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رقابت هاي سياسي باشد وقتي ديگر

غالمحسين كرباسچي: در شرايطي كه براي 
حل فقط يك مش��كل، يعني هم��ان كرونا، 
قوي ترين دولت هاي جهان ب��ا همه امكانات 
فني و  اقتص��ادي و ارتباط��ات جهاني و اتوريت��ه حكومتي به زانو 
درآمده اند، نمي ش��ود اينجا فقط به همين حرف هاي كليش��ه اي 
قناعت ك��رد و با  تعارف و رودربايس��تي و ان ش��اءاهلل و ماش��اءاهلل 
نارسايي هاي زندگي مردم را مرتفع و گره ه��اي پيچيده در هم را 
باز كرد، براي مردمي  كه اين همه تنش و دلهره رواني را از داخل و 
خارج تحمل مي كنند و اين بار سنگين فشار اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي را به  دوش  مي كشند، به هيچ وجه روا نيست كه بار ديگر از 
رسانه هاي حقيقي و مجازي شاهد تاختن اين دستگاه و آن مقام به 
يكديگر باشند  و به مچ گيري هاي بي حاصل و دامن زدن به تبليغات 
و آگرانديسمان هاي هر روزه نقطه ضعف ها مشغول شوند... به نظر 
مي رسد وظيفه مبرم همه نيروهاي فعال كشور در شرايط كنوني 
عبور از همه اما و  اگرهاي سياسي و جناحي است. بايد رقابت هاي 
سياسي را ب��ه وقت ديگري موك��ول كرد و ما و من��ي معمول اين 
سازمان و آن نهاد يا اي��ن قوه و آن قوه را رها كرد و اگر  جلس��ه اي 
به عنوان سران قوا تش��كيل مي شود از ش��خص رئيس جمهوري و 
سران ديگر اين وحدت نظر و يكرنگي به خالص ترين ش��كل  آن را 
اميد داش��ت. اين روند همكاري و هماهنگي بسيار فراتر از مسائل 
شكلي مطرح شده در قانون اساسي يا تمسك به مواد و  تبصره هاي 

ديگر قوانين است. 
........................................................................................................................

بار مردم را برداريد
 بسياري از مشكالت و ناكارآمدي ها ناشي 
از آلودگي هاي ش��خصي اس��ت. جريان و 
طرف ه��اي زي��ادي ب��راي آل��وده كردن 
نماين��دگان  انگيزه دارن��د. از انگيزه هاي سياس��ي گرفته تا مالي. 
آيا نماينده اي كه براي گرفتن امتياز ش��خصي- مورد مشهور آن 
گرفتن آپارتمان  در ش��مال پايتخت- امضاي خود را از استيضاح 
پس مي گيرد يا آنكه به دليل رابطه و زد و بند مي تواند وام كالن و 
ميلياردي  دريافت كند و... از روز اول آلوده بودند؟ به احتمال بسيار 
زياد خي��ر. مهم ترين عوامل آلودگي ها و انح��راف از اهداف پاك و 
واالي  اوليه به ضعف نظ��ارت و مراقبت برمي گردد. اولين كس��ي 
كه در اين زمينه مس��ئوليت دارد، خود فرد است. تقواي فردي و 
 خودمراقبتي نقشي بسيار مهم و كليدي در اين خصوص دارد. پس 
از آن ناظران بيروني در اين خصوص نقش دارند. پرونده هاي  پيشين 
نشان مي دهد متأسفانه هيئت نظارت بر نمايندگان به  عنوان مرجع 
نظارتي دروني مجلس و ساير نهادهاي نظارتي خارج از  مجلس در 
اين زمينه آن طور كه بايد و ش��ايد به وظيفه خود عمل نكرده اند و 

كارنامه قابل قبولي ندارند.  
........................................................................................................................

ريشه اختالفات پكن- واشنگتن
 سياست واش��نگتن نس��بت به پكن در 
دوره رياست جمه��وري دونالد ترامپ به 
نوعي تهاجمي شده است... مطالعه قانون 
اساسي اياالت متحده نش��ان مي دهد كه بنيانگذاران اين كشور از 
نگاه خودشان براي امريكا جايگاه رهبري و نقشي جهاني را در نظر 
گرفته بودند. مرامنامه حزب جمهوريخواه ب��ر اين خودبرتربيني 
تأكيد دارد. با توجه به اين نوع نگاه زماني كه كشوري مانند چين 
توانسته پيشرفت قابل توجهي داشته باشد و جايگاه جهاني خود 
را تقويت كند از نگاه بخشي از امريكا و به ويژه حزب جمهوريخواه 
پذيرفته نيست و آنها مايل نيستند كشوري نزديك به جايگاه اياالت 
متحده شود، چه رسد به اينكه از آنها پيشي بگيرد. در ذيل همين 
سياست است كه تالش براي تضعيف چي��ن در سال هاي اخير به 
موازات رش��د چين افزايش يافته است، با اين حال اگر چه ترامپ 
تالش كرده فشار بر چين را مضاعف كند اما اين تشديد نمي تواند از 
حدي باالتر رود. به هر حال چين براي امريكا يك بازار 1/5ميليارد 
نفري است. به لحاظ سياسي نيز به نفع امريكا نيس��ت كه فشار بر 
چين را افزايش دهد چراكه منجر به نزديكي بيش��تر ميان پكن و 

مسكو مي شود. 
........................................................................................................................

از دولت سؤال نكنيد
 نمايندگان مجلس يازدهم باي��د بدانند كه 
تنها يك سال ت��ا پايان عمر دول��ت تدبير و 
اميد باقي است و ايجاد چالش و جدال لفظي 
ميان دو قوه در اي��ن مدت كوتاه نه به سود مجل��س و دولت خواهد 
بود و نه به سود م��ردم. اين ميان و ب��ا توجه به ش��عارها و اظهارات 
برخي از نمايندگان مجلس يازده��م در دوران تبليغات انتخاباتي و 
تفاوت عقيده شان با مس��ئوالن دولتي، بايد گفت كه كميسيون ها و 
هيئت رئيسه مجلس نقش بسيار مهمي را بر عهده خواهند داشت. 
فراموش نكنيد كه سؤال از وزرا يا استيضاح آنان از فيلتر هيئت رئيسه 
مي گذرد و امكان عدم ارجاع آنان يا تأخير در ارجاع به صحن علني 
براي اعضاي هيئت رئيسه وجود دارد، البته ممكن است نمايندگان 
در جريان نطق ها و تذكرهاي خود اظهارات تندي عليه دولت بر زبان 
بياورند ولي اگر تفاهمي حتي حداقلي ميان دولت و هيئت رئيس��ه 
مجلس وجود داشته باشد، بسيار بعيد است اين تالش ها براي ايجاد 

جدل لفظي راه به جايي ببرد. 
........................................................................................................................

به حاشيه نرويم
 ب��ه نظ��ر مي رس��د وظيف��ه اول 
نماين��دگان دوره جدي��د، افزايش 
سرمايه اجتماعي نهاد قانونگذاري 
كش��ور و تحقق عيني مفهوم »خانه ملت« است. فارغ از مشكالت 
و كژكاركردي هاي اساسي، ايرادات مجلس دهم و برخي مجالس 
پيش��ين، گاهي تا بدان جا نازل و البته پرتكرار بوده كه از اعتبار و 
حيثيت قوه مقننه به  شدت كاسته است. تأكيد رهبر معظم انقالب 
بر »حضور فع��ال و منظم« نمايندگان در جلس��ات و »ش��ناخت 
درست از شرايط و اولويت هاي كشور« در كنار مفاهيمي همچون 
پاك دستي و امانت��داري، گواهي بر اين موض��وع است. جالب تر از 
همه، قيد سكاندار انقالب بر رأس امور بودن مجلس است، آنجا كه 
موارد پيش گفته را ش��رط قرار گرفتن مجلس در چنين جايگاهي 
دانسته اند و البته آفات آن را واردكردن انگيزه هاي ناسالم شخصي و 

جناحي، سهل انگاري در كار« و موارد ديگر دانسته اند. 
گاهي مشاهده مي شود كه مردم در حوزه هاي انتخابيه مختلف، برخي 
حاشيه سازي هاي نمايشي و بي مورد نمايندگان خود را تعبير به گرفتن 
حق با صداي بلند مي كنند. تا زماني ك��ه چنين تمايل و مطالبه اي در 
موكالن وجود داشته باش��د، نمي توان از وكال انتظار پرهيز از ورود به 
حواشي داشت. اينجاست كه نقش رسانه ها و نخبگان پررنگ مي شود. 
1۰دور از مجلس ش��وراي اسالمي گذش��ته و ديگر فرص��ت آزمون  و 
خطا و اتالف وقت نهادي كه بايد در رأس امور باش��د، نيست. رسانه ها 
مي توانند در برجسته نكردن و ضريب ندادن به حواشي و تمركز بر روي 
متن مجلس به  ويژه در حوزه هاي راهبردي مؤثر باش��ند. اگر مجلس 
بخواهد عصاره فضايل ملت باش��د، بايد هم��ه دستگاه ها و رسانه ها به 

آن كمك كنند.
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سرلشكر سالمی: راهبرد ما دفاع و تاکتيک ما تهاجم است
112 شناور نظامي به نيروي دريايي سپاه ملحق شد

تصویر سیاست

رومينا اشرفي به دست پدرش به قتل رسيد، وجهه پدر ايراني با تيتر 
پر از خشونت روزنامه  سازندگي: پدر با داس آمد! سطح خشونت اين تيتر 
براي ترور ش��خصيت پدران، آن هم در جامعه اي كه پدر تكيه گاه خانواده و 

منشأ محبت مردانه در زندگي ا ست، كم از يك قتل ندارد. 
اگر پدري در فقر فرهنگي و با دوري از آموزه هاي ديني، دست به توحش عليه 
فرزندش مي زند، نبايد جايگاه پدر در خانواده تضعيف ش��ود. سال گذشته، 
همين روزها ش��اهد قتل يك زن به دست ش��وهرش بوديم. آن جنايت هم 
خانوادگي و عليه يك زن بود، اما براي روزنامه سازندگي، تراژدي قاتل بود و 
به جاي تيتر تراژدي ميترا از تيتر تراژدي استاد استفاده كرد كه ابهام ميان 

استادي نجفي و ميترا استاد دارد و امسال تراژدي مقتول است! 
سال گذشته حامي قاتل بودند و امسال دلش��ان براي مقتول سوخته است. 
سال گذشته ننوش��تند كه وزير اصالحات با تفنگ آمد، نجفي مقصري تنها 
بود، بي آنكه ديگر گزاره هاي هويتي او در جنايتي كه مرتكب شده بود، دخيل 
دانسته شود، حاال اما همه  عناصر دخيل در جنايت ناديده گرفته شده و صرفاً 

هويت پدرانه مورد حمله قرار مي گيرد.

حضور نفتكش هاي ايراني در امريكاي التين 
گام محكم�ي در حي�اط خلوت امري�كا بود 
و نش�ان داد ايران از تحريم ها و فش�ارهاي 
يكجانبه هراس�ي ن�دارد. در اين مي�ان روز 
پنج ش�نبه اتف�اق ديگ�ري روي داد و آن 
تقويت توان دريايي اي�ران در منطقه خليج 
ف�ارس و دري�اي عمان ب�ود. تحوي�ل ده ها 
ش�ناور جديد از كالس ه�اي گوناگ�ون و به 
خدمت گرفته ش�دن دس�تاوردهاي صنايع 
نيروهاي مس�لح در ني�روي دريايي س�پاه 
پاس�داران انقالب اس�المي اتف�اق ديگري 
بود كه نش�ان دهنده ق�درت نظام جمهوري 
اسالمي در خليج فارس و درياي عمان است. 
بنا ب��ر اي��ن گ��زارش، 112ش��ناور الحاقي در 
كالس هاي متنوع اعم از عاشورا، طارق و ذوالفقار 
بوده كه توسط متخصصان داخلي در شركت هاي 
دانش بنيان سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و 
مراكز تخصصي فني نيروي دريايي سپاه توليد و 

بهينه سازي شده اند. 
اين ش��ناورها با قابليت هيدرو ديناميكي بسيار 
مطلوب، سرعت زياد، قابليت مانور مناسب، سطح 
مقطع راداري بسيار كم و قدرت آفندي باال تاثير 
بسزايي در ارتقاي توان رزمي نيروي دريايي سپاه 

در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز دارد. 
عالوه بر اين قايق ه��اي پرنده با توانمندي پرواز 
با ارتفاع بس��يار پايين و گريز از پوشش راداري 
و زيردريايي ه��ای بدون سرنش��ين ب��ا قابليت 
حركت در عمق با كمترين جلب توجه از ديگر 
دستاوردهايي بود كه در مراسم روز پنج شنبه به 
صورت رسمي به نيروي درياي��ي سپاه تحويل 

داده شد. 
در بين كالس ه��اي تحويل داده ش��ده كالس 
ذوالفقار مجهز تري��ن نمونه تحويلي است كه به 
رادار كشف سطحي مجهز شده و توانايي شليك 
دو موشك ضدكش��تي را دارد. نوع سالح قابل 
نصب روي اين قايق موشك نصر بوده كه بردي 

نزديك 11۰كيلومتر دارد. 
   دفاع ما راهبردي و تاكتيك ما تهاجمي 

است
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در اين مراسم 
با تأكيد بر اينكه ما صاح��ب اراده ايم و در مقابل 
هيچ دشمني كرنش نمي كنيم، گفت: پيشروي 
در عين دفاعي بودن ذات كار ماست. دفاع، منطق 
ما در جنگ است اما به معن��اي انفعال در برابر 
دشمن نيس��ت، دفاع ما راهبردي و تاكتيك ما 
تهاجمي است و اين را در ميدان نشان داده ايم. 

وي در ادام��ه تصريح كرد: عرص��ه مواجهه ما با 
دش��منان عرصه اراده رهبري حكيم، خردمند 
و فرزانه ما در استحكام قدرت دروني ملت براي 
تعقيب دشمنان است و اين اراده با حكمت همراه 
است و قدرت با ضابطه اي حساب شده، هدف هاي 
دقيق و آرمان هاي معين به كار گرفته مي شود. 

سرلشكر سالمي با بيان اينكه ما امروز نه تنها با 
توليد قدرت بلكه تولد ق��درت در قدرت دفاعي 
ايران اسالمي مواجهيم، گف��ت: ما روز به روز نو 
مي شويم و با آرايه هاي متنوعي از قدرت مواجه 
هستيم، تولد قدرت به معناي ميالد نسل هاي 
جدي��د از ق��درت در عرصه دفاع اس��ت و آنچه 
امروز شاهد آن هستيم، تركيبي از توليد و تولد 

قدرت است. 
وي با تأكيد بر اينك��ه مي خواهيم قلمرو قدرت 
دفاعي خود را ت��ا دوردست امتداد دهيم، اظهار 
كرد: نيروي دريايي ما ام��روز مأموريت دارد تا 
دامنه قدرت تأثير دفاع دريايي انقالب و نظام را 
تا جايي كه به دفاع اطمينان  بخش از استقالل و 
تماميت ارضي و حفظ منافع دريايي و تعقيب و 
انهدام دشمن در دوردست برسيم، امتداد دهد. 

فرمانده كل سپاه در پايان تصريح كرد: در شرايط 
سختي كه جه��ان درگير پدي��ده كروناست و 
قدرت ها برابر اين پديده از خود نمايش آبرومندانه 
نشان نداده اند، ملت ايران هم قدرت مي سازد، هم 

بيماري را مه��ار مي كند و ه��م در كمال ثبات 
سياسي و امني��ت مثال زدن��ي و آرامش ذهني 
مجلس يازده��م ايجاد مي ش��ود، در عين حال 
شاهد شكوه جديد در توليد و تولد قدرت دفاعي 
هستيم كه نشان دهنده عظمت انقالب اسالمي و 
نظام و نيروي قدرتمند دفاعي است و تمامي اين 
دستاوردهاي ارزشمند در فضاي تحريم و با تكيه 
بر توان متخصصان داخلي به دست آمده است. 

   با هيچ دشمني شوخي نداريم
همچنين در اين مراسم سردار تنگسيري فرمانده 
نيروي دريايي تصريح كرد: ديدگاه عالمانه رهبر 
معظ��م انقالب اسالم��ي در توج��ه دادن قواي 
مسلح كش��ور به تهديدات دريايي موجب رشد 
همه جانبه توانمندي ه��اي نيروي دريايي سپاه 
ش��ده است و اكنون بيش از ۹5درصد نيازهاي 
اساسي اين نيرو در داخل كشور تأمين و توليد 

مي شود. 
وي افزود: امروز 112شناور رزمي تندرو و جديد 
به نيروي دريايي سپاه ملحق مي شود كه هم در 
طراحي و هم در نوع سالح ه��اي به كار رفته در 
آن تغييراتي ويژه براي بهبود عملكرد و ارتقاي 

كارآمدي صورت گرفته است. 
فرمانده نيروي درياي��ي سپاه با بي��ان اينكه با 
بهره گيري از دان��ش بومي به سرعت ۹2نات در 
شناورهاي نظامي خود در دريا دست يافته ايم، 
تصريح كرد: اين سرعت به اندازه سه برابر سرعت 
شناورهاي امريكايي است كه به دليل طراحي 
منحصربه فرد و ارتقاي ساختارهاي موتوري آن 

به دست آمده است. 
سردار تنگس��يري ادامه داد: چابكي، سبكي و 
قابليت مانور ب��اال در كنار آبخور ك��م و ارتقاي 
سالح ه��اي كارگ��زاري ش��ده از ويژگي ه��اي 
شناورهاي جديد رزمي- تهاجمي جديد است كه 
به همت صنايع دفاع و شركت هاي دانش بنيان 

ساخته شده اند. 
فرمانده نيروي دريايي سپ��اه ادامه داد: تمامي 

تجهيزات و موش��ك اندازهاي كالس ذوالفقار، 
تجهيزات ش��ناورهاي ميعاد و رعد و... با اتكاي 
بر دانش بومي طراحي، ساخته و نصب شده اند و 
در اين زمينه بايد صميمانه از تالش شركت هاي 

دانش بنيان قدرداني كرد. 
وي عنوان داشت: ش��ناور رعد با طول 7/5متر 
ت��وان سرعت گرفت��ن ت��ا 55ن��ات را دارد و از 
ويژگي هاي ارزنده ديگر آن نيز مي توان به توان 
اقيانوس پيمايي اين شناور تهاجمي اشاره كرد. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينكه ما در 
نيروي دريايي تهديد را در ابعاد مختلف جدي 
گرفته و براي مقابله با آن به آمادگي رسيده ايم، 
خاطرنشان كرد: با هيچ دشمني شوخي نداريم و 

هيچ گاه از مرگ نمي هراسيم. 
  80درصد تجهيزات شناورها 

ساخت داخل است
در اين مراسم امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح نيز ش��ناورهاي تحويل شده به 
سپاه پاسداران را در كالس عاش��ورا، ذوالفقار، 
حيدر و... برشمرد و در اين باره گفت: اين شناورها 
با همت متخصصان سازمان صنايع دريايي وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طراحي و توليد 
ش��ده است و از قابليت هاي پيشرفته خوبي در 
حوزه رزم دريايي برخوردار مي باشد كه از جمله 
آنها می توان به هوشمندي، رادارگريزي، تحرك 

باال و سرعت باال آنها اشاره كرد. 
وي اف��زود: بيش از 8۰درص��د تجهيزات به كار 
رفته در اين شناورها ساخت داخل بوده و تمامي 
سامانه ها و سيستم هاي هدايت آتش، سالح ها و 
مخابرات، رادارها و سيستم كنترل و مانيتورينگ 

و پردازشگر بومي و ساخت وزارت دفاع است. 
وزير دفاع در بيان اهميت خليج فارس به عنوان 
يك مكان اقتدارآفرين براي ايران اسالمي اظهار 
داشت: اين خليج محل اتصال كشورهاي جنوب 
غربي آسيا به ش��مار مي آيد كه به آن موقعيت 
ژئوپلتيك خاصي بخش��يده است، خليج فارس 
به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين مركز ارتباطي 
ميان سه قاره با وجود مناب��ع غني و ارتباط اين 
خليج با مناطق آبي بزرگ جهان، سبب ش��ده 
تا اين منطقه يكي از مناطق مهم راهبردي دنيا 

قلمداد شود. 
امير حاتمي وجود تنگه هرمز در منطقه خليج 
ف��ارس را ش��اهراهي حياتي ب��راي جمهوري 
اسالمي دانست و گفت: بيشتر سوخت مصرفي 
جهان صنعتي از اين تنگ��ه استراتژيك به ساير 
كش��ورهاي دنيا انتقال مي يابد و حفظ امنيت 
اين منطقه در كانون تمرك��ز و توجه جمهوري 
اسالمي قرار دارد و حتي تصميمات استراتژيك 
سياست خارجي همواره با در نظر گرفتن اهميت 

اين منطقه اتخاذ و تدوين مي شود. 
حاتمي با اشاره به رزمايش مهم سه جانبه ايران، 
روسيه، چين در شمال اقيانوس هند محل تالقي 
سه تنگه بسيار كليدي جهان گفت: بيش از نيمي 
از تجارت جهان از اين سه تنگه انجام مي شود و 
با عنوان مثلث طاليي از آن ياد مي شود، مسئله 
حفظ امنيت اي��ن سه تنگه در ش��رايط كنوني 
جه��ان يكي از مس��ائل مه��م بين المللي است 
چراكه قدرت هاي جهاني براي تسلط بر امنيت 
اين تنگه ها تالش مي كنند و اين موضوع زمينه 
رويارويي هاي بزرگي را ميان قدرت ها به وجود 

آورده است. 

محمد آگاه | فارس

   گزارش  یک

سردار حاجي زاده: محدوديتي در انتقال 
فناوري دفاعي به خودروسازي نداريم 

فرمانده ني�روي هوافضاي س�پاه با بيان 
اينكه ما يك صنع�ت فناورانه در اختيار 
داري�م ك�ه ب�دون محدودي�ت آم�اده 
انتق�ال آن ب�ه صنعت خودروي كش�ور 
هس�تيم، گف�ت: راه صنعت خ�ودروي 
كش�ور از بي�رون مرزه�ا نمي گ�ذرد و 
ب�ا تكي�ه ب�ر دان�ش ايران�ي مي توانيم 
پيچيده ترين فناوري ها را مديريت كنيم. 
به گزارش فارس، سردار امير علي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه در بازديد از پروژه هاي جه��ش فناورانه محصوالت ايران خودرو، 
گفت: ما يك صنعت فناورانه دراختيار داريم كه بدون محدوديت آماده 

انتقال آن به صنعت خودروي كشور هستيم. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه رمز موفقيت صنعت خودروي كش��ور 
را در گرو ن��گاه به داخل و استفاده ش��ركت هاي دانش بنيان در زمينه 
بومي سازي قطعات و توليد خودرو با نش��اني ايراني دانس��ت و عنوان 
كرد: با استف��اده از تمام ظرفيت هاي داخلي و ب��ه كارگيري نيروهاي 
نخبه دانشگاهي در صنعت خودروي كشور، اين صنعت از تحريم ها به 
سالمت عبور كرده و نقش دشمنان براي زمينگير كردن خودروسازان، 

نقش برآب شده است. 
سردار حاجي زاده عنوان كرد: صنعت خودروی كش��ور بايد به سمت 
طراحي و توليد پلتفرم ايراني، ارتقاي كيفيت محصوالت، كاهش مصرف 

سوخت و آاليندگي ها گام بردارد. 
وي تأكيد كرد: راه صنعت خودروي كشور از بيرون مرزها نمي گذرد و با 
تكيه بر دانش ايراني مي توانيم پيچيده ترين فناوري ها را مديريت كنيم. 

فرمانده نيروی هوافضاي سپاه در پايان گفت: موانع داخلي و خارجي 
با همدلي و همصدايي قابل حل است و توانمند سازي صنعت و اقتصاد 
كشور مي تواند ما را در مقابل تحريم ها مصون كند كه اين امر در صنعت 

دفاعي كشور اتفاق افتاده است. 

 مجلس دهمي ها 
براي کميسيون ها رانت ايجاد کردند

منتخب مردم ساوجبالغ در مجلس يازدهم با اشاره به بي توجهي 
مجلس دهم به تخصص گرايي در كميس�يون ها و انتقاد منتخبان 
مجلس جديد ب�ه اين موض�وع اظهار داش�ت: منتخب�ان جديد 
مجلس چن�د روزي اس�ت كه پيگي�ر اي�ن موضوع و خواس�تار 
اصالح اين مصوبه كميس�يون آيين نامه داخلي مجلس هس�تند.
علی حدادی افزود: در ش��كل گيري اين ساختار ك��ه در مجلس دهم 
صورت گرفته، رانت ديده مي ش��ود و عماًل امتيازبن��دي دقيقي براي 

حضور منتخبان جديد در مجلس يازدهم صورت نگرفته است. 
حدادي گف��ت: منتخب��ان داراي سواب��ق نمايندگي ب��ا برنامه ريزي 
الزم مي توانن��د اقدام��ات خود را           جه��ت حضور در كميس��يون هاي 
تخصصي دنبال كنند كه شايد با برنامه و نيتي كه به منظور فعال سازي 

كميسيون هاي مجلس وجود دارد، تناقض دارد. 
وي ادامه داد: اگر رويه امتيازدهي به منتخبان داراي سوابق نمايندگي 
اصالح نش��ود، قطعاً در اقدامات پيش روي كميسيون هاي تخصصي 
دچار مشكل خواهيم ش��د، ضمن اينكه با فعال سازي كميسيون ها و 

مطالبه گري آنها تناقض دارد.
........................................................................................................................

عباس زاده مشكيني: 
 امتيازدهي براي کميسيون ها 

واقع بينانه نيست و رانت ايجاد کرده است 
منتخ�ب م�ردم مشكين ش�هر در مجلس 
يازده�م گف�ت: متأس�فانه ب�راي حض�ور 
منتخب�ان جدي�د در مجل�س محدوديت 
ايجاد شده است چراكه مصوبه كميسيون 
آيين نامه مجلس دهم رانت بس�يار زيادي 
را براي عده اي از منتخبان كه داراي سوابق 
نمايندگي مجلس هستند، ايجاد كرده است. 
محمود عباس زاده مش��كيني منتخب مردم 
مشكين شهر در مجلس يازدهم در گفت وگو با فارس، با اشاره به بي توجهي 
مجلس دهم به تخصص گرايي در كميسيون ها و انتقاد منتخبان جديد به اين 
موضوع اظهار داشت: متأسفانه اين اقدامي كه مجلس دهم انجام داده است 
عمالً حضور منتخبان جديد در كميسيون ها محدود خواهد شد. تقريباً همه 
18۰-17۰ نماينده جديدالورود به مجلس معترض به اين اقدام تبعيض آميز 
مجلس دهم هستند چراكه عمالً آنها نمي توانند به كميسيون مورد نظرشان 

كه براساس تخصص و تحصيالت شان است راه يابند. 
وی گفت: منتخبان جديد از هيئت رئيس��ه خواسته اند تا ضمن تش��كيل 
كميسيون آيين نامه داخلي مجلس اصالحات الزم را در اين باره انجام دهند. 
بايد قبل از اينكه امتيازات منتخبان جديد براي حضور در كميسيون هاي 
تخصصي ارزيابي ش��ود و عماًل آنها را به سمت كميسيون ها هدايت كند، 
اصالحيه الزم در اين باره توسط هيئت رئيسه و كميسيون  آيين نامه داخلي 
مجلس صورت گيرد و عمالً امتيازات واقع بينانه محاسبه شود. منتخب مردم 
مشكين شهر در مجلس يازدهم گفت: متأسفانه براي حضور منتخبان جديد 
در مجلس محدوديت ايجاد شده است چراكه مصوبه كميسيون آيين نامه 
مجلس دهم رانت بسيار زيادي را براي عده اي از منتخبان كه داراي سوابق 

نمايندگي مجلس هستند، ايجاد كرده است.
........................................................................................................................

منتخب مجلس يازدهم:
جرياني مرموز دنبال اختالف افكني است

انقالب�ي،  از جري�ان  برآم�ده  اف�راد  نماين�دگان مجل�س 
جه�ادي و والي�ي را در انتخاب�ات هيئ�ت رئيس�ه انتخ�اب 
كردن�د ك�ه مي توانند مش�كالت كش�ور و مل�ت را ح�ل كنند. 
حجت االسالم حس��ين جاللي منتخب مردم رفسنجان در مجلس 
يازدهم در گفت وگو با فارس، درباره هيئت رئيس��ه مجلس يازدهم 
اظهار داش��ت: اين هيئت رئيس��ه كاماًل برآمده از جري��ان انقالبي، 
جهادي و واليي ب��وده و نمايندگاني دلس��وز و دغدغه مند به آن راه 
يافتند. وي افزود: اميدوارم كه بتوانيم با هيئت رئيسه مجلس يازدهم 
گرهي از مشكالت مردم را           بگش��اييم. وي با اشاره به برخي اقدامات 
مرموز كه به منظور اختالف افكني بي��ن نمايندگان مجلس يازدهم 
از سوي برخ��ي جريانات صورت مي گرفت، تصري��ح كرد: متأسفانه 
برخي دست هاي مرموز به دنبال اختالف افكني بين منتخبان مردم 
در پارلمان بودند اما انتخابات هيئت رئيس��ه همه نقشه هاي آنان را           
بر آب كرد. حجت االسالم جاللي افزود: جريان واليي و انقالبي بايد 
در كش��ور هوش��مندانه تر عمل كند تا در تور جرياناتي كه به دنبال 
اختالف افكني بوده و اقدامات ضدانقالب��ي انجام مي دهند، نيفتند. 
منتخب مردم رفسنجان در مجلس يازدهم اظهار داشت: متأسفانه 
برخي نمايندگان از حجم البي گري ها و قدرت طلبي هاي تعداد اندكي 

از منتخبان در مجلس مبهوت باقي مانده اند. 

حاجي دليگاني:

 تغيير در مصوبه مربوط به بودجه ۹۹ را در مجلس يازدهم پيگيري مي كنم 
عضو هيئ�ت رئيس�ه مجلس گف�ت: تغيير 
در مصوب�ه كميس�يون تلفي�ق در م�ورد 
اليح�ه بودج�ه س�ال 99 هن�گام ارس�ال 
مت�ن مصوب�ه ب�ه ش�وراي نگهب�ان را در 
مجل�س يازده�م پيگي�ري خواه�م كرد. 
حس��ينعلي حاجي دليگان��ي نماين��ده مردم 
شاهين ش��هر در مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با ف��ارس، گفت: موض��وع تغيير در 
مصوبه كميسيون تلفيق در مورد اليحه بودجه 

سال ۹۹ هنگام ارسال به ش��وراي 
نگهب��ان را در مجل��س يازده��م 

پيگيري خواهم كرد. 
وي افزود: براي اي��ن منظور طرح 
اصالح قان��ون بودجه س��ال ۹۹ را 
مطرح خواه��م ك��رد و موضوع را 
از اي��ن طريق م��ورد پيگيري قرار 

خواهم داد. اين تغيير زمان��ي براي من محرز 
ش��د كه متن نهايي مصوبه كميسيون تلفيق 

در مورد بودجه س��ال ۹۹ با متن 
ارسالي به شوراي نگهبان در مورد 
اين مصوب��ه را در كنار ه��م قرار 
دادم. من اين موضوع را در مجلس 
دهم مورد پيگيري قرار دادم و در 
نامه اي خطاب ب��ه رئيس مجلس 
دهم خواست��ار تش��كيل كميته 
حقيقت ياب براي بررسي اين موضوع شدم اما 
پيگيري ها و درخواست  من نتيجه اي نداشت 

و حتي يك بار هيئت رئيس��ه مجلس دهم به 
جاي ارائ��ه نتيجه كار به من نام��ه خودم را به 

من تحويل داد. 
وي در پاي��ان گف��ت: هن��گام ارس��ال مصوبه 
كميس��يون تلفيق در مورد اليحه بودجه سال 
۹۹ به ش��وراي نگهبان در بند »ه�« تبصره 21 
عبارت »غير مستمر« حذف شده كه اين مسئله 
ابهامات زيادي در پرداخت حقوق ايجاد مي كند 
و زمينه ساز پرداخت حقوق هاي نجومي است. 

   خبر


