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سوالنمایندگانازوزراورئیسجمهور»پاسخعملیاتی«میخواهد
دبیرکل جامعه اسالمی مدیران گفت: اگر دولت به سواالت نمایندگان مجلس »پاسخ 

عملیاتی« بدهد، می توانیم مسیر برون رفت از معضالت اقتصادی را درپیش بگیریم.
محمد ناظمی اردکانی گفت: حجم بزرگ نقدینگی باید به سمت تولید سوق 
داده ش��ود؛ بهترین مسیر برای نیل به این هدف، فعال کردن بازار بورس کشور 

است؛ واحدهای بزرگ دولتی و عمومی باید به بازار بورس ورود کنند. وی افزود: 
رئیس جدید بانک مرکزی اعالم کرده اراده ای برای مدیریت نقدینگی کش��ور وجود 

ندارد؛ وقتی یک فرد مس��ئول، چنین صحبتی می کند، جای نگرانی اس��ت چون به هم 
ریختن شالوده بازار عرضه و تقاضا، به همین مساله عدم مدیریت نقدینگی بازمی گردد.

ناصری اردکانی گفت: وضعیت آش��فته بازار سکه و ارز روی گرانی ها تاثیر گذاشته و 
این گرانی ها روی قش��ری که درآمد ثابت دارند، سختی معیشت را تحمیل کرده است؛ 

همین مساله می تواند به نارضایتی های اجتماعی بینجامد.  مهر

احزاب
برخوردبامفسدینترمزیبرایاخاللگراناقتصادیاست

نماینده ش��وش گفت: برخورد با مفس��دین اقتصادی هم ترمزی است برای 
مجموعه اخالل گران اقتصادی و هم موجب دلگرمی مردم می شود.

س��یدراضی نوری درب��اره تأثیر برخورد با مفس��دین و اخاللگران اقتصادی 
اظه��ار کرد: ه��م دولت مردان و هم مقام معظم رهبری بارها اش��اره کرده اند که 

جنگ ما جنگ اقتصادی است. در این میدان کارزار که فشار زیادی بر روی مردم 
است، باید با هرکس، در هر لباسی که می خواهد سوءاستفاده کند، جنسی را احتکار 

کرده یا خللی به نظام اقتصادی وارد کند با اشد مجازات برخورد جدی شود.
وی ادام��ه داد: این برخورد باعث می ش��ود که مجموعه مفس��دین دیگر که برنامه 
اخالل را در سر می پرورانند، عبرت بگیرند. به عبارت دیگر این برخورد هم ترمزی است 
ب��رای مجموعه اخالل گران اقتصادی و هم موجب دلگرمی مردم می ش��ود تا بفهمند در 

جمهوری اسالمی هیچ چیزی پشت پرده و در خفا نیست.  ایسنا

پارلمان
تروریستهاهمچونسالهایگذشتهقدرتندارند

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: تروریست ها مانند سال های گذشته قدرت 
ندارند و تقریبا منطقه از دست آنها گرفته شده است.

اسماعیل کوثری گفت: هرگاه مسئوالن سیاسی و نظامی سوریه از امنیت این 
کش��ور اطمینان داشته باشند و س��وریه از لوث تروریست ها پاکسازی شده باشد، 

طبیعتا دیگر در چنین ش��رایطی حضور نیروهای ایرانی معنایی ندارد و جمهوری 
اسالمی به روابط دیپلماسی خود پیش از جنگ ادامه می دهد. وی افزود: ایران از نظر 

دیپلماسی همیشه با س��وریه ارتباط حسنه ای داشته  است، امروز هم اگرچه ارتش سوریه 
آنچنان توانمند شده که منطقه را از دست های آلوده پاکسازی  کند. ایران بنا به درخواست 

دولت سوریه و تا زمانی که خواست آنها پابرجا باشد به این کشور کمک می کند.
س��ردار کوثری گفت: حرف محور مقاومت این است که چرا آمریکا از آن سوی دنیا 

باید در منطقه حضور داشته باشد.  باشگاه خبرنگاران

پاسداران

یکنمایندهکجرفتارممکناست
مجلسشورایاسالمیرابدنامکند

من پارس��ال به ش��ما عرض کردم ک��ه در داخل 
مجلس ش��ورای اس��المی، خودنظارتی بگذارید. این، 
همان تقوای جمعی اس��ت. مجموعه، خ��ود را بپاید. 
حاال حرفهائی گوش��ه کنار زدند که نماینده باید آزاد 
باشد، چه باشد. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ 
با کجرفت��اری نماینده مخالف اس��ت. یک نماینده ی 
کجرفتار ممکن است مجلس شورای اسالمی را بدنام 
کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلِس به این عظمت، 

این نهاد قانونِی اساسی در کشور.
 اول انقالب خدمت امام رفتیم، برای اینکه یکی از 
بزرگاِن بین خودمان را به عنوان رئیس جمهور به امام 
معرفی کنیم تا امام ایش��ان را قب��ول کنند و ما بیائیم 
ایش��ان را در حزب جمهوری اسالمی به عنوان رئیس 
جمهور مطرح کنیم. امام به دلیلی قبول نکردند. بعد به 
ما گفتند که بروید سراغ مجلس؛ مجلس مهم است. از 
نگاه رهبر انقالب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده ی 
این مجموعه، مجلس یک چنین جایگاهی دارد. خب، 
این را باید نگه داش��ت، باید آبرویش را حفظ کرد، باید 
چهره اش را حفظ کرد؛ این، خودنظارتی الزم دارد. اگر 
این خودنظارتی نباشد، اش��کال به وجود می آید؛ خود 
ش��ما هم دارید میبینید. من پارس��ال در این خصوص 
س��فارش کردم. البته اخیراً در مجلس نس��بت به این 
قضیه کارکی انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست 

به دست نیامد. این خودنظارتی، تقوای جمعی است.
 در مجلس، س��الئق مختلف و جریانهای مختلف 
هستند. بنده هیچ اصرار ندارم که جریانها بیایند همه 
یکی بشوند؛ نه، اختالف سلیقه، اختالف فکر، اختالف 
مذاق و اختالف عقیده ی سیاسی وجود دارد و طبیعی 
اس��ت. این اختالف س��لیقه ها در موارد بسیاری مفید 
اس��ت؛ حاال ممکن اس��ت یک جاهائی ه��م ضررهائی 
داشته باشد. اصراری نیست بر اینکه این خطوط حتماً 
برداش��ته ش��ود؛ اصرار اوالً بر آن چیزی است که قباًل 
گفتم: یقه ی یکدیگر را نگیرند؛ اختالف سلیقه منتهی 
نش��ود به کش��مکش و دعوا و چالش و دشمن خونی 
همدیگر ش��دن و فرام��وش کردن آمریکا. متأس��فانه 
بعضی از جناحهای ما اینجوریاند. وقتی با طرف مقابل 
مخالف میشوند، دیگر آمریکا فراموش میشود، اسرائیل 
فرام��وش میش��ود، مخالفین انقالب و دش��منان امام 
فراموش میش��وند؛ تضاد اصلی، میشود همینی که در 

مقابلش قرار دارد! خب، این غلط است.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس
8 خرداد 90

مخاطب شمایید

لزومآرایشفافمجلس
محمدرض��ا بادامچی نایب رئیس کمیس��یون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی نوشت:  مردم 
کارفرمای نمایندگان مجلس هس��تند و باید از عملکرد 
وکالی خود به صورت دقیق مطلع شوند.  شفافیت آرای 
نماین��دگان و نحوه مش��ارکت آن��ان در فرایند تصویب 
لوای��ح و طرح ه��ا، نکته عزیمت دموکراس��ی و ضرورت 
مغفول کش��ور ما اس��ت. بنده با افتخار طرح مربوطه را 

امضا کرده ام و برای تصویب آن تالش خواهم کرد.

پاسخوزیرارتباطاتبهتوئیترشیدپور
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نسبت به توئیت رضا رشیدپور 
واکنش نش��ان داد. رضا رش��یدپور، مج��ری تلویزیون 
نوش��ته بود: »بیش از 95 درصد روستاهای سیستان و 
بلوچستان تلفن ندارند. این توهم و سیاه نمایی نیست. 

آمار ارائه شده توسط جناب آذری جهرمی است.«
وزی��ر ارتباطات در واکنش به این توئیت نوش��ت: 
»14 درصد روس��تاهای سیس��تان و بلوچستان فاقد 
امکانات ارتباطی هستند و صرفا 5 درصد آن ها دارای 
ارتباطات کامل )تلفن ثابت، همراه و اینترنت( هستند. 
مابق��ی از یک یا دو اب��زار ارتباطی بهره مندند. در یک 
س��ال ابتدایی دولت دوازدهم 2هزار و 215 روس��تا از 

تلفن ثابت و اینترنت خانگی برخوردار شدند.«

چینتنهاراهفرارماازتلهآمریکا
صادق الحسینی کارش��ناس اقتصادی نوشت: 
 فرمان سیاس��ت اقتصادی خارجی ما رهاست. 
س��فارتخانه ها از افراد کلیدی خالی شده اند. سریعا باید 
مش��هورترین و موفق ترین سفرای 4۰ س��ال اخیر را با 
یک معاون اقتصادی مسلط، در 5 سفارت خانه کلیدی 
مس��تقر کنیم. خط مقدم مبارزه ما، دیپلماس��ی در 5 
کشور اس��ت: چین،  روسیه،  ترکیه،  پاکس��تان و  ایتالیا. 
الته��اب ارزی نش��ان از بی توجهی ش��دید ب��ه جایگاه 
اس��تراتژیک  چین در معادالت ارزی و فراموش��ی نقش 
حیات��ی آن در  تحریم  قبلی دارد. ایران در چین س��فیر 
ن��دارد! چین تنه��ا راه فرار ما از تله آمریکاس��ت. ایران 
مزیت ه��ای بزرگ��ی دارد: معامله یوانی نف��ت ایران در 

بورس چین، فروش یوانی نفت در تهران، چابهار.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

آنهای��ی ک��ه م��دام در طبل  ش��فافیت می کوبیدن��د و ب��ه قیمت شفافیت
منتق��دان اف.ای.تی.اف انگ مبه��م بودن و طرفدار 
ش��فافیت نبودن می زدند، حاال به شفافیت اقدامات 
خودش��ان رای نمی دهن��د، طرح ش��فافیت را برای 
آرام��ش افکار عمومی به صح��ن برده و به فوریتش 
رای نمی دهن��د تا عمر مجلس کفاف مصوب کردن 
آن را ندهد و به نوعی خود را در انزار عمومی تطهیر 
کنند، رفتاری که باعث می شود چراغ های روشنگری 

و شفافیت همچنان در بهارستان خاموش بماند.

نترسیدامارایهمندهید!
مصطفی کواکبی��ان نماینده تهران در مجلس 
شورای اس��المی در جلس��ه علنی چهارشنبه 14 
ش��هریور قوه مقننه در موافقت با یک فوریت طرح 
الح��اق دو تبصره ب��ه ماده 119 قان��ون آیین نامه 
داخلی مجلس ش��ورای اسالمی مبنی بر شفافیت 
آرای نماین��دگان اظهار داش��ت: ط��رح مذکور از 
معدود موضوعاتی است که هر سه جریان سیاسی 
پارلم��ان آن را امض��ا کردن��د، بنابرای��ن نباید از 
ش��فافیت ترسید یا واهمه داشت کمااینکه پیش تر 
از ای��ن هم رأی گیری در مجلس به ش��کل قیام و 

قعود و به صورت شفاف انجام می شد.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن در اتاق شیشه ای 
موجب نظم، دقت باال و همچنین تمیز جریان های 
سیاسی وکالی ملت در قوه مقننه می شود، افزود: 
شفافیت بهترین راه برای بیان خواسته های واقعی 

مردم است.
اما با این نطق ها معلوم نیس��ت چه می ش��ود 
که 19۰ امضای طرح ش��فافیت ب��رای رای به دو 
فوری��ت ب��ودن آن به ح��دی ناپدید می ش��ود که 

مصوب نمی شود و اتفاقا شائبه رای مخالف ناطقان 
و رئیس را هم برای اذهان عمومی مطرح می کند.

قانوناساسیوشفافیت
شفافیت آرا یکی از اصول قانون اساسی است: 
در اصل 69 قانون اساس��ی آمده اس��ت: مذاکرات 
مجلس ش��ورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش 
کام��ل آن از طریق رادیو و روزنامه رس��می برای 
اطالع عموم منتش��ر شود. در ش��رایط اضطراری، 
در صورت��ی که رعایت امنیت کش��ور ایجاب کند، 
به تقاضای رئیس جمه��ور یا یکی از وزرا یا ده نفر 
از نمایندگان، جلس��ه غیرعلنی تش��کیل می شود. 
مصوبات جلس��ه غیرعلنی در صورتی معتبر است 
که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم 
مجم��وع نمایندگان برس��د. گ��زارش و مصوبات 
این جلس��ات باید پس از بر طرف ش��دن ش��رایط 

اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد.
این اصل از قانون اساس��ی جل��وه ای از احکام 
مترقی قانون اساس��ی برای ش��فافیت در حکومت 
داری و پیش��گیری از مفاس��د اقتصادی است. اگر 
ش��فافیت در مجلس شورای اسالمی محقق بشود، 
ای��ن نهاد بعنوان قوه ی ناظر بر عملکرد س��ایر قوا 
و ریل گذار حرکت کش��ور، با تس��ری این نگاه در 
قانون، س��ایر نهادها را نیز وادار به شفافیت خواهد 
کرد. در واقع الزم است مجلس شفاف شود و کلید 
حل مش��کالت کشور را در شفافیت ببیند. طبیعتا 
مجلس هم زمانی می تواند از سایر ارگان ها مطالبه 
شفافیت کند که ش��فافیت را از خود شروع کرده 
باش��د. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی عالوه بر دیدارهای عمومی که در دفتر کار 
خود در مجلس دارند، هر هفته نیز می بایس��ت به 
حوزه انتخابیه خود سفر کرده و با مردم به صورت 
مس��تقیم دیدار و گفت وگو کنن��د. ازاینرو با بدنه 
افکار عمومی بیش��تر س��رکار دارند از طرفی حق 

موکلین وعموم اس��ت و مردم باید بدانندکه وکال 
و نماینده شهرش��ان به چه کس��ی رای داده اند و 
نماینده ه��ا هم باید بدانند که آرای آنها در معرض 
دی��د و قضاوت مردم قرار می گیرد. نکته ی دیگری 
که باید ذکر کرد این اس��ت که س��اده و عامه فهم 
بودن شاخص های شفافیت در مجلس، توجه به این 
موض��وع را منحصر به فرد می کند بی تردید اگر در 
مجلس ش��ورای اسالمی شفافیت آراء حاکم شود، 
راه برای بس��یاری از معامالت_پشت_پرده بسته 
خواهد شد. با حاکم شدن شفافیت آراء در مجلس، 
نمایندگان ملزم خواهند ش��د که در رای گیری ها 
حاضر ش��وند و دقت عمل الزم را داش��ته باشند. 
نتیجه چنین شرایطی آن است که نماینده مجبور 
خواهد ش��د به گونه ای رای دهد که به نفع مردم 
باشد. بنابراین باتوجه به نکات گفته شده می توان 
به اهمیت ش��فافیت در مجلس پی ب��رد. در واقع، 
شفافیت با فساد رابطه  ای وارونه دارد، به این معنی 
که هر جا ش��فافیت بیشتر باشد فساد کمتر است. 
تجربه کش��ورهای توسعه یافته نشانگر آن است که 

با ایجاد س��ازوکار و نیز نظام مند س��اختن جریان 
شفافیت، فساد به میزان قابل  توجهی کاهش  یافته 

و مسیر توسعه هموار می شود.

فسادوشفافیت
رس��وب فس��اد براث��ر فق��دان ش��فافیت در 
جامعه، پیامدهای ناگوار و هزینه های بس��یاری را 
ایج��اد می کند که مهم تری��ن آن ها کاهش اعتماد 
عمومی، تضعیف س��رمایه اجتماع��ی واختالل در 
فرآیند توس��عه است. از این رو باید همه دستگاه ها 
و نهاده��ای نظارتی با تمام وجود ب��رای مقابله با 
آفت ویرانگر فس��اد به عرص��ه آیند تا مجالی برای 
فاس��دان باق��ی نماند؛ در ای��ن میان ق��وه مقننه 
به عن��وان مهمترین وجه مردم س��االری می توانند 
با شفاف س��ازی نقش برجس��ته ای ایف��ا کنند. بر 
این اساس قوانین موضوعه مجلس این تضمین را 
می دهد که فس��اد پنهان نمی ماند در واقع مجلس 
به مثابه چش��مان تیزبین جامعه نق��ش نظارتی و 
نماین��دگان اف��کار عمومی و عص��اره فضایل ملت 

را دارند؛ به هر میزان که مجلس به رس��الت خود 
توجه بیشتری داشته باشند جامعه سالم تر خواهد 
بود و جایی برای رخ نمایی فس��اد و مفسدان باقی 
نمی مان��د. بنابراین وضع قوانین در پرتو ش��فافیت 
موجب ایجاد اعتماد عمومی ؛تقویت مش��روعیت و 
مقبولیت نظام سیاس��ی ب��ر مطلوبیت و کارآمدی 
خواهد شد. ازاینرو موضوع شفافیت باید به مطالبه 
عموم��ی تبدیل ش��ود؛ مطالبه م��ردم می تواند به 
اجرایی ش��دن ش��فافیت کمک نماید. رد فوریت 
طرح شفافیت آرای نمایندگان درمجلس به استناد 
شرایط حس��اس کش��ور و یا معذوریت ومصلحت 

برای افکار عمومی مبهم است.
در نهایت باید از نمایندگان پرس��ید آن طرح 
ش��فافیت فعالیت نمایندگانی ک��ه با 19۰ امضا به 
هیات رییسه رفت، طور رای های خود را در صحن 

از دست داد؟!
در ماده واح��ده این طرح آمده بود که: هیأت 
رییس��ه مجلس شورای اس��المی ملزم می شود در 
م��دت دو ماه پس از تصویب ای��ن قانون از طریق 
ایجاد و راه اندازی س��امانه ای جامع نسبت به علنی 
ساختن و شفاف س��ازی فعالیت ها، حضور، غیبت، 
مأموری��ت خارجی و داخلی، مرخصی اس��تحقاقی 
و اس��تعالجی و ب��دون حقوق، مش��ارکت یا عدم 
مش��ارکت در رأی گیری، نوع رأی نمایندگان اعم 
از موافق، مخالف یا ممتنع در صحن علنی مجلس 
یا کمیسیون ها اقدام نمایند به شکلی که رسانه ها 
و آحاد ملت ش��ریف ایران بتوانند به صورت برخط 
)آنالین(  و نیز دستیابی به ذخیره و آرشیو، از همه 
امور ذکر ش��ده مربوطه به هر ی��ک از نمایندگان 

دسترسی و آگاهی پیدا کنند.
حال س��وال این است مگر نه اینکه نمایندگان 
ملت باید به آنهایی که راهی بهارستانش��ان کردند 
پاس��خگو باش��ند و عملکردش��ان برای رای مجدد 
شفاف باشد؟! چرا در مقابل چنین اقدام قانونی که 
حتی نمایندگان کشورهای توسعه نیافته نیز رعایت 
می کنن��د و پیش از اینها در کش��ور خود ما رعایت 
می شد مقاومت کنند؟! چرا شفافیت اف.ای.تی.اف 

خوب و شفافیت عملکرد نمایندگان بد است؟!

عضو مجمع تشخیص مصلحت  ن یبــــو نظ��ام در واکن��ش به ش��ایعه تر
س��فرش به انگلیس، گفت: من در حاشیه نشینی ها، 
کرمانشاه و هرجایی که نیاز باشد حضور دارم، لندن 

ما همین مناطق محروم است.
محمدباق��ر قالیب��اف در اجالس��یه ش��هدای 
محمدش��هر گفت: ایس��تادگی مردم ایران مقابل 
دش��منان نکت��ه مهم��ی اس��ت ک��ه در آس��تانه 
چهل س��الگی انقالب باید به آن توجه ش��ود. این 
نکته مهم باعث شد که دشمن را از سرزمین خود 
بیرون برانند. وی تأکید کرد: هش��ت س��ال جنگ 
تحمیلی پر از فراز و نش��یب های بسیار بود، فشار 
بر ای��ران زیاد بود اما ما اعتقاد قلبی داش��تیم که 

می توانیم دشمن را بیرون برانیم.
قالیباف با تأکید بر اینکه ما حتی یک درصد از 
قدرت دشمن را نداشتیم، گفت: قدرت دشمن قدرت 

جهانی بود و ما تنها رزمندگانی معتقد داشتیم.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره 
به اینکه جنگ در روزهای آخر مشکالت جدی ای 
ایجاد کرده بود، گفت: پس از امضای قطعنامه نیز 
نگرانی هایی وجود داشت، دشمنان تخریب نظام را 

می خواستند، حتی اسرائیل تا مرز ما نیز آمد.
قالیب��اف تأکید کرد: امروز رزمندگان اس��الم 
به گون��ه ای عم��ل کرده اند ک��ه ایران اس��المی از 
بهتری��ن امنیت برخوردار اس��ت. وی با اش��اره به 
مذاکراتی که س��ال های گذشته انجام شده است، 
گفت: این قدرت را ش��هدا به وجود آورند، امروزه 

قدرت جمهوری اسالمی از کسی پنهان نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
اینکه در آستانه چهلمین سالگرد انقالب هستیم، 
گفت: دش��منان دست از س��ر ما برنداشته اند، در 
عرصه اقتصادی فش��ارهای زیادی را به ملت ایران 

اسالمی تحمیل می کنند.
قالیباف با تأکید بر اینکه امروزه دشمن در جبهه 
رسانه ای فعالیت می کند، گفت: آن ها برای نابود کردن 
نظام جمهوری اس��المی ایران به دروغ و تحریم روی 
آورده اند. وی با ابراز تأس��ف، گفت: امروزه دلدادگان 

غرب بخشی از جنگ سخت رسانه ای دشمن را انجام 
می دهند و شایعات متعدد می سازند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
اینکه طی روزهای اخیر گفته اند که بنده به لندن 
سفرکرده ام، به طرح این س��ؤال پرداخت که مگر 
حتماً باید مس��ئولیت داشته باشیم که کارکنیم و 
گفت: هنگامی که انقالب پیروز شد مگر مسئولیتی 
داش��تیم؟ امروز ممکن است که مسئولیت نداشته 

باشم اما دلیل نمی شود که کار نکنم.

مشکالتاقتصادیکشورراهحلاقتصادیدارد
قالیب��اف با طرح این س��ؤال که در بس��یاری 
از مواق��ع می پرس��ند کجای��ی، گف��ت: م��ن در 
حاشیه نش��ینی ها، کرمانش��اه و هرجای��ی که نیاز 
باش��د حضور دارم، مش��کالت و سختی های مردم 

را پیگیری می کنم.

وی با تأکید ب��ر اینکه لندن ما همین مناطق 
محروم اس��ت ما پای کار مردم هستیم چون مردم 
باج��ان و م��ال و آبروی خود پای نظ��ام و انقالب 
هستند، گفت: چه مسئولیت داشته باشیم چه نه، 
اما این ش��ایعات هرروز بیش��تر و بیشتر می شود، 
دش��منان یک حرف نیمه راست را پیدا می کنند و 

صدها دروغ و دغل به آن اضافه می کنند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت بابیان اینکه 
امروز موض��وع اقتصاد و رس��انه از اهمیت زیادی 
برخوردار است و از کسی هم پوشیده نیست، گفت: 
عم��ده کار من در حوزه فعالیت های ساخت وس��از 
اس��ت و بیگانه با مشکالت اقتصادی کشور نیستم. 
در یک س��ال اخیر متمرکز ساعت ها و ده ها جلسه 

درخصوص معضالت اقتصادی برگزار کرده ام.
قالیباف تأکید کرد: مشکالت اقتصادی کشور 
راه ح��ل اقتصادی دارد، دش��منان از مش��روطه تا 
امروز با ما دش��منی می کنن��د و آخرین کار آن ها 
برجام بود. ما در مس��یر خود حرکت می کنیم در 
مس��یر معنویت حرکت می کنیم اما آن ها سعی در 
انحراف مس��یر ما دارن��د و می خواهند ظلم کنند. 
وی با بیان اینکه ظرفیت حل مش��کالت در کشور 

وج��ود دارد، گفت: آنچه امروز در عرصه سیاس��ت 
ای��ران وجود ندارد، حلقه مدیریت اس��ت و از این 
موضع آسیب های زیادی متوجه کشور شده است.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تأکید 
کرد: بارها دولتمردان اعالم کردند که کمبود منابع 
نداری��م و میزان واردات و صادرات ما مثبت اس��ت، 
حال این سؤال مطرح می شود که مشکل کجاست؟ 

جواب است سؤال عدم مدیریت صحیح است.
قالیباف بابی��ان اینکه همه بای��د به مصلحت 
کش��ور توج��ه کنند گف��ت: مش��کالت اقتصادی 
مردم را اذیت می کند، مس��تضعفان زیر مشکالت 
له می ش��وند. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کش��ور 
راهکار اقتص��ادی دارد نه راهکار سیاس��ی، گفت: 
مش��کالت حوزه حمل ونقل، قاچاق کاال، صادرات، 
واردات و نقدینگ��ی و... قابل حل و فصل هس��تند، 

همه باید دست به دست هم دهیم.
وی با اش��اره به اینکه دول��ت باید با همکاری 
دیگر قوا تالش کند تا مشکالت مردم مرتفع شود، 
گف��ت: عزم همگانی نیاز اس��ت تا از این ش��رایط 
بحرانی عب��ور کنیم، همان طور که در زمان جنگ 

توانستیم از بحران بگذریم.  تسنیم

قالیباف:

لندن ما مناطق محروم است

چراغ های خاموش شفافیت بهارستان

یم
سن
ت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  خارج��ی مجل��س گفت:  نط��ق خانم دیـــــدگاه
سلحشوری و آقای حیدری کپی برداری از متون تهیه شده 
توسط اتاق فکر استکبار جهانی است و البته این نمایندگان 
با هدف فرار از پاسخگویی به مردم وطرح مسائل حاشیه ای 

این مطالب را بیان می کنند.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به نطق ساختارشکنانه دو 
نفر از نمایندگان م��ردم تهران در مجلس گفت: واقعیت امر 
این اس��ت که استکبار جهانی به ویژه در کشورهای اروپایی 
)هلند، فرانس��ه و انگلیس( سه مرکز ش��بانه روزی تأسیس 
کرده است که برای مبارزه با جمهوری اسالمی تولید محتوا 
می کن��د و به تنظیم متن نطق و س��خنرانی برای برخی از 
افراد می پردازد و حتی ب��رای روزنامه های زنجیره ای داخل 

تیتر تعیین و پیشنهاد می کند.
 نماین��ده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اس��المی 
در ادام��ه افزود: م��ن نطق آقای غالمرض��ا حیدری و خانم 
پروانه سلحش��وری نماینده مردم تهران را بررس��ی کردم و 
با تولیدات این س��ه مرک��ز اروپایی تطبیق داده ام این یقین 
برای من حاصل شد که این نطق ها پیش از آنکه توسط این 
نمایندگان تنظیم و نوشته شده باشد، کپی برداری از متونی 

است که در این مراکز تهیه می شود.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داش��ت: در مورد نطق خانم سلحش��وری که تحقیق 
کردیم به این یقین رس��یدیم که نطق وی در جای دیگری 
نوشته ش��ده است متن نطق توسط ش��خص نماینده تهیه 
نشده و شاکله نطق آقای حیدری هم کاماًل به همین ترتیب 
است ما از ضدانقالب سبکی از موضع گیری ها را می بینیم که 

آن سبک در نطق آقای حیدری کامالً  متجلی شده است.
کریمی قدوس��ی خاطرنش��ان کرد: آنچه را که این آقا و 
خانم در نطق شان مطرح کردند در زمانی این مطالب مطرح 
می ش��ود که تمام فکر و عملکردشان به بن بست و شکست 
کامل کشیده شده و نتوانستند نیاز جامعه را برآورده کنند 
و در رابطه با رفع احتیاجات مردم پاس��خی داشته باشند و 

دائم به دنبال فرافکنی و حاشیه سازی هستند.
وی افزود: این دو نماینده و افراد همسوی آنها به دنبال 
این هس��تند که با طرح اینگونه مس��ائل برای کشور هزینه 
ایجاد کنند و از سوی دیگر با اینگونه اظهارات به دنبال فرار 

از پاسخگویی هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داش��ت:  در مدرس��ه فیضیه قم تعدادی از اس��اتید و 
طالب جمع می شوند تا به درد مردم توجه کنند و به دولت 
تذکر دهند، یک نفر دست نوش��ته ای را نشان می دهد خب 
ببینید همین دست نوش��ته چه حاشیه ای را درست می کند 
ک��ه بر متن غلبه پیدا می کند و کلیت نظام در صحبت های 
برخی افراد و نزدیکان آقای هاش��می همچون خانم فاطمه 

هاشمی مورد سوال قرار می  گیرد.
 نماینده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اسالمی در 
پایان خاطرنش��ان کرد: این ها مسائل ساده ای نیست این ها 
توس��ط اتاق فکر دشمن طراحی می شوند و یک روز توسط 
آق��ای حیدری و یک روز توس��ط خانم سلحش��وری و یک 
روز به دس��ت شخص دیگر امثال آقای کواکبیان و رحیمی 
مطرح می شوند که البته اشراف اطالعاتی خوبی بر روی این 
افراد وجود دارد و به لطف خدا انش��ااهلل همه آنها به زودی 

ضربه کاری نیز خواهند خورد.  الف

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نطق حیدری و سلحشوری کپی متون اتاق فکر استکبار جهانی است

امیر حاتمی: 
وابط دفاعی ایران با چین   ر

راهبردی است
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای  مسلح کش��ورمان گفت: رهبران امنیت و اقتدار
دو کشور بر مشارکت راهبردی دو جانبه تاکید فراوان 
دارن��د که تحقق این مهم به مش��ارکت و رایزنی های 

متعدد نیاز دارد.
امیر س��رتیپ حاتمی که به دعوت همتای چینی 
خ��ود و در راس یک هیئت بلندپای��ه دفاعی به چین 
سفر کرده است، شب گذشته وارد فرودگاه پکن شد.

وی در این سفر ضمن دیدار با وزیر دفاع چین، با 
مقامات نظامی و سیاسی این کشور مالقات و در زمینه 
تح��والت منطقه ای و بین الملل��ی و همچنین روابط و 

همکاری های دوجانبه دفاعی گفت وگو خواهد کرد.
وزی��ر دفاع در بدو ورود به فرودگاه پکن در جمع 
خبرن��گاران روابط دفاعی جمهوری اس��المی ایران با 
جمهوری خلق چین را دیرینه و راهبردی دانس��ت و 
اظهار داش��ت: رهبران دو کشور بر مشارکت راهبردی 
دو جانب��ه تاکید فراوان دارند ک��ه تحقق این مهم به 

مشارکت و رایزنی های متعدد نیاز دارد.
امیر سرتیپ حاتمی بخش قابل توجهی از روابط 
راهبردی دو کش��ور را در حوزه دفاع��ی اعالم کرد و 
افزود: جمهوری اسالمی ایران روابط دفاعی دیرینه ای 
از ابت��دای انقالب با چین داش��ته و این روابط اکنون 
نیز ادامه دارد. وی در پاس��خ به سوالی درباره هدف از 
س��فر چین تصریح کرد: در این سفر عالوه بر دیدار با 
وزیر دفاع این کش��ور، دیدارهایی هم با سایر مقامات 
نظام��ی چین و بازدیدهایی از مراکز نظامی و صنعتی 

این کشور خواهیم داشت.  باشگاه خبرنگاران

سردار فدوی: 
 جنگ علیه ایران به هیچ وجه 

نتیجه نمی دهد
مع��اون هماهنگ کنن��ده س��پاه  ن ا ر ا ســد پاسداران با بیان اینکه جنگ علیه پا
ایران به هیچ وجه نتیجه نمی دهد، گفت: آمریکایی ها از 

قدرت دفاعی  ایران آگاهی دارند.
س��ردار سرتیپ علی فدوی با اشاره به جنگ روانی 
دش��من اظهار داشت: 4۰ سال اس��ت که به روال های 
مختلف عمل کردیم و در بسیاری از آن ها هم پیروزی و 
موفقیت قطعی داشتیم حتی زمانی که همه دشمنان ما 
متحد شدند تا علیه ما اقدامی انجام بدهند موفق بودیم 
بنابراین وقتی به صورت مشخص و قطعی این تجربه را 

داریم باید برحسب این تجربه عمل کنیم.
وی بیان کرد: نمی شود در انقالب اسالمی مسئول 
بود و براس��اس مبانی اس��الم و انقالب اسالمی عمل 
نکرد، اگر در سخت ترین شرایط براساس مبانی اسالم 
و انق��الب اس��المی عمل کردیم و موفق ش��دیم پس 

حتماً در کار آسان تر نیز موفق می شویم.
معاون هماهنگ کننده س��پاه پاس��داران با اشاره 
اقدام��ات و تهدیده��ای مقام��ات آمریکای��ی علی��ه 
کش��ورمان افزود: طی 4 ده��ه از عمر پربرکت انقالب 
اس��المی،  آمریکایی  ها نه از روی ق��درت بلکه از روی 
ترس و براساس قدرتمندی جمهوری اسالمی ایران،  با 
خوف و ترس اقدامات زیادی را علیه کش��ورمان  انجام 
 داده اند، اما سال هاس��ت که متوجه ش��ده اند   جنگ  به 
هیچ وج��ه نتیجه نمی دهد؛ از ای��ن رو به دنبال جنگ 
اقتصادی، نرم و روانی هستند ولی انقالب اسالمی این 
تهدید را به فرصت ب��زرگ تبدیل می کند و موفقیتی 

بزرگ تر از قبل به دست می آوریم.  تسنیم


