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برخی از سیاسون می خواهند گردن مردم 
ما را زیر چکمه های دشمن ببرند

س��خنگوی ارشد نیرو های مسلح، گفت: اصال سپاه 
به مسائل سیاسی ورود پیدا نکرده است؛ سپاه به وظیفه 
قانون��ی خود عم��ل می کند و به عنوان یک��ی از ارکان 
ق��درت نظام باید در مواقعی خاص اعالم موضع کند تا 

دشمن مواضع ما را بداند و به اقتدار ما پی ببرد.
س��ردار »ابوالفض��ل ش��کارچی« اظهار داش��ت: 
جمهوری اسالمی ضامن امنیت منطقه خلیج فارس و 
تنگه هرمز است و بنا نیست جز ما کسی در خصوص 
امنیت این منطقه صحب��ت کند. وی ادامه داد: بحث 
امنیت تنگه هرمز با قدرت مسلط این منطقه که ایران 
اس��ت ارتب��اط دارد و اگر م��ا کاری در منطقه خلیج 

فارس می کنیم به دلیل برقراری امنیت است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی اظهارات در 
خصوص ورود سپاه به مسائل سیاسی گفت: اصال سپاه 
به مسائل سیاسی ورود پیدا نکرده است؛ سپاه به وظیفه 
قانون��ی خود عم��ل می کند و به عنوان یک��ی از ارکان 
ق��درت نظام باید در مواقعی خاص اعالم موضع کند تا 

دشمن مواضع ما را بداند و به اقتدار ما پی ببرد.
س��ردار ش��کارچی با بیان اینکه دشمن قدرت ما 
را خوب ش��ناخته اس��ت، گفت: آن ها بی��ش از آنچه 
که امروز حرف می زنند قدرت ما را می شناس��ند و به 

همین دلیل است که وحشت دارند.
وی تاکی��د کرد: مواض��ع س��پاه و کل فرماندهان 
نیرو های مس��لح خوب است و ای کاش سیاسیون ما به 
قدرت ارزشمند این نظام اعتماد داشته باشند و در برابر 
دش��من سر خم نکنند. البته طبیعی است که برخی از 
سیاسون می خواهند گردن خود را در برابر دشمن کج 
کنند و گردن مردم ما را زیر چکمه های دش��من ببرند، 
اما کسی به آن ها این اجازه را نخواهند داد.  میزان

 موفقیت تیم های ارتش و سپاه
در رقابت رزم شبانه 

تی��م پهپاد ارتش و توپخانه س��پاه مرحل��ه پرواز و 
تیرواندازی در ش��ب را با موفقیت پشت سرگذاشتند.در 
ادامه مسابقات بین المللی نظامی قزاقستان، رقابت رزم 
در شب تیم های "پهپاد ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
اربابان آتش سپاه پاسداران انقالب اسالمی" برگزار شد.

در ای��ن بخ��ش از مس��ابقات تیم پهپ��اد ارتش 
ماموریت پرواز در ش��ب، شناسایی س��ه هدف و ارایه 
مختص��ات به واحد توپخانه جه��ت انهدام اهداف را با 
موفقی��ت و در زمان مقرر به انجام رس��اند. همچنین 
تیم ادوات س��پاه در این بخ��ش مراحل هدایت نفر بر 
در ش��ب و گذر از موانع،استقرار و تیراندازی سه تیر با 
خمپاره ان��داز و آرپی جی- 7 و تیراندازی با تیربار پی 
کا و اسلحه کالشنیکف را با موفقیت به انجام رساند و 

به مرحله بعدی مسابقات راه یافت.  تسنیم

 نامه ۲۰ نماینده به الریجانی
برای تجدیدنظر در استیضاح ربیعی

یک عضو هیات رئیس��ه مجل��س از نامه کتبی ۲۰ 
نماینده مجلس به رئیس مجلس در جهت تجدید نظر 

در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علیرضا رحیمی اظهار ک��رد: ۲۰ نماینده مجلس 
ک��ه اکث��راً عضو کمیس��یون اجتماعی هس��تند، نامه 
کتبی به رئیس مجلس نوش��ته و از او خواس��ته اند که 
در اس��تیضاح آقای ربیعی تجدیدنظر شود. بدان معنا 
که استیضاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردد. وی 
افزود: رئیس مجلس این نامه را برای تصمیم گیری به 
هیات رئیسه داده است. احتماال این موضوع در جلسه 
ف��ردای هیات رئیس��ه مطرح خواهد ش��د. وی گفت: 
هیات رئیس��ه در جلسه بررس��ی می کند که آیا طبق 
آیین نامه امکان ارجاع استیضاح علی رغم اعالم وصول 
و تعیین وقت استیضاح وجود دارد یا خیر. رحیمی در 
پاس��خ به این س��وال که آیا احتمال تعویق استیضاح 
وجود دارد، گفت: تاکنون این اتفاق رخ نداده و سابقه 
نداش��ته اس��ت. باز هم هیچ چیز معلوم نیس��ت. باید 

هیات رئیسه این موضوع را بررسی کند.  ایسنا

اخبار

انتقام سپاه از گروههای تروریستی کوبنده خواهد بود
فرمانده نیروی زمینی س��پاه درخصوص اقدام تروریستی اخیر در مریوان و 
شهادت 11 تن از بسیجیان و نیروهای سپاه، گفت: انتقام ما کوبنده است. مکان 
و زمان آن را کسی نمی داند اما تروریستها در هر نقطه ای از جمله اردوگاهشان 

در شمال عراق که باشند هدف انتقام ما خواهند بود.
سردار محمد پاکپور در ادامه  گفت: نیروی زمینی سپاه از سالهای گذشته در 
مناطق عملیاتی شمال غرب و جنوب شرق تعداد زیادی از بسیجیان بومی و پاسداران 

خود را برای ایجاد امنیت پایدار تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
گفت: در اوایل سال گذشته ۲1 نفر از داعشی ها را در منطقه غرب کشور به هالکت 
رساندیم که اگر به داخل کشور نفوذ می کردند معلوم نبود امنیت کشور به کجا کشیده 
می شد. این شهدا هستند که در مرز دفاع می کنند و اجازه نفوذ را به عناصر تروریست 

نمی دهند.  فارس

پاسداران
تا زمانی که معتقد باشیم مردم هیچ کاره اند، کشور رشد نمی کند

وزیر کش��ور گفت: تا زمانی که معتقد باشیم مردم هیچ کاره اند کشور رشد 
نمی کند و مردم هیچ کاره باقی می مانند.

عبدالرض��ا رحمانی فضلی افزود: در حقیقت باید تش��کلها را باور کنیم و این 
باور را به دیگران هم منتقل کنیم. وی تصریح کرد: هم اکنون دیگر کسی معتقد 
نیس��ت که یک جامعه را می توان بوس��یله هیات حاکمه مطل��ق اداره کرد، چنین 
امری محال اس��ت. جامعه در فرآیند تکاملی خود به جایی رس��یده که سازوکارهایی 
طراحی کرده که در آن مردم تصمیم گیر، تصمیم ساز و اجراکننده باشند. رحمانی فضلی 
یادآورش��د: هیچ کش��وری بدون احزاب نمی تواند تدبیر منظم و مشخصی در اداره کشور 
داشته باشد، اینها حلقه های تکاملی هم هستند. همچنین هیات حاکمه یک کشور احتیاج 
به توزیع قدرت، گردش نخبگانی و تبادل اطالعات و حضور کارشناسان دارد. اگر کشوری 

بگوید بدون احزاب کشور را می چرخانیم، دچار جهل، نخوت و تکبر است.  ایسنا

خیابان فاطمی
اعتراض حق مردم است

س��خنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی گفت: مردم به خیابان ها می آیند 
چون تصویر روش��نی از آینده ش��ان ندارند و نمی دانند که قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. طبیعتا در این ش��رایط باید مس��ئوالن در هر رده ای در شهرس��تان ها و 

استان ها بین تجمع کنندگان حاضر شوند و شرایط را برای آنها تبیین کنند.
سیدحس��ین نقوی حسینی در ادامه با اش��اره به مطالب فوق افزود: التهابات 
بی دلیل در بازار ارز و سکه و به دنبال آن گرانی لجام گسیخته در همه حوزه ها باعث 
فش��ار زیاد به مردم شده اس��ت، گرانی که هیچ توجیه و دلیل اقتصادی ندارد و مردم را 
سردرگم کرده است. وی افزود: مردم به دلیل فشارهای شدید اقتصادی اعتراض می کنند 
و فریاد می زنند، اعتراض حق آنهاست ولی باید مسئوالن به آنها توضیح دهند که چرا این 
اتفاقات افتاده و چه اقداماتی در دست دارند لذا باید مسئوالن بین مردم روند و مسئوالن 

حتی در سطح کالن با مردم صحبت کرده و شرایط را تبیین کنند.  ایسنا

پارلمان

دستیار سابق رئیس جمهور در حقوق  ش��هروندی در خصوص تحقق ش��عار دیـــــدگاه
حمایت از کاالی ایرانی توضیحاتی داد.

الهام امین زاده با اشاره به شعار حمایت از کاالی ایرانی 
اظه��ار کرد: با توجه ب��ه اینکه تا چند وق��ت دیگر به نیمه 
سال نزدیک می شویم؛ دس��تگاههای مختلف باید فعالیت 
کارخانه ه��ا, واحدهای صنعتی و بخش های تولیدی را مورد 

بررسی و رسیدگی قرار دهند.
دس��تیار سابق رئیس جمهور با بیان اینکه  فعالیت های 
عقب مانده در خصوص حمای��ت از تولیدات داخلی باید در 
نیمه دوم س��ال جبران ش��ود؛ افزود: در این میان سواالتی 
مانند اینکه آیا حمایت از تولید کاالی ایرانی به خوبی انجام 
ش��ده  یا موانع قانونی و مق��ررات برای تولید کنندگان رفع 

شده است؛ مطرح می شود.

وی با اش��اره به حذف قوانین مزاحم کسب و کار اظهار 
کرد: باید تمهیدات خوبی در این زمینه ایجاد شود و با توجه 
به شعار سال, این قوانین مشکالتی برای تولیدکنندگان به 

وجود نیاورند.
امی��ن زاده با بیان اینکه هزینه های گزاف قیمت کاالی 
ایران��ی را افزایش می دهد و ممکن اس��ت در خارج از مرز ها 
خریداری برای آن وجود نداشته باشد؛ گفت: در کمیته ماده 
76 اتاق بازرگانی جلسات متعددی با حضور بخش خصوصی 
در این زمینه برگزار ش��ده اس��ت و حتی رفع این مسائل به 

مجلس شورای اسالمی نیز ارجاع داده شده است.
دس��تیار سابق رئیس جمهوربا اش��اره به اینکه واردات 
کاال های مشابه با قیمت پایین ضربه مهلکی به تولیدکننده 
ایرانی می زند, اظه��ار کرد: باید تغییراتی در زمینه مقررات 

وبخش اجرایی ایجاد شود.  باشگاه خبرنگاران

امین زاده مطرح کرد:
واردات کاال های مشابه داخلی ضربه مهلکی  به تولیدکننده 

رئی��س مجلس گفت: ب��رای مدیریت  ن یبــــو زم��ان  و افزایش س��المت کار مجلس  تر
باید تمام رأی گیری ها ماشینی شود.

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس حضور یافت.

الریجانی در این جلسه با بیان اینکه کمیسیون تدوین 
آیی��ن نامه به دقت و س��رعت عمل مجلس کمک می کند، 
گف��ت: آیین نام��ه داخلی نباید به صورت دائم دس��تخوش 
تغییرات ش��ود چرا که مرتب ذهن نمایندگان را بر هم می 
زند همچنین الزم اس��ت  تدبیری اندیش��یده شود که رأی 
گی��ری در مجلس به صورت کامل با ماش��ین صورت گیرد 
چرا که در حال حاضر در برخی رأی گیری ها که از ش��یوه 
کارت و گلدان اس��تفاده می ش��ود زمینه ب��ر هم ریختگی 
جلس��ه نیز ایجاد می ش��ود که بهتر است با ماشینی شدن 

رأی گیری و حفظ محرمانه آرا، زمان بندی و س��المت کار 
افزایش یابد. رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه درباره 
چاپ و انتش��ار مطالب در مجلس اظهار داش��ت: شیوه کار 
باید کامال مکانیزه شود و این تغییر کار نیاز به اصالح آیین 
نامه دارد تا مجبور به چاپ موضوعات نباش��یم ضمن اینکه 
م��درن کردن کار مجلس هم کیفیت را را افزایش می دهد 

و هم صرفه جویی در مصرف کاغذ است.
وی افزود: زمان کار کمیسیون ها در مجلس غوغایی در 
راهروها به خاطر حضور مهمانان برقرار است که باید حضور 
این افراد در زمان برگزاری جلس��ات، ممنوع شود و افرادی 

که با نمایندگان کار دارند به دفاتر آنها مراجعه کنند.
الریجانی همچنی��ن درباره انضباط در کمیس��یون ها 
خاطرنش��ان کرد: راه حل این موضوع مکانیزه کردن ورود و 

خروج و حضور و غیاب است.  باشگاه خبرنگاران

الریجانی مطرح داد
ضرورت افزایش اختیارات هیأت رئیسه در اولویت بندی طرح ها 
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مسئولیت پذیری به جای ترس از مرگ
ادامه از صفحه اول

ل��ذا اگر ک��م کاری صورت گرفته این مس��ئولین 
هستند که باید پاسخگو باشند که چرا تاکنون اقدامی 
برای تحقق رهنمودهای رهبری و تکالیف قانونی خود 

صورت نداده اند.
به هر تقدیر باید دانس��ت ک��ه تحریم های جدید 
آمریکا یک بازی روانی اس��ت و لذا باید به جای ترس 
از مرگ ناشی از آنچه تحریم های جدید آمریکا نامیده 
می ش��ود مسئولیت پذیری را س��رلوحه کارها قرار داد 
چراک��ه راه مقابل��ه ب��ا آن مس��ئولیت پذیری مردم و 
مس��ئوالن و به ویژه م��رور رهنموده��ای رهبری در 
تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مس��ائل اقتصادی کشور 
است که چراغی روشن را پیش روی دلسوزان کشور و 

مردم برای تحقق مطالبات مردمی قرار می دهد. 

سرمقاله

گروه رویداد   اعالم وصول س��وال از رئیس گـــزارش دو
جمهور در مجلس موضوعی است که این روزها در 

مورد آن اظهار نظر های متفاوتی می شود. 
از نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس گرفته 
تا انتشار خبر گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با 
مردم موضوعی است که همگی به گونه ای به این 

مسئله مربوط می شود. 
اگر چه طرح س��وال بارها از رئیس جمهور در 
مجلس مطرح ش��ده است و با مقاومتهای بسیاری 
روبرو بود اما سرانجام این طرح اعالم وصول شد و 

در مجلس و بعد از آن افکار عمومی مطرح شد. 
در این میان هر بار که موضوع سوال از رئیس 
جمهور مطرح می شد، نمایندگان سواالت مختلفی 
را مط��رح می کردند و آخرین ب��ار هم محورهای 
متعددی وجود دارد که الزم اس��ت رئیس جمهور 

به نمایندگان مردم در این زمینه پاسخ دهد. 
با این حال این سواالت تنها سواالت مطرح از 
رئیس جمهور نیست و بسیاری از مسائل در میان 
افکار عمومی مطرح می ش��ود که نیاز است به آن 

پاسخ داده شود. 
رئیس جمهور پیش از طرح این سوال در نامه 
ای ب��ه رئیس مجلس عنوان کرد که در س��ؤال از 
رییس جمهوری کشور نه  چارچوب قانون اساسی 
و نه زمان و ش��رایط مناس��ب کش��ور لحاظ نشده 
اس��ت و اگرچه ایش��ان برای جلوگیری از هر نوع 
اخت��الف بین ق��وا و احت��رام به مجلس ش��ورای 
اس��المی در فرصت مقرر در  مجلس حضور یافته 
و  به س��واالت پاس��خ می دهد بلکه از این فرصت 
اس��تفاده می کند تا برخی از حقایق را برای مردم 
بازگو کند تا آنها که آنها صاحب واقعی کشورند در 

جریان حقایق قرار گیرند.
دی��روز نیز پرویز اس��ماعیلی معاون ارتباطات 
و اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهوری طی توییتی 
به گفتگوی رئیس جمهور با مردم، اش��اره کرد که 
ضمن آن تاکید ش��ده بود رئی��س جمهور در این 
س��خنان  از پاس��خ به ترامپ و رواب��ط خارجی تا 
ارز و گرانی و راه حل مش��کالت اقتصادی س��خن 

می گوید.

مخالفان
در همی��ن مقط��ع زمانی، گروه��ی نیز زمان 
س��وال از رئیس جمهور را مناس��ب نم��ی دانند و 
حتی بر ای��ن باورند که این اقدامی جهت منحرف 

سازی افکار عمومی از شرایط کشور است. 
بس��یاری طرح پرس��ش ها از رئیس را با هدف 
به چالش کش��یدن قوه مجریه و رئیس آن  عنوان 
ک��رده و تاکید می کنند ک��ه حتی اگر نمایندگان 
با این س��وال در پی روش��نگری درباره مس��ائل و 
مشکالت جاری کشور باشند تا به نحوی که مردم 
در جری��ان امور قرار گیرن��د ، این اقدام نتیجه ای 

منفی به دنبال دارد. 
از منظر این گروه  در شرایط کنونی هر سخنی 
که از سوی هر دو طرف مطرح می شود  به التهاب 
فضای سیاس��ی کشور منجر شده ، به طور قطع به 

نفع کشور و حتی نظام و انقالب نیست.
این گروه با اش��اره به تکثر رسانه ها در کشور 

و فضای مجازی گسترده، تاکید می کنند که نمی 
توان انتظار داشت که سخنان و اظهارات دو طرف، 

سازنده بازتاب پیدا کند.
اگر رئیس جمهور س��کوت کند این سکوت به 
منزله پذیرش اتهامات و ناتوانی ها اس��ت و این امر  
قطعاً به نفع مدیریت اجرایی و کل کش��ور نیست 
و اگر هم س��خن بگوید، باز هم نتیجه ای جز آنکه 
ش��کاف جدیدی در میان اجزای مدیریت کش��ور 
ایجاد ش��ود ن��دارد  که این امر نیز ب��ه نفع مردم 
کش��ور نیست. در این شرایط تنها کدورت و نفرت 
بیش��تری ایجاد و این ک��دورت به متن جامعه نیز 

منتقل می شود. 

نظر مقام معظم رهبری
این درحالی است که بارها مقام معظم رهبری 
بر ش��فاف س��ازی مدیران تاکید کرده و این امر را 
از جمله مش��خصات مسئوالن نظام اسالمی عنوان 

کرده اند. ایش��ان در بخشی از بیانات خود در این 
ب��اره فرمودند : »پاس��خگویی یک مفه��وم غربی 
نیس��ت؛ یک مفهوم اس��المی اس��ت. ای��ن همان 
مس��ؤولیت اس��ت. مس��ؤوالن بلند پایه ی کشور، 
قوای س��ه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و 
مدیران، همه باید پاس��خگو باشند؛ پاسخگوی کار 
خود، پاس��خگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی 
که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این 
معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسالمی 

است و همه باید به آن پایبند باشیم«.
ایشان در فرمایشات خود  حیطه پاسخگویی را 
هم مشخص کرده اند و تاکید دارند: »این که رهبر باید 
پاسخگوی مشکالت کشور باشد، البته همین طور است 
و شّکی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را 
مش��ّخص کرده است. هر کس به هر اندازه که حوزه 

اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد«.
رهبر معظم انقالب به بیان این حیطه بس��نده 
نکرده و مصادیق آن را نیز مش��خص و در این باره 
تصریح کردند: نظام پاس��خگویی را برای خودتان 
متحّت��م بدانید. واقعاً وزیر در ح��وزه کار خودش، 
مدی��ران وزارتی در حوزه  کار خودش��ان، معاونان 
هر کدام در حوزه  کاِر خودش��ان پاس��خگو باشند. 
یعن��ی هم در برابر خطایی که انجام میگیرد، واقعاً 
پاس��خگو باش��ند؛ هم در برابر کار الزمی که باید 
انجام میگرفته و انجام نمیگیرد، پاس��خگو باشند. 
در خیل��ی از موارد خالفی انجام نگرفته؛ اما خالف 
این بوده که کارهای زی��ادی باید انجام میگرفته، 
ول��ی انجام نگرفته. کار نک��ردن به مقدار الزم هم 

یک نوع تخلف است«.
با توجه به بیانات مذکور، حوزه پاسخگویی هر 
مسئول، به اندازه حوزه اختیارات اوست. همچنین 
مصادیق پاس��خگویی هریک از افراد مس��ئول در 
جمهوری اس��المی، ش��امل پاس��خگویی در برابر 
گفتار، رفت��ار، تصمیمات، کارها، خطاها و کارهای 

الزم انجام نگرفته می باشد.
مق��ام معظ��م رهبری ب��ر این نکت��ه که همه 
مسئوالن شامل پاسخگویی هستند، نیز تأکید می 
کنند و در ای��ن باره می گویند: »از نظر من، هیچ 
ک��س مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون 

و مس��ؤولیتهای خودشان پاس��خگو هستند و باید 
جواب بدهند«.

در نهایت
باید گفت بسیاری از رویکرد هایی که در جامعه  
در زمینه شفاف سازی مسئوالن وجود دارد، مطابق 
قوانین و مقررات کشور نیست و به نحوی به شکل 
مرسوم خود پیگیری می شود. اینکه رئیس جمهور 
در نامه خ��ود به رئیس مجلس تهدید می کند که 
حقایقی را خواهم گفت موضوعی است که بارها در 
بین مسئوالن قبلی دیده شده و مردم از آن با بگم 

بگم ها یاد می کنند. 
افکار عمومی چنین رویکردی از سوی رئیس 
دول��ت  را ب��ه نوعی فرا فکنی و عدم پاس��خگوئی 
تلق��ی می کنن��د و بر این باورند ک��ه اگر حقایقی 
وجود دارد که مانع عملکرد درست رئیس جمهور 
و تحقق برنامه های وی برای نجات اقتصاد کش��ور 

می شود، چرا این آن را عنوان نمی کنند. 
روحان��ی از ابت��دای روی کار آم��دن خود در 
دولت یازدهم بارها، مقصر مشکالت کشور را دولت 
های قبلی عنوان کرد و در بسیاری از موارد نیز به 
منتقدان خود تاخت و س��نگ اندازی های آنان را 

مانع از تحقق برنامه های خود دانست. 
ای��ن روند در دولت دوازده��م نیز به گونه ای 
دیگ��ر ادامه دارد، که این امر م��ورد پذیرش افکار 
عمومی نیس��ت. در حال حاضر دول��ت باید برای 
مردم مش��خص کند که مسئول شرایط پیش روی 

کشور چه کسی است؟
اگر در حال حاضر دولت با ناکارآمدی های خود 
مسئول به وجود آمدن شرایط کنونی هست ، چرا از 
مردم عذرخواهی نکرده و برنامه های خود را تغییر 

نمی دهد و آن را برای مردم تشریح نمی کند. 
رئی��س جمه��ور بارها در س��خنان خ��ود از 
مش��روعیت و جای��گاه مردمی خود س��خن گفته 
اس��ت، اگر چه صاحبنظران سیاس��ی تاکید دارند 
ک��ه مش��روعیت ریئس جمه��ور ب��ا رای مردمی 
حاصل نمی شود، اما باز هم اگر این مورد نیزمورد 
استدالل رئیس جمهور است باید با تکیه بر همین 

مورد برای مردم شفاف سازی به خرج دهد 

نگاهی به مخالفت ها با سوال از رئیس جمهور

مصونیت در پاسخگویی 

رئیس کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس، از نظـــــرگاه
شناسایی ۵۰ کشور هدف در این کمیسیون، برای 
رص��د س��طح مناس��بات در راس��تای مقابل��ه با 

تحریم های آمریکا خبر داد.
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه ب��ا بی��ان اینک��ه 
آمریکایی ها اتفاق جدیدی را رقم نمی زنند، چرا که 
در زمان اوباما نیز کارشکنی در مسیر تحریم ها وجود 
داشت، گفت: آنها فقط روی کاغذ یکسری تحریم ها 
را برداش��ته بودند و همه به یاد داریم که ۹ ماه بعد 
از آغاز اجرای برجام، س��یف رئیس کل سابق بانک 
مرکزی در اجالس داووس با صراحت اعالم کرد که 

دستاوردهای برجام »تقریبا هیچ« بوده است.
رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس با تاکید بر اینکه از این به بعد هم 
اتفاق جدیدی نمی افتد، گفت: علت این مساله هم 
آن اس��ت که تاکنون برخی شرکت های بیمه ای و 
بانکی عمال کارشکنی می کردند، لذا مجموعه این 
اقدامات قبلی باعث شده است تا ما با تحریم های 

آمریکا به خوبی آشنا باشیم.

 کشور به دنبال تبدیل »تهدید« تحریم ها 
به »فرصت« است

فالحت پیش��ه با اش��اره ب��ه الزام��ات مقابله 
با تحریم ه��ای ظالمان��ه آمریکا تاکید ک��رد: باید 
کاری کنیم که جذابیت ه��ای فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی کشور افزایش یابد و هدف دشمن برای 

انزوای جمهوری اسالمی خنثی شود.
وی در همی��ن رابطه خاطرنش��ان کرد: کاری 
که اخیرا در بین مسئوالن کشور با رویکرد وحدت 
آغاز ش��ده و گفتگوهای صادقانه با مردم و تعدیل 
اختالفات، نش��انه های خوبی اس��ت از اینکه ما به 
طور س��اختاری با تحری��م ها مقابل��ه می کنیم و 
جلس��ات منظم ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی امور 
اقتصادی نیز نش��ان از آمادگی کشور برای مقابله 

ب��ا تحریم ها دارد و این واقعیت را نش��ان می دهد 
که کش��ور ما به دنبال تبدیل کردن تهدید تحریم 
ها به فرصت اس��ت. شناسایی ۵۰ کشور هدف در 
کمیسیون امنیت ملی، برای رصد سطح مناسبات/ 

ماموریت جدید به اعضای کمیسیون
رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس همچنین با اش��اره ب��ه اقدامات 
این کمیس��یون برای مقابله با تحریم های دشمن 
گفت: اخیرا ۵۰ کشور هدف را که روابط راهبردی 
اقتص��ادی و سیاس��ی با آنه��ا داریم، شناس��ایی 
کرده ای��م و برای هر دو کش��ور، یک نفر از اعضای 
کمیس��یون امنیت مل��ی مامور پرونده آنها ش��ده  
اس��ت تا به طور منظم س��طح مناسبات اقتصادی 
و افزای��ش یا کاهش آن تحت تاثیر عوامل مختلف 
را به کمیسیون گزارش دهند. فالحت پیشه افزود: 
امروز نیز نخستین گزارش اعضا از مناسبات ایران 

ب��ا این ۵۰ کش��ور هدف و زمینه ه��ا و فرصت ها 
و تهدیده��ای رواب��ط دوجانب��ه به هیات رئیس��ه 
کمیس��یون ارائه می شود. وی تاکید کرد: عالوه بر 
این، وزارت امور خارجه نیز موظف ش��ده است تا 
گزارش های س��ه ماهه ای با اعداد و ارقام دقیق از 
وضعیت مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای 
جه��ان به ویژه این ۵۰ کش��ور و کاهش و افزایش 
مناسبات آنها به کمیسیون ارائه دهد تا کمیسیون 

امنیت ملی بتواند وارد اقدام شود.

حضور کمیسیون امنیت ملی در دور جدید 
مقابله با تحریم ها، کامال حقوقی خواهد بود

رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی تصریح کرد: قرار نیس��ت در شرایط جدید 
تحریم های دشمن ما در مجلس فقط تذکر بدهیم 
بلکه حضور کمیسیون امنیت ملی در حوزه مقابله 

با تحریم ها و کاهش اثرات آنها، یک حضور کامال 
حقوقی و موثر خواهد بود. فالحت پیشه ادامه داد: 
از وزارت ام��ور خارج��ه انتظار می رود که س��طح 
ارزیابی س��فارتخانه ها و ماموران ای��ران در خارج 
از کش��ور را ارتق��ا دهد و با توجه ب��ه این رویکرد 
عملکرد آنها را ارزیابی کند و باور داش��ته باشد که 
پیشقراول جذب س��االنه 6۰ میلیارد دالر سرمایه  

خارجی، این وزارتخانه است.

انتظار از قوه قضائیه برای برخورد با فساد 
بیشتر است

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت فعال تر شدن 
قوه قضاییه در مقابله با فساد و رانت گفت: اقدامات 
اخیر قوه قضاییه برای مقابله با احتکار، فساد و رانت 
خوب اس��ت اما انتظار این اس��ت که برخوردهای 
این قوه با مفاس��د اقتصادی آثار قطعی، روش��ن و 
ملموس��ی برای مردم داشته باشد و از لحظه کشف 
فس��اد تا زمان برخورد قانونی، مردم باید در جریان 
باش��ند و رقم هایی که به بیت المال برمی گردد نیز 

به اطالع عموم مردم برسد.   مهر

فالحت پیشه:
۵۰ کشور هدف برای مقابله با تحریم ها در مجلس شناسایی شدند

بادامچیان:
سوال از رئیس جمهور

وحانی است  یک فرصت برای ر
ب گروه رویداد  عضو ش��ورای مرکزی  ا حــــز ح��زب مؤتلفه اس��المی درباره س��وال از ا
رئیس جمهور از س��وی مجلس گفت: س��وال از آقای روحانی 
در مجلس شورای اسالمی فرصت برای رئیس جمهور است نه 

برخورد قهری با او.
اسداهلل بادامچیان که به پرسش خبرنگار سیاست روز پاسخ 

می داد افزود: اگر مجلس ش��ورای اس��المی بخواه��د با روحانی 
برخ��ورد قهری کن��د، وزرای او را از کار می اندازد. رئیس جمهور 
باید از این فرصت استفاده کرده و در مجلس حاضر شود و مطالب 
و مش��کالت را برای مردم بگوید و تش��ریح کند،  این که بگوید 
س��وال غیر قانونی اس��ت یا در زمان مناسبی طرح نشده است و 
من حقایق را می گویم درس��ت نیست. وی که در حاشیه مراسم 
گرامیداشت روز خبرنگار که از سوی حزب مؤتلفه اسالمی سخن 
می گفت، افزود: چرا تاکنون رئیس جمهور حقایق را نگفته است؟ 
اگر تاکنون مناسب نمی دانستید اکنون روشن و صریح با مردم در 
میان بگذارید. نمایندگان ملت و مردم به صحبت های شما توجه 

می کنند و شما باید از نمایندگان مجلس بخواهید تا در حوزه های 
انتخابیه خود مردم را تشویق کنند تا به دولت کمک کنند.

بادامچیان تأکید کرد؛ این که نمایندگان س��وال کننده را 
در مقابل خود قرار دهید کار درست و منطقی نیست.

محمدنب��ی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی نیز در 
همین زمینه گفت: این کار زشت بگم بگم را آقای احمدی نژاد 
باب کرد که در دولت آقای روحانی نیز دیده می ش��ود، چنین 

رفتاری صحیح و منطقی نیست.
در این مراس��م از خبرنگاران سیاس��ی و حوزه احزاب به 

مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار تقدیر شد.


