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رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با استقبال از انتصاب حجتاالسالم ابوترابیفرد به امامت نماز جمعه تهران اعالم کرد که حضور وی در این جایگاه میتواند در غنا بخشیدن
به خطبههای نمازجمعه تاثیرگذار باشد .به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف در واکنش به انتصاب حجتاالسالم ابوترابیفرد به امامت نماز جمعه تهران در توئیتر خود نوشت :با تبریک انتصاب
حاجآقایابوترابی بهامامتجمعهتهران ،امیدوارم ایشان بتوانند در غنا بخشیدن به خطبههای نماز جمعه مانند اوایل انقالب که شخصیتهایی همچون آیتاهللطالقانی باعث حضور جوانان درنماز جمعه
ن دارم تحقق اینخواستهدور از انتظار نیست.
شدند ،تاثیرگذار باشند .با شناختیکه از ایشا 

«ابتکار» از تشکیل جلسه فراکسیون امید درباره مرگ سیدامامی گزارش می دهد

اخبار

بهارستان به دنبال شفافسازی زوایای یک ابهام

الریجانی در دیدار نمایندگان پارلمان اروپا:

برای ایجاد دفتر اتحادیه اروپایی
در ایران مشکلی نداریم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :غربیها نگاه سنتی به منطقه دارند و
هنگامی که متن تغییر درک نشود ،پروسه غلطی ایجاد می شود.
به گزارش ایلنا ،علی الریجانی روز چهارشنبه در دیدار با هیات پارلمانی اتحادیه اروپا
اظهار کرد :روابط بانکی با اروپا به خوبی طبق برجام پیش نرفته و مطرح شدن این پیشنهاد
از سوی شما مبنی بر اینکه در مسائل اقتصادی اتحادیه اروپا متفاوت از آمریکا تصمیم
بگیرد ،اگر این واقعیت رخ دهد ،خوشحال کننده است.
رئیس مجلس درخصوص پیشنهاد هیات پارلمانی اروپا برای برگزاری بحثهای تکنیکی
پیرامون مسائل بانکی گفت :اگر گروهی بحثهای بانکی و تکنیکی را از پارلمان ایران و
بانک مرکزی با نمایندگان اتحادیه اروپا انجام دهند ،ما نیز استقبال میکنیم .وی افزود :در
مورد همکاری ما با اروپا به دلیل اینکه از گذشته با اروپا روابط تجاری نزدیک داشتهایم ،این
ارتباطات را مورد توجه قرار میدهیم .رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به اینکه اروپاییها
چند خط روی نقشه کشیدهاند و کشورهایی را ساخته اند و یک مشت دیکتاتور را نصب
کردهاند و گاهی نیز کودتایی را تدارک دیدند ،ادامه داد :مسئله این است که باید متوجه
بود که تغییراتی به وجود آمده و شرایط جدیدی را ایجاد کرده و نسل جدیدی حاضر
شده اند که ایده های جدیدی دارند .وقتی متن تغییر درک نشود ،پروسه غلطی ایجاد می
شود .وی تصریح کرد :مسئله تروریسم برای شما مهمتر از آمریکاییها است و ما نیز سالهاست
که با تروریست درگیر هستیم .وی با بیان اینکه وهابیت گروهی اندک هستند ولی حرف
هایشان پایه تروریسم را تشکیل می دهد ،گفت :در بحث حقوق بشر هم با همین نگاهی که
مسلمانان همگی یکسان هستند از سوی غربی ها نگاه می شود .رئیس مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه تحوالت منطقهای بسیار عمیق است و اگر با همان عینک قدیم به این تحوالت
نگاه شود ،فقط باید هزینه پرداخت و شما نمی توانید ارتباط نزدیکی با منطقه داشته باشید
و تغییری را ایجاد کرد ،تصریح کرد :ما مبانی فکری متفاوتی داریم و به دموکراسی ،عدالت،
توسعه و جایگاه زنان معتقدیم و نسبتی با گروه های متحجر نداریم و از ابتدا نیز اختالفاتی را
داشته ایم .الریجانی با بیان اینکه به نظر من برخی از نظامات حقوقی ایران قوی تر از نظامات
حقوقی غربی ها است ،ادامه داد :برخی از مشکالت اجتماعی که در اروپا وجود دارد ،در ایران
نیست که این موضوع به پایه های فکری باز می گردد.

در نامه  ۱۶۰نماینده به رئیسجمهوری مطرح شد

اعتراض به انحالل مدارس استعدادهای
درخشان و نمونه دولتی
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از امضای نامه  ۱۶۰نماینده مجلس
خطاب به رئیسجمهوری سخن گفت.
به گزارش ایسنا ،احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی بعدازظهر روز چهارشنبه
مجلس ،گفت ۱۶۰ :نماینده با امضای نامهای خطاب به رئیسجمهوری نسبت به انحالل
مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی که از طریق لغو برگزاری آزمون اتفاق افتاده
است ،اعتراض کردند.

درآمد  ۹۹هزار میلیارد تومانی ناشی
از یارانهها به خزانه واریز میشود
نمایندگان مجلس سقف درآمدهای دولت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی
یارانهها را  ۹۸هزار و  ۸۳۴میلیارد تومان تعیین و این مبلغ را به حساب سازمان
هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز کردند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر روز چهارشنبه مجلس،
مصوب کردند کلیه درآمدهای هدفمندی یارانهها مندرج در جدول زیر به حساب سازمان
هدفمندی یارانهها نزد خزانه کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و
بودجه کشور ،هزینه میشود .بهارستان نشینان با  146رای موافق ۱۷ ،رای مخالف و  ۷رای
ممتنع از مجموع  ۱۹۶نماینده حاضر در جلسه به این مصوبه رای دادند.

تاجگردون:

درصد باالیی از تخلفات کشور ناشی
از رانت و اراضی است که به افراد داده شد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷گفت :درصد باالیی از خطاها و تخلفات کشور
ناشی از رانتی است که از قبل تسهیالت و زمینهایی که به افراد داده شده ،به
وجود آمده است.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا تاجگردون در جلسه بعدازظهر روز چهارشنبه مجلس در دفاع
از بند  ۳تبصره  ۱۱الیحه بودجه  ،۹۷گفت :همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها
هستیم .از منتقدان و نمایندگانی که اخطار دادند تعجب میکنم .کدام شرع میگوید
زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربریها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد
باشد و در آن ویال بسازند .نماینده مردم گچساران در مجلس افزود :زمینهایی با متراژهای
مختلف به افراد داده شد ولی بعد از گذشت  ۱۰سال هنوز نتوانستیم حق بیتالمال را به
دولت باز گردانیم.

نماینده مردم میاندوآب در تذکری:

نوسان نرخ ارز یک توطئه است
نماینده مردم میاندوآب با انتقاد از نوسانات بازار ارز ،گفت :نوسانات نرخ ارز یک
توطئه است .خبری در راه است،از خواب بیدار شوید.
به گزارش ایسنا ،جهانبخش محبینیا در تذکری شفاهی در جلسه علنی روز چهارشنبه
گفت :سالمی دارم به انسانهای مظلوم که با سیاستهای غلط ما زندگیشان از هم پاشیده
و مورد ظلم قرار گرفتهاند و در جایی نمیتوانند فریادشان را برآورند و اعتراض کنند .وی
افزود :آقای رئیسجمهوری ،آقای رئیس مجلس و آقای رئیس قوه قضائیه و آقای رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز ارز توسط بانک مرکزی که فروشنده عمده در این
کشور است با نرخ  ۴۹۴۰تومان عرضه شد .اگر صرافیها پنج یا شش درصد بر این نرخ
اضافه کنند باید  ۳۰۰یا  ۵۰۰تومان بیشتر از این در نظر بگیریم .افزایش نرخ ارز آثار تورمی
دارد و پول ملی ایران را از ارزش میاندازد .این افزایش ،پول ملی را له و لورده میکند و
استقاللی برای پول ما نمیگذارد .همچنین باعث انتقال دارایی مردم ایران به خارج میشود.
محبینیا ادامه داد ۴۰ :سال است که کویت و امارات نرخ ارز را ثابت نگه داشتهاند .بارها
گفتیم سیاستهای ارزی و پولی را دنبالهروی سیاستهای مالی نکنید ،گوش ندادید.
آقای نوبخت مطرح کرد که این وضعیت برازنده نیست ولی متاسفانه معاونت اقتصادی
رئیسجمهوری اعالم کرد که اینها ریشه اقتصادی ندارد ،اگر ریشه اقتصادی ندارد ریشه
در کجا دارد ،بگویید .این محافظهکاریها ما را کشت .این نماینده مجلس گفت :دارند ارز
را زیرزمینی میکنند .هنوز پرونده بودجه را نبستیم دالر پنج هزار تومان را رد میکند.
بر اساس قانون اساسی ،شما نمایندگان در راس ملت و راس مسائل هستید چرا فریادتان
شنیده نمیشود؟ نوسان نرخ ارز یک توطئه است و به ضعف مدیریت باز میگردد .خبری
در راه است از خواب بیدار شوید.
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هنوز گزارش نهایی بازدید نمایندگان و تیم بازدیدکننده
از زندان اوین درباره مرگ مشکوک یا خودکشی سینا
قنبری ،جوان بازداشت شده در اعتراضات اخیر منتشر
نشده بود و جامعه درباره این موضوع به اغنا نرسیده بود
که خبر خودکشی یک فعال محیطزیست و استاد جامعه
شناسی دانشگاه امام صادق ،جامعه را در بهت فرو برد.
پس از انتشار خبر خودکشی کاووس سیدامامی در زندان
چهرههای سیاسی و دانشگاهی و فعاالن محیط زیستی
در شوکی عمیق فرو رفتند چرا که نمی توانستند اتهام
جاسوسی وارده به یک استاد دانشگاه و فعال محیط
زیستی را چگونه هضم کنند.
بنابراین برخی نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون
امید جهت شفاف سازی از مرگ های مشکوک در زندان ،ضمن
موضعگیری اعتراضی در این باره نسبت به قوه قضائیه انتقاد
کردند که چرا به فرض تایید احتمال خودکشی حافظ جان
بازداشتشدگان نیست! البته چند روز پس از این ماجرا ،عالءالدین
بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس از تشکیل جلسه ای فراتر از کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس ،با حضور برخی نمایندگان مجلس به
ویژه علی مطهری نایب رئیس مجلس ،خبر داد که در آن جلسه
فیلم مربوط به آخرین دقایق زندگی سید امامی در زندان اوین به
رویت نمایندگان رسیده است .او با بیان اینکه «کاووس سیدامامی
متاسفانه به هر دلیل شرایط زندان را نتوانسته تحمل کند» ،گفت:
«در فیلم مذکور هم نشان میدهد که کاووس سیدامامی پیراهن
خود را در آورده و برای خودکشی آماده میشود .خانواده وی نیز
این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواست کالبدشکافی هم نکردهاند».
بروجردی تاکید کرده بود که این موضوع به تایید علی مطهری
هم رسیده است .در حالی که مطهری همان روز با اشاره به جلسه
روز دوشنبه  23بهمن برخی نمایندگان با کارشناسان اطالعات
سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در زندان ،توضیحات ارائه
شده را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل اطالعات
خود در این زمینه است .نایئ رئیس مجلس افزود« :در این جلسه
فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند .در این فیلم
لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه
ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان میدهد
احتماال قصد خودکشی دارد .در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است
که متوجه این اتفاق نشده است ،در حالی که باید زودتر متوجه
میشده و از این اتفاق جلوگیری میکرده است .به نظر میرسد در
این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند».
واکنش منفی نمایندگان به یک مرگ دیگر در زندان!
البته برخی نمایندگان مجلس خصوصا اعضای فراکسیون امید
نسبت به مرگ این استاد دانشگاه واکنش نشان دادند و طی
امضای تذکری کتبی که به امضای بیش از  40نماینده رسیده
است ،خواستار شفاف سازی قوه قضائیه و مسئوالن مربوطه در این
زمینه شدند .اسامی این نمایندگان به شرح زیر اعالم شده است« :
عبدالرضا هاشمزایی ،محمدجواد فتحی ،قاسم میرزایی نیکو ،علی
مطهری ،مسعود پزشکیان ،غالمرضا حیدری ،غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی ،بهرام پارسایی ،عبدالکریم حسینزاده ،محمدرضا
بادامچی ،مصطفی کواکبیان ،بهروز بنیادی ،حمید گرمابی،
شهابالدین بیمدار ،مهدی شیخ ،علی مطهری ،سهیال جلودارزاده،
سیده فاطمه حسینی ،طیبه سیاووشی ،پروانه سلحشوری ،فریده

اوالدقباد ،فاطمه سعیدی ،سیده حمیده زرآبادی ،سیده فاطمه
ذوالقدر و پروانه مافی برخی از امضاءکنندگان هستند .همچنین
علی نوبخت حقیقی ،محمدعلی وکیلی ،سیدفرید موسوی،
احمد مازنی ،مسعود رضایی ،علیرضا رحیمی ،محمدرضا تابش،
محمدنعیم امینیفر ،محمدباسط دورازهی ،علیم یارمحمدی،
محمد قمی ،علی اکبری (شیراز) ،حیدرعلی عابدی ،داود محمدی،
محمد بیرانوندی ،سیدابوالفضل موسوی بیوکی ،احمدعلی کیخا و
فرجاهلل رجبی نیز دیگر امضاءکنندگان این نامه هستند.
گفتنی است پروانه سلحشوری ،رئیس فراکسیون زنان مجلس
که یکی از تذکر دهندگان در این باره است ،با انتقاد از این
موضوع در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :بیارزش شدن جان
انسانها بسیار نگرانکننده است و در ادامه این روند عالوه بر
آنکه ناکارآمدی سیستم قضایی را بیش از پیش آشکار می کند،
به بیاعتمادی عمومی در قبال دستگاه قضا بیشتر دامن میزند».
این نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «بار
دیگر شنیدن خبر خودکشی در زندان اوین موجب نگرانیهای
فراوان در جامعه شده است ».افزود« :رئیس قوهقضائیه باید در
مورد مرگهای مشکوک اخیر در زندانها با عنوان خودکشی
پاسخ دهند که در زندانها چه میگذرد».سلحشوری همچنین
در ادامه متن تلگرامی خود تاکید کرده است« :از دستگاه قضایی
به عنوان مسئول مستقیم مرگ پروفسور سیدامامی انتظار می رود
تا هر چه سریعتر نسبت به بررسی ابعاد این مرگ مشکوک اقدام
کند ».البته عبدالکریم حسین زاده ،عضو هیات رئیسه فراکسیون
امید در گفت وگو با «ابتکار» خبرداد « :صبح روز پنج شنبه
فراکسیون امید جهت روشن شدن بیشتر ابعاد ماجرا با برخی
مسئوالن مربوطه جلسه دارد ».این عضوهیات رئیسه فراکسیون
امید ادامه داد« :صبح روز پنجشنبه درباره این اتفاق اخیر و
موضوع سیدامامی در فراکسیون امید جلسه داریم و از نهادها و
دستگاههای مختلف دعوت کردهایم تا در بحث محتوایی موضوع و
پاسخگویی در این جلسه مشارکت کنند ».حسین زاده در ادامه به
«ابتکار» گفت« :از دستگاههای مربوطه از جمله سازمان زندانها،
قوه قضائیه ،سپاه و وزرات اطالعات دعوت کرده ایم و نماینده آنها
در این جلسه حضور خواهند داشت تا درباره ابعاد مختلف این
اتفاق شفاف سازی شود».

فراکسیون محیط زیست تشکیل جلسه داد
البته در این راستا ،محمدرضا تابش ،رئیس فراکسیون محیط
زیست با انتقاد از اظهارات دادستان تهران در مورد مرحوم
سیدامامی ،پیش از قطعی شدن حکم وی ،گفت که پرونده سید
امامی به وزارت اطالعات ارجاع نشده بود .تابش طی گفت وگویی
با اشاره به جلسه صبح روز چهارشنبه فراکسیون محیط زیست
با حضور معاون پارلمانی حقوقی قوه قضائیه ،معاون پارلمانی
حقوقی سپاه ،معاون پارلمانی حقوقی وزارت اطالعات و معاون
پارلمانی حقوقی سازمان محیط زیست یادآور شد« :در این
جلسه در خصوص فوت آقای سید امامی و مسئولیت سازمان
زندانها سوال شد و اینکه آیا رسیدگیها منطبق با موازین قانونی
بوده یا خیر؟ مسئوالن هم به طور مشروح به سواالت پاسخ
دادند.
همچنین عنوان شد که رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی
جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است».
تابش اضافه کرد« :در این جلسه همچنین مطرح شد که سپاه
به عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده
در حالی که با توجه به موضوع اتهام علیالقاعده باید وزارت
اطالعات در پرونده ورود میکرد ».نایب رئیس فراکسیون امید
یادآور شد« :در این جلسه معاون قوه قضائیه عنوان کردند که همه
بازداشتگاهها از جمله بازداشتگاهی که مرحوم سید امامی آنجا
فوت کرده زیر نظر سازمان زندانهاست بنابراین سازمان زندانها
باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد ».تابش
با بیان اینکه قرار است در جلسه آتی مدارک و مستندات پرونده
جهت اطالع نمایندگان و رفع ابهامات وارده ارائه شود ،تصریح
کرد« :یکی از نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود
که وزارت اطالعات گفت« :این پرونده از طرف قوه قضائیه به
آنها ارجاع نشده و آنها در این موضوع ورودی نداشتند .ضمن
اینکه گفتند معموال وزارت اطالعات طبق فرمتی که وجود دارد
در جریان ماموریتها و سفرهای خارجی قرار میگیرد .همچنین
معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم عنوان کرد که ورود و
اطالعی از این پرونده نداشته و خواستار این شدند که این موضوع
باعث نشود فعالیت سازمانهای مردمنهاد تحتالشعاع قرار گیرد و
به حیثیت آنها خدشه وارد شود».

تالش برای رفع یک ابهام به منظور
پاسداشت حقوق شهروندی
گفتنی است؛ برخی نمایندگان مجلس به پشتوانه سوگندی
که یاد کرده اند و به پاسداشت قانون اساسی و حقوق شهروندی،
سعی دارند درباره موضوعات پیش آمده اخیر به ایفای نقش
نمایندگی خود به بهترین شکل ممکن بپردازند .به همین دلیل
سعی دارند با شفاف سازی درباره اتفاقات رخ داده مسئوالن
مربوطه را مجاب به مسئولیت شان در قبال زندانیان و بازداشت
شدگان کنند چرا که حفاظت از جان آنها بر عهده این نهادها
است.همچنین طیبه سیاووشی عنایتی ،دیگر نماینده مردم تهران
در مجلس نیز در گفت وگو با «ابتکار» درباره موضوع مرگ سید
امامی تصریح کرد« :موضوع خودکشی در بازداشتگاهها باید به
طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد و حتی اگر خودکشیها که
البته -برخی خودکشی بودن آن را انکار میکنند ،در صورت
خودکشی بودن -سازمان زندانها و قوه قضائیه در قبال حفظ
جان این افراد مسئول هستند و باید در این باره به جامعه توضیح
دهند که چرا شرایط را به نحوی مدیریت نکردند تا شاهد چنین
اتفاقی نباشیم ».این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین ادامه
داد« :چنین اتفاقاتی در زندان باعث دامن زدن به شایعاتی در
جامعه می شود و بهتر است مسئوالن ذی ربط در این باره به
طور شفاف و روشن با مردم صحبت کنند و به طور صریح در
این باره توضیح دهند ».حسینزاده در پاسخ به این نکته که چرا
روایتهای مختلفی از مرگ سیدامامی مطرح است ،به «ابتکار»
گفت « :هنوز درباره مرگ سیدامامی به جمعبندی کامل نرسیده
ایم ،ولی درباره جلسه صبح پنج شنبه هم وقت زیادی صرف
کرده ایم و هم دستگاههای مختلفی را دعوت کردهایم تا با شفاف
سازی بتوانیم در این جلسه به جمع بندی تکمیلی برسیم ».او
همچنین درباره دلیل به نتیجه نرسیدن و عدم ارائه گزارش نهایی
تیم بازدید کننده از زندان اوین که چندی پیش پس از کش و
قوس فراوان و تاخیر در بازدید از زندان اوین صورت نگرفت گفت:
«پس از بازدید تیم بازدید کننده از زندان اوین تشکیل جلسه
دادیم و مسئولین ارائه گزارش نهایی از زندان را به آقای ملکشاهی،
رئیس کمیته بازدید سپردیم و مامنتظر بودیم که ایشان گزارش
را اعالم کنند ،ولی این اتفاق نیفتاده است و باید در این باره خود
ایشان به رسانه ها پاسخگو باشند ».این در حالی است که حسن
نوروزی ،دیگر عضو تیم بازدید کننده از زندان اوین در گفتوگو
با «ابتکار» در این باره گفت« :قرار بود اعضای تیم بازدیدکننده از
زندان اوین قبل از ارائه گزارش نهایی توسط رئیس کمیته بازدید
مصاحبه نکند ،ولی چون برخی نمایندگان قبل از ارائه گزارش
توسط آقای ملکشاهی در این باره مصاحبه کردند ،آقای ملکشاهی
ناراحت شد و از ریاست این تیم استعفا داد».
بنابراین با توجه اینکه مرگ یا خودکشی مشکوک اخیر
زندانیانیان باعث ایجاد حساسیت و نگرانی در جامعه شده
است ،نمایندگان بر آن شدند تا با تشکیل جلسات چه در
فراکسیون محیط زیست و چه فراکسیون امید مجلس با حضور
مسئوالن مربوطه از سپاه ،وزارت اطالعات ،قوه قضائیه و محیط
زیست تحقیقات خود را تکمیل کنند و به صمع و نظر جامعه
برسانند .البته در این باره تاکید شده است که حتی در صورتی
که خودکشی سید امامی ،فعال محیط زیست و استاد جامعه
شناسی دانشگاه امام صادق تایید شود ،باز هم مسئولیت حفظ
جان زندانیان با قوه قضائیه و مسئولینی است که این زندانیان
در اختیار آنها قرار دارند .البته با توجه به طرح برخی ابهامات از
سوی نمایندگان درباره فوت مرحوم سیدامامی و انتقال این نقطه
نظرات به رئیس مجلس ،علی الریجانی هم وعده داده است که
این موضوع را پیگیری کرده و خواستار تداوم جلسات رسیدگی به
این موضوع شده است.

محمود صادقی :

در انتهای جلسه علنی نوبت صبح اتفاق افتاد

جزایر سهگانه جزو جداییناپذیر ایران است

دعوا و آشتی کواکبیان و امیرآبادی در گوشه صحن

رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط مالی
در مجلس با ارائه توضیحاتی درمورد یکی از توییتهایش که حدود
 ۱۰ماه پیش و در جریان انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده بود،
از پیگیری قانونی و طرح شکایت از یکی از چهرههای اصولگرا خبر
داد.
محمود صادقی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به انتقادات شدیدی که طی
روزهای گذشته در واکنش به یکی از توییتهای این نماینده مجلس صورت
گرفته و با هجمه انتقادی شدیدالحن برخی چهرههای اصولگرا و کانالهای
تلگرامی نزدیک به طیفهای افراطی این جریان مواجه شد ،گفت :واقعیت این
است که توییتی که اخیرا ً در برخی کانالهای تلگرامی بازنشر شده و بهشدت
نیز مورد انتقاد قرار گرفته ،مربوط به حدود  ۱۰ماه قبل است .وی افزود :آقای قالیباف بهعنوان یکی از کاندیداهای انتخاباتی درجریان
انتخابات اخیر ریاستجمهوری با طرح برخی شعارها و وعدههای غیرقابل اجرا ،مسائلی را با کلیدواژه «ما میتوانیم» مطرح میکرد
و توییت من نیز که همان زمان در اردیبهشتماه منتشر شد ،صرفاً واکنشی طنزآمیز به این شعارها بود .نماینده اصالحطلب مردم
تهران در مجلس با بیان اینکه بازنشر یک توییت طنزآمیز قدیمی در شرایط کنونی و طرح انتقاداتی علیه وی به بهانه موضوعی که
 ۱۰ماه پیش به اقتضای فضای سیاسی آن زمان بیان شده ،محل شگفتی است ،گفت :به نظر میرسد این اقدامات بهنوعی واکنش
به فعالیتهای اخیر بنده بوده است .عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه پرداختن به موضوع جزایر سهگانه
جنوب کشور دلیل خاصی نداشته است ،اظهار داشت :با آن توییت صرفاً قصد داشتم ،با طرح امری محال ،بعید و منفور ،با لحنی
هجوآمیز ،تعریضی داشته باشم به شعارهای مطرح شده ازسوی یکی از کاندیداهای انتخابات .درواقع آن توییت صرفاً بر غیرقابل اجرا
بودن چنین شعارهایی داللت داشت.رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس شورای اسالمی
همچنین با بیان اینکه باتوجه به شدت گرفتن هجمهها و اتهامافکنیها در چند روز اخیر قصد داشته زودتر از این ،موضوع را ازطریق
مراجع قانونی پیگیری کند ،گفت :با این حال ،از آنجا که در آستانه راهپیمایی وحدتآفرین  ۲۲بهمن و سیونهمین جشن پیروزی
انقالب قرار داشتیم ،تصمیم گرفتم موضوع را تا پس از اتمام این مراسم مسکوت قرار دهم اما باتوجه به تداوم اتهامزنیهایی که به
نظر میرسد بهصورت مدیریت شده علیه بنده دنبال میشود ،قطعاً موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهم کرد .صادقی در عین
حال یادآور شد :این اقدامات نشان میدهد کفگیر دوستان به ته دیگ خورده است؛ چرا که برای پیشبرد پروژهها و فضاسازیهایشان
به سراغ توییتی میروند که حداقل  ۱۰ماه از زمان انتشارش گذشته است .البته من حق شکایت از این فرد را برای خود محفوظ
دانسته و قطعاً بهخاطر نسبتهای ناروایی که دادهاند ،از ایشان شکایت خواهم کرد .این عضو فراکسیون امید مجلس دهم همچنین
با بیان اینکه مواضع و نظراتی مشخص در بحث خلیج فارس داشته و دارد ،تاکید کرد :در گذشته در قبال رخدادهای مختلف
درمورد خلیج فارس ،چه در بحث رسانهای و چه درحوزه تبیینی ،اقداماتی مشخص داشته و اتفاقاً توییتهایی نیز منتشر کردهام و
در محکومیت رژیم صهیونیستی نیز همواره ثابتقدم بودهام .او اضافه کرد :حفظ تمامیت ارضی ایران و دفاع از وجب به وجب این
خاک مقدس است و جزایر سهگانه ابوموسی ،تنب بزرگ ،تنب کوچک جزء جداییناپذیر ایران است و ما همانگونه که در دفاع
مقدس جان خود را برای دفاع از این مرز و بوم کف دست گرفتیم و دشمن متجاوز بعثی را از خاک خود بیرون راندیم ،امروز هم
در برابر کوچکترین طمعورزی بیگانگان به این مرز و بوم قاطعانه خواهیم ایستاد .صادقی در پایان خاطرنشان کرد :قطعاً عموم افراد
جامعه ،این افراد و اقداماتشان را بهخوبی شناخته و فریب این روشهای منسوخ را نمیخوردند اما به هر حال ممکن است برخی از
هواداران این افراد ،تحت تاثیر این مسائل قرار گیرند که امیدوارم با روشنگری در این رابطه آنها نیز آگاه شوند.

درخواست بیان تذکر از سوی برخی نمایندگان و موافقت نایب رئیس
مجلس با این درخواستها ،با انتقاد شدید  ۲عضو اصولگرای هیات
رئیسه مواجه شد که این مسئله ،برخی حواشی دیگر را نیز در صحن
به همراه داشت.
به گزارش ایلنا ،درحالی که باتوجه به لزوم برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق
بودجه سال  ۹۷کل کشور ،قرار شد جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه
یک ساعت زودتر و از ساعت  ۱۱صبح به کار خود پایان دهد و پس از اتمام
جلسه کمیسیون جلسه نوبت بعدازظهر از سر گرفته شود ،دقایق پایانی جلسه
نوبت نخست با حواشی جالبی روبرو شد.
بر این اساس درحالی که چند نماینده مجلس قصد داشتند از فرصت اندک
باقی مانده تا ساعت  ۱۱و اتمام جلسه علنی نوبت صبح برای بیان تذکرهای خود استفاده کنند ،تصمیم علی مطهری که ریاست
جلسه علنی را در آن دقایق برعهده داشت ،مبنی بر اینکه مصطفی کواکبیان بهعنوان یکی از نمایندگان متقاضی بیان تذکر ،سخنان
خود را مطرح کند ،با واکنش عجیب  ۲عضو اصولگرای هیات رئیسه مجلس روبرو شد.
در این راستا ابتدا احمد امیرآبادی فراهانی در اقدامی نامتعارف ،ناگهان بدون اجازه رئیس جلسه میکروفون خود را روشن کرد و
گفت که تذکر دارد.علی مطهری نیز باوجود آنکه روال قانونی بیان این تذکر از سوی نماینده اصولگرای قم در مجلس رعایت نشده
بود ،این اجازه را به او داد و در نتیجه امیرآبادی در یک جمله کوتاه اعتراض خود را مطرح کرد .احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره
به اینکه نام کواکبیان در فهرست متقاضیان تذکر و اخطار ثبت نشده بود ،گفت :آقای مطهری این کار درستی نیست که شما به
آقای کواکبیان اجازه دادید که تذکر بدهند .مطهری نیز با آرامش به این تذکر امیرآبادی پاسخ داد و گفت که اقدامش خالف نبوده
و در این رابطه توضیح داد :از آنجا که دوستان و همکاران شما یعنی آقایان کاتب و وکیلی روی صندلیشان نبودند (که اسامی
متقاضیان تذکر را بیان کنند) باتوجه به اینکه دیدم فقط آقای کواکبیان خواستار بیان تذکر است ،این اجازه را به او دادم .این
اظهارنظر مطهری اما بالفاصله با واکنش انتقادی اکبر رنجبرزاده دیگر عضو اصولگرای مجلس روبرو شد .نماینده اصولگرای اسدآباد
در مجلس نیز با تکرار گفتههای نماینده قم ،نسبت به نحوه اداره جلسه ازسوی مطهری انتقاد کرد؛ انتقاداتی که البته پیش از این
نیز سابقه داشته است .در ادامه علی مطهری با تاکید بر آنکه بهعنوان رئیس جلسه حق دارد به نمایندگان اجازه بیان تذکر یا عدم
بیان آن را بدهد ،باوجود مخالفت این  ۲عضو منتقد هیات رئیسه ،از حسن کامران دستجردی دیگر نماینده متقاضی بیان تذکر نیز
خواست که نکات مدنظر خود را بیان کند.
با این حال ،این پایان ماجرا نبود .آنچنان که همزمان با باالگرفتن انتقادهای امیرآبادی فراهانی و رنجبرزاده ،برخی نمایندگان
بهخصوص مصطفی کواکبیان نیز که از او نام برده شده بود ،با صدای بلند بهخاطر واکنش منفی این  ۲عضو هیات رئیسه اعتراض
کردند .در ادامه و در شرایطی که امیرآبادی فراهانی با حضور در پایین پلههای جایگاه هیات رئیسه همچنان معترض بود ،مصطفی
کواکبیان نیز خود را به او رساند که این مسئله با واکنش چند نماینده دیگر نیز روبرو شد .بر این اساس نمایندگان اصولگرایی
همچون محسن کوهکن و شهباز حسنپور بیگلری و اصالحطلبانی ازجمله احمد بیگدلی و شهابالدین بیمقدار خود را به امیرآبادی
و کواکبیان رسانده و با آنها مذاکره کردند؛ مذاکراتی که البته برخالف آنچه در ابتدا به نظر میرسید ،در ادامه با شوخی و خنده
نمایندگان ختم به خیر شد .همزمان اکبر رنجبرزاده نیز با حضور در کنار صندلی علی مطهری دقایقی با او مذاکره کرد .این درحالی
بود که امیرآبادی نیز پیش از پایین آمدن از جایگاه هیات رئیسه و مذاکره با کواکبیان ،در جمع مطهری و رنجبرزاده حضور داشت
و این نماینده اصولگرای قم نیز انتقاداتی نسبت به نحوه اداره جلسه مطرح کرد.

