
مجلس واقعا بايد درراس امور 
باشد

رهبرمعظم  انقالب در دیدار نمایندگان مجلس دهم: وزیر اطالعات: 
 از برچسب زدن

 به تحليلگران پرهيز شود
گروه سياس�ي| وزير اطالعاتي كه به 
باور بسياري ش��بيه وزير اطالعات هاي 
ديگر نيست. ويژگي هاي شخصيتي محمود علوي سبب 
شده تا وزير اطالعات دولت روحاني كمي متمايز از ساير 
وزراي اطالعات در ديگر كابينه ها باشد. علوي در همايش 
ملي روش هاي تحلي��ل اطالعات به بحث تحليل هاي 
امنيتي پرداخته و سانسور و خودسانسوري را از آفت هاي 
آن دانسته است. به نظر مي رسد وزير اطالعات روحاني 
همه دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي كشور از زيردستان 
خود تا همكارانش در نهادهاي ديگر را مخاطب قرار داده 
و آنها را به واقع بيني در تحليل وضع موجود فرا مي خواند. 
علوي همچنين بر عقل محور بودن تحليل هاي اطالعاتي 
تاكي��د كرده و درمورد برچس��ب زدن ب��ه تحليلگران 
هش��دار داده اس��ت. به گزارش فارس عل��وي با بيان 
اينكه ام��روز در عصر تحليل زندگ��ي مي كنيم، اظهار 
داش��ت: بايد روي تحليل ه��ا مديريت صحيح و علمي 
شود نه اينكه تحليل مانع تحليل و پيشگيري ها شود، 
تحليل ه��اي اطالعاتي بايد آسيب ش��ناس و واقع گرا 
و ن��ه توهمي و پيش بيني كننده آينده باش��د. به گفته 
وزي��ر اطالعات روش تحليل مانند ظرفي اس��ت كه بر 
محتوا هم تاثير مي گ��ذارد و هرچه ريل گذاري در اين 
مسير هوش��مندانه تر باشد قطار تحليل به نتيجه هاي 
ارزش��مند مي رس��د. علوي با بيان اينكه شناس��ايي 
پديده ها، شناس��ايي بحران هاي اقتص��ادي و امنيتي 
نيازمند تحليل اطالعاتي اس��ت، اف��زود: تحليل هاي 
اطالعات��ي باي��د عقل محور باش��د اگ��ر خداي نكرده 
تحليل ها احساسات محور و نشأت گرفته از حب و بغض 
و سليقه اي باش��د امنيت ملي با خطرات جدي مواجه 
 خواهد شد، چراكه نتيجه آن اطالعاتي مبتني بر توهم ها 
خواهد بود. وزير اطالعات با بيان اينكه در تحليل هاي 
امنيتي سانس��ور و خودسانسوري از آسيب هاي جدي 
اس��ت، افزود: خودسانس��وري امري جدي اس��ت كه 
تصميم گي��ران كش��ور را از درك حقايق باز داش��ته و 
صرفا به توجيه افكار س��وق مي دهد و لذا مسير را براي 
تصميمات مناسب بازمي دارد. وي ادامه داد: انحرف در 
تصميم سازي از نتايج غلط تحليل اطالعاتي است كه 
حداقل نتيجه آن اتالف منافع و فرصت سوزي هاس��ت 
 ل��ذا در تحليل اطالعات فضاي باز و انديش��ه حرفه اي

از ضرورت هاست. پرهيز از برچسب به تحليلگران مورد 
توجه قرار گيرد؛ كافي اس��ت به تحليلگران برچس��ب 
چپ و راس��ت بزنند تا تحليل ها به نتايج غلط برس��د و 
اين يك آسيب جدي اس��ت. بايد فضا به گونه اي باشد 
كه افراد بدون واهمه سراغ تحليل بروند. وزير اطالعات 
خاطرنش��ان كرد: رويك��رد دس��تگاه هاي اطالعاتي 
بهره گيري ازروش هاي علمي است كه اگر ما هم دراين 

زمينه حركت نكنيم ضرر مي كنيم.

  امروز نخستين جلسه هيات ریيسه مجلس دهم 
تشكيل مي شود. ایسنا

  ۳ ایراد شوراي نگهبان به الیحه »كاهش ساعت 
كاري بانوان« اعالم شد. مهر

  مراس�م فارغ التحصيلي خلبانان نيروي هوایي 
برگزار شد. ایسنا

  ش�وراي نگهب�ان قانون اصالح م�اده 12 قانون 
حمای�ت از حقوق مولفان را خالف موازین ش�رع 

شناخت. فارس
  پروانه مافي، نماینده تهران: كميس�يون زنان و 

خانواده در مجلس تشكيل مي شود. ایرنا
  منتخبان اس�تان آذربایجان ش�رقي مراس�م 

تحليف را به جا آوردند. ایرنا
  محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران: ضرورت 
مقابله ش�بكه اي و س�ازمان یافته با قاچاقچيان. 

خانه ملت

شمخاني: بايد ايجاد قدرت اطالعاتي را در دستور كار قرار دهيم 
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: در كنار قدرت موشكي، قدرت ایدئولوژیكي و تحقق اقتصاد مقاومتي كه سه  پایه قدرت بازدارنده كشورمان هستند، باید به دنبال پایه گذاري قدرت اطالعاتي باشيم. به 

گزارش ایسنا، علي شمخاني اظهار كرد: قدرت یك پدیده چند بعدي است و مساوي دانستن قدرت با تجهيزات نظامي یك اشتباه فاحش است. رهبر انقالب هم مي فرمایند قدرتي موثر است كه دروني شده 
باشد. وي در ادامه افزود: اگر انقالب اسالمي بي نام امام خميني)ره( در جهان شناخته شده نيست، راه درست  حركت كردن انقالب هم بي خط رهبر انقالب ممكن نيست. 

رييس ستاد انتفاضه و قدس با تاكيد بر نقش روز جهاني 
قدس در خنثي س��ازي توطئه هاي دش��منان اسالم 
و ملت فلس��طين گفت: امت اس��المي اجازه نمي دهد 
ائتالف سعودي – صهيونيستي به هدف خود برسد. به 
گزارش فارس، رمضان شريف مسوول ستاد انتفاضه و 
قدس، با اش��اره به تحوالت جاري منطقه و رخدادهاي 
درون سرزمين فلسطين اظهار داشت: برآوردها حكايت 
از اي��ن واقعيت دارد كه كش��ورهايي كه تا مدتي پيش 
مدعي پرچمداري مب��ارزه با اس��راييل بودند، پس از 
چرخش در سياست هاي خود و آشكار ساختن اهداف 
پنهان و مكنونات باطني در حمايت و همراهي با رژيم 
صهيونيستي امروز اهداف شوم خود را دست نيافتني 
دانسته و در آينده نزديك مورد مواخذه و نكوهش آحاد 
امت اسالمي به ويژه مردم مسلمان كشور خودشان قرار 
خواهند گرفت. شريف اشغال فلسطين را ظلم آشكار 
به يك ملت مظلوم دانست و افزود: با وجود سناريوهاي 
متعدد نظام سلطه و صهيونيس��م در به حاشيه راندن 
مس��اله قدس و فلسطين در جهان اسالم و برمال شدن 
حمايت هاي پنهان س��ران برخي كش��ورهاي عربي و 
مرتجع منطق��ه از رژيم صهيونيس��تي، انتفاضه اخير 
كه با خون شهداي فلسطيني بارورتر شده است اجازه 
خاموش شدن ش��عله هاي مقاومت ضدصهيونيستي 
در سرزمين هاي اش��غالي را نخواهد داد. رييس ستاد 
انتفاضه و ق��دس تاكيد كرد: افكار عموم��ي در آينده 
تمركز بيشتري نس��بت به قبله اول مسلمين جهان و 
قدس و فلسطين معطوف خواهند داشت و به فضل الهي 
اراده مستحكم امت اسالمي اجازه امنيت و آرامش را به 

اشغالگران نخواهد داد. 

وكيل مدافع بابك زنجاني از تعيين ش��عبه ديوان عالي 
كش��ور جهت رس��يدگي به پرونده موكلش خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، رس��ول كوهپايه زاده گفت: پس از 
مراجعات متعدد به ديوان عالي كش��ور اعالم ش��د كه 
پرونده جهت رس��يدگي تعيين شعبه ش��ده و قضات 
در حال رسيدگي هستند، ولي شعبه محرمانه است و 
كسي از آن مطلع نيست و نمي توانيم آن را اعالم كنيم. 
وي افزود: ما ضمن اعتقاد به ديوان عالي كشور به عنوان 
عالي ترين ملجاء عدل و داد و ذخيره ارزشمند از قضات 
شريف، شجاع، مستقل، دانشمند و عادل، اميدواريم اين 
محرمانه بودن براي شكات و مدعي العموم هم حياتي 
باش��د و اصل برابري و تناظر رعايت شود. كوهپايه زاده 
اظهار اميدواري كرد كه با توجه به اليحه فرجام خواهي، 
اعتراضات و ايرادات جدي و اساسي كه به دادنامه بدوي 
وارد اس��ت و در نظر گرفتن صراحت قوانين و مقررات 
موضوعه و اصول دادرسي عادالنه كيفري، ديوان عالي 
كشور همچون گذشته و با حفظ استقالل كامل و تاكيد 
بر اجراي قانون، راي عادالنه اي صادر كند و همان طور 
كه نبايد حقي از بيت المال تضييع شود، حقوق شرعي و 
قانوني موكل نيز ملحوظ نظر قضايي قرار گيرد و از نقض 

قوانين و مقررات جلوگيري شود. 

 رييس س��ازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مشكالت 
كشور و تاثير آن بر افزايش ميزان فساد خاطرنشان كرد: 
هيچگاه قصد توجيه ندارم ولي واقعيت اين است كه ايران 
هشت سال جنگ سخت داشت. به گزارش ميزان،ناصر 
سراج تصريح كرد: 37 سال جنگ نرم و تحريم داشتيم. 
همه به ياد دارند اوايل انقالب چه بس��اطي در استان ها 
مانند اس��تان كردس��تان برپا بود. با اين وضع يكسري 
افراد س��ودجو و فرصت طلب دس��ت درازي ب��ه اموال 
عمومي را مباح دانسته و دست به فساد زدند. متاسفانه 
در يك مقطع زماني هم يكسري قانون را زير پا گذاشته 
و قانونمداري را به قانون گري��زي تبديل كردند. اين در 
حالي است كه در همين كشور انگليس اگر جرات كرده 
و دوربين هاي نظارتي متعددي كه در كل كشور وجود 
دارد را خارج كنند، آيا فروشگاه يا پاساژي از دستبرد در 
امان خواهد ماند؟!رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه 
داد: اميدوارم با رهبري داهيانه مقام معظم رهبري با فساد 
مبارزه ج��دي كنيم. اين اطمينان خاط��ر را مي دهم از 
كساني كه به اين نظام و ملت خيانت كرده اند و مي كنند، 
صرف نظر نمي كنيم. بايد پذيرفت كه اكثر مديران كشور 
ما خدوم، پاكدست و سرمايه اين نظام هستند و ما وظيفه 
داريم اگر خداي نك��رده دامي براي مديري گس��ترده 
مي ش��ود، اجازه ندهيم مديران داخل آن دام ها بيفتند.

سراج با بيان اينكه رويكرد دنيا در مبارزه با فساد جدي 
است، خاطرنشان كرد: جالب است بدانيم كه امروزه در 
دنيا حمايت از افش��اگري در حال تبديل شدن به قانون 
است. هم اكنون نمايندگان سازمان شفافيت بين الملل 
كه مقر آن در برلين اس��ت، به كشورهاي مختلف سفر 
كرده و كشورها را توجيه مي كنند تا قانوني براي حمايت 
از كساني كه در رابطه با ناهنجاري ها افشاگري مي كنند، 
وضع كنند. حتي در برخي كش��ورها براي افراد افشاگر 
محافظ مي گذارند. اميدواريم ما نيز بتوانيم در ايران هم 
از اين افراد حمايت كنيم. يك معناي افش��اگري، سوت 
است، مانند سوت در زمين فوتبال كه بايد براي كساني 
كه مي خواهند مرتكب خالف شوند، سوت زده و از تخلف 
پيشگيري كنيم. وي تصريح كرد: اين اطمينان را مي دهم 
با افرادي كه مرتكب پرونده هاي سنگين هستند در زمان 
مناسبت برخورد خواهد شد و اين طور نيست كه نظام 
غافل بوده و اطالع نداش��ته باشد كه چه كساني مرتكب 
تخلف مي شوند. وي با اشاره به آمار فرار مالياتي در كشور 
خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش هاي سازمان مالياتي 
كشور، بيش از 130 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در 
كشور داريم. سراج با اشاره به ترفند هاي افراد براي فرار 
مالياتي خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي مسووالن ما نيز 
بي تقصير نيستند. مثال اخيرا استاندار يكي از استان ها به 
بهانه تامين خرج استان، 2500 تن مجوز واردات ميوه 
صادر كرده است. يا اينكه استاندار سابق خوزستان مجوز 
ورود تعداد زيادي ماشين غيرمجاز در منطقه آزاد اروند 
دادند. چند بار استاندار را احضار كرده و با ايشان صحبت 
كردم، ايشان هم هر چند اس��تاندار پاكدستي بود ولي 
توجيهات خود را داشت. اما واردات اين خودرو ها تبعات 
بسياري براي كشور داشت كه از جمله آن ضربه به توليد 
داخلي بود. البته ما نيز به ديوان عدالت شكايت كرديم و 
ديوان عدالت مصوبه شوراي تامين استان را ابطال كرد. 

مش��اور فرهنگي رييس جمهور با اشاره به چالش هاي 
عرص��ه چرخه توليد خب��ر و تحلي��ل اطالعات گفت: 
چالش هايي وج��ود دارد كه نمي توان ب��دون توجه به 
اين چالش ها به تحليل اين خبرها پرداخت. به گزارش 
»انتخاب« به نقل از خبرگزاري ها، حس��ام الدين آشنا 
عصر ديروز در همايش ملي روش هاي تحليل اطالعات 
با اشاره به چالش هاي موجود در چرخه تحليل اطالعات 
اظهار كرد: يكي از اين چالش ها توليد خبر اس��ت. وي 
با ارايه مثال بي بي سي فارسي درباره پخش مستندي 
از امام خميني)ره( افزود: اين كار بي بي س��ي از الطاف 
خفيه الهي است. آنها اول ادعا كردند كه سندي را كشف 
كرده اند در حالي كه ارزش اطالعاتي آن صفر بود و پس 
از آن بار اطالعات س��نگين ايجاد كردند كه در واقع از 
اطالعات سوءاستفاده كرده اند. بعدا مشخص شد مرحوم 
كمره اي به س��فارت امريكا رفته و گفته فالني پيغامي 
داده است. آشنا در ادامه با ارايه مثال ديگري در زمينه 
توليد خبر گفت: سايتي مطلبي انتشار داده كه يكي از 
سران اصالحات به آشنا پيام محرمانه داده كه عليه فالن 
سردار بزرگ مطلبي بنويس اما نبايد مشخص شود كه 
ما گفتيم مطلبي بنويس. حال تاييد كردن اين مطلب 
هم مصيبت است. سوال اين است كه اگر مساله محرمانه 
بوده آن سايت خبري چگونه به آن دست يافته و اگر هم 
درك كرده كه آن مطلب محرمانه است چگونه منتشر 
 كرده اند و اگر خبر را پايه س��اخته باي��د به او »اي  ول« 

بگوييم. 
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»ب�ا  ب�ای�د  ق��ان�ون 
»متق�ن«،  كيفي�ت«، 
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صف كميس��يون هاي تخصصي مجلس 
تش��كيل ش��د. صفي كه خيل��ي در آن 
»توازن« به چش��م نمي خ��ورد. يك جا 
كميس��يوني مانند سياس��ت خارجي و 
امنيت ملي 38 متقاضي عضويت دارد و 
جاي ديگر كميسيون هايي مانند حقوقي 
يا ش��وراها هر كدام تنها س��ه متقاضي. 
اما هر چه هس��ت بايد 23 كرس��ي تمام 
اين كميسيون ها پر ش��ود. نمايندگاني 
كه نمي توانند به جمع كميس��يون هاي 
پ��ر متقاضي وارد ش��وند الج��رم بايد به 
كميسيون هايي بروند كه متقاضيان آنها 
براي عضويت به عدد 23 نرس��يده است. 
براساس فهرستي كه ديروز منتشر شد، 
پس از كميس��يون امنيت، كميس��يون 
صنايع با 32 تقاضا و كميس��يون برنامه 
و بودجه با 31 درخواس��ت پراقبال ترين 
كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي 
هس��تند. 29 نفر از نماين��دگان مجلس 
براي كميس��يون اقتص��اد، 28 نفر براي 
كميسيون انرژي، 25 نفر براي كميسيون 
عمران، 23 نفر براي كميسيون آموزش 
و تحقيقات و 22 نفر هم براي كميسيون 
اجتماعي درخواست داده اند. كميسيون 
بهداش��ت نيز م��ورد اقب��ال 17 نماينده 
و كميس��يون كش��اورزي م��ورد اقبال 
15 نماينده قرار گرفته اس��ت. كمترين 
درخواس��ت حضور براي كميسيون هاي 
اص��ل 90 با 7 درخواس��ت، كميس��يون 
فرهنگي با 4 درخواس��ت، كميس��يون 
قضايي و كميسيون شوراها و امور داخلي 
هر يك با 3 درخواس��ت ثبت شده است. 

بدين ترتيب به نظر مي رس��د از يك س��و 
موضوع برجام س��كه كميسيون امنيت 
ملي را در مجلس دهم پر رونق كرده و بعد 
از آن مجموعه ه��اي اقتصادي در اولويت 
نمايندگان قرار گرفته اند و هرچه وظيفه 
كميسيون ها به سمت مسائل اجتماعي و 
فرهنگي مي رود، تقاضا براي عضويت در 
آنها كمتر مي ش��ود. اما مهم تر از هر چيز 
در فضاي امروز اين اس��ت كه سرنوشت 
رياس��ت هر كدام از اين كميسيون ها به 

كجا ختم خواهد شد؟

ژنرال هاي امنيت و آموزش
ژنرال هاي مجلس بيش از هر كميسيون 
ديگري در كميس��يون امنيت ملي گرد 
ه��م آمده ان��د؛ عالءالدي��ن بروجردي، 
كاظم جاللي، حشمت اهلل فالحت پيشه، 
مجتبي ذوالن��وري و محمد جواد فتحي. 
البت��ه علي الريجاني ه��م خود متقاضي 
حضور در همين كميس��يون شده است. 
براي رقابت رياس��ت ت��ا اينجا بروجردي 
و فالحت پيش��ه آم��اده ورود ب��ه ميدان 
هس��تند، هرچن��د در آن س��و مصطفي 
كواكبيان هم از قب��ل اعالم كرده بود كه 
خواهد آمد. اما احتمال اينكه گزينه نهايي 
اصالح طلبان كس ديگري باش��د بسيار 
محتمل تر اس��ت. كاظم جاللي هم كه به 
نظر مي رس��د هنوز سوداي رياست مركز 
پژوهش ه��ا را دارد، هيچ نش��اني كه دال 
بر نامزدي اش باش��د بروز نداده است. اما 
در كميس��يون آم��وزش و تحقيقات هم 
چهره هاي سرشناس كم نيستند؛ مهدي 

زاهدي، محمدرضا عارف و علي مطهري 
از آن جمله هس��تند. مطه��ري البته به 
دليل عضويت در هيات رييسه نمي تواند 
رييس هيچ كميس��يوني باشد. هرچند 
حبيب اهلل دهم��رده اصولگ��را و محمود 
صادقي اصالح طلب هم در اين مجموعه 
چهره هايي هستند كه حرفي براي زدن 
دارند اما به نظر مي رس��د رقابت زاهدي و 
عارف تعيين كننده رياست باشد. هرچند 
اگر ع��ارف وارد اين گود نش��ود صادقي 
هم مي توان��د گزينه اصالح طلبان در اين 

كميسيون باشد. 

تكليف روشن برنامه، رقابت اقتصاد
كميسيون برنامه و بودجه با 31 متقاضي 
عضوي��ت يك نام��زد مهم براي رياس��ت 
دارد؛ غالمرض��ا تاجگ��ردون. در تركي��ب 
اين 31 نفر هم به نظر نمي رس��د كس��ي 
باش��د ك��ه بتوان��د جل��وي او صف آرايي 
ج��دي را رقم بزن��د. علي الخصوص اينكه 
تاجگ��ردون اصالح طل��ب، س��خت مورد 
اعتماد طيف اصولگرايان معتدل نزديك به 
علي الريجاني هم هست و مي تواند راي آنها 
را نيز داشته باشد. سابقه دو سال رياست او 
بر كميس��يون برنامه و بودجه مجلس نهم 
نيز بر شانس��ش براي استمرار اين رياست 
مي افزايد. اما براي كميس��يون اقتصادي 
وضعي��ت ف��رق دارد. آنج��ا چهره هايي از 
الياس حضرتي تا محمدرضا پورابراهيمي 
و محمود بهمن��ي در صحنه رقابت حاضر 
هستند. پورابراهيمي با پشتوانه چهار سال 
نايب رييسي كميسيون اقتصادي مجلس 

نهم و عضويت در ش��وراي پ��ول و اعتبار 
وارد اين عرصه مي ش��ود و حضرتي تجربه 
16 سال عضويت در كميسيون اقتصادي 
مجالس سوم تا ششم را دارد. بهمني هم بر 
روي سابقه رياس��تش در بانك مركزي در 
دولت دهم حساب باز كرده اما شايد سايه 
نام احمدي نژاد بر سر او كار را قدري برايش 

سخت كند. 

گمانه زني هاي پيچيده
البته اينها تنها كميسيون هاي اقتصادي 
مجلس نيستند. كميسيون هاي انرژي، 
صناي��ع و مع��ادن و عمران ه��م ارتباط 
مس��تقيم با موضوع اقتصاد دارند. س��ه 
كميس��يوني كه به نظر مي رس��د رقابت 
در آنها قدري نفس��گير باشد. حميدرضا 
فوالدگر اصولگرا از مدت ها پيش خود را 
گزينه اول رياست اين كميسيون مي داند. 
او علي الخصوص بر سابقه اش در رياست 
كميسيون ويژه توليد مجلس نهم تاكيد 
دارد. كميسيون ويژه اي كه حتي بيشتر 
از برخي از كميسيون هاي اصلي دوره نهم 
تشكيل جلسه داد. شايد اصالح طلبان در 
مقابل او محمدرضا نجف��ي يا عبدالرضا 
هاش��م زايي را نامزد كنن��د. دو نماينده 
تهران كه هر كدام هم س��ابقه زيادي در 
بخش صنع��ت دارند. اما در كميس��يون 
ان��رژي خيل��ي از نگاه ها ب��ه هدايت اهلل 
خادم��ي اس��ت. او قطع��ا »نفتي ترين« 
 چهره ادوار اخير مجلس است. با سابقه اي

 26س��اله در صنعت حفاري. در مقابلش 
حس��ين اميري خامكاني ق��رار گرفته، 

كسي كه از مجلس ششم تاكنون تجربه 
قانونگذاري در كميسيون انرژي را دارد. 
البته گفته مي شود كه فريدون حسن وند 
و به��روز نعمتي ه��م دورخيزهايي براي 
حضور در رقابت رياس��ت اين كميسيون 
داش��ته اند. براي كميس��يون عمران هم 
فعال نام مه��رداد الهوت��ي و عبدالكريم 
حسين زاده بر س��ر زبان هاست. هر چند 
به نظر مي رس��د ك��ه گمانه زن��ي درباره 
سرنوش��ت اين س��ه كميس��يون قدري 

سخت تر از بقيه باشد. 

 ابقاي سه ریيس در سه كميسيون
 كم متقاضي

كميس��يون اجتماع��ي مجلس ش��ايد 
جايي باش��د كه بتواند رياس��ت يك زن 
را تجربه كند؛ س��هيال جلودارزاده. او كه 
نامزد فراكسيون اميد براي هيات رييسه 
بود احتم��اال نامزد اصالح طلب��ان براي 
كميس��يون اجتماعي هم خواهد شد. در 
مقابلش اما عبدالرضا عزيزي و عبدالرضا 
مص��ري دو گزينه جدي هس��تند. براي 
كميس��يون بهداشت نيز نام علي نوبخت 
بيش��تر از بقيه متقاضيان براي رياس��ت 
خودنماي��ي مي كند. هر چن��د ابوالفضل 
سروش هم مي تواند گزينه ديگري باشد. 
اما در سه كميسيون كم متقاضي به نظر 
مي رسد كرسي رياست به همان روساي 
دوره نهم برس��د؛ الهيار ملكشاهي براي 
كميس��يون حقوقي، احمد سالك براي 
كميس��يون فرهنگي و نهايتا محمدعلي 

پورمختار براي كميسيون اصل نود.

رياست كميسيون ها؛ دومين ميدان رقابت داخلي پارلمان دهم
صف كشي كميسيون هاي تخصصي مجلس دهم

سوژه روز

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي صبح )يكشنبه( در ديدار 
رييس و نمايندگان مجلس دهم با تاكيد 
بر لزوم حفظ اقتدار، هيب��ت و جايگاه در 
راس امور بودن مجلس شوراي اسالمي، به 
الزامات قانونگذاري خوب در مجلس اشاره 
كردند و با برش��مردن اولويت هاي كاري 
مجلس در عرصه ه��اي اقتصاد مقاومتي، 
فرهنگ و سياست هاي داخلي، منطقه اي و 
بين المللي گفتند: مجلس شوراي اسالمي 
بايد ضمن دميدن روح آرامش در كشور، 
»انقالبي« باش��د و در قانونگذاري انقالبي 
عمل كند و به مواضع خصمانه و مغرضانه 
امريكا، واكنش نش��ان ده��د و در مقابل 

سياست هاي استكبار ايستادگي كند. 
رهبر انقالب اس��المي در ابتداي سخنان 
خود با تبريك به نمايندگان مجلس دهم 
به دليل كس��ب توفيق خدمتگ��زاري در 
قوه مقننه، جايگاه اين ق��وه را واال و رفيع 
دانس��تند و افزودند: وظيف��ه قانونگذاري 
مجلس، بسيار مهم و در واقع ريل گذاري 
براي حركت دولت است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تاكيد بر اينكه وظيفه نظارتي 
مجل��س، تعارض��ي با موض��وع همكاري 
با دولت ن��دارد، خاطرنش��ان كردند: اين 
هم��كاري به معن��اي گذش��تن مجلس 
از حق خود نيس��ت و نماين��دگان بايد با 
استفاده از اختيارات قانوني خود همچون 
تحقيق و تفحص، اجراي صحيح قانون را 
پيگيري كنند. ايش��ان با اشاره به سوگند 
نمايندگان مجلس در حفظ مباني اسالم 
و دس��تاوردهاي انقالب افزودند: مجلس 
باي��د واقع��ا در راس ام��ور باش��د و حفظ 
جاي��گاه و هيبت واقع��ي مجلس برعهده 

نمايندگان است. 
رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه يكي 
از ضمانت هاي حفظ جايگاه واالي مجلس 
شوراي اسالمي، نظارت مجلس بر خويش 

اس��ت، به موض��وع قانونگ��ذاري خوب و 
الزامات آن اشاره كردند و گفتند: قانون بايد 
»با كيفيت«، »متقن«، »همه جانبه نگر«، 
»واضح«، »بدون تعارض با قوانين ديگر«، 
»ضد فس��اد«، »منطبق با سياس��ت هاي 
باالدس��تي«، »برگرفت��ه از ديدگاه هاي 
كارشناس��ي بدنه دولت و خارج از دولت« 
و »دربر دارنده مصالح ملي به جاي مصالح 
محلي« باش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
به اليحه برنامه شش��م به عن��وان يكي از 
دس��توركارهاي فوق الع��اده مهم مجلس 
جدي��د اش��اره كردند و افزودند: ش��رايط 
كشور، شرايط ويژه اي است، بنابراين برنامه 
شش��م بايد با دقت و بدون هيچ اغماض و 
كوتاهي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. 
ايشان همچنين با اش��اره به حضور تعداد 
قابل توجه��ي از نماين��دگان جدي��د، در 
مجلس دهم خاطرنش��ان كردند: من اين 
موضوع را يك فرصت مي دانم زيرا حضور 
نماين��دگان تازه نف��س در كن��ار برخي 
نمايندگان با تجربه، زمينه ساز يك مجلس 
با نش��اط و با انگيزه اس��ت كه از تجربيات 
نمايندگان با تجربه استفاده خواهد كرد. 

رهبر انقالب اس��المي س��پس به موضوع 
اولويت هاي كاري مجلس دهم پرداختند 
و با تاكيد بر اينكه »اقتصاد«، يك موضوع 
اصلي است، افزودند: نمايندگان مجلس، 
در خصوص عملي شدن اقتصاد مقاومتي 
بس��يار تاثيرگذار هس��تند زيرا مي توانند 
مسير اقدامات اقتصادي دولت را در مسير 
اقتصاد مقاومتي قرار دهند و همچنين اين 

موضوع را از دولت مطالبه كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تالش 
دشمن براي استفاده از حربه اقتصاد براي 
ضرب��ه زدن به نظام اس��المي، گفتند: اگر 
چه برخي ناشي گري ها انجام شد و برخي 
مواضع و صحبت هاي منفعالنه، دش��من 
را در اس��تفاده از حربه تحريم، تش��جيع 

كرد اما بايد مش��كالت اقتص��ادي به ويژه 
ركود و اشتغال حل شوند و ِصرِف صحبت، 

فايده ندارد. 
ايش��ان، حل موضوع ركود و اش��تغال از 
طريق رونق توليد داخلي را از اولويت هاي 
اصلي و بس��يار مه��م در بخ��ش اقتصاد 
برشمردند و خاطرنش��ان كردند: خجلت 
و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از 
خجلت و شرمندگي جوان بيكار در خانواده 
خود، بيشتر است، بنابراين بايد براي حل 

اين مشكل، اقدامات جدي انجام شود. 
رهبر انقالب اس��المي مقابله ب��ا قاچاق را 
يكي ديگر از اولويت هاي كاري مجلس در 
موضوع اقتصاد دانس��تند و گفتند: قاچاق 
همچون خنجري به پش��ت نظام است كه 
مقابله با آن هم آسان نيست اما دولت بايد 
با اين پديده شوم برخورد كند و مجلس نيز 
پشتوانه اين برخورد باشد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در ادامه ب��ه موضوع فرهنگ به 
عنوان يك��ي ديگ��ر از اولويت هاي كاري 
مجلس دهم اشاره كردند و گفتند: مساله 
اقتصاد، اولويت فوري و كنوني كشور است 
اما فرهن��گ در بلندم��دت از اقتصاد نيز 
مهم تر است.  ايش��ان افزودند: در موضوع 
فرهنگ نوعي ولن��گاري و بي اهتمامي در 
دستگاه هاي فرهنگي به چشم مي خورد، 
زي��را در تولي��د كاالي فرهنگ��ي مفيد و 
جلوگي��ري از توليد كاالي فرهنگي مضر، 
كوتاهي هاي��ي انجام مي ش��ود. حضرت 
آي��ت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: در برخي 
مواقع تاكيدهايي كه بر پرهيز از اس��تفاده 
كاالهاي مضر غيرفرهنگي همچون برخي 
مواد غذايي مي ش��ود، بيش��تر از هشدار 
درباره كاالهاي فرهنگي مضر اس��ت، در 
حالي كه تاثيرات سوء اين كاالها بر مردم 

خطرناك تر و گسترده تر است. 
ايشان خاطرنشان كردند: برخي مواقع در 
مقابل توليد يا ورود كاالهاي فرهنگي مضر، 

موضع گيري و اقدامي نمي شود، زيرا اين 
ترس وجود دارد كه متهم به جلوگيري از 

جريان آزاد اطالعات شوند. 
رهبر انقالب اس��المي با اشاره به اقدامات 
سختگيرانه در اروپا و امريكا براي كنترل 
اطالعات گفتند: م��ا در حالي از اتهام هاي 
بي اس��اس آنها در خص��وص جلوگيري از 
جري��ان آزاد اطالعات ه��راس داريم كه 
كنترل هاي ما يك دهم س��ختگيري هاي 

آنها نيست. 
توصيه بع��دي رهبر انقالب اس��المي به 
نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي، 
»انقالبي بودن، انقالب��ي ماندن و انقالبي 

عمل كردن« بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، مجلس شوراي 
اسالمي را نهادي انقالبي و برآمده از انقالب 
خواندن��د و خطاب به نماين��دگان تاكيد 
كردند: در قانونگذاري و در عمل به وظايف 
نمايندگي، و در نطق ها و موضع گيري هاي 

خود، انقالبي عمل كنيد. 
ايشان، موضع گيري هاي عمومي مجلس 
درقبال مس��ائل كالن را مهم برشمردند و 
با تجلي��ل از كارنامه خوب مجلس نهم در 
اين زمينه افزودند: مجلس بايد در مواجهه 
و مقابل��ه با جريان هاي معارض سياس��ي 
علي��ه انقالب اس��المي، موض��ع قاطع و 
شفاف داشته باشد. رهبر انقالب اسالمي 
با اش��اره به رفتار كام��ال خصمانه دولت و 
كنگره امريكا با جمهوري اس��المي ايران، 
گفتند: در مقابل گستاخي هاي دشمنان 
باي��د به مي��دان آم��د و با پاس��خ محكم، 
دهان آنها را بس��ت، زيرا دشمن در عرصه 
سياسي براساس عكس العمل ها محاسبه 
مي كند و اگر احس��اس كند طرف مقابل 
منفعل و اهل عقب نش��يني اس��ت، كوتاه 
نمي آي��د و زياده خواهي مي كند.  حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه به قضيه 
مذاكرات هس��ته اي اش��اره و خاطرنشان 
كردند: امريكايي ها اعم از دولت، كنگره و 
كانديداهاي رياست جمهوري آينده، مدام 
زياده خواهي و تهديد مي كنند و مواضع و 
تهديدهاي آنه��ا در مقطع فعلي همچون 
دوره قبل از توافق اس��ت و نبايد در مقابل 

اين گستاخي ها ساكت ماند. 
رهبر انقالب اس��المي در ادامه به تشريح 
نقش��ه داخلي دش��من در فع��ال كردن 
گس��ل هاي داخلي پرداختن��د و افزودند: 
دشمن در تالش است تا گسل هاي قومي، 
عقيدتي و جناحي را فعال و تبديل به زلزله 
كند بنابراين نمايندگان مجلس بايد تالش 
كنند تا اين طراحي دشمن به نتيجه نرسد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: نماينده 
مجل��س مي تواند طب��ق بين��ش و نگاه 
سياس��ي خود راي بده��د و در موافقت يا 
مخالفت با موضوع��ي، اظهارنظر يا انتقاد 
كند اما ب��ه هيچ وجه نبايد همچون برخي 
مقاطع در دوره ه��اي قبلي مجلس كار به 
اختالف، كش��مكش زبان��ي، يقه گيري و 
تشنج كشيده ش��ود.  رهبر انقالب، ايجاد 
تش��نج در مجلس را موجب سرريز شدن 
آن ب��ه جامعه و ب��روز تنش و آث��ار رواني 
منفي در جامع��ه دانس��تند و گفتند: در 
مجلس بايد آرامش حكمفرما باشد و اين 
آرامش، قطعاً به جامعه نيز منتقل خواهد 
ش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به 
تشريح طراحي دش��من در سطح منطقه 
پرداختند و خاطرنش��ان كردند: دش��من 
براي منطقه مهم و حس��اس غرب آس��يا 
نقشه هاي مشخصي دارد و تالش مي كند 
سياست هاي جمهوري اسالمي را كه مانع 
تحقق نقشه هاي اوست، خنثي كند. ايشان 

در اشاره به برخي ويژگي هاي منطقه غرب 
آسيا، افزودند: »حضور اسالم و مسلمانان«، 
»مناب��ع عظيم نفتي و آبراه ه��ا« و »رژيم 
صهيونيستي« اين منطقه را براي دشمن 
بسيار مهم كرده اس��ت و نقشه آنها براي 
اين منطقه ني��ز همان چيزي اس��ت كه 
چند س��ال قبل از آن به عنوان تش��كيل 
»خاورميانه جديد« و »خاورميانه بزرگ« 
ياد كردند. رهبر انقالب اس��المي با اشاره 
ب��ه محقق نش��دن نقش��ه هاي امريكا در 
منطقه از جمله در عراق، س��وريه، لبنان 
و فلسطين، به دليل ايستادگي جمهوري 
اس��المي، تاكيد كردند: بايد در مقابل اين 
سياست هاي سلطه جويانه ايستاد و چهره 

استكبار را افشا كرد. 
ايش��ان با هش��دار در خص��وص پرهيز از 
مواضع و رفتارهاي مورد پس��ند دشمن، 
تاكي��د كردن��د: حقاي��ق و واقعيت هاي 
اس��تكبار و نظ��ام س��لطه را در مواض��ع 
و نطق ه��اي خود بي��ان كني��د و مراقب 
باش��يد حرف و عمل شما به امريكا و رژيم 

صهيونيستي كمك نكند. 
رهبر انقالب اسالمي در پايان خاطرنشان 
كردند: دشمن در س��ه سطح بين المللي، 
منطق��ه اي و داخل��ي طراحي هايي براي 
نظام اسالمي دارد كه در سطح بين المللي 
ادامه اتهام زني ها، در س��طح منطقه اي از 
ميان برداش��تن موانع تحقق نقش��ه هاي 
خود و در سطح داخلي فعال كردن گسل ها 
است، بنابراين همه قوا و مسووالن به ويژه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بايد در 

قبال اين طراحي ها هوشيار باشند. 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به 
در پيش بودن ماه ضيافت الهي، ماه مبارك 
رمضان را فرصتي براي دعا، خودس��ازي 
و عمل صالح خواندن��د و افزودند: فرصت 
نمايندگي مجلس نيز كه در اختيار ش��ما 
عزيزان ق��رار گرفته، فرص��ت و موقعيتي 
زودگذر اس��ت كه بايد اين فرصت را قدر 
بداني��د و در انجام وظاي��ف قانوني خود از 

خداوند كمك بخواهيد. 
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، آقاي 
الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي با 
گراميداشت ياد امام راحل، به اولويت ها و 
برنامه هاي مجلس دهم اشاره كرد و گفت: 
مسووليت س��نگيني در دفاع از دژ انقالب 
بر عهده داري��م و آنچه مي تواند ش��رايط 
پرتنش منطقه را به سوي آرامش و تثبيت 
امنيت پايدار س��وق دهد و امنيت ايران را 
مس��تقر نگه دارد، داش��تن نگاه انقالبي و 
عمل به آن است.  وي افزود: انقالبي بودن، 
نقطه كانوني مجلس شوراي اسالمي است 
و مجلس دهم رصد ح��وادث منطقه را با 

اهميت زياد پيگيري خواهد كرد. 
اينك��ه  بي��ان  ب��ا  مجل��س  ريي��س 
مساله س��ازي هاي امريكا پ��س از توافق 
هس��ته اي نش��ان مي دهد كه اس��تكبار 
قصد ضرب��ه زدن به منافع مل��ت ايران را 
دارد، تاكيد كرد: نمايندگان ملت وظيفه 
خ��ود مي دانند مجل��س را س��پر دفاع از 
حقوق مل��ت در مقابل اجانب كنند.  آقاي 
الريجاني همكاري و تعامل قواي سه گانه و 
»ملت و دولت« در شرايط فعلي را ضروري 
دانس��ت و با بيان اينكه براي عبور از ركود 
بايد گام هاي سريع تر و دقيق تري برداشته 
ش��ود، گفت: مجلس با محور ق��رار دادن 
تحقق اقتصاد مقاومت��ي و رونق توليد در 
همه كميس��يون ها اين موضوع را اولويت 
نخس��ت خود ق��رار داده و طرح ها و لوايح 
الزم و نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتي را 

پيگيري خواهد كرد. 
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