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تغییر مجلس اجتناب ناپذیر شده 
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جمع دانشجویان دانشگاه 
گیالن گفت: قصه این روزهای کش��ور، تغییر مجل��س را اجتناب ناپذیر کرده 
اس��ت.مهرداد بذرپاش در جمع دانشجویان دانشگاه گیالن گفت: مجلس گام 
دوم یعنی مجلس مستقل، مومنانه، حکیم، پرکار و دقیق. چنین مجلسی خصم 

الدوله نیس��ت، ولی قطعا وکیل الدوله هم نخواهد بود مشکل اصلی این روزهای 
مجلس، در راس امور نبودن آن است، چرا که تبدیل به یک متغیر وابسته شده است، 
آن هم وابس��ته به دولتی که ناکارآمدی اش صدای طرفدارانش را هم در آورده اس��ت. 
وی با بیان اینکه، " اگر فریبکاران وارد مجلس شوند، شرایط ناگوار فعلی باز هم تکرار 
خواهد شد و برگشت به عقب ادامه خواهد یافت"، تصریح کرد: به استراحت فرستادن 
وزیر نفتی که کش��ور سالهاست خس��ارت تصمیمات او را می دهد، باقیات الصالحات 

نمایندگان فعلی مجلس در روزهای پایانی مسئولیت است.  تسنیم

به غلط تکرار می کنند ایران ذیل فصل هفت بوده است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: گفته می ش��ود ایران ذیل فصل 
هفت قرار داش��ته، یک نفر بیاید در دانشگاه و برای دانشجویان توضیح دهد 

که ایران چه زمانی ذیل فصل هفت بوده است؟
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، در ویژه برنامه روز دانشجو در دانشگاه 

شهید بهشتی با بیان اینکه کارکرد دانشگاه، روشن شدن مسائلی از این قبیل 
است گفت: افراد حقوق دان توضیح بدهند که ایران چه زمانی ذیل فصل هفت بوده 
اس��ت؟وی افزود: ای��ران ذیل بند ۴۱ از فصل هفت بود و ای��ن دو از لحاظ حقوقی 

خیلی با هم تفاوت دارند.
جلیل��ی ادام��ه داد: عالوه بر اینکه به غلط گفته می ش��ود ذیل فصل هفت بوده ایم، 
می گوین��د  م��ا ایران را از ذیل این فصل خارج کرده ایم. توضیح بدهند آیا واقعاً این 

کار انجام شده؟ باز که ذیل همان بند ۴۱ فصل هفت هستیم. فارس

از همان لبنان »تل آویو« را با خاک یکسان می کنیم
مش��اور فرمانده کل س��پاه گفت: رژیم صهیونیستی اگر مرتکب کوچک ترین 
خطای��ی در قبال ایران ش��ود از هم��ان لبنان »تل آویو« را با خاک یکس��ان 
می کنیم و اصاًل نیازی نیست که از ایران موشک و تجهیزات بلند شود. سردار 
»مرتضی قربانی« با اشاره به صحبت های اخیر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 

که گفته بود »اگر برای جلوگیری از دس��تیابی ایران به س��الح هس��ته ای، راه 
دیگری جز اقدام نظامی نباش��د، اس��رائیل این کار را خواهد ک��رد« گفت: اوال ما به 
دنبال سالح هسته ای نیستیم و این را بار ها اعالم کردیم و ثانیا اسرائیل کوچک تر از 
این حرف هاست که بخواهد علیه ایران از این غلط ها کند. مشاور فرمانده کل سپاه با 
بیان اینکه ما رزمندگانی هستیم که به فرمان ولی امرمان، دستان مان بر روی ماشه 
است، گفت: خدا می داند که اگر یک شب حضرت آقا دستور دهند که موشک ها بلند 

شوند، همه این صهیونیست ها دست ها را باال می برند.  میزان

گروه رویکرد  یکشنبه گذشته مهلت ثبت نام،  نامزدهای 
انتخابات مجلس به پایان رسید و پس از تایید صالحیت ها 
، این مردم هس��تند که سرنوش��ت ۴ سال آینده خانه ملت 

را تعیین می کنند. 
نگاهی کوتاه به ترکیب مجلس در دوره های گذش��ته نشان 
م��ی دهد که ورود برخی از نمایندگان با دیدگاه های غرب 
گرایانه مش��کالت بس��یاری را برای مردم و کشور رقم زده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که با توجه به ش��رایط کش��ور، 
وظایف مجلس آینده را س��نگین تر بوده و نمایندگان کشور 
عالوه بر پاس��خگویی باید شناخت قوی از دشمنان انقالب 
اس��المی و نقش��ه های متعدد برای صدمه به کشور داشته 

باشند. 
 تاکیدات مقام معظم رهبری و حضرت امام )ره(

توصیه های زیادی از سوی حضرت امام )ره ( و مقام معظم 
رهبری برای مراقبت از ورود افراد با این گونه دیدگاه ها به 

مجلس وجود دارد.   
از جمل��ه اینک��ه حضرت آی��ت اهلل خامنه ای مق��ام معظم 
رهبری به هنگام انتخابات مجلس در9 اسفند ماه سال 9۴ 

در این باره فرمودند؛ 
»روزگار بس��یار حساس کنونی، حساس��یت و هوشیاری و 
عزم راسخ همگان بویژه شما مسئوالن را می طلبد. پیشرفت 
کشور هدف اساسی است. پیشرفت صوری منهای استقالل 
و عّزت ملی، پذیرفته نیس��ت. پیش��رفت، بمعنی حل شدن 
در هاضمه ی اس��تکبار جهانی نیست و حفظ عّزت و هویت 
ملی ج��ز با پیش��رفت همه جانب��ه و درونزا دس��ت یافتنی 
نیست. مجلس آینده درباره ی این سرفصلهای مهم، وظائف 

سنگینی برعهده خواهد داشت.« 
ایش��ان همچنین در  بیست و هشتم بهمن ماه سال 9۴ در 
دیدار مردم آذربایجان ش��رقی، مجلس را ریل گذار حرکِت 
دولت خواندند و درباره ی هدف گذاری های مجلس ش��ورای 

اسالمی فرمودند: » اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب 
آمریکا باش��د، دنبال حاکمّیت جریان اش��رافی گری باشد، 
ریل گذاری او در این جهت ها خواهد بود؛ کش��ور را بدبخت 

خواهند کرد.«
همچنین امام )ره( رهبر کبیر انقالب اسالمی نیز همواره بر 

این امر تاکید داشتند. 
ایش��ان در توصیه های یازده گانه خود به نمایندگان دوره 
اول مجلس ش��ورای اس��المی تاکید فرمودند: سیاست »نه 
ش��رقی و نه غربی« را در تمام زمینه ه��ای داخلی و روابط 
خارجی حفظ کنید و کس��ی را که خدای نخواسته به شرق 
و یا به غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را 
منزوی نمایید. و اگر در وزارتخانه ها و نهادهای دیگر کشور 
چنین گرایشی باش��د که مخالف مسیر اسالم و ملت است 
اول هدایت و در صورت تخلف، اس��تیضاح نمایید که وجود 
چنین عناصر توطئه گر در رأس امور یا در قطبهای حساس، 

موجب تباهی کشور خواهد شد.
ایشان در بخش��ی از بیانات خود همچنین خطاب به مردم 
ایران نیز فرمودند :  من التماس میکنم، من دست مردم را 
میبوس��م، این غربزده ها را کنار بزنید. این ها می خواهند 

اسالم را ببرند.
 غرب باوری را باور نکنیم 

اگرچ��ه غرب گرایی و غرب باوری در۲۰۰ س��ال گذش��ته 
طرفدارانی در ایران داش��ته و دارد اما بعد از انقالب اسالمی 
شباهت هر دو، پایان دادن به انقالب اسالمی و تبدیل آن به 

یک پروژه تمام شده واکتفا به جمهوری عرفی است.
باید در نظر داش��ت در غرب ب��اوری، نه تنها گفتمان اصلی 
دموکراس��ی خواهی به سبک غرب مدنظر نیست بلکه مدل 

توس��عه اقتصادی غرب مدنظر اس��ت. نوس��ازی اقتصادی، 
رؤیت نمادهای لوکس در کش��ور، تظاهر به اش��رافی بودن 
و اولوی��ت در ارتباط��ات اروپ��ا محورانه در جه��ان و خرید 
کااله��ای غربی در اولویت اس��ت. س��فرهای خارجی عماًل 
به غرب انجام می ش��ود. قرارداده��ای خارجی عماًل به اروپا 

منحصر می شود.
از س��وی دیگر بارها ش��اهد ب��وده ایم ک��ه امریکایی ها در 
مواجهه با ایران،  مسائل حقوق بشری را به اروپا سپرده اند و 
هر از گاهی آنان مطالبات مورد نظر امریکا را به دولتمردان 

ایران یادآوری می نمایند.
با وجود آنکه کش��ورهای مدعی دموکراسی غربی از جمله 
امری��کا، فرانس��ه، انگلیس و... قوی تری��ن ارتش های جهان 
را دارن��د ، ام��ا از فعالیت های دفاعی ایران نگران هس��تند 
و ای��ن امر در درخواس��ت غرب گرایان  ب��ه کاهش بودجه 
نظامی، فعالیت های موش��کی و دفاعی و اولویت نداش��تن 

این اقدامات مشهود است .
 تجربه موفق استکبار ستیزی 

تجرب��ه چهار دهه از انقالب اس��المی نش��ان م��ی دهد که 
خس��ارت های فراوانی از ناحیه غرب زدگی متوجه انقالب 
ش��ده اس��ت و این درحالی اس��ت که  مجلس تراز انقالب 
اسالمی مجلسی است که استکبارستیزی را به  عنوان اصل 
ثابت سیاست های نظام باور داشته و مرعوب تهدیدات نظام 

سلطه نمی شود. 
در دوره های مختلف مجلس غربگرایان نشان دادند که بعد 
از حض��ور در قدرت، زمینه و ظرفیت  س��ازی برای عبور از 

نظام جمهوری اسالمی را مهیا می کنند.
تالش برای حضور در قدرت غایت و هدف نبوده بلکه ورود 

ب��ه قدرت آغاز حرکت و فش��ار برای عب��ور از وضع موجود 
اس��ت. مصوبات مجلس ششم، اقدامات رسانه ای و تولیدات 
تئوری��ک به جای مانده از س��ال های ۱۳۷۷ ت��ا ۱۳۸۱ به 

خوبی این راهبرد را نشان می دهد.
مردم ش��اهد بودند که تصویب برجام در مجلس نتیجه نگاه 
غرب  باوران به س��وی توس��عه غربگرایانه ب��ود و آنها تالش 
داشتند تا همواره راه ها به سوی غرب باز بماند و همین امر 

موجب ورود خسارات بسیاری به کشور شد. 
همچنین بررسی رأی نمایندگان مجلس به الیحه جنجالی 
CFT نشان می دهد که جریان غرب گرا هنوز از پا نیفتاده 
است. این عده  از روشنفکر نماهای متمایل به غرب همواره 
بر طبل یأس و ناامیدی در کشور می کوبند و تالش می کنند 
روح مقاومت را با القای اخبار و اطالعات نادرس��ت و بدون 

سند و مدرک موثق به جامعه تزریق کنند.
غرب گرای��ان تالش می کنند تا ب��ا ورود به مجلس تاکید 
کنن��د که به غیر از س��ازش و کرن��ش در مقابل غرب هیچ 
مس��یر توسعه  ای برای کش��ور متصور نیست و این امر را به 
گونه ای به یک ب��اور مبدل کنند. در حقیقت غرب  گرایان 
داخلی، دش��منان اصلي پیش��رفت ایران هستند؛ در حالی 
ک��ه تکنولوژی به  دس��ت  آمده در این دوران چهل س��اله و 
پیش��رفت  های علمی، پزشکی، صنعتی، هسته  ای، نانو و... 
نش��ان می دهد مردم ایران ب��ه خوبی می توانن��د در ابعاد 

مختلف به پیشرفت دست یابند.
 مطالبه مردم و رهبری 

بر همین اساس، یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری 
و مردم ممانعت از ورود غرب زدگان به مجلس است. 

ایران اسالمی بارها شاهد توطئه ها و فتنه هایی بوده است 

که با حمای��ت ناآگاهانه طرفداران غرب در مجلس آمیخته 
ش��ده و تنها بصیرت و شناخت انقالبی مقام معظم رهبری 

مانع از رسیدن دشمنان به مقصود شده است. 
اکنون به نظر می رس��د که دشمنان با برنامه ریزی از پیش 
انجام ش��ده قصد دارند از برخی طیف ها حمایت کنند چرا 
ک��ه امید دارند آنها بتوانند اه��داف آنها را در مجلس آینده 

دنبال کنند.
محم��د دهقان نای��ب رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجلس در این باره گفته؛ انفعال مجلس در برابر خواسته های 
نامش��روع آمریکا، به سران جریان فکری غرب گرا در خارج 
مجلس بر می گردد افرادی که با لیس��ت جریان غرب گرای 
افراطی به مجلس راه یافتند هر از چندگاه با آن ها جلس��ه 

می گذارند و خطوط اصلی را دریافت می کنند.
وی در ای��ن ب��اره می افزای��د : به نظر می رس��د آنهایی که 
در دول��ت و مجلس با تصمیمات انفعال��ی و خوش بینی به 
آمریکایی ه��ا و اروپایی ها موج��ب افزایش زیاده خواهی آنها 
ش��ده اند، امروز دچار نوعی س��ردرگمی هس��تند و از آنها 

حرکت انقالبی در برابر غرب بعید به نظر می رسد.
در ای��ن میان آگاهی از وظایف نماین��دگان مجلس، اطالع 
از قوانی��ن انتخاب��ات، به انتخ��اب مردم کم��ک می کند تا 
نمایندگان ش��عارهای خ��ارج از حیطه وظای��ف خود ارائه 

ندهند.
بس��یاری از کارشناسان سیاس��ی بر این باورند، مردم آنچه 
از جریان های سیاس��ی کشور انتظار داشته اند، محقق شده 

نمی دانند. 
آنان به برنامه و عملگرایی نیاز دارند و تصویب برجام نشان 
داد ک��ه از جریان غرب گرا آبی برای آنها گرم نمی ش��وند. 
مردم به چهره ها و جریان های سیاس��ی هستند که عملگرا 
بود و ب��ا نگاه به داخل بتوانند آن را ب��رای مردم باور پذیر 

کنند.
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مردم ورود غربگرایان به مجلس را ممنوع کنند
نگاهی به تالش غربزدگان برای راهیابی به خانه ملت 

خ���ب���ر

نی���از گردش���گری کش���ور ب���ه ورود قدرتمند بخش 
خصوصی 

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: جامعه گردشگری ایران به حضور قدرتمند 
و برنامه ریزی شده بخش خصوصی نیازمند است.

جمشید حمزه زاده طی نشستی با مسئوالن شرکت گردشگری بادران، ضمن 
اعالم این خبر گفت: کش��ور ایران دارای پتانسیل و جذابیت های بسیار زیادی 
اس��ت که ایران را به عنوان یک قطب گردش��گری تبدیل کرده اس��ت. وی با 
بیان این مطلب افزود: کش��ور ایران با دارا بودن جاذبه های توریستی، مذهبی 

و درمانی، مقصد بس��یاری از گردش��گران عمومی و تخصصی دنیاست.  حمزه 
زاده ادام��ه داد: برخورداری کش��ور از منابع طبیعی غن��ی و زیبا، وجود اماکن 
متبرک��ه متعدد و همچنین ق��درت ایران در زمینه انواع خدمات پزش��کی به 
هم��راه هزینه های متعادل و مقرون به صرفه، ایران را به عنوان یکی از مقاصد 
مهم گردش��گری منطقه مطرح کرده است. طی این دیدار محمد حسنی مدیر 
شرکت بین المللی گردش��گری بادران نیز با برشمردن مزیت ها و قابلیت های 
این ش��رکت در زمینه کارآفرینی در حوزه گردش��گری و جذب توریست های 
عمومی و تخصصی گفت: شرکت بادران با توجه به پتانسیل تولیدی _ خدماتی 

خود توانایی جذب تعداد قابل توجهی توریست به کشور را داراست. 


