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نماینده تبریز:

بسته حمایتی دولت باید نجات بخش اقشار کم درآمد 
باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه اقشار کم درآمد همچون 
زنان سرپرست خانوار و کارگران باید سهمی از بسته حمایتی دولت داشته 
باشند از دولت خواست تا تمام افراد کم درآمد را در این بسته مدنظر قرار 

دهد.
زهرا ساعی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد سهم زنان 
سرپرست خانوار و کارگران از بسته حمایتی دولت که نشستی به منظور تصمیم 
گیری نهایی برای نحوه اجرای آن، یکشنبه آتی در کمیسیون متبوعش برگزار 
می شود، گفت: هم اکنون دو موضوع مطرح است، اول اینکه دولت باید حمایت ویژه 
ای از اقشاری که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند همچون زنان سرپرست 
خانوار، معلوالن و اقشار کم درآمد داشته باشند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: موضوع دیگر این است که دولت باید دهک های 
پایین جامعه که تحت پوشش هیچ کدام از دستگاه های حمایتی قرار ندارند نیز در 
قالب این بسته حمایتی برنامه ریزی کند. ساعی تصریح کرد: هم اکنون گرانی موجود 
در بازار هیچ تناسبی با حقوق و مزایای قشر کارگر ندارد، بنابراین باید یک بسته 
حمایتی هم برای آنها ایجاد شود و کارت هایی در اختیارشان قرار گیرد که به طور 
متوالی شارژ شود و این حمایت استمرار داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس 
دهم، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده که دولت از طریق تعامل با کمیته امداد 
امام خمینی )ره( که در طول چهار دهه توانسته است به خوبی افراد کم درآمد را 
شناسایی کند و به آنها خدمات ارائه دهد، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان هدفمنی یارانه ها که دهک های پایین جامعه را شناسایی کرده اند، می توانند 
در جهت کمک به این قشر با دولت همکاری کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، طی درخواستی از دولت تاکید کرد: دولت باید تا زمانی که ثباتی در 
بازار ایجاد شود تدبیری در جهت رفع مشکالت اقتصادی مردم بیندیشد و با سرعت 

بیشتری بسته حمایتی خود را عملیاتی کند.

ظریف و علوی به کمیسیون امنیت ملی مجلس می روند
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حجت االسالم والمسلمین سید 
محمود علوی وزیر اطالعات و فرمانده نیروی هوایی در جلسات هفته آینده 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابند.
به گزارش ایرنا، ظریف روز یکشنبه آینده برای پاسخ به سواالت 12 نماینده در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی حضور می یابد. 
همچنین قرار است وزیر اطالعات برای پاسخ به سوال سه نماینده در جلسه روز سه 
شنبه این کمیسیون حضور یابد. فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون حضور یافته و گزارشی به نمایندگان ارایه 
می کند. اعضای کمیسیون آموزش مجلس یکشنبه آینده طرح تحقیق و تفحص 
از دانشگاه آزاد اسالمی و طرح اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه 
ها را بررسی می کنند.  وزیر آموزش و پرورش سه شنبه آینده برای پاسخ به شش 
نماینده و وزیر علوم نیز برای پاسخ به شش نماینده دیگر در این کمیسیون حضور 
می یابند. اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یکشنبه آینده طرح 
اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح الحاق یک ماده به قانون 
مالیات های مستقیم در راستای مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن 
را بررسی می کنند. رضا اردکانیان وزیر نیرو و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی برای بررسی مشکالت تامین آب شرب و بهداشتی کشور سه شنبه آینده به 

کمیسیون عمران می روند.

در پی توهین نماینده عضو جبهه پایداری به رؤسای دو قوه؛

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان: دادستان کل 
واردشود

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره »خائن« خواندن رئیس 
جمهوری و رئیس مجلس شورای اسالمی از سوی یک نماینده عضو جبهه 
پایداری می گوید: در صورت توهین به رؤسای قوا، دادستان کل کشور باید 

وارد عمل شود.
اخیراً ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد جواد 
کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی، در جمعی سخنرانی 
می کند و با تأکید بر سخنان اخیر رهبر انقالب درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا، 
می گوید حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی الریجانی، رئیس مجلس می خواهند 

»ناامیدی« را به مردم القا کنند و به همین جهت آن ها را »خائن« خطاب می کند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس شورای اسالمی در این 
باره به ایرناپالس می گوید: چنانچه فردی به رؤسای قوا توهینی کند، طبق قانون، 

دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، باید وارد عمل شود.
 وی ادامه می دهد: حتی اگر این افراد شکایت نکنند نیز دادستان می تواند به 
ماجرا وارد شود. این عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به اینکه آیا 
این هیأت به موضوع وارد خواهد شد یا نه، تصریح می کند: بر اساس آنچه درباره 
وظایف این هیأت تدوین کرده اند، باید شکایتی از طرف رؤسای این دو قوه یا 
معاونان حقوقی شان مطرح شود تا ما بتوانیم به این موضوع وارد شویم.  وی در 
همین راستا تأکید می کند: اگر شکایتی مطرح شود، قطعاً بررسی خواهیم کرد، 
در غیر این صورت، این اشکال وجود دارد که بدون طرح شکایت نمی توانیم 
مستقاًل اقدام کنیم. جمالی در پاسخ به اینکه اگر شکایت در هیأت نظارت مطرح 
و کریمی قدوسی مقصر شناخته شود، پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده می شود، 
می گوید: اگر این پرونده از طریق قوه قضاییه به ما ارجاع داده شود، هیأت، نظر 
خود را برای آن ها ارسال خواهد کرد. اما اگر این شکایت از طرف اشخاص باشد، 

نظرمان را به آن ها اعالم خواهیم کرد.

بررسی فعال سازی کارت های سوخت در دستور کار 
هفته آتی کمیسیون انرژی

 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از بررسی فعال سازی کارت سوخت ها 
در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد.

اسد اهلل قره خانی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: کمیسیون انرژی در روز یکشنبه 
هفته جاری جلسه ای را در خصوص بررسی فعال سازی کارت سوخت برگزار خواهد 
کرد. در این جلسه از برخی انجمن ها ، مرکز پژوهش ها و مجمع نمایندگان دعوت 

شده است تا موضوع فعال سازی کارت سوخت بررسی شود.
وی در ادامه بیان کرد: در جلسه روز یکشنبه بررسی خواهد شد که باتوجه به 

وضعیت قاچاق سوخت چه تصمیمی می توان برای مدیریت آن اتخاذ کرد.
نماینده مردم علی آباد کتول در ادامه گفت: در روز سه شنبه نیز از مسئولین وزارت 
نفت دعوت شده تا توضیحاتی را در خصوص عرصه نفت در بورس به کمیسیون ارائه 
کنند و زیر ساخت ها و بسترهای فراهم شده را شفاف سازی کنند. یکبار در سال ۹۰ 
این تصمیم گرفته شد، اما موفق نبود. این بار کمیسیون خواستار توضیحات کافی در 
این زمینه شده است تا به گونه ای نباشد که مانند سال ۹۰ این طرح ناموفق عمل 
کند. امیدواریم امروز که این کار شروع شده است و کار درستی نیز هست، بتوانیم 

آن را به نحو احسن انجام دهیم.

اخبار

شنبه / 28 مهر 1397 / شماره 259

موگرینی: سازوکار مالی با ایران به زودی اجرایی می شود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که برنامه این اتحادیه برای ایجاد سازکار مالی برای حفظ دادوستد با ایران و دور زدن تحریم های جدید آمریکا به زودی اجرایی خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از ترند، فدریکا موگرینی، مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره سازوکار مالی برای حفظ روابط تجاری با ایران گفت: این ایده همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و در سطح وزیران مطرح شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که سیستم را 
راه اندازی کنند و حال در صدد استقرار آن هستند. من اطمینان دارم که آن ها در هفته های آتی با موفقیت به این کار ادامه خواهند داد.

صادقی در کنگره حزب اراده ملت ایران:

عمق استراتژی مان را به جای سواحل مدیترانه در جامعه خودمان جستجو کنیم

میرزایی نیکو:

مخالفان FATF سعی نکنند با هوچی گری و فشار، نظر خود را تحمیل کنند

صبح روز گذشته نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران با 
حضور چهره های سیاسی و برخی نمایندگان اصالح طلب 
مجلس دهم در کانون توحید برگزار شد و سخنرانان در 
این کنگره به بررسی مسائل جاری روز پرداختند. محمود 
صادقی، نماینده مردم تهران که دبیرکلی انجمن اسالمی 
مدرسین دانشگاه ها را برعهده دارد در این کنگره تاکید 
کرد که همه به میدان بیایند و حتی جبهه ملی هم باید 

بتواند کنگره برگزار کند.
در این کنگره محمود صادقی تاکید کرد که باید به بلوغ سیاسی 
برسیم و مسائل را حل کنیم و ایستا و راکد نمی   توان به مسائل نگاه 
کرد. به گزارش ایلنا این نماینده اصالح طلب مجلس در نهمین 
کنگره حزب اراده ملت ایران در کانون توحید اظهار کرد: خوشحالم 
در کنگره یکی از احزاب با سابقه توفیق حضور پیدا کردم. امیدوارم 

این کنگره مجالی باشد برای بازیابی تشکیالت اصالح طلبان. 
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها به مسائل اجتماعی 
طی ماه های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جوانی پس از 
مصرف شیشه مادر و مادربزرگش را کشت. در ریز این خبر مطالب 
مرتبط را هم ببینید؛ زن خیانتکار. اینها اخباری است که برای ما 
عادی شده است. واقعا مسئله روز ما چیست؟ آیا مسئله ما این 
است سهمیه این حزب و آن شخص در شورای عالی چقدر است؟ 
خانم دولتی عضو باشد یا نباشد؟ چرا غافل شدیم از مسائل جامعه. 
ما چقدر به دردها توجه داشتیم؟ فراکسیون امید چه می    کند،؟ما 
دموکراسی  سوسیال  نمی    کنیم.  هم  فکر  مسائل  این  به  دیگر 
چیست؟ عدالت اجتماعی در کجای معادالت ما قرار گرفته است؟
وی با اشاره به اطلس مسائل اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است.  دهنده  تکان  که  کرده  تهیه  را  اجتماعی  مسائل  اطلس 
اصالح    طلبان نیاز مبرم در بازنگری راهبردها دارند. ما از دردهای 
بدنه جامعه روزبه   روز بی   اطالع شدیم. متاسفانه شکل    گیری نظام 

طبقاتی ما را غافل کرده است. 
صادقی ادامه داد: با مراجعه به قانون اساسی، اصل سوم طی 
١٦ بند هدف   های تشکیل دولت اسالمی را گفته است که محو 
استبداد، رفع تبعیض ناروا و پی   ریزی اقتصاد صحیح برای ایجاد 

رفاه و... از جمله آنها است. 
باید به قولی که به مردم داده ایم وفادار باشیم

دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها با تاکید بر اینکه 
به نظر می   آید به اجبار، شرایط و غفلت در سیاست   ها گرفتار 
معضالت عمیقی شدیم، خاطرنشان کرد: خبری دیروز از قول 
آقای مصباحی  مقدم منتشر شده بود که گفته بودند ایران عضو 
هفت کشور قدرتمند است. ما افق ١٤٠٤ را دیدیم که االن ١٤٤٠ 
را می خواهیم تحقق کنیم؟ باید در اصالح   طلبی این کارشناسی 
انجام شود تا من نوعی در مجلس این مباحث را دنبال کنیم. ما به 
مردم قول دادیم و با اینها وارد مجلس شدیم. اصالح    طلبان فقط 
هدف شان به قدرت رسیدن است و وقتی به قدرت می رسند دیگر 
برنامه ندارند. ما غافل هستیم که شعار می   دهند که »اصالح   طلب، 

اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« شعار بدنه جامعه است. 
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی افزود: جوانی 
که کار ندارد و برای شغل پایین که حتی برای کارگر شهرداری 
شدن هم دست به دامن می شوند. به نظر باید بازنگری اساسی 
کنیم. نمی    گویم به قدرت نگاه نکنیم اما بخشی هم توجه به جامعه 

است. 
صادقی با بیان اینکه نتوانستیم کنش فعالی در فضای بین   الملل 
به  داشت:  ابراز  شدیم،  وضعیت  این  دچار  که  باشیم  داشته 
دولتمردان می گویم چرا مردم را در خواب نگه می   دارید؟ باید 
هشدار دهیم که روزهای سختی را پیشرو داریم. در ماه   های پیشرو 

با کسری بودجه کم سابقه مواجه هستیم و باید ببینیم نظام چگونه 
با این شرایط مواجه می شود. آیا همه به دوش مردم است یا دولت 

هم به مردم کمک می  کند؟
وی به تالش ایران برای پیوستن به FATF اشاره و بیان کرد: 
درخصوص FATF باید بگویم کیهان مثل برجام در حال شیطنت 
رسانه ای است که اصالح   طلبان با پیوستن به استانداردهای جهانی 
از مشکالت  جزئی  گفتیم  ما  می شود.  گفته   اند مشکالت حل 
می تواند حل شود و این را عامدانه تبلیغ می  کنند؛ در این دام 

نیفتیم. 
نماینده مردم تهران در خانه ملت یادآور شد: به رئیس مجلس 
در سفر به مسکو گفتند اگر استانداردها اجرا نشود، نمی   توانیم با 
شما تجارت کنیم. قبل تصویب CFT دو ساعت مقامات سیاسی 
و امنیتی در این خصوص توضیح دادند و بعد عده       ای دوباره در 
مجلس تبلیغات کردند. کنوانسیون مریدا در مجلس قبل تصویب 
شد و صدایی هم از آن درنیامد که به مراتب موارد گسترده   تری 
را دربرمی   گرفت. االن فشار آورند که اگر تصمیمی گرفته می شود، 

هزینه   ها به دوش یک گروه باشد.
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها با تاکید بر اینکه ما 
نیاز به همبستگی اجتماعی داریم، یادآور شد: باید همه به میدان 
بیایند. جبهه ملی هم باید بتواند کنگره برگزار کند. باید به بلوغ 
برسیم و مسائل را حل کنیم. ایستا و راکد نمی   توان به مسائل نگاه 
کرد. نباید ابزاری هم به این مسائل نگاه کنیم. امیدواریم عمق 
استراتژی خودمان را به جای سواحل مدیترانه در جامعه خودمان 

جستجو کنیم.
بی مقدار: مجلس به اختیار  خود و مردم نیست

شهاب الدین بی مقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس هم صبح 
روز  گذشته در نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران گفت: مجلس 
FATF را تصویب کرده که خیلی برای ما مفید است. ما با این 
قانون جلوی پولشویی را گرفتیم. این استانداردسازی سیستم 

نظام بانکی است. چرا نوحه   خوان ما را یزید خطاب می   کند؟ مگر 
مسئولیت دارند؟

 این نماینده اصالح طلب تاکید کرد: در کشور ما اختیارات به 
درستی تعریف نشده اند. این مسئله در قانون اساسی قبلی مورد 
توجه قرار گرفته بود اما در بازنگری توجه نشد. هم اکنون اختیارات 

در یک جا و مسئولیت در جای دیگر است.
وی با اشاره به قوای سه گانه در کشور اظهار داشت: قوه مقننه 
هیچ نظارتی بر قوه قضاییه ندارد اما بر روی قوه مجریه دارد. در 
ظاهر مجلس باید قانونگذاری کرده و بر حسن انجام کار نظارت 
کند. نماینده   ها با انتخاب مردم انجام می   شوند اما در آنجا هم مردم 
آزادی ندارند. با نظارت استصوابی نخبگان یا در انتخابات شرکت 

نمی     کنند یا رد صالحیت می    شوند. نمونه     های زیادی داریم
اگر رد صالحیت ها نبود مجلس قوی تر بود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر 
ردصالحیت    ها نبود، مجلس قوی   تر بود. مردم برای حفظ نظام در 
انتخابات شرکت می    کنند. تیغ شورای نگهبان اما همچنان روی 
سر نمایندگان است. این باعث محافظه   کاری و احساس یاس در 
نماینده    ها و کم    کاری آنها می   شود. مفهوم آن، این است که مجلس 

در واقع به اختیار خود و مردم نیست.
بی مقدار با اشاره به رویکرد خصمانه آمریکا علیه ایران تصریح 
کرد: اخیرا تصمیماتی گرفته و گفته می شود ترامپ اعالم جنگ 
اقتصادی کرده است اما نباید حرمت قانون شکسته شود. کمیته 
تشکیل می    دهند تا کار کارشناسی مجلس را بشکند که نمونه   اش 
همین ماده ١٣ قانون صادرات و واردات. کشور با نظم کار می        کرد 
و چرخ کارخانه           ها می چرخید. اخیرا با مصوبه   ای که دادند صادرات 

افت کرده است.
 وی با بیان اینکه وقتی که نمایندگان ملت بحث می   کنند 
تصمیم بهتری می   گیرند، خاطرنشان کرد: من این را به آقای 
الریجانی گفتم. اینکه اختیار با مسئولیت نمی      خواند. یکسری 

ندارد.  نظارت  حق  مجلس  اما  می     شود  انجام  بزرگی  کارهای 
می    گویند مجلس به ما بدهکار است. من می  گویم مگر شما از 
بیت   المال استفاده نمی  کنید. بگذارید مجلس نظارت کند. مجلس 

باید بر واگذاری  ها نظارت کند. آیا این کارها به نفع کشور است.
 این عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران افزود: اخیرا 
یک کمیسیون نظارت درست شده که باالسر شورای نگهبان 
هم ایستاده است. درباره همه مسائل بحث می    شود و قبل نظر 
شورای نگهبان، کمیسیون نظارت نظر می    دهد. اگر قانونی است 
باید حکم حکومتی داشته باشد. مردم می پرسند نماینده     ها چه 
می  کنند. گاهی دولت بی  ضوابط چیزی را واگذار می  کند. می گوییم 
گرا می گویند آقای فالنی است. پیگیری این مسائل برای من گران 

تمام شده است.
 بی مقدار با تاکید بر اینکه مشکل ما مداحان هستند، ابراز داشت: 
مجلس FATF را تصویب کرده که خیلی برای ما مفید است. ما با 
این قانون جلوی پولشویی را گرفتیم. این استانداردسازی سیستم 
نظام بانکی است. چرا نوحه   خوان ما را یزید خطاب می   کند؟ مگر 
مسئولیت دارند؟ مجلس از ما می    پرسد چرا اعتراض نمی   کنید. 
یک مطلب درباره اقتصاد می   گویم که مشکل ما بی   اعتمادی مردم 
است. چون مردم به ما بی   اعتماد شدند. می    ترسند و سرمایه و پول 

را می   خواهند در جایی نگهداری کنند.
 وی اضافه کرد: مردم به دفتر ما مراجعه می  کنند که داروی 
٣٠٠ هزار تومانی دو میلیون شده است. چرا بی  اعتمادی شده 
است؟  ما به مردم دروغ می  گوییم. ما انتظارات ایجاد می  کنیم و 
انجام می دهیم. اقتصاد ما با تعریف اقتصاد جهانی نمی  خواند. یک 
اقتصاد خصولتی که دولت هم کاره  ای نیست. ثروت در دست یک 
عده و بخش خصوصی را هم رنجاندیم. امیدوارم ما بتوانیم مجلسی 
آزاد داشته باشیم تا بتوانیم اظهارنظر درست انجام دهیم. آقای 
فالحت  پیشه گفتند ما با شخصیت  های آمریکایی وارد مذاکره 

شویم. ما تا کی می  خواهیم باب مذاکره را ببندیم.

 FATF مخالفان  کرد:  تاکید  شوراها  کمیسیون  عضو 
باید بگذارند مسائل تخصصی از راه خود عبور کند نه 
اینکه با هوچی گری و فشار، نظر خود را تحمیل کنند. 
قاسم میرزایی نیکو در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تالش 
عده ای برای برگزاری تجمعاتی در مخالفت با پیوستن به 
FATF عنوان کرد: من که در کمیسیون ماده 1۰ حضور 
دارم و تاجایی که می دانم مجوزی برای برگزاری چنین 

تجمعی صادر نشده است. 
وی افزود: اگر تجمع در محل سر بسته باشد، نیاز به مجوز 
ندارد اما اگر در جای سر باز باشد، باید از وزارت کشور مجوز 
برخورد  آن  با  حتما  باشد  غیرقانونی  تجمع  این  اگر  بگیرند، 
باید  مخالفان  کرد:  تاکید  شوراها  کمیسیون  عضو  می شود. 
با  اینکه  نه  کند  عبور  خود  راه  از  تخصصی  مسائل  بگذارند 
رایج  البته  کنند.  تحمیل  را  خود  نظر  فشار  و  گری  هوچی 

است که در همه کشورها با برگزاری تجمعاتی با موضوعات 
مختلف مخالفت می کنند اما باید اجازه دهند این موارد در 
محل های تخصصی که مجلس یکی از آنهاست، بررسی شود. 
البته اعضای شورای نگهبان هم افراد زبده ای هستند که قطعا 
با دقت این مساله را بررسی می کنند آیت اهلل جنتی هم گفت 
طبق قانون CFT را می سنجیم. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا این تجمعات برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس 
مسائل  این  گفت:  می شود،  برگزار  نگهبان  شورای  اعضای  و 
روی مجلس تاثیری نداشته و ندارد، البته این اتفاقات توجه 
یک عده را جلب می کند اما اینطور نیست که رای نمایندگان 
را تغییر دهد، ساعت ها در مجلس روی این لوایح فکر و کار 
مورد  تخصصی  کمیسیون های  در  و  است  شده  کارشناسی 
بررسی قرار گرفته و بارها در جلسات  به آن پرداخته شده 
است، فکر نمی کنم این فشارها روی اعضای شورای نگهبان 

هم تاثیرگذار باشد. 
هنوز در حال پرداخت هزینه حمله به سفارت عربستانیم

برگزاری  علت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میرزایی نیکو 
تجمعاتی که همچون تجمع فیضیه از دل آن برخی تندروی ها 
بیرون می آید، چیست، گفت: علت چنین مسائلی مرز قانونی 
نکردن  رعایت  اثر  در  وقتی که  مثل  است،  نکردن  رعایت  را 
مرزهای قانونی عده ای به سفارت عربستان حمله کردند و هنوز 
کشور در حال پرداختن هزینه این تندروی است. وی تاکید 
کرد: باید کاری کنیم همه به مرز قانون برگردند. این نماینده 
مجلس دهم درباره اینکه آیا بررسی ایرادهای الیحه پالرمو بعد 
از تعطیالت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: من 
دستور کار هفته آینده را دیدم اتفاقا این مورد را در دستور سه 
روزه هفته آینده مجلس ندیدم البته شاید قراراست این الیحه 

ابتدا به کمیسیون مربوطه برود.

آزادی بیان را با اتهام زدن اشتباه نگیریم؛

با حسن عباسی ها چه کنیم؟
 مصطفی داننده- حسن عباسی به جرم توهین به رئیس جمهور به 7 ماه 
زندان محکوم شده است. دوستان و همفکران  آقای حسن عباسی بعد از 
انتشار این حکم به صحنه آمدند و گفتند این است حقوق شهروندی که 
حسن روحانی از آن حرف می زند! این است آزادی بیانی که اصالح طلبان 

از آن دم می زنند!
در اینجا باید ببینم که حسن عباسی برای ابراز عقیده خود قرار است راهی زندان 
شود یا به خاطر توهین و افترا؟ قطعا رفتن کسی به خاطر عقیده به زندان، روا نیست 

و بر خالف حقوق شهروندی و آزادی بیان است.
حسن عباسی اما به مسؤوالن کشور اتهام زده و توهین کرده است. او در سخنراین 
خود گفته است»آخوندی، وزیر میلیاردی کشور است« و »بیخود کرده« که گفته 
باید از طریق لیبرالیسم کشور را توسعه دهیم. خوب اگر آخوندی از عباسی شکایت 
نکند، یعنی اینکه حرف او را قبول دارد و میلیاردر است.  او همچنین در یکی دیگر از 
سخنرانی هایش ادعا کرده بود »مسئوالن نظام نفوذی، ناکارآمد و ناسالم اند و رئیس 
جمهوری با دروغ رأی آورده است.« او باید ثابت کند که مسؤوالن کشور نفوذی 

هستند و اصال بر اساس چه سندی این حرف ها را می زند.
می گویند، رییس دولت اصالحات دم از زنده باد مخالف من می زد و حاال از کریمی 
قدوسی شکایت کرده است. کریمی قدوسی از خاتمی انتقاد نکرده  بلکه اتهام زده 
است که با پادشاه عربستان علیه ایران تبانی کرده است. کریمی قدوسی ماجرای دیدار 

رییس جمهور پیشین ایران با پادشاه عربستان را اینگونه روایت کرد:» در آن جلسه 
عبداهلل خطاب به خاتمی میگوید:چرا ایران در منطقه و کشورهای عربی فعال است، 
می خواهید دستور بدهم ایران را روی سرتان خراب کنند؟ خاتمی در پاسخ می گوید: 

اعلی حضرتا، در صورت رای آوردن ما، از هرکجا که امر بفرمایید خارج می شویم.«
اگر به این صحبت ها واکنش نشان داده نشود که مردم می گویند اتهام زننده راست 

می گوید و اگر خالف این بود، صدای طرف در می آمد.
این شکایت ها منافاتی با آزادی بیان ندارد. اگر دولت روحانی از فردی به خاطر انتقاد 
به برجام و یا عملکرد اقتصادی دولت شکایت می کرد، می شد تمام قد در برابر دولت 
ایستاد و گفت چرا خود حقوق شهروندی را زیر پا می گذارید؟ اما داستان عباسی و 

کریمی قدوسی فرق دارد.
بگذارید مثالی برایتان بزنم. اگر در ماجرای برجام، کسی می گفت این توافقنامه، 
ترکمنچای است. این سخن هیچ اشکالی ندارد به عقیده آن فرد این توافق به ضرر 
کشور است. اما اگر فردی بیاید بگوید ظریف برای امضای برجام از آمریکا پول گرفته 
است، به وزیر خارجه ایران اتهام زده است و  ظریف باید از او شکایت کند واگر نکند 

مردم می گویند حتما پول گرفته است.
می شود اگر فرد اتهام زننده بعد از اعالم حکم معذرت خواهی کرد، از زندان رفتن 
او گذشت چون زندان رفتن بسیار تلخ است اما حسن عباسی و دوستانش حاضر 
نیستند به خاطر اتهاماتی که در دادگاه هم رد شده است از آخوندی و دولت معذرت 

خواهی کنند.
آزادی بیان را با اتهام زدن اشتباه نگیریم. اگر کسی به شما گفت دزد، باید ثابت کند 

که دزد هستید و اگر نتوانست باید منتظر عواقب حرف خود باشد.
در پایان باید گفت نباید از زندان رفتن هیچ کسی خوشحال شد.


