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 آخرین بررسی های مجلس 
درباره اموال نامشروع

در جلس��ه علن��ی مجلس طرح مرب��وط به اعاده 
اموال نامش��روع و الحاق موادی به قانون اجرای اصل 
۴۹ قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران در دستور 

کار نمایندگان قرار گرفت.
تعیی��ن مج��ازات در صورت عدم ارائ��ه اطالعات 
درباره اموال نامشروع، بررس��ی پرونده های مربوط به 
اعاده اموال نامش��روع در دادگاه حقوقی، تعیین س��از 
و کار رس��یدگی ب��ه اف��راد مظنون به داش��تن اموال 
نامش��روع، س��از و کار مجلس برای برگ��زاری دادگاه 
تجدید نظر در اموال نامشروع و ...  از جمله مهمترین 
مصوبات امروز نمایندگان در جلسه علنی و در جریان 

بررسی طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع  بود.
در این جلسه با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف 
و ۱۰ رأی ممتن��ع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در 
مصوبه ای مقرر ش��د که پرونده ه��ای مربوط به اعاده 
اموال نامش��روع در دادگاه های حقوقی مورد بررس��ی 

قرار گیرد.
همچنین نمایندگان مجل��س در مصوبه ای دیگر 
مقرر کردند در صورت استنکاف مراجع رسمی از ارائه 
اطالعات درباره اموال نامشروع افراد مظنون مجازاتی 

برای آنها تعیین شود.
در ادامه بررسی ماده ۷ طرح الحاق موادی به قانون 
اجرای اصل ۴۹ قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران 
در مجلس، نمایندگان س��از و کار و روند بررسی اموال 

نامشروع افرادی که مظنون هستند را تعیین کردند.
در بررس��ی طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع و 
الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز 
مواد ۸ و ۷ را تصویب ش��د که بر اساس آن نمایندگان 
مجلس س��از و کار برگ��زاری دادگاه تجدید نظر برای 

رسیدگی به موضوع اموال نامشروع را تعیین کردند.
همچنین با ۱۲۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۹ 
رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر مصوب شد 
که انتش��ار جریان رسیدگی به پرونده های اعاده اموال 
نامش��روع به موافقت رئیس قوه قضاییه منوط باش��د. 
در جریان جلس��ه علنی، نمایندگان مجلس همچنین 
با مس��کوت ماندن طرح الحاق م��وادی به قانون نحوه 
اجرای اص��ل ۴۹ قانون اساس��ی) طرح اع��اده اموال 

نامشروع مسئوالن( به مدت ۴ ماه مخالفت کردند.
نماینده مردم ش��اهین شهر در مجلس در جریان 
بررس��ی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ 

قانون اساسی لحظاتی جو مجلس را متشنج کرد.
بعد از متش��نج ش��دن فض��ای مجلس ب��ه دلیل 
فریادهای بلند نماینده شاهین شهر و طرح این ادعا که 
نمایندگان متوجه پیش��نهادات مطرح شده نمی شوند 
و رای می دهن��د، احمد بیگدلی نماین��ده خدابنده در 
تذکری ب��ا تاکید براینکه نمایندگان ش��أن یکدیگر را 
حف��ظ کنند گف��ت: اگر یک روز مذاک��رات مجلس از 
رادیو پخش نشود مش��خص خواهد شد که چه کسی 
در این مجلس نظرات کارشناسی می دهد و چه کسی 

فقط می خواهد صدایش از تریبون پخش شود.
بعد از این تذکر نیز حس��ین علی حاجی دلیگانی 
در تذکری گفت: آقای الریجانی هر جایی که خودش 
می خواه��د مجل��س را دور می زند. ما در ماده ۷ طرح 
مربوط به اعاده اموال نامشروع می خواستیم که اموال 
از ثروتمندان و مال ان��دوزان گرفته و به فقرا برگردد 

که اجازه تصویب را ندادند.  ایسنا

پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال 
نامشروع نقطه تاریک عملکرد مجلس بود

عضو هیات رئیس��ه فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجل��س گف��ت: اینکه در بررس��ی طرح اع��اده اموال 
نامش��روع مسئوالن، طرح مس��کوت ماندن آن مطرح 
شود، گرچه به تصویب نمایندگان نرسید اما یک نقطه 

تاریک در عملکرد مجلس است.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس 
                                                                 ش��ورای با اشاره به درخواس��ت تعدادی از نمایندگان 
ب��رای خ��ارج ش��دن از طرح اع��اده اموال نامش��روع 
مس��ئوالن از دس��تورکار مجل��س اظهار                                                                                                                                                                                   داش��ت                                                                 : آیا 
س��زاوار است که طرحی این چنین مترقی که موجب 
افزایش اعتماد عمومی به مسئوالن می شود و از سوی 
دیگر موجب می ش��ود افراد فرصت طلب و س��ودجو و 
زیاده خواه متنبه ش��وند و موجب محدودیت این افراد 
به مناصب مدیریتی کش��ور می ش��ود، از دس��تورکار 

مجلس خارج شود؟
وی اف��زود: متاس��فانه از ۱۹۹ نماینده حاضر در 
صحن ۸۹ نفر به درخواس��ت خارج ش��دن طرح اعاده 
ش��دن اموال نامش��روع مس��ئوالن رای مثبت دادند 
و اگرچ��ه این پیش��نهاد با این تع��داد رای به تصویب 
نرس��ید، اما اینکه ۸۹ نفر از نمایندگان به این موضوع 

رای دادند جای نگرانی دارد.
عضو هیات رئیس��ه فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجلس اظهار                                                                                                                                                                                   داش��ت                                                                 : در زمان بررس��ی استانی شدن 
انتخابات مجلس س��ه ماه وقت مجلس گرفته ش��د و 
هرچه گفتیم این طرح از دستورکار صحن خارج شود، 
گوش ندادند و وقت مجلس را تباه کردند. اما امروز این 
طرح مترقی که در دس��تورکار مجلس است و در حال 
نتیجه گیری اس��ت و در بررس��ی بند آخر آن هستیم، 

پیشنهاد مسکوت ماندن آن را مطرح می کنند.

اخبار

ایران در حراست از منافع ملی خود هرگز مماشات نمی کند
امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح درجمع کارکنان ستاد 
وزارت دفاع به مناسبت  سالروز شهید دکتر مصطفی چمران با گرامیداشت یاد 
و نام ش��هدا ی وزیر به ویژه ش��هید واالمقام، دکتر مصطفی چمران با اشاره به 
ش��یوه های تفکر و خصائص منحصر به فرد این ش��هید سرافراز انقالب اسالمی  
اظهار داش��ت: دکتر مصطفی چمران یکی از معجزات انقالب اس��المی بود که در 

دوران کوتاه تصدی خود در وزارت دفاع، منشا خدمات و اثرات بی بدیلی شد.
وزیر دفاع با اش��اره به انهدام  پهپاد امریکایی در آبهای خلیج فارس بوس��یله سامانه 
پدافند هوایی تمام ایرانی س��اخت متخصصان داخلی  بیان کرد: این اقدام پدافند هوائی 
در سرنگونی پهپاد امریکایی، غرور، عزت و شرف ایرانی ها را برانگیخت و نشان داد نظام 
جمهوری اسالمی ایران در حراست از منافع ملی خود هرگز مماشات و مسامحه نخواهد 

کرد.  روابط عمومی وزارت دفاع

امنیت و اقتدار
پهپاد آمریکایی ۷ کیلومتر به آبهای ایران تجاوز کرده بود

امی��ر فخری گفت: پهپاد جاسوس��ی آمریکا به طور قط��ع، در داخل آبهای 
سرزمینی ایران بوده است و ۷کیلومتر وارد آبهای تحت حاکمیت ما شده است.

امیر س��رتیپ دوم مجید فخری در حاشیه مراسم روز جهانی هیدروگرافی 
در جمع خبرنگاران درباره پهپاد جاسوس��ی س��اقط ش��ده آمریکایی در آبهای 
ایران، اظهار داشت: این موقعیتی که در حال حاضر درباره سقوط پهپاد آمریکایی 
مش��خص شده است، با موقعیت پروازی آن متفاوت است و این هواپیمای جاسوسی 
در زم��ان پرواز بیش��تر در آبهای حاکمیتی ما نفوذ کرده، اما مورد اصابت موش��ک قرار 

گرفته است و در چهار مایلی یا ۷ کیلومتری آبهای ما سقوط کرده است. 
وی با بیان اینکه مرزهای هوایی و دریایی یکس��ان است، گفت: این مرزها ۱۲ مایل 
از خط مبدأ لب ساحل فاصله دارد که این هم توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 

تهیه شده است. 

واکنش
شکایت مجلس از دولت برای عدم اجرای افزایش حقوق  

نماین��ده م��ردم تهران در مجلس از ش��کایت مجلس از دول��ت درباره عدم 
اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولتی خبر داد.

علی مطهری در خص��وص پیگیری های مجلس برای اجرای مصوبه مربوط 
به افزایش حقوق ها اظهار داشت: ما مدتی است در مجلس پیگیر اجرای مصوبه 

مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت هستیم.
وی افزود: متاسفانه دولت آن خواست مجلس را در خصوص اجرای مصوبه مربوط 
به افزایش حقوق ها اجرا نکرده اس��ت. چرا که خواس��ت مجلس ای��ن بود که فاصله بین 
حقوق ه��ای پایی��ن و حقوق های باال کم ش��ود. نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: در حال حاضر افزایش حقوق ها به ش��کلی عمل ش��ده که آن هدف 
مصوبه مجلس انجام نشده است. مطهری گفت: به هر حال باید دولت قانون را اجرا کند و 

اگر اجرا نکند مجلس هم ابزارهایی دارد و می تواند استیضاح یا سؤال کند.  فارس

خانه ملت

رئیسی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه:
 برای تحول در دستگاه قضایی

ینی کنند  همه اجزای باید نقش آفر
همایش بزرگداش��ت هفته قوه قضاییه با  ن ا حضور رئیس دستگاه قضا، مسئوالن عالی میـــــز
قضایی، روسای کل دادگستری ها، دادستان های مراکز استان ها 

و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد.
آی��ت اهلل رئیس��ی رئیس ق��وه قضاییه طی س��خنانی در 
همایش بزرگداش��ت قوه قضاییه با گرامیداش��ت یاد و خاطره 
ش��هدای بزرگوار هفتم تیر، آیت اهلل شهید دکتر بهشتی و ۷۲ 
تن از یاران انقالب اس��المی اظهار کرد: خدمات ارزشمند تمام 
اشخاصی را که طی تاریخ ۴۰ ساله انقالب اسالمی بر ای ارتقای 
جایگاه دس��تگاه قضایی تالش کردند را ارج می نهیم و گرامی 
می داریم یاد حضرات آ یات بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی 
ش��اهرودی را و تقدیر می کنیم از زحمات��ی که حضرات آیات 

یزدی و الریجانی برای ارتقای دستگاه قضایی متقبل شدند.
رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به تالش ها و زحمات قضات 
و حقوقدانان��ی که ط��ی این ۴۰ س��ال در بخش های مختلف 
بر ایجاد دادگس��تری مبتنی بر فقه و حقوق اس��المی تمرکز 
کرده اند، گفت: تمام تالش هایی که بخشی از آن ها در گزارش 
ساالنه قرائت شده توسط وزیر دادگستری مندرج بود، مرهون 
اخ��الص و زحم��ات هم��ه همکاران م��ا در دس��تگاه قضایی 
می باش��د؛ لیکن با تمام تالش های��ی که تاکنون صورت گرفته 
به منظور ایجاد تحول در دادگستری مطابق با حرکت در گام 
دوم انق��الب نیاز به ت��الش و همکاری بیش��تر همه قضات و 

صاحبنظران و دلسوزان است.
رئیس��ی بیان داشت: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی 
تمام اجزای س��ازمان قضایی کش��ور باید نقش آفرینی کنند؛ 
نبای��د تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابالغ دس��تورالعمل و یا 
س��خنرانی، تحول ایجاد می شود؛ بلکه تحول نیازمند آن است 
که در اتاق های اندیش��ه ورز، فکر و اندیش��ه تولید ش��ود و در 

قالب برنامه های اجرایی ابالغ ش��ود و ب��ه برنامه هایی اجرایی 
تبدیل گردد.

وی افزود: اگر همه اجزای س��ازمان بزرگ قضایی کشور، 
نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر 

روی آن تأکید شده است، اتفاق نمی افتد.
حجت االس��الم و المسلمین غالمحس��ین محسنی اژه ای، 
مع��اون اول قوه قضاییه نیز در همایش بزرگداش��ت هفته قوه 
قضاییه، ضمن گرامیداش��ت مقام ش��هدای هفتم تیر، آیت اهلل 
شهید بهشتی و شهدای قوه قضاییه از ابتدای انقالب تا امروز، 
گفت: حدودا ش��هریور ماه س��ال گذش��ته در بعضی جلسات 
خصوص��ی مطلبی را مط��رح کردم مبنی بر اینک��ه دوره دوم 
ریاس��ت قوه قضاییه رو به اتمام اس��ت و باالخره باید تصمیم 
گرفته ش��ود که در دوره آینده آیا ریاست قوه قضاییه از داخل 
قوه باشد و یا از خارج قوه قضاییه باشد. برخی همکاران عقیده 
داش��تند که صحبت در این رابطه زود است؛ اما در نهایت نظر 
اکثریت قریب به اتفاق که بنده شنیدم و نظر بنده نیز انتخاب 

ریاس��ت قوه قضاییه از داخل قوه بود تا کار ها به ش��کل بهتر 
تمشیت و تسریع یابد.

حجت االس��الم محسنی اژه ای افزود: امروز از این انتخاب 
رهبر معظم انقالب خوشحالم و خدمت همه بزرگواران تبریک 
عرض می کنم و امیدوار هس��تیم انش��اءهلل در گام دوم انقالب 
بتوانیم متناس��ب با نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران است 

قدم برداریم.
محسنی اژه ای خاطرنش��ان کرد: در برخی مواقع سستی 
مدیران کار ها را عقب انداخته اس��ت؛ ب��ا وجود اینکه قانون و 
س��اختار و بودجه همان است و چیزی تغییر نیافته است؛ لذا 
نقش مدیر بس��یار مهم است و اگر مدیران ما روحیه انقالبی و 
جهادی داش��ته باشند، می توانند با امکانات و نیروی کم کار ها 

را به جلو ببرد.
در جریان این مراس��م از می��ان ۱۰۲ کارمند نمونه و ۴۷ 
قاضی نمونه که شایسته تقدیر شناخته شدند، به طور نمادین 

از ۱۱ تن از این افراد تقدیر به عمل آمد  میزان

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه  پهپاد ب��ا یک س��امانه کاماًل خیابان پاستور
بوم��ی که موش��ک و رادار آن س��اخت ایران بود، 
منهدم ش��د گفت: س��رنگونی پهپاد باعث تقویت 

روحیه ملت ایران شد.
حجت االسالم حسن روحانی در جمع مدیران 
ارشد نظام سالمت، اظهار داشت: سامانه الکترونیک 
س��المت هزینه های مردم را کاهش می دهد و از 
مفاس��د احتمالی در این ح��وزه جلوگیری کرده و 

سالمت مردم را بهتر تامین می کند.
رئیس جمهور گفت: سیستم های تشخیصی ما 
در حوزه س��المت ممکن اس��ت اثرات ناگواری در 
س��المت افراد بگذارد و وقتی یک موردی را بدون 
ضرورت تکرار می کنیم، س��المت فرد را در معرض 

خطر قرار می دهیم.
وی ادامه داد: دستگاه های تبلیغاتی، روزنامه ها 
و صدا و س��یما باید به مردم امید بدهند و نباید در 
زندگی م��ردم مداخله کرد، باید در حد ضرورت در 
زندگی مردم مداخله کرد، مداخله در زندگی افردای 

به نوعی بر هم زدن آرامش و سالمت آنهاست.
روحانی با بیان اینک��ه اقدامات دولت موجب 
ش��د تا مردم متوجه نش��وند که درآمد یک چهارم 
شده است، اظهار داشت: در عین حال دولت ابتدا 
با تحریم و بعد از آن با کاهش قیمت نفت، توانست 
مسیر خود را پیش ببرد و با برجام، گشایشی ایجاد 
ش��د اما نگذاش��تند در همان یکی، دو سال مردم 
از این تواف��ق لذت ببرند؛ ابتدا ش��روع کردند که 
ای��ن چه توافقی اس��ت؟ ش��رکت های خارجی به 
ایران می آمدند، می گفتند چرا می آیند؟ می رفتند، 
می گفتند چرا رفتند؟ قرارداد می بستیم، می گفتند 
خیانت به ملت اس��ت. قراردادها به هم می خورد، 
می گفتند خیانت به عالم بش��ریت شد. نگذاشتند 

ش��رایط بعد از برجام و نبود تحریم ها را حس و از 
آن لذت ببرند.

رئیس جمه��ور ادامه داد: هواپیم��ا خریداری 
می کردی��م، می گفتند این خیانت اس��ت. پس ما 
چه کار می کنیم؟ در روزنامه ها می نوشتند اتوبوس 
خریداری کنی��د. اینها نمی فهمند ک��ه با اتوبوس 
نمی ش��ود مکه رفت. با اتوبوس نمی ش��ود همیشه 
به مقصدهایی که دارید، س��فر کنید و نمی توان با 
اتوب��وس، بیماران را برای درمان به موقع به مراکز 

درمانی رساند.
وی خاطر نش��ان کرد: ما وقتی ۱۵ هواپیمای 
ن��و وارد کردیم، هر هواپیم��ا می آمد، یک عده ای 
ُغ��ر می زدند. ناچار ش��دیم که به آنه��ا بگوییم ما 
ب��رای خریداری این هواپیماه��ا از خزانه و بودجه 
عمومی استفاده نکردیم. این هواپیماها هزینه شان 
را خودش��ان درمی آورن��د و ش��رکت هایی در این 
زمین��ه س��رمایه گذاری کرده اند و ب��رای اولین بار 
رئی��س کارخانه ایرباس به من گفت که »در تاریخ 
این شرکت برای اولین بار است که خودمان اعتبار 
گذاشتیم و از اعتبارات، به شما هواپیما داده ایم«؛ 
این اقدام آنها در تاریخ س��ابقه ندارد اما نگذاشتند 
مردم در روز خوش��حالی، ش��اد باشند و از شرایط 

لذت ببرند.
وی اف��زود: دیده ای��م که در ی��ک خانواده ای، 
کسی با یک عروسی مخالف است، مثاًل مادرشوهر 
آنق��در ُغر زده و اذیت می کند که حتی نمی گذارد 
ش��ب عروسی هم لذت ببرند. از اول می گویند این 
بدبخت��ی و نکبت بود. برخ��ی نمی گذارند و حالت 
»مادرش��وهری« به خود گرفته و م��ردم را اذیت 

کرده است.
روحانی با بیان اینکه بخش پزش��کی یکسری 
وظایف ورای مسئولیت های درمانی و بهداشتی خود 

دارد، تصریح کرد: پزش��کان به عنوان فرهیختگان 
جامع��ه، مورد اعتماد جامعه هس��تند؛ بنابراین در 
جامعه تأثیرگذار هس��تند. س��خنان آنها می تواند 
ب��ر روی مردم تأثیرگذار باش��د. آنه��ا می توانند با 
صحبت های خود، به مردم امید ببخشند. پزشکان، 
معلمان و اس��اتید از اقش��ار مرجع جامع هستند. 
بنابراین مهم اس��ت که ضمن انجام وظایف شغلی 
خ��ود، روحیه خوبی نیز به م��ردم بدهند. اقدامات 
آنها در ش��رکت در انتخابات و ترغیب مردم برای 

حضور در انتخابات، کار بسیار مهمی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه رفتار آمریکایی ها 
ناش��ی از س��ردرگمی و ناامیدی آنهاس��ت، اظهار 
داش��ت: کاخ س��فید دچار معلولیت ذهنی شده و 
نمی دان��د چه کاری باید انجام ده��د. آنها هر روز 
با یک مش��کل روبرو هستند و فکر نمی کردند که 

پهپاد آنها مورد اصابت قرار گیرد.
روحان��ی ب��ا اش��اره به س��اقط ش��دن پهپاد 
آمریکایی توس��ط سپاه پاسداران اظهار کرد: پهپاد 
به دلیل شرایط و س��اخت آئرودینامیکی که دارد 
کشف و شناسایی آن کار ساده ای نیست. پهپادها 
معم��والً در ارتف��اع بیش از ۵۰ ه��زار پا پرواز می 
کنن��د. زمانی که پرنده ای حریم هوایی کش��ور را 
نقض می کند ممکن اس��ت زمانی را برای مقابله با 
آن داشته باش��یم اما زمانی است که پس از نقض 
حریم هوایی کش��ور بالفاصله و پس از چند دقیقه 

با آن مقابله می کنیم.
رئی��س جمهور افزود: این پهپ��اد آمریکایی از 
فراز آب های بین المللی وارد حریم هوایی ما شد 
و پس از چند اخطار، بالفاصله توسط سامانه های 
دفاعی ما منهدم شد. ما این پهپاد را با یک سامانه 
داخلی و بومی منه��دم کردیم. اگر این پهپاد را با 
سامانه S۳۰۰ می زدیم خیلی اهمیت نداشت چرا 

که با یک موش��ک خارجی زده بودیم اما با سامانه 
ای این کار را کردیم که موش��ک و رادار آن کاماًل 

ساخت ایران است.
وی با بی��ان اینکه انهدام پهپ��اد آمریکایی با 
موش��ک ه��ا و رادار ایرانی کار بس��یار بزرگی بود 
خاطرنشان کرد: آنهایی که مسائل نظامی را دقیق 
می دانن��د می فهمند ک��ه چ��ه کار عظیمی انجام 
گرفته اس��ت. ما دس��ت آنهایی که در وزارت دفاع 
و سپاه پاسداران این صنعت داخلی را ایجاد کرده 

اند می بوسیم.
روحان��ی تصری��ح کرد: م��ا با ای��ن کار نمی 
خواس��تیم آمریکا را تحقیر کنیم چرا که به دنبال 
تحقیر کسی نیستیم ولی این اقدام موجب تقویت 
روحی��ه مل��ت ایران ش��د چ��را که ثاب��ت کرد ما 

توانمندی الزم را داریم.
روحانی با اشاره به تحریم رهبر انقالب توسط 
آمری��کا افزود: آیا یک حکومتی ک��ه ذره ای خرد 
و عقل داش��ته باش��د باالترین مقام یک کشور را 
تحریم می کند؟ آن هم نه تنها یک مقام سیاس��ی 
صرف، بلکه یک مق��ام اجتماعی، دینی و معنوی. 
رهب��ری ایران نه تنها متعلق به م��ردم ایران بلکه 
رهب��ر عاش��قان ای��ران و انقالب اس��المی و کل 
مسلمین و شیعیان جهان است. امروز مردمانی در 
عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه و کویت، 

رهبر ایران را متعلق به خود می دانند.
وی ادام��ه داد: یک آدمی عقلش را از دس��ت 
داده اس��ت و با یک اقدام وقیحانه و احمقانه، رهبر 
ای��ران را تحریم م��ی کند و دلی��ل تحریم خود را 
جلوگیری از س��فر ایش��ان به آمریکا می داند. این 
اقدام خیلی جالب اس��ت چرا که ما آنها را به کشور 
راه نمی دهیم بعد آنها می گویند برای سفر به کشور 
ما تحریم هس��تید. یا اینک��ه گفتند ما می خواهیم 

اموال رهبر ایران را مس��دود کنی��م. اموال رهبری 
تنها یک حسینیه و یک خانه ساده است. رهبران ما 
مانند رهبران دیگر کشورها نیستند که در حساب 
های خارجی خود میلیاردها پول داش��ته باشند تا 

آمریکایی ها بخواهند آنها را تصرف کنند.
روحان��ی افزود: اگ��ر آمریکایی ها ب��ه دنبال 
مذاک��ره بودند م��ا مذاکره می کردی��م، مگر آقای 
ظری��ف ب��ا وزی��ر خارجه ترام��پ، تیلرس��ون، در 
نیویورک مذاکره نکرد؟ مگر وقتی ش��ما در ۱+۵ و 
برجام بودید با وزیر خارجه ما در مالقات و کمیته 
های متعدد مذاکره نمی کردید؟ ش��ما نخواستید 
مذاکره را ادامه دهید و خودتان همه چیز را بر هم 
زدید. خودتان عهد و پیمان تان را زیر پا گذاشتید 

و امضای خود را باطل کردید.
رئیس جمهور اظهار کرد: ملت ایران از اردیبهشت 
سال گذشته تاکنون به خوبی ایستادگی کرده است. 
دولت نیز در ماه های اخیر اقدامات خوبی انجام داده 
است و در زمینه برجام کاهش تعهدات را دنبال می 
کند. آمریکایی ها از کاهش تعهدات برجامی بسیار 
عصبانی هس��تند. مگر آنها نمی گفتند برجام توافق 
بدی است. خب ما هم داریم از این برجام فاصله می 
گیریم چرا ناراحت می شوید؟ آیا برجام برای شما بد 

و برای ما خوب است؟
وی تصری��ح کرد: من نمی خواهم بگویم مردم 
زندگی راحتی دارند، زندگی آنها در فش��ار اس��ت 
و مش��کالتی وجود دارد ولی دولت ب��ا همه توان 
درصدد اجرای برنامه هایش اس��ت. به عنوان مثال 
رونمایی از س��امانه س��المت الکترونی��ک یکی از 
برنامه ها جهت تامین رفاه مردم اس��ت. امیدوارم 
همه بخش ه��ا، وزارتخانه ها و نهادهای خصوصی 
دست به دست هم دهند تا از مشکالت فعلی عبور 

کنیم و در این مصاف تاریخی به پیروزی برسیم.

روحانی در جمع مدیران نظام سالمت:

سرنگونی پهپاد آمریکا موجب تقویت روحیه ملت شد

فراکسیون امید که با حمایت  ناکارآمدی ه��ای گـــزارش دو توجی��ه  و 
دول��ت، هم��ه جایگاه های اس��تراتژیک خود را در 
مجلس از دست داده است، امروز نمی داند دربرابر 
هواداران خ��ود اعالم پیروزی کند یا شکس��ت را 

بپذیرد.
زمزمه های برگزاری آخری��ن انتخابات هیئت 
رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی در حالی آغاز شد 
که محمدرضا عارف عزم خود را برای کاندیداتوری 
ریاس��ت مجلس جزم ک��رده ب��ود و مخالفت های 
پزش��کیان و مطهری دو سهمیه این فراکسیون در 
هیئت رئیس��ه مجلس و بخشی از بدنه فراکسیون 
هم نتوانس��ت عارف را از س��ودای ریاست مجلس 

منصرف کند.
به گفته احمد بیگدلی عضو ش��ورای مرکزی 
فراکسیون امید، شخص آقای عارف تصمیم جدی 

برای ورود به انتخابات ریاست مجلس داشت.
پی��ش از برگ��زاری انتخاب��ات هیئت رئیس��ه 
مجل��س بیگدلی پی��ش بینی ک��رد: »در صورت 
نامزدی آق��ای عارف برای ریاس��ت مجلس باالی 
۹۰ درصد جایگاه آقای مطهری در هیئت رئیس��ه 

مجلس به خطر می افتد.«
امی��ِد امیدی ه��ا ب��ه ری��زش آرا الریجانی در 
فراکس��یون نمایندگان والیی بود، ارزیابی آنها این 
بود که بخشی از بدنه فراکسیون والیی از عملکرد 
الریجان��ی در ریاس��ت مجلس ناراضی اس��ت و به 
همین دلیل در انتخابات ریاس��ت هیئت رئیس��ه 
مجلس یا رأی س��فید می دهند ی��ا به عارف رأی 
می دهند. ارزیابی فراکس��یون امی��د از تعداد این 
نماین��دگان ۲۵ ت��ا ۳۰ نفر بود ام��ا این حدس و 
گم��ان اش��تباه از آب درآمد و آرزوی آرا س��فید 
نتوانست کرس��ی ریاست را س��هم عارف کند. نه 
تنها عارف نتوانس��ت در آخرین سال دوره دهم به 
کرسی ریاست مجلس تکیه بزند بلکه مطهری هم 

کرسی نایب رئیسی را از دست داد.
اما اصالح طلبان سناریوی دیگری را نیز آماده 
کرده بودن��د، رضا انصاری عض��و کمیته انتخابات 
فراکس��یون امید پس از شکس��ت این فراکسیون 
در انتخاب��ات هیئت رئیس��ه مجل��س در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داش��ت: »معرف��ی نامزد برای 
ریاست مجلس برای اصالح طلبان بازی دو سر برد 
بود زیرا اگر عارف رئیس می شد ریاست مجلس را 
در اختیار داش��ت و می توانس��ت اعتماد را به بدنه 
اصالح طل��ب بازگرداند، با عدم پیروزی ایش��ان در 
انتخابات هیئت رئیس��ه هم مش��خص شد اصالح 
طلبان اقلیت را در مجلس دهم در اختیار دارند و 
عملک��رد ضعیف مجلس دهم به پای اصالح طلبان 

و حامیان دولت نیست.«
اما عبدالرضا هاشم زائی عضو دیگر فراکسیون 

امید دیدگاهی مخالف نظر انصاری دارد.
او معتقد اس��ت: »فراکس��یون امید نسبت به 
سایر فراکسیون ها، تعداد بیشتری عضو دارد اما هر 
زمان که فراکسیون والیی و فراکسیون مستقالن با 
هم ائتالف کردند، امید نتوانسته اکثریت را کسب 
کن��د.« نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی می گوید: »با ائتالف فراکسیون نمایندگان 
والیی و مستقالن، فراکسیون امید، آقای مطهری 
را از دس��ت داد و با از دس��ت دادن مطهری، وزن 

سیاسی فراکسیون در مجلس کاهش یافت.«
در این میان نمی توان تأثی��ر پیام های پنهان 
و آش��کار دول��ت در حمایت از عل��ی الریجانی را 
کتم��ان کرد. ب��ه گفته برخی اعضای فراکس��یون 
امی��د دول��ت تمایل داش��ت الریجانی بر کرس��ی 

ریاست تکیه بزنند؛ ش��اید ترس روحانی از تالش 
اصالح طلبان برای جدا کردن راه شان از اعتدالیون 
در ص��ورت قدرت یافتن در بدنه حاکمیت، موجب 

این حمایت شد.
ب��ه گفت��ه بیگدل��ی عض��و ش��ورای مرکزی 
فراکس��یون امید، »با توجه به روندی که دولت در 
۳ س��ال گذش��ته داشته اس��ت به نظر می رسد به 
ریاس��ت الریجانی بر مجلس تمایل بیشتری دارد. 
شخص روحانی گرایش بیشتری به الریجانی دارد 

تا به عارف.«
پس از باخت اصالح طلبان در انتخابات هیئت 
رئیس��ه مجلس نوبت به برگزاری انتخابات هیئت 

رئیسه کمیسیون ها رسید.
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون ها تحت تأثیر 
انتخابات هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. مهدی 
ش��یخ عضو فراکسیون امید در تحلیل این موضوع 
به مهر گف��ت: »تغییراتی که در کمیس��یون های 
مجلس در مورد ریاس��ت اعضای فراکس��یون امید 
رخ داد، ناشی از اتفاقات در انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس ب��ود. عده ای از نماین��دگان با جریان های 
سیاس��ی همراهی می کنند ک��ه در مجلس قدرت 

و قوت بیشتری دارند.«
به گفته محمدجواد ابطحی عضو کمیس��یون 
آموزش مجلس، محمدرضا عارف که در اجالس��یه 
سوم به عنوان رئیس کمیس��یون آموزش انتخاب 
شده بود، »تا ظهر روز یکشنبه ۲۶ خرداد در حال 
رایزنی با نمایندگان برای کسب ریاست کمیسیون 
آم��وزش بود ام��ا دو س��اعت مانده ب��ه انتخابات 
هیئت رئیسه کمیس��یون، از نامزدی برای ریاست 

این کمیس��یون انص��راف داد تا خاطره شکس��ت 
در انتخابات هیئت رئیس��ه مجل��س برای او تَکرار 

نشود.«
بدین ترتیب رئیس فراکس��یون امید کرس��ی 
ریاس��ت کمیس��یون آموزش را نیز از دست داد و 
محمدمهدی زاهدی عضو فراکسیون والیی مجداد 

ریاست کمیسیون آموزش را برعهده گرفت.
فراکس��یون امید همچنین ریاست کمیسیون 
فرهنگ��ی را نیز واگذار کرد و احم��د مازنی جای 
خود را به جمشید جعفرپور عضو فراکسیون والیی 
داد. اما انتخابات هیئت رئیس��ه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی، هماوردی دیگر میان دو 
فراکسیون والیی و امید بود؛ نبردی که با شکست 
س��نگین امید به پایان رسید. حشمت اهلل فالحت 
پیشه رئیس کمیس��یون امنیت ملی و نامزد مورد 
حمایت فراکس��یون امید برای ریاست کمیسیون 
امنی��ت جای خ��ود را ب��ه مجتبی ذوالن��ور عضو 

فراکسیون والیی داد.
رمضانعلی س��بحانی فر عضو فراکس��یون امید 
و س��خنگوی حزب اعتدال و توسعه در مورد علل 
این شکس��ت به مه��ر می گوید: »ب��ه اعتقاد من، 
نام��زدی آقای عارف در انتخابات هیئت رئیس��ه و 
س��ناریویی که در بحث هیئت رئیسه تعریف شد، 
خطای استراتژیک بود؛ این خطای استراتژیک در 

انتخابات کمیسیون ها نیز تأثیرگذار بود.«
در این میان همه شکس��ت های امید، ریاست 
کمیس��یون اقتص��ادی ب��ه سیاس��ی ترین عض��و 
فراکس��یون امید یعن��ی الیاس حضرتی رس��ید و 
محمدرض��ا پورابراهیمی اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
ته��ران جای خ��ود را به قائم مقام ح��زب اعتماد 
ملی که هیچ س��ابقه اقتص��ادی در رزومه او وجود 

ندارد، داد.
ماج��رای انتخ��اب حضرت��ی ب��رای ریاس��ت 
کمیس��یون اقتصادی این بود که فراکسیون والیی 

و مستقالن لیستی را برای انتخابات هیئت رئیسه 
کمیس��یون انتخ��اب کرده بودند اما ب��ا وعده های 
حضرت��ی این لیس��ت زمی��ن خ��ورد و وی هم به 

وعده های خود عمل نکرد.
از س��وی دیگر علی نوبخت عضو فراکس��یون 
امید هم توانس��ت ریاست کمیس��یون بهداشت را 
در رقابت با حس��ینعلی شهریاری عضو فراکسیون 

نمایندگان والیی مجلس، تصاحب کند.
در ای��ن میان تیتر روزنامه ه��ای اصالح طلب 
پس از شکس��ت های ب��زرگ فراکس��یون امید در 
مجلس جالب بود. روزنامه اعتماد تیتر »بازگش��ت 
امی��د« را برای ای��ن باخت ب��زرگ انتخاب کرد و 
توهم پیروزی را به اوج خود رساند. این روزنامه ها 
در مورد عدم ریاس��ت عارف بر کمیسیون آموزش 
ترجیح دادند س��کوت کنند و برخی از سایت های 

اصالح طلب نیز تیتر زدند »عارف نیامد«.
برخی اعضای فراکس��یون امید علت از دست 
دادن جایگاه ه��ای اس��تراتژیک در مجلس دهم را 
ناشی از خطای استراتژیک عارف در نامزدی برای 

ریاست مجلس می دانند.
اما سید حسین نقوی حسینی عضو فراکسیون 
والیی علت شکس��ت فراکسیون امید در انتخابات 
هیئت رئیس��ه مجلس و کمیسیون های تخصصی 
را »حمای��ت بیش از حد این فراکس��یون از دولت 
و ناکارآمد کردن مجلس« می داند و معتقد اس��ت: 
»ای��ن فراکس��یون حتی در مواردی ک��ه انتقادات 
نمایندگان به دولت را به حق و درست می دانست، 
از دول��ت حمایت کرد و وجهه دولتی گرفت.« وی 
می گوید: »دخالت دولت در انتخابات کمیسیون ها 
و تالش برای رأی آوردن اعضای فراکس��یون امید 
موجب شد این فراکسیون جایگاه قبلی خود را در 

میان نمایندگان از دست بدهد.«  مهر

»امید« در برزخ شکست و پیروزی

فراکسیونی که مجلس را ناکارآمد کرد


