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سرمقاله
روانکاوی سیاسی
ادامه از صفحه یک
در جوامع قرون پیشین به دلیل ساده بودن (از
منظر توسعه علوم و فناوری) زیست اجتماعی
افراد مسن به دلیل تجربیاتی که به واسطه طول
عمر در عرصه گوناگون (کشاورزی ،سیاست،
صنعت گری ،نظامی ،دا دوستد و )...کسب
میکردند ،یک نوع اعتبار اجتماعی به دست
میآوردند و به دالیل طبیعی ،مدیریت امور
گوناگون اجتماعی متکی به تجربه و تواناییهای
فردی بود .در آن بازه فرد مسن و با تجربه (ارباب،
کدخدا ،خان ،مال ،حکیم و )...در امر مدیریت
تنها به تجربه و توانایی خود متکی بود .بنابراین
شرایط عینی زیست اجتماعی موجب پدیده آمدن
باور و اتکا به تواناییهای فردی به عنوان تنها ابزار
ممکن برای حل و فصل چالشهای اجتماعی شد.
از آنجا که تاریخ جوامع ساده زیست (فاقد علوم،
فناوری و اخالقیات جوامع معاصر) بسیار طوالنی
تر از تاریخ جوامع توسعه یافته معاصر مبتنی بر
علوم ،فناوری و اخالقیات کاربردی است ،من
محوری یا من انگاری یکی از ویژگیهای ساختار
روانشناختی شهروندان به ویژه میان نخبگان
جوامع در حال توسعه از قرون پیشین باقی مانده
است .شاید مثالی از عرصه ورزش مصداق گویایی
از پدیده ذهنی ،منمحوری باشد .در کشورهای
در حال توسعه ورزشهای تیمی به هیچ وجه در
سطح ورزشهای تیمی در کشورهای توسعهیافته
نیست .همین امر میتواند تبیینکننده این
واقعیت باشد که برای مثال چرا در ایران کشتی
و وزنهبرداری بسیار موفقتر از فوتبال یا دیگر
ورزشهای تیمی است.
با توسعه علوم گوناگون در عصر رنسانس در
اروپا که منجر به پدیدار شدن انواع فناوری ها
شد ،زیست اجتماعی بشر بر خالف قرون وسطی،
بسیار پیچیدهتر شد .علوم و فناوریهای جدید
دغدغهها ،امور و موضوعات اجتماعی را كه باید
مدیریت شوند را بسیار پیچیده و چند وجهی که
نیازمند تخصصیهای خاص بود ،کرد .برای مثال
در جوامع قرون وسطایی این امکان وجو داشت که
یک فرد نظامی یا کارشناس اعتقادات و اخالقیات
به امور تجاری و اقتصادی بپردازد .اما در جوامع
بعد از دوران رنسانس پیچیدگی امور اجتماعی
ایجاب میکرد که افراد برای مدیریت امور و
چالشهای گوناگون اجتماعی تخصصهای خاص
که مستلزم صرف سالها وقت بود ،داشته باشند.
حل و فصل امور پیچیده و درهم تنیده اجتماعی
نیازمند درک مشترک ،همکاری ،تفاهم و ...بود.
بنابراین نیاز به همکاری ،تفاهم ،هماندیشی و...
به مرور منجر به ایجاد انواع نهادهای اجتماعی
شد .بنابراین مفهوم «ما» محصول تحوالت عینی،
ملموس و روزمره اجتماعی به ویژه فکری ،به
منظور سهولت زیست انسانها از طریق دخالت
یا مشارکت بیشتر شهروندان به ویژه نخبگان
در مدیریت جامعه است .به باور نگارنده ،یکی
از اصلیترین موانع کارآمدی عرصه سیاسی و
مدیریت کالن وجود نخبگان با اذهانی دارای
ویژگی غیرکاربردی و غیراجتماعی «من محوری
یا من انگاری» با اهداف و آرمانهای ،وارداتی از
جوامع توسعه یافته است .الزمه تحقق اهداف و
آرمانهای نوین و وارداتی (رفاه همگانی ،آزادی،
عدالت ،حاکمیت قانون ،مشارکت نظرات گوناگون
در حاکمیت و )...درک چیستی و ضرورت مفهوم
«ما» به عنوان کاربردیترین پیشنیاز تحقق
اهداف و آرمانهای زیست مطلوب در جوامع
معاصر است.
اهداف و آرمانهای وارداتی بدین معنی که
اهداف و آرمانهای سیاسی و اجتماعی به ضرورت
برآیند و تابع ساختار فکری حاکم بر جامعه
است .اینکه فضای فکر حاکم بر اذهان نخبگان،
تناقضی آشکار با شرایط عینی زیست اجتماعی
دارد .بنابراین بسیاری از فعاالن عرصه سیاسی
(اصولگرا ،اصالحطلب و )...قبل از اصالح امور یا
حل و فصل چالشهای بسیار دشوار اجتماعی باید
به اصالح کاربردی و کارآمد کردن اذهان سنتی
خود بپردازند .اقتدار ،کارآمدی و پایداری نظام و
تحقق منافع و امنیت ملی پایدار بیشک منوط
به وجود سیاستورزانی است که درک کاربردی
از چیستی ،چرایی و اهمیت مدیریت کالن مبتنی
بر مشارکت «ما» یعنی همه نخبگان وطن دوست
که هدفی جز توسعه ،اقتدار ،آسایش ،آرامش،
امنیت و ...ایران ندارند ،است.
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سه مقام رسمی به حواشی درباره قرارداد  25ساله ایران و چین پاسخ دادند

تکذیب وقوع انفجار در سایت هستهای
شهیدرضایینژاد

سایه روشن قرارداد طوالنیمدت با اژدهای زرد
علی ربیعی ،سخنگوی دولت ،دیروز در نشست
خبری خود ،در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد
 25ساله با دولت چین اظهار کرد :در این زمینه
هیچ چیز محرمانه و مخفیانهای وجود ندارد و در
سفر گذشته وزیر امور خارجه به چین هم مطرح
شده بود و در دیدار رئیسجمهوری این کشور با
رهبری نیز این موضوع طرح شده بود و هر زمان
که توافقی در این زمینه به دست آید ،همان زمان
هم اعالم میشود .وی افزود :اساسا ً تقسیمبندی
غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی
ندارد و جمهوری اسالمی اساسا در این زمینه
خود را محدود نمیکند و آماده همکاری با همه

کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود
به رژیم صهیونیستی و تحریمگران است .سخنگوی
دولت گفت :حاضریم با هر کشوری که حاضر به
مشارکت بلندمدت و در راستای اعتماد متقابل
هستند این تجربه را تکرار و تاکنون هیچ قراردادی
برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات
نداشتهایم.
داشتن یک طرح برای همکاری  ۲۵ساله با یک
کشور دیگر نشانه ضعف نیست
در همین راستا ،حسامالدین آشنا ،مشاور
رئیسجمهوری نیز در حساب کاربری خود در
توئیتر با اشاره به عزم ایران و چین برای امضای یک
سند همکاری  ۲۵ساله نوشت« :داشتن یک طرح
برای همکاری  ۲۵ساله با یک کشور دیگر نشانه
ضعف نیست .ضعف در این است که قراردادهای
همکاری بلندمدتمان محدود به یک کشور بماند.
داشتن قراردادهای همکاری  ۲۵سال ه با دهها کشور
مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است».
سند همکاری ایران-چین جدید نیست و
مدتهاست توسط مسئوالن و نمایندگان بررسی
میشود
همچنین یک عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،با بیان
اینکه سند جامع همکاری  25ساله بین ایران و
چین مربوط به امروز و دیروز نیست و مدت زیادی
است که دولت و وزارت خارجه در حال کار کردن
بر روی آن هستند ،گفت :عموما اینگونه قراردادها
در راستای اطمینان بخشی نسبت به آینده روابط
دو کشور امضا میشود .محمدجواد جمالی در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه انعقاد قراردادهای
طوالنیمدت بین دو کشور در عرصه جهانی امری
مرسوم است و تعداد زیادی از کشورها به خصوص
کشورهایی که دارای روابط استراتژیک و راهبردی
با یکدیگر هستند اینگونه قراردادها را با هم امضا
میکنند ،گفت :یکی از اهداف ایران از انعقاد این
قرارداد با چین ،تنوع بخشی به تجارت خارجی خود
است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد فشار
حداکثری آمریکا علیه ایران به منظور به زانو
درآوردن کشور هستیم ،اظهار کرد :یکی دیگر از
اهداف انعقاد این قرارداد ایستادن در برابر این
فشارهای بی حد و مرز است .این نماینده پیشین
مجلس همچنین با بیان اینکه چین از جمله

نتایجی قابل توجهی درباره علت
حادثه نطنز حاصل شده است

گروه سیاسی :ماجرای قرارداد  25ساله ایران و چین ،با توجه به عدم انتشار مواد و نوع آن ،باعث ایجاد ابهام و ابراز تردیدهای گوناگونی هم در میان
چهرههای سیاسی و هم افکار عمومی شده است .شایعات فضای مجازی از واگذاری برخی مناطق به ویژه در جنوب کشور و امتیازهای ویژه استخراج
نفت و شیالت و حتی استقرار نیروی نظامی چین در ایران خبر میدهد و مسئوالن هم بدون روشنگری درباره چیستی این قرارداد ،شایعات را رد
یکنند .روز گذشته برخی اظهارنظرها درباره این قرارداد تالش داشت که به این حواشی واکنش نشان دهد.
م 

سخنگویدولت
گفت:حاضریم
با هر کشوری
که حاضر
به مشارکت
بلندمدت و در
راستایاعتماد
متقابلهستند
این تجربه را
تکرارکنیم
کشورهایی بود که در زمان تحریمهای آمریکا،
روابطش را با ایران قطع نکرد و کاالهای اساسی
را در اختیار کشور قرار میداد ،گفت :درواقع این
کشور در آن مقطع از نظر اقتصادی ،بازرگانی و
سیاسی همراهی بسیار خوبی با ایران داشت و در
همین چارچوب این انتظار وجود دارد که در شرایط
فعلی نیز ما روابطمان را با چین ادامه و گسترش
دهیم .وی با بیان اینکه قطعا روابط خوب ایران
و چین ،دوستان و دشمنانی دارد ،افزود :سند
راهبردی  25ساله در زمینههای مختلف سیاسی،
اقتصادی و بازرگانی است و در آن تاکید شده که
در مورد هر کدام از این زمینهها باید سند راهبردی
دیگری تهیه شود .این نماینده پیشین مجلس با
بیان اینکه این سند میتواند منافع دو کشور را
تامین کند ،گفت :برخی معتقدند که اینگونه
قراردادها فقط باید منافع ما را تامین کند که این
حرف کامال غلطی است .روابط کشورها بر اساس
منافع متقابل است و طبیعی است که اسناد و
توافقنامهها بین کشورها نیز به نحوی تنظیم شود
که طرفین از آن سود ببرند.
میتوانیم با دیگر کشورها نیز چنین قراردادهایی
داشته باشیم
جمالی در بخش دیگری از صحبتهای خود با
اعتقاد بر اینکه امضای این سند میتواند یک نوع
اطمینانبخشی را نسبت به آینده روابط دو کشور
به وجود آورد ،اظهار کرد :معتقدم که ما میتوانیم

رئیسجمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

اینگونه سندها را که مبتنی بر روابط طوالنیمدت
است با دیگر کشورهای دوست نیز داشته باشیم.
مثال ما میتوانیم چنین سندی را با هند نیز در
راستای تنوع بخشی به تجارت خارجی ،بیرون
آمدن از سلطه دالر و فشارهای تحریمی آمریکا
ایجاد کنیم.
دالیل انتقاد از قرارداد ایران و چین از نگاه نماینده
پیشینمجلس
جمالی با بیان اینکه در راستای این جنگ
روانی مواضع و دیدگاههای آنها در این ارتباط از
زبان برخی از افراد و شبکههای ماهوارهای بازگو
میشود ،گفت :آنها به نحوی از این قرارداد
صحبت میکنند که گویی اتفاق خاصی افتاده،

مردم از آن بیخبرند و کشور به فروش رفته است.
این نماینده پیشین مجلس همچنین به مخالفان
داخلی این موضوع اشاره کرد و گفت :برخی
از روی سطحینگری با این موضوع مخالفت
میکنند ،مثال چون آنها از فالن کشور خوششان
نمیآید ،دوست ندارند ایران با آنها تعامل داشته
باشد .عدهای دیگر نیز این موضوع را مستمسکی
برای مطرح کردن خود قرار دادهاند در حالی که
برخی از این افراد در زمان مدیریت خود بیشترین
ارتباط را با چین داشتهاند ولی اکنون رنگ عوض
کردهاند و به نحوی دیگر صحبت میکنند .هدف
آنها از اینگونه سخنها ،مطرح کردن خود است.
وی با بیان اینکه عدهای نیز به دلیل اینکه از بلوغ

سیاسی مناسب برخوردار نیستند درک صحیحی
از منافع ملی کشور ندارند ،تصریح کرد :این عده
از افراد میگویند که اگر ما چنین قراردادی را با
چین به امضا برسانیم ممکن است غربیها از
دست ما ناراحت شوند .متاسفانه این نوع نگاه
در سپهر سیاست ایران وجود دارد .این نماینده
پیشین مجلس با بیان اینکه این سند مربوط به
امروز و دیروز نیست بلکه مدت زیادی است
که وزارت خارجه و دولت در حال کار کردن بر
روی آن است و نمایندگان مجلس دهم نیز کم
و بیش در جریان آن بودند ،افزود :این سند که
پیشنویس آن آماده شده است تاکنون رفت و
برگشتهای زیادی داشته و جرح و تعدیلهایی
در آن صورت گرفته است .جمالی در پایان ،ابراز
عقیده کرد :مجموعه کسانی که در ارتباط با این
سند اقدام به اظهار نظرهایی خالف واقع کردهاند
خواسته و ناخواسته در زمین آمریکا بازی کردهاند
در حالی که ما همه باید به فکر منافع ملی
کشورمان باشیم.
هرچند با توضیحات بیشتر مسئوالن امر،
ابعاد این سند شفافتر میشود ،اما شاید انتشار
نهایی متن آن یا گزارش رسمی درباره مفاد آن
از سوی رئیسجمهوری یا سخنگوی دولت بتواند
ابهامآفرینیها درباره آن را بهتر پاسخ دهد و ذهن
شهروندان ایرانی را نیز نسبت به حواشی و شایعات
شکلگرفته روشنتر سازد.

تمامی دستگاههای دولتی موظف به عرضه سهام شرکتهای خود در بورس هستند

رئیسجمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت ،مدیریت بازار
سرمایه و افزایش عرضههای اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت
ایجاد ثبات ،توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور
دانست.
حسن روحانی با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان،
فعاالن اقتصادی و مردم قرار گرفت ،گفت :در این مسئله دو نکته
حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته ،رویهسازی و تداوم جدی
عرضه سهام بنگاههای بزرگ و متوسط به ویژه بنگاههای دولتی در

بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور
و خروج جدی دولت از بنگاهداری ،شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید
کشور است که رونق ،پویایی و فسادزدایی جدی را درپی خواهد
داشت .روحانی افزود :از این نظر تمامی دستگاههای دولتی طبق
ضوابط و مقررات اعالم شده ،موظف به عرضه سهام شرکتهای
خود در بورس هستند و تداوم بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد از
سوی دستگاههای دولتی برای شکوفایی اقتصاد ،الزم است سریعتر
به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس
باید نسبت به اجرای تعهدات شرکتها مبنی بر تکمیل سهام شناور
آنها اقدام کند.
رئیسجمهوری با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر باید
توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت ،ظرافت و
حساسیت باال تعقیب شود ،اظهار کرد :نظارت دقیق بر بازار سهام
و متعادلسازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی
سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیرهنویسیها
و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که باید به دقت مدنظر قرار

گیرد .روحانی با تاکید بر اینکه هیجانزدگی کاذب نباید بورس را
متاثر کند ،تصریح کرد :از این نظر رشد شاخصهای بورس باید
طبق پایههای علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :مدیریت بازار بورس باید با اعمال
مقررات احتیاطی الزم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان
را بدهد که سرمایهگذاری آنها در بورس استحکام الزم را دارد ،لذا بهتر
است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.
روحانی ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم
و تعیینکنندهای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور
را تحت تاثیر قرار داده است و گفت :از عوامل مهمی که میتواند
نوسانات را کنترل کند ،عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است .دولت
با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعتطلبی از عرضه ارز
حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کردهاند،
با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در
عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل
میکنند مشوقها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
حضور وزیر اطالعات در جلسه روز سهشنبه
این کمیسیون برای بررسی حادثه نطنز گفت
که طبق توضیحات ارائه شده تاکنون نتایجی
قابل توجهی درباره حادثه نطنز حاصل شده
و با پایان بررسی دقیق و فنی موضوع ،نتایج
قطعی اعالم میشود.
ابوالفضل عمویی در گفتوگو با ایسنا
در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس گفت :کمیسیون
امنیت ملی در ادامه جلسات خود برای
بررسی حادثه نطنز ،جلسهای با حضور آقای
علوی وزیر اطالعات و معاونین ،مقامات ارشد
فرماندهی پدافند هوایی ارتش و مقامات ارشد
نیروی انتظامی برگزار کرد .به گفته وی در این
جلسه ،مقامات مربوطه با ارائه گزارشی از حوزه
مسئولیت خود ،به تشریح ابعاد امنیتی واقعه
نطنز پرداختند و بعد از استماع نظرات اعضای
کمیسیون به سواالت آنها پاسخ دادند .عمویی
در پایان گفت :براساس گزارش ارائه شده در
این جلسه ،تاکنون نتایجی قابل توجهی درباره
حادثه نطنز حاصل شده و بررسی دقیقتر
ابعاد مخلتف موضوع انفجار نطنز ادامه
دارد .با پایان بررسی دقیق و فنی موضوع،
نتایج قطعی از طریق دستگاههای ذی ربط به
اطالع مردم خواهد رسید .همچنین گفتنی
است ،اداره دیپلماسی عمومی و اطالعرسانی
سازمان انرژی اتمی وقوع انفجار در سایت
هستهای شهید رضایینژاد را تکذیب کرد .در
اطالعیه اداره دیپلماسی عمومی و اطالعرسانی
سازمان انرژی اتمی آمده است« :درپی انتشار
ادعای کذب عناصر ضد انقالب در رسانهها
مبنی بر وقوع انفجار در مجتمع هستهای
شهید رضایینژاد اردکان در استان یزد ،به
آگاهی میرساند هیچ حادثهای در این مجتمع
هستهای رخ نداده است و ادعای عناصر ضد
انقالب در خارج کشور به منظور همراهی با
رژیم تروریست و جنگطلب صهیونیستی و
در راستای فضاسازی رسانهای ،ایجاد ناامیدی
و همراهی با فشار حداکثری شیطان بزرگ به
ملت سربلند ایران اسالمی است .یادآوری
میشود عکسهای انتشار یافته ماهوارهای نیز
مربوط به این مجتمع نمیباشد».

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به
دلیل مغایر قانون بودن رای داد

مهر پایان بر برگزاری انتخابات
شورایاری محالت شهر تهران

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
انتخابات شورایاری محالت شهر تهران مغایر
با قانون شناخته و برگزاری آن برای دوره های
بعدی منتفی شد.
به گزارش دیوان عدالت اداری ،در پی
شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته
ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورای اسالمی
شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات
شورایاری محالت شهر تهران ،هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از
دولت و شورای اسالمی شهر تهران ،شورای
عالی استانها و سازمان بازرسی کل کشور
موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتا ًجلسه
با اکثریت آراء قضات ،رای به ابطال مقررات
مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محالت
شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و بدین
ترتیب ،من بعد برگزاری انتخابات شورایاری ها
فاقد مجوز و مبنای قانونی است.

حواشی روز یکشنبه مجلس مظهر بیاخالقی بود

حقوق نمایندگان  ۱۱میلیون تومان و متناسب با قانون خدمات کشوری است

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی حواشی جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر امور خارجه را
مظهر بیاخالقی توصیف کرد و گفت :این رفتارها نشانه این است که ما هنوز به عقالنیت کامل نرسیدهایم.
محمد باقری اظهار کرد :براساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی پیش از تشکیل کمیسیونهای تخصصی وزرا باید به
مجلس بیایند و گزارشی از عملکرد خود بدهند؛ آقای ظریف هم در همین راستا در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی حضور
یافت و گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد ،اما متاسفانه حواشی این جلسه در شأن نظام و مجلسی با ادعای انقالبیگری نبود.
وی جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی را مظهر بیاخالقی توصیف کرد و گفت :ما باید اخالقمداری را رعایت کنیم آنچه
اتفاق افتاد شبیه یکی از جلسات مجلس نهم با آقای احمدینژاد بود؛ این مشی برای به حاشیه بردن کشور باعث میشود همه ما
ضرر کنیم .نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم از نظر اقتصادی زیر فشار هستند و باید به دنبال حل
مشکالت آنها بود نه تعیین مقصر ،اضافه کرد :مجلس شورای اسالمی باید در این دوره اخالقمداری را سرلوحه کار خود قرار دهد قرآن هم به صراحت
میگوید مومنین کسانی هستند که سخنان مختلف را میشنوند و از آنچه احسن است تبعیت میکنند .همکاران نماینده باید صحبتهای ایشان را گوش
میدادند و بعد با منطق و استدالل صحبت میکردند.
وی با بیان اینکه توهینهای نمایندگان در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در شأن کشور نبود ،تاکید کرد :رهبری از همه ما بیشتر آقای ظریف
را میشناسند و در این دولت از کسی به اندازه ایشان دفاع نکرده است؛ اگر ما داعیه والیتمداری و انقالبیگری را داریم باید فرمایشات ایشان را بشنویم و
بعد قضاوت کنیم؛ حتی اگر وزرای دیگری که به عملکردشان انتقاداتی وجود دارد هم در مجلس شورای اسالمی حضور پیدا میکردند باز هم نباید با این
ادبیات با آنها صحبت میشد یا آنها را دروغگو خطاب میکردیم .باقری در پایان خاطرنشان کرد :این رفتارها نشانه این است که ما هنوز به عقالنیت کامل
نرسیدهایم؛ باید سعی کنیم عقالنیت را بر مجلس شورای اسالمی حاکم کنیم تا در یک فضای منطقی گفتوگوها دنبال شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از حاشیهسازیها درمورد مجلس و خصوصا موضوع اخیر حقوق نمایندگان،
گفت :حقوق نمایندگان حدود  ۱۱میلیون تومان و متناسب با قانون خدمات کشوری است و ودیعه مسکن نیز هر ماه از این مبلغ
کسر میشود.
احمد امیرآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده درمورد واریز مبلغ بیش از دویست میلیون تومان
به حساب نمایندگان گفت :با توجه به اینکه نمایندگان شهرستانها برای چهار سال در تهران اسکان دارند ،مبلغ آن هم برای
یک بار در طول دوره نمایندگی به آنها به صورت تسهیالت پرداخت میشود و در طول دوره از حقوق نمایندگی کسر میشود.
وی افزود :در مجلس دهم یعنی چهار سال پیش  ۲۵۰میلیون ودیعه مسکن به نمایندگان تعلق گرفت اما این دوره با وجود تورم
و افزایش قیمتها این مبلغ کاهش  ۵۰میلیونی داشت و نمایندگان با این مبلغ میتوانند منزلی متوسط در نقاط مرکزی شهر بگیرند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :هر نماینده به تناسب تعداد شهرهای حوزه انتخابیه باید دفتر پاسخگویی و خدمت داشته باشد.
برخی نمایندگان مجبور هستند در پنج شهرستان دفتر اجاره کنند و برای گرفتن دفتری در شأن مردم و مراجعان مبلغ خاص این کار به آنها تعلق میگیرد
که ارتباطی به حقوق ندارد .درمورد حقوق نیز مبلغ حقوق حدود  ۱۱میلیون تومان متناسب با قانون خدمات کشوری به آنها تعلق میگیرد و ودیعه مسکن
نیز هر ماه از این مبلغ کسر میشود .وی تصریح کرد :مجلس خود را موظف به پیگیری مشکالت مردم میداند و نمایندگان نیز دغدغه این را دارند و تا
جایی که اختیارات نمایندگی و شرایط کشور اجازه دهد با تمام توان مسائل را دنبال میکنند و دفاتر نمایندگان نیز پذیرای مردم و صحبتهای آنها است.
امیرآبادی در پایان با بیان اینکه طرح ازدواج اجباری ،تغییر نام فرودگاه امام(ره) ،فیلترینگ اینستاگرام و تشکیل فراکسیون سیر و پیاز و عدس در مجلس
مطرح نبوده ،اضافه کرد :قطعا حاشیهسازان برای مجلس دلسوز مردم نیستند و در شرایطی که همه مردم با مشکالت مختلف دست و پنجه گرم میکنند،
حاشیهسازی و بدبین کردن مردم نسبت به خدمتگزارانشان همراهی با دشمنان است.

