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    تكرار نهادهاي بيكار در دولت

مهدي مهرپور در توئيتي نوشته: 
واعظي: پيش��نهادي به روحاني داده شده كه به جاي 
تش��كيل وزارت بازرگاني، معاونت��ي در قالب معاونت 
رئيس جمهور تشكيل شود! يعني احياي وزارت بازرگاني 
در اِشِل معاون رئيس جمهور، دقيقاً مثل معاونت اقتصادي! االن شما مي دانيد دو 

سال است نهاونديان در معاونت اقتصادي رئيس جمهور چه مي كند؟!
----------------------------------------------------------

    علت توافق نكردن در دوران جليلي
مهدي خانعلي زاده در توئيتي نوشته: 

سرگذشت برجام، يك رفع شبهه جالب داشت: علت عدم توافق با طرف غربي 
در زمان سعيد جليلي، »بيانيه خواندن« و »دعوت به اسالم« نبود؛ تالش براي 
رس��يدن به توافقي بود كه ضمانت اجرا داشته باش��د و هر ديوانه اي نتواند به 

راحتي زير آن بزند. 
----------------------------------------------------------

    شعار اقتصادي وزارت ورزش
 صادق نيكو در توئيتي نوشته:  

معاون وزير ورزش گفته ورزش��كاران ش��رايط مملكت رو درك كنند. جوانان 
گمنام اين مملكت در مرزها مظلومانه جان ميدن و ورزش��كار نبايد براي چند 
ريال مشكل ايجاد كند. خيلي دوست دارم ببينم همين وزارت ورزش سال بعد 

چقدر پول پاي قرمز و آبي ها مي ريزه!
----------------------------------------------------------

    نياز به تفكر جهادي در اقتصاد
 محمد پاداش در توئيتي نوشته:

 مسئوالن وقت در دهه۶۰ به اين گفته  شهيد وزوايي كه »ما كربال را براي 
خودم��ان نمي خواهيم بلكه براي نس��ل هاي بعد مي خواهيم« نيش��خند 
مي زدند كه  اي بابا! تو همين خرمشهر را آزاد كن، كربال پيشكشت! با تفكر 
جهادي هم خرمش��هر آزاد ش��د هم كربال! جان عزيزتان براي  آزادسازي 

اقتصاد جهادي عمل كنيد!
----------------------------------------------------------

    جنگ اراده ها
 حسين دليريان در توئيتي نوشته: 

 قطعاً جنگ نظامي در كار نيس��ت، چون نه امريكا و نه دوس��تان مرتجع 
منطق��ه اي او توان نظامي- اقتص��ادي براي حمله به اي��ران را دارند و نه 
جرئت و ش��هامت الزم را. اما جنگ رواني آنها از چندي پيش آغاز ش��ده 
و در روزهاي آتي ش��دت خواهد گرفت، بايد مراقب باشيم در اين جنگ 

غافلگيرمان نكنند. 
----------------------------------------------------------

    سلبريتي ما و سلبريتي آنها!
كاربري به نام حاج فيدل در توئيتي نوشته: رونالدو 1/5ميليون يورو براي افطار 
مردم فلسطين كمك كرده. بعد س��لبريتي هاي ما حتي يه توئيت حمايتي از 

فلسطين نمي زنن كه مبادا اقامتشون به مشكل بخوره. 
----------------------------------------------------------

    مقابله هماهنگ با حجاب
كانال لبانيران در توئيتي نوشته:

 چند روز پيش جمعي در دانشگاه تهران در اوج مشكالت اقتصادي، پرچم مبارزه 
با حجاب را برافراشتند! مبارزه يك عده در ايران با حجاب در ظاهر به اسم آزادي 
شخصي و مخالفت با حكومت اسالمي است اما در كشورهاي ديگر كه مبارزه با 

حجاب توسط خود دولت دنبال مي شود، علت چيست؟
پارلمان اتريش ديروز طرح ائتالف تندرو راست راست براي ممنوعيت حجاب 
در مدارس ابتدايي را تصويب كرد. متن اين قانون اش��اره دارد، هرگونه لباسي 
كه تاثير ديني و ايدئولوژيك دارد و س��ر را مي پوشاند ممنوع است، البته خاطر 
نشان كرده است عمامه س��يك هاي هندي يا كاله يهودي ش��امل اين قانون 
نمي ش��ود! دو حزب اصلي ائتالف دولتي، علناً اعالم كردن��د هدف از اين طرح 

حجاب اسالمي است. 
از طرف ديگر مجلس سناي فرانسه قانون جامع مدارس را تصويب كرد كه يكي 
از بندهاي آن، ممنوعيت پوشيدن حجاب توسط مادر دانش آموزان در اردوهايي 

است كه همراه فرزندانشان هستند!  
در همين راس��تا حكومت آلمان هم در نظر دارد حجاب اسالمي را در مدارس 
ممنوع كند. انيت ويدمان نماينده دولت در امور اجانب گفت: بيهوده است كه 
دختران كوچك حجاب بپوش��ند و بيشتر مس��لمانان هم همين نظر را دارند. 
ماركوس واينب��رگ يك نماينده اصولگراي متخص��ص در امور خانواده گفت: 
ممنوعيت حجاب مانند آنچه در اتريش رخ داد باع��ث عقب افتادن دختراني 

مي شود كه خودشان آن را به عنوان نماد ديني شان برگزيده اند. 
او متذكر شد كه طبق قانون اساسي آلمان هر فرد حق دارد با آزادي كامل 
به اعتقادات ديني خود عمل كند. حمله به حجاب در كش��ورهاي دنيا كه 
به طور ناگهاني و همزمان در حال انجام اس��ت، يكي از نتايج ضعف و تفرقه 
مسلمانان و كشورهاي مس��لمان بوده و هدف آن زدودن اسالم و نمادهاي 

اسالمي از جهان است. 
بيچاره آن دختران ايراني كه به اسم آزادي و حق انتخاب پوشش، وارد بازي هاي 
امنيتي افرادي مي ش��وند كه براي اين كار پول گرفته اند. بيچاره آن دختراني 
كه از لج يك حكومت، رابطه خودشان با خدا را به هم مي زنند و هنگام مردن، 

حجاب كامل را قبول مي كنند.

صفاري نطنزي:

مقامات امريكا از شرايط فعلي ترسيده اند 
رئي�س كميت�ه سياس�ت خارج�ي 
كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت 
خارج�ي مجلس گف�ت كه امري�كا از 
شرايط به وجود آمده ترسيده است، به 
همين دليل مقامات امريكايي شروع به 
سفرهاي منطقه اي و اروپايي كرده اند 
ت�ا اتفاق�ي در منطق�ه رخ نده�د. 
مرتضي صفاري نطنزي در گفت وگو با ايسنا 
در تحليلي از رفتارهاي امريكايي ها گفت: 
امريكايي ها با طراحي به دنبال اعمال فشار حداكثري براي بازگرداندن ايران به 
ميز مذاكره هستند كه به رغم همه تالش ها و فشارها و تحريم هاي ريز و درشت 
كسي به ميز مذاكره برنگشته است، حتي ش��ماره تلفن براي تماس دادند ولي 

كسي با آنها تماس نگرفت. 
وي افزود: با توجه به چنين شرايطي نگراني براي امريكا ايجاد شده و حتي در 
درون دولت و مس��ئوالن امريكايي هم اختالف نظر وجود دارد، جمع بندي آن 
شده كه اين فشارها نتيجه مطلوبي براي دولت امريكا به همراه نخواهد داشت، لذا 
دادن هزينه در اين باره نفعي براي امريكا ندارد و بايد بر سياست هايش بازنگري 

كرده و به توافق بين المللي برگردد. 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره  اين احتمال 
كه امريكايي ها با انجام خرابكاري در منطقه مي خواهن��د آن را به گردن ايران 
بيندازند، گفت: امريكا بيش از آنكه جرئت اين كار را داش��ته باشد از وضعيت و 
شرايط فعلي ترسيده و نگران است، چون اگر اتفاقي در اينجا بيفتد اولين زيان 
و ضررش براي امريكا خواه��د بود. عمده انرژي اينجاس��ت و با هرگونه اتفاقي 
قيمت انرژي به شدت باال مي رود. قطعاً اگر تحولي به وجود آيد ديگر جمع و جور 

كردنش به دست آنها نيست.

نگاهي به برخي تصميمات حس�اس نمايندگان 
مجل�س در خ�رداد م�اه س�ال ج�اري از جمله 
انتخابات هيئت رئيس�ه و كميس�يون ها نش�ان 
خواهد داد تا چه حد دغدغه مسائل مهم اقتصادي 
و ملي در محاس�بات آنان جاي خواهد داش�ت. 
نبرد در ميدان انتخابات مجلس هنوز آغاز نشده اما 
نشانه هاي آن از دوردست در فضاي سياسي كشور 
پيداست. اظهار نظر جسته و گريخته شخصيت هاي 
اصولگرا و اصالح طلب در خصوص انتخابات نش��ان 
مي ده��د رايزني ه��اي پش��ت پ��رده در خصوص 
صف آرايي هاي احتمالي درباره انتخابات آغاز ش��ده 
است، البته اين رايزني هاي پشت پرده گاهي وقت ها 
به تحركاتي روي صحنه تبديل مي شود كه براي همه 
جالب توجه است كه از آن جمله مي توان به حضور 
رئيس دولت های نهم و دهم در مراسم جامعه اسالمي 

مهندسين و با حضور محمدرضا باهنر اشاره كرد. 
حال حاصل اين رايزني ها هر چه باشد،  كمتر از 9 
ماه ديگر و با آغاز ثبت نام ه��ا و تبليغات انتخاباتي 
ماجرا روشن خواهد، اما سؤال اصلي اين است كه 
گرم ش��دن بازار اين رقابت ها چه تاثيري بر فضاي 
داخلي مجلس خواهد گذاشت؛ مجلسي كه تا زمان 
انتخابات نزديك 1۰ ماه و تا پايان آن نزديك يك 

سال باقي مانده است. 
  شروع رقابت ها از صحن مجلس 

طبيعي اس��ت كه نمايندگان فعلي مجلس شوراي 
اسالمي تمايلي ندارند در انتخابات اسفند ماه جاري 
سرش��ان بي كاله بماند به خصوص آنك��ه عده اي از 
نمايندگان ملت اميدوارند با ارائه دستاوردهاي خود 
در مجلس بيشترين شانس براي پيروزي در ماراتن 

انتخابات را نصيب خود كنند. 
اين دس��تاوردها مي تواند ش��امل تصوي��ب برخي 
طرح هاي رأي آور در مجلس باش��د؛ طرح هايي كه 
اغلب بار مالي آنها موجب مي ش��ود شوراي نگهبان 
دليلي براي تأييد آنها نداشته باشد و در نهايت تمام 
وقت و زماني كه براي تصويب آنها به كار گرفته شده 

بدون ثمر باشد. 
براي چنين طرح هايي مصادي��ق فراواني را مي توان  
ذكر ك��رد، ام��ا جالب تري��ن آنه��ا ك��ه در يكي از 
كميسيون هاي داخلي مجلس ش��وراي اسالمي به 
تصويب رسيد طرح تشكيل استان اصفهان شمالي 

به مركزيت كاشان است. 
  از اصفهان ش�مالي تا برداش�ت از صندوق 

ذخيره ارزي
يكي از مهم ترين طرح ه��ای رأي آور به خصوص در 
استان ها و شهرس��تان ها تفكيك و استقالل نواحي 
گوناگون و ايجاد شهرس��تان ها و استان هاي جديد 
اس��ت. يكي از انگيزه هاي مهم چني��ن اقداماتي به 
وجود آم��دن رديف هاي جديد در ج��ذب بودجه و 
فراهم آمدن رديف هاي جديد اس��تخدامي با ايجاد 

ادارات جدي��د در تقس��يمات جديد اس��ت. گاهي 
وقت ها تالش براي ايجاد چنين تقسيماتي تبديل به 
يك جنجال و ماجراي امنيتي شده است، به عنوان 
مثال تشكيل استان قزوين در اوايل دهه 7۰ و انتزاع 
آن از استان زنجان منجر به چندين روز آشوب مداوم 
ش��د كه در نهايت با دخالت نيروهاي امنيتي پايان 
يافت يا در همين دوره دهم مجلس شوراي اسالمي 
تالش يكي از نمايندگان اس��تان فارس براي ايجاد 
شهرستان جديدي و انتزاع از كازون سبب اعتراضات 
گسترده در اين شهر و دخالت پليس شد، از اين رو 
تغيير در تقسيمات كشوري اغلب جزو مواردي است 
كه بايد با دقت فراوان و كارشناسي هاي گسترده و 
با در نظر گرفتن زير ساخت هاي مردمي و اقتصادي 
منطقه صورت بپذي��رد. هم اكنون ني��ز طرح هاي 
متنوعي براي ايجاد اس��تان هاي جديد در كش��ور 
وجود دارد كه مي توان از آن جمله به تشكيل استان 
خرداد در شرق تهران و استان سبزوار در غرب استان 

سمنان اشاره كرد. 
حاال يكي از اين طرح ها به هم��ت و البي انتخاباتي 
برخي از نمايندگان توانسته در كميسيون شوراهاي 
مجلس رأي بياورد. س��يدجواد س��اداتي نژاد كه از 
اصلي ترين نماين��دگان پيگير اين طرح اس��ت در 
گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت پ��س از تأكيد بر 

اينكه اين طرح پس از تصويب در كميس��يون هاي 
مربوطه مجلس براي تصويب نهايي به صحن علني 
مجلس ارائه خواهد ش��د، مي گويد: خوش��بختانه 
نمايندگان اس��تان اصفهان هم ن��گاه مثبتي به اين 
طرح دارند و در مجموع فضاي خوبي در مجلس در 

اين باره حاكم است. 
وي با اشاره به اينكه در طرح استان اصفهان شمالي 
مس��ئوليت ها صرفاً به يك بخش و شهرستان داده 
نمي شود، اذعان داشت: با تفويض اختيارات به تمامي 
شهرستان هاي استان، عدالت در مديريت را در تمامي 

مناطق مشاهده خواهيم كرد. 
طبيعي است كه تشكيل يك استان جديد حتي در 
صورت تصويب در صحن مجلس نياز به تأمين منابع 
جديد براي ايجاد ساختار اداري جديد خواهد داشت. 
صرف نظر از احتمال برخي اعتراض��ات متداول به 
چنين طرح هايي به راحتي مي توان متوجه شد كه 
تجزيه اس��تاني مثل اصفهان جز با هداف انتخاباتي 

نمي تواند صورت بپذيرد. 
مثالي ديگر ك��ه در همين باره مي ت��وان زد تالش 
نمايندگان استان هاي عمدتاً زاگرس نشين در دوران 
تصويب بودجه براي رايزني با رياست مجلس شوراي 
اسالمي بود تا بتوانند از اعتبارات ارزي صندوق ملي 
توسعه استفاده كنند، البته در ليست اهدافي كه براي 

برداشت از صندوق ملي توس��عه منتشر شده بحث 
آب جايگاه ويژه خود را دارد اما روشن است كه ساير 
استان ها هم انتظار بهره مندي از اين منابع را دارند. 

  پيچ حساس 98 و نقش مجلس 
چند مثالي كه زده شد تنها يكي از آسيب هاي چنين 
فضايي در سال آخر فعاليت مجلس است، البته اگر 
كمي كالن تر به ماجرا نگاه كنيم، ابعاد ماجرا مي تواند 
فراتر از برخي طرح هاي انتخاباتي باشد. واقعيت اين 
است سال 98 به دليل سنگين تر شدن فشار دشمنان 
بر كشور مقطعي حس��اس در تاريخ نظام جمهوري 
اسالمي است و كس��ي ش��ك ندارد كه بايد منتظر 

تحوالت جدي تري در سال جاري بود. 
نگاهي به جنس فش��ارها و تجربيات سال گذشته 
هر ناظري را به اين جمع بندي مي رساند كه محور 
اصلي براي تحميل برخي شرايط به نظام جمهوري 
اس��المي بحث اقتص��اد خواهد بود. ش��ايد اگر در 
مقابل فشارها و اتفاقات سال 97 نيز هوشمندانه تر 
رفتار مي شد، ميزان فشار بر مردم و تحريك شدن 
طرف مقابل براي اتحاذ اقدامات شديدتر عليه ايران 

متوقف مي شد. 
ماجراي هرج و مرج ارزي سال 97 و ابهامات فراوان در 
خصوص عملكرد نهادهاي مرتبط از سؤاالتي است كه 
نه تنها براي افكار عمومي بلكه براي نهادهاي نظارتي 

نيز باقي اس��ت. طبيعي است كه در ش��رايط فعلي 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان بازوي قانونگذاري 
و همچنين يك نه��اد نظارتي با اختي��ارات فراوان 
مي تواند نقش مهمي در مديريت اين فشارها داشته 
باشد، با اين حال كوتاهي هاي مجلس و نمايندگان 
به گونه اي بوده كه گاه اعتراض مقام معظم رهبري 
را نيز برانگيخته است كه جدي ترين نمونه آن تذكر 
ايش��ان در خصوص تصويب لوايحي ب��راي مقابله 
با اقدامات امريكا در مجلس ش��وراي اس��المي بود؛ 
انتظاري كه با توجه ب��ه نقش آفريني كنگره امريكا 
در تصويب لواي��ح ضدايراني چن��دان دور از انتظار 
نيست. حال س��ؤال جدي اين اس��ت كه با مشغول 
ش��دن نمايندگان به البي ها و رقابت هاي انتخاباتي 
مي توان انتظار نقش آفريني جدي تر در مهار فشارها 

عليه مردم داشت. 
   امتحاني براي سنجش نمايندگان ملت 

شايد اتفاقاتي كه مجلس شوراي اسالمي در خرداد 
ماه پي��ش رو دارد بتواند معيار دقيق ت��ري از توجه 

نمايندگان به چنين مواردي را نشان بدهد. 
خرداد ماه سال جاري آخرين سالي است كه هيئت 
رئيسه مجلس دهم و رؤساي كميسيون ها انتخاب 
مي شوند. نحوه چانه زني بر س��ر رأي نمايندگان به 
خوبي مي تواند نشان دهد كه دغدغه هاي آنان به چه 

سمت و سويي خواهد بود. 
اگر همچنان دغدغه هاي انتخاباتي يا استاني محور 
معامله هاي سياسي باشد، نمي توان انتظار خاصي در 
خصوص ساير موضوعات داشت اما در صورت مطرح 
ش��دن جدي مطالبات مردم از مجل��س در جريان 
رأي گيري اميد به نقش آفريني جدي تر مجلس در 

تحوالت آينده بيشتر خواهد شد. 
نمايندگان مجلس نيز نبايد فراموش كنند كه باالخره 
مردم در جريان انتخابات تالش آنان براي رسيدگي به 

مشكالت اصلي كشور را در در نظر خواهند گرفت. 
در انتها خالي از لطف نيست كه سخنان مقام معظم 
رهبري در ديدار با نمايندگان در سال 92 را مرور 
كنيم. ايشان در اين ديدار مي فرمايند: در مجلس 
نبايد نماينده فالن منطقه تصور كند هنر نمايندگي 
او در اين است كه براي آن منطقه دائماً پشتيباني 
جلب كند. اصاًل مسئله اصلي نماينده مجلس اين 
نيس��ت! نبايد فكر كنيم كه چون ما نماينده فالن 
شهر يا فالن اس��تانيم، مرتب بايد براي آن شهر يا 
استان امتياز بگيريم. اين يك ميدان رقابت غلط، 
بي برنامه و نادرستي است كه تبعات بدي هم دارد. 
شما درست از فالن نقطه كشور انتخاب شديد، اما 
فقط نماينده آنجا نيستيد، شما نماينده همه ملت 
ايرانيد. شأن مجلس هم قانونگذاري است نه گرفتن 
تسهيالت و كمك هاي عمراني و... براي آن منطقه 
خود، به قانون اساسي هم نگاه كنيد، شأن شما اين 

است كه قانون بگذاريد.«

نگاهی به انتظارات گوناگون از خانه ملت در سال آخر دوره دهم

مجلس در پيچ سال 98 چه می کند؟
مهدی  پورصفا
   گزارش   

   کوتاه

نماين�ده خب�رگان ب�ا بيان اينك�ه مذاك�ره نتيج�ه اي جز 
خس�ارت به بار نخواهد نش�اند، گف�ت: امريكا در ش�رايط 
كنوني ق�درت هيچ گون�ه مقابله نظام�ي با اي�ران را ندارد. 
حجت االسالم والمسلمين محمد حاج ابوالقاسم نماينده مردم 
زنجان در مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با رسا، با اشاره به 
اينكه برخي در جامعه عافيت طلب بوده و تنها در پي آسايش و 
راحتي خودشان هستند، گفت: اين افراد حاضر هستند به قيمت 
زيربار ذلت رفتن و باج دادن به دش��من نوعي آسايش ظاهري 
براي خودشان فراهم كنند. وي ادامه داد: بر اساس تعاليم قرآني 
بايد بدانيم كه حتي آسايش ظاهري هم از راه زير بار ذلت رفتن 
به دست نمي آيد و آنچه موجب رسيدن به حق و حقوق ملت ها 

مي شود، ايستادگي در برابر ظالم، مقاومت و مقابله با اوست. 
حجت االسالم والمسلمين حاج ابوالقاسم با بيان اينكه امريكا در 
شرايط كنوني قدرت هيچ گونه مقابله نظامي با ما را ندارد، عنوان 
كرد: اين بدان جهت است كه از يك سو خودش در داخل كشورش 
درگير مش��كالت عديده است و از س��وي ديگر مي داند جنگ با 
ايران عواق��ب جبران ناپذيري را برايش به دنبال خواهد داش��ت. 
رئيس پژوهشگاه فقه نظام با تأكيد بر اينكه همه منافع امريكا در 
منطقه در تيررس موش��ك هاي ايران قرار دارد، ابراز داشت: اگر 
امريكا عليه ايران جنگ راه بيندازد، آسيب اين جنگ براي امريكا 
به مراتب بيشتر خواهد بود. وي با بيان اينكه امريكا هيچ گاه اعالم 

جنگ نخواهد كرد، خاطرنش��ان 
كرد: مطرح ك��ردن گزينه نظامي 
تنها يك هياهوي تبليغاتي است تا 
اشخاص دچار ضعف بنيه اعتقادي 
و ايماني را بترسانند و آنها را وادار 
به كرنش در برابر استكبار جهاني 
كنند. حجت االسالم والمسلمين 
حاج ابوالقاسم با اشاره به آيه شريفه »َو اِن تَصِبروا َو تََتّقوا ال يُضُرّكم 
كيُدُهم َشيًئا« مقاومت را بهترين راه در برابر توطئه هاي دشمن 
دانست و افزود: اگر صبر پيشه كرده و جانب تقوا را رعايت كنيم، 

هيچ توطئه اي از توطئه هاي دشمن اثرگذار نخواهد بود. 
نماينده مجلس خبرگان رهب��ري در ادامه با بيان اينكه مذاكره 
در شرايط عادي مشكلي ندارد بلكه امر پسنديده اي است، ابراز 
داشت: بايد در نظر داشت در شرايطي كه دشمن سايه تهديد را 
بر سر ملت ايران گسترانيده است، مذاكره نتيجه اي جز خسارت 
به بار نخواهد داش��ت. وي با تأكيد بر اينكه مردم ما تجربه تلخ 
مذاكره با امريكا در برجام را فرام��وش نكرده اند، گفت: امروز در 
ميان جامعه نخبگاني كشور نيز ديگر كس��ي معتقد به مذاكره 
نيست، بنابراين ما موظف هستيم از تجربيات گذشته بهره برده و 
به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب عمل كنيم و بدانيم كه ايشان 

بارها پيش بيني كرده اند مذاكره با امريكا بي نتيجه است.

ش�وراي  مجل�س  در  نجف آب�اد  م�ردم  نماين�ده 
گراني ه�اي  8۰درص�د  ك�ه  اس�ت  معتق�د  اس�امي 
اخي�ر نتيج�ه عملك�رد نادرس�ت در داخ�ل اس�ت. 
ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس ش��وراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس، با اش��اره به گراني قيمت اقالم 
ضروري م��ردم در بازار گف��ت: نفوذي ها در داخ��ل از وضعيت 
اقتصادي جامعه نهايت بهره برداري را مي كنند. دشمن مي داند 
كه به تنهايي و از خارج از كشور نمي تواند استحكام داخلي را از 

بين ببرد و نياز به دستگاه نفوذي در داخل دارد. 
وي با بيان اينكه دش��من سرمايه گذاري بس��يار عظيمي را در 
داخل كش��ور و براي ايجاد نفوذي ها كرده است، اظهار داشت: 
اين نفوذي ها در بخش هاي مختلف هستند كه يكي از نمونه هاي 
آن همين ميهماني هايي است كه در سفارت فرانسه و انگليس 
براي افطار تدارك ديده ش��ده كه دش��من از اين ظرفيت ها به 
نفع خود اس��تفاده مي كند. نماينده مردم نجف آباد در مجلس 
شوراي اسالمي اظهار داشت: از ديگر موارد دشمن براي پروژه 
نفوذ كساني هستند كه براي تحصيل به خارج از كشور مي روند 
و بسياري را با پول اغوا مي كنند. بس��ياري آموزش مي بينند و 
بس��ياري را از قبل تربيت مي كنند و نفوذي هاي��ي را در داخل 
پرورش مي دهند و با عناوين و وع��ده و وعيدهاي مختلف اين 
كار را انجام مي دهند. ابوترابي تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : دوتابعيتي ها امروز 

براي كشور ما يك بحران هستند. 
اينها به نفوذي هاي داخلي تبديل 
مي شوند و در پست هاي كليدي 
به وظيفه و مسئوليت خود عمل 

نمي كنند. 
وي افزود                                                                                                                                                                                                                   : بيش��تر كارشناسان به 
اين مسئله اعتقاد دارند كه 7۰ تا 
8۰درصد مش��كالت ما به ويژه در حوزه اقتصادي جنبه داخلي 
دارد كه مي توان علل آن را عناصر نفوذي و سوءمديريت در داخل 

دانست و تحريم حدود 2۰درصد بر كشور ما تأثير دارد. 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
گراني هاي اخي��ر 8۰درصد نتيجه عملكرد نادرس��ت در داخل 
است. كااليي كه 1۰۰درصد در داخل كشور توليد مي شود مثل 
خرما و… قيمتش باالست، حتي ما شاهد قاچاق دام از داخل 
به خارج هستيم يا اينكه پياز و سيب زميني گران مي شود، اينها 
ربطي به تحريم ندارد و نتيجه س��وءمديريت است. ابوترابي در 
پايان خاطرنشان كرد: بعضاً شاهد هستيم كه جايگاه هاي مهم 
در دست نفوذي هاست و به خصوص دوتابعيتي ها در كشور يك 
خطر بالقوه وحشتناك هستند و اين خطر كش��ور ما را تهديد 
مي كند. بايد همه ما در خصوص دوتابعيتي ها هوش��يار باشيم. 

دوتابعيتي ها عامدانه كشور را به لبه پرتگاه مي برند.

عضو خبرگان رهبری: 

مذاكره نتيجه اي جز خسارت ندارد
ابوترابي:

دوتابعيتي ها عامدانه كشور را به لبه پرتگاه مي برند

   چهره ها

عضو جامعه مدرس�ين حوزه علميه ق�م، آوردن ناو جنگي به 
منطقه را نمايش مضح�ك امريكايي ها دانس�ت و گفت: آنها 
به خي�ال باطل خ�ود در پي ايجاد رعب و وحش�ت هس�تند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل عباس كعبي در ديدار مسئوالن بسيج 
دانش��جويي اس��تان قم با بيان اينكه در بيانيه گام دوم انقالب به 
جوانان توجه زيادي شده است، اظهار داشت: استحكام بنيه فكري 
و معنوي جوان��ان در اين بيانيه، زيربناي تحق��ق آن بوده چراكه 

جوانان نيروي پيشران و پيش برنده اين انقالب هستند. 
وي توجه به زيربناي امور را مورد تأكيد قرار داد و افزود: ضعف بنيه 
اعتقادي يكي از علت هاي اصلي ريزيش ها در اين 4۰ ساله انقالب 
بوده كه بايد دقت داشته باشيم خود را تنها درگير مسائل سياسي 
و روزمره نكنيم. كعب��ي وجود روحيه مكتبي و ش��هادت طلبي را 
علت العلل پيروزي هاي انقالب اس��المي در 4۰ساله اخير عنوان و 
اضافه كرد: امروز در عرصه هاي مختلف جنگ نرم، نيمه س��خت و 
سخت درگير هستيم اما جنگ نرم مسئله اصلي است چراكه هدف 
دشمن از اين جنگ مورد هجمه قرار دادن ذهن و روح جوانان و سوق 

دادن آنها در مسير انحرافي و برخالف انقالب اسالمی است. 

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم آوردن ناو جنگي ب��ه منطقه را 
نمايش مضحك امريكايي ها عنوان 
و تصريح كرد: آنه��ا به خيال باطن 
خود در پي ايجاد رعب و وحش��ت 
هستند و خودشان هم به صراحت 
گفته اند ايجاد تنش ها و شورش هاي 
داخلي سبب تضعيف نظام اسالمي مي شود. وي بازخواني و تحليل 
بيانيه گام دوم انقالب را راهكار ديگر شيوه هاي مبارزه با دشمنان 
اسالم دانست و تصريح كرد: اس��تخراج الزامات آن كاري است كه 
بايد در اين بازخواني و تحليل انجام گيرد، اين بيانيه نقش��ه راهي 
است كه مقام معظم رهبري در راستاي تمدن نوين اسالمي آن را 
تدوين و ترسيم كرده اند. كعبي بازخواني پيام تاريخي امام راحل در 
سال ۶7 در سالگرد واقعه حج را مورد اشاره قرار داده و مطرح كرد: 
بازخواني و تبيين گفتمان سازي پيام هاي حضرت امام خميني)ره( 
از ديگر راهكارهاي مؤثر بوده كه مي توان به اين پيام ها توجه داشت 

و فرصت ها و تهديدهاي انقالب را مورد بررسي قرار داد. 

س�خنگوي ش�وراي نگهبان به تش�ريح ايرادات اين شورا 
نسبت به طرح اس�تاني ش�دن انتخابات مجلس پرداخت. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي ش��وراي نگهبان در گفت وگو با 
تسنيم با اش��اره به آخرين بررسي هاي اين شورا نسبت به طرح 
اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس و استاني شدن انتخابات 
مجلس گفت: جلسات فوق العاده اين ش��ورا در هفته جاري نيز 
به طور مرتب براي بررسي اين طرح برگزار شده و اين جلسات 

فوق العاده همچنان ادامه دارد. 
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: تاكنون تعدادي از مواد طرح 
استاني شدن انتخابات مجلس را بررس��ي كرده ايم، اما هنوز به 

اتمام نرسيده  است. 
كدخدايي تصريح كرد: ايراداتي نسبت به طرح اصالح موادي از 
قانون انتخابات مجلس از سوي شوراي نگهبان وارد شده اما هنوز 
اين ايرادات تنظيم نشده كه شامل خالف شرع و قانون اساسي 
ب��وده و همينطور ابهامات��ي در اين طرح وج��ود دارد، اما هنوز 

نمي توان جزئيات آن را اعالم كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان با اصل استاني شدن انتخابات 

مجلس مخالفتي ن��دارد، اظهار 
داشت: روش هايي در طرح فعلي 
مجلس پيش بيني شده كه خالف 
عدالت انتخاباتي اس��ت و عدالت 
انتخابات��ي را نقض مي كند، البته 
اين طرح حق��وق نامزدها و مردم 
را نيز نقض مي كند كه ايراداتي به 
اين طرح از اين حيث وارد شده است. سخنگوي شوراي نگهبان 
اضافه كرد: براي اين شورا تفاوتي بين استاني شدن يا شهرستاني 
شدن انتخابات مجلس وجود ندارد، اگر بتوانيم فرمولي را تعريف 
كنيم كه معايب طرح فعلي را نداشته باشد، ما مخالفتي نداريم 

اما مخالفت ما با روش هاي فعلي اين طرح است. 
كدخدايي در پايان خاطرنش��ان كرد: اگر معاي��ب طرح فعلي 
اس��تاني ش��دن انتخابات مجلس برطرف ش��ود، قطعاً شوراي 
نگهبان با آن موافق است و سعي مي كنيم نظرات خود را درباره 
اين طرح پيش از موعد مقرر قانوني 2۰روزه به مجلس شوراي 

اسالمي اعالم كنيم.

آيت اهلل كعبي:
آوردن ناو جنگي به منطقه نمايش مضحك امريكايي هاست

كدخدايي:
برخی روش های استاني شدن انتخابات خالف عدالت است
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