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ابوترابيفرد:سپاهپاسداران
رکن پرقدرت انقالب و
بازوي پرتوان نظام است

نايب رئيس اول مجلس ش��وراي اسالمي گفت :سپاه پاسداران رکن پرقدرت
انق�لاب و بازوي پرتوان نظ��ام که در کنار ارتش ،ايران را ب��ه نماد اقتدار ،قدرت
و پاي��گاه عظمت امت اس�لام تبديل کردهاند از برکات انقالب اس�لامي اس��ت.
حجتاالسالم والمسلمين «محمدحس��ن ابوترابي فرد» که رياست جلسه علني
مجلس را برعهده داشت افزود :نهاد مقدس سپاه پاسداران در دوم ارديبهشتماه
 1357به دس��ت بنيانگذار عظيم الشأن انقالب اسالمي شکل گرفت و به عنوان

اخبار
سؤال درباره حاشيههاي
سفر هيأت پارلماني اروپا
وزي��ر کش��ور دي��روز براي پاس��خ
به س��ؤالهاي  6نماين��ده مجلس در
کميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت
خارجي حاضر شد که در نهايت شماري
از آنان از پاسخهاي وزير قانع شدند .به
گزارش ايس��نا ،يكي از اين س��ؤالها،
س��ؤال آقامحمدي نماينده خرمآباد از
وزير كش��ور درباره مالقاتهاي هيأت
پارلمان اروپايي در تهران بود .رحماني
فضل��ي در پاس��خ گف��ت :هيأتهاي
خارجي در س��فر خود به کش��ور ما با
وزارت کشور هماهنگ نميکنند ،مگر
آنکه مهمان وزير کش��ور باشند .سفر
مذک��ور و مالقاتهاي ص��ورت گرفته
ارتباطي با وزارت کش��ور نداشته است.
نماينده خ��رم آباد از پاس��خ وي قانع
نشد .رس��ايي نيز درباره برخورد با يك
تصويربردار صدا و سيما در جريان سفر
اش��تون به اصفهان پرس��يد .رحماني
فضلي گفت :مس��ئوليت کار به عهده
وزارت خارجه بود ،اما افرادي از نيروي
انتظامي نيز اختيار گرفته بودند ،اما در
نهايت عليرغم اينکه مسئوليت به عهده
وزارت کشور نبود ،با خطاکاران برخورد
شده است .توضيحات رحمانيفضلي،
حميد رس��ايي را قانع کرد .آريايينژاد
نماينده مالي��ر هم درباره س��خنراني
رضويفقيه در همدان پرسيد و اينكه
چه کساني براي سخنراني برنامهريزي
و حمايت كرده بودند .رحماني فضلي
در پاسخ گفت که دستگاه وزارت کشور
با اين موضوع برخورد قاطع داشت و در
برخورد با اين اتفاقها نيز کوتاه نخواهد
آمد .با پاس��خ وي نماينده سؤالكننده
قانع شد.

بررسی خارج از نوبت
گزارش سازمان بازرسي
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
در مصوب��هاي مقرر کردند گزارشهاي
سازمان بازرسي خارج از نوبت و حداکثر
ظرف سه ماه مورد رسيدگي قرار بگيرد.
نمايندگان در ادامه بررسي طرح اصالح
موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي
مق��رر کردن��د؛ گزارشهاي س��ازمان
بازرسي در مراجع قضايي و هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات اداري ،انضباطي و
انتظامي خارج از نوبت و حداکثر ظرف
سه ماه مورد بررسي قرار گيرد .براساس
ماده پن��ج اين قانون که روز گذش��ته
به تصويب نمايندگان رس��يد چنانچه
رس��يدگي به پروندهها بي��ش از مدت
معين نياز به وقت داشته باشد مراجع
مذک��ور بايد جهات و دالي��ل آن را در
پرونده درج و تصريح نمايند .نمايندگان
همچنين ماده چهار اين طرح را براي
بررسيهاي بيشتر به کميسيون قضايي
و حقوقي مجلس ارج��اع دادند .آنها
ماده دو را نيز روز يكشنبه به كميسيون
ارجاع داده بودند .نمايندگان همچنين
با حذف ماده 3ط��رح اصالح موادي از
قانون تش��کيل س��ازمان بازرسي کل
کش��ور ،با به کارگيري بازنشس��تگان
ب��ا حداقل مدرک کارشناس��ي و واجد
صالحي��ت در امور تخصص��ي در اين
سازمان مخالفت کردند.

استفساريه بيمه ايثارگران از
دستور کار خارج شد
طرح دو فوريتي استفس��اريهبند ج
تبصره  16قانون بودجه  93کل کشور
درمورد بيمه درماني ايثارگران ش��اغل
در دستگاههاي اجرايي به دليل ايجاد
تغيي��ر در قانون بودجه از دس��تور کار
مجلس ش��وراي اس�لامي خارج شد.
به گزارش ایرنا نمايندگان بررس��ي دو
فوريت طرح استفساري ه بند ج تبصره
 16قانون بودجه  93کل کشور را آغاز
کردن��د اما به دليل اي��ن که اين طرح
قانون بودجه را تغيير ميداد و طرحي
تفس��يري نبود از دس��تور کار مجلس
خارج شد.

درخواست نماينده سنندج
از رئيسجمهوري
نماينده مردم س��نندج در مجلس
ش��وراي اس�لامي از رئيسجمهوري
خواس��ت تا با تشکيل کارگروه جبران
عقب ماندگي کردس��تان ،پيشگيري
از مش��کالت اين استان عملياتي شود.
ساالر مرادي در نطق ميان دستور خود
با برشمردن مشکالت استان کردستان
گفت :هرچند طي س��الهاي گذشته
مطالبات و خواس��ته مردم کردس��تان
از تريبونه��اي مختلف مطرح ش��ده
و اقدامي هرچند اندک در راه توس��عه
کردس��تان انجام شده اس��ت اما مردم
کردستان از دولت تدبير و اميد انتظار و
توقع بيشتري دارند زيرا نسبت به ساير
استانهاي کشور از محروميت بيشتري
رنج ميبرند.
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ب��ازوي پرت��وان انقالب در همه عرصهه��اي دفاعي ،امنيتي و فرهنگي پش��توانه
قدرتمند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران به ايفاي نقش پرداخت.
وي اظهاراميدواري کرد که در س��ايه بالندگي و افزايش اقتدار سپاه پاسداران
اي��ن فرزندان سلحش��ور و دلير ام��ام(ره) و بازوان قدرتمن��د رهبر معظم انقالب
اس�لامي ،ش��اهد افزايش اقتدار نظام در همه عرصهها بوي��ژه عرصههاي دفاعي،
نظامي ،امنيتي و فرهنگي باشيم.

توگو با ايران:
رسول منتجب نيا در گف 

جریان اصالحات بر محور شخصیتهای کلیدی به صحنه میآید
«جبهه واحد اصالحات» پيش��نهاد
«رس��ول منتجب نيا» قائم مقام حزب
اعتماد ملي اس��ت كه اخي��راً در جمع
جوانان اصالحطلب مطرح شد.هر چند
شنيدن نام سران اصالحطلب به عنوان
هس��ته اصلي اص ً
ال عجيب نيس��ت اما
طرح نام «آيتاهلل هاشمي رفسنجاني»
به عنوان يكي از شخصيتهاي محوري
جبهه پيش��نهادي محل س��ؤال است.
توگو با
ط��راح اي��ن پيش��نهاد در گف 
ايران به برخي از س��ؤالها در اين باره
پاسخ ميدهد كه مشروح آن را در زير
ميخوانيد:
پيش�نهاد تش�كيل جبهه واحد
هم در جري�ان اصالحات و هم در
ميان اصولگرايان مسبوق به سابقه
است .چه رويداد تازهاي شما را بر
آن داش�ته كه اين دفتر را دوباره
باز كنيد؟
اصالحات عالوه ب��ر اين كه تفكري
سياس��ي و اجتماع��ي اس��ت ،جريان
عظيمي در كش��ور به ش��مار ميآيد و
ع�لاوه بر اين كه م��ورد قبول نخبگان
و فعاالن سياسي اس��ت در افكار ،آرا و
انديشههاي بخش عظيمي از مردم نفوذ
دارد .چه شماري خوششان بيايد يا نه،
طيف وسيعي از مردم طرفدار اصالحاتند
و از اي��ن انديش��ه اس��تقبال ميكنند.
اين جريان توانس��ته اكث��ر متدينين،
دانش��گاهيان ،فرهنگيان و نسل جوان
را ب��ه خود جذب كند و احزاب مختلف
با ساليق گوناگون در چارچوب تفكرات
اصالحطلبي فعالي��ت ميكنند .احزاب
و گروههايي كه بر حس��ب تجربه امروز
ظرفيت اي��ن را يافتهاند ك��ه در قالب

جبه��ه واحد فعالي��ت كنند.چرا كه به
تجربه ثابت ش��ده هر گاه اصالحطلبان
منسجم بودند به پيروزي رسيدند و هر
گاه اختالف نظر حاكم ش��د ،به نحوي
شكست خوردند.به اعتقاد بنده امروز در
سايه دولت اعتدالگرا ميتوان فعاليت
سياس��ي را در فضاي��ي بهت��ر از دولت
گذشته ادامه داد.
با توجه به اي��ن مقدمات بود كه به
بزرگان اصالحات -كه مقبوليت عمومي
دارند -پيش��نهاد كردم با تبادل نظر با
همديگر جبهه واحدي تش��كيل داده و
خط مشي اصالحات را ترسيم كنند.
كاركرد اين جبهه چيست؟
اين جبه��ه ميتواند ضمن حمايت
از اح��زاب زير مجموعه اصالحات ،خط
مش��يها را در اختيار مردم قرار داده و
جلوي اختالفه��ا را بگيرند .از همين
رو بود كه به بزرگان پيش��نهاد كردم و
آقايان نيز تأييد و از آن استقبال كردند.
البته عملي كردن اين پيش��نهاد همت
عالي و فداكاري مجموعهاي را ميطلبد
كه در رأس اصالحات هستند.به اعتقاد
بنده شخصيتهاي محوري اين جبهه 3
تا  5تن از بزرگان هستند كه ميتوانند
كنار هم قرار بگيرند.
ميت�وان تلاش براي تش�كيل
جبهه واحد اصالح�ات را با پيش
رو بودن انتخاب�ات مجلس مرتبط
دانست؟
بر خ�لاف آنچه تصور ش��ده هدف
از تأس��يس اين جبهه فرات��ر از اهداف
انتخابات��ي اس��ت .هر چن��د كه جبهه
واحد اصالحطلبان در صورت تش��كيل
ميتواند در انتخابات هم تأثيرگذار باشد

اما هدف اصلي فعاليت در تمام عرصهها
و در تمام ادوار است.
منظ�ور ش�ما جبه�هاي همانند
«جبهه پيروان خط امام و رهبري»
است؟
پيشنهاد ما خيلي قويتر از آن است.
به واقع ما مش��ي آنها را نميپسنديم.
تفكر اصالحطلبي مبتني بر دموكراسي،
آزاد انديش��ي و احترام به آرا است .ما
معتقديم تكثر در احزاب و تشكلها بايد
وجود داشته باشد؛ احزاب بايد فعاليت
خودشان را داشته باشند و در عين حال
تحت حمايت شخصيتهاي محوري و
پيشكسوت اين جريان قرار بگيرند.
آي�ا هم�ان طور كه آق�اي ناطق
نوري به عن�وان يكي از نامزدهاي
اصالحطلبان براي انتخابات مجلس
مطرح است ميتوان منتظر حضور
ايشان در اين جبهه هم بود؟
ي��ك زمان اس��ت ك��ه ميخواهيم
شخصيتهايي را براي مسئوليتهايي

در نظر بگيريم و براي مثال ميخواهيم
در انتخابات خبرگان،رياست جمهوري
و ...نخبگان را ج��ذب كنيم كه در اين
شرايط دستمان باز است و شايستهترين
ف��رد را ول��و اي��ن ك��ه اصالحطل��ب
نباش��د -پيش��نهاد ميكنيم.اما وقتي
ك��ه ميخواهيم ف��ردي را درون جبهه
اصالح��ات جا داده و ج��زو چهرههاي
محوري معرفي كنيم خود آن فرد بايد
اين پذيرش را داشته باشد.
توگوها
با توجه به اين كه در گف 
و س�خنرانيهاي اخي�ر خ�ود از
آي�تاهلل هاش�مي رفس�نجاني به
عنوان يك�ي از محوره�اي جبهه
اصالح�ات ن�ام برديد آي�ا معتقد
هس�تيد كه ميتوان ايش�ان را به
عنوان يك�ي از رئوس اصالحطلب
معرفي كرد؟
يك��ي از احزاب��ي ك��ه ميتواند در
تش��كيل جبهه كمك ويژهاي داش��ته
باش��د حزب كارگزاران سازندگي است

كه هميشه در كنار اصالحطلبان بوده.
اين حزب زماني از سيد محمد خاتمي
كاندي��داي اصالحطلبان حمايت كرد و
بعد از دوران اصالح��ات همكاريهاي
خوبي داشته اس��ت .بايد توجه داشت
كارگ��زاران س��ايهاي از آقاي هاش��مي
رفسنجاني و مورد حمايت ايشان است
و عالوه بر اين به خاطر پتانس��ل باالي
اي��ن حزب وج��ودش در جبه��ه واحد
اصالحات ضروري است.
آق��اي هاش��مي ب��ه واس��طه
س��وابق،ويژگيهاي ش��خصيتي ،نقش
برجس��ته در انقالب و نظام شخصيت
كم نظي��ري اس��ت اما در عي��ن حال
اصالحطلبان ميتوانند به خاطر قرابت
فكري ب��ا كارگزاران كه غير مس��تقيم
به آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني وابسته
اس��ت و هم��واره در جبه��ه اصالحات
بودند از آقاي هاش��مي به عنوان يكي
از هس��تههاي اصلي جبه��ه اصالحات
ن��ام ببرند .از همين روس��ت كه تأكيد
ميكنم وجود كارگزاران در جبهه واحد
اصالحات ضروري و الزم است.
شخصيت آقاي هاش��مي به عنوان
محور و هدايتگ��ر ميتواند تكيه گاهي
براي اي��ن جبه��ه باش��د.البته اين به
معناي خالصه كردن ايشان در جريان
اصالحات نيس��ت و اين گونه نيس��ت
كه جريانهاي ديگ��ر از وي برخوردار
نباشند.يك بعد شخصيت ايشان جهاني
و ملي اس��ت كه هم��ه از آن برخوردار
ميشوند و در كنار اين به خاطر قرابت
فك��ري و موضعگيريهايي كه ايش��ان
داشتهاند ميتوانند در هسته اين جبهه
قرار گرفته و لنگر ثبات باشند.

حامیان دولت سابق به اتهامزنی علیه رئیسجمهوری متوسل شدند

فرناز حسنعلی زاده

دیروز «روح اهلل حسينيان» نماينده
ته��ران و عض��و جبهه پايداري پش��ت
تريبون مجلس قرار گرفت تا نطق ميان
دستورش را قرائت كند ،بسياري منتظر
اعالم «لیس��ت اتهام��ی» اين جبهه به
دولت بودند ،اما كمتر كسي فكر ميكرد
همسر رئيسجمهوري را آماج اتهام قرار
دهد.
اينچنين ش��د که چن��د روز بعد از
آنكه برخي رس��انهها با انتش��ار اخبار
«غير واقع��ي» درباره دختر و همس��ر
رئيسجمهوري حاشیهس��ازی کردند،
عضو جبهه پاي��داري مجلس ،به بهانه
جشني كه با حضور «صاحبه روحاني»
و به مناسبت گراميداشت روز زن برگزار
شده بود ،زبان به افترا گشود.
آن گونه ك��ه از نطق وي بر ميآمد
اس��تناد حس��ینیان ب��ه ادعاهايي بود
ك��ه در برخي خبرگزاريهاي رس��مي
و س��ايتهاي غي��ر رس��مي منتش��ر
ش��ده ب��ود؛ چه آنک��ه از هفت��ه پيش
رسانههاي «زنجيرهاي» مخالف دولت
«خبرس��ازي»هاي خ��ود را از زمی��ن
هس��تهاي و توافق ژنو به حریم خانواده
دولتم��ردان از جمله دختر و همس��ر
رئيسجمهوري کش��انده بودند .بعد از
خبرسازي درباره دختر رئيسجمهوري
و ادع��اي ديدار او با خان��واده «مولوي
عبدالحمي��د» امام جمعه اهل س��نت
سيستان و بلوچستان ،پيكان حمله خود
را متوجه همسر رئيسجمهوري كردند
و مدعي ش��دند وي در كاخ س��عد آباد
جشني «شاهانه» برگزار كرده است.
رس��انه های جن��اح پای��داری یک
داستان را ساخته وپرداخته کردند آنها
مدعی ش��دند در اين مراس��م به تمام
مهمانان س��كه تمام بهار اهدا ش��ده و
عالوه بر ش��وي «جواهرات» ،دختران
با «رق��ص» حضار را س��رگرم كردند؛
حضاري كه همگي خانم و از همسران
اعض��اي دولت و س��فراي كش��ورهاي
خارج��ي بودن��د .اين رس��انهها حتي
هدايت مدعوين به اتاق تعويض لباس
و تحويل گرفتن گوش��يهاي موبايل و
دوربينهاي عكاسي مهمانان را اقدامي

شایعهپراکنی از تریبون مجلس

«اش��رافي» خواندن��د و زبان به طعن و
تعريض گشودند.
اما واقعیت جشني كه در كاخ سعد
آباد برگزار شده بود چه بود؟ يك مقام
آگاه در اين باره به روزنامه ايران گفت:
اين مراس��م همه س��اله توس��ط حوزه
زنان رياس��ت جمهوري در سالروز تولد
حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن انجام
ميگيرد.به گفته وي همه ساله نمايشگاه
هاي جانبي از جمله البس��ه در حاشيه
مراس��م برگزار مي شود .اين منبع آگاه
با تكذيب ص��رف «هزينه هاي گزاف»
درباره پوش��ش ميهمانان نيز گفت كه
به رغم زنانه بودن مجلس ،زنان حاضر
پوشش كامل داشته اند .او با رد مراسم
ويژه ساز و آواز گفت كه جشن مذكور
درواقع مراسم مولودي بوده و خانم الهي
قمش��ه اي نيز در آن س��خنراني كرده
است .توضيحاتي كه با ادعاها مخالفان
زاويه  180درجه اي دارد.
به نظر ميرسد اين ادعاها از «شبکه
خبر س��ازي» محافلی بي��رون ميآيد
ك��ه از زمان اع�لام نتيج��ه انتخابات
رياست جمهوري سال گذشته ،هر روز
«دروغ��ي» را در لباس «راس��ت» می
پرورانند ب��ه اعتقاد برخي ناظران نطق
روز گذشته عضو جبهه پايداري و تذكر
كتبي ديگر اعضاي اين جبهه ،اليههاي
زيرين سناریوی شبکه «خبرسازي» را
آشکار ساخت.
اين ناظران معتقدن��د طرح چنين
ادعاهايي همزمان ب��ا ثبت نام يارانهها
«انصراف داوطلبانه» ،معنادار و فراتر از
یک «خبر سازي» عادي است .درواقع
این ناظ��ران ،تحركات اخير را تكههاي
پازلي ميدانند كه وقتي كنار هم چيده
ش��ود قصد دارد «تولی��د بدبینی میان
مردم نسبت به دولت» را القا كند.
س�ناريوي «ش�كاف دول�ت –
مردم»
نخستين روزهاي كاري سال جديد،
زماني كه حسن روحاني رئيسجمهوري
كش��ورمان اع�لام كرد قص��د دارد فاز
دوم هدفمن��دي يارانهه��ا را اجرا كند
تحركات سياس��ي و رسانهاي طيفي از
مخالفان دولت شدت گرفت .رسانههاي
منتسب به اين طيف درخواست دولت

ي�ك مق�ام آگاه در اين باره به
روزنام�ه اي�ران گف�ت :اي�ن
مراس�م همه ساله توس�ط حوزه زنان
رياس�ت جمه�وري در س�الروز تول�د
حض�رت فاطم�ه زه�را(س) و روز زن
انجام مي گيرد.به گفته وي همه ساله
نمايش�گاه هاي جانبي از جمله البسه
در حاشيه مراسم برگزار مي شود .اين
منبع آگاه با تكذيب صرف «هزينه هاي
گزاف» گفت كه جش�ن مذكور مراسم
مول�ودي بوده و خانم الهي قمش�ه اي
نيز در آن سخنراني كرده است.

از متمولين براي «انصراف داوطلبانه» از
دريافت يارانه را به «درخواست روحاني
از حاميانش» تعبير كردند.
عالوه بر روزنامهها و خبرگزاريهاي
نزدي��ك به اي��ن جريان  -ك��ه گزينه
«انص��راف داوطلبان��ه» را «رفران��دوم
يارانهاي روحاني» ميخواندند و س��عي
داشتند ميزان انصرافدهندگان از يارانه
را «محك محبوبيت» رئيسجمهوري
جل��وه دهند -صدا و س��يما هم هنگام
تهيه گزارش در اين باره به سراغ مردم
عادي كوچه و بازاررفت و از آنانپرسيد
كه آيا از دريافت يارانه انصراف ميدهند
يا نه؟ سؤالي كه ناخودآگاه اين تصور را
بين مخاطبان ايجاد ميكرد كه دعوت
دولت براي «انصراف اختياري» متوجه
اقش��ار متوس��ط و پايين دست جامعه
است .اين در حالي است كه مسئولين
ارشد اجرايي به كرات اعالم كردند دولت

هجمه فرهنگي دشمنان شديدتر شده است

آيتاهلل مكارم ش��يرازي در دي��دار اعضاي
س��تاد برگزاركننده جش��نواره اعتكاف با بيان
اينك��ه «مقابله تمام قد و با تمام توان در برابر
گن��اه با هدف اجراي دس��تورات خداوند امري
ضروري اس��ت» ،اظهارداشت :هجمه فرهنگي
دش��منان در حال حاضر از هر زماني شديدتر
و قويتر ش��ده اس��ت .به گزارش ايسنا ،وي
س بازي را نخس��تين انگيزه مروجان فساد
هو 
در جامع��ه دانس��ت و بيان ك��رد :در كنار آن

انگيزههاي سياس��ي و اقتصادي نيز براي آنها
داراي اهميت اس��ت ،چ��را ك��ه معتقدند اگر
جامعهاي به فساد كشيده شود سيطره بر مردم
آن آسان خواهد شد .اين مرجع تقليد با بيان
اينكه «برخي مفاسد مانند توليد و توزيع مواد
مخدر افزون بر انگيزههاي سياس��ي براي آنها
درآمد دارد» ،افزود :در برابر عوامل فس��اد بايد
عوامل بازدارنده را روز به روز تقويت كرد ،يكي
از آن عوامل مسأله اعتكاف است.

بازتاب
تا پايان خرداد نهايي ميشود

برنامه اجرايي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
در دولت و مجلس

روز گذش��ته اقدامهاي مجلس براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در
گزارشي تشريح ش��د .محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس ،اين گزارش را
ارائه و از نهايي شدن برنامه اجرايي قوه مقننه و مجريه براي اين منظور تا پايان
خردادماه خبر داد.
وي با اش��اره به دو وظيفه تصويب قوانين و نظارت بر ُحس��ن اجراي آن در
مجلس ،گفت :بعضي از قوانين ،درس��ت و جامع هستند که ميتوانند در جهت
سياستهاي اقتصاد مقاومتي موفق باشند ولي اجراي آنها معطل مانده است.
مثل قانون بهبود فضاي کس��ب و کار که متهورانه از سوي نمايندگان در پايان
سال  82به تصويب رسيد اما در دولت نهم اصوالً اعتقادي به اين سياست نبود.
ناي��ب رئيس مجلس که ميگفت برخي از قوانين نيز مزاحم و س��د راه اقتصاد
مقاومتي هستند ،از لزوم پااليش آنها سخن گفت :نياز به تصويب قانون جديد
نداري��م .مگر اين که دولت و مجلس به اين نتيجه برس��ند که قطعهاي از پازل
وجود ندارد و بايد قانون جديد تصويب شود.
باهنر اظهار اميدواري کرد :تا پايان ارديبهشتماه اين قوانين درمورد اقتصاد
مقاومتي تدوين ش��وند و تا پايان خردادم��اه برنامه اجرايي قوه مقننه و مجريه
براي س��ال  93و اقدامهاي مرتبط آن ارائه شود .سياستهاي اقتصاد مقاومتي
دربرگيرنده تمام نامگذاريهاي چند سال اخير توسط رهبر معظم انقالب است
و همه اين سياس��تها به صورت فشرده در قالب سياستهاي اقتصاد مقاومتي
ارائه شده است.
وي تصريح کرد :جاي تأسف است که به رغم همه پيشرفتها رشد اقتصادي
کشور از سال  58تا  91به طور متوسط  3/3درصد بوده است .در حالي که تورم
 20درصدي داش��تيم و اين آمار خوب و قابل افتخاري نيس��ت و بايد اقدامهاي
اساس��ي در راستاي بهبود شاخصهاي اصلي اقتصاد عرضه کنيم .از نگاه رهبر
معظم انقالب بايد فرآيند رشد کمترين آسيب پذيري را از تکانههاي خارجي اعم
از تخاصم اقتصاد جهاني ،مخاطرات و بالياي جهاني داشته باشد و با مقاومسازي
اقتصاد ملي در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي به س��مت دستيابي به اهداف
 20ساله کشور گام برداريم.
باهنر با بيان اين که سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،اقتصاد رياضتي و جنگي
نيس��ت ،اضافه کرد :اين اقتصاد همچنين اقتصاد مورد نياز موقت براي شرايط
کنوني نيست بلکه تدبير بلندمدتي است و نميتواند به يک يا چند پروژه محدود
ش��ود و نيازمند اصالح جامع در رفتارها ،ساختارها و جهتگيريهاي اقتصادي
است.
باهنر در ادامه اين گزارش گفت :قبل از اينها ش��ايد نياز است در يک سري
محافل فکري ،سياس��تهاي قبلي آسيبشناسي شوند که از آن جمله ميتوان
به کاهش وابس��تگي به درآمد نفت ،اصالح نظام مالي ،سياستهاي کارآفريني،
بهبود فضاي کسب و کار و مبارزه با مفاسد اقتصادي که بعضاً سالها است روي
آنها تأكيد ميش��ود ،اشاره کرد .براي مثال در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي
در آستانه سيزدهمين سال صدور حکم رهبر معظم انقالب هستيم که در سال
 80اين مقوله را مطرح کردند و بايد ديد چرا کارهايي که قرار بود انجام شود به
نتيجه نرسيده و بعضاً از نتيجه مثبت که نداشته بدتر هم شده است.
محمدحسن ابوترابي فرد ديگر نايب رئيس مجلس نيز که رياست جلسه علني
ديروز مجلس را برعهده داش��ت پس از گزارش باهنر گفت :مجلس عزم جدي
دارد با هماهنگي ساير قوا به ياري خدا از تمامي ظرفيتهاي خود براي پيشبرد
سياستهاي اقتصاد مقاومتي که از اولويتهاي نخست نظام است ،قدم بردارد.
مجلس در زمينه انضباط مالي ،افزايش منابع مالي صندوق توسعه ملي ،متوازن
کردن دستگاه اجرايي ،واگذاري وظايف غيرحاکميتي و پااليش قوانين مرتبط با
اقتصاد و تنقيح قوانين نقش مهمي در سياستهاي اقتصاد مقاومتي دارد.

اخبار

فقط و فقط از متموالن و متمكناني كه
به دريافت  45هزار تومان در ماه نيازي
ندارند ميخواهد در تقاضاي خود براي
دريافت يارانه تجديدنظر كنند.
ادامه اي��ن خط رس��انهاي ديروز از
تریبون مجل��س س��ر درآورد .نه تنها
روح اهلل حسينيان در نطق خود جشن
مذک��ور را بهان��هاي ب��راي زير س��ؤال
بردن دولت قرار داد و گفت« :همس��ر
رئيسجمهوري اگر ميخواهد جش��ن
بگيرد در خانه خ��ود كه الحمدهلل هم
بزرگ است و هم جادار جشن بگيرد»
بلكه ش��ماري ديگ��ر از اعضاي جبهه
«پايداري» در تذكري كتبي ادعا كردند
كه «نميت��وان ش��عار صرفهجويي در
مصرف و پيش��نهاد انصراف از دريافت
يارانه به مردم را داد و در كاخ سعد آباد
به عنوان روز زن مهماني اشرافي گرفت
و از بيتالمال هزينه كرد».
اکنون برای افکار عمومی روشن شده
که اقلیت جناح موس��وم به «پایداری»
اتاق فرمان جنگ حیثیتی علیه دولت
را در دست دارد .اعضاي اين جبهه ،هر
آن چ��ه دولت بكند يا نكند را اس��باب
اعتراض ميكنند.
اما برای پی بردن به واقعیت مواضع
«پایداریه��ا» کاف��ی اس��ت عملكرد
اين جبه��ه در موارد مش��ابه در دولت
قبل يادآورش��ود .از جمل��ه اين موارد،
جشنهاي جنجالي در دولت قبل بود.
از مراس��م حمل قرآن ب��ا زنان دف زن
و جش��نهاي نوروزي -كه جشنهاي
 2500ساله را متبادر ميكرد – گرفته

تا همايشي كه  1200مهمان خارجي
داش��ت و طبق گزارش روزنامه كيهان
برای آن  80ميليارد تومان هزينه شده
بود .مهمانان اين مراسم ،ايرانيان خارج
از كش��ور بودند كه از سوي دولت قبل
(یعنی دولت متحد جبهه پایداری) به
ايران دعوت شدند.
دولت قبل هزين��ه بليت هواپيماي
رف��ت و برگش��ت و س��ه روز اقامت در
يكي از هتله��اي پنج س��تاره تهران
مهمانان را تقبل كرده بود و هر مهمان
هم ميتوانست به حساب كشورمان 4
همراه ،با خود بياورد .عالوه بر امكانات
رفاهي در پايتخت ،سالن تشريفات 19
فرودگاه كش��ور براي اس��تقبال از اين
مهمانان آماده ش��د و اس��تانداريهاي
شهرهاي توريستي نيز تورهاي رايگاني
را براي اين افراد در نظر گرفتند.
ه��ر چن��د مهمان��ان اين مراس��م،
ايرانيان خارج از كش��ور بودند و فارسي
زبان ،اما  70مترجم براي اين همايش
در نظر گرفته ش��ده بود و شائبههايي
درب��اره هزينهه��اي «نجوم��ي» باعث
شد نمايندگاني چون «الياس نادران»
خواه��ان تحقي��ق و تفح��ص درب��اره
اعتبارات و هزينههاي آن ش��ود .اما نه
نتيجهاي از تحقيق و تفحص منتش��ر
شد و نه از اعضاي فعلي جبهه پايداري
مثل حسینیان كه آن دوران نيز نماينده
بودند درب��اره عملکرد رئیسجمهوری
وقت ک��ه او را عبد صال��ح مینامیدند
اعتراضي شنيده شد.
نكته جالبتر اين ب��ود كه «ريچارد
فراي» يكي از مهمانان ويژه مراسم بود
كه نه تنها دولت دوست حسینیان قول
داد بع��د از فوت وي اجازه تدفينش در
كناره زاينده رود را ميدهد بلكه خانهاي
سنتي در اصفهان هم به وي اهدا شد.
ح��ال به به��ار س��ال  93برگردیم
که بعد از فوت ريچ��ارد فراي ،اعضاي
جبهه پایداری براي دولت خط و نشان
ميكشند كه مبادا به وصيتي كه رئيس
دولت قبل آن را قبول كرد ،عمل كنند.
پس چندان تعج��ب نکنید که يكي از
روزنامههاي صبح حامی جبهه پایداری
ميزان انصراف مردم از يارانهها را با بحث
وصيت ريچارد فراي مرتبط بداند.

مذاکرات هستهاي صداقت نظام را نشان میدهد

نماين��ده مردم ميانه و ترکمنچاي مذاکرات
هس��تهاي را داراي فوايد بسيار دانست و گفت:
يکي از فوايد اين مذاکرات نشان دادن صداقت
و ش��فافيت نظ��ام در تعام�لات بينالمللي و
خنثي کردن تبليغات سوء بدخواهان جمهوري
اسالمي ايران است« .سيد بهلول حسيني» در
نطق ميان دستور خود با بيان اينكه مذاکرات
هس��تهاي با اج��ازه مقام معظم رهب��ري آغاز
ش��ده و ادامه دارد اف��زود :به اميد خدا در حال
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آشکارس��ازي اين واقعيت به مردم دنيا هستيم
که دولت امريكا اسير و ذليل صهيونيستهاست
و گرفتارتر از آن اس��ت که بدون رضايت آنها
بتوان��د قدمي در جهت منافع حتي مردم خود
امريكا بردارد .وي دربخش ديگري از س��خنان
خود گفت :مس��أله ديگر در مناطق آذري زبان
که خواسته مردم اين استانهاست ،استفاده از
ظرفيت اصل  15قانون اساس��ي يعني حفظ و
آموزش زبان ترکي است.

انتقاد مطهري از برخي نمايندگان مجلس

عدهاي دوست دارند فتنه بماند و هر بار  9دي بگيرند

نماينده مردم تهران در مجلس
شوراي اس�لامي با اشاره به جايگاه
حقوق ش��هروندي و حقوق بشر در
کشور خاطرنش��ان کرد« :بايدها و
اس��اس آزادي در شعارهاي انقالب
اس�لامي و قانون اساس��ي کش��ور
وج��ود دارد ».ب��ه گزارش ايس��نا،
«علي مطهري» در جمع هزار نفري
دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اينکه «از آنجا که انسان بايد در هر
دورهاي ب��ه وظيفهاش عمل کند من هم انتقادهاي خودم را علني کردهام» ،اظهار
کرد که «خطر برخي از دوس��تان اصولگراي مجلس از اصالحطلبان مجلس ششم
بسيار بيشتر است» و افزود :از همان ابتداي مجلس هشتم احساس کردم خطري
انقالب را تهديد ميکند و آن برداشتهاي غلط از «واليت فقيه»« ،آزادي» و «ضد
نظام» است که باعث شده خيالکنيم براي «حفظ نظام» براحتي ميتوانيم حقوق
مردم را زير پا بگذاريم .اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش بازگشت
استادان و دانشجويان اخراجي به دانشگاهها را امري مثبت ارزيابي کرد و در عين
حال گفت :متأس��فانه مجلس مانع اين کار اس��ت و به جاي اينکه از حقوق مردم
دفاع کند بر عکس کار ميکند.
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا شما تنها از وظايف حکومت سخن ميگوييد و
از تکاليف مردم حرفي نميزنيد ،گفت :در مورد تکاليف مردم در مقابل نظام همه
صحبت ميکنند ،اما در دفاع از حقوق مردم کمتر افرادي ميآيند و کمتر جرأت
ميکنند که حرف بزنند ،همانگونه که در مورد «ستار بهشتي» همه از من انتقاد
کردند که چرا در مورد ش��هادت بس��يجيها حرفي نميزني؟ من به آنها گفتم در
مورد ش��هادت يک بس��يجي همه نظام پشت سر او است و از او حمايت ميکنند،
اما در مورد ستار بهشتي کسي جرأت نميکرد حرفي بزند .اين نماينده مجلس در
پاسخ به سؤالهاي مکرر دانشجويان در مورد رفع حصر موسوي و کروبي ،با بيان
اينکه «من بارها گفتم و حتي در نطق پيش از دس��تور خودم در  8ديماه س��ال
گذش��ته نيز تأكيد کردم که اين روش مصلحت نيس��ت و بايد مشکل رفع شود»
مدعي شد :اگرچه برخي از نمايندگان حتي در صحن علني به دلیل این نطق به من
اهانت کردند اما تحقيقاً نيمي از نمايندگان به من گفتند با سخنانت موافق هستيم،
اما جرأت بيان آن را نداريم .وي در ادامه پيش��نهادی هم داد :بهترين راهحل اين
اس��ت که طرفين از خطاهاي يکديگر بگذرند ،هرچند خطاهاي موسوي و کروبي
عکسالعمل کارهايي بود که دولت احمدينژاد انجام ميداد ،اما به هرحال مرتکب
خطاهايي ش��دهاند که بايد دو طرف يکديگر را ببخشند .در فتنه  88به عدهاي از
بزرگان نظام هم تهمت زده ش��د که بايد اجازه دهيم بيايند و از خود دفاع کنند،
اگرچه همان موقع از صداوس��يما خواستند اما اجازه س��خن به آنها ندادند .وي
افزود :اگر بنا بر بخشش نيست ،بيايند و همه را در يک دادگاه علني محاکمه کنند.
موس��وي ،کروبي ،احمدينژاد و حتي آنها که بر خالف قانون از احمدينژاد دفاع
ميکردند .وی افزود :انتظار ميرود از عقالي قوم که به صحنه بيايند و اين موضوع
را حل کنند .اينکه بگوييم آنها بايد توبه کنند تا آزاد شوند در اسالم چنين چيزي
وجود ندارد و ظاهراً عدهاي دوست دارند فتنه بماند و هر بار  9دي بگيرند .مطهري
در پاس��خ به درخواست دانشجويان براي اقدام نمايندگان مردم در رفع حصر ادعا
کرد :برخي از نمايندگان حتي جرأت ندارند در نطق خود به اين موضوع اشاره کنند
چه برسد به اينکه بخواهند آثار مکتوبي از خود بر جاي بگذارند ،چراکه ميترسند
سرنوش��تي همانند نامه بيش از  100نماينده مجلس شش��م که در باب موضوع
هستهاي به رهبري نوشتند و همگي به فهرست سياه رفتند و در دوره بعدي تأييد
صالحيت نشدند ،پيدا کنند.

تقدير اعضاي هيأت رئيسه از بانوان

حجتاالسالم «محمدحس��ن ابوترابيفرد» ،نايب رئيس اول مجلس به همراه
اعضاي هيأت رئيسه مجلس به مناسبت ميالد حضرت زهرا(س) و روز زن با اهداي
لوح تقدير و هدايايي از بانوان نماينده مجلس تقدير کردند .محمدحسن ابوترابيفرد
نايب رئيس اول مجلس در اين راس��تا گف��ت :بانوان نماينده مجلس همواره براي
پيشبرد اهداف قانونگذاري در کشور تالش ميکنند از اين رو ما ميخواهيم امروز
به مناسب ميالد حضرت زهرا(س) از آنان تقدير کنيم.

