
   گزارش

مجلس يازدهم و انتظارات ملي
مردم ايران با حضور پرشكوه خود در پاي صندوق هاي رأي در دوم اسفندماه 
براي انتخاب نمايندگان مجلس يازدهم ، در عين خنثي سازي جنگ رواني و 
همه جانبه دشمن كه با همكاري گروهك هاي ضدانقالب و طيفي از فعاالن 
سياس��ي داخلي كه باهدف كاهش حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي 
طراحي و به اجرا درآمده بود ، بر خواست ديرينه خود براي تشكيل مجلسي 
در تراز انقالب اس��المي كه عالوه بر انجام وظايف قانوني خود بتواند ضمن 
كاهش مسائل مشكالتشان، مقوم كارآمدي نظام اسالمي نيز باشد تأكيد 

كردند.  
اگرچه از همين آغاز و در شرايطي كه هنوز شمارش آرا كامل نشده، اما تركيب 
آراي نمايندگان مجلس نويدبخش اعتماد مردم به ليست نيروهاي انقالبي 
بود ، توپخانه جريان رسانه اي دشمن و مخالفان داخلي آتش تهيه خود را 
روي مجلس يازدهم سرازير كرده و با تحليل هاي اختالف انگيزانه ضمن زير 
سؤال بردن مشاركت مردم ، حتي براي اختالف نمايندگان بر سر انتخاب 
رئيس مجلس هم جريان سازي كرده است، اما به رغم كاهش مشاركت مردم 
در اين انتخابات كه علل و عوامل آن فرصتي ديگر را مي طلبد ، فرصت هاي 
پيش روي مجلس يازدهم نويدبخش تحول در نظام قانون گذاري و نظارت 
بر دستگاه هاي اجرايي است كه در زمره اولين وظايف يك مجلس توانمند 
است. بديهي است كه در شرايط تهديد همه جانبه دشمن، مجلس تراز انقالب 
اسالمي، بايد پايگاه مستحكم انقالب و اس��الم در برابر تهديدات فزاينده، 
متنوع و پيچيده استكبار جهاني در اوضاع فعلي باشد. مطالبه اي كه مقام 
معظم رهبري از سال ها پيش بارها براين تأكيد نموده اند ايشان در 79/3/6 در 
اين زمينه مي فرمايند: »مهم ترين سخن آن است كه مجلس شوراي اسالمي، 
ركن مهم نظام اسالمي و انقالبي است و بايد پايگاه مستحكم اسالم و انقالب 
باشد. چنين بوده و به تأييد الهي چنين نيز خواهد بود... دفاع قاطع و آشكار 
نمايندگان از انقالب و نظام اسالمي و راه روشن و ماندگار امام عظيم الشأن و 
تبري از بلندگوهايي كه با تكرار شعار ارتجاعي »جدايي دين از سياست« در 
انديشه  حذف جهاد خونين بيست وچندساله  ملت ايران براي استقرار نظام 
مترقي جمهوري اسالمي اند، تالش پرهزينه  دشمن را بيهوده خواهد ساخت. 
اين، كمترين انتظار ملت انقالبي و مسلمان از نمايندگان مجلسي است كه با 

خون شهيدان و مجاهدت ايثارگران پديد آمده و برقرار مانده است.«
روحيه انقالبي و عمل جهادي يكي ديگر از رس��الت هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي كه رهبري معظم انقالب در بيانيه گام دوم بدان اشاره كرده اند. منشأ 
بسياري از آسيب هايي كه در سال هاي اخير كشور متحمل آن شده است عدم 
درك صحيح و توجه برخي از نمايندگان مجلس و مديران و مسئوالن كشور، 
به آن است در گام دوم انقالب، مجلس شوراي اسالمي به سبب رسالت هاي 
خطير قانوني اش، بايد پرچم دار بسط نظريه نظام انقالبي باشد تا زمينه را براي 

ترويج نگاه انقالبي، روحيه انقالبي و عمل جهادي را فراهم كند. 
مجلس شوراي اسالمي مي تواند با تصويب قوانين، اهتمام بر انتخاب وزراي 
كارآمد و نظارت بر حسن اجراي امور و... پيشگام در تشكيل دولت اسالمي 
باشد . رهبر معظم انقالب اسالمي در بيانات گذش��ته خود فرآيند تحقق 
اهداف انقالب اسالمي را در پنج مورد ترسيم كرده اند؛الف: پيروزي انقالب 
اس��المي كه در 22بهمن 1357 تحقق يافت. ب: تشكيل نظام اسالمي در 
س��ال هاي اوليه انقالب كه با هدايت حضرت ام��ام )ره( و اهتمام نيروهاي 
انقالبي اركان آن تشكيل شد ج: تشكيل دولت اسالمي كه به رغم تالش هاي 
گذشته، هنوز آن دولت تراز شكل نگرفته است د: تشكيل كشور اسالمي و يا 
جامعه اسالمي ه: تشكيل دنياي اسالم)تمدن اسالمي(. كه گام هاي چهارم 
و پنجم هم به رغم تالش هاي صورت گرفته در چهار دهه گذشته و توفيقاتي 
كه نظام اسالمي در تشكيل كشور اسالمي و تحقق تمدن اسالمي داشته ، 
اما به دليل كاستي در تحقق دولت اسالمي گام هاي بعدي نيز تحقق نيافته ، 
بنابراين تشكيل مجلس تراز كه خود بخشي از دولت اسالمي است ، مي تواند 
گام هاي بعدي را نيز محقق كن��د. دولتي كه بتواند مقاص��دى را كه ملت 
ايران و انقالب عظيم آن داشت تأمين كند، دولتى كارآمد كه در آن رشوه 
نباشد، فساد ادارى نباشد، ويژه خواري نباشد، كم كارى نباشد، بى اعتنايى 
به مردم نباشد، ميل به اشرافي گري نباشد، حيف وميل بيت المال نباشد، 
نماد سبك زندگي اسالمي بوده ، اقتصاد مقاومت را محقق كرده ، استقالل 
و عزت اسالمي را پاس داشته ، در مقابل زورگويي هاي قدرتمندان جهاني 
ايستادگي كرده و آزادي هاي قانوني مردم را نيز تأمين و تحقق نيازهاي مردم 

و آرمان هاي انقالب اسالمي را تسهيل كند.
در زمينه نقش و اهميت مجلس شوراي اسالمي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ديدار نمايندگان مجلس، در روز 3۰ خرداد سال 97 مي فرمايند: مجلس 
بايد مظهر عزت ملّي و مظهر اقتدار و استحكام نظام باشد؛ مجلس اين است؛ 
چرا؟ براي خاطر اينكه مجلس، منتخب عموم مردم كشور درجاهاي مختلف 
اس��ت كه با يك انگيزه اي آمده اند اين ش��خص را -اين برادر را، اين خواهر 
را- انتخاب كرده اند. و امام فرمودند كه مجلس، عصاره ي فضايل ملّت است؛ 
اين نكته، نكته ي مهمي اس��ت؛ توّجه كنيد: عصاره ي فضايل، نه عصاره ي 
همه ي خصلت ها! بعضي از خصلت ها جزو فضايل نيست. مجلس بايستي 
عصاره ي فضايل ملّت باشد. فضايل اين ملّت هم خيلي زياد است. مجلس 
نبايد نماد ترديد باشد، نماد خودكم بيني باشد؛ نبايد نماد يأس و نوميدي يا 
نماد عدم اعتنا و عدم مباالت به مسائل كشور باشد. نبايد مجلس نشان بدهد 
كه نگاهش به ظرفيت ها و توانايي هاي ملّي، نگاه مأيوسانه است؛ اين فضايل 

ملّت كه بايد اينجا عصاره ي آنها جمع بشود، اين چيزها است. 
اما مجلس يازدهم براي تحقق اين اهداف و برآورده كردن انتظارات مردم از 
نقاط قوت و فرصت هايي نيز برخوردار است كه شايد مجالس گذشته كمتر 

از آن برخوردار بودند: 
اول: عملكرد مجلس شوراي اسالمي در ده دوره گذشته نشان مي دهد كه 
اين نهاد به رغم انجام اقدامات مثبت و انقالبي در ادوار گذش��ته ضعف هاي 
قابل توجهي هم داشته و سبب شده است نتواند عصاره ملت باشد، كه در اين 
ميان رد صالحيت حدود 7۰ نفر از نمايندگان مجلس دهم ، تأثير مهمي در 
كاهش مشاركت مردم در انتخابات يازدهم داشته است . توجه و عبرت آموزي 
از ضعف هاي گذشته نقشه راه مهمي براي نمايندگان مجلس يازدهم است. 
دوم: تضعيف موقعيت مدعيان تفكر غرب گرايي در كشور كه زمينه ساز اقبال 
مردم به گفتمان انقالبي و جهادي و تغيي��ر در آرايش نمايندگان منتخب 
مجلس يازدهم شده است ، نويدبخش انسجام بيشتر ميان نمايندگان مجلس 

يازدهم شده و طبعاً در مصوبات و اقدام اين مجلس نقشي اساسي دارد. 
سوم: هماهنگي با نهادهاي حاكميتي مانند قوه قضائيه، صداوسيما، و ديگر 
نهادهاي انقالبي ، نويدبخش تقويت همكاري بين بخشي ميان قواي نظام 
اس��ت. در مورد قوه مجريه نيز اگرچه در روزهاي اخير رسانه هاي بيگانه و 
بعضي از مدعيان حمايت از دولت در داخل تالش كرده اند كه القا كنند كه 
كنش ميان مجلس يازدهم در چند ماه باقي مانده دولت دوازدهم چالشي 
خواهد بود، اما با توجه به اكثريت مجل��س و فرصت اندك دوران همكاري 
مش��ترك كه طبعاً مجلس در آن دوران بايد به جبران عقب ماندگي هاي 
مجلس گذشته پرداخته و دولت نيز درگير فعاليت ماه هاي پاياني است، و با 
توجه به ضرورت تجميع ظرفيت هاي ملي براي مقابله با فشارهاي دشمن ، 

چشم انداز همكاري دولت و مجلس نيز مثبت است. 
چهارم: به رغم غفلت ها و يا سياست هاي غلط اجرايي در سال هاي اخير كه 
به رشد فساد اقتصادي و ويژه خواري و گسترش شكاف اقتصادي انجاميده، 
اقدامات اخير قوه قضائيه در مقابله با مفاسد اقتصادي نقطه اميدي را در مردم 
ايجاد كرده و شكل گيري يك مجلس انقالبي و كارآمد مي تواند به تقويت 

اين روند كمك كند. 
پنجم: فشارها و تحريم هاي اقتصادي اگرچه مشكالت معيشتي سختي را 
بر بخشي از مردم ايران به ويژه طبقات متوسط و محروم تحميل كرده ، اما 
به دليل دچار شدن دشمن به بحران استراتژيك در مقابله با مردم ايران از 
يك سو و تالش هاي صورت گرفته براي مقابله با تحريم ها و گشايش رونق 
توليد و باب تجارت و تعامل با كشورهاي منطقه و فعال شدن شركت هاي 
دانش بنيان ، روح خودباوري واميد به آينده را در كشور تقويت شده و اقدام 
مجلس در تقويت اين روند در كارآمد سازي نظام، كاهش بيكاري و مشكالت 

معيشتي مردم و تقويت اعتماد اجتماعي مؤثر خواهد بود. 

عباس حاجي نجاري

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت: 

كرونا نبايد به سالح دشمنان ما تبديل شود

كرونا نبايد تبديل به سالح و اسلحه دشمنان 
شود؛ امريكايي ها و دش�منان ما در طول اين 
مدت، حدود دو سال )21 ماه( كه االن گذشته 
است، با تحريم و تبليغ شان همواره خواستند 
در اين كشور، توليد و فعاليت اقتصادي بخوابد 
و مردم در رنج قرار بگيرند. اين مسئله ويروس 
يك بهانه جديدي دست معاندين نشود كه اين 
باعث شود، كار، فعاليت و توليد متوقف شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انى دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني روز گذش��ته در جلسه 
هيئت دول��ت با تأكيد بر اينك��ه هيچ تصميمي 
براي قرنطينه محل يا ش��هري مطرح نيست و 
مردم به ش��ايعات توجه نكنند، اظهار داش��ت: 
تصميم گيرى در مورد تعطيلي و يا ايجاد هرگونه 
محدوديت به خاطر كرونا با ستاد ملي مبارزه با 
كرونا اس��ت. روحاني گفت: مي خواهم خدمت 
مردم بس��يار عزيز كش��ورمان عرض كنم مثل 
همه حوادثي كه گاه و بي گاه كشور با آن مواجه 
ش��ده و ملت و دولت در كنار ه��م و با همكاري 
و برخورد هماهنگ از آن عبور كردند، مس��ئله 
مواجه ش��دن با ويروس كرونا هم از همين روال 

پيروي مي كند. 
وي با بيان اينك��ه خوش��بختانه در عرض يك 
ال��ي دو هفته اخي��ر، تالش هاي بس��يار خوبي 
در كش��ور هم در بخ��ش پيش��گيري و هم در 
بخش تش��خيص و هم در بخش قرنطينه افراد 
و هم در بخ��ش درم��ان، انجام گرفته اس��ت، 
اف��زود: نيازمند ي��ك برخ��ورد عالمان��ه با اين 
مس��ئله هس��تيم و بايد رفتار تخصصي و جدي 
داش��ته باش��يم. به همين دليل هم مسئوليت 
امر به ستادي واگذار ش��ده كه رئيس اين ستاد 
 وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي است. 
»بنابراين در همه امور، هم از لحاظ آمار و ارقامي 
كه بايد به مردم منتقل ش��ود و هم توصيه هايي 
كه مردم بايد گوش كنند و هم مراكزي كه براي 
تش��خيص و درمان وجود دارد باي��د به صورت 
متمركز بدون توجه به ش��ايعات به سخنان اين 

مركز توجه شود. «
  گزارش ه�اي اميدواركنن�ده از كنترل 

كرونا
البته براي عبور از اين مس��ئله ممكن اس��ت به 
يك، دو و يا س��ه هفته زمان نياز داشته باشيم. 
گزارش هاي��ي كه تا ديش��ب وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي در جلسه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا داد، اميدواركننده بودند. امروز هم 

گزارشي دريافت كردم كه كيت هاي تشخيص 
را كه از خ��ارج و از طريق س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ي)WHO( وارد مي كرديم – ك��ه البته 
همچنان به روند آن ادامه مي دهيم – توس��ط 
متخصصان داخلي ما هم اين كيت توليد ش��ده 
و درحال آزمايش اس��ت، همه مراحل اوليه آن 
مثبت و قابل قبول بوده است و در نهايت ظرف 
امروز و فردا كه به تأييد نهايي رس��يد مي توانيم 
ظرف مدت كوتاه��ي صدها ه��زار كيت، حتي 
ميليون ها از اين كيت را توليد كنيم و در اختيار 
همه بيمارستان هاي كشور قرار دهيم كه مردم 
خيال ش��ان راحت باش��د اگر موردي، ش��كي و 
ترديدي وج��ود دارد به راحتي پزش��كان عزيز 
ما بتوانند به تش��خيص نهايي برس��ند. روحاني 
در عي��ن حال گفت: مس��ئله مهم تر از مس��ئله 
ويروس كرونا، ويروس ترس و اضطراب و ترديد 
و بي اعتمادي در ميان مردم است. اين ويروس 
بدتر از آن ويروس است و نبايد در مردم ترديد و 
وحشت و اضطراب ايجاد كنيم اين هم ويروسي 
است. ويروس آنفلوآنزا هر سال در دنيا مي آيد و 
هر سال هم كش��ته مي گيرد. در سال هاي اخير 
و در امريكا، آمار نشان مي دهد بين 12 هزار در 
سال تا سالي بوده 1۰۰ هزار كشته آنفلوآنزا بوده 
است. آنفلوآنزاي مختلف آمده و عده اي هم از بين 
رفتند. اضطراب و ترس مردم در حد الزم باشد 
و وقتي اضافه مي شود، خودش خطرناك است و 

مي تواند مشكالت ديگري را درست كند. 
  هيچ شهري قرنطينه نمي شود

نكته ديگري كه مي خواه��م تأكيد كنم درباره 
اين شايعاتي است كه در ميان مردم وجود دارد 
كه فالن ش��هر را مي خواهند قرنطينه كنند يا 
فالن شهر را مي خواهند يك ماه قرنطينه كنند. 
آن محل��ه را مي خواهن��د يك هفت��ه قرنطينه 
كنند. چنين چيزي هايي در تصميمات كش��ور 
وجود ن��دارد. قرنطينه محله و ش��هر را نداريم. 
آنچه قرنطينه اس��ت، قرنطينه فرد است. يعني 
اگر ف��ردي عاليم اوليه اي داش��ت اين فرد بايد 
قرنطينه ش��ود. مراكز زيادي را ه��م در تهران 
پيش بيني كرديم. ديشب اعالم شد، تخت هاي 
فراواني آماده شده اس��ت. در شهرستان ها هم 
آماده شده است و نيروهاي مسلح نيزگفتند كه 
براي هر گونه كمك آماده هستند. بنابراين مردم 
به اين فكر نباشند كه فروشگاهي يا شهري بسته 
مي ش��ود و يا قرنطينه عمومي ايجاد مي شود. 
رئي��س جمهور همچني��ن بر اين نكت��ه تأكيد 

كرد »به هيچ عنوان آماري ك��ه وجود دارد، نه 
كم مي كنيم نه زياد مي كنيم و نه بزرگ نمايي 
و نه كوچك نمايي مي ش��ود. « وي گفت: مردم 
بايد كاماًل اعتماد داش��ته باشند كه آمار و ارقام 
به دقت براي آنها بيان خواهد ش��د و از اين نظر 
نگراني نداش��ته باش��ند؛ نه از لحاظ شوينده ها 
و مواد غذايي؛ بحث قرنطين��ه هم كه قرنطينه 
ش��هر اساس��اً نداريم و قرنطينه فردي درجايي 
است كه مشكوك است و از سوي ديگر امكانات 
الزم در كشور وجود دارد؛ پزشك و متخصصين 

الزم هم داريم. 
   نگذاريم كرونا اسلحه امريكا و دشمنان 

عليه كشور شود
روحاني در ادامه سخنان خود افزود: نكته اي كه 
مي خواهم تأكيد كنم، اينكه كرونا نبايد تبديل 
به سالح و اسلحه دشمنان شود؛ امريكايي ها و 
دش��منان ما در طول اين مدت، حدود دو سال 
)21 ماه( كه االن گذش��ته اس��ت، ب��ا تحريم و 
تبليغ شان همواره خواستند در اين كشور، توليد 
و فعاليت اقتصادي بخواب��د و مردم در رنج قرار 
بگيرند. اين مس��ئله ويروس يك بهانه جديدي 
دس��ت معاندان نش��ود كه اين باعث شود، كار، 
فعاليت و توليد متوقف شود؛ البته مراقبت هاي 
بهداشتي سر جاي خودش است؛ اينجا هم كه 
مي آييم جمع مي شويم اگر وزارت بهداشت به 
ما گفت قبل از ورود به جلسه بايد دست مان را با 
صابون بشوريم اين كار را مي كنيم؛ يعني هر چه 

وزارت بهداشت به ما بگويد انجام مي دهيم. «

 وي تأكيد ك��رد: نباي��د بگذاري��م امريكا يك 
ويروس جديدي را بر ويروس كرونا س��وار كند، 
به ن��ام تعطيلي فعاليت ه��اي اجتماعي و ترس 
فوق العاده؛ اين توطئه اي است كه امروز مي بينيم 
و در تبليغات خارجي هم شما مي بينيد؛ اخيراً 
يكي از مس��ئوالن رده باالي امري��كا هم راجع 
به كروناي ايران حرف مي زند؛ خودش��ان آنجا 
گرفتار كرونا هستند، خودش��ان در امريكا، در 
آنفلوآنزا 16 هزار كشته دادند و براي خودشان 
را نمي گويند.  اينجا روي خود را به سمت ايران 
چرخانده اند و با م��ردم ايران صحبت مي كنند؛ 
مردم ايران خودشان هم هوشيارند، هم مراقبت 
مي كنند و هم كمك مي كنند؛ اين ملت، همان 
ملتي است كه در همه روزهاي سخت به كمك 
همديگر آمدند؛ امروز هم روزي اس��ت كه بايد 
همديگر را ياري كنيم و به همديگر كمك كنيم. 
آمار و ارقام اقتصادي در مجموعه ماه هاي اخير 
خوب ب��وده، نبايد بگذاريم اين مس��ئله بر آمار 
ما تأثير بگ��ذارد؛ در فعاليت اقتصادي، صنعت، 
رشد، كش��اورزي، تورم، همه آمارها در دو، سه 
ماه اخير خوب بوده اگر نگذاريم اين تأثير رواني 
را در جامعه دشمنان ايجاد كنند يا افرادي كه 
دانايي كافي ندارند و ي��ا افرادي كه مي خواهند 

اظهار فضل كنند.  
  بودجه را بر اساس واقعيت ها نوشتيم

رئي��س جمهور در بخ��ش ديگري از س��خنان 
خود به اليحه بودجه س��ال آينده اشاره كرد و 
گفت: همين جا مي خواهم نكته اي را نسبت به 
بودجه ساالنه خدمت نمايندگان عزيز مجلس 
شوراي اسالمي عرض كنم كه روزهاي پاياني و 
هفته هاي پاياني خدمت خودشان را مي گذرانند. 
بودجه ساالنه براي مردم ما بسيار مهم است. اوالً 
نمايندگان محت��رم توجه دارند قب��ل از اينكه 
بودجه در دولت مطرح ش��ود ما كليات بحث را 
در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه 
قوه بحث و مطرح كرديم و چارچوبي را تصويب 
كرديم. مقام معظم رهبري آن چارچوب را تأييد 
كردند بر مبناي آن چارچ��وب آمديم در دولت 
اليحه را تصويب كردي��م و خدمت نمايندگان 

فرستاديم. 
روحان��ي ادام��ه داد: نماين��دگان م��ا در 
كميسيون هاي مختلف و در كميسيون تلفيق 
در خدمت نمايندگان بودند و توضيحات را دادند 
و روال هم همين است وقتي همه كميسيون ها 
پيش��نهاد مي دهند يعن��ي اص��ل اش را قبول 
كرده ان��د كه پيش��نهاد مي دهند. كميس��يون 
تلفيق هم وقتي اصالح مي كن��د يعني اصلش 
را قبول دارد. پس به طور طبيعي مجلس عماًل 
پذيرفته كه اين بودجه، بودجه اي درست است. 

حاال اصالحات را نياز مي بيند، اصالح مي كند.
 رئيس جمهور تأكي��د كرد: م��ن در اينجا هم 
خدمت مردم و ه��م خدمت نماين��دگان عزيز 
عرض مي كنم   ما بودجه را بر مبناي واقعيت ها در 
نظر گرفتيم ممكن است در يك جايي بحث اين 
باشد كه اين واقعيت كه پيش بيني كرديم، صد 
در صد تحقق پيدا مي كند يا نمي كند راه جبراني 
برايش گذاشتيم و در نظر گرفتيم كه اگر اين راه 
به صد در صد نرسيد از راه ديگري كه 5۰ درصد 
داريم استفاده مي كنيم آن 5۰ درصد بشود 7۰ 
درصد فرمول هايش در بودجه مش��خص است 
حواس مان جمع بوده در چه شرايطي داريم اين 
كار را انجام مي دهيم. در بودجه دنبال اين بوديم 
كه زندگي مردم، كارمندها و بازنشسته هاي ما 
طبق روال انجام بگيرد. با كمكي كه مي شود در 
سال آينده انجام داد براي رفاه بيشتر خواستيم 
مبارزه با فقر را در اين اليحه ادامه دهيم. مسئله 
اش��تغال براي ما مهم بوده و بحثي است كه در 

اين بودجه مد نظر قرار داديم.
 رئيس جمهور در پايان از مجلس خواست بودجه 

را هرچه سريع تر نهايي و تصويب كند. 

      ايرنا: نماز عبادي- سياس��ي جمع��ه اين هفته ته��ران به امامت 
حجت االس��الم محمدجواد حاج علي اكبري در مصالي امام خميني 

برگزار مي شود. 
     مهر: س��خنگوي ش��وراي نگهبان از تأييد انتخابات در 3۴ حوزه 
انتخابيه خبر داد. عباسعلي كدخدايي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
نوشت: امروز پس از بررس��ي ش��كايات و گزارش هاي واصله، صحت 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي در 3۴ حوزه انتخابيه مورد تأييد 

شوراي نگهبان قرار گرفت. 

بروجردي با اشاره به اظهارات ضدايراني پمپئو: 
واشنگتن مظهر دروغگويي و عوامفريبي است

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س 
و عوامفريب�ي  اعتق�اد دارد واش�نگتن مظه�ر دروغگوي�ي 
اس�ت بنابراي�ن چط�ور مي توان�د نگ�ران آماره�اي منتش�ر 
ش�ده توس�ط كش�ورمان در خص�وص وي�روس كرون�ا باش�د. 
عالءالدين بروجردي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با اشاره به اظهارات 
ضدايراني مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا، گفت: واشنگتن مظهر دروغگويي 
و عوامفريبي است از اين رو چطور مي تواند نگران آمارهاي منتشر شده توسط 
كشورمان در خصوص ويروس كرونا باشد. نماينده مردم بروجرد در مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: در واقع هم اكنون شاهد انتشار آمارهاي مختلفي 
از تلفات مربوط به بيماري آنفلوآنزا در اياالت متحده هستيم و اين در حالى 
است كه مقامات اين كشور اقدام به س��كوت كرده اند. وي با اشاره به اينكه 
مقامات كاخ سفيد همواره در بحران هاي انساني مربوط به كشورشان دچار 
سكوت مي شوند كه كشته شدن هزاران امريكايي در بحران عراق از جمله 
آنها به حساب مي آيد، ادامه داد: بدون شك امريكايي ها از ترس افكار عمومي 

و آبروريزي جهاني سكوت كرده اند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: بايد يادآور شد كشورمان در 
اوج شفاف سازي نسبت به شيوع ويروس كرونا قرار دارد تا جايي كه معاون 
حوزه بهداشت و درمان كشورمان با حضور گسترده در بين مردم خودش 
نيز مبتال به اين بيماري شده است. وي با اشاره به اينكه امريكا در عرصه هاي 
مختلف دچار كمبودهاي جدي در مقابل اقتدار ايران اس��ت، افزود: بر اين 
اساس مشاهده مي شود مقامات كاخ سفيد دست به هر اقدامي مي زنند تا به 

ايران اسالمي را زير سؤال ببرند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه ويروس كرونا در ۴۰ كشور دنيا شيوع يافته اما اظهارنظر رسانه هاي 
امريكايي و مقامات اين كشور در خصوص شيوع بيماري در كشورمان چندين 
برابر ديگر كشورها است، خاطرنشان كرد: متأسفانه امريكايي ها پس از شيوع 
اين ويروس در كشورشان دهها كشته و تلفات داشته اما به آن نپرداخته اند و 
اين مهم در حالى است كه وزير كم خرد اياالت متحده دست به موضع گيرى 

ضدايراني ميزند كه ارزشي نزد افكار عمومي دنيا ندارد. 

عضو هيئت رئيسه مجلس تبيين كرد
كاهش مشاركت در انتخابات

 ريشه در ناكارآمدی مجلس داشت
مردم در مراسم تشييع پيكر حاج قاسم سليماني چه حضوري داشتند؛ 
چراكه حاج قاسم را يك چهره انقالبي و كارآمد مي دانستند اما مجلس 
را ناكارآمد ارزيابي كردند و اين مسئله اثر خود را در مشاركت گذاشت. 
سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به حضور مردم در انتخابات دوم اسفند، 
گفت: آنچه موجب نارضايتي مردم را فراهم آورد و باعث شد حضورشان در 
انتخابات مجلس يازدهم كاهش يابد، عدم اقدام مؤثر مجلس نسبت به دولت 
بود. وي افزود: عدم مشاركت مردم در انتخابات مجلس به اين معناست كه 
مردم احساس شان اين بود كه نهاد مجلس كارآمدي خود را از دست داده 
است. عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: وقتي مجلسي تماشاچي و 
نسبت به موضوعات منفعل مي شود، مردم به آن پشت مي كنند و يا مي گويند 
چه ارزشي دارد ما برويم و در انتخابات شركت كنيم. قاضي زاده خاطرنشان 
كرد: اينكه دولت عملكرد مطلوبي نداشت و مجلس مقتدرانه در برابر دولت 
رفتار نكرد، باعث شد مردم حضور پررنگي در انتخابات مجلس نداشته باشند. 
وي افزود: مردم در مراسم تشييع پيكر حاج قاسم سليماني چه حضوري 
داشتند؛ چراكه حاج قاس��م را يك چهره انقالبي و كارآمد مي دانستند اما 
مجلس را ناكارآمد ارزيابي كردند و اين مسئله اثر خود را در مشاركت گذاشت. 
عضو هيئت رئيسه مجلس در پايان گفت: ناكارآمدى مجلس به خاطر سوء 

عملكرد دولت بود كه موجب نارضايتي مردم نيز شد. 

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه: 
وقتي مي توانيم ماهواره بر بسازيم
 نبايد نگران مسائل كوچك باشيم

فرمانده ني�روي هوافضاي س�پاه با تأكيد ب�ر اينكه نبايد از دش�من 
بترسيم، گفت: امروز وقتي مي توانيم ماهواره بر، فضاپيما، پااليشگاه 
نفت و پتروشيمي بس�ازيم، ديگر نبايد نگران مسائل كوچك باشيم. 
به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ پاس��داراميرعلي حاجي زاده فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه در حاشيه بازديد از نمايشگاه »رونق توليد« در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه نمايشگاهي كه توسط قرارگاه خاتم االنبيا برپا شده، 
بسيار جالب و جذاب است، افزود: فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا توانسته قرارگاه 
را در نقش نخ تسبيح و مجموعه بخش خصوصي را به عنوان دانه هاي تسبيح 
دور خود جمع كند  تا همه با هم آشنا و از توانمندي همديگر مطلع شوند تا در 
جهت رفع نيازهاي كشور قدم بردارند.  سردار حاجي زاده تصريح كرد: امروز 
در بخش توليد دارو و قطعات خودرو و بسياري از موضوعات پيش پا افتاده 
تحريم هستيم اما اين الگو نشان مي دهد كه اگر از اين جنس كارها انجام داده 
و توسعه دهيم، عمالً تحريم ها را بي خاصيت مي كنيم؛ امروز در عرصه هايي 

كه ورود كرده ايم كامالً تحريم ها بي خاصيت و بي ارزش شده است. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در ادامه با اشاره به توطئه ها و خباثت هاي 
استكبار جهاني و دشمنان ملت ايران، اظهار داشت: آنها در هر بخشي كه 
بتوانند به ايران ضربه بزنند و تحريم كنند، اين كار را انجام مي دهند؛ حتي به 
انتخابات هم رحم نكردند؛ زيرا در انتخابات تالش كردند تا مردم را به هر شكل 
ممكن منصرف كنند و با استفاده از شيوه هاي مختلف نگذارند مردم پاي 
صندوق رأى حضور يابند. وي افزود: اما ديديد كه مردم با حضور گسترده اي 
كه پاي صندوق هاي رأى داشتند، جواب خوبي به آنها دادند؛ بنابراين بنده 
عرض مي كنم كه از دشمن نبايد بترسيم و در عين حال اگر به داخل تكيه 
داشته باشيم و اين جوان ها، مجموعه هاي صنعتي، دانشگاه ها و نخبگاني را 
كه داريم باور كنيم، امريكا از بيرون هيچ غلطي نمي تواند بكند. وي همچنين 
بيان داشت: ما واقعاً به بيرون كشور وابسته نيستيم كه با اعمال تحريم ها نگران 
باشيم؛ امروز وقتي مي توانيم ماهواره بر، فضاپيما، پااليشگاه نفت و پتروشيمي 

بسازيم، ديگر نبايد نگران مسائل كوچك باشيم. 
س��ردار حاجي زاده افزود: امروز حتي اگر دور تا دور كشورمان را هم حصار 
بكشند، مطمئن باشيد مانند حوزه دفاعي و نظامي كه بسيار پيچيده تر از 
بخش هاي غيرنظامي است؛ مشكل پيدا نمي كنيم؛ در بخش هاي غيرنظامي 
هم با ورود چنين شركت هايي مي توان همه مش��كالت را حل كرد، تنها 
مديران و مسئوالن كشور بايد آنها را بيشتر باور كنند. وي در پاسخ به سؤالى 
مبني بر اينكه امريكايي ها ادعا كردند كه ايران حوزه موشكي يمن را تقويت 
مي كند، عنوان  كرد: امريكايي ها به عنوان دولتي تروريست و تروريست پرور 
كه اقدام اخير آنها به شهادت رساندن سردار سليماني در اقدامي ناجوانمردانه 
و تروريستي بود، س��عي دارند با فرافكني، افكار عمومي را از جنايات خود 

منحرف كنند  بنابراين اين ادعاي آنها ارزش پاسخگويي ندارد. 
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      دولت

دولت جمه�وري اس�المي ايران ب�ا صدور 
بيانيه اي در خصوص تصميم اخير كارگروه 
اقدام مالي)FATF(، ق�رار دادن نام ايران 
در گ�روه كش�ورهاي غيرهمكار )ليس�ت 
س�ياه( را ناش�ي از تحريكات و انگيزه هاي 
سياسي برخي بدخواهان ايران توصيف كرد. 
بنا بر اعالم »پايگاه اطالع رس��انى دفتر هيئت 
دولت« متن بيانيه دولت درباره تصميم كارگروه 

اقدام مالي )FATF( به شرح زير است:
 1- سياس��ت ضد تروريس��م ايران، مبتني بر 
ماهيت عدال��ت خواهانه و صل��ح طلبانه نظام 
جمهوري اسالمي ايران است و در همه حوزه ها، 
از جمله مقابله با تأمين مالي تروريسم، به طور 
جدي اعمال مي ش��ود و انگيزه ما در پيگيري 
همه اقدامات علي��ه پولش��ويي و تأمين مالي 
تروريسم، خواست مردم ما و قوانين و مقررات 
داخلي ماس��ت كه در ادوار مختلف مجلس و 

دولت تصويب شده است.
 2- بر همين اساس، از همكاري با كشورهاي 
ديگر در اين زمينه نيز اس��تقبال كرده ايم و با 
اجراي مقررات مورد قبول كش��ورهاي جهان 

و اس��تانداردهاي بين المللى در اين زمينه كه 
در راس��تاي قوانين و مقررات داخل��ي ما و به 

مصلحت كشور بوده است، موافقت كرده ايم. 
3- بي ترديد، ق��رار دادن نام اي��ران در گروه 
كشورهاي غيرهمكار )ليست س��ياه(، چه در 
دوره دولت دهم و چه در اين دوره، با تحريكات 
و انگيزه هاي سياس��ي برخي بدخواهان ايران 
بوده اس��ت؛ ليكن برخورد فني و كارشناس��ي 
ايران، در دولت يازدهم كه به تأييد برنامه اقدام 
ايران انجاميد، اين تحريكات را در آن مرحله، 

بي اثر نمود.
 ۴- از آنج��ا كه اي��ران هم��واره به مب��ارزه با 
پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم معتقد بوده 
است، از زمان دولت دهم، با پيگيري شورايعالي 
امنيت ملي و وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي، 
جهت گيرى همكاري با FATF و توافق براي 
اجراي برنامه كاري به تأييد رسيده و در دستور 

كار دولت قرار گرفته بود.
 5- با تغيير دولت و فعال ش��دن ديپلماس��ي 
خ��روج از تحريم ه��ا، دول��ت در اي��ن مرجع 
بين المللى ه��م فعاالن��ه حضور پي��دا كرد و 

اقدامات خود را در مقابله با پولشويي و تأمين 
مالي تروريس��م ارائه كرد كه به تغيير وضعيت 
ايران و كسب يك فرصت دوساله براي تعامل 

بين المللى منجر شد. 
6- در اين فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام كه 
در حيطه اختيار قوه مجريه بود، در مس��ير اجرا 
قرار داد و چهار اليحه قانون��ي را نيز كه از موارد 
بسيار مهم »برنامه اقدام« بود، تهيه و تصويب و 
به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمود. مجلس 

هم، اين لوايح را با اصالحاتي به تصويب رساند.
 ش��وراي نگهبان، يك��ي از اين لواي��ح، يعني 
اليحه مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم 
)CFT( را با طرح ايراداتي، به مجلس بازگرداند 
و نهايتاً به س��بب قانع نش��دن مجلس نسبت 
به توقف اي��ن اليحه مهم، موض��وع به مجمع 
تش��خيص مصلحت، ارج��اع ش��د و در آنجا با 
گذش��ت يك س��ال از طرح موضوع، به دليل 
عدم تصميم گيرى توسط مجمع، اين امر مهم، 

مسكوت گذاشته شد. 
7- متأس��فانه اليحه مهم ديگ��ر، يعني اليحه 
الحاق به معاهده مبارزه با پولشويي نيز كه با رفع 

ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس شوراي 
اس��المي، عماًل نهايي ش��ده بود، ب��دون وجود 
اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان، در دستور 
كار مجمع قرار گرفت و اين اليحه هم، با گذشت 

يك سال، بدون تصميم گيرى، مسكوت ماند. 
۸- دولت ب��ر اين اعتق��اد بوده و هس��ت كه در 
ش��رايطي كه بدخواهان اي��ران و در رأس آنها 
دولت امريكا، نقشه يارگيري براي تشكيل مجدد 
جبهه ضد ايران را دارد، م��ا بايد تالش مضاعف 
براي نشان دادن چهره قانون گرا، منضبط و ضد 
تروريس��م ايران داشته باش��يم و دادن هرگونه 
بهانه نادرست به دست دشمنان ايران، كمك به 

نقشه هاي ضد ايراني آنهاست. 
9- دولت، قوياً بر اين باور اس��ت كه بايد موانع 
موجود بر سر راه تصويب اين دو اليحه رفع گردد 
و بهانه از دست بدخواهان ايران گرفته شود. ما 
اقدامات خود در اين زمين��ه را دنبال خواهيم 
كرد و تمام توان خود را براي حل موضوع، بهبود 
شرايط و پيش��گيري از ورود خس��ارت بيشتر 
به منافع ملي و تش��ديد هزينه هاي تحريم بر 

زندگي مردم به كار خواهيم بست. 

بيانيه دولت درباره تصميم FATF در مورد ايران

قرار دادن نام ايران در ليست سياه  انگيزه سياسي دارد

نبايد بگذاري�م امريكا يك ويروس 
جديدي را بر ويروس كرونا س�وار 
كند، به ن�ام تعطيل�ي فعاليت هاي 
اجتماع�ي و ترس فوق الع�اده  اين 
توطئه اي اس�ت كه امروز مي بينيم 
و در تبليغ�ات خارج�ي هم ش�ما 
مي بينيد؛ اخيراً يكي از مس�ئوالن 
رده باالي امريكا هم راجع به كروناي 
ايران حرف مي زند؛ خودشان آنجا 
گرفتار كرونا هستند، خودشان در 
امريكا، در آنفلوآنزا 16 هزار كشته 
دادند و براي خودشان را نمي گويند 


