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تذکرنظارتیدربارهپرداختپولبه
صداوسیما
یک نهاد نظارتی با ارسال نامه ای به تعدادی از
سازمان ها و ادارات دولتی با یادآوری مفاد بند
"چ" ماده  ۳۷قانون احکام دایمی برنامه های
توسعه کشور که تاکید کرده کلیه دستگاه های
اجرایی باید یک درصد اعتبارات هزینه ای خود
را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما،
صرف تولید برنامه برای فرهنگ سازی و اطالع
رسانی کنند ،متذکر شده این دستور مستقل و
فارغ از وضع آیین نامه اجرایی ،الزم االجرا بوده
و باید توسط دستگاه های مشمول رعایت شود.

چهره ها و گفته ها

بلوفتهدیدنظامی
سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
تهدیدنظامیواقعیاستامابا
توجهبهتوانمندیهایکشور
ایــن تهدید در انتهای
فهرست دشمن قرار
دارد/.ایسنا

کمکبهدولت

حسن غفوری فرد فعال سیاسی اصولگرا :با همه
انتقاداتی که دارم ،همه وظیفه داریم دولت را
کمک کنیم،من هر روز صبح رئیس جمهور را دعا
می کنم ،برای این که اگر رئیس
جمهور موفق شود یک مملکت
موفق شده است ،اگر هم در
هر مــوردی شکست بخورد،
کل مملکت شکست می
خورد/ .جماران

سیرهطالقانی

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر
تهران :اگر نهاد روحانیت میخواهد جایگاه
گذشته خود در اثرگذاری بر نسل جوان و نخبگان
را احیا کند ،باید سیره و روش
زندگی و نگاه آیتا ...طالقانی
را بازآفرینی کند/ .برنا
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بررسی دالیل موافقان و مخالفان اعالم شدن رای نمایندگان

شفافیتآرادرپیچوخمبهارستان

احتمال ارائه دوباره طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس
موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس
یکی از مطالباتی است که طی ماه های
اخیر بارها در افکارعمومی مطرح شده
اما اکثریت وکالی ملت روی خوشی به آن
نشان نداده اند و درباره آن اما و اگرهایی
را مطرح کــردنــد .درخــواســت عمومی
مردم و رسانه ها برای شفاف شدن آرای
نمایندگان باالخره در روزهای ابتدایی
شهریور و پس از  10مــاه از تصویب در
کمیسیون آیین نامه داخلی در قالب
طرح «اصالح موادی از آیین نامه داخلی
مجلس» بــه صحن آمــد امــا در نهایت
دوفــوریــت آن با  69رأی موافق103 ،
رأی مخالف و  8رأی ممتنع به تصویب
نرسید .پس از آن یک فوریت طرح هم به
رأی گذاشته شد که آن هم رأی نیاورد و
به گفته پزشکیان به صورت عادی اعالم
وصول شد که زمان زیادی طول خواهد
کشید در نوبت بررسی قرار گیرد و حتی
شاید به عمر مجلس دهم نرسد  .نقطه
قابل توجه مخالفت نمایندگان با بررسی
فــوری طــرح آن اســت کــه محمدمهدی
زاهــدی از نمایندگان شاخص مجلس
اعالم کرده بود که  195نفر از اعضای
خانه ملت ،طرح شفافیت آرا را امضا کرده
بودند اما به آن رای ندادند .با این حال با
توجه به قرار گرفتن مجلس دهم در آخرین
سال فعالیت خود بعید به نظر می رسید با
وجود طرح های دارای فوریت مجلس،
نوبت به بررسی طرح هایی مانند شفافیت
آرا برسد.
▪استدالل های مخالفان شفافیت آرا

بــرخــی نمایندگان در انــتــقــاد از طرح
شــفــافــیــت آرا ،اعــــام عــمــومــی آن را
پوپولیستی می دانند .شهروز برزگر از
مخالفان این طرح گفته بود :این که جامعه
بداند چه رأیی داده ام ،باعث می شود وقت
بیشتری صرف آن کنم که به مردم توضیح

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دهم به چه دلیلی رأی مثبت یا منفی داده
ام ،این یک رفتار پوپولیستی اســت ،در
صورتی که نماینده کارهای مهم تری برای
انجام دارد .برخی دیگر از نمایندگان هم
معتقدند که این موضوع اولویت کشور
نیست .مهرداد الهوتی در انتقاد از طرح
این مسائل گفت :غیبت نمایندگان یا آرای
آن ها فوریت مهم امروز کشور نیست ،باید
مسائل اقتصادی و گرفتاری های مردم
را دنبال کنیم .شهاب الدین بی مقدار
هم در مخالفت با این طرح گفته بود :این
موضوع بــازی سیاسی است و به معنای
واقعی ،شفافیت نیست و حل شدن مسائل
استانیرادرآیندهبامشکلمواجهمیکند.
برخی دیگر هم علنی شدن رای را در تایید
صالحیت دوباره نمایندگان توسط نهاد
های نظارتی موثر می دانند.
▪دالیل موافقان

در نقطه مقابل موافقان طرح شفافیت
آرا نیز این موضوع را حق موکالن خود
در خانه ملت می دانند .احد آزادی خواه
در این باره معتقد است :ما وکالی ملت
هستیم و به واسطه رای آن ها در مجلس
حضور داریــم ،پس اگر مردم از نوع رای
دهــی و عملکرد نمایندگان خــود آگاه
نباشند روابــط میان مجلس و ملت تیره
خواهد شد .مصطفی کواکبیان از دیگر
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موافقان شفافیت آرای نمایندگان هم
تأکید کرد :قرار گرفتن در اتاق شیشهای
موجب نظم ،دقت باال و همچنین تمیز
جریا نهای سیاسی وکالی ملت در قوه
مقننه میشود .حسن بهرام نیا هم در
ایــن بــاره گفت :مطالبه شفافیت آرای
نمایندگان حقوق عمومی مــردم بوده
و بر همین اساس باید به ندای مردم در
این باره لبیک گفت .حسینعلی حاجی
دلیگانی هم تأکید کرد که شفافیت آرای
نمایندگان مجلس موجب میشود تا
البی پول و قدرت در بین نمایندگان از
بین برود.
▪احــتــمــال بــازگــشــت دوبـــــاره طــرح
شفافیت آرا به صحن

بــا ایــن حــال امیر خجسته نایب رئیس
کمیسیون اصل  90مجلس از طرح مجدد
موضوع شفافیت آرای نمایندگان در
صحن پس از تعطیالت خبر داد و گفت:
مجلس باید صدای جامعه و مردم را بشنود
و به آن احترام بگذارد از این رو پس از پایان
تعطیالت مجلس در هفته های آینده با
هیئت رئیسه مجلس بــرای بازطراحی
طــرح دو فوریتی شفافیت آرا صحبت
خواهیم کرد .شایان ذکر است مجلس
شورای اسالمی اولین جلسه کاری خود
را در روز 31شهریور برگزار خواهد کرد.

جزئیاتجدیدازشبانهدامپهپادمتجاوزآمریکایی

حاجیزاده:نیروهایخطمقدمپدافندیبرابراختیاراتآتشبهاختیارعملکردندومنهم
بعدازسقوطپهپادمتجاوزآمریکاییمطلعشدم
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ضمن تشریح جزئیات
جدید از شب انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی در خلیج
فارس،نکاتیازسطحاختیاراتنیروهایمدافعمرزهای
هوایی و پدافند موشکی هوافضای سپاه را بیان کرد و
با تاکید بر این که نه ما و نه آمریکایی ها به دنبال شروع
جنگ نیستیم ،افزود :اما وضعیت ما اینگونه است که
به آینده بدبین هستیم و خودمان را همیشه برای جنگ
بزرگآمادهکردهایم.سردار«امیرعلیحاجیزاده»این
مطالب را در گفت وگو با برنامه «نادرشو» که با محوریت
نادر طالب زاده از شبکه افق پخش می شود ،بیان کرد.
به گزارش دفاع پرس و مشرق« ،حاجیزاده» در پاسخ به
سواالت روزنامهنگاران و کارشناسان غربی ،با اشاره به
ماجرایساقطکردنپهپادجاسوسیآمریکا،اظهارکرد:
درماجرایسرنگونیپهپادمتجاوزآمریکاییMQ-C4
ما از خودمان دفاع کردیم و این پهپاد در حالی که چند
کیلومتر بیشتر وارد فضای ما نشده بود ،سرنگون شد؛
حتی اگر چند متر هم وارد
میشد ،باز هم سرنگون
میشد.ویافزود:آنشب
مــا بــا چند هــدف مواجه
بــودیــم ،یکی از اهدافی
کــه میتوانستیم آن را
منهدم کنیم ،هواپیمای
 P8آمریکاییبودکهحدود
 ۳۵سرنشین داشـــت و
میتوانستیمآنراسرنگونکنیم،امااینکاررانکردیم و
دلیل تقدیر ترامپ هم همین بود .سردار حاجی زاده
گفت :این که ترامپ مطرح کرد چند دقیقه قبل از
حمله به ایــران ،آن را متوقف کردم ،واقعیت ندارد.
ممکن است در ارتش آمریکا و بین سیاسیون این بحث
را مطرح کرده باشند؛ اما به تصمیم نرسیدند .اگر این
کار را انجام میدادند ،ما پایگاههای آمریکایی را هدف
ضربات موشکی خود قرار میدادیم .پایگاه العدید در
قطر ،پایگاه الظفره در امارات و یکی از ناوهایی که در
دریای عمان و دریای عربی بود ،هدفگیری شده بود
و اگر میزدند ،ما نیز میزدیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد :وجه اشتراک
ما و آمریکاییها این است که هیچکدام به دنبال جنگ
نیستیم اما درگیری ناخواسته ممکن است به جنگ
منجرشود.ویتاکیدکرد:بهواسطهدشمنیهایآمریکا،
چندینسالاستکهدرگیریکجنگاقتصادیهستیم

وایندشمنیآمریکابرایماقابلتحملنیستوهمین
ممکن است باعث شود آن افسر و نیرویی که در مرز قرار
دارد،ازاختیاراتخوداستفادهکندوپاسخدهد.
س ــردار حــاج ـیزاده در خصوص اظــهــارات مقامات
آمریکایی مبنی بر انهدام خودسر پهپاد آمریکایی با رد
این موضوع تصریح کرد :ما دستورالعملهایی را برای
هشدار،مقابلهودرگیریداریم.مااختیاراتیرادرسطح
سازمانهای ارتش و سپاه داریم ،برخی اختیارات در
نیروهاهستواختیاراتیرانیزبهیگانهادادهایم؛مث ً
ال
برایشلیکیکموشکنیازبهتصمیمگیریدرسطوح
باال هست ،اما دفاع و پدافند هوایی ممکن است توسط
یکافس ِرکهپایسیستمنشستهاست،انجامشود.
فرماندهنیرویهوافضایسپاهادامهداد:مقرراتحاکم
بر سالحهای آفندی و پدافندی متفاوت است؛ خود
من به عنوان فرمانده نیروی هوافضا پس از انهدام پهپاد
از آن مطلع شدم ،به همین دلیل نیروهایی که در خط
مقدممستقرهستند،برابر
اختیارات آتش به اختیار
عملکردند.
وی در پــاســخ بــه سوالی
دربـــــاره در نــظــر گرفتن
احــتــمــاالت بـــرای پاسخ
آمریکاییهاگفت:شایددر
حدیکتا ۲درصداحتمال
مــیدادم که آمریکاییها
واکنش نشان دهند و اگر هم واکنش نشان میدادند
و حتی یک زمین خالی را هم بمباران میکردند ،ما
حتم ًا واکنش نشان میدادیم و بالفاصله هم به یگانها
آمادهباش دادم که اگر زدند ،حتم ًا مواضع آنها را بزنیم
و جواب بدهیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت:
احساس ما این است که نه سیاستمداران آمریکایی و
نهمسئوالننظامماهیچکدامبهدنبالجنگنیستند.
وی همچنین تاکید کرد :عالوه بر پایگاههای آمریکا در
منطقه ،ما همه شناورهای آنها اعم از ناوها و رزمناوها
را تا برد دو هزار کیلومتر زیر آتش موشکهایمان داریم و
دایمآنهارارصدمیکنیم.
سردار حاجی زاده تصریح کرد :آنها فکر میکنند اگر
 ۴۰۰کیلومترازمادورشوند،اززیرآتشماخارجخواهند
شد؛ اما در هر نقطهای که باشند ،فقط کافی است که
جرقه جنگ زده شود ،آنوقت اول ناوهای آنها را زیر
آتشخواهیمبرد.

