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 توقف مشروط استیضاح
"شریعتمداری" در مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن جزئیات نش��ست 
دیروز  این کمیسیون درباره اس��تیضاح وزیر »صمت« 

را تشریح کرد.
اکبر ترکی، نماینده مردم فریدون شهر در مجلس 
با اش��اره به جلسه استیضاح محمد شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در  کمیسیون صنایع و معادن 
پارلمان گفت: بررس��ی طرح استیضاح وزیر »صمت« 

در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار داشت.
وی با بی��ان اینکه ش��ریعتمداری در جلسه دیروز 
کمیسیون حاضر نشد، افزود: طراحان استیضاح به این 
جمع بندی رسیدند که نامه استیضاح وزیر برای رسیدگی 

در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
نماینده مردم فریدون ش��هر در مجلس گفت: در 
صورتی که  ش��ریعتمداری به عن��وان وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی ش��د باید از وزارت 
»صمت« استعفا دهد که در این صورت طرح استیضاح 
وی منتفی اس��ت. در غیر این صورت اس��تیضاح روند 

قانونی خود را طی می کند.  تسنیم

اصولگرایان به دیدار رئیس جمهور می روند
برخی از فعاالن سیاس��ی اصولگ��را هفته آینده با 

رئیس جمهور دیدار وگفت و گو می کنند.
روحان��ی هفت��ه پیش نیز ب��ا جمع��ی از فعاالن 
 سیاس��ی اصالح طل��ب دی��دار و گفتگ��و ک��رده بود. 

 خبرگزاری دانشجو 

 جلسه فراکسیون حج مجلس
با »ذوالفقاری« درباره ویزای عراق

عض��و هیئ��ت رئیس��ه فراکسیون ح��ج و زیارت 
مجل��س از برگزاری  جلسه اعض��ای این فراکسیون با 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور درباره صدور 

ویزا در ایام اربعین خبر داد.
حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت 
رئیسه فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی 
در ای��ن جلسه که دیروز برگزار ش��د،  امنیت، هزینه 
ت��ردد و همچنین روادید زائ��ران از جمله محور هایی 
ب��ود که مسئوالن ذیربط مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 

می گیرد.
عضو هیئت رئیسه فراکسی��ون حج با بیان اینکه 
اخیراً افزایش قیمت ارز نگرانی هایی درباره س��فر ایام 
اربعی��ن ایجاد کرده، ادام��ه داد: همی��ن موضوع نیز 
 یک��ی از محور های این جلسه با مسئوالن مرتبط بود.

 تسنیم
 

روحانی یکشنبه به دانشگاه تهران می رود
رئیس جمهور برای حضور در مراس��م آغاز س��ال 

تحصیلی هفته آینده به دانشگاه تهران می رود.
س��یداحمد خض��ری، از حض��ور رئیس جمهور در 
دانشگاه تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 
و مؤس��سات آم��وزش عالی کش��ور خب��ر داد و اظهار 
داشت: این مراسم روز یکشنبه، هفته آینده و با حضور 

وزرای علوم و بهداشت برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در این مراس��م برخی از اساتید و 
دانشجویان به نمایندگی از جامعه دانشگاهی سخنرانی 
می کنن��د. خضری یادآور ش��د: از رتبه های برتر کنکور 
سراسری نیز در این مراسم تقدیر می شود.  تسنیم

 بازدید فرمانده کل ارتش
از تیپ ۳۱۶ زرهی همدان 

فرمان��ده کل ارتش  در بازدید از تیپ ۳۱۶ زرهی 
هم��دان در جریان اختراع��ات و نوآوری های کارکنان 

این تیپ قرار گرفت. 
سرلش��کر سیدعبدالرحیم موس��وی، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اس��المی ایران در ای بازدید  اقدامات 
خالقانه کارکنان جوان این تیپ را مورد تحسین قرار 

داد.
وی همچنی��ن با حض��ور در جم��ع فرماندهان و 
کارکنان تیپ ۳۱۶ زرهی همدان به تش��ریح وضعیت 
عمومی کش��ور، تهدی��دات، توان و آمادگ��ی رزمی و 
تعالی معنوی و بصیرتی و رفع دغدغه های معیش��تی 

کارکنان پرداخت.  روابط عمومی ارتش 

 ضرورت نزدیکتر شدن صنعت وکشاورزی
 با بخش های تحقیقاتی وفناوری

رئی��س جمه��ور روابط نزدیکتر بخ��ش صنعت و 
کشاورزی با بخش های تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری 
کش��ور را زمینه س��از رونق در چرخ��ه تولید و تامین 

سریعتر و بهتر احتیاجات کشور و مردم دانست.
حس��ن روحانی دی��روز در جلسه ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی، افزود: کمکهای بزرگی که دانشگاه ها 
در دوران دفاع مقدس انجام دادند، نشان می دهد که 
با تالش مضاعف و همت مراکز دانشگاهی و پژوهشی، 
بخ��ش مهمی از نیازهای اساس��ی بخش تولید تامین 
خواهد شد. رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه 
کرد: هی��ات حاکمه آمریکا و چن��د دولت دیگر برای 
انتشار اخبار جعلی و جنگ روانی با هدف ایجاد یاس 

و نگرانی در مردم تالش می کنند.  مهر

اخبار

رئیس جمهور آمریکا شمشیر را از رو بسته است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز در جنگی تمام عیار با استکبار 

جهانی قرار داریم و رئیس جمهور آمریکا شمشیر را از رو بسته است.
س��ردار غالمحسین غیب پرور در جمع پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت 

اظهار داشت: امروز در جنگی تمام عیار با استکبار جهانی قرار داریم.
وی با اشاره به ۲ بازوی مهم آمریکا در منطقه تصریح کرد: آل سعود خبیث 
و رژیم جعلی اش��غالگر قدس با پول های گ��زاف و اقدامات اطالعاتی در این نبرد بر 

علیه انقالب اسالمی ایران مشارکت می کنند.
رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین با اشاره به رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج افزود: 
امیدواریم که پس از رزمایش اقتدار عاش��ورایی بسیج و پاس��خ  کوبنده موشکی سپاه به 
تروریست ها این موضوعات رها نشود و همه نهادها برای رفع مشکالت مردم کمر همت 

را ببندند.  فارس

بسیجی ها 
انتظار داریم اروپا به تعهداتش عمل کند 

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست با رئیس دومای دولتی فدراسیون 
روسیه بر تالش ایران برای حفظ برجام تأکید کرد.

علی الریجانی در حاش��یه برگزاری سومین اجالس مجالس کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا در دیدار با رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه گفت: دو پارلمان 
برای حمایت از روابط دو کش��ور و توافقات فی مابین روسای جمهور و دستگاه های 

دولتی دو کشور در خصوص اجالس مبارزه با تروریسم تالش زیادی کردند.
وی تصریح کرد: رفتار آمریکایی ها در مسائل بین المللی خیلی تندتر و با مش��کل تر 
ش��ده اس��ت، ما برای حفظ برجام همچنان ت��الش می کنیم و انتظ��ار داریم اروپایی ها 
ب��ه تعهدات خود هر چه س��ریعتر عمل کنن��د، همچنین  طرفین ب��ر اهمیت برگزاری 
دومین اجالس مبارزه با تروریسم و افراط گرایی که در سطح روسای برخی پارلمان های 

کشورهای منطقه برگزار تأکید کردند.  خانه ملت 

یبون  تر
 هرکس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: راه عبور از ش��رایط فعلی این است که همه 
کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم. 

اسحاق جهانگیری در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: 
در این وضعیت که مردم با مشکل رو به رو هستند تالش کنیم با راه های خوب 

و مدیران با انگیزه از این دوران، با انگیزه عبور کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه »رس��اندن اینترنت به شهرستان 
ها و روس��تاها پرداختن به کاالی لوکس نیست« گفت: ما باید کاری کنیم که روستایی 
توانمند شود. وی با تاکید بر برخورد با فاسدین اقتصادی، افزود:   باید دقت شود عده ای 
رانت جو از شرایط  سو استفاده کند ؛ کسی تخلف کرد باید با او بر خورد قاطع شود. 

 وی افزود : طرح های کوچک و صنایع کوچک راه ایجاد اش��تغال در کشور هستند 
به شرطی که هم اقتصادی باشند.  ایسنا 

خیابان پاستور

آیت اهلل کعبی:
شرط های مجلس بر »سی. اف. تی « مصرف داخلی دارد

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه  شرط هایی که مجلس در ارتباط با الیحه »سی. اف. تی خب����رگان
« گذاش��ته، مصرف داخل��ی دارد، گفت: از لحاظ خ��ود کنوانسیون، اینگونه 

شرط ها اعتبار ندارد و به تعبیر فقهی، »خالف ذات عقد« است.
آیت اهلل عباس کعبی، عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با اشاره به 
تصویب الیح��ه الحاق ایران به کنوانسیون بین الملل��ی مقابله با تأمین مالی 
تروریس��م)CFT( در مجلس گفت: مصوبه مجل��س مبنی بر الحاق ایران به 
کنوانسیون »س��ی. اف. تی « ، نه تنها نفعی برای کش��ور ندارد و گش��ایش 
اقتصادی ایجاد نمی کند، بلکه مضر هم هست و جلوی خیره سری و یکه تازی 

آمریکا علیه ملّت ایران را نمی گیرد و حرکتی طبق میل دشمن است.
وی تأکید کرد: همانطور که رهبر معّظم انقالب تأکید کردند، اروپا هم قابل 
اعتماد نیست و مبنای گشایش اقتصادی را باید بر اساس مصوبات داخلی بگذاریم 
نه الحاق به کنوانسیون ها. وی ادامه داد: فقها و حقوق دانان شورای نگهبان باید 

درباره این الیحه نظر بدهند و نظر »شکلی« هم کافی نیست.  فارس

رئیس دانش��گاه عالی دفاع ملی  با اشاره به ساخت انواع پهپادها امنیت و اقتدار
در داخ��ل کش��ور گف��ت: در حوزه پهپاده��ا ما یک 
کش��ور قدرتمن��د هستی��م و توانمن��دی عملی��ات 

شناسایی و تهاجمی برون مرزی را داریم.
س��ردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع 
مل��ی در همایش نقش قدرت هوایی در اقتدار ملی با 
گرامیداشت یاد خاطره شهدا، بویژه شهدای گرانقدر 
عرصه هوائی کش��ور در بخش های متخلف نیروهای 
مسلح گفت: ش��هیدان بابای��ی، اردس��تانی، دوران، 
یاسینی، فکوری، ستاری، لشکریان، خلعتبری و همه 
شهیدان عرصه هوایی کشور تجربه های گران سنگی 
هستن��د که با جانفش��انی خود افتخ��ارات بزرگی را 
برای  جمهوری اسالمی ایران در ابعاد مختلف بویژه 

صنعت هوایی کش��ور  را به منصه ظهور گذاش��تند. 
وی با اش��اره به اضالع گوناگون دستاوردهای انقالب 
اس��المی تصریح کرد: در میان دس��تاوردهای عظیم 
انقالب و نظام اس��المی اگر تنها ق��درت دفاعی و به 
تب��ع آن تنها قدرت هوائی را مدنظر قرار دهیم، برای 
بالیدن به این نظام مقدس و انقالب اس��المی کفایت 

می کند.
وزیر اس��بق دفاع اظهار داشت: قدرت هوایی نه 
تنها بخشی از مولفه قدرت ملی بلکه بخشی از قدرت 

سیاسی کشورها به حساب می آید.
وی در همین زمینه افزود: قدرت هوایی مرکزیت 
قدرت علمی است و نمی توانیم بر قدرت علمی تکیه 
کنیم؛ اما بگوئیم در عرصه هوا پیش��رفت نکرده ایم. 
در واق��ع ق��درت هوایی ما جوالنگاه و نش��ان دهنده 

قدرت علمی ما است.
وحیدی تاکید کرد: بعد از انقالب اسالمی کارهای 
بزرگی در صنایع هوایی ما انجام ش��ده است به گونه 
ای که تعمیر و نگهداری 40 س��اله هواپیماها کاری 
بسیار عظیم محسوب می ش��ود، نظام لجستیکی در 
صنایع هوایی بسیار مهم است و این نهضت توانست 
بخش��ی از ق��درت هوایی را حفظ کن��د و این کار با 
یک برنامه منسجم در حوزه علمی و فن آوری انجام 
شد. وی گفت: در حال حاضر ایران توانایی ساخت و 

تولید هواپیما را داراست.
وزیر اسبق دفاع با اشاره به ساخت انواع پهپادها 
در داخل کشور تصریح کرد: در حوزه پهپادها ما یک 
کشور قدرتمند هستیم  و توانمندی عملیات شناسایی 
و تهاجمی برون مرزی را داریم.رئیس دانش��گاه ملی 
دفاع گفت: در حوزه علمی مقاالت کشور ما در بخش 
هوایی در تمام این سالها در سطح اول غرب آسیا قرار 

دارد. روابط عمومی وزارت دفاع 

ش
رپو

س

گروه رویداد  لوای��ح گ���زارش دو تدریج��ی  تصوی��ب 
پیشنهادی از س��وی نمایندگان مجلس موضوعی 
اس��ت که هم در مجل��س و هم در می��ان برخی 
از مسئ��والن و هم در میان کارشناس��ان و فعاالن 

سیاسی مخالفان بسیاری دارد. 
این مخالفان بارها با اس��تفاده از تریبون های 
رسمی و رسانه های مختلف انتقادات و دالیل خود 
را نسبت به این لوایح تش��ریح و نظرات خود را به 

نمایندگان مجلس اعالم کردند. 
اما در این میان ش��اهد برخ��ی از اقدامات  از 
جمله ارسال انواع پیامک ها به نمایندگان و اعضای 
شورای نگهبان، انتقادات افراطی در فضای مجازی   
و برخورد های نا معقول و تهدید  از سوی برخی از 
افراد هستیم. حتی در مواردی برخی از نمایندگان 
از تماس��های تهدید آمیز س��خن م��ی گویند که 

خواستار پس گرفتن امضای آنها هستند.
اگ��ر چه چنی��ن رویک��ردی ب��ه اصولگرایان، 
مخالف��ان دولت  و به ق��ول برخی انقالبیون تندرو 
نسبت داده می ش��ود اما این موضوعی اس��ت که 
بارها از جانب آنها تکذیب شده و آنها اعالم کردند 

که اقدامات تند و افراطی را نمی پذیرند ؟
حال افکار عمومی به دنبال آن است که بداند 
پشت پرده این رفتار و نسبت دادن آن به مخالفان 

و اصولگرایان چیست ؟

سابقه ارسال پیامک
شاید بتوان شروع ماجرا را از سال ۹۳ دانست.  
درس��ت در همان زمانی که اس��تیضاح فرجی دانا 
وزی��ر علوم در مجل��س درجریان بود ع��ده ای با 
ارس��ال پیامک ه��ای تهدید آمیز ب��ه نمایندگان 
برای رس��یدن به مقص��ود خود اس��تفاده کردند، 
جالب آنجاس��ت که در همان زم��ان این اقدام به 
اصولگرای��ان نسبت داده ش��د و از آن برای تحت 
فشار قرار دادن آنها در انتقاد از فرجی دانا استفاده 
ش��د. این ابتکار به ش��کل میراث��ی در مجلس به 

یادگار گذاشته شد. 
بعد از آن در ماجرای تصویب برجام در مجلس 
و  در جریان مطرح ش��دن اس��تیضاح وزرای راه و 
شهرس��ازی، تعاون و جهاد کشاورزی پیامک هایی 
از بیرون مجلس برای نمایندگان مبنی بر منصرف 

شدن از این اقدامات ارسال شد.
ودر زمان بررسی لوایح 4 گانه مربوط به »اف. 
ای. تی. اف. « از جمله »الحاق ایران به کنوانسیون 
بی��ن المللی منع تامین مال��ی تروریسم« نیز این 
ارس��ال پیامک ها مورد توجه ق��رار گرفت و حتی 
برخ��ی از اصالح طلبان از آن ب��ه عنوان »بمباران 

پیامکی« از سوی اصولگرایان یاد کردند. 
اص��الح طلبان حتی در زم��ان الحاق ایران به 
کنوانسی��ون مبارزه ب��ا تامین مال��ی تروریسم که  
یکی از لوایح چهارگانه جنجالی اس��ت، نمایندگان 
اصولگ��را را آبستراکسیون)نصاب ش��کنی(  متهم 
کردن��د و اظهار داش��تند که آنها  ب��ا پهن کردن 

طومارهایی درجایگاه هیات رییسه مجلس فضای 
مجلس را متشنج کردند.

اینگون��ه اظه��ار نظر ه��ا موجب ش��د تا علی 
الریجان��ی رئیس مجلس از بررس��ی هیات رئیسه 
در ای��ن باره خبر دهد. وی در صحن علنی مجلس 
گفت: تاسفانه مراکزی تلفن نماینده ها را در اختیار 
اف��راد قرار داده اند و نمی گذارن��د نمایندگان تفکر 
کنن��د. باید درب��اره این موض��وع در هیات رئیسه 

صحبت کنیم و راهی بیابیم. 

مشهد پایگاه ارسال پیامک ها؟
جالب اس��ت که در این میان برخی از رس��انه 
ها پایگاه ارس��ال این پیامک را شهر مشهد عنوان 
ک��رده و حتی علی مطه��ری، نایب رئیس مجلس 
ه��م مهر تائید بر ای��ن خبر ها زد. او با اش��اره به 
اینکه باید پیگیری ش��ود که منشاء این پیامک ها 
کجاس��ت، افزود: »این موض��وع می تواند پیگیری 
اطالعاتی و در صورت نیاز پیگیری قضایی ش��ود، 
چ��ون برخی از این پیامک ه��ا مضمون توهینی و 
برخی تهدید هم داشته اند و برای همه نمایندگان 

ارسال شده است.«
از س��وی دیگر قاس��م میرزایی نیکو نماینده 
م��ردم دماوند و فیروزکوه نیز در این رابطه  گفت: 
پیام��ک ها برای همه نمایندگان ارس��ال  با پیش 
ش��ماره ه��ای مختلف ارس��ال می ش��ود و تعداد 
قابل توجهی از آنها پیش ش��ماره 0۹۱۵ دارد که 

مشخصا مربوط به مشهد است.
وی اف��زود : بیش��تراین پیامک ه��ا مضمونی 
تهدید آمیز و توهین آمیز داشت و حتی در برخی 

موارد من همراه با  فحاشی بود.
در ای��ن میان بسی��اری از کارشناس��ان بر این 
باورن��د که ارس��ال این پیامک ها به پیش ش��ماره 
0۹۱۵ در راستای اتصال این اقدامات به اعتراضات 
دی ماه است که از مشهد شروع شد و بسیاری آن را 
به رئیسی که به عنوان کاندید انتخاباتی اصولگرایان 

در انتخابات دوازهم مطرح بود مرتبط دانستند. 
در این میان نصراهلل پژمانفر نماینده مش��هد و 
کالت نیز در این باره گفت: این مباحث بر اس��اس 

یکسری مطالب بدون دلیل ارائه می شود.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه  باید ب��رای موکالن 
خود حق اعتراض قائل ش��ویم ، اف��زود: افراد باید 
از رفتارهای سیاس��ی دست بردارند و از این حرف 
های��ی که  جز تهمت و دروغ چیزی در آن نیست 

فاصله بگیرند. 
پژمانفر با بیان اینکه وقتی یک پیامک تهدید 
آمیز ارس��ال می شود قطعا باید با آن برخورد شود 
و پیگیری این موضوع چندان هم س��خت نیست، 

ادامه داد: به هر حال شماره ارسال کننده مشخص 
است و دستگاه های ذی ربط می توانند این شماره 

را پیگیری کنند.
 وی گفت: به عن��وان مثال یکی از پیامک ها 
این اس��ت که »اگر حق من را اس��تیفا نکردید به 
محضر خدا شکایت می برم«؛ آیا معنای این حرف 
تهدید اس��ت یا اضطرار فردی که دستش به هیچ 

جایی نمی رسد؟
نماینده مردم مشهد گفت: اگر فردی بخواهد 
تهدی��د کند رد پایی از خود نمی گذارد. زمانی که 
مردم می بینند کاله گش��ادی به نام »اف. ای. تی. 
اف« برسرش��ان می رود و کس��ی توجه نمی کند، 
طبیعی اس��ت. از سوی دیگر جواد کریمی قدوسی 
نماینده مردم مشهد و کالت نیز در این باره گفت 
: پیامک های بسیار زیادی ارسال شده ولی به هیچ 
عنوان تهدیدآمیز نبوده است. ادعاهای مطرح شده 
مبنی بر تهدیدآمیز ب��ودن پیامک ها کامال خالف 
واقع است و برخی جریانات سیاسی از این موضوع 
به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی خود در 

این موضوع هستند.  
 از س��وی دیگر محمد رحیم نوروزیان معاون 
سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی با اش��اره به اینکه صاحبان برخی از شماره 
های که این پیامک ها را طریق آنها  ارس��ال شده 
اس��ت ،  اصال نمی دانن��د FATF چیست، گفت: 
متولی اصلی پیامک های ارس��الی ب��ه نمایندگان 
شناس��ایی نمی خواهد و خ��ود افراد دخیل در این 
امر اعالم کرده اند که ارس��ال این پیامک ها کار چه 
کسی اس��ت. البته پیامک های ارسالی تهدیدآمیز 
نبوده و در واقع یکسری پیامک ها ارس��ال ش��ده و 
منشا آن هم مشخص است که از کجا بوده است.

وی اف��زود: پیامک ها تنها برای اطالع رس��انی 

و ام��ر به معروف و نهی از منکر ارس��ال ش��ده اند 
و  ق��وه قضاییه نیز این پیامک ه��ا را مصداق جرم 

نمی داند.

حاشیه ای پررنگ
ارس��ال پیامک ها به نمایندگان در بزنگاه های 
خاص موضوعی است که گاهی اوقات به شدت پر 

حاشیه می شود. 
بسی��اری در این باره می گوین��د که کارکرد 
ای��ن پیامک ها  تنها رس��اندن یک پی��ام کوتاه به 
مخاطب��ی خاص نیس��ت و این تص��ور در فضای 
بهارس��تان معنای دیگری دارد.  به این ترتیب که 
ارس��ال پیامک های انبوه ابزاری برای تحت فشار 

است تا منتج به یک نتیجه خاص شود.

در نهایت
مق��ام معظم رهبری در س��خنان خ��ود بارها 
در خص��وص اهمی��ت جایگاه مجلس و اس��تقالل 

نمایندگان تاکید کردند. 
در بخش��ی از فرمایش��ات ایش��ان آمده است: 
»مجل��س ش��ورای اس��المی، یک مرکز اساس��ی 
و تعیین کنن��ده برای انقالب اس��ت. همه ی س��ر 
رش��ته های امور، به مجلس ش��ورای اس��المی بر 
می گردد. مجلس، مظهر حضور و اراده ی مردم در 
صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. اگر 
مردم چیزی را در زمینه های اقتصادی یا سیاس��ی 
بخواهند که بشود یا نشود و چیزهایی را بخواهند 
که به سرنوش��ت کشور ارتباطی پیدا می کند، باید 
اراده ی خویش را از حنجره و زبان نماینده ی خود 
بی��رون بدهن��د و به صورت قان��ون درآورند و این 
قانون در سطح کشور عمل بشود. این، تأثیر مردم 

در قانونگذاری است.«

ایش��ان همچنین تش��ریح کردن��د: »مجلس 
جایگ��اه بسیار مهّمی اس��ت؛ خانه ی ملت اس��ت؛ 
تجلّیگاه عّزت ملی ماست؛ می تواند عّزت اسالمی و 
عّزت ملی ما را به دنیا نش��ان دهد؛ تأمین کننده ی 
منافع عمومی اس��ت. با قوانین مجلس اس��ت که 
مس��ؤوالن می توانند حرکت کنن��د و پیش بروند. 
مجلس می تواند حافظ امنیت ملی باشد؛ می تواند 
س��ّد مستحکم��ی در براب��ر تع��ّرض دش��منان و 

طمع ورزی بیگانگان باشد.« 
همچنین حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار 
کبیر انقالب اس��المی فرمودند: »مجلس در رأس 
همه امور است«.  همچنین اختصاص یافتن بیش 
از یک س��وم از اصول قانون اساس��ی، یعنی حدود 
شصت اصل به مسایل مربوط به قانونگذاری و قوه 
مقننه و وظایف این قوه نش��ان دهنده اهمیت این 

نهاد در جمهوری اسالمی است.
با این ح��ال اگر چه امام خمین��ی رهبرکبیر 
انق��الب تاکید کرده اند که مجل��س در راس امور 
قرار دارد اما گویا برخی از افراد نظر خود را بر نظر 

مجلس ارجح می دانند.
بهره گیری ازتهدید و یا فحاش��ی کار مناسبی 
برای انتقاد از طرح های مجلس نیست و بر اساس 
قوانین م��ردم می توانند به طرق مختلف انتقادات 
و اشکاالت خود را از عملکرد نمایندگانشان مطرح 
کنند و با اس��تفاده از رس��انه ها نسبت به موضوع 

مورد انتقاد خود واکنش نشان دهند.
تهدی��د و توهین نمی تواند برای تغییر نظرات 
نمایندگان موثر باشد و اگر کسی بر اساس تکلیف 
مداری به دنبال انتقاد و روش��نگری درباره  طرح 
و الیحه ای اس��ت باید این امر به دلیل و استدالل 
محکم و با روشهای منطقی و قانونی مطرح شود. 
اگر نمایندگان مجلس توانایی حفظ استقالل 
خود را در انجام امور نداشته باشند یا خدای نکرده 
این توانایی مورد معامله قرار بگیرد، مجلس از راس 
می افتد.زمان��ی که عده ای جرات می کنند که او را 
تهدی��د کنند و او نیز تهدید ش��دنش را در جامعه 

بیان می کند، نمایندگی او زیر سوال است.
تهدید کردن در کشوری که نظام اسالمی در 
آن برقرار اس��ت وجه مناس��بی ندارد و در بیشتر 
موارد اختالف نظر هایی در مجلس بر س��ر لوایح و 
قوانین ایجاد می شود به دلیل نبود شفاف سازی ، 
نبود کارشناس��ی و عدم دستیابی به اجماع درباره 

آن ها صورت می گیرد. 
در ای��ن می��ان بای��د در نظر داش��ت  چنین 
اقداماتی نه تنها صدمات داخلی در کشور به دنبال 
دارد بلکه این پیام را به خارج از کشور مخابره می 

کند که دوگانگی در کشور وجوددارد. 
نباید فراموش ش��ود که کلیه مصوبات مجلس 
از کان��ال ش��ورای نگهبان می گذرد و س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان در این باره اعالم کرده اس��ت که 
ای��ن  در چارچوب قانون اساس��ی و ش��رع درباره 
مصوب��ه مجل��س اظهارنظر می کن��د و قطعا تحت 

تاثیر فشار قرار نخواهد گرفت.

 نگاهی به اتخاذ سیاست بمباران و تهدید پیامکی 

فرصت سازی برای رسیدن به اهداف 

گروه رویداد  روز گذشته نشست غیرعلنی بهارست���ان
مجل��س با حضور حجتی وزیر جهاد کش��اورزی و 
نوبخت رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه همچنین 

معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشد.
این نش��ست ب��ه منظ��ور بررس��ی بسته های 
حمایتی دولت برگزار ش��د و در نهایت از پرداخت 
کارت ه��ای اعتب��اری ۱00 ه��زار تومان��ی به ۱۱ 

میلیون نفر سخن به میان آمد. 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره 
گفت: بر اساس گزارش نوبخت در جلسه غیرعلنی 
مجلس، به زودی ۱۱ هزار میلیارد تومان به اقشار 
کم درآمد جامعه به صورت س��بد کاالیی پرداخت 
می ش��ود  ت��ا بتوانند از فروش��گاههای زنجیره ای 

کشور خرید کنند.
س��لمان خ��دادادی با بیان اینکه در نش��ست 
غیرعلنی دیروز محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان 
برنامه ، بودجه و محاسبات توضیحاتی درخصوص 

ب��ازار ارز و مسائل کالن اقتصادی ب��ه نمایندگان 
ارائه کرد، اظهار داشت: این ۱۱ میلیون نفر، تحت 
پوش��ش کمیته امداد امام خمینی )ره(، س��ازمان 
بهزیستی، هالل احم��ر و برخی نهادهای حمایتی 

دیگر هستند که مجموعاً شامل ۶ نهاد می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس اعالم رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه، حدود ۲۳0 هزار میلیارد 
سبد کاال برای اقشار کم درآمد جامعه تعلق گرفته 
اس��ت. از س��وی دیگر علی قربان��ی نماینده مردم 
بجن��ورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: قرار بود در این جلسه شریعتمداری، حجتی 
و نوبخت حضور یابند اما در جلسه ش��ریعتمداری 
نیامد و معاون وی گزارش��ی در خصوص اقدامات 

این وزارتخانه ارائه داد.
وی ادام��ه داد: نوبخت اعالم ک��رد پنج بسته 

حمایت��ی ب��رای حمای��ت از اقش��ار کم درآم��د و 
آس��یب پذیر آماده شده اس��ت، اما این بسته ها به 

صورت کامل تشریح نشد.
قربان��ی با اش��اره به گ��زارش نماین��ده مرکز 
پژوه��ش های مجلس در جلس��ه غیرعلنی گفت: 
مرکز پژوهش��ی های مجلس هم اعالم کرد، تورم 
بیش از آن چیزی است که توسط دولت اعالم می 
ش��ود. از فرودین ماه تا امروز قیمت مواد خوراکی 
۳0 ت��ا ۸0 درص��د افزایش یافت��ه، در صورتی که 

درآمدهای مردم افزایش چندانی نداشته است.
وی اظهار داش��ت: به گفته مرکز پژوهش ها، 
روستاییان و مردم در حاشیه شهرها بین ۲0 تا ۵0 
درصد درآمدش��ان را به تامی��ن هزینه خوراکی ها 
می دهند که این موضوع زندگی اقشار آسیب پذیر 

را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.

قربانی خاطرنش��ان کرد: نمایندگان در جلسه 
غیرعلنی تاکید داش��تند که دول��ت باید از حالت 
انفعالی بیرون بیاید و ب��ا برنامه ریزی و جدیت در 
راس��تای حل مش��کالت اقشار آس��یب پذیر اقدام 
کن��د. افزای��ش قیم��ت ارز موجب فقیرتر ش��دن 
اقشار آس��یب پذیر و ثروتمندتر ش��دن افراد مرفه 
ش��ده لذا دولت موظف است برای حمایت از اقشار 

مستضعف در عمل اقدام کند.
وی اظهار داش��ت: آقای نوبخ��ت زمان دقیق 
اج��رای بست��ه های حمایت��ی را اعالم نک��رد، اما 
وعده داد که در نیمه دوم س��ال جاری بسته های 

حمایتی اجرا خواهد شد.
قربانی ادامه داد: دولت مانع کاهش قیمت ارز 
ش��د، زمانی که قیمت ارز به ۱۱ هزار تومان رسید 
بان��ک های دولت��ی اعالم کردن��د ارز را خریداری 
می کنند و این بخشنامه به بازار پیام داد قیمت ارز 

پایین تر از ۱۱ هزار تومان نخواهد آمد.
وی اظهار داش��ت: وزیر جهاد کش��اورزی نیز 

اع��الم کرد، ارز واردات محصوالت اساس��ی همان 
4۲00 تومان است و افزایش نیافته اما نمایندگان 
معتق��د بودند هزینه های آب و برق و گاز افزایش 

یافته است.

تغییرزمان معرفی 2 وزیر
از س��وی دیگ��ر به��روز نعمت��ی، س��خنگوی 
هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اس��المی، با اشاره به 
زم��ان دقیق معرفی ۲ وزیر پیش��نهادی از س��وی 
دولت به مجلس،گفت: رئیس دفتر رئیس جمهور در 
جلسه غیرعلنی دیروز گفت که رئیس جمهور وزرای 
پیشنهادی را هفته آینده به مجلس معرفی می کند.

وی افزود: واعظی گف��ت که با توجه به اینکه 
نمایندگان هفته آینده برای سرکشی به حوزه  های 
انتخابیه ش��ان می رون��د، گزینه  ه��ای دولت برای 
وزارت خانه های تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و نیز 
امور اقتصادی و دارایی هفته آینده جهت اخذ رأی 

اعتماد نمایندگان، به مجلس معرفی می شود.

مجلس بسته های حمایتی دولت را بررسی کرد
ارائه کارت های اعتباری 100 هزار تومانی 

سردار وحیدی:
یم ون مرزی پهپادی را دار توانمندی عملیات بر


