ترکیه گزارش 
ساندی تایمز را مبنی بر این که ترکیه در جهت مخالف 
همکاری منطقه ای بین ایران، عراق، سوریه و حزب اهلل 

عمل می کند، رد کرد.
به گزارش تسنیم یک مقام وزارت خارجه ترکیه 
در گفت وگو با روزنامه حریت گفت: گزارش های غلطی 

منتشر شده اند که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند.

ساندی تایمز مدعی شد

ایجاد ائتالف عربی - عبری 
برای مقابله با جمهوری اسالمی 

در منطقه
وزیر دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با اش�اره 
به حمله تل آویو به س�وریه، این ماجراجویی ها را عامل 

کوتاه تر شدن عمر این رژیم جعلی خواند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران گف��ت: ماجراجویی های رژیم صهیونیس��تی در منطقه، 
امواج ضدصهیونیس��تی را خروش��ان تر و عمر این رژیم جعلی 

را کوتاه تر می کند.
سردار »احمد وحیدی« که به همراه هیئت دولت در یکصد 
و بیست و پنجمین سفر استانی به آذربایجان  غربی سفر کرده 
است، در جلسه شورای اداری شهرستان پلدشت این مطلب را 
بیان کرد. وحیدی با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله 
به س��وریه، افزود: حمله رژیم صهیونیستی به این کشور که با 
چراغ س��بز آمریکا صورت گرفت، پرده از ارتباط تروریس��تهای 

مزدور و حامیانشان با رژیم اشغالگر قدس برداشت.
وی با بیان این که اقدامات شرارت بار رژیم صهیونیستی 
می تواند امنیت کل منطق��ه را به مخاطره بیندازد، گفت: این 
حرکات مذبوحانه نشان اقتدار نیست بلکه استیصال و سردرگمی 

این رژیم را در قبال تحوالت منطقه نشان می دهد.
رامین مهمانپرست س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان 
نیز با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و اصرار  
این رژیم در ایجاد بی ثباتی  و ناامنی در منطقه، به کشورهای 
منطقه توصیه کرد که با درایت در مقابل این تجاوزات بایستند.
وی بر وحدت و انسجام کشورهای منطقه و همگرایی آنها 
در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد و حمله اسرائیل 
به س��وریه و هتک حرمت حجر بن عدی صحابی پیامبر)ص( 
را معنادار خواند و اظهار داش��ت: رژیم صهیونیستی و حامیان 
آن به دنبال ایجاد اختالفات قومی و مذهبی در بین کشورهای 

اسالمی هستند.
همچنین مهمانپرست جنایت ضدانسانی در منطقه بانیاس 
را به وسیله تروریست های مسلح که با شنیع ترین وجه جمعی از 
زنان، کودکان و کهنساالن قربانی آمال و آرزو های جنایتکارانه 
خود کردند، ش��دیدا محکوم کرد. وی از س��ازمان ملل متحد 
و نهاده��ای تابعه آنها بویژه نهادهای بین المللی حقوق بش��ری 
خواست عالوه بر انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار 
و گسترش چنین جنایاتی، برای تقویت ثبات و امنیت سوریه 
و منطقه به راهکار سیاس��ی حل و فصل بحران در این کش��ور 
کمک کنند. در حمله تروریست های مسلح به روستای »بیضا« 
واقع در منطقه بانیاس سوریه دست کم 77 تن از زنان، مردان 

و کودکان سوری جان خود را از دست دادند.

واکنش ایران به حمله رژیم اسرائیل به سوریه

ماجراجویی صهیونیست ها 
عمر این رژیم جعلی را 

كوتاه تر می كند

مشاور بین الملل رئیس  مجلس حمله رژیم صهیونیستی به سوریه 
را ناشی از شکست جبهه عبری-عربی-غربی دانست.

حسین شیخ االسالم در خصوص حمالت پی در پی رژیم صهیونیستی  به 
اهدافی در سوریه، گفت: این رژیم بیش از هر طرف دیگری از بحران سوریه 
سود می برد و شاید طراح و آغاز کننده این بحران نیز رژیم اسرائیل باشد، چرا 

که همواره به دنبال حذف یکی از حلقه های مقاومت بوده است.
وی با اشاره به پیروزی هایی که ارتش سوریه با پشتیبانی ملت و به ویژه 
ارتش مردمی این کش��ور طی چند هفته اخیر به دس��ت آورده است، یادآور 
شد: با این موفقیت ها، غرب سوریه تقریبا پاکسازی شده و ارتش از بابت ورود 

سالح و جنگجو از این منطقه آسوده خاطر شده است.
مشاور بین الملل رئیس  مجلس شورای اسالمی به اختالف بین معارضه و 
درگیری همیشگی آنها در سوریه اشاره کرد و افزود: جبهه النصره که موفق ترین 
گروه های معارضه در میدان بود، پیوند خود را با القاعده اعالم کرد و باعث شد 
این درگیری ها شدیدتر شود و نیز در داخل سوریه منفورتر واقع شود چرا که 

اهدافی غیر از اهداف ملی گرایانه معارضه را دنبال می کند.
شیخ االسالم ادامه داد: معارضه برای حفظ انسجام خود دست به سلسله 
اقداماتی زد که بمب گذاری در دمشق و تعرض به قبور صحابه امیرالمومنین 
از جمل��ه آنها بود و در خارج از س��وریه نی��ز طرف های غربی با مطرح کردن 
استفاده ارتش از سالح های شیمیایی تالش کردند تا ضمن هماهنگ کردن 
معارضه، اتحاد آنها را شکل دهند. وی به نقش  رژیم اسرائیل در این دوران 
اش��اره کرد و گفت: این رژیم برای روحیه دادن به معارضه تصمیم گرفت تا 
خودش وارد معرکه شود. چرا که سرمایه گذاری عظیم آنها در سوریه تاکنون 
با شکس��ت روبرو شده اس��ت. از همین رو بود دیدیم همزمان با حمله رژیم 
صهیونیس��تی، ارتش آزاد نیز حمالتی را به مواضعی در ریف دمش��ق داشت 

که نشان می دهد آنها در حمالت برنامه ریزی شده خود هماهنگ هستند.
مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سوریه در 
صحنه میدانی در حال کسب پیروزی است، خاطر نشان کرد: واکنش نشان 
دادن به حمالت رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی و ایجاد جبهه ای جدید 

به نفع این کشور نیست اگرچه توانایی خوبی برای پاسخگویی دارد.

شیخ االسالم:

حمله اسرائیل به سوریه ناشی از شکست 
جبهه عبری-عربی-غربی است

بسیج دانش�جویی 4 دانشکده کشاورزی کشور 
در بیانیه ای خواس�تار ارائه برنامه از سوی نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در حوزه کشاورزی شدند. 
در قسمتی از این بیانیه که به امضای بسیج دانشجویی 
پردیس کرج و ابوریحان دانشگاه تهران و بسیج دانشجویی 
دانشکده های کش��اورزی  دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 

شاهد رسیده آمده است:
»با وجود کثرت نامزدهای انتخاباتی، برنامه های متقن 
و سیاس��ت های اصولی از سوی ایش��ان جهت حل مسائل 
اساس��ی ارائه نشده اس��ت. حال آنکه رهبرمعظم انقالب در 
فرمایش��ات خود به کرات تأکی��د کرده اند که محوری ترین 
اب��زار برای حل مس��ئله اقتصاد صنعتی کردن کش��اورزی، 
توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی و ساختار سازی برای توزیع 

و بازرگانی آن است.

نادی��ده گرفتن توصیه های مکرر انتخاباتی رهبرمعظم 
انقالب پیرام��ون برنامه های اجرای��ی جهت حل معضالت 
اساس��ی کش��ور توس��ط کس��انی که خود را شایسته مقام 
عالی ریاس��ت جمهور دانس��ته اند برای جنبش دانش��جویی 
پذیرفتنی نیست. بدیهی است که در صورت تحلیل برنامه ها 
و سیاست های اجرایی، می توان پی به خط مشی خود نامزد و 
تیم های کارشناسی ایشان برد و پرداختن به شعارهای کلی 
و یارگیری های گروهی و طایفه ای توفیقی برای پیروزی در 

انتخابات دوره یازدهم نخواهد داشت.«
در همین راستا بسیج دانشجویی از نامزدها و تیم های 
کارشناس��ی ایشان که صاحب تحلیل در زمینه کشاورزی و 
منابع طبیعی هستند دعوت به عمل آورده تا در یک فضای 
علمی و در جمعی دانش��گاهی ب��ه ارائه برنامه های خود در 

بخش کشاورزی بپردازند.

دعوت از نامزدهای ریاست جمهوری برای ارائه برنامه


