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«مصلح اجتماعی» را باید برای مرحوم هاشمی بکار ببریم
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :مجلس و دولت بعد از حوادث اخیر نباید
حالت انفعال پیدا کنند ...
رحیمی جهان آبادی:

عدم تمدید تعلیق تحریمها
از سوی آمریکا به منزله
لغو برجام است
عضـو فراکسـیون امیـد
مجلس شـورای اسلامی
گفـت :اگـر آمریـکا تعلیق
تحریمهـا را تمدیـد نکند
برجـام لغـو و آمریـکا
بیـش از پیـش منـزوی
میشـود .جلیـل رحیمـی
جهانآبـادی درگفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانهملـت ،در خصـوص هشـدار عبـاس عراقچـی به
جامعـه بینالملـل در مـورد خـروج احتمالـی آمریکا از
برجـام ،اظهـار داشـت :عدم تمدیـد تعلیـق تحریمها
از سـوی ترامـپ میتوانـد تبعـات سـنگینی را بـرای
آمریـکا داشـته باشـد ،برجـام قـراردادی چنـد جانبه
اسـت که توسـط  7کشـور امضا شـده و افکار عمومی
جهـان پشـت ایـن قـرارداد هسـتند.رئیس کمیته بین
الملـل کمیسـیون قضائـی و حقوقـی مجلس شـورای
اسلامی بـا بیـان اینکـه برجـام بـه آرامـش و ثبـات
خاورمیانـه کمـک کرده اسـت ،بیـان کرد :اگـر آمریکا
تعلیـق تحریمهـا را تمدیـد نکنـد برجام لغـو و آمریکا
بیـش از پیـش منـزوی میشـود.وی بـا بیـان اینکـه
لغـو برجـام بـه افزایـش تنـش در منطقـه خاورمیانه
منجـر میشـود ،افـزود :قطعـا خـروج آمریـکا حیثیت
ایـن کشـور در جهـان را تقویـت نمیکنـد و جایـگاه
آمریـکا را در بین کشـورهای اتحادیه اروپا زیر سـوال
میبـرد.
رحیمـی جهـان آبـادی بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع
قابـل پیشبینـی ایـن اسـت کـه باید بـر پایـه منطق
و تشـخیص منافـع پیشبینـی کنیـم ،متذکر شـد :اگر
آمریکاییهـا منافـع خـود را درسـت تشـخیص دهند
و شـناخت دقیقـی از شـرایط منطقـه داشـته باشـند،
طبیعتـا تعلیـق تحریمهـا باید از سـوی آمریـکا تمدید
شو د .
عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسلامی با
بیـان اینکـه اگـر پیـش فـرض مـا مبنـی بـر تصمیم
گیـری عاقالنـه آمریـکا درسـت نباشـد ،و ترامـپ
عاقالنـه رفتار نکنـد و فهم درسـتی از شـرایط منطقه
نداشـته باشـد ممکن اسـت رفتـار غیرعقالنی نشـان
دهـد و تعلیـق تحریمهـا را تمدیـد نکنـد ،گفـت:
در صـورت خـروج آمریـکا از برجـام الزم اسـت کـه
پاسـخ قاطـع بـه آمریکاییهـا بدهـد و حداقـل رفتـار
آمریکاییهـا را بـا پاسـخی قدرتمند در منطقه نشـان
دهد.نماینـده مـردم تربـت جـام ،تایبـاد و باخـرز در
مجلس شـورای اسلامی بـا بیان اینکـه رفتـار ایران
تاکنـون مبتنـی بـر منطـق بـوده و اگـر آمریـکا تعلیق
تحریمهـا را تمدیـد نکنـد بـه انـزوای ایـاالت متحده
منجـر میشـود ،بیـان کـرد :ایـران در منطقـه بـا
شـفافیت عمـل کـرده ولـی ترامـپ در مواقـع مختلف
تا حد بسـیار زیـادی رفتار غیـر عقالنی از خود نشـان
داده اسـت.
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بازگشت کاخ سفید به روش تحریم بعد از نقشبرآب شدن نقشه براندازی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است بعد از اینکه آمریکا از نقشه براندازی که
در جریان آشوبهای اخیر بهدنبال آن بود نتیجهای ندید ...

برگزاری مراسم نخستین سالگرد درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی با حضور مقامات عالیرتبه کشور
نخســتین مراســم ســالگرد درگذشــت آیــتاهلل
هاشمیرفســنجانی بــا حضــور مقامــات عالیرتبــه
کشــور در مدرســه عالــی شــهید مطهــری برگــزار
شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت ،اولیــن ســالگرد

( پنجشــنبه  21دی) بــا حضــور مقامــات کشــوری،
لشــگری و نظامــی ،نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی ،وزرای دولــت ،شــخصیت هــای سیاســی
و مــردم درمدرســه عالــی شــهید مطهــری برگــزار
شــد.

درگذشــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی روز

در ایــن مراســم عــاوه بــر اعضــای خانــواده آن یــار

دیریــن انقــاب ،حســن روحانــی رییــس جمهــور،
علــی الریجانــی رییــس مجلــس شــورای اســامی،
علیاکبــر ناطــق نــوری ،سیدحســن خمینــی،
اســحاق جهانگیــری معــان اول رییــس جمهــور،
محمــود واعظــی رییــس دفتــر رییــس جمهــور،
مرتضــی جــوادی آملــی فرزنــد آیــت اهلل جــوادی
آملــی حضــور داشــتند.
همچنیــن آیــت اهلل امامیکاشــانی ،محمــد
محمــدی ری شــهری ،محمــد هاشــمی ،محســن
هاشــمی ،فاطمــه هاشــمی ،مهــدی هاشــمی،
یاســر هاشــمی ،عبدالعلــی علــی عســگری رئیــس
صداوســیما ،حســین مرعشــی ،ســیدعلی خمینــی،
مســیح مهاجــری ،منتظــری دادســتان کل کشــور،
محســن رضایــی ،پورمحمــدی ،مقیمــی اســتاندار
تهــران ،علــی جنتــی ،فالحیــان ،بهــروز نعمتــی،
احمــد مازنــی ،محمــود واعظــی ،زنگنــه ،کواکبیــان،
حاجیبابایــی ،محمــود صادقــی ،جاســبی،
حســین هاشــمی قائممقــام وزیــر کشــور و دیگــر
شــخصیتهای سیاســی در ایــن مراســم شــرکت
کردنــد.

حسنپور بیگلری خبر داد:

تاسیس شورای راهبردی اصناف ایران برای رسیدگی به مشکالت جامعه اصناف
رییــس فراکســیون اصنــاف مجلــس شــورای
اســامی از تاســیس شــورای راهبــردی اصنــاف
ایــران اســتقبال کــرد و گفــت  :شــاخه شــورای
راهبــردی اصنــاف در فراکســیون اصنــاف مجلــس
راه انــدازی مــی شــود.
شــهباز حســن پــور بیگلــری در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره
بــه دیــدارش بــا اعضــای مرکــزی شــورای
راهبــردی ،گفت:تشــکیل فراکســیون اصنــاف در
مجلــس شــورای اســامی بــا هــدف شناســایی
مشــکالت جامعــه بــزرگ اصنــاف و ریشــه یابــی
علــل آن و برنامــه ریــزی بــراى حــل آنهــا بــوده
و وجــود شــورای راهبــردی اصنــاف ایــران مــا را
در رســیدن ســریع و عینــى تــر بــه ایــن هــدف،
یــاری خواهــد کــرد.
رییــس فراکســیون اصنــاف مجلــس شــورای
اســامی ،افزود:اهــداف شــورای راهبــردی بــا
اهــداف فراکســیون همپوشــانی بســیاری دارد و
هــم افزایــی پتانســیل و ظرفیــت هــر دو مجموعــه

در کنــار اتــاق اصنــاف ایــران و کمیســیون
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ،راه را بــرای
نزدیکــی دیدگاههــای مثلــث مجلــس ،دولــت و
تشــکلهای صنفــی همــوار خواهــد کــرد.
نماینــده مــردم ســیرجان و عضــو کمیســیون
برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی

افــزود :فراکســیون اصنــاف مجلــس بــا حضــور
همــه اعضــای شــورای راهبــردی اصنــاف ایــران ،
شــورای راهبــردی اصنــاف فراکســیون اصنــاف
مجلــس شــورای اســامی را تاســیس خواهــد
کــرد.
در ایــن نشســت علــی توســطی رییــس شــورای
راهبــردی اصنــاف ایــران اهــداف ایــن شــورا را
برشــمرد و تاکیــد کــرد :ایــن شــورا در کنــار اتــاق
هــا و بــه مثابــه بــازوی مشــورتی کمیســیون های
تخصصــى اتــاق هــا و همچنیــن حلقــه کمکــی و
ارتباطــى آنهــا بــا دســتگاه هــا و نهادهــا خواهــد
بــود.
رییــس شــورای راهبــردی اصنــاف ایــران،
تصریــح کرد:شــورای راهبــردی خالءهــا و موانــع
و مشــکالت را شناســایی و اولویــت بنــدی خواهــد
کــرد و راهکارهــا و راه حــل هــا را جهــت کمــک
بــه جامعــه بــزرگ اصنــاف در اختیــار اتــاق هــا
و دســتگاههای اجرایــی و قانونگــذاری قــرار
خواهــد داد.

تاسیس شورای راهبردی اصناف ایران برای رسیدگی به مشکالت
جامعه اصناف
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی از تاسیس شورای ...

توضیحات دادستان کل کشور درباره
خودکشیهای اخیر در زندانها
دادسـتان کل کشـور بـه ارائـه توضیحاتـی در زمینه خبرهای منتشـر شـده
دربـاره خودکشـیهای اخیـر در زندانهـای کشـور پرداخت.
بـه گـزارش خبرگزاری خانـه ملت ،حجتاالسلام و المسـلمین محمدجواد
منتظـری در حاشـیه مراسـم سـالگرد ارتحال آیتاهلل هاشـمی رفسـنجانی
در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه نقـش وی در انقلاب و دفـاع مقـدس،
گفـت :نقـش آن مرحـوم در پیدایش ،تثبیـت و تداوم انقلاب و در دوران دفاع مقـدس بیبدیل بود.وی با اشـاره
بـه تعـداد بازداشـتیهای اعتراضـات اخیـر و وضعیـت فعلـی آنـان ،گفت :کسـانی که نقـش مهمـی در تخریب
نداشـتند ،آزاد شـدند و تعـداد اندکـی باقـی ماندنـد .در ایـن زمینـه فرقی بین دانشـجو و غیردانشـجو نیسـت و
ملاک درباره بازداشـت شـدگان عمل آنهاسـت.
منتظـری دربـاره خودکشـی فـردی که در زنـدان اوین در بازداشـت بوده اسـت ،توضیح داد :فردی که خودکشـی
کـرده اسـت معتـاد بوده اسـت و فیلمـش هم موجود اسـت و در عین حـال در حال ادامـه تحقیقـات در این زمینه
هسـتیم.وی ادامـه داد :فـردی که در اراک خودکشـی کـرده در زنـدان نیروی انتظامی بـوده و پزشـکی قانونی در
حـال تحقیـق در ایـن زمینه اسـت و بنابـر گزارشها وی هم خودکشـی کرده اسـت.به گزارش ایسـنا ،دادسـتان
کل کشـور در پایـان دربـاره خبر خودکشـی فـردی در دزفـول نیز تاکید کـرد :این خبر جعلی اسـت.

امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر قطر در تهران:

ایران بر تقویت و گسترش ارتباطات با قطر در عرصههای
مختلف تاکید دارد
دسـتیار ویـژه رئیـس مجلس در امـور بینالملـل در دیدار با سـفیر قطـر در تهران
بـر لـزوم تقویـت و گسـترش هرچـه بیشـتر ارتباطـات دو کشـور در عرصههـای
مختلـف از جملـه روابـط پارلمانی تاکیـد کرد.
بـه گـزارش خبرنگار خبرگـزاری خانه ملـت ،حسـین امیرعبداللهیان دسـتیار ویژه
رئیـس مجلس شـورای اسلامی در امـور بینالملل با علـی بن حمدعلی السـلیطی
سـفیر قطـر دیـدار و در رابطـه بـا اهـم تحـوالت منطقـهای و بینالمللی و مسـائل
مـورد عالقه فـی مابیـن تبـادل نظـر کردند.بنابرایـن گـزارش امیـر عبداللهیان با
بیـان اینکـه جمهـوری اسلامی ایـران اهمیت بسـیاری بـرای گسـترش روابط با
کشـورهای همسـایه خـود قائل اسـت بـر لـزوم تقویت و گسـترش هرچه بیشـتر
ارتباطـات دو کشـور در عرصههـای مختلـف از جملـه روابـط پارلمانـی تاکید کرد.
همچنیـن علـی بـن حمدعلیالسـلیطی سـفیر قطر در تهران با اشـاره بـه نقش سـازنده ایران در کمـک برقراری
امنیـت و ثبـات در منطقـه و مبـارزه با تروریسـم ،افزایـش همکاریهـای منطقهای و مناسـبات تهـران -دوحه را
مورد توجه دو کشـور دانسـت.

پورابراهیمی خبر داد:

ارسال الیحه سهام عدالت از سوی دولت به مجلس
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس از ارسـال الیحـه سـهام عدالـت از سـوی دولـت به
مجلس خبـر داد.
محمدرضـا پورابراهیمـی داورانـی در گفـت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت ،درباره
آزادسـازی سـهام عدالـت گفت :بـا توجه به پیگیـری هایی که بـرای منتفع شـدن مردم از
برگـه هـای سـهام عدالت صـورت گرفته ،الیحه سـهام عدالت از سـوی دولـت به مجلس

ارسـال شد.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسلامی ادامـه داد :پس از مـاه ها پیگیـری درخصوص آزادسـازی
سـهام عدالـت از طریـق ارائـه الیحـه توسـط دولت ،در نشسـت مشـترک روسـای کمیسـیون هـای تخصصی
مجلـس شـورای اسلامی بـا رئیـس جمهور نیز از سـوی بنـده این موضـوع مطرح شـد و رئیس جمهـور در این
زمینه نظـر موافق داشـتند.
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسلامی یادآور شـد :محمـود واعظی رئیس دفتـر رئیس جمهور
در نامـه ای الیحـه سـهام عدالت را به مجلس شـورای اسلامی تقدیم کرد و در این راسـتا کمیسـیون اقتصادی
مجلس پیگیـری های الزم را انجـام خواهد داد.

مطهری :نامه هاشمی رفسنجانی به رهبری یک سند افتخار است
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی تاکیــد
کــرد :مجلــس و دولــت بعــد از حــوادث اخیــر نبایــد
حالــت انفعــال پیــدا کننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت ،مطهــری در
ابتــدای ســخنان خــود در مــورد وجــود احــزاب اظهار
کــرد :احــزاب هــم مزایــا و هــم معایبــی دارد و البتــه
مزایــای آنهــا بــه معایــب میچربــد و بســتگی بــه
ایــن دارد کــه مــا بــا معایــب حــزب مبــارزه کــرده و
آنهــا را رفــع کنیــم.
وی افــزود :هــر حزبــی یــک اتــاق فکــر بــرای
کشــور اســت .حــزب میتوانــد کادر مــورد نیــاز
حکومــت را ایجــاد کنــد و از ورود افــراد فرصــت
طلــب بــه صحنــه قــدرت جلوگیــری کنــد و نقــش
آگاهــی بخشــی بــه مــردم و تســهیل کار مــردم در
زمــان انتخابــات را داشــته باشــد.
نایــب رئیــس مجلــس اظهــار کــرد :امــا یکــی از
معایــب حــزب آفــت حــزب پرســتی و از بیــن رفتــن
اســتقالل فکــر اعضــای حــزب اســت .گاهــی حــزب
بــه صــورت معبــود در مــی آیــد و روح حقیقــت
جویــی و علمــی در انســان را از بیــن مــی بــرد
همچنیــن پیــدا شــدن تعصــب حزبــی یکــی از
موانعــی اســت کــه در راه اســتقالل فکــر انســان
وجــود دارد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس اظهــار کــرد:
محــدود شــدن بــه بخشــی از جامعــه و فراگیــر
نبــودن از دیگــر معایــب حــزب اســت کــه شــاید بــه
همیــن جهــت بــود کــه امــام (ره) و شــهید مطهــری
مخالــف تشــکیل حزبــی بودنــد کــه صرفــا موسســان
آن روحانیــان باشــند .معتقــد بودنــد حــزب بخشــی از
جامعــه را در بــر میگیــرد و بخشــی را نــه و بهتــر
اســت روحانیــون حــزب تشــکیل ندهنــد و از ابتــدا بــا
تشــکیل حــزب جمهــوری اســامی ایــران مخالــف
بودنــد امــا بــا اصــرار شــهید بهشــتی و مرحــوم
هاشــمی تشــکیل شــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســالگرد
درگذشــت مرحــوم هاشــمی رفســنجانی اظهــار
کــرد :عنوانــی کــه میتــوان بــرای ایشــان بــه
کار بــرد مصلــح اجتماعــی اســت .شــهید مطهــری
مــی گفتنــد مصلــح واقعــی کســی اســت کــه بــا
نقــاط ضعــف جامعــه مبــارزه میکنــد اگرچــه از
محبوبیــت او کاســته میشــود مــا ایــن حالــت را در
مرحــوم هاشــمی رفســنجانی مــی دیدیــم .مخصوصا
در ایــن ســالهای اخیــر کــه ایشــان رســالت خــود را
بــه خوبــی انجــام داد.
وی یــادآور شــد :مرحــوم هاشــمی جایــی کــه
احســاس میکــرد جامعــه راه انحرافــی را مــیرود
ایســتاد و آگاهــی بخشــی کــرد و اجــازه نــداد ایــن
اتفــاق بیفتــد و در نهایــت پیــروز شــد .باالخــره
صحنــه جامعــه را برگردانــد و عــوض کــرد و کاری
کــرد کــه جریــان حاکــم در ســال  ۹۲کنــار رفــت.

ایــن عضــو هیئــت رییســه مجلــس در ادامــه بیــان
کــرد :بایــد برداشــت درســت از اصــل والیــت فقیــه
داشــته باشــیم .والیــت فقیــه تعطیلــی عقــل نیســت
کــه یــک نفــر فکــر مــی کنــد و بقیــه عمــل مــی
کننــد بلکــه همــه بایــد فکــر کننــد و همــه عمــل
کننــد و در نهایــت حکــم والیــت فقیــه مــاک
باشــد؛ لــذا جایــی کــه خطایــی رخ مــی دهــد بایــد
حرفمــان را بزنیــم .ایــن نیســت کــه صرفــا ســاکت
باشــیم و تملــق و چاپلوســی کنیــم.
وی افــزود :هاشــمی جایــی کــه مــی دیــد خطایــی
رخ میدهــد حــرف مــیزد .نمونــه آن را در رفتــار
شــهید مطهــری بــا امــام (ره) شــاهد هســتیم کــه
علیرغــم اینکــه شــهید مطهــری در فاصلــه کوتاهــی
از پیــروزی انقــاب بــه شــهادت رســید امــا گاهــی
نظــر امــام (ره) را تغییــر داد لــذا بایــد در جایــی کــه
الزم اســت صحبــت کــرده و نظراتمــان را بیــان
کنیــم.
مطهــری یــادآور شــد ،در روز ورود امــام (ره) بــه
ایــران اعــام شــده بــود کــه قــرار اســت مــادر
رضاییهــا از کشــته شــدگان گروهــک تروریســتی
منافقیــن بــه عنــوان نمایندههــای شــهدای ایــران
پیامــی را قرائــت کنــد .ایــن خبــر بــه گــوش شــهید
مطهــری رســید و ایشــان گفــت صــاح نیســت ایــن
اتفــاق بیفتــد .منافقیــن در اینجــا میخواهنــد از نــام
امــام (ره) اســتفاده کننــد.
مطهــری افــزود :بنابرایــن در کمیتــه اســتقبال از
امــام (ره) هــم آقایــان عســگر اوالدی ،ناطــق نــوری
و کروبــی هــر ســه نفــر ایــن را تعریــف کردنــد کــه
مــا بــا پاریــس تمــاس گرفتیــم بــا مرحــوم حــاج
احمدآقــا و گفتیــم کــه بــه صــاح نیســت و نبایــد
انجــام شــود ،قبــول نمیکــرد تــا اینکــه خــود شــهید
مطهــری تمــاس گرفــت و بــا عتــاب به مرحــوم حاج
احمــد آقــا گفــت احمــد مراقــب بــاش بیــت امــام
مثــل بیــت آیـتاهلل بروجــردی نشــود .اگــر ایــن کار
را کردیــد مــن بــا شــما کاری نــدارم .بعــد از ۱۵ ،۱۰
دقیقــه تمــاس گرفتنــد و اعــام کردنــد که امــام (ره)
گفتهانــد هرچــه مطهــری میگویــد عمــل کنیــد.
البتــه معلــوم نیســت کــه خــود امــام (ره) قبــول
کردنــد یــا نظــرات اطرافیــان ایشــان هــم در آنجــا
موثــر بــوده اســت .در نهایــت تهدیــدی کــه شــهید
مطهــری کــرد باعــث شــد تــا برنامــه تغییــر کنــد
و بــر همیــن اســاس اســت کــه میگویــم بایــد
نگاهمــان را بــه اصــل والیــت فقیــه اصــاح کنیــم.
نایــب رئیــس مجلــس در ادامــه اظهــار
کــرد :زمانــی هــم کــه امــام (ره) حکــم
الهوتــی را نوشــته بودنــد شــهید مطهــری
بــا ایشــان صحبــت میکنــد و مــی گویــد
آقــای الهوتــی انقالبــی اســت امــا در دو ســالی کــه
در زنــدان بــوده گرایــش بــه مجاهدیــن پیــدا کــرده
اســت .بنابرایــن حکــم را پــس گرفتــه و گفتنــد چــه

کســی مناســب اســت و ایشــان مهــدوی کنــی را
انتخــاب میکنــد و حتــی خــود آقــای مهــدوی
کنــی مــی گویــد کــه بنــده نامــه خــودم را بــا دســت
خــط شــهید مطهــری و امضــای امــام دارم.
ایــن نماینــده مجلــس خاطــر نشــان کــرد :مرحــوم
هاشــمی رفســنجانی بــه نظــرم نــگاه درســتی
داشــت؛ جایــی کــه احســاس میکنیــم خطایــی رخ
مــی دهــد بایــد وارد شــویم .نام ـهای کــه هاشــمی
رفســنجانی در ســال  ۸۸بــه رهبــری نوشــتند
بــه نظــرم ســند افتخــاری اســت کــه ایشــان
تاکیــد کردنــد اگــر از اینجــا جلویــش را نگیریــم
نمیتوانیــم کاری کنیــم.

ایــن عضــو هیئــت رئیســه مجلــس در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود اظهــار کــرد :در شــرایط
امــروز و بعــد از حــوادث اخیــر مجلــس و دولــت
نبایــد حالــت انفعــال پیــدا کننــد؛ اگــر الزم اســت
فعــا قیمــت بنزیــن افزایــش یابــد و از ایــن منبــع
اصالحــات اقتصــادی انجــام شــود .ایــن طــور نباشــد
کــه بعــد از چنــد تــا شــلوغی همــه بگوینــد بنزیــن
افزایــش پیــدا نمیکنــد و یارانــه کســی قطــع
نمیشــود.
وی یــادآور شــد :همیــن عربســتان چنــد روز پیــش
قیمــت بنزیــن را دو برابــر کــرد .البتــه تســهیالتی را
هــم ایجــاد کــرد و برخــی از اقشــار معــاف شــدند
لــذا اگــر مصلحــت جامعــه اقتضــا مــی کنــد کــه
قیمــت بنزیــن بــاال بــرود و یــا یارانــه اکثریــت قطــع
شــود ،بایــد ایــن کار صــورت گیــرد.
و ی تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر در مجلــس و
دولــت فضــای خوبــی حاکــم نیســت .انفعالــی عمــل
میکننــد در مجلــس هــم گفتــم یکــی از آفتهــای
ایــن مســئله ایــن اســت کــه ممکــن اســت عــدهای
تصــور کننــد بــا دو تظاهــرات میتواننــد تصمیمــات
را تغییــر دهنــد.
مطهــری همچنیــن بــا اشــاره بــه ریشــه اینگونــه

اتفاقــات اظهــار کــرد :ریشــه ایــن حــوادث بیشــتر
جنــگ قدرتــی اســت کــه بیــن مســئوالن کشــور
وجــود دارد؛ اگــر بــه تبلیغــات زمــان انتخابــات
برگردیــم متوجــه میشــویم در آن زمــان هــم
رفتــاری کــه آقــای قالیبــاف بــا آقــای روحانــی
داشــت و کمتــر از آن رفتــاری کــه آقــای رئیســی
داشــت در روح و روان مــردم تاثیــر خــود را برجــای
گذاشــته اســت؛ اینکــه بگوییــم ایــن  ۳۰۰۰میلیــارد
یــا  ۸۰۰۰میلیــارد را چــه کســی بــرد یــا چــه
کســی خــورد شــاید درســت نباشــد و ممکــن اســت
خیلــی از ایــن مــوارد و اختالسهایــی کــه نــام
بــرده میشــود ،معوقــات بانکــی باشــد؛ در واقــع
دزدی نشــده اختالســی نشــده بایــد برونــد پــول را
برگرداننــد.
ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن بــه ضــرورت
بــه رســمیت شــناختن حــق اعتــراض در کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :امــروز یــک گام پــا را فراتــر
گذاشــتهایم .ســال  ۸۸کســی جــرات نمیکــرد،
امــا امــروز مــی بینیــم هــم اصولگریــان و اهــم
اصالحطلبــان حــق اعتــراض را قبــول دارنــد امــا
اصالحطلبــان همــان موقــع هــم میگفتنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :بایــد اعتــراض را در
جمهــوری اســامی بــه رســمیت بشناســیم و ایــن
بــه معنــی برانــدازی و مخالفــت بــا والیــت فقیــه
نیســت .مــا هــم ماننــد بقیــه کشــورها بایــد اجــازه
دهیــم مــردم در یــک فضــا و مــکان مناســب کار
خــود را انجــام دهنــد .نبایــد از شــعار دادن مــردم و
توهیــن مــردم بــه مقامــات بترســیم.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :صحبــت کــردن بــا
جوانــان و دانشــجویان تاثیرگــذار اســت که متاســفانه
مســئولین چنیــن ارتباطــی را ندارنــد .بنــده از کســانی
هســتم کــه بیشــترین حضــور را در دانشــگاهها دارم
و مــی بینــم کــه چقــدر ایــن تعامــل تاثیرگــذار
اســت ،امــا متاســفانه ایــن ارتباطــات خیلــی کــم
اســت و اگــر هــم وجــود دارد بــه صــورت کالســیک
و رســمی بــوده و هدفــی بــرآورده نمــی شــود
مطهــری ادامــه داد :نبایــد جوانــان و دانشــجویان را
بــه انقالبــی و غیرانقالبــی و ارزشــی و ضــد ارزشــی
تقســیم کنیــم .بایــد بگوییــم همــه انقالبــی هســتند.
امــام جوانــان مشــروب خــور را بــه تظاهــرات شــاه
کشــاند و کــم کــم اینهــا متحــول شــدند؛ تحــوالت
روحــی پیــدا کردنــد و حتــی بــه جبهههــا رفتنــد .آن
قــدر مــردم را دســته بنــدی و خــط کشــی نکنیــم.
مطهــری بــا بیــان اینکــه در ایــن اعتراضــات
شــاهد عــدم حضــور معترضــان  ۸۸بودیــم ،گفــت:
شــعارهایی از صنــف شــعار  ۸۸نداشــتیم و بــه ایــن
دلیــل اســت کــه اتهاماتــی کــه مــی زننــد کــه
برانــداز و غیرانقــاب هســتند غلــط اســت .بایــد
نگاهشــان را بــه معرتضــان  ۸۸تغییــر دهنــد.
ایــن عضــو هیئــت رئیســه مجلــس در بخــش
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دیگــری از ســخنان خــود گفــت :شــهید مطهــری
یــک اصــل کلــی را مطــرح کردهانــد کــه روحانیــون
نبایــد پســت اجرایــی دولتــی بگیرنــد مگــر در
شــرایط اضطــرار .اینکــه روحانیــت را مســئول توزیــع
مــرغ و تخــم مــرغ و گوشــت کنیــم کار درســتی
نیســت روحانیــت بایــد بــه کار خــودش بپــردازد.
وی یــادآور شــد :یــادم اســت کــه مرحــوم هاشــمی
رفســنجانی مخالفــت مــی کــرد کــه اگــر مــا
نپذیریــم بــه جــای مــا داریــوش فروهــر بــرود؟
البتــه مرحــوم هاشــمی فــرد اســتثنایی بــود کــه مغــز
اقتصــادی و قــدرت مدیریــت اقتصــادی داشــت امــا
بــه طــور کلــی نظــر شــهید مطهــری بــر ایــن بــود
کــه روحانیــت شــیعه نبایــد دولتــی شــود آنهــا بایــد
در کنــار مــردم باشــند.
ایـن نماینـده مجلـس همچنیـن بـا تاکیـد بـر فـارغ
شـدن نظامیـان از سیاسـت و اقتصـاد گفـت :امـام

به شـدت هشـدار مـی داد کـه نظامیـان باید
از سیاسـت خـارج شـوند .یکبـار یکـی از
فرماندهـان سـپاه دربـاره اتفاقـی در مجلس
اظهـار نظـر کـرده بـود .امام بـا تنـدی گفت
بـه سـپاه به چـه مربـوط کـه در مجلـس چه
میگـذرد؟ لذا مصلحت کشـور ،سـپاه و سـایر
نظامیـان اقتضـا مـی کنـد کـه وارد سیاسـت
نشـوند .معنـی نـدارد کـه سـپاه در مـورد
انتخابـات ،سیاسـت خارجی ،برجام یـا اینکه
مذاکـره کنیـم یـا نـه وارد شـود .مصلحـت
نظامیهـا چنیـن اقتضایـی را نـدارد .امـا
متاسـفانه امروز نظامیها وارد سیاسـت شـده
و عملکـرد حزبـی دارنـد.

مطهــری در ادامــه اظهــار کــرد :مســئله دیگــر تعیین
تکلیــف نهادهــای زیــر مجموعــه رهبــری از قبیــل
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و بنیــاد مســتضعفان
اســت کــه اینهــا بعــد از ســرنگونی حکومــت شــاه
و تعییــن تکلیــف امــوال بــه طــور موقــت ایجــاد
شــدند ،امــا امــروز بــه شــکل کارتــل و تراسـتهای
اقتصــادی در آمدنــد و بخشــی از اقتصــاد کشــورند
و بایــد اصــاح شــوند؛ جــز ایــن راه ،راه دیگــری
نداریــم ،هــر کســی یــا هــر نهــادی کــه درآمــدی
دارد بایــد مالیــات بدهــد معنــی نــدارد کــه بگوییــم
آســتان قــدس معــاف از مالیــات اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مطهــری در پایــان بــا تاکیــد بــر
وحــدت اظهــار کــرد :یکــی از عوامــل انقــراض امتهــا
و اجتماعــات در قــرآن تفرقــه و تشــتت شــمرده شــده
اســت .نمونــه آن ر ا در زمــان جنــگ عثمانــی هــا
هــم داریــم کــه خاورمیانــه را بــه اردن ،ســوریه،
لبنــان و  ...تقســیم کردنــد .همــه را بــه جــان هــم
انداختنــد .اســرائیل را بــه راه انداختنــد و  ۷۰ســال
اســت کــه گیــر داســتان اســرائیل هســتیم و همــه
اینهــا بــه خاطــر تفرقـهای بــود کــه بیــن مســلمانان
ایجــاد شــد .لــذا امــروز بایــد بیــش از پیــش بــه
وحــدت فکــر کنیــم.

حسن بیکی مطرح کرد؛

بازگشت کاخ سفید به روش
تحریم بعد از نقشبرآب شدن
نقشه براندازی
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس معتقـد اسـت
بعـد از اینکـه آمریـکا از نقشـه برانـدازی کـه در جریان
آشـوبهای اخیـر بهدنبال آن بـود نتیجـهای ندید مجدد
پرونـده تحریمهـا را گشـوده اسـت.
ابوالفضـل حسـن بیکـی در گفتگـو بـا خبرگـزاری خانـه
ملـت ،در واکنـش به صـدور قطعنامه مجلـس نمایندگان
آمریـکا بـرای تحریمهـای بیشـتر علیـه ایران بـه بهانه
آشـوبهای اخیـر ،گفـت :آمریکایـی هـا در چنـد سـال
گذشـته همـواره تحریم هـای گوناگون علیه ملـت ایران
روا داشـته انـد و مـا فراموش نمـی کنیم ثـروت کالنی از
ایـران در اختیـار آمریکایـی ها بوده و آنها بـرای پرداخت
آن طفـره رفتـه و بهانه مـی آورند.
اخراج آمریکاییها از ایران و منطقه طی دهههای
اخیر باعث عصبانیت واشنگتن شده است
نماینـده مـردم دامغـان در مجلـس شـورای اسلامی بر
همیـن اسـاس یـادآور شـد :ملـت ایـران  40سـال قبل
آمریکایـی هـا را از ایـران اخراج کـرده اند و امـروز حتی
از غـرب آسـیا هـم اخـراج شـده انـد و تنهـا کشـوری
کـه دوسـت آنهـا در منطقـه اسـت ،عربسـتان سـعودی
بـوده کـه هزینـه نقشـه هـای آمریکایـی در منطقـه را
می پردازد.
وی افـزود :تحریـم هـای جدیـد علیـه ایـران بـه بهانه
حقوق بشـری تنها خـوراک افـکار عمومی داخـل آمریکا
را تهیـه می کنـد چرا که در حـال حاضر  4ایالـت آمریکا
بـه دنبـال اسـتقالل از ایـن کشـور هسـتند همچنیـن
آمریکایـی هـا بـا ایـن کار قصـد دارنـد چراغ سـبزی به
عربسـتان نشـان دهنـد کـه همـواره بـا ملـت ایـران در
جنـگ هسـتند و حمایـت مالـی آنهـا را حفـظ کنند.
آمریـکا بـرای تحـت فشـار قـرار دادن ایـران به
حداقلهـا اکتفـا مـی کنـد
حسـن بیکـی در ادامـه بـا اشـاره بـه طراحیهـای
آمریکایـی هـا و اسـرائیل طـی چنـد مـاه گذشـته ،بیان
داشـت :از زمـان حضـور ترامـپ شـدیدترین حمالت به
ایـران شـد و امروز آنهـا از مسـائل و موضوعـات داخلی
کشـورمان سوءاسـتفاده کـرده و بـرای براندازی نقشـه
کشـیده انـد کـه البته بـا بصیرت ملـت ایران آتـش این
توطئـه نیـز خاموش شـد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم در ادامـه بـا بیان
اینکـه بعـد از شکسـت اخیـر نیـز آمریـکا بـه حداقل ها
اکتفـا کـرده و قصـد داشـت ایـران را در شـورای امنیت
سـازمان ملـل محکـوم کنـد ،اظهـار داشـت :در ایـن
مرحلـه نیـز شکسـت خـورد و کشـورها آنهـا را همراهی
نکردنـد و اذعـان داشـتند کـه طـرح این مسـأله دخالت
در امـور ایران اسـت.
احتمـال از دور خـارج شـدن دالر باعـث هـراس
آمریـکا شـده اسـت
وی افـزود :بعـد از آن مجـددا به روش های گذشـته خود
یعنـی تحریـم هـا روی آورده انـد و قصد دارند بـه بهانه
نقـض حقوق بشـر ایـران را تحریـم های بیشـتری کنند
کـه البتـه تأثیـری را کـه بـه دنبـال آن هسـتند نخواهد
داشت.
عضـو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس
شـورای اسلامی در پایـان بـا اشـاره بـه ائتلاف مالـی
بـه وجـود آمـده میـان ایـران ،چیـن ،روسـیه و برخـی
کشـورهای شرق آسـیا خاطرنشـان کرد :در برخی موارد
شـاهد همـکاری ترکیـه هـم هسـتیم کـه در ایـن میان
آمریـکا احسـاس مـی کنـد ایـن ائتلاف مالـی باعث از
دور خـارج کـردن دالر آمریـکا می شـود و همیـن باعث
عصبانیـت آمریکا شـده اسـت.

