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درباره خروج آمریکا از برجام نگران نیستیم
م خواهد
رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه نگران خروج آمریکا از برجام نیستیم ،تصریح کرد :ایران در صورت خروج آمریکا از برجام در مورد نحوه همکاری با  ۵کشور دیگر تصمی 
گرفت .محمدرضا عارف در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص احتمال خروج آمریکا از برجام و عدم تمدید تعلیق تحریمها ،اظهار داشت :بارها مقامات جمهوری اسالمی ایران اعالم کردهاند
که نگران خروج آمریکا از برجام نیستند .رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه در وهله اول منافع ملی برای جمهوری اسالمی ایران دارای اهمیت است ،بیان کرد :توجه ویژهای به منافع
ملی داریم و در عین حال به پروتکلهای بینالمللی نیز احترام میگذاریم .وی افزود :مادامی که دیگران به پروتکلهای بینالمللی احترام میگذارند ،جمهوری اسالمی ایران نیز به پروتکلهای
بینالمللی احترام میگذارد .عارف متذکر شد :اگر به هر دلیلی آمریکا از این توافق خارج شود ،ایران نیز بر اساس منافع ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد .نماینده مردم تهران در مجلس
گفت :در صورت خروج آمریکا از برجام ایران در مورد نحوه همکاری با  5کشور دیگر نیز تصمیم گیری میکند.

عضو کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس درگفتوگو با «ابتکار»:

اخبار
یوسفنژاد مطرح کرد

پیشبینی درآمد  ۱۵۰۰میلیارد تومانی
از محل ۲۷صدم درصد مالیات بر ارزشافزوده
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷با اشاره به اختصاص  ۲۷صدم
درصد از مالیات بر ارزشافزوده در بودجه سال آتی به حوزه ورزش ،گفت:
 ۸۵درصد از این اعتبار به وزارت ورزش و جوانان و  ۱۵درصد باقیمانده به
آموزش و پرورش میرسد.
علی اصغر یوسفنژاد در گفتوگو با خانه ملت درخصوص تصویب اختصاص  27صدم
درصد از 9درصد مالیات بر ارزشافزوده در کمیسیون تلفیق بودجه سال  97مجلس،
گفت :اگرچه این قانون در برنامه ششم نیز آمده و دولت در این برنامه مکلف به اختصاص
این اعتبار به آموزش و پرورش و مسائل ورزشی کشور شده است اما تصویب آن در قانون
بودجه ساالنه اجرای دقیقتر آن را تضمین میکند.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه این اعتبار به توسعه ورزش در
مدارس ،ورزش روستایی و عشایری ،تقویت فدراسیون بینالمللی ،ورزشهای پهلوانی
و زورخانهای ،ورزش بانوان و توسعه زیرساختهای ورزش معلوالن و جانبازان تعلق
میگیرد ،افزود 85 :درصد از این اعتبار به وزارت ورزش و جوانان و  15درصد باقیمانده
به آموزش و پرورش میرسد.
وی بیان کرد :به نظر میرسد با توجه به عملکرد سال جاری ،در سال آینده نیز حدود
1500میلیارد تومان از این محل درآمد کسب شود.
نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس همچنین با اشاره به اینکه این درآمد به دو
وزارتخانه آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به صورت استانی و ملی میرسد ،اضافه
کرد :نسبت تقسیم این درآمد میان این دو وزراتخانه بر اساس تکالیفی است که قانونگذار
مشخص کرده؛ چراکه اغلب موارد ذیمنفع از این درآمد به وزارت ورزش مربوط میشود.

درجلسات هفتگی مجلس صورت میگیرد

سوال از وزرای بهداشت و دادگستری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن بررسی سواالت نمایندگان از وزرای
بهداشت و دادگستری ۹ ،الیحه و  ۸طرح را هم در دستور کار بررسی خود
دارند.
به گزارش ایسنا ،سوال نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد از وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و همچنین سواالت نادر قاضیپور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه
و تهران از وزیر دادگستری در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس قرار دارد.

خادمی تشریح کرد

احتمال محبوس شدن خدمه نفتکش ایرانی در اتاق ایزوله
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تهیه گزارشی جامع از حادثه حریق
نفتکش ایرانی پس از برگزاری نشستهای تخصصی با مسئوالن وزارت نفت
و مسئوالن خارجی همچون سفیر چین ،خبر داد.
هدایت اهلل خادمی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به آخرین وضعیت کشتی
نفتکش ایرانی که در دریای چین دچار حریق شده است ،گفت :متاسفانه در پی برخورد
کشتی چینی و ایرانی در دریای چین  ٣٠خدمه ایرانی مفقود شده اند و تاکنون هیچ
کشوری برای کمک به اطفای حریق اقدام نکرده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه طرف چینی هیچ همکاری
برای تسریع در اطفای حریق انجام نداده است ،افزود :احتمال ضعیفی وجود دارد که
عدم همکاری طرف چینی برای اطفای حریق نفتکش ایرانی برای سوخته شدن مابقی
میعانات موجود در نفتکش باشد تا از آلودگی دریا جلوگیری شود.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بهانه جویی
طرف چینی برای کندی روند اطفای حریق ،تصریح کرد :بدی شرایط جوی و وجود
موج هایی با ارتفاع  ٧متر در کندی روند امداد تاثیرگذار است اما باز هم این میزان تعلل
قابل توجیه نیست.
وی با بیان اینکه توقف عملیات امداد و نجات معنا ندارد ،گفت :شاید خدمه در
اتاقک ایزوله کشتی محبوس بوده و هنوز زنده باشند؛ لذا هر گونه تعلل به مرگ
آنها میانجامد .وی با تاکید بر اینکه نفتکش دارای کانتینرهای مختلفی است ،افزود:
دستگاه های امدادی می توانستند قبل از تسری آتش به کانتیر های دیگر آتش را مهار
کنند اما اقدامی صورت نگرفت.
خادمی با اشاره به مفقود شدن قایق نجات نفتکش ایرانی و احتمال زنده ماندن خدمه،
تصریح کرد :بیشترین احتمال محبوس شدن خدمه در نفتکش است زیرا اگر با قایق
نجات از نفتکش خارج شده بودند تا کنون پیدا شده بودند.
وی با اشاره به نقش دستگاه دیپلماسی کشور ما در موضوع نفکش ایرانی ،افزود:
متاسفانه دستگاه دیپلماسی ضعیف عمل کرد در حالی که باید با توان بیشتری به دنبال
پیگیری موضوع حرکت می کرد .خادمی با انتقاد از عدم پوشش کافی این حادثه تلخ از
سوی رسانه ها ،تصریح کرد :این موضوع باید پررنگ تر از این پیگیری شده و با کمک
از کشورهای مختلف زمینه اطفای حریق فراهم می شد .نایب رئیس کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی از پیگیری کمیسیون متبوعش در خصوص آخرین وضعیت
نفتکش ایرانی خبر داد و گفت :با برگزاری نشست های تخصصی با مسئوالن وزارت نفت
و مسئوالن خارجی از جمله سفیر چین در ایران ابعاد موضوع را جهت تهیه گزارشی
جامع بررسی خواهیم کرد.

بیرانوندی:

تعطیالت زمستانی یک ماهه برای همه ارگانها اجرا شود
نه فقط آموزش و پرورش
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه برگزاری امتحانات
نهایی هماهنگ یکی از موانع اجرای تعطیالت زمستانی مدارس است،
گفت :اگر تعطیالت زمستانی کشوری و برای همه ارگانها برقرار شود ،قابل
اجراست.
محمد بیرانوندی در گفتوگو با خانهملت با اشاره به پیشنهاد تعطیلی زمستانی
مدارس ،گفت :تعطیلی زمستانی مدارس در کالنشهرهایی مانند تهران به منظور کاهش
آلودگی هوا مطرح است؛ شورای عالی آموزش و پرورش سال گذشته برای این تعطیالت
 4الگو ارائه داده بود که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رای نیاورد.
نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :دلیل آموزش
و پرورش برای این تعطیالت رفع معضالت شهری مانند آلودگی هوا ،ترافیک و ...نیست
بلکه معتقد است نیاز آموزش توزیع تعطیالت است و تعطیالت تابستان باید کوتاهتر
شود .وی بیان کرد :وقفهای که در تابستان در روند آموزشی دانشآموزان ایجاد میشود
به تربیت و آموزش آنها آسیب وارد میکند و باید پس از آغاز مدارس زمانی برای
بازآموزی دانستههای سالهای گذشته صرف شود.
بیرانوندی اظهار کرد :اگر تعطیالت زمستانی کشوری و برای همه ارگانها برقرار شود
قابل اجراست اما اگر فقط آموزش و پرورش تعطیل شود والدین شاغل برای نگهداری
فرزندانشان در این دوره به زحمت میافتند.

هر تحرک بینالمللی بر سیاست داخلی و خارجی کشورها اثرگذار است
.
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هادی شوشتری ،نماینده دور نهم و دهم مجلس شورای
اسالمی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از
حوزه قوچان و فاروج در خانه ملت است که همچنین ریاست
کمیته حقوق بشر مجلس را بر عهده دارد .او که دبیر کمیته
سیاست خارجی مجلس نیز است در گفتوگو با «ابتکار» به
تاثیر تحرکات خارجی بر سیاست داخلی و خارجی جمهوری
اسالمی اشاره کرد .این نماینده اصالحطلب مجلس ،تحرکات
و تغییر و تحوالت کشورهای مختلف را در روابط آن کشور
با سایرکشورهای دوست ،رقیب و دشمن بی تاثیر ندانست.
این عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس،
تحرکات خارجی از جمله روی کارآمدن دونالدترامپ،
بهعنوان رئیسجمهوریایالت متحده آمریکا را در عرصه
بینالمللی خطری بزرگ دانست که هم بر سیاست داخلی
این ایالت و هم سیاست خارجی و روابط آن با سایر کشورها
از جمله جمهوریاسالمیایران بیتاثیر نبوده است .او درباره
تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران تاکید کرد که او نمی تواند به طور یکطرفه
از قراردادی که بین  5+1کشور تنظیم شده و به تایید ضمنی
شورای امنیت و سازمان ملل متحد رسیده است خارج
شود و در صورتی که این اتفاق بیفتد به صالح ایالت متحده
نیست و متضرر اصلی خود آمریکا است .شوشتری همچنین
در این گفتوگو اصالحات اخیرعربستان با عنوان «زندگی
زن معاصر» را به عنوان یکی دیگر از تحرکات خارجی،
اساسی ندانست و آن را اقدامی روبنایی و غیراصولی خواند
که بیشتر شوآف و نمایش است و تاکید کرد که چون این
رفتار از اساس واقعی نیست ،نمی توانیم به عنوان الگو از آن
در کشور استفاده کنیم و آن را تحرکی مثبت بدانیم .آنچه
در ادامه میخوانید حاصل این گفتوگو است.
تحرکات خارجی چندساله اخیر از جمله روی کارآمدن
دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری ایاالت متحده یا
حتی اصالحات عربستان چه تاثیری بر سیاست داخلی و
خارجی ایران داشته است؟
یکی از ویژگیهای محیط بینالملل عدم ایستایی و پویایی این
محیط چه در ساختار منطقهای و چه بینالملل است .بنابراین
وقتی تغییرات محیطی پیرامون کشوری به طور کلی پیش میآید
در فرایند سیاست خارجی آن کشور هم تاثیرگذار است .بنابراین
با پایان دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما ،منتخب حزب
دموکرات در ایالت متحده و روی کارآمدن دونالدترامپ از حزب
جمهوری خواه که فاقد هرگونه حضور و فعالیت سیاسی در کنگره
و سنای آمریکا بود ،می توان تاکید کرد که این موضوع در سیاست
داخلی و خارجی آمریکا بر کشورهای دوست ،رقیب و دشمن تاثیر
زیاد مثبت یا منفی داشته باشد .همچنین معتقدم همین لحظه که
با هم صحبت میکنیم یک رقابت درون سازمانی و درون قدرت
در عربستان ایجاد شده است و بسیاری از شاهزادگان عربستان در
بازداشت به سر میبرند .پس هر اقدام و تحرکی در همه کشورهای
دیگر تاثیرگذار است .پس درباره رویکرد توسعه طلبانه هیات
حاکمه عربستان هم باید بگویم که این اقدامات در منطقه مشکالتی
را به وجود آورده است و صرفا موضوعی داخلی در عربستان صعودی
نیست .پس در نتیجه پویایی و عدم ایستایی محیط بینالملل ،در
این تغییرات محیط بینالملل اثر مثبت یا منفی دارد و در سیاست
داخلی و خارجی کشورهای دوست ،دشمن و رقیب تاثیرگذارخواهد
بود.

پس با این توصیف تاثیر انتخاب ترامپ را به عنوان رئیس
جمهوری ایالت متحده بر اقتصاد کشورمان چطور ارزیابی
می کنید؟ در زمان حضور اوباما و امضای برجام شاهد
تحرکات مثبتی بر اقتصاد و کنترل تورم در کشور بودیم و
تا حدودی رشد مثبت اقتصاد را شاهد بودیم ،ولی با روی کار
آمدن ترامپ و تهدیدات او این روند مثبت متوقف و باعث
ایجاد نگرانی در عرصه بینالمللی شد .تحلیل شما از این
موضوعچیست؟
برخی تئوریسینهای روابط بینالملل معتقدند سیاست خارجی
ایالت متحده به لحاظ ماهوی و محتوایی تغییر زیادی ندارد ولی در
توسعه روابط بینالملل پارامتر مهم شخصیت روانی کاراکتر وکارگزار
در فعل و انفعاالت سیاسی تحلیل میشود و بی تاثیر نیست .از این
منظر اگر نگاه کنیم حزب دموکرات و شخصیت اوباما به عنوان
رئیس جمهوری ایالت متحده به لحاظ رنگ و نژاد و خانوادگی به
گروه نخبه آمریکا تعلق نداشت ،ولی خوداتکایی و اعتماد بهنفس او
در نهایت منجر شد به سنا و بعد ازآن به کاخ سفید راه یابد .بنابراین
دو پارامتر حزب دموکرات و شخصیت خود اوباما باعث شده بود
در سیاست خارجی رویکرد نرمافزارتری داشته باشد و این روند بر
اقتصاد ایران هم اثرمثبتی داشته باشد .ولی حزب جمهوریخواه که
ترامپ نماینده آن است و همچنین فقدان سابقه سیاسی از قبیل
فرمانداری و عضویت در سنا و کاراکتر و فاکور شخصیتی ترامپ
باعث شده است در رویکرد سیاست خارجی از سیاست نرم و ژلهای
اوباما عدول کند و سیاست سخت و چدنی و انقباضی را در پیش
بگیرد .این روند می تواند در روابط ایالت متحده با سایر کشورها
ازجمله جمهوری اسالمی ایران و اقتصاد و سایر فاکتورهای آن تاثیر
منفی داشته باشد.
همین سیاست انقباضی و چدنی که میگویید باعث شده
است که باز ترامپ هم به دنبال تحریمهای جدید علیه ایران
باشد و ظاهرا قرار است ظرف امروز و فردا این تصمیم جدید
اعالم شود .نظر شما در قبال این تصمیم و تحریم جدید
علیه جمهوری اسالمی و خروج از برجام چیست؟
آقای ترامپ در مواضع انتخاباتی خود اعالم کرده بود که برجام
بدترین توافقی است که ایالت متحده آمریکا انجام داده است و باید
از خارج شود .ولی چند مانع برای او وجود دارد .مهمترین عامل و
مانع پیشروی ترامپ این است که طرف مذاکره ایران در برجام
فقط ایالت متحده نبوده و  5+1است .چین ،روسیه ،انگلیس ،آلمان

و فرانسه  +ایالت متحده آمریکا این توافق بینالمللی را امضا کردهاند
و به تعبیر حقوق بینالملل معاهدات این پرتکل دو طرف قرارداد
ندارد ،بلکه اطراف قرارداد دارد .مانع جدی بعدی این است که برجام
به طور ضمنی و با داللت تضمنی به تایید شورای امنیت و سازمان
ملل متحد رسیده است و به یک معنا همه اعضای سازمانملل آن را
تایید کردهاند .بنابراین این دو فاکتور مهمی است که واقعیت خود را
به رئیس جمهوری آمریکا تحمیل میکند که از برجام خارج نشود.
همچنین اخیرا بسیاری از سیاستمداران دنیا اعم از داخلی و
خارجی به ترامپ تاکید میکنند که از برجام خارج نشود ،چرا که
خروج ایالت متحده از برجام هزینه و تبعات سنگینی برای آمریکا
به همراه خواهد داشت .بنابراین به دلیل این موانع به نظر میرسد
ترامپ رویکرد پیچیدهای را در قبال جمهوریاسالمی اتخاذ کند و
ضمن اینکه برجام را حفظ خواهند کرد ،در عالم واقع یک رویکرد
انقباضیتری به کاربگیرد تا اعصاب و تمرکز جمهوری اسالمی را
به هم بریزد و حوصله آن را سرببرد .پس با این تحلیل و احتمال
جمهوری اسالمی باید با صبر و حوصله به نحوی عمل کند که
تبعات منفی خروج از برجام به خود ایالت متحده برگردد و فریب
او را نخورد.
درصورتی که آمریکا از برجام خارج شود این قرارداد
منتفی میشود یا چون طرفهای قرارداد اروپایی در این
قرارداد میمانند ،جمهوری اسالمی هم از برجام خارج
نمیشود؟ تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
طبیعتا با قراردادی که بین دوطرف نیست ،بلکه اطراف است و
بین دو شخص حقوقی و بینالمللی منعقد نشده و اطراف قرارداد
چند کشور است ،پس با خروج یک کشورآن توافق به پایان نمیرسد
و سایر طرفین قرارداد حضور دارند .بنابراین به فرض خروج ایالت
متحده از برجام ،این توافقنامه حیاتش را از دست نمی دهد چرا
که هم به تایید شورای امنیت رسیده و هم در چارچوب توافق
کشورهای دیگری قرار دارد.
پس با این توضیحات جمهوری اسالمی به برجام وفادار
میماند و در صورت خروج ایالت متحده هم از این توافق
خارج نمیشود؟
این یک موضوع جداگانه است و از نظر منطق اصولی آن را توضیح
دادم .به فرض خروج ایالت متحده آمریکا از برجام قطعا جمهوری
اسالمی ایران و هیات عالی نظارت بر برجام واکنشهای الزم
احتمالی را که از قبل تعیین کردهاند نشان خواهند داد.

ترامپ با رفتارها و موضعگیریهای مختلف نشان داده که
تنها مسئله و مشکل او با جمهوریاسالمی موضوع برجام
نیست و حتی قصد دخالت و ورود در امور داخلی ایران را نیز
دارد .همانطور که شاهدیم درخواست او از سازمان ملل در
مواجهه با وقایع اعتراضی اخیر ایران از سوی هم پیمانانش
مورد تایید قرار نگرفت .نظر شما در این باره چیست؟
این واکنش شورای امنیت به درخواست ترامپ نشان داد که
موضع درستی در قبال جمهوری اسالمی اتخاذ نکرده است .آنچه
در منشور «  » UNمنشور سازمان ملل آمده و یکی از اعضای
شورای امنیت میتواند با استناد به آن تقاضای تشکیل جلسه بدهد،
در صورتی است که امنیت بینالمللی مورد مخاطره قرار بگیرد .ولی
همانطور که بسیاری از اعضای دائم سازمان ملل و برخی اعضای
غیردائم سازمان ملل اعالم کردند ،آنچه اخیرا در ایران اتفاق افتاد
یک امر طبیعی است و اعضای دائم و غیر دائم سازمان ملل هم در
کشورشان با آن مواجه هستند و این موضوع قابلیت طرح در شورای
امنیت را نداشته است .بنابراین به دلیل تصمی م ناصحیح ترامپ در
شورای امنیت خانم نیکی هیلی ،نماینده ایالت متحده در سازمان
ملل بازنده این بازی بود.
به موضوعی که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم برمیگردم،
مسئله اصالحات در عربستان هم یکی از این تحرکات
خارجی است که میتواند بر جمهوری اسالمی هم اثرگذار
باشد .آیا اصالحات عربستان میتواند به منزله پیشیگرفتن
عربستان از جمهوری اسالمی در این باره باشد؟ چرا که در
برخی موارد اصالحات انجام شده به زنان حق آزادی زیادی
داده است و این نکتهای است که جزو مطالبات زنان ایرانی
نیز است.
اصالحات صورت گرفته در عربستان یک امر داخلی است و
مربوط به تحوالت قدرت در ساختار سیاسی عربستان محسوب
میشود .ولی در مجموع محمد سلمان با تنظیم منشور  20-30به
دنبال یکسری اصالحات است و اگر این اصالحات واقعی بود می
توانست مثبت باشد.
آیا ما هم میتوانیم الگو برداری مثبتی از این موضوع
داشتهباشیم؟
به نظرم مسائل داخلی هر کشوری با تاکید بر دکترین سیاست
و فرهنگ و جهتگیری اساسی خودش میتواند محقق شود و این
اصالحات را انجام دهد .ولی اصالحات انجام شده در عربستان با
عنوان «زندگی زن معاصر» خیلی اساسی نیست و روبنایی است.
ولی اتفاقاتی که افتاده مطالبه زنان ایرانی هم است .آیا
میتوانیم به انجام این امر در کشورمان امیدوار باشیم؟
به نظرم سیاستی که دولت دوازدهم و دولتهای گذشته
ب و هنجارهای داخلی کشورمان به آن
داشتهاند باید طبق چارچو 
نگاه کنیم و تجربیات بشری ممکن است مناسب باشند ،ولی درباره
عربستان یک امر ماهوی نیست و تصنعی است و مانیاز نداریم که
از آن الگوبرداری کنیم.
نظر شما به طور کلی درباره سیاست خارجی دولت یازدهم
و این چند ماهه دولت دوازدهم چیست و آن را چطور
ارزیابیمیکنید؟
رویکرد عقالنی دولت اول و دوم آقای روحانی و همچنین رویکرد
حرفهای آقای ظریف ،وزیر خارجه این دولتها ،کارنامه مثبتی
است و باید از این رویکرد دفاع کرد .هم در ساختار بینالملی و
مجامع بینالملی و هم در ساختار منطقهای .ولی دکتر ظریف دو
موضوع را در دولت دوازدهم مطرح کردهاند که یکی بازتعریف وزارت
خارجه با رویکردی اقتصادی است و اولویت دوم را بازتعریف روابط
جمهوری اسالمی با همسایگان دانسته است .در دو مورد بازتعریف
و بازمهندسی ساختار وزارت خارجه اقداماتی صورت گرفته است که
به زودی اعالم خواهد شد و درباره بازتعریف روابط جمهوری اسالمی
با همسایگان نیز به نظرم اتفاقات خوبی در حال تحقق است و باید
منتظر بود و دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

علی مطهری در کنگره حزب همبستگی:

بعد از ناآرامی های اخیر دولت و مجلس نباید منفعل شوند
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه عدم حضور معترضان سال  ۸۸در
این تظاهرات اخیر دلیل بر این است که اتهامات برانداز برای آنها غلط است ،عنوان
کرد :اگر اینها برانداز بودند بهترین فرصت بود اما کسی وارد نشد .باید دوستان
نگاه خود را به معترضان  88تغییر دهند.
به گزارش ایلنا ،علی مطهری صبح روز پنج شنبه در کنگره حزب همبستگی که در سالن
همایشهای صداوسیما برگزار شد ،گفت :وجود حزب مزایا و عیبی دارد که البته مزایای آن
میچربد.هر حزبی یک اتاق فکر برای کشور است .حزب میتواند کادر برای حکومت تربیت
کند .جلوگیری از ورود افراد فرصت طلب و حراف به صحنه قدرت با تحزب ممکن است.
آگاهی بخشی به مردم و تسهیل کار مردم در انتخابات با حزب ممکن است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد :حزب پرستی و از بین رفتن استقالل فکری
اعضای حزب از معایب حزب است .همچنین تعصب حزبی هم مانعی در راه استقالل است.
مطهری با بیان اینکه امام معتقد بودند چون حزب ،بخشی از جامعه را تحت تاثیر میدهد
حزب روحانیون نباید تشکیل شود ،تصریح کرد :امام در ابتدا با تشکیل حزب جمهوری
اسالمی مخالف بود اما با اصرار مرحوم هاشمی و شهید بهشتی حزب جمهوری اسالمی
تشکیل شد .وی با اشاره به سالگرد درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
خاطرنشان کرد :در مورد آقای هاشمی باید گفت ایشان مصلح اجتماعی بودند .شهید
مطهری میگوید مصلح واقعی با کاستی جامعه مبارزه میکند اگرچه از محبوبیت او کم
شود .سوار موج جامعه نمیشود .
نایب رئیس دوم مجلس افزود :ما این حالت را مخصوصا در سالهای آخر عمر ایشان
میدیدیم و در جایی که جامعه راه انحرافی میرفت ،ایشان ایستاد ،آگاهی بخشی کرد و در
نهایت پیروز شد و صحنه جامعه را تغییر داد و جریان حاکم را در سال  92کنار زد.
مطهری با بیان اینکه برداشت درست از والیت فقیه مهم است ،ابراز داشت :والیت فقیه
به معنای تعطیلی عقل نیست .یکی فکر کند بقیه عمل کنند معنی والیت فقیه نیست .همه
باید فکر کنند .در جاهایی نظر ولی فقیه متبع است .آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آنجایی که
احساس میکرد خطایی رخ میدهد حرف خود را میزد.
وی اضافه کرد :در برخی از مقاطع بعد از انقالب شهید مطهری در مواردی نظر امام را
تغییر داده است .این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه تصور ما از والیت فقیه درست نیست،
عنوان کرد :در روز ورود امام به ایران اعالم شده بود که بناست مادر رضایی ها از کشته
شدگان مجاهدین به عنوان نماینده خانوده شهدا پیامی بخواند .شهید مطهری گفت این
موضوع به صالح نیست زیرا مجاهدین از نام امام استفاده میکنند لذا در کمیته استقبال از
امام با پاریس تماس گرفته شد .امام قبول نمیکردند .حرف آقای ناطق نوری ،عسگراوالدی

و کروبی را حاج احمد قبول نمیکردند .شهید مطهری خود گوشی را به دست گرفت و به
حاج احمد آقای خمینی گفت مواظب باش بیت امام مثل بیت شهید بروجردی نشود ،اگر
این کار را کردید من با شما کاری ندارم.
مطهری یادآور شد :بعد از  10دقیقه تماس گرفتند و گفتند امام قبول کردند و هرچه
مطهری میگوید عمل کنید .معلوم نیست خود امام قبول کرده بود یا نه .ممکن است نظر
اطرافیان ایشان باشد .
این استاد الهیات دانشگاه تهران با بیان اینکه باید نگاه به والیت فقیه را اصالح کنیم،
گفت :اگر در جایی خطایی میبینیم ،باید وارد شویم .نامه آیت اهلل هاشمی به رهبری در
سال  88نیز از همین رو است.
مطهری در ادامه به تحوالت و ناآرامیهای اخیر در کشور اشاره کرد و اظهار داشت :بعد
از حوادث اخیر ،مجلس و دولت نباید منفعل شود .اگر الزم است بنزین گران شود ،بشود.
اینطور نباشد بعد چند تظاهرات عقب نشینی کنند .مصلحت جامعه اقتضا میکند بنزین
گران شود و یارانه برخی قطع شود.
وی افزود :دیدیم در عربستان بنزین گران شد .البته امتیازاتی در نظر گرفتند .امروز فضای
خوبی در مجلس و دولت حاکم نیست .انفعالی عمل میکنند .ممکن است عدهای بگویند با
دوتا تظاهرات میتوان نظر حکومت را تغییر داد.
نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه ریشه حوادث ،جنگ قدرت بین افراد است ،تصریح
کرد :اگر به ایام انتخابات توجه کنید میبینید ریشه آنجاست .رفتار قالیباف و روحانی و به
صورت کمتر رئیسی ،تاثیر خود را در جامعه گذاشت .اینکه بگویند فالن پول را کجا بردی؟
و خانه را از کجا آوردی؟ نتیجهاش این میشود.
وی اضافه کرد :برخی از اختالسهایی که گفتند ،معوقاتی است که وجود دارد ،مردم حس
میکنند همه در حال دزدی هستند و میگویند ما هم باید دست به کار شویم.
این عضو فراکسیون امید با اشاره به تفاوتهای سال  88و  96خاطرنشان کرد :کسی در
سال  88جرات نمیکرد بگوید اعتراض را باید به رسمیت بشناسیم اما امروز اصولگرایان هم
این موضوع را میگویند.
مطهری با بیان اینکه اعتراض به معنی مخالفت با ولی فقیه نیست ،ابراز داشت :ما از
شعار مردم و توهین مردم به مقامات نباید بترسیم .اگر اجازه اعتراض ندهیم به تخریب
ختم میشود .باید این کار اصالح شود که یک گام به جلو گذاشتیم .مسئوالن ما با جوانان
و دانشجویان ارتباط خوبی ندارند .میبینم پاسخ دادن به جوانان چه مقدار موثر است اما
متاسفانه ارتباط کم است .وی با تاکید بر اینکه ما جوانان را به انقالبی و غیر انقالبی و ارزشی
و غیر ارزشی تقسیم نکنیم ،ابراز داشت :امام حتی جوانان مشروب خور را به تظاهرات علیه

شاه کشاند و بعدا اینها به جبهه جنگ هم رفتند .نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان
اینکه عدم حضور معترضان سال  88در این تظاهرات اخیر دلیل بر این است که اتهامات
برانداز برای آنها غلط است ،عنوان کرد :اگر اینها برانداز بودند بهترین فرصت بود اما کسی
وارد نشد .باید دوستان نگاه خود را به معترضان  88تغییر دهند.
مطهری به برخی از مواضع و نظریات امام و شهید مطهری اشاره کرد و یادآور شد :امام
معتقد بود روحانی پست اجرایی نگیرند .اینکه روحانی را مسئول نان مردم کنیم ،درست
نیست .روحانی باید به کار اصلی خود بپردازد .البته مرحوم هاشمی با آن مخالف بود.به طور
کلی شهید مطهری معتقد بود روحانی دولتی نشود و در کنار مردم باشد .نظامیان از سیاست
و اقتصاد باید خارج شوند .امام به شدت در این مورد هشدار میداد.
این عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص نهادهای انقالبی مانند ستاد اجرایی و بنیاد
مستضعفان بیان کرد :این نهادها موقت بودند ولی اکنون به کارتل اقتصادی تبدیل شدند.
همه نهادها باید مالیات بدهند ،معنی ندارد بگوییم آستان قدس معاف است.
مطهری تاکید کرد :تفرقه دلیل از بین رفتن حکومتهای اسالمی مثل عثمانی است و
بعد اسرائیل را تاسیس کردند که نتیجه تفرقه بین مسلمانان بود که عرب و ترک و عثمانی
را به جان هم انداختند و ماهی خود را آب گل آلود گرفتند .امروز هم باید وحدت خود را
حفظ کنیم.

