پارلمان

مسئوالن آمریکا هر کدامشان یک ساز میزنند

چرا اعالم وصول سؤال از رئیسجمهور غیرقانونی نبود؟

عضو هیئترئیس��ه مجلس دالیل قانونی بودن طرح اعالم وصول س��ؤال از
رئیسجمهور را تشریح کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی ادامه داد :روز سهشنبه که سوال از رئیسجمهور
در هیئترئیس��ه پارلمان بررسی ش��د ،عنوان شد  19نماینده امضای خود را از
این طرح پس گرفتند .قبل از پس گرفتن امضاها از سوی این  19نماینده ،طرح
مذکور امضای  92نماینده را به همراه داش��ت .به فرض پس گرفتن امضای این 19
نماینده س��وال از رئیسجمهور ب��ا  73امضا (حد نصاب قانونی طب��ق آییننامه داخلی
مجلس) باید اعالم وصول میش��د .عضو هیئترئیس��ه مجلس در همین زمینه تصریح
کرد :البته همان روز  8نماینده از آن  19نمایندهای که گفته میشد امضای خود را پس
گرفتن��د ،اعالم کردند این موضوع را قبول ندارند قطعاً هیچگونه تخلفی در اعالم وصول
تسنیم
سوال از رئیسجمهور رخ نداده است.
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احزاب

پاسداران

آینده اصالحطلبان به سرنوشت دولت گره خورده است

عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه با اش��اره ب��ه عدم امضای س��ؤال از
لا حامی دولت هس��تند و نمیتوانند حمایت از
رئیسجمه��ور گفت :آنها عم� ً
دولت را کنار بگذارند چون با سرنوشت خودشان مرتبط است.
حمیدرض��ا ترق��ی ،عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس�لامی با اش��اره
ب��ه هجمهه��ای اخیر برخ��ی رس��انهها علیه نماین��دگان امضاءکننده س��ؤال از
رئیسجمهور ،گفت :اینکه رئیسجمهور حاضر به پاس��خگویی در ارتباط با مشکالت
و ناکارآمدیها نیس��ت و حاض��ر به گفتوگو با مردم نمیش��ود و اینکه نمایندگانی که
عمدتاً طرفدار دولت هستند از امضاء کردن سؤالی که در راستای پاسخگو کردن دولت
طرح شده ،امتناع میورزند بیانگر این است که جریان حاکم بر دولت اصوالً پاسخگویی
ب��ه جامعه را ضروری نمیداند .ترقی ادامه داد :از طرفی ،برای رفتار و کردار خودش��ان
فارس
پاسخی ندارند.

جانش��ین فرمانده قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت :ترامپ می گوید بدون قید و
ش��رط وارد مذاکره می ش��ویم ولی وزیر امور خارجه می گوید س��ه ش��رط را
برای واردش��دن به مذاکره داریم و این نش��ان میدهد که هرکدامشان یک ساز
میزنند.
س��ردار محمد اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل گفت :ترامپ
هم��واره حرف های بیپایه و بی اس��اس میزند و تمرکز فک��ری بر کارها و رفتارش
ندارد .ترامپ میگوید بدون قید و ش��رط وارد مذاکره میش��ویم و وزیر امور خارجه آنها
یک حرف دیگر میزند و میگوید س��ه ش��رط را برای واردش��دن به مذاکره داریم و این
نشان میدهد که حتی هماهنگی بین آنها وجود ندارد .وی عنوان داشت :ایاالت متحده
آمریکا یک شیطان بزرگ است و ایران اسالمی که یک اسالم ناب دارد نباید هیچ گاه با
خبرگزاری دانشجو
این شیطان وارد بحث و مذاکره شود.

رویـداد
اخبار

رعایت حکم شرعی مراجع درباره فساد بر
همه واجب است

روحانی روز ملی کنفدراسیون سوئیس را
تبریک گفت

رئیس جمهور فرا رس��یدن روز ملی سوئیس را به
رئیس ش��ورای فدرال کنفدراسیون این کشور تبریک
گفت.
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان طی پیامی
با تبریک فرا رس��یدن روز ملی کنفدراسیون سوئیس،
اب��راز اطمینان کرد ک��ه با توجه ب��ه توافقات صورت
گرفت��ه و همچنین ب��ا تکیه بر ظرفیت ه��ای متنوع
موجود در روابط دوستانه و قدیمی جمهوری اسالمی
ایران و کنفدراسیون سوئیس ،همکاری های دو کشور
براس��اس احترام متقابل بیش از پیش گس��ترش می
فارس
یابد.

طرح حذف تعطیلی  ۸ربیعاالول به صحن
علنی مجلس ارجاع شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع طرح
حذف تعطیلی ۸ربیع االول از تقویم رس��می کشور به
صحن علنی پارلمان خبر داد.
سلمان خدادای با بیان اینکه طرح حذف تعطیلی
هش��تم ربیع االول سالروز شهادت امامحسن عسگری
و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) از تقویم رس��می
کشور به صحن علنی مجلس ارجاع شد،گفت :طرحی
درباره این موضوع به کمیسیون ارجاع شده بود که به
تسنیم
هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

سرمقاله
فراری دادن متهم ممنوع
ادامه از صفحه اول

دوم آنک��ه بی��ان برخ��ی مباحث از س��وی برخی
مسئوالن و نمایندگان مجلس این ابهام را ایجاد میکند
که احتماال برخی مس��ئوالن دچار اشتباه محاسباتی و
دیدگاهی شده و متهم اصلی یعنی آمریکا را کنار نهاده
و حاش��یههایی غیرسازنده را مطرح میسازند که بعضا
بازی در زمین دشمن را القا میکند.
ب��ه عن��وان مثال بی��ان مباحثی مانن��د برگزاری
رفراندم ب��رای مذاکره با آمریکا و ی��ا اینکه با مذاکره
میتوان بر کاهش قیمت دالر و س��که تاثیر گذاش��ت
و یا نادیده گرفتن حقوق دفاعی کش��ور و متهمسازی
آزمایشهای موش��کی به عنوان عام��ل برهم خوردن
برجام و اس��تفاده نکردن از فرصت اوباما برای مذاکره
نمونههایی از این اش��تباه محاسباتی را نشان میدهد.
رفتارهایی که میتواند مورد سوءاس��تفاده دش��منان
برای برهم زدن وحدت کشور ،تضعیف جایگاه مردمی
توان دفاعی کشور ،زمینهساز برای فرار آمریکا از متهم
بودن ب��ه عنوان ناقض برجام با متهمس��ازی دروغین
ایران و ...قرار گیرد .جالب توجه آنکه ش��ورای امنیت
آزمایش موش��کی ایران را مغایر با برجام ندانس��ته و
ادعای ضد ایرانی آمریکا را مردود دانسته بود.
در جمعبندی نهایی از آنچه ذکر شد میتوان گفت
که از یکسو ادعای ترامپ برای مذاکره بدون پیششرط
یک فریب و نیرنگ بزرگ در ادامه رفتارهای ضد ایرانی
آمریکاست و از سوی دیگر رویکردهای محافل رسانهای
و سیاس��ی کش��ور به مباحثی همچون لزوم مذاکره با
آمریکا و یا متهمس��ازی س��اختارهای داخلی کشور به
عن��وان عوامل برهم خ��وردن برجام گرفتار ش��دن در
اشتباه محاسباتی است که نتیجه آن فراری دادن متهم
اصلی تهدیدات علیه کش��ور یعنی آمریکاست که قطعا
مغایر با منافع ملی و مطالبات مردم است.
حال آنکه راهکار خروج کش��ور از شرایط کنونی
تکیه بر داش��تههای درونی برای پیش��رفت کش��ور و
البته مبارزه همهجانبه با مفاسد اقتصادی و ممنوعیت
فراری دادن متهمان اس��ت حال متهمان اقتصادی یا
آمریکایی که متهم ردیف اول دشمنی با ایران است.

گــ�زارش دو

گروه رویداد

روزگاری ش��هید مرتض��ی
مطهری صدای مردم بود و واسط ارتباط انقالبیون
با امام خمینی(ره) بود.
او م��ردی که نه تنها قب��ل از انقالب بلکه بعد
از دوران پی��روزی انقالب و جنگ توانس��ت نقش
موث��ری در جذب نس��ل جوان و روش��نفکران به
بدنه انقالب دش��ته و ارتباط نسل دانشگاهی را با
روحانیت پیوند بزند.
ای��ن روزها عل��ی مطهری ،سرش��ناس ترین
فرزند ش��هید مرتضی مطهری است که نمایندگی
م��ردم تهران را بر عه��ده دارد اما رفتار و اظهارات
او حکای��ت از آن دارد که چن��دان میراث دار پدر
نیس��ت .موضع گیری ه��ای او برخی اوقات چنان
است که حتی برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد
از روی��ه اش او را به پس��ر نوح (ع) تش��بیه کرده
اند .
ماجرای نامه او به فرمانده سپاه و متهم کردن
نظامی��ان به اینکه زمینه شکس��ت برجام را فراهم
آورند بخشی از این گونه رفتارهاست.
ماجرایی دنباله دار
چندی پیش علی مطهری در حاش��یه جلسه
علن��ی مجلس در جمع خبرن��گاران در واکنش به
مطرح ش��دن مس��اله عدم کفایت رییسجمهور،
گفت :مسئول وضعیت جاری کشور آنهایی هستند
که با هوا کردن موش��ک تالش کردند برجام اجرا
نشود که البته به هدفشان هم رسیدند.
وی اف��زود :اگ��ر کل نظام در اج��رای برجام
مصمم ب��ود و اگر هم��ه تالش میکردن��د برجام
درس��ت اجرا ش��ود امروز بس��یاری از شرکتهای
اروپایی و آمریکایی که وارد ایران ش��دند ،در ایران
میماندند و سرمایهگذاری میکردند و ترامپ هم
به آس��انی نمیتوانس��ت از برجام خارج ش��ود ،اما
بخش��ی از حکومت از ابت��دا مایل به اجرای برجام
نب��ود و باالخره به هدفش هم رس��ید .مش��کالت
امروز کش��ور هم به گردن این افراد است ،اما این
ی به هم خوردن وضعیت کشور هستند.
افراد مدع 
مطهری در عین حال مذاکره در شرایط عادالنه
و ت��وام با احترام متقابل را مفید دانس��ت و افزود:
مذاک��ره و رابطه دو مفهوم جداگانه اس��ت .ممکن
است رابطه با آمریکا برقرار شود تا تسهیالتی مثال
برای اتباع ایرانی س��اکن در آمری��کا به وجود آید
ولی مذاکره یعنی توافق با آمریکاییها در حوزهها
و مسائل مختلف.
اخی��را ً نیز بعد از این اظهار نظر وی در نامهای
خطاب ب��ه فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی با اشاره به اظهارات اخیر وی در پاسخ به
پیش��نهاد مذاکره ترامپ گفت :جناب عالی و سایر
ب��رادران مجاهد و خوب ما در س��پاه در موضوعی

مانن��د مذاکره یا عدم مذاکره ب��ا آمریکا باید تابع
تصمیم مقامات عالی نظام باشید.
وی با اش��اره به اینکه اظهارات فرمانده س��پاه
مبن��ی براظه��ار نظر وی در مورد ع��دم مذاکره با
امریکا اف��زود :اعالم چنین نظرات��ی به نمایندگی
از ملت باید توس��ط نماینده و منتخب ملت یعنی
ئیسجمهور انجام شود نه هر مقامی.
مطهری با تاکید بر اظهارا ت امام خمینی(ره)
مبنی بر نهای نظامیان را از ورود به سیاست و نقل
قولی ایش��ان به یکی از فرمان��ده مبنی بر اینکه ":
به س��پاه چه مربوط که در مجلس چه میگذرد؟"
تصریح کرد :از معضالت کش��ور ما دخالت نهادها
و مقام��ات مختلف در کار یکدیگر اس��ت که ذکر
مصادی��ق آن از حوصله این نامه خارج اس��ت .اگر
مجلس و دول��ت و قوه قضائیه و ش��وراهای عالی
امنیت ملی و انق�لاب فرهنگی و فضای مجازی و
نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام و
مجلس خبرگان رهبری و ش��ورای نگهبان هر یک
کار خود را درس��ت انجام دهند و وارد حوزه دیگر
نشوند وضع کشور سامان بهتری مییابد.
نقض صحبتهای پیشین
ال عل��ی مطهری از
این درحالی اس��ت که قب ً
برنامه موش��کی کش��ورمان انتقاد ک��رده و بعد از
مدتی حرف خود را پس گرفته بود.
وی تاکید کرده بود که  ،برجام هیچ ارتباطی
با تقویت سیس��تم دفاعی ای��ران ندارد .اروپایی ها
هوشیار باشند و فریب آمریکا را نخورند.
علی مطهری درباره اقدام آمریکا در به نمایش
گذاشتن موشک های شلیک شده از سوی یمن به
عربستان س��عودی و انتصاب آن به ایران و تالش
آمریکا برای جلب کش��ورهای اروپایی در مخالفت
با برجام افزود :ای��ران از همان ابتدا اعالم کرد که
برجام هیچ ارتباطی با مسائل موشکی ندارد.
او زمانی نیز از دولت درباره اینکه نباید نسبت
به برجام تبلیغات زیادی را می کرد و آنرا شاهکار
م��ی نامید انتقاد کرد و این س��خنان در حالی بود
که مطهری از حامیان تصویب چشمبسته و بدون
بررسی برجام بود؛ چنانکه بعدها گفت « 20دقیقه
هم برای تصویب برجام زیاد بود»! جالب است که
مطهری زمان��ی نیز تاکید کرده ب��ود که مذاکره
مجدد با آمریکا توأم با ذلت و خواری خواهد بود.
شهرت طلبی
بس��یاری بر این باورند که روش جلب نظر به
م��ذاق علی مطهری خوش می اید و او با تاس��ی
به این روش فریاد خواه "لباس ش��هرت " در عالم
سیاست است.
اینکه او روزی در کنار اصولگرایان و روزی در
کنار اصالح طلبان اس��ت و گاهی هم به کس��وت

لطفی:

مسؤوالن پاسخگوی مطالبات مردم باشند
قائ��م مق��ام ش��ورای هماهنگی
ديـــــدگاه
تبلیغات اس�لامی گف��ت :مردم
سلحش��ور و والیتمدار ما ،تحت تأثیر القائات دش��من قرار
نخواهند گرف��ت و خط خود را در مس��یر اخاللگران قرار
نخواهند داد.
نصرتاهلل لطفی قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی کش��ور که پیش از خطبههای نمازجمعه تهران به
مناسبت سالروز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
سخن میگفت ،به بیانات مقام معظّ م رهبری در  ۱۴خرداد،
مبنی بر برنامه دش��من برای فشار اقتصادی ،روانی و عملی
اش��اره کرد و گفت :این روزها ،ش��اهد تم��ام این توطئهها

خطی��ب نماز جمع��ه تهران
تر يبــــو ن
گف��ت :برخورد ب��ا متخلفان
نبای��د تبعیضبردار باش��د؛ باید ب��دون اغماض با
متخلفان و خائنان به امور اقتصادی کشور برخورد
قانونی و قاطع شود.
حجت االس�لام کاظم صدیق��ی خطیب نماز
جمعه تهران با اش��اره به مشکالت اقتصادی اظهار
داش��ت :مش��کل اقتصادی در همه چی��ز از جمله
در فرهنگ ،اخالق ،روحی��ه و روان افراد جامعه و
آرامش خانواده اثر می گذارد.
وی افزود :مساله اقتصاد ،موجب قوام و از پایه
های اساسی س��عادت هر جامعه است .آنچه شاهد
آن هس��تیم ،معلول غفلت ها و س��وءمدیریت ها و
عدم توجه به قوانین شرع در مدیریت کشور است.
حجت االس�لام صدیق��ی تصریح ک��رد :باید
مدیریت دینی داشته باشیم و به رهنمودهای خدا
در مساله مدیریت که مدیر باید قوی و امین باشد،
توجه کنیم .مدیر باید حفیظ و علیم باش��د .یعنی
سیاسیبازی نکند و دینش را حفاظت کند.
وی ب��ا بیان اینکه مدیر باید دلس��وز و از خود
مردم باشد ،گفت :اشراف و خودشیفتگان از مردم
فاصله دارند .مدیر باید از طبقات مردم جوش��یده
باش��د .پیامب��ر ،درد یتیمان را کش��یده بود برای
همی��ن ،درد یتیم��ان را می فهمی��د .میل نبی بر

الف

ی��ک عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت
خارجی گفت :وقتی مراجع به برخورد با فس��اد تاکید
میکنند در واقع حکم ش��رعی صادر کردهاند بنابراین
رعایت حکم شرعی آنها بر همه واجب است.
سیدحس��ین نقوی  ،با اشاره به بیانیه شدیدالحن
آیتاهلل مکارم ش��یرازی درباره مس��ائل جاری کشور
اظهار کرد :در این شرایط سخت اقتصادی و نوسانات
دالر و س��که و گرانیه��ای لجام گس��یخته که روح و
روان مردم را به هم ریخته اس��ت هر کس��ی در نظام
اقتصادی اخالل ایجاد کند یا فس��اد اقتصادی داشته
باش��د مثل دش��من ،خائن به مملکت و کشور است و
مجازات خائن اعدام است.
نقویحس��ینی ادام��ه داد :کس��ی ک��ه در چنین
شرایطی فساد اقتصادی میکند ،به بیتالمال دستبرد
میزند یا برای غارت بیتالمال واسطهگری میکند در
هر جایگاه و در هر مقام دولتی و غیردولتی و مقام باال
و پایی��ن خائن به مملکت و نظام اس��ت و قوه قضاییه
ایسنا
باید قاطع و محکم با آنها برخورد کند.
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حاشیه سازی و جانبداری به چه قیمت

کار باید به کاردان سپرده شود
اعتدالگرایان در میآید ،موضوعی است که از جانب
بسیاری از افراد به احترام پدرش تحمل میشود.
عملکرد به عنوان نماینده
در ای��ن میان اگر علی چ��ه مطهری به عنوان
نمایندهی مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی حضور دارد،
ام��ا برجس��تهترین موضعگیریهای��ش مربوط به
اموری است که دایرهی شمول ملی دارد .
بس��یاری از مردمی که او به عن��وان نماینده
خ��ود راه��ی مجلس ک��رده اند ک��ه معتقدند که
خواستههایشان عموماً از س��وی نمایندگانشان از
جمله مطهری نادیده گرفته میشود.
شاید از منظر برخی مطهری مطهری در بیان
صریح و آزادانهی نظراتش جسارت الزم را دارد اما
او واقعاً برای رفع مش��کالت م��ردم حوزه انتخابیه
اش چه کرده و چه قدمی را برداشته است؟
مردم م��ی گوین��د مطه��ری روزی از جانب
بزرگان حرف میزند و روزی دیگر از جانب بزرگان
ج��واب میدهی��د ،روزی امام رض��ا (ع)را طرفدار
کنس��رت میداند و روزی دیگ��ر اختیارات بزرگان
را یاد اور میش��ود ،روزی دلش برای س��ران فتنه
میس��وزد و روزی دیگر ،.........اما ایا او بعنوان یک
نماینده وظیفه ندارید حرفی از بیکاری مش��کالت
اقتص��ادی ،رانت خواری و اختالس و غیره زده یا
اینکه فعالیتی در راستای اصالح امور منطقه خود
انجام داده است؟
آیا وظیفه اصلی او نمایندگی است یا اینکه به
دنبالگیری فرع و حاشیه سازی است ؟

هستیم.
وی ادامه داد :قطعاً مس��ئولین سه قوه ،مؤظف هستند
به عنوان یک وظیفه ذاتی ،به مطالبات مردم پاسخ دهند و
در این شکی نیست .همچنین شکی نیست که با مشکالت
کمرکشنی مواجه هس��تیم ،از این رو بدانیم توطئه دشمن
است و بعضا ش��اهد همراهی اخاللگران داخلی با دشمنان
هستیم.
لطفی با بیان اینکه عامل بس��یاری از مشکالت ،داخلی
اس��ت نه ناش��ی از تحریمها ،اثرگذاری فش��ار روانی را در
تشدید مشکالت مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد :درست
است که مسئولین باید پاسخگوی مشکالت باشند ،امّا مردم
سلحش��ور و والیتمدار ما ،تحت تأثیر القائات دش��من قرار
نخواهند گرف��ت و خط خود را در مس��یر اخاللگران قرار
تسنیم
نخواهند داد.

وزیر کشور خبر داد:

ابالغ دستورالعملهای جدید مرزها
ميدان فاطمي

وزیر کش��ور گفت :دس��تورالعملهای
جدی��دی در خصوص مرزه��ا بزودی

ابالغ خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در حاشیه بازدید
از پایانه مرزی سِ ��رو در جمع خبرنگاران اظهارداش��ت :در
این بازدید مس��ئولین محلی و استانی و نمایندگان مجلس
حضور داش��ته و پیرامون مسائل مورد عالقه بحث و تبادل
نظر شد.
وی ب��ا بیان اینکه با دس��توراتی که داده ش��د ش��اهد
فعالتر ش��دن این پایانه مرزی خواهیم بود ،افزود :برخی از
پیش��نهادات مطرح شده بر عهده اس��تانداری و بخشی هم

حجت االسالم صدیقی:

برخورد قانونی و قاطع با متخلفان اقتصادی شود
تقویت ضعفا بود.
ام��ام جمعه موقت تهران افزود :مس��ئوالن ما
باید به میان مردم بیایند تا درد حاش��یه نشینها،
جنوب شهریها ،جانبازها ،زندگی از دست دادهها
و سرگردان هایی که هر جایی می روند بوروکراسی
درها را بر آن ها بسته را بفهمند.
حجت االسالم صدیقی تصریح کرد :آنچه پیش
آمده ،گذش��ته اس��ت؛ اکنون در برخورد با حوادث
س��نگین که ن��ام آن را بحران نم��ی گذاریم ،چه
باید کنیم؟ ملتی که هش��ت س��ال توانست با نبود
امکانات ،خالی بودن س��یلوها و نداشتن تجهیزات
الزم جه��ت دف��اع از خود و تنها با توس��ل به ائمه
اطهار(ع) از آن پیچ خطرناک عبور کند ،از این پیچ
خطرناک جنگ اقتصادی هم میتواند عبور کند.
وی اظهار داشت :در برخورد با این مشکالت،
مردم و مس��ئولین دو نوع برخورد میتوانند داشته
باشد؛ یکی اینکه س��ختیها و مشکالت را فرصت
تلق��ی کنند .وقتی ب��ه طال چکش م��ی زنیم ،به
قیمت��ش اف��زوده می ش��ود؛ اگر مل��ت و دولت،
فلزهای به درد بخوری باشند ،حرارت کوره ،به آن

اقدامی جانبدارانه
در عی��ن حال بس��یاری ب��ر ای��ن باورند که
تحلیله��ای مطهری در م��ورد اقدامات موش��کی
کش��ورمان کامال نادرس��ت اس��ت  .به عقیده این
گروه مطهری دالیل اصلی مشکالت به وجود آمده
کنونی که ب��ه گفته اکثر صاحبنظ��ران اقتصادی
ب��ه خاط��ر تصمیم های غل��ط بان��ک مرکزی و
تیم اقتص��ادی دولت ایجاد ش��ده نادیده گرفته و
تالش می کند تا عام��ل این وضعیت را "آزمایش
موشکی" که نشانه مانور اقتدار و خود پشتوانه ای
برای دیپلماسی دولت بود معرفی کند.
در حقیقت این اقدام کامال جناحی و جانبدارانه
بوده ک��ه زمینه را برای عدم پاس��خگویی رئیس
جمهور درباره وضعی��ت کنونی ایجاد می کند .در
همین حال بس��یاری نیز این اظهارات را ناش��ی از
استفاده وی جایگاه پدر شهیدش بی تجربگی وی
دانس��ته و بر این باورند که او عمق و دانش کافی
درباره مسائل امنیتی و سیاسی را ندارد.
اس��ماعیل کوث��ری با بی��ان اینکه متاس��فانه
مطه��ری خ��ود را در همه زمینه ه��ا صاحب نظر
م��ی داند ،افزود :اگر برج��ام نتیجه ای برای ملت
و مملک��ت داش��ت بای��د در طول این یک س��ال
مشخص می شد .بنابراین مسئولین و کارشناسان
حق دارند انتق��اد کنند اما مطهری بجای اینکه از
دولت بخواهد به منتقدین پاسخگو باشد ،اظهارات
عجیبی بیان می کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه مطه��ری در مجلس نهم
حتی ی��ک بار در خصوص برج��ام مطالعه نکرده

ها ش��کل و هدف و قالب و مس��یر میدهد اما اگر
فلز ،غیرمقاوم باشد و چشمش به بیرونیها و کفار
باش��د ،این دیگر ،فلز قیمتی نیس��ت و با کمترین
فشاری فرسوده و از گردونه خارج میشود و تاریخ
مصرفش تمام میشود.
ام��ام جمعه موقت تهران گف��ت :باید به طور
واقعی و نه ش��عاری ،مردانی که عهده دار مدیریت
هس��تند ،از حال��ت های س��ابق عب��ور کنند و به
صورت مردانی که معرکه هس��تند و موش��کهای
دش��من دارد از هر طرف به س��وی آن ها میآید،
دربیایند .یک فرمانده یا س��رباز در حال جنگ ،با
فرمانده و س��رباز در حال رفاه فرق میکند .آمریکا
اتاق جنگش ،وزارت خزانه داری اس��ت .آن ها در
یک جنگ تمام عی��ار اقتصادی دارند با ما مصاف
می دهند .وی اضافه کرد :برای خودکفایی ،مسائل
پیش آم��ده را نباید تهدید و بح��ران تلقی نکنیم
بلکه باید فرصت بدانیم .در مس��اله خودروسازی،
با این همه س��ابقه ،ما همچنان وابسته هستیم .تا
مساله تحریم مطرح میشود ،بازار خودرو متالطم
میشود؛ این چه وضعی است؟ تا یک صدایی بلند

ب��ود ،گفت :وی صرفا حامی دولت اس��ت و هرچه
دولت نظر داشته باشد ،می گوید درست است.
نماین��ده س��ابق ته��ران ،ری ،ش��میرانات،
اسالمش��هر و پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی
اضاف��ه کرد :وقت��ی طرف آمریکایی م��ی گوید ما
ب��ا کمترین زحمت بحث هس��ته ای ایران را حل
کردیم ،نش��ان دهنده این اس��ت که آنها به وعده
های خود عمل نکردند.
کوث��ری با بی��ان اینکه اظه��ارات مطهری در
خصوص موش��ک پرانی نشان دهنده این است که
وی ن��ه روزهای جنگ را تجربه کرده و نه روزهای
س��خت را ،افزود :مطه��ری در دوران دفاع مقدس
مش��غول تحصیل ب��وده و در دوران س��خت نظام
هیچ کار اجرایی نکرد و واقعیات را ندیده است.
از س��وی دیگ��ر وی نباید فرام��وش کند ،که
مس��ئولیت و اقدامات کلیه نهادهای نظامی کشور
از سوی رهبری تایید می شود و ایشان در این باره
تصمیم میگیرند و او بهتر است که در حوزه ای که
ارتباطی به حیطه نمایندگی ایش��ان ندارد به قول
خ��ودش دخالت نکند و اجازه دهد که امور نظامی
کشور در حوزه خود پیگیری شود.
نیروه��ای نظامی نش��ان داده ان��د که همواره
بیش��ترین همکاری را با دولت های مس��تقر و به
ویژه دولت یازدهم و دوازدهم داش��ته اند و برنامه
ه��ای نظامی آنه��ا با تایید مقام��ات نظام صورت
گرفت��ه و اظهار نظرها و اقدام��ات آنها دلبخواهی
و ش��خصی نیس��ت  .امریکا حتی پس از تصویب
برجام چندین تحری��م جدید علیه ایران را امضا و
اب�لاغ کرد و اقدامات آنها در طی تمامی س��الهای
انقالب اسالمی نشان داده که مقامات کاخ سفید از
یکسو جلوههای اقتدار ایران را هدف گرفتهاند و به
زعم خود تصور میکنند با این فشارها و تحریمها
ق��ادر به مهار توان نظامی ای��ران خواهند بود و از
س��وی دیگر متناسب با روند تحوالت اخیر به این
تصور رس��یدهاند که قادرند از این طریق کار نظام
جمهوری اسالمی ایران را تمام کنند.
س��الها پیش رهبر فرزانه انقالب در دانشگاه
عل��م و صنعت بر این نکته تأکی��د کردند و یادآور
ش��دند «:اگر جمهوری اس�لامی دچار شاهسلطان
حسینها بش��ود ،دچار مدیران و مسئوالنی بشود
که جرئت و جسارت ندارند ،در خود احساس قدرت
نمیکنن��د ،در مردم خودش��ان احس��اس توانایی
و قدرت نمیکنن��د ،کار جمهوری اس�لامی تمام
خواهد بود » .رهبری بارها از فعالیت های موشکی
کش��ور حمایت کرده و آنرا غی��ر قابل مذاکره و در
صدر برنامه های دفاعی کشور عنوان کرده اند.
از این رو بهتر اس��ت ک��ه برخی از نمایندگان
اجازه دهند که کار به کاردان س��پرده شود و برای
خوشآمد گویی دیگران ،خود و سابقه انقالبی خود
را بیش از این خراب نکنند.

ح��وزه اختیارات وزارت کش��ور که پیگی��ری الزم را انجام
خواهی��م داد ،همچنی��ن برخی از پیش��نهادات هم باید در
دولت مطرح شود.
وزیر کش��ور مس��ئله اش��تغال را از دیگر مباحث مورد
تاکید مسئوالن محلی عنوان کرد و گفت :به هر میزانی که
طرحهای اش��تغالزایی ارائه شود این آمادگی وجود دارد که
تسهیالت الزم و ارزان قیمت پرداخت شود.
رحمانی فضلی در پاس��خ به این س��وال که سیاست و
برنام��ه دولت ب��رای تجارت م��رزی در اس��تانهای مرزی
چیست ،اظهارداش��ت :سیاست دولت تقویت تجارت است،
بویژه در شرایط کنونی نیز استانهای مرزی باید مسئولیت
بیش��تری را به عهده بگیرند ،در ش��رایط تحریم باید تالش
کنیم با کش��ورهای همس��ایه در مناطق مرزی بیش��ترین
خبرگزاری دانشجو
مبادالت را داشته باشیم.

میشود ،هر کسی هر جور دلش میخواهد با مردم
بازی میکند.
حجت السالم صدیقی اظهار داشت :االن وقت
آن رسیده تا دندان طمع را از دشمن بکَنیم و کمر
ببنیدی��م تا خودم��ان راه بیفتیم .مگ��ر ما صاحب
موشک بودیم؟ چه طور شد که امروز یکی از مولفه
های قدرت ما که موجب سرافرازی ما شده ،موشک
است؟ در مساله خودرو نباید به بیگانگان تکیه شود.
در تجهیزات صنعتی بای��د به نیروهای جوان تکیه
کنیم .ما خودمان منابع فراوان انرژی داریم.
خطی��ب نماز جمعه تهران افزود :ما مواد اولیه
همه صنایع را داریم .ما ش��رکتهای دانش بنیان
و جوان��ان متخصص داریم .م��ن از نزدیک اطالع
دارم که فرهیختگان دانش��گاههای شریف و علم و
صنع��ت چه توانمندیهایی دارن��د و چه کارهایی
انجام داده اند .این ها باید اس��ت ،گله نیست؛ دیر
شده است اما به بن بست نرسیدهایم.
وی ب��ا بی��ان اینکه باید به نیروه��ای جوان و
جه��ادی رو بیاوری��م گفت :در مجموعه «س��تاره
خلیج فارس» و پاالیش��گاهی که امسال راه افتاد،
دو شرکت خارجی آمده بودند اما تا زمزمه تحریم
ها آمد ،جا خالی کردند اما برادران سپاهی ما این
مجموع��ه را در زمانی کوتاه ت��ر راه انداختند .در
بیان عظمت این پاالیشگاه حرف بسیار است .مگر

این ها از آس��مان آمده اند؛ این ها بچه های شما
هستند از همین ها کمک بگیرید.
امام جمع��ه موقت تهران با اش��اره به معضل
آب خوزس��تان گفت :دشمن داشت بر امواج سوار
می ش��د و امنیت خوزستان را نش��انه گرفته بود.
مش��اهده کردید که برادران عزیز سپاهی ما رفتند
آنج��ا و ظرف م��دت کوتاهی مش��کل آنجا را حل
کردند .توصی��ه های سرنوشتس��از رهبر حکیم،
موم��ن و متک��ی به خ��دا مبنی ب��ر تقویت بخش
خصوص��ی و برخورد با متخلفان را در نظر بگیرید؛
باید با فساد برخورد جدی شود.
وی افزود :برخورد با متخلفان نباید تبعیضبردار
باشد؛ در هر سمتی و هر جایگاهی و هر نسبتی با
هر کس��ی که دارند ،باید بدون اغماض با متخلفان
و خائنان به امور اقتصادی کشور برخورد قانونی و
قاطع شود .البته در این رابطه ریاست و سخنگوی
محت��رم قوه قضاییه وعدههای جدی دادند .حجت
االس�لام صدیقی گفت :از فرمایش��ات سخنگوی
قوه قضاییه اینگونه برداش��ت می ش��د که فس��اد
ارزی ،س��که ای و فس��ادهای دیگر ،در پس پرده
با افرادی از بدنه دولت و در مس��ئولین ریشه دارد.
وعده دادند که امروز در جنگ اقتصادی ،کسی که
فساد میکند مجازاتش هم باید متناسب با شرایط
مهر
جنگی باشد.

