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معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری :
الیحه رفراندوم محلی تدوین شد

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...جــوادی آملی با تأکید بر این
که اختالف یک بیماری بدخیم است
که ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد
و هم دنیا و هم آخــرت انسان را تهدید
می کند ،گفت :باید با توجه
به سرمایه های فراوانی
که خداوند در اختیار
ما قرار داده است ،با
همدلی امــور را به
پیش ببریم.
/رسا
حجت االســـام هــادی غــفــاری عضو
شورایمرکزیمجمعنیروهایخطامام
گفت :امروز جامعه به روحانیونی احتیاج
دارد که به علم روز مسلط
باشندنهامامجمعه
ای که اصال نمی
دانـــد اف ای تی
اف  چـــیـــســـت/
خبرآنالین

محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون
امید مجلس با بیان این که امروز یکی از
مشکالتماسهفراکسیونیبودنمجلس
است،گفت:درجریانانتخاباتمجلس،
بنای اصــاح طلبان ایــن بــود که جبهه
پــایــداری نــبــاشــد ،امــا هر
کسی که می خواهد
بــاشــد از ایـــن رو
تحت ایــن عنوان
لیست امــیــد را
بستند/ .
فارس

شیرین هانتر استاد دانشگاه «جورج
تاون» آمریکا تصریح کرد :ایران دیگر در
بلندمدتتهدیدیایدئولوژیکیاامنیتی
بــرای کشورهای عربی
خلیج فارس نیست.
درمقابل،جاهطلبی
ها و رفتار عربستان
و امــــارات اســت که
منطقه را بی ثبات
میکند/.مهر

ایرنا  -معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری گفت :پیش نویس الیحه پرسمان همگانی محلی (رفراندوم
محلی) در معاونت حقوقی تدوین شده است و این الیحه قطعا تا پایان امسال به دولت میرود.علی اکبر گرجی افزود :افزایش نقش همکاری مردم در
اداره امور محلی و پر رنگ شدن شاخص مشارکت اجتماعی با بهره گیری از ظرفیتهای بومی از محوریترین اهداف این الیحه است.

رهبر انقالب با اشاره به نقشه احتمالی آمریکا برای سال :98

صنوفوجریانهایسیاسیبهدشمنمیدانندهند

مهم ترین وظیفه مردم و مسئوالن ،در کنار هوشیاری ،تالش برای تقویت اقتصاد کشور و تولید داخلی است
رهبر معظم انــقــاب اســامــی صبح
روزگــذشــتــه (چهارشنبه) در دیــدار
جمعی از خــانــوادههــای شهیدان
دفــاع مقدس و مــدافــع حــرم و دفــاع
از مرزها و امنیت کشور ،بازآفرینی
روحیه شجاعت و شهادت در نسل
مؤمن انقالبی امروز را «معجزه
جوان
ِ
انقالب» برشمردند و با دعوت مردم و
جوانانوهمچنینمسئوالنبهبیداری
و هــوشــیــاری در مقابل توطئههای
جبهه استکبار و در رأس آن آمریکا،
گفتند :همه باید تالش خود را برای
تقویت اقتصاد کشور و تولید ملی
مضاعف کنند و مسئوالن نیز باید
مراقب باشند تا فریب ظاهرسازی و
زبانبازی دشمن را نخورند و دشمن
خبیثی که از در بیرون شده است ،از
پنجره وارد نشود .به گــزارش پایگاه
اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
آیت ا ...خامنه ای (،)Khamenei.ir
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به کالم
امام بزرگوار مبنی بر این که «ملتی که
شهادت دارد ،اسارت نــدارد» ،تأکید
کــردنــد :ملتی که به استقبال خطر
رفتن در راه خدا و شهادت در راه او را،
سعادت و یک موفقیت بزرگ میداند،
هیچ نیرویی توانایی ایستادگی در
مقابل آن را نــدارد و آن ملت همواره
برنده است و پیش خواهد رفت.
▪ایستادگی ملت ایــران به دلیل
اعتقاد به شهادت است

حضرت آیتا ...خامنهای ملت ایران را
نمون ه بارز این تفکر دانستند و افزودند:
این که ملت ایــران در طول  ۴۰سال
گذشته در راه بسیار ُپرخطر و ُپرزحمت
خود در مقابل همه قدرتمندان ظالم
ایستاد و آنها نتوانستند هیچ غلطی
بکنند ،به دلیل اعتقاد به شهادت و این
سرنوشت افتخارآمیز است.
▪مــلــت ایــــران قـــــدردان شــهــدا و
خانواده های آنان است

ایشان استمرار این تفکر و روحیه در
جوانان انقالبی را نشانه رویشهای
چند برابری انقالب در مقابل ریزشها
خواندند و خاطرنشان کردند :امروز
جوان مؤمن و انقالبی با همان روحیه
جوانان اول انقالب و روحیه شهیدان
همت و خرازی و دیگر بزرگان به وسط
میدان میآید و با احساس مسئولیت
و شجاعت همچون ستون انقالب ،در
مقابل دشمن میایستد و به استقبال
شهادت مــیرود و ایــن معجزه نظام
جمهوری اسالمی است که توانسته
این روحی ه فوالدین را بازآفرینی کند و
استمرار دهد .رهبر انقالب اسالمی
با تأکید بر این که اگر این شهادتها و
شجاعتها و صبر خانوادههای شهدا
نــبــود ،مستکبران عــا َلــم و آمریکای

جنایتکار همچون دوران طاغوت بر
کشور مسلط میشدند ،گفتند :ملت
ایــران قــدردان شهدا و خانوادههای
آنان است که نمونههای آن را در حضور
پرشکوهمردمدرتشییعشهدایمدافع
حرم و دفــاع از امنیت و مرزها شاهد
بوده و هستیم.

▪امــام همه مــوحــدان و ملت های
باانصاف جهان را در مقابل آمریکا
بسیج کردند

رهــبــر انــقــاب اســامــی بــا اشـــاره به
ایــســتــادگــی ملت ایــــران در مقابل
چنین دشمنی ،خاطرنشان کردند:
آمریکاییها در طــول ایــن سالها،
همواره به دنبال این بودند که همانند
قبل از انقالب بار دیگر بر ایران مسلط
شوند و همان شرایطی را که برای
برخی کشورهای ضعیف منطقه به
وجود آوردهانــد و آنها را گاو شیرده
خــود نامیدهاند ،بــرای ای ــران عزیز،
بــزرگ و پرافتخار نیز به وجــود آورند
اما به این هدف نرسیدند و از این به
بعد هم قطع ًا نخواهند رسید .حضرت
آی ـتا ...خامنهای با اشــاره به این که
امام بزرگوار ،آمریکا را «شیطان بزرگ»
خواندند ،افزودند :امام (رحمةا )...با
این نامگذاری ،در واقع همه موحدان
و ملتهای باانصاف جهان را در مقابل
آمریکا بسیج کردند و توفیقات زیادی
هم در این راه به دست آمده و بیشتر
هم خواهد شد اما دشمن تالش دارد
تا ملت ایــران را از مسیر پیشرفت و
ایستادگی در مقابل قدرتها منصرف
کند.
▪شکست نقشه «تابستان داغ»
آمریکایی ها

ایشان با اشاره به تحرکات و اقدامات

دو سال اخیر آمریکاییها بهویژه وضع
تحریمهای همهجانبه و کمک به
دشمنان گوناگون ایــران ،نقشههای
آنها را لورفته خواندند و تأکید کردند:
هدف آنها این بود که بهوسیل ه تحریم
و اقــدامــات ضد امنیتی ،در کشور،
دودستگی ،اختالف و جنگ گروهها
به وجود آورند و عدهای را به خیابانها
بکشانند و نام آن را هم «تابستان داغ»
گذاشته بــودنــد امــا بــه کــوری چشم
دشمنان ،تابستان امــســال یکی از
بهترین تابستانها بود.

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی با شکوه تر از
سال های قبل برگزار خواهدشد
زیــرا تاکنون نتوانستهاند در مقابل
جمهوری اسالمی هیچ غلطی بکنند و
از این پس هم نخواهند توانست.

موضوعتقویتتولیدداخلیتوجهجدی
کنند ،مشکالت اقتصادی مــردم کم
خواهدشد.

▪همه صنوف و جریان های سیاسی
مراقب باشند میدان را برای دشمن
آماده نکنند

▪خادمحرمینشریفینباید«اشدا ُء
علی الکفار» باشد ،نه اشداء در مقابل
مؤمنان

▪چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
با شکوه تر از سال های قبل برگزار
خواهدشد

رهبر انقالب اسالمی درعینحال
تأکید کردند :نباید لحظهای غافل
شد و همه باید بیدار و هوشیار باشند.
توصی ه من به ملت ایران بهویژه جوانان
و مجموعههای گوناگون کشور اعم
از همه صنوف و جریانهای سیاسی
این است که مراقب باشند میدان را
برای دشمن آماده نکنند زیرا اگر غافل
شویم ،همان دشمن ضعیف ،زهر خود
را خــواهــد ریــخــت .حضرت آیــتا...
خامنهای افزودند :امــروز ،مهمترین
وظیفه م ــردم و مــســئــوالن ،در کنار
هوشیاری ،تالش برای تقویت اقتصاد
کشور و تولید داخلی است.

حضرت آیـــتا ...خامنهای با اشــاره
به بیداری ملت ایران ،مسئوالن را به
تالش بیشتر توصیه کردند و افزودند:
اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما
همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند
زیرا آمریکا ،دشمنی خبیث و حیلهگر
است و ممکن است قصد فریب داشته
باشد تا برای سال ،۹۷جنجال کند اما
مث ً
ال برای سال  ۹۸نقشهای بکشد.
ایشان ،صهیونیستها و مرتجعین
منطقه را شریک آمریکا در توطئه و
دشمنی با ملت ایران دانستند و تأکید
کردند :البته ما قویتر از آنها هستیم

▪اگــر مسئوالن به تقویت تولید
داخــلــی تــوجــه کــنــنــد ،مشکالت
اقتصادی کم خواهد شد

حضرت آیــتا ...خامنهای در بخش
دیگریازسخنانخودبااشارهبهدست
دوستی آل سعود با دشمنان اسالم و
جنایت آنها در یمن ،آمریکا را شریک
این جنایتها خواندند و خاطرنشان
کردند :سعودیها تصور میکردند
میتوانند ظرف چند روز یا چند هفته،
بر یمن مسلط شوند اما اکنون حدود
چهار سال است که نتوانستند کاری از
پیش ببرند و هرچه زمان بگذرد ،ضربه
ای که به آنها وارد خواهد شد ،سخت
ترخواهدبود.ایشانسیاستآلسعود
در یمن و بحرین را ،سیاستی ابلهانه
دانستند و تأکید کردند :خادم حرمین
«اشـــداء علی الکفار»
شریفین باید
ُ
باشد ،نه اشداء در مقابل مؤمنان و در
مقابل مردم یمن و مردم بحرین.

ایشان،مسئوالنرابهافزایشتالشها
و فریب ظاهرسازی و زبان بازی دشمن
رانخوردن،توصیهمؤکدکردند:دشمن
انواعترفندهارابهکارمیبردومسئوالن
باید مراقب باشند ،دشمن خبیثی که
از در بیرون شده است ،از پنجره داخل
نشود .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به
تأکیداتی که به مسئوالن در خصوص
مسائلاقتصادیوحلمشکالتمردم
کــرده انــد ،افــزودنــد :اگر مسئوالن به

▪پیروزی متعلق به ملت ایران است

رهبر انــقــاب اســامــی همچنین با
اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی
مبنی بر ایــن که جمهوری اسالمی
«چهل سالگی» خود را نخواهد دید،
گفتند :ملت ایــران با استحکام تمام
ایستاده اســت و بــه توفیق الهی در
 ۲۲بهمن ،چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی را با شکوه بسیار بیشتر از
سالهای قبل برگزار خواهد کرد.

▪آمریکا ممکن است برای سال 98
نقشه کشیده باشد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مقام آمریکایی :ایران
غنی سازی و پرتاب ماهواره را به
خارجی ها واگذار کند!
یک مقام آمریکایی در اظهاراتی توهین آمیز
درباره توانمندی های ایرانیان گفت :ایران
باید غنیسازی اورانیوم و پرتاب ماهواره به
فضا را به خارجیها واگذار کند! دستیار وزیر
خارجه آمریکا در امور منع اشاعه و امنیت
بینالملل در کنفرانسی دربـــاره همین
مسئله ضمن انتقاد از برجام و متهم کردن
کشورمان به نقض قطعنامههای شورای
امنیت سازمان ملل مدعی شد ،ایران باید
غنیسازی اورانیوم و پرتاب ماهواره به فضا
را به خارجیها واگــذار کند! «کریستوفر
اشلی فورد» در این کنفرانس که در موسسه
دولتی «ویلتون پارک» انگلیس برگزار شد،
فناوری ساخت و پرتاب ماهوارهبر به فضا را
نیز به دلیل آن چه شباهت آن به موشکهای
قارهپیما خواند ،تهدیدآمیز توصیف کرد و
مانندپیشنهادیکهدربارهاورانیومغنیشده
داده بود ،گفت اکنون بازار قدرتمندی برای
پرتاب ماهواره در سطح بینالمللی وجود
دارد و ایران میتواند در این زمینه (پرتاب
ماهواره) به طرفهای خارجی اتکا کند.

▪برای شناخت چهره واقعی آمریکا،
به رئیس جمهور و دولتمردان کنونی
آمریکا بنگرید

آیتا ...خامنهای خاطرنشان کردند:
برخالف تحلیلهای بیربط برخی
افـــراد کجفهم و دلبسته بــه غــرب،
جمهوری اسالمی نیرومند و تواناست
و این قدرت بهواسطه معنویت و فکر
و تــاش انسانهای فداکار و ایمان
جوانان و خانوادههای شهدا بهدست
آمده است .ایشان با تأکید بر این که
دشمنان سرشناس ایــران اسالمی،
غــرق در فــســاد اخــاقــی و سیاسی
هستند ،افــزودنــد :اگــر میخواهید
چهره واقعی آمریکا را بشناسید ،به
رئیسجمهور و دولتمردان کنونی
آمریکا بنگرید؛ زیرا این افــراد ،چهره
زشــــت و نــفــرتانــگــیــز همیشگی
دولتمردان آمریکا را اکنون بهصورت
صریح و آشکار نمایان کردهاند.

...
آمریکا

رهبر انقالب اسالمی با تأکیدبر این که
ملت ایران باید با بصیرت کامل ،اوضاع
را زیر نظر داشته باشد و موضع خود را
مستحکم نگه دارد ،افزودند :امروز در
این دنیای توفانی که توفان آن به اروپا و
فرانسه نیز رسیده است ،ملت ایران به
برکتاسالمدرکشتیامنمحبتاهل
بیتعلیهمالسالمقرارگرفتهوپیروزی
متعلق به این ملت است.
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به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی همچنین
مدعی شد ایران باید برنامه هسته ای و توان
دفاعیوموشکیاشراهممتوقفکند!اشلی
فورد اضافه کرد هدف آمریکا این است که
از طریق یک توافق ،غنیسازی ایــران را به
صفر برساند و از طریق بازرسیهای شدید
آژانس اطمینان پیدا کند که ایران به سمت
ذخیرهسازیموادهستهایحرکتنمیکند.

...
خبر

آیت ا ...جنتی :این که با وجود
مشکالت ،نظام پابرجاست
مرهون خون پاک شهداست

دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به مشکالت
کشور گفت  :اگر با ایــن همه مشکالت و
مسائل گوناگون غمانگیز در کشور ،نظام
هنوز پابرجا و استوار است مرهون خون پاک
شهدا و تالش این عزیزان انقالبی است .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشوراینگهبان،
آیت ا ...احمد جنتی در ابتدای جلسه روز
گذشته این شورا با تأکید بر افزایش تولید در
کشورتصریحکرد:باوجوداینکههمهاذعان
دارند برای گذر از شرایط کنونی باید تولید
را رونــق داد ،اما آیا دولــت توانسته شرایط
را به گونهای فراهم کند که سرمایهگذار
بتواند با اطمینان امور تولید خود را به انجام
برساند ،متأسفانه با توجه به اخبار رسیده،
موانع زیادی در زمینه تولید هست که دولت
باید جــد ًا و مــؤکــد ًا بــرای رفــع آن ها همت
کند .دبیر شــورای نگهبان با بیان این که
«شایسته نماینده مردم نیست در مجلس
که محل قانون گذاری و برنامهریزی برای
حل مشکالت کشور اســت ،به امــور دیگر
بپردازد» برضرورتتوجهنمایندگانمجلس
شــورای اسالمی به شــأن و جایگاه خــود و
همچنین رسالتی که بر عهده ایشان است،
تأکید کــرد .وی افزود :علت نابه سامانی
اوضــاع کشور باید بررسی شود تا صالح بر
فساد در همه زمینهها غلبه پیدا کند که
متأسفانه االن وضعیت مطلوب نیست.

