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میرزایی : 

راهکار حل مشکالت امروز تشکیل کمیته و ستاد نیست
یک نماینده مجلس شورای اسالمی درباره تشکیل معاونت ها و کمیته هایی 
معاونت هایی  و  کمیته ها  چنین  تشکیل  گفت:  تحریم ها  با  مقابله  برای 
مشکالت را حل نمی کند این خود ورزا و مدیران هستند که باید اوضاع 

را مدیریت کنند.
جالل میرزایی ، درباره لزوم تشکیل معاونت و یا کمیته هایی در وزرات خانه ها برای 
مقابله با تحریم ها، گفت: جامعه ما جامعه ای است که در این موارد شعاری عمل 
می کند اگر نتایج تشکیل کمیته ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی مشاهده کردیم، در 

وزرات خانه ها هم خواهیم دید.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بارها شاهد تشکیل 
چنین کمیته هایی برای مقابله با تحریم بوده ایم که باید جمع شود،  این وزرا و معاونان 
آنان هستند که باید با موانع و مشکالتی که تحریم برای شان ایجاد می کند، مقابله 

کنند.
وی با بیان این که وزرا بهتر از هرکسی می دانند که چه تصمیماتی باید در مواقع 
لزوم بگیرند، عنوان کرد: وزرا و کسانی که در وزرات خانه ها در رأس امور قرار دارند، 
باید تدابیر الزم را برای مقابله با تحریم ها اتخاذ کنند این کار موازی کاری برنمی دارد .
این عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه وزرا، مدیران و مسئوالن باید مدیریت 
بحران بلد باشند، گفت: در شرایط عادی که کنترل کردن اوضاع کار سختی نیست 
هرکسی می تواند آن را انجام دهد، مهم این است که در این شرایط سخت مدیران، 

مدیریت بحران بدانند و برای این که از پس تحریم برآیند برنامه داشته باشند.
وی یادآور شد: بعد از انقالب ما همیشه با چنین مشکالتی رو به رو بوده ایم و 
مسئله تازه ای هم نیست بنابراین باید از مدیران خالق، توانمند، باتجربه و کاردان 
استفاده کنیم؛ کسانی که توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت و بحرانی را دارند و 

محافظه کار نیستند و از حل مشکالت برمی آیند.
میرزایی تاکید کرد: راهکار حل مشکالت امروز تشکیل کمیته و ستاد برای مقابله 

با تحریم ها نیست، باید مدیران باانگیزه و کاردان بر سر کار بیایند.
وی با اشاره به این که برخی شرایط امروز را با زمان جنگ مقایسه می کنند، گفت: 
زمان جنگ یک ستاد بسیج اقتصادی وجود داشت که به مردم کوپن می داد؛ از 

توسعه و آبادانی هم باتوجه به شرایط خبری نبود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در آن زمان ستادهای پشتیانی 
جنگ شکل می گرفت و مردم با مشارکت و حمایت شان با دادن پول، طال و یا حضور 
در جبهه های به رزمندگان کمک می کردند اما امروز جامعه پیچیدگی های خاص 
خودش را دارد و دستخوش تغییرات شده است و دیگر سادگی زمان جنگ را ندارد 

به همین دلیل باید با توجه به شرایط پیش رو تصمیم بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: امروز نمی توانیم از راهکارهایی که زمان جنگ استفاده 
می کردیم، بهره ببریم آن زمان جامعه ساده بود و جنگ هم مشخص و عیان بود 
تهدید پیچیده ای وجود نداشت اما شرایط حال حاضر ما بسیار متفاوت است. باید 

با عقالنیت کارها را پیش ببریم؛ تشکیل ستادها و معاونت کاری را حل نمی کند.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی درباره این که در زمان تحریم 
باید چگونه اقدام کنیم تا شاهد ظهور بابک زنجانی ها و مافیا نباشیم، گفت: ما 
دشواری هایی در این زمینه ها داریم باید نظارت بیشتری صورت گیرد شرایط بسیار 
خاص است باید دقت الزم را داشته باشیم. در زمینه نفت آقای زنگنه و بانک مرکزی 
حساسیت های الزم را دارند تا دوباره بابک زنجانی دیگری پیدا نشود اما ما هم باید 

آسیب شناسی کنیم تا مشکالت کمتر شود.

وزیر کشور اعالم کرد

آخرین اخبار از مرزبانان گروگان گرفته شده در 
میرجاوه

وزیر کشور گفت: با تالش دستگاه های امنیتی و انتظامی و خصوصا وزارت 
امور خارجه، فعال ۵ نفر از مرزبانان ما را در اختیار پاکستانی ها قرار دارند؛ 

پیگیر هستیم تا همه عزیزانی که در اختیار اشرار هستند، آزاد شوند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در حاشیه نشست هم 
اندیشی کارگروه های ستاد مرکزی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، در 
جمع خبرنگاران در ارتباط با آخرین اخبار درباره مرزبانان ربوده شده توسط یک 
گروهک تروریستی در میرجاوه، اظهار کرد: با تالش دستگاه های امنیتی و انتظامی 
و خصوصا وزارت امور خارجه، فعال ۵ نفر از مرزبانان ما را در اختیار پاکستانی ها قرار 

دارند؛ پیگیر هستیم تا همه عزیزانی که در اختیار اشرار هستند، آزاد شوند.
وی ادامه داد: دولت پاکستان تاکنون  همکاری بسیار خوبی داشته و توقع این است 
که این همکاری را به اتمام برساند تا همه عزیزان به وطن خود بازگردند. توقع دیگر 

ما از دولت پاکستان، تقویت همکاری های امنیتی در مرزها است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: با وزیر کشور پاکستان که صحبت کردم، وعده 

داد اتفاقاتی در این خصوص بیفتد و همکاری های مشترک مرزی داشته باشیم.
وی همچنین گفت:  می توانیم عملیات مشترک مرزی با دولت پاکستان داشته 
باشیم و از نظر اطالعاتی کارهای زیادی با هم انجام دهیم و حتی به عنوان وزیر کشور 
و مسئول امنیت داخلی کشور اعالم می کنم اگر الزم بود و آن ها شرایط الزم را برای 
عملیات به هر دلیلی نداشتند، ما آمادگی داریم تحت نظر و اجازه آن ها در مناطق 

حضور اشرار، عملیات انجام دهیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر تا کنون اقدامی در آن سوی مرز صورت نداده ایم، 
به دلیل احترامی است که ما به تمامیت ارزی پاکستان به عنوان کشوری که همیشه 
با آن ها وحدت استراتژیک داشته ایم، بوده است؛ اگر اجازه دهند، چنین قدرتی را 

داریم و اعمال خواهیم کرد.

نوروزی:

برخی تریبون داران غیرمسئوالنه صحبت می کنند
تریبون  »برخی  اینکه  بیان  با  مجلس  روحانیون  فراکسیون  عضو  یک 
داران غیرمسئوالنه صحبت می کنند« گفت: سخنرانی احساسی افراد و 

جنجال آفرینی بیشترین منشاء ناامیدی و تالطم در کشور است.
حجت االسالم حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه »باید تریبون داران 
متوجه پیامد حرف هایشان باشند« گفت: هر کسی که تریبونی دارد بداند که 
حرف هایش جزء اعمال او محسوب می شود پس چه معنایی دارد نماینده ای پشت 
تریبون، کل کشور را سیاه جلوه دهد و بگوید مجلس، دولت و قوه قضاییه همه فاسد 

هستند، همین حرف ها ناامیدی ایجاد می کند.
این عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس افزود: از طرف دیگر اینکه امام 
جمعه ای علی رغم داشتن حق برای بیان مسائل سیاسی و تحلیل بخواهد بدون 
اطالع از مجلس و دولت مطالب نادرستی را بگوید درست نیست، یا اینکه افراد در 
فضای مجازی هر مطلبی را که بخواهند علیه مسئوالن بیان کنند قابل قبول نیست 

نمونه آن درباره FATF است که نمایندگان را به خیانت متهم کردند.
به گفته نوروزی، ۹۰ درصد ناامیدی و تالطم در کشور به خاطر سخنرانی احساسی 
و جنجال آفرینی در حوزه، دانشگاه، قوای سه گانه و حتی نهادهای فرهنگی است که 
به جای انجام کار خود فریاد می زنند؛ نماینده مجلس چه حقی دارد غیر از گزارش 
کار و کار فنی و تحصصی پشت تریبون موضوع دیگری را مطرح کند؟ اگر مشکل 
وجود دارد باید از طرق قانونی پیگیری شود نه اینکه هر چه می خواهند از پشت 
تریبون ها بگویند که نتیجه آن تنها بحران آفرینی است. این ممکن است از هر 

تریبون دیگری همچون دانشگاه و مصال هم شنیده شود.

اخبار
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 کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی سوم آذر ماه آغاز می شود
 دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی از حضور رئیس جمهوری در سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی خبر داد و گفت: این کنفرانس از سوم آذر ماه به مدت سه روز در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیت اهلل محسن اراکی در 
نشست خبری با خبرنگاران با موضوع برگزاری »سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی«، درباره برنامه های این کنفرانس اظهار داشت: افتتاحیه این کنفرانس از ساعت 9 صبح با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در سالن اجالس سران خواهد 

بود. وی با یادآوری این که در این کنفرانس حدود 3۵0 مهمان خارجی از کشورهای مختلف اسالمی شرکت می کنند، افزود: برگزاری جشن بزرگ میالد پیامبر اکرم )ص( در آستان حضرت عبدالعظیم )ص( و شب شعر نبوی از جمله برنامه های جنبی این کنفرانس است.

روحانی در نشست هیأت های عالی رتبه ایران و عراق:

امنیت کامل و توسعه عراق به نفع دو کشور و منطقه است
رئیس  جمهور با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه ایران و عراق 
در بخش های مختلف، بر ضرورت تالش در راستای توسعه، 
تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات تهران- بغداد تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی روز 
شنبه در نشست هیأت های عالی رتبه ایران و عراق، با تبریک برگزاری 
موفق انتخابات در عراق و انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید 
به دولت و ملت این کشور، گفت: خوشحالیم که امروز شخصیتی در 
عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده که نسبت به مسایل منطقه 

و روابط دو کشور آگاهی کامل دارد.
رئیس جمهور روابط و همکاری های ایران و عراق را در سال های 
اخیر صمیمانه و برادرانه دانست و افزود: حضور مردم ایران در مراسم 
اربعین حسینی و میهمان نوازی و پذیرایی شایسته دولت و ملت عراق 

موجب استحکام بیشتر روابط دو کشور شده است.
روحانی با بیان اینکه ایران و عراق در بخش های مختلف سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی روابط رو به رشدی با هم دارند، اظهار 
داشت: روابط تجاری دو کشور در حال حاضر ساالنه حدود 12 میلیارد 
دالر است که امیدواریم با تالش و همکاری گسترده مسئوالن دو 
کشور بتوانیم در مدت زمانی کوتاه آن را به 2۰ میلیارد دالر در سال 

برسانیم.
رئیس جمهور ادامه داد: تسهیل در سرمایه گذاری های مشترک و 
توسعه تجارت موجب گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری تهران-

بغداد خواهد بود.
روحانی، سفر رئیس جمهور عراق به تهران را گامی جدید در توسعه 
مناسبات همه جانبه دو کشور در زمینه های مختلف برشمرد و خاطر 
نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران نسبت به مسئولیت همسایگی و 
برادری با دولت و ملت عراق آگاه است و تردید نداریم که توفیق عراق 
در ایجاد امنیت کامل و توسعه به نفع دو کشور، دو ملت و منطقه 

خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال های گذشته در عمل ثابت 
کردیم که در مسیر توسعه امنیت در عراق در کنار دولت و ملت 
این کشور قرار داریم، افزود: دولت و ملت ایران در راستای توسعه و 

پیشرفت عراق نیز در کنار دولت و ملت این کشور خواهد بود.
روحانی گسترش روابط بانکی را در توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
دو کشور حائز اهمیت دانست و با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ملت ایران، گفت: اکنون ثابت شده که آمریکایی ها هرگز در آن 
قدرتی که تصور می کنند، نیستند و باید به خوبی بدانند که ایران و 

عراق مناسبات تاریخی و عمیقی با هم دارند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران و عراق همواره دوستانه در 
کنار هم قرار داشته و روابط خود را براساس معاهدات بین المللی شکل 
داده اند، گفت: اقدام امروز دولت آمریکا برخالف توافقات بین المللی 
و قطعنامه های سازمان ملل است و مطمئناً در این مسیر پشیمان 

خواهد شد.
 روحانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا روابط 
خود را در بخش های مختلف با عراق از جمله گاز، برق، نفت، توسعه 

زیرساخت و اتصال مسیرهای ریلی و جاده ای دو کشور گسترش 
دهد، اظهار داشت: اجرای خط آهن شلمچه به بصره در آینده نزدیک 
امکان پذیر است که با اجرای آن عالوه بر توسعه روابط تجاری مردم 
دو کشور و زائران اربعین هم می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

رئیس جمهور تالش برای الیروبی اروند رود را موجب منافع خوب 
برای دو کشور دانست و افزود: برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و 
صنعتی مشترک با عراق آماده توسعه همکاری ها هستیم و امیدواریم 
کمیسیون مشترک همکاری های مشترک در این راستا برنامه ریزی 

مناسبی داشته باشند.
 روحانی توسعه همکاری ها در زمینه فعالیت های زیست محیطی 
ایران و عراق را حائز اهمیت دانست و گفت: باید همکاری  میان 
نزدیکی برای مقابله با پدیده گرد و غبار و بیابان زدایی در جنوب عراق 

و ایران شکل بگیرد تا بتوانیم بر این مشکل فائق آییم.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تالش در راستای ثبات و امنیت 
ایران خواهان برقراری  منطقه ای، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 

روابط برادرانه و صمیمانه با همه همسایگان خود است.
روحانی با تأکید بر اینکه آنچه در سال های اخیر در منطقه شاهد 
بوده ایم، حاصلی جز غارت و نابودی کشورهای منطقه نداشته است، 

گفت: ایران و عراق به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار می توانند نقش 
بسزایی در توسعه صلح و ثبات منطقه ایفا کنند.

رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری از اینکه وزرای خارجه دو کشور 
با ظرافت و حکمت، همکاری های خوبی را در منطقه شکل دهند، 
گفت: اراده دولت، ملت و رهبری جمهوری اسالمی ایران بر توسعه 
روابط و همکاری های همه جانبه با عراق به عنوان کشوری دوست 

و همسایه است.
برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز در این نشست با تقدیر از 
استقبال و میهمان نوازی جمهوری اسالمی ایران، گفت: روابط تاریخی، 
اجتماعی و فرهنگی دیرینه ای دو کشور و دو ملت را به هم پیوند 

می دهد.
رئیس جمهور عراق با اشاره به حمایت های دولت و ملت ایران از 
مردم عراق در مبارزه با نظام دیکتاتوری صدام در سال های گذشته 
و نیز جنگ علیه تروریسم و داعش، بر ضرورت توسعه روابط تهران، 
 بغداد در راستای تأمین منافع و رفاه دو ملت، تأکید کرد و گفت: امروز 
گذشته از پیوندهای دوستانه و قلبی دو ملت، مصالح و منافع عراق را 

در توسعه روزافزون مناسبات با ایران می بینیم.
برهم صالح با بیان اینکه متأسفانه امروز در منطقه شاهد شرایط 

تأسف بار و درگیری ها و کشمکش های بی فایده هستیم، خاطر نشان 
کرد: باید شرایط جدید و نظام منطقه ای با ثباتی را ایجاد کنیم که 
مبتنی بر هم گرایی و منافع ملت ها باشد و مطمئناً جمهوری اسالمی 

ایران در این راستا نقشی محوری دارد.
رئیس جمهور عراق با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت همکاری های 
ایران و عراق برای مقابله با تروریسم، افراط گرایی و تکفیر در منطقه، 
خاطر نشان کرد: مطمئناً عراق بخشی از ساز و کار تحریم و یا اعمال 

هرگونه سیاست های خصمانه علیه ایران نخواهد بود.
برهم صالح با اشاره به توسعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه 
ایران و عراق در زمینه های مختلف تجاری، اقتصادی و زیرساختی،  
اظهار داشت: ارتباط خطوط راه آهن دو کشور و ایجاد مناطق مشترک 
تجاری و صنعتی می تواند در توسعه روابط اقتصادی فی مابین تأثیر 

مثبتی داشته باشد.
رئیس جمهور عراق با بیان اینکه امروز مسائل زیست محیطی 
با  باید  عراق  و  ایران  گفت:  است،  اهمیت  حائز  بسیار  منطقه  در 
تشکیل کارگروهی مشترک پروژه های عملی برای مهار گرد و غبار، 
بیابان زدایی و استفاده بهتر از منابع آبی را ساماندهی کنند و مطمئن 

باشید من خود شخصا این موضوع را پیگیری می کنم.

یک عصو مجمع:

تذکر به احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تذکر آیت اهلل احمد جنتی به 
احمدی نژاد می گوید: یکی دو دفعه بحث هایی درباره احمدی نژاد شد و یک بار 
هم خود ایشان حضور داشت. تذکر هایی داده شد، ولی ما اصوال کشانده شدن 

این بحث ها را به مجمع، مصلحت نمی دانیم.
محمدرضا باهنر با 28 سال سابقه نمایندگی، یکی از باسابقه ترین نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی بوده است. او که حاال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در 
گفت وگو با ایرناپالس بر اساس تجربه خود می گوید رئیس مجلس باید بر قلب نماینده ها 
حکومت کند نه بر جسم آنان. او تأکید دارد که باید رئیس مجلس البی گر قوی و خوبی 

باشد.
باهنر همچنین در این مصاحبه از خط قرمز فساد برای خود در مجلس گفته و همچنین 
روایت تازه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که در ادامه، مشروح این گفتگو را 

می خوانید:
در مصاحبه ای گفته بودید که مدیریت مجلس دهم به خاطر اینکه فراکسیون اکثریتی 
وجود ندارد و سه فراکسیون بودن، برای الریجانی سخت است. منظور شما از عبارت 

»مدیریت مجلس« چیست؟ برداشت های زیادی می توان از این عبارت داشت؟
مجلس شورای اسالمی هرچند یکی از سه قوه هست و به تعبیر امام)ره( در رأس 
امور قرار دارد،  اما مجلس با بقیه قوا تفاوت دارد. از این جهت، که رئیس مجلس نه تنها 
همکارانش را خودش انتخاب نمی کند، بلکه حتی نواب، دبیر و هیأت رئیسه را نیز انتخاب 
نمی کند. بنابراین به اصطالح تعامل دو طرفه است یا دست رئیس مجلس همواره زیر 
ساطور نمایندگان قرار دارد و باید طوری مجلس را اداره کند که نمایندگان به رئیس 

مجلس اعتماد کنند.
منظور شما این است که رئیس مجلس بتواند برای نمایندگان تعیین تکلیف کند و او 
مشخص کند چه چیزی رد و یا تصویب بشود؟ چون همین االن هم خیلی ها معتقدند که 

علی الریجانی همه کاره مجلس است.
نه این گونه نیست. رئیس جمهوری اگر از یک وزیری دلخور شود به راحتی عزلش می کند 
یا رئیس قوه قضاییه هم به همین  شکل معاونان را انتخاب و عزل می کند. اما اگر رئیس 
مجلس از نائب رئیس خوشش نیاید، چاره ای جز همکاری ندارد. یک بار یکی از نمایندگان، 
تذکر آیین نامه ای داد و من گفتم تذکر وارد نیست. نماینده عصبانی شد گفت ما خودمان 
شما را به آن باال فرستادیم و خودمان هم شما را پایین می آوریم. من از پشت تریبون از 
»رو نرفتم« و گفتم کامالً درست می گویید و از نظر حقوقی من با رأی شما اینجا نشسته ام 
و هر وقت اراده کنید پایین می آیم ولی تا موقعی که اینجا نشسته ام از اختیاراتم استفاده و 
به وظایفم عمل می کنم و دوستی و خاله بازی و رفیق بازی هم نداریم. من موظفم آیین نامه 

را اجرا کنم.
االن که می گویند رئیس مجلس همه کاره است باید شخصی مثال بزنم. مثالً رئیس 
مجلس، مجلس را تحویل یک فردی می دهد مثالً بنده که ده سال سابقه نایب رئیسی 
را دارم و اطمینان خاطر دارد و راحت مجلس را تحویل نایبش می دهد. یک موقع رئیس 

مجلس نایبی دارد که سال اول کارش در این سمت هست.
مثل آقای مطهری.

بله. برادر خوبی هست. یک دفعه از من سؤال کردند که مدیریت آقایان پزشکیان و 
مطهری را می پسندی، من گفتم که اگر بخواهید سال اول آقایان را با سال آخر من مقایسه 
کنید، بی انصافی هست، ولی اگر با سال اول نایب رئیسی من مقایسه کنید، بله خیلی هم 

خوب دارند اداره می کنند و خوب دارند مسلط می شوند.
مدیریت کردن یعنی نظم و انضباط مجلس را حفظ کردن و یا البی کردن برای اهدافی 

مشخص؟ 
تا مجلس دهم همیشه فراکسیون های اقلیت و اکثریت بود، ولی االن برای اینکه چیزی 
از مجلس دربیاید، باید دو فراکسیون را به هرقیمتی که هست به هم نزدیک کنند. باید 
رئیس مجلس البی کند این ها را کنار هم بنشاند. ما می بینیم که یک اتفاق غیرمترقبه 
در مجلس می افتد و مجلس دهم سه وزیر را استیضاح می کند و دوباره به هر سه رأی 

بیشتر می دهد. منظور این است که باید رئیس مجلس البی گر قوی و خوبی باشد. رئیس 
مجلس باید بر قلب نماینده ها حکومت کند نه بر جسم آن ها. باید اقتدار و نفوذ داشته باشد.

از نظر خودتان، شما تجربه خوب و موفقی در البی گری داشته اید؟
برخی البی گری را مذموم و برخی ممدوح می شمارند. مهم این است که تصورمان از 
البی گری چه باشد. یک موقع فردی می خواهد با البی گری نمایندگان دیگر را هم رأی 
خودش کند، خب باید گفت که قرار همیشگی نمایندگان همین است. همه دنبال این 
هستند که رأی بقیه نمایندگان را با خود همسو کنند. این اگر البی گری باشد خیلی خوب 

است، اصالً در اسالم امربه معروف و نهی از منکر یک نوع البی است.
شما چگونه البی گری می کردید؟

یک موقع برای البی گری از ابزار پول، تهدید، خشونت و زیر آب زدن استفاده می کنند 
که این بد است.

شما از چه ابزاری استفاده می کردید؟
من ادعایم این است که سعی می کردم نمایندگان را قانع کنم. برخی نمایندگان خیلی 
وقت ها به یک رأی قطعی نمی رسیدند،  از من سؤال می کردند که نظر تو چه هست و به 
نظر من اعتماد می کردند. نمایندگان مجلس از نظر آیین نامه ای یک رأی بیشتر ندارند چه 
رئیس مجلس و چه نماینده اقلیت ها. اما نماینده ها حوزه نفوذ رأی شان متفاوت است. یک 
نماینده به اندازه 7۰ نفر حوزه نفوذ رأی دارد ولی برخی حتی حوزه نفوذ رأی خود را هم 

ندراند. یعنی موقع رأی دادن گیج می شوند.
اسم پول را به عنوان یکی از ابزار البی آوردید. آقای توکلی مشخصات و مصادیق روشنی 
از وجود فساد در مجلس شورای اسالمی گفته است. با توجه به اینکه شما از باسابقه ترین 
نمایندگان مجلس هستید،  می توانید مصادیقی از فساد در مجلس را بیان کنید؟ البته 
تابه حال ندید ه ام در مصاحبه های خود از مواجهه شدن با فساد در مجلس روایتی گفته 

باشید.
یک موقع هست که آدمی می خواهد تبلیغ با فساد کند یک موقع هم هست که 

می خواهد با فساد برخورد کند.
اول باید مشخص شود که کجا فساد هست. مثالً آقای توکلی می گفت برخی نماینده ها 

حق القدم می گیرند.
از آن بزرگ تر. در کل کشور گاهی مرز فساد مشخص نیست. آیا وام گرفتن فساد هست 

یا نه؟ آیا وام گرفتن و برای کار مشخص هزینه کردن فساد هست یا نیست؟
شما که تجربه زیادی در مجلس دارید، بگویید چه دیده اید؟

یک موقع یکی می گوید یک نماینده دزدی کرد. می گوییم چرا نماینده ها را متهم 
می کنی، می گوید من گفته ام یک نماینده، گفتم تو بی خود کردی گفتی یک نماینده، 
اسمش را ببر چون این گونه هر 2۹۰ نماینده متهم می شوند و باید 28۹ نماینده را تبرئه 

کنند. حتی برخی چیزها مرزهایش مشخص نیست.
شما به عنوان یک نماینده و نایب رئیس باسابقه و با تجربه مرزتان در مواجهه با فساد 

چه بود؟
مثالً یک نماینده به یک وزیر فشار می آورد که پروژه نیمه تمام عمرانی منطقه خودش را 
تمام کند. این پروژه عمرانی را همه مردم استفاده می کنند. یکی می گوید این پروژه، حق 
حوزه انتخابیه کناری بوده است. نماینده جماعت خودش را مأمور آبادانی حوزه انتخابیه 

خودش می داند. من یکی از اشکاالتی که به مجلس نمایندگان دارم . . .
از این بحث خارج بشویم. شما حد و حدود فساد در مجلس را چه می دانستید؟

باید بگوییم فساد چی هست. یک موقع هست کسی می آید در مجلس مثالً می گویم، 
یک معلم است دو ماه اول تالش می کند که خود را به وزارت نفت منتقل کند، خب این 

فساد هست.
مصداق بگویید.

اسم ببرم؟  حتماً نمی برم، این کار غلطی است. این فساد است. موقعی که تریبون به 
دست  می آوریم، یک آدمی را متهم کنیم. من می گویم که این کار رسانه غلط است که من 

را جلوی دوربین نگه می دارد که اسم فاسد را ببرم. اسم فاسد معاویه است.

آقای توکلی می گوید برخی نمایندگان حق القدم می گرفتند. درواقع یک مصداق اقدام 
فاسد را بیان می کند تا راه فساد بسته شود.

من از همین مصادیق می گویم. در کشور چهار میلیون نفر بی کار هستند، به محض اینکه 
نماینده می شویم، فامیل هایمان استخدام می شوند. این ها وجود دارد و باید جلوی آن گرفته 
شود. یک نماینده، استیضاح یک وزیر را امضا می کند و بعد پس می گیرد. می گوید من 
اشکالم به وزیر این بود که فالن اتوبان را تمام نکرده بود، حاال تعهد گرفته ام که تمام کند. 

حاال سؤال این است که این پس گرفتن امضا فساد هست یا نیست؟
از اشتباهات خود در مجلس بگویید.

اشتباهات من کم نیستند و فراوان هستند. نماینده مجلس که هر روز در صحن و 
کمیسیون باشد، باید تصمیم بگیرد. رأی ممتنع هم در مجلس یعنی تصمیم. هر زمانی 
هم که نماینده تصمیم بگیرد، به وحی که متصل نیست، ممکن است که تصمیم اشتباه 
باشد. در مجلس هفتم زمانی که داشتند قیمت بنزین را آزاد می کردند، ما چشممان از 
تعدیل سال 74 مرحوم هاشمی رضوان اهلل تعالی علیه، ترسیده بود و به همین خاطر، جلوی 
افزایش قیمت بنزین را گرفتیم. بعد کار به جایی رسید که احساس کردیم تصمیم اشتباهی 
بوده است و اگر به تدریج قیمت بنزین باال آمده بود، امروز کشور ما در رتبه اول یا دوم در 

شدت مصرف انرژی نبود.
از اشتباهات سیاسی هم بگویید.

اینکه اصالً چرا آمدم مجلس؟ اگر مجلس نیامده بودم و سراغ کار دیگری می رفتم بهتر 
بود. ولی پشیمان نیستم از آمدن به مجلس، شوخی کردم.

همان طور که خیلی ها می گویند، به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند 
دوره قبل نیست. نظر شما در این باره چیست؟

این دوره هنوز مجمع سرخط نیامده است. دو علت دارد؛ یکی متأسفانه رئیس مجمع 
وضعیت جسمانی خوبی ندارند و نمی توانند حضور جدی داشته باشند. نکته دوم اینکه 
در حکم جدید رهبری برای مجمع، یک پیوست هست که در آن مطالباتی از مجمع 
مطرح شده است و همین، مقدار زیادی ساختار مجمع را به هم ریخته و متغیر شده 
است. تا دوره های گذشته مجمع فقط به رهبری برای تعیین سیاست کلی مشورت می داد 
ولی حاال مجمع عمالً باید سیاست گذاری کند. قبالً ما سیاست نویسی داشتیم ولی االن 
سیاستگذاری، تدوین، اجرا و همچنین گرفتن بازخورد و اصالح هم به آن اضافه شده است. 

این فرآیند ها هنوز در مجمع و دبیرخانه نهایی نشده و مقداری کار لنگ است.
برخی می گویند االن در مجمع آقای رضایی همه کاره است.

آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص هستند. بله! در غیبت رئیس عمالً کارهای اداری و 
تحقیقی در دست ایشان است و دستور کار جلسه را تعیین می کنند.

تذکر آیت اهلل جنتی به احمدی نژاد
از یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیدم که آقای جنتی به آقای احمدی نژاد 
به خاطر اظهارات و مواضع شان گویا در حاشیه و یا یکی از جلسات مجمع تذکر داده اند، 

شما در جریان این ماجرا هستید؟
این ها گاهی پیش می آید. یکی دو دفعه، بحث هایی درباره احمدی نژاد شد و یک بار هم 
خود ایشان حضور داشت. تذکرهایی داده  شد، ولی ما اصوالً کشانده شدن این بحث ها را به 
مجمع، مصلحت نمی دانیم و من هم از افرادی بودم که ماجرا را متوقف کردم. یعنی گفتیم 

اگر اختالف و موضع سیاسی بیرون باشد به صحن مجمع نباید بیاید.
هر روز خبرهای مختلفی از مشهد می آید. یک بار لغو سخنرانی و کنسرت یک بار هم 
تهدید نماینده ها! حاال هم که آقای رئیسی تیم نظامی جدیدی برای آستان قدس راه اندازی 

کرده، تفسیر شما از این اقدامات در مشهد مقدس چیست؟
خبرها را باید پیگیری کنم. شما دارید خبر می دهید. ابداً تهدید نماینده ها را نشنیده ام، 

کی چه کار کرده است.
نظرتان درباره ورود زنان به ورزشگاه ها چیست؟ باالخره این یک خواسته جدی بخشی 

از جامعه امروز است.
باید مقامات بحث و بررسی کنند و من االن نظر خاصی ندارم.


