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توصیههای پزشکیان به همکاران مجلسی خود در گفت و گو با «ایران»:

هشدار تابناک به تبعات تورمی طرح مجلس

شعار دادن راحت تر از عمل کردن است انشاء اهلل بتوانند معجزه کنند
رضوانه رضایی پور

خبرنگار پارلمانی

مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس
مهمترین فراز بیانات رهبر معظم انقالب
در دیــدار مجــازی با مجلســیها را توصیه
بــه تعامــل و هماهنگــی میدانــد .البتــه
توضیح میدهــد که ایــن هماهنگی نافی
مسئولیتها و اختیارات نمایندگان برای
نظارت نیست .نایب رئیس مجلس دهم
تأکید دارد که مجلس اختیــار نظارت دارد
اما اختیار یــا حق توهین نه .او خوشــبین
اســت که با توصیههای رهبری دیگر شاهد
تنشهــای حاد بیــن مجلــس و دولت در
فاصلهیکسالآیندهنخواهیمبود.
ëëارزیابــی شــما از بیانــات رهبــری درباره
تعاملوهمکاریمجلسودولتچیست
و ایــن ســخنان حامــل چــه پیامــی برای
نمایندگان بخصوص افــراد جدیدالورود
است؟
آنچه رهبر معظم انقالب فرمودهاند،
بیشــتر در مورد هماهنگی و انسجام بین
قوا بــود و اینکه هرکــدام از ایــن دو قوه در
چارچوب قوانین خود عملکنند .اختیار
مجلس برای طرح ســؤال از دولتمردان،
براساس مسئولیت نظارتی آن است اما،
اختیــار براســاس توهین یا تهمــتزدن و
بیاحترامی کردن به کسی نیست .گوش
دادن و منطقی جواب دادن و خردمندانه
ســخن گفتن بیشــترین توصیهای بود که
رهبر معظم انقالب داشتهاند .قوا بهجای
اینکه با همدیگر جنگ و دعوا کنند باید با
هم هماهنگ باشند .این موضوع از آنجا
دارای اهمیت بسیاری است که معطوف
به شــرایط فعلی کشور هم هست چرا که
بهنظر میرســید برخی تالش داشــتند از
طریق قــوا ،ناامنی یا عــدم هماهنگی در
کشور ،به بیرون پمپاژ شود و مردم بهجای
امنیت و آرامش احساس ناآرامی کنند.
ëëآقــای دکتــر! ســخنان رهبــری در حالی
انجام شد که عدهای مشــغول جمعآوری
امضــا بــرای ســؤال یــا اســتیضاح رئیس
جمهوری هم هستند .با این جمله رهبری
کــه دولت تــا روز آخر باید وظایــف خود را
انجــام دهد ،سرنوشــت اقدامــات برخی
نمایندگانچهخواهدشد؟
صبح یکشــنبه پیش از شــروع بیانات
رهبری ،به برادرانی که امضای استیضاح
رئیس جمهوری را جمع میکردند گفتم

کــه امــکان نــدارد رهبــر معظــم انقالب
اجــازه چنیــن اتفاقی را بدهنــد .اصوالً اگر
میخواهیم در جامع ه انتقادی کنیم ،اگر
در کنار آن پیشــنهاد و جایگزینی نداشــته
باشــیم ،هرج و مرج ایجاد میشــود و اگر
عیبــی وجــود دارد ،که دارد و اگر مشــکلی
هست که هست ،دوطرفه است .یکطرفه
نیســت و برای حل مشــکل ،نیاز به ایجاد
هماهنگــی و رفــع ابهامــات و وحــدت و
انســجام اســت .وگرنه با استیضاح کردن
چیزی تفاوت نمیکند .نه اینکه مشکلی
حل نمیشود ،بلکه هرج و مرج و ناآرامی
و تشــنج اجتماعــی هــم افزایــش پیــدا
میکند .ما آنقدر نیــرو نداریم یا آنقدر در
جامعــه مدیرانــی نداریم که بــا همدیگر
دربیفتنــد و بهجای آنان مدیــران الیقتر
و توانمندتــر وارد کنیــم و مهمتــر اینکــه
چیــزی را هــم که تجربــه نکردهایــم ،چرا
باید انجــام دهیم .معموالً بــدون تجربه
عمل کردن ایرادات بســیار باالیی دارد که
در جای خود قابل بحث است .پیام رهبر
معظم انقالب وحدت ،انسجام ،همدلی
و همزمــان نظــارت و در چارچوب قانون
عمل کردن بود و یادآوری این نکته مهم
کــه قانون مصــوب مجلس بایــد قابلیت
اجرایی هم داشته باشد.
ëëپسبهنظرشمابحثسؤالواستیضاح
رئیس جمهــوری با وجود بیانــات رهبری،
فرامــوش میشــود یا با شــناخت شــما از
نماینــدگان و رفتارهایــی کــه در ایــن چند
وقتاخیردیدهایمممکناستهمچنان
ادام هدارباشد؟
اگــر ایــن عزیــزان پیــام رهبــر معظم
انقالب را درســت برداشــت کرده باشند،
بایــد دســت از ایــن کار بردارنــد .اگــر هم
نه ،نوع دیگری برداشــت کنند ،پس باید
منتظر ماند که تعدادی از آنها همچنان
بــه راه خــود ادامــهدهند .آنوقت شــاید
رهبــر معظــم انقــاب مجبور باشــند که
مستقیمتر به آنها بگویند که دست از این
کارشان بردارند .هستند تعدادی که نوع
دیگــری از بیانات رهبری برداشــت کنند
و بخواهنــد بــا روشهــای دیگــری عمل
کننــد ،ولــی ایــن را بدانید که تعــدادی از
نماینــدگان همچنان بــه کار خــود ادامه
خواهنــد داد .منطــق اینکــه بیاییــم االن
رئیس جمهوری را استیضاح کنیم نه تنها
به نفع مملکت نیســت بلکه بیشتر هم
ضرر خواهیم کرد.

ëëدر جلســهای کــه با حضور آقــای ظریف
برگــزار شــد ،تندرویهــای زیادی از ســوی
نمایندگانشاهدبودیمآنهمدرمجلسی
که بهنام اصولگرایی است .این تندرویها
رامیشودبهنامکلیتاصولگرایینوشت
یاحسابآنطیفهاییکهبهدنبالحاشیه
هستندازسایرینجداست؟
ایــن را بایــد از آن عزیزانی کــه این کار
را میکنند ،پرســید .آنچه که من از اصول
میفهمم ،هیچکدام از این رفتارها بر پایه
اصــول نیســت .در جنگی که با لشــکریان
معاویــه بــوده ،تعــدادی از لشــکریان
علــی(ع) ،بــه لشــکریان معاویــه فحش
و ناســزا میگفتنــد .حضرت علــی(ع) به
آنــان میفرمایند کــه من دوســت ندارم
شــما از سبابین باشید .توجه کنید در یک
جنگی که همدیگر را میکشتند ،حضرت
میفرماینــد کــه دوســت نــدارم فحــش
بدهیــد .دعــا کنید که خدا جــان ما و جان
آنــان را حفظ کنــد و بین مــا و آنها صلح
ایجادکند.
اگر ما شیعه این امام هستیم ،چنین
رفتارهایی ضد پیامی است که به وحدت
مســلمین دعــوت میکنــد .بایــد از این
عزیزان پرســید که از کدام امام و از کدام
تشیع دفاع میکنند و راهی را که میروند
به کجا میرسد .به نظر من این رفتارها،
برخالف ســنت حضــرت رســول(ص)،
دســتور امام و برخالف آنچیزی اســت
که قــرآن میگوید .در قرآن خدا دســتور
داده کــه شــما جــواب بــدی را بــا خوبی
بدهید .آنوقــت میبینید آنچه که بین
شــما باعــث عــداوت و دشــمنی بــود،
برمیگــردد و بــا شــما دوســت و بــرادر
میشــود .متأسفانه ،رفتار برخی با گفته
قــرآن و فرمــوده امام همخوانــی ندارد.
حال این افراد چگونــه رفتارهای خود را
توجیه میکنند،اهلل اعلم.
ëëآقــای پزشــکیان! به نظر شــما منتقدان
سرســخت دولــت در مجلــس آیــا بــرای
همین انتقادات خودشان راهکار یا برنامه
جایگزینیهم دارند .بههر حال مشــخص
اســت کــه حداقل بخــش قابــل توجهی
از مشــکالت اقتصــادی امــروز تبعــات یــا
هزینههایــی اســت کــه نظــام جمهــوری
اسالمیدرقبالاستراتژیمقاومتدربرابر
زیادهخواهیهــای امریکا میدهد .اما گویا
برخیهمزمانکهباپرچممقاومتعکس
یــادگاری میگیرند امــا وقتی بــه هزینهها

میرســند دولــت را مســبب مشــکالت
میدانند.
من به عزیزان نماینده گفتم ،راهی که
ما میرویم و آنچه که ما شاهد هستیم ،هر
دولتی هم بیاید و هر جناح و دستهای که
بخواهد کاری کند ،بجز همین نمیتواند
باشد .مشکالت مملکت به سادگی قابل
حل نیست .بهخاطر آن رفتاری که امریکا
و برخــی کشــورهای دیگــر در قبــال ایران
دارند ،حل وفصل برخی مشکالت ساده
نیســت .هر کســی بیاید ما این مشــکل را
خواهیم داشــت .مــن در اســتیضاح وزیر
قبلــی اقتصــاد و کار کــه در مجلس دهم
اتفــاق افتاد ،صحبت کــردم و گفتم ،این
حرفهایــی کــه میزننــد و میگویند ،آی
بیــکاری هســت ،آی گرانی هســت ،برای
چیست؟ وزیر اقتصاد را دعوت کردند و به
وزیر اقتصاد جدید هم رأی باالیی دادند.
ارز درســت شد؟ تورم حل شــد؟ وزیر کار
عــوض شــد ،وضعیت کار درســت شــد؟
اینکه بیاییم شــعار بدهیم و بگوییم این
مشکالت هســت و بعد هم همه گناهان
را بــه گــردن دیگــری بیندازیــم ،آیــا ایــن
منطق اصولی است؟ به نظرم کار درستی
نیســت .ایــن چیزی اســت که متأســفانه
متوجــه آن نیســتیم .فقــط انتقــاد کردن
و اعتــراض کــردن نتیجهای نــدارد ،بلکه
همــه چیــز را بدتر میکند .ما در پزشــکی
جلساتی با موضوع مرگ و میر و عوارض
داریــم .باالخره در بیمارســتان هــر کاری
بکنید یک عــده میمیرند و عــدهای هم
عارضه پیدا میکنند .در دنیا دنبال مقصر
نمیگردنــد ،دنبــال راه حــل میگردنــد.
متأســفانه در مملکــت وقتــی مشــکلی
پیــش میآید دنبــال مقصــر میگردیم.
دنبال مســأله نمیگردیــم که گیر کار کجا
بــود و چگونــه باید مشــکل را حــل کنیم.
خیلی کم هســتند افرادی که میخواهند
خیانــت کننــد ولی مــا مــدام دنبــال این
هســتیم که خائــن پیدا کنیــم و همه چیز
را گــردن او بیندازیــم .در ســخنان رئیس
مجلــس هم بود که ما نقشــه میدهیم و
برنامه میریزیم .خب بدهند .یک نسخه
بنویســند که مشــکل مملکت حل شود و
از دولــت بخواهند به آن عمل کند .اینکه
بگوییــم ما گفتیــم آنها اجــرا نکردند ،که
درســت نیســت .هر گفتنی یا برنامهای را
که قابلیت اجرا داشــته باشد مطرح کنند
به دولت پیشنهاد بدهند.

بازخوانی ماجرای مکفارلین
به بهانه یک مستند سیاسی

برجام؛ مدل موفق همکاری دیپلماتیک

یادداشت

پنجمین ســالروز توافق هســتهای در حالی فرا رســیده اســت
کــه رونــد اجــرای ایــن توافــق در دو ســال گذشــته بــه دلیــل
خــروج یکجانبه امریکا و بازگرداندن تحریمهای هســتهای با
دســتاندازی جدی مواجه شده اســت .هر چند که برجام در
حسن بهشتیپور تحقق منافع اقتصــادی ایران ذیل همیــن تحریمها چندان
کارشناس
دوره موفقی را طی نکرد اما نباید همه دســتاوردهای آن را به
مسائل بینالملل
جنبه اقتصادی آن محدود کرد .واقعیت این است که برجام
یک مــدل موفق از همکاریهای دیپلماتیــک برای حل یک
مسألهازطریقگفتوگوبودبدوناینکهبهجنگمنتهیشود.منتقدانامروزبرجامبایداین
واقعیت را در نظر بگیرند که در صورت فقدان این توافق چه شــرایطی حاصل میشد .اگر
برجامبهدستنمیآمد،وضعیتایرانبهمراتبازوضعیتسال 91بحرانیتروپیچیدهتر
میشــد؛ زیرا حتی دوســتان امروز ایران یعنی چین و روسیه که به واسطه برجام در کنار آن
قرار گرفتهاند ،عمالً در نقطه مقابل آن قرار میگرفتند .چه این دو کشور هنگامی که توافق
حاصلنشدهبودبهقطعنامههاییکهایرانراتهدیدصلحوامنیتبینالمللمیدانست،
رأیمثبتمیدادندودرهمهتصمیمگیریهایضدایرانیغربشراکتداشتند.بنابراین
برجامباعثشدکهنگرشجدیدیپیرامونایرانشکلگیرد.بخصوصگزارشهایمثبتی
که مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بعد از برجام ارائه داد ،دقیقاً نشان داد که ایران
به تعهدات خود در چارچوب این توافق و قوانین بینالملل احترام گذاشته و طرف مقابل
یعنیامریکاکهقبالًایرانرامتهمبهبدعهدیمیکرد،طرفرسوایاینماجراوعاملبرهم
زدنتوافقاتبینالمللیاست.بههمیندلیلنبایدابعادبرجامصرفاًازبعدیکهمطلوب
نظر ماســت ،بررســی شــود بلکه باید این نکته را در نظر گرفت که به کمک همین توافق6
قطعنامه تحت فصل 7شورای امنیت کنار رفت و در حالی که حداقل از 1389که قطعنامه
 1929تحتفصلهفتمنشورصادرشدوازایرانمیخواستفوراًغنیسازیرامتوقفکند
تا امروز که 1399است ،ایران همچنان به غنیسازی و فعالیتهای هستهای خود ادامه داده
است .روندی که نشان داده ایران آماده همکاری است و در عین حال حقوق خود را نیز حفظ
کرده است .در حقیقت برجام از نظر حقوقی ،سیاسی ،امنیتی و نظامی به نفع ایران تمام
شده ولو اینکه امریکا زیر آن زده باشد .نکته مهم این است که ایران در سایه برجام توانست
نشاندهداینطرفمقابلاستکهبهتعهداتشپایبندنیست.
منتقدان برجام با وجود این دستاوردها همچنان دولت را آماج اتهام قرار میدهند و در
عین حال نمیگویند که اگر اصالً برجام امضا نمیشد ،چه گزینه دیگری قابلیت اجرایی
داشــت .کما اینکه امضای این توافق هم محصول اجماع همه نهادهای باالی حاکمیت
و نظــام بــود بنابراین وقتی این توافق تبعاتی به دنبال دارد تبعــات آن نیز برای کل نظام
اعم از دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر است .مخالفان دولت تنها از آن میخواهند که
اقدام مورد نظر آنها یعنی خروج از برجام را دنبال کند در حالی که اگر دولت همین االن
اقدام به این کار کند ،تبعات آن را نمیپذیرند و همه را متوجه دولتی میکنند که به خواسته
آنها عمل کرده اســت .عجیب اســت که مخالفان برجام از خود نمیپرسند که آیا شرایط
ایران از ســال  94یعنی موقع دســتیابی به برجام تا اردیبهشــت  97و زمان خروج امریکا از
این توافق با دو سال بعدی آن از اردیبهشت  97تا تیرماه  99هیچ تفاوتی نداشت؟ خیلی
تفاوت داشت و مردم هم این تفاوت را کامالً حس میکنند مگر اینکه برخی بخواهند فقط
با بزرگ کردن جنبههای منفی این واقعیتها را بپوشانند .برجام توافقی بود که هر چند
ممکن است خیلی از اهداف ایران را محقق نکرده باشد چنان که برای طرف مقابل محقق
نکرد اما آنچه به دست آورده است ،قابل دفاع است و دلیلی ندارد که اینک از مرگ برجام
سخن گفت .این توافق هنوز زنده است و اگر طرف مقابل به اجرای تعهدات خود بازگردد،
میتوان بار دیگر از الگوی موفق دیپلماسی برای تأمین منافع ملی کشور بهره برد.

دیگه چه خبر؟

دنبال راه حل بگردید نه مقصر

مراسم رونمایی و نقد و بررسی مستند  ۸۰دقیقهای «قمار» پیرامون مذاکرات
مک فارلین در ســالهای  ۶۴و  ،۶۵با حضور «علی هاشــمی» مذاکره کننده با
مقامــات امریکایی در ماجرای مک فارلین« ،عباس ســلیمی نمین» مورخ و
«ســیدمهدی دزفولی» کارگردان اثر ،شامگاه یکشنبه  ٢٢تیرماه در خبرگزاری
فارس برگزار شد.
در ایــن مراســم و پس از اکران مســتند یاد شــده ،علی هاشــمی بهرمانی،
بــرادرزاده آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی و مذاکرهکننــده در دور دوم ماجرای
مکفارلیــن گفت :من هرگز برای مذاکرات به ســرزمینهای اشــغالی نرفتم
و این کذب محض اســت .فقط یک ســفر به امریکا از طریق ترکیه داشــتم .از
آقــای (ســردار) وحیدی هم اســم نبردید کــه در مذاکرات بود ،فکــر کنم آقای
جــواد الریجانــی هم بود .وی بــا بیان اینکه خاطراتــش از ماجرای مکفارلین
را به دعوت دفتر مقام معظم رهبری شــرح داده و ثبت شــده اســت ،به بیان
برخــی ایرادات مســتند «قمار» پرداخت و گفــت :آن کمیتهای که بعد از مک
فارلین تشــکیل شد ،زیر نظر دفتر ریاســت جمهوری (آیتاهلل خامنهای) بود
که در مســتند به اشــتباه زیر نظر آیتاهلل هاشــمی بیان شــد .به گفته وی ،این
مستند در بیان عنوان محسن کنگرلو نیز اشتباه کرده و او را معاون میرحسین
موسوی و نه مشاور معرفی کرده است .هاشمی بهرمانی در همین خصوص
تأکید کرد :بعید هم میدانم میرحســین از اقدامات او خبر داشــته باشــد .وی
افــزود :باید اجازه داده شــود زوایای نیمه پنهان چنین ماجراهایی بیان شــود.
درباره مذاکرات ایران با امریکا درباره سرنگونی صدام هم قصد و غرضهایی
بــود و اگر یــک روزی روند مذاکرات بیان شــود ،موجب تعجــب مردم خواهد
شــد! هاشــمی در بخش دیگری از ســخنانش گفــت :مکفارلین مــا را به این
ســمت ســوق داد که شورای امنیت ملی را در سال  ۶۸-۶۷راه بیندازیم .چون
جمهوری اسالمی بر اساس تجربیات به وجود آمده حرکت کرده است .وی در
پاســخ به ادعایی درباره مذاکره با امریکاییها در لندن گفت :من لندن نرفتم
و در بروکســل بلژیــک مذاکرات انجام شــد .از ترکیه با یــک هواپیمای کوچک
رفتیم ســوئیس ،سپس ایسلند ،سپس واشــنگتن؛ بدون اینکه من ویزا داشته
باشــم .بعدها که مشــخصات فرودگاه را به آقای سعید امامی توضیح دادم،
گفت :آن فرودگاه متعلق به ســیا اســت .هاشمی تأکید کرد :آیتاهلل هاشمی
در جریان ســفر امریکا نبود ،یعنی از زمانی که به آقای محســن رضایی وصل
شدیم ،ایشان گفت نیاز نیست مستقیم گزارش دهیم.
سلیمی نمین هم طی سخنانی این مستند را دارای «سو گیری» و ضعف در
استنادات تاریخی دانست و گفت :از جمله آنجا که گفته میشود آقای هاشمی با
کنار زدن آقای منتظری به دنبال رهبری بوده یا اینکه آقای هاشمی افشاکنندگان
ماجرایمکفارلینراتهدیدبهمرگکردهبود.درحالیکهجلبنظرامریکاییها
برای بهبود روابط ،مد نظر آقای هاشمی بود تا توفیقاتی در جنگ حاصل شود.
اینپژوهشگرتاریخمعاصربهدلیلهمینسوگیریهاازسازندگانمستندتقاضا
کــرد که در انتشــار کتاب حاصل از پژوهشهای مســتند «قمــار» عجله نکنند .او
نیز تأکید کرد که میرحسین موسوی در جریان مذاکرات کنگرلو نبوده .وی افزود:
امام هم از مذاکرات اطالعاتی نداشتند و امریکاییها به دلیل مواضع قاطع امام
بشدت زیان میدیدند و میخواستند شرایط را به سرعت تغییر دهند و به همین
جهت باید ارتباطی را برای ســایر ملتها روشــن کنند که بگویند ایران از مواضع
خودش عدول کرده است و برای مذاکره دست و پا میزدند.

ëëبه نظر شــما مجلــس یازدهم بــه لحاظ
بنیه کارشناســی بــا مجالس دیگــر تفاوت
محسوسی دارد .اینکه شعار زیاد میدهند
درعملهمتواناییعملیاتیکردنشعارها
رادارند؟
مقام معظم رهبری هم دیروز گفتند
کــه آدمهــای توانمنــد در مجلــس وجود
دارنــد .ولــی آیــا بقیــه از ایــن توانمنــدی،
براســاس یــک منطــق علمــی تبعیــت
میکننــد تا ایــن مجموعه تبدیــل به یک
نهــاد واحد و ویژه شــود و بتواند براســاس
آن وحــدت عملــی دربیایــد؟ مــن خیلی
خوشبین نیستم .چون وحدت و انسجام
بینافرادباساختارانتخاباتیماهمخوانی
ندارد .هر کسی با یک سلیقه و یک نگاهی
وارد مجلس میشــود و این نگاه و ســایق
در عــرض  4ســال تبدیــل بــه یــک نــگاه
واحد میشــود .اینکه این نگاه واحد بتواند
کارشناسی شــده باشــد ،کار سختی است.
ممکــن اســت در کارهای سیاســی به یک
نظــر واحــد برســند و فــردی را در صحــن
مجلــس بــا وجــود بررســیهای شــعب و
کمیسیون تحقیق رد کنند ،ولی در کارهای
تکنیکالنمیتوانداینگونهباشد.منخیلی
ســخت میدانم که اینها بــا این نگاه کاری
بکننــد که بتــوان معضل را حل کــرد .ولی
منطق حکم میکند که ما با وحدت و تکیه
بر کار کارشناســی حرکت کنیــم .امیدوارم
که این اتفاق بیفتد .همیشــه شــعار دادن
راحتتر از عمل کردن و اجرا کردن است.
به هــر حــال خیلــی از همیــن نمایندگان
مجلــس ســابقه مدیریتــی دارنــد .آقــای
قالیباف هم همیشــه ،مســئول بوده .حاال
باید ببینیم که چه معجزهای خواهد کرد؟
انشااهللکهبتوانیممعجزهکنیم.
ëëنگرانیایکهوجودداردایناســتکهبا
عملکرد کمتر از دو مــاه مجلس و اتفاقاتی
که در این مــدت در قبال رفتــار نمایندگان
با دولتمــردان رخ داده ،تنشــی بین این دو
نهادرخبدهد.چنیناتفاقیخواهدافتاد؟
تبعاتآنچیست؟

بــا بیانــات رهبــری بعیــد میدانم که
در یک ســال باقیمانده چنین اتفاقی رخ
بدهد.
ëëبرنامــه اصالحطلبــان و مســتقالن در
مجلسچیست؟قصدتشکیلفراکسیون
ندارید؟
با کاری که با آقای تاجگردون کرد ه اند،
فعالً باید صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی
رخ میدهد .با تعــداد افراد معدودی که
هستندبایدبنشینیموفکرکنیمکهچگونه
راه اصولــی را –اصولــی کــه اصولگرایــان
میگویند نه -که مبتنی بر رویکرد علمی
و کارشناســی باشد و به وحدت و انسجام
و اصالح منجر شود ،میتوان پیگیری کرد
و ادامه داد.
خهای شــما از آقــای
ëëدر میــان پاســ 
تاجگردون هم گفتید .اعتراض شــما به رد
اعتبارنامهایشانچیست؟
مــن روز اول گفتم .بعــد از اظهار نظر
شــعبه رئیــس نبایــد اعتراض صحــن را
میپذیرفت .ولی متأسفانه تشخیص داد
که این موضوع باید به رأی گذاشــته شود.
حاال اشــکالی ندارد .آن را به رأی گذاشت
و مجلــس صــاح دانســت کــه مجــدداً
بررسی شود .به کمیسیون تحقیق رفت و
گروه تحقیق با ســاعتها وقت ،تصمیم
گرفت که این فرد تقصیری ندارد و آنچه
کــه در رابطه بــا او گفته میشــود ،اتهامی
بیــش نیســت .وقتــی کــه گــروه بررســی
تصمیــم میگیرد که ایــن حرفها اعتبار
نــدارد ،به چه دلیل آن را به صحن آورد؟
میگویند این گــروه تحقیق زمان کمتری
داشــته است .اگر این حرف درست باشد،
پس مجلســی کــه در عرض یک ســاعت
تصمیم گرفته ،چگونه زمــان کافی برای
تصمیمگیری داشــته اســت؟ اینکه بدتر
اســت .کار را میدادنــد بــه گــروه دیگــری
تا بــا زمان بیشــتری اشــکاالت را بررســی
میکردند .به هر حال ،نمایندگان از منظر
سیاسی به وحدت رسیده بودند و تصمیم
داشتند که تاجگردون را رد کنند.

خبر اول اینکه،ســایت تابناک در گزارشــی با اشــاره به طرح مجلسیها
برای ســاخت  6میلیون مســکن در طول  6ســال نســبت به عواقب تورمی
تأمین منابع اعتباری آن هشــدار داده است .در بخشی از این گزارش آمده
است :تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح جای پرسش دارد ،چرا
که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ،کاهش صادرات و رکود ناشــی
از کرونــا دچار کمبود منابع شــده و در خوشــبینانهترین حالت میزان پولی
کــه برای بودجههای عمرانی در نظر گرفته ۵۰ ،هزار میلیارد تومان اســت.
این رقم بودجههای عمرانی یک پنجم حداقل هزینههای مورد نیاز برای
ســاخت مسکنهای مطرح شده اســت .خبرها حکایت از آن دارد که برای
اجــرای این طرح قرار اســت در ســال اول از خطوط اعتبــاری بانک مرکزی
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان با نرخ سود  ۹درصد برای احداث یک میلیون خانه
تخصیص داده شود .اگر قرار باشد که منابع این طرح با استقراض از بانک
مرکزی تأمین شــود که داســتانی شــبیه داستان مســکن مهر اتفاق خواهد
افتاد .در آن زمان بانک مرکزی حدود  ۴۵هزار میلیارد تومان خط اعتباری
برای اجرای طرح مســکن مهر تخصیص داد که در نهایت این تخصیص
باعث شد تورم بسیار سنگین به جامعه تحمیل شود.

صدور کیفرخواست شهیندخت موالوردی

خبــر دیگر اینکه« ،شــهیندخت مــوالوردی» ،معاون ســابق رئیس
جمهوری در امور زنان و خانواده با شــکایت دستگاه امنیتی و انتظامی
کشور با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته
شــد و کیفرخواســت نامبرده صادر و جهت رســیدگی به دادگاه ارســال
شــد .به گزارش فــارس ،موالوردی بــا اتهامات فعالیــت تبلیغی علیه
نظام مقدس جمهوری اسالمی (ماده  ،)500تشویق به فساد و فحشا و
فراهم نمودن موجبات آن (ماده  )639و در اختیار قرار دادن اطالعات
و اســناد طبقهبندی شــده با هدف برهم زدن امنیت کشــور (ماده 505
قانون مجازات اسالمی) مجرم شناخته شد.

درگذشت یک نماینده دیگر براثر کرونا

شــنیدیم که ،نماینده بهار و کبودرآهنــگ در مجلس به دلیل کرونا
درگذشــت .محمدحســین فرهنگی ،ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس
با تأیید این خبر به ایســنا گفت :آقای عیســی جعفری چندی پیش به
ویروس کرونا مبتال شده بود و برای مدتی در قرنطینه بود که متأسفانه
دوشــنبه در اثر بیماری درگذشــت .عیســی جعفری  ۵۹ســاله بود .این
اتفاق در حالی است که طی دوهفته گذشته ابتالی  10نماینده مجلس
بــه کرونا تأیید شــده بود .پیش از این و قبل از تشــکیل مجلس یازدهم
نیــز فاطمه رهبر ،منتخب تهــران و همین طــور محمدعلی رمضانی،
منتخب آستانه اشرفیه هم به دلیل ابتال به کرونا درگذشته بودند.

روضهها ،گرههای اقتصادی و سیاسی را باز میکند

دست آخر اینکه ،رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی در مراسم تکریم
و معارفــه مدیرعامــل بنیاد دعبل خزاعی گفت :روضههای سیدالشــهدا
گرههای اقتصادی و سیاســی را باز میکنــد؛ همچنین با فرهنگ میتوان
مشــکالت بــزرگ را حل کرد اما به شــرطی که بهطور صحیح در مســیر و
مدار قرار گیرد و به اهل آن ســپرده شود و باید به این موضوع باور داشت
کــه گرههای اقتصــادی هم با باز شــدن گرههای فرهنگی باز میشــود .به
گزارش جماران ،حجتاالسالم محمد قمی در ادامه گفت :درخصوص
برگــزاری مراســم محــرم و صفــر ،ما به مســئوالن امــر گفتهایــم که همه
تضمینهــا و راهکارهای بهداشــتی را برعهده میگیریــم ،آنچه اهمیت
دارد ،این است که با توجه به شرایط ویژه امسال و شیوع بیماری کرونا به
برکت همین مجالس روضه؛ خیر بیشتری نصیب مستضعفین میشود
و به نیازمندان و اقشــار کم درآمد ،به واســطه مواسات هیئات مذهبی در
زمینــه معیشــتی و بهداشــتی توجه بیشــتری خواهد شــد بنابراین روضه
سیدالشــهداء علیه السالم تعطیل بردار نیست و امســال با رونق و شکوه
بیشتر از سالهای قبل برگزار میشود.

