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 پروانه سلحشوری 
با قید »وثیقه«آزاد شد

وکیل پروانه سلحشــوری نماینده سابق مجلس از 
آزادی موکل خود خبر داد.محمدعلی کامفیروزی، 
وکیل مدافع پروانه سلحشــوری، نماینده ســابق 
مجلس و فعال حقوق زنان نوشت: دیروز با موکلم 
پروانه سلحشوری به شعبه ۳ دادسرای اوین رفتیم 
. اتهامــات اجتماع و تبانــی و فعالیت تبلیغی به 
موکلم تفهیم و آخرین دفاع اخذ و ایشان با وثیقه 
و قرار نظارت قضایی منع فعالیت رسانه ای مرتبط 
با جرایم ارتکابی در فضای مجازی آزاد شد. ما به 

این قرار نظارت غیر قانونی اعتراض کردیم.

یک نماینده مجلس:
رهبر انقالب در صورت صالحدید 

با منتقدان صحبت کنند
نماینــده مهریز و بافق و بهابــاد و خاتم و ابرکوه 
درخواســت کرد که فراکســیون مستقلین والیی 
بــا مقام معظــم رهبری دیدار کننــد. محمدرضا 
صباغیــان بافقی، نماینده مهریــز و بافق و بهاباد 
و خاتــم و ابرکــوه در نطق میان دســتور خود در 
جریان جلســه علنی دیروز مجلس، با بیان اینکه 
»حجــاب جزئی از خون و پوســت و رگ زنان ما 
است«،گفت: برخی از این بی حجابی ها اعتراض به 
ما مسئوالن بوده اعتراض به مسئوالن قوه مجریه، 
مجلس و قوه قضاییه اســت.به گزارش خانه ملت، 
نماینــده مهریز و بافق و بهابــاد و خاتم و ابرکوه 
خطاب به منتقدان گفت: مشــکالت و نقد اســت 
ولی بدانید دشــمنی در کمین بوده که اگر موفق 
شــود، به شــما هم رحم نخواهد کرد.صباغیان با 
بیان اینکه کســی که قــدرت می گیرد، پذیرش 
منتقــد را ندارد؛ افزود: حکومت وقتی یکدســت 
شــود، تنها می شــود و وقتی تنها شــد، دشمن 
طمــع می کند. ما باید قبــل از مذاکره با آمریکا 
با خودمان در داخل مذاکــره و گفت وگو کنیم، 
نمی گویم با مجاهدین خلق، کمونیست ها، رژیم 
صهیونیستی، بلکه با رؤســای جمهور و مجلس 
قبلــی که در همیــن نظام بودنــد باید صحبت 
کنیم در غیر این صورت هر روز سخت تر شده و 
دشمن از همین مسئله سوء استفاده خواهد کرد.

او افزود: رئیس مجلس، رئیس فراکسیون اکثریت 
مجلس نیز بوده و شــاید هــر هفته با مقام معظم 
رهبری دیدار داشته و مســائل را مطرح می کند، 
اما این مجلس یک فراکسیون مستقلین والیی نیز 
دارد کــه از مقام معظم رهبــری می خواهم وقتی 
بدهند تا این فراکســیون نیز حرف های خود را به 
ایشان منتقل کند. از ایشان می خواهم در صورت 
صالحدید خودشان پیشقدم شــده و با منتقدان 
صحبت کنند. اگر ما صحبت نکنیم دشمن از این 
فرصت اســتفاده خواهد کرد، نباید انتظار داشت 
کســانی که منتقد هســتند و کنار گذاشته شده، 
حمایتی کنند. انشــااهلل طوری با وحدت و اتحاد 

عمل کنیم که دشمن به اهداف شوم خود نرسد.

 در جلسه غیرعلنی مجلس
 با دستگاه قضا چه گذشت؟

عبــاس مقتدایی، نایب رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در تشــریح جلســه غیرعلنی دیروز مجلس با قوه 
قضائیــه گفت: این جلســه با حضــور رئیس قوه 
قضائیه و مســئوالن و معاونین ارشــد این قوه و 
نماینــدگان مجلــس در حال برگزاری اســت.به 
گزارش فارس، مقتدایی اظهار کرد: در این جلسه 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، دیدگاه های 
خودشان را در خصوص تعامل قوه مقننه و قضائیه 
و مســائل مرتبط با ارتباط دو قوه مطرح کردند و 
برخی معاونیــن قوه قضائیه نیز گزارش هایی را به 
مجلس ارائه کردند. تاکنون سه جلسه تعاملی بین 
دو قوه برگزار شــده و این جلســه نیز در راستای 
همان جلسات قبلی است که ماحصل این جلسات 
همفکری،  تعامل و هماهنگی بیشــتر قوا هست. با 
توجه به اینکه در آستانه ســالروز شهادت شهید 
مــدرس و روز مجلــس و همچنیــن ارائه بودجه 
سال آینده از سوی دولت به مجلس هستیم، این 
جلسات می تواند به ســبک باالتری از حل وفصل 
مشکالت کشور و تقویت قوا و همکاری حداکثری 
برای دستیابی به سطح باالتری از تفاهم و همدلی 

در کشور منتهی شود.

 دستگیر عامل اطالعاتی
 یکی از کشورهای مرتجع 

روابط عمومی ســپاه بندرلنگه از دستگیری عامل 
سرویس اطالعاتی یکی از کشورهای مرتجع خبر 
داد.به گزارش ایسنا، روابط عمومی سپاه بندرلنگه 
دیروز اعالم کرد: با اشــراف اطالعاتی هوشمندانه 
و اقدام به  موقع نســبت به رصد عامل ســرویس 
اطالعاتی یکی از کشــورهای مرتجع حوزه خلیج 
فــارس که قصد انجــام اقدامات ســوءامنیتی در 
غرب اســتان هرمزگان را داشت، توسط پاسداران 
گم نام امام زمان)عج( در ســازمان اطالعات سپاه 

شهرستان بندرلنگه دستگیر شد.

خبر

معاون حقوقی رئیس جمهور:
رفراندوم باید در زمان ثبات 

صورت گیرد
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشــاره 
به این کــه دولت ســیزدهم به محض شــکل گیری، 
مردمی ســازی اجــرای قانون اساســی را دنبال، نحوه 
اجرای دســتورالعمل آن را تدویــن و ابالغ کرد، گفت: 
البتــه اولین بار بــود که دســتورالعمل جدیدی با این 
ســیاق تدوین کردیم که با تأیید رییس جمهوری هم 
همراه شد.به گزارش ایسنا، محمد دهقان روز دوشنبه 
در نشســت خبری »همایش ملی مســئولیت اجرای 
قانون اساســی« با بیان این که »دشمن جنگ ترکیبی 
پیچیده ای علیــه ملت و جمهوری اســالمی طراحی 
کرده اســت«، اظهار کرد: دشــمن در این امر از خوی 
وحشی گری داعش استفاده کرد که نشانه اش ترور مردم 
در حرم شــاهچراغ یا اصفهان و ایــذه بود. برنامه ریزی 
دشمن منحصر به این کار هم نشد و منافقین در میانه 
ایــن میدان بودند و برخی از مدافعان امنیت و مردم را 
هدف قرار دادند و دنبال کشته ســازی بودند که البته 
برخــی غافالن را هم با خود همراه کردند و ضرباتی به 
امنیت مردم و اقتصادشان هم وارد شد.معاون حقوقی 
رئیس جمهور در پاســخ به پرسشی درباره درخواست 
برگزاری رفراندوم برای برخی مســائل از جمله مسائل 
اجتماعی پس از حــوادث اخیر و نظر دولت و معاونت 
حقوقی دربــاره آن، تصریح کــرد: تمامی موضوعاتی 
که در کشــور اتفاق می افتد توسط معاونت حقوقی و 
معاونت قانون اساسی رصد می شود. موضوعاتی که در 
خصوص طراحی دشمن است به طور جداگانه از طریق 
مرکز حقوق بین المللی پیگیری می شود.وی یادآور شد: 
برخورد و شکایات از اقدامات تروریستی برخی از عوامل 
دشمن در خارج از کشور انجام شده است. کسانی که در 
داخل کشور به جان و مردم آسیب زدند تحت تعقیب 
قرار می گیرند و مواردی هم که متوجه شــویم حقوق 
مردم نقض شده است مورد به مورد پیگیری  می شود. با 
کسی هم تعارف نداریم تا به امروز هم پیگیری کردیم 
و ادامه می دهیم.وی تاکید کرد: در خصوص مســائل 
مربوط اقدامات اساسی، کشور نیاز به یک آرامشی دارد 
و هر موقع نیاز شــود موضوعاتی مانند رفراندم باید از 
سوی دو، سوم نمایندگان مجلس تصویب شود و اگر این 

کار را انجام دهند دولت هم استقبال می کند.

رئیسی: برون رفت از مشکالت موجود 
به زودی اتفاق می افتاد

مشاور رئیس جمهور از آیت اهلل رئیسی خواست به مدیران 
اجرایی در استان های کشور توصیه کند تا به جای اعمال 
قدرت، با تدبیر نسبت به تحوالت تصمیم گیری کنند و 
رئیس جمهور هم با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد 
که تالش دولت برون رفت از مشکالت موجود در کشور 
است به زودی اتفاق خواهد افتاد.به گزارش ایرنا، ماموستا 
عبدالسالم کریمی در دیداری که اوایل ماه جاری با سید 
ابراهیم رئیسی درباره اتفاقات اخیر در سطح کشور داشت 
با قدردانی و تشکر از حسن نیت ریاست  محترم جمهور 
نسبت به اقوام و اهل سنت، در خصوص اتفاقات اخیر در 
کشور گفت: فضای حاکم در کشور اندکی پیچیده است 
و ضــرورت دارد با بصیرت و تدبیر با آن مواجه شــد لذا 
از حضرت عالی در خواســت می کنم، به مدیران اجرایی 
در سطح استان های کشور توصیه کنند تا به جای اعمال 
قدرت با تدبیر نســبت به تحوالت تصمیم گیری کنند.

مشــاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و 
مذهبی در ادامه با اشاره به وسع دید رئیس جمهور نسبت 
به اقوام و اقلیت ها افزود: جامعه اهل ســنت کشور دارای 
ظرفیت های بسیار باالیی در زمینه های مختلف است که 
ان شــاءاهلل با تدبیر جناب عالی در استفاده از شایستگان 
اهل ســنت در بدنه مدیریتی کشور تسریع شود.وی در 
پایان ضمن قدردانــی از زحمات دولتمردان مردمی در 
توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار کشــور از ریاست 
محترم جمهوری برای توجــه ویژه به محرومیت زدایی 
در استان هایی نظیر کردستان و سیستان و بلوچستان 
تشکر کرد.در این دیدار رئیس جمهور ضمن استقبال از 
دیدگاه های تقریبی اظهار داشت: تالش دولت برون رفت 
از مشکالت موجود در کشور است که ان شاءاهلل به زودی 

اتفاق خواهد افتاد.

 سلیمی: کمیته ای برای بررسی
 حادثه 2۵ آبان در سمیرم تشکیل شود

نماینده ســمیرم در مجلس شــورای اسالمی خواستار 
تشکیل کمیته ای برای بررسی حادثه ۲۵ آبان در سمیرم 
شد و گفت که دادستان کشور با حداکثر رأفت اسالمی 
وضعیت بازداشت شدگان را تعیین تکلیف کند.به گزارش 
ایسنا، اصغر سلیمی در جلسه علنی دیروز )سه شنبه( در 
تذکری گفت: متاسفانه سه نفر در ۲۵ آبان و در جریان 
ناآرامی های شــهر ســمیرم جان خود را از دست دادند 
که طبق اعالم دادســتان استان اصفهان، این سه نفر از 
سوی نیروهای امنیتی کشته نشدند.وی افزود: از وزرای 
کشور و اطالعات و مسئوالن قوه قضائیه می خواهم هر 
چه سریعتر با تشکیل کمیته ای اجازه ندهند که حقی 
ضایع شــود. همچنین دادستان کشور تکلیف بازداشت 
شــدگان را با حداکثر رأفت اسالمی مشخص کند.این 
نماینده مجلس در ادامه گفت: برخی شایعه پراکنی کرده، 
دروغ گفتنــد و تهمت زدند که نمایندگان در بیانیه ای 
خواستار اعدام معترضین شدند؛ هیچ نماینده ای چنین 
چیزی امضا نکرده است.وی ادامه داد: همچنین گفته اند 
که نماینده، یگان ویژه به شــهر فرستاده است؛ در هیچ 
جای دنیا چنین قانونی نیســت که نماینده در مسائل 
امنیتی و نظامی دخالت کنــد؛ چرا بی عدالتی و نفرت 
پراکنی می کنید؟ باید خدا را مدنظر قرار داده و در مقابل 
وجدان خود جوابگو باشید.سلیمی در پایان تاکید کرد: ما 
همیشه گفته ایم که با معترضین برخورد قانونی شود و 
فضا و مکان در اختیار معترضین قرار داده شده و حرف 

آنها شنیده شود.

خبر

همدلی| شــب گذشــته تیم ملی فوتبال 
ایــران رو به روی تیم ملــی ایاالت متحده 

آمریکا قرار گرفت.
 هرچنــد این مســابقه در ظاهر فقط یک 
رقابت از مجموعــه رقابت های جام جهانی 
قطر بود اما حاشــیه های سیاســی زیادی 
به همراه داشــت. حداقل در ایران مقامات 
و سیاســت مداران مختلفــی دربــاره این 
البته حاشیه های  مســابقه صحبت کردند. 
سیاســی فراتر از مرزهای ایران هم رفت و 
به یک رویارویی جهانی بدل شد. تا آنجا که 
روس هــا هم به میدان آمدند و از تیم ایران 

اعالم حمایت کردند.
دیروز نهادهای مختلف کشــور درباره بازی 
ایران و آمریکا اظهار نظر کردند و وارد عمل 

شدند. 
علــی بهــادری جهرمی ســخنگوی دولت 
در نشســت خبری خود که صبــح دیروز 
سه شــنبه ۸ آذرمــاه برگزار شــد، گفت: 
»ان شاءاهلل با انسجام خوبی که در تیم ملی 
فوتبال شکل گرفته، شاهد موفقیت بچه ها 
در دیدار امشــب با آمریکا باشــیم.« وی با 
اشــاره به اینکه دولت تمام قد پشتیبان تیم 
ملی بوده و خواهد بود، گفت: »اگر تیم ملی 
موفق باشد حتما پاداش تعلق خواهد گرفت 
و اصلی تریــن پاداش به اعضــای تیم ملی 
همین خروش و شــادی و خوشحالی ملی 

و دعای خیر مردم است.«
برخــی چهره هــای نظامــی هــم در این 
بــاره موضع گیــری کردند. ســردار فدوی 
جانشین فرمانده ســپاه پاسداران دیروز در 
پیروز  »ان شــاءاهلل  جمع خبرنگاران گفت: 
می شــویم. قطعا وقتی همــه مجموعه های 
ما از جمله بچه های )تیم( فوتبال ما غیرت 
ایرانی شــان را به کار گیرند، پیروز می شوند. 
اگر مثل بــازی ولز بازی کنند، حتما پیروز 
می شویم. ولز قوی تر از آمریکاست. یکی از 
بازیکنان ولز به نام گرت بیل مات و مبهوت 
شده بود از بازی و گفته بود که »له شدیم« 
و ان شــاءاهلل آمریکایی هــا هم فــردا صبح 

می گویند که »له شدیم.«
اما نمایندگان مجلس گامی فراتر گذاشتند 
و خواســتار تعطیلی امروز شدند. تعدادی 
از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
نامه ای به رئیس جمهوری خواســتار شدند 
که در صــورت پیروزی تیم ملــی فوتبال 
ایران در بازی مقابل تیم ملی فوتبال آمریکا 
در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر، فردا)امروز 
چهارشنبه( تعطیل عمومی اعالم شود. این 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه 
خــود به رئیس جمهور نوشــتند: »احتراماً 
نظــر به ضــرورت تقویت روحیــه وحدت 
ملی و نشاط و شــادابی در میان مردم و با 
توجه به حساســیت بازی تیم ملی فوتبال 
کشورمان با آمریکا در روز جاری و چنانچه 
نتیجه این بــازی منجر به پیروزی و صعود 
تاریخی تیم کشورمان به مرحله حذفی جام 
جهانی گردید و با توجه به اینکه پایان بازی 
مقارن با ســاعات بامدادی روز چهارشنبه 
خواهد بود، پیشنهاد می شود حضرتعالی در 
صورت تحقق این مهم روز چهارشنبه را به 
مناسبت جشن ملی صعود تعطیل عمومی 
اعالم کنید تا فرصت نشــاط و شادابی ملی 
و تقویــت وحدت ملی فراهــم گردد. البته 
مجلــس کماکان به فعالیــت خویش ادامه 

خواهد داد.«
دیروز سیدنظام موســوی سخنگوی هیات 
رئیسه مجلس شورای اسالمی گفته بود که 
خبری مطرح شده که اگر تیم ملی فوتبال 
ایــران به مرحله بعدی جــام جهانی صعود 
کند احتمال دارد فردا) امروزچهارشــنبه( 
تعطیل شــود، البته دولت باید در این باره 
تصمیم گیری کند؛ در صورت تعطیل فردا، 

جلسه علنی نیز تشکیل نمی شود.
این در حالی بود که صداوســیما اعالم کرد 
که اقدامات این ســازمان بــرای حمایت از 
تیم ملی بی سابقه بوده است. پیمان جبلی 
جمهوری  صداوســیمای  ســازمان  رئیس 
اســالمی ایران در گفتگو با فــارس اظهار 
کرد:»اقداماتی که امسال و در این دوره جام 
جهانی در سازمان صداوسیما، برای حمایت 
از تیم ملی و تقویت انســجام و وحدت ملی 

انجام دادیم، در ادوار گذشته کم سابقه بوده 
است.«

وی افزود: »ما عالوه بر شبکه های اصلی مان 
در این حوزه که شــبکه سه و ورزش است،  
از مابقــی شــبکه ها  نیز بــرای اختصاص 
برنامه هــای ویژه و خاص بــه هدف ایجاد 
انســجام و یکپارچگــی در حمایت از تیم 

ملی،  استفاده کردیم. 
در شــبکه های یــک، دو،  نســیم و مابقی 
شــبکه ها این خط را پی گیــری کردیم. در 
حــوزه فنــی و تکنیکی نیز،  امســال برای 
اولین بار،  پخــش 4k را انجام دادیم وطی 
مذاکراتی که با شــرکت دارای حق پخش 
به عمــل آوردیم،  حق پخش این بازی ها را 
از ماه ها پیش به طور کامل خریداری کردیم 
و مطمئن شــدیم که این رویداد ورزشــی 
را به لحاظ تصویــری و تکنیکی و تحلیلی 

می توانیم پوشش دهیم.«
رئیس ســازمان صداو ســیما تصریح کرد: 
»ما سعی کردیم ماهیت کار بدخواهانی که 
تــالش می کنند از این رویداد وحدت بخش 
و انســجام آفرین سواســتفاده کنند را در 
بخش های مختلف تبیینی و اطالع رســانی 
در کنــار پرداختــن فنی و تکنیــکال به 
مســابقات جام جهانی برای مردم روشــن 
کنیم تــا این رویداد مهم ورزشــی به یک 
جریان انســجام آفرین جدیــد بین ملت ما 
تبدیل شود. ما به عنوان رسانه ملی همواره 

تالش می کنیم تا این اتفاق بیفتد.«
جبلی در مورد پوشــش جام جهانی توسط 
شبکه سعودی اینترنشنال خاطرنشان کرد: 
»ما به عنوان دارنده حق پخش و شــرکت 
بی ان اســپورت قطر به عنوان نماینده فیفا 

در منطقه منا یا خاور میانه و شمال آفریقا 
این توافــق را کرده بودیم کــه پخش این 
بازی ها در محدوده ایران در اختیار سازمان 
صداوسیما باشد. هم شرکت بی ان اسپورت 
و هم بخش حقوقی ســازمان صداوســیما 
وقتی متوجه شدیم خارج از این توافق دارد 
اتفاقاتی می افتد، به آن شرکت تذکرات الزم 
را دادیم و به شبکه های غیر ایرانی از جمله 
اینترنشــنال که قصد سوءاستفاده از پخش 
بازی ها را داشــتند،  تذکرات الزم داده شد 
و  اگر این افراد بخواهند به تخلف خودشان 
ادامه دهند پیگیری های حقوقی این قضیه 

را انجام خواهیم داد.«
اما موضع گیری درباره بازی ایران و آمریکا 
فراتر از مرزهای ایران رفت. دیروز تصاویری 
منتشــر شــد که نشــان می داد در روسیه 
بنرهایــی در حمایت از تیــم ایران در جام 
جهانی نصب شده است. انتشار این تصاویر 
در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی 
در پی داشت. بسیاری این اقدام را یک نوع 
حرکت سیاسی از جانب روسیه تلقی کردند 
چرا که روسیه در یک تنش با جهان غرب و 
بویژه آمریکا قرار دارد و احتماال قصد دارد با 
این کار از ایران در تقویت صف خود مقابل 

آمریکا استفاده کند. 
در مقابل تحرکات سیاسی ایران در حمایت 
از تیم فوتبــال حاضر در جــام جهانی اما 
آمریکایی ها تــالش کردند که دیروز اعالم 
کنند که قصــد ندارند یــک موضع گیری 
سیاسی نسبت به این مسابقه داشته باشند.

 به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، آنتونی 
بلینکــن، وزیــر امــور خارجــه آمریکا در 
اظهاراتــی گفت که بازی امشــب تیم ملی 
آمریــکا و ایران در جــام جهانی قطر یک 
مسابقه ورزشی است و جنبه سیاسی ندارد. 
پیش از این، الینا رومانوفسکی، سفیر آمریکا 
در بغداد در صفحه توییتر خود نوشــت که 
امشب مســابقه فوتبال جام جهانی بزرگ 
خواهد بود؛ تیم ملی آمریکا مقابل تیم ملی 

ایران به میدان خواهد رفت.
وی نوشــت: »در حالی که من طرفدار تیم 
ملی آمریکا هستم، هر یک از تیم ها به خاطر 
مردم خــود و آرزوهای آنــان بازی خواهد 
کرد. امشب خواهیم دید که چگونه ورزش 
می تواند فراتر از سیاســت باشد و مردم را 
درخصوص هر چیزی که مثبت باشــد و در 
آن عشق است متحد کند.« سفیر آمریکا در 
بغداد همچنین »بازی زیبا« و »قطر ۲۰۲۲ 

« را هشتگ کرد.

رویارویی تهران - واشنگتن در دوحه؛ 

حاشیه های سیاسی یک مسابقه فوتبالی 

همدلی| ســردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانــده نیروی هوا 
فضای ســپاه در ویژه برنامــه »ایران مقتدر« که از ســوی 
بسیج دانشجویی دانشــگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار 
شــد، گفت: کسانی که در اغتشاشــات اخیر فریب خوردند 
ضد انقالب نیســتند و جزو فرزندان ما و مردم هستند و باید 
دشمن را بشناسند؛ من تعجب می کنم با این همه مشکالت 
و دشمنانی که داریم چرا نباید در آموزش و پرورش درسی به 
نام دشمن شناسی داشته باشیم و چرا فرزندان ما نباید روی 

این بخش مسلط باشند.
بــه گزارش فــارس، فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه افزود: 
گرفتاری امروز ما به خاطر این اســت که جوانان و نوجوانان 
کشورمان دوران انقالب، جنگ، ترور ها و دشمنی ها را ندیده 
اند و تاریخ هم خیلی نمی خوانند با این اوصاف تصور می کنند 
هر چه دشمن بگوید باید آن را باور کنیم و بپذیریم که این ها 
خودی هســتند و در کشور جنایتی اتفاق افتاده است. به هر 

روی همه ما از فوت خانم امینی متاثر شــدیم، اما به خاطر 
اینکه دشــمن را از خودی به درستی تشخیص ندادیم امروز 

بیش از ۳۰۰ نفر جانباخته و شهید داده ایم.
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه با بیان اینکه در مورد فوت 
خانم مهســا امینی اگر از همان ابتدا به درستی اطالع رسانی 
می شد شــاید کار به اینجا نمی رسید، تصریح کرد: در مورد 
هواپیمای اکراینی هم ما از همان ساعت اول از موضوع اطالع 
داشتیم و می دانستیم چه شده، ولی بقیه ستاد ها و مجموعه ها 
قبول نکردند و وقتی ما آن ها را توجیه کردیم و خودشان به 

جمع بندی رسیدند بعد از ۴۸ ساعت تصمیم گیری شد.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه شرایط ایران، عربستان و مصر 
در زمان انقالب ۵۷ تقریبا شرایط یکسانی بوده، افزود: سوال 
این اســت که امروز ما در چه جایگاهی قرار داریم و جایگاه 
مصر کجاست؟ مصر نه تحریم شده و نه علیه اسرائیل حرفی 
زده. این کشور ســاالنه هم کمک هایی دریافت می کند، اما 

االن کجاست؟ روشن اســت. امروز چند میلیون گرسنه در 
خیابان های مصر هستند و شبانه در قبرستان ها می خوابند. 
در مصر ازدواج تابستانه وجود دارد و دختران را به مدت سه 

ماه به عقد پول دار ها درمی آورند.
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه بیان کرد: شاید بگویید چرا 
وضعیت ایران را با عراق، افغانستان و سوریه مقایسه می کنیم. 
اما خوب است بدانید که بدهی خارجی ایران ۸ تا ۱۰ میلیارد 
دالر است، اما ترکیه ۱۴۰۰ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد.

سردار حاجی زاده تصریح کرد: ما در حوزه های مختلف خوب 
پیشرفت کرده ایم، اما در حوزه هایی مثل اقتصاد مشکل داریم 
که این مشــکل هم ناشی از فشار حداکثری و تحریم هاست 
و دیگری دولتی که هشت سال چشمش به دست خارجی ها 
بــوده و به فرامین رهبر معظم انقالب اســالمی عمل نکرده 
اســت؛ اما باید دست به دســت هم دهیم و این مشکالت را 

برطرف کنیم.

روایت فرمانده هوافضای سپاه از گرفتاری امروز کشور:

چرا در مدارس درس دشمن شناسی نداریم؟

همدلی| هرچند کــه در نمایندگان مجلس بــا اقدامات 
گوناگون باعث نارضایتی عمومی شــده اند اما در این بین 
هســتند نمایندگانی که حداقل با نطق خود توجه عمومی 
را توانســته اند جلب کننــد. در هفته های اخیــر برخی از 
نمایندگان با ســخنان خــود بر اعتراضــات و نارضایتی ها 
افزوده اند. حتی برخی از آنان خواســتار تشدید برخوردها 
شدند. با این حال دیروز یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد 

از مدیریت های کالن خواستار توجه به صدای مردم شد. 
به گزارش ایســنا، جلیل رحیمــی جهان آبادی در نطق میان 
دستور خود در جلسه علنی دیروز سه شنبه )۸ آذرماه( مجلس 
شورای اســالمی بیان کرد: »بدون شک کشور با چالش های 
سیاســی، اجتماعی،  فرهنگی و اقتصادی روبه رو است. مردم 
از نماینــدگان توقع دارند حرف آنها در خانه ملت شــنیده و 
مطالباتشان بیان شود و نظام از نمایندگان توقع دارد با حفظ 
اصل نظام راه کار بدهیم و خط و مســیر خود را با دشــمنان 
نظام و منافقین، معاندین و تجزیه طلبان جدا کنیم که هر دو 

خواسته به حقی است.«
وی در ادامه با اشاره به سرنوشت برخی حکومت ها در خاورمیانه 
در عین حال اظهار کــرد: »نظام ما مردمی و متکی به رای و 
خواسته مردم است و وظیفه داریم مطالبات مردم را بشنویم، 

در جایی که مطالبات آن ها به حق است همراهی کنیم و اگر در 
جایی بحق نیست با مردم گفت و گو کنیم.«

نماینــده مردم تربت جام با اشــاره به تغییرات در ســبک 
زندگی و نحوه رفتارها طی ۴۵ ســال اخیر خاطرنشان کرد: 
»کفش و لباس بچه دوساله را نمی توان تن انسان ۴۵ ساله 
کرد و توقع داشــت زندگی کند. نســل دهــه ۸۰ و ۹۰ و 
کســانی که امروز در خیابان اسیر فریب دشمن و منافقین 
می شوند فرزندان ما هستند که ارزش ها، آرمان ها و آن چه 
را کــه انقالب ترســیم کرده قبول دارند، اما خواســته ها و 

مطالبات بحقی دارند که وظیفه داریم آن ها را بشنویم.«
رحیمی جهان آبادی افزود: »هر نظام سیاسی در مقابل مطالبات 
مردم خود یا می ایســتد و دچار چالش می شــود و یا این که 
مطالبات مردمش را می شنود، تغییرات در روش ها، ساختارها 
و سیاست را انجام می دهد و از ظرفیت های ملت خود استفاده 

و نظام خود را مستحکم و قوی تر از گذشته ادامه می دهد.«
وی بــا بیان این کــه »باید صدای ملت خود را بشــنویم«، 
عنوان کرد: »باورم بر این اســت در قانون اساسی که ثمره 
خون ۲۴۰ هزار شــهید است این ظرفیت وجود دارد که ما 
صدای ملت ایران را بشــنویم؛ ملتی که ملی شدن صنعت 
نفت را پیشــرو در خاورمیانه انجــام داد، ملتی که جنبش 

مشــروطه باقرخان، ســتارخان و نهضت جنــگل و تمامی 
آزادیخواهان از دادمحمد بلوچ در سیســتان و بلوچســتان 
تا تمام آزادی خواهانی که در سراســر این مملکت ســال ها 
پیشروتر از خاورمیانه ایســتادند. باید صدای زنان، جوانان، 
اقلیت ها، فعاالن سیاســی، کانون های صنفی و... را بشنویم؛ 
چراکه این نظام متعلق به این مردم است و ما امانتدار آن ها 

به عنوان نماینده هستیم.«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مساله 
بعدی را رفع مشکالت اقتصادی دانست و بیان کرد: »معیشت، 
زیست شرافتمندانه و زندگی حداقلی حق مردم است. دولت و 
مجلس کدام راه حل را برای برون رفت ملت از تورم سرسام آور 
ارائه کرده است؟ نمی توانیم از مردم توقع داشته باشیم زیر بار 
مشکالت کمر خم کنند اما به نماینده مجلس و هر مسئولی 
اعتــراض نکنند. بزرگان قومی، مذهبی، فرهنگی و ورزشــی 
سرمایه های کشور هستند و باید با آن ها گفت وگو و هماهنگ 
شویم و از آن ها راه کار بگیریم. در سیاست خارجی باید مسیر 
تعامل و گفت وگو با جهان را مشــخص کنیم و نظر ملت را در 
این خصوص بپذیریــم. نفرت پراکنی تریبون های ثابت و افراد 
غیرمنتخب را متوقف کنید، مدیر یک روزنامه همه کاره مملکت 

نیست که بخواهد برای ما تعیین تکلیف کند.«

انتقادات و پیشنهادات یک نماینده مجلس:

 صدای مردم را بشنویم
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