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  كار زشت تر نماينده سراوان
مجتبي رحيم زاده پيرام��ون توضيحات نماينده 
سراوان در مورد فيلمي كه از برخورد بي ادبانه اش با 
مأمور كمرگ پخش شده، مي نويسد: آنقدري كه 
درازهي، نماينده سراوان تو كليپ دفاع از حركت 
زش��تش، عالقه به تفرقه بين شيعه و س��ني رو نش��ون ميده، وهابيت و 

صهيونيست ها نشون ندادن!
........................................................................................................................

  قدرت بي نظارت يك نماينده مجلس
محمدامين ميرزايي نوشته: »تو... مي خوري از من دستور نمي گيري، 
تو غلط مي كن��ي از من دس��تور نمي گي��ري« اين جم��الت زاييده 
س��اختاري اس��ت كه قدرت بي نظارت به افراد ميده ك��ه تحت لواي 
مصونيت نمايندگي، رفتارهاي اينچنيني البته توسط برخي ها انجام 

بشه و نگران عواقبش هم نباشن.
........................................................................................................................

  آقاي دژپسند! از مردم عذرخواهي كنيد
 كاربري به نام سلمانه نوشته: ش��ايد باورتون نشه اما وزير اقتصاد 
بابت معطل شدن  نماينده سراوان در گمرك در جلسه غيرعلني 
مجلس ازش عذرخواهي كرده! افراد زيادي روزانه تو گمرك معطل 
ميشن، آقاي دژپسند چرا از مردم عذرخواهي نمي كنيد؟! درس 
اخالقي: من بعد هرجا معطل ش��دين فحاش��ي كنيد بعداً ازتون 

دلجويي مي كنن.
........................................................................................................................

  رد سوءاستفاده از احساسات مردم
نويد برهان زهي نوش��ته: نماينده س��راوان به ج��اي اينكه بي��اد از مردم 
عذرخواهي كنه داره فرار رو به جلو مي كنه و خودش��و پشت مسائل قومي 
و مذهبي پنهان مي كنه تا از احساس��ات مردم سوءاس��تفاده كنه. من به 
عنوان يك بلوچ سني نه تنها از اين نماينده حمايت نمي كنم بلكه خواستار 
عذرخواهي ايشون از مردم به خصوص مردم سيستان و بلوچستان هستم. 
........................................................................................................................

  كارمند گمرك هم اهل سنت است
صادق نيكو نوش��ته: مكر و مكراهلل واهلل خيرالماكرين. نماينده مجلس 
براي فرار از پاس��خگويي ماجراي بي ادبي در گم��رك رو به يك بحث 
مذهبي تبديل كرد تا احساسات برادران اهل سنت را در  حمايت از  خود 
برانگيزد. پيگيري از گمرك نش��ون ميده كارمند قانونمدار و  با اخالق 

گمرك از برادران اهل سنت تركمن صحراست.
........................................................................................................................

  با گردني برافراشته
علي عليزاده در اينستاگرام خود با انتشار فيلم جنجالي 
نماينده س��راوان نوش��ته: اين فيلم را در چند ساعت 
گذشته بارها برايم فرس��تادند. محمد باسط درازهي، 
نماينده س��راوان، يك��ي از ش��هرهاي سيس��تان و 
بلوچس��تان، از يك كارمند ]احتماال گمرك[ توقع��ي دارد. كارمند به 
درازهي مي گويد ما از شما دستور نمي گيريم و درازهي، نماينده سراوان 
به اين كارمند هتاكي مي كند. در اين هنگام يكي ديگر از ارباب رجوع هاي 
بانك وقتي مي فهمد فرد هتاك نماينده مجلس است، او را بدون حتي 
لحظه اي مكث و ترديد به شكلي تحقير آميز بيرون مي كند. اين فيلم را 
در اين چند ساعت بارها برايم فرس��تاده اند كه يعني تحويل بگير اين 
انقالبي كه از آن دفاع مي كني را. من مي گويم اي��ن فيلم دقيقاً همان 
چيزي است كه مي شود در 40سالگي انقالب دست گرفت و به آن افتخار 
كرد. من مي گويم اين صحنه، صحنه عجيب باشكوهي است؛ صحنه اي 
كه يك كارمند عادي مقاب��ل نماينده مجلس مي ايس��تد و به او »نه« 
مي گويد و يك ش��هروند عادي و معمولي يقه نماينده را مي گيرد و به 
خاطر هتاكي با اردنگی بيرونش مي اندازد. اين صحنه و اين جسارت اين 
شهروندان معمولي و عادي محصول مس��تقيم تبديل انسان ايراني از 
»رعيت قدرت« است به »ش��هروند صاحب حق« كه ظلم و توهين را 
نمي پذيرد و سر خود را مقابل قدرتمندان كج نمي كند. 40سال پيش 
چه كسي چنين صحنه اي را حتي به خواب مي ديد؟ 40 سال پيش و در 
خفت بار ترين دوره چندهزار ساله تاريخ ايران، يعني دوره پهلوي، چه 
كس��ي جرئت داش��ت حتي چنين برخوردي با ي��ك نماينده مجلس 

فرمايشي »اعليحضرت محصول كودتا« را تخيل كند؟ 
امروز، در حالي كه بايد ب��راي اصالح وضعيت بجنگي��م، نبايد تصوير 
كلي تر و چارچوب بزرگ تر را فراموش كنيم اين مسير بلند تاريخي را، 
وگرنه مشكالت در هر جامعه اي فراوان است. قدرت هم هميشه سعي 
در بازتوليد خود دارد اما انقالب اسالمي انسان ايراني را چنان از بيخ و بن 
عوض كرد كه آزادي و آزادگي و قدرت  ستيزي، بخشي از دي. ان. اي و 
ژن اين انسان شد. بار ديگر كه رسانه استعماري بي بي سي يا رسانه من وتو 
كه هنوز عزادار ديكتاتوري پهلوي است يا رسانه هاي آدمكشان وهابي 
سعودي مثل ايران اينترنش��نال فيلم هاي اين چنيني يا اعتصاب هاي 
كارگران و تجمعات اعتراض��ي را خارج از چارچوب نش��ان مي دهند، 
همزمان كه در كنار معترضان مي ايستيد و از مظلومان دفاع مي كنيد، 
اين تصوير كلي و بزرگ تر را هم به ياد بياوريد: اينكه اين توان اعتراض و 
بلند سخن گفتن و حق خواهي بدون لكنت، خودش محصول مستقيم 
انقالب و خميني و هشت سال دفاع و 200هزار شهيد است؛ محصول 

مسيري 40 ساله كه بايد با گردني افراشته ايستاد و به آن افتخار كرد.

وزير اطالعات با بيان اينك�ه نيروهاي اطالعاتي 
بي�ش از ۳۰۰ تي�م تروريس�تي را شناس�ايي و 
منه�دم كرده اند، گف�ت: س�رويس هاي امنيتي 
كش�ورهاي همس�ايه و كش�ورهاي دوردس�ت 
علي�ه امني�ت اي�ران وارد عملي�ات ش�ده اند. 
به گزارش مهر، در جلس��ه علني روز گذشته مجلس 
شوراي اسالمي بررسي س��ؤال جهانبخش محبي نيا 
نماينده مردم مياندوآب از س��يدمحمود علوي وزير 
اطالعات در دس��تور كار قرار گرفت. محبي نيا در اين 
سؤال خواستار ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اطالعات 
براي رفع اقدامات مخل امنيت و جلوگيري از هرگونه 
بحران در سال ۹۷ شده بود. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه با تأكيد بر لزوم پيشگيري از نارضايتي هاي مردم 
گفت: اين اقدام با اس��تفاده از قدرت نرم و بسته هاي 
امنيتي امكانپذير است. نماينده مياندوآب ادامه داد: 
نگاهي به اتفاقات تلخ س��ال گذش��ته آمادگي كامل 
اركان نظام را تأييد نمي كن��د. مباني تأمين امنيت ما 
با شيوه هاي سنتي اس��ت كه موجب ورود داعش به 
مجلس و حمل��ه داعش به مرزهاي غربي ش��د. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه خطاب به علوي گفت: ورود 
به اتاق سياست و آزار برخي استادهاي دانشگاه و ايجاد 
منازعه با برخي گروه ها و فرق خطاي مسلم است و نظام 
اطالعاتي نبايد از نظر مشتري عائله دار باشد. نماينده 
مياندوآب، هر گونه تجزيه طلبي و آش��وب را محكوم 
كرد و گفت: رفتن سراغ جماعت و اشخاصي كه با نظام 
كاري ندارند دليل ش��رعي و قانوني ن��دارد. وي نقش 
وزارت اطالعات در امن كردن خاورميانه را مهم خواند 
و گفت: شايسته است اين نقش پررنگ تر شود، مراوده 
اطالعاتي با ارتش، سپاه و نيروي انتظامي از ضروريات 

مديريت هوشمند است. 
  داعش سالح را زمين نگذاشته است

در ادامه حجت االس��الم س��يدمحمود علوي وزير 
اطالعات گفت: ش��رايط امنيتي ما امروز متفاوت با 
سال هاي گذشته است، امروز سرويس هاي امنيتي 
كشورهاي همس��ايه و كش��ورهاي دوردست عليه 

امنيت كشور ما وارد عمليات شده اند. 
وي ادام��ه داد: از عمليات تروريس��تي به صورت مالي 
حمايت تمام عيار مي شود. در س��ال هاي قبل داعش 
دولت خودخوانده تش��كيل داده بود و تروريس��ت ها 
به انبارهاي عظيم س��الح هاي ارتش عراق و س��وريه 
دس��ت يافته بودند. ام��روز هم اگر داع��ش زمين را از 
دست داده اما اسلحه را از دست نداده و سالح را زمين 
نگذاشته اس��ت. وزير اطالعات با اش��اره به پشتيباني 
لجستيكي سرويس هاي اطالعاتي كشورهاي همسايه 
از داعش، تأكيد كرد: شرايطي فراهم شده است كه اگر 
تروريس��ت ها قباًل با پيكان وانت وارد كشور مي شدند 
امروز با ماش��ين هاي شاس��ي بلند، اس��لحه تيربار يا 
توپ هاي ضدهوايي وارد مرزها مي شوند. قباًل آموزش 
چريكي و نظامي مي ديدند و امروز آموزش اطالعاتي 
مي بينند كه چگون��ه ارتباطات و رف��ت و آمد خود را 
از چش��م س��ازمان هاي اطالعاتي پنهان كنند. علوي 
گفت:امروز رژيم صهيونيستي جريان هاي تروريستي را 
حمايت مي كند و سعي در ايجاد همگرايي جريان هاي 

ضدانق��الب دارد. بيش از ۶4 همايش مش��ترك بين 
جريان هاي قوم��ي و ضدانقالب برگزار ش��ده تا صف 

مبارزه با انقالب اسالمي را يكي كند. 
   وضعيت بودجه وزارت اطالعات

وزير اطالعات در بخش ديگ��ري از اظهارات خود با 
اش��اره به وضعيت بودجه وزارت اطالعات، گفت: با 
توجه به مقتضيات جديد زمان و فناوري ها آيا نسبت 
به اعتبارات وزارت اطالعات توجه ويژه كرده ايم كه 
وزارت اطالعات با تجهيزات جديد رصد را دنبال كند؟ 
وضعيت بودجه ما تغيير نكرده است. وقتي لجستيك 
وزارت اطالعات متفاوت با تجهيزات دشمنان باشد ما 
با تهديدات متفاوت برخورد مي كنيم. وزير اطالعات 
گفت: اي��ن وزارتخانه با احصای نق��اط ضعف و قوت 
امنيتي سند راهبردي امنيتي را تدوين و سياست هاي 
اجرايي و برنامه هاي عملياتي را طراحي كرده است. 

وي ادامه داد: هر سال وزارت اطالعات تقويم امنيتي 
س��ال را تنظيم ك��رده و در اختيار مس��ئوالن قرار 
مي دهد، در اين راهبرد وزارت اطالعات پيشگيري 
را مقدم بر درمان مي داند و برخوردهاي پليسي را به 
عنوان آخرين راهكار درمان ارائه مي كند. در زمينه 
علل و معلول هاي امنيتي به علل مي پردازيم و براي 
پيشگيري از چالش ها بيش از ۳0 گزارش راهبردي 

طي ۱0 ماه گذشته در اختيار مقامات قرار داده ايم. 
وي ادامه داد: در ميدان مقابله با اقدامات امنيتي با توجه 
به توسعه حركت تيم هاي تروريستي و بسيج دشمن 
اقدامات وزارت نيز سريع تر و گسترده تر شده است، در 
چند سال گذشته هر سه ماه يك بار تيم هاي تروريستي 

شناسايي مي شدند اما در حال حاضر هفته اي دو تا سه 
تيم تروريستي شناسايي مي شود و دامنه رصد تيم هاي 
تروريستي و سرويس هاي پش��تيباني آنها را افزايش 
داده ايم. وي با بيان اينكه بيش از ۳00 تيم تروريستي 
را شناسايي و منهدم كرده ايم، گفت: مواردي كه آقاي 
محبي نيا ذكر كردند به تعداد انگشتان دست بود، پيش 
از مديريت بنده تعداد حوادثي كه در استان سيستان و 
بلوچستان و مرزهاي كشور رخ مي داد بيشتر از امروز 
بود از هر ۱00 اقدام تروريستي ۹۷ تا ۹۸ اقدام را خنثي 
مي كنيم. علوي ادامه داد: وزارت اطالعات توانس��ته 
اقدامات ضدامنيتي را به حداقل برساند. در ادامه محبي 
نيا نماينده مياندوآب گفت: من وزارت اطالعات را تيم 
بازنده تشخيص ندادم و معتقدم وزارت اطالعات تيمي 
برنده است و سرمربي خوبي است اما بايد نمره باالتري 
كسب كند. وزارت اطالعات در مبارزه با داعش عملكرد 
موفقي داشته است و بايد در راستاي اجراي قدرت نرم 
تالش بيشتري كند. نماينده مياندوآب در پايان اعالم 

كرد از پاسخ هاي وزير اطالعات قانع شده است. 
   اعطاي گرين كارت به مقامات ايراني

در زمان مذاكرات صحت ندارد
كاظم جالل��ي نماينده م��ردم تهران ني��ز در جريان 
طرح س��ؤال از وزير اطالعات درب��اره موضوع اعطاي 
حق ش��هروندي به مقامات جمهوري اس��المي ايران 
و فرزندانش��ان در پيوس��ت برجام، گفت: اين مسئله 
نگراني زي��ادي را در بين مردم ايجاد كرده اس��ت كه 
چگونه مي شود طي مذاكرات هسته اي كه بايد مسائل 
ملي مطرح ش��ود، يك باره خبري منعكس ش��ود كه 

2ه��زارو500 نفر از فرزندان و وابس��تگان مس��ئوالن 
جمهوري اسالمي تابعيت دريافت كرده اند. وي ادامه 
داد: اگر اين مسئله در تاريخ بماند، آيندگان درباره ما 
چه قضاوتي خواهند كرد؟ در شرايطي كه منافع ملي 
در برجام بايد مورد نظر قرار مي گرفت، چگونه مي شود 
كه مذاكره كنندگان و برخي از مسئوالن كشور دنبال 
منافع خودشان باشند. نماينده مردم تهران در مجلس 
با تأكيد بر اينكه وزارت اطالعات بايد سريعاً اين موضوع 
را پيگيري مي كرد، گفت: بيان چنين مسائلي در افكار 
عمومي منجر به كاهش مشروعيت نظام در فكر مردم 
مي ش��ود. جاللي همچنين با انتق��اد از اظهارات وزير 
امور خارجه در مورد پولشويي گفت: بنده تعريضي به 
اظهارات ظريف درباره پولشويي زدم و معتقدم شايسته 
نيست چنين مسائلي مطرح شود، چراكه بسياري افراد 
پس از چنين اظهاراتي از سوي وزير امورخارجه حساس 
شده اند و سؤال بنده اين است كه آقاي ظريف اسناد و 

مدارك شما براي بيان چنين ادعاهايي كجاست؟
جاللي با تأكيد بر اينكه افراد بايد اظهارات خود را به 
صورت مستند بيان كنند، خاطرنشان كرد: بنده از وزير 
اطالعات درخواس��ت دارم كه رفتار همه مسئوالن را 
بيش از پيش رصد و مستندات اظهارات آنان را دريافت 
تا همواره مسئوالن كش��ور مستند سخن بگويند. در 
ادامه جلسه، سيدمحمود علوي وزير اطالعات در پاسخ 
به اين سؤال گفت: قطعا اگر اعطاي حق شهروندي به 
مقامات ايراني در زمان مذاكرات هس��ته اي واقعيت 
داشت، مس��ئله اي بسيار مش��مئزكننده بود اما اين 
مسئله كاماًل خالف اس��ت و پاك كردن صددرصدي 

اين مس��ئله خالف از ذهن مردم ممكن نيست اما با 
وجود اين توضيحات خود را در اين باره ارائه مي كنم. 
وي ادامه داد: وقتي گوينده اي مطلبي را ادعا مي كند، 
بايد صحت مطالب، داليل و مدارك خود را ارائه كند، 
نه كسي كه منكر آن است. وزير اطالعات تصريح كرد: 
در واقع در مقام ارائه دليل، كافي نيست كه صرفاً كسي 
بگويد دليل و مدرك دارم ام��ا در زمان خودش ارائه 
مي كنم و اين فرد پنج م��اه پيش چنين حرفي را زده 
اما مدركي ارائه نكرده و معناي اين مسئله آن است كه 

دليل و مدركي براي اين اظهارات وجود ندارد. 
وي تأكيد ك��رد: وزارت اطالعات بر رون��د مذاكرات 
هس��ته اي و حتي همه حواش��ي پيش آم��ده در اين 
مذاكرات اش��راف كامل داش��ته و آن را در استحضار 

مقامات عالي كشور گذاشته است. 
علوي تأكيد كرد: بحث اعطاي گرين كارت به مقامات 
ايراني و فرزندانش��ان در زمان مذاكرات برجام صحت 
ندارد و نفي اين مس��ئله دليل نمي خواهد بلكه اثبات 

آن دليل مي خواهد. 
وزير اطالعات با اش��اره به اينكه ريشه اين خبر كاماًل 
بي اعتبار است و صحت ندارد، متذكر شد: در تاريخ 2۶ 
بهمن ۹5 يك كانال دروغ پرداز و ضد انقالب اين مطلب 
را منتش��ر كرد كه در مذاكرات هسته اي 2هزارو۸00 
گرين كارت توافق شده كه به طرف ايراني دهند كه به 
حدي اين خبر بي پايه و اساس بود كه هيچ رسانه اي آن 
را بازنشر نداد و صرفاً يك نشريه رژيم صهيونيستي در 

تاريخ 2۷ اسفند ۹5 آن را منتشر كرد. 
وي يادآور شد: اما ۱/5سال بعد يعني در تاريخ پنجم 
تيرماه ۹۷ فردي مطرح كرد كه در مذاكرات هسته اي 
2هزارو500 گرين كارت به مذاكره كنندگان داده اند 
تا بين مقامات و مسئوالن توزيع شود كه يك هفته 
بعد فاكس نيوز امريكا آن را منتشر و ترامپ هم آن را 
توئيت كرد. وزير اطالعات گفت: پس از اين ماجرا در 
تاريخ ۱۳ تير ۹۷ يكي از خبرگزاري هاي داخلي هم 
آن را منتشر كرد كه مقامات كشور هم آن را تكذيب 
كردند. علوي با تأكيد بر اينكه ما بايد در انتقال چنين 
مس��ائلي تحقيق كنيم و نبايد بدون تحقيق چنين 
مسائلي بازگو شود، اظهار داشت: انتظارمان اين است 
كه وقتي يك كانال ضد انق��الب و جاعل مطلبي را 
مطرح مي كند، در نقل و استناد از آن بررسي هاي الزم 
و كافي صورت گيرد. وزير اطالعات خاطرنشان كرد: 
عمليات رواني دشمن با جديت تمام عليه جمهوري 
اسالمي در جريان اس��ت و آنان به دنبال مخدوش 
كردن جايگاه جمهوري اسالمي هستند و ما در اين 

شرايط نبايد در زمين دشمن بازي كنيم. 
گفتني اس��ت پس از ارائه توضيحات علوي در ابتدا 
كاظم جاللي اعالم كرد ك��ه از توضيحات وي قانع 
نشده و توضيحات وزير به رأي گذاشته شود اما اين 
پايان ماجرا نبود و جمعي از نماين��دگان به اطراف 
صندلي اين نماينده آمدند و خواستار قانع شدن وي 
از توضيحات وزير ش��دند. جاللي گفت: نمي خواهم 
كسي احساس كند كه صحنه سازي صورت گرفته 
است اما به احترام گفته نمايندگان، از توضيحات وزير 

اطالعات درباره اين موضوع قانع مي شوم.

   چهره ها
 عزيزي: تصميمات غلط 

زندگي مردم را بي ثبات كرده است
حسيني شاهرودي: 

كميته مقابله با تحريم ها بايد با محوريت بانك مركزي باشد
عض�و هيئ�ت رئيس�ه كميس�يون اقتص�ادي گف�ت: كميته 
مقابل�ه ب�ا تحريم ه�ا در مجل�س باي�د ب�ا محوري�ت بان�ك 
مرك�زي و ب�راي حل مش�كل مب�ادالت پول�ي و ارزي باش�د. 
سيد حس��ن حس��يني ش��اهرودي نايب رئيس اول كميسيون 
اقتصادي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
تش��كيل كميته مقابله با تحريم ها در اين كميسيون گفت: قرار 
بود كميسيون اقتصادي جلس��ه اي را با حضور بانك ها و وزارت 
اقتصاد تش��كيل دهد تا اين كميته رسماً شكل بگيرد كه رئيس 
كل بانك مركزي در اين نشس��ت حضور پيدا نكرد. وي با تأكيد 
بر اينكه كميته مقابله با تحريم ها بايد با محوريت بانك مركزي 
باشد، افزود: بانك مركزي حوزه مبادالت پولي، ارزي و بانكي را بر 
عهده دارد، لذا اكنون اين كميته تشكيل شده اما به طور رسمي 

آغاز به كار نكرده است. 
نماينده مردم شاهرود و ميامي با اشاره به محور حركتي كميته 
مقابله با تحريم ها تأكيد كرد: بايد تالش ك��رد اين تحريم ها را به 
فرصت تبديل كنيم كه قسمتي از اين موضوع بايد در كميسيون 
صنايع و ديگ��ر كميس��يون ها در بخش توليد مورد بررس��ي قرار 

بگي��رد تا ش��اهد توس��عه توليدات 
داخلي باش��يم، البته باي��د طي اين 
بررس��ي ها هزينه هاي توليد داخل 
را هم براي بي نياز ش��دن از واردات 

كاهش دهيم. 
عض��و هيئت رئيس��ه كميس��يون 
اقتصادي با بيان اينكه بخش ديگر 
اقدامات كميته مقابله ب��ا تحريم در راس��تاي مبادالت تجاري 
است، گفت: براي اش��تغال پايدار ضرورتاً به صادرات نياز داريم 
زيرا صادرات ارزآوري داشته و سيستم هاي بانكي بايد به كمك 
بيايد، البته اكثر بانك هاي ما توسط امريكا تحريم شده اند كه بايد 
به دنبال مبادالت پولي، تفاهمنامه و قراردادهاي پولي دوجانبه با 
كشورهاي دوست و همسايه باشيم. وي تصريح كرد: كشورهايي 
در اطراف ما 400ميليون جمعيت را در دل خود دارند و مي توانند 
نيازهاي خود را از طريق واردات كاالهاي ايراني رفع كنند و در 
قبال آن ما هم ارز مورد نيازمان را تأمين كرده و كاالهاي ضروري 

را به كشور وارد كنيم.

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس اتخاذ تصميمات درست از 
جانب مسئوالن را موجب عدم نفوذ و سوءاستفاده خارجي دانست 
و در عين حال گفت: وقتي تصميم گيراني وجود دارند كه يك شبه 
فقرا را از دهك ۱ و۲ به دهك 5 و ۶ مي رسانند، اگر تمام جريانات 
سياسي هم وحدت داش�ته باش�ند اتفاق خاصي نخواهد افتاد. 
عبدالرضا عزيزي در گفت وگو با ايس��نا در پاسخ به اين پرسش كه در 
س��ال ۹۸ چه اقداماتي مي تواند جلوي نفوذ و سوءاستفاده خارجي را 
بگيرد؟ اظهار كرد: اگر تصميم گيرندگان درست تصميم بگيرند، يعني 
منافع ملي را در نظر بگيرند و به فرمايشات رهبري گوش دهند دچار 
هيچ مشكلي نخواهيم ش��د. تصميمات غلط زندگي مردم را بي ثبات 
كرده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه هوش��ياري مردم در قبال 
تفرقه جويان چقدر مي تواند موجب جلوگيري از نفوذ خارجي شود؟ 
تصريح كرد: مردم از دس��ت برخي مس��ئوالن بي خرد چقدر هوشيار 
باشند؟ مردم از اول انقالب هميشه نظام را همراهي كرده اند. در جنگ 

۳۳0هزار شهيد داده اند؛ 500- 400هزار جانباز و آزاده داده اند. 
نوبت مسئوالن است كه خودشان را اصالح كنند. مردم از نظر من هيچ 
مشكلي ندارند. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين با اشاره 

به كاهش ارزش پول اف��زود: اين تصميم 
غلط ماس��ت كه پول بدون پشتوانه چاپ 
مي كنيم. اي��ن چه مديريتي اس��ت مثاًل 
24ميليون خانوار داري��م، از ۱0ميليون 
خانوار بدون اتومبيل سوبسيد مي گيريم 
به ۱۱ميليون خانوار ك��ه اتومبيل دارند، 
بنزين ارزان قيمت مي دهيم. اگر بخواهيم 
عادالنه فكر كنيم بايد ما بنزين را به جاي اينكه به اتومبيل بدهيم به افراد 
بدهيم، مثاًل به قيمت مناسب از افراد بخريم. در اين صورت هم مصرف 
بنزين كم مي شود و هم به عدالت نزديك تر است. اين مسائل كه به امريكا 
مربوط نمي شود. وي با بيان اينكه »همه چيز چهارپنج برابر شده و حقوق 
كارگران و كارمندان هيچ تغييري نكرده است«، گفت: آيا واقعاً اجناس 
20 درصد گران ش��ده اس��ت كه حقوق كارمند و كارگر و بازنشسته را 
مي خواهيم 20درصد افزايش بدهيم؟ وي ريشه  تصميمات غلط را آنچه 
»مسئوالن بي عرضه« عنوان كرد، دانست و گفت: وقتي كه پول بي پشتوانه 
در بانك مركزي چاپ مي شود به چه معناست؟ يعني بانك مركزي عملي 

دارد كه مستضعف و غير مستضعف برايش فرقي نمي كند.

 دريادار فدوي: دشمنان انقالب
هر روز  صحنه اي از دشمني را رقم مي زنند

مع�اون هماهنگ كننده س�پاه گفت: 
دش�منان انقالب ه�ر روز  صحنه اي از 
دشمني را رقم مي زنند كه بايد با جان ، 
ب�ه پ�اي آن  موض�وع رفت ت�ا هدف  

دشمنان از بين   برود. 
به گزارش تس��نيم، دري��ادار علي فدوي 
معاون هماهنگ كننده س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي صبح ديروز در هشتمين جش��نواره باقرالعلوم سپاه در 
سخناني اظهار داشت: توليد علم هر روز بايد بهبود بخشيده شود، توليد 
علم به اين معناست كه خوِد شما آن را توليد كنيد و منشأ علم، خودمان 
باش��يم. وي افزود: زماني ك��ه رئيس جمهور  امريكا گف��ت مي خواهم 
ايراني ها را از امريكا اخراج  كنم، يكي  از دانشمندان امريكايي نامه اي به 
رئيس جمهور امريكا نوشت و  گفت كه اگر ايرانيان از امريكا بروند، علم هم 
از امريكا مي رود. معاون هماهنگ كننده سپاه ادامه داد: هيچ موضوعي 
نبوده است كه در ۳5 سال گذشته در س��پاه پاي كار آن برويم و نتيجه 
نگيريم، البته بايد بدانيم كه علم و دانش انتها ندارد و  جا دارد كه تالش مان 
در عرصه توليد علم را بيشتر كنيم، دشمنان انقالب هر روز  صحنه اي از 
دشمني را رقم مي زنند كه بايد با جان ، به پاي آن  موضوع رفت تا هدف  
دش��منان از بين   برود. دريادار فدوي تصريح كرد: يكي از مأموريت هاي 
سپاه عمق بخشي داخلي و  عمق بخشي خارجي است و حوزه بهداشت و  
درمان، بهترين كمك را به اجراي اين مأموريت سپاه مي كند. در همين 
راستا، سپاه به تازگي در تعامل با وزارت بهداشت از ارائه خدمات بهداشت 

و  درمان  به مردم مناطق محروم استقبال كرده است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در پايان خاطرنش��ان كرد: اگر كسي در 
مواقع اضطراري به مردم كمك كند، بسيار ارزشمند است، در همين  
راستا يكي  از اس��تانداردهاي بيمارستان هاي صحرايي سپاه اين است 
كه اين بيمارستان ها با هواپيماهايي كه در اختيار خود سپاه است، در 
حداقل زمان به مكان حادثه انتقال يابد، البته سپاه در حوزه كمك رساني 

به مردم در شرايط بحراني هم كارهاي خوبي در برنامه دارد.

 علوي: هفته ای 2 تا 3 تیم تروریستی
 از همسایگان شناسایی می شود

ي�ك عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارجي 
مجلس ش�وراي اس�المي با تأكي�د بر ل�زوم حف�ظ وحدت 
و انس�جام و همراه�ي ب�ا م�ردم ب�راي خنث�ي ك�ردن 
توطئه ه�اي امري�كا در س�ال آين�ده، گف�ت: م�ا اي�ن پيچ 
تاريخ�ي را ب�ا س�ربلندي پش�ت س�ر خواهي�م گذاش�ت. 
شهروز برزگر، در گفت وگو با ايسنا، با اش��اره به بيانات اخير مقام 
معظم رهبري درباره نقشه امريكا براي سال آينده، اظهار كرد: بارها 
و بارها شاهد بوديم كه درايت و هوش و سياست مقام معظم رهبري 
در مقابل امريكا و بيانات ايشان، توطئه ها را خنثي كرد، كما اينكه 
ايشان در اوايل سال جاري به نقشه امريكا، اهداف و برنامه هايش به 
خصوص در تابستان اشاره داشتند كه زمستان سر رسيد و خبري 

از پياده سازي برنامه هاي امريكا نشد. 
وي با اشاره به برنامه ها و سياست هاي خصمانه امريكا، گفت : معموال 
رئيس جمهور امريكا در قالب نطق و سخنراني ها سياست ها را اعالم 
و وزير امور خارجه آن را دنبال مي كند؛ برنامه هايي كه معموالً جزو 

اقدامات عملي امريكاست، اما بخشي از آن اجرايي نمي شود،  لذا 
عمدتاً سياست امريكا درباره ايران بلوف اس��ت و نمي تواند آن را 

پياده سازي كند، به همين دليل به بهانه تراشي روي مي آورد. 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر اينكه بايد با شناخت رقبا و هوشياري و طبق 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري نسبت به سياس��ت هاي امريكا 
برنامه ريزي داش��ت، گفت : هدف دش��من بر هم زدن آرامش در 
جامعه و تنش در كشور است. امريكا با دنبال كردن اين سياست ها 
مي خواهد بدون هي��چ هزينه اي برنام��ه هايش را درب��اره ايران 

پياده سازي كند و به اهدافش برسد كه خوابي بيش نيست. 
برزگر با بيان اينكه امريكا از اول انقالب تاكنون بلوف هاي زيادي 
زده است، يادآور شد: اقدامات امريكا مشكالتي را به وجود آورد و 
تحريم هايي را اعمال كرد، به طوري كه امريكا كشورهاي عالقه مند 
به همكاري با ايران را تحت فش��ار قرار داد. نمونه آن كاري است 
كه با شركت هاي س��رمايه گذار فرانس��وي انجام داد و باعث بروز 

مشكالت اقتصادي در فرانسه شد. 
چه كس��ي جوابگوي شرايط فعلي 

فرانسه است؟
وي با بيان اينكه انقالب براي مقابله 
با نظام سرمايه داري و استقالل بود، 
گفت : امريكا در س��ال ۹۸ به دنبال 
يك سلس��له اقدامات است. آن هم 
در شرايطي كه مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
جهاني به ه��م تنيدگي خاصي دارد، البته هم��ان طور كه امريكا 
نتوانست براي پروژه  تابستان داغ كاري را پيش ببرد در سال ۹۸ هم 
به اهدافش نمي رسد. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با تأكيد 
بر اينكه مسئوالن بايد در شرايط فعلي با اتحاد و همدلي با اقدامات 
خصمانه امريكا مقابله كنند، افزود: قطعا با همراهي مردم و داشتن 
وحدت و همدلي و اتخاذ سياست هاي درست مي توانيم به امريكا 

ضربه وارد كنيم، ولي قبل از آن بايد همراه مردم باشيم. 

برزگ��ر با اش��اره به جن��گ اقتص��ادي و مش��كالت پيش رو، 
خاطرنش��ان كرد: جنگ اقتصادي يك واقعيت اس��ت، اما اين 
اجازه را نمي دهيم كه به بحران تبديل شود، بايد آن را مديريت 
كنيم تا به مردم فشاري وارد نشود، ولي قبل از آن اگر مسئوالن 
در هر حوزه اي ت��وان افزايش رفاه مردم را در ش��رايط تحريم 
ندارند، بايد رفاه خود را هم س��طح مردم كرده و همچون آنها 
زندگي كنند، كما اينكه خيلي از مسئوالن هم چنين روندي را 

پيش گرفته و هم سطح مردم شده اند. 
وي در پايان با بيان اينكه وفاق و همدلي بين مردم و مس��ئوالن 
در كمتر نقطه اي از جهان ديده مي ش��ود، ب��ه كمك هاي مردم و 
مسئوالن در زلزله كرمانشاه اشاره و اظهار كرد: حكومت و كشور 
براي مردم است كه در اين شرايط نظام سلطه به دنبال بر هم زدن 
وفاق ملي است. ما قطعا اين پيچ تاريخي را با سر بلندي پشت سر 
مي گذاريم و تمام تالش مان بر آن اس��ت كه مردم از لحاظ تأمين 

كاالهاي اساسي و داشتن رفاه با مشكل مواجه نشوند.

برزگر: وحدت و انسجام خنثي كننده توطئه هاي امريكا در سال آينده است
مجلس

   گزارش


