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سؤال مردم از دولتمردانی که هنوز وعده انتخاباتی میدهند؛

خبر
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس:

اگر مردم دل به جمهوری اسالمی
ندهند ،موشک فایدهای ندارد

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شــورای اســامی به
مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در نشست صمیمی با
جمعی از نویسندگان در مجلس حضور یافت .قالیباف در
این جلســه با بیان اینکه قدرت ما باورهای مردم است که
اگر دل به جمهوری اسالمی ندهند ،هرچه موشک داشته
باشیم فایدهای ندارد ،این پرسش را بیان کرد که «چرا به
این شرایط رسیدهایم؟» و در پاسخ اظهار کرد :تصور میکنم
به این دلیل است که همه کارهایی که مبتنی بر سنتهای
الهی بود کنار گذاشــتیم .تا دوران دفاع مقدس مســیر را
بهدرســتی آمدیم اما بعدازآن در حــوزه نظامی نیز هنوز
میگوییم سه برابر دشمن باید آفند داشته باشیم اما مگر
زمان حصر آبادان که بنیصدر را که نه خودش را و نه مردم
را باور داشــت ،حذف کردیم چه تحولی در حوزه نظامی
رخ که حصر آبادان شکســت ،طریقالقدس را انجام دادیم
و بعد از آزادسازی خرمشــهر شد؟ وی با تأکید بر اینکه
در آن برهــه تغییر نگاه و اتکا به ســنتهای الهی و مردم
باعث تحول در جبهه شــد گفت :همه این اتفاقات پشت
سر هم انجام گرفت لذا امروز باید این فرهنگ را که منجر
به پیروزی میشــد را حتی در سپاه تدریس کنیم .رئیس
نهاد قانونگذاری کشورمان تأکید کرد :مردم تکیهگاه کشور
هســتند درحالیکه ما آنها را با دستهبندیهای مختلف
جدا کردهایم .وی ادامه داد :زمانی که از انقالبی گری حرف
میزنیم اگر در متن آن عدل و عقل نباشد و انسانها حرمت
نداشته باشــند و اگر ما بهعنوان مدیری سیاسی ،حرف و
دعواهای سیاسی و باورهای مختلف مردم را نپذیریم و نگاه
عدل و عقل بر تصمیمات ما نباشد و جامعه آن را نبیند ،در
موضوعات ملی که در سرنوشت همه ما تأثیر دارد به سمت
بیهویتی میرود و فرهنگ برای آن بیارزش میشود.
حیدرمصلحی:

انقالب میخواهد دنیا را تحت پوشش
خود قرار دهد

حیدر مصلحی ،وزیر اســبق اطالعات ۲آذرماه در مراسم
تجلیل از طالب جهادی به مناســبت هفته بسیج ،اظهار
کرد :انقالب میخواهد دنیا را تحت پوشش خود و تمدن
اســامی ،قرار دهد .به گزارش ایســنا ،مصلحی تصریح
کرد :یک متفکر انگلیســی میگوید اگر شیر خفته تمدن
اسالمی بیدار شود ،غرب روزگار سختی خواهد داشت .وی
خاطرنشــان کرد ۱۷ :هزار شهید ترور داریم و بعد از دفاع
مقدس ،تهاجم فرهنگی شدیدی تجربه کردیم و هزینههای
زیادی دادیم و بعد از تهاجم فرهنگی ،تهاجم اجتماعی آغاز
شــد و معضالت اجتماعی ما طراحی دشمن و مقداری از
آنهم کمکاری ما آخوندهاســت .وزیر اسبق اطالعات در
رابطه با نقش روحانیت در دفاع مقدس ،مطرح کرد :ما برای
بررسی حضور روحانیت در دفاع مقدس ،مقوله جدیدی در
رابطه با نقش حوزه علمیه نجف در دفاع مقدس ،شــروع
کردیــم .مصلحی با بیان اینکه حــوزه علمیه نجف نقش
کلیدی در دفاع مقدس داشت ،تصریح کرد :در دوران دفاع
مقدس ،تعــدادی از خلبانان عراقی به حوزه علمیه نجف،
مراجعه کرده و بیان کردند که به ما میگویند شــهرها را
بمباران کنیم اما تمایلی به این کار نداریم .در حوزه علمیه
به آنها گفتند که بمبها را در بیابان بیاندازید .وی ادامه
داد :این مســئله در نماز جمعه بیان و صدام متوجه شد و
آنها را اعدام کرد .ما به دنبال شناسایی این افراد هستیم
تا شهید اعالم کنیم و با توجه به نقش حوزه علمیه نجف،
به سراغ آنها میرویم و از فعالیتهایشان میپرسیم .وزیر
اسبق اطالعات با بیان اینکه مقوله والیتفقیه یک مقوله
مدیریتی است خدا آن را طراحی کرده ،مطرح کرد :برای
اداره جامعه ،مردم باید قســط و عــدل را در جامعه پیاده
کنند و اداره حکومت را خدا بر عهده مردم میگذارد .امام
هم همین مســیر خدای متعال را طی کــرده و در دوران
شکلگیری انقالب ،بسیج را تشکیل داد .مصلحی ادامه داد:
ویژگی امام بهکارگیری مردم در عرصههای مختلف است
و حضــور روحانیت در عرصههای مختلف نقش کلیدی و
قابلتوجه داشت.
وزیر کشور:

ایران بیش از هر دوران تاریخی
به همدلی نیاز دارد

وزیر کشــور در پیامی هفته بسیج را محضر رهبر معظم
انقالب ،ملت شریف ایران ،بسیجیان انقالبی و عزیز کشور
تبریک و تهنیت گفت .به گــزارش ایلنا ،متن پیام احمد
وحیدی وزیر کشــور به مناسبت هفته بسیج بدین شرح
است :بســیج نماد اقتدار ملی ،بصیرت ،آگاهی ،اخالص و
ایثار در کشور اســت .این نیروهای ارزشمند و خدوم که
روزگاری با لبــاس رزم به دفاع جانانه و قهرمانانه از خاک
میهن عزیز ایران اســامی در برابر دشــمن بعثی صدام
پرداختند و با دالوری و شجاعتی مثالزدنی برگ زرینی را
در تاریخ مقاومت این سرزمین رقم زدند؛ امروز هم با همان
انگیزه و ایمــان درونی در آوردگاه جنگ فرهنگی و روانی
دشمن ،مبارزه با بیماری کرونا و تحریمهای ظالمانه دشمن
کمر همت بستهاند و به سهم خود نقشآفرینی مؤثری در
دفاع و پایداری کشور در طول تاریخ چهار دههای انقالب
شکوهمند اسالمی ایفا کردهاند .وقتی سخن از بسیج است
تداعیگر این موضوع به ذهن و اندیشه آدمی است که کار
و تولید و پیشــرفت کشور نیازمند بسیج واقعی و حرکت
از درون و رهایی از وابســتگی و اتکای به بیرون است .راز
بقا و ماندگاری بسیج در داشتن روحیه مردمی ،انقالبی و
خودشکوفایی است .تجربه مبارزه با بیماری کرونا در طی
دو سال اخیر کارآمدی و اثرگذاری نهاد ارزشمند بسیج را
در تقویت خدماترسانی به مردم بهصورت مشخصتر در
طرح شهید سلیمانی و غربالگری بیماران کرونایی نشان داد
و امید بر این اســت که این تجربه موفق در سایه توجهات
به بیانات حضرت آیتاهللالعظمی امام خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی و فرماندهی معزز کل قوا ،بتواند افقهایی
جدید در راستای عملیاتی شــدن بیانیه گام دوم انقالب
اسالمیبگشاید.

سیاست
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همدلی| روز گذشته نرخ دالر در بازار به عدد
تقریبی  28هزار  500تومان رسید .از ابتدای
شروع به کار دولت سید ابراهیم رئیسی برخی
پیشبینی میکردند که با اتخاذ تصمیمهای
جدید و رفع موانع بینالمللی شاید رشد نرخ
ارز کاهــش یابد اما از آن زمان تاکنون نهتنها
روند شــتابان بیارزش شــدن پول ملی کم
نشده است بلکه به سمت سقف تاریخی 30
هزار تومان پیش میرود .درعینحال بهتازگی
دادههای مرکز آمار نشــان میدهد که تورم
بیسابقه همچنان در کشور ادامه دارد .در این
شرایط بسیاری معتقدند که برای درک فشاری
که به زندگی روزمره مردم وارد میشود خیلی
الزم نیســت که آمارهای کالن بررسی شود
چراکه هر روز شاهد افزایش نرخ اقالم ضروری
زندگی هســتیم .موضوعی که البته مقامات
دولت هم کموبیــش بر آن صحه میگذارند؛
اما به نظر میرسد که دولتیها کمکم در حال
تغییر مسیر هستند و گویا که میخواهند در
موضعگیریهای خــود منکر وضعیت فعلی
شوند .همین باعث شده تا رشتهای از تناقضات
در موضعگیریهای مقامات دولت پدید آید .از
یکسو تأکید میکنند که راه همه مشکالت
در دســت ماســت ،بعد اعتراف میکنند که
مشکالت زیادی وجود دارد و درعینحال هم
بر این باورند که عملکردشــان در این مدت
کوتاه موفقیتآمیز بوده اســت و به تعریف و
تمجید از یکدیگــر میپردازند .همزمان هم
وعدههای مختلفی را مطرح میکنند.
چنــدی پیــش ســید ابراهیــم رئیســی،
رئیسجمهوری کشور در جلسه شورای عالی
مناطق آزاد اعالم کرد« :دســتیابی به جایگاه
تأثیرگذار اقتصادی نیازمنــد انجام اقدامات
جهشــی اســت ».تأکید بر اقدامات جهشی
و فوری ازجمله مواردی اســت که رئیسی از
ابتدای شــروع به کار خود در پاســتور روی
آن مانور داده اســت .او با اشاره به مشکالت
عدیده مردم تأکید کرده که هر چه ســریعتر
باید به مسائل معیشتی مردم رسیدگی شود.
تقریباً در همه سفرهای متعدد استانی هم که
داشــته روی این موضوع اصرار کرده است اما
بیشتر از سه ماه از عمر دولت گذشته و هنوز
تأثیر اقدامات فوری دولت روی زندگی مردم
احساس نشده اســت .ضمن اینکه بهتازگی
خبرهایی شــنیده میشــود مبنی بر اینکه
گشایشهای مالی در سطح بینالمللی برای
ایران به وجود آمده است .چندی پیش خبری
منتشر شــد مبنی بر اینکه ایران توانسته به
بخشی از داراییهای بلوکهشده خود دسترسی
پیدا کند .هفته گذشته امامجمعه مشهد در
خطبههای نماز جمعه نیز این موضوع را تأیید
کرد.
حاال رئیسجمهوری نیز دومرتبه اســت که
بر آن صحه میگــذارد .او یکبار هفته پیش
در صحن علنی مجلس از افزایش درآمدهای
ارزی سخن گفته بود ،یکبار هم در این هفته
در دیدار با بسیجیان نهاد ریاست جمهوری اما
نکته این است که باوجود بازگشت پولهای
کالن بینالمللی هنوز اتفاق خاصی در عرصه
اقتصادی و مالی ایران رخ نداده است.
بااینحال رئیسی از اینکه توانسته حقوقها
را پرداخت کند ابراز خرسندی کرده است .او
هفته پیش در صحن علنی مجلس اظهار کرد:
«پس از گذشت  ۸۳روز از آغاز فعالیت دولت
سیزدهم از همیشه برای حل مشکالت و باز
شدن گرهها امیدوارتر هستم؛ پیش از تشکیل
دولت سیزدهم ،ســخن از کیفیت پرداخت
حقوق و چگونگی آن برای کارمندان بود که از

گشایش از کجا؟

کدام منبع باید انجام شود و نگرانیهایی برای
آن وجود داشت ،اما امروز با گذشت  ۸۳روز،
بدون استقراض از منابع ،حقوق و دستمزدها
در زمان خود پرداخت شــد و فروش نفت در
شرایط مساعدی قرار دارد و آنچه از پرداختها
دولت باید انجام دهد ،انجام شد».
البته این خوشــحالی رئیســی خبر تازهای
نیست .رئیسجمهوری خیلی قبل از اینکه
عمر دولتش به ســه ماه برسد در مهرماه در
گفتوگــوی تلویزیونی با مــردم اعالم کرد:
«من امیدها و گشایشهای زیادی را احساس
میکنم و آینده را بســیار روشــن میبینم؛
با لطف خدا و همراهی مردم از این شــرایط
عبــور خواهیم کرد ».اما در آن زمان هم تنها
به پرداخت دستمزدها بهعنوان نمونه پرداخته
بود.
رئیســی درعینحال تأکیــد دارد که مردم
هم احساســی مشــابه او داشــته باشــند.
رئیسجمهوری در جلســه هفته گذشــته
شورای اداری استان زنجان اظهار کرد« :نباید
مرتــب از دولت قبل برای مردم گالیه کنیم،
مردم چه کنند؟ امروز مردم امید پیدا کردند
و انتظــار دارند .مردم اگر بخواهند بدانند چه
اتفاقی افتاده به سفره خود نگاه کنند .به پول
و ارزش پول ملی خود نگاه کنند .به وضعیت
بازار نگاه کنند تا کام ً
ال دستشان بیاید که چه
اتفاقی افتاده است».
وعده آذرماه
این ســبک برخورد با وضعیت کشور تنها به
رئیسجمهوری محدود نمیشود؛ همکاران و
معاونان او در پاستور نیز چنین رفتاری دارند.
از جمله محســن رضایی ،معــاون اقتصادی
رئیسجمهــوری کــه حداقل در  10ســال
گذشته با اظهارات اقتصادی خود در انتخابات
متعدد شهرت یافته ،مدتی پیش با قاطعیت
از یک خبر خوش اقتصادی ســخن گفت .به
گزارش از خانه ملت ،محســن رضایی پس از
حضور در نشست کمیسیون اقتصادی به در
نظر گرفتن دو برنامه در حوزه معیشت برای
کنترلگرانی و جبران هزینههای تحمیلشده
بــه زندگی مــردم اشــارهکرده و گفته بود:
«برای جبــران این هزینهها برنامهریزیهایی
انجامشده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه
خبرهای خوشحالکنندهای برای مردم داشته
باشیم .دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات
متعددی را پیگیری میکند؛ زیرساخت بازار

سرمایه در حال تکمیل است ،سهامداران این
بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس
بســیار خوب خواهد بود ».آذرماه سر رسید
اما تحــول مهمی در هیچکــدام از بازارهای
مالی رخ نداده و رضایــی هم درباره آن خبر
خوشحالکننده هنوز توضیح نداده است.
خبرهای مخبر
در همین حــال محمد مخبر ،معــاون اول
رئیسجمهوری بهتازگی در سخنانی بر گرانی
صحه گذشــته هرچند که بخش دیگری از
ســخنان او در یک اتفاق تصادفی دستمایه
طنز و توجه کاربران شبکههای اجتماعی شده
است .مخبر وقتی در جلسهای در حال صحبت
بود و اظهار کرد که «در تمام کشــور در هیچ
مغازهای کمبودی وجود ندارد اما گرانی وجود
دارد ».همزمان میکروفن شــبکه خبر بهطور
اتفاقی از روی پایه به ســمت زمین کج شد،
کاربران دراینباره نوشــتند که میکروفن هم
از خجالت نسبت به سخنان مخبر سرافکنده
شد .بااینحال بخش دوم صحبتهای مخبر
نشان میدهد برخالف تأکید رئیسجمهوری
بر گشایشهای متعدد ،تورم و گرانی که مردم
هر روز تجربه میکنند به اطالع مقامات هم
رسیده است.
امــا تناقضهایی در اظهارنظــر مخبر وجود
دارد .او در آییــن افتتاحیــه  ۲۵۵۰پــروژه
محرومیتزدایی سازمان بسیج مستضعفین
گفته« :امروز کشــور با مشــکالت متفاوت و
مختلفی مواجه اســت .خوشبختانه خداوند
نعمتهایی را به نظام جمهوری اسالمی عطا
کرده است .مشکالتی که در جمهوری اسالمی
هست ،نســبت به راهحلهایی که خداوند به
ودیعه گذاشــته ،اص ً
ال قابل قیاس نیست .ما
مشکل بیکاری ،تورم و گرانی داریم ولی واقعاً
نعمتهایی که خداوند در این کشور قرار داده
و هر کدام میتواند یکجا این مســائل را حل
کنــد ».حال این پرســش در اذهان عمومی
شــکل میگیرد که اگر راه حل مشــکالت
اینقدر در دســترس اســت چرا دولت تعلل
میکند؟ آیا عمدی در حل نکردن مشکالت
مردم وجود دارد؟!
بخشی از حرفهای مخبر کام ً
ال در تناقض با
ســخنان رئیسی بوده است .رئیسی که رسماً
اعالم کرده گشــایشهای مالی بــرای ایران
رخداده ،اما مخبر  30آبــان ماه تأکید کرده:
«با محدودیتهای درآمدی مواجه هستیم».

حاشیه های سیاست
تحقیق و تفحص از شرکتهای دولتی
 سید نظام موســوی ،نماینده تهران و سخنگوی هیاترئیســه مجلس شورای اســامی در صفحه توییتر خود
نوشت« :مسئله در شرکتهای دولتی و شبهدولتی فقط
ی نیست .تأسفبارتر این است که در بسیاری
حقوق نجوم 
موارد این حقوق را کسانی میگیرند که نه به دلیل دانش
و تجربه بلکه بهواسطه ارتباطات مسئولیت گرفتهاند ،یعنی:
رانت ضربدر رانت! بهزودی تحقیق و تفحص از شرکتهای
دولتی را در مجلس کلید میزنیم».
پخش فیلم سینمایی در نماز جمعه
 ایلنا :فیلم ســینمایی «منصور» جمعه این هفته براینمازگزاران جمعه تهران اکران میشود .گفتنی است نماز
جمعه این هفته تهران در مصلی تهران برگزار میشود.
احمدینژاد هیچ نقشی در دولت رئیسی ندارد
مدارا :علیاکبر جوانفکر ،مشاور احمدینژاد به خبر دخالت
رئیسجمهور اسبق در انتصابهای دولت ابراهیم رئیسی
واکنش نشــان داد .علیاکبر جوانفکر در توییتی نوشت:
برخی از عناصر سیاسی و امنیتی مدعی هستند که دکتر
احمدینژاد دســتی و نفوذی در دولــت کنونی دارد و با
مقامات این دولت در ارتباط اســت! الزم است تأکید شود
که ایشان در عزل و نصبها ،سیاستها ،برنامهها و اقدامات
دولت ،هیچ دخالتی نداشــته و با مسئوالن و مقامات نیز
ارتباط کاری یا معناداری ندارند.
سؤال این اســت که اگر محدودیت درآمدی
جدی است پس رئیسجمهوری از گشایش
در کدام بخش کشــور ابراز خوشحالی کرده
است؟
تعریف و تمجید
درعینحال بخش دیگری از دولت تنها روی
روحیــه دادن و تعریف و تمجید از شــخص
رئیســی و دولت تمرکز کردهانــد .از جمله
آنان سید محمد حســینی ،معاون پارلمانی
رئیسجمهوری اســت .سیدمحمد حسینی
در جمع شورای فرهنگی بروجرد که در محل
معاونت پارلمانی ریاســت جمهــوری برگزار
شــد ،گفته« :با روحیهای که آیتاهلل رئیسی
دارند تحرک و پویایی بیشــتری را در کشور
شاهد هستیم و مســائل استانهای مختلف
بررسی و بهتدریج رفع خواهد شد ».حسینی
دقیقاً مشخص نکرده که تحرک و پویایی که
موردنظر اوست در کدام بخش کشور رخداده
است.
ســید محمد حســینی عصر پنجشنبه ۲۲
مهر نیز در حاشــیه ســفر به سه شهرستان
استهبان ،نیریز و بختگان ،به خبرنگاران گفته
بود« :دولت از لحظــهای که وزرا رأی اعتماد
گرفتهاند بدون وقفه کار را شــروع کرده و با
قوت ادامه دارد .اقدامات خوبی در زمینههای
بهداشــت ،روابط خارجه و کنترل قیمتها
انجام شده اســت ،البته هنوز انتظارات مردم
برآورده و کار هم متوقف نشده است .هر سه
قوه مقننه ،مجریــه و قضائیه در کنار هم به
فعالیت و تالش ادامه میدهند ،مردم به حتم
نتایج اقدامات انجامشــده و در دست انجام را
خواهند دید ».تأکید بر حل شدن مشکالت،
تعریــف از اقدامات دولــت و طرح وعدههای
جدید از جمله بخشهای مشــترک سخنان
بسیاری از مقامات دولت است که البته گاهی
هم بهطور علنی در تناقض با اظهارات یکدیگر
قرار میگیرد .باید در نظر داشــت که تقریباً
همه این دولتمردان تا قبل از شــروع به کار
از وضعیت اسفناک کشور صحبت میکردند
اما هرچه که از عمر فعالیتشــان در پاســتور
میگذرد ادبیاتشــان هم نسبت به مشکالت
کشور بیشــتر تغییر میکند تا جایی که هم
میزان تعریف از خود بیشــتر میشود و هم
انکار مشکالت .در این میان سؤال مهم مردم
بیجواب میماند که این گشــایشها در کجا
اتفاق افتاده است؟

نمایندگان به دنبال راهی برای محدود کردن شفافیت

نظر مجلس؛ شفاف اما نه خیلی
همدلی| مجلس یازدهم با وعده شــفافیت
روی کارآمــد .قرار بود طرح شــفافیت آرای
نمایندگان هم خیلی زود در دستور کار قرار
بگیرد و تصویب شــود؛ اما وقتی این طرح به
صحن آمد با اماواگرهای زیادی مواجه شــد
و همین هم باعث شــد که نمایندگان دست
به تغییر طرح بزنند و عم ً
ال آن را به ســمتی
ببرند که شفافیت مجلس با تبصرههای زیادی
مبتنی بر خواســت و اراده نمایندگان باشد.
بااینحال مداوم نمایندگان تأکید میکنند که
خواستار شفافیت هستند .از جمله محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در
مهرمــاه در صحن علنی مجلس تصریح کرد:
مجلس تصمیم دارد اقدام مهم دیگری را هم
به سرانجام برساند؛ در هفتههای آینده طرح
شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار قرار
خواهــد گرفت اگر این طرح تصویب شــود
مجلس در مقایسه با تمامی دستگاهها فاصله
زیادی پیدا خواهد کــرد .در صورت تصویب
نهایی این طرح جلسات کمیسیونها بهصورت
علنی برگزار میشوند و حاضران و غایبان در
کمیسیونها بهصورت عمومی اعالم میشود.
مجلــس یازدهم شفافســازی را از خودش

آغاز کرده اســت لذا جهتگیــری اقدامات
ایــن مجلس در امور قانونگــذاری و نظارت
بهگونهای خواهد بود که همه دســتگاههای
اداری کشــور به سمت شــفافیت و مدیریت
تعارض منافع پیش بروند«.البته که هنوز این
طرح به سرانجام نرسیده است و حاال هم یکی
از نمایندگان بهصراحت درباره چرایی تأخیر
در تصویب این طرح صبحت کرده است.
به گزارش تسنیم ،محمد سبزی ،نماینده ساوه
با بیان اینکه بدیهی است مقوله شفافیت نیز به

دلیل آثار و پیامدهای منفی شفافیت مطلق،
باید حدومرزی داشــته باشد ،گفته« :اگر در
روند بررســی و تصویب این طرح در مجلس
تأخیــر به وجود آمده علت اصلی آن اختالف
نظراتی است که درباره حدومرز شفافیت در
بین نمایندگان وجــود دارد .بههرحال برخی
از نمایندگان معتقدند که شفافیت بیشازحد
منجر بــه بر هم زدن نظم و آرامش کشــور
میشــود ».نماینده ســاوه در مجلس ادامه
داده« :همانطــور کــه در آییننامه داخلی

مجلس نیــز مورد تأکیــد قرارگرفته ،امکان
شــفاف کردن تمامی مسائلی که در مجلس
موردبررســی قرار میگیرد ،به صالح کشور
نیست .البته بنده معتقدم در مسائلی که نیاز
اســت موکلین نمایندگان در جریان مسائل
باشند باید شفافیت وجود داشته باشد چراکه
این شــفافیت آرا با ایجاد نوعی خودکنترلی
در مجلس مانع بروز زدوبندها و البیگریها
میشود .عالوه بر این موجب میشود تا مردم
نیــز بهراحتی بتوانند از مواضع نماینده حوزه
انتخابیه خود مطلع شوند».
ســبزی ،با تأکید بر اینکه تا جایی که مصالح
کشور به خطر نیفتد ،باید شفافیت در آرا و در
دیگر حوزههای فعالیت مجلس اعمال شود،
گفــت« :این طرح هماکنون در دســتور کار
جلسات علنی مجلس است و بهمحض بررسی
طرحهای فوریتدار ،طرح مذکور نیز در صحن
مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت ».این
سخنان صریح نشان میدهد ادعای شفافیت
مجلس کامــ ً
ا واقعی نیســت و نمایندگان
با حــدود و مرزهای زیاد شــاید اجازه دهند
که تنها بخشی از جلســات کمیسیونهای
تخصصی علنی برگزار شود.

خبر
توپ کمکاری
مجلس در پی انداختن ِ
در زمین قوه قضاییه

یک نماینده پیشــین مجلس شــورای اســامی گفت:
نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل اینکه در این یکسال و
یگذرد عملکرد قابل قبولی
نیم که از روی کار آمدنشان م 
نداشتند ،به دنبال این هستند که شکایات خودشان را از
دولت ســابق در ارتباط با مسائل مختلف به قوه قضائیه
ارجــاع دهند و هزینهای هم برای این قوه درســت و به
این واســطه کارنامهای در افکار عمومی برای خودشــان
بسازند .جالل میرزایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درباره
شکایت تازه کمیسیون اصل  ۹۰مجلس یازدهم از حسن
روحانــی برای اخالل در بازار بــورس و ارز  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی و اینکه چرا مجلس یازدهم بهجای حل مشکالت
معیشتی و اقتصادی در یک تسویهحساب سیاسی با رئیس
دولتهای یازدهم و دوازدهم افتاده است ،گفت :نمایندگان
مجلــس یازدهم به دلیل اینکه در این یک ســال و نیم
یگــذرد عملکرد قابل قبولی
که از روی کار آمدنشــان م 
نداشــتند ،به دنبال این هستند که شکایات خودشان را
از دولت سابق در ارتباط با مسائل مختلف به قوه قضائیه
ارجاع دهند و هزینهای هم برای این قوه درست و به این
واسطه کارنامهای در افکار عمومی برای خودشان بسازند.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی یادآور شد:
نمایندگان مجلس یازدهم در سال  ۹۸اعالم کردند دولت
میخواهد کسری بودجه خودش را از طریق بورس جبران
کند و دقیقاً این مطلــب را زمانی اعالم کردند که بورس
در حال ریزش بود ،آنان گفتند که دولت دســت به این
کار زده اســت و اگر ما بر ســر کار بیاییم و مجلس را در
دست بگیریم ،مشکالت بورسی را حل میکنیم؛ مشاهده
کردیم این مجلس خرداد  ۹۹کارش را شــروع کرد اما از
همان ابتدا تقابل با دولتی را آغاز کردند که یکســال و ۳
ماه بیشتر از پایانش باقی نمانده بودند .این فعال سیاسی
با اشاره به شکایت کمیســیون اصل  ۹۰از روحانی برای
ارز  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانــی گفت :موضــوع ارز  ۴هزار و
۲۰۰تومانی ارتباطی با امروز ندارد .توجه داشــته باشید
بودجه ســال  ۱۴۰۰سال  ۹۹به مجلس داده شده است؛
نمایندگان هم طبق قانــون میتوانند در بودجه دخل و
تصرف داشته باشند و این از اختیارات مجلس است و ۳ماه
فرصت دارند بودجه را اصالح کنند ،اگر از نظر آقایان ارز ۴
هزار و  ۲۰۰تومانی مشکل داشت ،چرا برای سال ۱۴۰۰
اصالحش نکردند؟ چرا امروز که آقای رئیسی حذف ارز ۴
هزار و  ۲۰۰تومانی را بهصورت الیحه به مجلس ارائه داد
نمایندگان با یکفوریتش موافقت نکردند؟ میرزایی تأکید
کرد :اگر مجلسیها امروز گامهای مثبتی برداشته بودند،
میتوانستند پرونده رئیس دولت سابق و مسئوالن را به قوه
قضائیه ارجاع دهند و خواهان رسیدگی شوند و بگویند ما
طی این مدت که مجلس روی کار آمده است توانستهایم
برای حفظ منافع ملی و بیتالمال اقداماتی انجام دهیم که
دولت سابق نتوانسته است در زمانی که اختیاراتی داشت
انجام دهد و خساراتی هم به بیتالمال زده است بنابراین
باید نسبت به این خسارتها پاسخگو باشد.

تهران برای همکاریهای منطقهای
اهمیت ویژهای قائل است

رئیسجمهور از دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکو
خواست تا راهکارهای مناسبی برای فعال کردن ظرفیت و
ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو اکو
اتخاذ کند .به گزارش ایلنا ،حجتاالســام سید ابراهیم
رئیسی روز سهشنبه در دیدار «خسرو ناظری» دبیر کل
ســازمان همکاری اقتصادی (اکو) شناسایی و رفع موانع
و مشــکالت افزایش ســطح مناســبات و همکاریهای
کشورهای عضو را در آستانه برگزاری اجالس سران اکو،
ضروری دانست و اظهار داشت :باید هرگونه مانع و مشکل
در مســیر توســعه همکاریها برطرف شود تا تبادالت و
مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اکو در سطح باالتر و
برتری انجام شود .رئیسجمهور خاطرنشان کرد :هرکدام
از اعضای ســازمان اکو از ظرفیتهای اقتصادی فراوانی
در حوزههای مختلف برخوردار هســتند که فعال کردن
آن میتوانــد به رونق اقتصادی منطقــه بینجامد .وی با
اشاره به ظرفیتهای کشــورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی اکو در حوزه انرژی ،تجارت ،حملونقل ،اقتصاد
دیجیتال ،اقتصاد دریا و گردشگری ،گفت :برنامهریزیها
و اقدامات جامع دبیرخانه ســازمان اکو برای فعال کردن
این ظرفیتها میتواند رونق اقتصادی منطقه و پیشرفت و
آبادانی کشورهای عضو اکو را به همراه داشته باشد.

