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  حاال تَكرار كنيد!
هاني هاشمي در توئيتي نوش��ته كه: مي گفتند اگر 
جناح رقيب پيروز شود يارانه را افزايش مي دهد و دالر 
۵ هزار تومان مي شود! حاال چش��ماتون رو ببنديد و 
تصور كنيد دالر ۵۰۰۰ تومان و يارانه نفري ۱۵۰ هزار تومان باشد. حاال 
چش��مانتان را باز كنيد و تَكرار كنيد: »به تمامي افراد هر دو ليس��ت و 

دوست و برادرم حسن روحاني رأي مي دهم« !
  مردم بايد نتيجه رأي اشتباه را ببينند اما... 

 كاربري به نام سيروس مي نويسد: در بحران هاي اقتصادي افرادي قرباني 
مي شوند كه كمترين نقش��ي در ايجادش نداشته اند. كس��اني پولدار تر 
مي ش��وند كه عامل ايجادش بوده اند و كساني س��ودش را مي برند كه به 
سببش توده ها را مجبور به بردگي مي كنند. مردم بايد نتيجه رأي اشتباه 

خود را ببينند اما اون پدر اجاره نشين بيكار بي گناه است. 
  كار جهادي يعني اين!

سيد امير س��ياح مي نويس��د: در  روزهايي كه يك عده حرص طال و #دالر 
مي زنند يا كاال احتكار كرده اند؛ ۱۵۰هزار جوان ش��امل ۲۵۰۰پزشك هم 
در 7۰۰۰ گروه  جهادي رفته اند مناطق مح��روم... به خانه زندگي پيرمرد، 
 پيرزن ها رسيدگي مي كنند. بين بچه ها كيف و كفش و لباس و نوشت افزار 

توزيع  مي كنند، پزشكان و دندانپزشكانشان هم سخت مشغولند... 
  دوشخصيتي هاي بهارستان

كاربري به نام ش��بير هم در مورد طرح ش��فافيت آرا مي نويس��د: ظاهراً 
 نمايندگان مجلس دچار مشكل دوشخصيتي هستند. طرحي كه خودشان 

پذيرفتند و در مورد آن امضا جمع كردند در مجلس رأي نياورد. 
  هنوز در چين سفير نداريم

 صادق نيكو هم نوشته: مي دونيد ما هنوز توي چين سفير  نداريم؟! يعني 
در اين جنگ اقتصادي كسي  نيس��ت كه با بزرگ ترين شريك اقتصادي 

ايران رايزني كنه!
  مردمي كه جاده صاف كن خودروسازها شدند

 كاربري به نام سپند هم در نقد رفتار مردم نوشته: هموطني كه تونستي 
خودرو ثبت نام كن��ي و زحمت كمپين خودروی صف��ر نخريد و فروش 

اقساطي رو از دوش خودروسازها و دولت برداشتيد، صبح شما هم بخير! 
  راهي براي كنترل نقدينگي

 مهدي مهرپور هم نوش��ته: نقدينگي ۱6۰۰هزار ميلياردي در ماه هاي 
اخير پدر اقتصاد را درآورده. 

 فعال كه روحاني و تيمش بي توجهند! 
ساده ترين راه: 3۰ درصد جمعيت شهري و 6۰ درصد جمعيت روستايي در 
بافت  فرسوده زندگي مي كنند. با هدايت نقدينگي به اين حوزه ) ساخت و 

ساز(، هم شغل ايجاد و هم نقدينگي هدايت مي شود... 
  خودانتقادي يك سلبريتي

سيد پويان حسين پور در چند توئيت نوش��ته: اميرمهدي  #ژوله نوشته: 
سلبريتي ها قرار نيست روزنامه باشند و جاي احزاب سياسي را پر كنند... 
و در توضيح چرايي اين حرف هم نوشته: چون عموماً متفكر و روشنفكر 
نيستند. ژوله اين نكته را هم يادآوري كرده كه سلبريتي ها، روي احساسات 
و هيجانات مردم موج سواري مي كنند... بايد به ژوله بابت اين درك درستي 
كه از س��لبريتي ها پيدا كرده تبريك گفت. اين خودآگاهي درستي ا ست 
كه عميقاً اميدوارم هرچ��ه زودتر الباقي اين جماع��ت مدعي فهم به آن 
برسند. حتي خوب است بفهمند كه دقيقاً به همين داليلي كه ژوله گفت، 
سلبريتي ها االن هم نبايد در جايگاه نقد دولت بنشينند... مثاًل خوب است 
خانم ها  مهناز افشار و  ترانه عليدوستي كه طبق گفته آقاي ژوله موج سوارند 
و اهل فكر و انديشه نيستند، كمتر در موضوعات خصوصاً سياسي اظهارنظر 
كنند. باالخره يا حرف ژوله درست است كه منطقاً هست، يا عملكرد اينها 

صحيح است كه در عمل و نتيجه)انتخاب روحاني( اينطور نبوده. 
  حاال معلوم شد چه كسي به دموكراسي احترام مي گذارد!

 جواد آقايي هم نوشته: اينقدر كه رهبري از دولت نافرمان فعلي، به معناي 
واقعي كلمه حمايت كرده، اون س��يد تكراري و دار و دس��ته اش حمايت 
نكردن! گند باالآوردن از كانديداي اون فتنه گر اما جمع كردن فضاحت به 
بار اومده از سيد مظلوم! حاال معلوم شد كي از دموكراسي سواري مي گيره 

و كي تمام قد به  #دموكراسي احترام ميذاره!

الريجاني:
 نفس تروريست ها در عراق و سوريه

به شماره افتاده است
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: ايران 
و روس�يه در مب�ارزه با تروريس�م س�هم 
بسياري داشته اند و امروز نفس تروريست ها 
در س�وريه ب�ه ش�ماره افت�اده اس�ت. 
به گزارش »انتخاب«، علي الريجاني كه 
در رأس هيئتي به ولگوگراد روسيه سفر 
كرده است در ديدار با وياچسالو ولودين 
رئيس دوماي روسيه افزود: امريكايي  ها به ايران و روسيه فشار مي آورند 
و دو كشور را تحريم مي كنند، اين موضوع نشان مي دهد مشكل آنها 
در جاي ديگري است. وي با بيان اينكه با تصميمات رئيس جمهوري 
روسيه و رئيس دوما، ش��اهد همكاري هاي بيش��تري ميان دو طرف 
هستيم، افزود: ايران و روسيه در زمينه مبارزه با تروريسم در منطقه 

سهم بسزايي داشته اند. 
الريجاني با بيان اينكه دو طرف تاكنون در خصوص موضوعات مختلفي 
گفت و گو كرده اند، افزود: اميدواريم در ش��هر زيباي ولگوگراد اقدامات 
عملي تري داشته باشيم. رئيس مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
تغييراتي در رفتار امريكايي  ها در حال رخ دادن است و ايران و روسيه بايد 
مشورت هاي نزديك تري داشته باشند، گفت: خوشبختانه در زمينه حمل 
و نقل و كشاورزي همكاري هاي خوبي ميان ايران و روسيه صورت گرفته 
است. رئيس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: نشست بعدي در ايران 
برگزار خواهد شد و در آن جلسه مشترك ابعاد و همكاري هاي پارلماني 
جديد را نيز بررسي خواهيم كرد. در ابتداي اين ديدار رئيس دوماي روسيه 
با تقدير و تشكر از سفر الريجاني به روسيه، گفت: اين سفر قطعاً مي تواند 

به تقويت همكاري ها و تعامل هاي بين دو كشور كمك كند. 
........................................................................................................................

مشكالت زيست محيطي ناوهاي امريكايي 
در خليج فارس

فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأكيد بر 
همگرايي كشورهاي جنوب خليج فارس با ايران در راستاي ايجاد 
امنيت در آب هاي جنوب گفت: ناوه�اي امريكايي  عالوه بر اينكه 
مخل امنيت هستند، مشكالت زيست محيطي نيز ايجاد مي كنند. 
به گزارش فارس، عليرضا تنگس��يري پنج شنبه شب در يادواره شهداي 
جهرم با بيان اينكه خون شهدا اجازه نمي دهد با كفار همپيمان شويم، 
اظهار كرد: دشمنان رسانه ها را عليه ما فعال كرد ه اند  اما نمي توانند خللي 
ايجاد كنند. فرمانده نيروي درياي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره 
به اينكه واي به حال آنهايي كه با شهدا بودند اما مسير را گم كرده و فاصله 
گرفتند، افزود: استكبار كه در خليج فارس جمع شده اند، امنيت نمي آورند 
در حالي كه اين جمهوري اسالمي است كه امنيت را در اين منطقه رقم 
زده است. تنگسيري با تأكيد بر همگرايي كشورهاي جنوب خليج فارس 
با ايران در راستاي ايجاد امنيت در آب هاي جنوب، گفت: حضور ناوهاي 
امريكايي  عالوه بر اينكه مخل امنيت است، مشكالت زيست محيطي نيز 
ايجاد مي كند. فرمانده نيروي دريايي سپاه با اشاره به وضعيت معيشت 

مردم، گفت: در كشور سختي هايي داريم اما از آن عبور مي كنيم.

حضرت آي�ت اهلل خامنه اي رهب�ر معظم انقالب 
اس�المي صبح پن�ج ش�نبه در دي�دار رئيس و 
نمايندگان مجلس خب�رگان، مهم ترين وظيفه 
مردم و نخب�گان را در ش�رايط خطي�ر كنوني، 
حركت در جهت حفظ و تعميق انس�جام مردم 
با دس�تگاه هاي دولتي و پرهي�ز از ايجاد فضاي 
يأس و نااميدي و احساس بن بس�ت دانستند و 
گفتند: بدخواهان ملت اي�ران به موازات جنگ 
اقتص�ادي، جنگ رس�انه اي و تبليغات�ي را نيز 
در دس�تور كار خ�ود ق�رار داده ان�د، بنابراين 
انتقادها بايد با هدف اصالح و خيرخواهانه باشد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان با 
اشاره به ايام پر بركت و مهم نيمه دوم ماه ذي الحجه 
و مناسبت هاي تاريخي روز مباهله و روز نزول سوره 
دهر خاطرنشان كردند: مباهله در واقع مظهر اقتدار 
ايماني و تكيه بر حقانيت است و ما همواره نيازمند 
اقتدار ايماني و تكيه بر حقانيت نظام اس��المي در 
مقابل استكبار هستيم و در شرايط كنوني نيز برآيند 
گرايش هاي افكار عمومي، اطمينان نسبت به بر حق 

بودن حركت و مسير نظام اسالمي است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي س��پس با تش��كر از 
گزارش هاي بيان ش��ده در جلس��ه، ب��ه اهميت و 
ضرورت وحدت و انس��جام ملي و شكل دهي افكار 
عمومي در اين جهت اشاره كردند و افزودند: شرايط 
امروز ما، شرايط حساسي است اما اين حساسيت به 
دليل تعداد زياد دشمنان يا قدرت باالي آنها نيست، 
زيرا اين دشمنان از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
همواره بوده اند و حتي در آن زمان قدرت بيشتري 
نيز داش��ته اند اما با وجود همه اقدامات خصمانه از 
جمله حمله نظامي طبس، تحميل جنگ هش��ت 
ساله، س��رنگوني هواپيماي مس��افري و محاصره 
اقتصادي، هيچ كاري از پيش نبرده اند و اكنون نظام 
اسالمي همچون شجره طيبه اي است كه با پايه هاي 
مستحكم، در حال گسترش و ثمردهي است. ايشان 
تأكيد كردند: حساسيت شرايط از اين جهت است 
كه نظام اسالمي با قدم گذاشتن در يك راه نو و طرح 
ديدگاه ها و نظريات متفاوت، در 4۰ سال گذشته، 
برخالف جريان كلي استكبار و نظام سلطه حركت 
كرده اس��ت و در چنين ش��رايطي، در جنگل پر از 
تعارض سياس��ت بين المللي، ش��رايط و اقتضائات 
گوناگوني به وجود مي آيد كه بايد در هر شرايطي به 
تناس��ب آن و با دقت كامل عمل كرد. رهبر انقالب 
اسالمي افزودند: اگر در هر اوضاع و اقتضايي، آحاد 
مردم به ويژه نخبگان، نس��بت به شرايط و جايگاه 

نظام غفلت كنند، قطعاً ضربه خواهيم خورد. 
   براي بدبين كردن مردم 

جنگ رسانه اي به راه انداخته اند
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به تبيين شرايط 
فعلي و اقتضائات آن پرداختند و گفتند: امروز نظام 
اس��المي با يك جنگ همه جانبه اقتصادي مواجه 
است كه از يك اتاق جنگ و با دقت و اهتمام كامل 
هدايت مي ش��ود اما در كنار اين جنگ، يك جنگ 
مهم رس��انه اي و تبليغاتي نيز در جريان اس��ت كه 
بيشتر اوقات از آن غفلت مي شود. ايشان با تأكيد بر 
اينكه اين جنگ رسانه اي، از قبل هم وجود داشته 

ولي اكنون شدت آن بيشتر شده اس��ت، افزودند: 
براساس اطالعاتي كه در اختيار داريم، دستگاه هاي 
جاسوسي امريكا و رژيم صهيونيس��تي با حمايت 
مالي قارون هاي منطقه اطراف كشور ما، تشكيالتي 
را براي اين جنگ رسانه اي راه اندازي كرده اند و به 
طور جدي در حال برنامه ريزي و تالش براي آلوده 
كردن فضاي تبليغاتي و فكري جامعه هستند. رهبر 
انقالب اس��المي تأكيد كردند: اه��داف اين جنگ 
رسانه اي، ايجاد اضطراب، يأس، نااميدي و احساس 
بن بس��ت و بدبين كردن مردم نسبت به يكديگر و 
نسبت به دستگاه هاي مس��ئول و همچنين بيشتر 
و بزرگ تر نشان دادن مشكالت اقتصادي در ذهن 

جامعه است. 
   در بيان مشكالت نبايد مبالغه كرد

حضرت آيت اهلل خامنه اي به يك نمونه اشاره كردند و 
گفتند: در همين مسائل مربوط به سكه و ارز و كاهش 
ارزش پول ملي، جنگ رس��انه اي و فضاس��ازي هاي 
تبليغاتي بدخواهان، تأثيرگذار بوده اس��ت كه البته 
از دش��من توقعي جز رذالت نيس��ت اما بايد مراقب 
باشيم، ما به اين فضاسازي ها براي آلوده كردن ذهن 
مردم، كمك نكنيم. ايش��ان با تأكيد بر اينكه گاهي 
اوقات در بيان مش��كالت يا انتقادها مبالغه مي شود، 
خاطرنشان كردند: اين مبالغه موجب تشديد اضطراب 
افكار عمومي و همچنين موجب گسترش »ويروس 
بدبيني« در جامعه خواهد شد. رهبر انقالب اسالمي 
با اشاره به اينكه همواره از ابتداي مسئوليت رهبري، 
به دولت ها در زمينه هاي گوناگون انتقاد يا اعتراض 
داشته اند كه در برخي موارد هم تند بوده است، گفتند: 
بنده خودم اهل انتقادم و اهل مسامحه در برخورد با 
مشكالت و دستگاه هاي مسئول نيستم اما تأكيد دارم 

كه نحوه گفتن و نحوه اقدام ك��ردن نبايد به گونه اي 
باش��د كه مردم دچار بيماري بدبيني شوند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: نبايد فضاي 
عمومي كشور به گونه اي شود كه اقدامات و تبليغات 
مثبت قابل باور نباشند اما سخن دروغ دشمن قابل 

باور شود زيرا اين وضعيت بسيار خطرناك است. 
   انتقاد خيرخواهانه الزمه اصالح امور است

ايش��ان با تأكيد بر اينكه ويروس بدبيني نسبت به 
دولت، مجلس، قوه قضائي��ه و نهادهاي انقالبي بد 
اس��ت، در عين حال، انتقاد خيرخواهان��ه را براي 
اصالح امور الزم دانس��تند و گفتن��د: گاهي اوقات 
انتقاد بايد عمومي باشد و نبايد هميشه در گوشي 
باشد اما اينكه به گونه اي صحبت كنيم كه بنِد دِل 
شنونده پاره شود و همه چيز را از دست رفته تلقي 
كند، كار صحيحي نيس��ت. رهبر انقالب اس��المي 
افزودن��د: ما برخي اوق��ات در نحوه انتقاد اش��تباه 
مي كنيم زيرا دس��تگاه هايي كه م��ورد انتقاد قرار 
مي گيرند، كارهاي خوب هم دارند كه بايد آنها هم 
ديده و گفته ش��وند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با 
تأكيد مجدد بر لزوم ديده شدن نكات مثبت و منفي 
دولت و ديگر دس��تگاه ها در كنار يكديگر، گفتند: 
بيان عمل صالح در كنار عمل سيئه موجب مي شود 
كه مردم بدانند كارها و اقدامات خوب هم وجود دارد 
و نااميد نشوند. ايشان با تأكيد بر اينكه با وجود همه 
فضاسازي هاي تبليغاتي بدخواهان و همه مشكالت، 
انقالب و كش��ور در حال پيشرفت اس��ت، افزودند: 
بيان اين موضوع به عنوان رجزخواني نيس��ت بلكه 
با اطالع دقيق مي گوييم كه كشور در حال حركت 
به سمت مفاهيم و آرمان ها و حقايق انقالبي است، 
اگرچه ممكن است سرعت حركت، آنگونه كه انتظار 

مي رود نباشد اما نظام در زمينه هاي گوناگون علمي، 
صنعتي، عزت سياسي، رشد فكري و معنوي، حركت 
رو به جلو دارد و پيشرفت هاي خوبي روي داده است. 
رهبر انقالب اسالمي، گرايش روز افزون به معنويت 
در ميان جوانان با وجود مطالب و تبليغات پرحجم و 
گمراه كننده در فضاي مجازي را يكي از نمونه هاي 
بارز برشمردند و گفتند: حضور گسترده جوانان در 
راهپيمايي اربعين، اعتكاف، نماز جماعات دانشگاه ها 
و جلسات ماه رمضان، نش��ان دهنده پيشرفت در 
زمينه هاي معنوي اس��ت. چرا اين ن��كات مثبت و 
پيشرفت ها را نبينيم؟ اين حقايق بايد ديده، تحليل 
و گفته شوند به ويژه از جانب كساني كه مخاطبان 

زيادي دارند. 
   نبايد اعتماد م�ردم از اركان نظام س�لب 

شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به يك نكته مهم 
در ش��رايط فعلي كش��ور يعني »انس��جام مردم و 
دستگاه هاي مديريتي كشور« پرداختند و گفتند: 
بخش مهمي از اعتمادس��ازي و جل��ب اعتماد در 
گ��رو اقدامات دس��تگاه هاي مختلف اس��ت، البته 

تريبون داران نيز بايد به اين كار كمك كنند. 
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه هيچ دولتي 
بدون كمك و پشتيباني مردم قادر به فعاليت نيست 
و نبايد اعتماد مردم از دستگاه هاي دولتي، قضايي 
و نيروهاي مسلح س��لب ش��ود، افزودند: راه عالج 
مشكالت كش��ور، خالي كردن پش��ت دولت و ابراز 
برائت از فعاليت دس��تگاه هاي مسئول نيست بلكه 
راه عالج، ايجاد رابطه س��الم بين اف��كار عمومي و 
دستگاه هاي مسئول، س��خن گفتن و انتقاد كردن 
و در عين حال كمك فكري و عملي كردن اس��ت. 

ايشان مسئوالن دولتي را به استفاده از نظرات مردم 
و راه حل ه��اي متخصصان اقتص��ادي از جمله در 
مس��ئله ارزش پول ملي و هدايت نقدينگي توصيه 
كردند و گفتند: وظيفه دولتي ها، استفاده از نظرات 
كارشناسان و تحرك براي حل مشكالت است. رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به نگراني به جاي برخي ها در 
قبال گره هاي فكري افكار عمومي نسبت به كارآمدي 
و خوش بين بودن به حل مشكالت افزودند: وظيفه 
ما، هدايت دولتي ها به سمت استفاده از ديدگاه هاي 
كارشناسان و حل مشكالت و خوش بين كردن مردم 
نسبت به تالش هاي آنهاست كه در چنين صورتي، 

گره هاي افكار عمومي باز مي شوند. 
   دعوا كردن راه اصالح نيست

حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي در پاس��خ ب��ه برخي 
اظهارنظره��ا گفتند: جلس��ات خصوص��ي بنده با 
مسئوالن دولتي، قضايي و نظامي ۱۰برابر جلسات 
عمومي و رسانه اي اس��ت و در اين جلسات مسائل 
مختلفي بحث مي شود كه عموم از آن جلسات مطلع 
نيستند. رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردند: دعوا 
كردن راه اصالح نيست، همچنانكه ايجاد تشكيالت 
و كار موازي با دولت نيز به صالح و موفق نخواهد بود 
و تجربه ثابت كرده است كار بايد به وسيله مسئوالن 
آن، در مجاري قانوني انجام بگيرد. ايشان افزودند: 
مس��ئوالن بايد كار را جهادي انجام دهند، البته در 
موارد خاص همچون نامه اخير رئيس قوه قضائيه كه 
ممكن است قانون جوابگو نباشد و احتياج به اجازه 
رهبري باشد، يقيناً همراهي و كمك خواهيم كرد. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاي��ان به نمونه اي از 
پيشرفت نظام اس��المي در عرصه معنويت و شرح 
حال يكي از شهيدان مدافع حرم اشاره و با استناد 
به آياتي از قرآن كريم تأكي��د كردند: اگر در مقابل 
دشمنان بايستيم، مجبور به عقب نشيني خواهند 
بود و به توفيق الهي اس��تكبار را به زانو درخواهيم 
آورد و اين الگو را به همه دنيا نشان خواهيم داد كه 
اگر طرفداران اسالم آماده دفاع و مجاهدت باشند، 

قطعاً پيروز خواهند شد. 
   گزارش رئيس خبرگان از تش�كيل هيئت 

انديشه ورز
پيش از س��خنان رهب��ر انقالب اس��المي، آيت اهلل 
جنتي رئيس مجلس خبرگان به تش��كيل هيئت 
انديشه ورز در اين مجلس اشاره كرد و گفت: عالوه 
بر تدوين آيين نامه اجرايي هيئت هاي انديشه ورز، 
كارگروه هايي نيز ب��ا موضوعات دي��ن و فرهنگ، 
اقتصادي، اجتماعي- سياس��ي، عل��م و فناوري و 
حقوقي- قضايي تشكيل ش��ده و در حال فعاليت 
هس��تند. رئيس مجل��س خبرگان مس��ئله اصلي 
كشور را اقتصاد، نابساماني هاي بازار ارز و گراني ها 
خواند و خاطرنش��ان كرد: در شرايط فعلي با توجه 
به گرفتاري هاي مردم، نيازمن��د حركت انقالبي و 
جهادي براي عبور از مش��كالت هستيم. همچنين 
آيت اهلل موحدي كرماني نايب رئيس مجلس خبرگان 
با برشمردن محورهاي سخنان نمايندگان خبرگان 
در اجالسيه اخير گفت: به دليل مشكالت اقتصادي 
مردم، موض��وع اجالس اخير مجل��س خبرگان به 
مسائل اقتصادي و ميزان موفقيت قواي سه گانه در 

حل آنها اختصاص داده شد.

رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان:

مبالغه در انتقاد، ويروس بدبينی را گسترش می دهد
هدف دشمن در جنگ رسانه اي ايجاد اضطراب، يأس و بدبيني در مردم است

   خبر   یک

و  نماين�ده مجل�س ش�وراي اس�المي  اظه�ارات دو 
فعل�ي  ش�رايط  در  آن�ان  ساختارش�كنانه  س�خنان 
گرف�ت.  ق�رار  نماين�دگان  برخ�ي  اعت�راض  م�ورد 
نطق هفته گذش��ته دو نماين��ده مجلس از فراكس��يون اميد بازتاب 
گسترده اي در بين شخصيت هاي سياسي داشت. اين در حالي است 
كه كشور با مشكالت فراوان اقتصادي روبه رو است و حمله به نهادهاي 
مهم كشور هيچ مشكلی را حل نمي كند. اين نكته اي است كه در نقد 
سخنان اين دو نماينده اصالح طلب به چشم مي خورد. شايد اگر اين دو 
نماينده بر اصالح ساختار مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد مي كردند 
يا بحث شفافيت رأي نمايندگان را مورد تأكيد مي دادند، به طور حتم 
مورد استقبال ساير نماينده ها قرار مي گرفتند. با اين حال مطرح كردن 
بحث هايي همچون همه پرسي بيش از آنكه به نفع كشور در شرايط 
فعلي باشد، در راستاي برخي مطامع سياسي است كه همواره در فضاي 

سياسي كشور از سوي برخي جناح ها مطرح مي شود. 
   مشكالت مردم نظارت استصوابي نيست 

ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به نطق ساختار شكنانه دو نفر از نمايندگان تهران در صحن 
علني مجلس گف��ت: توصيه من به اين نمايندگان اين اس��ت كه با 
صحبت هايشان به مردم آدرس غلط ندهند، امروز مشكالت مردم 
مش��كالت معيش��تي اس��ت. وي افزود: اختيار حل اين مشكالت 
معيشتي در اختيار دولت اس��ت و در اين راستا رهبر معظم انقالب 
به رئيس جمهور چك س��فيد امضا داده اس��ت و از ابتداي پيروزي 
انقالب تاكنون بي سابقه بوده كه چه در دوران رهبري امام راحل و 
چه در دوران رهبري رهبر معظم انقالب چك سفيد امضايي براي 
حل مشكالت به رئيس جمهور داده شود. نماينده مردم نجف آباد در 
مجلس شوراي اسالمي اظهارداش��ت: رئيس جمهور از طرف ديگر 
رئيس قوه مجريه كش��ور اس��ت و ابزارهاي الزم را نيز هم اكنون در 
اختيار دارد. ما در اين ارتباط و در خصوص مسائل ديگري همچون 
شفافيت و عدالت قانون به قدر نياز داريم اما متأسفانه اجرا نمي شود. 
ابوترابي خاطرنش��ان كرد: برخي نمايندگان نبايد به مردم آدرس 
غلط بدهند، مشكالت امروز مردم ما نظارت استصوابي و امثال آن 
نيست. مگر ما كه در مجلس هستيم چه ُگلي به سر ملت ريخته ايم 

و ديگران ب��ه مجلس مي آيند چ��ه كار مي كنن��د؟! نماينده مردم 
نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت: اينگونه نطق هاي 
ساختارشكنانه جز شاد كردن اپوزيسيون خارج و ايجاد اختالف در 
داخل و اينكه مردم بگويند اينها شكمش��ان سير است و بين مردم 

نيستند و نمي دانند مردم چه مشكالتي دارند، چيزي در بر ندارد. 
  زير سؤال بردن مسائل دفاعي به جاي پرداختن
به معيشت مردم براي انحراف افكار عمومي است

اكبر رنجبرزاده نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به نطق ساختارش��كنانه دو نفر از 
نمايندگان تهران در صحن علني مجلس گف��ت: اين نمايندگان 
نظارت استصوابي شوراي نگهبان را زير سؤال مي برند. بايد بگويم 
كه بله نظارت استصوابي آنقدر باز اس��ت و آنقدر آزادي زياد است 
كه هركس��ي به خود اجازه بيان مطالب��ي را برخالف مصالح ملت 
به سهولت و آساني در صحن علني مجلس مي دهد. وي افزود: به 

همان ميزان كه اين دو نماينده از نظارت استصوابي شوراي نگهبان 
ناراحت و از شورا گله مند هستند من نيز نسبت به شوراي نگهبان 
اعتراض دارم چراكه بعضاً افرادي را در س��طح اپوزيس��يون تأييد 
صالحيت مي كنند كه دود اين اقدام به چشم مردم مي رود و كساني 
بايد صالحيتشان تأييد شود و مسئوليت بگيرند كه نسبت به اساس 
جمهوري اسالمي معترض باشند. عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار 
داشت: اولويت اصلي امروز ما در كشور كه به صورت آنالين قيمت ها 
تغيير مي كند، مسائل معيشتي است و امروز اينگونه مسائل است كه 

بايد در اولويت كاري نمايندگان و مسئوالن قرار بگيرد. 
رنجبرزاده خاطرنشان كرد: اينكه اين نمايندگان در نطق خود قدرت 
دفاعي كشور را هدف قرار داده و آن را تضعيف مي كنند بايد به آنها 
گفت قدرت دفاعي ما ميراث گرانبهاي 4۰ سال تالش، كوشش و 
رشادت هاست كه كسي نمي تواند به حريم جمهوري اسالمي ايران 
نظر داشته باشد. وي افزود: وقتي كه از اقيانوس آرام موشك هايي 

به سمت سوريه شليك مي شود برايشان كف زده مي شود اما زماني 
كه دشمن ما به خانه ملت نفوذ كرده و موشك ما آنها را در سوريه 
سركوب مي كند و اقتدار كشور به نمايش گذاشته مي شود بعضي ها 
ناراحت مي شوند و اين نشانه آن است كه هنوز اين افراد رشد كافي 

را پيدا نكرده اند و اينها نبايد مرعوب دشمن باشند. 
رنجبرزاده خاطرنش��ان كرد: اولويت اصلي كشور ما امروز اينگونه 
مسائل همچون بحث نظارت اس��تصوابي و امثال آن نيست بلكه 
پرداختن به مسائل معيشتي مردم است و اگر كسي در دولت و هر 
جاي ديگر بخواهد به مردم خدمتي كند، كسي راهش را مسدود 
نمي كند و البته كساني كه خط فكري و نگاهشان با اصل مسير نظام 

و انقالب زاويه دارد بايد به حاشيه رانده شوند. 
وي در پايان گفت: بهتري��ن كار در اين موقعي��ت زماني توجه به 
معيشت مردم اس��ت و بايد به دقت رصد شود كس��اني كه در اين 
فضايي كه امروز در كشور در حوزه مسائل اقتصادي به وجود آمده 
به دنبال فرصت طلبي هس��تند، اجازه ندهيم ماهي خود را از آب 
گل آلود شده بگيرند و بعد هم بخواهند با دادن آدرس غلط و پيش 

كشيدن مسائل غيرضرور، افكار عمومي را منحرف كنند. 
   برخي با نطق هايشان موجب تشويش اذهان 

نسبت به اركان نظام مقدس اسالمي مي شوند
حجت االسالم احمد سالك كاش��اني نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به نطق هاي غالمرضا حيدري و 
پروانه سلحشوري در مجلس، اظهار داشت: اين نطق ها موجب 
نگراني و تش��ويش در اذهان عمومي ش��د. وي اف��زود: برخي 
مطالب ارائه شده از ناحيه خانم سلحشوري و غالمرضا حيدري 
نمايندگان تهران در مجلس خالف واقع بوده و موجب تشويش 
اذهان عمومي نسبت به اركان نظام مقدس اسالمي شد. نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شوراي اس��المي در ادامه عنوان كرد: 
در پي اين نطق ها نامه شكايتي از سوي جمعي از نمايندگان به 
هيئت نظارت تنظيم و طي آن درخواست رسيدگي به اين اقدام 
انجام شد. سالك بر همين اساس اضافه كرد: ما از هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان مي خواهيم دستور رسيدگي صادر كرده و از 

حقوق مردم و اركان نظام دفاع كند.

واكنش ها به نطق ساختارشكنانه دو نماينده مجلس همچنان ادامه دارد

حمله به ارکان نظام برای فرار از پاسخگویی به اوضاع اقتصادی

بهارستان


