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 تسلیت رهبر انقالب
در پی درگذشت حجت االسالم احمدی

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت 
روحانی عالیقدر و دانشمند حجت االسالم دکتر احمد 

احمدی را تسلیت گفتند.
مت��ن پی��ام رهبر انقالب اس��المی به این ش��رح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأس��ف و تأثر خبر درگذش��ت روحانی عالیقدر 
و دانش��مند جناب حجة االس��الم آق��ای دکتر احمد 
احم��دی رحمةاهلل علیه را دریافت کردم. عمر با برکت 
این دانش آموخته ی فاضل حوزه و دانش��گاه یکس��ره 
در خدمت علم و تحقیق و تربیت جوانان جویای علم 
بوده اس��ت. مسئولیت های مهم این عنصر خدوم و پر 
کار در مسائل دانشگاهی در دوران انقالب و جمهوری 
اسالمی فصل درخشانی از زندگی ایشان است. عضویت 
دهها ساله در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، ایجاد و 
اداره ی مؤسسه ی س��مت، مدیریت بخش های مهم و 
حساس��ی از مجموعه ی دانش��گاهی کشور، بخشهای 
برجسته ئی از این دوران است. اینجانب درگذشت این 
م��رد انقالبی و وفادار را به خاندان و فرزندان محترم و 
همکاران و ش��اگردان و دوستان ایشان تسلیت عرض 
میکن��م و رحمت و مغفرت اله��ی را برای آن مرحوم 

مسألت میکنم.
سّیدعلیخامنهای
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 برگزاری سالگرد
شهدای حادثه تروریستی مجلس 

اولین سالگرد ش��هدای حادثه تروریستی مجلس 
امروز در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می شود.

در ای��ن مراس��م ک��ه ازس��اعت  ۱۱:۳۰ الی ۱۳ 
برگزار می ش��ود، رئیس و نمایندگان مجلس به همراه 
خانواده های شهدای حادثه ۱۷ خرداد مجلس، حضور 

خواهند یافت.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس امروز پس از یک 
هفته سرکش��ی به حوزه های انتخابیه، نشس��ت علنی 

برگزار می کنند.
وکالی ملت قرار اس��ت طی هفت��ه جاری الیحه 
مه��م »الح��اق دول��ت جمهوری اس��المی ای��ران به 
کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم« را مورد 

بحث و بررسی قرار دهند.
جدی��د  رئیس��ه  هی��أت  اعض��ای  همچنی��ن 
کمیس��یون  های تخصصی پارلمان برای سومین سال 
فعالی��ت مجلس ده��م نیز طی هفته ج��اری انتخاب 
می شوند. بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
تصریح کرد: با توجه به برگزاری مراسم سالگرد شهدا، 
جلس��ه علن��ی مجلس در س��اعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه به 

خبرگزاریدانشجو پایان می رسد. 

تکذیب درخواست آزادی سعید مرتضوی 
از سوی آیت اهلل هاشمی شاهرودی

ی��ک مق��ام آگاه اع��الم ک��رد: حض��رت آیت اهلل 
هاشمی ش��اهرودی به هیچ وجه درخواس��تی مبنی بر 

عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشته است.
به دنبال انتشار شایعات و اخبار جعلی در ارتباط 
با درخواست آزادی س��عید مرتضوی از سوی آیت اهلل 
هاشمی ش��اهرودی، یک مقام آگاه اعالم کرد: حضرت 
آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی به هیچ وجه درخواس��تی 

مبنی بر عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشته است.
وی ادامه داد: جعل اخبار و انتش��ار اطالعات غلط 
و جهت دار تخریبی ش��یوه نخ نما شده رسانه ای است 
که در پیشگاه ملت بزرگ ایران و طیف ها و گروه های 
فعال متعهد سیاس��ی و اجتماعی راه به جایی نخواهد 

باشگاهخبرنگارانجوان برد. 

 انتقال ۴ محکوم ایرانی از ارمنستان
به کشور

مع��اون حق��وق بش��ر و ام��ور بین المل��ل وزارت 
دادگس��تری از انتقال ۴ محکوم ایرانی از ارمنستان به 

کشور خبر داد.
محم��ود عباس��ی با اع��الم این خبر گف��ت: این 
محکوم��ان ایرانی که در زندان های ارمنس��تان دوران 
حب��س خ��ود را س��پری می کردن��د، در چارچ��وب 
همکاری ه��ای حقوق��ی و قضای��ی بین دو کش��ور، از 
ارمنس��تان به ایران منتقل ش��دند. وی با بیان اینکه 
ادام��ه محکومیت این افراد در زندان های کش��ورمان 
انجام خواهد ش��د، افزود: سایر محکومان دو کشور در 
چارچوب موافقت نامه همکاری بین ایران و ارمنستان 

ایسنا در آینده مبادله خواهند شد. 

ضرورتی به افزایش وکالی ملت نیست
عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور گفت: 
با افزایش تعداد نمایندگان اتفاق خاصی رخ نمی دهد 

و لذا ضرورتی ندارد.
ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: نمایندگان فعلی چه 
 گلی به س��ر م��ردم زدند که تعدادش��ان افزایش یابد.

باشگاهخبرنگارانجوان

اخبار

غنی سازی 190 هزار سو خالف برجام نیست
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی گفت: مقدمات غنی س��ازی در راستای 
رس��یدن به ۱9۰ هزار س��و یکی از ابزار های خنثی س��ازی توطئه غربی ها است 

و خالف برجام نیست.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی با اش��اره به فرمان مقام معظم رهبری در این 
باره  گفت: اروپایی ها از یک س��و در تالش هس��تند مانع از پیش��رفت هس��ته ای 
کش��ورمان ش��وند و از س��وی دیگر می خواهند تحریم ها و محدودیت ها علیه ایران 

اسالمی ادامه یابد.
نماینده مردم ورامین تصریح کرد:غربی ها خصوصا اروپا خواب آش��فته ای برای ایران 
دیده ان��د و ب��ر این اس��اس نیز آمریکایی ها از ابزار اعمال فش��ار و افزای��ش تنش ها علیه 
کشورمان بهره می گیرند. وی  ادامه داد: در واقع طرف های اروپایی و آمریکا به دنبال ضرر 
باشگاهخبرنگارانجوان کردن ایران و نرسیدن به منافع حاصل از برجام هستند. 

سخنگو
 موشک های دفاعی امانت های ملت در دست مسئوالن هستند

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  با اشاره به  توان دفاعی ایران 
و تاکی��د آمریکا برای مذاکره در این باره گفت: این یک تصور غلطی اس��ت که 
غربی ها فکر می کنند با فشار بر جمهوری اسالمی، بتوانند ایران را به تن دادن 

به مذاکره موشکی وادار کنند.
سردار یداهلل جوانی اظهار داشت: مذاکره موشکی به منزله این است که ملت 
ایران بر سر ابزار دفاعی خود با دشمن معامله کند که هیچ ایرانی عاقل و منصفی به 

چنین چیزی رضایت نخواهد داد.
وی تاکید کرد : موشک های دفاعی امانت های ملت ایران در دست مسئوالن هستند. 
از س��وی دیگر معاون سیاس��ی سپاه  با اشاره به شکس��ت تروریست ها در منطقه گفت: 
س��وریه در آینده در محور مقاومت نقش آفرینی خواهد کرد. جوانی تاکید کرد: حضور 

ایرنا ایران در سوریه قانونی و به دعوت دولت این کشور است. 

پاسداران
»احیای فردو« مصداق فرمان رهبرانقالب است

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، احیای س��ایت 
غنی سازی فردو را اولین و مهمترین مصداق فرمان اخیر رهبر انقالب خواند.

ج��واد کریمی قدوس��ی، در خصوص فرمان اخیر رهب��ر معظم انقالب برای 
فراهم کردن مقدمات غنی سازی اظهار داشت: اولین اقداماتی که سازمان انرژی 
اتمی باید انجام دهد، نصب س��کوهای مربوط به س��انتریفیوژهای ضروری است، 

چرا که اینها زیرساخت های غنی سازی هستند.
وی با اش��اره به س��خنان رئیس س��ازمان انرژی اتمی مبنی بر اینکه اگر غنی سازی 
را ش��روع کنیم، از سانتریفیوژهای قبلی اس��تفاده نمی کنیم، گفت: ساخت دستگاه های 
نس��ل جدید س��انتریفیوژ کار خوبی است و باید انجام ش��ود، اما چون زمانبر است باید 
دس��تگاه های سالم قبلی سریعتر نصب شود، چرا که از پول مردم برای اینها هزینه شده 

مهر است. 

پارلمان

دردانشگاهدافوسبرگزارشد
رزمایش تاکتیکی »ذوالفقار ۹۷« 

رزمای��ش تاکتیک��ی روی نقش��ه »ذوالفق��ار9۷« ویژه  اسلالم دانشجویان دوره ۲۸ دانش��گاه فرماندهی و ستاد ارتش ارتش
)دافوس( صبح دیروز در این دانشگاه برگزار شد.

امیر حس��ین ولی وند زمانی، فرمانده دانش��گاه فرماندهی و ستاد ارتش 
ب��ا اعالم این خبر، اظهار داش��ت: این رزمایش مش��ترک به م��دت ۵ روز و 
با هدف ارتقای س��طح آمادگی رزمی دانش��جویان و آش��نایی بیشتر آنان با 
ترتیب و توالی اعمال فرماندهی و س��تاد در محیط عملیاتی ناهمطراز برگزار 

شده است.
وی همچنی��ن تصریح کرد: رزمایش روی نقش��ه یکی از مهم ترین انواع 
تمرینات تاکتیکی در س��طح دانش��گاه ها و مراکز آموزش نظامی جهان بوده 
و عبارت اس��ت از ارائه یک وضعیت نظامی در روی نقش��ه یا کالک عملیاتی 
و خواس��ته هایی که مس��تلزم تهیه برآوردها، اخذ تصمیمات، تهیه طرح ها و 

صدور دستورات مقتضی توسط فرماندهان یا افسران ستاد است.
امیر ولی وند در ادامه افزود: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در راستای 
اوامر فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ای��ران با برگزاری این رزمایش و 
ارائ��ه الگوهای��ی از تاکتیک ها و ابزارهای نبرد ناهمطراز در پی آن اس��ت که 
دانش��جویان دوره فرماندهی و ستاد را با نحوه مقابله با نیروهای فرامنطقه ای 
آش��نا نموده و زمینه ارتقای دانش عملیاتی آنها را در به کارگیری روش��های 
نوین نبرد فراهم س��ازد.  در دانشگاه دافوس، آموزش پرسنل منتخب ارتش 
به منظور مس��ئولیت پذی��ری در رده های میانی تیپ به باالدر رش��ته های 

روابطعمومیارتش مدیریت دفاعی صورت می گیرد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت  نظام با بیان اینکه جریان نفوذ  مصللللحت
مفاهیم جدی��دی را ارائه می کند که با مبانی انقالب 
همخوان��ی ندارد، گفت: وقتی هر یک از تحوالت ۴۰ 
ساله انقالب را بررسی می کنیم، هر تحولی که منشا 
آن اس��تقالل کش��ور ب��وده، موجب افزای��ش اقتدار 

جمهوری اسالمی شده است.  
علی باقری در هشتمین جلسه از سلسله نشست های 
ش��نبه های انقالبی گف��ت: وقتی کلمه اس��تقالل را 
مجس��م می کنیم س��ه مفهوم هویت، م��رز و عنصر 
خارج��ی )دش��من و ی��ا بیگانه( در کن��ارش تداعی 
می ش��ود. وی افزود: هویت ملت س��ه بع��د دارد که 
عبارتند از: اس��المی، انقالب��ی و تاریخی – ملی؛ که 
اس��تقالل، ایج��اد و احراز مرز برای ه��ر کدام از این 

هویت ها در مقابل دشمن معنا می شود.
باقری گفت: این هنر امام راحل وانقالب بود که 
توانستند این س��ه مولفه هویت را به صورت هم افزا 

در کنار هم قرار دهند.
وی با بیان اینکه استقالل یکی از معدود مفاهیم 
در قاموس انقالب اس��ت که هم بنی��ان دینی و هم 
بنیان تاریخی دارد خاطر نش��ان کرد: لذا اس��تقالل 

اصلی تری��ن ش��عار انقالب بوده و هس��ت ومهمترین 
هدف و ریشه دارترین آرمان تاریخی ملت ایران بوده 

و خواهد بود.
وی بیان ک��رد: معارضه ای که ۴۰ س��ال تجربه 
کردی��م در دوح��وزه خارج��ی وداخلی بوده اس��ت. 
درمعارضه خارجی، دش��من تهاجم��ش موجودیتی 
اس��ت و می خواهند بنیان کش��ور را براندازد، اما در 
معارض��ه داخلی می خواهند فرهنگ و یا بازار تجاری 

ایرانی را تحت اختیار خود بگیرند.
باق��ری ی��ادآور ش��د: در حوزه داخلی ب��ا دو نوع 
معارضه ب��ا اس��تقالل مواجهیم که ش��امل یک، "لو 
دادگ��ی" و دوم "وادادگی" هس��تیم که هر دو جریان 
کارکردش��ان این اس��ت که مرز های سه بعد هویت را 
مخدوش کنند. وی تاکید کرد: دو جریان لو دادگی و 
وادادگی خطرشان جایی جدی می شود که همزمان و 
هم راس��تا با دشمن خارجی این تعرض را به سه بعد 
هویت انجام می دهند، کاری که جریان لودادگی انجام 

می دهد این است که مفهوم استقالل را تغییر دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 
خیلی از فرهنگ های غرب گرا، استقالل را عامل انزوا 
و پیش��رفت کش��ورارائه می دهند درحالی که معنی 

استقالل این نیست.
وی با اشاره به مفهوم اقتدار ملی نیز گفت: اقتدار 
تبدیل مولفه های قدرت به اعتبار و جایگاه در عرصه 
خارجی معنا می دهد؛ همانطور که در بازار، پول قابل 
اعتبار اس��ت، در عرصه مناس��بات بین المللی آنچه 
کشور را وارد عرصه اقتدار می کند، بده بستانهاست.

باق��ری تصری��ح کرد: اقت��دار در مفه��وم واقعی 
خ��ود کارکردش باید این باش��د که ایجاد مولفه های 
جدید قدرت کند ی��ا مولفه های قدرت را ارتقا دهد. 
مولفه های قدرت بر اقتدار کشور می افزایند و اینگونه 
جایگاه کش��ور در عرصه مناس��بات بین المللی ارتقا 

می یابد.
عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام افزود: 
جری��ان نفوذ ودش��منان ای��ن تعریف از اقت��دار را، 
همانطور که مفهوم استقالل را قبول نداشتند درباره 

اقتدار هم اینگونه هستند.
وی گفت: ایران برای حفظ ش��اخص اس��تقالل، 
باالترین هزینه ها را داده اس��ت، اما در ش��اخص های 
سازمان ملل و یا سایر کش��ور های دنیا این شاخصه 
اصال دیده نمی ش��ود. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام  با بی��ان اینکه نفوذ ای��ران برآم��ده از اقبال 
کش��ور های دیگر منطقه نس��بت به انقالب اسالمی 
اس��ت، افزود: جرم ایران این اس��ت که تفکر انقالب 

میزان  اسالمی را آورده است. 

ف
ال

گروهرویداد رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ گلللزارشدو
فوتبال در روس��یه رویدادی بزرگی است که اکثر 
م��ردم ایران به آن نگاه وی��ژه ای دارند و بی تردید 
از ح��اال همگان ب��رای موفقیت تی��م ملی فوتبال 

کشورمان دعا می کنند. 
حمایت از تیم مل��ی فوتبال وظیفه هر ایرانی 
است و موفقیت آن در آوردگاهی بزرگ به نام جام 
جهانی، افتخاری وصف ناش��دنی برای همه مردم 
کشور است ، اما در این میان انتشار اخباری مبنی 
بر سفر تعداد زیادی از مسافران غیرمرتبط با جام 
جهانی به روسیه ، موضوعی است که از نگاه مردم 
کش��ورمان پنهان نمانده و انتقاد آنان را به همراه 

داشته است. 
انتشار این اخبار این سوال رامطرح می کند که 
ضرورت حضور این افراد در کاراوان ایران چیست 
و چرا باید در ش��رایط نه چندان مطلوب اقتصادی 
کش��ور که مردم با مش��کالت بس��یاری دست به 
گریبان هس��تند، هزینه بیت المال صرف سفر غیر 

ضروری این گروه شود؟
بارها دیده ش��ده که انتشار سلفی های متعدد 
ی��ا حضور ای��ن مدی��ران در اماکن توریس��تی در 
ش��بکه های اجتماع��ی یا حتی برخی از رس��انه ها 

موجب انتقاد بخش عمده ای از مردم شده است.
در ای��ن میان حضور برخ��ی از نمایندگان در 
این سفر موضوعی اس��ت که حساسیت ویژه ای را 
برانگیخته است چرا که مردم معتقدند نمایندگان 
آنان باید بیش��ترین حساسیت را برای هزینه کرد 
بیت المال داش��ته و نظارت آنان بر این امور بیش 

از سایرین باشد. 
س��وال مردم این اس��ت، آیا س��فر نمایندگان 
دس��تاورد ویژه ای برای کشورمان به دنبال دارد و 
حضور آنان در این مس��ابقات به چه عنوان است و  

درنهایت خروجی آن چه خواهد بود ؟

هزینه سفر به روسیه 
باید در نظر داش��ت که هزینه سفر به روسیه 
در ای��ن ای��ام ک��ه دوران جذب توریس��ت در این 
کشور به اوج رس��یده و فارغ از برگزاری مسابقات 
فوتبال جذابیت های توریستی فراوانی در آن وجود 
دارد، س��فر ک��م هزینه ای نخواهد ب��ود. بخصوص 
اگر این افراد از نمایندگان کش��ور باش��ند چرا که 
برای رعایت ش��ان آنان، بلیت های ویژه هواپیما و 
هتل های لوکس در نظر گرفته می ش��ود که برخی 
از اف��راد هزینه آن را بی��ش از ۲۰ میلیون تومان 

برآورد کرده اند. 
به طورحتم به ای��ن هزینه، هزینه ماموریت و 
س��ایر هزینه های جانبی نیز اضافه خواهد شد که 
به نظر نمی رسد کسی بخواهد آن را از جیب خود 

پرداخت کند.
در ای��ن صورت آیا نمی ت��وان این هزینه را به 
عن��وان مثال به بهترین مربی ج��وان لیگ برتر یا 
لیگ دس��ته اول کش��ور یا بهتری��ن بازیکن جوان 
لی��گ برتر اختص��اص داد تا تضمینی برای رش��د 

فوتبال کشورمان باشد؟

وظیفه نظارتی 
اگرچ��ه برخ��ی از نمایندگان ض��روت نظارت 
میدان��ی بر مدیران، مربیان و ورزش��کاران را یکی 
از دالی��ل ای��ن حضور عن��وان کرده اند اما ش��اهد 
هس��تیم که با وجود برگزاری مس��ابقات ورزشی 
متع��دد و حضور برخ��ی از نماین��دگان در آنها تا 
کنون گزارش��ی از آثار مثبت و نظارتی آنها منتشر 

نشده است.
دراین زمینه سیدعلی ادیانی عضو فراکسیون 
ورزش مجل��س گفت: اع��زام نماین��دگان به جام 

جهان��ی از مح��ل بیت الم��ال منط��ق پارلمانی و 
حقوقی ندارد.

وی افزود: نظارت های مجلس مش��خص است 
و یکی از وظایف نمایندگان اعمال نظارت به شمار 
می رود اما در بحث جام جهانی موضوعیت ندارد. 

عض��و فراکس��یون ورزش مجلس بی��ان کرد: 
هرچه فکر می کنم و در قانون اساس��ی نگاه کردم 
و آیین نامه داخلی مجلس را بررس��ی کردم جایی 
نیافتم که ش��أنیت نظارت نماین��دگان مجلس در 

خصوص جام جهانی وجود داشته باشد.
با این اوصاف، در آس��تانه ج��ام جهانی فوتبال 
روس��یه،  تع��دادی از نمایندگان مجل��س با قرعه 
کشی انتخاب و برای این وظیفه معرفی شده اند، اما 
انتقاداتی که انتشار خبر آنها برای تماشای مسابقات 
ج��ام جهانی فوتبال در پی داش��ت، موجب ش��د تا  
برخی نمایندگان س��فر به روس��یه منصرف شوند. 
برخی از خبرها نیز حکایت از آن دارد که ش��ماری 
دیگر از نمایندگان  کماکان بر انجام این مس��افرت 
اص��رار دارن��د و حتی تاکید کرده اند ک��ه  با هزینه 

شخصی در این مسابقات حضور خواهند داشت. 
غالمرض��ا کات��ب نماین��ده گرمس��ار، پروانه 
سلحش��وری نماینده ته��ران و محمدعلی وکیلی 
نماینده تهران )فراکسیون امید( و محمداسماعیل 
سعیدی نماینده تبریز از طرف کمیسیون فرهنگی 
و رحیم زارع نماینده آباده، همایون یوسفی نماینده 
اهواز و علی اصغر یوس��ف نژاد نماینده ساری هم از 
سوی فراکس��یون ورزش مجلس برای این سفر به 

وزارت ورزش و جوانان معرفی شدند.
آخرین خبرها حکایت از این دارد که اسماعیل 
س��عیدی و غالمرض��ا کاتب از جمل��ه نمایندگانی 

هستند که از این سفر انصراف داده اند.
غالمرض��ا کاتب عضو کمیس��یون فرهنگی در 
این باره گفت: طبق س��نوات گذش��ته، کمیسیون 
فرهنگی مجلس به عنوان ناظر چندین نماینده را 
به مس��ابقات جام جهانی فوتبال اعزام می کند، به 
نظر من اگر یک یا دو نفر از همکاران برای دیدن از 
این مسابقات حضور یابند کفایت می کند ولی این 
که هفت نفر برای تماشا اعزام شوند غیرمنطقی و 
غیراصولی است و باعث افزایش هزینه ها می شود.

محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز 
و عضو کمیس��یون فرهنگی نیز در این باره تصریح 
کرد: الزم نمی بینم به این مس��ابقات بروم، چرا که 
وضعی��ت اقتصادی کش��ور به گونه ای نیس��ت که 
وجدان انس��ان بپذیرد، با پ��ول بیت المال و مردم 

بازی های جام جهانی ببیند .

از س��وی دیگر اعتقاد دارم، وظایفی هم که در 
بحث نظارت بر عهده نمایندگان اس��ت را می شود 
از مسیرهای دیگر انجام داد و لزومی به حضور در 
این مسابقات نیست؛ اگر هم خیلی ضروری باشد، 

می شود یک یا دو نفر حاضر باشند.
 رحی��م زارع و محمد عل��ی وکیلی نیز از قرار 
داشتن نامش��ان در این لیس��ت اظهار بی اطالعی 
کرده و اعالم کردند در صورتی که نامشان در این 

لیست باشد انصراف می دهند.
رحیم زارع رییس کمیت��ه فوتبال مجلس در 
این باره تاکید کرد: اینکه برخی نمایندگان تمایل 
دارن��د با پول بیت المال به روس��یه محل برگزاری 

جام جهانی فوتبال بروند، قابل توجیه نیست.
وی اف��زود: همه باید از ملی پوش��ان حمایت 
کنی��م اما برای حمای��ت از تیم ملی نباید از جیب 

مردم هزینه های نامتعارف پرداخت شود.
محم��د عل��ی وکیلی عض��و هیات رییس��ه و 
فراکسیون امید مجلس نیز در این باره اظهارداشت: 
اگر سهمیه ای برای اعزام نمایندگان به جام جهانی 
وج��ود دارد، آن را ب��ه بان��وان فوتس��ال ایران که 
قهرمان آس��یا ش��ده اند، اختصاص دهد تا مباحث 
در خص��وص اعزام نمایندگان ب��ه جام جهانی نیز 
برطرف ش��ود. پروانه سلحش��وری نماینده تهران 
نی��ز اعالم کرد که از حضور در این س��فر انصراف 
نمی دهد ولی با هزینه ش��خصی برای تماشای این 

بازی ها در روسیه حضور می یابد.
پروانه سلحش��وری رییس فراکسیون زنان در 
ای��ن باره گف��ت :  تا جایی که اط��الع دارم، اصال 
موضوع قرعه کش��ی در مورد حض��ور نمایندگان 
در مس��ابقات جام جهانی فوتب��ال مطرح نبوده و 
مانند همیشه که کمیسیون های مختلف سفرهای 
مرتبط با کمیسیون خود را انجام می دهند بنا شد 
تعدادی از نمایندگان عضو کمیس��یون فرهنگی و 

فراکسیون ورزش در این سفر حضور یابند.
وی اظهار داشت: بنده و آقایان وکیلی و کاتب 
نیز چندین سال بود که از سوی کمیسیون سفری 
نرفته بودیم از این رو از ما خواسته شد که در این 

سفر حضور داشته باشیم.
این در حالیس��ت که سلحشوری در تعطیالت 
نوروزی در نشس��ت مقام زن شرکت کرده بود که 
این نشس��ت در مقر س��ازمان مل��ل در نیویورک 

برگزار شد. او سرپرست هیات اعزامی ایران بود.
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س گف��ت: 
کمیسیون های دیگر بیشتر از ما سفر می روند ولی 
چنین حاش��یه هایی برای آنان ایجاد نمی شود. بنا 

ش��ده بود دو نماینده در دو روز س��فر به روس��یه 
برای حضور در ی��ک بازی تیم ملی فوتبال حضور 
داش��ته باشند و بنا نبود هر هفت نماینده در همه 

مسابقات باشند.
وی تاکید کرد: بنده از حضور در این مسابقات 
انصراف نمی دهم و با خرج خودم به روسیه می روم 
زی��را معتقدم بای��د ناظر مجلس در ج��ام جهانی 
فوتبال حضور داشته باشد، امروز بسیاری به دنبال 
منزوی کردن ایران هس��تند ما نباید اجازه دهیم 
که این اتفاق بیفتد و باید نمایندگان ایران در این 
مس��ابقات حاضر باش��ند و نمایندگان می توانند با 

هزینه خود به این سفر بروند.

تکرار تجربه 
تجربی��ات متع��دد نش��ان داده اس��ت ک��ه 
دستاور دهای چنین سفرهایی عمدتاً با حاشیه های 
بسیار برای نمایندگان همراه بوده و این موضوعی 
است که در ذهن افکار عمومی باقی مانده است. 

ب��رای نمون��ه در س��ال ۲۰۱۴ ع��ده ای از 
نمایندگان ب��رای برای پیگیری پرونده فس��اد در 
فوتبال ج��ام جهانی ۲۰۱۴ برزیل یه این کش��ور 

سفر کردند. 
اما در نهایت این س��فر نظارتی داس��تان های 
پرحاشیه ای را برای همراهی نمایندگان با تیم های 

مختلف ورزشی ایران رقم زد. 
از جمله اینکه،  خبر همراهی »حمید رسایی« 
عضو پیش��ین کمیس��یون اصل 9۰ مجلس با تیم 
ملی فوتب��ال در جام جهانی برزیل، بس��یار مورد 
توجه رس��انه ها و عموم مردم ق��رار گرفت. در آن 
مقطع، ناگهان فش��ار های رس��انه ای فراوان به این 
نماین��ده و حتی مجلس جهت چنین اعزامی وارد 
ش��د و درنهایت خود رس��ایی نیز با مطلبی که در 
آن جمله »تیترهایتان برایم پشیزی ارزش ندارد« 

به منتقدان پاسخ داد.
همچنی��ن »حس��ین س��بحانی نیا« از دیگ��ر 
نماین��دگان دوره پیش��ین مجل��س اع��الم ک��رد 
»موضوع حضور رس��ایی در برزیل، بنا به تقاضای 
کمیس��یون اصل 9۰ مجلس و ضرورت بوده«، اما 
در نهایت رس��ایی به برزیل نرفت و حسین آذین، 
عض��و وقت کمیس��یون اصل 9۰ نیز ک��ه قرار بود 
به جای آن نماینده به جام جهانی اعزام ش��ود، با 
مخالفت رییس مجلس روبه رو ش��د تا پرونده سفر 
نماین��دگان به این تورنمنت مهم ورزش��ی بس��ته 

شود. 
البته بعد ها اعالم ش��د دو نفر از کارشناس��ان 
کمیس��یون اصل 9۰ ب��ا هزینه ش��خصی در جام  
جهانی حضور یافته بودند! ولی گزارشی از آن سفر 
و نظارت های صورت گرفته، جنبه عمومی و علنی 
پیدا نکرد؛ موضوعی که برای المپیک و پارالمپیک 

۲۰۱۶ برزیل هم تکرار شد.
در این سفر همچنین محمدرضا تابش، رییس 
وق��ت فراکس��یون ورزش، غالمرض��ا تاجگردون و 
غالمعل��ی جعفرزاده ایمن آب��ادی و خانم ه��ا طیبه 
سیاوشی و سیده فاطمه ذوالقدر نمایندگانی بودند 
که همراه با کاروان ورزش��ی ایران به برزیل س��فر 
کردن��د و هزینه های بس��یار و کیفی��ت انجام آن، 
ب��ا انتقاد زی��اد رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی 
مواجه ش��د؛ به ویژه بع��د از س��لفی ایمن آبادی و 
تاجگردون در صندلی های ش��یک بیزینس کالس 
پرواز بازگش��ت، انتق��ادات افکار عمومی بیش��تر 

شدت گرفت چرا که  در آن مقطع به دلیل کمبود 
بودج��ه، کمیته ملی المپیک ب��ا تأخیر مربی تیم 
پینگ پنگ بانوان را برزیل فرس��تاد  و این درحالی 
بود که با قرعه کشی در فراکسیون ورزش مجلس، 
فراکس��یون زنان و خانواده و همینطور کمیسیون 
برنامه و بودجه، پنج نفر انتخاب ش��ده و با بودجه 
ای��ن کمیت��ه و منابع دولتی راه��ی محل گزارش 

رقابت ها شدند.
 س��فر به برزیل با مبلغ بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون 
تومان و یا حتی بیشتر با بودجه دولتی، با واکنش 
تند برخی دیگر از نمایندگان روبه رو و این مس��أله 
مطرح ش��د که اعزام این تع��داد نماینده که عماًل 
سفرش��ان جنبه تش��ریفاتی و تفریحی داش��ت، با 
توجه به محدودیت های مالی دولت، منطقی نبوده 

است. 

مخالفت هیات رئیسه 
درای��ن میان خبرهایی نی��ز از مخالفت هیات 
رئیسه مجلس با این س��فر شنیده می شود. احمد 
امیرآب��ادی فراهانی عضو هیئت رئیس��ه مجلس با 

اعالم این خبر 
گف��ت: طب��ق ش��نیده ها ۴ عضو کمیس��یون 
فرهنگی و ۲ عضو فراکس��یون ورزش مجلس قرار 
اس��ت برای تماشای بازی های جام جهانی از سوی 
وزارت ورزش به روس��یه بروند اما تا کنون وزارت 

ورزش 
  هماهنگی برای اع��زام نمایندگان با مجلس 

نداشته است.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این موض��وع باید در 
کمیته س��فرهای خارجی مجل��س تصویب و پس 
ازآن انجام ش��ود، ادام��ه داد: در حال حاضر هیچ 
مجوزی برای س��فر نمایندگان مجلس به روس��یه 

صادر نشده است.
نماینده م��ردم قم در مجلس با تاکید براینکه 
بهت��ر ب��ود وزارت ورزش و فدراس��یون فوتب��ال 
هیئت رئیس��ه پارلم��ان را در جریان اع��زام چند 
نماینده به روس��یه قرار می داد، اظهار داشت:حتی 
اگ��ر وزارت ورزش ای��ن اق��دام را انج��ام م��ی داد 
هیئت رئیس��ه با توجه به شرایط اقتصادی کشور با 

انجام این کار مخالفت می کرد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس با اع��الم اینکه در 
جلسه امروز هیئت رئیسه موضوع اعزام ۶ نماینده 
به روسیه را بررس��ی می کند، ادامه داد: قطعاً این 
موضوع ب��ا مخالفت اعضای هیئت رئیس��ه مجلس 

مواجه می شود.
امیرآبادی تصریح کرد: در صورت لزوم با طرح 
س��وال، از وزیر ورزش و جوانان خواهیم خواس��ت 
با حضور در مجلس پاس��خ نمایندگان درباره علت 
اعزام نمایندگان به جام جهانی روس��یه را توضیح 

دهد.

پاسخگوئی 
در این می��ان نمایندگان مجلس، باید توضیح 
دهند که آیا باز هم برای نظارت و کسب تجربه به 

روسیه سفر خواهند کرد؟ 
آیا س��ایت رس��می مجل��س دالی��ل و میزان 
هزینه ای که این افراد در س��فر دو هفته ای مصرف 

می کنند،  شفاف سازی می کند؟
همچنی��ن در مدت��ی که این نماین��دگان در 
کش��ور حضور ندارند چه کسی وظایفشان را انجام 

می دهد؟ 
در نهایت هیات رئیس��ه مجل��س نباید اجازه 
دهد که س��فرهای خارجی  رویکردی مس��ابقه ای 
در می��ان نماین��دگان به خود بگی��رد و با ورود به 
این قضیه تفاوت نظارت و س��یاحت را برای عموم 

مشخص کند.

نگاهیبهمسکوگردیازپولبیتالمال

وظیفه نظارتی و شان نمایندگی 

درنشست»شنبههایانقالب«مطرحشد
یان نفوذ با مبانی انقالب همخوانی ندارد مفاهیم جدید جر


