
روایتی از مصاحبه کوتاه منتشر نشده 
سپهبد سلیمانی

احس��ان گل محمدی روزنامه نگار در یادداش��تی 
کوت��اه در خصوص دی��دار اتفاقی خود و س��پهبد 
سلیمانی در هفته بسیج نکاتی نوشت: تاریخ همین 
روزها را نش��ان می داد، اما حدودا هشت سال قبل 
بود؛ پژو پرش��یایی ایستاد و او از خودرو پیاده شد؛ 
به طرف او رفت��م لبخندم را که دید مرا در آغوش 
کش��ید و بدون اینکه شناخت دقیقی از من داشته 
باشد حال و احوال کرد و اشاره ای به ساعت معروف 
خود کرد که دیر رسیده و برای دیدن هم قطارانش 
بای��د به داخل برود؛ با توجه به اینکه نیاز بود برای 
پوشش حضور مراس��م در بیرون بمانم از همراهی 
با او محروم ماندم؛ منتظر ماندم و او برگش��ت؛ پس 
از برگش��ت از او خواس��تم با توجه به هفته بس��یج 
چند کلمه ای در مورد آن صحبت کند؛ او گفت من 
مخلص بسیج هستم و سعی داشت هم از مصاحبه 
طف��ره رود هم به گونه ای رفتار کند که من دلخور 

نشوم
ادامه داد که بعدا حرف بزنیم؟ 

گفتم شما را مگر می شود پیدا کرد؟ 
گفت چرا نمی شود؟ بیا دفتر گپ بزنیم.

امروز داش��تم ضبط صوتم را جس��تجو می  کردم با 
این صدا روبه رو شدم یادش گرامی باد.

خبر

نمایندگان مجلس یازدهم ش��ورای اس��امی در نخستین 
روزه��ای کاری خود با طرح ش��فافیت آرا یک اصل مغفول 
مان��ده را پیگیری کردند و البته همچن��ان به نتیجه نهایی 
نرس��یده اس��ت اما قطع��اً با تصوی��ب و اج��رای آن، راه و 
روزنه های بس��یاری از اشتباهات و تخلفات در کشور گرفته 

خواهد شد.
بر اساس این طرح آراء نمایندگان مجلس نباید مخفی باشد 
و ه��ر نماین��ده ای به هر طرح و الیح��ه ای که رأی می دهد 
برای مردم و افکار عمومی مش��خص می شود و رسانه ها نیز 

می توانند آراء نمایندگان را نقد و بررسی کنند.
طراحان ش��فافیت آرا در توجیه ضرورت ای��ن اقدام تاکید 
کرده اند که با عنایت به منطق قانون اساس��ی به ویژه اصل 
۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مش��روح مذاکرات تصویب 
قانون اساسی در خبرگان سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب 
موفق جهانی درباره ش��فافیت و با عنایت به اینکه عملکرد 
و رأی وکی��ل نمی تواند از موکل پنهان باش��د و با توجه به 
مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم 
به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت 
در مب��ارزه با فس��اد و ویژه خواری و نظ��ر به اینکه پیش از 
استفاده از سیستم الکترونیکی آرای نمایندگان در جلسات 

علنی شفاف بوده است؛ این طرح را تهیه کرده اند.
اکن��ون این ط��رح مراحل پایانی خ��ود را می گذراند با این 
وجود برخی نمایندگان و برخی رس��انه های با دیدگاه های 
سیاس��ی متفاوت با این طرح مهالفند و آن را پوپولیس��تی 

می پندارند.
اما اس��تدالل و منطق موافقان طرح ش��فافیت آراء قوی تر 

است.
 شفافیت منجر به افزایش اعتماد مردم خواهد شد

حجت االسام س��ید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس 
کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با فارس، درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان 
اظهار داش��ت:  من طرح ش��فافیت را قبول داشته و از امضا 
کنن��دگان آن بودم زی��را ش��فافیت آرا در چارچوب قانون 
اساس��ی و عمل به آن اس��ت و مردم بای��د در جریان امور 
مجلس قرار گیرند؛ ضمن اینکه مردم بر اساس همین طرح 
ش��فافیت عملکرد باید از کارهای نمایندگان مطلع باش��ند 
چراکه به نماینده در حرکت و مس��یر اجرای شعارهای داده 
شده از سوی وکای ملت در انتخابات کمک خواهد کرد. 

وی تصریح کرد: ش��فافیت آراء نباید طوری تنظیم شود که 

نمایندگان برای ایفای وظایف دست ش��ان بسته شود بلکه 
باید کمک حال آنان برای احقاق حقوق مردم باشد. 

میرتاج الدینی اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس در تمامی 
دوره های انتخابات شعارها و برنامه هایی را ارائه کرده اند که 
بایستی حرف های آنها در عملکرد 4 ساله شان ظهور و بروز 
داش��ته باشد و در همین راس��تا طرح شفافیت آرا می تواند 

برای اجرای شعارهای آنان کمک شایانی کند. 
وی گفت: ش��فافیت آرا به افکار عموم��ی و در جریان امور 
بودن م��ردم از اقدام��ات صورت گرفت��ه در مجلس کمک 
می کند؛ همچنین افکار عمومی ناظر باالدس��تی برای س��ه 
قوه محسوب می ش��وند که شفافیت آرا و شفافیت عملکرد 
می توان��د منجر به افزایش اعتماد مردم و افزایش س��رمایه 

اجتماعی شود. 
وی تصری��ح کرد: نظارت مردم بر مس��ئوالن اعم از مجلس 
و دولت باعث می ش��ود که مدیران در مسیر درست حرکت 
کنند. میرتاج الدینی خاطر نشان کرد:  شفافیت آرا کامًا با 
روح قانون اساس��ی سازگاری دارد زیرا در قانون تاکید شده 
که بایستی مذاکرات مجلس از رادیو پخش شده تا مردم در 
جریان امور قرار گیرند؛ حتی اگر جلس��ه مجلس غیرعلنی 

هم باشد بایستی کلیت آن نشست به اطاع مردم برسد.
 شفافیت ترمز فساد است

جواد نیک بین نماینده مردم کاش��مر در مجلس ش��ورای 

اس��امی نیز درباره طرح ش��فافیت آراء نماین��دگان اظهار 
داش��ت: یکی از اهرم هایی که سبب می شود نمایندگان در 
مجل��س و بحث ه��ا و طرح ها و لوایح فعال تر ش��وند بحث 

شفافیت آراء نمایندگان است.
وی در خص��وص آخرین جلس��ه صحن علن��ی مجلس در 
روز چهارش��نبه )۵ آذر ماه ۹۹( تأکید کرد: در جلس��ه روز 
چهارش��نبه در برخی از پیش��نهاد ها و طرح ها علیرغم این 
که بی��ش از 2۱4 نماینده حضور داش��تند اما ۹۱ نماینده 
در رأی گیری مش��ارکت نمی کردند و فق��ط ۱۱7 نماینده 

مشارکت داشتند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
ک��رد: طرح ش��فافیت آراء نمایندگان س��بب می ش��ود که 
نماین��دگان به ج��ای راه رفتن در مجلس پای سیس��تم ها 
بنش��ینند و در رأی گیری ها مش��ارکت کنند و موکان نیز 
ببینند نمایندگان در بحث ها، پیش��نهاد ها، طرح ها و لوایح 

چگونه رأی می دهند و برای دور بعد تصمیم گیری کنند.
نیک بی��ن بر این باور اس��ت که اجرای طرح ش��فافیت آراء 
نمایندگان س��بب می شود که مجلس منظم تر شود و دیگر 
ش��اهد برخی تجمعات دو الی چند ده نفره در گوش��ه کنار 
پارلمان نباش��یم و تمرکز بر روی مس��ائلی نیز هسته ای تر 
 می شود. نماینده مردم کاش��مر در مجلس شورای اسامی 
اظهار داش��ت: م��ا زمان��ی می توانیم دولت را به ش��فافیت 

بکشانیم که خودمان نیز به لحاظ آراء در یک اتاق شیشه ای 
زندگی کنیم. البته بنده قائل به این هستم که برخی از آراء 
ممکن است جنبه امنیتی و ملی داشته باشد و ممکن است 
که صاح نباش��د عمومی عیان شود، اما فقط یک درصد از 
آراء دارای ای��ن جنبه هس��تند و ۹۹ درصد آراء نمایندگان 

می تواند علنی شود.
نی��ک بی��ن با بیان این که ش��فافیت ترمز فس��اد اس��ت و 
عدم ش��فافیت پدال گاز فساد، خاطرنش��ان کرد: مجلسی 
می تواند دولت را ش��فاف کند که خودش هم ش��فاف شود 
و امیدواری��م که این طرح در مجلس رأی بیاورد و البته ۸0 
درص��د نمایندگان با همین ش��عار به مجلس آمدند اما فکر 
می کن��م بین ۵۵ ت��ا ۶0 درصد از نماین��دگان به این طرح 

رأی بدهند.

 طرح شفافیت آرای نمایندگان اهرم قوی تر شدن 
مجلس است

روح اهلل ایزدخ��واه نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسامی هم در باره طرح شفافیت آرای نمایندگان 

با تأکید بر این که در اصل طرح ش��فافیت آرای نمایندگان 
هیچ ش��ک و ش��بهه ای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: طرح 
نهایی که در کمیس��یون آیین نامه مجلس تصحیح شده با 
طرح اولیه تفاوت چندانی ندارد بلکه همان طرح قبلی است 
و مقداری تفس��یر هم صورت گرفته، بنابراین تغییر ماهوی 
در ط��رح ش��فافیت آرای نمایندگان صورت نگرفته اس��ت. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی معتقد است 
که با تصویب طرح ش��فافیت آرای نماین��دگان، نظارت بر 
مجلس و نمایندگان از طرف موکلین بیشتر و تعامل مجلس 
با موکان و مردم نیز بیشتر می شود؛ چراکه وقتی موکان 
بدانن��د در درون مجل��س چه می گ��ذرد و چه موضوعات و 
طرح هایی در کمیس��یون ها در جریان است طبیعتا تعامل 
آنان با نخبگان، اصحاب فکر و فن نیز بیشتر می شود و این 
اثر وضعی طرح شفافیت آرای نمایندگان است که می تواند 

به تقویت مجلس کمک کند.
وی با تأکید بر این که ش��فافیت اهرم قوی تر شدن مجلس 
یازدهم اس��ت، به فض��ای موجود در مجلس ب��رای رأی به 
این طرح اش��اره و خاطرنش��ان کرد: طرح ش��فافیت آرای 
نمایندگان هنوز در صحن مجلس مطرح نش��ده اما ارزیابی 
من این است که این طرح با رأی باالیی از سوی نمایندگان 

تصویب خواهد شد.

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در پیامی به مناسبت 
روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی یادآور شد که 
شعاع عظمت و اقتدار این نیرو، رویای استکبار جهانی و 
قدرت های فرامنطقه ای برای تسلط بر مولفه های امنیتی 

منطقه را باطل کرد.
پیام سرلش��کر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به 

مناسبت روز نیروی دریایی ارتش به شرح زیر است:
»فرارس��یدن هفتم آذرم��اه "روز نی��روی دریایی ارتش 
جمهوری اس��امی" و چهلمین س��الگرد حماسه بزرگ 
رزمن��دگان دریادل موش��ک انداز "پی��کان" در عملیات 
"مرواری��د" و خلق حماس��ه ای مان��دگار و غرورانگیز با 
تس��خیر پایانه های نفت��ی "البکر" و "االمی��ه" و تحقیر 
ارت��ش بعثی صدام و حامیان منطق��ه ای و فرامنطقه ای 

آن را گرامی می دارم.
نیروی دریایی ارتش با گذش��ت ۳2 سال از دفاع مقدس 
و روزهای پر حادثه و پر خطر جنگ تحمیلی ۸ ساله به 
یمن هدایت های حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری 

و فرمانده��ی کل ق��وا حضرت ام��ام خامنه ای 
)مدظله العالی( و همت و اراده وصف ناپذیر 
فرمانده��ان و کارکن��ان عالی قدر، متعهد، 
موم��ن و انقابی خود با طی گام های بلند 
در چارچوب دکترین، راهبردها و الزامات 
دفاع��ی کش��ور ب��ه جایگاهی نائ��ل آمده 

است که ش��عاع عظمت و اقتدار آن، رویای 
اس��تکبار جهان��ی و قدرت ه��ای 

فرامنطقه ای برای تس��لط بر 
مولفه ه��ای امنیت��ی منطقه 
را باط��ل و ای��ران اس��امی 
را پی��ام آور صلح، دوس��تی 
آب ه��ای  در  امنی��ت  و 

پیرامونی  و  س��رزمینی 
قرار داده است.

در ش��رایطی که قدرت دریایی جمهوری اسامی ایران 
با دو ب��ال قدرتمند خود یعنی "نی��روی دریایی ارتش" 
و "نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی" با 
ظرفیت سازی برای انجام ماموریت های بزرگ و منحصر 
به فرد، عمق راهبردی خود را از کرانه های خلیج فارس، 
دریای عمان و ش��مال اقیانوس هند ب��ه آب های دور و 
اقیانوس های فرادست توس��عه داده و به عنوان لنگرگاه 
امنیت فرامنطقه ای به ایفای نقش های حساس می پردازد؛ 
الزامات ناش��ی از تهدیدات متصور فراروی اقتضا می کند 
این روند پرافتخار و غرورانگیز از پیشرفت باعزم، روحیه 
و همت مضاعف و اقدام و حرکت پرش��تاب تر تداوم یابد 
و ابعاد و ش��عاع گسترده تری بیابد. متناسب سازی دانش 
و مه��ارت خاص و س��نجیده دریایی با ب��رد ماموریت ها 
و عملیات ه��ا؛ برقراری تعام��ات همه جانبه و متنوع در 
ابعاد آموزش��ی و عملیاتی با کشورهای همسو و دوست؛ 
توانمندس��ازی مطمئن ب��رای تداوم آماد و پش��تیبانی 
در مس��افت های دور و قابلیت های آفن��دی، پدافندی و 
ماندگاری در دریا؛ در زم��ره جهت گیری ها، اولویت ها و 
درس هایی اس��ت که به اس��تناد اندیشه های دفاعی 
امامین انقاب اس��امی، در مقط��ع تاریخی حاضر 

هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد.
ب��ر ارواح مطهر و تابناک ش��هیدان همیش��ه زنده 
دف��اع مق��دس، مدافعی��ن ح��رم و عرص��ه امنیت 
دریای��ی به ویژه ش��هدای گرانقدر عملی��ات مروارید 
درود می فرس��تم و با تبریک این روز خجس��ته 
به آحاد فرماندهان و کارکنان غیور، 
دالور و خردمن��د نی��روی دریایی 
ارت��ش جمهوری اس��امی ادامه 
توفیق آنان در این راه نورانی و 
عزت بخش برای ایران و ایرانی 
را از درگاه حضرت کبریایی 

طلب می کنم.«

معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده کل قوا 
گفت: آنهایی که شرایط اقتصادی امروز را پدید آوردند، 
تنها آورده خ��ود را برجام می دانند و می خواهند مجدداً 

به عرصه سیاسی بازگردند.
س��ردار رسول سنایی راد با اش��اره به مسائل مطرح شده 
بعد از انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا در خصوص 
مذاک��ره با آمریکا گفت: در ارتب��اط با فضای پدید آمده 
بعد از انتخابات آمریکا در داخل ایران، برخی سعی دارند 
از این وضعیت بهره های خاص خودشان را داشته باشند 
و از این شرایط به عنوان یک فرصت برای شروع مذاکره 
مجدد با آمریکا با این تلقی که مشکات کشور از طریق 

مذاکره حل می شود، استفاده کنند.
وی ادام��ه داد: ما تجربه برج��ام را داریم و این تفکر در 
آن زمان نیز ب��ا همین توجیه مذاکره را در پیش گرفت 
و مدع��ی بود از روزی که این توافق اجرایی ش��ود همه 
تحریم ها برداشته خواهد شد، اما تجربه نشان داد چنین 

اتفاقی نمی افتد.
معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا تصریح کرد: به نظر می رس��د آنها با تصور اینکه 
حافظ��ه تاریخی م��ردم این ماجرا را از یاد برده اس��ت، 

عهدشکنی آمریکا در برجام را در نظر نمی گیرند.
س��نایی راد خاطر نش��ان کرد: متأسفانه به نظر می رسد 
اهداف جناحی و سیاسی به مراتب پررنگ تر از ادعاهایی 
اس��ت که برای حل مش��کات مردم مطرح می ش��ود و 
دلیل آن هم این اس��ت که تنها آورده خودشان را برجام 
می دانند پس به دنبال آن هستند که همچنان این آورده 
را به تصور خودش��ان حفظ کنند، حال آنکه واقعیت در 
حافظ��ه تاریخی مردم چیز دیگری اس��ت و از آن طرف 
نیز به نظر می رس��د که ناکامی ها و عدم توفیق در پاسخ 
به مطالبات به حق مردم و پدید آمدن شرایط اقتصادی 
حرفی ب��رای گفتن در این زمینه باقی نگذاش��ته و آنها 

مجدداً به عرصه سیاسی می خواهند بازگردند.

وی با اش��اره به بیانات مقام معظ��م رهبری که همواره 
تاکی��د دارند راه حل مش��کات مردم در داخل کش��ور 
اس��ت، گفت: واقعیت این اس��ت که کلید حل مشکات 
کش��ور را باید در داخ��ل پیدا کنیم و اگ��ر همتی برای 
حل مشکات وجود داشته باشد و همچنین اگر جدیتی 
داشته باشد مانند زمان سیل و زلزله و مرحله اول شیوع 
کرون��ا که مجموع��ه نیروها پای کار آمدن��د و تمرکز بر 
پاس��خگویی به مطالبات مردم بود ش��اهد آن بودیم که 
رکوردهای��ی در خدمتگزاری و جلب رضایت مردم بر جا 
گذاشته شد، امروز مجدداً جستجوی کلید حل مشکات 
در بیرون مرزها و آن هم اتفاقات بعد از انتخابات آمریکا 
یادآور آن تمثیل تاریخی اس��ت که در تاریکی چیزی را 

گم کرده بود و در جای دیگر دنبال آن می گشت.
س��نایی راد تاکید کرد: امروز نیز می بایست برگ هایی از 
قدرت را برای خود فراهم کنیم در آن صورت می توانیم 
از ش��رایط خارجی هم فرصتی برای پیشبرد اهداف ملی 

بسازیم.
وی با اش��اره به تاش برای ایجاد دو دستگی در جامعه 
ای��ران گفت: امروز مجدداً دوگانگی ها و قطب بندی های 
کاذب موافق و مخالف مذاکره که در داخل تولید می شود 
بیش��تر بوی اهداف جناحی و انتخاباتی می دهد تا اینکه 
واقعاً اراده ای برای حل مشکات وجود داشته باشد.مهر

ادامه از صفحه اول
صهیونیس��تی، عما حوزه اطاعاتی و جاسوس��ی و 
نظامی رژیم صهیونیستی به مرزهای ایران نزدیک تر 
ش��ده که به می��زان تهدیدات امنیتی علیه کش��ور 
می افزای��د. مقابل��ه با ای��ن تح��رکات در کنار حفظ 
ت��وان موش��کی، تقویت نیروی دریایی اس��ت که به 
عنوان عنصری بازدارنده می تواند ایفای نقش داشته 
باش��د. نکته مهم آنکه استراتژی غرب از حوزه زمین 
به س��مت دریایی گس��ترش یافته است چنانکه ترزا 
می نخس��ت وزیر س��ابق انگلیس در هنگام سفر به 
آمریکا )سال 20۱۶( عنوان می کند که خاورمیانه را 
در حوزه زمین به ای��ران باخته ایم لذا باید در دریا با 
آن مقابل��ه کرد. تحرکات اخیر غربی ها، ارتجاع عربی 
و صهیونیستها در دریای س��رخ و مدیترانه تا خلیج 
عدن، دریای عرب و خلیج فارس نش��ان می دهد که 
آنها به دنبال س��اختاری امنیتی و سیاس��ی هستند 
تا ترانزیت دریایی را در دس��ت گرفته که بخش��ی از 
اهداف آن اقدام علیه ایران اس��ت. جنگ یمن نیز در 
قالب این رفتار قابل تعریف است. براین اساس راهکار 
شکستن این س��ناریو، داش��تن نیروی دریایی قوی 
است که در کنار حفظ موقعیت ایران در خلیج فارس 
در ادامه مسیر تا مدیترانه نیز موقعیت ایران را حفظ 
و ارتقا بخش��د. س��وم آنکه نقش دریا در تجارت غیر 
قابل انکار اس��ت، چنانکه به رغم پیشرفت های حمل 
و نق��ل هوایی و زمینی، همچنان دریا نقش محوری 
را ب��رای جهان ایفا می کند. ترانزی��ت دریایی از یک 
س��و نیازمند امنیت و مقابله با پدیده ای به نام دزدان 
دریایی است و از سوی دیگر مقابله با شرایط تحریمی 
امری ضروری اس��ت. داش��تن نیروی دریایی فعال و 
آماده مولفه مهم تحقق این امر است چنانکه با وجود 
چنین نیروی دریایی است که آمریکا به رغم ادعاهای 
رسانه ای، جرات نزدیک شدن به نفت کش های ایرانی 
حامل سوخت به ونزوئا نداشته باشد. نفت کش هایی 
که در کنار درآمد اقتصادی برای کش��ور گامی مهم 
در بی اث��ر کردن تحریم ها بوده اس��ت. بهره گیری از 
توان نیروی دریایی در حوزه امنیت اقتصاد دریایی از 
راهکاری مهم و اساس��ی در مقابله با تحریم است که 
خود دلیلی منطقی برای تقویت نیروی دریایی است. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
که دس��تاوردهای بوم��ی نیروی دریای��ی جمهوری 
اس��امی )ارتش و س��پاه( در کن��ار تضمین امنیت 
کشور مولفه ای مهم در تامین اهداف اقتصادی کشور 
است که با بهره گیری از ظرفیت های آن می توان بر 
مشکات اقتصادی غلبه کرد. همچنین اقتدار نیروی 
دریایی اکنون پایان بهانه ه��ای امنیتی آمریکا برای 
حض��ور ناوگان دریایی اش در آب های خلیج فارس را 
رقم زده اس��ت و زمان آن است که آمریکا به دخالت 
در حری��م آبی خاورمیانه پای��ان داده و امنیت خلیج 
فارس را به س��اکنان واقعی منطقه که هزاران س��ال 

است که در منطقه حضور دارند واگذر نماید.

سرمقاله

گزارش

بسیج برای عبور از بحران ها دارای تجربه های درخشانی است
رئیس بسیج اساتید گفت: تجربه سیل، زلزله و کرونا در ایران نشان می دهد 
کش��ور به قرارگاه مرکزی مردم نهاد برای گذار از بحران ها نیازمند اس��ت 
و باید گفت بس��یج مس��تضعفین در این ح��وزه دارای تجربه ها و الگوهای 

درخشانی است. 
مجتبی زارعی رئیس بسیج اساتید کشور در »همایش ملی تجربه نگاری و 
آینده پژوهی مدیریت مردم نهاد مخاطرات طبیعی« دانش��گاه گرگان گفت: با 
این حال، بسیج مستضعفین آنگونه که شایسته است مورد حمایت قانونی  نیست در حالی 
که بس��یج، همه اقشار را برای دفاع از کشور و استقال آن و ثباتش در مواجهه با دشمن و 
مخاطرات طبیعی و بحران های اپیدمیولوژیکی به صحنه می آورد اما مش��اهده می کنیم که 
بعضی اوقات رفتارهای بروکراتیک، در برابر مش��ارکت مردم برای رفع مخاطرات طبیعی و 

اجتماعی مانع تراشی و کارشکنی می کند.  فارس

سوال از »زنگنه« درباره کارکنان جایگاه های سوخت
نماینده مردم مهاباد در مجلس از طرح سوال از وزیر نفت درباره وضعیت 

کارکنان جایگاه های سوخت خبر داد.
ج��ال محمودزاده از طرح س��وال از بیژن زنگنه وزی��ر نفت درباره اخراج 
ش��دن 2 هزار تن از کارکنان جایگاه های س��وخت در سراسر کشور خبر 
داد. وی افزود: وزارت نفت تعدادی از جایگاه های سوخت که تحت پوشش 
این وزارتخانه بود به بخش خصوصی واگذار کرده و اشخاصی که این جایگاه ها 
را در سراس��ر کش��ور خریداری کرده اند کارکنان این جایگاه ها که بعضا دارای سابقه چندین 
ساله بودند اخراج کرده اند. این در حالی است که طبق اصل 44 قانون اساسی، زمانی که یک 
واحد فعال به بخش خصوصی واگذار می شود، بخش خصوصی تا ۵ سال نمی تواند هیچ کدام 
از کارگران این واحد را اخراج کند. متاسفانه در زمان انعقاد قرارداد بین وزارت نفت و سازمان 

خصوصی سازی کم کاری شده و این بند را در قرارداد قید نکرده اند.  تسنیم

نفوذی ها معیشت مردم را برای مذاکره گروگان می گیرند
ی��ک نماین��ده ادوار مجلس گفت: برخ��ی مس��ئولین در الیه های میانی 
تصمیم گیری کش��ور از این خیاالت دارند که معیشت مردم را به گروگان 
بگیرند، اینها نفوذی هایی هستند که در دستگاه های اجرایی حضور دارند. 
حسین نجابت نماینده ادوار مجلس شورای اسامی با اشاره به هدف دولت 
جدید آمریکا از بازگشت به برجام و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 
۱400، اظهار کرد: احتمال بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد یعنی همانطور 
که قلدرمآبانه خارج شدند، ممکن است بگویند می خواهیم دوباره وارد برجام بشویم اما به نظرم 
تحریم ها رفع نخواهد شد. وی تاکید کرد: آنها در برجام امتیازات شگفت انگیزی از ما گرفتند و 
به سادگی آن را از دست نمی دهند. همان وقتی که در برجام بودند هم تحریم بود. نجابت گفت: 
هنوز دولتمردان ما حرف های س��اده لوحانه ای نظیر بازی برد-برد که متعلق به دهه ۸0 و ۹0 

قرن گذشته میادی است،بکار می گیرند، چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد.  مهر

آیا طرح نمایندگان مجلس یازدهم به سرانجام می رسد؟ 

افکار عمومی و مطالبه شفافیت آراء

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد شنبه  8 آذر 1399  شماره 5461 

سرلشکر باقری: 

اقتدار نیروی دریایی ارتش رویای قدرت های 
فرامنطقه ای را باطل کرد

سردار سنایی راد:
طرفداران برجام می خواهند در قدرت بمانند

در دام دوقطبی ها نیفتیم


