
سوم شهریور ماه بود که هم یک فوریت و هم دو فوریت شفافیت 
آراء نمایندگان رد شد.

نکته جالب در رد طرح ش��فافیت آراء ای��ن بود که 195 نفر از 
نمایندگان طرح شفافیت آرا را امضا کردند و فقط 5۰ نفر به آن 
رأی دادند! پس از آن که این طرح در مجلس ش��ورای اسالمی 
رد ش��د، واکنش های بس��یاری به اقدام نماین��دگان در محافل 
رس��انه ای، سیاسی و مردمی ش��کل گرفت، به گونه ای که این 
واکنش های از جنس انتقاد به مخالفت نمایندگان با ش��فافیت 
آراء ب��ود. به واقع نمایندگانی که با این طرح مخالفت کردند، با 
خواسته مردم مخالف بودند چرا که یکی از مطالبات جدی مردم 

شفافیتی است که خواهان آن هستند.
هم اکنون نیز مردم نمی دانند کدام یک از نمایندگان با این طرح 
مخالفت کرده اند چرا که آراء گرفته شده در جلسه سوم شهریور 
مخفی است و اسامی رأی دهندگان اعالم نمی شود، اگر شفافیت 
آراء نمایندگان وجود داش��ت اکنون همه متوجه می ش��دند که 
چه کس��انی مخالف بودند و چه کس��انی موافق و قطعاً چنین 
فضایی می تواند در انتخاب مردم در انتخابات آینده و هر انتخاب 
دیگ��ری تأثیر گذار باش��د. در هر صورت به نظر می رس��د که 
نمایندگان مخالف ش��فافیت آراء یک اش��تباه بزرگی را مرتکب 
ش��دند که باعث ش��ده تا مردم در انتخابات مجلس که اسفند 
کاه سال جاری برگزار خواهد شد با دقت بیشتری در رأی خود 
عمل کنند. در میان نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند 
افرادی که با طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس موافق بوده و 
هستند و پس از رد این طرح، به این موضوع ورود کرده و نسبت 
به همکاران خود انتقاد کردند که پس از گذش��ت 2۰ روز از رد 
ای��ن طرح در مجلس، همچنان این انتقادات ادامه دارد. اما چرا 
در میان نمایندگان اصالح طلب مجلس شورای اسالمی موافق 

شفافیت آراء دیده نمی شود؟
 195 نفر امضا کردند 50 نفر رأی دادند!

رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس در همین زمینه 
با بیان اینکه 195 نفر از نمایندگان طرح ش��فافیت آرا را امضا 
کردن��د و فقط 5۰ نفر به آن رأی دادند، گفت: بعید می دانم در 
ای��ن مجلس طرح هایی مثل طرح ش��فافیت آرای نمایندگان با 

قید 2 فوریت رأی بیاورد.
محمد مهدی زاه��دی نماینده مردم کرمان در مجلس با اعالم 

حمایت از بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس، 
با تأکید بر اینکه شفافیت را قبول دارم اما شفافیت باید در همه 
عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور نهادینه شود، 
اظهار داشت: بسیاری از مشکالتی که در کشور ایجاد می شود به 

دلیل عدم شفافیت ها است.
زاهدی گفت: مجلس برخواسته از اراده ملت است. شفافیت باید 

در مجلس بیشتر از جاهای دیگر خودش را نشان دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
بعید می دانم در این مجلس طرح هایی مثل طرح شفافیت آراء 
نمایندگان با قید 2 فوریت رأی بیاورد، اظهار داشت: نمایندگان 
باید برای رأی دهی به این طرح، ش��فاف و آشکار عمل کنند در 
غیر اینصورت اگر رأی گیری مخفی یا الکترونیکی باش��د جواب 

نمی گیریم.
وی اف��زود: قباًل ه��م در صحن مجلس امضاء جم��ع کردیم و 
گفتیم که رأی گیری ها را با نشست و برخواست ها شفاف کنیم 

اما همین نظر ما هم رأی نیاورد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر اراده ای 

برای ش��فافیت آراء باشد باید به صورت شفاف و به صورت قیام 
و قعود رأی گیری شود.

نماین��دگان با دو فوریت طرح ش��فافیت آرا نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مخالفت کردند.

در جلس��ه علنی روز یکش��نبه س��وم ش��هریور مجلس شورای 
اسالمی، دو فوریت طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی 
مجلس با محوریت شفافیت آرا نمایندگان مطرح شد که این دو 
فوریت ب��ا ۶9 رای موافق، 1۰۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از 
مجموع 212 نماینده حاضر رد شد، پس از آن یک فوریت این 

طرح به رای گذاشته شد که یک فوریت آن نیز رای نیاورد.
 نباید مردم را نامحرم بدانیم

نماینده آمل در مجلس با بیان اینکه باید هرچه الزم اس��ت به 
مردم گفته شود و نباید مردم را نامحرم بدانیم، گفت: شفافیت 

الزم و ضروری است و باید محقق شود.
عزت اهلل یوس��فیان مال با اعالم حمایت از بحث ش��فافیت آرای 
نمایندگان مجلس، اظهار داش��ت: ش��فافیت الزم است و حتماً 
باید مردم از مس��ائل آگاه باش��ند اما جاهایی هم به تش��خیص 
قانون و قانون گذار اس��ت، مانن��د همه دنیا که برخی مواقع آراء 
باید محرمانه باشد. وی افزود: یک عده از نمایندگان قبل از هر 
رأی گیری در مورد س��ؤال، اس��تیضاح، طرح و الیحه در لیست 
موافق و عده ای در لیست مخالف ثبت نام می کنند و موافقت و 
مخالفت خود را اعالم می کنند. یوس��فیان مال با بیان اینکه باید 
هرچه الزم اس��ت به مردم گفته ش��ود و نباید مردم را نامحرم 
بدانی��م، اضافه ک��رد: اما اینکه یک صدا بگوین��د همه امور باید 
غیرمحرمانه باش��د، هیچ جایی ای��ن را نمی پذیرد و ما هم قبول 
نداریم. عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس 
شورای اسالمی با تأکید بر اینکه تا آنجایی که مقدور است باید 
آراء شفاف باشد، اظهارداشت: ما جزء 15 نفر کمیسیون آئین نامه 
هس��تیم و خودمان نمی توانیم طرح شفافیت آراء نمایندگان را 
امضا کنیم اما در تبصره همان طرح هم نوشته شده که هرکجا 

که الزم باشد آراء می تواند محرمانه باشد.
 مطالبه کیفیت رأی نمایندگان در اتاق شیشه ای حق 

مردم است
عض��و هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع مجلس با بی��ان اینکه 
نمایندگان نوکر ملّتند و نباید آرایش��ان از ارباب  مخفی  باش��د، 
گف��ت: مطالبه کیفیت رأی نمایندگان در اتاق شیش��ه ای حق 
مردم اس��ت. حجت االسالم سیدجواد حس��ینی کیا با تأکید بر 
شفافیت آرای نمایندگان گفت: نمایندگان مجلس وکیل مردم 
محس��وب می شوند و بر همین اساس موکالن باید بدانند که او 
چگون��ه رأی می دهد و چه نظری دارد و قرار اس��ت برای مردم 
چگون��ه تصمیم گیری کن��د. وی افزود: نظر کارشناس��ی برای 
نماین��دگان به عنوان افراد متخص��ص در حوزه های مختلف به 
جای خود محفوظ است اما برخی اوقات مصالح نظام در مجلس 
مطرح می  ش��ود که رأی نماینده می تواند در سرنوش��ت آینده 

کشور تعیین کننده باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: مطالبه 
مردم آن است که کیفیت رای نماینده شان در مجلس در مورد 
طرح ها و لوایح چگونه است و در کدام جهت تصمیم گیری کرده 

و چگونه فکر می کند. 
حس��ینی کیا گفت: اینکه مردم نظر نماین��ده خود را به صورت 
شفاف بدانند تا بتوانند در آینده خود تصمیم گیری کنند بسیار 
مهم است. وی تأکید کرد: حق مردم است که در اتاق شیشه ای 

کیفیت رای نمایندگان را مطالبه کنند ضمن اینکه در این مسیر 
حقوق، مزایا، مأموریت، حضور و غیاب و رأی نماینده بسیار مهم 
اس��ت. عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع مجلس گفت: اگر 
ش��فافیت آرای نمایندگان وجود داش��ته باشد هم ذهنیت ها از 
بین می رود و هم مردم با آرامش بهتری تصمیم گیری می کنند. 
حس��ینی کیا گفت: اگر ش��فافیت آرای نمایندگان وجود داشته 
باشد مردم بهتر می توانند از نماینده و مجلس و کشور حمایت 
کنند و هر جایی که الزم باشد تذکر داده و هر جایی هم نیاز به 

مشورت باشد نظر خود را به منتقل خواهند کرد.
وی گف��ت: وقتی نماین��دگان می گویند ما خ��ادم و نوکر ملت 

هستند نباید نظرات و آرای شان از ارباب شان مخفی  باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: 
شفافیت امری مطلوب است و نمایندگان باید در تمامی اموری 
ک��ه مردم می خواهند و جنبه محرمان��ه بودن موضوعات وجود 
ندارد، امورات برای مردم ش��فاف شده و آنها در جریان امر قرار 

گیرند.
  برای درس���ت ش���دن تمام مسائل در کشور باید همه 

چیز شفاف باشد
نماین��ده لنگرود در مجلس ش��ورای اس��المی نی��ز گفت: اگر 
بخواهیم یک روزی همه چیز در کشور درست شود باید تمامی 

امور شفاف شود.
مه��رداد بائوج الهوتی با اعالم حمایت از بحث ش��فافیت آرای 
نمایندگان مجلس، اظهار داش��ت: کار بسیار خوبی است منتها 
م��ن نمی دانم بعضی از آدم ها نمی دانند یا اینکه می خواهند یک 
موضوع را وارونه جلوه دهند. در واقع باید بگویم کس��ی مخالف 

شفافیت آراء نمایندگان نیست.
وی افزود: موضوعی که مطرح شده بود دو شاخه داشت که یکی 
شفافیت آراء و دیگری بحث غیبت نمایندگان بود. ما گفتیم که 
در مورد غیبت مشکلی نداریم و اگر نماینده ای غایب باشد همه 
می توانند در سیس��تم رادیو و سایت ببینند که مثاًل امروز فالن 
نماینده 5 دقیقه دیر کرد و بر همین اس��اس ماده ۸۶ آئین نامه 
نیز می گوید که اگر نماینده ای 2۰۰ س��اعت غیبت داشته باشد 

مستعفی است و کارکرد ندارد.
الهوتی بیان کرد: موضوع ش��فافیت آراء و غیبت نمایندگان را 
با همدیگر مخلوط کرده بودن��د و 2 فوریت داده بودند. منظور 
از 2 فوریت یعنی اینکه در عرض 4۸ ساعت باید تصمیم گیری 
کنی��م، 2 فوریت این موضوع رأی نیاورد نه اصل موضوع؛ یعنی 

نمایندگان به فوریت این مسأله رأی ندادند نه به شفافیت .
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون تدوین آئین نامه مجلس شورای 
اس��المی اظهارداش��ت: من اگر مخالف یا موافق ماده ای باش��م 
قبل از رأی گیری اس��م من را در لیس��ت مخالفان یا موافقان 
می نویس��ند. همین که من ش��هامت این را دارم که درباره این 
موضوع صحبت می کنم ش��فافیت اس��ت. وی با بیان اینکه در 
مورد اصل شفافیت هیچ کس مشکلی ندارد، گفت: اگر بخواهیم 

یک روزی همه چیز این مملکت درس��ت شود باید تمامی امور 
ش��فاف ش��ود. ما نماینده مردم در مجلس هستیم و مردم باید 
بدانند نماینده  شان در مجلس موافق یا مخالف کدام موضوعات 
اس��ت. وی گفت: نماینده ای که در مجلس حض��ور دارد نباید 
خ��الف نظر مردم به طرح��ی رأی مثبت یا منفی بدهد؛ من به 
عنوان نماینده مردم در مجلس هس��تم و باید بنا بر نظر مردم 

تصمیم گیری کنم.
 ش���فافیت رأی نمایندگان به آراء خاکس���تری مجلس 

پایان می دهد
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بی��ان اینکه تعدادی از 
نمایندگان از عدم شفافیت سوءاستفاده کرده و برای خود موج 
ایج��اد می کنند، گفت: در صورت اجرایی ش��دن ش��فافیت آرا 

پدیده رنگ های خاکستری آرای مجلس پایان می یابد.
هاجر چنارانی با تاکید بر لزوم ش��فافیت آرای نمایندگان اظهار 
داشت: از ابتدا که طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس ارائه 
شد ما و برخی نمایندگان که حدود 7۳ نفر هستیم با این طرح 

موافقت کردیم و در صحن به آن رأی دادیم.
وی در ادامه گفت: در روزی که در صحن علنی، آقای ذوالنوری 
طرح ش��فافیت آرای نمایندگان را ارائه کردند طرح دو فوریتی 
بود که نمایندگان با خود طرح موافق هس��تند اما با دو فوریتی 

آن مخالفت کردند و رد شد.
نماینده مردم نیش��ابور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
نمایندگان با یک فوریتی طرح آرای ش��فافیت موافق هس��تند، 
عنوان کرد:  نمایندگان معتقدند با توجه به ش��رایط فعلی کشور 
و مس��ائلی که در دس��تور کار مجلس است باید اینها را به یک 
س��رانجامی برس��انیم وگرنه نماین��دگان مخالف ش��فافیت آرا 
نیس��تند.  چنارانی با اش��اره به مخالفت نمایندگان با طرح دو 
فوریتی شفافیت آرا تأکید کرد: من با طرح دو فوریتی شفافیت 
آرا موافقم چرا که این موضوع بس��یار مهم بوده و مردم باید از 
عملکرد نمایندگان شان در مجلس شورای اسالمی آگاهی پیدا 
کنند. وی گفت: قطعاً یک سری مشکالت به وجود خواهد آمد 
چون خیلی از نمایندگان هستند که متأسفانه از عدم شفافیت 
سواس��تفاده کرده و برای خود یک موجی درست می کنند و در 
هر محفلی قرار بگیرند و حرفی بازگو  ش��ود می گویند ما همان 
کار را کرده ایم. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس افزود: خاکس��تری  رنگ های مجل��س در مواقع بحرانی 
سواس��تفاده می کنند و موجی که در یک الیح��ه یا طرح وارد 
مجلس می ش��ود در واقع اینها می آیند موج سواری مجلس را به 
دست می گیرند که به نظر من طرح شفافیت به تمام رنگ های 
خاکس��تری مجلس پای��ان می دهد. نماینده مردم نیش��ابور در 
مجلس شورای اسالمی گفت: این طرح شفاف سازی می کند که 
ما رأی ما نمایندگان یا بله است یا خیر؛ و ما حتی با ممتنع هم 
در مجلس مخالف هستیم و کس��ی که در مجلس حضور دارد 

رأی ممتنع هیچ معنا و مفهومی ندارد. فارس

آمریکا در سیاست »فشار حداکثری« به ایران بر این باور بود 
که با فش��ار از بیرون و تنگ کردن حلق��ه محاصره و تحریم 
اقتصادی ایران می تواند به شورش از درون دامن زده و مردم 

را علیه حاکمیت بشوراند.
ای��ن منط��ق براندازانه، تالش می کرد تا ه��دف تحریم ها را 
دولت ایران و نه مردم معرفی کند. دروغی که خیلی زود رنگ 
باخت. این تحلیل که اگر ش��رایط اقتصادی را س��خت کنیم 
مردم خودش��ان رژیم را سرنگون می کنند تنها از ذهن های 
فس��یل شده مجاهدین خلق می توانست تراوش کند. کسانی 
که بیش از سه دهه است هر سال، سال آینده را سال سقوط 
جمهوری اسالمی می نامند.  همان مغزهای کوچک زنگ زده 
ای که پ��س از قبول قطعنامه 59۸ با راه انداختن تانک ها و 
زره پوش هایشان می خواستند سه روزه تهران را فتح کنند!  

اما در اسالم آباد غرب زمین گیر شدند.
همین ها از طریق مزدوری به نام جان بولتون به ترامپ خط 

می دادند که کار رژیم تمام است و گرنه کدام آدم ابلهی است 
که در سخنرانی رسمی اعالم می کند سال نو میالدی 2۰19 
را در تهران جشن خواهند گرفت و این کاری بود که بولتون 

در اجالس منافقین کرد.
اینکه ما بگوییم سیاست اصلی آنها یعنی فروپاشی از درون و 
تسلیم ایران با شکست مواجه شده است امری است، اما اینکه 
خود آنها در رسانه ها و تحلیل گرانشان بنویسند و بگویند که 
ترامپ و آمریکا در فش��ار حداکثری به ایران شکست خورده 

است حالوتی دیگر دارد.
آنه��ا به دروغ تالش کردند به روش های مختلفی به مردم ما 
پیام بدهند که ما با ش��ماییم و تحریم های ما ش��ما را هدف 
قرار نداده است. اما وقتی کار پیش رفت عمالً  دیدند که این 

ادعاها دروغی بیش نبود.
جیس��ون رضاییان در واشنگتن پس��ت )1۰سپتامبر 2۰19( 
نوشت:»سیاس��ت خصمانه فشار حداکثری سیاستی است که 
تنها تاثیر قابل مشاهده آن آسیب زدن به زندگی مردم عادی 

ایران بوده است.«
برکناری یا اس��تعفای جان بولتون هم باید مایه خوش��حالی 

باشد هم مانع فریب.
خوش��حالیم از این که فردی جنگ طلب، حامی تروریس��ت 
ها به هر دلیل برکنار یا مجبور به اس��تعفا ش��ده اس��ت. این 
خوش��حالی از آن جهت است که یادآوری کنیم آقای بولتون 

ملت ایران هس��ت ولی ش��ما که وعده برگزاری جش��ن سال 
2۰19 در تهران را می دادید نیستید.

رفت��ن بولت��ون نباید باعث فریب گردد چرا که ممکن اس��ت 
ترامپ خواسته باشد او را عامل شکست قطعی سیاست فشار 
حداکثری بر ای��ران معرفی کرده و تمام تقصیرها را گردن او 

بیندازد و خود را مبرا کند.
ضم��ن اینکه چنی��ن اقدامی را نوعی امتیاز ب��ه ایران معرفی 
کرده خواستار برداش��تن گام های بعدی از سوی ایران برای 

مذاکره صوری)عکس یادگاری( باشد.
هر چند رس��انه هایی در خود آمریکا ت��الش دارند ترامپ را 
فردی کله ش��ق، غیرقابل پی��ش بینی، دیکتات��ور، خودرای 
و ... معرف��ی کنن��د. اما اینها باعث نمی ش��ود که ما نیز فکر 
کنیم رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا تنها به نسخه های 
پیچیده ش��ده توسط جان بولتون عمل می کرده و دیگران و 

خود او در این میانه هیچ کاره بوده اند.
معتقدم سیاس��ت تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران 
توسط ترامپ ادامه خواهد یافت و رفتن و آمدن فرد یا افرادی 
نمی تواند این کینه اس��تراتژیک نسبت به انقالب اسالمی را 

دچار تغییری بنیادین نماید.
آنچ��ه تاکن��ون توانس��ته این شکس��ت بزرگ تاریخ��ی را بر 
آمریکا تحمیل کن��د چیزی جز مقاومت و قدرت بازدارندگی 
ملت،دولت ، نیروهای مسلح ایران  و توان دفاعی نبوده است.

حقیقت ماجرا همانی اس��ت که نویس��ندگان غربی ناچار به 
اعتراف آن ش��دند و می نویسند:» حقیقت این است که تاثیر 
تحریم های آمریکا بر ایران و احتمال بروز نس��خه ایرانی بهار 
عرب��ی در این کش��ور به هیچ عنوان به اندازه چشمداش��ت و 

انتظارات واشنگتن نیست.«
تحریم ها قرار بود دیواری باشد در مقابل حمایت استراتژیک 
ای��ران از جریان مقاومت)چه در س��وریه، لبنان، یمن، عراق، 

فلسطین و ...( اما این دیوارخیلی زود فرو ریخت.
تحریم ها قرار بود ایران را منزوی کند اما ظاهراً این آمریکا و 
رئیس جمهور تحمل ناپذیرش اس��ت که روز به روز در جهان 

منزوی تر می شود.
تحریم ها قرار ب��ود رگ حیاتی تجارت خارجی ایران را قطع 
کن��د اما عماًل باب ه��ای جدیدی را پی��ش روی ایران برای 
همکاری گش��ود و توجه ایران را به ظرفیت های کش��ورهای 
همس��ایه دو چندان ک��رد. تحریم ها قرار ب��ود مردم را جان 
هم بیان��دازد و در مقابل دولت قرار ده��د اما عماًل به عاملی 
وحدت بخش تبدیل شده است. به نحوی که تحلیل آن برای 
ذهن های زنگ زده در کاخ س��فید س��خت ش��ده است. بی 
مناسبت نیس��ت که ترامپ اصرار دارد یک عکس یادگاری با 
رئیس جمهور یا وزیر خارجه ایران داش��ته باشد تا آن را نماد 
موفقیت و پیروزی خود در این کارزار معرفی کند. آرزویی که 

با شرایط فعلی هرگز محقق نخواهد شد. الف
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ریشه حساسیت اروپا 
ظه��ره وند با بیان اینکه امنیت مدیترانه به عنوان یک اولویت مهم برای اروپایی 
ش��ناخته می شود، گفت:اروپایی ها اقدامات نتانیاهو در کرانه باختری را خطری 
برای امنیت حوزه مدیترانه تلقی می کنند. سفیر اسبق ایران در ایتالیا، با  اشاره 
به وعده های اخیر بنیامین نتانیاهو مبنی بر الحاق کرانه باختری به سرزمین های 

اشغالی و واکنش اروپایی ها به این ماجرا ،  با بیان اینکه امنیت مدیترانه اولویتی  
مهم برای اروپایی ها اس��ت، عنوان کرد: ش��اهد بودیم که چندی پیش دانمارکی ها 

تاکید کردند که دولت فلس��طین  به رسمیت ش��ناخته شود و این در حالی است که از 
طرفی آمریکا به صورت آشکار با نتانیاهو نماینده جریان تندرو در رژیم اشغالی همکاری 
نزدیک��ی دارد و  ای��ن اقدام خطرناک نتانیاهو و تاثیراتی  که بر معادالت منطقه ای دارد 
برای اروپایی ها  از این منظر یک خطر محسوب می شود و می دانند دور جدید چالش 

در منطقه اتفاق خواهد افتاد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

مذاکرات سیاسی به جایی نمی رسد 
رئیس فراکس��یون اقدامات پیش دستانه با بیان اینکه مذاکرات سیاسی به جایی 
نمی رس��د، گفت: ام��روز باید تجار ما ب��ه مذاکره بروند، بای��د مذاکرات و رفت 
و آمدهای امنیتی فرهنگی و اقتصادی آغاز ش��ود. س��ید امیرحسین قاضی زاده 
هاش��می ، در خص��وص آغاز اجرای گام س��وم کاهش تعه��دات برجامی ایران، 

اظهارداش��ت: استراتژی ایران در مقابله با اس��تکبار باید مبتنی بر تولید قدرت و 
گفتگو با جهان با اس��تفاده از قدرت باش��د. تولید قدرت ابعاد مختلف علمی، سرمایه 

اجتماعی، امنیت پایدار و پژوهشی دارد این قدرت به دشمنان نشان می دهد که باید از 
چه زاویه ای با جمهوری اس��المی وارد مذاکره ش��وند. وی ادامه داد: مذاکره در موضوع 
تحریم های اقتصادی به این معناس��ت که جمهوری اسالمی پذیرفته است که تحریم ها 
به مردم فش��ار آورده و به دش��منان پیام می دهیم که ممکن است ایران در این مسئله 

مسیری را طی کند که در نهایت به شما باج بدهد.  مهر 

بسیاری از کشورها خریدار محصوالت دفاعی ایران
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: امروز ای��ران در حوزه دفاعی و 
نظامی به چنان مرتبه ای دست یافته که بسیاری از کشورها خریدار محصوالت ما 
هستند. سیدحسین نقوی حسینی ، درباره صادرات محصوالت دفاعی کشورمان، 
اظهار داش��ت: ایران در دهه اول انقالب، امکانات و تکنولوژی خاصی برای تولید 

محص��والت دفاعی نداش��ت و تمام ت��الش آمریکا و دولت ه��ای غربی در تحریم 
کش��ورمان آن ب��ود که مانع ورود اس��لحه و دیگر محصوالت دفاعی به ایران ش��وند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه این مسئله 
حاکی از تحول عظیم و مثبت جمهوری اس��المی در عرصه دفاعی اس��ت، تصریح کرد: 
امروز ایران در حوزه دفاعی و نظامی به چنان مرتبه ای دست یافته که بسیاری از کشورها 
خریدار محصوالت ما هستند و بخشی از درآمدهای ارزی کشورمان از فروش کامال قانونی 

و در چارچوب قوانین بین المللی محصوالت دفاعی به دست می آید.  مهر 

این مسؤولیت را قدرشناسی کنید

یک جمله راجع به مجلس عرض کنیم، یک جمله هم 
راجع به مس��ائل سیاسِی کلی کشور. راجع به مجلس، 
آن چی��زی که تکیه ی اصلی من روی آن اس��ت، این 
اس��ت که این مسؤولیت را قدرشناس��ی کنید؛ یعنی 
تقویم و برآورد درستی از این مسؤولیت داشته باشید. 
البته ش��ما آقای��ان و خانم ها این ب��رآورد را دارید؛ ما 
تذکراً عرض میکنیم. مس��ؤولیت ش��ما خیلی سنگین 
اس��ت. ش��ما میخواهید قانون به وجود بیاورید. قانون، 
نرم افزار اداره ی کش��ور اس��ت؛ دس��تگاه های اجرایی 
در حکم س��خت افزارها هستند. اگر ش��ما بتوانید این 
نرم افزار را هوش��مندانه، صحیح، جامع، مؤثر در ابعاد 
گوناگ��ون زندگ��ی و پُرکننده ی خأله��ا فراهم کنید، 
س��خت افزارها کار خودشان را درس��ت انجام خواهند 
داد. البته سخت افزار هم گاهی اوقات تعمیر میخواهد، 
گاه��ی اوق��ات روغن��کاری میخواهد، گاه��ی اوقات 
دورانداختن میخواهد؛ لیکن یک سخت افزاِر خوب هم 
ب��ا یک نرم افزاِر ناقص و غلط هی��چ محصولی نخواهد 
داشت. شما در واقع در این جا دارید نرم افزار مدیریت 
کش��ور یا بخ��ش عمده ی��ی از آن را فراه��م میکنید. 
البته وظیفه ی نظارت و دیگر وظایف مجلس ش��ورای 

اسالمی هم در جای خود محفوظ است.
شما برادران و خواهرانی که بحمداهللهَّ در مجلس شعار 
حفظ مبانی انقالب و جلوه بخش��یدن به سخنان امام 
را مطرح کرده اید، مس��ؤولیت مضاعف��ی دارید؛ چون 
م��ردم حقیقتاً ب��ه میدان آمده اند و ب��ا گزینش خود، 
راه کشور را مش��خص کرده اند. مدعیان این طور القاء 
میکردن��د ک��ه راه امام و خط امام و انقالب و اس��الم 
و عدال��ت اجتماعی تمام ش��د؛ روزگار و فصل دیگری 
آمد و کاره��ای دیگری باید کرد. م��ردم آمدند راه را 
تصحیح کردند؛ مثل سوزنبان ماهری که می آید خط 
را مش��خص میکند تا معلوم باشد مسیر از این جاست. 
ش��ما با این توجه، با این توق��ع و در واقع با این ادعا 
وارد مجلس شده اید؛ این مس��ؤولیِت خیلی سنگینی 
است. انتظار مردم این است که شما این مسؤولیت را 
فراموش نکنید. چیزهایی هس��ت که انسان گاهی هم 
دوس��ت میدارد، میخواهد دنب��ال کند و رگ گردنش 
را ه��م پُر میکند؛ اما در مقابل این مس��ؤولیت چیزی 
نیست؛ بنابراین باید براحتی آن را کنار گذاشت. برخی 
احساس��ات ش��خصی، برخی توقع��ات و خواهش های 
شخصی، و بعضی مس��ائل گروهی را باید به خاطر آن 

مسؤولیت زیر پا گذاشت.
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مخاطب شمایید

جدال دروغگوها 
سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم و دبیرکل 
فعلی کانون دانش��گاهیان ایران اس��المی، با انتش��ار 
توئیتی در صفحه ش��خصی اش، ضمن تحلیل ماجرای 
جدال دونالد ترامپ و جان بولتون به این نکته اش��اره 
کرد که در جدال دروغگوها، آش��فتگی کاخ سفید در 

سیاست خارجی معلوم شد.
حسینی نوش��ت:" در جدال دروغگوها باالخره معلوم 
نشد ترامپ، جان بولتون را عزل و از او خواست استعفا 
دهد یا بولتون خودش کناره گیری و استعفا داد؛ ولی 
یک چیز معلوم ش��د و آن آش��فتگی در کاخ سفید به 

ویژه در سیاست خارجی است."

اقدامی مثبت در مبارزه با فساد
علی ربیعی س��خنگوی دولت در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوش��ت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی 

مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است. 
مت��ن کامل توییت ربیعی بدین ش��رح اس��ت:  دولت 
با ایجاد زیرس��اخت  و اقداماتی نظیر الیحه ش��فافیت، 
افزای��ش ظرفی��ت نقد و نظ��ارت برای کاهش فس��اد 
حرک��ت می کند. تاکید این بود که تصمیم سیاس��تی 
در مع��رض فضای امنیتی قضایی قرار نگیرد و مراحل 
آیین دادرس��ی در بررسی ها رعایت شود. خوشبختانه 
بخش��نامه رئیس قوه قضاییه اقدام��ی مثبت در ثبات 

اقتصادی و مبارزه با فساد است. 

تکذیب یک  خبر
محس��ن حاجی میرزایی، وزیر آم��وزش و پرورش، در 
صفحه توییتر خود نوش��ت: »ش��ایعه تخصیص اعتبار 
 رتبه بندی ب��ه پرداخت معوقات به هی��چ وجه صحت 
ندارد. اج��ازه نخواهم داد مناف��ع معلمان عزیز تحت 
هیچ عنوانی تضییع ش��ود. معاون توسعه منابع دیروز 
مصاحب��ه کرده و این موضوع را کامل توضیح داده اند. 
اطالع��ات موثق را از وزارت  آموزش و پرورش دریافت 

کنید.«

سیاست مجازی

یادداشت

شفافیت کدر شده
چرا نمایندگان طرح شفافیت آراء خود را رد کردند؟

به چه زبانی بگویند 
شکست خوردیم!

بیژن مقدم


