
گزارش ابهام�ات و احتماالت هواپیمای 
اوکراینی به اطالع مردم می رسد

در نشست کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س مقرر ش��د گ��زارش بررس��ی ها، ابهامات و 
احتم��االت مربوط به حادثه هواپیم��ای اوکراینی به 

اطالع مردم برسد.
نشس��ت کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی عصر روز یکشنبه )29دی ماه 
98(، با موضوع بررس��ی حادثه هواپیمای مسافربری 
اوکراینی  و با حض��ور نمایندگان پدافند هواپیمایی 
کش��ور، سپاه پاس��داران انقالب اس��المی، ستادکل 
نیروهای مس��لح و بخش های مربوطه برگزار شد. در 
همین رابطه، سیدحس��ین نقوی حسینی سخنگوی 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��المی ، در خصوص جزئیات این نشست 
اظهار داش��ت: در این جلس��ه کل ماج��رای حادثه 
هواپیم��ای اوکراینی توضیح داده ش��د ک��ه در این 
خصوص چه اتفاقاتی افتاده اس��ت. وی افزود: در این 
جلسه عنوان ش��د که بعد از موشک باران مهمترین 
پایگاه آمریکایی ها یعنی عین االسد، آمریکایی ها گارد 
گرفته بودند لذا باید امنیت  آس��مان  کش��ور حفظ 
می ش��د بنابراین همه س��امانه ها حوزه پدافندی در 

حالت آماده باش بودند. فارس

اخبار

جون مادرت شیر مسموم نخور
عبارت زیر یادآور کدام ضرب المثل ش��یرین فارسی 

است؟
 یک رس��انه بحرینی:بازی تیم های ملی فوتبال ایران 
و بحرین در چارچوب انتخابی جام جهانی 2۰22 در 

زمین بی طرف برگزار خواهد شد.
الف( هر کسی گفت نون و پنیر توسرت را بگذار زمین 

و بمیر!
ب( کسی که با نپریده بود بحرین چشم!!!دریده بود

ج( به جنازه که رو نشان بدهی توی کفنش خرابی 
می کند.

د( هر سه گزینه فوق به شدت صحیح است.
یک مقام مس��ئول: تیراندازی با س��الح مجاز هم در 

تمامی مناسبت ها ممنوع است.
به نظر ش��ما ش��لیک کدام یک از وموارد زیر ممنوع 

نیست؟
الف( شلیک موشک کروز
ب( شلیک توپ شرپنل

ج( شلیک راکت هسته ای
د( شلیک خنده

یک مقام عالیرتبه در وزارت بهداش��ت: مساله سمی 
بودن لبنیات در کش��ور نباید به این صورت در رسانه 

ها مطرح می شد.
با توجه به روحیه لطیف ایشان کدام یک از روش های 
زیر را در خصوص اطالع رسانی صحیح تر می دانید؟
الف( عمو به قربونت بشه این شیر مسمومه نخور گلم!

ب( اله��ی بمیرم براتون دایی جون از این ماس��ت ها 
نخورید می میریدها

ج( جون مادرت از این خامه ها نخور خودم برات قاقا 
می خرم پسرم!

د( زهرم��ار بخوری ای مج��ری تلویزیون که صنعت 
لبنیات رو به باد فنا دادی

تو نمی تونی یه مهد ک��ودک رو اداره کنی باید بری 
سوت سوتکت رو بزنی.

عبارت فوق از کدام یک از بزرگان زیر است؟
الف( لقمان حکیم

ب( ابن بطوطه
ج( ارسطوی دانا

د( مدیرعامل سابق تیم فوالد

ننجون

حدود 7 هزار شکایت درباره دریافت کردیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حدود هفت هزار شکایت درباره ردصالحیت ها 
دریافت کردیم که مش��غول بررسی آن ها هستیم؛ قانونگذار برای ما تکلیفی 
معین نکرده که اگر تخلفاتی یا جرایمی است، آن ها را به قوه قضائیه ارسال 
کنیم. عباس��علی کدخدایی با اش��اره به انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس 
ش��ورای اسالمی گفت: کمتر از 7هزار ش��کایت درباره ردصالحیت ها دریافت 
کردیم که مش��غول بررس��ی آن ها هس��تیم.  وی ادامه داد: آنچه که مالک اس��ت 
بررسی صالحیت ها برای ورود به مجلس است، بنابراین هیچ گاه اسناد و مدارک را 
مس��تقیما برای قوه قضائیه ارس��ال نخواهیم کرد. اگر مراجِع دیگر صالحیت داشته 

باشند و تشخیص شان این باشد، آن ها می توانند اعالم نظر کنند.
س��خنگوی شورای نگهبان خاطرنش��ان کرد: مثل ادوار گذشته ممکن است افرادی 
که اعتراض کردند با توجه به اس��ناد و مدارک جدیدی که به دس��ت ما می رس��د 

صالحیتشان تائید شود و ما نتیجه را اعالم.  شبکه خبر

اظهار ناتوانی دولت برای بازکردن پای غرب به ایران است
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: دولت با اظهار عجز و ناتوانی 

بدنبال باز کردن پای غرب به کشور است.
احمد علیرضا بیگی افزود: عده ای از دشمنان داخلی و خارجی با حضور ملت 
در تجدید بیعت با آرمانهای انقالب و مقاومت در مراس��م تش��ییع حاج قاسم 
سلیمانی و همچنین شکسته شدن هیمنه آمریکا در منطقه به شدت احساس 
خطر کرده اند. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: عده ای 
فکر می کردند به نقطه ای رس��یده اند که می توانند م��ردم را ناامید کرده و انقالب را از 
مس��یر آرمانهای امام منصرف کنند اما با جاری ش��دن خون حاج قاسم سلیمانی در 
رگ های انقالب، انقالب تجدید حیات کرد. وی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور 
گفت: متأسفانه رئیس جمهور در شرایطی که ملت ایران بار دیگر با آرمانهای انقالب و 
مقاومت تجدید بیعت کردند اعالم کرد که نمی تواند همپای حرکت ملت ایران در توجه 

به ظرفیت های داخلی برای برون رفت از مشکالت حرکت کند.  منبع گزارش

تهدید به قطع یارانه غیرقابل قبول است
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ضم��ن انتقاد از قطع 
یارانه معیشتی برخی گروه ها از رویه وزارت رفاه در سرکشی به حساب های 
مردم انتقاد کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس با اشاره 
به قطع یارانه معیش��تی برخی از مردم نس��بت به روی��ه وزارت رفاه درباره 
سرکش��ی به حس��اب های مردم انتقاد کرد و گفت: باید جلوی این رویه غلط 

هرچه زودتر گرفته شود.
وی با بیان اینکه این رفتار وزارت رفاه در شأن مردم ایران نیست، افزود: چرا مردم 

به این شکل تهدید می شوند، مردمی که طی دو هفته گذشته حماسه ها آفریدند.
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس تصریح ک��رد: چرا باید یارانه معیش��تی 
ف��ردی که یک میلیون و 2۰۰ تومان حق��وق می گیرد به بهانه واهی دریافت حقوق 
7میلیون تومانی قطع شود؟! این داده های غلط از کجا به وزارت رفاه رسیده است؟! 

 تسنیم

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اروپا ب��ه هر دلیلی 
رفت��اری غیرعادالن��ه در اس��تفاده از م��اده ۳7 توافق نامه 
هسته ای داشته باشد، ما تصمیم جدی در همکاری با آژانس 

اتخاذ می کنیم.
علی الریجانی افزود: پس از حوادث پر هیجان و پر ماجرای 
دو هفت��ه اخی��ر کش��ور از یک ط��رف و حضور باش��کوه و 
عزتمندانه ملت عزیز در مراسم تشییع سردار سلحشور حاج 
قاسم سلیمانی و همراهان او و همچنین حضور عظیم مردم 
تهران در نم��از جمعه تهران می طلبید رهبر معظم انقالب 
تحلیل جامعی از این وقایع پر فراز و نش��یب برای ملت ارائه 
نمایند و روز جمعه همگان از بیانات عمیق و ارزشمند ایشان 

بهره مند شدند.
وی تأکید کرد: دس��ت خ��دا را در این اعتماد ملی می توان 
مش��اهده کرد که با همه تلخی برخ��ی از این وقایع، آگاهی 
باالی ملت، چگونه این س��تم آمریکایی را به اراده قدرتمند 
ملی و انقالبی بدل نمود. وی با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور 
اروپایی عضو برجام گفت: تاس��ف آور این اس��ت که یکی از 
وزرای کشورهای اروپایی به صراحت اعالم کرد که آمریکا ما 
را تهدید کرده که اگر از ماش��ه استفاده نکنیم تعرفه واردات 
اتومبیل آمریکا را 2۵ درصد افزایش می دهد ولذا ما در این 
مس��یر قرار گرفتیم. رئیس مجلس ادامه داد: پس مشکل در 
رفتار ایران نیست که بارها خود اروپایی ها هم رفتار آمریکا 
به دلیل خروج از برجام را س��رزنش کردند بلکه مش��کل در 

تهدید آمریکاست که یک کشور قدرتمند اقتصادی اروپایی 
را به رفتاری حقارت آمیز و غیرعادالنه وادار می کند.

الریجانی تصریح کرد: ایران اهل تهدید نیست و بیش از یک 
سال و اندی از رفتار خصمانه آمریکا در مساله هسته ای می 
گذرد و اروپا صرفا بیانیه ای سیاسی داده است اما با صراحت 
اعالم می کنیم که اگر اروپا به هر دلیلی رفتاری غیرعادالنه 

در اس��تفاده از ماده ۳7 توافق نامه هس��ته ای داشته باشد، 
آنگاه جمهوری اس��المی ایران تصمیم جدی در همکاری با 
آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس ش��ورای اسالمی 
آماده است. رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود 
در م��ورد عملکرد هیئت نظارت بر انتخاب��ات، گفت: در رد 
صالحیت برخ��ی از نمایندگان فعلی و نماین��دگان ادوار از 

جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه ها منعکس 
ش��د که این رد صالحیت ها عمدتا مربوط به سوءاس��تفاده 
های اقتصادی بوده اس��ت. این مطلب درس��ت نیست، چرا 
که در نامه هایی که هیئت نظارت به نمایندگان داده اند، به 
بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر نیست. البته برخی 
این گونه بوده است. وی تصریح کرد: چرا مطلب باید درست 
منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده نمایند و نظام 
را متهم به فس��اد کنند. رئیس مجلس اظهارداشت: بنده از 
فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست می کنم که در 
این بخش که کار داوری برعهده آنان اس��ت با دقت الزم به 

این امر توجه کنند تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود.
وی گفت: تردیدی نیست که اگر فسادی در پرونده هر کسی 
باش��د، چه مالی و چه غیر آن که محکمه ای نظر داده باشد 
همگان تابع آن خواهند بود اما اگر ِصرف گزارش از مرجعی 
باش��د باید اتقان آن را بررسی کرد که گزارش اولیه و خامی 

نباشد تا با آبروی افراد بازی نشود.
وی گفت: گرچه تعداد زیاد کاندیداها و زمان کوتاه بررسی، 
مش��کالتی برای هیئت مرکزی نظارت فراهم کرده است اما 
امیدواریم در بررس��ی ش��ورای نگهبان که هنوز زمان برای 
اظهارنظ��ر دارند، حتی المقدور مرتفع ش��ود. هر چه در این 
زمینه تالش ش��ود و ع��دم احرازها کاه��ش یابد، به حضور 
بیش��تر ملت در انتخابات کمک می کند که در مقطع فعلی 

انقالب ضرورت دارد.  مهر

بررس��ی رد صالحیت های نمایندگان مجلس 
نش��ان می  دهد برخی نمایندگان کمیس��یون 
اصل 9۰ که باید چشم بینای قوه مقننه برای 
بررسی موضوعات اقتصادی باشند و همچنین 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، 
رد صالحیت ش��ده اند؛ موضوع��ی که کارکرد 
س��اختارهای ضدفس��اد نهاد قانونگذاری را با 

ابهاماتی مواجه می کند.
نظر هیات های نظارت اس��تانی شورای نگهبان 
درب��اره تایی��د، ع��دم تایی��د و یا ع��دم احراز 
صالحیت ه��ای داوطلب��ان انتخاب��ات مجلس 
شورای اسالمی از )شنبه( هفته گذشته از طریق 

فرمانداری ها به داوطلبان اعالم شده است.
در ای��ن بین برخی نمایندگان مجلس دهم یا 
در انتخاب��ات آتی مجلس ثبت ن��ام نکرده اند 
ی��ا رد صالحیت ش��ده و یا تایی��د صالحیت 
ش��ده اند. نکته آنجاست که نام برخی روسای 
کمیس��یون های مجلس ش��ورای اسالمی هم 

بین رد صالحیت شده ها دیده می شود.
البته در این بین، کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
شورای اس��المی به عنوانی یکی از مهم ترین 
کمیسیون های قوه مقننه که وظایف مهمی از 
جمله رسیدگی به طرز کار قوا و شکایت های 
واصله هم بر عهده دارد، ش��اهد ردصالحیت 

برخی از اعضای خود است. 
این کمیسیون ظرفیت های قانونی گسترده ای 
مانن��د تحقیق و تفح��ص از نهادهای مختلف 
جه��ت مب��ارزه ب��ا فس��اد دارد و آنچنان که 
آیی��ن نامه داخلی مجلس وظایف و اختیارات 
قانونی این کمیسیون را تعیین کرده مواردی 
همچون س��امان دادن و کارآمدسازی مجلس 
و نمایندگان، رس��یدگی به طرز کار سه قوه و 
رس��یدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ 
آن ها از قوای مذکور، اعالم نتیجه رسیدگی ها 
و مطل��ع کردن عام��ه مردم در م��واردی که 
موض��وع مرب��وط به عموم باش��د،  بررس��ی 

گزارشهای قرائت شده کمیسیونهای تخصصی 
از تریبون مجلس حسب تقاضای آن ها و اعالم 
نتیجه آن به مجلس، مکاتبه و مراجعه به قوای 
س��ه گانه، وزارتخانه ها، ادارات، س��ازمان های 
وابس��ته به آن ها، بنیاد ها، نهادهای انقالبی و 
مؤسس��اتی ک��ه به نحوی از انح��اء به یکی از 
قوای ف��وق الذکر مربوط باش��ند، اعالم عدم 
پاس��خگوئی مس��ئولین به کمیسیون، یا عدم 
پاس��خ صحیح آن ها، یا عدم اجابت دعوتهای 
کمیس��یون، به مراجع صالح��ه قضائی جهت 
اعمال مجازات های قانون��ی،  اعزام بازرس یا 
بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات 
وارده، و لزوم همکاری مس��ئولین ذی ربط با 
آنان،  اعالم تخلف مس��ئولین دستگاه ها )در 
ط��رز کار خود( به مراجع صالحه قضائی برای 
رس��یدگی خارج از نوبت،  اقدام قانونی نسبت 
به گزارش نهای��ی تحقیق و تفحصهای واصله 
از کمیس��یونهای تخصصی، ارائه گزارشهایی 
ک��ه مربوط به عموم باش��د به هیأت رئیس��ه 
مجلس، و قرائت آن در جلس��ه علنی مجلس 
و در نهایت تقاضای انجام بازرس��ی فوق  العاده 
از سازمان بازرس��ی کل کشور تمام ابزارهای 
ضدفس��ادی اس��ت که قان��ون در اختیار این 

کمیسیون قرار داده است.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و 
اداری

براساس این گزارش، به غیر از کمیسیون اصل 
9۰، فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی و 
اداری یکی دیگر از س��اختارهای ضد فس��اد 
در مجلس بوده اس��ت که در این ساختار هم 
ش��اهد رد صالحیت برخی از اعضا هس��تیم. 
این فراکس��یون وظایف مشابهی با کمیسیون 
اص��ل 9۰ دارد و اعض��ای آن تاکید دارند که 
به دنبال برداش��تن گامی در زمینه مبارزه با 

مفاسد اقتصادی هستند.
تا اینجا ابهامی به ساختارهای ضد فساد مجلس 
وارد نیست اما ابهام از آنجا آغاز می شود که طبق 
پیگیری ها از اعضای کمیسیون و فراکسیون  یاد 
شده، برخی اعضا و هیات رئیسه این کمیسیون 
و فراکس��یون رد صالحیت شده اند و از آنجا که 
سخنگوی شورای نگهبان علت رد صالحیت 9۰ 
نماینده مجلس را مسائل مالی عنوان کرده بود؛ 
به نظر می رسد درباره این ابهام باید شفاف سازی 
شود.  فردین فرمند عضو سابق کمیسیون اصل 
9۰ مجلس شورای اسالمی تایید کرد که برخی 

اعضای این کمیس��یون رد صالحیت ش��ده اند.  
از بی��ن اعضای کمیس��یون اصل ن��ودم قانون 
اساسی فقط داود محمدی و ولی داداشی تایید 
صالحیت ش��ده اند و بهرام پارسایی، محمدرضا 
امیر حسنخانی و امیر خجسته با عدم صالحیت 
مواجه ش��ده اند؛ ضمن اینکه علی الریجانی هم 
در انتخابات ثبت نام نکرده  اس��ت. پیش از این 
هم اعالم ش��ده بود که فرهاد تجری عضو قدیم 
کمیس��یون اصل 9۰ به کمیس��یون قضایی و 

حقوقی نقل مکان کرده است. 
وضعیت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و اداری ه��م ش��بیه کمیس��یون اص��ل نود 
اس��ت به طوری که امیر خجس��ته و حسین 
مقصودی رئیس و س��خنگوی این فراکسیون 
رد صالحی��ت ش��ده اند. در کنار رد صالحیت 
تع��داد زی��ادی از نمایندگان مجل��س که به 
گفته عباس��علی کدخدایی مسائل مالی دلیل 
عمده آن ب��وده و برخی فعاالن سیاس��ی در 
نام��ه به رئیس قوه قضائیه خواس��تار روش��ن 
ش��دن وضعیت آنها ش��ده اند، به نظر می رسد 
درباره ساختارهای ضد فس��اد قوه مقننه نیز 
شفاف سازی علت عدم تائید صالحیت برخی 

اعضا ضروری است.  فارس

یادداش��ت آق��ای ربیع��ی دس��تیار ارتباط��ات اجتماعی 
رئیس جمهوری و س��خنگوی دولت را خواندم. یادداش��تی 
که برای نقد توئیت س��خنگوی شورای نگهبان نوشته شده 
بود. نمی دانم س��خنگوی دولت آن عبارات را نوش��ته اند یا 
برایش��ان نوشته ش��ده، اما هرچه هس��ت، چون با نام وی 
منتش��ر ش��ده الزم می دانم چن��د نکته ای را در پاس��خ به 

یادداشت او بنویسم.
اوالً وی س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان را نق��د کرده اند که 
»از جایگاه��ی ناهمتراز با عالی ترین مق��ام انتخابی با رای 
مس��تقیم و پاس��دار قانون اساس��ی« س��خن گفته است. 
اعتراض ایش��ان نش��ان دهنده نگاه دولت به دایره کسانی 
است که حق انتقاد از رئیس جمهور را دارند، اگر سخنگوی 
نهادی که مورد هجمه رئیس جمهور واقع شده حق پاسخ 
ندارد چه کسی از دید شما حق اعتراض به عالی جنابان و 
عالی مقامان تان را دارد؟ ضمنا احتماال سخنگوی دولت با 
مفهوم و جایگاه س��خنگویی آشنا هستند و به همین دلیل 
بدون هراس از متهم شدن به ناهمترازی با اعضای شورای 
نگهبان، نقد های خود را به مقامی وارد کرده اند که همتراز 

او نیستند.
ثانیاً مس��ئله مش��ارکت وس��یع و حضور هم��ه جناح ها و 
سلیقه ها در انتخابات دغدغه همه مسئوالن و نهاد ها هست 
و باید باش��د و هی��چ داوطلبی به صرف گرایش سیاس��ی 
قانونی نباید از اداره کش��ور کنار زده ش��ود. اما این گزاره 
که رد صالحیت ها مبتنی بر نگرش سیاسی و از یک طیف 

خاص بوده است باید با ذکر مصداق اثبات شود.
حرف ه��ای کلی خری��دار ندارد. صرف نظ��ر از اینکه تا االن 
ش��ورای نگهبان نس��بت ب��ه صالحیت یا ع��دم صالحیت 
داوطلبان انتخابات مجلس هی��چ اظهار نظری نکرده و تازه 
مهلت بررسی شکایات داوطلبان از تصمیمات هیات مرکزی 
نظارت بر انتخابات به این ش��ورا آغاز ش��ده اس��ت، شورای 
نگهبان در بررسی صالحیت ها صرفا اسناد و مدارک را برای 
احراز وجود ش��رایط قانونی در داوطلب��ان لحاظ می کند نه 
گرایش سیاس��ی آن ها را. حضور طیف های مختلف سیاسی 
در ادوار گوناگون مجلس و نیز دولت، شاهد این مدعا است. 
حضور خود شما و دوستان تان در دولت که به تناوب از ابتدای 
انقالب تا کنون تکرار شده است دلیل این حرف است هرچند 
مردم عادت کرده ان��د در هر دوره مجلس و دولت، بازنده های 
جلب اعتماد مردم در توجیه پیروزی رقیب، شورای نگهبان را 

مانع انتخاب طیف خود معرفی کنند.
ثالثاً دولت در حالی از مشارکت همه احزاب و جریانات در 
اداره کشور سخن می گوید که گویی انتصاب وزرا و معاونان 
رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، سفرا و 
مدیران کل وزارتخانه ها و اس��تان ها نیز در اختیار شورای 
نگهبان بوده اس��ت! همین دو ماه پیش بود که فهرستی از 
انتصابات استانداران و فرمانداران و عوامل اجرایی انتخابات 
در آس��تانه انتخابات مجلس منتشر ش��د و روشن شد که 
بی��ش از 8۶ درص��د انتصاب��ات اخیر دول��ت از یک جناح 
خاص سیاس��ی بوده است. چه کس��ی سیاسی عمل کرده 
است؟ اگر شما به نقش همه جناح ها در اداره کشور اعتقاد 
دارید خب بفرمائید در عمل نش��ان دهی��د. چرا یک جور 
س��خن می گویید و جور دیگر عمل می کنید؟ 7 سال اداره 
مملکت دست شما بوده چقدر از ظرفیت جناح ها و احزاب 
در مدیریت کش��ور استفاده کردید؟ چقدر سخن منتقدان 

را شنیدید؟
رابعاً اعضای دولت عبارت »پیش��گام پ��روژه ضد ملی« در 

توئیت سخنگوی شورای نگهبان را توهین آمیز تلقی کرده 
اند. در اثبات تضاد این قبیل س��خنان با منافع ملی همین 
بس که ب��ه فاصله کوتاهی از آن س��خنان رئیس جمهور، 
وزیر خارجه دولت کدخدا، با خوش��حالی مدلول س��خنان 
رئیس جمه��ور را از زبان عالی ترین مق��ام انتخابی با رای 
مس��تقیم جمهوری اس��المی تکرار کرد. شما که همچون 
بسیاری دیگر از وزرا و مسئولین این دولت سوابق طوالنی 
کار در سیستم امنیتی را دارید بفرمایید سخنی که ساعاتی 
بعد از بیان در توییت وزیر امور خارجه دولت خبیث آمریکا 
تکرار ش��ود، ضد منافع ملی هست یا نیست؟ اگر یک مدیر 
یا کارمند س��اده ش��ما در دولت مطلب��ی را گفته بود که 
پومپئو آن مطلب را دس��تاویز زیر س��وال ب��ردن نهاد های 

کشور میکرد، چه بر سر آن کارمند می آوردید؟
ضمنا اگر اینقدر نسبت به کلمات انتقادی حساس هستید من 
از ش��ما می پرسم چه کس��ی منتقدانش را »کم سواد«، »عصر 
حجری«، »بی شناسنامه«، »لرزان«، »بزدل سیاسی«، »بروید 
به جهن��م«، »افراطی«، »تازه به دوران رس��یده«، »بی عقل«، 
»دروغگو« و ... خطاب کرده است. آیا شما از توهین و بی احترامی 
نگرانید؟ شما که یک عبارت ساده که نتیجه اظهارات نسنجیده 
رئیس جمهور را بیان می کند توهین آمیز تلقی می کنید، چرا با 

مردم تان با زبان نیش و کنایه سخن می گویید؟
خامس��اً نوشته اید باید برای ترمیم زخم های جامعه، جریان 
اعتماد زای بزرگ اجتماعی ایجاد کنیم و صدای معترضان 
آبان ماه را نیز بشنویم. تعجب می کنم از اینکه هنوز صدای 
معترضان آبان ماه را نیز نشنیده اید. ظاهراً قرار است دولت 
خرج کند و هزینه آن از جیب شورای نگهبان پرداخته شود! 
هنوز نمی دانید معترضان آبان ماه به چه چیز و چه کس��ی 
اعتراض داش��تند؟ مسبب زخم های امروز جامعه ایرانی چه 
کس��ی بوده اس��ت؟ زخم بر پیکر جامعه ایران آن کسی زد 
که به مردم وعده های توخالی اقتصادی و در باغ سبز برجام 
نش��ان داد و بعد از گذشت 7 سال سفره های مردم را با بی 

تدبیری خ��ود کوچک کرد. آنان را به همان یارانه ۴۵ هزار 
تومانی محتاج تر کرد. ارزش پول ش��ان را یک س��وم کرد. 
پاسپورت ایرانی را ذلیل کرد. در های دنیا را به روی ایرانیان 
بس��ت و ارتباط با جهان را به چند کش��ور کوچک اروپایی 
مح��دود کرد ک��ه همان ها هم... قیمت بنزین را یک ش��به 
۳ برابر کرد و م��ردم را نامحرم تصمیم های بزرگ. تیر های 

واقعی به پیکر وحدت و امید ملی این ها بوده است.
آقای ربیعی! ش��رکت پر شور در انتخابات با تزیین ویترین 
مغازه و بس��ته بندی های ش��یک اجناس محقق نمی شود. 
مردم اگر احساس نکنند حضورشان در انتخابات تأثیر دارد 
انگیزه ش��ان را برای رأی دادن از دس��ت می دهند. ترمیم 
زخم های جامع��ه و ایجاد اعتماد و امید برای مردم نیاز به 
کار عملی دولت برای مردم دارد. مشکالت اقتصادی مردم 
را ح��ل کنید، ارزش پول ملی را احیا کنید، برای مس��کن 
جوانان فکری کنید، ازدواج ش��ان را تسهیل کنید، ببینید 

نشاط اجتماعی و مشارکت ملی چقدر افزایش می یابد.
قرار نیست هزینه بی تدبیری های دولت را شورای نگهبان 
پرداخ��ت کند و افراد فاقد ش��رایط یا افراد فاس��د را تأیید 
کند. هرکس به وظیفه قانونی خود باید عمل کند. نه رد و 
تأیید بی ضابطه در مشارکت مؤثر است و نه پول پاشی های 

سیاسی و انتخاباتی! اینهاست که توهین به ملت است.
گفته اید »آنچه مهم اس��ت حفاظ��ت و حفظ کرامت نهاد 
دولت است«، البته که حفاظت از کرامت دولت مهم است، 
اما کاش اینقدر که دغدغه حفظ کرامت دولت را دارید، اگر 
نه بیش��تر، الاقل همین قدر نیز دغدغه حفظ کرامت مردم 
را داشتید. حفظ کرامت دولت در دستان شما و وابسته به 
عملکرد ش��ما است. با حمله به نهاد های نظارتی و تضعیف 
آن ه��ا کرامت دولت حفظ نخواهد ش��د. ب��ه مردم خدمت 
کنی��د و در بند همترازی و ناهمترازی منتقدین با مقامات 
عالی نباش��ید، کرامت مردم را حفظ کنید تا در نظر مردم 

کریم باشید.   پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان

یادداشت

مدعیان نسخه شفابخش!؟
ادامه از صفحه اول

 به نظر نمی رس��د که اصولگرایان و اصالح طلبان 
برای عبور از قانونگذاری سنتی و نیل به قانونگرایی 
نوین برنامه خاصی داشته باشند زیرا اگر برنامه ای 
وجود داشت کشور امروز با حجم گسترده مشکالت 
در زندگ��ی م��ردم مواجه نب��ود. قاطعانه اعالم می 
نماید که گروه ها و اشخاصی که خود وضع موجود 
را بوج��ود آورده اند چگونه می توانند کش��ور را از 
مش��کالتی که خود س��اخته اند نجات دهند. ولی 
افس��وس که عطش قدرت همواره بصورت س��یری 
ناپذی��ر در گروه های سیاس��ی س��نتی وجود دارد 

گویی آنها به این سیری ناپذیری عادت کرده اند.

سرمقاله

 خرج دولت
از جیب شورای نگهبان

همکاریباآژانسبازنگریمیشود
هشدار رئیس مجلس به اروپا

محمد بهادری جهرمی 
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ردصالحیت برخی اعضای کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد

چشمان ناظران روشن!


