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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فرار به جلو به سبک نماینده لیست امید؛
چیزی دست اصالح طلبان نبوده است!

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی پیرامون روز دانشجو نوشت: »چند نفر از نمایندگان مجلس نیز در این 
روزها به دانشگاه های مختلف رفتند، روز گذشته پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید مجلس که برای انتخابات مجلس 
یازدهم نام نویسی نکرده است به دانشگاه شهید بهشتی رفت که شایعه استعفای وی از مجلس دهم نیز به گوش رسیده بود 

دلیل استعفا ندادنش را با وجود انتقاد هایی که دارد »عقب نمی نشینم تا روزی که هستم« بیان کرد.«
در ادامه گزارش شرق آمده است: »]سلحشوری[ گفت: »خیلی از همکاران من هستند که دل خوشی دارند و ثبت نام 
کردند بعضی ها معتقدند که می شود به صندوق رای اعتماد داشت]![ ما هم استعفا ندادیم و طرح کمیسیون ویژه را با فوریت 
امضا کردیم.«... سلحشوری در پاسخ دانشجویی که پرسیده بود شما دائم مشکالت را به گردن دیگران می اندازید در حالی 
که ســهم خود را نمی بینید عنوان کرد: »من هیچ گاه در دولت نبودم ســال ها معلم بودم و چند سالی در دانشگاه تدریس 
کردم در تاریخ مجلس فقط مجلس سوم و ششم اصالح طلب بودند و دیگر مجال دست اصولگراها بوده است برخالف نظر 

شما... چیزی در دست اصالح طلبان نبوده است]![«
این نماینده مجلس در حالی مانند رسانه های دشمن به شبهه افکنی علیه نهادهای نظام پرداخته که نام خود او از همین 
صندوق های رای درآمده است. همچنین تاکنون 4دوره انتخابات ریاست جمهوری نام نامزد مورد حمایت طیف موسوم به 
اصالح طلب از صندوق های رای درآمده و در میان مجالس پس از جنگ تحمیلی دســتکم 3دوره )دوره های 3، 6 و 10( 
طیف اصالح طلب اکثریت مجلس را داشته است. همچنین در شوراهای شهر نیز این دوره شاهد بودیم که تمام 30نفر عضو 

شورای شهر تهران به نام اصالح طلبان درآمد.
حاال تصور می کنید اگر نام همه 30نفر عضو شورای شهر از اصولگرایان بود امثال سلحشوری ها چه چیزهایی می گفتند 

و چه دروغ ها و تهمت هایی را به نظام وارد می ساختند؟
اما شاه بیت گفته های این نماینده آنجاست که دانشجویی از او پرسیده و این نماینده خود را عنوان کرده که در دولت 

نبوده است! و سپس در ادامه مدعی شده »چیزی دست اصالح طلبان نبوده است.« 
کارگزارانی ها علیه فراکسیون امید و رئیس آن

روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز خود و در ستون سرمقاله نوشته است: »همکارم محمد قوچانی نوشته است: »امشب 
برای نخستین بار عاجز شدم از تیتر زدن برای خبر کسالت باری که ناگزیر بودم بر صفحه یک »سازندگی« بنشانم: نه اینکه 
به رسم این روزگار از انتخابات عبور کرده باشم بلکه بدان سبب که بی کفایتی شورای عالی اصالح طلبان در راهبری انتخاباتی 
آنان را باید روایت می کردم. آقای عارف فکر کردند چون خودشان نامزد نمی شوند نیاز نیست در مقام رئیس  شورای عالی 

اصالح طلبان از دیگران دعوت کنند...«
در ادامه این سرمقاله می خوانیم: »محمد قوچانی و سایر همفکران وی نباید از ذهن دور بسازند: چه فرد و افرادی و یا 
چه جریان هایی طی سال های اخیر به دنبال تضعیف عارف بودند و هستند. به نظر می رسد سردبیر سازندگی و دوستانشان در 
حال برداشت محصولی هستند که خودشان بذر آن را کاشته اند. درماندگی فعلی، بخش اعظم اش به خودزنی هایی برمی گردد 
که کارگزارانی ها در آن پیش قدم بودند. شاید بد نباشد کمی به عقب برگردیم؛ آنجایی که آقای کرباسچی و دوستانشان به 
جای حمایت از عارف در ماجرای ریاست مجلس از الریجانی حمایت کردند و تصور می نمودند الریجانی ها تا ابد قرار است 
در سپهر سیاسی کشور یکه تازی کنند و منفعت ببرند. آنان اکنون که متوجه شدند دوران الریجانی ها بسر آمده مستاصل 

شده اند و مثل قماربازی که نافرم باخته مدام در حال بد و بیراه گفتن به عارف و پریدن از دیوار کوتاه وی هستند.«
نویســنده در پایان نتیجه می گیرد: »ســوگ مندانه باید گفت قوچانی و دوستانشان امروز به جای فرار رو به جلو در 
مورد ماجرای عارف اوال باید اتاق فکر اعتدالی ها به ریاست واعظی را مورد مواخذه قرار دهند که چرا چنین نقشه راهی را 
مشخص کردند و ثانیا به افکار عمومی توضیح دهند دقیقا تخریب های مستمر عارف چه دستاوردی برای جریان اصالح طلب 

داشته است؟«
سناریوسازی انتخاباتی، این بار با اینترنت! 

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان »اینترنت را تحریم نکنیم« نوشت: »تصمیم به قطع رابطه با اینترنت جهاني 
بیشتر مي تواند تصمیمي صرفا سیاسي باشد و ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در آن پیش بیني نشده و عالوه بر آن، اهداف 
کالن برنامه توسعه پنج ساله نیز در آن لحاظ نشده است. جنبه بعدي این ماجرا پرسش از آمادگي زیرساخت هاي فناوري 
کشور است، پیش از این سرمایه گذاري قابل توجهي روي اینترنت ملي شده است اما این طرح همچنان به سرمایه گذاري 
عظیم نیاز دارد... در روزگار تحریم و شرایطي که سایت هاي فناوري و علمي دنیا در تالشند دسترسي ایراني ها را به منابع 
علمي محدود کنند و هر روز محدودیت هاي بیشتري را از این باب اعمال مي کنند، ما نباید خود به دنبال تحریم خودمان 
باشیم. این تحریم ها کمتر از تحریم هاي نفتي نیستند و ضربه هاي عمیقي در آینده مي توانند به بدنه فناوري ما وارد کنند، 

زیرا یک سال در حوزه فناوري شاید بتواند معادل 90 سال در سایر حوزه هاي اقتصادي باشد.«
اصالح طلبان متاسفانه از هر چیزی برای منفعت خود موج خبری می سازند و ازآن سوءاستفاده می کنند که این موارد 
نه تنها اخالقی نیست بلکه بسیار ناپسند است. در این حوزه اصالح طلبان در فتنه های پیشین با کشته سازی سعی می کردند 
ماهی خود را در فضای غبارآلود بگیرند و حاال متاسفانه بر سنت ناپسند و غیراخالقی خود هنوز مانده اند و سعی می کنند 

از کشته های وقایع اخیر برای خود سناریوی سیاسی درست کنند.
متاسفانه اصالح طلبان همواره در فضای امنیتی سعی کرده اند خود را احیا کنند. این جریان سیاسی به سبب مشکالتی 
که در کشــور به وجود آمده اســت با ریزش شــدید آرا مواجه شده اما در این شرایط هم دست از اقدامات رادیکال خود بر 

نمی دارد و به جای پاسخگویی به مشکالت معیشتی مردم دست به سناریوسازی سیاسی می زنند.
گفتنی است هوچی گری مدعیان اصالحات-اعتدال درباره قطع اینترنت یک عقبه افکارسنجی انتخاباتی دارد و این 
جریان در ماه های منتهی به انتخابات تالش دارد به مانند همیشه از یک ضرورت و نیاز عمومی سوءاستفاده کرده جریان 

مقابل را دشمن اینترنت و خود را ناجی آن معرفی کنند.
اصالح طلبان متاسفانه از هر چیزی برای منفعت خود موج خبری می سازند و ازآن سوءاستفاده می کنند که این موارد 
نه تنها اخالقی نیست بلکه بسیار ناپسند است. اصالح طلبان همواره در فضای امنیتی سعی کرده اند خود را احیا کنند. این 
جریان سیاسی به سبب مشکالتی که در کشور به وجود آمده است با ریزش شدید آرا مواجه شده اما در این شرایط هم دست 
از اقدامات رادیکال خود بر نمی دارد و به جای پاسخگویی به مشکالت معیشتی مردم دست به سناریوسازی سیاسی می زنند.

گردن کشی مقابل قانون، با ژست دروغین مردم ساالری
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان »گزینش را به مردم بسپاریم« نوشت: »امید است دولت و شوراي نگهبان در این 
شرایط اجازه حضور حداکثري کاندیداها را بدهند. این انتخابات و تشکیل یک مجلس کارآمد مي تواند به مردم امید و اعتماد 
را بازگرداند. باید اجازه بدهیم گزینش واقعي را مردم انجام دهند. در طول چهل سال گذشته شاهد بوده ایم هر وقت فضا 

باز تر بوده و مردم نقش اصلي را ایفا کرده اند، انتخاباتي پرشور تر و بهتر برگزار شده است«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »رسانه و مطبوعات آزاد در این راستا مي توانند گره گشا باشند و با اطالع رساني هاي 
دقیق، مردم را در انتخاب فرد شجاع، پاکدست و متخصص کمک کنند. این اقدامات است که مي تواند فضاي سیاسي را 
گرمتر کند. فضایي که به واسطه عدم حضور برخي چهره هاي شناخته شده حاصل نمي شود؛ افرادي که با سابقه درخشان و 
تجربه باالي خود مي توانستند فضا را بهبود بخشند. به هر حال برخي ازاین چهره ها از حضور امتناع و کار را سخت تر کردند. 
دراین شرایط باید نقد منصفانه در دستور کار قرار گیرد و نظارت سختگیرانه کنار گذاشته شود. با ادامه برخي روندهاي 

گذشته که در انتخابات شاهد بودیم، دراین شرایط نمي توان  گره از فضاي موجود باز کرد«.
مدعیان اصالحات که سابقه فتنه 88 و لگدمال کردن رای مردم را در کارنامه خود دارند، در روزهای اخیر بارها اعالم 

کرده اند که شورای نگهبان باید در پروسه بررسی صالحیت کاندیداهای مجلس از اجرای قانون صرف نظر کند!
این رویکرد مدعیان اصالحات، در حقیقت گردن کشی مقابل قانون با ژست دروغین مردم ساالری است. 

درمکتب امام

ما با نوكرى اجانب مخالفیم
يك مغالطه اى اســت كه تا صحبت »دانشــگاه اسالمى« مى شــود و اينكه بايد انقالب 

فرهنگى پيدا بشــود، فرياد مى زنند آنهايى كه مى خواهند ما را به طرف رشق و عمدتاً، به 

طرف غرب بكشــانند، كه اينها با تخصص مخالف اند، با علم مخالف اند. خري، ما با تخصص 

مخالف نيستيم؛ با علم مخالف نيستيم؛ با نوكرى اجانب مخالفيم. ما مى گوييم كه تخصىص 

كه ما را به دامن امريكا بكشد يا انگلستان يا به دامن شوروى بكشد يا چني، اين تخصص، 

تخصص مهلك است، نه تخصص سازنده .
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سخنان بی مایه، سست و بی اساس علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت 
در تحلیل اغتشاشات اخیر و مصادره دنبه و روده این گوسفند مسروقه به نفع جریان 
مدعی اصالح طلبی یا از ســر جهالت بوده که در این صورت باید اظهار تأسف کرد و 
یا به جهت فریب افکار عمومی است که این دومی را باید امری طبیعی و مسبوق به 
ذهن دانست. وی در مصاحبه با خبرنگاری که در فضای مجازی منتشر شده مدعی 
می شود در جریان آشوب ها و اغتشاشات اخیر، رأی اصالح طلبان ریزش نکرده است!!!

   وی در اثبات این مدعای مضحک از طریق آســمان و ریســمان بافتن و به 
شیوه ای بسیار غلط و شاید هوشمند و سفسطه گرانه دالیلی مضحک تر می آورد.

   وی مدعی می شود که:
   - اعتراضات در حواشی شهرهای بزرگ و مناطقی که مردم از برخورداری مالی 

کمتری بهره مند هستند اتفاق افتاده است.
   - درحاشــیه شــهرها و مناطق محروم، مردم به طور سنتی و مناسکی رأی 
داده اند یعنی همانطور که نماز می خوانده و روزه می گرفتند، برای رأی دادن نیز پای 

صندوق ها می رفته اند.
 - این معترضان کسانی هستند که در آینده، در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

- از آنجایــی که این معترضان از اقشــار ضعیف و محروم هســتند، حامیان 
اصولگرایی محسوب می شوند. بنابر این به طور طبیعی آرای اصولگرایان دچار ریزش 

می شود. اما اصالح طلبان زیانی ندیده یا خیلی کمتر دچار ریزش رای شده اند!!!
   این شــیوه مضحک و تأسف آور در اســتدالل و نتیجه گیری، موضوع تازه ای 
نیست بلکه سال هاست که از دهان مدعیان اصالح طلبی، نمونه های آن را می شنویم. 
ما در اینجا به اختصار، ســخنان نســنجیده و سراسر باطل شــکوری راد را تشریح 
می کنیم. وی در ابتدا به شــیوه ای ماهرانه، اغتشاشــات، فتنه، آتش سوزی و قتل 
هم وطنان را »اعتراضات« نام می نهد و ســپس آن را منســوب به حواشی شهرهای 
بزرگ و مناطق محروم می کند. اما واقعیت این اســت که آشوبگران با هدف ساقط 
کردن نظام، اغتشاشــات را در مراکز شــهرها و از طریق فلج کردن زندگی مردم و 
نابودی زیرســاخت های شهری انجام دادند. تخریب اموال دولتی و عمومی، به آتش 
کشیدن بانک ها و مغازه ها، شعله ور ساختن مراکز خدماتی و خصوصی  اتفاقاتی نبوده 
که در حاشــیه شــهرها رخ دهد. نگاهی به آمار مراکز آســیب دیده این مدعا را رد 
می کند. اما انتساب اغتشــاش به مردم محروم و مستضعف: هر چند در شروع امر، 
مــردم در اعتراضی به حق به خیابان ها آمدند ولی خیلی زود با توصیه مقام معظم 
رهبری، صفوف خود را از اغتشاشگران جدا کردند. پس اوال آن چه در خیابان ها دیده 
شد اغتشاش و فتنه بود و نه اعتراض و همچنین این اعمال وحشیانه کار مردمی که 

سال ها پای صندوق ها آمده و به نظام رأی داده اند نبوده است.
   اما این که آقای شــکوری راد رأی دادن مستضعفان و محرومان را مناسکی 
و سنتی می داند مقصودش چیســت؟ آیا وی قصد دارد بگوید مردم سال ها از روی 
عــادت و نه درایت و تعقل پای صندوق های رأی آمده و به نیتی فارغ از انگیزه های 
روشنفکری و لیبرالیسم رأی داده اند؟! وی در اینجا چه چیزی را به استهزا می گیرد؟ 
مناســک و عبادات قشر محروم یا پایبندی آنها به ســنت ها را؟ یا رأی دادن و پای 

صندوق رای رفتنشان را؟
   راســتی مردم محروم و مســتضعف چه جایگاهی در تفکرات اصالح طلبی 
دارند؟ آیا می توانند انسان هایی آزاد و مستقل به شمار آیند که از حقوق شهروندی 
برخوردارند؟ یا شــاید در تفکر این قشر، آنان چون بردگان سیاه پوستی هستند که 
نباید با اشراف و مرفهین در یک تراز قرار بگیرند. معلوم نیست تا چه زمانی در مقابل 
اهانت های سخیف، بی شــرمانه و کثیف اصالح طلبان به مردمی که امام راحل ولی 

نعمتان انقالبشان خواند باید سکوت کرد؟
   اساسا قشر اصالح طلب از خود بپرسند که دغدغه شان در این کشور چیست. 
چه ننگی باالتر از رفتار اصالح طلبان در مجلس ششم وجود دارد؟ آن زمان که هم 
قوه مجریه و هم مقننه در اختیارشــان بود اما هیچگاه به موضوعات اساسی مانند 
معیشــت مردم، تورم، اشتغال، مشکالت جوانان و صدها مشکل دیگر نپرداختند اما 
تا بخواهی بر ســر مســائل پوچ در مجلس بر ســر هم زدند و وقت و عمر مردم و 
بیت المال کشــور را تباه کردند و کار به جایی رســید که در مسئله بررسی قانون 
مطبوعات، رهبری مداخله کرد و به مباحث بی فایده شان خاتمه داد. اما این بی خردان 
مســت قدرت، عبرت نگرفتند بلکه بر سر موضوعی دیگر در مجلس بست نشستند 
و اعتصــاب نمودند حتی از همان مجلس با کنگره آمریکا تماس گرفته از دشــمن 
خونخوار استمداد کردند. تاریخچه آلوده و پرونده سیاه جریان اصالح طلبی مشحون 
از مسایل شرم آور و ننگ نشان است. همین االن اگر به لیست عریض و طویل فراریان 
جبهه اصالحات در خارج از کشــور نگاهی کنیم ماهیت و نفاق این جریان برایمان 
آشکار خواهد شد. آنان که نتوانستند در داخل کشور به اهداف ننگین خود برسند و 
به ناچار از کشور گریختند و اکنون در غرب به دریوزگی و بدبختی افتاده و مجبورند 

آنچه دشمن به آنها دیکته می کند تکرار کنند.
   شــکوری راد در قســمتی از ادعاهای ســخیف خود اظهار مــی دارد این 
قشر)محروم( در انتخابات شرکت نخواهد کرد! اوال معلوم نیست مقصود وی دقیقا 
کیســت اگر منظورش افراد اغتشاشگر و عناصر داعش صفتی است که کشتند و 
تخریب کردند و به آتش کشیدند که ما اینها را در شمار ملت خود نمی دانیم. این ها 
کسانی هستند که از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی، آموزش های بلند 
مدت دیده و منتظرند از کوچک ترین آشــوب در کشور بحران های بزرگ بسازند. 
این افراد، دشمنان بی رحمی هستند که به راحتی دست به خون هم وطنان بی گناه 
ما می آالیند تا با پروژه کشــته ســازی، رژیم را متهم به کشــتن ملت کنند. این 
عضو اردوگاه اصالحات متأســفانه چشم بصیرتی ندارد تا موج خروشان ملت را در 
شــهرهای مختلف و نیز در پایتخت ببیند که چگونه بساط آن راهزنان بی اصل و 
نسب را دو روزه برچیدند. آیا جمعیت انبوهی که خودجوش به خیابان ها ریختند 
و اعمال ددمنشــانه اغتشاشــگران را محکوم کرده و بار دیگــر از نظام و رهبری 
حمایت خود را اعالم داشتند از چه قشری بودند؟ شاید به زعم آقای شکوری راد، 
اغتشاشگران، مســتضعفان و محرومان بودند و راهپیمایی کنندگان در شهرهای 

کشور، قشر مرفه و ثروتمند جامعه بوده اند!
   آقــای شــکوری راد در ادعایی مضحک تر اظهار می دارد ایــن معترضان که از 
طرفــداران اصولگرایان بوده اند در انتخابات شــرکت نخواهند کــرد، در نتیجه آرای 
اصولگرایان ریــزش پیدا می کند. اما جبهه اصالحات کــه در جریانات اخیر اعتراضی 
نداشته است کما فی السابق پای صندوق های رأی خواهد آمد و رأی خود را خواهد داد!!

   تغافل علی شــکوری راد از بی تدبیری های دولت تدبیر و امید و خسارت های 
بی شماری که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به کشور 
وارد کــرده و نقش اصالح طلبان در روی کار آمــدن این دولت و حمایت های همه 
جانبه آنها از دولت روحانی و رســیدن محبوبیت رئیس جمهور و جریان حامی او به 
پایین ترین نقطه ممکن، بسیار شــگفت انگیز است. گویا وی این همه خرابی را در 
ریزش آرای جبهه اصالحات دخیل نمی داند. اما واقعیت آن است موضوع تا اندازه ای 
بحرانی شده که چهره های معروفی که در انتخابات ریاست جمهوری، مردم را به رأی 
دادن به دولت تدبیر و امید تشویق می کردند، امروز گروه گروه با اظهار برائت و توبه و 

گاه با عذرخواهی از مردم از این جریان پر آسیب خارج می شوند.
   همچنین ســه برابر شــدن ناگهانی بنزین بی هیچ مقدمه و بدون اقناع افکار 
عمومی و شــوک عمیقی که این مسئله در جامعه ایجاد نمود را می توان بر خرمن 
بی تدبیری های دولت افزود. اما متأســفانه آقای شــکوری راد هیچ اشاره ای به این 
موضوع نداشته و ظاهرا این مطلب را در آرای ملت بی اثر دانسته است. به عالوه وی 
بدون اشاره به گرانی بنزین که علت اصلی اعتراض مردم و بهانه شورش اغتشاشگران 
بوده تنها با تحلیلی غلط و بی مایه از آن بهره برداری سیاســی کرده است. وی ابایی 
ندارد که حامیان اصالح طلبی را قشر مرفه و سرمایه داران بخواند و ساحت این جریان 

غربگرا و لیبرال را مبرا از گرایش مردم محروم بداند.
   در نگاه جریان اصالح طلبی مردم فقط پله هایی هســتند که می بایست پا بر 
فرقشان گذاشت و از آن باال رفت. این نگاه تحقیرآمیز و سراسر موهن که از اندیشه 
متکبرانه اصالح طلبان نشأت می گیرد ماهیت متفرعنانه آنها را آشکار می سازد. آنان 
که به شکلی آشکار با چند درصد قشر سرمایه دار جامعه دم خور و محشورند، عمال 
هیچ دغدغه ای در موضوعات معیشتی قشر مستضعف ندارند. اصالحات جریانی است 
بیگانه با فرهنگ این مرز و بوم و بدون درک انقالب و اسالم که تنها در این می اندیشد 
با تکیه بر مســند قدرت، کشور را بیشتر به قهقرا برده و پای آمریکا را دوباره بر این 
خاک آغشــته به خون شهدا باز کند اما این غافالن نمی دانند که »ملت ما هرگز به 

عقب باز نخواهد گشت«.
سیدابوالحسن موسوى طباطبایی

باز هم چهره واقعی مدعیان اصالحات

نگاه

واقعیت هاى  تحلیل  و  بررســی  نشست 
افزایش قیمــت بنزین با عنوان »روایت تلخ 
بنزین« با حضور ســه تن از كارشناســان 

برگزار شد.
نشست بررسی و تحلیل واقعیت های افزایش 
قیمــت بنزین بــا عنوان »روایت تلــخ بنزین« با 
حضور علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس، سید 
نظام الدین موسوی، کارشناس رسانه و محمدجواد 
عامری، کارشــناس مسائل انرژی، روز گذشته در 

محل خبرگزاری فارس برگزار شد.
گرفتار دولتی پیر و خسته هستیم

در این نشســت، زاکانی ریشه اتفاقات پس از 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را ناکارآمدی 
دولت دانســت و با بیان اینکه »شعار دولت، تدبیر 
بــود اّما در تاریخ انقــالب، بی تدبیرتر، ناکارآمدتر 
و ناامیدتــر از دولــت فعلی نداشــته ایم«، گفت: 
»باوجوداین ظرفیت ها ما گرفتار دولتی پیر و خسته 
هستیم که از جهات مختلف دچار فلج مغزی است 
و وقتی این فلج، در پیکر سالمی رخ دهد، کل پیکر 

را تحت تأثیر قرار می دهد.«
زاکانــی با بیان اینکــه »فاجعه رخ می دهد و 
رئیس جمهور می خندد« تأکید کرد: »عذرخواهی 

دولت و مجلس از مردم ضروری است.«
با حذف كارت سوخت

150 هزار میلیارد تومان ضرر كردیم
زاکانی در ادامه، حذف کارت سوخت از سوی 
زنگنه را یادآور شد و با بیان اینکه بر اثر این تصمیم 
غلط، 1۵0 هزار میلیــارد تومان ضرر کردیم و به 
جیب قاچاقچیان رفت، افزود: این رقم، ســه برابر 
کل پولی است که صرف مسکن مهر شده است، اّما 

دولت هیچ حسی به این موضوع ندارد.
ضعیف ترین و بی اعتمادترین دولت به نخبگان
در ادامــه این نشســت، محمدجــواد عامری 

دبیرکل جمعیت ایثارگران اظهار داشت: دولت به 
بهانــه مبارزه با قاچاق و درآمدزایی برای کمک به 
مردم طرح افزایش قیمت بنزین را به بدترین شکل 
ممکن اجرا کرد و لطمات جدی را در فقیرســازی 

مردم وارد کرد.
عامری تأکید کرد: ضعیف ترین و بی اعتمادترین 
دولت به نخبگان و کارشناســان این دولت است 
و واقعاً از شــفافیت به دور اســت چراکه در اکثر 

قراردادها ازنظر کارشناسی استفاده نکرده است.
دبیرکل جمعیت ایثارگــران با بیان اینکه در 
موضوع بنزین دولت ادعــا دارد می خواهد قیمت 
بنزیــن را به فوب خلیج فارس برســاند، ادامه داد: 
اگر واقعاً مبنا فوب خلیج فارس اســت باید ببینیم 
چرا قیمت دالر باال رفت و قیمت آن متغیر است؟ 
اگر قیمــت دالر را 3000 تومان در نظر بگیریم، 
فوب خلیج فارس حدوداً 1۵00 تومان خواهد بود.

كاهش 500 درصدى ارزش سرمایه مردم
وی گفت: با عملکرد بدی که بانک ها و دولت 
در این مدت داشــتند،  4۷0 هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسید که این 
در فقیر کردن مردم بسیار مؤثر است چراکه ارزش 

سرمایه مردم را ۵00 درصد کاهش داده است.
عامری تصریح کرد: قدرت خرید مردم به شدت 
پایین آمده اســت و دولت به جای اینکه مشکل را 
ریشه ای حل کند مانند اصالح نظام بانکی، قیمت 

سوخت را افزایش می دهد.
بی صداقتی دولت

 در قضیه افزایش قیمت بنزین
همچنین ســیدنظام الدین موســوی دبیرکل 
انجمن روزنامه نگاران مســلمان در سخنان خود با 
تأکید بر اینکه مسئله بی صداقتی دولت برای مردم 
در قضیه افزایش قیمت ســوخت ثابت شد، گفت: 
دولت و مسئولین با مردم صادق نبودند و مسئله به 

این بزرگی را باید از قبل تبیین می کردند نه اینکه 
رئیس سازمان صداوســیما می گوید روز پنجشنبه 
ما اطالع یافتیم که قیمت سوخت افزایش خواهد 
یافت. در کجای دنیا تصمیم به این مهمی را بدون 
اطالع قبلی اجرا می کنند؟ آیا قرار اســت به مردم 

شبیخون بزنیم؟
53 میلیارد دالر؛ عدم النفع قرارداد كرسنت

موسوی با اشاره به ماجرای کرسنت و سوابق 
زنگنه در ایــن پرونده، اظهار داشــت: عدمالنفع 
قرارداد کرسنت ۵3 میلیارد دالر است، چه کسی 
باید جوابگو باشد؟ چرا مردم را نسبت به این مسئله 
روشــن نمی کنند؟ این مســئله را زمانی که آقای 
زاکانی مطرح کردند و رسانه های مختلف ازجمله 
خبرگزاری فــارس مطرح کردند، آقایان رفتند در 
یکی از نهادهای مسئول پرونده را محرمانه کردند 
و گفتند هیچ یک از رسانه ها حق ندارد درخصوص 

آن مطلبی منتشر کند.
احیاى كارت سوخت 

بعد از 150 هزار میلیارد تومان ضرر!
دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره 
به جمع آوری کارت سوخت در سال 9۵ و اظهارات 
روحانی و زنگنه درخصوص فســادآور بودن بنزین 
دونرخی،  تأکید کرد: 1۵0 هزار میلیارد تومان ضرر 
به کشور در ماجرای کارت سوخت تحمیل کردند، 
و بعد هم بدون هیچ پشیمانی و عذرخواهی مجدداً 
در مردادماه امسال کارت سوخت را احیا می کنید.

چرا یک وزیر به هیچ كجا 
پاسخگو نیست؟

موسوی گفت: اگر مجلس قدرتمند و مردمی 
داشتیم که نظارت و کنترل بر دولت داشت، حتماً 
باید این ها مواخذه و استیضاح می شدند، چه دلیلی 
وجود دارد که یک وزیر به واسطه ارتباطات و رانت 

به هیچ کجا پاسخگو نباشد؟

در نشست »روایت تلخ بنزین« مطرح شد

دولت با حذف كارت سوخت
۱۵۰ هزار میلیارد تومان به كشور خسارت زد 

رئیس قوه قضائیه:

رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع باشد،
نه بعد از انتخابات

رئیس قوه قضائیه با اعالم آمادگی دستگاه 
قضایی براى همکارى بــا مجریان و ناظران 
انتخابــات، تاكید كرد: جرایــم و تخلفات 
انتخاباتی باید در زمان وقوع آن مورد رسیدگی 

قرار گیرد، نه بعد از انتخابات.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
ســیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه، یکی از افتخارات بزرگ نظام اسالمی را 
اتکا به رای مردم دانســت و اظهار داشت: اینکه 
امام راحل فرمودند »میزان رای ملت است«، یک 
ســخن تشریفاتی و سیاسی نبود بلکه حقیقتا و 
در عمل بــه رای و نظر مردم اعتقاد داشــتند. 
مقام معظم رهبری نیز به اعتماد عمومی و باور 
بــه مردم به نظام، اعتقاد دارند و این متفاوت از 
بسیاری نگاه های سیاســی است که در دنیا به 
صــورت مقطعی به مردم توجــه می کنند و در 
میتینگ های سیاســی از مردم سخن می گویند 
اما بعد از رقابت های سیاسی و انتخاباتی، مردم 

را فراموش می کنند.

تکلیف مدارى، محور انتخابات
 در كشور ماست

رئیسی انتخابات را از جلوه های مهم توجه به رای 
مردم دانست و ادامه داد: انتخابات در کشور ما از نظر 
ظاهری تفاوتی با انتخابات در سایر نقاط دنیا ندارد 
اما از نظر ماهیت، تفاوتی اساسی دارد و این تفاوت 
در »تکلیف مداری« است. اساس اینکه کسی خود 
را در معرض رای مردم قرار می دهد و کسی که رای 
می دهد باید بر مبنای تکلیف باشد. تکلیف مداری، 

محور ماهیت و سیرت انتخابات در کشور ماست.
وی با بیان اینکه مجریان، ناظران، کاندیداها 
و همه مردم باید قانون انتخابات را مبنای عملکرد 
خود قرار دهند، افزود: باید از شعاری عمل کردن، 
سیاه نمایی، تخریب، اقدامات خالف اخالق و قانون 
و هر اقدامی که نوعی دوگانه ســازی در جامعه و 
برخورد ناجوانمردانه بــه جای برخورد منصفانه 
و عادالنه به شــمار می آید، پرهیز شــود. بر این 
اساس مجریان، ناظران و عموم مردم که ناظران 
همیشگی هســتند، باید به خوبی نظارت داشته 

باشند که اگر تخلفی صورت گرفت، فورا به وزارت 
کشور، شورای نگهبان و حسب مورد به دستگاه 

قضایی اعالم کنند.
رئیس قــوه قضائیه تاکید کرد: رســیدگی به 
تخلفات انتخاباتی باید به موقع و متناســب باشد 
و اقــدام درخصوص این تخلفــات بعد از برگزاری 
انتخابات، فایده ای ندارد. هر تخلف در هر زمانی که 
رخ داد باید همان موقع با آن برخورد شود. در ستاد 
پیشــگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز این 
موضوعات را پیش بینی کرده ایم. از همکاران خود 
در دستگاه قضایی می خواهم که ضمن همکاری با 
مجریان و ناظران، نســبت به رسیدگی به تخلفات 

انتخاباتی در زمان خود اقدام کنند.
رئیســی ابــراز امیدواری کرد کــه با عمل به 
قانون، انتخابات خوبی با حضور مردم برگزار شود و 
نمایندگانی شایسته قانون گذاری انتخاب شوند تا 
گامی به سمت قانونگذاری بهتر و ایجاد مجلسی در 
تراز شورای اسالمی مرتبط با نظام مقدس جمهوری 

اسالمی برداریم.

مجلس در تصویب بودجه، 
معیشت اقشار محروم را محور قرار دهد

وی، در ادامه با  اشــاره به فصل تصویب بودجه 
در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: محوری ترین 
نکته ای که باید در این زمینه مورد توجه باشد، توجه 
به معیشت قشر محروم جامعه است. در همه تصمیم 
ســازی ها و تصمیم گیری ها و بــا توجه به جنگ 
اقتصادی و مشکالت موجود باید توجه ویژه به این 

قشر وجود داشته باشد.
مدعیان حقوق بشر، 

»دانشمند ربایی« آمریکا را محکوم كنند
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آزادی دکتر مسعود 
ســلیمانی دانشــمند ایرانی از زندان های آمریکا با 
همکاری دولت، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه، اقدام 
آمریکایی ها را کاری بسیار زشت و »دانشمندربایی« 
توصیف کرد و گفت: این کار زشت آمریکا در ربودن 
یک دانشمند باید مورد سرزنش دولت ها و نهادهای 
مدعی دفاع از حقوق بشر و همه کسانی باشد که به 

نوعی دغدغه های حقوق بشری دارند.

با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوى نخستین خط تولید كمباین برنج در 
شركت كمباین سازى ایران وابسته به آستان 

قدس رضوى افتتاح شد.
به گــزارش آســتان نیوز، مراســم افتتاح 
نخســتین خط تولید کمباین برنــج با حضور 
مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی، سیدرضا فاطمی امین مدیرعامل 
ســازمان اقتصادی رضوی، کامبیز عباسی مدیر 
مرکز مکانیزاســیون وزارت جهاد کشــاورزی و 
مسئوالن و مدیران اســتان مرکزی در شرکت 

کمباین سازی ایران برگزار شد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این 
مراسم در جمع خبرنگاران گفت: با تاکیدات مقام 
معظم رهبری در احکام تولیت های آستان قدس 
رضوی ساماندهی و نظم بخشی همراه با شفافیت 
فعالیتهای اقتصادی در دستور کار مجموعه آستان 
قــدس رضوی قرار گرفتــه و امروز مفتخریم که 
در پروژه ای ملی به همت کارگران و مهندســان 
زحمت کش شرکت کمباین ســازی ایران پرچم 
اقتدار نظام در این حوزه به اهتزاز درآمده است.

خاکســار قهــرودی با انتقاد از کســانی که 
در مورد پرداخت مالیات آســتان قدس رضوی 
شــائبه هایی را در جامعه مطرح می کنند، گفت: 
آســتان مقدس حضــرت رضا)ع( بــا توجه به 
ماموریت هــای اجتماعــی و فرهنگی گســترده 
خود در بســیاری از حوزه های علمی، آموزشی، 
محرومیت زدایی و  اشتغال به کمک دولت آماده 
اســت و در حال حاضر کلیه مالیات های تکلیفی 
و ارزش افزوده به صورت دقیق در شــرکت ها و 
موسسات وابسته محاســبه و به صورت جمعی 

هزینه می شود.
اقتصــادی رضوی در  مدیرعامل ســازمان 
مراسم افتتاح نخستین خط تولید کمباین برنج 
گفت: اقدامی که امروز در پنجاهمین سال افتتاح 
شرکت کمباین سازی ایران صورت گرفت، از جنبه 
مختلف موجب افتخار اســت. به همت جوانان و 

کارشناسان کشــورمان محصولی استراتژیک به 
تولید و بهره برداری رسیده که وابستگی به خارج 

را تا حد بسیار زیادی قطع کرده است.
ســید رضا فاطمی امین افــزود: افتتاح خط 
تولید کمباین برنج به تداوم و پایداری کار شرکت 
خواهــد انجامید و از آن مهم تــر امنیت غذایی 

سرزمین مان را به ارمغان خواهد آورد.
وی گفت: فرزندان این سرزمین ثابت کرده اند 
اگر اراده، همت و پشتکار خود را به میدان بیاورند، 
در بسیاری در زمینه ها گوی سبقت را از رقیبتان 

خواهند ربود.
مدیرعامل شــرکت کمباین سازی ایران نیز 
در این مراسم گفت: تا پیش از این کمباین های 
برنج مورد نیاز کشور در برداشت برنج به صورت 

صددرصد از خارج کشور وارد می شدند.
علي اصغر حمیدي فرد افزود: در واقع با توجه 
به ورود ساالنه بیش از هزار دستگاه کمباین برنج 
و به تبــع آن خروج میلیون ها دالر ارز دولتی از 
کشور، شرکت کمباین سازی ایران درصدد برآمد 
تا نســبت به طراحی و تولید کمباین برداشــت 

برنج اقدام کند.
وی با  اشــاره به واردات کمباین برنج با ارز 

4۲00 تومانــی تصریح کــرد: در صورت حذف 
اختصــاص ارز دولتی به واردات کمباین برنج، نه 
تنها از خروج ساالنه 18 میلیون دالر ارز از کشور 
جلوگیری می شود، بلکه دولت می تواند این رقم 
را در پروژه های مهم مورد نیاز خود هزینه کند.

مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران با بیان 
اینکه در کشور پس از گندم، برنج به عنوان دومین 
محصــول تامین کننده امنیت غذایی محســوب 
می شود، گفت: وابســتگی این بخش به واردات 
کمباین برنــج، نقطه ضعفــی در تامین امنیت 
غذایی کشور به شمار می رود که باید رفع شود.

حمیدی فرد از طراحی و تولید کمباین برنج 
به وسیله مهندسی معکوس سخن گفت و تصریح 
کرد: ایــن مهم با رویکرد کاهش وابســتگی به 

تولیدکنندگان خارجی انجام شده است.
وی با  اشاره به انجام آزمایشات و تست های 
الزم برای بهره برداری و ارائه به بازار خاطرنشان 
کرد: ضمن اینکه آزمایشات مربوط به این کمباین 

در مزارع برنج نیز صورت گرفته است.
حمیدی فرد تاکید کرد: با تولید کمباین ویژه 
برداشــت برنج، هیچ گونه نیازی به واردات آن در 

کشور برای سال آینده وجود نخواهد داشت.

رفع نیاز كشور در حوزه برداشت برنج به محصوالت خارجی

نخستین خط تولید كمباین برنج توسط آستان قدس رضوی افتتاح شد

سرویس سیاسی-
فرهاد دژپســند كه براى پاسخ به سؤال 
به  نمایندگان مجلس درخصوص واگذارى ها 
مجلس آمده بود به تشریح شیوه جدیدى براى 
واگذارى شركت هاى دولتی به مردم پرداخت 
و گفت: واحدهاى سرمایه گذارى تشکیل داده 

و سهام را به مردم واگذار كنیم.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی به 
ریاست علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
و با حضور 19۷ نماینده در حالی آغاز شد که سؤال 

از وزیر اقتصاد در دستور کار صحن قرار داشت.
در ادامه جلســه  علنی دیروز بررســی سؤال 
شکور پورحسین شقالنی نماینده پارس آباد از  وزیر 
امور اقتصاد و دارایی در مورد تخلفات در واگذاری 

شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفت.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی 
که مــا از نظر اســتفاده از درآمدهای نفتی دارای 
محدودیت هســتیم و به سمت انقطاع درآمدهای 
نفتی از هزینه های جاری حرکت کرده ایم، واگذاری 
اموال مازاد دولت و شــرکت های دولتی یکی از راه 

کارهای مهم دولت است.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی در چند دهه 
اخیر نیازمند آسیب شناســی عمیق است، افزود: 
در ابتدای کارم در دولت دوازدهم آسیب شناســی 
دقیقی در این خصوص انجام دادم. نتیجه این بود 
که روش های کنونی در زمینه واگذاری شرکت های 
دولتی کفایــت مقابله با بحران هــای اجتماعی و 
اقتصادی را ندارد و باید به اقتضای محیط اجتماعی 
و نــوع فعالیت واحدهای اقتصــادی در روش های 

واگذاری تنوع ایجاد شود.
روش تازه وزیر براى واگذارى

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در همین 
راستا مقرر شد به جای اینکه سهام شرکت ها را به 
یک فرد و یا یک کنسرسیوم واگذار کنیم، واحدهای 
سرمایه گذاری تشکیل داده و سهام را به مردم واگذار 
کنیم. این امر به مردمی شدن اقتصاد کشور کمک 
می کند. عالوه براین، این فرآیند موجب حل مشکالت 

دولت در تأمین مالی خواهد شد.
دژپسند درخصوص روش های قیمت گذاری، 
اظهار داشــت: قانونی در این خصوص به تصویب 
رســیده که تمام جوانب را مورد ارزیابی قرار داده 
است. خصوصی سازی اگر چه موجب کوچک سازی 
دولت می شــود اما نباید منتهی به اجحاف و چوب 
حراج زدن به اموال دولت شود. به همین دلیل مقرر 
شد اوالً هیئت و افرادی به عنوان کارشناس انتخاب 
شده و بر مبنای اصول و روش هایی قیمت واگذاری 

شرکت ها را تعیین کنند.
وی تأکید کرد: در گام دوم مقرر شــد قیمت 
تعیین شده به هیئت واگذاری اعالم شده و در این 
هیئت مورد بررســی مجدد قرار گیرد. در چند ماه 
گذشته تعدادی پاالیشگاه برای واگذاری عرضه شده 

است که بر خالف گذشته اگر اولین بار امکان عرضه 
آن وجود نداشت آنها را مشمول تخفیف نکردیم بلکه 

روش واگذاری را تغییر دادیم.
دژپسند با تأکید بر اینکه در واگذاری ها نباید 
تعلل کنیم، گفت: باید دقــت کرد که واگذاری ها 

موجب ایجاد مشکالت اجتماعی نشود.
در ادامه شــکور پورحسین شــقالن نماینده 
مردم پارس آباد گفت: سازمان خصوصی سازی در 
چند سال اخیر به صورت سؤال برانگیزی اقدام به 
واگــذاری اموال دولت به افراد ناالیق با قیمت نازل 
کرده است. به قول رئیس قوه قضائیه این کار واگذاری 
نیســت بلکه به معنای تاراج اموال ملت اســت. با 
درخواســت نمایندگان از قوه قضائیه، رئیس سابق 
سازمان خصوصی سازی، ممنوع الخروج و برکنار شد 

و پرونده وی مفتوح است.
در ادامه جلسه، دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: برای 
تمامی واحدهای واگذار شده که توسط نمایندگان 
و نهادهای نظارتی مورد ایراد واقع شده بودند، کار 
گروهی ویژه تشکیل شده است تا مسائل و ایرادات 

را به صورت دقیق بررسی کنند.
شبهه افکنی از تریبون مجلس علیه نظام

پروانه سلحشــوری که پیش از این نیز سابقه 
سخنرانی های فتنه انگیز داشته بار دیگر روز گذشته 
ژســت حمایت از مردم گرفت اما آب به آســیاب 

رسانه های آمریکایی، انگلیسی و آل سعود ریخت.
این نماینده لیست امید در بخشی از سخنانش 
در صحن علنی گفت: »اعتراض های سال های ۷8 و 
88 و همچنین دی ماه 96 و آبانماه 98 اعتراض هایی 
بوده که همــواره مطالباتی در آن وجود داشــته 
اســت، اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند 
که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و 

اجتماعی هستند.«
زمانی طیف موســوم به اصالح طلب از جمله 
پروانه سلحشوری تمام همت خود را برای روی کار 
آمدن این دولت به کار بستند. پس از آن نیز هر وقت 
منتقدان عملکرد دولت اعم از نمایندگان یا رسانه ها 
به انتقاد پرداختند این جماعت هجمه علیه منتقدان 
دولت را آغاز کردند. روز یکشنبه روزنامه اصالح طلب 
آفتاب یزد در صداقتی مثال زدنی نوشت: »به نظر 
می رسد قاطبه  چپ ها ]طیف موسوم به اصالح طلب[ 
برای آنکه از موهبات قدرت سهمی ببرند سعی کردند 
با توجیهات نه چندان عقالنی و غیر قابل باور نواقص 

دولت را الپوشانی و ندید بگیرند و دم نزنند...«
حاال وقتی کمتر از ۲ســال به پایان دولتی که 
امثال سلحشــوری ها آن را روی کار آوردند مانده و 
وضعیت معیشت مردم نیز گرفتار بی تدبیری های این 
جماعت شده؛ در چنین وضعیتی این طیف بهترین 
حالت را موج سواری روی امواجی می بینند که گاه 
و بیگاه ایجاد می شود. همچنین باید از سلحشوری 
پرســید آیا او و فراکسیونی که در آن عضو هست 
کاری برای بهبود معیشــت مردم کرده اند؟ خوب 

اســت اگر به جای ژســت های بی بی سی پسند و 
ایران اینترنشنال پسند، سلحشوری به مردم در این 
باب گزارش دهد که در این 4سال چه قدمی برای 

معیشت مردم برداشته است؟
برای پی بــردن به این موضوع که فهم پروانه 
سلحشوری، به عنوان نماینده کشوری مانند ایران با 
عقبه تاریخی عظیم از فرهنگ و صیانت از آن چیست 
باید به این جمالت او در نطق دیروزش توجه کرد: 
»مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک 
زندگی را انتخاب کرده ایم. آیا به راستی جوانان ما 

این سبک زندگی را انتخاب کردند؟«
او سپس افزوده است: »متاسفانه تصمیم سازان و 
تصمیم گیران کشور نمی دانند در بستر اجتماعی چه 
می گذرد و تحوالت چند دهه گذشته چگونه بوده 
اســت؟ قطعاً اگر در بین مردم بودند، فقر و نداری 
و ناله های مردم را می دیدند و سیاســت های کالن 
را اینگونه اعمال نمی کردند. ما پاسخگوی مادران 
داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان 
هستند، باید باشیم؛ اگر خداوند و ملت اقتداری به 
ما داده است، این اقتدار نباید در جهت اعمال سلیقه 
خودمان باشد؛ تا دیر نشده است زمان را دریابیم.«

اشرافی گرى هاى هم قبیله ها
چنانکه خواندید ایــن نماینده مجلس بر این 
عقیده است که باید جامعه را رها کرد تا سبک زندگی 
نسل های جدید در هجوم رسانه های فرهنگ سلطه 
جو شکل گیرد. البته که فرهنگ و سبک زندگی را 
با فرمان و بخشنامه نمی توان اصالح و یا تغییر داد 
اما اینکه نگاه نماینده مردم در مجلس در موضوع 
فرهنگ و سبک زندگی چنین منفعالنه به پیوند یا 
گسست میان جوانان و فرهنگ ایرانی-اسالمی باشد 
بسیار مایه تاسف است. برای پی بردن به این نکته 
باید در میان خانواده ها این موضوع را بررسی کرد. 
چگونه اســت که در خانواده به عنوان جامعه ای در 
مقیاس بسیار کوچکتر پدر و مادر نسبت به فرهنگ 
و تربیت فرزندانشــان مراقبت می کنند اما در یک 
مجموعه بزرگ تر به نام جامعه بگوییم جوانان را به 
حال خودشان واگذار کنیم؟ با نسخه این نماینده 
مجلس تا چند ســال دیگر چیزی از فرهنگ غنی 

ایرانی باقی خواهد ماند؟
دیگر اینکه خانم سلحشــوری در میان افراد 
هم قبیلــه خود نگاه کند و ببیند که تا چه میزان 
ساده زیســتی رعایت می شــود؟ رهبرانقالب به 
عنوان شاخص ترین الگوی حاضر برای مسئوالنی 
مانند همین نماینده مجلس همواره هم در کالم و 
سخنان خود بر ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری 
تاکید کرده اند و هم در عمل آن را در زندگی خود 

به اجرا درآورده اند.
از همه این موضوعات تاسف بارتر آن است که 
این نماینده مجلس با کف و سوت رسانه های معاند 
در خارج از کشــور و همچنین دنباله های آنها در 
فضای مجازی دچار حسی شده که آن را می توان 

در رمان »سروانتس« و در شخصیت »ُدن کیشوت« 
یافت که با توهم خود در شمایل یک شوالیه به جنگ 

آسیاب های بادی می رفت!
اکنون نیز این نماینده مجلس جهت ها را گم 
کرده و بر این اســاس اغتشاشگران را معادل مردم 
معترض گرفته است. اینکه مردم اعتراض دارند بسیار 
طبیعی است و نیز اینکه حق دارند اعتراض خود را 
بیان کنند. اما آیا واقعا سلحشوری نمی داند عده ای 
که با تجهیزات و بســیار حســاب شده در شهری 
کوچک ابتدا به ســراغ دو-سه ایستگاه آتش نشانی 
رفته و به ایستگاه ها خسارت های سنگین وارد کرده 
و ماشــین ها را نیز از کار انداخته اند و پس از آن به 
سراغ اموال عمومی و بانک ها و حتی اموال خصوصی 
مــردم رفته اند و تخریب کرده یا آتش زده اند تا در 
نبود آتش نشانی به صورت کامل بسوزند؛ آیا این افراد 

به عقیده ایشان معترض به قیمت بنزین بوده اند؟
ضمن آنکــه این نماینده مجلس یا به صورت 
عمد و یا سهوا فراموش کرده اند که بسیاری از افراد 
توسط عوامل پنهان در میان مردم کشته شده اند. 
همچنین در این مقطع نیروهای انتظامی و امنیتی 
تا حد امکان صبر و مماشات به خرج دادند و وقتی 
کار بــه تخریب و آتش زدن و حتی حمله به مراکز 
انتظامی رسید آنها وارد شدند. به راستی در کجای 
دنیا می توان نظیر این را یافت که از گلوی نماینده ای 
سخنان رسانه های دشمن آن هم در صحن مجلس 

شنیده شود؟
گزارش مركز پژوهش هاى مجلس

در بخشی از جلســه علنی دیروز و در جریان 
بررســی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها 
و دهیاری ها »حسینعلی حاجی دلیگانی« نماینده 
شــاهین شــهر در تذکری، گفت: جایــگاه مرکز 
پژوهش ها برای ارائه گزارش های کارشناسی جهت 
قانونگذاری فراموش شده است. پیش از این همواره 
گزارش های مرکز پژوهش ها در مورد طرح ها و لوایح 
روی میز نمایندگان بود اما از زمانی که کاغذها حذف 
شده و مقرر شــده است همه گزارش ها به صورت 
الکترونیکی ارائه شــود، این گزارش ها در دسترس 

ما قرار نمی گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: 
حکایــت گزارش های الکترونیکی مرکز پژوهش ها 
مانند حکایت قبوض برق و گاز شده که گفته اند دیگر 
به صورت کاغذی صادر نمی شود و الکترونیکی شده 
و کسی هم نمی داند چقدر قبض پرداخت می کند. 
نمایندگان باید بتوانند از گزارش های تخصصی مرکز 
پژوهش ها استفاده کنند اما چنین امکانی برای آنها 

فراهم نیست.
در ادامه جلســه، علی الریجانی رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در پاســخ به این تذکر، گفت: 
کمیســیون ها از نظرات مرکز پژوهش ها استفاده 
می کنند. گزارش های الکترونیک هم داده می شود، 

ولی باز هم این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

قول وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس:

سازوكارهای واگذاری شركت های دولتی 
اصالح می شود


